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Cünıhurreisimizin 

Zonguldakhlara 
iltifat ve tesekkürü 

Zonguldak, 20 a.a. - 16 sontetrin 
gUnü burada İnönü günü olarak kut
lanması münasebetiyle zonguldaklı
lar adına sunulan saygı ve bağlılık 
telgrafına Cümhurreisimiz ve Milli 
Şefimiz şu suretle mukabele buyur
muşlardır : 

114'4 
1371 
1061 
1062 
1064 

AC>IM1% ANCIMl'ZDls=l. 

İngiltere .hükumetiyle ekonomik 

temaslarda bulunmak üzere 

B. Menemencioğlu 
dün hareket elli 

• ... • ·.-:· . • .. ....... • ·~ '""''. ··~~ ...... ~. .. f.l\'°'.!'\ 

1 - YENl PROGRAM - 1 
Caz-Dang-Varyete 

Her gece 

Baraj Lokantasında 
Taksi saati Barajda açılmak üzı:re 
otomobil temin edilir. _J 

TL. 3941 

Vali Halit Aksoy ve arkadatlanna 
Muhterem ~ngultlaklılaTın katlir

fİncu ve aail tezahürlerinden pek 
müteha•n• oldum. T etek kür ve mu
habbetlerimin kentlilerine iblaimı 
rica etlerim. 

Heyetimizin Paris'te iki gün kahp pazar 

günü Londra'ya muvasalatı muhtemel 
Yeni mebuılarımız BB. Abdülgani Türkmen, Abdullah Muraaloğlu, Mehmet Tecirli, Hamdi 

Selçuk ve Bekir Sıtkı Kunt andiçerlerken 

Neşriyat 

cepheleri 
arasında 

Falih Rıfkı ATAY 

Karada büsbütün durgunlaıan 
harp, denizde ve gazete aütunla· 
rmda her gün ıiddeti;•i arttırmak
tadır. Her tarafta karıılıklı ne~riyat 
cepheleri kurulmu~tur: telli telsiz 
bütün vasıtalardan, yirmi dört saat 
mütemadiyen havadis y;ığıyor. •·A. 
A.", "D. N. B.", "Havas", "Taa", 
veya "Royter" iıaretlerinden bir ha
berin, eğer tebliğ ise, tam yahut ya· 
n resmi olduğunu, eğer rivayet ise, 
ne gibi bir temayül ifade ettiğini 
kolayca anlıyoruz. Fakat bilhaua 
Amaterdam ve Bem gibi merkezler
den alman havadisler üzerinde e-

Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Büyük Elçi Numan Menemen
cioğlu dün aktam Londra'ya müteveccihen Ankara' dan aynlmıt· 
tır. 
Menemencioğlu istasyonda Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, 

Nafıa Vekili Fuat Cebesoy, Maliye Vekili Fuat Ağralı, Ticaret Ve
kili Nazmi T opçuoğlu ile Reisicümhur ismet İnönü namına Bat· 
yaver Celal ve Batvekil namına Matbuat bürosu umumi katibi 

Selim Sarper ile bütün Hariciye 
Vekaleti büyük memurları ve bir 
çok dostları tarafından teşyi e • 
dilmiıtir. 

B. Numan Menemencioğlu 

İngiltcrr. büyük elçisi Yunanistan 
büyük elçisi, Frans~ maslahatgüzarı 
genç diplomatimızı teşyi edenler ara
sında bulunmuşlardır 

Numan Menemencioğlu ile birlik -
te heyeti teşkil eden Maliye nakit İ§· 
lcri umum müdürü Celiil Sait, Ticaret 
Vekaleti dış ticaret umum müdürü 
Bürhan Zihni, Merkez Bankası mü • 
fettişlerinden Cabir, Hariciye VekS
leti kthiplerinden Şadi ve İlhan da 
hareket etmişlerdir. 

Heyet yarın akşam Semplon eks
presiyle latanbuldan hareket edecek 
ve cuma gUnil Parise muvasalat ede • 
cektir. Orada iki gün ikametten sonra 
pazar günü Londraya geçmesi ihtimal 
dahilindedir. (a.a.) 

Dünkü Meclis toplantısında 
Hatay mebusları andiçtiler 

Muvakkat encümenler 
Büyük Millet Meclisi, dün B. Şem

settin Günaltay'ın reisliğinde toplan
m - tır. Hatay mebuıluklarına seçilen 
B. Abdullah Mursaloğlu, B. Abdülga
ni Türkmen, B. Bekir sıtkı Kunt, B. 
Hamdi Selçuk ve B. Mehmet Tecirli
ye ait intihap mazbataları okunarak 
kabul edilmiş, yeni mebusların tahlifi 
yapılmıştır. 

azalarının seçimi yapıldi 

min bir tahlil yapllllJ'• imkan yok • ----------------------------

Bundan sonra iskan kanunu muvak
kat encümeni için bütçe, dahiliye, ha· 
riciye, iktısat, maliye, milli müdafaa, 
sıhat ve içtimai muavenet encümenle
rinden üccr: memurlar kanunu muvak 
kat encümeni için ikişer, orman mu -
vakkat kanun encümeni için adliye, 
bütçe, dahiliye, iktısat, maliye, milli 
müdafaa ve ziraat encümenlerinden 
üçer ha verilmek suretiyle üç muvak
kat encümen teşkil edilmiştir. Büyük 

Yeni Hatay mebuılan mecliıin dünkü müzakerelerini 
takip edi)'O,rlar tur. Bu kadar büyük ve i.lemtümul 

defilae de, bizim Beyoilu dahi n~ 
n,.at ....ı..r.ı,. eepb .. inde bir hayli 
ehemiyet kazanmııtır. 

Dün lstanbul'dan gelen muhtelif 
tfl.rk ve ecnebi tanıdık ve gazeteciler 
bizzat bizden yedi, aekiz "pek me•· 
auk" havadis hakkında mal\imat ia
tediler. Bu havadislerin küçük bir 
kumı yakıştırma, fakat ekserisi 
7\izde yüz uydurma idi. Sonra ya· 
kıttırma ve uydurmalar tek cepheli 
de değildi: kimi müttefiklerle, kimi 
diğer devletlerle münasebetlerimize 
•İtti ve hepsi türk vatanda§lanmn 
zihinlerini bu münasebetler hakkm
da zehirliyecek, yahut herhangi bir 
istikamete aevkedecek hesaplı icat
lardı. 

iki esaslı nokta üstünde duralım: 
Biri Türkiye'de matbuatın her türlü 
müdahale vttmurakabeden temamen 
aerbeat olduğunu tekrar etmektir. 
Bazı memleketler vardır ki oralar· 
da matbuat rejimi icabı, her çıkan 
havadis tam yahut yarı resmi ma
kamların fikir veya temayülüniı 
aösterir. Matbuatları için bu rejimi 
kabul etmiı olanlar, havftdislerin 
meauliyetlerini de pe§İnden üstleri -
ne almı§lar demektir. Hür gazete
lerden neşrolunan havadisler böy
le değildir: her gazetenin havadisi
nin mesuliyeti bizzat o gazetE-ye ait 
olduğu gibi, o gazetenin malı ol· 
maktan da ileri geçemez: yanı ne 
resmi makamların, ne de halkın le· 
mayüJü addedilemez. 

ikinci nokta şudur: bi7.im arka • 
clatlanmız kendi vazifelerinin, Tür
kiye'nin coğrafi mevkiinin nazik 
vaziyeti ile ve takip ettiğimiz dü
riiat ve yalnız milli siyasetle müte • 
naaip olması lazımgeldiğine daha iyi 

dikkat etmelidirler. Bilhaaaa pek 
yakmdan alakadar olduğumuz me • 
aeleler hakkında son derece ihtiyat
lı davranmalıyız. Gazetelerimizin 
hepsinin Ankara'da mümessilleri 
vardır. Türk gazetecisine hiç bir ka
pı kapalı değildir. iki tehir telefon · 
la biribirine bağlıdır. Bizim için hu· 
•usi ehemiyeti olan bir radyo habe
ri veya sokak rivayeti duyduğumuz 
•akit, onu niçin bir kere kontrol et· 
inek zahmetine katlanmıyalım? E· 
ier bu rivayet neşriyat cepheleri· 
nin herhangi bir maksadına hizmet 
içiıı ortaya atılmıfsa, neden asla 
lllenf aatimiz olmıyan herhangi bir 

•üc.delenin ıönüllüaü olalaa ?. 

Şimal denizinde Millet Meclisi, cuma günü ıaat on beJ r------·-----------------------
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Yeniden bir çok gemiler 
mayne çarparak batb 

ve Hollanda 
maynler attı 

Fırtına Belçika 
sahillerine bir çok 

- .. 

Şimal denizinde mayin toplıyan İngiliz harp gemileri 

te topJanwaktır. 

Londra radyosu 
dün Türkçe 

neşriyata başladı 
Londra, 20 a.a. - Türkiye Büyilk 

Elçiıi Dr. B. Rüttü Aras bu aktam 
Türkiye saatiyle 18,SS te Londra rad
yosunun Türkiye neşriyatının küp • 
dını yapmıştır. 

Büyük Elçi, bu servisin ne gibi ah-
7' val ve şerait içinde ihdas edildiğini 

kıaaca izahtan sonra, şu anda ilk dü -
şüncesinin türk milletinin ve aziz 
kahraman türk ordusunun mücessem 
timsali olan Reisicümhur İnönü'ne 
teveccüh ettiğini kaydeylemiş ve Tür
kiye'yi müttefik ingiliz imparatorlu
ğuna bağ!ıyan hararetli dostluğa bil
hassa işaret ederek sözlerini: "Yaşa
sın Türk - İngiliz dostluğu" cümlesiy· 
le bitirmiştir. 

Müteakiben radyo istiklal marşı 

nı çalmıştır. 

Bunda nsonra spiker kısa bir hita
bede bulunmuı ve bunu günün haber
leri takip etmiştir. 

General Orbay 
B. Menemencioğlu 

Amsterdam, 20 a.a. - Hüküm sürmekte olan şiddetli fırtı
nalar, ingiliz sahillerindeki mayn tarlalarından birçok maym 
kopararak Holanda sahillerine sürüklemektedir. Bunlaı: Holan
da sahillerinde seyrisefer için büyük bir tehlike teşkil ediyor. 

ile buluşmak üzere 

Paris'e gidiyor 
Londra, 20 a.a. - Röyter ajansı _bil

diriyor: 3 teşrinievelden beri, türk as
keri heyetiyle birlikte Londra'da bu
lunan türk ordusu müfettişi orgene -
ral Orbay Ankara'ya avdet etmek 
üzere yarın Paris'e hareket edecektir. 

Telegraf gazetesine göre, sahih tor· -

1 
piller hakkında birçok haberler gel-

mektedir. Van. Holland . açıklarınd.a, Adlı'ye Vekı'lı'mı'z 
Chuvenbank cıvarında bırçok aabıh 
torpil müşahede edilmiıtir. 

Pazarı pazartesiye bağlıyan gecede B F fh' Ok 
şimal denizinde fırtına devam etmiı- 1 e 1 yar 
tir. Fırtına on kadar torpili halatın· 
dan koparmış ve sahillere atmıttır. 
Birçok vapurlar yollarda yüzen tor· 
piller görmütlerdir. 

Norveç'in Somar vapuru dün öğle
den sonra Schoumombank yakınında 
üç torpile tesadüf etmiştir. Letonya· 
nın Krimalda vapuru da Hock Van 
Holland açıklarında bir torpil gör · 

(Soau S iad azillıla)_ 

İstanbul' dan döndü 
Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar. 

bayram tatilini geçirmek üzere gitti
ği lıtanbul'dan dün sabahki ekspres
le dönmüı ve istuyonda Adliye Ve
klleti ileri gelenleriyle birçok dost
ları tarafından karıılanmııtır. 

General türk - İngiliz • fransız 
muahedesinde musarrah mühim mali 
ve iktısadi anlaşmalar hakkında gö
rüşmek üzere Londraya gitmekte olan 
Türkiye Hariciye Vekaleti umumi ka
tibi Numan Menemencioğlu ile Paris
te görüşecektir. 

Orbayın vaifesi askeri mahiyette 
.->lmakla beraber, mali mes ~lelere te · 
mas etmemesine imkan yoktu. Gene • . 
ral, Menemencioğlu ile bu meseleler', 
&ör Üirnck arıuıundadır. 

Mesken b·uhranı ile 
mücadeie tedbirleri. 

Dahiliye Vekaleti mühim 
bir kanun projesi hazırhyor 

Dahiliye Vekaleti geliri az olan vatandaşlammzı ev sahibi 
yapmak üzere çok mühim bir kanun projesi hazırlamaktadır. 

Dahiliye Ve.•:ifin,iz B. 
Fail~ Ôztrak 

Şimdilik bir taslak halinde hazır• 
lanmış bulunan kanun projesi yurdu· 
muzun çok mühim bir derdine çare 
bulmak noktasından yerinde ve mem
nuniyeti mucip bir mahiyet arzetmek• 
tedir. 

Vekalet, ıehir ve kasabalarımızda 
geliri az olan vatandaılar ıçin müna
sip bir yer ayırarak, o yerlerde müte
vazı da olsa sıhi, medeni ve bedii ih
tiyaç ile mütenasip meskenler vücuda 
getirilmesi ve bu meskenlerde otura· 
cak vatandaşların en ucuz ve en kolay 
bir surette mesken sahibi olmalarını 
temin etmek gayesiyle bu projeyi ha
zırlamıştır. Proje, kanunun ihtiva et· 
tiği hükümlerin yerine getirilmesindo 
belediyelerimizi salahiyetli kılmakta. 
aynı zamanda belediyeleri de mali ba· 
kımdan fazla külfete sokmıyacak e
sasları muhtevi bulunmaktadır. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Son yatan yafmurlar dolayııiyle Ren nehrinin suları yükselmiı ve Zi.,r.ıt hattıma 
müteaddit istihldimlarmı su basmıştır. Ta }'yareden alınmıı o""" 'S'}' • "!":.'11:1 ffs"mde 
~ ip.retleri, su alunda kalan iıtihklmlan ıoıteriyor. (Hıbcrlc.iıııİı 3 ntii nyfada) 
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Günün me!efo eri : 

İktisadi vaziyetimiz 
etrafında 

Her memleketin ikti:.adi vaziye
ti dünyanın aiyasi §Artlariyle yakm
dan alakadardır, ve hatta siyasi ha
diselerin en hauasiyetle temas ettiği 
nokta, iktisadi meselelerdir. De
mokratlar - alman harbinin bu iti
barla bütün cih.an piyasası üstünde 
az çok tesiri uörüldü. Harbın bntla· 
dığı ilk günlerde bu hauasiyet 
memleketimizde azami derecede i
c!i. Vaziyetin kanııklığı dolayısiyle, 
Büyiik harpten kalma bir itiyat ile, 
bulanık auda· balık avlamak isti
yenlerdcn tutunuz da, hakiki piya
sa vaziyetine göre hareket edenle
rin kaffesinde iktisadm tabii kaide
leri dı§mda bir takım heyecan ve 
hareketler başlamıştı. Hükümet bu 
yeni vaziyeti iki esaslı tedbirle kar
§ıladı: 

1) lhtikô.ra kıı.rşı r:&Ücadele aç
mak, 

2) Bir harp halinde memlekete 
lüzumlu olan bazı maddelerin mem
leket dı§ına çıkcnlmasını menet
mek. 

Bu iki tedbirden birincisi mwpet 
tesirlerini derhal gösterdi. 

Memleketin yüksek müdafaası 
bakımından alınmış oh:.n ikinci ted
bir it1e, dahili piyıu:ad~ bir fiyat dü
şüklüğü hali vücude getirmişti. Son 
günlerde tjcarct vekiJinin alnııı ol
c..uğu ianbetli bir tedbir ile ikinci hal 
bertaraf cdilmit ve piyasaya genit
Jik gelmiıtir. 

Türkiye'nin coğrafi vaziyeti ai
yasi olduğu kadar iktisadi bakn ı
dan da pek eheıniyetlidir. Aaya ile 
Avrupa'yı biribirine bağlayan türk 
vatanının tam tarihi yol üstünde bu
lunması kendisine bu ehemiyeti 
bahıettinnittir. Geçmiı zamanlarda 
lran'm ve Hindiatan'ın meıhur ker· 
vanJan hep bu yoldan geçerdi. A· 
nadolu'nun eaki tarihlerde çok mÜ· 
reff eh ve zengin bir memleket ol
masının birinci aebebi bu idi. Tür-

Necibali KOÇOKA 
kiye'nin iktııadi tarihi aözclen .... 
çirilecek oluna &'Örülür ki Anado
lu bu merkezi vaziyeti kaybettikten 
sonra fakirleımeğe batladL Artık 
Anadolu, devletiınizin tuttuğu veni 
istikamet içinde, yeni iktuadi hıki
şaflar baılangrcmda bulunuyor. 
6ugünkü siyasi temayÜJlerimiz ik
tisadi vaziyetirnize de yeni bir vec
he verecektir. 

Bilhassa Umumi hıırbın baılan
gıcmdo.n diıne kadar ihracatımız 
hep merkezi Avrupa'ya doğru idi. 
Merkezi Avrupa sa yet ince hesap
larla bu akııın aeyrini çok kola.y
laıtınnııb. Fakat anormal bir ikti
sat sisteminin yarattığı piyasa da 
nyni §ekilde vücude gelmi§tİ. Geçen 
sene sarımsa!< Tül"kiye piyasasın
dan kilosu bir liraya kadar toplan
dı. Diğer bnzı ihraç mevadmda da 
bu yüksek fiyatlar görüldü. Bu yük
sek szıtışın bir kısım müstahsiller 
Ü!\tünde yarftttığı faydalı ve güzel te 
sir!cl"in ink&rı kabil olmamakla be· 
raber, bu anormal piyasanın da ya· 
pacağı aksülamel o derecede bü
yüktür. Şu hale göre endüstrisiyle, 
zirai maddeleriyle yeni bir iktısadi 
bünye vücude getirmekte olan cüm
huriyct Türkiye'sinin her ıeyden e
vel temelleri normal iktıaat sistem 
ve prensiplerine dayanmalıdır. A
normal kaideler daima geçicidir. 
Bunun en zengin misallerini harbi 
umuminin yarattığı iktıaadi hayatın 
muhtelif aafhaları güzel bir delil
dir. 

Memleketimizde istihsal edilen 
kuru üzüm, incir tütün gibi meva
dın yeni ferait içinde fakat kavi n 
aailam esaslara dayanarak buldu
fu ve bulacaiı pazar her halde türk 
müatahailinin emniyet ve iıtikbalini 
kuvetle temin edecektir.Biz daha bu 
günden harp dıtında bulunan mem
leketlerin en meautlanndan biri ol
duiumuzu aöylemekle hakikati ifa
de etmiı oluyoruz. 

Belediye memurları İçin bir 
tekaüt kanunu hazırlanıyor 

Dahiliye Vekaletine bu 
ıYilÖyetlerden malumat 

hususta 
gönderildi 

Dahiliye Vekaleti, bütün vilayetlere bir tamim yaparak, 1580 
sayılı belediye kanununun 117 inci maddesinin 16 ıncr fıkrası 
mucibince memur ve müstahdem maaı ve ücretlerini·n azami had
di varidatının yüzde 30 unu tecavüz ettiren belediyeler vekaletten 
müsaade istihsaline mecbur bulundukları halde bazı belediyele
rin bu kanuni lazimeyi göz önünde bulundurmadıklan ve bazıla
rının da bir defa istihsal edilmiı olan müsaade den İ•tif ade ederek 
ileriki senelerde de yüzde otuz nispetini tecavüz eden bütçeleri 
tatbik mevkiine koymakta olduklarım bildimıittir. 

Çağrı 
X lktısat EncUmeni bugUn C. H. P. 

Grupu içtimaından ıonra toplanacak
tır. 

X Maliye Encümeni bugUn C. H. P. 
Grupu içtimaından sonra toplanacak-
tır. • 

X Arzuhal Encümeni bugUn ırup 
içtimaından sonra toplanacaktır. 

ULUS 21 - 11 - 1~3!) 

Çankır1'da Lise ve orta mel<teplerde 

Büyük bir imar 

Ticaret Veklletinde 

müfettiş tayinleri 
Ticaret Vekaleti teftiş heyeti kad

roaunda açık bulunan 80 lira aeıt ma· 
a9h birinci ıınıf mUfettitliğine umu· 
mi murakabe heyeti azasından Kemal 
Bedizci, 50 lira asli maaşlı dördüncü 
sınıf mUfettişliğe İstanbul defterdar
lığı varidat kontrol memurlarından 
Mithat Beyat, 80 lira asli maaşlı birin· 
ci sınıf müf etti§llğe Anadolu anonim 
türk sigorta şirketi ikinci müdilrü 
Osman Fikret tayin edilmişlerdir. 

Talebenin ders saatleri Tife 
faali yeli var programları birleştirildi 

Çankırı. 20 LL - Şehrimizin imarı 
ve güıelleıtirilmesi için bilytlk bir fa
aliyet gösterilmektedir. 

Şehrin Kastamonu iatik~tinde -
ki büyük caddesi parke döıendlği gi
bi bu yol üzerinde harap bahçe duvar· 
ları yıktınlarak yerlerine beton dı • 
varlar ve parmaklık yaptınlmıı, bu 
ıuretle Çanktn günltbir tehir yoluna 
sahip olmuştur. 

Mesleki f edrisatia tayinler 

Maarif Vekaleti tarafından teşkil olunan ve profesör BB. A.kil 
Muhtar Özden, profesör Neşet Ömer İrdelp, profesör Hirş, profe
ıör İhsan Hilmi Alanter, profe!Ör F~hrcttin Kerim Göl.ay, doçent 
Muhittin Eral ve ba~müfettiş doktor Celal Otma.n'dan mürekkep 
komisyonun orta mektep ve lise talebelerinin devmn saatleri, bes
lenme tarzları hakkrnda vermi~ olduklan raporun hulasasını evel
ce yazmııtık. 

Hastane yolu üzerinde .enelerden 
beri harap bir halde bulunan ahıap 
köpril de yıktınlaralc yer.ine gilxl, 
beton k5prU yapılmııtır. 

Kayseri kız sanat mektebi idare 
memurluğuna Bursa Necatibey kız 
enstltUsU idare memuru HA.kime Pek
uğur, İstanbul Kadıköy kız enstitüsü 
stajyerliğine Ankara İsmetpaşa kız 

Milli kostümlü 
baloya hazırhk 

İn§aatı oldukça ilerlemiı bulunan 
halkevi ile Çankırı çok yakında gilzel 

enstitüsünden Ayfe Atasoy, Eakişe· Çocuk Esirgeme Kurumu 9. ilkkanun 
hir ak~am kız sanat mektebi atajyerli- cumartesi akwanıı Ankara Palas Mlonla • 
g~ ine Ankara fsmetpaş:ı kız enstitü- nnda sayın Bayan 1nönti'nHn himayelerin

de vereceği Milli kostümlü balonun her 
sünden Nezahet Sunay, İstanbul Sel- yıldan daha iyi olabilmesi için dUn kurum 
çuk kız enstitüsüne Ankara 1smetpa- merkezinde aşaı.;ıdaki Day;ın ve baylardan 

bir binaya daha malik olacaktır. Şe • 
hir halinin inşa edileceği sahanıntis -
timlak işleri bittiğinden y.alnnda ıha -
lin de yapılmasına başlanacaktır.. 

Belediye şehrin tanzimi ve imarı 

işleri yanında elektrik işiyle de bil -
hassa alakadar bu,lunmaktadır. Ve bu
nun bir an eve! şehir ihtiyacı~ı kar • 
şılıyack bir hale getirilmesi iç,fo lü • 
zumlu olan tesisat malzemesi fle dina
mo ve motörleri sipariş eylem.1ştir. 

Her taraf ta bol ve 

faydalı yağımırlar 

yağıyor 

Dün şehrimizde hava . açık geçmiş, 

rüzgar cenubu garbiden saniyede 5 
metre kadar hızla esmiştir. Günün en 
düşük ııcaklığı aıfınn altında 1, en 
yüksek sıcaklığı da 1 derece olarak 
kaydedilmi§tir. 

Yurdda hava doğu Anadoluda karlı, 
cenubu ~arkt Anadolu bölgesinde yer 
yer yağmurlu, Egede vıe Karadenizin 
şimal kıyılarında hafif yağmurlu, di
ğer bölgelerde bulutlu geçmiştir. 24 
saat içindeki bol ve faydalı yağııla
rın metre murabbaına bıraktıkları su 
miktarları İskilip'te 62, Silifke ve Ter 
mede 55, Çarıambada 48, Marqta 47, 
Dörtyolda 37, Orduda 32, Islahiyede 
30, Sarıkamışta 28, Turhalda 25, MuJ
ta 24, diğer yağış gören pek çok yer
lerde 1·23 kilogram araıındadır. 

Rüzgarlar bütün bölgelerde cenup 
istikametinden uniyede en çok 11 
metre kadar hızla esmiştir. Eııe ve 
Marmara denizlerinde fırhna devam 
etmektedir. 

