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Baraj Lokantasında 
Ta~si saati Barajda açılmak üzere 
otomobil temin edilir. 
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Almanların açtıkları torpil harbi karşısında 
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lngiltere mukabelede bulunacak 
C. H. P: Meclis grupunda l B. Çemberleyn'in Avam Kamarasındaki beyanatı 

Başvekil anıt-kabir 
hakkında izahat verdi 
Bttttbı muameleler ikmal edilince 

bir buçuk yıl İçinde inşaat baılıyacak 
C. H. Partİ8İ Meclis Grupu Umumi Heyeti dün 1&&t 15 te reiı 

vekili Huan Saka'nın reisliğinde toplandı. 
Ruznamede Manisa Mebusu Refik ince tarafından 18-11-939 

tarihinde verilmiı takririn ihtiva ettiği üç madde mevcut idi: 

Harbin 
inkiıaf 
safhalan· 

N.A.KOÇOKA 
I Den.izli Mebusu 

llMp 41...m ediyor. Fa.kat garp 
eeph t et. bafladıtı günden şimdi-

1 
1. - Birinci Büyük Millet Meclisi 

hasından muavenete muhtaç olanlara 
yapılacak yardım meselesi. 

2. - Atatürk için yaptırılacak anıt
kabrin muamelesinin ne safhada oldu· 
ğu, 

Ü çilncU bir mesele de Büyük Mil -
let Meclisi dahili nizamnamesinin 35 
inci maddesi mucibince kanuıt" liyiha 
ve tekliflerinin ait oldukları encümen
lerce müzakere tarzlarına dair vaktiy
le verilmiı bir takrire müsteniden a
çılan müzakerenin bugün intaç edil • 
mesinden ibaret idi. 

8Qfvekilimizin beyanatı 

Birinci ve ikinci meseleler haklCın-
da izahat vermek üzere ilk defa söz 
alan Ba9veldl Dr. Refik Saydam bu me 

(Sanrı S lacı u.yfada) 

Alman menseli bütün ihracat 
malları müsadere olunacak 

lngiltere BQfvekili 
B. Çemberleyn 

Almanya'ya karşı askeri harekete geçilecek 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekili Malatya' da 

Londra, 21 a.a. - Avam kamarasında, Attlee, başvekile al
ınanlar tarafından beynelmilel kaideler hilafına olarak denizle
re mayn dökülmesine karşı, ingiliz hükümetinin tedbir almak 
niyetinde olup olmadığı hakkında sorulan suale B. Çemberleyn 
demiştir ki : 

Son üç gün zarfında, altısı bitaraf olmak üzere on geminin al-

Malatya, 2ı a.a. _ Cenup vilayet- man m.ayınla~ın~w.~arpara~ ~3;t~ıklan ~e insanca mühim ~ikdar
lerimizde bir tetkik seyahatine çıkan ~ia zay1at verıld1gı, meclıs1nızın malumudur. Almanya nın da 
gümrük ve inhisarlar vekili Raif Ka-· 1mzaladığı La Haye mukavelesi, denize demirli mayn döküldü
radeniz, refakatelrinde gümrük mu - ğü takdirde, ticaret gemilerinin emniyetini temin hususunda 
hafaza umum kumandanı ve maiyetle· mümkün olan her tedbirin alınabileceğini tasrih eder. Mukave
ri olduğu halde dün ıehrimize gel - lenin esas noktasıdır. Zira mayn, muharip veya gayrimuharip, 
mittir. Valimizle askeri ve mülki er- her türlü harp ve ticaret gemilerini istisnasız olarak batırabilir. 
kin, ~arti, belediye ve halk müme~ - Alman. h~kümeti, mukavele hükümlerinden hiç birisine riayet 
sillen tarafından kar§ılanmı§ olan ın- etmemışt1r. :Maynlar yukarıda zikrettigw im zayiata ~eh b. t 
h. l k·1· h""k.. k w d ' ~ 'le ıye 
ısar ar ve. ı ı,. u umet onagın a vermişlerdir ve bu aşikar ihlal hareketi, Almanya'nm iştirak et-

memle}cet ı§lerı hakkı?da konu§~alar miş bulunduğu anlaşmalara silsile halindeki riayetsizliklerinin 
yaptıktan sonra aakerı alay, partı ve son noktas t k'l d' 
belediyeyi ziyaret etmiı ve tehirde mı eş 1 e ıyor. 
bir sezlntl yapmıftlr. 112 kitinin ölümüne sebep olan L'Athenia ka.:aamı ve mayn-

lanna torpiller ve toplarla batırılan, müttefik ve bitaraf diğer 

ye kadar 'birçok tahminlere rajmen 
ı.-a. biiTük bir fiddet gösterme
mifdr. Ajanalann, gazetelerin bize 
awdl dikleri havadislere göre alman· 
lar fiddetli harp hazırlıklarına de· 
TlllD eclel'ken müttef"dder yiikMk 
harp meclilinde çok eaaab kararlar 
vermlflenlir. Her iki tarafm zaferi 
kazanmak için en ince hüner • 
ıennı ve butun vasıtalarmı orta· 
ya atacaklan muhakkak olmak· 
la beraber, naııl ıtratejik bir aiı· 
tem kullanacaklarmı hiç ıüphe 

Kont Çaki ıimdiki beynelmilel 

vaziyet karşısında Macar görü~ünü anlattı 

gemileri hatırlatmıya lüzum görmüyorum. Bu taarruzların çoğu 
ihbarsız :vukubulmuş, fazla olarak, denizaltı harbine taalluku \ 
olup Almanya'nın da iştirakiyle tesis edilen bütün kaidelere ve 1 
en iptidai insanlık hislerine karşı tam 1 _J 

Açık denizlerde devriye ge~ 
lrannz harp gemileri 

yok ki kimse bilmiyor. Yalnız har· 

bir istihkarla yapılmıştır. j 

Macaristan sulh için . 
işbirliği ycipmıya hazır 

Şimal denizinde 
--------------------------------------------
38. 000 tonluk on 

bir haftada 

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

• 
gemı battı 

bin baıladığı günden bu ana kadar 
geçen hadiseleri tahlil edecek olur• 
aak, her iki tarafın kullandıklan 
aistemin karakteristik vasıflannm 
ana hatlan azçOk bir isabetle seçile
bilir. Almanlar daha harp bqla· 
mazdan hayli zaman evel, bütün 
memleketi aakeri disiplin içine aok· 
muşlardı. Zaten bu hal naayonal 
80syalizmin zaruri icaplarmdanch. 
Fakat bütün bir milletin bu tarzda 

Hayati menfaatleri emretmedikçe 
sadık kalacak 

İngiltere hükümeti, harbın bu ıe -
kilde sevk ve idaresine müsamaha et· 
mek niyetinde değildir. Beynelmilel 
hukukun müteaddit defalar ihlal edil
mit olması ve alman usullerinin vahıi 
ve kaba tarzı bizi bu usule müracaat 
mecburiyetinde bırakmııtır. (tiddetli 
alkıtlar) bu kararın meriyet mevkiine 
geçmesi için resmi tedbirler hemen a
lınacaktır. 

İngiliz filosunun bir 
mayn gemisi de batb daima sulha 

bir sisteme tabi tutuluıu o milletin 
iktısadi ve manevi hayatı üzerinde 
ne dereceye kadar müsbet tesirler 
yapabileceği bilinemezse de mem
lekette g\inden güne ziyadeleıen sı
lnntıya bakılırsa on gün içinde ka· 
sanılan büyük Polonya zaferine 
raimen, umumi muzayakanm dahi· 
D akaüli.mellerinden endite hiaaet
mek yerinde olur. Münih'te patb-
7an bombalar, Prag'da tekerrür 
eden nümayiıler her halde iyiye, 
hayra delalet etmiyen teYlerdir. 

Budapette, 21 a.a. - Mebusan meclisinde, hariciye bütçesi mü
zakere edildiği sırada B. Caki, harptenberi ilk defa olarak ıöz aJ. 
mıt ve macar noktai nazarını izah etmiıtir. 

B. Çemberleyn soroıı harpte al
manların tilccar gemilerine karşı yap
tıkları taarruzların, mukabele bilmisli 
haklı gösterdiğini, menşei alman olan f 
bütün ihracat mallarının, açık deniz- 1 
lerdc müsadere edileceğini ilave et
miıtir. / 

Müttefikler ise umumi harpten 
aldıkları tecrübe ile bu kere daha 
çok mücehhez hareket etmektedir

B. Çaki, alman - İngiliz harbini ba
his mevzuu ederek, her iki tarafta da 
macarların §ahsi dostları bulunduğu· 
nu, bunların, ulaşılacak hedefleri müd 
rik olarak, ve bütün milletleri için, 
zeval bulmaz iftihar vesilesi olabile
cek bir kahramanlık ve fedakarlıkla 
muharebede can verdiklerini söyle
miştir. 

Nazır, bundan sonra, son yirmi se
ne zarfındaki hadiseleri atlatan, hari
ci siyaseti daimi itidal ve dürüsti o
lan Macaristanın, icabında tarihin 

(Sonu Sinci sayfada) 

ler. Denilebilir ki müttefiklerin bu 
harpteki hareket tarzlan harp la· 
rihine yepyeni bir metod verecek 
mahiyettedir. Cephe ile beraber iç
timai bünyeyi de sağlam tutmak, """ 
ftl harp halini milli bünyenin tabii ~ ~ 

teraitine uydurmak ve yahud da 
harp halinin ihdaa ettiği fevkali.de

Menemencioğlu 

dün İstanbul'dan 
hareket etti 

liii tabii kaideler çerçevesine sok· 
mak sistemini muvaffakiyetle vücu· 
de getirmiıler ve tatbika baılamıı· 
)ardır. Yüksek harp meclisinde ve· 
rilen ve iktıaadi mahiyette olan ka- İstanbul, 21 (Telefonla) - Londra 
rarlarm bir çoğu iıte bunlardır. ve Paris'tc muhtelif temaslarda bu-

Cephede cehennem ate§lcri ya- lunacak olan heyetimizin reisi ve Ha
iarken müttefiklerin cephe geri- riciyc Vekaleti Umumi Katibi Bay 
aindeki hayat faaliyeti vaziyetin Numan Menemencioğlu, bu sabahki 
icabettirdiği yeni normal şartlara trenle Ankara'dan İstanbul'a geldi. 
göre cereyan edecektir. Bundan ga- Hariciye Umumi Katibi hareketin-
yet makul olarak ıu neticeye varı- den evci dedi ki: 
lır ki müttefiklerin döğüıme kllbili- "-İngiltere ile bildiğiniz sıkı dost
Yetleri gittikçe artacaktır. Alman- luk münasebetlerimizin icap ettirdiği 
ya'nm harici alemle olan alaka· birçok temaslar vardır. Bu defa bil· 
aı büyük mikyasta sektelenmi~ hassa iktısadi ve mali münasebetler 
tir. Amerika'da ambargonun kalk· sahasında temaslarda bulunmağa gi
nıası müttefikler için mühim bir diyoruz. Bu fırsattan biliatifade ingi
kuvet kaynağı olmuıtur. On beı lliz ve fransız devlet ricaliyle görüıe
IDartlıa a.dıtesgaden toplantısmda bileceğimden ayrıca memnuniyet duy-

(So~u 5 iaci say/ada) (Soau S iaci Pllada) 

B. Çemberleyn sözüne devamla de
miştir ki: 

"- Beynelmilel kanunun mütead
dit defalar ihlal edilmesi ve alman u· 
sullerinin huıuneti, halen bizi askeri 
harekete geçmiye icbar etmiştir. Kon
seyin bu husustaki kararı yakında i
tan edilecektir.,, 

C. H. P. Umumi 
İdare heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partisi Umu

mi idare Heyeti dün öğleden 
evel haftalık mutat İçtimaını 
yapmıı ve Partiyi ilgilendiren 
meseleler üzerinde görüımüştür. 

Macar flariciye N a.zırı Kont Çaki ~........,as LVJ&Jlt&f 

/ 

Harp gemilerinde torpilden korunma tertibatı 

Londra, 21 a.a. - Geçen cumartesiden pazartesine kadar ge
çen müddet zarfında, şimal denizinde, alman maynlarma çarpa
rak batan gemilerin adedi ondur ve bunların tonilatolan mec
muu 38 bindir. Bu on gemiden dördü bitaraf memleketlere ait 
bulunmaktadır. (Sonu 5 inci sayfada) _______ __. .................. . 

Tonio Kröger 

Meıhur Alman muharriri 

l 
Thomas Mann'ın Mehmet 
Karasan tarafından dHimi

ze çevrilen me§hur e:ıeri 

Milli Şefimiz lnönü'nün Zonguldııığa ayak bas- ı nasebetle coıkun t~zahürat 
tddarı 16 ıontetrin gününün Zonguldak'ta mıttık. Yukardaki reıim, 
lnönü günü ittihaz edildiiini ve bu lllÜ· mektedir. 

yapılrhğını ya~
töreni göster • • 

Yanndan itibaren fefrika 
elmele baıhyacağll ---------....... __ ..,, 
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lnönü'deki Gedikli 
yuvasının çalışmaları 

Hava kadromuzu tamamlıyacak olan 
program muvaffakiyetle tatbik ediliyor 

Türkkuşu'nun, milli müdafaa ihtiyaçlarını ıüratle kar§ılamak 
üzere lnönü'de tesis etmiş olduğu gedikli yuvasındaki faaliyet, 
büyük bir hızla devam etmektedir. Bu sene İnönü kampında alı
nan muvaffakiyet li neticelerle birlikte motörlü mekteplerde ve 
Türkkuşu şubelerinde biribirine muvazi olarak inkiıaf eden çalı~
malar hakkında Türkku~u Umum Müdürü Yarbay Osman Nuri 
Bayknl, kendisini ziyaret eden bir arkadaşımıza ıu izahatı ver
miştir: 

••- Türkkuşu teşki15.tı, tam bir em
niyet ve büyük milletimizi memnun 
bırakacağına kani olduğumuz bir sür
at ve muvaffakiyctle malum olan he
deflerine doğru yürümektedir. He -
deflerin başlıcası, en kısa bir zaman
da kanatlı gençliğe vücut vermektir. 

Yetiştireceğimiz kadronun, memle -
ket müdafaasında vazifelendiğl za
man, uhdesine düşen vazifeyi eksik
siz olarak ve sahip olduğu teknik bil
gileri, milli kabiliyet ve cesaretiyle 
mezcederek şerefli neticeler alabile· 
cek bir halde olmasına itina ediyoruz. 
Bize böyle bir prensip koymak imka
nını veren, hiç bir zaman şüphe etme
d iğimiz türk çocuğunun kanatlanma 
qkı ve enerjisi ile, bugüne kadar elde 
ettiğimiz neticelerdi r. · 

Burada bilhassa şu noktayı tebarüz 
ettirmek isterim : · ·m pilot, planör
ci.i, gedikli, modelci .,,.c sai re gibi ha· 
vacılık faaliyetinin muhtelif unsurla
rını yetiştirirken onlar için ayırdığı
mız talim ve terbiye zamanı, beynel
milel mikyaslara göre daima az ol -
muştur. Kendi şartlarımıza ve bünye
mize göre ayarladığımız bu çalışma 
sisteminden daima iyi neticeler almı
şızdır. Bir bir misal vereyim: biz, Ge
dikli Yuvasına gelen gençler için dört 
aylık bir talim ve terbiye devresi ka
bul ettik. Bunun iki ayı planörcülü
ğün muhtelif kademelerini öğrenmek 
üzere İnönü yüksek yelken uçuş kam
pında geçmektedir. Geride kalan iki 
ayı pilotluk bilgilerini inkişaf ettir
mek ve muhtelif uçuş hareketleri yap 
mak üzere Etimesgut motörlü mekte
bindeki t!lim devreıine hasredilmit
tir. 

Ve bize ilk bakııta ve bilhassa bey· 
nelmilel yeti_şme zamanlarını bilenler 
için çok az gözükecek olan bu müd
det kafi gelmektedir. Bu devrede ye
tiştirdiğimiz yUz genç arasında on al· 
tı yaşında olanlar vardır ki, 41 uçuş 
saatlik bir ekzeraiz devresinden ıonra 
tek başına muvaffakiyetli uçuşlar yap 

mışlardır. 
Gedikli Yuvasına aldığımız gençle

rin hepsi, asgari orta mektep mez~nu
dur. Böylelikle, kendilerine verılen 
teknik maHimatı kavrıyacak bir ıevi
yededir. Yaşlarının yirmiden aşağı ol
maları bize, havacılık kadromuzun 
gençleşmesi gibi, fizik bir enerji ve 
mukavemet ilıtilnlüğil temin etmekte
dir. Gedikli Yuvasının hususiyetle
rinden birisi de, kültür •cviyesinin 
yüksekliği nispetinde genç olan ~a
tan çocuklarını hava kadroıu emrın
de toplamış olmasıdır. 

Gedikli yuvasında her devrede ih
tiyaca gl>re Uç yüze kadar genç yetiı· 
tireceğiz. En kıaa bir zamanda, milli 
müdafaamızın bu mevzu Uzerindeki 
ihtiyacı.nı kargılıyacağımızı ümit edi
yoruz. 

tip pilanör inşaatı ve her türlü tayya
r e tamırlerinı yapacak teknik mu em
melıyette bir atoıyenin inşasına baş -
lanmııtır. 

Bu sene 600 genci yetiştirmiş olan 
İnönü; önümüzdeki seneler, kanadlı 
neslin binlrece uzvunu toplıyacağını 
düşünerek modern bir havacılık şehri 
olması için yeni tesislerle genişlctil • 
mektedir. Burada yeniden iki hangar 
inşa edilmiştir. 

Türk milletinin havacılığa sevgi 
ve bağlıh ğınm bir muhassalası olan 
Tiirk Hava Kurumunun temin ettiği 
maddi imkanlar ve havacılığı milli 
varlığın temellerinden birisi olarak 
benimsemiş olan muhterem büyükle -
rim!zin teşvik ve atakalarivlc Türk -
kuşunun, büyük tUrk milletinin mu -
habbet ve sevgisine Hiyık olan kanad
h nesli yaratması bizim büyük ideali
mizdir . ., 

Emlôk Bankası 

memurları ıçın 

birliği kuruldu yardım 
lş Bankasında olduğu gibi, Emlfi.k 

ve Eytam Bankası da bir ölen ve malfıl 
düşen banka memur ve müs.tahdemle -
rine yardım birliği kurmuştur. Birli
ğe dahil olurken memur ve müstah -
demlerden aylıkları iki yüz veya o 
mikdardan az olanlardan ikişer, iki 
yüz liradan yukarı olanlardan dört li
ra kesilecektir. Memurlardan maaşı 

200 liraya kadar olanlar her ay bir li
ra, iki yUz liradan daha yukarı olan -
tar her ay bir buçuk lira, müstahdem
lerden de her ay maktuan 25 kuruş 

kesilecektir. Birlik, ölüm ve daimi 
malUliyet halinde memurlara 400, 
müstahdemlere 200 liralık yardımda 

bulunacaktır. 

Yeni bir eskrim (alııma salonu 
Eskrim federasyonu bundan evci 

Yenişehirde Atatürk bulvarında Soy
sal apartımanında bir salon açarak bu
rada mütehassıs muallfmlere eskrim 
dersleri verdirmekte iai. 

Haber aldığımıza göre, federasyon 
bu ıalonla alakasını kesmiş ve Ankara 
bölgcıi ajanlığı emrinde yeni bir ça -
lışma yeri teminine karar vermiştir. 

Gene memnuniyetle ö~rendiğimize 
göre, milli takımı çalı~tırmak üzere 
bir antrenör getirtilmesi düşünülmek
tedir. 

Hariciyede bir nakil 
Tahran bUyük elçiliği mUıtcıarlı

ğını tedvire memur B. Mütfilc Seli -
mi İnegöl dcrcceıiylc merkeze naklo
lunmuıtur. 

• 
U L U S 22 - 11 - 1939 

I" .............. ~~ .... ~.~~·~:;;-·~;:-·~~:;~;·;~; ................ , M i 11 i k ô ğ ı t Endüstrisi 

1 
gittikçe tekômül ediyor 

Sayın Bayan İsmet İnönü'nün yiiksek himayelerinde dokuz Birin
cikanun cumartesi günü akşamı Ankara Palas salonlarında Çocuk 
Esir!,eme Kurumu menfaatine verilecek balonun mükemmel olm::ı

ıını temine çalış!ln heyet mesaisine devam etmektedir.. Kıyafet balo
suna Ecnebiler kendi Milli kıyafetleriyle gelebileceklerdir. 
Fotoğraf balonun mükemmeliyeti için çalışan heyeti göstermek

tedir. 

Mekteplilerin vaktinde 

derse yetişmeleri için \ 

Tren tarifelerinde 
tadilat yapıldı 
Aldığımız malumata göre, münaka

lat Vekilliği ile Maarif Veldlliği ara
sında yapılan işbirliği neticesinde 
Münakalat Vekilliği mekteplerimizde 
tatbikine başlanılan vakit cetveline 
göre uzak yerlerden mekteplere ge -
len talebelerin derslere vaktinde ye
tişebilmelerini temin için yurdun 
muhtelif yerlerindeki trenlerin hare
ket saatlerinde ders senesi başından 

itibaren talebe lehine lüzumlu deği
şiklikleri yapmıştır. Bu cümleden ola
rak: 
Tavşancıl'dan İzmit'e kadar olan is

tasyonlardan İzmit'e, Mersin'den A
dana'ya kadar olan istasyonlardan A
dana'ya, Yeşilköy'den İstanbul'a gi -
den trenlerin tarifelerinde icabeden 
değişiklikler yapılmış, Maniaa - Sa
lihli ve Haydarpa~a - Erenköy arasın
da talebe için yeni birer tren ihdas e
dilmiş, Yozgat - Ankara arasındaki is
tasyonlardan ve duraklardan Ankara
ya gelen talebeyi mekteplerine yetit
tirmck üzere münhasıran bu it için 
yeni bir tren sefere konulmuştur. 
Bu suretle, bu nuntakalardaki talebe
lerin de derslerine vaktinde yetişme
leri imkanı temin edilmiş bulunmak
tadır. (a.a.) 

Balkanlar arası gilreş 

müsabakaları 
Güreş federasyonumuzun birinci ki

nun nihayetinde Ankarada Balkanlar
arası bir güreş müsabakası tertibine 
çalıştığlnı evelce haber vermittik. 

İtittiğimize göre, Yunanistan ve 
Romanya federasyonları bu teklife 
müabet cevap vermişlerdir. Yugoılav
ya'nın da müsabakalara iştirik edece -
ği kuvctle tahmin eclilmektedir. 

Yalnız, yunan güreş federasyonu 
müsabakaların ikinci kanuna talikini 
arzu etmektedir. Bu mukabil teklifin 
kabule şayan görüldüğü ıöylcnmekte
uir . 

Dikili' de zelzele 

Dün başka yerde de 

zelzeleler hissedildi 
İzmir, 21 a.a. - Dikilide dUn akşam 

saat 19.30 da yeni bir zelzele olmuş-
tur. 

Gümüıane'de 

GümUşane, 21 a.a. - Bugün burada 
saat 10 da üç aaniye devam eden şid
detli bir hareketiarz olmuştur. Hasar 
yoktur. 

Giresun' da 

Giresun, 21 a.a. - Bugün saat 10,53 
te 5 saniye devam eden oldukça şid
detli hareketiarz olmuştur. Hasar yok 
tur. 

Erzincan' da 

Erzincan, 21 a.a. - Bugün burada 
1aat 10,5 de do~udan gelen ve iki aa
niye devam eden tiddetlicc bir yer 
aaraıntısı olmuıtur. Zarar yoktur. 

Er:r.uru.m'da 

Erzurum, 21 a.a. - Bugün saat 10.50 
de burada cenubu prkiden şimali gar 
biye doğru yedi saniye devam eden 
oldukça şiddetli bir hareketi arz ol
muştur. Nilfusça zayiat ve hasarat 
yoktur. 

Kemah'ta zelzele oldu 
Şehrimize gelen mah1mata göre 

Erzincan vilayetinin Kemah kazasın
da iki zelzele olmuştur. Birinci zelze
le saat 10 da olmuş ve 2 saniye devam 
etmiştir. İkinci zelzele saat 12 de ol -
muş ve biraz tiddetli olması dolayısi
Je İltık nahiyesine bağlı Sotke köyün
de dört ahır ve bir samanlığın dıvarı
nı yıkmıştır. 

Köy bütçelerinden ayrılan 
yüzde betler lağvolundu 

Belediyeler Bankası iştirak hisse
si olarak köy büdçelcrinden ayrıl
makta olan yüzde beşler Dahiliye Ve
kaletince lağvolunmuştur ve bundan 
böyle alınmıyacaktır. 

