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Günlerce süren tahkikattan sonra 8 sonteırin 1923 
teki ilk nazi ha
reketini anmak 
için, Hitler her 
sene Münib so
kaklarında parti 
arkadaıları ile 

Fransa' da Alman ih 
mallannı tevkif edecett 

•r 

Milli Şef'in 
kabulleri Münih su kastı f aiti olarak 

"Atman Büyük Elçisi B. fon Papen , 
birlikte yürüyüş 
yapar ve sonra 
Bürgerbran Kel
ler birahanesine 

İngiltere ve Fransa'nın son kararının 
İtalya ve Hollanda'daki akisleri 

dun saat 17 de Reisicümhur İsmet İn· 
önü tarafından kabul buyurulmuştur. 
Bu mülakat esnasında büyük elçi fon 
Papen bilhassa Führer'e karşı yapıl
mıı olan suykast münasebetiyle Re
isic:lmhur tarafından Berlin Büyük 
Elçimiz vuıtasiyle izhar edilen alaka
dan dolayı Führer'in te§ekkürlerinl 
ve dostluk hissiyatını ifadeye memur 

Elzer adh biri tevkil edildi 
giderek eski ar
kadaşlariyle ko
nuşurdu. Aşağı
daki resim, ge-
çen seneki yü-

Paris, 22 a.a. - İngiltere gibi Fran
sa'da, almanların deniz yolu ile yap -
tığı ihracatı tevkife karar vermiştir. 

Bu hale göre, fransız ve ingUiz bah
riye.i, müvazi surette haretkete g~e
ceklerdir. Alakadar mahfille<"de be -
yan edildiğine göre bu teöbirler mu
kabclebilmisilden ibaret olup, Alman
yanın gayri meşru ha~eketlerinden 
dolayı ittihaz edilmi1 bulunmakta -
dır. Zira, Almanya. beynelmilel kai
deleri sistemli bir 1ekilde ihlal etmiı 
ve müttefik devletler, hukuk kaide • 
!erinin haricine çıkmamak huau•un • 
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londradakl askeri 
edildiğini aöylemittir. 

Millikatta Hariciye Vekili B. Sa
raçoğlu hazır bulunmuttur. (a.a.) 

•*• 
Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Saraç-

oğlu, Almanya'nın Ankara Büyük El
çisi B. fon Papen ,erefine dün Ana
dolu lruHlbünde bir öğle ziyafeti ver· 
mittir. Ziyafette Maliye, Ticaret ve 
Nafıa Vekillerimizle, alman elçiliği 
ileri gelenleri de huır bulunmuılar
dır. 
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Şiddet 
ve tazyik 

Folila Rılln ATAY 
Şlmal denizi kıyılannda otur

madrlmu• için, A 'Yl'UJ>a kıtaaının bu 
k.....mda aeyrieefer emniyetsizliği
nin ae aiD' bir t .. yik husule getir • 
mit oldujunu pek tahmin edemeyiz. 
Fakat, 1akm .... ıere kadar, bo
ğmar ,bptela'ri bir serseri torpil 
bikl,.esiain deniz yolcularını ve 
n.ldlyatçdan .-ıen:e nasıl üzmüı 
olchlP henGz hatırmıızdadır. Bal
tık .. fimal cleaizinde ldeta bayat 
.. maifetleri semi seferlerine bağlı 
•-'eketler vardır. Cihanharbm -
d.a....,. ...... ıa Noneç, ticaret fi
l ı •• lasiltere'den sonra gel
mmte idi: denizciler, memleket nü-
~f.!i~~~~u gibi pek 1fiuhun 

Almanya, serseri maynlerle fİmal 
C:lenizinin İngiliz adalarının ıarkına 
diifen parçasını bir ölüm tuzağı ha
line getirdi. Her gün bir kaç ge • 
mi batıyor. Kazaya uğnyanlann 
ekseriyeti de bitaraf devletlere aid 
olanlardır. Müttefik donanmalar, 
lnıiltere ile Fransa sahili ve timali 
Amerika ile kendi li.manlan arasın· 
daki deniz nakliyatmı, muhafazalı 
kafileler usulü ile, denizaltı tehli
kesinden kurtarmıya muvaffak ol -
dular. Fakat alman bahriyesinin 
eli eritebildiği yerlerdeki seneri 
maynlerle mücadele etmek hayli 
zor olaa gerektir. 

Dikkat edilecek nokta, serseri 
m .. ynlerin ne lngiltere'den Fransa· 
7a asker ve silah taımmasma, ne de 
diler kıtalarla lnıiltere ve Franıa 
araamdaki aeyriaef ere büyük bir za• 
rar vermediii, fakat Baltık ve fimal 
denizleri vasıtasiyle cihan münaae • 
betlerinde bulunan bitaraflar için 
ithal ve ihraç itlerini son derece 
zorlqtırdıiıdır. Bu tazyikm hedefi, 
kati bir harp netice.ine Yarmak • 
tan ziyade, bitaraflan sulh için 
feryat ettirmek, lnailtere ile Fran· 
aa üzerinde sulh taarruzuna daha 
tesirli bir hale sokmaktır. 

Best ve Stevens isminde 

iki İngiliz de tevkif edildi 

İngiltere hadise ile hiç bir 
alakası olmadığını bildirdi 

Münib suykastinden sonra tahkikata başlandığı, kı
ralcı, katolik ve yahudi unsurlar arasında tevkifler ya· 
pıldığı bildiriJmif, alman mahfillerince kabahat İngiliz 
gizli servisine yükletilmif, ondan sonra hadise hakkın
da hiç bir maH\mat verilmemişti. Yarı resmi alman Deut
scher Dienst gazetesi dün ani olarak, suykast fiilinden 
suçlu Elzer adında bir p.hısla, Best ve Stevens adlı iki 
ingilizin tevkif olunduğunu bildirmiştir. Buna dair ge
len haberler aşağıdadır: . 

Tahkikat na..I yapıldı? 
Bertin, 22 a.a. - "Deutscher Dienst", Münib suykasti

nin aydınlanması bahsinde aşağıdaki tafailatı vermek
tedir: 

Münib suykastinin vukua geldiği sekiz tetrinievel ak
şamı, S. S. kıtaları ve alman polisi şefinin emriyle bütün 
alman polisi harekete geçirilmiş ve hemen cinayet da
kikasından itibaren mücrimin çenber içine alınmasına 
başlanmııtı. Bütün hudut geçitleri kapatılmıt ve açık 
hudutlarda kontrol çok sık!aştırılmııtı. Aynı zamanda 
hususi bir polis komisyonu Münih'e giderek tetl: i
kata başlaml'f ve ölülerin ve yaralıların çıkarılması-

( Sonu 5 inci sayfada) 

Münih ıehrinden bir manzara 

Havas • 
aıansının bir haberi 

Suykast işinde Strasser 
Himmler'i itham ediyor 
Paris, 22 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: 
Gestapo tarafından, 8 teşrinisani suikastmm mürettibi ol -

makta ı · ~ ı edilen Karacebhe şefi Otto Strasser, Havas ajan -
sının bir muhabirine'° beyanatta bulunmuştur: 

lngiltere batvekilinin dünkü nat
lnmdan anlatılıyor ki, beynelmilel ~ • 
kaide ve usulleri bir tarafa bırakan 

Çemb.erlayn gelecek 

sc'ı beyanatta 

"- Münib auikaadi Himmler tara • 
fından tertip edilmittir. Partinin ba
na çok sadakatle merbut bulunan bir 
menıubu, bana bunun kati delilini 
gösterdi. ba tazyik ve ıiddet politikaamm ak· 

ıülameli batka türlü olmutturı 
müttefikler mal müaadereıini Al
manya'nm her nevi ithal ve ihraç 
91yasma teımil etmiye, ve tazyik 
Ye ıiddete aynı tarzda mukabele et· 
miye karar vermiılerdir. Almanya 
için tek nefes yeri, Rusya ile Bal
kanlar kalmaktadır. Ancak bura· 
lardan yapılabilecek mübadele İm· 
kanlannm alman aanayiinin, iatesi
nhı ve harbinin ihtiyaçlarım karı•· 
layıp karıılam:yacaiı bir mesele -
dir. Abluka, alman ithalatmın 
dörtte üçünün yollarını kapamakta, 
ve para getirecek olan ihraç ticare
tini ise felce uğratmaktadır. Mal 
aatm almak için altm lazım! müba
delenin esası etya dahi olsa, mamul 
etya için ham madde ve hammadde 
İçin de altm lazım! müttefikler Al
manya'daki bugünkü vaziyeti 
1914 e değil, 1917 ye benzetmekte, 
ve bu aıkmtı prtlannı aiırlattıra -
cak olan tedbirlerinin mUYaffaki • 

(Somı S iaci sa1_! adı) 

bulunacak 
Londra, 22 a.a, - Baıvekil bugün harp 

vaziyeti b&Skında mutad beyanatta bulun
mıyacaktır. Mumaaileyb ıelecek salı ıünil 
yeni teıril devrenin ac;ıhıı münasebetiyle 
umumi vaziyet hakkında beyanatta bulu -
nacaktır. 

Buıün harbiye nazın kara harbinin in -
kipfınm n ton sünlerde Fransayı aiya • 
reti hakkında ikinci defa olarak beyanatta 
bulunacaktır. 

Eski Leh devletinin 

mallan müsadere edildi 
Berlin, 22 a.a. - - Havas: haa1 edilen 

leh araziıinin umumi vlliai Dr. Frank 
tarafmdan Defl'edilen bir emirname ile 
eski leh devletine ait biltiin menhl n 
ıayri menkuller müudere eclHaMkeldlr. 
Sebep olarak bmılann anıb&f.-, .._ • 
rilmektedir. Krakovide ikamet eden bir 
D&ip bu itin ıcs...-. IDtllllll' olacıllmr. • 

Suikasd projesi, filhakika bizzat 
Himmler'in eseridir. İngiltere'ye kar
tı kindar duyguları yeniden hareke
te getirmek ve memleket dahilindekı 
hasımlara, ezcümle Karacebhe men -
ıuplarına karıı harkete geçmek için 
bahane tetkil etmek üzere bir sui • 
kasta istiyacı olduğunu Hesse söylc
mittir. Hess, kurban verilmemesi şar 
tiyle mutabık olduğunu beyan etmiş -
tir. Fakat Himmler ısrar etmiş kur • 
hanlara da ihtiyacı olduğunu, aksi 
takdirde suikasdin hakiki olduğuna 

hiç kimsenin inanmıyacağını söyle -
mittir. 

Suykate karar veriliyor 
Nihayet Şefler, kurban veri l nı ~sin -

de, fakat bunların ehemiyetsiz kimse
ler olmasında mutabık kalmışlardır. 

Her ıey, önceden kararlaştırıldığı 
gibi ve tanzim edilen programı muci· 
bince cereyan etmittir. Buerger Bra
ukeller birahanesi bir İsviçre kum J 
panyuına ıiıorta edilmiıtir. Öğled1 

(-iuu 5 iat:i ur.lıdı). 

1 
riiyü§ esnasında 
alınmıştır. ı 

Ege mıntakasında 
tütün piyasası 

l lkka"nunda açılacak 
Ege mıntakasında, tütün piyasası

nın açılmasındaki gecikmenin müs
tahsilleri düıündürdüğü ve bazı tika
yetlere mahal verdiği hakkında İzmir 
gazetelerindeki neşriyat münasebe
tiyle, Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğ
lu, Anadolu Ajansı muhabirine aşağı
daki beyanatta bulunmuıtur: 
"- Ege mıntakasında. tütün piya

sasının açılması mutadın hilafına o
larak filvaki bu sene biraz geç kalmıı 
tır. Mahsulün, müstahisle kazanç bı

rakacak ıekilde satılmasının icabet· 
tirdiği tedbirleri almadan, piyasanın 
açılmasına müsaade etmeği, bizzat 
müstahsilin de menfaatine aykırı gör
dük. istihsal aleminin bu menfaatle
rini korumak için, ittihazı lazım ge
len tedbirlerin bugün mühim bir kıs
mı alınmıı ve geriye kalan cüz'i bir 
lmımı da alınmak üzere bulunmuıtur. 

Piya•a ilkkanuntla açılacak 
Bütün bu hazırlıklara istinaden, pi 

(Sonu .sinci sayfada) 

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

(Sonu S inci sayfada) 

heyetimiz Parlse gitti 
Londra. 22 a.a. - Orgeneral D· 

nm Orbay riyasetindeki tilrk aüerl 
heyeti, dün akpma dofru Londra'dan 
Paria'e hareket etmittir. 
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Şimal denizinde 
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Bir İtalyan vapuru 
daha mayne çarptı 
Almanlar evelki gün bir İngiliz bahkçı 

gemisini torpiJleyip batırdılar-
. . ' . . 

Almanlar tarafından zaptı birçok JeJikoJulara yol a~aıl 
.., _ City ol Flint vapuru 

Londra, 22 a.a. - Berta Fisser adın 1 alman tahtelbahiri tarafından hatmi• 
daıki alman vapuru lzlanda sahille - mııtır. 
rfode bir İngiliz harp gemisi tarafın- 12 kişiden ibaret olan mürettebatı 
dan yakalanımııtır. Alman vapurunun başka bir balıkçı gemisi tarafından 
mürettebatı vapuru batırmış, ve t.ah - kurtarılarak İrlaındanın ıimal liman· 
lisiye sandallarına adamıştır. İngiliz tarından birine çıkarılmıştır. 
harp gemi•i mürettebatı kurtarmııtır. Sea Sweeper isminde olan 325 ton-

5055 tonilatoluk alman Rhingold luk ikinci gemi ise bildirildiği gibi 
vapucu da ingiliz harp gemileri tara- Şimal denizinde bir mayna çarparak 
fından yakalanarak bugün İskoçyada batmıştır. Mürettebatı kurtarılmıttır. 

bir limana getirilmiıtir. Bu vapur Al- Bir ltalyan gemin mayİne çarph 
manyaya buğday götürüyordu. 6.600 tonluk Fianona ismindeki i • 

iki balık,ı rani•i bath talyan vapuru, dün lngilterenin doğu 
Dün motörlü iki balıkçı gemisi ha • cenup aahili~de bir ma>:na çarpmıı • 

tırılmııtır. Thomaa Hinkins ismi r.de tır. Va~ur agır h~~~ ugr~ı .olma• 
1 otan birincisi İrlanda denizinde bir sına ragmen au yuzundedır. Bll' tah· 

lisiye motörü vapurdakilui bir lima-

-. na nakle çalıtıyor. 
Son haberlere göre, Fianona vapu

rundaki 33 tayfadan hiç biri yar .. lı 
değildir. 

infilak çok tiddetli olmuıtur. 
1915 de inşa edilmiş olan Fianonı. 

Cenova limanına kayıtlıdır. 

Japon kaptanının anlattıktan 
Dün batmıı olan japon vapuru • 

nun kaptanı B. Matukura, ıu beya -
nz.ıtta bulunmuştur : ' 

"-Pazar sabahı Downse muVua.. 
lit ettik ve kaçakçılık kontrol servisi 
memurlarının ziyaretlerini bekledılc. 

Pazartesi günü öğleden sonra iki bah
riye za:bitı gemiye geldiler ve her tee 
yin yolunda olduğunu söylediler. Hu 
zabitler.takip edeceğimiz yol hakkın
da bize talimat verdiler. Derhal yo
la çıkmadık, zira pilot gelmemitti. E
sasen bu sularda gündüzün sefer et • 
meyi tercih ediyorduk. 