Yurdda en yüksek sıcaklıklar Sı .. 
vasta 2, Afyonda 5, Erıincanda 6, Çor
lu'da 10, Kocaelide 12, lalahiyede 1!, 
Adanada 17, Antalyada 18 derece oı.. 
rak kaydedilmiıtir. ,.--

Ş. Karahiıar' da kar 

Şarkikarahisar, 20 a.a. - Kazamız 
dahilinde iki gündür havalar bozuk 
gitmektedir. Dün gece kasabamıza iiç 
santim kar düşmüştür. Eğribelde şid
detli bir fırtına hüküm sürmektedir. 

t müteşekkil balo tertip heyctı içtima etıniş-
şa kız enıtitüıünden Belgin, ıtanbul tir: 
sanat mektebi idare memurluğuna BBn. Növbcr Sevüktekin, Zeynep Mene-
t · k b' 'd nıencio{;lu, MeUlhat Ö;:budun, Mefharet zmır nnat me te ı ı are memuru • Batu, Esma Naymnn, Nimet, Peride Ergin 
Hasan Anım, 1stanbul Beyoğlu ak- Sevda Antcr, Tezer Taşkmın, Ayşe Ege, 
şam kız sanat mektebi katip ve hesap I~ibe yezaGan. Mi~ri Zafc:. _Makbule De
memur1u1Tuna aynı m kt p dakt'l nızel'. l erlhım Dc.nızel, Münır.c Aydo~lu, 

. ., e e 1 osu ı Mıhrı Pektaş, Azıze Tınaz, Emse, Tevfıka 
Cemıle Dalay, İstanbul Se!çuk kız Altmova, Nedime Con!:cr, Kıymet Con • 
enstitiisü hesap memuru Ferit Erim 1 ker, Cavide Özer, Nih;ıl Akkaya, Cemile 
Trabzon kız enstitüc:ü h a Sahir, Makbule, ~ebia Ergüven, Ulviye Is-

- "' es P memur· van, Vahdet Nurı, Selnıa Kalkan, Dr. Fat-
Juguna, İııtanbul erkek terzilik mek - nıa Mcmik, BD. B.ııri Lostar, Cevat Açı
tebi idare memurluğuna !ııtanbul Sel- kıılw. Numan Talıir Seyman, Salfilıaıldin 
(' k k · ·· .. k' . h Arbel, Bedri Tahir $aman, BUlenu Utak • 
.. u ız enstıtusu atıp ve esap me- lıgil, Nureddin Vergin, Fıkret öz . Do-
muru Kenan Öztireli, Elazığ kız ens- {!ancı, Saliılrn<ldin Arl>el Şerkati İstinyeli, 
titilsü katip ve hesap memurluğuna ı Settar .Akse!, Ef~al !J~riııgil, Kena.n Gök-
1 b 1 

. art, Hıkmet Nacı Hatıpoğlu, Tahsın Baç, 
'tan u sanat mektebı ve hesap me- Bülcnd Uıaklıgil, Ziıbey!r Aker, Haaan 

muru Cevdet Tüziin, Trabzon kız enı- Cevad Çobanlı, Daniş Yunalıgil. 
titüsü katip ve hesap memurluğuna . Erzurum ıaylavı Bayan N-,:.dye El~ 
ElA ~ k . .. .. A . ün balikanlığında toplanan tertıp heyetı l· 

azıg ız enstıtusu k:ıtıp ve hesap tideki mukarreratı ittihaz etmişlerdir: 
memuru Enver Uzun tayin edilmiş- Baloda bir piyango tertip edilmesi, 
terdir milli kıyafete ehemiyet ve balonun muhte-

. lif yepyeni ııürprizlerle dolu olmaıı, Viya

Resmi dairelerde feshin 

vasllalar1 ayarlanatak 
İcra Vekilleri Heyeti, teshin vası

talarının yurdun her kö,esindeki da
irelerde ayarlanması için bir kararna
me kabul etmiştir. Bu kararnameye 
göre umumi, mülhak vehususi bütçe -
lerle idare olunan dairelerde ve ser
mayesinin yüzde ellisinden fazlası bu 
daireler tarafından konularak kurul
muş olan bütün teşekkül ve müessese· 
terde mahrukat azami tasarrufla kul. 
lanılacak, yerine göre 19-20 derecyi 
geçmiyecek surette ayarlanacak ve bu 
derecenin idamesi temin olunacaktır. 
Teshin için iktiza eden mahrukatın 
tedarikinde de bu esas göz önünde tu 
tulacaktır. Sömikok teslimi taahhü
dünde bulunmuş olanlar, bu taahhüt
lerini Karabük lı:ömilrU teslim etmek 
suretiyle yerine getirebileceklerdir. 

Kızılayın 
teşekkürü 

Kızılay Cemiyeti Umwnt Merkezinden: 
Dikili ve havaliı;i zelzele felaketzede -

!erine Cemiyetimiz vasıtasiyle nrdnn ya • 
pılmak üzere teberriJda bulllflVl aşatıda 
iıim ve unvanları yazılı muhterem zevat 
ve müene.sata gerek umumi merkezimiz ve 
gerek felikctzcdeler namma telickkürleri • 
miıi takdim ederiz. 
Lira Kı. 

Harp okulu Subay, öğretmen 
2'49 52 va okurlan tarafından 

Aıkert fabrikalar umum mU-
105 ıs dürHllUnden 
999 10 Burdur K1111ay merlceıindcn 
100 00 Canaklcale " ,, 
114 es ftdlme .. .. 
935 91 Aydm ,, ,. 
200 00 N evwehll' ,, 
900 oo Menemen ,, 

.. ,, 
29119 Ol 

15191 U Bn.ıki llıı.dlll -

na konıervatuvanndan mezun Bayan Vah
det Nuri ıeçil:n!ı parçalardan teganni et -
meyi kabul ederek seçilen komiteler bu . 
elinden itibarc.ı. azaml çalııınıya baılamıı
lardır. 

1 hraç lisanslann ın 
gümrüklerde kontrolü 
Gilmrük ve İnhiıarlar Vekileti dıe mem

leketlere ihraç edilen mallar için Ticaret 
V ekftlctince verilecek lisansların tetkik ve 
koııtrolu hakkında gümrüklere bir tamim 
yapmıştır. Tamimi yazıyoruı:: 

" Evelce bildirilmiş olduğu vcçhile, li
sanı; talimatnamesinin esasları dairesinde 
verilmekte olan ihraç lisanslar• rn karar • 
namenin istihdaf ettiği gayeye hadim ola
cıık bir tekilde •tbik edilebilmeAi icin. ih
raç edilecek malın, kıymetinin, miktannın 
evsafının ve bilhassaa sevk ve istihlak eıli
Jeceii memleketin liaaııı muhteviyatına ta
mamen tetabuk etmesi hususlarına azami 
dikkat ve büyük bir itina gösterilmesi ica
bcder. 

Beynelmllol siyasi vaıiyctin aldığı son 
tekil üzerine bu defa genişletilmi, bulu • 
nan lisanı usulüne eskisinden daha büyük 
bir ehemiyet atfedilmektedir. 

Bu itibarla, ihraç JINnsnw. istinaden 
ıevkedilecek olan mallum ihracına izin 
verilmeden evci, gümrüklerce ihracat be -
yannamcsi, fatura ve konşimento gibi vesi
kalarla ihraç lisanslariyle olan mutabaka • 
tının belıcmahal kontrol edilmesini ve bu 
vesikalar ile ihraç lisansı arasmda görüle -
cek ufak bir fark üzerine ihracata mü!aa . 
de edilmiyerck keyfiyetin derhal Ticaret 
Vekfi.letinc bild!rilmcııini etıerniyetle dile
rim ... 

Seyhanda C. H. P. 
kaza kongreleri 

Adana, (Huıuat) - Seyhan villyeti 
CUmhuriyet Halk Pırtiıl kaza kon -
grelerine bugUn batlandı. Bu kongre· 
ler 23 teıriniıo.niye kadar bitecek ve 
25 tetriniaanide merkez kongresi ya -
pıtacaktır. Kaza kongrelerine mUga • 
hit olarak villlyet idare heyeti baları 

111110 es 1 gCSnderilmittir. 

Rapor, mekteplerimizde tedrisattan 
iyi neticeler almak ve programların 
çok fazla yUklü olması dolayısiyle 

günlilk dersleri vaktinde hazırhyamı
yarak imtihan zamanlarında yorucu 
bir tekilde çalışmak mecburiyetinde 
kalan ve bu yüzden sıhatini dahi teh
likeye koyan talebeleri meıtotlu ve 
pUinlı çalıttırmağa alıştırmak için 
ders vakitleri programlarım esaalı 

şekilde değiştinnit bulunmaktadır. 
Komisyon orta mektep ve liselerdeki 
saat programlarının aynı sistemde ol
masını faydalı görmüştür. Yalnu: i1c
lirn. mevaim, nakil vaatalan gibi ı. 
zı mevzii sebeplerle bu saatlerin bir
az ileri veya geri alımnasını vektle
tin müsaadesini almak fartiyle manf
fık bulmuftur. 

Komisyon. yatı11n talebe için bOıtfln 
li&e ve orta okullarda beş saat ders 
görillmek prtiyle dere vakitlerini 8 
de başlamak ve 12,35 de bitmek ilzıere 
tesbit etmiştir. Teneffüsler onar da
kikaya indirilmiş, buna mukabil üçün 
cü ders sonunda yani aaat 10.35 te ta
lebeye 20 dakikalık teneffüs ve kah
valtı müddeti ayrılmıştır. Öğleden 
sonra derı olmıyacağına göre bu ka
bil talebenin 14 den 16 ya kadar tek
rar mektebe gelerek iki saat mftzake
re yapması kabul edilmiştir. Cumar
tesi günleri de sabah 8 de ba§lamalr 
ve 11.10 da bitmek üzere dört ders ü
zerinden yapılan program 11.20 den 
12.35 e kadar bir saatlik bir mnzake· 
reyi de programa ilave etmiştir. Bu 
suretle talebe cumart~i günleri de 
derslerini müteakip muallimlerinin 
nezareti altında bir saat müzakere ya· 
pacaktır. 

Çift tedrisat yapan mekteplerde öğ
leden evelki tedrisat 8-12.35 ola
rak tesbit edilmi§ ve üçüncü dersten 
sonra talebeye 20 dakikalık bir tenef
füs ve hafif kahvaltı zamanı ayrılmı§
tır. Tek tedrisat yapan mektepler 
gtbi ljtf't ıcllrhıa't yKpa.ıı ınıı::kııı::ph:du 

sabahçı talebesi de aynı miktarda, ay
nı saatlerde ders görebilecektir. Ak
tamcı talebe ise 13 te başlıyacak ve 
dersler 17.35 te bitecektir. Bu talebe
ye de üçüncü dersi müteakip, yani aa· 
at 15.35 ten 15.55 e kadar 20 dakikalık 
bir teneffUı ve hafif kahvaltı müddeti 
verilmittlr. Komisyon, çift tedrlaatta 
cumartesi günlerindeki ders saatleri
ni kırkar dakikaya indirmiştir. Cu
marteei günleri sabahçılar 8 de ilk der 
ıe girecekler ve 10.20 de üçilncü ders
ten çıkacaklardır. AkPJamcılar ise 
10.30 da ilk derse girecekler ve 12.50 
de son dersten çıkacaklardır. 

Komisyon, mektep ve aile teşriki me
saisinin ehemiyetle üzerinde durmuı 
ve bilhassıı yatısız talebe ile çift ted· 
risata dibi çocukların 24 saatlerini na• 
aıl geçirmeleri lAzımgeldiğini bir pro
gramla tesbit etmiştir. Komiıyon, ta• 
lebeııiıı tngaddisi i§iyle de meşgul ot .. 
mu~. ve raporunun sonunda yatıaıs 
talebe için bir tagaddi listesi yapmak
la beraber bu talebenin tagaddi tar> 
larına dair muallimler tarafından bir 
sual cetveli vasıtasiyle tetkikler yap
tırmanın faydalı olacağı mütaleuın

da bulunmuştur. 

Vekstet tamiminde, belediyeler ka- ı 

nununun 117 inci maddesinin 16 ıncı 1 
fıkrasının mevzuunun, bir sene biltçe
sının memur ve müstahdem maaş ve 
ücretlerinin kontrolünü istihdaf et· 
mekte bulunmasına göre, yalnız bir 
seneye mlinhasır olan müsaadelerin 
mUteakip senelere teşmil edilmesini 
ve nisbet tecavtizünün her sene bütçe
siyle beraber vekaletin müsaadesine 
arzedilcrek muvafakat istihsalinden 
sonra bütçelerin tatbik mevkiine ko -
nulmasının zaruri olduğunu bildir -
miştir. 

Vckfılet vilayetlere hangi belediyele 
rin yüzde otuzu tecavüz ettiklerini 
\ 'C bunların sebeplerini sormuştur. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııı 
Hariciyede tayinler 

Belediye memurları için 
tekaüt kanunu 

Dahiliye Vekaleti, belediye memur
ları için de bir tekaüt aknunu layiha
sı hazırlamıya karar vermi§ ve liyiha
nın tanziminde esas olmak üzere vili
yetlerden bazı malCımat istemiştir. 
Viliyetler, amele, tanzifat amelesi, 
hademe gibi mUstahdemin hariç, itfa
iye efradı dahil olmak Uzere belediye 
r..ı'"mur ve müstahdemlerinden 1940 -
941 ıenelir içinde bilfiil 25 sene biz· 
met müddetini dolduranların memuri
yet unvanı, aldıkları maa§ ve ücret 
miktarları, hangi sene tekailt olacak
larını, belediye bUtçeeinin varidat ye· 
kununu her belediye için ayrı ayrı o· 
l:ırak bildireceklerdir. Bu malCımat, 

birçok vilayetlerden vekalete gönde
rilmiştir. Hepsinin tasnif ve tetkikin· 
den sonra layiha hazırlanaca'ktır. 

Bodrum' da zeytin mahıulü iyi 
Muğla. 20 a.a. - Bu sene Bodrum

cfa zeytin mahsulU fevkalade iyidir. 
Bundan elde edilecek zeytin yağının 
bir milyon kiloya baliğ olacağı umul
maktadır. 

Nezaket! 
Orta mekteplerin üçüncü sınıf

larında okutulan bir ingilizce kita
bının "Nezaket Politeness,. baş
lıklı dersinde şu cümle görülür: 

"When you go to a forelgn coun. 
try you will be more comfortable 
if you quietly watch the cuıtomt 
and the mannen of the people a
mong whom you are livinı. You
may even try to model your man
nerı on theıe new cuıtomı.,, 

Bu sıtırlır, yıbıncı bir memle
kete ılden bir ecnebinin içinde Y•· 
ııdığı hı/kın ldet ve muııerıt ada
bına riayet etmesini, onları aykırı 
davranmamasını salık verir. 

Eve/ki gece Ankaranın en bDyDi 
otelinin barında oturuyordum. 
Şehrimizin en yUksek tabakaıını 
mensup insanların da uğradılı bu 
lokale bir arılık bir yabancı ma,.. 
teri geldi. 

Fakat elinde bir köpekle, hem dı 
numırılar yıpıldıkçı, dansı kı/. 
kıldıkça ve orkestra çaldıkça hav
Jıyan bir köpekle. 

Vaziyetin çirkinliğini tıuvvur
da güçlük çekiyor musunuz? Ôyle 
bir y_er ki oray_a gece kıy_afeti &JY.· 

'IAN l~ll IL~R 
meksizin gitmd bile nihayet, mil
samaha gösterdiğimiz bir kusurdur. 
Orada havlıyın bir köpekle bir ma
sa işgal eden ecnebi, her halde, et
raftaki kadın ve erkek müşterilerin 
ne huzuruna ehemiyet veriyor, ne 
de bir kabalık ettiğini di1şüni1yor
du, 

lngilizce kitaptan nıJclettiğı'm 
ciJmleler, bir yabancının ldetleri "' 
mrıa~eret adabı garp Adet ve muı
ıeretlerintt uyıruyttıı memlelıetlerde 

bile yerli balkın ho~una gitmiye
cek hareketlerden sakınmasını tav
siye ederken garp mua§eretine uy
gun bir hayat süren bir türk ıehri
nin en modern bir kö§esinde göste
rilen bu lluba.lilik. çirkin değil mi 
idi? 

Daha kötüsü var: Biz, osmanlı ül
kesi henüz bir yarı sömürge iken 
bir takım şımarık yabancıların bu 
türlü saygısızlıklarını görmüı ve 
sinirlenmiıizdir. Orada bulunan 
sayın bir d01tumuzun da i§aret et· 
tiği gi!ı.i,. nıaumma köp ~ği il~ bir-

Jikte oturan bu yabancı müşteri bi
ze o zamanlardan kalınıı bir müste
hase gibi göründiJ. 

Yolu TIJrklyeye dil§en her yı
bıncı, daha burayı ıelmedea türk
/ırin D?eıhur misafirperver/iğini 
daymatıın, olımaz. Fakat bu misa-
1 irperverlik mukabilinde bizim de 
huzur ve cemiyetimize saygı iste
mek hakkımız değil midir?. 

TUıltll r.ecui/ ... 

''Evelki akıam, Ankara radyosu 
bize ikinci bir Tuna ıecesi dinlet
ti. Birincisi lngilterey• hitap et-
miş, onu dinliyememiştim ....... ,, 

'' ........ Avrupalı bir millete hitap 
eden tar.t muırikiai neıriyatında 
bi5yle "Tuna,. gibi ancak bizce hu
susi manası olan tek mevzu kadro
sunun dııarısına. çıkılması ...... ,, 

Yukarıki satırları lsta.nbullu bir 
muharrir arkadaşımızın eve/ki gün 
yazdıiz bir fıkranın başmdan ve so
nundan alıyorum ve hilkmediyorum 
ki "HMiscler arasından" y_azılacak 

mevzular çıkarırken hiç de mlJ~

kDlpeseı1d davranmıyoruz. 

Gerçekten, geçenlerde Ankara 
radyosu bı'ze bir ikinci Tunı gece
si dinletti. Fakat bunun birincisi, 
hiç de lngiltereye hitap etmemiş, 
lnglltere için büsbütün baıka bir 
konser verilmi1. bunda ancak bir 
tek Tuna türküsü söylenmişti. Bi
rlnci Tuna gece•İ, ona "hususi bir 
mana veren,, bizlere hit:ıp ediyor
du. 

Gazeteleri okuyanlar, talımininıi
zin çok fevkinde dikkatli ve halı1!a· 
ca kuvetl{dirler. Onun lçin keskin 
kalem kullanan/arın 31apacakları u
f ak tefek y;ınlışliır bile onların üze
rinde istemediğimiz tesirler yapar. 
Eğer lılcra muharriri, lngiltereye 

hitap eden komreri dinlemiş ve ya
hut dinliycnlere sormuş olsaydı, o 
zaman, belki de, tahminlerinin kıs

men yerine getirilmiş olduğunu öğ
renir, eve/ki günl:ü fıkrasını daha 
ba§lca "bl.discler arasından,, ç:ka
rırdı. 

T. 1. 

Hariciye Vekaleti Katibi Umumili
ği ikinci muavinliğine ikinci daire 
müdürU umumisi Numan Tahir Sey
men ve ikinci daire müdürü urnumi
liğine de muavinliğinde bulunan Faik 
Hüseyin Hozar tayin edilmişlerdir. 

(a.a.) 

teşekkür 
Başvekalet Devlet Meteoroloji t, · 

leri Umum Müdürlüğü hnva hizmet
lc:ri şubesi miidürü Şemsettin Patta
banın cenaze merasimin<le yiiltsek ala
kalariyle mcıtemimize iştir5.k ve biz· 
teri teselli etmek lutfuncla bulunan 
muhterem müdiirü urnumi Ahmet 
Tevfik Göyınen ile bUtün daire arkıı
tfa~larına ve Türk Hava ordus~ı nr.r.ıı· 
na bir müfrczr.i askeriye ile meraı;lı ~e 
iştir.ile tdcn hava mü~teşarhğı mı;:ns~ı
Liı1iııe ve çelenk gö•1<lermek suretlyl: 
bliyilk kederimizi payla~an Türkl~u • 
şuna nlent te elclcür!erimi2in iblfi~ına 
muhterem gazeteniıdn deli!et ve ta· 
va~sutlarını rica ederiz. 

Refikası Behiye Pattaban, k:ır<lt"ii 
Refik Pattaban. Yeğeni Scmi:1 Patt:ı· 
ban, kızı Suzan Ustaoflu, Damadı 
Server Uetao~lu. 4335 
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r DIŞ P.OLiTl .. ~A.::ı 
Çekoslova~ifa~daki ayaklanma 

Harbin başlangıcındanberi, Çe
kcslovakya'nın büyük kan§ıkhk 
i7inde bulunduğunu muhtelif kay· 
naklardnn gelen haberler bildir
nıelde ıdi. Du karıııklrklar nihayet 
aJmımlnnn da gizliyemiyecekleri bir 
hududu bulmu§ olacaktır ki resmi 
alınan ajansı bu memleketin tam a
nar§i içinde bulunduğunu itiraf et
mi§tir. Mallımdur ki Çekoslovakya· 
r.ın imhası, dünya efknrıumumiye

sinde Almıınya'ya kaı'"§ı beslenen 
hislerin bir dönüm noktasını teşkil 
ctmi§tir. Çckoslovakya'ya kar§ı dar
be indirilinciye kadar Almanya'nm 
yaptığı her hareket, Versay sulhu· 
r.un tasfiyesi gibi görünüyordu. Al
manya silahlandığı zaman büyük 
bir haksızlık tamir edilmi§tİ. Ren 
nehrinin boyları askerileşince, bü
tan dünya bunu, Almanya'dan esir
Eenen müsavat prensibinin galebesi 
olarak karııladı. Avusturya'nın il
hakında milli birliğin bir zaferi gö
rüldü. Südet almanlarmın milli hu
dutlar içine alınması da menfi bira· 
kis uyandırmadı. Fakat bundan 
sonra Çekoslovakya'ya indirilen 
darbe birkaç noktadan ehemiyetle 
Üzerinde durulması liizımgelen bir 
hadiae olarak kar§ılandı: 

1 - Evela 1848 senesindenberi 
rnilli istiklal için mücadele halinde 
bulunup da büyiik harp sonunda bu 
istiklaline kavuıan bir millet ansı· 
2ın ortadan kayboluverdi. Bu, mil
liyet prenaibinin inkarı demekti. 

2 - ikincisi Almanya, bugüne ka
dar takip ettiği davayı milliyet ve 
ırk prensibine istinat ettirmi§ti. Çe· 
koslovakya hakkında tatbik edilen 
muamele bu Nazi prensibi ile tezat 
halinde idi. 

3 - Oçüncüaü; alman devlet rei· 
ai, Südet mıntakalannı aldıktım 
aonra Çekoılovakya'da hiç bir gözü 
olmadığını Münih'te ıöylemiı. Bu 
nokta üzerinde sarih taahhüt altına 
girmiıti. Çekoslovakya hakkındaki 
muamele verilen ııöze itimadı sara -
tı. Ve bir emniyet buhranı meydana 
getirdi. Polonya ihtilafı çıktığı za • 
man meaelenin halledilememeaine 
en büyük sebep, bu emniyet buhra· 
ıudır. 

Bu vaziyette ıu söylenebilir ki 
bugün demokrat devletlerle Alman· 
va araamda iki aydanberi devam • 
ôen harbin Polonya tecavüzü dere· 
ceainde ehemiyetli olan amili Çe
koalovakya'ya karıı yapılan teca• 
vüzdür. Bu bakımdan Çekoslovak· 
ya'nm mukadderatı dünya efkarı
umumiyesinin .derin alakasını celb
etmekte devam etmiıtir. 

Çekler alman tehdidi kar§ısmda 
teslim olmuılardı. Mücadele yap· 
tnadan istiklallerini yabancı bir dev· 
Jete teslim etmek çek milleti için bir 
\lkde olmuıtur. l~te çekler bu lekeyi 
temizlemek içindir ki ilk f ıraatta al
ınan idaresine kar§ı ayaklanmı§lar
drr. 

Bu ayaklanmanın ıenişliği ve 
ıümulü malum değildir. Fakat se
bepleri meydandadır: çekler alman 
tahakkümüne katlanmak istemiyor
lar. Vaktiyle Avusturya'ya karıı 
ııasıl mücadele etmişlerse, bugün de 
Almanya'ya karıı mücadeleye giriı· 
mitlerdir. Ajans haberleri, bu ayak
larunayı bastırma!< için Almanya'· 
nın Çekistan'da bir terör idareai 
kurduğunu bildirmektedir. Çekoslo
vakya'nın yüksek mektepleri üç ae· 
ile için kapanmı§tır. Elli bin kitinin 
tevkif edildiğinden bahsediliyor. 
Her halde bazı talebeler ve profe
ıörler idam edilmiılerdir. Memleke· 
tin ana'l"ti içinde bulunduiu anlatıl· 
ınaktadır. 

Eier bu nevi tazyik ve tethiı yol
lan, milli istiklal hareketlerinin in· 
'kişafına mnni olsaydı, bugün Avru
Pa'da çckoslovak milleti diye bir 
lnillet mevcut olmazdı. Çünkü 1848 
ıeneıiyle büyült harp arasındaki 
altmıı aenelik devir içinde Avustur· 
)'a imparatorluğu, aynı tedbirlerle 
çek istikl~lini söndürmeğe çalışmıı
tı. Fakat Avusturya bu uğurda gay· 
ret aarfettikçe çek milli istiklal ha
reketi de kuvetlendi. Ve nihayet 
irnparato. luk büyük harpte maj'lup 
olunca çekler iıti!dt:.llerine kavuı
tular. Bugünkü ayaklanma hareke
tinin yalnız ba~ına muvaffak olma
•ına imkan tasavvur edilemez. Çek· 
lal'in mukadderatı harbin neticesine 
haj;!ı bir mesele halindedir. Esasen 
Çckoslova!tra'nın Almıınya'ya ilti
hakını sovyctler de dahil olduğu 
halde hiç bir dQvfet tannnamıttır. 
Anıerikft'daki çckoılovak sefareti 
fa aliyetinde devam ediyor. Büyük 
harp içinde olduğu gibi bir çek or -
d1111unun teşkili için adım atılmııtır. 
Denıokrat devletler sarih olarak 
•Öylememekle beraber, Çekoılovak· 
)'a'nın ihyası bu devletlerin sulh 
tartları arasında bulunduğu anlaııl
ll'ıııı ktadl1'. Fransız cümhurreiai, Bel· 
ÇİJla ve Holanda tarafından yaP.ı· 

ULUS 

D Ü N YA HA. 8 E'R-' L:E R i · . ' 

Garp cephesinde yeni bir 
düşman peyda old1:1 : SU 

Mogol - Man~u sın111nın 

tahdidi hakkınd& 

Bir anlaşlna 
imza olundu 

Ren nehri gittikçe kabarıyor 

Almanlar birçok istihkamları 
boşaltmak mecburjyetinde kaldılar 

Moskova, 20 a.a. - Tasa tebliğ e
diyor : 

Sovyet ve Mogolistan ctimhuriyeti 
hükümetleri namına mezun sovyet ha
riciye komiseri Molotof ile Japonya 
ve Mançuko hükümetleri namına me
zun Japonya'nnı Moskova büyük elçi
si Togo arasında dün bir anlaşma im
za edilmiştir. Bu anlaşm:ı, Mogolistan 

Paris, 20 a.a. - Havas ajansı askeri vaziyeti aşağıdaki şe
kilde izah etmektedir : 

Cephedeki muharipler iki gündenberi yeni bir düşmana kar
şı koymak mecburiyetindedirler: su. 