Yakında memleketin kağıt ihtiyacı 

tamamen dahilden temin olunabilecek 
lktısat Vekaleti kağıt sanayiimizin tekemmülü ve Türkiye' el) 

kağıt istihlakinin tanzimi için genit ve esaslı tedbirler almaktadır. 
ikinci kağıt fabrikamızla sellüloz fabrikamızın inşaatı süratle iler· 

letilmektedir. 
Hu inşaat bitince memleketimizin, 1 

ba.Zı ehemıyetsız cinsler müstesna oı- ı w • • 
mak UZC~ı! bl.İtÜn ~:igıt ~e kar~On ibti· lzmır pıyasas1 
y<lcı dahıldetı temın edılecektır. 

Dıger taraftan kağıt fabrikamızın 
imalatı en lüzumlu çeşidlere inhisar 
ettirilmiş ve bu çeşitler memleketin 
ihtiyacına en uygun şekilde standart
! ış tırılmıştır. Bu suretle 'l'ürkiyemizin 
eski açık pazar devrinden kalan bin -
bir çeşit k5ğıt karışıklığı ve bunun ne
ticesi olan bin bir çeşid matbaa maki
neleri idhal edilmesi yerine bundan 
sonra türk piyasası ancak mahdut çe
şid kağıdlar kullanacak ve memlekete 
ancak buna göre biribirini tutan mat
baa makineleri girecektir. 

K5.ğıt fabrikamızın imaliit çeşitleri 
beynelmilel ölçülere irca edilmiştir. 

hararetlendi 
İzmir, 21 a.a. - Bazı ihraç madde

lerinin ihracına mezuniyet verilmesi 
üzerine piyasada hararetli faaliyet 
başlamıştır. Muhtelif mallar Uzerinde 
satışlar yapılmaktadır. Dün büyük 
bir fransız firması için 2 milyon kilo 
üzüm satılmıştır. Fiat cif Marsilya ol
mak üzere 10 kilosu 34 fransız fran
gıdır. 

fahri Maliye MüleHiılerl 
Bu ölçtilerin halen mevcut bilumum Birinci sınıf maliye müfettişi iken 
matbaa makinelerinde de kullanılabi- idari işlere geçmek suretivl• tefti! 
leceği teshit olunmuştur. Kağıt sana - heyetinden ayrılan B. Osman Cemil 
yiimizin terakki ve inkişafını temin Batır ile Tevfik Koral'a fahrl mali!·e 
maksadiyle hükümet yeni tedbirler müfettişliği unvanı verilmiştir. 
almaktadır. Bu cümleden olarak Tür-
kiye'dcn kırpıntı kağıt ihracatı meno
lunacaktır. Bu kfi~ıtların şimendüfcr 
nakliye navlunu düşürülmek ıuretiyle 
Türkiye'nin her tarafından İzmit ka
ğıt fabrikasına getirilmesi imkanı ha
zırlanm.aktadır. Bu suretle şimdiye 
kadar ziyan olan veya harice gönde -
rilen kağıt kırpıntıları kendi fabrika
mızda kullanılarak hariçten kağıdın 

hammaddesi idhali azaltılmıt olacak
tır. 

İnşaatı bitmek üzere olan sellüloz 
fabrikamızın odun ihtiyacını tama
men dahilden temin için Ziraat Vekl
leti ile İktısat Vekaleti milştereken 
çalışmaktadırlar. Reçina ve şap gibi 
ham maddeler de gene dahilden temin 
olunacaktır. 

' Sellüloz fabrikası Trakya'nın aa -
man ve sapları için de bir mahreç tet
kil edecektir. Bugün kağıt fabrika • 
mızın mam<llitı yüksek evsafta ol
makla beraber fiatlar da yüksek te
lakki edilmekte idi. fktısat Vekaleti 
bu fiyatların tenzili için de yeni ça -
reler dü,Unmektedir. 

Kaymakamlar arasmda 
deGlıiklikler yapıhyor 

İzmir dellardar muavinliği 
İzmir vilayeti muhasebe müdürü 

B .İbrahim Hakimoğlu açık bulunan 
bu vilayet defterdar muavinliğine al· 
makta olduğu maaşla tahvil olurunuı -
tur. 

Dolma bahçe' deki 

hadisenin davası 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Ebedi 

Şef Atatürk'ün naşlarının halkın zi -
yaretine açıldığı gün Dolmabahçe sa
rayı önündeki izdihamda 11 vatanda
şın ölümü ile neticelenen hadisenin; 
İstanbul'da bulunan şahitlerinin isti
nabe yoliyle dinlenmesine bugün ikin 
ci ağır ceza mahkemesinde başlandı. 
Bu arada birçok şahitler dinlendi. Di
ğer ıahitlerin dinlenmesi için mahke
me başka bir güne bırakıldı. İstanbul 
ikinci ağır ceza mahkemesi İatanbul
daki ıahitlerin dinlenmesini bitirdik
ten sonra hazırııyaW&~• cc: ... ıcı~ ... ,,-ı -·• 
divanın cereyan etmekte olduğu İz
mit ağır ecza mahkcmeaine göndere
cektir. 

Muğla' da nüfus llRkeOerl 
Dahiliye Vekaleti, kaymakamlar 

arasında yeniden bazı nakil ve tayin- Muğla, 21 a.a. - Bu yıl bqından 
ter yapmaktadır. Bu huıuıta hazırlan- beri villyetimiz dahilinde 4675 do
mış bulunan kararname projesi yük- ğum. 1973 ölüm 1373 e~le~m~ ve 108 
sek tasdike arzedilmek üzere Başve- boşanma vakası kaydedılmıştır. 
kalete verilmiştir. 

Çağrı 
Meclis hesapları tetkik encümeni 

bugün saat 14,30 da toplanacaktır. 

• •• 
Arzuhal encümeni bugün Qat 14 de 

toplanacaktır. 

••• 
Maliye encümeni bugün aaat 15 de 

toplanacaktır. 

Dünde bir (Ok yenere ~ar yaldı 
Bu münasebetle, gençliğin havacı • 

lığa kartı göıterdigı milli aık haline 
gelen alaka ve arzu üzerinde tükranla 
durmak iıterim. Bu ıevk ve heyecan, 
meıai ve muvaffakiyetimizln baglıca 
teminatı olmuştur. Eğer maddi imkan
lar müsaid olmuş olsa kanadlı ne•le, 
inkılabımıza h:ıs bir dinamiklik için
de, enternasyonal mtkya•ları geride 
lııraktıran bir süratle vUcud verebile
ceğiz. Alınan talebenin muvaffakiyet 
nisbeti itibariyle havacılıkta bizden 
çok eski bir maziye malik, bütün vası
ta ve imkanlara sahip ileri milletler a· 
rasında en başta bulunuyoruz. Beynel
milel hava federasyonunun tcsbit etti
ği rakamlar bu üstünlüğümüzü tevsik 
etmektedir . ., 
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Dün şehrimizde hava kapalı w a· 
ralıklı yağışlı geçmiş, rüzgar durıun 
kalmıştır. Günün en yüksek sıcaldıfı 
yedi derece olarak tesbit edilmiştir. 

Yurdda hava doğu ve cenup doğu· 
su bölgelerinde bulutlu, diğer bölge • 
)erde kapalı ve yağışlı geçmittir. 24 
aaatlik yağışların metre murabbaına 
bıraktıkları su mikdarları Edremitt'e 
43, Siird'de 19, Gelibolu'da 14, Edirne 
ve Bodrum'da 13, Çanakkale'de 11, 
Antalya'da 10, Erzurumda 9, Sivu'ta 
7, İıtanbul'da 6, diğer yağıı gören 
yerlerde 1 - S kilogram arasındadır. 
Doğu ve orta Anadolu bölgelerinde 
ye ryer yağan karın toprak üzerinde· 
ki kalınlığı Sarılramıfta 30. Erzurum 
ve Uludağ'da 20, Ulukışla'da 7, Kara
ta 4 santimetredir. Genel Direktör Türkkuşunun diğer 

fa:ıliye tleri hakkında!:i sua,le şu ceva· 
bı vermiştir : 

.. _ 1 ürk kuşunun beş vilayet şu -
besi faaliyetine devam etmektedir. 935 
den 938 e kadar planör pilotu brövesi 
alanların sayısı 222 iken bu sene bu ra· 
kam birdenbire 489 a çıkmıştır. Mo -
törlü tayyarede yetişenlerin sayısı 938 
de 72, 939 da 152 dir. Havacılığa ayrı -
lan 97 subay bu sene İnönü kampında 
planörcülük üzerinde çalışmışlardır. 

'l'ürkkuşunun mevcut motörsüz 
tayyareleri, 265 şe yükselmiştir. Bu 
rakam iki sene evetine kadar 62 idi. 
vasıta ve malzemelerimizi kendimizin 
inşası yolundaki pTor>;ramımız sürrıtle 
gerçekleşmektedir. Etimessutta her 

Resim sanatı seferber ! 
Eve/ki gün Paris'ten gelen bir 

telgraf, fabrikaları, istihkimları, 

askeri mevzileri, büyük deniz, kara 
ve hava silihlarını dilıman göziln· 
den giz/emele, peçe/emele için em
presyonist ve realist ressamlarla 
dekaratörlerden büyllk istifadeler 
edildiğini bildiriyordu. 
Şu halde yeni harp resim fırça11-

na da makineli tüfek, top ve tüfek 
gibi vazife vermi§tir. Bu suretle 
"sanat sanat içindir., prensibi iflas 
ediyor. 1939 sonbaharından itibaren 
resim sanatı da askeri meslekler a
rasına girdi demektir. 

Resimde empresyonizm ile rea
lizmin iıe yaradığı böylece sabit 
olduktan sonra akla ıöyle bir sual 
geliyor: 

- Ya kübizm, fütürizm gibi öte
ki resim mektepleri? 

Empresyonist ressamlar, kırık 

hatlar sayesinde renkleri istedikleri 
gibi kaybediyorlar, realistler ve de
doratörler de bir fabrikayı yabancı 
tayyarecilerln gözüne bir orman 
gibi gösteubiliyorlarmı~. 

Kübişt ve fütürist'ere hiç bir va. 
zile düşmiyece1' mil. 

'#;-'N 1~11 IL~R 
;- zx% 

Bence onlar da seferber edilmeli
dir. Çünkü bu ressamlar tarafından 
boyanmı~ bit saha hiç bir şeye ben
zemiyeceği içi:ı dü~msn topçu ve 
tayyarecileri: 

- Burada hiç bı"r fey yok! diye 
oraya ne glllle, ne de bomba atmala 
lüzum görmiyeceklf'rdir. 

• • •• 
Düello! 

Bir takım Avrupa radyo istasyon
ları, ajans haberlerini birisi kadın, 
birisi erkek olmak Uzere kat§ılıklı 
iki spikere söyletiyorlar. ihtimal ki 
böyle yapmaktaki mabad, mono
tonluğu kaldırmak ve haberleri 
dinleyicilere daha büyük bir merak 
ve alikı ile dinletmektir. Her hal
de, düetto, monologdan daha cazip 
olsa gerek. 

Acaba biz de kendi radyomuzda 
l>u düetto usulünü tatbik etsek f e
na mı ederiz?. 

F ranıa lranıızlarınmrı ! 

Garp cephesinde alman hatları 
üzerine alman/ar tarafından asılmış 
iransızca büyük bir levhanın resmi
ni gördUm. Bu resimde: 

"La France aux Français !,, 

Yani "Fransa Fransızlarındır!,. 
yazılı idi. 
Almanların da fransızlar ve İn

gilizler gibi propagandayı cephede 
bir silah gibi kullanmıya heveslen
dikleri görülüyor. 

Ayni alman/ar, ıimdiki garp cep
hesine böyle levhalar takacak/arma 
ıark cephesine, eski Polonya - Al
manya hududunda vaktiyle: 

"Polonya Polanyalılarındır !,, yaz
salardı, dünyanın baıında bu kızılca 
kıyamet kopmazdı. 

••• 
Bal ıeyahati! 

Bern'den gelen bir t~lgraf. f niç
renin Bal ~elırine bir almaıı &iillesi 

düştüğünü ve 17 yaşında bir kızı 
yaraladığını bildiriyor. 

Güllenin düştl1ğü Bal şehri ve 
yaralanan da 17 yaşında bir kız ol· 
duğuna göre Bal seyahati tehlikeli 
sayılmak lazım gelmez mi? 

••• 
Paraıızlık! 

Dünyanın acaip haberlerine me· 
raklı bir adam, bir gazetede ıunu o

kumuş: 

''Bir insan h:ıvasızlıktan beş da
kikada ölür. Susuzluktan bir hafta
da. uykıısuzlııktan da on günde.,. 

Bir arakadaşına aordu: 

- Acaba bunların hepsi de doğ
ru mu? 

Arkadaşı cevap verdi: 
- inanmazsan tecrübe et! 

Cevap yerinde idi. Fakat merak
lı adam bir sual daha sordu: 

- Peki parasızlıktan ne 
müddet içinde ölür? 

Ve bu sual cevapsız kaldı. 

kadar 

T. l, 

Rüzgarlar Trakya. Kocaeli. Akde
niz kıyıları böl [!el eri ile Egc'nin şi • 
mal kısımlarında şimalden, diğer böl
~c lerde ekseriyetle r.enıın ist ikametin· 
den saniyede en çok 6 metre kad;\r 
\ıızla e~miştir. 

En viik!3ek c:•<"ald• klar s: ıas'ta 2, 
"ı<:rzİ"lC2n'iln 6, 'R"rcı:ı''l ı ll, fql~erıde • 
~un'<h 17, :Manisatla 19 derece kayde • 
.;;ı.,,;"1 ir. 

q·m,·:ıı ~ er tara:r ':arla örtüldü 

Bitlis, 21 a.a. - Son gilnlerde de • 
vamlı surette yağmakta olan yağmur 
dündenberi kara çe\· rilmiştir. Her ta
ra! karla ör t\11" Jür. Münakalat kıı -
men durı.fü .. . ur. 
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Devletler ve BalRanlar 
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Garp cephesinde 
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Almanlar bir taarruz 
hareketi hazırlamışlar 

j Çekya1 da ki 
hôdiseler 

fransız basını zaferin (eklerde 
kalacağmdan emin 

Beynelmilel münaaebetlerin bir
kaç yüz senelik tarihinde, ilk defa
dır ld, Balkanlar ve Yakın,nrk, Av
rupa'da baılıyan bir harbin feliike- 1 
tinden masun kalnıııtır. Büyük mu
harebeler ya Bnlkanlarda başlıya
rak batka sahalara intikal etmiştir; 
yahut da baıka sahalarda baıhyan 
muharebeler Balkanlara geçmiştir. 
Bu itibarladır ki Balkanlara "Avru
pa'nın tehlike noktası" ve hazan da 
"barıt fıçısı" adı verilmiştir. Os
~anlı imparatorluğunun Karlofça 
muahedesinden sonra Rusya ve A -
vusturya ile yaptığı muharebelere 
Balkanlar sahne olmuştur. Berlin 
muahedesini müteakip Balkanlar si
yasi manada "Balkanlaıtıktan" son
ra da üç çeıit nüfuz mücadelesi, 
Balkanlarda sulhun istikrarına ma
ni olmuıtur : 

.. fakat sonradan fikir değiştirmisler 
Paris, 21 a.a. - Bohemya ve Morav

ya'daki kanlı bastırma hareketleri 
fransız basınının başlıca yazı mevzuu

"' nu teş1dl etmektedir. 

~~ Petit Parisien diyor ki: 
Prag'ın genç talebeleri alman bo -

yunduruğuna karşı yaptıkları vatan -
perverlik tezahürlerini çok bahalı <5-
dediler. Bohemya ve Moravya idaresi
nin reisi Dr. Hachan'ın radyo ile yap

1 - Büyük devletler arasında 
Balkan yarımadası Üzerindeki siya
si rekabet. 

2 - Berlin muahedesinin kurdu
ğu devletler arasındaki geçimsizlik 

3 - Bu küçük devletlerle Osman
lı imparatorluğu arasındaki reka • 
bet. 

' tığı beyanata gelince, bu sözde hükü
met reisinin cebir alt1Qda söyledikle
rinin Berlin'ce ümidcdilen tesiri ya
pacağı çok şüphelidir. Çünkü zulüm 
gören bir millet kalkınmağa başladı 
mı hareket durmaz ve cebir ancak 
cesareti arttırır. 

Bertin muahedesinden sonra Bal
kanlarda Rusya ile Avusturya'nın 
nüfuzları çarpı§tı. Bu sıralarda Al· 
manya doğrudan doğruya Balkan
larla alakad.ar değildi. Fakat gerek 
Avusturya ve gerek Rusya'nın müt
tefiki olduğundan Balkanların iki 
devlet arasında ihtilaf mevzuu ol· 
mamasına çalııtı. İki imparatorlu
ğun menfaatlerini telif edemeyince 
Rusya'yı bırakarak Avusturya'yı 
tercih etti. Fakat Rusya yerine Ü· 
çüncü ortak olarak aldığı İtalya, 
19 uncu asnn sonlarına doğru Bal
lcanlarda rekabet bakımından Rus • 
ya'nın yerine geçerek Avusturya ile 
kar§ı kaJ"§ıya geldi. İttifakımüselle· 
sin son birkaç tecdidi sırasında Al
manya Balkanlardaki İtalyan nüfu-
2unu tanımak mecburiyetinde kal -
mııtı. Fakat yirminci asra basar 
basmaz, Almanya da doğrudan doğ
ruya Balkanlarla alô.kadar olmıya 
baıladı. Diğer taraftan müselles it· 
tifakla müselles itilaf, diğer taraf
tan da müselles ittifakın muhtelif 
uzuvlan araıımdaki ihtilaflar büyÜk 
harbe kadar devam etti. 

Büyük harp, Avuııturya'yı da 
Rusya'yı da, O&manlı imparatorlu
ğunu da tasfiye etmiştir. Binaena -
leyh Balk11"l"r :c:- , .. ..:, ------ • 
lan bu devletler tarihe karı,mı§lar
dır. Sonra Balkan milletleri tarih
ten aldıkları acı ders karşısında 
Balkan harici devletlerin nüfuzları· 

Garp cephesinde bir lrannz topu faaliyette 

Paris, 21 a.a. - Yüksek askeri mahafilde almanlann 12 ve 
14 teşrinisani arasında vasi mikyasta bir taarruz hazırlamış ol-
dukları söylenmektedir. · 

Almanları bu planlarını tadil etmeğe sevkeden esbabın ne ol
duğu tamamiyle malUm değildir. 

Fakat bu esbabın diplomatik ve] Fransız ıehirlerinde alarm 
maddi bir takım müşkülattan ve bil - . . . 
h B .. "k B 'ta a e Fransa ta_ Par,ıs, 21 aa. - Bır çok alman ke -assa uyu rı ny v 'f 1 · d.. F k .. .. . şı tayyare en un rans.a.nın mer e-
rafından muzaharet goren Belçıkanın . d . 

1
. d .... 

1 
.... 

. . zıın e ve ıuna ın e uzun uç~ yap-
azımkarane hattı hareketınden, fena lard D hal tehlike i .... reti ve _ 

k A k .k mtf ır. er r-
hava p.rtlarından ve as erı te nı ·lmiı iac de hiç bk hadiae vuku bul-
kuvetin kifayetsizliğind~n ibaret ol • ~ıttır. 
duğu tahmin edilmektedır. 

Frannz aabah tebliği 

Paris, 21 a.a. - 21 teşrinisani saba
hı tarihli fransız tebliği: 

Gece, şayanı ip.r mühim bir ıey ol
mamıştır. 

' . 

Tehditlerle sükunet arasındaki 
tezat 

Amsterdam. 21 a.a. - Cephelerdeki 
sükWıetle nazilerin tehdiıtleri arasın
dakıi te~ı 1*>iıa mevzuu eden UtTe
chtsh Nieywsblad gazetesi, müstehzi 

\bir lisanla şöyle yazıyor : Alman resml tebliğ"İ 
' "Bugün, Berlinde, imhadan başka 

.nerlın, :ı:ı a.a. - Tebliğ: Cephede 
lakırdı yoktur. Hıidiseler tehditlere 

hafif istikşaf ve topçu faaliyeti kay - ne kadar az tetabuk ediyorsa, tehdıit-
dedilmiştir. ler o nisbettc dehşet ke&bcdiyor. Al

Alman hava kuvetleri düşman dev· maınlar, ingiliz filoswi.u imha etmek 
letler üzerinde ketif faaliyetlerine de- üzere olduklarını söyledikten sonra, nı yarımadaya aokmamıya karar İ 
vam etmi•lerdir. Tayyarelerimiz n - bu tcrefıi itten tamamen vaz geçildi. vermiılerdir. Harbin Balkan yarım· s 

adasından uzak kalmasında en mü- giltere'de Scapa Flow lakoçya ve ce • Keza, alınanlar, harbe süratle nihayet 
him iki amil budur. Üçüncü bir i.mil nubt İngiltere üzerinde, Franaa'da da verecek olan eara.rengiz, mukavemet • 
de Balkan hudutlarının mümkün ol· Paria ve ıimal bölgeleri üzerinde uç • siz ve kahredici vasıtalarını kul· 
duğu kadar milliyet eaasına göre çi· muşlardır. Janacakları yerde Majino hattında 
:zilmit bulunmaııı ve yahut da son- Eyltıl ve teşrinievel ayları zarfın- ipnotizmc olup kaldılar. 
radan ona intıbak edilmesidir. da alman zırhlıları yüzlerce ticaret Almanya'nın karıılaıtığı 

Bununla beraber, Balkanlann bu vapurunu kontrol etmiş ve bunlardan güçlükler 
entrikalardan büsbütün maaun bu - bir kısmını derhal serbest bırakmış -

Gazete, bundan son:ra alınanların lunduğu iddia edilemez. Bir aralık lardır. 
Almanya ile İtalya Balkanlarda en- Ceman 245.455 ton hacminde 127 Bohemya'da tesadüf ettikleri çok bil· 

·k b ı 1 d D yük müşkülleri ve bunun haricinde trı a çevinneğe at amıı ar ı. a- 'vapur alman limanlarına getirilmiş, balı 
ha ııonra Almanya da Balkanları b 1 rdan kaçak e•yavı hamil olmı - yaptıkları müessif tesiri mevzuu -
''H h " · · l k · d' un a s ~ setmektc ve bizzat nazi makamatı ta • 
.... ~yat1 aa asbı' ı~ıne a mak. ıııte ı • yanlar iade edilmiştir. d Al 'd la 

1 gını an atan ır sıyaıet ta ıp etme- rafın an manya a yapı n sosya 
ie baıladı. Nihayet İtalya Balkan- Almanya'da zabit kaJromnu ihtilAici propagandasının garabetini 
larft ayak basmakla yarımadanın tamamlama tedbirleri tebarüz ettirerek yazısına şöyle devam 
aulhunu tehdit etti. Fakat Balkan - etmektedir: 
ı 'b hl'k ı · b' b. ı Berlin 21 a.a. - D.N.B. ajansı bildi-ar, u te ı e erı ırer ırer at at- İngiltere ile Fransa, iktıaadi ha -

1 d Ş. d. •· b .. "k d ı riyor: Gazeteler harp zamanında za-lhı§ ar ır. ım ı uç uyu ev et, yatlarını biribirine uydurmıya çalı -
h k d bit kadrosunu tamamlamıya matuf ye. tekrar Balkan ııul u ile ya m ana- ,.ırken, almanlar, rus dostlariyle, tan-

Oeuvre gazetesi de "Prag yenecek
tir" başlığı altında ~ek milletine he· 
yecanlı bir hitabede bulunuyor ve di
yor ki: 

Çek dostlarımız bilsinler ki, onlar 
nasıl garp demokrasileri ile kalben 
beraberlerse, Fransa ve İngiltere de 
kalben onlarla beraberdir. Naziler, Al 
many:ı'nın idaresi altında Prag'da ça
lışmağa razı olan siyaset adamlarını 
beyhude satın aldılar. Çünkü fertleri 
kandırmak başka bir şeydir, bütün ta
rihte cebir gördlikçe mukavemeti art
mış olduğunu ispat eden bir milleti 
bastırmak başka bir §eydir. Günün bi
rinde çek milletinin mukavemet tari-
hi yazılacaktır ve bu asrımız tarihin 
en heyecanlı bir sayfası olacaktır. Ö
lüler çoğaldıkça, hapisaneler dolduk
ça, kahramanlık menkıbeleri de art -
maktadır. 

Daha şimdiden tarihçi ~unu kayde
debilir ki, vaktiyle çekleri göklere 
yükselten, ccaaret1erini tecbil eden 
Rusya, bugün onları kendi hallerine 
bırakmışlardır. Halbuki Rusya'nın 

müdahale ederek vazifesini yapması 

lazımdır. 

lngiltere Amerika'dan 

750.000 ton 

demir alacak 
Ncvyork, 21 a.a. - NevyoI'k Herald 

Tribüne gazetesinıin istihbaratına gö
re, İngilterenin Amerikadan 750 bin 
ton demir satın alması hakkındaki 

müzaık.ereler ~ticelenmiştir. Takri -
ben ıs milyon dolar kıymetinde olan 
bu demir önümüzdeki üç ay zarfında 
teslim edilecektir. 