Salı sabahı pilot geldi, hemen 
G rp cepfı esinde lı;iyük bir hava faaliyeti olmuı. 4 alman tayyaresi Fran- Downs'ü terkcttik ve bize gösterilmit 

IJ
0 da düşıirülmtJıtür. Diğer taraftan alman tayyareleri de lngiltere üzerin- .olan yolu takip eyledik. Takriben U 

de u~u§lar yapmışlardır. Resmimiz, halk tar;lından gönderilen yünlü eıya- mil ıüratle ilerliyorduk. Birdenbire 
71 paylaşan lranaıs ıslcerleriai ı~ıteriyor. (Harba dair bıberlerimi:ı müthi§ bir infilik vukua geldi o eana-

J üa.cü ıar/~~·l 1 (Soau Sinci ıaT_lada) 1 
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YEN! ÇIKMIŞ BİR KİTAPTAN Yozgat C. H. P~ 
ftt?PPV?ra:ıııt 7 ··- Zelzelenin tahribatı 
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Tercan' da bir çok evler yıkıldı merkez kongresi vesika ve resim 
Yozgat, 22 a.a. - ~· ~· Parti~i Y~z-1 gönderenler 

Atatürk hakkında bize 

MELZİG Yazan Herbert sekiz kişi ölü, sekiz kişi yaralı var ı;at merkez kongresı dun partı mü - ı 
fettişi, vali, vilayet eI"kanının iştira- ~tatürk'ün yrldönür;ıü nüshası münase -

l 
· l 1 k "f I bctıyle Ulus gazetcstne vesika ve resim 
tıy e yapı mış ve ongreye teklı o u- gönderen zevatın y3. gelip almalarını ve 

Bu küçük parça Europa Verlag Zürih - Nevyork'ta intişar 
etmekte bulunan "Timur,, eserimin dokuzuncu kısmından 
alınmııtır. Hemen İngilizce ve lransızcaya da tercüme edi
lecek olan bu kitap Atatiirk'ün aziz hatırasına ithal edil
migtir. 

nan muhtelif dilekler gözden geçiri- yahut bildirecekleri sarih adrese &önder
lerek bu meseleler üzerinde va:li ve vi- ~emiz için bize bil.dirmelerini rica ede -

1
, 'd .. . rız. 
ayet ı are amırleri tarafından veri-

len izahat dinlenmiştir. •Pllıllll?'Plllıl?..,?llıll?llllllP.,.•P'?..,71111117..,.U.,.Wıı?l1'7..,.7 

Vilayetin umumi işleri ve ihtiyaçla-
rını ihtiva eden bu teklifler arasında 
bilhassa yerli malların daha ucuza 
malettirilmesi, köy mektepleri, buğ -
day alım merkezlerindeki muamelele
rin kolaylaştırılması, vi13.yetin bazı 

mühim yollarının bir an evel yaptırıl
ması gibi hususlar vardı. 

Kızılay yardım tedbirleri aldı 
Şehrimize gelen malı1mata göre evelki gün Erzincan'da VU· 

kua gelen zelzele hayli şiddetli olmuştur. Bu şiddetli zelzeleden 
Erzincan'da 3 ev maili inhidam hale gelmiş, Tercan'm Mansi 
n~hi:t:esi merkezindeki evlerin dörtte üçü yıkılmış, Başköy na
hıyesıne bağlı Şepge köyü gayri kabili iskan vaziyete gelmiştir. 

Bu münasebetle "Ankara Muh:ırebesi., adlı eserinden fay
dalandığım General Ömer IIalis l!ıyıktay'a ve eserimi çok 
mükemmel bir şekilde türkçeye çeviren Cemil Ziya Şanbey'e 
burada le~eltkür etmeği bir vazife bilirim. - Muharrir 

Resmi dairelerin evrak 
ve defterlerinde tip 

Devlet dairelerinde kullanılan evrak ve 
defterlerin tip itibariyle birleştirilmesi 
ve kiğıt istihli'kinde tasarruflar temini 
için bütün vekaletler delegelerinden mü -
t~ekkil olmak üzere İktisat Veki~\tinde 
bir komisyon kurulmuştur. Komisyon ça -
hışmalarına başlaınrş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar tesbit edilen insan ı---
Ankara civarındaki Çubuk vadi

•inde hilkattenberi olduğu gibi 
1102 senesinin 20 temmuz sabahın
da da güneş çıplak ve kuru kaya -
!ıklar arasından doğuyordu. Burada 
o, mat kırmızı bir safihadır ve taın
yeri ağarırken, yeri ve gökü inc.c a
laca hır tülle kaplamaktadır. Fakat 
ufkun biraz ötesine çıktı mı, kızgın 
nefeıleriyle etrafın penbeliğini da
ğıtan bir ateş halini almakta, yük -
eeldikçe araziye alevler saçmakta, 
oıska derelerin son damlasını yala
makta, cılız yeşilliği kurutmakta, 
renkleri uçurtmakta ve tabiatla in
sanı göz kamaştırıcı ve ezici aydın· 
lığının içerisinde eritmektedir. Bu 
ölü tabiat manzarasındaki harekct
oizliğin derin sükutu muharebeden 
cvel daha esrarengiz bir tesir uyan
dırıyordu. Hiç bir şey nefes alma
makta ve bu havasızlık herkesi bu
naltmaktadır. Timurun ve Beyazı
dın duaları, aşağıda vadinin boş

luklarına aynı uzaklıktan gelmekte, 
bunlar, sularının hemen hemen ku
ruduğu derenin sahillerindeki yeşil 
şeridın sarı renkli kayalarla melan
kolik bir tezad teşkil ettiği yerlere 
ve yaylanı:1 hafif havası içersine 
yayılmaktadır. Hiç bir rüzgar dar
besi üç daireli Çağatay ve hilalli 
osmanlı bayraklarını harekete getir
memektr.dir. Açılan bayrakların 
kırmızısı, bozkırın sarılığı içinde 
yanmakta ve güneş silahlar üzerin
de parlak bir ayna gibi akisler yap
maktadır. İşte bu manzara içinde, 
artık tulüun penbe tülü dağılmış, 
hareket bütün ova üzerinde kendi
ni iyice hissettirmiye başlamıştı. 
Her iki ordu biribirinden üç fersah 
mesafedeki tepeler üzerinde kartı 
karııya hücuma hazır bir vaziyette 
idiler. Osmanlıların ordusu yüz bi
ni tam doldurmamış, çağataylarınki 
ise iki yüz bine ancak varmıştı. İki 
tilrk ordusu karşı karşıya biribirini 
boğazlamak için emir bekliyorlardı. 
Bu iki rakip pekala hiristiyaniyete 
karşı birleşebilirdi, fakat talihin bü
yük ve zalim kudreti beşeri faciada 
bu iki müthit kardeş kuvete de Av
rupayı iıtill yerine biribirini bo -
ğazlamak rolünü vermişti. Bu iki 
ordu ne ırk ve ne de din bakımından 
ayrı idiler her ikisi de türk, her iki
li de müılümandı. Yalnız hüküm • 
darlarının emri bunları bulunduk -
]arı tepelerden aşağıya. inmiye, bi
ribirinin üzerine saldmnıya ve tıp
kı kendileri gibi Turan steplerinin 
çocukları olan kardeşlerini öldür -
miye icbar ediyordu. Şimdi bu as -
kerler aynı asıldan oldukları hak -
kında Çağ'ataylar tarafından yapı
lan propagandaya göre hareket et
seler ve biribirine hücumdan vaz -
geçselerdi, Asya ile Avrupaya milş
terek hakimiyetlerini bir kaç asır 

uzatabilirlerdi. Şimdi bu cehennem 
sıcağı altında dökecekleri kanlarını 
başka bir muharebe sahasına sak -
!arlardı. Fakat kimoe böyle düşün
mliyordu, talih meşum hükmünü ifa 
edecekti. Küçük bir duadan sonra 
Beyazıtla Timur atlarına binrr bin
mez bu tepelerin üzerindeki türk -
!er, aşağıya, bu tesellisiz ovaya doğ
ru korkunç sayhalar atarak atıla
caklar, ve bu sureti~ bir kıtanın, 

hazin ve tesellisiz tarihi içersinde 
büsbütün batmasına sebep olacak
lardı. 

Muharebenin başında hücum eden 

Ç'ağataylar, Osmanlı ordusunun her 

i 'ti cenahını teşkil eden Rumeli ve 
J,nadolu askerleri tarafından, bi.i
t in adedi faikiyetlerine ra~ınen, 

l r çok defalar geriye püskürtüldü
ler. Vaziyet uzun, çok uzun dakika
lar Çağataylar için o kadar tehlikeli 
iJi ki, Timur bile itidalini kaybet
r..ıiş dizleri üzerine düşerek sulhü 
i ediğine AJlahı şahit göster:ni~ti. 

t ıray \.·ak'anüvisine inanmak la
zım gelirse bu, Tim~run samimi dil· 
~·incelerinin fevri bir tezahürü idi. 
}'akat Timurun hakikatleri değiş· 
tirmek sanatını ne kadar kullanmak 
miimkünse o kadar kullandığını ge
rek Allahın ve gerekse kendisinin 
bilmesi tazıritdı; onun için, Semer-
1.andlı büyük Emirin samimi olarak 
k~ndini yesinden dizleri üstüne at
ıoıaoı ve Allahın yardımını dileme
si sonraki insanlar için hemen he
rnen anla§ılmaz bir şe)_Jir. Timur, 

Çağataylara cesaret vermek için 
böyle gözlerini semaya kaldırırken, 
her halde belli etmeden de göz u
ciyle Osmanlı ordusunun sol cena
hının ikinci hattında yer almış Ka
ratatarları arıyordu. Rumeli ve A
nadolu muhariplerinin bu aşılmaz 

duvarını sarsacak Allah değil, Ka
ratatarların yardımı idi. Muharebe
nin en hararetli bir ap.ında, onların 
bulunduğu yerden havaya doğru bir 
toz dumanıdır koptu. Karatatarlar 
atlarını hücuma kaldırmışlardı. Fa 
kat bu hücum düsmanına karsı de
ğil, birinci Osma~lı ratların; kar
şı idi. Arkadan müthiş bir ok yağ
muriyle bu aşılmaz insan dıvarını 
zedelemişler ve sonra onu atlarının 
ayakları altına devirmişlerdi. Şim

di hepsi Timur tarafına gelmişler 
ve bu hiyaneti başkumandanlarının 
siyaset ve propaganda sırrına nü
fuz edememiş Çağataylar bir ilah! 
tecelli olarak telôkki etmişlerdi. 

Muharebenin hali hunriz devam et
mesine ve Osmanlı merkezini teş

kil eden Yeniçerilerin arslanca dö
ğüşmelerine rağmen, düşman ce
nahlara daldığı zaman, artık bu bo
ğusmanın hiç bir tadı hiç bir yük
sek tarafı kalmamıştı. Bu, artık ay
ni kuvetlere malik olan iki tarafın 
bir oyunu halinden çıkarak heye
canlı cazibesini kaybl!tm:ş, Timurun 
kazanacağı besuelli bir satrarıç par
tisine dönmüştü. Çünkü •imdi Ana
dolu askerinin bulunduğu sağ ce
nahta ayni hal vukubuluyor, Timur 
tarafından isimleriyle çağırılan Sa
ruhan, Kermiyan, Aydın ve Mente· 
ıe beyleri hiyanet ederek öte tara
fa geçiyorlardı. Biraz sonra Sadırl
zam Ali Paşa da büyük rütbede ba
zı zevatla "devletin şerefini kur
tarmak kaygusiyle., muharebe mey
danını terketmişti. Bunu Osmanlı 
ordusunun sağ cenahının ikinci 
hattında yer alan Stefan Lazaroviç 
kumandasındaki Sırp askerlerinin 
adeta firar edercesine vukubulan çe
kilişleri takip etti. Bu Sırp prensi 
olanları gördükten sonra Beyazıda 
muharebeyi yarıda bırakmağı ve 
geri çekilmeği teklif etmiş, padişah 
bunu şiddetle reddetmişti. Yeniçe
riler dehşetli savletlerle muharebe

de devam ve merkezi müdafaa edi
yorlardı. Fakat diğer taraflar ümit
siz bir halde sarsılmışlardı. Beyazıt, 
geriye çekilen ve kaçan kıtaları dur
durmak için beyhude yere uğraşı
yordu. Küheylanı üzerinde eski ma
salların dev muharipleri gibi ken
dine sadık kalmış askerleri son bir 
mukavemete teşvik için muharebe 
meydanının dört bir tarafına koşu
yordu. Fakat buna rağmen her şey 
bitmiş, bütün cesaret ve kahraman· 
!ık duyguları fayda vermiyecek bir 
hale gelmişti. 

zayiatı 7 ölüdür. Ayrıca 3 kişi de en- 1 ll.9 __ _ 
kaz altında kalmıştır. Gelen haberlere Mareşal Voroşilof'un 
göre vilayet dahilinde ayrıca iki ya-

Kongre mesaisine nihayet verirken 
büyüklerimize karşı sonsuz minnet ve 
şükran hislerini, cümhuriyet bükü • 
metine karşı içten bağlılığını bir defa 
daha teyit eylemiştir. 

şında bir çocuk ölmüş, 8 kişi yaralan- hediyesi merasimle 
mıştır. 

Kıymem r::J~enlerden yapılmıı 
Erzincan valisi zelzele mıntakaıın· teseİIÜm edildi 

Çağatay harp makinası şimdi tam 
olarak harekete geçmiş ve merkezi 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

na gitmiş, ilk tedbirleri almış, vilayet 
merkezinden felaketzedeler için Man-

meSmliafın gümrüklerde si nahiyesine 100 çadır gönderilmiş· 
tir. 

kORfrOIU Karakulak nahiyesinde de birçok 

Terfi eden Gümrük 
Müfettişleri 

Gümrük ve İnhiaarlar vckileti, gümrük binalar oturulamaz hale gelmiş, hükü-
mtlfettiıleri arasında yeniden bazı terfiler Hükümet altın ve diğer kıymetli maden· met binası· ile jandarma binası yıkıl-
yapmı•tır. Bunları yazıyoruı.: : lerden yapılmı, masnuatın yurd dışına çı- k k I 

80 lira maa~lı birinci sınıf gümrük mü- karılmaıını menetmişti. Haber aldı~ımıza mış, evra en az a tında kalmı§tır. 
fettışlcrinden BB. Arif Evurnan ve Fet- gore Gtim.riık ve lnh,isarl~r vekaletı, ka - 1 Nahiye merkezinde insanca zayiat ol
hi Kesim 90 lira maaşlı baş müfetti1liğe, ça~cı!ığı onleme~ maAsadıyle yolcu ve b.a- mamı sa da tamamen hara olan be 
70 lira maaşlı ikinci sınıf gümrük müfet- &'~Jla~da bu kabıl ~asn~atın muayene $e- .. Ş . • .. .. .. P Ş 
ti!Şleriııden Tevfik t;2kır 80 lira maaşlı kıllerı hakkında b•r talımatnamc hazırla- koyde 3 kışı çokuntu altında kalmış· 
birinci sınıf müfettişliğe, 50 lira maaşlı ü- · maktadır. tır. 
cüncü sın~f müfettişlerden Reşat ~iriş - Aynı zelzele Trabzon, Tokat, Ela· 
man, Baırı Bora, Ahmet Koras 60 lıra ma- • - , · . . 
aşlı üçüncü aınıf müfettişliıie, 40 lira ma- Türk - Romen ltcayel zıg, Erzurum da Hıssedılmış, yalnız 
aşh beşinci ıınıf müfettişlerden Hükmettin Trabzon ve mülhakatında husule ge· 
B;rce so Hra maaşlı .ikinci •ın.ıf m.üfetti•- ~nlaşma~ı yiiru .. lu··g-"' gı'rdı' len zelzelede Sürmene kazasının hü. 
lıge, 35 lıra maaşh gilmruk mufettış mua- '--' .J lıi v .. -
vi 1 erinden Tarık Eren.men ve Liltfi Gür- kumet konagının duvarları çatlamı~· 
büz 40 lira maaşlı beşinci sınıf mü(ettiıli- Romanya ile hükümetimiz arasında ak· tır. 
ğe terfi ettirilmiılerdir. dolunan ticaret ve kliring anlaşması me-

Yurdumuzda ateşe 
dayanan Tuğla 

fabrikası kurulacak 
Memleketimize her yıl d11 memleket -

lerden ıiren ateşe dayanır tuğla cinslerini 
dıhilde imal etmek üzere İktisat Vek.lleti 
bir fabrika tesisine karar vermiştir. Bu 
falırika, son yıllarda pek ziyade artan şa· 
met ihtiyacını ve 6ilhassa Karabük fabri
klariyle, bakır izale fabrikalarının, aıkerr 
fabrikalar ve tersanelerin ihtiyacını tama
men krııhyacak ve ayrıca huıuıi mücsıe· 
selerin taleplerini de yerine ıetirebilecek 
takatta olacaktır. 