Evelıi gün 50 santimetre yükselen 
Ren nehrinin irtifaı gittikçe artmak
tadır. Bunun neticesi Fransa tarafın
dan daha az hisaedilmektcdir. Zira 
nehrin sahili Fransa tarafında Alman 
ya tarafından daha yüksektir. Buna 
binaen almanlar ıüratle yeni tedbirler 
almak mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bir taraftan suyu pompa1~makta, di -
ğer taraftan da bazı noktalarda setler 
inıa etmekwdirler. Fakat buna rağ
men en ziyade tehlikeye maruz istih
kamlarını boıaltmağa mecbur kalmış
lardır. Keza Alaas ve Loren'deki bü
yük küçük bütün ırmaklarda da sok 
su vardır. Buna binaen askeri harekat 
gevıektir. 

Aakeri harekat aakin 

Nadir ve hafif olan mutat devriye 
faaliyeti ile Sarbrük cenubunda olduk 
ça tiddetli alman topçu atışları hariç 
olmak Uzere, hiç bir hS.diıe kaydedil
memi§tir. Franıız topçusu mukabele 
etmiş ve alman mevzilerini hırpala
mıştır. 

Cephede hava faaliyeti de zayıf ol
muıtur. Bununla beraber alman tay
yareleri Fransa'nın doğusunda ve hat
ta doğu cenubunda uzaklara kadar is
tik§af faaliyetine devam etmişlerdir. 

Fransız askeri mahfilleri, alman 
tayarelerinin bermutat Belçika ve İs
viçre toprakları üzerinden geldikleri
ni kaydediyorlar. 

F ranıız ıabah tebliği 
Paria, 20 a.a. - Bu sabah tarihli 

fransız tebliği: 
Gece, gayanı kayıt bir ıey oJma

mııtır. 

Frann:c alııam tebliği 

Paris, 20 a.a. - 20 teşrinisani fran
sız akşam tebliği : 

Cephede mahdut keşif kolu faali
yeti ve topçu ateıi olmuştur. 

/ngiliz harbiye nazırı MaiinoJa 
ingiliz mıntakalarını gezdi 

Londra, 20 a.a. - İngiliz harbiye 
nazırı Hore Beliıha Maginot hattın -
da ingiliz mıntakasını gezdikten ıon
ra tanklara karıı tesis edilen seyyar 
maniaları da tefti§ ctmiıtir. 

Fransız ve amerikan gazetecilerine 
beyanatta bulunan Belisha, ordunun 
mükemmel teşkilatından ve havala • 
rın çok fena olmasına ra~men büyük 
bir canlılıkla harekette bulunmasın -
dan dolayı memnuniyetini bildirmiı -
tir. 

Ôğle ziya/eti 

Ingtıtere bahriye nazırı B. Hore 
Beliıha bugün B. Daladiye ıerefine o
telde bir öğle ziyafeti vermiştir. Ye
mekten sonra harbiye nezaretinde BB. 
Daladiye, Hore Beliıha ve mcui ar. 
kadatları arasında bir konferanı ya • 
pılmıttır. 

Alarm İfareti 
Paris, 20 a.a. - Bu sabah saat 9,55 

ten 10,20 ye kadar Lyon'da, Rhone 
vadisinde ve saat 10,25 ten 11 e kadar 
Normandiyada tehlike işareti veril· 
miştir. Hiç bir hadise kaydedihnemiı
tir. 

lngiltere'Je 

Londra, 20 ı:.a. - Hava müdafaa 
topları bu sabah İngilterenin doğu
cenup sahilleri üstünde yüksekten u
çan beyaz bir tayyare üzerine ateş aç
mışlardır. Hiç bir tehlike i~reti ve
rilmemiştir. 

Daha sonra hava müdafaa topları 
Taymis nehri üzerinde faaliyete geç 

lan sulh teıebbüsüne verdiği cevap
la Çekoılovakya'nın ihyaaından bah
aetmittir. Çekler bu ayaklanma ile 
bir netice elde etmiyeceklerini bilse
ler de her halde istiklale olan hak -
lannı tesbit etmiı oluyorlar. Çekos
Jovakya 'daki kanlı hi.diaelerin fÜ· 
mu] ve mannsını anhyabilmek için 
meseleye bu zaviyeden bakmak li.
zandır. 

A. Ş. ~MER 

Ren nehrinin ttqmadan 
önceki hali 

mişlercHr. Bu toplar üçüncü defa ola
rak ateş etmektedir. Alarm işareti ve
rilmemiştir. 

cümhuriycti ile :Mançuko arasında 

son ihtlllif mıntakasında hudutları 

tahdit eJecek olan muhtelit komisyo
nun teşekkUliine, vazifelerine ve çalı
şacağı yerlere aittir. Bu komisyon bi
ri rlls ve diğeri mogol bir taraftan ve 
biri jtıpon diğeri mançukolu diğer ta

l raftan c!ört murahhastan mtirekkcp
tir. 

Komisyon, yakında mesaisine Çita 
şehrinde başlıyacaktır. Y.o:nisyon, i -
kinci safhadaki işler için de Harbin
de toplanacaktır. 

Aynı umanda Sovyet. Japon tica
ret anla~m.ısına esas olacak prensip
ler hakkında da Molotof ile Togo a
rasında görü şteatileri yapılmıştır. Bu 
temaslar her iki taraf arasında görü~ 
birliği bulunduğunu isbat eylemiştir. 

ajansı bir Alman 

İstanbul gazetesine 

hücum ediyor 
Berlin, 20 a.a. - D.N.B. Ajansı bil

diriyor : 
Bir de:;troyere tecavüz """ İstanbulda çıkan Tan gazetesine 

göre, Ankaradaki alman büyük elçisi, 
Romanya büyilk elçisiyle yaptığı son 
mürnkatta alman hükilmetinfo sovyet 
- Romanya hududunda bir Siegfried 
hattı inşası' için Roman yaya yardım 
etmek üzere elinden geleni yapacağı
nı bildirmiştir. 

Londra, 20 a.a. - Bir alman tayya
resinin, bugün öğleden sonra, şimal 
denizi cenubunda bir ingiliz torpido 
muhribini bombardımana teŞebbüs et
tiği ve netice alamadığı, amirallık ta
rafından bildirilmektedir. 

Hava nezareti, aşağı Times kıyıla
rına yerleştirilmiş olan hava defi ba
taryalarının. bu sabah bir dfiıman tay 
yaresine ate§ açtıklarını tebliğ etmek 
tedir. İngiliz avcı tayyareleri düşman 
tayyaresini Essct sahilinden itibaren, 
denize kovalamışlardır. 

Bu ıabah Fransa'nın şimalinde ve 
merkezinde az devam eden hava tebli-
kesi işaretleri verilmiştir. 

Hollanda'da bir alman tayyareai 
dü§ürüldü 

Gene mezkur gazeteye göre, Ro -
manya büyük elçisi bu teklifi reddet· 
mit ve eebep olarak da Romanyanın 

Sovyetler Birliği fle Romanya ara -
sında mevcut iyi münasebetleri boza
bilecek hiç bir şeyi yapmak istemedi
ğini ileri sürmüştür 

DeyM Herald gazetesinin İatanbul
daki muh.abiri bu uydurma haberi al
man büyük elçiıinin hatti ıovyet -
tilrk hududunu tahkim için icap eden 
bütün malzemeyi Tilrkiyeye de teklif 
ettiği ,eklinde tertip edere« gazete -

Lahey, 20 a.a. - Bu sabah bir al· sine venniıtir. 
man askeri tayyaresi Holanda Lim- En büyük türk gazete.inden biri -
burg'undaki Rötond üzerinde uçmut- nin Almanya ile Sovyetler Birliği a
tur. rasında mevcut iyi anlaşmayı tahribe 

Bir Holanda tayyareıi ateı ederek maıtuf olan bu ç.irkin ~tebbbüsü Al -
Alman tayyareıini dütürmüştür. Pi • manya büyük eJçiıi tarafından türk 
lot ölm:.iştür. hilkilmeti nezdinde fiddetle protesto 

edilmiıtir. Türk matbuatının yanlı§ 
laviçre'nin protatoaıı siyasi haberler negri husuıunda miıli 

Berne, 20 a.a. - Alman tayyareleri görülmemiş bir hareketi karşısında -
tarafından laviçre toprakları üzerinde yız. Hadise, türk gazetesinin aynı 
sık sık yapılan uçuşlara karşı İsviçre zamanda Romanya ile Almanya 'ara
tarafından vaki olan protestoya ceva- sına da nifak ıokına:k iıtemesi itiba
ben, Bern'deki alman elçisi alman hü· riyle bilhassa vahimdir. Bu vaka, bazı 
kümetinin teeHüflerini beyan etmit türk matbuatiyle ingilis - yahudi mü
ve bu uçuıların istenilmiyerek yapıl. messillerin müıtereken yaptıkları fa-
dı&ını söylemiştir. aliyetin bir nümuneıidir. Türkiyenin 

• •• •• yeni siyasi battı ha.roketi, bu bimaha-
8. Hor Belı§a Londrtlya dondu ba gazetecilik propaganduını efkarı 

Le Bourget, 20 a.a. - B. Hore Be- umumiyeyi Alın&nya ve Ankaradaki 
lisha öğleden sonra askeri tayyare ile alman milmeui14 aleyhine tahrik için 
Londraya avdet etmiştir. Hareketin· bir zemin telakki eder görünüyor 
den evci ingili& ve fransız matbuat mu 
messillerine iki müttefik ordu arasın· 
da gitgide daha sıkı bir itimat mevcut 
olduğunu söylemiş ve demiştir ki: 
Her iki memleket aynı ruha maliktir. 
Bugiln B. Daladiye ile harbiye ve bah
riye nazırlariyle yaptığım görüşmeler 
bu tam itimadı teyit etmektedir. 

Diğer taraftan, Polonya başvekili 
general Sikaorski de öğleden sonra 
tayyare ile Londradan Le Vourgete'
ye gelmiştir. 

Finlôndiya •· SoYyet 

münasebetleri 
Kopenhag, 20 a .a. - Sovyet matbu

atının Finlandiya hakkında kullandı
ğı şiddetli lisana rağmen, politikcn 
gazetesinin .Moskova'daki mubabirint: 
nazara Finlandiyanın işgali sovyet 
dahili ve harici siyaıoetin:: muhalif o· 
lacaktır. 

B. Paaaikivi diplomaıi 
meşleğintlen çekilecek 

Helsinki, 20 a.a. - Finlandiyaoın 

Stokholm orta elçisi B. Pauikivi on 
bet gilne kadar vazifeıi batına döne· 
cektir. Paa.ikivi bir ay kadar Stok
holm'de kaldıktan eonra diplOIQlli 
Jllesleğinden çekilecektir. · 

Bllllk Almanları Polonyı'ya 
yerleıtiriliyor 

Berlin, 20 a.a. - Havas ajansı bil -
diriyor: Alman ırkınlan olan polon -
yalılar, Baltık'tan gelen almanlara yer 
vermek Uzere, şarka doğru hicret ede
ceklerdir. Polonya'ya dört amerika~ı 
gelmiştir. Bunlar, şimdi alınanlar ta
rafından idare edilen iaşe yardımı or
ganizasyonunu ele aıacak!ardır. 

100 bin polonyalı esir, rençber fık
danı hissedilen Almanya'da ziraat iş -
lerinde çalıştırılmaktadır. 

Helsinki'de faaliyet 

yavaş yavaş uyanıyor 

Helsinki, 20 a.a. - Helainki'de ya
vaı yavaı faaliyet tefı:rar uyanmakta
dır. Üniversite, buhranın başındanbe
ri t~til ettiği derslere başlamıştır. 

Mamafih Finlandiya hükümeti, bita
raflık icabı, ihtiyat tedbirlerini muha
faza etmektedir. Bu tedbirlerden ba
zıları, ezcümle ecnebi memleketleri o
lan posta ve telgraf müruelltına mü· 
.ıeallik QlaıılJr, hvj.!Jg~c;ıktir. 
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TAN 
"Balkanların müdafaası,, 

Bı.ı baılık altında yazdıgı ır.a;.a!esin
de Sadri Ertem, Balkanların bir tarıhçe
sini yapuktan ıonra bilhassa şöyle di -
yor: 

"Bugün Balkanlar, müstakil devlet -
lcrdcn mürekkep bir heyet halini almış
tır. Fakat bu kuçUk ve miıstakıl devlet
ler, etraflarında tıpl:ı dün oldue:ı.ı ııbi, 
kı.ıvetli ve büyük l:utlelerle temas halin
dedirler. Co~rafyanın şartları, eskıden 
oıaucu gibı, gene h.ıkim vasfını muh<a -
faza etrnekte:lir. 

Biıyiık kutlelerin balkanlar hakkın
daki aktif polıtikaları buı zamanlar içın 
susmuş olaoilir . .t' akat oa, Luyuk kütle -
lerin ball:anları cbcı.hycn kuçuk ve mus
takıl de\ letl t r h:ılıııdc mı.ıhafaz:a etmek 
arzuıund:ı. bulunduklarııun bir delili ol:ı
maz:. 

D:ıJknıılar geopolitik z:aruretlerle bir 
birlık olmıya, hıç olmazsa hudutlarını 
müştereken koruına(.a mecburdurlar. 
l5alkanln:-ın etrafındaki buyuk haci:nli 
devletler, balkanları tek mudafaalı bır 
cephe halinde gonneclikc;e, onların yaka
sını salıvermezıer. balkan devlet!erıni 
b . rıbırleri aleyhıne silihsız olaral: kul -
!anmak usulıi , dıı."lya , diınya olalı kabul 
edılmış olan en basıt dıploması kaıdele
rinden bıridır. 

Bundan dolayı Balkanların mliatakil 
milletler halinde yaşaması içın ı.iyasi 
bı rlik, il .tıs.adi birlik. askeri birlık vü -
cuda getirmelerı lazımdır. Bugünkıi şart
lar ıçinde lıalkanlar, etrafların.da bulu. 
n:ın büyük bloklar aıasında bir bitaraf 
mınlaka teşkil ederler. Fnkat Balk~nlar 
harici.nele empoze edılen hayat, b::ı:zat 
balkanlılar tarafından l:endi kuvetleriy
le vıieude getırllmedikc;e faydalı olamaz. 

Tan gazeteainin D.N.B. ye 
cevabı 

"Tan gaı:etesi, hiç bir propagandayı 
ilet olnıamııtır ve olmıyacaktır. Bunu 
herkesten iyi alman ajansı bilir ... başlık
lı yaı:ısında. ajans tarafından ne,rolu -
nan ve şiddetle Tan gaz:etesinc hücum 
eden "D N. B." nin bir telgrafını ay -
nen iktıbas ettikten sonra altında şu mü· 
taleatı ytinitmcktedir: 

" Alman ajanunın bahsettiği bu ha -
beri ı 7 ikinci teşrin tar.ihli nüshamızda 
"h9.diselerin iç yüz:ü,. sütununda vermiş
tik. Hu sütunda çıkan haberler, bütün 
dünya matbuatının lıuıusi istihbarları -
na ve Tan'ın "ünitc:d press.. ajansı ile 
yaptrfı hususi bir anlaımaya istinaden 
topladıtı haberlerdir. 

Alman ajansının bahsettiii haber, 10 
ikinci teşrin tarihli "Daily Hera.ld .. ga -
2etesinin birinci sayfasında İs.tanbw mu· 
habirine atfen intişar eden ve "Daily 
Express,. ile ''Daily Sketch., gaı:etesinin 
aynı tarihli nüshalarında tcyid edilen bir 
havadisten alınmıstır.,, 

Bundan sonra Tan gucte&i. üç ingiliz 
gazetesinde c;ıkan haberleri aynen ikti -
bas «li;por. 

Cümhuriyet 
Balkanlar ve dı~ kuvetler 

Nadir Nadi, Cumhuriyette, bu baılık 
ile yaz:dığı makalesin.de, Halkan birliği 
sadece b:ılkanlılar ıradesi ile mümkün -
dür? Sualini aorduktan ıonra, diyor kı : 

"Buna evet diye cevap venvemıek 
pek o kadar kolay olamas:ı gerek, hep 
ıiyut manı:ume gibi balkanlı milletler
le hem kendi kendileriyle hem de digcr 
siyasi manzumelerle daimi münasebet 
halinde yaşarlar. Balkan siyasi maru:u • 
metinin bir ahenk unsuru halinde var 
olabilmesi için iç prtlarm da dış şart • 
!arın da müsavi bul~sı icabecler. İ:!ı· 
te, bugünkü dunya vaziyetine yakından 
baktığımız zaman bütün bu şartları en 
iyi bir şekilde bir araya toplanmış ola -
rak görüyoruz. Balkan mllletleri içinde, 
komşulariyle iı birllti yap:ırak beraber 
çalıımak fikrini hoı görmiycn bir tane
si bile yoktur. Tarihin verdiği tecriibc:
ler ,cografi ve iktıs:ıdi vaziyet harp ve 
aail"C gibi bir takım canlı sebepl« bu 
fikri ımcburi kılıyor. Balkan dışı dev • 
Jetler arasındaki oynak ve müstakar ol -
mıyan muvaz:ene de balkanlı!ann bera
ber yürumesirü emrediyor. Cenubu tarlti 
Avrupasiyle alakadar bütlin devletler 
bugün buralarının harp sahnm haline 
girmcıinl istemcz:lc.r diyor ve Balkan 
dııı devletlerin, bugünkü Balkanlar hak· 
kında ne düşündüklerini saydıktan ıon • 
ra, makalesine şöyle devam ediyor: 

Vaziyet bu şekilde balkanlı milktlcr 
icin müsaid imkinlar hazırlamıı bulu -
nurken bize düşen vazife bu imklinlar -
dan istifade ederek Balkan blrllği fikri
ni hakikat sahasında her gün biraz daha 
ilerletmektir, demektedir. 

Yeni Sabah 

Hülya pef İnde 
Hüseyin Cahit Yalçın. bu beılıkh ma

kalesinde, yaptıkları sulh teklifinin mu
harip devletler tarafından reddedildiği
ni gören küçilk hükümda.rlarm umidlc • 
rini kaybetmiyeı-ek hayran kalmıya la
yık bir cesaret ve gayretle ,sulh tcşeb • 
büslerine devam ettiklerini kaydederek 
şöyle diyor: 

" Bütün bitaraf devletler 8Ulh ve is
tikbal kongresi akdetseler dünyanın gö
zü önünde bu kongrede konuşsalar, is -
tikbali münııkap etaelcr ve istikbali ha
zırlasalar bUiünkiı vaz.iyet ne kadar de
ğişirdi. Çünkü, bütün bitaraflarm i3tira
kiyle tekarrür edeeek bir ıulh nizamı • 
nı bütün dünya efklrı umumiyeainden 
kuvet alarak muhar.iplel'C: 

- Biz: böyle istiyoruz:. - diye teklif 
et?Mk batkadır, körü körüne müphem. 
umumi bir aurctte, korkak bir sesle: 

- Lütfen sulh yapınız. - demek ba:t
kadrr. 

Bitaraflar kendilerinde bu azim ve ka
ran, bu irade ve metaneti bulmadıkça 
kendilerinin topun atz:mda ilk kurban 
oJchaldarDt• unutm..nalan jktiaa eder. 

Mesken buhranı ile 
mücadele tedbirleri_ 

Dahiliye Vekôleti mühim 
bir kanun projesi hazırhyor 

(Başı l inci sayfada) kırk lirayı teeavilz edemiyecektir. 
lnşa olunacak meskenler tercihan 

Belediyeye verilecek •eliihiyetler kargir olacak, .zaruret görülen yerler· 

~h· kasabalarda ucuz evler de kerpiç inşaata ve dahili ahşap ak· 
~ ır ve ·· d d"l b"l k • mahallesi tesisi hakkındaki bu kanun sama mu~ e e ı e ı ece tır.. . 

projesine göre şehir ve kasabaların 
1 

~eledıye.ler, bu arsalan ta!ıplerıne 
imar plinlarında ucuz evler mahallesi peşın. para ıle ~eya on se?eyı geç~e
olarak gösterilen kunmlarda binalı ve mek ~zere taksıtle verebıleceklerdır. 
binasız yerleri belediyeler istimlak Taksıte. raptolunan .ar.sal~r .veya yapı
kanununda yazılı usuller dairesinde lacak bına.lar, be~elının .ıstıfasına ka
istimliik etmeğe salahiyetli olacaktır. dar beledıyey.e . ıpoteklı _kala~ktır. 
Yeniden tanzim olunacak imar plan - Ar~s·a bede~lerının ~a.ç taksıtl~ odcnc
larında sıhi, bedii, içtimai ve fenni ci- c~.gı. be~edıye m~c}ı~ınce t~s~ıt ve e.! 
betler gözetilerek bu mahallenin şe- buy~k. ıdare amırının tasdıkıyle katı 
hir ve kasabanın neresinde tesis edile- şeklını alacaktır. 
ce~i ~österilecektir. Bu mahalleyi ih
tiva etmediği halde vücuda getirilmiş 
olan imar planlarında bu mahatıeyi te
sis için yapılacak değişiklik salahiyet
li dairelerce tesbit ve İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle ikmal edilecektir. 

Belediye, ucuz evler mahallesi teş
kil etmek üzere temelllilc ettiği yol, 
meydan, yeşil ıaha, park, karakol, 
mektep, sarşı ve spor yerleri için la
zım olan kısımları tefrikten ve parse
lasyon muamelesini ifadan sonra arsa
ların mevki ve şereflerine göre yalnız 
mesken yapılmak üzere taliplerine 
satmıya mezun olncaktır. Satışın u
mum bedeli, bu mahalle sahasının is
timlak bedeli} le pl<ln ve parselfisyon 
masrafları yekununu tecavüz edemi
yecektir. Belediyeler, bu mahallede 
yapılacak aydınlık, kaldırım ve su tesi 
satı gibi umumi vazifesi dahilinde bu
lunan işlerin mucip olduğu masrafla
rı arsa satıı bedeline ithal edcmiye
ceklerdir. 

Fazla talip çıkaraa ..• 

Arsaların taliplere satılması, takaı
rikıymet usuliyle ve talep tarihi sıra
siyle yapılacaktır. Arsa adedinden 
fazla talip zuhur etmediği takdirde 
müracaat sırası muhafaza edilmekle 
beraber arttırma, eksiltme kanunu rr • .ı 
cibince muamele yapılacaktır. 

Auayı alanlar iki sene içinde mes
ken yapmıya mecbur olacaklardır. 
Mecburi sebebe ve hüsnüniyete müs
tenit olmaksızın meskenlerini yapını· 
yanların arsaları aynı fiyatla ve bele
diye meclisi karariyle kendilerinden 
geri alınacaktır. İnşaata başlandı;,ı 
halde iki sene nihayetinde ikmal edi
lemediği takdirde hüsnüniyet ve mec
buri sebepler yoksa arsa ve bina be
lediyece ittira olunarak başkalnna sa
tılacaktır. 

Ucuz evler mahallesinde inşa edile
cek meskenler 10 sene müddetle bina 
vergisinden muaf olacaktır. Bu ma-

T al iplerden istenen tealıhütler hallede mesken inşa edenler, evlerini, 
ucuz evler yaptırma vasfını haiz ola-

Salahiyetli daireler tarafından en bilenlere satabileceklerdir. Belediye 
ucuz şeraitine göre tanzim olunup be- ler ucuz evler mahallesi tesisi için is
lediyelerce kendilerine verilecek ev timlak edecekleri yerlerden lüzumu 
tiplerine uygun olarak taliplerin ala- kadar araziyi iki sene içinde ve bu k:ı 
cakları arsalar üzerinde meskenlerini nuna uygun bina yapmak şartiyle kıs
yapmağı taahhüt etmeleri şart olacak men veya tamamen yapı koopcratifle
tır. rine devredebileceklerdir. Mali Hzi-

Ucuz evler mahalleeinde araa alma- yeti müsait olan belediyeler, mesken· 
ğa ve mesken inşasına talip alacakla- leri kendileri inp ettirerek maliyeti. 
nn müracaat tarihindeki. aaf i g_eliri ne satabij~~ir_. 
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B B L YOGRAFYA 1 

Finans ilmi 
Yazan : Paria Oniverıitesi profesörlerinden Gaston Jez 
Dilimize çeviren : Kütahya Mebusu Alaettin Tiridoğlu 
Hukuk 1lmini Yayma Kurumu neıriyabndan sayı : 8 • 
617 büyük sayfa. Fiyatı 200 kuruf. 

Parla Üniversitesi Hukuk faküJtesi fabetik tasnifde de gene eseri neıre
profeaörlerinden Gaston Jez'in hu- den Halkevi esas tutulmuştur. 
kuk talebeleri, Maliye ve Divanı Mu- Halkevleri ne~riyatı bibliyoğrafya
hasebat mensupları ve finans ilmiy- sı: sayısı üçyüz altmış yediyi bulan 
le meıgul olanlar için yazdığı "Fi- Halkevlerinin bini aşan neşriyatını 
nanı İlmi,, adlı es~rin birinci cildi 

1 

topluca ilim muhitinin ve tetkik sa
evelki yıl Paris Üniversitesi hukuk hiplerinin malı yapmıştır. Bu bibli
fakUltcsinden lisansc Kütahya Me- yoğrafyadaki her hangi bir eseri neş
buau B. Alaettin Tiridoğlu tarafından reden HaJkevinden istemek veya en 
tercüme edilmiş ve Hukuk İlmini yakın Halkevinde bulmak mümkün 
,Yayma Kurumunun tercüme serisi a- olduğuna kaniiz. 
Tasında neşrolunmu ştu. Avni Candar, değerli eseriy le, mem-

B. Alaettin Tiridoğlu, Jez'in bu de- lekete geniş bir tetkik ve tetebhü mu
ğerli eserinin ikinci cildini de tercü- hiti hazırlamıştır. Jialkevlerinin bun
me etmiı. ve Kurum, nüshaları azalan dan sonra bastırdıkları mecmua ve 
birinci cildi de ilave suretiyle her iki kitaplar için de yeni bibl iyoğrafyalar 
cildi bir arada neşreylemiştir. neşrettirileceği memnuniyetle öğre-
Franeız profesörünün selahiyet ve nilmiştir. 

kudreti türk okuyucularınca mallım-

ULUS 

bir Ürküp dvar1nda 
posta kamyonu 

u(uruma yuvarlandı 

İki kişi öldü dört kişi 

ağır surette yaralandı 
Ürküp, (Hususi) - Kayseriden Ür

küpe gelmekte olan posta kamyonu 
içinde bulunan 16 yolcu ile birlikte, 
kasabamıza bir saat mesafede bulunan 
Topuz dağında 100 metre derinlikte 
bir uçuruma yuvarlanmıştır. Kazaya 
kamyonun freninin bozulması sebep 
olmuştur. Kamyonun çamurluğunda 

bulunan şoför muavini atlıyarak ken
dini muhakkak bir ölümden kurtarmış 
ve kasabamıza gelerek faciayı haber 
verm:ştir. Kaymcı.kam, mi.iddeiumumi 
muavini, hükümct doktoru, jandarma 
kumandanı derhal vaka mahalline git
mişlerdir. 