Gazete, bu kadar ehcrniyette bu ne
viden siparişin ilk defa :kaydedildiği
ni yazıyor. 

Aaayiıi temin için 

Polonya'ya hücum 
kıtaları gitti 

Amsterdam, 21 a.a. - Söylendiğine 

göre Karakova'ya gönderilen hücum 
müfrezesinin vazifesi, Polonya top -
raklarındaki tahrikatı tenkil ve yahu
dilere nezaret etmektir. Almanya şark
ta ilhak ettiği araziyi ve "işgal altın
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IST ANBUL Gazele D r 
Cümhuriyet 

Adalet fikri ve realite 
Yunus Nadi bu baı;lık altında yazdı

ğı başmakalede diyor iki : 
".Milliyet prcnaipi. bıitün insanlığın 

hasretini çcktieıi fakat bir türliı tatbik 
edemediği, perişan biçare bit' kaidedir. 
1917 de, Amerika harbe henüz girerken, 
Cumhurreisi Wilwn : 

- Milletler kendi mukadderatlarına 
kendileri sahip olmalıdır!. 

Diyerek peye-arnbervari bir sesle hay
kırdığı :ı:aman, mustarip insan kütleleri 
derin lıir ümidle canlanmı$lardı. 1919 da 
toplanan sulh konlcrıınslarından çok şey 
bekleniyordu. Çünkü orada, Avrupa mu
kadderatını tayin edecekler arasmda, 
ideal sahıbı yüksek phsiyetler de bulu-
nuyordu. . 

1919 da milliyet prensipi tatbik edile
bilir miydi 1 Edılcmezse ne yapılmak 
Hızımdı? 

Bu prensipe lıayat vermek için, her· 
şt:ydcn önce şüphesiz adalet fikrini ka
bul etmek, benimsemek icap ediyordu. 

Muharrir, Milletler Cemiyetinin ku
ruluşuna hakim olan fikirleri tahlil et
tıktcn ve bu teşekkülün niçin dağıtıldı
ğını izahtan soııra, yazısını şöyle biti
rıyor : 

EJcr Avrupa her zaman adalet ve 
menfaat eıbı birbirine zıd iki kutup 
arasında bocalıyacaksa zavallı insanlı
ğın daha çok çekeceği var demcktır. 

Almanya milliyet prenslpinden bah -
ıetmiyor. Galıp geldigi takdirde biliyo
ruz ki o, totaliter bir devletin bütün ih
tiraslarını doyunmıya çalışacak. etrafın
da emrine tabi bir takım orta zaman 
dcvletlc.ri kurmaya çalışacaktır. 

O halde niçin demokrasiler de aynı 
şeyı tekrarlıyarak : 

- Kazanırsak keyfimize uyıun bir 
Avrupa yapacaı;ız 1 

Diyemiyorlar 1 
Diyemiyorlar, çıinkü aksi takdirde de

mokrasi mefhumu uzerine kurulu du -
ran mevcudiyetlerinin manasızlaoacığı
nı biliyorlar. 

Fal:at, şu veya bu devleti istiına eden 
bir prensip olamaz. 1919 muahedclerinin 
isbat ettiği gibi bu haleti ruhiY'C içinde 
yapılan eşerler ölüme mahkumdur. Ada. 
let ve realite diye il:i ayn tcY de tanı
mıyoruz. Bugünün realitesi, Avrupanın 
adalete olan şiddetli ihtiyacından iba
rıcttir.,.. 

Romen ihracatı ve Almanya 
"Nalına mıhına" sütununda alman -

rus t icaret gorU~mclcrinden bahseden 
Abıdin Daver diyor ki : 
"Almanyaıun yen; tahkimat yapmak 

için çelik, kcre.ı&te ve çimentoya ihtiyacı 
vardır. Almaıllar, Sovyct RU5ya ile lı
veçten kafi miktarda kereste temin ede
medikleri için, Yugoslav ve diğer bal -
kan memleketlerinden olduğu gibi Ro -
manyadan da, petrolden balka, kereste 
de iıoti;rort..r. 

Almanya, cenubu tarkl AYrupaıı.m. 
yani balkanların iıtlhaallt fazlaaımı al· 
mak için Berllnde bir ekonomik kon -
ferans akdini düşünmektedir. Bu konfo
ransrn bir maksadı da, Almanyanın git
tikçe dü~mekte olan harici t icaretini 
canlandırmaktır. Almanlar, Berlinde bir 
"Beynelmild ekonomi bUroau" da tetıis 
etmek iı\,iyorlar. Romanya, Bulgariıtan, 
Yunanistan ve di~ devletler, bu hu
susta fikir teatisini kabul etmiılennlı. 
Ayın sonunda toplanacak olan beynel -
milel konferansa 11 • 12 millet iştirak 
eıdecekmiı. Bu konferana muvaffak oldu
lu takdirde, cenubu p.rkl Avrupa, Al
manya için bir ham madde ve yiyecek 
deposu olacaktır ve neticede alman dıı 
ticareti yıkılmaktan kurtulacağı ıribi 
lnııiliz - franaız ablu.kaıı da teairsiıı kal· 
mıı olacaktrr. Fakat, bakalım konferana 
muvaffak olacak mı l 

Bütün bu gayretler, Sovyet Ruayanın 
Almanyaya kafi derecede yiyecek ve ham 
madde temin etmediğini ve <kniz a.blu. 
«asının gittikçe müessir olduğunu gös
termektedir. Modern harp, daha .ziyade 
iktisadi olmuştur, Harbi, iktisa<len ku
vetli olan taraf kazanacaktır ... 

TAN 

Türk matbuatı para ile 
satın alınamaz! 

Zekeriya Sertel, D.N.B. ile Tan ıra • 
zetcai aruında çıkan hld~eyi tahlil et
tikten .onra f()yle diyor : 

"Alman ajanımm hücum vesilcai yap-

tığı haber, Fon Papen'in bu defa İsVın
bula doniışıinde Romanya sefirine yap
tığı bildirilen bir teklife aittir ve Tan 
bu haberi hangi gazetelerden aldıiını 
dünkli ı i.lshasında gostermiştir. Fakat. 
alman ı j.a.'$1 ~ haberi asıl menşei olan 
İngiliz b=ZC'telerinde tchip edecek yer. 
de Tan'da çıkan muktebes haberi tekzi
be lüzum görüyor. Bu katlarla kalmıya
rak tiırk matbuatının bir kısmmı İngiliz 
- yahudi ajanlariyle teşriki mesai ede
rek Almanya ve alman sefiri t>leyhindc 
propaganda yapmakla itham el yor. 

Bu İngiliz - yahudi ajanları kimlerdir? 
Türk matbuatiyle birlikte çalışan va 
türk gazetelerini Almanya aleyhinde 
neşriyata ilet yapan bu aj:ınların Tilr
kiyedeld faaliyetini öğrenmek hem bj.; 
zim için. hem de hükümct için faydalı 
olsa gerektir. 

Alman istihbarat bürosu, Tan nıüessoo 
ses.! ha..kkında olduğu gibi, tiirk gazete
cileri hakkında da etraflı malUınat ihtı· 
va eden zengin dosyalara sahip olsa s-c
rektir. Türk matbuatı hakkmda ba çir
kin iftirayı yapabilmesi için alum:ı a • 
jansrnın bir şeyler bildiğine hfikmetmelı: 
Jlizımdır. 

Bu sebeple alman ajansını ve almaıs 
istihbarat bürosunu tüd: matbuatma. 
fırl:ıtılmak istenen bu çirkin Htira)oı »
bata davet ediyoruz. Ellerinde t5rk 
matbuatının ve bilhassa Tanın yalnız 
İngiliz - yahudi ajanlariylc değil, her 
hangi bir ecnebi miıesscse ile temas vo 
mliruıscbctte bulunduğunu. kcndilerin.i 
ecnebt menfaatlerine attıklarını iabat c> 
den delil ve vesikalar varsa neşir için 
ı;ütunlarmı alman istihbarat bürowrıun 
emrine hazır bulunduracaktır.,. 

Yeni Sabah 

Lüzumlu bir iki söz 
HU.Cyin Cahit başmakalednde D.N.B. 

ile Tan arasında çıkan m~ 
bahsederek şöyle diyor : 

"Evell, bir ruüdkati BCl'liDe hatırlat
mağa lüzum olduiu hiaeediliyor. Al • 
man matbuatı ile tüıık matbuatı aynı re
jime tlbi değildirler, TürJciycdo hilkü
mct matbuat ne.zdinde kanunen muayyen 
olan kayıt ve §Utlar dııhilinde bir nüfua 
ve tesir icra eder. Matbuat bu umumi 
ve kanuni kayıtlara hareketini tevl'\k 
etmek sartiyle Iiltt ve Jcanaatmı Mr -
bcstçe yazar. Hele havadisler hiç B&n
sür edilmez. Her memleket matbuatın
da olduğu gibi, tiirk matbuatında da yan.. 
lıt haberler göriilebilir. Fakat yanlış ha
ber ancak taallih olunabilir. Onu böyl<e 
diplomatik bir mesele haline sokmak ve 
bllha&sa "ılddetli" bir protestoya mev
zu yapmak bizim mcmlefcetimi.zdo çok 
fena bir aksüllmel tevlid etmekten baş
ka bir şeye yaramaz. Almanya bu tc -
şcbbüsten bir fayda bckli101'83 umdu -
ğunun tamamen aksini elde etmekten 
baıka bir te)'e muvaffak olanuyacafmı 
anlıyamamakla bir hata iıtemı.tir. 

Muhanir ~ısım 9"7Je bitiriyor : 
Memleketimizdeki bütün sefirler gl.. 

bi alman mlimcaili de bizim için her 
'zaman batırma ve tahıwıa riayet edilo
cek bir misafirdir. Ona karşı bir tahrik 
ne vardır, ne olabilir. Almanya aleyhin
de bir tahrike gelince, Türkiye böyl• 
bir te~on fayda ıörae bile hiç bir n.
ma.n bu uğurda bir zahmete lrlnniye lü· 
zum hiı&Ctmez. Çünkü almanlarm Jreo
di kendileri a~yhinde yaptrklan feaa • 
lığı ve propa.aandayı baıka hiç kirme o 
kadar muvaff&ltiyetle bap çıkarama. 
Bunun en ıon delili iste bu ~fm_ 

Akıam 

Mera.k edilecek ıey 
Dlkka.tler ıütumı muharriri lf')'le 6 

yor : 
"Anadolu AJan11 D.N.B. Alman ajaıı

ıının hayli cüretkklr bir takdimamesinl 
ncı;rediyor; Türk gazetelerinden han
ları da. kendi refiklerinden biri olduğu 
halde bWlu mütalca beyan etmeksizin 
baş ıütunlarma koymuşlar. 

Merak edilecek ıey : 
Bir ııUn bizim de muğber olduğumwı 

bir hldiH zuhur eder, tu veya bu al -
mana, çıkıımamız lhrm ıelirae. acaba 
D.N,B. ve Berlln ıueteleri efkar ve 
hissiyatımıza nqir vasıtası olacakhi.r 
mı ? 

Omid etmek iıteri-z ki, Anadolu A)9D
aı bunu temin ettikten ıonra aımaııı... 
tercümanlık ve vauıtıhk etmiı bulun-
sun. " 

1.k d 1 b ı B' nı· kararnameler ne•rediyorlar. ~ a a ar o mıya a§ amııtır. ır ta- s tanalı sözlerden ibaret bir anlaşma 
!'aftan aovyetler, diğer taraftan 1- Bu kararnamelere göre, icabeden yapmıya uğraşıyorlar. 

da bulunan Polonya toprakları umu - ------------------------------

talya ve üçüncü olarak da Almanya, evsafı haiz her nefer zabitliğe terfi e-
Balkanlardıı sulhun koruyucusu ro- Ahiren, haftalık dağıtılırken, al • 

debı'lecektir. Muvazzaf zabitlerle ih - · ·1 · t · d'l f k rit lünü bir türlü aralarında taksim e- man ışçı erme evzı e 1 en u a şe 
demiyorlar. Sovyetler Balkanlarda tiyat zabitleri arasındaki fark kaldı - halinde kağıtlar üzerine yazılmış bir 

ıh k · ı·· d b h rılmı .. tır. Zabı'tligwe terfi için esas şart takım ibareler elimize geçti. Bu yazı-au un orunmıuı uzumun an a - s 

•eder etmez, İtalya bu vazifenin düşman karşısında kahramanlık gös • lar, Rusya'da da aynen yazılabilirdi. 
kendisine mevdu olduğunu ııöyJü- tcrmektir. Bu müşkülpesent yeni dostun tevec • 
Yor. Diğer taraftan Almanya da cühü fazla kazanılmak isteniliyor mu, 
Sovyet paktıuı im:r.a eM1ekle Bal- Alman tayyarelerinin uçuılan yoksa nazi partisinde, nasyonal bolşe-
lcanlardan vazgeçmediğini anlat· B 1• 21 a.a _Askeri vaziyet hak vik unsurların nüfuzu daha mı haldm? 
r.,ak • · B '. " b h k l er ın, · ruslar, bu alimetleri memnuniyetle ıahyor. utun u are et er k d k. arı resmi bir makalede dün 
llatkan milletlerini teyakkuza sevk ın a c~:hesinde şiddetli fırtınalar karşılıyacaklardır. 
ettnelidir. Balkanların sulhu hak- .ga:p fakat alman keşif tayyare -
kında bu derece yakın alaka göste- çl ı .m:ş ;ranaa üzerinde faydalı uçuş-
.. 1 k 'l k . . erının 
en ere .. artı verı ~c~ cevap:. !ar yapmalarına mani olamamış oldu-

• - G?lge etmeyınız; batka ıhsan ğu beyan edilmektedir. Alman tay -
ııtem~yız. . . . yarelerinin kaffesi, birgün1 hasara uğ 
den ıbarettır. Hakıkat tudur kı ramaksızın üssüharekelerine dönmüş
~alkanların sulhu asla içeriden teh- terdir. 
lıkeye maruz değildir. Tehlike gel
•e gelse, dıtarıdan gelebilir. Bina
enaleyh Balkan ııulhunun korunma· 
•ına karııı bu derece yakın alaka 
CÖsterenlerin maksatlarından Bal· 
kan milletleri hakkiyle şüphelenebi
lirler. Eğer bu devletler Balkan sul
hunun korunması noktasında sami· 
illi iıelcr, Balkanları kendi haline 
bıraksınlar. Balkan milletlerine ya
Pabilecekleri en büyük ihsan gölge 
etnıemekten ibarettir. 

A. Ş. ESMER 

lngiliz Harbiye Nazırı 
fondar'ya döndü 

Paris, 21 a.a. - İngiltere harbiye 
nazırı Hor Belişa Başvekil Daladi
ye tarafından ~erefine verilen bir zi
yafeti müteakip askeri bir tayyare ile 
dün öğleden sonra Londraya hareket 
etmİJtir. 

Polonya ba.fvekili General Sikorski 
tayyare ile lngj1tereden Paırisc avdet 
etmiştir. 

Çok · acı bir ölüm 
Esbak Tahran Büyük elçisi B. 

Sadrettin f yman dün gece saat 22 ye 
on kala Kadıköyünde Moda caddesin
de "Yeni fikir" sokağında 15 numara
lı apartımanda hayata veda etmiştir. 
71 yaşında olan merhum Babıali hari
ciyesinin kıymetli bir "rüknü, zarif bir 
insan ve müşfik bir aile reisi idi. 

Bu acıyı haber verirken yetim ka
lan çocuklarına ve yakınlarına taziye
lerimizi bildirir, büyük oğlu arkada -
şımız Mecdi Sadrettin Sayman'ın ke -
derini paylaıırız. 

Cenaze yarınki perşembe günü e • 
vindcn kaldırılacaktır. 

mi valiliği., mıntakalarım tahdid et -

mekle mefguldür. Bu maksatla şim -
diden binlerce hudud direği dikilmiş
tir. Almanya'ya ilhak edilen mıntaka
larda almanlaştırma işlerinde büyük 
bir faaliyet gösterilmektedir. Bizzat 
polonyalılar bile amele noksanını kar
şılamak üzere bu mıntakalarda bulun
durulmaktadırlar. Evelce lıurada bu
lunan elli bin yahudi Lublin'e "işgal 
altında bulunan Polonya umum vilili
ği,, mıntakasına sürülmüş ve polonya
lılar hakkında yapıldığı gibi bunların 
malları da bili tazminat müsadere e -
dilmiştir. Almanya'ya ilhak edilen 
Polonya topraklarında hiç bir mekte
bin açılmasına hiç bir gazetenin çık -
masına müsaade edilmemektedir. Po -
lonya lisanı menedilmiştir. 

Bir Alman tavzihi 
Berlin, 21 aa. - D .N.B. Almanya -

Romanya ticaret müzakerelerinin çık
maza saplandığı hakkında yabancı 
memleketlerde intiF eden haberler 
burada teyit edilmemektedir. lyi ma
lftmat alan mahfiller 23 mart tarihli 
anl~manın bazı teferruatını tanzim 
için yapılan bu müzakerelerin mem -
nuniyeti mucip bir şekilde cereyan 
etmcktıc olduğunu bildiriyorlar. 

Amıterdam'da hava 

müdafaa tecrübeleri 
Amaterdam, 21 a.a. - Tayyarelere 

karıı müdafaa tertibatının tecrübeleri 

yapıldığından dolayı behir dün akşam 

tam bir karanlık içinde kalmııı ve bu 

hal iki saat devam etmiştir. Yapılan 

tecrübelere sivil ahali de iştirak et

miştir. 

BugUndcn itibaren askerlere izin 

verilmeaine batlandığı haber veril -

mektedir . 

Japonya, Mançukuo, Sovyetler 
araıındaki konf eranı açıldı 

Tokyo, 21 a.L- Japonya. Mançuko 
ve Sovyetler Birliği araaındm kon~ 
ferans 22 teıııiniaanide Çitaıda açıla -
caktır. 

Londra, 21 a..a. - Alman tayyare
leri bu aabah tekrar Kent'in doğu ce

nubu üzerinde uçmuşlardır. Sahildeki 
bir şehrin üzerinden mitralyöz atcti 

duyulmuştur. İngi.Hz tayyarelerin.in 
uçtuğu görülmü~, fakat tehli" işaı-e
ti verllmcmijtir. 

C. H. P. Misakı millt 
nahiyesi kongresi 

Şehrimiz Misakı Milli nahiyesi 
kongresi dün gece kaza merkez parti 
binasında yıllık kongresini yapmış -
tır. Kongreyi açan nahiye reisi avukat 
Bay Hüseyin Fevzi Hakman'ın tekli
fiyle kongre reisliğine Bay doktor 
Ali Vahit Yaşat. ikinci reisliğe Bay 
doktor Abdullah Rasim Yaşat. katip
liklere de Bay Cavit Arınç ile Bay İz-

zet Tezel seçilmiştir. Mutat mesaisi • 
ni yapan kongre eski idare heyetinin 

fuliyetini tasvip ve kendisini ibra ede 
rek yeni idare heyetine avukat Bay 
Hüseyin Fevzi Hakman, Namık Edip 
Anbarcıoğlu, Salihaddin Kahyaoğlu, 

avukat Hilmi Raşid Yaman, avukat 
Aziz Barıkan ittifakla seçilmiştir. Ka
za kongresi delegeliğine de avukat 
Hüseyin Fevzi Hakman. Namık Edip 
Anbarcıoğlu, Salahaddin Kahyaoğhı 
aeçilmiılerdir. Kaza merkez idare he
yeti azasından Bay Abdürrahim Taş -
pınar ile Bay Halil Naci Mıhcıoğlu -
nun hazır bulunduğu kongre gavet l!3· 

mimt bir haTa içinde bitmiş. milli te -
sanüdün güzel bir QrJle~i oja~ ~na 
erıni§tir. · 
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Anadan mi, babadan mı ? 
Adapazarı C. H. P. 
kongresi loplandı 
Adapazarı, 21 a.a. - Adapazarı C. 

Şimdiki halde, İnsan oğlu bir a- daha sonra tabii deniz suyunun içi- H. partisi kongresi dün toplarunııtır. 
ııadan, bir de babadan hasıl olur. ne bıraktılar ve... Kongrede halk partisi müfettişi Züh-
Fakat ikisinden hangisinin ebemi· Birkaç saat içinde yumurtaların tü Durukan, vali Tekeli d~ bulunmak· 
yeti daha büyüktür? - hiç ilkah edilmeden - büyüme- ta idi. Kongre açılırken ebedi Şef'i-

Normal posta 
E k . 1 d ·ı 1 g""e başladıklarını, birkaç gün sonra mı"z Atatu"rk'u··n azı"z ruhunu tazı"zen 18.11.939 tarihinde bu sütunlarda çıkan s ı zaman ar a, aı e er arasın- yazımızda yakında. &ipariş edileceğini 

ela kız çocuklar ho§ görülmezken ve da yumurtalardan deniz kestanesi beş dakika ayakta tazim sükO.tu yapıl- haber verdiğimiz normal posta pullarımız 
kadınlara yüz verilmezken, kadın yavruları hasıl olarak, tabii deniz mış ve kongrenin ilk celsesi öğleye 22 kıymetten ibaret mecmuu 363,S kuru:ı 

"1 d 1 k · · d ·· d Ö değerinde olacaktır. bir tarla demektir, asıl tohum baba- suyu 1 e 0 u, avanoz ıçın e yuz- kadar evam eylemiştir. ğledcn son. 1930 scncsindenbcri ilk defa İngiltere·· 
dan gelir, tohum hangi tarlaya eki- meğe koyulduklarını gördüler. ra yapılan toplantıda bir çok dilek· ye ısmarlanacak olan bu pullar taydüs 
lirse aynı mahsul çıkar, denilir ve Deniz kestanelerinin yumurtala- ler münakaşa mevzuu olmuştur. Bu tabı usuliyle bastırılacaktır. Bi.r kaç sene 

' ] 1 b 'lk '"b 1 d tedavülde kalacak olan bu 22 parça pu-odalıklardan doğan çocuklar ni· rıy e yapı an U ı tecru e er en hararetli konuşmalarda, vali ile idare Iun üzerinde bulunacak ve yurdumuzdan 
kihlı annelerden doğan çocuklarla. ı sonra daha ha,ka hayvancıkların memurları pirtililere izahat verdiler. birer kö$e?İ canlandıracak re5imlcr, cok 
bir tutulurdu. Her yerde soyadının yumurtaları Üzer.inde tecrübeler ya· İleri sürülen dilekler meyanında, iyi intihap edilmiş imtizaçlı renkleriyle 

ld b h k muhakkak de.l"erli birer sanat eseri ve do-
babadan gelmesi de hep o tarla na- pı 1 ve erkek ır ayvancı tara • pancarların şeker şirketine teı1iminde layısiyle çok şümullü birer propaganda un-
zariyesinin neticesidir. Yalnız bizde fından ilkah edilmeğe lüzum kal- karşılaşılan zorluklar vardı. Gene bu ıuru olacaklardır. 
bir defa 0 nazariyeden fÜphe edilir, madan yumurtalardan yavrular çı"' arada parti binasını tevsi için isteni _ Öğrendiğimize göre bu pullarımızda T. 

k b'I .... 1 ld H d 1 C. filigranı da bulunacaktrr. Türk pulla. 
C\ da pek acıklı bir zamanda olduğu a 1 ~ce~~ ~~ aşı. .1• • em e mut ~- Jen yardım tahsisatı dileği kabul o • rında ilk defa tatbik edilecek filigran usu· 
i;in hikmeti kalmaz... ka asıt butırık gıbı hır maddeye lu- !unmuş, çeltik ekiminin fayda ve mah lü m.iihim ve yerinde bir yenilik olacaktır. 

zum olmadıg" ı da me·udana çıktı Di · İki senedenberi rıkarılan pu~ıarımızda da-• • · j • d b"" ·· ' · • zurları münakaşa edilmiştır. • Hayat ılmı ıler eyıp e, utun •i hayvancı\;-ın bıtaktıi' .. ı yc.."lıı.trtayı ima müşahede ettiğimiz tekıimül, haklı o-
1 · · ı 'b' · 0 ... lunun da 'I" " ° Kongre bu münakaşalardan sonra i- larak göğsümüzü kabarttığı gibi dünya 

C"&n 
1 cısım er gı ı, ınsan g yalnız ısıtmakla yahut aksi.ne so· dare heyetini seçmiş ve reisicümhur pulculuk ilemince de büyük bir alika ve 

i k hasıl olduğu zamandan ~aflıy~- ğukta bırakmakla, sanmakh. ynhut M'll' Ş f'' . 1 .... , b k"l Dr sempati ile k>rş'1anmaktadır. 
k h t fhalan tetkik edıl 1 ı e ımız nonu ye, aşve ı · ı Normal serinin kıymet, m.:vzu ve renk· ı a aya mın sa . " içinden elektrik c::reı•zrı.nı ge,·irrnek- s d ~ 1 k 

k d Refik ay anra ve parti gene se • teri $öyle olacaktır: C:ikten sonra, do uz ay a ınsan yav· le uyus.turmakla l\'!Iİt yl\hut alka· 
h ·· · ' Y ' retcrliğine ko·ngrenin tazimlerinin 10 Pa. (Ankara garı) portakal rengi; 20 

rusu olacak ilk ucrenın yarı yarıya len maddeler içinde bırakmakla. da bildirilmesini alkışlar arasında karar Pa. (tiftik k~çileri) zeytu!"":i YC<Jil; 30 Pa. 
l abadan ve anadan haaıl olduğu an· gene yavrular çıktı Biitün bu vaaı • 

1 
I k (Çubuk bara1ı) menekşe: J Kr. (İstanbul 

l 1 1 · · t b .... ' ;ı tın<l. a ara toplantısına son ver • postahanesi) gül renrci: 2 Kr. (Fırat köp· &§ıdı~~. tAar a naz;ny~aıb a 
11

' au- talarm yaptığı şey di~inin yuınurta· ı miştir. rüsü) açık kırmızı; 2.S Kr. (portakal) açık 
.D1i/Ji Sef'imiz 

(6, 8 Kr.) 