Gümrük ve inhisarlar 

Vekaletind kurulan 

bir komisyon 
Gümrük ve İnhisarlar vekaleti, muhtelif 

gümrük kanunlarının tatbikatı etrafında 
oimdiye kadar yapılmı1 otan tamim ve ta
limatnameleri gümrük memurlarının tat .. 
bikatta derhal kavrıyabilecekleri bir şekle 
sokmak ve lüzumlu olan yeni talimatlar ha
zırlcımak üzere bir komisyon teıkil etmiş
tir. Komisyon gümrük ve inhisarlar ve -
ki1eti gümrük işleri müdürü B. Sinan 
Onbulak, gümrük müfettişi Naci Selik, 
gümrük işleri müdür muavini Süleyman 
Ayyaman ve gümrük i1leri kısım lmiri Şe
ref Mocan'dan müteıekkildir. Komisyon 
ilk toplantılarına ve aktarma işlerinin da
ha kolay ve basit bir fekle ircaı için bir 
talimatname hazırhğuıa batla.mııur. 

Çağrı 
XArzuhal Encümeni 22-xt-939 per3embe 

rünü saat 14 de toplanacaktır. 

\ 

X Divanı Muhasebat Encümeni 24-xı:·93S> 
cuma günli 10 da toplanacaktır. 

Doğum 
Mim:ır B. Mehmet Ali Kunt'un evelki 

akşam bir otlu dünyaya gelmiş ve adı Mu
hittin konmuıtur. Büyük babaıı Mehmet 

1 Somer ile ailesine ve yavrunwı baba ve 
annesine saadetler dileriz. 

riycte rirmiştir. Anlasma dün telgrafla 
gümrüklerimize bildirilmiş, Ticaret Veka
leti de teşkilitını anlaşmadan haberdar ct
mittir. 

Vilayetler büf(e!erindeki 
münakale leldilleri 

Kızılay'ın yardımları 
Ankara, 22 a.a. - Kızılay cemiyeti 

umumi merkezi Tercanda vuku bulan 
hareketiarz haberini alır almaz fel§.. 
ketzedelerin iskanı için 300 çadır ile 
ilk iaşe yardımı olmak Uzere 1500 lira 
göndermiştir. 

Cemiyet, yardım i§lerinin süratle 
tanzim edilebilmesi için Tercana bir 

Dahiliye Veki!eti, bazı viliiyetlerirı 1939 1 müfettiş göndermeği kararlaştırmı~
bütçelerinde yapmak teklifinde bulunduk - tır 
ları münakaleler ile munzam tahslsatları • 
tetkik etmit ve tekli rıeri yüksek tasdika 
arzedilmek ilzere Ba1vek3.lete vermiştir. 

Üçüncü Umumi Müfettişlik 
mali mü~a virliği 

Üçüncü Um.um.i Müfetti)flik Maliye Mü
pvirliA:ine Maliye Vekileti varidat um.um 
mQ. ilrlüj:ü Uçüncü şube müdürü B. Nazım 
Kiper tayin edilmiıtir. 

Antalya' da feci bir 
yangını oldu köy 

Antalya, (Husuat) - An..tatyanın Ma 
navıat kazasına batlı Bolaıan köyünde 
bir yangın olmuştur. Köyün 43 evini ya • 
kan bu yangın 204 yurttaşı evsiz bırak -
mıstır. 

Vlli hemen çadır ıöndermis ve Kızılay 
da para yardımı yapmı~ur. Antalyanm ha .. 
miyetli tüccarlarından Mehmet Çapacı 
Kızılay vaııtaıiyle feliket ıören zavallı 
köylülerimize 19 çuval un hediye etmiı -
tir. 

1 mtiyazlı 
muafiyet 

şirketlerin 

müddetleri 

* Bayburt, Rize, Sıvas ve Giresun'
dan aldığımız haberler dün buralarda 
saat 10 ile 11 arasında hiç bir zarar 
kaydedilmiyen yer sarsıntıları oldu -
ğunu bildirmektedir. 

* Londra, 22 a.a. - 329 tonluk Sea 
S_wecfere isimli İngiliz balıkçı gemi
sı ba.tm.ı.atır. Tıı.yEıı •ağ salimdir. ..... 

Londra, 22 a.a. - Geçen cumartesi 
günü İngiltere'nin şark ıahili açıkla
rında Bacarina Mili isimli Yugoılav 
vapurunun 26 tayfası kurtarılmııtır. 

Bunlardan on dokuzu timdi Londra'
da bulunmaktadır. 

Milli kostümlü balo 

biletleri satışa çıktı 
Sayın Bayan İsmet İnönti'nün yük

sek himayelerinde dokuz birincika
nun cumartesi akşamı Ankara Palas 
salonlarında verilecek Çocuk Esirge
me Kurumunun Milli kostümlü balo-

Hükümetle tirketler arasmda akdolunan sunun biletleri aşağıda yazılı mahal· 
mukavelenamelerle gümrük resminde~ mu-

1 

ıerde satışa çıkarıldığını bildiririz 
afiyeti kabul olunan eşyanın muafiyeti ha- İ · 
iz yerlere sarfolundujiunu şirketler bir se- Ş BANKASI - ZİRAAT BAN-
ne icin<le i•bat etmek mecburiyetinde idi- KASI - SÜMER BANK - OS
ler. Hüküme.t muan~elelerin selameti nok- MANLI BANKASI _ Ankara Ecza
tasından ımtıyazh ş.ırketlcre verilen bu bir 
ıenelik müsaadeyi üç seneye iblii etmiş -
tir. Gümrük muafiyeti kabul olunarak yur· 
da sokulmuş bulunan eşya hakkında da bu 
üç senelik müddetin tanınması kabul o -
lunmu!iitur. 

nesi - Yerlimallar Pazarları - Reh
ber Ticarethanesi - Akba Piyango 
Gişesi - Yenişehir ÖZEN Pasta sa· 
!onu. 
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.., ten sonra bağırdı: 

Yalanlama hastalıgı \1// ~ ~ ı~ 1 Ilı~~ llO sından~~:::f~::~~i~ay!;~;eb;~;;~ 
Arapçanın tef'il veznindeki "tek- 1/ İ ~ ) ~ 1"- ~ ·~ Hcyrcanlı adamın sakin ve so .. 

zip,, masdarına yalanlamak gibi ga- ğuk kanlı arkadaşı cevap verdi: 
yet güzel ve yerinde bir karşılık d - Memleketler de batacak ama, 

Jd k N k . 
1 1 h birlerine ve mektep hocalarına ka- Taro kar egler! bu u . e es ı, unutu muş e çe • dur, acele etme/ 

1 d ld · • · d Jd • dar sirayet etti. Edebiyat öğretme-er en ge ıgı, ne uy uru lıgu, ne 1 · f ki" Konu•maya devam ettı"/er.· 
h 

k · Jd • "dd · ed · · ni lsmail Habib' in gündelik bir ga- kı ransız muharriri vardır ' de a en sız o ugu ı ıa ılemıye- R - Bir gemiyi de irindeki müret-
cek olan bu kelime, nedense Babıa- zetede uzunca bir makale serisi ile Radeka - odeka gibi beraber dü - • 

gene edebiyat öğretmeni Mustafa şünür, beraber yazı yazar ve beta • tebat batırmış! 
li'de tutunamadı; Oradaki arkadaş- Nihad'ın bir edebiyat kitabını tepe- berce imza atarlar: Jan Taro ve Je- - Memleketleri de öyle olacak! 
/ar, eski adetlerıni bozmıyarak ge-
ne habire tekzip kelimesini kullanı- den tırnağa kadar yalanladığını bi- rom Taro. Bunlardan /an Taro, bun- Askere alımın Polonyalılar! 

dan bir müddet önce fransız akade-
yorlar. lirsiniz. 

Her neyse, ister ntekzip,, ister 
"yslanlsma,, şıırası muhakkak ki bir 
"yalanlama çağı,, yaşıyoruz. 

Verilen sözlerin, atılan imzala -
rın yalanlanmasiyle başlıyan bu 
devre devam etmektedir 

Gazete gazeteyi yalanlıyor; 
Ajans ajansı yalanlıyor; 

misine girmiş, J erom dışarda kal -
Onun arkasından bir ba•ka lığ • • mıştı. Bu vaziyet karşısında atacak-

retmen de lsmail Habib'in edebiyat /arı imzanın üzerine "Fransa akade-
kitabını yalanlıyan makaleler yazı- misinden,, deseler de, demeseler de 
yor. doğru olmuyordu. 

lstanbul gazetelerinde çalışan Son posta ile gelen fransız ga-
mulıbirler de şimdi kapı kapı, mek- zeteleti Jerom'un da akademiye a-
tep mektep dolaşıp mektep kitap _ lındığını yazıyorlar. Şu halde, hiç 

Paris'teki Polonya bükümeti is
tihbarat merkezinin bir tebliğine 

göre alman/ar, Polonya'daki polon
yalıları kendi ordularına askere al
mıya başlamı§lardır. 

Bu haberi duyunra lıı1yük /ıarp· 
te bir §Birimizin yazdığı şu beyti 
hatırladım: 

Radyo radyoyu yalanlıyor; 
Gazete ajan11, ajans gazeteyi, rad-

bir hususta biribirlerinden ayrılmı
larında yalanlanacak taraflar araş- yan kardeşler, akademisiyenlikte de 
tırıyorlar. birleştiler, demektir. 

Ne milletin şerefiçin, ne kendi 
ışanın için, 

Fedayı can edeceksin adüvvi 
canın için. 

yo ajansı, ajans radyoyu, diplomat 
diplomatı, hatip hatibi, muharrir 
muharriri yalanlamakta berdevam -
dır. 

Yalsnlamil1': o kadar moda oldu 
ki $İ}'rtSe! ı1e propag.1nrfa $;Jhssın -

elan rıkarak gündelik gazete muha-

Hulasa, yalanlama hastalık gibi Acaba, akademide ikisi de bir 
sarr bir moda oldu. Gerçekten has- ağızdan mı beyanatta bulunacak/at? Silôhsız kız~ 
talık gibi. Çünkü bulaşan ve sirayet 
eden şey, hastalıktır. Hiç sağlığın Harp haberleri! 

ve sıhatın sirayet ettiğini duydu-
nuz mu?, 

Sinirli bir havadis meraklısı ga
zeter_i a~ıp_ haberlere ~ö.t: g_ezdirdi/r:-

Bir ecnebi kadını yazıyor: 
"Kızlarımızı hayat mücadelesine 

si!Ahsız olarak terkettikl,, 
Eski zaman şairleri bu fikirde de-

İzmir, 22 a.a. - Mareşal Voroıilofwı 
İzmire hediye ettiği otobils dün belediyo 
otobüsleri santralinde merasimle tesellüm 
edilmiş ve pillkası takılmıştır. Tesellüm 
n1uamelesinden sonra d:lvetliler otobiise 
binerek Voro1ilof bulvarından ba.şhyarak 
;1ehir dahilinde bir gezinti yapmışlardır. 

Belediye reisi Dr. Behçet U:ı, diln ak ..ı 
şam otobüsü teslime memur ıovyetlcrin 
lıtanbul başkonsolosu Gcorıuievski eere
fine şehir gazinosunda vS.li ve parti mil • 
fettişi ile İzmirde bulunan mebuslarımızın,, 
Parti viliyet idare heyeti ba1kanının. be· 
tediye encümeni izasının, ve reis muavini .. 
n.in hazır bulunduğu bir ı:iya(et vermiştir. 

Kastamonu fidanlığı 

bu yıl köylüye 37.599 

fidan dağıtacak 
Kastamonu, 22 a.a. - Millt Şefin ceçen 

sene şehrim.izi ziyaretleri ııraırnda verdik· 
lcri direkti( üzerine Kastamonu nleyvah 
ağaçlar fidanhi:;ı faaliyetini günden ıüne 
arttırmış ve iş sahasını yeni tesisler vü -
cude getirerek genişletmiştir. 

Bu yıl fidanlıkta aıısız bir milyon olma, 
iki yUz bin armut, yüz bin erik. beş bin 
vişne ve kiraz keza &$Ilı olarak 590.500 
elma, 89.400 armut, 12.400 erik ve 2.300 
vişne ve kiraz fidanı yetiıtirilmiştir. 

Köylüye tevzi edilmek üzere bu yıl için 
37 .599 elma ve armut fidanı haı:ırlanmıı .. 
tlr. Bunun yirmi bet bini Kastamonu için 
ayrılmış ıeri kalan kısmı ise Ziraat Ve
kil eti emrine tahsis olumnu1tur. Tevzjata 
bugünlerde baılanacaktır. 

Dün her tarafta 

hava kapalı geçti 
Dün şehrimizde hava sabahleyin 

yağmurlu, sonraları ekseriyetle kapa
lı geçmiştir. Rüzgar cenubu garbiden 
saniyede en çok beş metre kadar hızla 
esmiştir. Yurdda cenup bölgelerinde 
hava kapalı, diğer yerlerde kapalı ve 
yer yer yağmurlu geçmiştir. Yağış, 

doğu Anadolu'da kar, diğer yerlerde 
umumiyetle yağmur şeklindedir. 

24 saat içindeki umum! yağışların 

mteremurabbaına bıraktıkları su mik
tarları Alanya'da 55, Yalova'da 25, Ba· 
lıkesir'de 23, Mersin'de 21, Ankara'da 
17, İstanbul'da 15, Turgutlu'da 14, Af
yon'da 10, Sıvas'ta 8, Uşak'ta 7, diğer 
yağış gören pek çok yerlerde 1-6 ki
logramdır. 

Rüzgarlar doğu bölgelerde sakin 
kalmış, diğer yerlerde ekseriyetle ce
nup ve şimal istikametlerinden sani .. 
yede en çok 7 metre kadar hızla esıı>iJ
tir. 
Uludağa tekrar yağan kar yllztln

den toprak üstündeki kar kalınlığı 26 
santimetreyi bulmuştur. 

Yurdda en yüksek sıcaklıklar Di
yarbakır'da 12, Sinop'ta 14, Manisa'da 
16, İzmir'de 17, Nazillide 19, Antal
ya'da 20 derecedir. 