21 .11 -1919 

( __ R_A_o_v_o __ ) 
T U R K t Y E 

RADYO Dl F ÜZYON POSTALARI 

TÜRKİYE ANKARA 
Ra.dyos u Radyoıu 

-- D alga uzunlufu --
lti4S m. 182 Kcs.ı120 Kw. 
31.71) ın. 9.ı65 :Kes./ 20 Kw. T .A.I>, 

" ı~ 1\. ~ !( " 

-l t\T .:;: - 21-11-1939 
S:ıııt : 

l 12.so l'rogram ve memleket saat ayan 

1 
ı ... ~:ı ı\ ıms ve n.eteoroloıi baberlerı. 
12.~0 '.l'urk rnuzi~i : 

1 
Çalanlar: Vecihe, Fahire Fersan Rc-
f:k Fcrısan. 
1 - Okuyan : M efharet SAGNAK : 
1 - l-e~rcv 
2- Nıko,.os - Şarkı • Varını hac~. 
3 - Udi Ahmet - Şarkı - Edeli atfı 

nazar. 
4 - Reşat E rer • Acematiran .. rkı • 

Ey bcniın güzel ku~m. 
S - Sad ı llah Efendi • $evkefsa t ar• 

kı - Ac: 0 dı nevbahar. 
6 - Sa it dede - Şevkefza saı aemaiıi. 
2- Ol:uyan : Muza ffer İLKAR : 
( ~ttnı şari<ı ve t iirküler) : 
1 - SclS!ıattin K aynak - H icaz tar 

kı - Meğ er ben aldarunııım. 
2- . adet tın ı{ayııalr: • Hicu t iirkil • 

T ura. 
3 - Sadettin K aynak - Hicu tiirkii • 

Bcni.n yarim geliıinden bellidi r. 
'l - Sade ttin Kaynak • Uızll tüı1rii • 

Deli gönül gezer ıeıer ıelir. 
13.30-14.00 Müzik (Karışık hafif mhik • 

P i.) dur. Değerli alimin talebesi olan B. 
Tiridoğlu hocasının eserini tercüme
de çok itina göstermiıtir. Mütercimin 
yüksek bir tahsilden sonra idari ve 
tetril hayattaki tecrübeleri de eserin 
kuvetle tercüme edilmesine yardım et
miftlr. 

Memlekette malt mevzulara ait neı
riyatın kıtlığı ve bununla meıgul o
lanların birçoğunun iyi yabancı dil 
bilmemeleri bu mevzuda tercümelere 
olan ihtiyacı, diğer tercümelere naza
ran çok artırmıştır. Bunu tatmin et
mekle B. Tiridoğlu Türk maliyesine 
çok kıymetli bir hizmet yapmıı bu
lunmaktadır. 

Uludağda kııın 

of omobil iıliyecek 
Bursa, (Hususi) - Şimdiye kadar 

Uludağda kıt günlerinde hiçbir vası
tanın işliyememesi yüzünden dünya
nın en cazip ve ideal bir sporu olan 
kayakçılık için çok zahmet çekiliyor 
ve ancak bir kısım sporcular dağın bu 
güzel manzarasından istifade edebili
yorlardı. Bunu yurddaşın sağlığı ba
kımından umumileştirmek ve dağa 

kolayca çıkmayı temin etmek yolun
da aenelerdenberi çareler aranmakta 
idi. 

Facia neticesinde şoför Osman ve 
hu susi muhasebe tahakkuk memuru 
Sami ölmü§lerdir. Ağır yaralılardan 
dördü Kayseri memleket hastanesine 
sevkedilmiştir. Diğer hafif yaralılar 
da kasabamızda tedavi altına alınmış
lardır. Kamyon param parça olmuş -
tur. 

Topuz dağının uçurum kenarına te
sadüf eden yol düzeltilmiye çok 
muhtaçtır. Burası çok tehlikelidir. 
Aksaray, Nevşehir, Ürküp kamyon • 
lan her gün bu tehlikeli yolu geçmek 
mecburiyetindedirler. Bu yolda altı 
ay evel de bir posta arabası yuvarlan
mıştı. 

Kızılay'ın çok hayırlı bir teşf'bbıisü 

olarak kurulan gönü/Jü Jıastabakıcı • 
hemşireler k ursunun kordiplomatiğe 
mensup bayanlara mahsus olan kuı sıı, 

dün Ankara Nümune hastanesinde fa
aliyete başlanuştır. 

18 00 Prograrn 
18.05 Memleket saat ayarı, a jana ve meteo-

roloji haberleri. · 
18.25 Mfaik ( Cazlıand - P l.) 
lE.55 Konuşma (İktisat :ı::aatı) 

1

19.10 Türk müzi~i : Klbık pro gram. . 
Ankara R;ıdyosu kürne Ha TC us he
ye ti: İdare e.den: Mesut CEMİL. 

19.50 Konu~ma (Ormanlanmııı tam::ralım 

Ulus'un dar sütunlarında e11erin 
tafsilatlı izahına girmiyerek başlıca 
mevzuları hatırlatmakla kalaeağız : 

Eeerin elli sayfa tutan girit kıs

mında finans hadiseleri ve bunların 
tetkikindeki ilmi metodlar ve nazari
yeler mlinakaşa edilmiştir. Bundan 
ıonra eser üç kitaba ayrılmıt ve bi
rinciıi amme masraflarına, ikincisi 
imme kredisine (istikrazlar) ve so
nuncusu lmnıe gelirlerine tahsis edil
mi9tir. 

Birinci kitapta batlıca Amme mas
rafları politik ve finans tekniği bakı
mından tahlil ve modem devlette 
Amme macrafları anlamını terkip e
den unsurlar izah edilmekte ve imme 
masraflarının tasnifinden sonra per
sonel masraflariyle malzeme masraf. 
lan için teknik usuller tetkik olun
maktadır. 

İkinci kitapta lmme kredisi ve bu
nun umumt nazariyesiyle umumi ta
rihi ve lngiltere'de ve Fransa'daki ta
rihi tetkik edildikten sonra istikraza 
hangi hallerde müracaatın me9ru ola
cağı, harp zamanında istikraz, istikraz 
usulünün ekonomik sosyal neticeleri, 
politik noktai nazardan istikraz, im
me istikrazlarının teknik usulleri, pa
ra ıartları, sermaye emniyeti, faiz 
miktarı teminat, ödemeler tahlil olun
muştur. 

Üçüncü kitapta resim ve vergilerin 
umumi nazariyeleriyle nevileri, poli
tik ve sosyal tesirleri, teknik usulleri 
tetkik olunmaktadır. 
Değerli eseri Ulus okuyucularına 

hararetle tavsiye ederken tercüme e
den Sayın Mebusun da bu himmetle
rini şükranla anarız. 

Halkevleri neıriyatı 

bibliyoğrafyası 

Y azan : Avni CANDAR 
Basan : Ankara Ulus Basımevi 

62 Büyük sayfa 

ilk Halkevlerinin açıldığı 1932 ıu
batından 1939 yılının üçüncü ayı so
nuna kadar bütün Halkevlerince mec
mua, kitap broşür olarak bastırılan e
serlerin bir bibliyoğrafiai neşredil
miştir. Avni Candar bibliyoğrafyalar
daki usule uyarak eserin adından ve 
muharririnden başka, sayfa adedini, 
boyunu, basıldığı yeri ve tarihini gös
terdiği gibi eserden hangi sahalarda 
istifade edileceğini ce tebarüz ettir-
1::1";:;.C çalışmıştır. 

Bibliyoğrafyanın ilk kırk sayfasın· 
da Halkevleri alfabe sırasına konul
mıış ve her Halkevinin bastırdı~ı 
mecmua, kitap ve broşürlerden neşır 
tarihi sırasiyle bahsedilmiştir. Bun
dan sonraki sekiz sayfalık mevzu kı
lavuzu kısmında Halkevleri neşriyatı 
umumi yat, felsefe, sosyal ilimler, fi. 
ziyoloji, tatbiki ilimler, güzel sanat· 
tar, edebiyat, tarih coğrafya bakımın· 
dan mevzulara ayrılmış ve burada yal
nız eserin adiyle neşreden Halkevi 
gösterilmiştir. Her hangi bir mevzu 
üzerinde alcika duyacağımız bir eseri 
hizasındaki Halkevine bakarak ilk 
kırk sayfalık kısımda bulmak ve bir 
fikir edinmek mümkündür. Muharrir 
ve kitap isimlerine göre yapılan al· 

Bu sene kııın otomobillerin otele 
kadar çıkarak gerek sporcuları ve ge
rek seyircileri tatıyabilecekleri bir va 
ziyet temin edilmek üzere bulunmak
tadır. · 

İstanbul vilayetinde mevcut olan, 
fakat orada iıletilemiyen kar temizle
me makinesini bu işe tahsis etmek ü
zere teşebbüslerde bulunulmuştur. 
Makinenin Bursa emrine verilmesi te
min edilmiıtir. 

Mersinde 

mağazalar 

umumi 

inşaatı 
Adana. (Husust) - Mersinde yapıl 

makta olan umumi mağazalar inıaatı 
nihayet bulmak üzeredir. Umumi ma
ğazalar idaresi tarafından yapılan 

depolar ve tesisat mühim bir ihraç is
kelesi olan Mersinin büyük bir ihti
yacını önlemiş olacak, tahmil ve tah· 
liye masraflarını çok azaltacaktır 

Bu mağazalardan bir kıımının ida
reye teslimi bu ay sonunda yapıla -
caktır. • * _,, 

leh - İngiliz iJbirliğine dair 

Polonya hükumet 
• • • 

reısının beyanatı 
Londra, 20 a.a. - Polonya hUkUmeti 

reisi Sikoraki, matbuata apğıdaki be
yanatta bulunmuıtur: 
"Baıvekil ve Lord Halifaks ve in

giliz kabinesinin diğer erklnı ile yap
tığım mükalemelerde Polonya mille
tiyle hükümetinin tahrip ve tazyik 
kuvetlerine karşı zaferi teminden iba
ret olan müıterek gayeyi elde etmek 
için faal bir ıekilde tefriki mesai et
mek hususundaki azmini kaydetmiı· 
tim. İngiliz nazırlarının nihat zafere 
kadar muharebeye devam etmek ve 
bizim de müşterek düşmana karşı mü
cadeleye devam etmemiz için Polon
ya ordusunun yeniden teşekkülU itini 
kolaylaştırmak hususundaki kararla
rından mütehassis olı:lum. 

Almanlarla Rusların 

mübadelesi için Berlin 

ve Moskova anlaştılar 
Moskova, 20 a.a. - Taas ajansı bil· 

diriyor : 

Garbi Ukranya ve Bieloruıya'da 
bulunan almanlar ile eski Polonya 
topraklarından alman nüfuz mıntaka· 
sına geçen kısımdaki rusların ve uk
ranyalıların mübadelesi hakkında 16 
teşrinisanide Sovyetler Birliği ile Al
manya arasında bir anlaşma imza edil
mistir. 

Bu tahliye işlerine ait bütün ameli 
meseleler Sovyetler Birliği ile Alman 
ya arasında tesis olunan dostluk mü -
nasebetleri zihniyeti içinde halledil -
miıtir. 

Çanksrı'da C. H. P. kongreleri 
Çankırı, 20 a.a. - Birkaç günden -

beri burada bulunmakta olan Parti 
müfettişi B. Esat Uras'ın i'tirakiyle 
vilayet kaza parti kongreleri yapıl • 
mış ve yeni idare heyetleri intihap e
dilmi§tir. 

Halkevinde muhasebe 
dersleri başhyor 

Ankara Halkevi Ba1kanlığından: 
Önümüzdeki 23.11.1939 perşembe 

akşamı saat 18,30 da muhasebe dersle
rine başlanacaktır. Bu derslere de
vam etmek istiyenler Halkevi sekre
terliğine müracaatla kayıtlarını yap
tırabilirler. 

Alevler i~inde yan•ık 
dü19n m~ul tayyare 

Belgrad, 20 a.a. - Romanya - Yu -
goslavya hududunda Tuna üzerine a
levler içinde meçhul bir tayyare düt
müıtür. Tayyare i§&retleri farkedile • 
miyen ve doğu - cenuba doğru ilerli
yen bir filodan düşmüttür. Diğer tay
yareler durmadan yollarına devam et
mitlerdir. 

Düten tayy~nin pilotu ölmüttür. 
Zannedildiğine göre, bunlar, bir kaç 
haftadan beri müteaddit vesilelerle 
görüldüğü veçhile, Bulgaristan'a ait 
olarak Almanya'dan gelen tayyareler
dir. 

Japonya'nın yeni Belarat 

sefirinin beyanah 
Belgrad, 20 a.a. - Japonya'nın Bel

grad sefiri Kayito İnoye matbuata 
verdiği beyanatta başlıca vazifesinin 
Japonya ile Yug06lavya arasındaki ik 
tısadi münsebetlerin inkişafı imkan
larının tetkik olduğunu aöylemit ve 
Çin ile cereyan eden muharebeye 
süratle nihayet vermek maksadiyle 
Japonya'nın harp malzemesine ihtiya
cı olduğunu ve bunlardan bir kısmı -
nın Yugoslavya tarafından verilebile
ceğini ilave etmiştir. Japonya'yı aynı 
zamanda Budapeıte nezdinde de tem
sil etmekte olan elçi itimat mektubu • 
nü hükümet naibi Prens Pol'a bu haf
ta zarfında verecektir. 

Dövizlerin vasati 

çek fiatları 
Birinci kanun 1939 ayı içinde naza

rı dikkate alınacak Borsada kote olan 
ve olmıyan dövizlerin vasati çek fiyat 
lan tesbit edilmiştir. Bunları yazıyo
ruz: 

Sterlin 5.23,25, dolar 129.78,75, fran
sız frangı 2.96, 7 5, liret 6.63,87 5, İsviç
re frangı 29.25,125, florin 69.29,50, Bel 
ga 21.83, drahmi 0.97, leva 1.59, pezeta 
13.17, pengö 23.33,75, ley 94.50, dinar 
2.49,25, yen 30.59,875, İsviçre kuronu 
31.13,50, Danimarka kuronu 25.15,25, 
Norveç kuronu 29.81,75, Finlandiya 
markı 2.S0,50, Eatonya markı 31.78,75, 
rupi 39.18,75. 

Salonu dolduracak kadar ka/;ıhalılc 
olan kursu, Jıastane Baştabihi B. R fö:tü 
Çapçı açmış, ilk dersleri doktor Ne
şet Naci Arzanla, doktor B;qan ifa.
tice Açıkalın ''ermİ:j!erdir. 

H altada üç gün olarak iki buçuk ay 
de\•am edecek olan kurs, ilk günün -
den itibaren büyük bir rağbet görmü.ş
tiir. Ders programında anatomi, •:ıl -
gın hastalıklar, bakteriyoloji, cerrahi, 
çocuk, zehirli ga?.lar ve kurs müdde· 
tince yirmi saat sürecek olan hast:ıba
kmıı ve tatbikatı gösterilecektir. 

ve koruyalım. ) 
20.0:; T tirk müT. iği: (Karııık prosrun) 
21.00 Konser takdim i : Halil Bedi Yönet • 

kcn. 
21.15 !vlu lk <Raılyo ork9tr111 - Sef : Ha

san Ferit Alnar) : 
l - l,. Cl•erubini • Medea üvertUril 
2-'N. A. Mozart. H affner Sere• 

nadı. 
3 - Rosslni • Sevilya berberi opera• 

s•nda'l üve:-tlir. 
4- Joh. Strauss - Weln, W ieb, und 

Gcsang {Va ls) 
ıı.oo ~T c..'llleket saat ayan, ajans haberleri; 

1 
Zir7. ~t. esham, t ahvillt, kambiyo - DU• 
ltut borsa sı ( iiyat) 

22.20 Serbest saat. 

Resimlerimiz kursu takip eden Ba
yanları ve ders veren Bayan Hatice 1 
Açıkalın'ı gösteriyor. A vrupaya gideıek ta!ebeier 

İsi anbiJI' da toplamy~rlar 

Zl.:10 M ilzik ( Oda miiziii - Pl.) 
2:ı .oo Müzik (Cazband - Pl.) 
23.25-23.30 Yarınki program ft kal*UI. 

Gençlik komünist 
enternasyoli ve 

Pravda gazesi 
Moıkova. 20 a.a. - D. N . B.: Pra

vada gazetesi, bugUnkil nüshasında, 
gençlik komünist enternasyonalinin 
vazifesi ve faaliyeti hakkında bir 
program mahiyetini haiz bir makale 
neşretmiıtir. 

Pravada gazetesi, gençlik komü
nist enternasyonalinin faaliyetine e -
aas teşkil edecek prensipleri, komin
tern'in yeni siyasi prensiplerine mu -
vafık olarak şu iki nokta üzerinde te
merküz ettirmektedir: 

1 - Faşizm leyhtarı tahrikat, kapi
talizm ve enternasyonalizm aleyhtarı 
tahrikata inkılap edecektir. 

2 - Sosyalistlere kartı enerjik bir 
mücadele açmak üzere, taktik sebep -
lerden olan, halkçı cephe usullerin
den vazgeçilecektir. 

Habsburg ailesi 

Belçıka'dan ayrılacak 
Brükael, 20 a.a. - D. N. B. De dag 

icnindeki flaman gazetesi Hababurg 
ailesinin Belçikadaki Steenok Erzeel 
ptosunu tamamen terkederek Avus
turya<Ja tekrar iktıdar mevkiine geç
mek için daha iyi çalışabilmek üzere 
Paris'e gittiğini yazmaktadır. 

-~Ü(ÜK Dl~ HABERLER 1 
X Tokyo - Yeni Sovyet büyük elçisi 

B. Smetanin, dün, Hariciye Nazırı Nomu
ra'nın da iştirak ettiği bir kabul esnasın • 
da imparatora itimatnamesini vermiştir. 

X Nevyork - 250 bin azası olan endüst
ri sendikaları, B Ruzvelt'in yeniden rei -
ıicümhur intihab

0

ı lehinde bulunmuştur. 
X Bombay - Müslümanlarla mecusiler 

arasında Sukkarda bir çarpışma olmuş ve 
altı müslüman, beş mecusi ölmüştür. 23 de 
yaralı vardır. 

X Bern - Alman ra.dyolarının verdiği 
haberlere göre, S. S. kıtaları Krakovi'ye 
gelmiııtir. 

X Hyde Park, - Reisiciimhur Ruzvelt 
hususi treniyle bugün Vaşington'a dön
müıttür. 

X La Haye - Kıraliçe Vilhelmine, Hol
landa'nın Bertin elçisini kı:bul etmi ııtir. 

X Belgrad - Yugoslavya Başvekil mu· 
avini Maçek, Pesti Hirlap ismindeki ma -
car gazetesinin hususi muhabirine verd iği 
beyanatta Sırp - Hırvat anlaşmasının Yu
goslavya'ya Balkanlarda barışın ve kom -
şularla müsalemı:tin idamesi hususunda 
mühim rol oynamak imkSnını vermekte ol
duğunu söylemiştir . 

X Salya - Lord Lloyd Bükreş'ten bu • 
raya ~etmiştir. Bulgaristan'ın ileri gelen -
!eriyle görü~mek üzere bir kaç gün Sof • 
ya'da kalacaktır. 

X Budapeşte - Kont CS<1ky sah gunu 
parlimentoda enternasyonal vaziyet hak -
kında izahat verecektir. 

X Hıingking - Japonya'da tamamen i' 
pi edilmiyen küçük ve orta ehemiyette 
but fabrikaların Mançuriye nakli hakkm
da Japonya ilıe Mançuko arumda Dir an • 
.lqma ima edilmiftir, 

Muhtelif Avrupa memleketlerinde 
tahsilde iken son siyaai hadiseler se
bebiyle memlekete dönen talebeleri -
miz, Maarif Vekaletinin son kararı ü
zerine okudukları mektepJere yeni -
den dönmiye başlamışlardır. Bu vazi
yette olan talebeler İstanbulda. Maa
rif Vekftletl mUfctti~Uginde 'topla.n· 

makta ve oradan gruplar halinde evel· 
ce okudukları yabancı memleketlere 
gitmektedirler. Şehrimizde bulunan 
talebeler bugünlerde tamamen İstan
bula gitmiş olacaklardır. 

Sabık Kayser bir 
kaza geçirdi 

Doorn, 20 a.a. - Sabık Kayser, ma
likanesinde bir kaza ~çirmiştir. Ken
disi, dün müthiş fırtınaya rağmen, 
şatonun parkında mutat sabah gezin
tisini yaparken, fırtına üç büyük ağa
cı kökünden sökmüş ve bu ağaçlar, 
büyük bir gürültü ile sabık Kayserin 
2,5 metre yanına düşmüştür. Sabık 

Kayser'e bir şey olmamış, fakat bitta· 
bi büyük bir heyecan g~irmiştir. 

Alman - Rus ticaret 
görüşmelerinin 

geçirdiği safhalar 
Stokholm, 2 Oa.a. - Stokholm Ti • 

dingen gazetesinin Moskova'dan aldı
ğı mah'.'tmata göre, iki ay evci başlamış 
bulunan alman . sovyet t icari müzake· 
releri, gittikçe artan müşküllerle kar
şılaşmaktadır. Haber verildiğine göre 
Sovyetler, madenler gibi alman harp 
sanayiinin fevkalade muhtaç olduğu 

bazı iptidai maddeleri ihraçtan imtina 
etmektedirler. Çiinkü Sovyetlerin de 
aynı maddelere ihtiyacı vardır. 

Aynı gazeteye göre, Sovyetlerin, bu 
seneki istihsaiatı kendi sanay iinin 
muhtaç olduğu dereceden az olması 
dolayısiyle çok miktarda maden ihraç 
edebilmeleri pek şüphelidir. Buna de
lil olarak, ham madde noksanı yüzün
den birçok i şlerin ta til edilmiş olması 
keyfiyeti ileri sürülmektedir. 

İzmit fidanhğında 
yetiştirilen ağaçlar 

İzmit, 20 a.a. - Vilayet fidanlılın· 
da bu sene 16,580 aşılı ve 9,500 adet 
aşısız muhtelif meyve, 100 bin dut fi· 
danı ile 100 l>in Amerika asma çubuiu 
ve 12,200 adet de muhtelif tezyinat a• 
bcı fidanı eili_tirilmi•tir . Fenni bir 
itina ile meydana getirilmif oliii bu 
fidanlar pek ucuz bir fiyatla yakında 
halka tevzi edilmeğe batlanacaktır. 

Bir tren kazasında 
9 ölü 20 yarall var 
Brüksel, 20 a.a. - D. N. B. ajansı

nın haber verdiğine göre dlin Spandau 
civarında büyük bir timendöfer ka
zası olmuştur. Bertin - HambUrg eb· 
presi banliyö treniyle çarpıımıt bir 
vagon devrilmiş bir diğeri de ateı al
mııtır. 9 ölü ve 20 yaralı vardır. 

r; ~ Bugün 

ULUS Sinemasında 

(ılgın Bakire 
Artistler: 

VİCTOR FRANCEN 
ANNİE DUCAUX 

Meıhur Henri Bataille'ia bü7'ik 
eserinden yapılmıı menimin 
en güzel ve en heyecanlı filmi 

Ayrıca: Renkli Milri ve 
Metronun dünya handiıleri 
Seanslar: 

14,30 • 16,30 • 18,30 ve 21 de 

12,15 ucuz matinesinde 

Zeynebim ... Zeynebim. 
Telefon: 2193 

~Türkçe 

ı.~-=:-::~~~;;~~~;;:,~~~-~ .... 
..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1a - -- -= TÜRKKUŞU'nun yenı model salonu § - -- -: TÜRKKUŞU Modelcilik hareketini hızlandırmak için Yenitthlr ! -- Atatürk Bulvarı Tuna Apartmanı altında yeni hir model salonu aç· ! -: mıştır. Bu salonda çocuklarımıza, gençlerimizt istedikleri malOmat :: 

§ verilmekte, model yapılması öğretilmektedir. Ayrıca model malze- =_: 
: mesi ile her tip modeller maliyet fiyatına satılmaktadır. Mektep 
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Yeniden bir çok ·gemiler 

mayne çarparak battı 
(Ba§ı 1 ind sayfada) 

müştür. 

Belçika ıahillerincle 

Brüksel, 20 a.a. - Birçok sahih tor· 
piller Belçika sahillerine de düş;nüş
tür. Bunlar, sahillere çarparak ı:-atla

mı; ve bazı yerlerde mühim hasarlar 
yapmıştır. 

Başka mayinler de şimal denizi isti
kametinde yüzmektedir. 

İki gündenberi Hollanda ve Beiçika 
B'lhillerini tahrip eden şiddetli fırtı
na yüzünden Zeeland açıklarında bir 
Belçika mavnası batmıştır. 5 kişi öl -
müştür. 

Simon Bolivar laciaıında 
135 ki§i ölclü 

Londra, 20 a.a. - Simon Bolivar va
purunun ait olduğu kumpanyanın 

Londra şubesi mezkur vapurda bulu
nan 400 kişiden kurtarılan 262 kişinin 
listesini neşretmektedir 

Kaybolanların arasında 32, cesetleri 
bulunanların arasında da 8 ingiliz var
dır 

Torch Blearer ismindeki İngiliz va • 
puru, İngilterenin şark sahilleri açık
larında bu pazar günü batmıştır. Ge -
minin mürettebatından 13 kişi kurta
rılarak bir ingiliz limanına çıkarılmış
tır. Kurtarılanların hepsi yaralıdır. 

mürettebatın geri kalan kısmı hakkın
da henüz bir malfımat yoktur. 

Battığı bildirilen 5 vapur hariç ol
mak üzere geçen hafta zarfında bir 
fransız vapuru batmış ve iki küçük 
İngiliz vapuru hasara uğramıştır. 

Torch Bearer'le birlikte ingiliz 
bahriyesinin sahillerdeki ziyaı şudur: 
7 vapur torpile çarparak batmış, 2 va
pur hasara uğramıştır. 

Son kayıplar 

Londra, 20 a.a. - 4258 tonluk in
giliz Pensilna vapuru diişman tarafın 
dan batırılmıştır. Mürettebat kurta
rılmıştır. 

Vigmorc ismindeki balıkçı gemisi 
şimal denizinde batmıştır. 1 çinde 16 
kişi vardı. 