(6 Kr. luk daha az rötuşedir) ya Uftu. nanın a a anın aynı sını ancak tenbih etmektir. Demek Ye$il; 3 Kr. (Sivas · Erzurum hattında 
derecede ehem.iyetli olduğuna ka· ki bu hayvancıklarda jJkahın tesiri ! tren) vapur dumanı; 5 Kr. (Ankara Emni· /Ye~il; 17,5 Kr. (T:?ks!m Cümhuriyet anıtı) 
rar verildi. Z B k 1 Yet anıtı) çikolata; 6 Kr. (Milli Şef İnönü) esmer kırmızı; 25 Kr. (Afyon'daki zafer 

tenbihten ibarettir. Kurbağa gibi, İraat ankOSI Öy Üye Zebercet mavisi; 7,5 Kr. (Merinos ko- anrtı) açık sepya; 26 Kr. (Temyiz mah-
Ancak, insan oğlunun fanı biç bir hayvanlar silsilesinde oldı~kçn. ehe· yunları) kırmızı; 8 Kr. (Milli Şef İnönü) kemesi) turuncu; 29 Kr. (Adliye vekile-

d k k 1 k B · ı· b" h b"l d" · h 1 1 d ..... gök mavisi; 10 Kr. (Türk çiniciliği) çini ti) s:ırı; 30 Kr. (Ankara halkevi) koyu 
nokta a arar 1 mama tır. u ıe· mıyet ı ır ayvanın 1 e l§-J yumur to um UK agıtıyor mavisi; 12 Kr. (B . .P.1. M. bina~ı) erguvani mor): 50 Kr. (Fabrika) yeşilimsi mavi; 
fer de tarlanın akaini dütünenler tası içine İncecilt bir iğne ile bir . . w mene~<.şe: 12,5 Kr. (Anl·ara Zafer anıtı) 100 Kr. (Milli Şef'imiz İnönü) Koyu !ep-
peyda oldu: insan oğlunun hasıl ol· tek l<an küreciği konulunca yum ur· Mevsımsız devam eden yagmurlar koyu nlavi; J S l{r. (İstanbul Arnavutköy) ya C. S. 
ması için bir babaya gerçekten lü.

1 

ta - ilkah edilmeden - yavrular yüzünden yurdun bazı yerlerinde çift· J 

zum var mıdır? verir. çi sıkıntıya uğramıştır. Bu hali naza· ı ,, ... -;~-;:w:· 
rı dikkate alan Ziraat Banka~ı, vak · .,,..·· -r~,-

Böyle düşünenlerin dini bütün Vakıa h!lyvar.:cıklar Üzerinde :ra .. tinden evci yağmı.:r gören yerlerdeki 1 -~~::ı.~ 
hıriatiyan olup da düşüncelerinin din pılan bu tecrübeler in~an oğlunun şubelerine talimat göndererek köylü • ( "~) 
gayretinden ileri gelip gelmediği bi- da yalnız anadan had olac::>.ğı ve nün tohumluk ihtiyacını karşıl~mak 1 
}inemezse de, tecrübelerinin netice· babanın tesiri elektriklemek, ısıt· i.izere bu gibi çiftçilere tohumluk d~· 
sinde pek acaip bir hadise meyda- mak, yahut ütütmck, elqi yahut al-

ğıtılmasını emretmiştir. Burava ge • na çıkardıldan ıüphesizdir. kalen yapmak gibi tenb"h etmekten k. A 
len malUm::ıta göre orta ve ,ar ı n:ı· ibaret olduğunu, şimdilik, isbat et .. 
dolu'nun bir c;ok yerlerinde van>lan mez. Fakat ilim de hiç bir yerde dur 
tevziat köylüvti büyük sıkıntıd~" kur· maz. Onun için daha ne gibi tecrÜ· 

Tecrübelerin İnsan hücreai Üze .. 
rinde yapılamadığını elbette tahmin 
edersiniz. Onun için bu zatlar da 
tecrübelerini - kolaylık olsun di
ye - deniz kestanesi denilen hay .. 
vancıkların yumurtaları Üzerinde 
yaptılar. Bu yumurtalardan deniz 
kestanesi çıkmak için onların ilkah 
edilmesi lazımdır. Tecrübe yapanlar 
yumurtalan i1kah edilmezden önce 
ilkin asit bütirik içine, sonra dıı ko· 
yu tuzlu deniz suyu içine koydular, 

tarmı"- ve pek memnun bırakmıştır. beler yapılacağı §imdiı.l<"n lıi.ine· Y 

•ınrt 
rn,., 
1111 .. ' -- . 1111 

mez. 

Fakat aşk denilen ve, denizleri 
dolduracak kadar çok sayıda, ede
biyat kitaplannın latif edemeJikie
ri hjggin, hayat ilmi b .. k:mından, 
tcnbih etmek ve edjlmek ihliyacın· 
dan ibaret olduğuna inanm,ya Uir 
mani yoktur. G. A. 

Deniz Harp Okulunun lmru'•ışıınun 163 üncii yıldönürrdi rr.ünawe
L~l'y' • HeyL~/:ada'd:ıki o!wld.~ b·r tören yapıldığını fıcı/..~r ver. 

mi tik. T :ılel eler, btıl.çed .,hj Atatiiı.'l büs!iine :; ~ı en:ı 
- l.o>·.: .ıl<tan sonra ... 

Halkevi temsil kolu 

fooliyetleri 
Halkevi temsil kolu zengin bir re

ı.ıertuvar1a yeni sezon için hazırladığı 
~em:iilierinc Onümüzdeki hatta içınac 
Oaşlıyacaktır. "V. azif I.!,. "li1Uf ettiş,. ve 
Ji 1 .t-ı:ı·;~:ı blıyilk bir külfetle ın'!yd3na 
~etiriırr.esi için çalışılan "istanbul 
Lfendısi,, sezonun en seçkin eser -
!eri arasında zikrediiıniye şayandır. 

Di.in ve evelisi gece seyrettiğimiz 

Uzun Mehmet piyesinde rol alan ama
t(;rlerin ve bilhassa Fethi, Res-i, G3-
lip. Dürnev gibi kuvctli elemanların 

da bize Sl'!zon temsillerini seyretmek • 
te iyi bir zevk duyuracaklarından şüp 
he yoktur. 

1-lalkevinde verilecek 

muhasebecilik dersleri 
Gençliğin her bakımdan ihtiyacı -

nı gidermiye çalışan Halkevi bu sene 
çatısı altında bir muhasebe dersi ver· 
meyi karar!a,tırmıştı. 

Büyük bir rağbet gören bu teşeb -
büs ayın 23 üncü perşembe günü sa -
at 18.30 da ilk ders verilmek suretiyle 
tatbik mevkiine konulacaktır. Yazı -
!anların ve alakadar olanların o gün o 
saatte halkevinde bulunmaları lazım
dır. 

Hindistan' da müslümanlarla 
Mecusiler arasında mücadele 
Roma, 21 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 
Hindistan'da Karaşi'dan alınan ha

berlere göre bu şehirde çıkan vahim 
hadiseler üzerine örfi idare ilan olun
muştur. Müslümanlar ile meccusiler 
arasında şiddetli çarpışmalar olmuş 

ve bir çok kişi ölmüştür. Polis ile a
sile rarasında çaPpışmalar olmaktadır. 

//=="3)>.~ Son gün ~==""~ ••• clenizlerde yurdu müJaf aa ed uken ıelıit diifen aiiabeylerinin 
mukadcleı lıatırur:ırım tôziz is;in s;ipa ıelılinde 61r s;elengi 

denize atı .. oı :ar ... 
1 • ULUS Sinemasında 

, .. ve felcok M3r,..,..A·,.,11 u/...M dalgaları üzerinde ağır ağır salla
nırken, deniz ;d.:ı&i.mn luıtıraaı önünde bir hürmet 

vakle•İ geçfriyorlar. 

Cılgın Bakire 
Artistler: 

vt-TOR FRANCEN 
ANN!E DUCAUX 

Meıhur Henri Bataille'in büyük 
eserinden yapılmıf mevsimin 
en güzel ve en heyecanlı filmi 

Ayrıca: Renkli Miki ve 

Metronun dünya havadisleri 
Seanslar: 

12,15 - 14,30 - 16,30 - 18,30 ve 21 de 

Telefon: 2193 

Çubuk barAjı 
(;U) p2r.-.Jı 

Türk çiniciliii 
(/O kuruş) 

Arnavutköy 
(15 kuruş) 

IKÜÇÜK Dl~ HABERLER 1 

.Fırat köprÜ.'>ii 
(2 kuruş) 

B. 111. M. binası 
(JZ kuruş) 

Ankara balkevi 
(JO kuruş) 

Rus - Japon ticareti 

edebilecek mi ? inkişaf 
X Brüksel, - Son günlerde şiddetli yaf .. , .. · d' l 

murlar neticesinde bir çok ırmaklar ve Moskova, 21 a.a. - Havas b1l tr • 
bilha!sa Lys nehri taşmış ve bir çok geniş yor": 
aahaları ve müteaddit meskenleri iıtili et· 
miotir. Siyast mahafil, Rusya ile Japonya 

x Vatik_an, - Pa~. _Roma viliıi prenı arasında ticaret mübadelelerinin inki· 
Borghoseı kabul etmıştır. 

XAnvers, - Bir kamyonla bir tramvay 
ara!ında vuku bulan şiddetli bir çarpışma 
neticesinde bir kişi ölmüş, be& ki~i de a
iır ıurettc yaralanmıştır. 

şafına maddeten imkan görmemekte -

dir.Ancak iki memleket münasebetle-

rini isliih edecek olan ticaret muahe-
X Londra, - İngiliz ve Çin makamları 

Kum.mini" ve Rangoon arasında bir hava desi müzakerelerinin siyasi manası il· 
servisi ihdasına dair itil.if akdetmişlerdir. 
Bu hat, ahval müsazde ettiği zaman Hon
konı ve Ahanghai'ya kadar uıattlacaktır. 

X Madrid, - İçinde kaptan Mor:ris'in 
idaresindeki bir amerikan heyeti bultLııan 
CoJombus çekdirmesi, Las Palmas'a mu . 
vasal3.t etmiştir. Bu heyet, Kristof Ko 
lomb'un ilk seyahatinde takip etmiş ol . 
dutu yolu takip etmektedir. 

XPariı, - Başka bir vazifeye tayin e
dilmesi tekarrür eden Polonyanın Pariı 
sefiri Lukacieviç'in yerine muvakkaten 
Polonya !efaretini idare edecek olan orta 
elçi ve fevkatide murahhas Felix Fran .. 
kovyki getirilecektir. 

X Pariı, - Asnieres'de bir motosiklete 
çarpmamak için bir.denbire yolunu değİ!S · 
tiren bir otobüs bir kahveye girmiştir. 32 
kişi yaralannnştır. 

X Budapeş~. - Bu ayın 27 ~nci gunu 
Belgradda macar • yugoslav ticari müza • 
kereleri başlıyacaktlr. 

X Paris, - Fransanrn menfaatlerine mu· 
gayir bir makale neşretmiş olan 11La Soli4 

darite İnterna.tionale Antifascista" g:aze .. 
tesinin mesul müdürü 15 sene ağır hapse 
mahkOm edilmiştir. Makalenin muharriri 
ailih altına alınmış olmasına rağmen dört 
ay hapse mahkG.m olmuştur. 

ezrinde israr ediliyor. 

En ziyade müsaade gören millet 

hükümlerine istinaden Rusya, Japon-

ya'ya petrol verecek ve mukabilinde 

gemi, elektrik tesisatı ve saire alacak· 

tır. Fakat, şurası var ki, Rusya Al -

manya'ya da petrol vermek mecburi· 
yetindedir. Ve daha şimdiden İtalya 
bile Rusya'dan petrol alamamağa baş
lamıştır. 

Almanlar Lehlileri 

askere alıyorlar 
'!'aris, 21 a.a. - Polonya hükümeti 

istihbarat merkezi tebliğ ediyor: 

Alman makamları, tamamiyle po-

XLondra, - Geçen hafta üç esirin kaç· lonyah olmalarına rağmen, bir çok as· 
mış olduğu tahaşşüd kampından diğer bir 
takım alman esirleri d;1ha kaçmı1tır. İn · 
giliz askeri makamatı tahkikata batlamıs, 
tır. 

X Krakovi. - Umumi vili. viliyet mer
kezlerinde hususi mahkemeler ihdasına da
ir bir emirname neşretmiştir. 

X Brüksel, - "Monitcur" ıazetesi, aske
rt: kıtalann ve askeri malzemenin foto& • 
rafle.nnı çekmeyi ve resimlerini almayı 
meneden bir kararnamenin metnini neıret· 
pıcktcdir, 

keri, alman ırkına mensup oldukları 
iddiasiyle salıvermiş ve bunları evle· 

rine yollamıştır. Fakat bilahare gar

bi Polonya'da umumi seferberlik ilan 
ederek, hepsini siliih altına alarak al· 
man ordusuna katmı§tır. Bu tarzı ha
reket, enternasyonal hukukun yeni 
bir ihlalini teşkil eylemektedir, 

22 - 11 - 1939 

( RADYO ) 
TÜRKtYE 

RADYO DİFÜZYON POSTALARI 
TÜRKiYE ANKAPı\ 

Ra.dyosu Radyos\l 
-- Dalga uzunluğu --

1648 m. 182Kes.,-120 Kw. 
31.70 m. 94~5 Kes./ 20 Kw, T.A. '. 

); " "" 
ÇARŞAMBA: 22.1 ı.t939 

12.30 Program, ve memleket sı.ı.t avan 
12.35 Aj<'ns ve met~oroloji habetJc.r .. 
12.50 1\lrd müziği (f'I.). 
13.30-14.00 J\.\üz;k (kuçuk orkestra - ': 

~ecip r .. ,kın). 

1

1, 00 
18.05 

18.25 
19.25 
19.40 
20.20 
20.50 
21.00 

1 - .ilur.-ıpilrıı!s: Pi;-·ero'nun veJ ı. 
Z - Amadei: ın .. ano screıı~ .... · 
3 - ?los:ıkowslti: İspanyol daın.a. 
4 - Sc~11na•sticD: Orm.:.nda alıc. 
Program. 
1'1cmleKet saat ayarı, aja:ıs ve o.Je· 
teoroloji ba'ber!eri. 
'fUrk mtiziği (fa:ı.!I heyeti), 
Konuşma (dış politika h.idiacleri), 
TUrk müz:ği: karışı:C program. 
Temsil. 
Konuşma (h:Jftahk posta kutusu). 
?;lüzik (riyaseticümhur bandotM.ı 
şef: İbsan Küıı.çer). 
l - Cari Teike: Mar,. 
2 - B. Godard: İkinci vals. 
3 - Weston · Nichotı: Eglogı.:e 
(A1k şarkısı. 
4 - CCsar Franck: Senfonik parça. 
5 - Louis Grossman: Çardaş. 

22.00 1.-femleket saat ayarı, ajanı haberle .. 
ri; ziraat, esham • tahvili.t, kambi
yo - nukut borsası (fiyat), 

22.20 Serbest saat. 
22.30 Müzik (opera aryaları - Pt.). 
2255 Müzik (cazbant . Pi.). 
2325 • 23.30 Yarınki program ft kaparuı. 

Menba sularının sıkı bi:r 

şekilde kontrolü için .. 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekii -

!eti, kış aylarında memleketin ba~• 

yerlerinde salgın hastalıklar husulüno 
sebebiyet veren 3.milleti, henüz vak~t 
varken bertaraf etmiye karar vermi ~ · 
tir. Haber aldığımıza göre bu maksa _. 
la, bilhassa büyük şehirlerimizdo:i 
menba sularının ~işelere doldurulma~ı, 
depolarda muhafazası ve satış şekilb
rini sıkı bir kontrol altında bulunrl~
racak bir talimatname hazırlamakta • 
dır. 

litvanya-Rusya arasınc'.a 
ahali mübadelesi 

Bern, 21 a.a. - Buraya gelen haber
lere göre, Sovyetler birliği tarafın -
dan Litvanya'ya terkedilen Vilno mın 
takasındaki beyaz rusların ve yahudi
lerin Sovyetler birliğine nakli işlerh·
le J"l1:!'.""'.';"U) Olmak Üzere, bir sovyet 1--e .. 
yeti Kaunas'a gelmiştir. BielorusJar, 
ruslar ve yahudiler, Sovyetler birliği· 
ne nakledilirken diğer taraftan Lit -
vanya'ya bırakılmamış olan arazide 
sakin yüz bin kadar litvanyalı da Lit
vanya'ya gönderilerek arada bir ahali 
milöadelesi yapılacaktır. 

100.000 kişi nakledilecek 
Bern, 21 a.a. - Telgraf ajansına 

Kaunas'tan bildiriliyor: 
Sovyetler Birliği tarafından Lit

vanya·ya terkedilen Vilno mıntaka -
sındaki beyaz ruslarla yahudilerin 
tahliyesi işi ile meşgul olmak üzere 
Kaunas'a bir sovyet heyeti gelmiştir. 
Sovyetler Birliğine nakledilecek o -
!anların miktarı 100,000 kişidir. Diğer 
cihetten Litvanya'ya terkedilmemiş 
olan Vilno'nun diğer kısımlarında bu
lunan 100,000 Litvanyalı memleketle
rine sevkedileceklerdir. 

Alman ticaretinin uzak 
şarkta karşılaştığı gü(lük 
Şanghay, 21 a.a. - "Havas" Uzak 

şarktaki alman ticaret müesseseleri 
alman müstahzaratını ithalde büyük 
müıküliit çekmekte ve hatta tıbbi müs 
tahzeratı posta paketi olarak celbet· 
mektedirler. Bu suretle nakliye ücre
ti pek yüksek olduğundan bu müstah
zerat firmaların piyasadan silinmeme
si için zararına satılmaktadır. 

tF===============~ 

Ankara Borsası 
21 lkincitetrin 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Açılış Kapanıı 

Londra 5.21 5.21 
Nevyork 129.28 129.28 
Pari! 2.9525 2.9525 
Milino 6.7875 6.7875 
Cenevre 29.1475 29,1475 
Am!terdam 69.007 5 69.0075 
Bertin 
BrükOJel 21.2875 21.2875 
Atina 0.965 0.%5 
Sof ya 1.6025 1.6025 
Prag 
Madrid 13.60Z5 13.6025 
Varliova 
Budapelite 23.6825 2~.5~.z5 
Bükrc$ 0.915 0.9~ 5 
Belgrad 2.IS 2.48 
Yokohama 31.15375 31.45275 
Stokholm 31.0125 31.07Z5 
Moskova. 

ESHAH " TAHV!LAT: 
C. Mr."'~ez 
Bankao;ı 11?..- 11?.-

( Peşin ) 
Not - Hiza1 la rakam bu· 

lunmıyan döviz'..:i. için fiyat teı· 

·~-
cil edilmeaı:ştir. 

_,/, 
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Si mal ... denizinde bir haftada 

38.000 ton( uk on • 
gemı battı 

İngiliz filosunun bir 
ınayn gemisi de batb 

.. _ 
------f" -

Şimal denizinde mayin tarayan İngiliz gemileri 
(Başı 1 inci sayfada) 

Kurtarılanlar hasta 

Londra, 21 a .a. - "Algenis" vapuru, 
"Arlington Court" vapuru mürette
batından kurtardığı ve bir İrlanda li
manına çıkaracağı insanlar için sedye 
liizumunu telgrafla bildirmiş ve kur
tarılanların hepsinin hastahaneye ya -
t rılması icap eylediğini haber ver -
111 ştir. 

Sanıldığına göre, "Arlington Court'' 
v puru bir kaç gün evel batırılmış • 
t r. Kurtulanlar, uzun miiddet tahli
s ıye sandalında kalmıştır. 

Vapurda sağ alanlardan 22 kişi bu 
sabah "Algenib" ismindeki Holland~ 
vapuru tarafından karaya çıkarılmış
tır. 

ismi gizli tutulan vapur 

Londra, 21 a.a. - İsmi halen gizli 
tutulan bir ingiliz gemisi batmıştır. 
Geminin 33 kişilik mürettebatından 

17 si kurtarılmış ve bir danimarkalı 
balıkçı gemisi tarafından şimal denizi 
limanlarından birisine çıkarılmıştır. 

Mürettebattan diğer bir kaç kişi ve 
geminin kaptanı başka bir gemi tara
fından kurtarılmıştır. Gemi o derece 

• çabulı: batmıştır ki, tahlisiye sandal
larını denize indirmek için vakit kal· 
maınıştır. 

Bir ingiliz mayin gemisi de barn 

Londra, 21 a.a. - "Amirallık maka
mı bildiriyor:" 

"Mastif'' isminde bir mayin tarayı
cı gemi, İngilterenin şark sahili açı
ğında bir alman mayinine çarparak 

batmıttır. 

Bir gemici ölmüş, beş tanesi kay -
bolmuştur. Geminin diğer müretteba
tından 9 kişi kurtarılmıştır. 

1936 senesinde inşa edilen 'Mastif" 
4 pusluk bir top ve daha aşağı çapta 
4 topla mücehhezdi. 520 tonluk olan 
bu geminin sürati 13 mil idi. 

Ölenler, yaralılar 

Londra, 21 a.eı. - "Torche Bearcr" 
ismindeki İngiliz kömür gemisiyle bat 
ması neticesinde dört tayfanın öldü -
ğü öğrenilmektedir. Diğer dört tay · 
fa da ağır surette yaralıdır. 

Simon Bolivar faciasının 
bilançosu 

Amsterdam, 21 a.a. - "Simon Boli
var'' ismindeki Hollanda vapurunda 
bulunan 255 yolcudan 166 sının ve bu 
vapurun mürettebatını teşkil eden 124 
kişiden yüzünün kurtarıldığı bildiril
mektedir. 

Bir vapur yandı 

berleri ve ölen 6 kişinin ve İngiliz ge
micileri tarafından kurtarılan 26 kişi
nin listelerini neşrediyorlar. 

Mürettebatın mensup olduğu Ce
nova'da heyecan çok derindir. 

Belgrad gazetelerinin yazdıkları 

Belgr~d, 21 a.a. - Bir mayna çarpa
rak İngiliz sularında batmış olan Cer
cia Miıica adındaki yugoslav vapuru
nun Yugoslavyanın ticaret filosunun 
en büyük gemilerinden biri olduğu tas 
rih edilmektedir. Bu vapur on bir bin 
ton hacminde olup 1928 de inşa edil -
mişti. 

Gazeteler Cercia Milica vapurunun 
ziyaını iri başlıkları altında bildiri -
yorlar. 

Vreme gazetesi, yugoslav Lloyd 
kumpanyasının ingiliz limanlariyle 
münakaleyi kesmek tasavvurunda ol • 
duğunu yazıyor. 

''Almanya dünyanın kinlerini 
topluyor!" 

Londra, 21 a.a. - Alman mayınla
rına çarparak batan vapurlar münaae
betiyle yazdığı başmakalede "Times" 
diyor ki: 

Almanlar, enternasyonal kanunları 
bir kere daha ihlil etmek cürmünü iı
lemişlerdir. Bitaraflık aleminde Al • 
manya'nın ismini git gide Jekeliyen 
infialin tesirleri yalnız vapurları ba
tan memleketlere inhisar etmiyor bü-
tün dünyaya yayılıyor. 

"Daily Herald" da şöyle diyor: 
Bitaraf gemilerin alman maynlarin

den batması, alman ithalatlarına oldu
ğu gibi ihracatlarına da abluka ko
nulması hakkındaki tedbirleri tama -
miyle muhik gösterecek mahiyette -
dir. 