..1•·····································-.. . -
Yarınki konferans 

. . . . 
Yurd içinde geniş bir tetkik : 

•eyahatinden dönen arkadaşımız • 
Behçet Kemal Çağ!ar, Ankara : 
Halkevindeki seri konuşmala - : 
rından ikincisini yarın saat 17 : 
de verecektir. Mevzu, bütün : 
yurd meseleleridir. : 

Her konferans, başlı başına 

müstakil bir mevzu ve mıntaka
yı ihtiva etmektedir. Konuşma -
!arda mıntakalara ait halk tiir -
killerine geniş bir yer verilmiş~ 
tir. 

'"'······································,. 
ğilleufi. Onlara göre 
"kaş'', "kirpik", "nigaJı" 
silalıtı. 

Hgamze", 
hep birer 

Hem bütün dünyanın tepeden tır
nağa kadar silahlandığı §U sırada 

bırakın, kızlarımız silahsız kalsın/ 

T. t. 
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Deniz harbinde yeni 

bir safha 

ULUS 

DÜNYA HABERLERi.· 

Gcrrp cepheıinde düıürülen bir alman tayyareıi 

Garp cephesinde topçu düellosu var 

Fransa'da dört Alman 
tayyaresi düşürüldü 

Birçok Alman tayyareleri İngiltere 
ve Fransa üzerinde uçuşlar yaptılar 

Weizecker'in bil· 
7ilk elçimi• B. 
Husrev Gerede'· 

yl t•brik •difiai ,,..,,1.•· 

1 Macar gazeteleri 
B. Çakinin nutkunu 

tasvip ediyorlar 
Budapeşte, 22 a.a. - Kont Çaki tara -

fın.dan söylenen nutku, macar batbuatı it
tifakla tasvip etmektedir. Gazeteler Ma -
caristanın Romanyaya karşı hüsnüniyetle 
hareket ettiiini kaydeylemektedirler. 

"Pester Lloyd" cazetesi hariciye nazı -
nnın, Transilvanyada bulunan ınacarlara 
yardım edilmesine dair Madriıtanla Ro
manya arasında 1937 de aıktedilen itilifla
rın ta.diki hakkında parllmentoya bir ka-
nını llyibası tevdi ettiiini hatırlatmakta -
dır. 

Matbuat, bilh .... lngiliz - franaız ablo
kaaı hakkında Kont Çaki tarafından yapı
lan aarib beyanatı tebariiz ettirmekte ve 
bu münasebetle Macaristan& iptidai mad -
deler taııyan vapurların kontrolünü tenkid 
eden mebua Olbanm sözlerini kaydeyle -
mektedir. 

Mebus, acflınM Macariatamn cenubt 
Ameribclan 1&tın almıı oldutu mühim 
miktarda hurda demirin CebeUittarrk.ta 
kontrol altmda tutuldutunu IÖylemiıtir. 

~ Sltii~SSI ~ ···~ ... -~ 

............................ 

iSTANBUl Ga 
Cümhuriyet 

D. N. B. nio tebliii 
münuebetiyle 

Tan ıa.zeteainin bau İncim cazete· 
!erinden alarak newrettiii haber dola
yısiyle •lman ajansının tebliiini mev
zuubahis eden Yunuı Nadi bu baılıkh 
makaleainde, tlkayet mcvzuunu tetkil 
eden haberlere göre, alman büyük el
çiainin romen büyük elçisine rua - ro
men hududıında bir Zicfirid hattı in
p11nı teklif etmiı ve romen büyük elçi
si de memleketinin 10vyetlerle mevcut 
iyi münasebetlerini bozar diye bu tek
lifi reddetmiı olduiunu kaydederek : 

"İşte alman ajansı bu haberi tekzip 
etmek eatemiıtir. Fakat bunu yapmak 
için. kq yapıyım derken ıöz çıkarmıt
tır. Çünkü alman ajanıı bu vakada" ba
zı Türk matbuatiyJe İniniz - yahudi mü 
measillerinin müıterclı:en yaptıkJan fa
aliyet" ten bir nümune cörmck ve cös
termek suretiyle tiırk cazetecili&inin 
haysiyet ve ıerefine tecavüz etmiıtir." 

Makalede ezcümle töyle denilmekte
dir: 

"Hele bu münasebetle alman büyük 
elçisinin hükümetimiz nezdindeki "ıid
detli protesto.. sundan bahsetmek bü
tün bütlin abestir. Çünkü türkiyede mat 
buatın hür olduğu alman büyük elçi
sinin de meçhulü değildir. Alınan bü
yük elçisini milnakapya karıttırmalıtta 
da herhanii suretle hiç bir isabet bu
lunmasa cerektfr ... 

M uhatti.r netice olarak diyor lı:i: 
Türikiyenin ıu veya bu delet aleyhi

ne olmıyarak yalnız kendi menfaat ve 
emniyet endiıelerinden ilham ve kuvet 
alan aiyaıeti iizli kapalth birıeY değil
dir. Almanyanm tlirk emniyet böleele
rine müteallik taanıu emelleri olma -
dı.Jı:ça ne Türlriyenin, ne de türk mat -
buatının tahaiaen alman al.,htan bir 
hattı hareket takip etmediii ve etmi
yeceği çok meydanda bir hakikattir_ 

Yeni 
"Almanya' ya kartı 
düımanbğımız yok" 

idam olunmamış 
Berlin, 22 a.a. - Eaki alman veli

ahdi, ~yanatta bulunarak aileaıi hak
kında ecnebt gazeteleri tarafından 
geçenlerde nqrecHlmig olan haberleri 
kati suretle tekzıp etmiftir. 

Eski veliaht, eıki alman hanedanı 

basından hiç birisinin tevkif edil
memiı ve kmıuna dizilmemit olduiu
nu ıöylemittir. 

Hohenzollerin hanedanı hasından 
lllWı taınnala n•ılııtıedk olmıların 
klffal cepbeıM ba~lar. 

(ı.a. m 

di kwvete tapa. insaniyet 
inklr eden bir tetekkiile bu kad 
ane boywı eğmeleridir. Fakat mu 
oldutuna emin bulunduğumuz bu dal 
bizi alu.n mil~ine acımaktan ve on 
sevmekten menetmez. Alm n milletine 
muhabbetimiz de baımdakiler'ı'ı fena 
hareketlerini mazur gonnerni:ı: kin. he
le vatanımızı müdafaa vazifesinde te -
reddüd ve ihmal ıtöstcrmemi:z icin h.iç 
de bir aebep tc!tkll eylivcmc... t tc bu 
makeleden sonra bahsetti im:z alman 
makalelerinin tehlikderine ıelecek nU.. 
hamızda devam edece~iz.,. 

TAii -
Bulgaristan' dan yeni gelenlerk:i 
anlattddan 

Bu bat11klı yazısında M. Zekeri1" 
Sertel f(jyle diTOr : 

.. BalıkanJarm düiüm noktMI ~ • 
ristandır. Almanya, Bul&&ri•tıaıu .._. 
di eaareti altuıda bulundurmak istiyor. 
Ruıya buradaki ~i nüfuzunu. llıJI'& et
meyi dütünüyor. İtalya BulpriMan....., 
taaiyle balkanlar ıile ıec;iımiye çalışı7oC. 

Muharrir, balkanlardaki bUtün &i,,..ı 
faaliyetlerin Bulpristan berinde toP • 
landıtım kaydecMrek. Balp.riataad.a 
yeni ıelen ecnebi mütahitlerin anlatıtD
larını makalesine ilive ediyor. 

Muharrir en 80ll olarak f(jyle diyoc ı 
"Bulcarist.anm menfaati ıu •978 bu 

büyük devletin nüfuz ve tcairine Jaıcnl· 
mamak emellerinin w.ıhakkukunu ~ 
lariyle birlikte aramaktır. Her hmlci 
bir sebeple olursa olsun batkanluda ~ 
bancı büyük devletlerin kantmaaı bal· 
kanlann ve bu arada Bulgaristanm meo
faatine muhaliftir. 
Bulıar bükümetİDİD eırseç bu Mkitıa

te varacaiına .Upb.e 1'Qllrtar. Fllllat mua
nz ki bu bren vermıebe seç lıa' ,.. 
caktır ... 

VllİT 
Londra'ya giden heyet 

Ba ,..mnu1a Aaım u .. lrm'= ..., lh
ncatnnuı için a,_,..k Mıdbidel' ttıledn· 
de çalııtıimı. bu mabMla Numan Jıle
nemenciojimıwı ~ alaııda tn
&iltereye cidecek be7etiın. tiril ..aları • 
nm inciliz puarknnda aaupnı kıo1ay
lqtırmak için ~ lNhnmc:a
tmı bydettilı:ten 80Dr& ~yle diyor : 

"Loındraya &idea türk hqet.i, kuplar 
nnda harpten evellrine nltııl>etle daha ge
nit bir aellhiyetle konutac:U bir iıı&i
liz blikiimeti bulacalı:lacdır. Aym zaman
da ing.iliz bWriimeti Ue yapılacak Hrti -
adi &ftlatmalar oadMı 90Dl'& frama hfl
kümeti ile giri1ilecek müakettılerin ne
ticclerımcıaini kolaylaıtıracaktır." 

Yeni Litvanya 

kabinesi kuruldu 
Kaunu. 22 a.a. - Yeni Litvanya ka

binesi tefekkül etmit. Bqvekillige 
Merkkys, hariciye nezaretine Urbsyr, 
harbiye nezaretine general Miateik · s, 

dahiliye nezaretine general Skuas ta

yin edilmitlerdir. 
Yeni Lttvuı,a hll'ldhnett, aynı eski 

ıiyaat hattı *'keti takip edecektir. 



SON KARARLAR ÜZERİNE 

IZMİR PIYASASI 
ÇOK HARARETLENDİ 

Güreş teşvik 
müsabakaları 

11 Mühendis ailelerinin _y::>ksul yavrula

0

ra yardımı 11 Yunanlstanda RADYO 

İzmir, (Hususi) - Evelce ihraçları 
menedilen zeytin yağı, mercimek, kc
p:k gibi maddelerin ihraçlarının hü • 
kümet karariyle tekrar imkan dahili· 
ne girişi piyasamızda çok müsbet tc • 
sirlcr yapmıştır. 

İç Anadoludan İzmire sevk faali· 
yeti yeniden başlamış ve ticari hare • 
ketler baş döndürücü bir sürat almış
tır. 

BlJ/ge Güuş Aianlığından : 

1 - 2 kanunuevcl 939 cumartesi ve 
3 kSnunucvel 939 pazar günü Bölge 
güreş salonunda tecrübesizler arasın
da Greko - Romen güreş teşvik müsa
bakaları yapılacaktır. Bu tarihlerde 
56, 61, 66 kilodaki gürcıçiler iştirak 
edeceklerdir. 

2 - 9 birinci kllnun 939 cumartesi 
ve 10 birinci kanun 939 pazar günkü 
müsabakalara da 72, 79, 78 ağır sik -
!etlerdeki tecrübesiz güreşçiler işti • 
rak edeceklerdir. 

• J ·-· -
• ..,, 

zengin bir linyit 
havzası iılelilecek 
Atina, 22 a.a. - Dün neşredilen bir 

kararname ile gam! Makedonya'da 
linyit madeni araştırılması ve işletil
mesi için hükümetle Amcrika'da bu
lunan yunanlılardan mürekkep mali 
bir grup arasında İmza edilen muka
vele tasdik edilmektedir. 

Yapı 1an tetkik1er neticesinde bu ha· 
valide iyi cins madenler bulunduğu 
tahakkuk etmiştir. Bunlar 70 sene 
müddetle işletilebilecektir. 

Devlet demiryolları ihtiyaçlannın 

üçte ikisi nispetinde linyit kullan -
mak mecburiyetinde bulunacaklardır. 

TtJRK!YE 
RADYO D!FtJZYON POSTALARI 

TtJRKİYE ANKAR 
Radyosu Radyos 

-- Dalga uzunluğu --
1648 m. 182K~s./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T.A. 
A.NKAl<A 

PERŞEMBE: 23.1 l.1939 
12.30 Program, ve memleket saat ayar 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.SO Türk müziği: yeni bestek.irların 

scı-1erin.dcn ve halk türkülcrind 
mürekkep program. Çalanlar: Ce 
det Çağla, Şerif İçli, Hasan G ·· 
Hamdi Tokay, Okuyanlar: Musta 
Çağlar, Safiye Tokay. 

13.30- 14.00 Müzik (karışık hafif müzik 
Pi.). 

18.00 Program. 
18.05 Memleket saat ayarı, ajans ve m 

teorolOji haberleri. 
18.25 Müzik (radyo caz orkestrası). 
19.00 Konuşma (ziraat saati). 
19.15 Türk müziği Çalanlar: Cevdet Ça 

la, Şerif İçli, Hasan Gü.r, Kemal N' 
yazi SeyhWL 

Tebliğ olunan kararnamenin bir 
hükmüne göre, bu mahsuller Suriye, 
Mısır, Filistin, Malta ve Kanadaya ve 
ayrıca Türkiye lehine yüzde 20 den 
aşağı olmamak üzere yüzde kırkı ile 
klcring ve benzeri anlaşmalar dahilin 
d it yapan memleketlere, İngiltere, 
Frantıa, Blçika, Hollanda, İsviçre, İr
landa, İsveç ve Yunanistana ihraç e • 
dilecektir. Bittabi yüzde yüz takasla 
çalııtığımız ve aramızd<ı anlaşma mev 
cut olmıyaıı memleketler bu hüküm • 
!erden iatlfadc ederler. 

3 - Tartı her iki güreş için cumar
tesi günleri 13.30 da olup tolerans 2 
kilodur. Pazar günkü müsabakaların 
saatı cumartesi günleri kulüp mü
messil ve yahud takım kaptanlarına 
şifahen tebliğ edilecektir. Müsabaka 
tam saat 15 de başlıyacaktır. 

Trôkya'daki selektör 

istasyonları iyi 

randıman veriyor 

Ankara' daki mühendis aileleri aralarında topladıkları para ile 
100 yoksul ilk mektep talebesine palto, iskarpin, çamaşır, defter 
ve kalem dağıtmıılardır. Reamimiz, giydirilen yavruları gösteri
yor. 

Samsunda okuma kursları 
Samsun, 22 a.a. - Halkevinin dör

dü şehrin muhtelif yerlerinde, biri 
ceza evinde açtığı okuma yazma kurs
larına yazılanların adedi gün geçtik
çe artmaktadır. Halkevi ayrıca bir de 
daktilo kursu açmak üzeredir. 

I - Okuyan: Radife Erten. 
1 - Segah peşrevi. 
2 - Biınen Sen· Seglh ..,.ta: CI 
da içsin yar elinden,). 
3 - Şevki Bey • hüzam l'lfktı (Ga 
Dideleriz). 
4 - İsak Varan • blbam prla: (Si 
lcmem bir gün). 
5 - Rakım • hiluam -la: (Aık.ı 
bana bir &izli elem olda). 
II - Okuyan: Sadi H-. 

Diğer taraftan İzmir limanından 
başta hububat ve yiyecek maddeleri 
üzerine olmalı: ilzcrc her türlü nebat
ların ihracına da başlanmıştır. İngil • 
treye ve Franaaya ihracat, bir hafta 
evetiyle lllçülemiyecek nisbette art • 
mıştır. 