Eırarengiz kruvazör 

Yokohama, 20 a.a. - Domei ajansı 
bildiriyor : 

•• 
Yukarda: Hitler'e 
kar§l Münih'te ya· 
prlan suykaste salı 
ne olan birahane
nin infilaktan son
ralli görünüşi.i. A · 
§ağıda: Hususi bir 
komisyon, asher
[e,.in ve iti ai)·enin 
de yardımiylc sııy
kast mahallinde 
tahkikat yapıyor. 

• Hollancla'cla heyecan 
'Amsterdam, 20 a.a. - Simon Boli

var'm batması Hollanda'da şiddetli 

bir heyecan hasıl etmiştir. 
Kumpanyanın neşrettiği listeye gö

re ölenlerin adedi 135 e yükselmekte
C:ir. 

Bir japon kargosunun ve müteaki· 
ben de bir Holanda vapurunun kap -
tanlan dün öğleden sonra Pasifik de
nizinde iki direkli esrarengiz bir kru
vazör görmüşlerdir. 

Harp yüzünden yevmiyelerde ve fia tlarda 

Gazeteler kurtarma işindeki muvaf
fakiyeti sitayişle anmaktadır. Felake
tin sebebi hakkında, gazeteler yalnız 
ingiliz ve alman haberlerini kayıt ile 
iktifa ediyorlar. 

Gazeteler, infilakın pek şiddetli ol
cluğunu, zira, kurtulanların ifadesine 
nazaran, vapurun cidarlarının çatladı
ğını kaydetmektedirler. 

Sabık Kayzer' in taz.iyeıi 
Doorn, 20 a.a. - Sabık Kayzer Si· 

mon Bolivar gemisi faciasından dola
•yı kıraliçe Wilhelmine'e bir taziye 
telgrafı göndermiştir. 

lngiliz gazetelerinin yazıları 
Londra, 20 a.a. - Bütün gazeteler, 

Simon Bolivar faciası karşısında nef-
retlerini bildirmektedirler- _ 

Deyli Telegraf diyor ki : • 
" Almanya, bütün enternasyonal 

mukaveleleri hiçe sayıyor. Eğer bu 
böyle devam ederse, İngiltere, şiddet
li surette mukabeleibilmisle geçecek
tir. ,, 

Taymis diyor ki : 
" Simon Bolivar felaketi, pek muh

temeldir ki, B. Hitlerin dünyaya kar
§ı tehdit olarak ileri sürdüğü "Müt -
hiJ şeyler" den birini teşkil ediyor. 
Fakat dünya, böyle hareketlere mü -
saade eylemiyecektir . ., __...,. 

Niyuz Kronik! diyor ki : 
"Naziler, bu gibi hareketlerle, yal • 

nız ingilizlerin değil fakat bütün in
saniyetin düşmanı olduğunu göster • 
rnektedir.,. 

M ayine çarpıp batan vapurlar 

Londra, 20 a.a. - Yeniden üç vapur 
alman maynlarına çarparak batmıştır. 
Bunlar isveç bandıralı Borjes, ingi
liz bandıralı Blak Hil ve italyan ban
dıralı Gracia vapurlarıdır. Bu vapur
ların Simon Bolivar ve Marica Milica 
vapurları gibi aynı şerait altında ve 
§ark sahilleri açıklarında battıkları 

bildirilmektedir. 

Grazia vapuru, ingiliz sahillerin -
den 7 mil açıkta bir alman maynına 

çarparak bir kaç dakika içinde batmış 
tır. İki vapur imdada giderek batan 
geminin mürettebatından 30 kişiyi de
nizden toplamı;; ve kurtarmıştır. 

Ölenler, yaralanlar 

5 kişi bir ingiliz gemisi tar ... tın -
dan kurtarılmış 15 kişi de İngiltere -
nin cenubu şarki limanlarından biri • 
ne çıkarılmıştır. Aynı vapur mürette
batından 5 kişi bir infilak neticesin -
de ölmüştür. 

Kurtulan diğer 11 kişi Britanya 
adalarının ş:ırk sahiline çıkarılmışlar
dır. Kurtulanların adedi bu suretle 
25 ya baliğ olmaktadır. Dalgalar ölen
lerden birinin cesedini dün :.:ıhile at
ırı ~tır. 

2492 tonluk Blıık Hil ac1ındaki in -
giliz vapuru muretteb:ıtından 22 kişi 
ile birlikte 1586 tonluk Borjes vapu -
ru mürettebatından ı 5 kişi bir ingiliz 
liın:ınına çıkarılmışlardır. Bu sonun
culardan sekizi yaralıdır. Zannedildi
ğine göre Borjes mürettebatından di
ğer 6 ki~i vapurun mayine çarpması 
Yuzünden ölmuştür. Sağ kalanlar ke:ı 
dilerini kurtarmıya gelen sandalların 
llluvasalatına kadar üç saat gemi en -
kazına yapı§ıp beklemiş" · :r. 

Bir hömür aemisi de ba1tt 
=ığrenildiğlne· güre, kömür J.Uklü 

Holanda vapurunun kaptanı kru
vazörü 1zu yarımadasının 8 mil cenu
bunda japon kargosunun kaptanı da 
yarımadanın 20 mil cenubunda gördü
ğünü bildirmektedir. 

Diğer taraftan aynı japon kargosu 
perşembe sabahı Kii ve Şikoku vila -
yetlerini bağlıyan kanalda milliyeti 
meçhul büyük bir denizaltı gemisi 
görmüştür. 

Bir Hollanda vapuru karaya 
oturdu 

Montevideo, 20 a.a. - Hollandanın 
6400 tonilatoluk Vredenburg vapuru, 
Lobos adası sahillerinde karaya otur· 
mu§tur. Vapuru kurtarmak için yar -
dımlar gönderilmiştir. 

Bir balıkçı gemisi ele battı 
Londra, 20 a.a. - 4vigmore balık

çı gemisi, 16 tayfasiyle, §İmal denizin
de batmıştır. Gemi, Norveç sularına 
gitmek üzere, cuma günü İngiltere
den hareket etmişti. 

Alman clonanmaıı ümitsiz 
vaziyette 

Lonra, 20 a.a. - Press Associatio
nun deniz muharriri. Irın, alman do
nanmasının teslim olduğunun 21 inci 
yıldönümü olduğunu hatırlatarak di -
yor ki : 

"Alman donanması ümitsiz bir va
ziyettedir. Almanya'nın, tüccar vapur 
!arını, ayırt etmeksizin batırması se
bebini bu vaziyet izah edebilir. Deniz
altı gemileri, torpille imha harbinde 
kıs~en muvaffakiyetsizliğe uğradık· 
!arından, alınanlar, kış mevsiminin u
zun gecelerinden istifade ederek, §İ
mal denizine rastgele mayn döküyor· 
lar.,. 

• 

lzmirlilere bir 

hediyesi 
İzmir, 20 a.a. - İzmir fahri hem

!}ehriıi Sovyet Sosyalist Cümhuriyet
leri birliği müdafaa komiseri Mareşal 
Voroşilof'un İzmir belediyesine hedi
ye edilmek üzere suretimahsusada i -
mal ettirdiği biiyük ve güzel bir oto
büsü teslim etmek ve buna dair olan 
bir mektubu vermek üzere Ankara 
büyük elçisi B. Terentief, İstanbul 
konsolosu B. Konstantin Gueorgui
evsk'i İzmire göndermiştir. B. Kons
tantin dün ak~.am Kadeş vapuru ile 
~ehrimize gelerek karşılanmıştır. Bu 
münasebetle Sovyet büyük elçisinin 
belediye reisi Dr. Behçet Uz'a gön
derdiği mektupta mareşalin İzmir şeb 
rine karşı daimi surette muhafaza et
tiı;i halisane hissiyattan ve bu güzel 
şehrin refahı ve belediye reisinin mu
vaffakiyeti hakkındaki temennilerin
den bahsedilmektedir. 

Belediye reisi buna verdiği cevap
ta mareşalin bu kıymetli hissiyatın
dan ve hediyesinden dolayı İzmir hal
kı namına teşekkürlerinin iblağını 

büyük elçiden rica etmiştir. 
İzmir belediyesi Sovyetler konso· 

losu ~erefine yarın akşam şehir gazi
nosunda mükellef bir ziyafet verecek· 
tir. 

husule gelecek karışıkl ı k ları önlemek için 

Bir İngil iz ekoriomi 
ekspe_rinin teklifleri 

Londra, 20 a.a. - Eksperler ilerde l 
piyasada vuku bulacak mal azlığını ta· j 
leplerin artması takip edeceğini bu - ı Balkanlarda Almanya ve 
nun da arkasından yevmiyelerin artı- . 
rııması ıüzumunun tahakkuk edeceği- Rusya kaqısmda lfalya 
ni ve bu suretle fiyatların yükselerek 
mübaya:ıları azaltacağını tahmin et -
mektedirler. Yevmiyeleri arttırarak 

fiyat yükselmesini önlemek için takip 
edilecek siyaset evrakı nakdiyenin 
süratle çoğalmasına yani inflasyona 
sebep olacaktır. Bu çemberden kur -
tutmak için doğrudan doğruya vergi 
tarhı usulünü bertaraf eden meşhur e
konomist James Keynes vaziyete çare 
olmak üzere "muharebe zamanında 

OBSERVER GAZETESİ 
DiYOR Kl: 

Türkiye ve İtalya 

Balkanlan kati olarak 
mecburi tasarruf,, adındaki kendi hu· f d b 1 1 susi sistemini teklif ve tavsiye etmek· müda aa e e i ir er 
tedir. 

Keynes'e göre bu sistem fiyatların 
muharebeden sonra düşmemesi için 
şimdiden yükselmesine mani olacak
tır. Yevmiyeler tam olarak ödenecek 
fakat ele geçer geçmez mal mukabili 
sarfedilmemesi için tamamı nakden 
peşin olarak tediye edilmiyecektir. 
Yevmiyenin bir kısmı bloke mevduat 
şeklinde posta nezaretine yatırılacak· 
tır. Bu mevduat harptan sonra kulla · 
nılacak ve her hususta tasarruf sayıl· 
makla beraber, bir kısmı arzu edildiği 
zaman geri alınamıyacaktır. 

Keynes, asgari bir gelirin bu mec· 
buri depo usulünden hariç tutulması
nı ve bu asgari haddi mütecaviz olan 
bütün gelirlerin bir kısmının, hükü
met tarafından tevkif edilerek mecbu· 
ri tasarruf §eklinde yatırılmasını tav
siye etmektedir. 

Büyük gelirler, gene büyük bir 
nisbet dahilinde vergiye tabi tutula -
caktır. Bu suretle bloke edilecek olan 

mevduat yüzde yarım faiz getirecek 
ve yalnız bazı hususi ahvalde sahibi • 
ne iade olunabilecektir. 

Keynes'e göre, hükürnet bu mev • 
duattan senede dört yüz milyon ister
ling mıktarında bir istifade temin ede· 
cektir. 

Mutat istikraz projeleri bu yüzden 
müteessir olmıyacaktır. Fakat asıl 

yevmiye sahipleri bu usulden başka
ca istifade edeceklerdir. Çünkü ame
lenin yevmiyelerine yapılacak zam, fi

at yükselmeleriyle sıfıra inmiş olmı • 
yacak ve hemen hemen aynı istihlak 
seviyesi muhafaza edilmiş olacaktır. 

Hükümet de başka şekilde sarfedile -
cek olan paraları mecburi tasarruf u
sulüne tabi tutmak suretiyle, kaybol

maktan kurtaracaktır. Kimse parasını 
kaybetmiyecek, bilakis muharebeden 
sonra memleket ve sahibinin en çok ih 

tiyaç hissedeceği bir zamanda kullan· 
mak imkanı elde edilmiş olacaktır. 

Roma, 20 a.a. - Roma radyoları ta
rafından neşredilip mülhem olduğu 

anlaşılan beyanatta, Balkanların bol
~evikleştirilmesi için yapılacak bütün 
teşebbüslerin İtalya'nın derhal muha
lefetine maruz kalacağı bildirilmekte
dir. Bu beyanata göre İtalya, Avrupa 
ihtilafının büyümesine mani olmağı 

ve Balkan memleketlerini de bunun 
dışında bulundurmağı arzu etmekte
dir. İtalya, muhtelif Tuna memleket
leriyle Balkanlar arasındaki münase
betlerin iyileşmig olmasından dolayı 
memnundur. 

Balkanlarda Ruı propaganclaıı 
Budapeşte, 20 a.a. - Magyar Nem

zet gazetesinin Roma muhabiri bil • 
diriyor : 

Burada beyan olunduğuna göre, 
Rusya, Finlandiya ile olan ihtilafına 
ve İtalyanın mukarrer protestolarına 
rağmen, balkanlarda propagandaları
na devam etmektedir 

Balkanlarclaı nüfuz mıntakaları 

Lonclra, 20 a.a. - Garvin bugün 
(Observer) gazetesinde diyor ki : 

"Hitler ile Stalinin balkanlarda ken 
dilerine nüfuz mıntakaları ayırmış 

oldukları haberleri belki de doğru -
dur. Ancak bu olsa olsa nazaridir. 
Çünkü hakikatte alman ve sovyet e -
melleri arasında bu mıntaakada ahenk 
bulunması mümkün değildir. 

Balkan milletleri bilirler ki, alman 
veya sovyetlerin balkanlarda hulı11ı1 

balkan milletlerinin istiklallerinin 
sonudur. Türkiye ve İtalya birlikte 
balkanları kati olarak müdafaa ede -
bilirler. 

Romanya 

elçisin in bir 

büyü k 

tekzibi 
Romanya • Rusya hududunda bir 

Siegfried hattı inşası için, fon Papen
in Roman yaya alr::an Y'" :hmını temin 
teklifinde bulunduğuna dair olarak 
bazı İngiliz ve fransız gazetelerinde 
intişar eden haber, Romanya'nın An
kara Büyük Elçisi tarafından katiyen 
~ekizp edilmektedir. (a.a.) 

- r! ·-

. 
lngiliz ve Fransnz gazete~eri 

Çeklerin mücadelesini 
takdirle karşılıyorlar 
Prag sokaklarında gece 

bir çok askeri kamyonlar 

gündüz 

dolaşıyor 

Avusturya hududu, 20 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: Geata}>f"' .. 
nun tazyiki Bohemya ve Moravya' dan gelen hususi haberlere gö
re, oı·alarda, devam etmektedir. Cumartesi • pazar gecesi alman 
gizli zabıtası servisleri Prag' da ve Brno' da talebe muhitlerinde 
müteaddit tevkifat yapmıflardır. 

Bilhassa, Brno şehrindeki tevkifat ı vaziyet, Almanya'nın yabancı ırkları 
politeknik me'.<tebinin dinleyici tale· idare etmek hususundaki kabiliyetsiz· 
besi arasında olmuştur. ' ı liğinin yeni bir delilidir. Çekler, bu
Diğer taraftan, Prag'da Çek milisi- gün, eskiden olduğu gibi, kendi milli 

ne mensup müteaddit zabitler ve çek 
milis efradı tevkif edilmi~tir. 

Gece gündüz Prag sokaklarında bir 
çok askeri kamyon dolaşmaktadır. So
kaklarda halkın birikmesi menedildi
ği gibi hususi içtimalıır <la yasak e -
dilmiştir. Çekoslovak hududunda çek 
hudut bekçileri yerine alman hudut 
bekçilerinin ikame edildiği söyleni -
yor. Slovakya ile himaye arazisi ara
sında her türlü muvasala yasak edil
miştir. Yalnız hususi bir müsaadeyi 
hamil kimseler huduttan geçebilmek
tedirler. Slovak yolcular Çek - Slova'< 
hududunun kapalı olmasından dolayı 
Praga gidebilmek için Viyanadan geç 
mek mecburiyetindedirler. 

hayatlarını yok etmek istiyen bir ırka 
karşı mücadele eylemektedir. Çekler, 
söz hüriyeti ve küçük bir memleketin 
emniyet ve istiklali içinde yaşaması 
hakkı için mücadelededir. İngiltere, 
Fransa ve bugün ingiliz commonwe
alth milletleri, bu hak ve bu hüriyet
lerin Avrupada yeniden tesisini ger· 

... • • f 

mege azmetmıştır. 

Franıız gazetelerinin yazılan 

Faris, 20 a .a. - (Oeuvre) diyor ki : 
Almanyadaki bazı karışıklıklar, ne 

suretle tefsir edilirse edilsin, Alman· 
yanın son fütuhatlardan sonra müş -
kül vaziyete düşmüş olduğunu açıkça 
gösterir. Almanya bu müşkülatı ye • 
neıniyecektir. Asıl facia Hitlerin 1 1-

Bir lsviçre gazetesinin fikirleri manyayı harbe sürükledikten sonra 

Bern, 20 a.a. - "Havas'' Berner Ta- ı alman milletinin bugün harpten na • 
gblatt, Prag hlidiselerinden sonra Al- sıl kurtulabileceğini araştırmasında • 
manya vaziyeti hakkında tefsiratta dır. 
bulunan ilk İsviçre gazetesidir. Ere Nouvelle de şöyle yazıyor : 

Gazete, alman tayyarecileri tarafın· Almanların Çekoslovakyadaki şid .. 
dan gösterilen istikşaf faaliyetinin detli hareketlerine rağmen Bohemya
A lmanyanın dahili vaziyetiyle alaka -
dar olup olmadığını araştırıyor ve di
yor ki: 

''Münih, sonra Constance ve şimdi 
de Prag hadiseleri, harice doğru bir 
infilakın lazım olduğunu göstermek
tedir. Prag işi ciddidir. Nazi rejimin
de dahi ehemiyetsiz bir tezahürat yü
zünden dokuz t~lebc idam etmezler. 
Örfi idare ilanı için vahim bazı şeyler 
cereyan etmiş olmalıdır. Sinirler git
tikçe gerilmektedir. İşte nasyonal sos 
yalist kampındaki vaziyetin mümey
yiz vasfı budur. Bununla beraber, al
dığımız haberler bizi da!ma lüzumun
dan fazla nikbinliktcn menetmektedir. 
Demir gibi bir inzibat, kuvetli bir 
teşkilat ve taassup, nazi hareketini 
sevk ve idare eden kuvetin amilleri 
ve muharrikleridir.,, 

Prag • Kopenhag telefon 
muhabereleri hala keıik 

Kopenhag, 20 a.a. - Berlin'den po
litiken gazetesine gelen haberlere gö
re, Prag ile telefon rnuhabcratı hala 
yeniden tesis olunamamıştır. Berlin
de, resmi makamlar, yaralılar hakkın
da hiç bir malumat vermemekte ve 
makineli tüfeklerin yalnız tehdit teş
kil ettiğini fakat haddizatında polis 
sopalarının kifayet eylediğini söyle· 
mektedir. Alman resmi mahfilleri, 
Prag'da mevkufların miktarı hakkın· 
da yabancı memleketlerde söylenen 
elli bin rakamının mübaleğalı olduğu
nu bildirmektedir. 

Çek milli konseyinin proteıtom 

Şikago, 20 a..ı. - Çekoslovak milli 
konseyi, bugün Çekoslovakya'da hü
küm süren tethiş dalgasına ve 9 çek 
talebesinin naziler tarafından idamı· 
na karşı protestoda bulunmuştur. 

Milli konsey bir zamanJar dünyanın 
en mükemmel demokrasilerinden biri 
olan memleketlerinin bu.gün naziler 
tarafından tazyik altında bulundurul
masını protestodan başka bir suçları 
olmıyan 9 çek talebesinin merhamet· 
sizce katline karşı alenen protesto 
için bütün hakiki Amerikalıları bera
berce harekete davet etmektedir. 

lngiliz gazetelerinin yazıları 

Londra, 20 a.a. - Gazeteler, Bohem· 
yadaki isyan hareketine uzun sütun
lar tahsis etmekte ve ilan olunan örfi 
idare, yapılan tevkifat ve idamların 
mezkur isyanın ciddi olduğunu gös
terdiğini yazmaktadır. 

Daily Mail bundan §U neticeyi çı
karıyor: 

Büyük Almanya'yı kuranlarda si· 
yasi olgunluk yoktur. 

Daily Herald baş makalesinde diyor 
ki: 

Çekler, Hitlerciliğin daha süratle 
yıkılmasına yardım edeceklerdir. Bu
gün gösterdikleri cesareti takdir edi
yoruz. Yarın müşterek zafer kazanıl
dıktan ıonra onlara şükran borcumu· 
zu ödiyeceğiz. 

Timea diyor ki: 
BohemY.a ve Moravyadaki bugünkü 

lıların vatanperverlik duygularını ye
nememişlerdir. Avusturyayı ilhak et• 
tikten sonra da oralarda aynı şiddeti 
göstermişlerdi. Polonyada da aynı u -
sulü takip ediyorlar. Bu gibi Mdise -
]erin tekerrürü Hitlerin rejimine koın 
şu olan bitaraf devletleri düşündüre -
cek mahiyettedir. Eğer alman haki .. 
miyeti altına düşerlerse mukadderat -
!arının ne olaca"ğını kolayca görebi -
lirler • 

İtalya neden 

bitarafhğını 

ilan etmedi? 
Le Temps gazetesi Roma muhab i· 

rine atfen şu haberi neırediyor ı 

Yeni Avrupa harbinin başındanbe· 

ri, İtalya hükümeti, felSkete mani ol
mak için elinden geleni yaptıktan 
sonra, hiç bir askeri harekete girişmi
yeceğini ilan etti. Bununla beraber 
"Çelik pakt" meriyettedir. Geçen 
gün Messaggero gazetesinin yazdığı 
veçhile, İtalya ile Almanya arasında
ki ittifakta değişmiş bir şey yoktur, 
Roma ve Berlin'i birleştiren kati bağ
lar çözülmüş değildir. 

Ayni zamanda, muharip devletler 
arasında bir tarafı tutmamayı açıkça 
kararlaştıran birçok Avrupa devletle
rinin hilafına olarak, İtalya bitarafJı. 
ğını resmen ve alenen ilan etmiş de
ğildi'r. Sadece harbe iştirakten koru
nacağını bildirmiştir. Onun içindir 
ki İtalya hakkında bitaraf kaydini 
kullanmak hatalıdır. Onun vaziyeti 
gayri muharipliktir. Bugün, İtalya 
harbe müdahale etmemiştir, çünkü 
şimdilik kendi menfaatlerine halel 
gelmediği, hatta mevzuubahis bile ol
madığı kanaatindedir. İtalya'yı bu 
karara sevkeden bir başka sebep daha 
var göriinmektedir. Bu sebep İtalyan 
matbuatında sık sık bahis mevzuu e
dilmektedir. Analto gazetesinin son 
nushasında kısaca öyle denmektedir: 
Bitaraf, yani önceden harpten fera
gat eden devletler muharebenin cere· 
yanında hesaba katılmıyacak bir mev· 
kie düşerler; harp bitince, sulh onla· 
rın müdahalesı olmadan ve hatta ek
seriya kendi menfaatleri hilafına O· 

larak yapılır. Halbuki İtalya bu vazi
yete diişmeyi kabul etmez, çünkü harp 
ihtimalini önceden reddetmiş değil
dir ve çünkü, bir büyük Avrupa dev
leti sıfatiyle, yalnız kendi menfaat
lerini değil, fakat Avrupanın menfa· 
atlerini, kıtamızın istikbalini göz Ö• 

nünde tutmak m<'cburiyctindedir. Bi· 
taraflığını ilan etmekle italya kendi 
rızasiyle Avrupanın miistakbel orga· 
nizasyonununa. siyasi, iktıı:adi ve kiil
türel inşaı:ına iştirakten feragat et· 
miş olurdu. İtalya Avrupa kıtasına 
sıkı surete bağlıdır: Onu alakadar et• 
miy~n Avruı>a meselesi } oktur.,. 
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Garp cephesinde ........................................ 

Almanların 
yaptlkları 
baskınlar 

'Bir müddettenberi resmi tebliğle 
alman kıta/arının garp cephesinde bi 
sıra küçük mikyasta baskın hareket 
leri yaptıklarını bildirmektedir. 1 k 
ordunun esas hatları arasında bulu 
nan bir ikl kllometre imtldadındak 
bo§ sahada cereyan etmekte ve geoe 
/eri fransız ileri karakollarına tevcih 
edilmekte olan bu baskın hareketler 
hakkında Le Temps gazetes işu ma 

r 
r 
-
l 

-
i 
-

i 
-

lumatı vermektedir: 

-Umumiyetle geceleri yapılan ba• 
kın hareketleri iki §eki/de cereyan et -
mektedir: 

Ya topçunun yardımı olmadan sa 
yısı az fakat mahir bir piyade mUfre 
zesi tarafından gizlice sokularak he 
def üzerine ansızın atılmak suretiy 
le, 

-
. 
. 
. 

Yahut da topçunun az veya çok ke 
sif bir yardımiyle birlikte yapılmak 
tadır. Umumiyetle bu takdirde, fazla 
miktarda topçu kuvetleri ve küçük 
bir miktarda piyade kuvetleri faaliye 

-. 

-
te geçirilmektedir. 

Almanlar bir müddettenberi genig 
surette bu usulü tatbik etmişlerdir 

Topçu atışlarının her nevi kullanıl
mıştır: Bir çeyrek saatten yarım sa
ate kadar hazırlık atışı, hedefi tef
ride ve hasım takviye kuvetlerinin 
gelmesine mani olmıya matuf atıglar 
muhtemel ihtiyatlara karşı daha u

• 

uklara yapılan atışlar. 

,Fakat ayın 10 unda, almanlar yen 
bir senaryoya baş vurmuşlardır. İk 
ayrı noktada, 1000 ila 1600 metrelik 
bir cephe üzerinde icra edilen taar
ruzlar gündüz yapılmıştır. Bu iş için 
harekete getirilen asker mevcudu bi 
tabur kadardı. Mevzuubahis topçu· 
nun pek ciddi yardımından başka, hü
cum kıtası oldukça mühim miktarda 
tayyarenin refakatinden faydalanmış

i 
i 

r 

tır. 

i Bütün bu taarruzlar esnasında, iler 
karakollarımız, işaretle topçu ateşini 
talep ettikten sonra, geri çekilmiıler
dir. Hezimete erişen düşman, hiç bir 
zaman israr etmemiştir. 