Daily Express şöyle yazıyor: 

Hitler bitaraf memleketlerde büyük 
kinler toplıyacaktır. Bu kinler bir 
milyon alman mayınından fazla Al -
manya aleyhinde müessir bir silah o
lacaktır. 

Fransız gazete' 'ıin yazdıkları 

Faris, 21 a.a. - Matin, Ocuvre, 
Ordre, Ere Nouvelle, Figaro ve 
Petit Parisien gazeteleri alınan
ların deniz h a r b i n d e takibe 
başladıkları yeni tabiyeyi mevzuuba -
his ederek bun.un bilhassa bitarafları 
tethiş maksadını istihdaf eylediğini 
yazıyorlar. Filhakika alınanlar ilk o
larak bu gayeyi güdüyorlar. İngiltere
yi Avrupa kıatsına bağlıyan bütün ti
caret yolları üzerine enternasyonal 
kaideleri ayaklar altına atarak ve hiç 
haber vermeden maynlerle döşemi~ -
terdir. 

Yeni bir korıan gemiıi ' 
Kopenhag, 21 a.a. - ''Havas" At - Svakopmund, ''Garbi Afrika" 21 a.a. 

manya deniz harbini şiddetlendirmeğe _ Buradaki alınanların söylediğine 
çalışmaktadır. Denizlerin lngiltereyc göre cuma günü Lobito limanından 
doğru geçitlerini bitaraf vapurlar için gizlice ayrılan 16.622 tonilatoluk 
mühim felaketleri mucip olacak dere· Windhuk alman vapuru korsanlığa 
cede tehlik~li hale koymak istiyor. başlamıştır. Esasen bu vapur 1936 da 

.Ti.r!~au a~.ansını~ Reykjavik'ten b.il I bilhassa icabında korsanlık yapabile
dırdıgıne g ore, H ofn açıklarında bır cek surette inşa olunmuştu. Muhase
harp gemisi takip ve ihtardan sonra mat başladığı zamandanberi Windhuk 
bir ticaret vapuru üzerine 12 mermi vapuru Lobito limanında bulunuyor
atmış ve ticare t vapuru yanmıştır. du. Son zamanlarda techizatı tamam-

Bir balina bal~ğı mayine çarptı lanmış ve korsanlık yapacak surette 
teslih olunmuştur. 

Brüksel. 21 a a. - Dir mayna çar
parak ölen 18 met re uzunluğunda bir 
Balina balığı Coxyde sahiline düşmüş 
tür. 

Cox,Yde pliijında karaya vurmuş o
lan bir mayn infilak ederek civardaki 
binaları hnsarn uğratmıştır. 

Ccnova'da heyecan 

• Roma, 21 a.:ı. - İtalyan gazetele 
rı "İmal c1eniz i rıde bir torpile çarpa· 
raı 'l:ıtan Grcız ia vapuru., ·m zıyaı hak 
kında İngiltereden gelen tafsilatlı ha 

Söylendiğine göre vapurun sürati 
şimdiye kadarkinden çok daha fazla
dır. Bu vapur aÇıklarda bir İngiliz ge
misini! benzer şekilde tadil olunmuı
tur. 

Winclhuk ile birlikte Lobito'dan 
ayrılan 8577 tonilatoluk Weermand 
vapuru ise korsan gemisini iaşe ede~ 
cektir. 

Büyü/: bir japon vapuru da 
mayine çarptı 

Londra, 21 a.a. - J aponyadan İn-

• 

1 n g i 1 tere' de Koni (aki beynelmilel Meclis C. H. P~ 

Basvekil 
grupunda 

anıt-1<.abir 
izahat verdj 

bir tayyare vaziyet kirıısında -> 

hakkında muharebesi 
Londra, 21 a.a. - Dün ak§am Ork

ney adalarında alarm ipreti verilmiş
tir. Bir alman tayyaresi bu adalar ü
zerinde uçmuş, İngiliz tayyareleri he
men derhal bunu takibe başlamıştır. 

Alman tayyaresinin, ingiliz tayyarele
rinin elinden kurtulup kurtulmadığı 
henüz malum değildir. 

Macar görüıünü 

anlaHı Bütün muameleler ikmal edilince 
(Başı 1 inci sayfada) b• b k • • d • b } J 

kendisine bahşettiği hisseyi müdafaa ır UÇU yıl IÇID e inşaat aş !Jı"ClCa"' 
edeceğini söylemiş ve demistir ki· 1 . . . . .. At" • 

1 
b~ 

1 
· (Başı 1 ıncı sayfada ) rıınıza da açık bulundurulacag· nı ılilve 

- ıye, zarurı o an sa ır a mun- - · . • seleler hakkında şu ızahatı verdı: etti. 
tazırız. Bazan memleketın ali menfa- .. B ' · · B ' ... M'l · · · 
atle · namına s G" 

1 
. . . ırıncı uyuk ı let Meclısı Yaptırılacak anıt-kahrın sırf Ebe -Bu sabah İngilterenin şark sahilin

de bir hava muharebesi olmuştur. 
Muharebenin tafsilatı henüz belli 

değildir. 
Bir ingiliz sivil müdafaa tayyaresi, 

Gosport yakınında yere düşerek par
çalanmıştır. İçindeki iki tayyareci te
lef olmuştur. 

Dört alman pilot kaçmak iıtedi 
Riga, 21 a.a. - Liepeja yakınında 

denize inmek mecburiyetinde kalmış 
olan alman deniz tayyaresinin dört 
tayyarecisi mevkuf tutuldukları 

kamptan kaçmıya çalışmışlarsa da mu 
vaffak olamamışlardır. 

lsviçre federal kon•eyinde 
istizahlar 

Bern, 21 a.a. - Federal konseyin 
bu sabahki toplantısında bulunan ve 
Minger alman tayyarelerinin İsviçre 
toprakları üzerinden uçması meselesi
ne dair izahat vermişlerdir. 

Bern'deki alman orta elçisi dün 
Baumann'ı görerek hükümetinin te -
essürünü bildirmiş ve Baumann da bu 
hallerin istikbalde tekerrür etmiye -
ceği ümidinde olduğu cevabını ver -
miştir. 

Bir alman tayyaresi dütürüldü 

Londra, 21 a.a.. - İngiliz avcı tay
yareleri İngilterenin prk sahilinde 
bir alman bombardıman tayyaresini 
düşürmüşlerdir. 

Bomba atılmadı 
Londra, 21 a.a. - Düşman tayyare

si oldukları tahmin edilen üç tayyare 
bu sabah, İngiltere'nin şimalindeki a
dalar üzerinde uçmuşlardır. İmdat dü
dükleri çalınmışsa da hava dafi top -
çusu faaliyete geçmemis ve hiç bomba 
atılmamıştır. 

~manya'nın 

Slovakya'ya 

iade edeceği arazi 
Bertin, 21 a.a. (D.N.B.) ajansı bil • 

diriyor: Führer, eski Polonya devleti 
tarafından 1920, 1929 ve 1938 de işgal 
edilen arazinin Slovakya'ya iadesi hak 
kında Slovak hükümetinin izhar etti-
ği arzuyu tatmin edeceğini vadeyle • 
miştir. Bu ilhaka ait muahede bugün 
fon Ribbentrop ile Slovakya'nın Ber
lin orta elçisi arasında imza edilmiş -

rı usuyoruz. oz erımızı ~ d 1 d b ·· k " - 1 . ı· ş f · • · · · 
k .. k lakla ğ d" F azasın an o up a ugun u vazıyet e- uı e Ataturk e mahsus bır aoıde ve or, u rımızı sa ır e ıyoruz a- . . 
k t 1

. · d b h" . . 
1 

·k . rı muavenete muhtaç olan zevat ıçin yahut türk milleti ulularına dahi ebe-
a e ımız en u ıssemızı ça ma ıs- . . . 

tiyen olursa o zaman kanımızı dök - ~ekv~uata ıstdın~den bfırk şey yapılmak di istiralıatgah olabilecek bir ~i~U 
ek Ve Son nefer. . k d d" ~.. . ım anı olma ıgına, a at bunlara her panteon olması mı lazım geleceğının 

m ımıze a ar oguş h . . k'ld d . . 
mek icabedecektir. Zira tarihi vazife- ang.ı bır şe ı e yar ım edılmesı ayrıca partiye müracaatla karar altına 
mizi ifaya azimli olduğumuz nisbette- Par;ı~~.~arar altın::lın~r.~a b~ kar~.: aldırılacağını da beyan ettiler. 
dir ki, milletler manzumesindeki yeri- rın 1u umet~e tat ı e ~ mesı taüıı Bu iki mevzu üzerine söz alan bir 
mizi muhafaza edebiliriz bulunduğunu beyan ettıkten sonra çok hatipler fikir ve mütdealarını bil-

... Atatürk için yaptırılacak anıt-kabrin dirdikten sonra birinci Büyük Millet 
Macarlar sulh için İ§birliğine muamelesini mümkün olan süratle ik- Meclisi lizasından muavenete muhtaç 

hazır male çalıştığını, evelce umumi heyetin olanlara münasip şekilde yardım edil

Bundan sonra, B. Çaki bitaraf bir 
bloktan bahis olarak gazetelerin ver
dikleri haberlere aözü getirmiş ve bu 
blokun üçüncü bir devlet aleyhine mü 
teveccih olmaması ve elbirliği yap
mak arzusunda bulunan devletlerle 
Macaristan arasındaki ihtilafların, ön
ce azaltılması şartiyle, sulh uğrunda 
herkesle teşriki mesaiye hazır oldu
ğunu söylemiştir. 

Macaristanın Fransa ve İngiltere i
le olan münasebatından bahsederken, 
bu münasebatın değişmediğini söyle -
miş ve şöyle devam etmiştir: 
"- Bu memleketin matbuatını oku-

yunca, bugün macar meselelerinin da
ha iyi anlaşıldığı intibamı hasıl edi
yoruz. Metin bir vaziyet muhafaza et
tiğimiz ve harekete hazır olduğumuz 
müddetçe bu binlerce yıllık eserin hiç 
bir şeyden ve hiç bir kimseden korku
su olamaz. Tabiidir ki, bu hedefe var
mak için, önce yerine getirilmesi icap 
eden şartlar vardır. Bunlardan birin
cisi ve en mühimmi memleketimizin 
istiklilidir. Avrupa milletleri, bu is
tikHili muhafaza edebildiğimiz ve as
keri, iktısadi ve diplomatik bakımdan 
takviye edebildiğimiz nispette bizi 
takdir ederler.,, 

Macar ordum inki§al ediyor 

Kont Çaki, bundan sonra emniyet 
tibirinin insanlar için ifade ettifi ma
nayı anlatmıt ve demittir ki: 
"- Bu kelimenin manası, askeri, 

diplomatik ve iktısadi vazifelerin ifa
sı, hudutlarımız haricinde yaşiyan 
macar ahalinin siyanetidir. Yaşamak 
ve kendi kuvetlerimizi kullanarak te-
kamülümüze devam etmek istiyoruz. 
Binaenaleyh, sade kendi silahına gü
venen, kuvetli bir orduya ihtiyacımız 
vardır. Bu ordunun inkişafı, kuvetli 
bir şekilde devam ediyor ve bir kaç 
ay sonra müdafaa kuvetlerimiz Av
rupa icabatına tekabül edecektir. 

verdiği karar veçhile anıt-kabrin ya- mesi hakkındaki tek1if esas itibariyle 
pılacağı mahaldeki bir çok eşhasa ait umumi heyets;e tasvip olunarak icabe· 
287212 metrelik arazinin · istimlakine den hazırlığın yapılması hükümete 
dair muamelatın ekserisi intaç edil - tevdi olundu. 
miş olduğunu, henüz istimlak muame- Anıt - kabir hakkında başvekilin 
lesi bitmiyen bazı arazi sahiplerinin vermiş olduğu izahat ve bilhassa bu a
bedeli istimlak hakkındaki itirazları bidenin bütün muamelatını ikmal ile 
ait olduğu mahkemece tetkik edilmek- inşaata geçebilmek için bir buçuk se
te bulunduğunu ve sahaya dahil olup nelik bir müddete lüzum olacağına 
da nerede oldukları malUm olmıyan dair beyanatı umumi heyetçe memnu
arazi sahiplerine de mevzuat dairesin- niyetle tasvip olundu. 
de icabeden tebligatın yapılmış oldu- Bundan sonra Hariciye Vekilimis 
ğunu umt•mi heyete bildirdi. Şükrü Saraçoğlu geçen haftadan beri 

Açılacak beynelmilel müsabaka cereyan eden siyasi ahval hakkın:ia 
izahat verdi. · 

Bu meselelerin ikmalinden sonra 

Atatürk için yapılacak anıt - kabrin 
şekline ve mimarisine ait hususları 
beynelmilel bir müsabaka ilanı ile hal
letmek mukarrer olduğunu ve bu mü
sabakanın milli sanatkar ve mimarla -

Fransa ve İngiltere'nin 
alhn ve dolar mevcudu 

lktısadi 1•c mali ajans Nevyork'tan 
şu malfimatı veriyor: 

"N evyork National City Bank'ın 

son aylık bülteni Fransa'nın altun 
mevcudunu 1914 deki 1,750 milyona 
mukabil 1939 da 3,025 milyon ve dolar 
mevcudunu 1914 deki 440 milyona 
mukabil $85 milyon olarak hesapla
maktadır. 

"İngiltere'nin altun stoku 1914 de
ki 795 milyona mukabil 2,200 milyo
na ve dolar stoku 1914 deki 4,520 mil
yona mukabil 2,370 milyondur. 
"Fransız ve ingiliz kaynaklarının 

yekunu 7,505 milyona mukabil 8,180 
milyon dolardır. 

"Şurası da kayde değer ki fransız 
ve İngiliz altunu halen Emisyon ban
kalarının elinde bulunmaktadır, hal
buki 1914 de altunun % 60 ına yakın 
miktarı tedavülde bulunuyordu. 

Umumi heyetçe memnuniyete p • 
yan göriilen bu beyanattan sonra da -
bili nizamnamenin 35 inci maddesine 
ait müzakere usulünün gelecek celse
ye tehiri kabul olunarak saat 17,15 de 
içtimaa nihayet verildi. (a.a.) 

Harbin 
inkişaf 

safhaları 
(Baıı 1 inci sayfada ) 

General v- Fribch bu hakikati 
görmüt ..-e tefine §Öyle dem.itti: 
"- Eğer Birleşik Amerika cümhu
riyetleri müttefiklere yalnız yardım 
edecek ve onlara silah ve cephane 
verecek olursa Almanya harbi kay
betmİftİT." 

tir. 

Harici siyaset sahasında da emni -
yetimiz kuvetlenmiştir. Tecrübeden 
geçirilmiş bütün eski dostlarımızı mu 

~ hafaaz ettik ve vaktiyle mevcudiyeti -

"Nihayet, 730 milyonluk dünya al
tun istihsalinde fransız ve ingiliz im
paratorluklarının hisscai üçte iki nis
betindedir, halbuki 1914 de hisseleri 
260 milyon dolar olarak takdir edi
liyordu. 

Uzun müddet için harbe dayana
mıyacağı iddia olunan Almanya·
nm kıyaİıya bir hücumla dü,ma~
larına atılmaktan başka çaresi ol
maması lazımdır. Fakat bu olacak 
mı? Olursa muvaffak olmasına ihti
mal var mıdır? bilmiyoruz. Şurası 
var ki harp ne kadar uzayacakt.ı\ 
uzaaın, bugünkü durgun vaziyetin 
uzun müddet inkişafsız kalms.sın3. 
pek ihtimal verileme7.. 

ızmit' e de kar yağdı 
ızmit, 21 a.a. - Bir kaç günden • 

beri devam eden yağmurlardan sonra 
senenin ilk karı dün civarın en Y.üksek 
mevkii olan Kel tepeye di.ışr.ıüştur. 

mizin tezahürlerini şüpheli karşılıyan 
birçok yerlerde şimdi macar meselele
ri ciddiyetle nazarıdikkate alınmakta
dır.,, Le .Temps 

Almanya, ltalya ve Yugoılavya gı yapmıya hazırdır? Yoksa tari· 
ile münaıebetler hin tazyikin mi bekliyor?" 

giltereye gelmesi beklenen japonların 
Terukuni Maru yolcu vapuru olması Hariciye nazırı, bundan sonra, Ma- Sözü Slovakya'ya getiren macar 

ht 1 11930 t 1 k b . ~ carı'stan'ın Almanya ı"le olan mu"nase- hariciye nazın, iktısadi anlaşmadan mu eme on u ır vapur, ag-
1 b' 'ht" 1 b" k İ batına geçerek, Führerin alman macar bahsetmiş ve bu anlaşmanın, her iki 
e ı ı ıma ır mayna çarpara • n- komşu devlet arasındaki münasebetlc-

gilterenin prk sahili açıklarında bat- hududunu kati telakki ettiği yolunda-
t G "d 180 f b. · · · kı' so'"zlerı·nı· hatırlatmış ve cı'han har- rin ciddi surette salah bulması için mış ır. emı e tay a ve ırısı ın-

·1· 1 k ·· 26 1 b 1 bı'ndekı" alman • macar sı'lah arkada!l - başlangıç noktası tetkil edebileceğini 
gı ız o ma uzere yo cu u unuyor :ı 

d G · · ha t w h" d ·ı· lıgwını y0 dettı'kten sonra, Macar • İtal- söylemiştir. u. emının t ıgı sa ıl en göriı - " 
müştür. Denizden bir su sütunu fış- yan münasebatına intikal etmiş ve şu Macariatan aılluııatlık ... 
kırını§, bir tahlisiye gemisi ve daha sözleri söylemiştir: ~0?t Çaki, bundan ~ bütün bu 

b. k k k h 11' • ,. • • , w mazıyı hatırlatmaktan maksadı, bu-
ırço te ne va a ma a ıne gitmıf • - Bızı İtalya ya baghyan dostluk günkü 1a2rtlar dahilinde bir tah 'kt 

tir. Kurtarılanlar karaya rıkarılmı•· rok sam· "d' B d ti ~ k t" · r- rı e :ı s :ı ımı ır. u os ugun uve ını bulunmak olmadığını "'°"'"'-'i• .. _ 
tır belk' •. "f d d . 'k' ·1 --7~ ... s ve so . ı en ıyı ı a e e enın, her ı ı mı - züne devamla : 

Japon sefareti kaza mahalline der- let arasında, asırlardanberi bir mukad- " _ Bugün demiıtir Macar· t 
hal mümessillerini göndermiştir. derat iştiraki mevcut bulunmasıdır. macar milleti~in, karııl~ştığı m~:e~~~ 

90 kiti Hollanda'ya gidecek Nazır, Yugoslavyadan bahsederek, lerin hal çarelerini, dikkatli bir itidal 
Londra, 21 a.a. _ Simon Bolivar kuvetli bir Yugoslavya'nın mevcudi - ile, fakat azimle ve sulh içinde hazır -

vapurundan kurtarılanlardan 90 kiti yeti elbette Macaristan'ın menfaati lamak imkanına sahiptir. Tıpkı cihan 
bugün Londradan bir şark limanına iktizasından olduğunu ve her iki harbinde olduğu gibi, silahlara sadık 
gitmişlerdir. Oradan Holandaya hare- memleketin arasındaki münasebatın kaldı. Şimdi, hayati menfaatlerimiz 
ket edeceklerdir. şayanı memnuniyet bir şekilde düıtel- başka bir şeyi emretmedikçe, sulhçu, 

Batan gemiler ıekizi buldu 
Londra, 21 a.a. - Mastif mayn va

purunun batması son günlerde alman 
torpillerine çarparak kaybolan vapur
ların adedini sekize çıkarmıştır. Bun-

ların diirdü bitaraf memleketlere ait-
tir. 

lıveç'teki İntiba 
Stokholm, 21 a.a. - Alman yanın ye

ni tipte torpiller kullanması ve bun
dan doğan felaketler efkin umumi -
yede müellim bir intiba hasıl etmiş -
tir. 

Vaziyet hakkında tefsiratta bu -
lunan gazeteler bu usulü beynelmilel 
hukuk kaidelerine aşikar bir surette 
muhalif olan bu tarzı §iddetle tak -
bih eUnektedirlc.ı. 

diğini izah etmiştir. sulha sadık kalacağız. Biliyoruz ki, 

M R l harici siyasetimizin bu istikametteki 
acar • o men an aıması · d · · be · Ma .. gı ışı, ynelmılel ve sosyal büyük 

car • Romanya munasebatından kasırganın ortasında, sakin ve hesap-
1.Jahsederken, nazır, Romanya ile olan lıdır. Ve bizden, gerek memleketin i -
a~laşmanın prtlarını izah etmekte- çinde, gerek hudutlarımızın dışında 
dır : fevkalade bir siy beklemektedir. Fa -

"- Romanya ile memleketimiz a- kat, macar milletinin, lı:endi arzusu ha 
rasındaki havayı tasfiye maksadiyle ricinde olarak hiıeeaine düten tehlike 
bazı teşebbüslerde bulunduk. Bundan lerle dolu mukadderatı, gerek kendi 
sonrasını Romanya'ya bırakıyoruz. menfaati u~runda, gerek dostlarının 
Macar • Romen münasebatının salah bütün orta Avrupa'nın menfati namı
bulması bugün gene Romanya'ya va- na kabul ettiğine, bu hususta ıüpheli 
bestedir. Romanya bunu arzu eder mi olan yabancıları ikna için elimizden 
ve buna muktedir mi? Bu sualin ce - geleni yapıyoruz." 
vahı müsbet olduğu takdirde, Roman- Hariciye bütçe.inin müzakeresi es
ya, realitelere istinat ederek ve bu nasında, muhtelif partilere mensup 
devrin fikirlerinden ilham alarak, hatipler ıöz almışlar ft her biri ken
modern bir Tuna havzası teşkil etmek di grupunun noktainazannı izah et
üzere haniİ şartlar dahilinde elbirli mitlerdir. 

N.A.KOÇOKA 
Denizli Mebusu 

B. Menemencioğlu 
dün İstanbul'don 

hareket etti 
(Ba:;ı 1 inci sayfada ) 

maktayım. Seyahatimizin üç memle
ket bakımından faydalı olacağına ka
ni bulunuyorum.,, 

B. Numan Menemencioğlu'nun ri
yasetindeki heyet bu akşam Semplon 
ekspresiyle Londra'ya müteveccihen 
İstanbul'dan ayrılmıştır. 

Numan Menemencioğlu Sirekci is
tasyonunda vali muavini, emniyet di
rektörü, rektör, ilrtısacli ve mali ma
hafile mensup zevat ile dostları tara
fından uğurlanmıştır. 

Prusya velialıdi 

idam edilmemiş 
Amsterdam, 21 a.a. - Havas ajansı 

bildiriyor: İkinci Giullaume'un oğul
larından prusyalı Veliahd Prens Au
guste Guillaume, dün propaganda ne
zaretindeki bir matbuat konferansın
da, idamı hakkındaki haberlerin yalan 
olduğunu göstermek üzere isbatı vü
cut etmiştir. 

Hollanda gazetelerinin Bertin mu
habirlerine göre Berlinde veliahdin 
hareket serbestisine tamamiyle sahip 
olduğu ve Hohenzollern ailesinin Hit
ler'e sadık bulunduğu, çünk'i, Bitler
in Almanya'yı temsil ettH;i, o:mn ar • 
kasındaki sııflarda yer a1-rııyanların, 
memleket aleyhine ~alışmış olacakları 
ıöylenmektedir. 
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Müif efiklerin 
halledeceği Ü( 

iktisat meselesi 
Londra, 21 a .a. - "Financial Ne 

uvs" gazetesi, müttefiklerin aşağıda
ki üç iktisat meselesinin müştereken 
l:alledileceğini yazmaktadır: 

1 - Seyrüsefainin müştereken kont 
rolü, bu suretle ticaret gemileri daha 
az harp gemileriyl~ ve daha müessir 
bir tarzda himaye olunabilcceklerdir. 

2 - İthalatın müştereken tanzimi. 
Du suretle masraflar daha az olacak
tır. Tayyare ve harp levazımı m\iba
yaatı da ayni suretle müştereken ya
pılacaktır. 

3 - Mühimmat imalatının müştere· 
ken yapılması. Eğer bu elbirliğiylc 
olmazsa müttefikler, imalatlarının a
zamisini yapamazlar. 

Sovyetler de zeplin 

imôl edecekler 
Kopenhag, 21 a.a. - Politiken ga

zetesinin Berlin muhabirine göre, rus 
mühendis ve montörleri, zeplin imala. 
tına ait esrarı öğrenmek ve hazır olan 
zcplinleri satın almak için 1940 bida
yetinde Fricdrichshafcn'c gcleceklcr
clir. 

Balonların korunması müşkül oldu
ğu ve helyum gazı da bulunmadığı i
çin zeplin fabrikaları halen faaliyette 
değildir. 