Edirne, 22 a.a. - Ziraat Vekaleti
nin Trakya'daki selektör istasyonları 
bu sene azami randımanını vermekte 

ve uzun seneler zarfında bozulmuş o

lan tohumları temizliyerek köylümü
ze fazla ve temiz mahsul almak bakı

mından büyük bir fayda temin etmek· 
tedir. 

1100.000 Alman Estonya'dan ayrıldıj 
İngiltere İtalya 

1 - Dede - Tahirpuoelilı:: (0 
endam). 
2 - Ki.zmı Us - T.ahir p11sellk eıu 
kı: (Görmezsem efil yüzilnü.). 
3 - Rahmi bey - Tahir pua.efü: pr 
kı: (Geçti o gamlı eyyamı aerma). 
4 - .... - Tahir şarkı: (Ben aa.na 
mecbur olmuşum). 

Fransada Ticaret nezaretinden li • 
ıans alan fran11z tüccarları İzmirdeki 
firmalara müracaatla üzüm ve incir 
fiatı istemişlerdir. 

Franaa'da büyük bir firma İzmirdc 
büyük bir firma ile iki milyon kilo 
kuru üzüm hususunda bir anlaşma 
yapmııtır. Fiyat ıif Marsilya olmak 
üzere on kilosu 34 framıız frangıdır. 
Fransa ile ticaret nezareti Türkiye i
le yapılacak muameleler için derhal 
ve tereddütsüz lisana vermektedir. 

Nallıhanda yeni 
mezbaha açıldı 

NaUıh~ 2.2 a.a. - Kasabamızın en mü -
bim ihtiyaçlarından biri olan ve bir kaç -
aydanberi i.nşasiyle uğraşılan asri mezba
ha, ikmal edilmiş ve dün merasimle açıl • 
mı,tır. 

Geçen ayın sonuna kadar Trakya
nın yalnız Kırklareli ve Edirne vila • 

yetlcrinde çalışan 17 selektör merke

zinde 4.034.371 kilo tohum temizlen • 
miştir. 

Ayrıca ilaçlama cihazlariylc tcç -
biz cdilmiı olan bu iki vilayetin sc -
lektör merkezlerinde 700.000 kilodan 
fazla tohum da ekin hastalığına karşı 
tohumlanmıştır. 

Temizlenen ve ilaçlanan bu to -

humlarla 280 bin dekar arazinin ekil -

diği anlaşılmaktadır. 

takas anlasması .. 
Londra, 22 a.a. - İngiltere ile 1-

tal ya arasında çok mühim takas an • 
!aşmaları yapılmak üzeredir. 

Bu haberi veren "Financial News" 
Caproni'nin Londra'yı ziyaretinin 

boşuna olmadığını yazıyor ve İngil
tere'nin lta1ya'ya 8 milyon ton kömür 

vererek muk?obilinde makine aletleri 
alacağını ve keza pamuk, kauçuk mua
meleleri yapılacağını bildirmektedir. 

Vefat 
Ankara asliye hukuk hikimliğinden mü

tekait Bay Akif Dümdüz bir zamandanbe
ri mustarip olduğu kalp hastalığından kur
tulamıyarak dün vefat etmiştir. 

5 - Refik Fcrsan - mahur prl:r: 
(Kirpiğine sürme çek). 
III - Okuyan: Semahat Özdenses. 
l - Lemi - karcığar prkı: (Bir göl 
ge ol beni peşinden koştur). 
2 - Raif Bey - karcı&ar prkı: (Gü
lüver sevdiğim). 
3 - .... - karcıiar türkü: (Benliyi 
aldım kaçaktan). 
4 - Mahmut CelS.lettin paşa - ka:

cığar şarkı: (Vah meyusi visalind:r 
gönül). 
5 - Karcığar saz semaisi, 

2'0.15 Konuşma (Doktorun saati). 
20.30 Türk müziği (fasıl heyeti). 
21,15 Müzik (küçük orkestra - şef: Ne .. 

cip Aşkın). 
ı - Kutsch: Mar$. 
2 - J. Strauss: Yarasa operetinden 
potpuri. 
3 - Bela Volgraf: Kalbim aşkla 
doldu (ağır vals). 
4 - Sylvester Sc.hneidw: Dinle .• 
Keman ne söylüyor! 
S - ?.ficheti: Sen serenad. 

22.00 Memleket saat ayarı, ajans haberle
ri; ziraat, esham • tahvilit, kambi -
yo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 Müzik (küçük orkestra - yukard'\-Köylü faydası elle tutulur derece
de müspet olan bu tohum temizleme 
ve ilaçlama ameliyesinden çok mcm· 
nundur. 

Almanlar Riga'dan hareket etmek üzere vapura giderken 
B. Akif kırk yıldan fazla bir müddet 

müddeiumumilik, hikimlik ve ceza reis -
tiklerinde hizmet etmiş eski ve haliik bir 
a.d1iyec.imizdi. 

ki programın devamı). 
22.35 Müzik (senfonik parçalar - PL). 
23.00 Müzik (cazbant • Pl.). Bir genç mühendisimizi 

kaybettik 

Riga, 22 a.a. - Yüz bin alman muhacirini hamil iki alman vapuru daha 
Gotenhafen'e müteveccihen Riga'dan hareket etmi1tir. 

İsar vapuru da dün Baltık'taki alman muhacirlerine ait möble ve diğer 
eşyayı h11mil olarak Riga'dan Danzig'e hareket etmiştir. 

Dayı zadesi Dahiliye vekS.leti eski baş
müfettişlerinden ve sabık mebuslardan 
Müfit Saner ile oğlu muallim Besim Düm
düz ve damatları seker sirketi memurla -
rından Nusret Trlk ve arkadaşımız mat • 
buat umum müdürlüğü müşavirlerinden 
Server İskitin acılarını paylaşırız. 

23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapanııı. 

Çin kıtafarının gerı 
Sc•siz ve iddia· 

aldıkları şehirler Mumaileyhin cenazesi bug-ün öıi:1e Uz.eri 
R....0-.,.:ıram camiinden kaldınlacaktır. 

sız çalışmalariyle 

metodlu yetişme 
aile arkadaşları ta
rafından çok sevi • 
len ve mesleğine 

çok yararlı olan 
genç maden mü • 
hendisi Mücteba 
Kuyululu, Erzu • 
rum'la Kars ara • 
aındaki Balkaya 

Piq.g-King, 22 a.a. - Çin ajansı bildi
riyor : 

Çin kıtaatı Hupehin cenubunda Pci- -
Kong ve Şi - Şan mevkilerini zaptetmiı
lerdir. 

Çenc-tu üzerinde uçan düş.man tayyare
lerinden bir kaçı Çin avcı tayyar~leri ta
rafından düşürülmüştür, 

Samsun akşam Kız 

Okulu büyük rağbet 

Sanat 
görüyor 
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Dört büyük artistin yarattığı şaheser 

linyit madeninden ihtiyaç olan kö· 
mürü çıkartıp tahmiline nezaret etti
ği kamyonla birlikte Kars yolunda 
iken, kamyonun devrilmesi üzerine 
vazife ifası halinde ölmüştür. 

Kendisinden daha çok hizmetler 
beklenen bir yaşta ölüşü büten maden 
mühendislerini, emrinde çalıştığı Eti 

Tokyo gazeteleri mali •İya•etten 
memnun değil 

Tokyo, 2'2 a.a. - Matbuat, sureti umu -
miyede hükiımetin. takip ettiği mali siya
ıetten memnun değildir. "Kokumin" ga -
zetesi, Çinde merkezi bi.r hükümetin kati 
ıurette teşekkülü hakkında başvekil Abe 
tarafından yapılan beyanatı tefsir etmek -
tedir • 

P. T. T. Muamelat müdürlüğü 
Bank mensuplarını çok müteessir et· P.T.T. Umum Müdürlüğü muamelat mü-
miştir. dürü B. Osman Tuğcu idare baş müşavir-

Samsun (Husu
si) - Bu sene açı· 
lan Akşam Kız sa· 
nat okulu çok bü • 
yük bir rağbet ve 
alaka görmüştür. 
Samsun bayanla • 
rından okula mü -

racaat edenlerin 
sayısı 250 ye ya · 
kındır. Resmimiz 
okuldan bir köşe • 
yi bir ders esna -
sında göstermek • 
tedir. 

Arkada-larının ve ailesinin teessü-ı liğine tayin olunmuş, yerine de baş m.ü 
-.ı- fetti1lerden B. Kadri Güneıojlu getirıl 

rüne biz de igtirik ederiz. miştir. 

1 

Surlan arasına sıkııan daracık ıehrin Üstün
deki bulut yığınları ardına saklanan kıt güneıi, 

ıütümsü ve soluk, zavallı bir ııık gibi parlıyordu. 

iki tarafına cumbalı evler sıralanan sokaklar ı•· 

lak ve esintili idi, ara aıra buza da kara da 
benzemiyen yumuıak bir dolu dütüyardu. 

Paydos olmuıtu. Serbeste bırakılan çocuk dal· 
gası döıemeli avlunun ortasından demir parmak· 
lıklı kapıdan dı§anya akıyor, ıonra ıağa ve sola 
dağılıyordu. 

Büyükler kitap paketlerini vekarla sol omuzları
na yapıştınnıf, sağ kolları ile, rüzgB.n yararak, Öğ· 
le yemeğine doğru kürek çekiyorlardı. Küçükler 
eriyen buzları etrafa s~çratarak ne~eli neıeli ko
şarken fok derisinden çantalarındaki ilim malze· 
me•ini biribirine çarpıştırıyorlardı. Fakat hazan 
Wotan ıapkalı ve jüpiter sakallı ciddi adımlarla 
il.,rliyen bir bat muallim önünde kemali hürmet· 
le kasketlerini çıkarıyorlardı. 

Epidir caddenin üstünde bekliyen Tonio Kröger, 
erkadaşlariyle konuıarak avlu kapıaından çıkıp 

rnlarla birlikte uzakla~mağa hazırlanan Hans'a 
"haydi geliyor musun" dedi, ve ona doğru gülüm
t; verek ilerledi... Hans, Tonio'ya bakarak, "ne 
v~r?" dedi: "Ha! Sahihi Peki biraz gezinelim." 

Tonio sustu, ve gözleri dumanlandı. Aacaba Hanı 
b·~ıtün öğleyin gezmeğe gideceklerini unutmut mu 
ic"? Yoksa yeni mi aklına geliyordu? Halbuki o 
cözleştiklerindenberi ıevinmİ§ durmu~tu. 

Han• Hansden arkadat!arına "haydi, size uğur. 
!ar olsun, ben Krögcr'le ıöyle bir dolaşacağım,, de
di - ve, onlar ıağa sapar'.len buJ"tlar sola yöneldiler. 

Hanı'la Tonio'nun dersten sonra ıezinmeğe 

No: 1 

vakitleri vardı. Çünkü ikisinin de evlerinde öğle ye· 
meği dörtten eve! yenmiyordu. Babaları amme hiz
metleri gören ve ıehirde nüfuz sahibi büyük tÜc· 
carlardı. Hızarların dumanlar ve ıslıklar arasında 

iri kütükleri kestiği nehrin kenarındaki odun depo· 
su nesillerdenberi Hansen'lere aitti. Tonio'ya gelin
ce, arabaların, her gün tehrin içinde, ticarthanesi· 
nin markaaı vurulmu§ hububat çuvallarını taııdığı 

görüken Konsul Kröger'in oğlu idi, ve atalarından 

kalan eski büyük ev ıehrin en büyük konğı idi ... Bir 
çok tanıdığa rastlıyan iki arkada§ durmadan kas • 
kellerini çıkarmağa mecbur oluyarlardı, ve hatt& 

birçok kimseler de bu on dört yatındaki çocukları 

selamlıyordu. 

ikisinin de çantaları sırtlannda idi, ikisi de İyi ve 
kalınca giyinmitti. Hans'ın sırtında bir denizci ka -
putu vardı, ve bu kaputun üstüne bahriyeli elbise· 
sinin geniı ve mavi yakaıı sırt ve omuzlarını örte· 
rek düıüyordu. Tonio kuşaklı kül rengi bir palto 
taııyordu. Hans'ın batında, altından keten sarısı 

saçlarının perçemi fıtkıran, kısa kordelalı bir da· 
nimarka g~mici beresi vardı, harikuli.de güzel ve 
iyi yapılı idi: genit omuzlar, dar kalçalar, keskin 
ve pervaaız bakışlı çelik mavisi gözler ..• Fakat To
nio'nun :yuvarlak kalpafının altındaki ince cenup 

UÇAN KALPLER 
"Courrier Sud" 

Artistler: PİERRE RİCHARD • WİLM J ANY HOL 1 
CHARLES V ANEL BARON FİLS 

Mesut olmıyan evli bir kadın1n heyecanlı macerası, vazife ve a~k 
arasında mücadele eden bir PILOT'un romanı ... 

Aynı programda renkli MİKİ ve JURNAL 
Seanslar: 14,30 • 16,30 • 18,30 • ve 21 de 

Bu mühim film için yerlerinizi gündüzden l[apatınız. 

12,15 ucuz matinesinde ÇILGIN BAKİRE 

CEVİR. H: 
M~hmet KARASAN 

çizgileri ta§ıyan esmer yüzünde siyah iki göz par)ı . 
yordu: hafif gölgeli, kapaklan fazla ağır, ifades' 
dalgın ve biraz mütereddid .•• Ağız ve çenenin çev· 
resi nadir bir incelikte idi. YürüyÜ§Ü gevtek ve İn· 
tizamsızdı, Hans'ın çevik bacakları ise, siyah ço -
raplarının içinde harikulade elastiki ve ritmik ha
reket ediyordu. 

Tonio bir ıey söylemiyordu. Muztaripti. Biraz 
eğri kaşları çatıktı, ıslık çalmak için dudaklarını 
yumrula,tırırken ba,ını yana eğerek göz ucuyla u
zaklara bakıyordu. Bu duruı ve bu ifade ona has 
bir §eydi. 

Hana yan gözle birden Tonio'ya bnlttı ve usulca· 
cık kolunu kolunun altına kayd:rdı. Zira niçin ba
şını çevirdiğini pek iyi biliyordu. Tonio konuşmaksı
zın birkaç adını daha attıktan sonra, birden ken
disini tuhaf bir muhabbete meyyal hissediyordu. 

Hans, - "doğrusu unutamamıştım Tonio,, dedi, 
ve sonra, gözlerini önündeki kaldırıma doğru eğe
rek devam etti "Yalnız bunun mümkün olmıyaca
ğını sanmı§tım, çünkü bugün hava çok ratıp ve kö
tü, fakat bunun bir ehemiyeti yok, beni beklemeni 
cidden pek kibarca buluyorum, bense, çoktan eve 
gittiğini sanarak kızıyordum ••• 0 

Tonio'nun bütün varlığı, bu tözleri itidince1 ae-

Telefon: 2193 _______ , 

vinçle yerinden oynadı, titrek bir ıesle: 
0 Peki, o halde timdi surlara gidiyoruz" dedi, 

"değirmen sularına ve Holsten surlarına, ve sonra 
seni oradan evinize götürürüm, Hans ... Ben eve 
yalnız dönerim, zararı yok; gelecek defa da se11 
benimle gelirsin." 