' 

Bazan temerkUz eden topçu ateş
lerimiz karşısında geri çekilmiştir· 
bazı defalarda ancak çabuk harekete 
getirilen bir mukabil taarruz karşı
sında çekilmeğe mecbur kalmışlardır 

Almanların bu hareketlerini nasıl 

tefsir etmeli? Üç faraziye mümkün
dür: 

1 - Baıka bir noktadaki hazırlıkla
rını bozmak maksadiyle tarafımız
dan bir taarruz yapılmasından korka
rak maksadımızı anlamıya çalışıyor 

olabilirler. 

2 - 16 İlkteşrindeki benzer bir i
lerleyi§ elde etmek için mevki ve va
ziyetimizi tayine çalışmaları da muh
temeldir. 

3 - Nihayet, gerçekten harekete 
geçecekleri mıntakadan dikkatimizi 
çevirmek ve ihtiyat kuvetlerimizi yer· 
terinde tesbit etmek için bir oyalama 
yapmak istemekte olabilirler. 

, ...... 

Almanya'da ziynet 

eşyasına konan 

tahditler 
Berlinde çıkan Lokal Anzeigerden: 

Kuyumcular, ancak müşterilerinin 

verecekleri altuna mukabil altundan 

mamul ziynet eşyası satabilecekler
dir. l'leseli, bir kimse, 20 gram altu· 
nu olan bir ziynet eşyasını satın al
mak hıtediği takdirde, kuyumcu veya 
mücevherciye ayni miktarda mamCtl 
veya hurda halinde altun vermek 
mecburiyetindedir. Mamafih, verdiği 
altundan yeni bir ziynet yaptırm3k 
veya mUcevhercide mevcut olanlardan 
birini satun almakta muhtardır. 

Alımın bu tedbir sayesinde kuyum
cuların altun mevcutları değişmemiş 
olacak ve bu suretle 12.000 kuyumcu· 
ya bundan böyle de çalışmak imkfinı 
verilmiş olacaktır. 

Gümüş tahdide tabi tutulmamıştır. 
Diğer taraftan, platin de altun gibi, 
hatta daha sıkı bir tahdide tabidir. 
Kuyumcu, pl:ltinden olan her hangi 
l ~r ziynet eşyasını satmazdan önce, 
&wlahiyetli merciden izin almak zo
rundadır. 

Harbin zaruret1cri ic.abı, tekrar çe
l "k nişan yüzükleri yapılmağa ba~la
m ştır. 

... .. 

ULUS 21 - 11 - 1939 

5 kalem erzak alınacak 
Antakya'da Hatay Güınrük Muhafaza Taburu Satm Alma Komi .. yonundan ı 

.. 
Aşağıda cins ve miktarlariyle muhammen fiat ve muvakkat teminat mi ktarlan gölterlten bet kalem ersak 

hizalarında yazılı eksiltme tekilleriyle ve muayyen gün ve aatte ihale olunacaktır. İttirlk etmek lıtiyenler mu
vakkat teminatlarını İskenderun gümrükleri veznesine yatırarak makbuslarını komlıyona lbru edecekler ve ka
palı zarfları tayin edilen saatten behemehal bir saat evvel komisyona tevdi etmit bulunacaklardır. Buna alt prt-
nameler tabur satınalma komisyonunda her an görillebilir. 15807 

Satdık : rr===========================~ 

Küçük ilôn şartları 

Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminatı - ' • -- --

Satılık - Kankhdere İran sefaretine 
dönen tahtalı köprü tam kartıımda aefalt 
llzorlnde 20 cepheli 1040 M. 2 arkası ye,il 
aaha Ap. elverlıli Senayi C. 82 No. 19SS T. 

Dört satırlık küçük ll!nlardan : 
Bir dela içın JO Kuruş 

Kilo Lira Lira kuruı thale tekli İhale tarih ve gtkıil Cinsi 
4263 

iki defa içın 50 Krırıış 
tJ ç delı ıçın 70 Kuruş -----

Arpa 240.000 12.000 900 
Sığır eti 47.100 9.420 706 50 
Un 122.250 17.115 1283 63 
Sadeyağ 3.000 3.600 270 
Sabun 3.425 1.370 102 75 

Kapalı sarf .. .. 
" .. 

Açık eksiltme 

" .. 

28. 11. 939 salı gilnll aa: 10 da 
28. 11. 939 salı günü aa: 11 de 
28. 11. 939 salı gilnll sa: 15 te 
29. 11. 939 Sa: 11 de .. 15 de 

Satılık otomobil - Plymouth marka, 
1937 modeli, 6 ıilindirli, lükilı karoserli, 
iki kapılı, henüz 20.000 km. yapmıt. gayet 
iyi kullanılmııtır. Adres: İsveç sefaretha
nesi, Tel: 15644. 42615 

Dört defa ıçın 80 Kuıuş 

Adanada bir tren kazası oldu GüMRüK VE iNHiSARLAR v. aç~~ =::eır:: ~::!::'~ ura 41 

Satıltl: apartman - Bahkpazarmda pi -
yaaaya yakın 4 daireli 240 lira irath aynca 
bir apartmanlık arsalı % de 40 borçlu Tel. 
24015 Bayram C. N o: 1 4288 

Sattlıl: apartmanlar - Cebecide munta
zam iratları olan 2, 3, 4, 15, daireli oonka
}'8 borçlu Tel: 24015 Bayram caddesi No: 1 

4289 

Devamlı kllı;lik illlnlardan her de 
fası için 10 kuruş alıoır. Mesela. 
10 defa neıredilecek bir il!i.-ı ic;ıa 
140 kuruı ıılınacaktır Bir kolay . 
lılı: olmak Uzere her nur, •elime 
aralarındaki boşluklar mtistnna.. 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kil • 
çük ilan 120 harften ibaret olma -
lıdrr 
Dört satırdan futa ber utn lçlD 
beher aeferine ayrıca on kurut a
hnrr. 

Adana, (Hususi) - Yenice ile Du -
rak istasyonu arasındaki geçit yerin -
de dün feci bir kaza olmuştur. 

O sırada bu mahalden gitmekte o
1 an trenin önünden diğer tarafa geç
mek istiyen seyyar aşiretlere mensup 
İftar adındaki bir çocuğun ayağı te • 
kerlekler altında kalmış ve keailmit -
tir. Yaralı çocuk derhal Adana mem
eket hastanesine getirilmiş ve tedavi 1 
altına alınmıştır. 

Mükemmel bir eser 
' 'Anadolu Köylerinin Türküleri,, 

Konservatuar müdürü Yusuf Ziya 
Demirci'nin Türk folkloruna ait eser· 
erinin altıncısı.. 1 
Onbeş yıldanberi Anadoluda yap

makta olduğu aeyahatlerde köylüle:-, 
göçebeler arasında topladığı türküler, 
doğumla başlıyan ninnilerden ölüm
deki ağıtlara (yaslara) kadar bütün 
ö mür safhalarına göre kadrolanmıı 

e beynelmilel alimlerin fikir ve mü
alealarına göre "izah edilmiştir. Halk 
debiyatımıza ait zenginlikle beraber 

v 
t 
e 
orijinaliteleri toplu bir şekilde ihtiva 
e den bu eser, türkülerin, mahallerin
de tesbit edilmiş musikilerine ait, 
plak ve arşivlerin yerlerini de göster
mesi itibariyle folklor musikisi tet • 
k ikcileri için tam bir rehber vazifesi 

örecektir. Büyük bir emek mahsulü 
e dört yüz sayfayı mütecaviz bulu· 
an .. Anadolu köylerinin Türküleri" 

g 
v 
n 
milli edebiyatımızla folklorumuz için 
bUyilk bir s~rvet ve kazançtır. Bu kıy
metli kitabı herkese ve bilhassa tarih

ç Her, edebiyatçılar, içtimaiyatçılarla 
milli kültür ve folklor meraklılarına 

uvet1e tavsiye ederiz. k 

DAHiLiYE VEKALETi 

Bir boyacı alınacak 
Dahiliye Vekaletinden ı 

c 
Açık bulunan 50 lira ücretli boya

ılığa imtihanla girmek istiyenlerin 
S. ı ı. 939 tarihine !tadar Vekil et dai
e müdürtuğüne müracaatları. (5961) 

2 
r 

15888 

NAFIA VEKALETi 

6 adet buharll su tulumbası 
ah nacak 

NaEıa Vekaletinden : 

k 
22.12.1939 cuma gilnll saat 16 da An

arada Nafıa Vekaleti binası içinde 

n 
malzeme müdUrlUğü odasında topla· 

an mabe eksiltme komisyonunda 
9000) lira muhammen bedelli 6 adet 
uharlı su tulumaıının kapalı zarf u
uliyle yeniden eksiltmesi yapılacak

( 
b 
8 

tı r. 

b 
Eksiltme şartnameıi ve tefarrilatı 

edelsiz olarak malzeme mildUrlilğiln
en alınabilir. d 

y 
Muvakkat teminat (675) altı yilz 

etmig beş liradır. 

v 
lstekilerin teklif mektuplarını mu

akkat teminat ve prtnamesinde ya
lı vesaikle birlikte aynı gün ıaat 15 

n beşe kadar mezkQr komisyona mak
uz mukabilinde vermeleri Hizımdır. 

zı 

o 
b 

(5686} 15672 

Yapı Ye imar iıf eri ilim 
Nafıa Vekaletinden ı 

m 
1 - İstekli çıkmamı§ olan temyiz 
ahkemesi binası kurıun çatııının 

miri iti gene aynı şartlarla tekrar 
azarhğa konulmuştur. 

ta 
p 

s 

Keılf bedeli 4879 lira 68 kuru§tur. 
2 - Eksiltme 24-11-1939 cuma günü 

aat 15 de Nafıa Vekaleti yapı ve imar 
!eri eksiltme komisyonu odasında 
apılacaktır. 

iş 

y 

m 
3 - Eksiltme §artnamesi ve buna 
üteferri evrak (12 oniki) kuruı mu

abilinde yapı ve imar işleri reisli -
.nden alınabilir. 

k 
T• 

b 

te 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
klilerin 365 (üç yüz; altmıı bet) lira 

9 8 (doksan sekiz) kuruşluk muvakkat 
te minat vermeleri lazımdır. 

.(5889) 15872 

kuruıtur. • 
Kıdem tablosu bast11llacak 3) Ketff ve p.rtnamesi her cUn ko
Gümrük ve inhisarlar Vekile- miıyonda görülebilir. 

tinden : 4) İhalesi 4. 12. 939 puarteal gUnU 
Nümunesi Vekalet levazım mil· saat 15 te yapılacaktır. 

Satılık evler - Ankaranm her tarafın.da 
ahşap beton evler Tel: 24015 Bayram cad
desi N o: 1 4Z90 

KUçük lllnlann 120 barfl pçm• 
1ne1I lazımdır. Bu miktan ıeçaa 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tlbl • 
dlr. 

düdüğünde bulunan repertuvarlı kı- 5) !ıteklilerin meüQr gün ve ua
dem tablosundan 250 adet puarlıkla 

1 

tinde ve kanunun 2, 3 cU maddelerin
bastmlacaktır. de yasılı vesika ve teminatlariyle bir

Satılık arsalar - Yeniıehir, Cebeci, Mal Kiralık - İki oda mu.t.ldl konlon. ta,. 
tepe, İstasyon arakal:ırında ucuz ve iste- marn Maltepe İmalitı Harbiye nl..t ya
nllen ebatta Tel: 2406 Bayram caddesi nrnda Maltepe bakkaliyesi Abdullah Usa
No: 1 4291 la müracaat, .goo 

Bunun tahmin edilen bedeli 300 11· llkte Tilrkkuıu genel direktörlilfil 
ra olup teminatı 22 lira 50 kuruıtur. satın alma komisyonunda bulunmala- Satılık arsalar - Demirtepede Bakan • Kiralık oda - Aile ya.nmık ltrlrlM' cad· 

lıklara çok yakın 300 - 400 metre arasın- desi Güzeller tolıak Onancs 711 ....-... 
da yeni parselli çok ucuz Tel: 24015 Bay • nı ıon kat. .U01 Pazarlık 22. 11. 939 çarıamba gilnll n. 4329 

saat 15 te yapılacaktır. 
İsteklilerin bu saate kadar temi- ---------------

natlarını vekalet veznesine yatırarak KAZALAR 
komisyona müracaatları. (5915) 

15846 

ram C No: 1 4292 

Satılık motosiklet - Yolculuk dolayı • 
siyle iki zamanlı (Viktorya Hans) motor . 
Bir motosiklet acele satılıktır. Yenişehir 
Klizım Özalp cad. No: 44 birinci kat. B. 
Avniye müracaat. 42'96 

Kiralık - MU.takil 1 Y879 2 oda 1ımpn 
için kiralıktır. Öaen putaDe9l ..--da 
N o: 60 Duyal mafanıma mtl.racut. 4SOS 

Kiralık - 2 oda 1 hol kalorifer .-lr aa. 
Tam konfor. Balca.nhldu brpm Belçika 
sefareti arka bahçesine bitiıilı: Noı 445 Ka. Hükümet konağı inşaatı 

Satılık otomobil - Pontlac marka 935 ranfil tokak Tel: 3592 .U04 
DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık (am tomruğu 

Mardi9 Vilayeti Nuaeybin Ka
zau Malmüdürlüğünden : 

Eksiltmeye· konan iş: 

modeli, iyi halde, adres Cı~.rrk.çılar yoku- Kiralık n _ Bahçeli .. ı. 71" • Ab
ıu Şen Yurt ap. N. 8 her gun öğleye ka •· di paoa çiftliğinde üç oda bir bol e1tmda 
dar. 4305 Bekir çavuıa müracaat. 4313 

1 - Mardin viliyeti Nusaybin ka
Dursunbey Alaçam Devlet Or· 

Devren s:ıtılık fırın - 3 senelik kontu- Kiralık oda _ Bir bayan için ... au 
ratlı ıimit veya kilçük frrancala yapmıya dinde, ı oda kiralıktıt. Su, elelctr9r, bava
mahıus Mlldafaayi Hukuk caddesi No. 71 p.n vardır. Y. tehir Dikmen cadde.ı Bko 
deki fırm utıhktır. Kooperatif yokuşu nomi ıokak No: 1 4323 
No: 3 Şen yuva kıraathanesi Tez kardeı-

ı zaıı hükümet konağı inaşatı olup mu-
man olelmesi Revir Amirliğinden: hammen keşif bedeli (63843) lira (87) 

1 - Dursunbey devlet orman işlet- kuruştur. 
mesi istasyonu deposunda istifade lere mUracaat. 4313 Kiralıl - Hll"f'm Batında lCarmft1 ao-

2 - (10000) lirası bu ıene bütçeain-
mevcut (460) adet muadili (466) met- den verilecek mabadi 940 bütçesinden 

Satılıl: baikal dükkiııı - İyi bir mev • Irak 13 No. da 4 odalı biı- holltl ~ ferah 
kide iılek bir bakkaliye satılıktır. Posta.ne zemin katı Tel. 3o79 4331 

remikip (031) desimetremikip çam tediye edilecektir. 
tomruğu açık artırma ile satılığa çı • 3 _Eksiltme 27.11.939 atrihine mil-

arkuı S-.yl cad. Çmcrllı matuasmda B. Kiralıl - Maltepe 900 dvak lhriUıde 
lamail'e müracaat. 43115 asfalta pek yakın bet oda bir bol mlllbak 

karılmıştır. sadif pazartesi günü saat 15 te Nusay· 
2 - Tomrukların ayrıca ba, kesme bin kazası malmüdilrlüğünde yapıla • 

payları mevcut ve kabukları soyulmuş caktır. 

ve banyoyu havi flst kat bir daJre fçlndelri· 
Satıltk arsalar - Büyiik Millet Mecllıl lere müracaat. 4S32 

inıaatı yanmda bir panelde iki bina in
tasııı.a uygun ucuz fiyat Tel: 2181 Yeni 
sinema tizerinde. 4322 

olup hacim kabuksuz orta kutur Uze • 4 _ İsteklilerin bu işe ait evrak ve 
rinden hesaplanmıştır. Satılık otomobil - 938 modeli müceddet 

Linkoln marka yedek parçalarlyle. Yeni 
sinema üzerinde Hayri Dilman Tel: 2181 

4323 

şartnameyi Nusaybin malmüdürlU • 
3 - Tomruklara ait satıı şartname-

si İstanbul, Ankara. Balıkesir orman ğünden ve Mardin nafıa müdürlüğün
de görebilirler. 

çevirge müdürlüklerinde ve Duraun-
5 - Eksiltmeye girebilmek için bey revir amirliğinde görülebilir 

Tomrukların beher metremikabının (4788) lira( 29) kuruşluk teminat ver
mesi ve eksiltme yapılacağı günden 

muhammen bedeli (ll} lira <70> ku • en az'S gün evel ellerinde bulunan ve
ru§tur. 

Satılık dül:kinlar - İş Bankası karşı • 
srnda üç dükkln ucu:ı fiyat Tel: 2181 Ye
ni sinema üzerinde. No: 5 4324 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat •ikalarla birlikte Mardin viU.yetlne 

;~~ü·~::·;r~. ~~::;.~y =~·'. :2~~~:::~~ v"::: ::ı:~ ·::-~ 
Kiralık : 

mirliğine müracaatları ilan olunur. İ 
15891 

15 - ıteklilerin teklif mektupları 3 

Kiralık dair~ - Yenlıebfr DemJrtepe 
Elı:onomJ ıok. No: 21 de Soda baD70 mut
fak saire. ve balkon, Müracat D.D yollan 
Mağaza ıefl Tel: 1797 • 4259 

Sahhk lomruıu 
Uncil maddede yazılı mUddetten bir 
saat evetine kadar malmildUrlüğUne 
makbuz mukabilinde vermeleri lizım-

Dursunbey Alaçam Devlet Or· dır. Postada olan gecikmeler kabul e-
man İfletmesi Revir Amirliğindeaı dilmez. 1.5823 

Kira/ti: oda - Yenişehir Atatürk Bul
varında aile nezdinde kaloriferli, mobil • 
yalı ve tam konforlu güzel bir oda kira -
hktır. Ga:ıetemiz llln memurluğuna müra· 

1 - Dursunbey devlet orman işlet
mesi istasyon deposunda iatifte mev
cut (473) adet muadili (448) metre 
mikap (890) deıimetre mikap çam 
tomruğu açık arttırma ile satılığa çı
karılmııtır. 

2 - Tomrukların ayrıca bat keame 
payları mevcut ve kabukları soyulmut 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satıı ıartname
ai İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun -
bey revir imirliğinde görülebilir. 
Tomrukların beher metre mikabının 
muhammen bedeli (11} lira (70) ku
ru~tur. 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçeleriyle 27. 11. 939 pazarteai 
günü saat 15 te Dursunbey Revir A
mirliğine müracaattan ilin olunur. 

15892 

D. DEMIRYOLLARI 

Kirahk Büvet 
D. D. Yollan 2. ci l~letme Art

tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Senelik muhammen kira bedeli 60 

lira olan Karabük istasyon büveti llç 
sene müddetle ve pazarlıkla kiraya ve
rilecektir. 27. 11. 939 tarihine rastlı
yan pazartesi günü saat 16 da pazar -
lık neticesinde tekarrür edecek bedel 
üzerinden % 15 nisbetinde kati temi
nat alınmak suretiyle ihalesi yapıla
cağından isteklilerin kanunun tayin 
ettiği vesaiki hamilen muayyen glln 
ve saatte komisyonda hazır bulunma
ları lazımdır. 

Şartname ve mukavelename proje
leri ikinci iııtetme kaleminden ve Ka
rabük istaayonundan par11ız veril-
mektedir. (5792) 15728 

HAVA KURUMU 

Yol yaptırılacak 
Tiirkkuıu Genel DirektörHitün· 

den ı 
1) Tahmin bedeli 3858 lira 81 ku

ru' olan İnönU kampı UÇU! meydanı 
ile hangar arasında yaptırılacak yol, 

Su tesisata 
Nevtehir Oçhisar Belediye Riya· 

setinden : 
l - 18922 lira 47 kurut bedeli ke

!ifli kaaabamızın su tesisatına talip 
çıkmadığından 26. 10. 939 tarihinden 
itibaren bir ay mUddetle puarlık su
retiyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - İhale 25. 11. 939 cumarteıl aa
at onbeıte belediye encümeni huzu· 
runda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 1422 liradır. 
4 - Talipler 2490 sayılı kanuna 

tevfikan evrakı müsbitelerfni ibraz 
etmeleri ve bu ite ait şartnameler ta
lep vukuunda parasız olarak gönderi
leceği ilin olunur. 

~-l 15869 

İmar plim yapl1rılacak 
Karaman Belediyesinden : 

caat edilmesi. 4307 

S od~lı daire - Birinci Irat. mqambah 
bahçe ıçlnde. Aylıiı 52 lira Y. ıehir Klz. 
Özalp caddesi. Onuvluk aokak 8 Behiç 
Tümer, 4315 

Kiralık apartman - Geniş 4 oda T.ı. 
Sabit 2 ıardrop, 1 büfe tam konfor cihaz 
ve tesisatı fevkalade nezaret. İç Bakanlık 
karım Kızılırmak: sokak 4 Tel: 6046 40815 

Kiralık l:onlorlu daireler - Yeniıehlr
de Yükael caddesinde Mimar Kemal mek
tebi kar-tısında yeni yapılan apartmanın 
beter odalı ve her tllrlil modem konforu 
havi kaloriferli daireleri kirahktır. Her 
gün saat 10 il! 18. Telefon: 2497 4109 

Kiralık • .., - Çankaya caddesinde tem • 
yiz mahkemesi karşısında 29 numaralı 7 
oda, 2 banyo, ayrıca hizmetçi odaları olan, 
kaloriferi ve garajı bulunan bir ev kira
lıktır. Nafıa vekaleti sular idaresinde 
mühendiı Bay Remziye müracaat edilme
si. 4207 

Ucuıı lcirlıl: dairelu - Yeniıehir Yülr -
sel caddesi yanında Adakale sokağında 115 
No.da $eflk Bilkur Ap. 3 oda 1 hol ve 
balkonlu 1enl daireler 40-55 liraya 4213 

Kiraltk - Jandarma enstitüsü yanında 
vekaletlere 5 dakika mesafede asfalta ya
kın yeni yapılan Koçalı: Ap. 5 ıer odah da
ireler 30 - 45 lira içindekilere müracaat. 

4231 

1 - Karaman kasaba1tnın yaptml
mıı olan hali hazır hartasına göre tak
riben 350 ua 400 hektar vüsatindeki 
meekOn ve gayrimeskOn imar aahası-

k 'l d Kiralll: dair• - Ulus meydanında Ko • 
nı teş 1 e en ve imar planlarını tan- çak hanında 1 el katta büro için bir daire 
ıiml işlerine ait umumt tllfmatname- kiralılctır. Kaloriferi aaanaörii var. Kapı • 
nin 6 ıncı maddesi mucibince yapıl- cıya mtiracaat. 4258 

ma11 gerekli ıvan projeyi hazırlamak Kiralık dair~ - Yeniıtehirde tren köp. 
ve bunun Nafıa Vekileti.nce tasdikin- rüıü yanında Tolga:ııa ıiderken Almaç a-

partmanında üç oda bir hol tam konforlu 
den sonra aynı talimatnamenin 29 un- çok ucuıa fırsattır. 42155 
cu maddesinde mezkQr olan imar plin 
tarının yapılması iti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmu,tur. 

Kiralık oda - Yeniıehirde Emciler 
caddesinde 615 numaralı evin ikinci katında 
balkonlu, ıeni, ve ferah bir oda kiralık • 
Ur, möble de verilebilir Telefon 24-015 

4268 2 - Eksiltme 20-12-939 tarihine 
müsadif çar§amba günü saat 15 te Ka-

b 1 d" Kiralık güzel odalar - Güven meydanı-
raman e e ıye dairesinde toplanacak na yakın h:ıvadar ~zel manzaralı güneşli 
belediye encümeni huzurunda yapıla- milealt kira ile. Sellnik caddesi No: 115 
caktır. 4274 

3 - Birinci maddede zikrolunan a- Kiralık - Pollı enstitilsü ve Maltepe 
yan proje ve imar pllnlarını tanzim arkuına tesadüf eden 1239 ada 2 prselde 

h üst kat üç oda kiralıktır. Alt kata müra • 
işinin mu ammen bedeli Uç bin lira· caat. 4277 

dır. K" 
k , ıralı!: oda - Bakanlıklara ve Atatürk 

4 - E sıltmeye gireceklerin yukar- Bulvarına çok yakın mevkidedir. MalGmat 
da bahsi geçen talimatnamenin betin- için meırutiyet caddesi Yenikahk ıokak 
ci maddesinde yazılı ehliyeti haiz ol· 9 numaraya muracut. 4281 

malan ıarttır. lsteklilerin 225 liralık Kiralık - Bahçeli evlerde altı odalı her 
• t kk • h · klif k tilrlü konfonı mevcut müceddet 30 numa-temına ı muva ateyı avı te me rıh hane kiralıktır. Tel: 1287 ye müra • 

tuplarını ihale saatinden en geç bir caat. 4293 
saat evveline kadar Karaman belediye 
reialif ine göndermiı veya tevdi etmiı 
olmaları lüzumu ve postada vukua 
gelecek gecikmelerin nazarı itibare a
lınmıyacağı llln olunur. (9520-5949) 

• 15886 

Kiralrl: dair~ - Yenişehir Demirtepe 
Urunç sokak No: 1 • 2 apartmanın birinci 
katı. 4 oda, hol, banyo v.ı. konfor. Her za
man ıörillür, Telefon: 134'. 4294 

Kiralık - Garaj ve imalSthane olmıya 
elveriıli ıeniı depo. Sanayi caddesi 26 nu
mara7a müracaat. Tel: 1556 4297 

Kiralık oda - Atatürk bulftn ..wt tl• 
zerinde mobleli ve konforlu l oda ldnlrk· 
tır. Tutmak lıtiyeınlerin Ulusta il. T. ru
muzuna mektupla müracaat etmesi. 4334 

Kiralık oda - Alt katta ile odalı k>n • 
forlu bir dai~de iki oda. erbbf• bJr aJle- • 
ye 20 liran kinya nrilecektlr. tmdır ..ı 
2'9 za müracaat. 433& 

Acel• ıiralıl: .lat - Atıldrk 1*hvı 
Bakanlıklar Jca.rwıar 19 No. la -· l. c! kat 
5 oda 1 bol ha'9& IUI eJıektrlk ~ 3.. el 
ata müracaat. 4l40 

Aranıyor : 
Aran17or - Bahçeli nlerdm D. 4. C. t, 

D. 2 tip eY almmalı: iatenlJm. D.netmek 
istiyenlerin Halil Naciye mtlnaıatJarı. 
Tel: 1230 4241 

Aran;yor - Yeniı.tılr - Çenlmııa ara • 
smda liç oda, mutfak, banJO ..,. n. be .. 
raber ayrı bir daJre. Telefon: 5095 4311 

Araıuyor - Bir mtibendla Y.u.ebirde 
aile nezdinde kaloriferli moblbıah bir oda 
anyor, B. G. rumuzu lle Ulm'a ,.... ile 
müracaat edilmesi. 4314 

Depo araıuyor - Atatllrk Balwa Vw
du Ap. civarında Ve)'& ywlnmnda •ka 
yollarda Müracaat Meram IDC7'" m Ye
nitd:ıir Atatürk Bah•an Vanlar Ap. No: 
31-33. 4321 

iş verenler : 

A.ranryor - Ehliyetli n iradını ft mbçı 
aranıyor, lstelı:liyer Yuıosla'f7& ..ı.et -
ha.nesine müracaatları. 4272 

Ba7 v• Bayan tınglbt.r ar•fllPO' -· 
Müracaat: Meram meyve evi Ymltelılr 
Atatürk Bulvarı Vardar Ap. No : Sl - 33. 