Finlandiya parlamentosu 
$On Moskova görüımelerini 

müzakere edecek 
Hclsinki, 21 a.a. - İyi haber alan 

mahfillerde temin edildiğine göre bu 
haftanın sonunda parlamentoya Sov • 
yctler Birliğinin teklifleri ve Finlan
diyanın mukabil teklifleri tevdi edi • 
lecektir. Müzakerelerin gizli olarak 
cereyan edeceği zannedilmektedir. 

il Teşrinicvelden beri kapalı bulu
nan Finlandiya borsası teşriniaanidc 
tekrar açılacaktır. 

Dünyanın en küçük 

devleti : Polonya 
Paris, 21 a.a. - "New. York Herald 

Tribune" gazetesine Angera'ten bil .. 

diriliyor: 
"Haritaya ismi bile geçmiyen ve 

dünyanın en küçük devleti olan yeni 
Polonya devleti harp sa)ıasına binler
ce mil uzakta, Par!s'e otomobille dört 
saatlik mesafede sakin Loire vadisin
de iıtimliik edilen bir mil uzunluğun
da ve yarım mil genişliğinde bir arazi 
dahilinde kurulmaktadır. 

Gazete, fransız, ingiliz ve amerikan 
sefirlerinin daha şimdiden bu mınta
kada yerleştikilcrini ilave eylemekte
dir. Polonya cümhurreisi ile nazırlar 
bu hafta sonunda buraya gelecekler -
dir. Bu arazinin ortasında bulunan 
18 inci asırdan kalma şato Polonya 
hükümetinin merkezi olacaktır. 
Polonyanın ihyası gunune kadar 

devletin idari işleri burada görillecek
tir.,, 

J oplantıya dôvet 
Kızılay Gazmaske Fabrikası 

Spor Kulübü idare Heyeti Baş
kanlığından: 

Kulübümüzün senelik alelade heye
ti umumiye i~timaı 9. 12. 1939 cumar
tesi günü saat 13 te Mamakta Gazmas
ke Fabrikası toplantı salonunda yapı
lacağından bUtün azamızın hazır bu · 
lunrnaları rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - İdare Heyeti ve Murakıp ra -

porlarının okunması ve lieyetin ibra

sı. 

2 - Üç murakip seçilmesi. 
3 - Nizamnamede bazı maddelerin 

tadili. 
4 - İdare Heyeti ve Haysivet Di

vanı azalarının intihabı. 
4348 

Zayi - ?.1ard '. n idadisinden 1339 - ı340 
ders yılı so:lunda aldı& ıın şahadetnamcyı 
zayi ettim. Yenisin i ala t a ğım 'lan est,!st -
nin hükmü o ına.dı t ırn ill\n eylerim. Ma. 
mait bı~1 c e ' er mevkiinrle 43 numaralı evde 
Z21 do.,amlu Hi.ı.E ey i n Dünd3. r Kıhc Çöte. 

z ,1yi - D. D. yott a rından aldtılım 15ı 
yahut 63 numaralı nıektepli kartım .ıayl 
olmu tur. Yenis ini çıkartacaılımdan eski • 
s i niıı h:il :mü ,..•!"'"'a·lı~ ını ilin ederim. K~r
ra Dark tJ ns· 4350 

ZJyi - 13 ~ 4 st"ncainde Bolu sultanisi ala 
tıncr s ınıfından almış ol<luıium ta!'idikna • 
mcyL k'.\ vbett itrı . Ven i ~ini alacaK:ım l,an . es· 
ki.ıinin hükmil yoktur. Çelilett in Öıd ·n • 

llkkinundan itibaren 

İtalya limanlariyle 
limanlarımız arasında satılık : 

seferler baıhyor 
Milano, 21 a.a. - Kanunuevel bida

yetinden itibaren, İtalya ile şarki Ak
deniz limanları arsaındaki deniz mü
nakaUltı yeniden itlcmeğe başlıyacak 
ve gittikçe inkişaf ettirilecektir. Tri
este, Venedik, Cenova ve diğer italyan 
limanlariyle Ege denizi, Karadeniz, 
Türkiye, Rodos ve Arnavutluk liman
ları arasındaki 23 seyrüseferin hattı 
ilk ağızda faaliyete geçecektir. 

Adriyatika şirketinin hazırlıkları 

Venedik, 21 a.a. - ''Adriyatika" İ
talyan vapur §irketi, şarki Akdeniz, 
Ege ve Karadenizdcki 23 hattının mil
nakaliltının artması \izerine ilkkSnun
dan itibaren daha faal bir şekle kona
cağını bildirmektedir. 

Lüblinde tesis edilecek 

yahudi mıntakası 
Bern, 21 a.a. - Lublin civarında te

sis edilecek olan yahudi mıntakası, 

bir mumi vali tarafından idare oluna
caktır. Fakat bu umumi vali, selcihi • 
yetlerini bu mıntakada asayişi idare
ye ve vaziyeti teftişe memur olarak 
Polonya'ya gönderilen S. S. kıtaları
na terkedebilecektir. 

Bu haberi vermekte olan "Svens
ka Dagbladet" gazetesinin Berlin mu
habiri, bu mıntakaya şimdiden 50 bin 
yahudi tahşit edilmi§ olduğunu ve 
bunlar arasında bir çok zatürree ve ti
füs vakalarına tesadüf edildiğini efe i
lave eylemektedir. 

HARiCiYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Haridye Vekaletinden : 

1 - Satın alınacak 18200 litre ben
zin açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 2336,40 
ve muvakkat teminat 175,23 kuruştur. 

3 - Milnakasa 7. 12. 1930 per§embe 
gUnil saat 16 da Ankarada vekalet .a
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminat mektup veya 
makbuzlarını mezkfir tarihte komis
yona tevdi etmeleri ve ıartnaıneyi al
mak i•tiyenlcrin vekUet levazım mil
dlirlüğüne milracaatları. 

(5980) 15919 

ANKARA BELEDiYESi 

Dıvar yaptırılacak 
Ankara Belediyeıinden : 
1 - Yeni yapılmakta olan BüyUk 

Millet Meclisi binasına giden yolun 
Rus scfarcthaneıi tahdit eden dıvarın 
in,ası 15 gün müddetle açık ekıiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3683) lira 
(53) kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (276) lira 
27 kuruştur. 

4 - Şartname ve keşif defterini 
görmek iıtiyenlerln her giln encümen 
kalemine ve iıtekl!lerin de 8. 12. 939 
cuma günü saat 10.30 belediye encU
mcnine müracaatları. 

(5975) 15915 

Satılık yer 
Ankara Belediyeıinden : 
1 - Yangın yerinde 838 adanın 3 

parselinde bulunan belediyeye ait 14 
metre murabbaı yol fazlaaı 15 gün 
müddetle açık artırmaya konulmuı
t11r. 

2 - Muhammen bedeli 84 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 6,30 liradır. 
4 - Şartname ve krokisini görmek 

iAtiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 8. 12. 939 cuma 
günil saat 10.30 belediye encümenine 
müracaatları. 

(5956) 15916 

Kiralık odun deposu 
Ankara Belediyesinden : 

Satılık - Kavaklıdere İran sefaretine 
dönen tahtalı köprü tam karşısmda asfalt 
üzerinde 20 cepheli 1040 M. 2 arkası yeşil 
saha Ap. elveriıli Senayi C. 82 No. 1953 T. 

4263 

Satılık otomobil - Plymouth marka, 
ıg37 modeli, 6 ıilindirli, lüküı karoserli, 
iki kapılı, henüz 20.000 km. yapmıı, gayet 
iyi kullanılmıştır. Adres: İaveç sefaretha
nesi, Tel: 6644. 4266 

Satılık apartman - Bahkpazarında pi • 
yaıaya yakın 4 daireli 240 lira irath ayrıca 
bir apartmanlık arsalı o/o de 4-0 borçlu Tel. 
2406 Bayram C. No: 1 4288 

Satılılc ıpartmınlar - Cebecide munta
zam iratlan olan 2, 3, 4, 6, daireli banka· 
ya borçlu Tel: 2406 Bayram caddesi No: ı 

4289 

Satılık evler - Ankaranm her tarafında 
ahşap beton evler Tel: 2406 Bayram cad
desi No: 1 4290 

Satılık arsalar - Yenişehir, Cebeci, Mal 
tepe, lıtasyon arakalarında ucuz ve iste
nilen ebatta Tel: 2406 Bayram caddesi 
No: 1 4291 

Satılık arsalar - Demirtepede Bakan • 
hklara çok yakın 300 - 400 metre arasın· 
da yen i parselli çok ucuz Tel: 24015 Bay • 
ram C No: 1 4292 

Satıllk motosiklet - Yolculuk dolayı • 
siyle iki zamanlı (Viktoryı Hanı) motor. 
Bir motosiklet acele satılıktır. Yenişehir 
Kizım Özalp cad. No: 44 birinci kat. B. 
Avniye müracaat. 4296 

Satıhi otomobı/ - Pontiac marka 935 
modeli, iyi halde, adres Çıkrıkçılar yoku· 
şu Şen Yurt ap. N, 8 her ıün öileye ka · 
dar. 4305 

Satılık bakkR/ dükk.inı - İyi bir mev • 
kide h:lek bir bakkalıye satılıktır. Postane 
arkası Sanayi cıd. Çın.ctlh mağazasında B. 
İsmail'e müracaat. 4316 

Satılık arsalar - Büyük Millet Meclisi 
inşaatı yanında bir parselde iki bina in
şasın.a uygun ucuz fiyat Tel: 2ıs1 Yeni 
sinema üzerinde. 4322 

S<t ulık otomobil - 938 modeli mücoddet 
Linkoln marka yedek parç01lariyle. Yeni 
sinema üzerinde Hayri Dilman Tel: 2181 

4323 

Satılık dUhk.!nlar - İ' Bankası kansı -
sınöa tiç dlıkkSn ucuz fiyat Tel: 2181 Ye· 
ni sinema üzerinde. No: S 4324 

Acele s1tt.slık ev - Ycniıehi r Ertürk so
k a ğ ın.da 4 odalı büyük bahçeli müstakil ev. 
Yeni sinema üzer;nde S No. H. Dilmtt n. 
Tel : 2181. 4351 

Acele sa tılık hane - Kırıkkalenin Ye -
ni1oğan m <1. h~Jlesinde .S oda mil.,temllitlı 
kullanı,h bir hane satılıktır. İçindeki sa -
hibine mtiracaat. 4356 

Satılık Fotinler - 1100 cift •ske.ri fo -
tin ucuz: fiyatla satılıktır. Tı-Jıta.kale Pınar 
sokak ı No. ya milracaat. Muharrem To • 
puz. 7357 

Kiralık : 

Kiralık ıpartmın - Genit 4 oda v.ı. 
Sabit 2 gardrop, ı büfe tam konfor cihaz 
ve' teıisatr fevkaHide nezaret. İç Bakanlık 
kareısı Kızdırmak ıokak • Tel: C5046 40815 

Kiralık konforlu daireler - Yenişehir
de Yüksel caddt:ıinde Mimar Kemal mek
tebi karşısında yeni yapılan apartmanın 
be-s er odalı ve her türlü modern konforu 
havi kaloriferli daireleri kiralıktır. Her 
gün sut 10 ili 18. Telefon: 2497 4109 

Kıra/ık - Jandarma enstitilsü yanında 
vekaletlere S dakika mes&fede asfalta ya. 
kın yeni yapılan Koçak Ap. 5 ıer odalı dı· 
ireler 30 - 45 lira içindekilere müracaat. 

4231 

Kiralık dıur• - Ulus meydanında Ko • 
çak hanında 1 ci katta bilro için bir daire 
kiralıktır. Kaloriferi asansörü var. Kapı • 
cıya müracaat, 4258 

Kiralık daire - Yenlıehir Demirtepe 
Ekonomi sok. No: 21 de 3 oda banyo mut· 
fak saire. ve balkon, Müracat D.D. yollan 
Mağaza şefi Tel: 1797 4259 

Kiralık daire - Yeoiıehirde tren köp· 
rUıü yanında Telgaza giderken Almaç a· 
partmanında üç oda bir hol tanı konfor)u 
çok ucuza fırsattır. 4265 

Kiralık oda - Yenişehirde Emciler 
caddes!nde 66 numaralı evin ikinci katında 
balkonlu, geniş ve ferah bir oda kiralık: -
tır, möble de verilebilir Telefon 2406 

42G8 

Kiralık güzel odalır - Güven meydanı
na yakın havadar güzel manzarah ıüneıli 
müsaJt kira ile. Sellnik caddesi No: 16 

4274 

Kiralık - Polis enstitilstl ve Maltepe 
arkasına. teudllf eden ı23Q ada 2 prıelde 
üst kat üç oda kiralıktır. Alt kata müra -
c.aat. 4277 

Kiralık. oda - Bakanlıklara ve Atatürk 
Bulvarına çok yakın mevkidedir. MalQmat 
için meırutiyet caddeıi Yenikahk ıokak 
9 numaraya müracaaL 4281 

Kira/ılr. - Bahçeli evlerde altı odalı her 
türlü konforu mevcut milceddet 30 numa· 
ralı hane kirahktır. Tel: 12'87 ye müra .. 
caat. 4293 

1 - İstasyonda silo civarında Kan
hgöl mevkiinde belediyeye ait 300 
metre murabbaı mahal odun ve köm\ir 
deposu yapılmak Uzere 31. S. 940 ta
rihine kadar kiraya verilmek Uzerc a
çık arttırmaya konulmuştur. 

Kiralık daire - Yenitehlr Demirtepe 
Urunç ıokak No: ı - 2 apartmanın birinci 
katı. 4 oda, hol, banyo v.ı. konfor. Her za
man görülür, Telefon: ı348. •294 

Kiralık - Garaj ve imalithane olmıya 
elverişli geni:s depo. Sanayi caddesi 26 nu
maraya milracaat. Tel: ıss6 4297 

Kiralık - İki oda müstakil konforu ta· 
mam Maltepe İmalltı Harbiye evleri ya
nında Maltepe bakkaliyesi Abdullah Uza
ta müracaat. 4300 2 - Muhammen bedeli (1125) lira

dır. Aylığı 62,5 Kiralık oda - Aile ya.nmda Iııklar cad· 
deıi Güzeller ıokak On.uncu yıl aparhma· 
nı son kat. 430ı 

er. 4360 

3 - Muvakkat teminat (84,38) li
radır. 

Kiralık - Müstakil ı veya 2 oda bayan 
için kiralıktır. Özen pastanesl ıırasında 
No: 60 Duyal maiaza.sına mUracaat. 4303 Zayi p:ısol.ı r Devrim ilk okulundan 

Kirahk ev - Bahçeli evler yanında Ab-

Küçük ilôn şartları 
Dört ıatırlık küçük il'-nlardan ı 
Bır defa içıa 30 Kuruş 
iki dela içia 50 Kuruş 
Üç defa lçın 70 Kuruş 
Dört defa ıçia 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilinlardan her de
fası için ıo kuruş alınır. Meseli, 
10 defa neıredilecek bir iUln için 
ı40 kuruı alınacaktır. Bir kolay • 
hk olmak üzere her satır, ıcelime 
aralanndaki boşluklar müateana, 
30 harf itibar edilmiıtir. Bir kü • 
çük ilin ı20 harften ibaret olmı • 
hdır 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruı •· 
hnır. • 
Küçük llinların ı2o harfi eeçmc-
mesi llzımdır. Bu miktarı geçen 
illnlar aynca pul tarifsine tlibi • 
dir. 

VAKIFLAR U. Md. 

Kapalı zart usuliyle ilivei 
inıaat eksiltmesine ait ilandır 

Vakıflar Umum Müdürlüğün-

den : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Ankara'da Osmanlı bankası ittisa

linde borsa, vakıf paralar müdürlüğü 
ve apartıman biansı olarak inşa etti
rilmiş olan binada yapılacak ilavei in
şaatdır. 

2 - Bu ilivei inşaatın ketif bedeli 
(12324) lira (66) kuruştur. 

3 - Bu inşaata ait fenni evrak ıun
lardır: 

a - Mukavele projesi ve bu proje-
ye bağlı vahidi fiat cetveli, 

b - Fenni ve hususi ıartname, 
c - Eksiltme şartnamesi, 
4 - Yukarıda yazılı evrak htanbul

da İstanbul vakıflar başmüdürlüğü i
le İzmir vakıflar müdürlüğünde görü
lür ve Ankara'da vakıflar umum mü-

ASKERIFABRlKALAR 

----------------· Tashih - Gazetemizin lı - 17 - 19 cari 
tarihli nüshalarında çıkan As. fabrikalar 
&Jtm AL K. nun yukarıdaki ıı kalem Y~1 
alımına ait illnmın ihale günü 27-11-9: 1 
yazılacak yerde sehven 2ı.ıı-939 yazıl
mııtır. Tashih olunur. 

LEVAZIM A.MIRLlCI 

Un alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Fethiyedeki kıtaahn ıenelik ihtiya
cı olan ı29000 kilo unun 1.11.939 ıünü ya
pılan kapalı .zarfla eksiltmesinde talibi çık
ma.dıiından ı.ıl.939 çarıamba gününden İ• 
tibaren bir ay içinde pazarlıta bırakılmıt· 
tır. 

2 - Iİk pazarhfı ıı.1 ı,939 cumartesi 
günü saat lı,30 da ikinci pazarhılı 21.11. 
939 aah ,Unü ıaat 115,30 dı ve ıon pazar· 
hğı ı.ı2.939 cuma cünU ıaat 16.30 da ya 
pllacaktır. 

5 odalı daire _ Birinci kat, muşambalı dürlüğü inıaat müdürlüğünden alına
bahçe içinde. Ayh'ı 52 lira Y. eehir Kiz bilir. 
Özalp caddesi. Onuvluk sokak 8 Behiç 5 - Eksiltme 6.12.939 tarihine raat-

3 - Unun tartnameıi İıpartada tllmen 
komutanhiı binasındaki aatnı alma komis
yonundadır. İıtekliler p.rtnameyi komiı 
yonda ıörebUirler. 

4 - Muhammen tutan 19350 liradır. 

Tümer. 431S 

Kirallk - Havuz Başında Karanfil so
kak 13 No. da 4 odalı bir hollü gayet ferah 
zemin katı Tel. 3079 4331 

Kiralık - Maltepe son durak ilerisinde 
asfalta pek yakın beş oda bir hol rnutbak 
ve banyayu h:ıvi üst kat bir daire içindeki-
lere müracaat, 4332 

!ayan çarşamba günü saat on bette 
Ankara'da ikinci vakıf apartımanda 

vakıflar umum müdürlüğünde topla • 
nacak ihale komisyonunda yapılacak
tır. Teklif mektupları mukarrer saat
ten bir saat eveline kadar makbuz mu
kabilinde komisyon reisliğine vcril-

S - İlk teminatı 1451 lira ZS kuruflur. 
15 - İıtcklilerin l.ı2.939 cuma günü sa.ı 

at 16.30 da satın alma komisyonunda bu 
lıınmaları. 

7 - Saat ayarı tümen daire saatnıdan 
yapılacaktır. (5851) 15900 

Montaj hangarı yapfırılanacak 
Kira/ık oda - Atatürk bulvarı asfalt il- mtş olacaktır. 

Ankara Levaznn Amirliği Satrn 
Alma Komisyonundan : 

zerinde mobleli ve konforlu 1 oda kiralık- 6 _ Eksiltmeye gireceklerin 924 ti-
tır. Tutmak istiyenlerin Ulusta M. T. ru-
muzuna mektupla müracaat etınesi. 4334 ra 35 kuruş muvakkat teminat verme-

leri ve aşağıda yazılı vesikaları haiz 
Kiralık oda - Alt katta üç odalı kon .. 

forlu b ir dairede iki oda, erke:;ıiz bir aile- olmaları şarttır. Bu vesikaları ibraz e
ye 20 liraya kiraya veriJecektir. İzmir cad demiyenler {A, B, C) fıkralarında ya-
29 za müracaat. 4338 zılı evrak verilemez. 

ı - Eskişehir garnizonunda yaptınla 
cak montaj hanıarı ve müıtemilltı kapa.
h zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 8.12.939 cwna gün.il 13. 
at 16 da Eskişehir kor 53.tın alma kom.ia.
yonunda yapılacaktır. Acele kira/Jk k3t - Atatürk bulvarı a - 939 yılına ait ticaret odasın-

Bakanlıklar karşısı 19 No. lu Ap, 1. ci kat d 
5 oda 1 hol hava gazı elektrik saire. 2. ci an ahnmıt vesika. 
kata müracaat. 4340 b - Vakıflar umum müdürlüğü in-

3 - Keşif bedeli 89233 lira 4-4 kuruş
tur. Muvakkat teminatı S712 liradır. Bu 
iıin polanı keşif ve şartnan1esi Eslliıtehir 
Ankara, İstanbul LV. !mirlikleri satın 

alma komisyonunda görülebilir. İstekliler 
mezkO.r gün ve saatte kanunda yazılı ve 
saikle ve teminat makbuzlarını havi teklif 
mektuplarınr Eı;kJıehirde komisyon riya
setine vermiı bulunacaklardır. (5999) 

Kiralık - Yenişchirde Meşrutiyet cad .. şaat müdiirlüğünden bu i§ için alın • 
deiİ Özenli sokakta üç o<la ve hol ve antre mış müte hhitlik vesikası, 
müsait fiyatı& Tel: 3629. 4349 c - En aşağı on bin liralık tek bir 

Kiralık - İımet Pa$a mahallesi Yeni -
yol ü:ıerin<le günc~li manzaralı aylı&r 45 
li ra 4 oda ve banyolu dai re Çaldağ sokak 
aynı mahalle<le 7 No. ya müracaat. 4353 

Kiralık - Çulhl karde :il er apartmanın
da 3 üncü katta, Bir daire kiralıktır. Te -
lcfon: 2750 4354 

iş verenler 
Bay ve Baya" tezgi.htar aranıyor - Mü

racaat: Meram Meyve Evi Yenişehir Ata
tlirk Bulvarı Vardar Ap. No: 31 - 33. 

4320 

Aranıyor - Ehliyetli ev kadını ve ahçı 
aranıyo r, 1stekliyer Yugoslavya sefaret • 
hanesine müracaatları. 4272 

Kilıt verici alınacaktır - Çankaya mat~ 
baası dircktörliliüne müracaat. 4325 

inşaat işi yapmış ve muvaffak olmuş 
bulunduğuna dair vesika, 

7 - Eksiltmeye gireceklerin kapa
lı zarfın ihzarında ve teklif mektupla
rının yazılışında ve bu zarfların tev
diinde ve posta ile gönderilmeıinde 
2490 sayılı kanunun 32, 33, ve 34 ün
cü maddelerine harfiyen riayet etme-

15922 

İnşaat münakasası 
Ankara Levaznn Amirliği Saim 

Alma Komiıyonundan : 
leri 11i7lmdır. (5852) 15816 

l - Çorluda inşa edilen tayyare ~arni 
---------·-------·• I zonu ve meydanı için S adet cephaneli it 

BAŞVEKA.LET 

Bir memur ve iki 
daktilo alınacak 
Batvekalet Beden Terbiyeıi Ge

nel Direktörlüğünden : 

pazarlıkla inp edilecektir. 
2 - Beherinin keıif bede.ti 4438 liraa 88 

kuruş olup muvakkat teminatı 27ı6 lira 25 
kuru,tur 

3 - ihalesi 23-11-939 Pet'Jcmbe cilnil 
saat IS dedir. 