Hakikatte, Hans'ın •Öylediğine pek de inanmı
yordu, ve onun bu gezintiye kendisi kadar ehemiyet 
vermediğini pek iyi hissediyordu. Fakat Hans'ın 
unutkanlığından müteessir olduğunu ve kendini af .. 
fettirmek için bir fırsat gözettiğini görüyordu. Ve 
barıımalarını geciktirmek düşüncesi Tonio'nun ak· 
!ından çoktan uzak!aımı§tı .•• 

işin doğrusu, Tonio, Hana tJansen'i seviyordu, 
ve bu yüzden §İmdiye kadar çok ıstrrap çekmitti. 
Onun on dört yaşındaki genç ruhu hayattan şu bo· 
sil ve sert dersi öğrenmişti: "en fazla seven, en çnlc 
zayıftır, ve ıstırap çeker." Ve öyle yaratılmıştı ki, 
bu türlü tecrübeleri pek iyi itarct ve içinde not edi
yordu, ve bundan büyük bir zevk duyuyordu. Fakat 
şahsi hayatını buna göre tanzim etmeği ve bundan 
pratik neticeler çıkarmayı aramıyordu. Ve gene bu 
gibi dersleri mektepte öğretmek istenilen bilgiler
den çok daha ehemiyetli ve entersan buluyor, ve gr.-
tik tavanlı sınıflarda geçirdiği ders saatleİ-inin en 
büyük kısmını bu buluşlarda duyduğu bütün şeyle· 
rin dibini efmeğe ve mi.nasını derinleştirmeğe h ~ ". 
rediyordu. Ve bu me"alc ona odasında kcmaniyle 
dolaştığı, (zira keman çalıyordu,) ve kemanının 

çıkarabildiği en yumuıak •e•leri aıağıda, bahçede

ki ihtiyar cevizin altında dansederek yüksele:l "ll 

fiskiyesinin ıırıltısına karııtırdığı zamanlar duydu. 

ğu zevke benzi:yen bir haz veriyordu. 

(Sonu V<Ar) 



T 
RA 
su 

n, 

e• 
en 

ıı: 

l· 

. -
yi 

r 

•n 

a 

23 - 11 • 1939 . ULUS 

Münili suykastı faili olarak 
Elzer adlı biri tevkif edildi 

Şiddet 
ve tazyik 

Fransa' da Alman ihraç 
mallarını tevkif edecek 

Ticr.el Vekilinin beyanah 

Ege mıntakasında 
tütün piyasası 

(Başı 1 inci sayfaLl:ı.) 

nı mUteakip sıkı bir kontrol altına a
lınarak orada çalışmağa devam etmiş
tir. Enkaz sistematik surette tasnif 
\'C tetkik olunmuştur. 

Bulunan bazı e§ya 
Bir çok gün, gece gündüz de

vam eden çalışmalardan sonr;, po
lis, dinamit parçası, vida ve sa
ire gibi cinayetin nasıl yapıldı

ğını göstermeğc yarıyacak ufak 
bazı eşya bulmuştur. Bunun üzerine 
bombanın saat sistemli bir bomJa ol
duğu anlaşıldığı gibi bombanın muh
t::nel cesameti ile konulduğu yer de 
tespit olunmuştur. Hususi saat siste
minin bulunan parçaları çok kıymetli 
emareler vcrmi~tir. Bu esaslar üzerin
den, devlet gizli polisi Azasından mü
rekkep hususi komisyon mücrimi araş 
tırmak bahsinde işine devam etmiş, 

bütün alman milletinden gelen binler
ce müşahedeler tetkik olunmuş ve 
mücrim gittikçe daha ziyade çember 
altına alınmıştır. Çember gittikçe da
ralmıt ve mücrimin hayatı en ince 
teferruatına kadar tesbit olunmuştur. 
Bütün bunların neticesinde mücrime 
varılmıt olduğu kanaati gelmiştir. 

Mücrimin itiralları . 
Nihayet mücrimin itirafları, tahki-

kat neticesinde varılan neticeyi teyit 
eylemiıtir. Tahkikatın bir noktası, 

Elzer'in ne derece ince bir surette ça
lışmıı olduğunu isbat etmektedir. İti
raftan sonra Elzer bazı meselelere ce
vap vermek için Münih'e götürülmek 
istonmlttir. Elzer o zaman bu seyaha
tin lilzumsuz olduğunu bildirmiş ve 
gayet mudil olan planın bütün tafsi
latını ihtiva eyliyen beyanatta bulun
muştur. Cani, evela polis için şaşıla
cak bir keyfiyet teşkil eden bir mese
leye de temas etmiştir. Bidayette ya
bancı memleketlere doğru gitmek is
terken Elzer bilahare geri dönmüştür. 
Buna ıebep, Bürgerbrau Keller'deki 
toplantının geri bırakılması hakkın

daki resmi tebliğdir. Bunun üzerine 
Elzer cinayetini hazırladığı yere dön 
miye mecbur kalmıştır. Fü'ırer'i suy
kasttan kurtaran mukadderatı ilahiye, 
mücrim için aksi tesirini göstermiı
tir. Mukadderatı ilahiy"cye iki kere 
müteıekkir olmaklığımız lazımdır. 

Çünkü bu adamın tevkifi ölçülmez 
derecede büyük bir kıymeti haizdir. 
Her halde ıuykastın yabancı memle
.ıcetıerae ncı:.1:n uıuuq:;1 11uout bulmuı-

tur. 

Tevkil edilenler lngili:z 
' · ajanı mı? 

Bertin, 22 a.a. - Münih suykastı 
meselesiyle alakadar olarak ingiliz 
gizli ıervisinin iki ajanı tevkif olun
muştur. Bunlar Best ve Stavens adlı 
iki kişidir. 

Elzcr'in tevkifi ve suikasta ait tef
silatın neşri alman matbuatında İn • 
gilterc'ye karşı fevkalade şiddetli bir 
mücadele tcvlid etmiştir. 

Berlin radyonınun haberi 
Bern, 22 a.a. - Bertin radyosu, El

zer'in tevkifi ile Holanda hudutları 
hadiseleri arasında münasebet bulun
duğunu ve Holanda hududunda yaka
lanan Best ve Stevens'in Münih sui
ka.sti organizatörleri olduğunu ve 
bunların alman adliyesi karşısında 

muhakeme edileceklerini bildirmekte
dir. 

B. Himmler, Elzer ile alakadar ola
rak bütün alman halkına bazı sualler 
sormuş ve Elzer'i tanıyanların, El . 
zer'in harekatı ve münasebette bulun
duğu kimseler hakkında malümat ver
mesini istemiştir. 

lngiltere'nin tebliği 
Londra, 'Z2 a .a. - Neşredilen bir 

resmi tebliğde, İngiliz hükümeti, Mü
nih suykasti ile alakadar olarak tev
kif edilen alman tebasından o zat 
ile hiç bir alakası bulunmadığını ve 
bu adam hakkında hiç bir şey bilme
diğini beyan etmektedir. 

Resmi ingiliz makam arı, dün ak
tam alman hükiiIT'eti tarafından neş
redilen tebliği, tamamiyle anla~ıl

maz bir mahiyet arzettiğini söylemek
tedir. 

Tahkikat devam ediyor 
Kopenhag, 22 a.a. - Politiken ga -

zetesinin Beri in muhabiri yazıyor: 
Elser'in tevkifine ve itirafına rağ

men, alman polisi kendisinin bilhas -
sa hangi mahfillerle temastif bulun · 
duğunu araştırmaktadır. Bunun de • 
lili Gestapo'nun halka sorduğu do
kuz sualdir. Keza Elser'in Stuttgart
tan 1sviçre'ye kaçacağı yerde niçin 
geri geldiği merak ediliyor. Elser'in 
itiraf ettiğini iddia eden polis. aynı 
zamanda suç ortakları aramaktadır. 

Elser, Vanderlübc"nin akibetine 
uğrıyacaktır. Fakat ingiliz Best ile 
Stevena de idam edilecek mi? Bunla
rın Hollanda arazisinde tevkif edil • 

dikleri bahane edilerek tahliye edile -
cekleri ıüphlidir. 

Brüksel'den bildirildiğine göre, 
Bertin gazeteleri ~•ta.Po'nun tebliğ
lerini tefsiratta bulunmaksızın dere -
etmektedir. 

Dava Leipzig mahkemeıinde 
görülecek 

Stokholm, 22 a.a. - Dazens Ny • 
beter gazetesi, Münib suykastı bak -
kında alınan haberlerin Bcrlinin res
men verilenlerinden tamamen farklı 

olduğunu yazıyor. 

Bitaraf bir mahfilde bu husuııta 
malfımat mevcut ise de şimdilik sarih 
malı'.'ımat vermekten imtina etmekte -
dir. 

Diğer taraftan, Hollandada çıkan 

'l'elegraf gazetesi, Berlinde suykast 
işinin Leipzig mahkemesinde görül -
mesine intb:ar edildiğini yazıyor. 

Amerika gazetelerinin yazıları 
Nevyork. /./. a.a. - '"D. r-•. B." A

merika gazeteleri, Münib suikastinin 
faili Elzer' in tevkifi hakkın<laki son 
haberleri büyük başlıklarla neşret

mektedir. Suikast tatsilatı bütiın A
merika'da derin bir heyecan uyandır
mıştır. Gazeteler alman polis şefinin 
izanatını ve iki gizli ingiliz memuru
nun tevkifi hıısusunda·ki tafsilatı ver
mektedir. 

Almanya'da, hadisenin daha bida
yetinde zannedilmi:j olduğu gibi işte 
İngiltere'nin pa:ımağı bulunduğu te
barüz ettiriliyor. La Haye'dcki ingiliz 
casus teşkilatı hakkındaki telmihler 
ve alman emniyet teşkilatının mesa
isi de kaydolunm.akta<iır. 

Amerikan gazeteleri bu münasebet
le geçenlerde Paris'te Otto Strasser'
in yaptığı beyanatı tekrar neşretmek
te ve keza 7 te~rinisani tarihli ingi
liz "Daily Sketch" gazetesinin verdi
ği bir haberi hatırlatmaktadır. Bu ha
bere göre Otto Strasser'in yakında 
Londra'ya geleceği ve İngiltere'ye 
büyük hizmetler yapabileceği yazılı 

idi. 
iki ingiliz naııl tevkil edildi? 
Amsterdam, 22 a.a. - Havas ajan

sı bildiriyor: Gestapo tarafından Hol

landa arazisinde yakalanıp kaçırılan 

iki entelijens servis memurunun fo • 
toğrafı Münib suikasdi failinin resmi 
ile yanyana nazi matbuatı tarafından 
uc:9ı eaıımıştır. ":J teşrınısanıae V enlo 
da Gestapo tarafından kaldırılan bu 
iki ingiliz hakkında alınan mlfımata 
göre, bunlardan en az bir tanesi nazi 
ajanları tarafından Hollanda arazi -
sinde öldürülmüştür. Bu iki kişi ile 
birlikte, hududa kadar onlara refakat 
eden Lemmers ismindeki hollandalı 
garajcı da kaybolmuştur, Gestapo a
janları ellerinde tüfekler olduğu hal
de otomobile yaklaşmak istiyenleri 
tehdit etmekte idiler. İngilizlerin kal 
dırılması işi entelijen servisin infi -
lakta methaldar olduğunu isbat kas • 
diyle Münib suikasdinden bir kaç sa
at sonra vukubulmuştur. 

Bugünkü harp ve 

İtalyan vapurculuğu 
Lokal Anziger gazetesine Roma'

dan yazılıyor: 

ltalya'da bugün hüküm süren pa
rola, tasarruf etmek, çalışmak ve si
Iahlanmaktır 1 Endüstri, ekonomi, sö
mürge işleriyle birlikte soysal mese
leler de bu parolaya göre tanzim edil
mektedir. 

Garbi ve merkezi Avrupa devletle
rinin seyrisefain işlerinin aksaması, 
İtalyan vapurculuğuna çok faydalı 
olmuştur. 

İtalyan vapurları bütün dünya de
nizlerinde geniş bir faaliyet sahası 
temin etmiştir. 

Her iki Amerikaya, Afrikaya ve U
zak şarka işliyen yolcu vapurları ağız 
larına kadar doludur. Bu vaziyet kar
şısında. ticaret donanmasının büyü
tiilüp modernleştirilmesi meselesi, 
günün en mühim davalarından biri 
olmuştur. Vapur tezgahlarında büyük 
bir faaliyet vardır: 

Halen, ceman 224,616 ton hacminde 
42 vapur inşa edilmektedir. 

Bundan b~şka, yabancı memleket
lerden de İtalyan tezgahlarına 15 va
pur sipariş edilmiştir. 
Diğer taraftan, gene garbi ve mer

kezi Avrupa devletlerinin hava sefer
lerini tatil etmeleri de, İtalyanları ye
ni hava hatları tesis etmeğe sevket

İngiltere ve Fransa'nın son kararının 
İtalya ve Hollanda' daki akisleri 

(Başı 1 inci sayfada) 
yasanın Birincikanunun birinci cuma 
günü açılması için icabeden tedbir!er 
alınmıştır. Münhasıran çiftçi ve kcy
lü menfaatinin icap ettirdiği bu teah· 

(Başı 1 inci sayfada) 

yeti üzerinde ısrar etmektedirler. 
Bundan ba,ka müttefikler, Alman
ya'nrn bitaraf alon &atmı menbala
nnı da altınları ile inhisarları altı
na almaktadırlar. Bu aırada bitaraf
lann tereyağları, buğdaylan ve her 
nevi ihraç maddeleri için altmı her 
şeye tercih edecekleri §Üphesizdir. 
Bu tedbir, Almanya'yı ikinci bir 
tazyika aevkediyor : bitarafları 
müttefiklerin bu nevi tedbirlerine 
İştirak etmekle itham etmek! bu it
hamın bu ' ciddi tehdit tekli de 
aldığı söyler. ıor. 

(Ba§ı 1 inci sayfada ) 
daki endişelerinden dolayı şimdiye ka 
dar ittihazından tevakki ettikleri ka
rarları şimdi vermek mecburiyetin -
de kalmışlardır. 

bitaraf gemilerinin de beraber maruz burun manasını anlamak kolaydır. Bu 
kaldıkları müteaddit darbelere, rağ _ itiba.rla, alın~~ .. ve alınmakta b~~unan 
men şurasını itiraf etmek gerektir ki, t:~bırle~le, tutun sat~şı~dan musta?· 
ingiliz bandırası elan dünya denizle -1 sılın emın olm.'l;;ı ve ıstıkbale emnı • 
ri üzerinde dalgalanmaktadır. Halbu- yetle bakması lazımdır. 
ki alman bandırası tamamen ortadan 1 Hükümet yalnız bu sene için değil. 
kaybolmuştur. Maamafih Almanya i- gelecek seneler tütün mahsulünün sa• 
çin, bitaraf limanlar vasıtasiyle deniz tılması için de icabcdcn tedbirleri al
a~ırı memleketlere ihracat yapmak mış olduğundan önümüzdeki sene tÜ• 
mümkündü. Bu imkan bugün münse- tün ekimine ait hazırlıkların şimdi· 
!ip olmuştur. den yapılmasını tütün müstahsilleri• 

Diğer taraftan Çemberl~yn, dün
kü nutkunda askeri tedbirlerden 
de bahsetmiştir. Onların nasıl inkişaf 
edeceğini, yüksek müdafaa meclisi· 
nin bu husustaki kararı tatbik edil
diği zaman öğreneceğiz. Her halde 
hava gittikçe ağırlatıyor ve ufuk 
sert bir fırtınanın kara alametleri 
ile kaplanıyor! 