4120 
Kllıt v•rlci alınacaktır - Çenb.7a a.t-

baaaı direktörlüiüne müracaat. 4325 

iş arayanlar : 
lı •ranryor - Londra lbılnrait.mdea 

mezun bir tUrk genci huıual incilhr:ce, fran
ıızca ders verecektir. Yeni Sinema berin• 
de Hayri Dilmana müracaat. Tel: 2111 

4249 

iş ar1yor - İngllirce, almanca bilen 
diplomalı bir alman mürebbiye çocuk ba. 
kım işleri arıyor. Yenişehir Atatürk Bul
varı No. 41 Viyana terrihaneaine mllra • 
caat. 4260 

iş arıyor - Uzun seneler çalıpnq tec• 
rilbeli bir makaatar iş aramaktadır. Ulus'• 
ta (Makastar) rumuzuna mektupla mü • 
racaat. 4302 

iş ar1yor - Güzel sa!latlara bina bir il· 
niversiteli ehven şartla hususi hocalık, ki· 
tlpllk veya mürebbllik arıyor. Y. ıenir 
1. Jnönü cad. No. 74 - 1 Mustafaya mek • 
tupla milraca:ıt. 4337 

iş arıyor - Lise derecesinde tahsili 
olan eski türkçe ve daktilo bilen bir ııehlt 
yarbay kızı müessese veya :ıutuhanelerdıı 
İl aramakta.dır. Uluı'ta (M. A.) rumuzana 
mektupla müracaa~. 

Terzi lôzımsa 

lstanbuldan gelmi§ iyi bir Ba• ı'1 
terzi evinde ve evlerde çalıtacakt:r. 
İzmir caddesi 49 No. apartmanın en 
alt katına mUracaat. 4339 

Zayi - Malatya askerlik şubeıin'.ien al~ 
dığım terhis tezl:erc1:1i kaybettim. Yeı• si
ni alacağımdan eıl:isinin hükmü olmaöı ı 
ilan olunur. ~ 

Malatya flyııs mahallesl.nden b • 
sa.o oiWl&rmdan Mustafa Qğlu 
315 dotumnı Hasan Koçer 4313 
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MiLLi MODAF AA 

Beton yol yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Uçuı; yoluna bir beton muvasala 

yolu kapalı zarfla yaptırılacaktır. · Keşif 
bedeli 77621 lira 76 kuruştur. Teminat 
miktarı 5132 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 
23-11-939 pcrıeınbe günil saat ıs de vekil
let satın alma komisyonunda yapılacak -
tır. Keşif evrakı 390 kuruııtur. Bu eksilt
meye yerli veya ecnebi firmaları iıtirak 
edebilir. Eksiltmeye gireceklerin fennt 
ve mali iktidar sahibi olduklarını isbat et
meleri ıırttır. İsteklilerin kanunun ikin
ci ve üçilncU maddelerinde yazılı kanuni 
belgeleriyle teklif ve teminat mektupla -
riyle birlikte ihale uatmdan bir saat e
~cl komisyona müracaatları. 

{5721) 151515! 

Kundura alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

lniıyonundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı A ti

pi olduiuna göre (480) dört yüz seksen 
lcuruı ve B tipi oldutuna, &'Öre (400) dört 
:rtiz kuruı olan (100,000) yüz bin çift kun
dura kapalı zarf usulü ile münakasaya kon· 
ınuıtur. lhaleıi 27.11.1939 pazartesi rünü 
aaat on birdedir. İlk teminatı B tipi ol
duğuna &öre (l9.7SO) on dokuz bin yedi 
7iiz elli lira olup ıartnamesi (20) yirmi 
lira mukabilinde M. M. V. aatm alma ko
misyonundan alınabilir. A tipi olduğuna 
cöre ilk teminatı (22.950) yirmi iki bin 
dokuz yilz elli lira olup prtnamesi (24) 
Yinni dört lira mukabilinde M. M. V. sa
tm alma komisyonundan alınabilir. İltek
lierin kanunun emir ettiii belıelerle ihale 
ııatmdan bir saat eveline kadar M. M. V. 
aatın alma komisyonunda bulunmaları 

(S772) 15751 

Kundura alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

1nisyonundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı A ti

pi olduiuna ıöre (480) dört yüz ıeksen 
kuruı ve B tipi olduiuna ıöre (400) dört 
yüz kuruı olan (lS0.000) yils elli bin çift 
kundura kapalı zarf usullyle münakasaya 
konmuştur. 

İhalesi 27-11-939 pazartesi gÜnÜ saat on 
beştedir. İlk teminatı A tipi olduğuna &Ö· 
re (32.SSO) otuz il:i bin beı yüz elli lira 
olup ıartnamesi (36) otuz altı lira muka
bilinde M.M.V. satın alma komisyonun • 
dan alınabilir ve B tipi olduiuna göre ilk 
teminatı (27.7SO) yirmi yedi bln yedi yüz 
elli lira olup ıartnamesi (30) otuz liıa 
mukabilinde M.M.V. satın alma komis • 
)'onundan alınabilir. İsteklilerin kanunun 
emrettiği belgelerle ihale saatından bir 
nat eveline kadar M.M.V. 83tın alma ko
ınisyonunda bulunmaları. (5773) 15759 

771 battaniye ahnacak 
Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 

Komisyonundan : 
1 - Harp okulundan ıubay çıkacak o

kurlar için 771 tane battaniye kapalı zarf 
la eksiltıneye konmuıtur Ekıiltıne 27 
ikinci teşrin 1939 pazartesi günü saat 11 
de Ankarada Harp okulu blnumda mllte
ıekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12336 liradır. 
İlk temiantı 926 liradır. Şartnamesini her 
&ün Ankarada mezk!ir komisyonda ve İs
tanbulda İstanbul levazım !mirliği aatm 
alma komisyonunda ve nümunesi ise An. 
karada komisyonumuzda görülebilir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ıartname
ıinde yazılı vesikalar ve ilk teminat mek· 
tup veya makbuzlarını havi teklif mektup 
lannı belli ııün ve saatten bir saat evelı
ııe kadar komisyonda bulundurmaları 

(6805) 15766 

771 manevra kemeri ahnacak 
Harp. Okulu Komutanlığı Sa. Al. 

Komisyonundan : 
1 - Harp okulundan subay çıkacak o

kurlar için 771 tane manıvrı kemeri a
çık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 27 
2. Teı. 939 pazartesi giinü ıaat ıs de ~
karada harp okulu binasında milteıekkıl 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - lluhammen bedeli 1927 lira elli ku
ruı ve ilk teminatı 145 liradır. Şartnamesi 
her &Un Ankarada mezk<lr komisyonda ve 
İstanbul'da İstanbul levazım lmirllfi sa
tın alma komisyonunda görülebilir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ıartname
ainde yazılı vesikalarla teminat mektup 
veya makbuzunu ihale ıilnU komiıyonı 
vermeleri. (5806) 15767 

Yazhk elbise alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Hava eratı için 4000 takım yaılık 

elbise pazarlıkla diktirilccektir. Muham
men bedeli (4000) lira olup kati teminatı 
600 liradır. İhalesi 23-11-939 perıembe ati· 
nü aut 14 de yapılacaktır. Nümune ve 
ıartnamesi her elin nomisyonda görüle -
bitir İsteklilerin muayyen giln ve saatte 
M.M.V. satm alma komisyonunda bulun
maları. (5923) 158SO 

5000 kilim alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

hıİı\yonundan : 
1 - Hava eratı için (SOOIJ) adet ldllm 

pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli (16500) lira oh.ıp ı..~~~ teminatı 2475 
liradır. İhalesi 23-11-1139 perıembe ııünU 
ıaat 11 de yapılacaktır. Nümune ve ıtart
namesi her gün komisyon.1 .. görillebillr. İs
teklilerin muayyen giln ve saatte komis • 
:Yonda bulunmaları. (5916) 15876 

Elbiselik .kumaı ahnatak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

rr.ir.yonun::lan : 
1 - Hava eratı ihtiyacı için (30.000) 

nıetre hava rengi kışlık elbiselik kumaı 
Jlazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli (8S.500) lira olup (1272S) liradır. 
İhalesi 25.11.19311 cumartesi rünü saat 11 
dedir. İsteklilerin muayyen giiıı ve saatte 
:M.M.V.' satın alma komisyonunda bulun
lnaları. (51122) 15877 

Eğer takımı ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

b'ıi5yonundan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı 85 lira 

0"1n 300 : 500 adet cger takımı pazarlıkla 
ı~~ın alınacaktır. Pazarlığı: 28-11-939 &alı 
tunu aaat 11 dedir. Katl teminatı: 4500 li
ra olup tartnamesi 150 kuruta komiıyon
dan almır. Taliplerin muayyen •akitte il. 
ltı. V. Sa. Al. Ko.da bııhmmalan, 

C59%5) 15871 

ULUS -7-J 

720 adet sedye ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan ı 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı darı 

lira olan 720 adet sedye 12 - 1. kinun - 939 
salı ıünü saat 11 de açık eksiltme sure • 
tiyle 11tın alınacaktır. 
İmal ettirilecek sedyelerin yalnız bezi 

vekaletçe verilecek diğer bütiln malzemesi 
müteahhit tarafından temin edilecektir. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme &ün ve 
saatında 216 liralık tcminatlariyle birlikte 
Ankarada M.M.V. ıatm alma komisyonun
da bulunmaları. (5933) 15879 

Sedyelik bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma K.ô

misyonundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

240 kuruı olan 1800 metre sedyel!Jı: bez 
27 - 2. T~. • 939 pazartesi günü saat 11 de 
pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 
648 liralık teminatlariyle birlikte pazarlık 
gün ve aaatında Ankarada M.M.V. satın 
alma komisyonunda bulunmaları. 

(S934) 15880 

DENiZ LEVAZIM 

Sabun alına·cak 
M. M. V. Deniz Levazım Satm 

Alma Komisyonundan : 
1. - Tahmin edilen bedeli "27.120" lira 

olan "80.000" kilo sabunun 28 2. teırin 939 
tarihine rutlıyan sah ıünü ıaat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmesi · yapılacaktır. 

2. - İlk teminatı .. 2034" lira olup ıırt· 
namesi her gün komisyondan "136"' kurus 
bedel mukabilinde alınabilir. 

3. - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapa
lı teklif mektuplarını en ıeç belli eUn ve 
saatten bir saat eveline kadar Kasımpa
ıta'da bulunan komiıyon baıkar.lığına mak
buz mukbilinde vermeleri. ("9246" S777) 

15760 

LEVAZIM AMIRLIGl 

Hastane yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Çanakkale müstahkem mevki Eca -

batta inıa ettirilecek bir adet askeri has • 
tane binası kapalı zarfla eksiltmeye kon
muıtur. 

2 - İhalesi 22-11-939 çarpmba ıünU sa
at 11 de müstahkem mevki satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İnısaıtın keılf bcdell 5573 lira 65 
kuruştur. Muvakkat teminatı ise 418 lira 
3 kuruştur. 

4 - İsteklilerin yukarıda yazılı tarihte 
ticaret vesikaları nafıa vekliletinin tas • 
dikini havi miihendis veya mimar vesika • 
tarı ve yahut da insaatm batında bunları 
bulunduracak kuvete haiz bulunmaları ve 
teminat akçalariyla birlikte ihale 11atm -
dan bir aut evel aarflannı makbuz mu • 
kabilinde komisyona vermeleri, 

5 - Bu insaata alt hutust, fenni ıartna
melerle Jrqif evrakı Ankara ve İstanbul 
L V. lmirlikleri aatın almalariyle Çanak
kale müıtahkem mevki 11.tın alma komis
yonlarında paruıı görülür. 

(5730) 15583 

Arpa al.nacak 
Ankara Levazım Am!rllti Satın 

Alma Komlayonundanı 
l - Kıııman hayvanat ihtiyacı için ı

lınacak olan 500 ton arpaya teklif edilen 
fiyat pıhah ıörül.:lü[iünden yeniden ve ka
palı zarfla münakasaya çıkarxlınııtır. 

2 - Tahmin edilen bedel 30000 lira ve 
ilk teminatı 2250 liradır. 

3 - İhale1i 24-11-939 cuma cllntl aaıt 
10 da Karakösede mıntaka satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekJllerln teklif mektuplarmr 1 · 
hale saatqı.dan bir saat evetine kadr ko
misyona teslim etmiı olmaları lbımdır. 

5 - Şartname ve evsafı kolordunun tek· 
mil garnizonunda mevcut ve aynıdır. Her 
yerde ve her zaman 150 kuruı malı:abilin· 
c· ,:Xrliteblllr. (5732) 15685 

Semer urganı alınacak 
Ankara lAvaaım Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan : 
125.000 adet ıert'H!r urtanı alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 23-11-939 perıembe 
ıtinil ıaat 14.30 da Tophanede LV. lmirli· 
ii ıatın alma komiıyonurıda yapılacaktır. 
Fabrika malının ilk teminatı 5000 lira Kas
tamonu malının ilk teminatı 4375 liradır. 
Şartname ve nlimuneleri komiıyonda ıö • 
rülür. İsteklilerin kanunt veeikalarlyle bel 
11 aaatte lı:omlıycına ıelmeleri. 

(5936) 15881 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
32 ton aadeyıiı alınacaktır. Puarhlı:la 

eksiltmesi 24 • 11 - 939 cuma &'llnil aut 14 
de 1ıtanbul Tophanede levazım lmirliif 
1atın atma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen beher lı:flon 100 lnınıt • 
tur. İlk teminatı 2400 liradır. Şartnameal 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesaikleriyle beraber belli saatte komis • 
yona ıelmeleri. (S965) 1S890 

Sığır.,eti ahriacak 
Ankara Levazım Amlrllli Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Gımlıon birlik •e müe11eut lhti· 

yacı için 126000 kilo ıığır eti kapalı .zarflı 
eksiltmeye konuldu. 

2 - Muhammen bedeli 20160 lira olup 
ilk teminatı 1Sl2 liradır. 

3 - ihalesi 8-12-939 cuma ıilnfi sut 16 
da komisyon binasında yapılacaktır. 

4 - Şartnamni Kayseri Askert. İstan· 

Arpa 

bul, Ankara Lv. !mirlikleri satın alma ko
misyonlarında &örülebilir. 

5 - İsteklilerin ilk teminat ve kanu • 
nun 2, 3 ma~lerinde yazılı vesaikte bir • 
likte teklif mektuplarını ihale saatinden 
liakal bir saat eveline kadar Kayseri as • 
keri satın alma komisyonu başkanlığına 
venniı bulunmaları llzımdır. (5968) 1S893 

Askerliğe dôvet 
Ankara Askerlik Şubesinden ı 

1 - Şimdiye kadar muvazzaf askerliği. 
ni yapmamıı olan 316 - 335 dahil doğu • 
muna kadar olan piyade ve harp sanayii sı
nıfiyle kezalik henüz askerlik yapmıyan 
332 - 335 dahil doiumlu sakat erat mahal
li müretteplerine sevkedileceklerdir. 

2 - Askere aevkeditecek eratın namına 
davetiye ırönderilmietk. 

3 - İçtima ıünli 25 - 11 - 939 cumarte
sidir. 

4 - Bu celpte bedel almmıyacaktır. 
S - Tctrinievcl 1139 celbinde bedel ve

ren ve yahut bundan evelki celplerde bedel 
verip de kanunt eabaptan dolayı sevkedil -
memiı bulunan erat 1 • Klnunuevel • 939 
da kıuda bulunmak üzere bu tarihten evel 
ıubeye müracaat edeceklerdir. 

fi - Ankara yabancı askerlik şubesi mın
takasında mukim bu smıf ve doğumlu ve 
yukarda yazılı şcraiti haiz olanların da za
manmda Ankara yabancı askerlik şubesi -
ne müracaat etmeleri ve bu ilanın bu gibi 
yabancılar hakkında tebliğ mahiyetinde 
olduiu ilin olunur. (S969) 15894 

Çamaşır düğmesi 

ah nacak 
An.kara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 7SOOO adet beyaz çama,ır düğmesi 

alınacaktır .Pazarlıkla eksiltmesi 22-11-1139 
aaat 15.30 da Ankara Lv. imirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Nümunesi kor.ıisyonda görültir. lıı • 
teklilerin belli vakitte katt temlnatlarlyle 
birlikte komisyona milracaatları. (S970) 

1589S 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ihtiya

cı olan 660.000 kilo kuru otun 9 - 2. Teş. 
- 939 pcrıembe günü birinci pazarlığında 
istekli çıkmadığından ikinci pazarlığ;a bı
rakılmıştır. 

2 - İkinci pazarlığı 24 • 2. Tct. - !13!1 
cuma günü saat 10 da yapılacaktrr. 

3 - Şartr.amcsi Ankara. İstanbul, Kon
ya Lv. imirlikleri utın alma komisyonla • 
rındıdır. İstekliler okuyabilirler. 

4 - İşbu (660.000) kilo kuru otun mu
hammen tutarı 29700 liradır. 

S - İlk teminatı 2783 lira 59 kuruştur. 
ti - İstcklikr 24 - 2. Teşrin - 939 cu -

ma günü saat 10 da kolordu binası içinde
ki satın alma komisyonun.da hazrr buluna-
caklardır. (5971) 1S896 

Bir düdük alınacak 
Ankara Levaznn Amirlilti Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konya seferberlik müdürlilğünün lhtl 

yacı için bir adet elekterun firmealnin dör
der kilovatlık çift mot9rtü düdüğü (Kiim
rük masrafı hariç 600 lira) veya pkir zilin· 
renin 4, 4 x kilovatlık tek motörlü (M. E. 
K.) 12 tipindela 400 liralık düdüklerinden 
birinin alınma11. 

2 - Pazarlrfı 23 • 2. Tee. - 939 per
ıenıbe ıUnft saat 10 da Konyada kolordu 
binaın icindeki satırı alr:ıa komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Paı:ar!rim<lan ıonra te1<ıırrUr edi
l~n fiyat ü: u ·n<len % 15 kati terııinıt alı-
nacaktır. (!l972) 1B97 

Un ahnacak 
Ankara l.Avazım Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan ı 
1 - Elmalıdaki lı:ıtaatm senelik ihtiyacı 

olan l!I0.000 kilo wı kapalı zarf uauliyle 
ekıiltıneye konulmu\tur. 

2 - Şartnamesi lspartadı tilmen Sa. 
Al. Ko. nunda ve İstanbul, Ankara Lv. 1-
mirlikleri satın alma komisyonundadır. İs
tekliler tartnameyi komiıyonla.rda okuya • 
bilirler, 

3 - İşbu 190.000 kilo unwı muhammen 
tutan (21850) liradır. 

4 - Şartnamesindeki yilzde yirmi be• 
mikdar fazlıaı da dahil oldu&u halde ilk 
teminatı 11538 lira 75 kuru,tıır. 

5 - Eksiltme 7-12-939 tarihine tesa • 
dllf eden perıembe gUnü saat 16 da Ispar
ta tümen satın alma Ko. yapılacaktır. 

15 - İstekliler 7-12-939 perııembe ıUnU 
ıaat 15 e kadar teklif mektuplarını hparta 
tilmen satrn alma komisyonu ba•kanlıtına 
verecek ve yahut ıöndereceklerdir. Bu M· 
atten sonra verilen ve yahut ıönderllen 
mektuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı til -
men daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hUklimlerine 
ve bilhassa 32 maddesine UYfUn olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye lıtirak 
ettirilmlyecektlr. 

(5973) 15891 

Bir tıYlı ah1rı yıpt1rlll<lk 
Ankara Levazan Amirliji Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Antalyadaki hayvanıtm ihti;racı I· 

çin bir tavla ahırı inpatınm blrlncl pu&r• 
lığı olan 10 • 2. Tq. • 939 cuma •il lt
tekli çıJmıadıiından ikinci puarbja l>ıft• 
kılmııtır. 

2 - İkinci paıarhlt 24 • 2. Tet- • 939 
cwna ıilnll aut ı ı de yapıl.acaJctır. 

3 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon• 
ya Lv. Amirlikleri aatm alpıa komisyonla • 
rmdadır. İıtekliler okuyabilirler. 

4 - Keıif bedeli 16343 lira 96 kunıt
tur. 

5 - İlk teminatı 1225 lira 80 lcuruttar• 
6 - İkinci pazırlıiı olan 24 - 2. el 

T". • 939 ıilnü iıteltlilerin Kon:ra kolor • 
du binası içindeki satın alma komisyonun• 
da hazır bulunmaları. (S974) 1S899 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 

Cinsi 

Arpa 
Arpı 

Miktarı 
Kilo 

400000 
445000 

M. Bedeli 
Lr. Kr. 

18000 
17800 

M. Teminatı 
Lira Kr. 
12'00 
1335 

Tarih 
Eksilt. Şek. sün. saat 

K. zarf 11-12-030 P. ertesi 10 
K. zarf 12-12-93!1 Salı 10 

1 - Yukarıda cins, miktarları, muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları 1•· 
zıh arpalar hizalarında r~sterilen ıekillerde eksiltmeye konulmaıtur. 

2 - Evsaf ve teslim tartlarmı ıöıteren ıartnameslni istekliler her &iln Urfada 
tümen satın alma komisyonunda okuyabilirler. Ve komisyondan parasız alınabilir. 

3 - Eksiltmeler Urfa.da tümen satm alma komisyonunda yakarıda yazılı ıekil, ta
rih ve aaatlarda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları eksiltmenin yukarıda yazılı açma aaıtından bir saat evetine 
kadar aatın &lmı komisyonu baık3nlığma makbuz mukabilinde verilmiı olacaktır. Ba 
saattan sonra mektuplar kabul edilmez. 24 90 sayılı kanwıun 34 cii maddesine uyrun 
ıeldlde posta il• ı&aderilecek teklif mek"tupları kabul edilir. 

5 - Şartnamenin 4. cii maddesinde istenileıı vesikalar vo m"v~t ıcpıiaaun ko-
naldalu arf lgenlne IDoaalecalı:br. (S9S7} lMla 

MALiYE VEKALETi 

Daktilo imtihanı 

Maliye Vekaleti Varidt Umum 
Müdürlüğünden : 

Varidat umum müdürlüğünde mün
hal bulunan 80 ve 90 lir.a ücretli üç 
daktiloluk için 2 - birincikinun - 1939 
cumartesi günü saat 14 de bir imtihan 
yapılacaktır. 

Bu imtihann gireceklerin memurin 
kanununun 5 ıci maddesinde yazılı 
prtblrı haiz malan ve ayrıca en az 
üç sene mi; .:tle daktiloluk yaptık -
!arına dai • ızmet vesikası ibraz et -
mcleri pı ır. 

İmtiharu. girmek iatiyenlerin mek
tep şahadetnamcsi, nüfus kağıdı, hiz
met vesikası ve fotograflı bir istida 
ile birlikte varidat umum müdürlüğü 
ne müracaatları. 

(4946) 15884 

ZiRAAT vr LETI 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 
ah nacak 

yukarıda ~ılı 500 metre buranda bezi 
Aıkerf Fabrikalar UIDWD Mildlirlüiü Mer
kez ııtın alma komisyonunda 1-12-1939 cu
ma ıünü aaat 14 de pazarlıkla ihale edi • 
lecektir. Şartname parasız olarak komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (lSO) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle ko
miıyoncu olmadıklarına ve bu işle allka
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o -
dası vesikasiyle mezk<lr giin ve saatte ko
misyona müracaatları. (5027) 1S774 

6 kalem elektrik 
motorü ah nacak 

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

Tahmin edilen bedeli (5325) lira olan 6 
kalem elektrik motörü Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez satın alma ko
misyonunca 27-11-939 pazartesi &ünü saat 
14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (399) 
lira (38) kuruş ve 2490 numaralı kanun.un 
2 ve 3. maddelerindeki veıaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle aHikauar tüc -
cardan olduklarına dair ticaret odası vcsi
kaıiyle mezkur gün ve saatte komiıyona 
mıiracaatları. 

(5828) 15775 

11 kalem yağ alınacak 
Aakeri Fabrikalar Umwn Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
misyonundan : 

Ziraat Vekaletinden : 
k b . Tahmin edilen bedeli (3925) lira olan 

Zirai om ınalar ihtiyacı ıçın kapa yukarıda yazılı ıı kalem yai Askeri Fab-
h zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a rikalar Umum Miıdurluğü Merkez satın 
det 5 Diskli, ıs adet 6 Diskli pullukla alma komisyonunca 27 - 11 - 939 pazartesi 

30 d D "k h 1 l ı ıunu saat 14 de paxarlıkı :ı ihale edılecek-
a et ı s aro satın a ınaca ttır. tiı·. Şartname p:ıı ıııı.: olarak komi.;yondan 

1 - Mibzerin beherine 675.S Disk- , verilir .. Taliplerin muvakkat teminat olan 
li pulluğun beherine 600 6 Diskli pul (Z94) !ıra (SS) lı:uruı ve 2490 sayılı nu. 