4 - İateklil~r kanunun ikinci Ye üçüncü 
maddelerindeki belceleriylc birlikte belli 
ciln ve aaatte Çorluda kor satın alma ko 
misyonunda bulunmaları. (6002) ı592S 

A<anıyor - Dikiş bilen bir 
Bayana ihtiyaç vardır. liaraççı 
lere müracaat. 

tezgahtar 
Kard•• • Genel Direktörllik Saha ve Tesisler Sığır eti alınacak 

4355 Dairesi için yilksek mektep mezunu, 
---------------- devlet hizmetinde bulunmuı ve terci Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
Aranıyor : 

han teşki!St itlerindc çalı~mıt bir me
murla (40) ve (50) lira ilcretli ikl dak
tiloya ihtiyaç vardır. Memuriyete ve 

D•po aranıyor - Atatürk Bulvarı Var- daktiloluklara talip olanların memu
dar Ap. civarında veya yakınında arka rin kanununun 4. üncü maddesinde 
yollarda Müracaat Meram meyve evi Ye
nişehir Atatürk Bulvarı Vardar Ap. No: 
3t-33. 43a1 

Birliklerin ihtiyacı olan ıoa ton ıığır 
etinin kapalı zarfla ihalesi gününde talibi 
çıkmadığından işin bir ay içinde pazarlık· 
la bitirileceğinden ilk pazarlığı 23-ıl-939 
perşembe günil saat ıs de yapılacaktır. 
Muhammen tuurı 27000 liradır. Teminatı 
2025 liradır. Sartnameıi komiıyonda cö 
rülebilir. İsteklilerin teminat makbuz ve
ya mektuplariyle beraber belli sün ve sa
atte Edime müşiriyet daireıindeki satrn 

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

Aranıyor - Yeniıehir • Çankaya ara • 
sında Uç oda, mutfak, banyo eşya ile be • 
raber ayrı bir daire. Telefon: 5095 4311 

Aranıyor - Bir ecnebi refikasiyle bir • 
tikte bir sene müddetle oturmak için iki 
mobilyalı oda aramaktadır. Poliı eneti -
tüsünde Sebati Ataman'a müracaat. Tele -

fon: 2862 4362 

iş arayanlar : 
iş aranıyor - Londra üniversiteıinden 

qıezun bir türk genci hususi in&:ilizce, fran· 
ıızca derı verecektir. Yeni Sinema Uzerin
de Hayri Dilmana müracaat. Tel; 2181 

424'.l 

lı ırıyor - lncilizce, almanca bilen 
diplomalı bir alman mürebbiye çocuk ba. 
kım l~leri arıyor. YeniDehir Atatürk Bul
varı No. 4ı Viyana terzihanesine müra • 
caat. 4260 

lş arıyor - Uzun seneler çahşmıı tec
rübeli bir makastar iş aramaktadır. Ulus' 
ta (Makastar) rumuzuna mektupla mü -
racaat. 4302 

iş arıyor - Güıel ıanatlara lcıina bir Ü· 
niveraiteli ehven şartla hususi hocahk, ki.
tiptik veya mUrebbilik arıyor. Y. ıttıir 
t. lnönü cad. No. 74 - 1 Mustafayı mek • 
tupla müracaat. 4337 

lş arıyor - Lise derecesinde tahsili 
olan eıki tilrkçe ve daktilo bilen bir ıehit 
yarbay kızı müessese veya yazıhanelerde 
i~ aramakta.dır. Ulus'ta (M. A.) rumuzuna 
mektupla müracaat. 

iş arıyor - Diplomalı bir alman şvester 
yeni doğmuş yahut büyü.k çocuğu olan bir 
aile nezdinde i;, ırıyor. Adres: Y eniıehir 
Okula sokak No: 9 Sör Kladiya. 4361 

Bir a$ÇI ı'ş ırıyor - Alaturka ve alaf -
ranga yemek Pitirmeeini bilir bir aeçı iş 
arıyor. Ti: 1287 ye müracaat. 4358 

Zayi - Uçüncü orta okuldan almış ol
duğum tasdiknamemi z.ayi ettim. Yenisini 
çlkartacağımdan eskisinin hükmü olma -
drğı ilin olunur. Üçüncü orta okul 2 E de 
870 Seher Hlinöz. 4347 

gösterilen evrak ve vesaikleriyle ni -
hayet 30-11-939 günü aktaınına kadar 
Genci Direktörlliğe m\iracaatları ilan 
olunur. 15928 
-------------·----'alma komisyonuna gelmeleri. (6003) 1SQ:6 

Un alınacak 
Ankara Levurm Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinşi M iktarı Şekli Tutan Muvakkat teminatı 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

Odun 270.000 Kapalı zarf 32292 2429 40 
1 - Alayın senelik un ihtiyacı kapalı z~ rf usuliyle Dörtyolda belediye salonundaa 

ıı~ı2.939 e-ünü yapmak üzere münakasaya çrkarılmı$tır. 
2 - Muvakkat teminatı ve miktarı, tahmini fiyat yukarıya çıkarılmıştır. 
3 - Şartnameyi okumasını arzu edenler her gün alay levazımına müracaat edecek-

lerdir. (6004) 15927 

Ekmek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Miktan Muhammen B. İlk Teminatı 
Kilo Lira Kr. Lin. Kr. 

Ekmek 42000 4620 00 346 50 
Kırıkkale askeri sanat lisesi talebesiyle kadro erlerinin ihtiyacı olan (42000) ki

lo ekmek 8-12-939 cuma aünü aaat 14 de açık eksiltme ile alınacaktır. Kanuni eartla
rı haiz isteklilerin 346 lira 50 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fab· 
rikalar muhasebeciliii veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli ıün ve eaatte 
Mp. Sa. Al. komisyonuna gelmeleri. (600ı) 1S924 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan • 

Cinıi Miktarı Muhammen B. İlk Teminatı 
Kilo Lira Kr. Lira Kr, 

Koyun eti 7000 2800 00 21 O 00 
Kınkkale aakert ıanat lisesi talebesinin ihtiyacı olan 7000 kilo koyun et i. 8 - Birin

ci klnun - 939 cuma günü ıaat ıs de açık eksiltme ile alınacaktır. 
Kanu!1i şartları haiz isteklilerin 210 lira dan ibaret ilk tenı i n.,tlarını J{ırıkkale as

keri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilint!c yatııarak belli sri,l : ı 
ve uatte Mp. Sa. Al. Ko.na gelmeleri. (5997) 1592J 

Kışhk sebze ah nacak 
Ankara Levaznn 

Cinsi 

Pırasa 
Lahna 
Ispanak 

.Kuru soğan 
Patates 
Kereviz 
Taze bakla 

Amirliği 
Miktan 
Kilo 
3000 
3000 
3000 
2000 
3000 
1000 
1000 

Satın Alma Kolt'İsyonundan: 
Muhammen B, 
Lira Kr. 
300 00 
300 00 
450 00 
200 00 
300 00 
200 00 
250 00 

İlk ten":nat 
Lira Kr. 

2JOO 00 HO 01 
Kırıkkale aıkeri aanat lisesi talebesiyle kadro erlerinin ihtiyacı otan yukRr 11 lıı 

cins ve miktarları yazılı yedi kalem kıılık yaş sebzenin 4-12-939 pazartesi eünü saat 
ı4 : ıs kadar açık eksiltme ile alınacaktır. 

Etem Soyka :l. ._ .. i. Sev:m adlarına ı282 
12"83 1284 numaralı otohil'I pasoları kay -
bolrr:uştur. Yenileri çıkttrtlac8&ından eaki· 
l~rinin hU.kmil olıı:ıl'.dığı ilan olunur. 434S 

4 - Şartnameıini görmek iıtiyenle
rin her gün cnc\imcn kalemine ve is
teklilerin de 8. 12. 939 cuma günü saat 
10.30 da belediye encümenine müra
caatları. (5977) 15918 

di paıa çiftliti.ıde üç oda bir hol altında 
Bekir çavu~ müracaat. 43ı2 

Zayi mübUr - tı Bankasındaki 27783 
numarah lcüçük cari hesablmd& kullandı • 
ılım tatbik mühUrümü kaybettim. Yenisi a 

ni alacağımdan eskisinin hükmü olmadığı 
il1n olunur. V chbi Bayrak. 4346 

İsteklilerin ıso liradan ibaret ilk teminatlı\rını KırılrkPlc &f::kerr Fb. mnhaı:;ebeci .. 
lfli veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli eiın ve saatte ?-tip. Sa. Al. Ko. n:ı 
gelemeleri. (5849) 15815 



22 - 11 - 1939 

VlLAYETLER 

1 nşaat mü na kasası 
'fstanbul P. T. T. Müdürlüğiin

den: 

1. 11. 939 çarşamba saat 15 te ka
palı zarf usuliyle eksiltmesi mukar
rer R. Hisar P. T. T. merkez binası 
inşaatı için toplanan komisyona, ke
şif ve şartnameleri dahilinde müraca
at eden olmadığından kanunun 40 ın
cı maddesi mucibince bu iş yeniden 
ve kaplı zarf usuliyle eksiltmiye ko -
nulmuştur. Eksiltme 29. 11. 939 çar
taınba saat 15,30 da B. postahane bi
nası birinci katta P. T. T. müdürlilğü 
odasında toplanacak alım satım ko
nıisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 21405 lira 16 kuru,, 
muvakkat teminat 1605 lira 39 ku
ruştur. 

İstcklfledn mukavele, eksiltme ba
yındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
§artnameleri proje keşif hülasasiyle 
buna müteferri diğer evrakı 107 ku
ruı mukabilinde almak ve muvakkat 
teminatını yaptırmak üzere çalışma 
günlerinde mez°JEGr müdürlük idari 
kalem levazım kısmına, eksiltme sa
atinden bir saat eveline kadar en az 
15,000 liralık bu işe benzer iş yaptığı
na dair idarelerinden almış olduğu 
vesikalara istinaden İstanbul vilaye
tinden eksiltme tarihinden en az se
giz gün evel ahnmış ehliyet ve 939 
senesine ait ticaret odası vesikası ve 
muvakkat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektuplarını havi kanu
nun tarifine göre hazırlanmış mek
tuplarını sözü geçen komisyon baş

kanlığına numaralı makbuz mukabi-
linde tevdi etmeleri. (9272) 5796 

15751 

Katip ahnacak 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden: 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterlik Bürolarında açık bulunan 
Uç k5tipliğe müsabaka ile katip alına
caktır. 

Bu müsabakaya girebilmek için ta
liplerin: 

1. - Türk olması (NUfus Hğıdı). 
2. - Çalıgmıya mani bir hastahği 

bulunmaması (tabip raporu) 
3. - En az lise tahsilini bitirmiş ol

ması (lise şehadetnamesi) 
4. - Herhangi suihal ve ilişiği bu

lunmaması, (hüsnühal veya beraat 
zimmet mazbataları) 

6. - Diğer J;ıiç bir daire ve müetı
sesede vazife ve alakasının bulunma
ması şarttır. 

Talfpler aıaıuud ... ı ~nunu•v•l 020 

cuma günü saat (10) da parti merke
zinde yapılacak olan müsabaka imti
hanını kazananlara (100-120) lira ay
lık ücret ve buna ait mesken bedeli 
tesviye olunacaktır. 

Kaligrafisi iyi ve ayrıca ecnebi bir 
lisan btlglsi olanlar tercih olunacak
tır. Müsabakaya girmek iııtiyenler 30 
2. Teşrin 939 perşembe günü saat 18 e 
kadar yukarda adı geçen vesika ve üç 
kıta fotoğraflan ilişik dilekçeleriyle 
Başkatipliğe müracaatla adlarını kay-
dettirmeleri rica olunur. 4288 

MALlYE VEKALETİ 

Daktilo imtihanı 
Maliye Yeki.Jeti Varidt Umum 

Müdürlüğünden : 

Varidat umum müdürlüğünde mün
hal bulunan 80 ve 90 lira ücretli üç 
daktiloluk için 2 - birincikanun - 1939 
cumartesi günü saat 14 de bir imtihan 
Yapılacaktır. 

Bu imtihana gireceklerin memurin 
kanununun 5 inci maddesinde yazılı 
lartları haiz olmaları vt: ayrıca en az 
iiç sene müddetle daktiloluk yaptık -
larına dair hizmet vesikası ibraz et -
ttıcleri şarttır. 

İmtihana girmek istiyenledn mek
tep şahadetnamesi, nüfus kağıdı, hiz
tnet vesikası ve fotograflı bir istida 
ile birlikte varidat umum müdürlUğü 
ne müracaatları. 

(4946) 15884 

P. T. VE T. MODORLOGU 

Hük bandı ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için 100.000 adet 
hük bandı kapalı zarfla eksiltmeye 
Çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (7500), mu -
\takkat teminat (562,5) lira olup ek -
•iltmesi, 19 birinci kanun 939 salı gü 
nU saat (16) da Ankarada P. T. T. u
tnunı müdürlük binasındaki satın al
llıa komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
~kbuz veya banka teminat mektu -
bıyle kanuni vesaiki veya teklifi muh-

ULUS 

tevi kapalı zarflarını o gün saat (15) 
şe kadar mezkur komisyona verecek
lerdir." 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, lstanbul'da P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be -
delsiz olarak verilecektir. (5602) 

15561 

2. No. lı fincan alınacak 
P. T. T. Levaznn Müdürlüğnü

den: 

I - Müteahhit nam ve hesabına ek
siltmeye konup talibi çıkmıyan 78.000 
adet 2 No. lu fincan pazarlıkla alına
caktır. . 

2 - Muhammen bedel (19500) mu
vakkat teminat (1462,5) lira olup pa
zarlık 5 birinci kanun 939. salı günü 
saat 16 da Ankarada P. T. T. umum 
müdürlilk binasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin şartları öğrenmek ü
zere her gün Ankara'da P. T. T. le
vazım lstanbul'da P. T. T. levazım ay
niyat şube müdürlüklerine ve pazar
lığa işitrak için de mezkur gün ve sa
atte o komisyona müracaatları. 

(5783) • 15736 

2 No. h fincan ah nacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 -Taahhüdün ademi ifasından do
layı 50.000 adet 2 No.lu fincan açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (12500) mu
vakkat teminat (937,5) lira olup ek-

zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II - Keşif bedeli ' 243490,34 ve mu

vakkat teminatı "8489,04'' liradır. 
III - Eksiltme 1-12-1939 cuma gü

nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Keşif ve şartnameler her gün 
"720" kuruş mukabilinde sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin yüksek mühendis 
veya mimar olmaları, olmadıkları tak
dirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı 
inşaatın sonuna kadar iş başında bu -
lunduracaklarını noterlikten musad
dak bir teahhüt kağıdı ile temin etme
leri ve "75.000' liralık bu gibi inşaatı 
muvaffakiyetle yapmış olduklarına 
ait vesika vermeleri lazımdır. Müna
kasaya iştirak edecekler yukarda yazı
lı vesikayı eksiltme gününden "3" gün 
evveline kadar İnhisarlar umum mü
dürlüğü inşaat şubesine ibraz etmele
ri liizımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunun 
5 inci maddede yazılı kanuni vesaik 
ve teminat parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarflar eksiltme günü iha
le saatinden bir saat evveline kadar 
yukarda adı geçen komisyon başkan
lığına makbuz mukabilinde vermele-
ri lazımdır. (9441-5870) 15827 

KAZALAR 

Su tesisatı 
ıiltmeıi, 8 kanunusani 940 pazartesi Nev§ehir Oçhisıır Ilelcdiye Riya· 
günü saat (11) Ankarada P. T. T. , setinden : 
Umum müdürlük binasındaki satın 1 - 18922 lira 47 kuruş bedeli ke-
alma komisyonunda yapılacaktır. şifli kasabamızın su tesisatına talip 

3 - İstekliler, muvakat teminat çıkmadığından 26. 10. 939 tarihinden 
makbuz veya banka teminat mektu- ıtibaren bir ay müddetle pazarlık su-
biyle kanuni vesikalarını hamilen retiyle eksiltmeye konulmuştur. 
mezkur gün ve saatte o komisyona mü 2 - İhale 25. 11. 939 cumartesi sa-
racaat edeceklerdir. at onbeşte lıelediye encümeni huzu-

4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. runda yapılacaktır_ 
levazım fstanbulda P. T. T. levazım 3 - İlk teminat 1422 liradır. 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be- 4 - Talipler 2·t90 sayılı kanuna 
delsiz olarak verilecektir. tevfikan evrakı miisbitelerini ibraz 

(5960) · 15719 etmeleri ve bu işe ait şartnameler ta
lep vukuunda parasız olarak gönderi
leceği ilan olunur. 

MÜNAKALAT VEKALETİ 

Kömür alınacak 
Münakalat Vekaletinden : 

1 - 27.11.939 pazartesi günü saat 
(10) da münakalat vekaleti levazım 
müdürlüğü eksiltme komisyonu oda
sında ceman (2600) lira muhammen 
bedelli (100) ton yerli Karabük kok 
kömürü malı zarf usulü ile eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (195) lira -
dır. Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
vekalet levazım müdürlüğünden para
sız olarak verilir. 

3 - İsteklilerin kanuna göre vesa
ik ve teklif mektuplarını 27.11.939 pa
zartesi günü saat (9) a kadar komis· 
yona vermeleri lazımdır. (5812) 15754 

OKULLAR 

Matra ahnacak 
Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 

Komisyonundan : 

1 - Harp okulundan subay çıkacak o -
kurlar için 771 tane matra açık eksilt -
meye konmuştur. Eksiltme 28 - 2. teş. -
939 sah günü ıaat ıs de An.karada harp 
okulu binasında milteı1ekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1542 lira ve ilk 
teminatı 1111 liradır. Şartnamesi her riln 
Ankarada mezkur komisyondan ve İııtan
bulda İstanbul levazım amirliği satın al· 
ma komisyonunda rörülebilir. 

3 - Eksiltmeye ıireceklerin prtname
slnde yazılı vdaik ve ilk teminat mek • 
tup veya makbuzları belli gün ve saatte 
komisyonda bulundurmaları. 

(5816) 15796 

Manevra sandığı ahnacak 

15869 

D. DEMIRYOLLARI 

20 fon karpit ah nacak 
D- D. Yollan Satın Alma Komis· 

yonundan· : 

Muhammen bedeli 7000 lira olan 
20 ton karpit 28.11.1939 salı günü saat 
15 te kapalı zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 525 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve telCliflerini ay
nı gün saa 14 de kadar komisyon reis· 
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
dılacaktır. (5780) is761 

585 Ml. Meıe azman ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 

17650 lira muhanunen bedeli olan 
585 M' meşe azman kapalı zarf usu
liyle mübayaa edilecektir. Bu ışın 
muvakkat teminatı 1323,75 liradır. 

Münakasa 1.12.1939 cuma günü saat 
15 de Sirkeci'de 9. işletme binasında 
A. E. komisyonu tarafından yapıla
c-:ktır. İsteklilerin ayni gün saat 14 e 
kadar kapalı zarflarını komisyona 
vermeleri lazımdır. Şartnameler para
sız olarak komisyondan verilmekte • 
dir. (9389/5824) 15812 

MAHKEMELER 

Harp Okulu Komutanhğı Sa. Al. Ankara Birinci Sulh Hukuk Mah 
Komisyonundan : kemesinden: 

1 - Harp okulundan subay çıkacak o- Gazi Orman Çiftliiinde Nezihi ve Semih : 
kurlar iı;in 771 adet manevra aarı.dıir ita -
pah zarfla ekıiltmeye lı:onmuttur. Ziraat bankasına izafeten avukat Tev-

Ekslltme 28 - 2. teıı. - 939 salı günU sa- fik Çiper tarafından aleyhlerinize açılan 
at 11 de Ankarada harp okulu binasında davadan dolayı ikametgahlarmızın meçhu
müteııekkil komisyonda yapılacaktır, liyetine mebni ilanen davetiye ve gıyap 

2 - Muhammen bedeli 5782 lira 50 ku- kararı tebligi ıuretiyle ırtYabınızda yapı-
rustur. Uk teminatı 434 liradır. lan dtırutma sonunda otuz liranın yüzde on 
Şartnamesi her gün Ankarada mezkQr ücreti veklilet ve mahkeme masraflariyle 

komisyonda ve htanbulda İstanbul le - birlikte tahsiline 19.10.939 tarihinde karar 
vazır.ı :mirliği satın alma komiıyonunda verilmis oldu~u illlncn teblii olunur. 
görülebilir. (5979) 15914 

3 - Eksiltmeye ıireceklerin şartname -
sinde yazılı vesaik ve ilk teminat mek -
tup veya makbuzlarını havi teklif mek -
tup!arını belli gün ve eaatten bir saat e • 
veline kadar komiıyoııda bulundurmaları. 

(5817) 15797 

GÜMRÜK VE lNHlSARLAR V. 

İnşaat ilavesi yaphnlarak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 

1 - Şartname, plan ve keşifnamesi 
mucibince Ankara bira fabrikasında 

ilaveten yaptırılacak inşaat işi kapalı 

iCRA VE iFLAS 

Ankaar icra Memurluğundan 

Hscıdoian mahallesi Ariyer sokak No: 
4 de mukim iken halen ikametriln bulurı
mıyan Tahsin CivaJ. tarafma : 

Ankarada Enver vekili avukat Aziz Ba
rikan tarafından 20-S-1939 T. ve 7256/989 
No.lı noter senedi muclbince talep eylcdi
l:i 534 lira için Ankara sigorta sandığın -
daki istihkakınıza ihtiyaten haciz konulup 
ödeme emri ilanen teblig ve müddeti geç
ettiğinden icrai hacze inkilap ettiği icra ve 
iflb kanununun 103 üncü maddesi.ne tev -
fikan teblig ve bir diyeceğiniz varsa ilç 
ıUn içinde bildirmeniz lüzumu bildirilir. 

4344 

DENiZ LEVAZIM 

Sade yağı alınacak 
M. M. V. Deniz Levaız Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (120.768) li

ra olan (120.000) kilo sadeyağınm 28 -
2 nci teıı. - 939 tarihine rastlryan sah günü 
saat 14.30 da kapah zarfla eksiltmesi ya -
pılacaktır. 

2 - İlk teminatı (7288) lira (4-0) kuruş 
olup ıartnamesi her ıün Kaaımpaııada 
bulunan komisyondan (604) kuruş bedel 
mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını en geç belli gün ve 
saatten bir saat evetine kadar komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde verme
leri. (9247-5778) 15794 

MiLLi MÜDAFAA 

Parke yol i nşôsı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Keşif bedeli 5012 lira 25 kuruş olan Ak

köprü civarında parke yol açık eksiltme . 
ye konmuştur. Eksiltmesi: 24-11 .939 cuma 
günü saat 11 dedir. 1 Ik teminatı 376 lira 
olup prtnamesi 26 kuruşa komisyondan 
alınır. Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. 

ve saatmda Ankarada M. M. V. satm al
ma komisyonunda bulunmaları. (5893) 

15902 

Yün battaniye allnacak 
M. M. V eki.leti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 800 

kuruş olan 3000 adet yün batta.niye 9 ı. 
kanun 939 cumartesi günü saa.t ıı de ka
palı zarf usuliyle 6atm almacağından is
teklilerin 1800 liralık t~minatlariyel bir· 
Jilete teklif r~~ktuplarını eksiltme saatında 
behemehal bir saat evetine kadar Ankara
da M. M. V. aatm alma komisyonuna ver-
meleri. (5894) 15903 

Sıhhi cam malzeme 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 2950 lira 

olan 292 kalem sıhi cam mal:ı:eme 30 2 
teş. 939 perşembe günü saat 11 de pazar: 
!ıkla satın alınacğından isteklilerin 424 li
ra 50 kuruşluk tcminatlariyle birlikte pa
zarlık gün ve saatında Ankarada M. M. 
V. satın alma komisyonunda bulunmaları. 

(5895) 159()4 

Hasf a nakliye "rabası ah nacak 
1\1. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

Sa. Al. Ko.da bulunmaları. 
(5746) 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 315 
15699 lira olan yuz adet hasta nakliye arabası 

J 1 1. kanun 939 pazartesi günü saat ı 1 de 
kapalı zarf usuliyle stın alınacaktn. İlk 
teminat 2362 !ıra 50 kuruş olup ıartnamc
sı 160 kuruş komisyondan alnıır. 

Tim ar ah nacak 
• • Eksiltmeye gı recekler teklif mektupl:ırı-

M. M. Vekaletı Satın Alma Ko- nı ihale saatından behemehal bir saat e-
misvonundan : 1 \'Clıne kn~ar Aııkarac1a'da tı~. M. V. satın 

Beher adecline tahmin r.dilcn fiatı (llO) alma l:omısyonuna verrnelerı. (5896) 15905 
yiiz on kuruş olan ( 10.000 : 25.0ln)) on 
b:n iııı yirmi ııe~ bin a.dct tımar rırçrn 110 ka'em CC'rilhi alat alınatak 
kapalı zarf usu!ıylc munakasaya kouul- 1 1 • 
mu~tur. İhalesi 4 birinci kanun 1939 pa -
zartesi günu ımat on birdedir. İlk teminatı M. M. Vokaleti Satın Alma Ko-
(2062,5) iki bin altmış iki lira elli kııruıı
tur. Evsaf ve şartnamesi ( 13-B) yüz otuz 
sekiz kuruş mukabilinde M. M. V. saaun 
alma komisyonundan alınabilir. İstekli -
lerin kanunun cmirettiği belgelerle ihale 
&aatindcn bir saat eveline kadar M. M. V. 
&atın alma komisyonunda bulunmaları. 