Falih Rılhı ATAY 

Simôl ... denizinde . 
(Başı 1 inci sayfada) 

da güvertede idim.,, 
Kaptan, şunları ilave etmiştir 
"- Bir hastaneye nakledildim. Çün 

kü infilak esnasında yaralanmıştım. 
Mürettebattan bazıları da infilak es -

Almanya, denizaltı harbine müte -
allik olan 22 ağustos 1930 tarihli Lon
dra muahedesini imzalamış bir dev -
lettir. Bu muahede bilahare, Almanya 
nın talebi üzerıine 28 ağustos 1939 da 
tadil edilmiştir. Bu muahedenin hü -
kürnleri mucibince, tüccar gemileri 
batırılmadan evci, yolcularının ve tay
fanın hayatları emniyet altına alın -
mak şarttır. Halbuki, alman tahtel -
bahirleri kazazedeleri deniz ortasın -
da bırakmaktadırlar. 

Fransız matbuatı, mayn muhare • 
besinin inkişafiyle meşgul olmakta 
ve denizaltı muharebesinin verdiği 
zayıf neticeler üzerine Almanya'nın 

mayn muharebesine karar verdiği ka 
naatini izhar etmektedir. 

Gazeteler, alman ticaretine karşı 

ablukanın takviyesi ha1-:kında Çem -
berleyn tarafından yapılan beyanatı 
tasvip eylemektedirler. 

ltalyan mahfillerinin fikri 

Roma, 22 a .a. - İtalyan siyasi mah· 

Londra'nın cevabı 

Londra, 22 a.a. - Bitaraf memle -
ketler matbuatının deniz yolu ile Al -
manyanın bu memleketlere yapacağı 
ihracatın tevkifinden doğacak fela -
ketli neticeler hakkındaki endişele -
rine, Londra resmi mahfili şöyle ce -
vap vermektedir: 

Şurasını hatırlatmak lüzumlu ola· 
caktır ki ingiliz hükümetinin arzusu 
bu yeni usulün de tatbikinde, bitaraf 
tüccarların menfaatlerini mümkün ol
duğu kadar fazla sempati ile nazarı 

dikkate almaktır. 
Tekrar edelim ki, alınan tedbirle

rin yegane hedefi, sırf Almanyanın 

yabancı dövizle elde etmesini güçleş
tirmektir. 

nasında yaralandılar.,, filleri bitaraf gemilerin şimal deni • 
Bir Finlandiya vapuru ar~tınldı zinde i.ist üste uğradığı felaketlerin Seyri•elain ıertilihası ı:ııtemi 

ve İngiltere tarafından alman ihra - tesis edilecek 
Heısinki, 22 a.a. - Bir almiı.n harp L d 22 E" "k h catına nihayet verilmesi hakkında on ra, a.a. - ı<onomı arp 

gemisi, Aland adaları yakınında Asta süratle verilen kararın derin intibaı nezaretinin bildirdiğine nazaran, pek 
adındaki Finlandiya vapurunda ara~- altındadırlar. yakında "Seyrisefain sertifikası" sis
tırma yapmıştır. İtalyan matbuatı, Fransa'nın da temi tesis edilecektir. Bu siste~, bi-

Kereste yüklü olan ve Amerikaya İngiltere'yi takip ederek abluka sa _ taraf memleketler ~rasında ve bıtar~f 
gitmekte bulunan bu vapur, Stettin'e hasını genişlettiğini kaydettikten I meml:ketlerle İngıltere ara~ında .mu-
sevkedilmiştir. sonra iki hükiinıetin aynı zamanda 

1 
na_kalatı ~~layl~.ştı~acaktı.r .. Seyrıse -

Bir alman vapurunun hilesi verdikleri bu kararın Almanya men - fam sertıfıkası bı~ nevı tıcaret pa-
Lizbon, 22 a.a. - 7603 tonluk alman faatlcrine karşı büyük bir darbe teş - s~por~udur .. B.u v~sı~ad.a. eşyanın ma-

Chenfelds vapuru Hollanda gemisi i- kil edeceğini kaydeylemektedir. hıyetı ve aıdıyetı bıldırılecek ve bu 
• vesika tahmilden eve) İngiliz konso-

şaretlcriyle gizclnmek suretiyle Lou- /talyan gazetelerinin fikri losları tarafından vize olunacaktır. 
renco Marques'e gelmiştir. . . Bu sistem geçen harp esnasında da 
/ngiliz ka,..ak serviıinin faaliyeti Alman propagandası, ı;ımal denı - t tb.k d'l . k .. . ld ~ 

:r · d b' f . .• a ı e ı mıs ve pe muessır o ugu 
LonJra, 22 a.a. - İktısadi harp ne - z~n d~ ı~lara k gemıblerhın batm~sını 1 olduğu sübut bulmuştu. 

zareti tebliğ ediyor: şım ı ven en arar a ane teşkıl et-
Son hafta zarfında kaçak kontrol mek üzere İngiltere tarafından Tas • Amerikan gemilerinin vaziyeti 

komitesi 74 ü geçen haftadan kalan ni edilmiş olarak göstermesine rağ - • 
. Vaşington, 22 a.a. - Reisicümhur-

130 geminin vaziyetini tetkik etmiş - men, Roma mahfillerı buna alman 
tir Bu yekOn aıağıda y~J· _..,rr• -~nleı'inin aebep oldufunda ıUphe luktan bildirildifine aöre Amerika,. 
ler~ m,.. ...... r ır•••ueri ihtitva etmekte- etmemektdirler. .kendi bayrağı .altında bulunan vapur-

lann bir diğer memleket bandırası al-dir: Tevere gazetesi mayn muharebe- . 
50 Hollanda, 39 ingiliz, 26 Norveç, sinin alınanlar tarafından geçen harp- tına g~mesı~.e -~uhalefet edecekti; • 

23 İtalyan, 16 İsveç, 13 yunan, 12 Da - ta da şiddetle tatbik edilmiş olduğu - Maa~afıh hu_.kumet bu hususta hır 
nimarka, 5 yugoslav gemisi. nu kaydederek diyor ki: prcnsıp deklarasyonu yapmıyacak, 

Bir geminin hamulesi tamamen "Almanya'nın bu nevi barba büyük v.uku bul~cak taleplerin tetkikini bah-
müsadere edilmiştir. 14 gemi serbet bir hamle vermeyi tasavvur ettiği gö- rıye komısyonuna bırakacaktır. 
bırakılmıştır. 20 geminin hamulesi de rülüyor. Ve son günlerde batan ge- Almanya'nın vaziyeti 
kısmen müsadere olunmuştur. milerin adedi göz önüne alınırsa İn • Berlin, 22 a.a. - Hükümet mahafi-

İktısadi harp nezareti, harbın ilk gilterc'yi çeviren suların mayn tarla- li, fransı:ı - ingiliz mukabelebilmisil 
on bir haftası zarfında, kaçak kontro- lariyle zehirlendiği anlaşılır. tedbirleri kar§ısında alınacak vaziyet 
lu servisinin, Almanya'ya ait 440 bin hakkında henüz maliimat veremiye -
ton eşyayı müsadere ettiğini bildir - Almanya'nın yeni tabiyeıi cekler:ini fakat bitaraflann yapacak -
mektedir. ne netice verecek? lan mukabeleyi merakla bekledikle -

Hollanda vapurları /ngiltereye Almanya, ingiliz - fransız abluka- rini söylemektedirler. 
iılemiyor sına şimal denizinde ve Atlas denizi

Amaterdam, 22 a.a. - Hollanda hü
kümctinin serseri maynlar tehlikesin
den dolayı ısrarla vukubulan tavsiye
leri üzerine Hollanda limanlarından 
İngiltcre'ye gemi seferleri bugün ta
til edilmiştir. 

Havas ajansının . 
bir haberi 

(Başı 1 inci sayfada) 

nin şimalinde "ölüm mıntakaları,, ih
das etmekle mukabele ediyor ve bu 
bölgelerden infilak tehlikesini göze 
almadan geçilemez.,, 

Diğer taraftan, gazeteler, alman 
matbuatının ingiliz sularındaki teh -
likeyc bitarafların nazarı dikkatini 
celbeden makalelerini neşretmektc -
dir. 

Popolo di Roma diyor ki: 
"Bu neşriyat ve ihtarlarla istihdaf 

edilen gaye çok sarihtir ve esasen bu
nu Berlin'dc kimse gizlememektedir. 

Almanya ablukaya merhametsiz • 
ce kullandığı bir mukabil abluka si • 
lahı ile karşı koyuyor.,, 

Amerika' da bütçe 

açığı tenzil ediliyor 
Nevyork, 22 a.a. - B. Ruzveltin işsizli

ğin eksilmesi neticealnde varidatın artma
sı ve masarifin tıenalrulu sebebiyle önü • 
müzdelci mali sene iç.in yeni bir bllnço tev
di edeceii haber •erilmektedir. Bu blin
ço~~ .~.um ~e T~rciler arttmlmıyacak 
ve onumuzdeki iotibap müudel~nde cüm
huriyet.çi ralripleri.oe karıı bir delil olmak 
üzere bütçe açılı ten.ait edilecdrtir. 

Aydrn' da fakir talebelere 
elbise verilecek 

Aydın. (H~t) - Hallaıııtıi .içtimai yar
dım kolu ıehi'nnblıı mihız ILr kadınlarını 
umumt bir toplantıya çaiırtnq, ve fakir ta
lebelerden 150 çocutun ıi7dirilmesi karar
la$mııtır. 

ne ehemiyetle tavsiye ederim. 

Finlandiya hakkında 

tehditkar bir makale 
Kopcnhag, 22 a.a. - Sovyet Baltık fi· 

!osunun kumandam, Komosolamskaya 
Pravda gazetesinde Finlandiya ic;in teh
ditamiz bir makale ne$retmiştir. 

Makalede, halen Libau ve Windau 1i • 
manian açıklarında Dazöve Ösel adalan 
karşısında deniz manevraları yapılmakta 
olduğu bildiriliyor. 

Almanya' da bir işçi 

h!Jreketinden korkuluyor 
Londrn, 22 a.a. - Almanyadan gelen ha

berler, nazi şeflerinin nlman isçisinin teıt
kilatlı bir mukavemetinden korkmakta ol· 
duklarını gösteriyor: 

Deyli Tcleg'raf gazetesinin Amsterda.m
daki muhab.ri Almanya jııçi sendikalarınnı 
eski şefi Theodore Leıpart ile Peter 
Grassmannın üç gün evet Berlinde tevlcif 
edildiklerini bildirmektedir. Viyananm ea• 
ki sosyalist belediye reisi Gcitz de Avua
turyada tevkif edilmiştır. 

İstanbul rasathanesinin 
kaydettiği zelzele 

İstanbul, 22 a.a. - Kandilli rasat
hanesinden: Dün sabah saat 10 u Sl 
dakika r,eçe şiddetli bir zelzele kay • 
dedilmiştir. Merkez üstünün latan • 
bul'un şark, cenubu şarki istikametin 
de 1060 kilometre mesafede ve Muı. 
Çabakçur, Bingöl müsellesi dahilinde 
bulunduğu tahmin edilmiştir. 

f 

Edirne'de kurtuluş 
bayramı haz11hkları 
~iz:nı:: (Hususi) - Önümüzdeki cumar. 

tesı ııunune rastlıyan Edimenln kurtulu • 
,unun 17 inci yıldönümü için ıehirde bu 
&ene de büyük hazırlıklar yapılmakta.dır. 

Bu münasebetle Ankara ve İstanbuldan 
şcıhrimize bir heyet gelecek ve bu heyet 
kurtuluı ıenliklerinde hükümeti ve büyük 
millet meclisini temsil edecektir. 
Kurtuluş giınü yapılacak mutat mera • 

simden mada gecesi büyük fener alayları 
tertip edilecek, belediye 1daresinde resmi 
bir balo ve ayrıca mekteplerde de müsa • 
mereler verilecektir. 

Ankara Borsası 
22 İkinciteırrn 1939 fiyatlan 

ÇEKLER . ,, 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varıova 

Açılı, 

5.23 
130.36 

2.9675 
6.825 

29.30 
69.37 

21.40 
0.97 
1.6125 

13.675 

Kapanıı 

5.23 
130.36 

2.9675 
6.8"25 

29,2690 
69.37 

21.40 
0.97 
1.6125 

13.675 

Budapeşte 23.8075 23.8075 
Bükreş 0.91875 0.91875 
Belgrad 2.495 2.495 
Yokohama 31.4725 31.4725 
Stokholm 31.175 31.175 

Not - Hizalarında rakam bu
lunmıyan dövizler ic;in fiyat tes
~il edilmemiştir. 

.I' 

sonra saat beşte Münib hastanelerine 
emir verilerek, hazırlıklı bulunmala • 
rı bildirilmiştir. Bombanın, Hitler 
çıktıktan sonra konulduğu anlaşılı -
yor. Suikasdin akabinde, bunun En -
tellicens Servis tarafından yapıldığı 
haberi etrafa yayılmış ve suikasdin 
sözde failinin adı daha belli olmadan, 
alman hükümeti, 10 teşrinisanidc, 
Berne müracaat ederek suikasdin mü
şevviki ııfatiyle benim iademi iste -
mişti. 

Bununla beraber, Popolo di Roma 
nın muhabiri yeni alman tabiyesinin 
neticeleri hakkında bir şey söyleme -
nin şimdilik müşkül olduğunu kay • 
detmektedir. 

Son ablerde Lll
leburııa:ı'da dtmcı 
arteziyea de U4 
metrede fJlfkK1J111 .,.. 
bu arteaiyenle Ltile
burııaz merkez, köy 
ve çiftliklerinde fıı
kıran arteziyenlerin 
sayısı 17 yi bulmut· 
tur. 

Trôkya'da arteziyen kuyuları 

Bombanın, Hitler çıkıp gittikten 
sonra konulduğu kanaatini bana veren 
şey, Hitlerin kendi gittikten sonra 
patlıyacak bir bomba bulunduğu bil -
diği yerde durmaktan hoşlanmaması
dır. 

George Elser adını katiycn tanı • 
mıyorum. Bu isimde bir kimse biç bir 
zaman kara cepheye mensup bulun -
muş değildir.,, 

Al pullu 

fabrikasının 

şeker 

faaliyeti 

Hollanda haberi fena karııladı 

Lahey, 22 a.a. - İngiltere'nin, al -
man deniz ihracatını durdurmak hak
kındaki kararı Hollanda matbuatın • 
da fena karşılanmıştır. Ve Hollanda
nın resmi bir teşebbüste bulunması 
muhtemel görülmektedir. 

Deniz ·mahfilleri esasen mahsuı 
tekilde azalmış olan ticaret kolaylı -
ğının bu suretle .daha ziyade azalaca
ğından ve bundan bilhassa Hollanda
nın mütecasir olacağından korkuyor
lar. 

Hollanda gazetelerinin fikri 

Hollanda mahfilleri İngiltcrenin 
böyle bir kararına esasen intizar et -
mekte idiler. Buna rağmen karar Ro
terdam'da büyük bir bedbinlik doğur
muştur. 

Bundan sonra bü
tün arteziyen euları
nın ıebeke halinde 
kasaba hallrma Yeril-
mesi ve tevzii iıine 

ııiriıil«ek Ye asfalt 
üzerinde kurulacak 
yeni mahalle de bu 
suya dayanacaktır. 

mişti r. İt;ılvanların Y'"niol"n tesis et· Alpullu, (Husu$i) - Trakyada bu se • 
tikleri en büvük hat, Rio de Janeiro . ne!<i pancar reko:'::si çok zengindir. Fab-

rıka hali faaliyettedir ve pancar sevkiya
Romt'. ha•tıd:r. B•1 hat sayesinde Av- tının arkası henüz alınmamıştır. Fabrika -
rupa ile cenubi Amerika arasında nın ~esm.e :şeker imala.tı bitmiş.tir. Toz ıe-

Hollanda gazeteleri, İngilizlerin 

ittihaz ettikleri yeni abluka tedbir -
lerinin alman iktısadına çok ağır bir 
darbe vuracağını yazmaktadırlar. Te
kgraf gazetesi diyor ki: . 