1 - b h . 750 o' 'k h maralı kanunun 2 ve 3. maı.ldelerindeici 
ugun e crıne ve ı. s aronun ves.:ıiklc l:omisyoncu olmadıklarına ve bu 

bcherine de 3SO lira kıymet tahmin e- işle ::.lfıkadar tüccardan olduklarına dair 
dilmittir. ticaret oda~ı veıikas.~yle nıezltur ıün -.e 

2 ıh ı 14 b . • . k" saatte koınısyona muracaatları. 
- a e ırıncı dnun perşem <s829) 15776 

be gUnU saat ıs de Ziraat vekaleti bi· ı T:ıshih - Gazetemizin ıı - 17 - 19 cari 
nasında müteşekkil satın alma komis tarihli nüshalarında çıkan As. fabrikalar 

1 
satın Al. K. nun yukarıdaki 11 kalem yağ 

yonunda yapılacaktır. alımına a it ilanının ihale günü 27-11-9311 
3 - 30 adet Mibzeriçin 1Sl9 lira lS yazılacak yerde sehven 21-11-939 yazıl

adet S Diksli pulluk için 675.15 adet rr.ı,tır. Tashih olunur. 

6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 
Diksharo için 788 lira muvakkat temi 
nat verilecektir. 

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

S - lıteklilerln kapalı r;arflarını 
14 Brinci kinun perşembe günü saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
saat ıs de 2490 sayılı kanunda vazıh 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 
sır bulunmaları (4968) 15148 

VlLAYEUER 

Bir ..Ulnisl 
Çanakkale Belediyesinden : 

Gazojen ve muot makineleriyle di· 
ğer makine ve motörden ve elektrik iı 
lerinden mılar 150 lira ücretle bir ma
kinist alınacaktı.r. Talip olanların bu 
i§lCR ait vellrikle birlikte ikinci te~ 
rin 939 90Cluna kadar belediyemize 
müracaatları illn olunur. 

(5944) 15883 

İki erat patiyonu yapflflla<ak 
Kütahya Aakeri Garnizon Satm 

Alma Komiayonu Batkanlığmclanı 

Tayyare alay ıanıizonunda yapılacak o
lan va 17-11-939 ıflnil kapalı zarfla eksilt
meye kOlllllan iki adet erat pavayonuna 
talip zuhur etmedliinden 2490 sayılı ka
nwıwı 43. maddesine te•fikan on rün u
ı:atıtnuıtır. Münalı:aaaaı 28-11-939 sah a\l
nü saat on birde yapdacaiı ve tekHf mek
tuplannm saat on da komisyonumuza v•
nıiı tNlunmaları il&n olunur. 15815 

ASKERi FABRiKALAR 

20 kalem resim malzemesi 

ılllllClk 

Aakeri Fabrikalar Umum MI· 
dürliljil Merkez Satm Alma Ko
miayonunclan 1 

Müta~hit nam Ye hesabına 

4 fon klorbarium ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
miayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (720) lira olan 4 
ton klorbariwn müteahhit nam ve heaabı
na Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez satın alma komisyonunca 1-12-1939 
cuma günli saat 14.30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (54) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu isle ala
kadar tüccardan olduklarma dair ticaret 
odası vesikasiyle mezkilr eUıı ve saatte 
Jlomf•J"Ona mUracaatJan. 

{583~ 15779 

Mütaahhit nam ve hesabına 

1 ton Natriuna hisülfil ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkes Satın Alına K.o
miayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (700) lira olan 8 
ton natrium bisülfit müteahhit nam ve he
sabına Askeri Fabrikalar Umum MüdilrlU
iü Merkez aatın aJma lı:omiayonwıca 5-12-
1939 salı ıürı.ü saat 14,30 da pazarlıkla i
hale edilecektir. Sartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (52) lira (50) kuruı ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komiıyoncu olmadıklarına ve bu 
itle alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası veıikasiyle mezk!ir ııiln ve 
saatte komisyona müracaatlarL 

(5833) 15780 

Mütaahhil nam Ye hesabına 

38 kalem muhtelif salmastra 
ve saire ıhnacak 

A.keri Fabrikalar Umum Mü· 
dlrlQil Mnea Satm Alma Ko
misyonundan ı 

Tabmln edilen bedeli (2510) lira olan 
31 kalem muhtelif salmastra •oaalre mil • 
teabhlt nam va hesabına Aıker1 Fabrikalar 
U1D11m JılliidUrlflili Merkes aatm alma lıo· 
mlsyonunca 1-12-1!139 cuma ııünü saat ıs 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (188) lira 
(25) kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaiki• komisyoncu ol
madıklanna ve bu iıle allkadar tüccardan 
okluklarma dair ticaret odaaı vesikasiyle 
mezkOr ıün ve saatte komisyona müracaat
ları. ((51134) • 15781 

A.keri Fabrikalar Umum Mil 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko 
misyonundan : 

Küçük Yozgalta elektrik ve su tcsi 
satını, aile ikametine mahsus e• 
anbar ve bodrumu havi bir bakkal" 
ye mağazasiyle bir ekmekçi fırı 
3 sene müddetle kiray:ı verilecekti 

15 lira aylık kira tahmin edilen Küçü 
Yozptta elektrik ve su tesisatım. aile 
kametine mahsus ev. anhar ve bodrum 
havi bir bakkaliye mağazasiylc bir furun 
üç ıene müddetle kiraya verilmek üzer 
ac;ık arttırmaya konulmuştur. Arttırın 
Ankarada Askeri Fabrikalar Umum Miı 
dürlüğü binasında toplanan satın alma k 
miıyonunca 29-11-1939 çarşamba günü 
at 14 de yapılacaktır. Şartname parasız o 
larak komisyondan verilir. Taliplerin mu 
vaklı:ate teminat olan (4-0) lira (50) ku 
ruı ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. ma 
delerindcki vesaikle mezlr.<lr &Un ve saatt 
komis~ona müracaatları. (SS3S) 1578 

Müf aahhil nam ve hesabtna 
6 fon klor kalsyüm ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum M 
dürlüiü Merkez Satın Alma K 
miayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira o 
6 ton klorkalsium müteahhit nam ve h 
sabına Askert Fabrikalar Umum Müdü~ 
lüğü Merkez satın alma komisyonund 
5-12-1939 salı günü saat 14 de pazarlık1-
ihale edilecektir. Şartname paraınz ola • 
rak komisyondan verilir. Taliplerin mu • 
vakkat teminat olan (22S) lira ve 2490 • n 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve. 
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu i1t
le aUikadar tüccardan olduklarına dair ti. 
caret odlı.sı vesikasiyle mezkftr gün ve sa. 
atte komisyona müracaatları. 

(5836) 1578' 

14 kalem elekf rik malzemesi 
ahna<ak 

Askeri Fabrikalar Umum M 
dürlüğü Merk~ Satın Alına K 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4200) lira olan 1 
kalem elektrik malzemesi Askeri Fabri 
katar umum müdürlüğiı merkez utm aJ, 
ma komisyonunca S-1'2-1939 sah günü saa 
15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna. 
me paraıız olarak komisyondan verilic, 
Taliplerin muvakkat teminat obn (315) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
maddelerindeki veaaikle komisyoncu ol 
madıklanna ve hu i'1e ıllkadar tücca 
olduklarına dair ticaret odası vesikasiyl 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaat 
lan. (5941) 158 

60 ton döküm koku alınacak 
Askeri Fabrikalar Umanı M

dürlüğü Merkez Satm Alma K 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira o 
60 ton döküm koku Askeri Fahri 
umum müdürlüğü merkez satın alma komi 
yonunca 28-11-939 sah giiııü saat 14 de paoı 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname para 4 
ııu olank komieyondan verilir. Talipleriıl 
muvakkat teminat olan (2Z:J) ıın ve z..-H 
numaralı kanunun 2 Ye 3. maddelerindelcl 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına dai 
ticaret odası vesikasiyle mczkflr gün 
saatte komisyona müracaatları. 

(5942) 

Mütaahhif nam ve hesabına 

5 ton kurıun üstübeci Ye 2 1 

~ko üstübeci ıltnacak 
.Aakeri Fabrikalar Umum MiM 

dürlüiü Merkez Satm Alma K. 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4200) Ura olaıi 
5 ton Kuf"lun üstübeci ile 2 ton çinko a .. 
tübeci müteahhit nam ve heubın.a Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlliğü merkez 1& 

tm alma komisyonuna 4-12-1939 pazart ' 
ıünü saat 14 de pezarlıkla ihale edilecek 
tir. 
Şartname parasız olarak komisyo 

verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (315 

lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık 
lırına ve bu iıle allkadar tüccardan ol 
duklarına dair ticaret odası vcsikasiyl 
mezkdr ıün ve aaatte komisyona müracaat 
lan. (S943) 1585 

150 ton sönmemiı kir9' almaca 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüiü Met-kez Satm Alma Komi .. 

yonundan ı ' 
Tahmin edilen bedeli (2250) lira olau 

150 ton sönmemiş kireç Askeri Fabrikalar 
Umum Müdilrlüğü Merkez satın alma ko• 
mlıyonunca 27 - 11 - 1939 pazartesi günü 
saat 16 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat ola 
(168) lira (75) kuruş ve 2.490 numaralı ka 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ko 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alaka 
dır tüccardan olduklarına d:ıir ticaret o 
dası veslkaslyle mezkOr ..Un ve saatte it 
miıyonı müracaatları. (5963) 1S889 

Tahmin edilen bedeli (195) lira olan 20 
kalem resim malsemeıi Askeri Fabrika • 
lar Umum KüdllriUiti lhrku utuı alma 
komisyonunca 29-'U-1939 çarpmba günü 
saat 14.30 da puarhkhl tbale edilecektir. 
Şartname paraaıs olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat temlıııat olan 
(52) lira (13) kuruı ve 14!Ml numaralı ka· 
nunun 2 '" S. maddelerindeki vnaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu lıle allka· 
dar tüccardan o1duklarına dair ticaret oda· 
aı vesikasiyle mezkilr &Un ve saatte komlı. 
10ııa mUracutlan. (5826) 15773 

500 metre 140 santim eninde 

60 Adet 1 Karat Saplariyle beraber Taş Düzeltme Elması. 
CIO Adet 0,8 Kırat Saplariyle beraber Taı Düzeltme Elması. 
50 Adet 0,6 Karat Saplariyle beraber Taş Duzeltme Elması. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisy~ 
nundan : 

buranda bezi ahnacalc Tahmin edilen bedeli (5000) lira olan yukarıda yazılı ı 70 adet taş düzeltme el
ması Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez satın alma komisyonun<:a 27-11-939 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· pazarteei silnii eaat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir Şartname parasız olarak ko -
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko- misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan" (37~) lira ve 2.;90 numaralı ka-

• nunun 2 ve S. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu i ı.;le allli-
mtayonundan : dar tüccardan olduklarına dair ticaret OUlSl vcsik:ısiyle mezkur ~ün ve waattc komis-

Tahmln edilen bedeli .(2000) lira olan yona milracaatlan. (51130) 15777 

350 metre mikabı çıralı çam tahtau (3,5 ı 4 X O, 15 X O, 025 ebadında ) 
380 " ,, ,. ,, ,, (3,5: 4'x O, 18 X O, 025 ,, ) 
800 " ,, " ,, " ( 3,5 : 4 X O, 22 X O, 025 ., ) 
Tamamen çam Terilemediği takdirde her kalemin nısfı köknar olabilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satm Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (69.000) lira olan ebat •e milctarlan yakardı yazılı üç kalem çırıh çam tııhtuı /1 •'--~' Fabrikalar 
Umum müdllrlllifl merkez aatm alma komiıyonunca 27-11-1939 pazartesi güniı saat 15,30 da pazarlıkla ihale ölftlllcektir. San. 
name (S) Ura (45) lnrtut mubblllnde lcomlıyondan verilir. Taliplerin mu..-akkat teminat olan (4700) lira ' c Z4D ı a-...ıaralı b.
mımm 2 ve S lllllddeterindaki •emikle komi Q'ODCU olmac:hklarına ve bu itle alikadu tüccud~n olduklarına daır ucıucl Odası 
• .. illN171t gaeak6r IÜA Yit A&tW lı:omi17on& mtlracaatlan. (5957) 15887 
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V AKIT, NAKİTTİR ... 
5 porsiyonluk bir komprime ile (su ve ateıten gayri ha

riçten hiçbir madde ilave etmeyi düıünmeksizin) 15 kurut 
mukabili·nde 15 dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve itti
halr bir sofra hazırlıyabilirsiniz. 

Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis 
bir çorbayı her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası atikar olan çorbalık sebze kom
primelerimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza 
ettiğine şahid olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
Mercimek, bezelye, nohud ve sair hububat sebze ve çor

balık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal et· 
meyiniz. 

Yedek erzak: tasarruf edilmit servet gibidir. Bilhassa dar 
ve sıkışık bir zamanda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de 
her zaman ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. 
Bakkallarınızdan 50 gramlrk bir komprime 9, 100 gramlrk 
bir komprimeyi IS kuruştan alabilirsiniz. 

Beşiktaş: ÇAPA MARKA Tarihi tesisi 1915 7291 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları 

müessesesi Müdürlüğünden : 

Fabrikalarımız istihsalôtından · 
Pik demir 
Kok 
Ham Katran 
Yol katranı 
Zift 

satışa çıkarılmıştır. 

Kreozot Yağı 
Benzol 
lnce ve Orta Nafta 
Ham Naftalin 
Kok Tozu 

.) 

.:!.l':::l'.'.'11!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. --
~ Kereste alınacaktır -

-------- Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden: 
----

= ı~amak'ta Gazmwe Fabrikası içi·n alınacak aşağıda 
:= eb'adı yazılı (255) metre mik'abı çıralı çam tahtası 29.11. = 
:= 1939 tarihine müsadif çartamba günü pazarlıkla satın alı- = 
=nacaktır. --
- Yevmi mezkurda saat (11) de Yenişehirde cemiyetimiz = 
:= umumi merkeze müracaat edilmesi. = -:= 40 metre mikabı 1,5 X 20 X 400 -= SS ,, ., 1,S X 22 X 400 ---= 125 ,, ,, l,5X25X400 -= 25 ,, ,, 2 X 25 X 400 = 10 ,, ,, 3 X22 X 400 = - -':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllll(i=' 

J -------
= ------= 

Kan, Kuvet, iştiha şurubü 
FOSF ARSOL, kanın en hayati kıamı olan kırmızı yuvarla

cıkları tazeliyerek çoğaltır. Tatlı bir iıtah temin eder. Vücuda 
devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak aaabi 
buhranlan, uykusuzluğu ve fena düıünceleri giderir. Muannit 
inkıbazlarda, baraak tembelliğinde, tifo, grip, zatürrieye, aıtma 
nekahetlerinde, bel gevşekliği ve ademiiktidarda ve kilo almak· 
ta şayanıhayret faydalar temin eder. 

FOSF ARSOLO, diğer bütün kuvet turuplarından ayıran 
ha ılıca hassa; devamlı bir surette kan, ku
vet, ittah temin etmeıi ve ilk kullananlarda 
bile tesirini derhal göıtennesidir ... 

Sıhat Vekaletinin resmi müsadeıini haizdir. Her eczanede 
bulunu~- 7278 
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TU AN LOKANTASI 
Osman Sencer 

Pek yakmda açılıyor 
Maarif Vekaleti bahçesi karşısında yeni CİHAN PALAS oteli 

altında. 4318 

-----
= ---
= 
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ENSTJTOLER 

Bir mühendis ve bir 

elektrikçi alınacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğiinden : 

P. T. VE T. MüDURLOCU 

2 nolu fincan alınarn!t 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

l - İdare ihtiyacı için 200.000 adet 
2 num3ralı fincan kapalı zarfla eksilt

Kurumumuz kadrosunda (200) lira meye çıkarılmıştır. 
ücretli bir santral mühendisliği ile 2 - Muhammen bedel (50.000) mu· 
(100) lira ücretli elektrikçi ustalığı vakkat teminat (3750) lira olup ek • 
münhaldir. Şeraiti öğrenmek istiyen - siltmesi, 8 - ikincikanun - 1940 pazar
lerin 27-11-939 pazartesi günü saat resi günü saat (16) da Ankarada p. 
15 e kadar enstitütü reisliğine müra _ T.T. um"m müdürlük binasındaki sa-
caatları. (5888) 15871 tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 

Malatya Bez ve iplik Fabrikalan 
Türk Anonim Şirketinden: 

makbuz veya banka teminatiyle kanu
ni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı 
zarflarını o gün saat (1'5) kadar mez
kur komisyona vereceklerdir. 

Malatya fabrı'k m boya ve 4 - Şartnameler, Ankarada P.T.T. a iZ levazım, İstanbulda P.T.T. levazım 

apre dairesinin ihtiyacı olan: 
Alzerin yağı % 100 3.000 Kg. 
Sodium Sülfür 12.000 
Biaulfite de aoude 600 
Tuz ruhu 1.200 
Silicate de soude 1.000 
Perborate de soude 600 
Nitrite de soude 700 
Acide sulfuriquc 3.000 
Hydro3ulfite 500 
Sulfate de soude 3.000 
Çivit 500 
Sabun 1.500 
Acetate de soude 1.000 
Peregal ok 600 
Nekal BX 400 
lgepon T 400 
Katanol ON 300 
Acite acetique 1.000 
Soda 6.000 
Soude costique 6.000 
Ni§asta 18.000 
Numectol OX 300 
Diapozon A 200 
Formaldehit 300 

Malzemeyi vermeğe talip olan
larrn en son fiat ve teslim şartla
rını bir kanunuevvel tarihine ka
dar teahhütlü mektupla Malatya
da şirketimize göndP.rmeleri. 

4341 

ayniyat müdürlüklerinden 250 kuruş 

mukabilinde verilecektir. 
(5908) 15873 

Viunon pil kadehi alınacak 
P. T, T. Levazım Müdürlüğün· 

den : 
1 - Talibi çıkmıyan 5000 adet var

non pil kadehinin . : ale~i 22-11-939 
çarşamba günü saat 11.5 da Ankarada 
ı>.T.T. müdüriük binasındaki satın 

alma komisyonunda yapılmak üzere 
eksiltmesi 10 gün uzatılmıştır. 
Mı;hammen bedel (2500) muvakkat 

, teminat (187,5) liradır. 
2 - İstekliler muvakkat teminat 

makbuz veya banka teminat mektubu 
ile kanuni vesikalarını hamilen mez. 
kO.r gün ve saatte o komisyona müra
caat edeceklerdir. 

3 - Şartnameler Ankarada P.T.T. 
levazım İstanbulda Kınacıyan hanın
da P.T.T. levazım ayniyat şube mü • 
dürlüğünden parasız verilecektir. 

(5909) 15874 

Kıırşunlıı kablo alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 

1 - Talibi çıkmıyan 5000 metre 
pamuk ipliği ile tecrid edilmiş kur • 
şunlu kablonun ihalesi 22-11-939 çar· 
şamba günü saat 11 de Ankarada P. 
T.T. umum müdürlüğü binasındaki sa 
tın alma komisyonunda yapılmak ü • 
zere eksiltmesi 10 gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedel 3500 muvakkat te
minat 262,5 liradır. 

2 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubu 

Sivas - Erzurum Demiryolu 
istikrazı tahvilleri 

Maliye Vekaleti ve Türkiye Merkez bankasınckn • 
28. 5. ve 15. 12. 1934 tarih ve 2463 • 2614 numaralı lm

nunlar mucibince ihracına selahiyet verilen ve geliri tama
men Sıvas • Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan 
o/o 7 gelirli Sıvas • Erzurum istikrazının 20 senede itfası 
me~rut 4,5 milyon liralık altıncı tertibinin kayıt muamele
si 5. 12. 1939 akşamı nihayet bulınak üzere 25. 11. 1939 
sabahından itibaren başlıyacaktır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre aynlmıı· 
tır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan 
daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve beledi· 
yeterce yapılacak müzayede ve münakasa mukavelelerde 
teminat olarak ve Hazinece satılmış ve satılacak olan Milli 
Emlak bedellerinin tediyesinde başabat kabul olunacakları 
gibi gerek ta.hvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin 1a
mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf 
bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı % 95 olarak teabit edilıniştir, 
yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik 
tahvil bedeli de 475 liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 
Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, Halk, 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Bank· 
lar tarafınd'>n icra edilmektedir. Diğer Bankalar vaarta
siyle de bu husus temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir geti. 
ren sahalarda i,letmek istiyenlere keyfiyet arz ve bu kısa 
suskripsivon müddeti zarfında Bankalara müracaatları
nın kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu iıaret olu-

4327 
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ETİ BANKTAN 
Maden mühendisi, kimyager ve 

ustabaşı aranıyor 
1 - Evelce madenlerde çalıtmıı bir maden mühendisi· 

ne, 
2 - izabe asistanı yetişmek üzere bir kimyagere, 
3 - Jzabe ustabaşısı yetişmek üzere ve evelce dört bet 

sene kadar pratik görmüş iki dökümcüye ihtiyaç vardır. 
Taliplerin Eti Bank umum müdürlüğüne müracaattan. 

(5854) 15817 

ile kanun! vesikalarını hamilen mez. -----------------------------

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 
vazoları vardır. 7288 

Dr. SITKI FIRAT .. 
birinci GQ Z Hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütebaaıısı ve Gülhane hastanesi 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa· 
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talu Ap. kat: 1 Tel: 3592 4-306 
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kOr gün ve saatte o komisyona müra- ------·-------- maralı parselindeki hanenin enkazı 

muhammen bedeli olan yüz elli lira i· 
le on beş gün müddetle açık arttırma• 
ya konulmuştur. İhalesi 4.12.939 tari• 
hine müsadif pazartesi günü saat 15 

de İmar müdürlüğünde yapılacağın· 
dan taliplerin % 7.5 teminatlariylo 
müracaatları ilan olunur. (5885) 

caat edeceklerdir. 
3 - Şartnameler Ankarada P. T.T. 

levazım İstanbulda Kınacıyan hanın • 
da P.T.T. levazım ayniyat şube mü
dürlüğünden parasız olarak verilir. 

(5910) 15875 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Hi.kimliğinden : 

Ankara.'da Dağ ardında Sucular yoku -
şunda 210 sayılı evde Ali Ayaz ya.runda 
karı!iı Sıddıka Ayaı'a: 

Kocanız Ali Ayaz tarafından aleyhinİ· 
ze ihtara müsteniden açılan boşanma dl· 
vasınm 11 .. 11.939 cuma cünü saat 9 celsesi 
için Ankara'ıda çıkan Ulus gazetesiyle iJ&. .. 
nen davetiye tebliğ edildiği halde muha • 
keme ~nünde bizzat gelmediğiniz gibi bir 
vekil dahi &"Öndcrmediii.nizden hakkınızda 
verilen gıyap kar&nnm ilinen tebliğine ka· 
rar verilmiş olduğundan ilin tarihinden iti
baren 15 gün zarfında itiraz ve yevmi mu· 
hakeme tayin ettirmediğiniz takdirde du
ruşma günü olarak 9-12-939 cumartesi sa -
at 9 a talik kılınmış olduğundan o gün ve 
o saatte ırelmediıiiniz ve bir vekil de gön
dermediğiniz takdirde gıyaben muhakeme· 
nize devam edileceğine dair olan cıyap ka· 
ra.rı Hukuk U. Muhakemeleri kanununun 
141 ci maddesine göre illncn tebliğ olu· 
nur, 4336 

-Şapkalarınızı almadan-

SEVER ~apka salonunun 
Koleksiyonunu görünüz. Işıklar 
Cad. kutucular Ş.İ§men Ap.No.4 

ANKARA BELEDiYESi 

Satılık enkaz 
Ankara Belediyesi İmar Müdür

lüğünden : 
Eski Kurtuluş istasyonu civarında 

kadastronun 1310 ıincıi adasının 3 nu-

An kaz satışı 
Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

15837 

Mahallesi Cinsi Adası Parseli Muhammen bedeli Lira 

Hacibayram Ahşap hane 51 16 50 
,, jJ " 51 17 250 
,, .. ,. sı s 300 

Yukarda ada ve parselleri yazılı hanelerin hedim ve tesviyei türabiyesl 
alacak §llhsa ait olmak üzere enkazı muhammen bedelleriyle ilan tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. İhalesi 23-11-939 
perşembe günü saat 15 de İmar Müdürlüğünde yapılacağından taliplerin % 
7.5 teminatlariyle müracaatları ilan olunur. (5748) 15700 

Satılık ankaz 
Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden : 

Muhammen bedel 
Mevkii Cinai Ada Parsel Lira K. 

Duatepe Ma. 4 ev 5 dükkan ah§llp 288 1 ve 4 665 
.. 1 ahşap ev 286 35 150 

" .. 285 7 10 

§ Kiralık büyük ev§ l'".'":":"~ uYAN;Ş''"""''"l 
~ 12 oda tam konfor. Ti. 1589 4261~ '"''''''" Deanna Durbin f 

Yukarda ada ve parselleri yazılı gayrimenkullerin hedim ve tesviyei tu• 
rabiyesi alacak şahsa ait olmak üzereenkazı hizalarında gösterilen muham 
men bedelleriyle ilan trihinden itibaren on beş gün müddetle açık arttırma· 
ya konulmuştur. İhalesi 25-11-939 tarihine müsadif perşembe günü saat 11 
de İmar Müdürlüğünde yapılacağından taliplerin % 7,5 teminatlariyle mü• 
racaatları ilan olunur. (5820) 15756 
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ULUS - 2Q. inci yıl. - No: 6573 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese MUdürü: Naşit ULUÔ 

ULUS Basımovi ANKARA 

«========================================================== 
YENİ SİNEMA 

Bu gün Bu gece 

LUİZ 
Ba1 Rollerde: Dünyanın en giizel 

ıesli yıldızı GRACE MOORE 
VE 

Pariı Operasının birinci tenoru 
GEORGES THILL 

Pariı'te fakir bir aile kızının inkisar· 
larlı dolu hayatını tasvir eden nefis 
müziklerle bezenmiş saha.ne bir eser 

Seanslar 
14.45 - 16.45 - 18,45 - Gece : 21 de 

HALK SiNEt-.~ASI 
BU GÜN BU GECE 

iki film birden 

1 - Mr. Motonun Son Kozu 
Baş Rollerde 

Meşhur Çinli Polis Hafiyesi 
PETERRE LOORE 

Meraklı . heyecan it macera fi lmi 

2- Son Sava~ 

Seancılar 

14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece: 21 de 

12.lS Ucu.ı Halk Matinesinde 
İKİ AŞK ARASINDA 

SUS SİNEtv\ASI 
Bu gece 20.30 da 

SOKAK COCUGU 
B.ş Rolde: JACKY COOPER 

Gün.düz matin-clerde son defa o!arak 

LOREL-HARDt 
HARBE GİD ! YOI~ 

Tü rkçe Sö,ı/ü 

Sean~~ar 

14 • 16 - 18 - Gece : 20.30 da 
ıı de ucu7. ın :k r l ;;_es. 

Telefon: J589 
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