(5808) 15&09 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 4300 lira 

olan 110 kalem cerrahi ilet 5 l. kanun 939 
salı guntl s::at 10 da Ankarada 'M. M. V. 
ı;ntın alma komııyonunda pazadtkla satın 
alınaca,~ınd:ın isteklilerin 645 liralık temi
natl:ıriyl e birilktc pazarlık gün ve saatın
da komısyonda bulunmaları. (5898) 15906 

Sedyelik bez ahnacak 
misyonundan : M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

Mütenhhit nam ve hesabına beher ade- misyonundan : 
dine tahmin edilen . fiatı f 30) otu~. kuruş Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
olan (14.500) on dört b111 beş !uz ad~t j 240 kuruş ol:ın 2000 metre sedyelik beze 
yuz havlusu açık eksıltme . surctıylc mu- 27 2. teş. 939 pazartesi giınu sant ı ı de 
nakas~ya .ko!'mu:;tur. İhal~sı 4.12.1939. pıı- ı pazarlıkla satın alınnca~md:ın isteklilerin 
zarteaı günü sant 15 dcdır. 1lk temınatı 620 ı·ral k t ı tl · 1 ı · l"kt 
(326 s)·· .. . . ı r 11· k 1 1 cm na ıırıy e >ır l c pazar. uç yuz yırmı ~ tı ıra .c ı uruştur. !ık giın ve saatında Ankarada M. M. V. 
Evsaf ve vartnamesı ?edelıız olarak ":· satın alma komisyonunda bulun.'llaları. 
1!1· V. sat!n ~lm:ı komısyonunda:' .alınabı- ( 59".ı!S) 15907 
lır. 1steklılerın kanunun emrettığı belge-
lerle ihale gün ve saatinde M. M. V. sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(5841) 15813 

400 etüv alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı (230) li

ra olan 400 adet ufak tip etüv kapalı zarf
la satın alınacaktır. Eksiltmesi: 5,12.939 
'ialı günü saat 11 dedir. İlk teminatı: 6900 
lira olup prtnamcti 460 kuruşa komisyon
dan alınır. Taliplerin ihale saatm.clan be
hemehal bir saat eveli.n.c kadar zarflarını 
M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(5882) 15845 

Sargılık bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 38 

kuruji olan 9000 metre sargılık mermer 
bezi 29 ikinci teGrin 939 çarşamba glinü sa
at 11 de pazarlıkla satın alınacağından is
teklilerin 513 liralık teminatlari ile bir
likte pazarlık gün ve &aatınd:t Ankarada 
M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(5904) 15865 

Kaputluk kumaş ahnacak 
M- M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Hava eratı ihtiyacı İçin 20.000 metre 

hava rengi kaputluk kumaş pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 62.000 lira olup kati 
teminatı 9.300 liradır. 

İhalesi 24.11.939 cuma gilnü saat 14 de
dir. 

Niimune ve prtmmesi komisyonda gö
rillUr. 

İsteklilerin muayyen gün ve aa.atte M. 
M. V. aatrn alma komiıyonunda bulunma-
ları, (5919) 15866 

5000 kilim ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ha°va eratı için (5000) adet kilim 

p.uarlıkla satın alınacaktır, Muhammen 
bedeli (16500) lira olup kati teminatı 2475 
liradır. İhalesi 23-11-939 pcr&embc günü 
saat 11 de yapılacaktır. Nümune ve prt
namesi her rün komisyonda rörülebilir. İs
teklilerin muayyen gün ve saatte komis -
yonda bulunmaları. (5916) 15876 

Sedyelik bez ahnacak 
M. M. V eki.leti Satm Alma Ko

misyonundan : 

M. M. Vekaleti S.tnı Alma Ko
misyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 1700 lira 
olan dört kalem iUiç 9.12.939 cumartesi 
günü saat 10 da açık eksiltme suretiyle sa
tın alınacaktır. İsteklilerin 127 lira 50 Krş. 
luk tcminatlariylo lıirlikte Anl:arada M. 
M. V. satın alma komisyonunda bulun-
maları. (5930) 15908 

Tevhit semeri ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
Bcherine tahmin edilen fiyatı (25,5) 

yirmi beş lira elli kuruş olan 250 iki yüı 
elli adet tevhit semeri pazarlıkla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 25.11.939 cu -
martesi günü saat on bir.dedir. Kati temi
natı (956,25) dokU% yüz elli altı lira yir
mi beş kuruştur. Evsaf ve şartnamesi be
delsiz olarak M. M. V. ııatın alma. lı:omis
yonundan alınabilir. İsteklilerin 1-.anunun 
emir ettiği belgelerle ihale saatmda M. M. 
V. satın alma komisyonuna gdmeleri. 

(5966) 15912 

İnşaat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Keşif bedeli 220220 iki yüz yirmi bin 

iki yüz yirmi lira 11 kuruş olan Ankar:ı 
Orduevi tevsi inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. Eksiltmesi: 8.12 939 cu
ma günü saat 11 dedir. İlk teminatı ·(12266) 
lira olup şartnamesi 1102 kuruşa komis
yondan alınır. Taliplerin muayyen vakit
ten bir saat evellne kadar zarflarını M. 
M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (5967) 

15913 

·soo bidon alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

(SOO) adet bidon pazarlıkl:ı satın 
alnıacaktır. Muhammen bedeli 8500 lh'a 
olup kati teminatı 1275 liradır. Pazarlığı 
25.11.939 cuma gunü saat 11 de vekalet sa
tnı alma komisyonunda yapılacaktır, İstek
lilerin muayyen gün ve saatte teminat 
mektuplan ve kanuni bel&eleri:rle komiıı-
yonda bulunmaları. (5993) 15921 

TAPU VE KADASTRO 

10 Adet takeometre a~ma<ak 
Tapu ve Kadastro Umum Mü

dürlüğünden : 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
240 kuruş olan 1800 metre sedyelik bez 
27 - 2. Teş. - 93P pazarte5i günü saat 11 de 
pazarlıkla satın alınacaimdan isteklilerin 
648 liralık teminatlariyle birlikte pazarlık 
gün ve sutmda Ankarada M.M.V. satın On adet takeometre alınacaktır. 

15880 Mübayaa edilecek takcometlerin ev· 
safı aşağıdadır: 

alma. komisyonunda bulunmaları. 
(5934) 

Sarğılık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Beher metresine tahmin fiyatı 23 kuruş 

olan iki yüz bin metre sargılık bez 4 1. 
kanun 939 pazartesi günli saat 10 d3 pa
zadıkla satın alınacaktır. İsteklilerin 6900 
liralık teminatlariyle birlikte pazarlık iÜl1 

1 - Zaviyei ufkiye taksimatı grat 
olacaktır. 

2 - En ufak taksimatı bir santigrat 
olacaktır. 

3 - Dairei ufkiye taksimatı kapalı 
olacaktır. 
4 - Dürbinin büyültme kuveti en az 

30 defa olacaktır. 

-7-

5 - Beher takeometre sehba, kutu, 
dürbin ve teferruatı tam olacaktır 

İki mirası ve bir şemsiyesi beraber 
verilecektir. 
Yukarıda evsafı yazılı takeometre

lerden Sange, Zais, Kem, Vilt, Oto
föne I, Güstavhayde fabrikaları ma
mulatından veya bu ayarda bulunan 
diğer fabrika aletleri de yukarıda ya
zılı evsafı haiz olduğu taktirde alı

nacaktır. Bu aletlerin beherinin mu
hammen bedeli 500 liradır. Taliplerin 
muhammen bedeli % 7,5 pey akçele
riylc birlikte eksiltme günü olan 
24 teşrinisani 1939 cuma günü saat 
üçte tapu ve kadastro umum müdür
lüğü levazım müdürlüğünde müte
şekkil satın alma komisyonuna mlira 
caatları (5800) 15764 

ZIRAA T VEKALETi 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 
ah nacak 

Ziraat Vekaletinden : 

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 
lı zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a 
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

1 - Mibzerin beherine 675,S Disk
li pulluğun beherine 600,6 Diskli p u l 
!uğun beherine 750 ve Diksharoı. n 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e
dilmiştir. 

2 - İhale 14 birinci kanun perşem 
be g:.inü saat 15 de Ziraat vekaleti bi
nasında müteşekkil satın alma komis 
yonunda yapılacakur. 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira ıs 
adet 5 Diksli pulluk için 675.15 adet 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 
Diksharo için 788 lira muvakkat temi 
nat verilecektir. 

4 - Ru makinelere ait idari ve fen· 
ni şartnameler drai kombinalar miı 
dürlüğünden parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin kapalı zarflarını 
14 Brinci kfınun perşembe günü saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
saat 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

50 adet T riyör ah nacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Zirai kombinalar kurumu ihtiyacı 

için kapalı zarf usuliyle 50 adet Tri
yör satın alınacaktır. 

1-Triyörün beherine 250 lira kıy
met tahmin cdilmiııtir. 

2 - İhale 8. 1. 1940 tarihine müsa
di! pazartesi günü saat onbeşte Zira
at Vekaleti binasında müteşekkil sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 50 adet Triyör için 937,50 lira 
muvakkat teminat verilecektir. 

4 - 50 adet Triyöre, ait fenni ve i
dari şartnameler Zirai Kombinalar 
Kurumu mUdUrlüğUndcn parasız ola
rak verilir. 

S - İsteklilerin kapalı zarflarını 
8. 1. 940 pazartesi günü saat ondörde 
kadar komisyona vermeleri ve saat 
onbe!te 2490 No.lı kanunda yazılı ve
sikalarla birlikte komisyonda hazıt 

bulunmaları. 

(5886) 15901 

ANKARA V ALILlCI 

~ose inıası \'e smai imalat 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara - K. Hamam - Gerede 
yolunun 103+800 - 126+ 800 üncü kilo 
metreleri arasında yapılacak olan şose 
inşaatı ve sınai imaH'it işleri mukadde
ma üç defa eksiltmeğe konulmuş iken 
talip zuhur etmemiş olmasından dola
yı her türlü ihtimal nazarı itibara a
lınmak suretiyle bu kerre şartnamede 
esaslı tlidiliit yapılmı~ ve yeniden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeğe konul -
muştur. 

2-Eksiltme 23-11-939 tarihine ra.,t
lıyan perşembe günü saat 15 de An -
Jr:ıra vil~yeti daimi encümcnide yapı
lacaktır. 

3 - Keşif bedeli {162.054) lira (44) 
kuruştur ve muvakkat teminat {9352) 
lira (72) kuruştur. 

4 - İı;teklilcrin teklif mektuplarını 
ticaret odasi vesikası, teminat mek -
tup veya makbuzu ile ihale güniinden 
en az beş gün evet vilayete istida ile 
müracaat ederek alacakları fenni ehli
yet vesikalariyle birlikte ikinci mad
dede zikrolunan gi.inde saat 14 de ka
dar enciimen ri} asetine vermeleri ı:.
zımdtr. 

5 -Bu işe ait keşif ve şartname ve 
diğer evrak Ankara, İstanbul ve İzmir 
Nafia Müdi.ırlüklerinde gorı.ilebilir. 
Veyahut Ankara Nafiasından 4 lira 06 
kurus bedel mukabilinde alınabilir. 

(5700) 15514 
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Cumhuriyet Merkez Bankasının 18 2. inci teşrirı 939 vaziyeti 

AKTİF· 
Kasa : 

Altın: Safi kilogram 15,500,302 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 
Turk lirası 

1 lariçteki Muhabirler : 

678,111 

Altın safi kilo&ram : 10.010.249 
Altına tahvili kabil serb~st dovızıı::ı 
Diğer dövizler ve borçlu klirıng 
bakiyeleri : 

Hazine Tahvilleri • 
Deruhte edl. evrakı nakdiye karşıhtı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tedıyat 

Sel"edat Ciizdam : 
Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhte edilen evrakı nakdiyentn 

A - )karşılığı Esham ve Tahvilat (ltı
(bari kıymetle) 

B - Serbest eshao ve tahvillt 

~vanslar : 
Hazineye kı"a vadeli avans 
Altın ve doviz üzerine 
Tahvilıit üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

Lira 

21.802.414,36 
17 .203.463,50 

1.492.225,35 

9~3.816,81 

-~0.797,95_ 

14.080.216,45 
31.659,11 

4.579.~ 

158.748.563,-

17 .307 .666,-

?OS.122.641,90 

47.587.684 97 
~66,547,68 _ 

8.717.000,-
9.126,97 

7.837.371,43 

Yekun 

Lira 

.. 40.498.103.21 

1.214.614,76 

18.691.227,22 

141.440.897 .-

208.122.64 ı ,90 

55.154.232,65 

16.563.498,45 

4.500.000.-

17 .445.326,79 

--5o3.63ö.'541.98 

PAS İ F : 
Sermaye : 

İhtiyat akçesi 

Adi ve fevkalido 
Hususi 

iT edavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiy6 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fıkan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak llive
ten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz T aahhüdatı : 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı klirinı 
bakiyeleri 

Muhtelif : 

' 
Lira 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17 .307 .666,-

141.44-0.897,-

17.000.000,-

138.000.0QO,-

3.224,55 

40.665.588,93 

Yakun : 

Lira 
15.00Q.000,-

ı 10.217.134,25 

/ 

296.440.897.-

36.059.3Z4,92 

40.668.813.48 

105,244.372,33 

503.630.541,98 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : · Iskonto haddi o/0 4 Altın üzerine avans o/0 3 

Fır1nular1n nazar1 dikkatine 
Belediye Reisi iğ inden ~ 

1 - Her türlü simit ve pide ekstra francalalık undan ya
pılacaktır. 

2 - Fırınlarda mühürsüz bulunacak unlar müsadere edi-
lecektir. 

3 - Çıkarılacak olan ıimitler ilan tarihinden itibaren 
pifltliş olarak (50) gram vezninde olacak ve (1.25) kuru~ 
fiyatla ıatılacaktır. 

4 - Tayin edilen vezin haricinde yapıldığı görülen si
mitlerin toplattırılacağı alakadarlara ilan olunur. 

,-ı.,. ~ (5382) 15920 

Kontrplak ve saire alınac~~l{ 
Türkkutu Genel Direktörlüğünden : 

1) 17. 11 • 939 cuma günü ihale edileceği ilin edilen: 
Muhammen bedeli 14450 lira olan 6900. m2 Kontrplak'ın 

,, ,, 11000 ,. ,, 3000. m2 Kontrplak'ın 

,, 9500 ,, ,, (21. m1
) Amerikan çam kalas'ın, 

,, ,, 7000 ,, ,, 6000. m~ keten bez ile muhtelif genişlikte -
18000. metre tırtıllı ve düz şeridin, 

,, ,, 4800 ,, ,, 3000. kilo beyaz ve 1000 kilo yeşil lak'ın, 
,, ,. 1800 ,, .. 1500. kilo Aseton'un, 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

-- ----
-.. - Pazar kuruldu -- -

SIHHAT VE lÇTlMAI M. V. 

Bir sıhaf memuru aranıyor 
Merkez Hıfzıssıhha Müeuesesi 

Müdürlüt;ünden : 

: Haftanın pazar günlerinde : 
§ Küçük Yozgat nahiyesi mer- : 

~ kezinde PAZAR kurulduğu -
- ·ı~ l 4343 _ Müessesede 80 lira ücretli hayvan 
: ı an ° unur. - sıhhat memurluğu münhaldir. Talip 
"1 il il il llll il il l lf il l lflll il il lll il il tir olanlar ellerinde bulunan vesikalarile 

FAKÜLTELER 

ita palı zarf usulile eksiltme ilam 
Ankıua DH ve Tarih - Coğrafya 

Fakultesi Direktörlüğunden : 

25.11.1939 Cumartesi günü saat 11 
de Ankarada mektepler Muhasebecili
ğinde toplanacak eksiltme komisyo -
nunda 4800 lira muhammen bedelli sı
raların kapalı zarf usuliyle eksiltmesı 
yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi 

ve teferruatı mektepler Muhasebeci
ıiğine yatırılacak beş lira bedel mu • 
~<abilinde Fal:ülte hesap memurluğun 
dan alınır. 

müessese müdürlüğüne müracaatları. 
(5752) 15711 

Sıhat ve İçtimai Muavenet V c
kalctinden· : 

1 - Vekalette mevcut nümunesi veç 
hile ve pazarlıkla 200 adet buğu san
dığı yaptırılacaktır. 

2 - Bunların tutarı için on iki bin 
altı yüz lira tahmin edilmiştir. 

3 - 945 liralık muvakkat teminat 
lizımdır. 

4 - İhale 24. 11. 1939 cuma günü sa 
at 15 de vekalette Hıfzıssıhha işleri 
dairesi reisliğinde tc:ekkül edecek 
mahsus komisyonda yapılacaktır. 

5 - Talipler nümuneyi vekalettte 
görebilirler. (5964) 15911 

Muvakkat teminat 3ı;Q liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu-

vakkat teminat ve !'lartnamede yazılı r ............................................. :·:"1 
vesikalarla birlikte aynı gün s:ıat lO'a i İLK UY ANIŞ . : 
kadar makbuz mukabilinc!e komisyona 1 Deanna Durbin i 
vermeleri. (5648) 15656 .......... - • ...._ ... ,. .. ,,,, .... _ ............. ! 

Sivas - Erzurum Demiryolu 
istikrazı tahvilleri 

Maliye Vekaleti ve Türkiye Merkez bankasmdan : 
28. 5. ve 15. 12. 1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı ka· 

nunlar mucibince ihracına selahiyet verilen ve geliri tama
men Sıvas - Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan 
% 7 gelirli Sıvas • Erzurum istikrazının 20 senede itfası 
meşrut 4,5 milyon liralık altıncı tertibinin kayıt mua~4!1e
si 5. 12. 1939 akşamı nihayet bulmak üzere 25. 11. 1939 
sahahınaan itibaren başlıyacaktır. 

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

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan 
daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve beledi
yelerce yapılacak müzayede ve münakasa mukavelelerde 

• teminat olarak ve Hazinece satılmış ve satılacak olan Milli 
Emlak bedellerinin tediyesinde başaba, kabul olunacakları 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta· 
mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf 
bulunacaklard1r. 

Tahvillerin ihraç fİyC\tı % 95 olarak tesbit edilmiştir, 
yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik 
tahvil bedeli de 475 liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 
Cümhnriyeti Ziraat, Türkive iş, Emlak ve Eytam, Halk, 
Türk TicarPt, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Bank
lar tarafından icra edilmektedir. Diğer Bankalar vasıta· 
siyle de bu husus temin olunabilir. 

Sermave ve ta~arruflarını en emin ve en çok gelir geti
ren sahalarda isletmek isti yenlere keyfiyet arz ve bu kısa 
suskripsivon müddeti zarfında Bankalara müracaatları
mn kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu İşaret olu-

4327 

19 kalem spor malzemesi alınoca\ 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

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

Spor malzemeleri nümunelerini ,görmek ve daha fazla izahat ve pare• 
sız şartname almak istiyenlerin enstitü daire müdürlüğüne müracaatları 

Muhammen 
Cinsi Miktarı Fi. tutarı. Teminatı, İhale saati 

Ci::me 
Kayak ayakkabı 

.. getiri 
Kauçuk ayakkabı 
Kilot pantolon 
Kayak elbisesi 
Fransız Floresi 
Flore yedek namlusu 
Kılıç 

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

., floresi 
Buz hakey sopası 

25 çift 22 
15 •• 1.5 
25 " 3 

100 .. 5,5 
25 adet ı 7, 
25 takım 25, 
15 adet 5, 
30 2, 
10 .. s, 
20 .. 2, 
15 .. 3.5 
10 " 3,5 
15 " 5,5 
6 adet 3,75 

2 " 9, 
8 .. 6, 
8 .. ,29 
1 ,, so. 
8 .. 4,25 

550, 
225, 

75, 
550, 
425, 
625, 

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

22,50 
18, 
48, 

2.32 
50, 

31 ı 

105, saat (lO)da 

73,75 saa (11) de 

30, saat (15) to 

131,15 saat(16)da 

(5710) 15674 

talibi çıkmamış veya çıkan taliplerin teklif ettik1eri fiatlar yüksek görül
müş olduğundan bu ihtiyaçların pazarlıkla satın alınması 30.11.939 perşem
be günü sırasiyle saat 9, 10, 11, 14, 15 ve 16 ya tehir edilmiştir. 

2) Taliplerin, kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla muham
men bedelin yüzde yedi buçuğu nispetindeki muvakkat teminatlariyle bir
Jikte mezkur gün ve saatte Türk Hava Kurumu Binasında Türkkuşu Genel 

Kapa!ı zarf usuliyle eksiltme ;4Jl l l l l l l l l l l lll 11111 l l l l l l l IJll l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l!:. ---- ---ilam - -- -Direktörlüğü satın alma komisyonunda bulunmaları itan olunur. 4359 
Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya 

Fakültesi Dil·ektörlüğünden : 
----- Bir köşenize beş, on para atarken birde bir -----

sade 
.... 

yagı ah nacak Un ve 
Çanakkale Jandarma Birinci Al'ly Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Kilo Tutarı Mu\·akkat T. İhale tarihi giınü saati şekli 
Lr. Kr. Lira Kr. 

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

1 - Çanakale birinci J . alayının 1-11-93 9 tarihinden 31 ·8-940 tarihine kadar on 
aylık ihtiyacı bulunan yukarda yazılı iki kalem erzaklann hizasında gösterilen giın • 
Jerde Çanakkalede J. ikinci tabur karargahında teşekkül eden satın alma komisyo • 
ııanda eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat 14 e kadar komisyona teslim e
dilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
4 - İç ve dış zarfları sahibi tarafınJan temhir edilmiıı olacaktır. (9152-5715) 15741 

.:!.11111111111111111111111111111111' 11 1111111111111111111111111111111111111111111~ -· -
~TURAN O <A TASI§ -- . -E: Osman Sencer := := Pek yakında açılıyor = 

8. 12 1939 cuma günü saat 15 de 
Ankara M'!ktepler muhasebeciliğinde 
toplanacak eksiltme komisyonunda 
9323 lira muhammen bedelli muhte
lif mobilyaların kapalı zarf usuliyle 
eksHtmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Mektepler muhasebeciliğine yatırıla

cak beş lira bedel mukabilinde Fakül
te hesap memurluğundan alınır. 

Muvakkat teminat 700 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminatı ve şartnamede yazılı 

vesikalarla birlikte ayni gün saat 14 
de kadar makbuz mukabilinde komis-
yona vermeleri. 

(5948) 15910 

NAFIA VEKALETi 

--------------- Mi Lli PiY ANGO -------- Bileti atJnız ! --------------- koç senede elde Bu bilet sizin bir edemiyeceğiniz ------- 11 inde ve bir 
. 

sanıye içinde ayın -----

parayı 

----------------------------------·------------------ -
§§ KAZANDIRABİLİR ~ - -- -=Maarif Vekaleti bahçesi karşısında yeni CİHAN PALAS oteli altında= 

~llllllillllllllllllllllllllllll!llll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
- -------------·---------- -- -

yap 1 "e imar iş 1 eri i 1ôn1 ~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r111111111111111111111111J111111111111111111 rr 

U L U S - za. inci yıl. - lfo: 6574 

İmtiyaz Sahil.Ji 
bke.nder Artun 

Umumi Neı;ıriyatı İdar~ Ede:ı 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Na"Sit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

Terzi lôzımsa 
lstanbuldcın gelmiş iyi bir Bayan 

terzi evinde ve evlerde çalışacaktır. 
İzmir caddesi 49 No. apartmanın en 
alt katına müracaat. 4339 

Nafıa. Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan i~: Anka
ra Tavukçuluk Enstitüsü binası te
mel tahkimi işidir. 

Keşif bedeli: 1237 lira 28 kuruştur. 
2 - Eksiltme 8. 12. 939 cuma günü 

saat 14 de Nafıa vekaleti yapı ve imar 
..fflllllllllllllutlllllllllllllllllUlh .. işleri eksiltme komisyonu odasında 
: t. A Q z A y ı K pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
:: IV1 _ 3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna 
:: : miltefcrri evrak yapı ve imar işleri 
:: r.,arka moza- : reislığinden alınabilir. 
: yıkların en : ı 4 -Eksiltmeye girebilmek için is-
: iyisidir. : 

1 

teklilerin 92 (doksan iki) lira 80 (sek-: = sen) kuruşluk muvakat teminat ver-
~ Kurşun mühür!ü çuval alınız~ l mel eri Hizımdır. 
'"'ı 111111111111111111111111111111111111 ı r .< 5940) 15909 

YENİ SİNEMA 
Bu gün Bu gece 

LUİZ 
Baş Rollerde: Dünyanın en ~zel 

ıeı;li yıldızı GRACE MOORE 
VE 

Paris Operasının birinci tenoru 
GEORGES THILL 

Pariı'te fakir bir aile kızının inkisar
larla dolu hayatını tasvir eden nefiı 
milziklerle bezenmiş '$ahane bir eser 

Seanslar 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece : 21 de 

HALK SİNEMASI 
BU GECE 21 de 

Türkçe sö:dü 
HARP 
(Savaş) 

Baş Rollerde 
Charles Boycr - Aıına ~,.Ha 

Gimtlüz 14.30 - 16.30 Matinelerinde 
lkı film birden 

1 - Mr. Motonun Son Kozu 
2 - Son Sa ... aş 

Dikkat: 18.JO Matine~inde yalntz 1\1r. 
Motonun son kozu gösterilir. 
12.IS Ucuz Halit Matinesinde 

İKİ AŞK ARASINDA 

SUS SİNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

SOKAK ÇOCUGU 
BM Rollerde 

Amerik:ıda Ç. E. kurumunun altın ma
dalyesini kazanan bü;ıuk sanatk'ı 

JACKY COOPER 
Hakiki hayattan alınmı;; hcyeca:ıh 

bir ır.evzu 
İlaveten : Öğretici film (Te1siz telefon) 

ve can it resimler. 
Seanslar 

14 • 16 - 18 - Gece : 20.30 da 
12 de ucuz halk I!latincsi 

Telefon: JS39 