Diğer taraftan Mal 
karan'ın kara ağlında 
linyit IOlldajları ya
pılırken :ıencin bir 
ıu fııkınnıı Ye dev
let demiryollarııun 
açtırmakta olduiu 
arte%iyenlerden Se
yitler iıtacyonunda -
kini müteakip Uzun
köprü istasyonunda 
da bir arteziyen fış
kırmııtır. Gönderdi
iim reıim, mektepli 
kızların arteziyen 
s~ içitl.nl Ye Wr 
arteıiyen sond&jms 
ıöıtcrmektcdir, _ , ı 

t ata ıcf erleri yapılmakta- k~r ımalıne deva~ ~dı!.mekt~dır. Bu sene-
m un az~ po 1 kı kampanyanın o~umuzdekı ayın sonuna 
dır. udar devam edcce&i anlaııılmaktadır. ''İngiliz gemilerinin ve maalesef 
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Tim ur 
(Ba§I 2 inci sayfada) 

de yere devirmişti. Öğleden sonra 
güneş, yavaş yavaş batmıya başla

dığı anda, padişahlarını kahraman
ca müdafaa eden cesur osmanlı as -
kerlerinin yarısı susuzluğun istira 
bı içersinde ölmüş bulunuyordu. 
Nikboludaki plana dayanarak düş
manı süratle mağlup etmeyi kuran 
osmanlı padişahı, sabahleyin dere 
suyunun Çağataylar tarafından ke
silmesine mini olmıya bile lüzum 
görmiyecck kadar kendisine güven
mişti. Şimdi ise gözlerinin önünde 
ordusu atlarının kavurucu güneş 

altında susuzluktan nasıl bitap bir 
halde yere yuvarlandıklarını görü -
yordu. Batan güneşin son ziyaları, 
üzerinde, Beyazıdın, firarı ölüme 
tercih eden ve ona rastlayınca ken ... 
dini seve seve kolları arasına atan 
bir efsane kahramanı gibi, üç bin 
kişi ile beraber hala harp ettiği Ça
taltepeyi renkli bir ışık tufanına 

garkctmiş bulunuyor ve muhteşem 
bir tabiat dekoru içersinde oynanan 
bu melodramın bütün safhaları u -
zaktan vuzuhla se,.Iiyordu. Yıldı
rımın kılıcı kırılmıştı. Elinde bir 
balta etrafında kendisini esir etmek 
şerefini bir türlü paylaşamıyan ça
ğatayların kafalarını uçuruyor, üze
rine saldıranı amansız yere seriyor
du. Güneş artık iyiden iyiye ufka 
yaslandığı anda etrafında gittikçe 
seyrekleşen muhafızlardan üç yüz 
kişi ile atlara atlıyarak Çağatay 

hatları arasında kendisine bir necat 
yolu arıyordu. Küheylanı tepenin 
arızalarından bir şimşek gibi çık -
mıı ve düz ovaya çıkmıştı. Bir ef -
aane kahramanına tam benzemesi i
çin tepedeki ölülere katılması icap 
eden Bcyazıdın bu firarı, muvaffak 
olacağa 1 'Cnziyordu. Fakat Timurun 
maiyetindeki moğol hanlarından 

Mahmut onu takip ediyordu. Ovada 
yayından fırlamış bir ok gibi uç.an 
küheylmını Beyazıt, sarp bir ma
niadan atlatmak istediği anda hay
van devrilmişti. Kendisini kovalıy
yanlar o kadar yakında idiler ki, 
o artık at değiştirmek imkanını bu
lamamıştı. İşte düşmanları nihayet 
kendisine yetişmişler ve onu yaka
lamışlardı. Kızıl bir kor halinde ba
tan güneş yavaş yavaş karşıki dağ
ların arkasına kayarken artık onu. 
demin tepenin üzerinde döğüşen 
mağrur gözlli efsane kahramanı ha
linde değil, bir esir olarak terkedi
yordu. Çağataylar küheylanının ya
nında ellerini bağlamışlardı. Şimdi 
Türk kahramanı, Moğol hanı tara· 
fından biraz evet kendi hariku!Sde 
cesaretine sahne olan yerlerden ge
çiriliyor, yaralıların kendi ismini 
çağırdığı tepenin kenarından, Ça
ğ~tay ve Osmanlı ölüleriyle dolu 
tarlaların üstünden geriye götürü
lüyordu. Osmanlı padişahı, altmış 
bin Türkün cesetleri arasından Se
mcrkandlı büyük cmirin çadırına 
doğru yürüyordu. 

Timur, oğlu Şahruh ile oynadığı 
ıatranç partisine o kadar dalmıştı 
ki, Beyazıt içeriye girdiği zaman 
onu, henüz kalkmış olduğu oyun 
tahtasındaki küçük şekillere bakar 
gibi dalgın süzmüştü. Osmanlıların 
mağlilp padişahı, çadırdan içeriye 

girdiği anda oyun da bitmiş, Şah 
mat olmuştu. Timur, Yıldırımın 

bağlarının çözülmesini emretti ve 
ona soğuk bir eda ile "Eğer sen be
nim yerimde olaydın bana nasıl bir 
muamele yapacağını çok iyi biliyo
rum .. ., dedi. Onunla beraber bir ha
lının ilzerine oturdular ve şuradan 
buradan konuşmağa başladılar. Ti
murun gösterdiği şefkat ne kadar 
ıahte idiysc Bcyazıdın dudakların
dan zorlukla döktüğü kabahat iti
rafları da o kadar sahte idi. Timur 
Çağatay propagandasının uydurma
larını tekrarlıyordu. O bunları ·zik
retmese de olurdu .. Çünkü Beyazıt 
yalnız dinler görünüyordu. Timur, 
kendisine bir şey yapmıyacağını te
min ettiği zaman, Beyazıt bu sözle
re chcmiyet vermiş ve muharebe 
meydanında oğullarının aranmasını 

rica etmişti. Musa'dan gayri şehza
delerin hepsi kaçmışlardı. Yalnız 
Musa bulunmuş, kendisine tazımgc· 
len hürmet yapılarak babasının ya
nına getirilmişti. Çağatay ümera ve 
kumandanları baba ile oğulun bir
birine sarıldıklarını gördükleri za
man hayret içerisinde kalmışlardı. 
Bu adam, büyük harplerin kahrama· 
nı Yıldırım Beyazıt mı idi? Fakat 
bu tamamiylc bitkin bir insandı, 
kendisinde hiç de heybet ve korku 
verici bir hal yoktu. Bu eınada o, 
sanki harp meydanında ölmeği ih
mal etmi' kahramanın zavallı bir göl 
gcai gibi idi. Yıldırım Beyazıt ha
kikaten ruhen çökmüş bir halde idi, 
kolları bağlı binlerce ölünün arasın
dan, yaralıların kendisine seslendi
ği tarlaların içerisinden geçerken 
içinde dehşetli bir inhidam olmuş, 
sanki kainat başının üzerine çök
müıtU." 

Avam Kamarasında 

sorulan sualler 

Milli ekonomi ve ticaret 
Nazırlarının cevapları 

Londra, 22 a.a. - Avam kamarasın
da, milli ekonomi nazırı B. Cross'a gu 
sual sorulmuştur: 

Baltık memleketlerinin istihsal et
tiği bütün tereyağı ve jambonun, al
manya'ya satılmasının önüne geçil
mek üzere, ingiliz hükümeti tarafın· 
dan satın alınması kabil değil midir? 

B. Cross şu cevabı vermiştir: 
Hükümct, bu imkanı tetkik etmek

tedir. Esasen bütün yiyecek mübaya
atı yalnız hükümet tarafından yapıl
maktadır. 

Ticaret nazırının cevabı 
Londra, 22 a.a. - Avam kamarasın· 

da ticaret nazırı B. Stanley, sorulan 
bazı suallere cevaben, demiştir ki: 
Almanya'nın Balkanlara doğru bir 

ticari tazyike başladığını ve ezcüm
le Romanya petrolü almak istediğini 
biliyorum. Fakat milli menfaatleri
miz, bu bahiste aleni surette konuş
mak ve izahat vermekten bizi meney
lcmcktedir. 

B. Stanley, İngiltere'nin Romanya'
dan petrol satın alıp almadığını bil
dirmekten bile imtina etmiştir. 

1 

İsko~ya üsera 
kampından dört kiıi 

daha kach 
" 

Londra, 2 2a.a. - lskoçyadaki üse
ra kampından dört kişi daha kaçmış
tır. Bunlardan ikisi, bir ormanda bir 
ağacın dallarında saklanmış iken bir 
orman muhafızı tarafından görülerek 
yakalanmış ve polise teslim edilmiş
tir. Bu orman, üsera kampının bir iki 
mil mesafesinde bulunmaktadır. 

BAŞVEKALET 

Umumiheyct top antısı 
Başvekalet Umumi Murakabe 

Heyeti Reisliğinden: 

Sermayesinin tamamı devlet tara
fından verilmek suretiyle kurulan, 
3460 No.lu kanun hükümlerine tabi 

iktısadi teşekküllerin 1938 senesi bi-

13nçolarını tetkik için, umumi heye

tin, 30 ikincitcşrin 1939 tarihine rast

lıyan perşembe günü saat 10 da Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kütüphane 
odasında toplanması yüksek Başveka

letçc kararlaştırılmıştır. 
Keyfiyet ilan olunur. 

(5959) 15936 

ASKERLİK İŞLERİ 

Askerliğe dôvet 
Ankara Askerlik Şubeainden ı 

1 - Şimdiye kadar muvazzaf aıkerliıii· 
ni yapmamış olan 3115 - 335 dahil doiu -
muna kadar olan piyade ve harp sanayii sı
nıfiylc kezalik henüz askerlik yapmıyan 
332 - 335 dahil doğumlu sakat erat mahal
li milretteplcrine scvkedilecelclerdir. 

2 - Askere sevkedilccek eratın namına 
lavctiye cöndcrilmiştir. 

3 - İçtima l'ÜnÜ 25 - 11 - 939 cumartc· 
sit.lir. 

4 - Bu celpte bcJcl ahn.mıyacaktrr. 

5 - Te~rinicvcl 939 celbinde bedel ve
ren ve yahut b;ından evelki celplerde bedel 
verip de kanPni csbaptan dolayı ıevkcdil -
rr-emiş bulunan erat 1 - Kinunuevel - 939 
da kıtada bulunmak üzere bu tarihten evci 
ıubcyc müracaat edeceklerdir. 

6 - Ankara yab~ncı askerlik şubesi mın· 
takasında mukim bu sınıf ve do'1,umlu ve 
yukarda yazılı ecraiti haiz olanların da za. 
roanında Ankara yabancı askerlik şubesi • 
ne müracaat etme!cri ve bu nanın bu gibi 
yabancılar hakkında tebliğ mahiyetinde 
olduğu ilin olunur. (5969) 15894 

ULUS 

Satılık dükkônlar 
Bor Belediyesinden : 

Sıra 

No: Cinsi Mevkii 
Muhammen 

kıymeti 
Lira K. 

1 Üstü kahve 
altı dükkan 

2 Dükkan 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 

.. .. 
" .. .. .. 

" 
.. 

Niğde cad
desi 

" 

.. 
" .. .. 
.. .. 

.. 

.. 

11 .. Cin çarşısı 

12 .. .. 
13 .. .. 

I 

14 .. .. 

15 .. yeni çar~ı 

16 .. orta .. 
17 

" Demirciler 

1 
1 

400 

350 

350 
350 
350 
350 
350 
350 

350 

350 

75 

150 

150 

600 

150 

400 

300 

Hududu 

Sağı Vakıf dükkan solu Niğde cadde
si arkası nalbant Süleyman önü yol 
Sağı ve solu belediye dükkanı arkası 
kasap Hüseyin veresesi hane ve bahçe 
önü yol 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 
'' ,, ,, '' 

Sağı belediye dükkanı solu ve arkası 
belediyeden geçme hapisane binası ö
nü yol. 
Sağı solu belediye dükkanı arkası ha
pisane binası önü yol 
Sağı kasap Mehmet veresesi dükkanı 
solu belediye dükkanı arkası Nazmi 
dükkanı önü yol 
Sağı yol çıkıntısı solu belediye dük
kanı arkası eski hamam önü çarşı cad-
desi 
Sağı ve solu belediye dükkanı arkası 
eski hamam önü çarşı caddesi 
Sağı belediye dükkanı solu Darende
li oğlu dükkanı arkası eski hamam ö
nü çarşı caddesi 
Sağı ve önü yol solu kasap Mehmet 
veresesi dükkSnı arkası Kasım oğlu 
hanı 

Sağı aralık yol solu vakıf dükkan ~r
kası yazıcı oğlu dükkanı önü çarşı. 
Sağı muhacir Nurettin dükkfinı solu 
hazinei maliye dükkanı arkası eski ü
züm pazarı önü yol. 
Sağı makbul ustanın Mehmet solu 
kör Hacı veresesi dükk5.nı ve kısmen 
evinin havlusu arkası kör Hacı vere
sesi evi. önü yol. 

Yukarda cinsi, mevkii, kıymeti muhammenesi ve hududu yazılı beledi -
yemiz akarlarının mülkiyetinin satışı aşağıdaki şartlara göre artırmaya çı
karılmıştır. 

1 - İhale açık artırma ile Bor belediye binasında belediye encümeni 
tarafından yapılacaktır. 

2 - İhale 1-12-939 cuma günü saat 14 de icra edilecektir. 
3 - Artırmaya iştirak edecekler muhammen kıymeti üzerinden % yedi 

buçuk muvakkat teminat akçesi verme~e ve kati ihaleyi müteakip % 15 şe 
ibliiğ etmek mecburiyetindedirler. 

A - İhaleyi kafiyeyi müteakip birinci taksit 10 gtin zarfında tediye e
dilmek şartiyle dii';er taksitlerde altışar ay aralıkla beş taksitte ödenerek 
tapusunu alacaklardır. 

5 - Bu mülkler icare verilmiş olduğundan talibine teslim tarihi 1 Ha
ziran 940 olup mezkur tarihe kadar talipler belediyeden icar ve saire ne
miyle hiç bir şey talep edemezler, dellaliye, tapu, ilan ve bilcümle masraf-
lar alana aittir. 15959 

OKULLAR 

Tômirat yaptırılacak 

Musiki Muallim Mektebi Müdür
lüğünden: 

Mcktebimizde yapılacak 788 lira 
69 kuruş muhammen bedelli tamiratın 
pazarlığı 24.11.1939 cuma günü saat 
15 te mektepler muhasebeciliğinde ya 
pılacaktır. Taliplerin teminat akçele
riylc birlikte müracaatları. (5798) 

• 15730 

Rugan çizme alınacak 

Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 
Komisyonundan : 

1 - Harp okulundan subay çıkacak o
kurlar için (771) çift rugan çizme pazar -
lıkla ıatın ahnacaktrr. 

Pazarlığı 29 - 2. Te1 .• - 030 çarşamba 
günü saat 14 de Ankarada harp okulu bina
sında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (On bin yedi yüz 
doksan dört) liradır. İlk teminatı (Se -
kiz yüz dokuz) lira (elli beş) kurue -
tur. Şartnamesi her gün Ankarada. mezkilr 
komisyonda görülebilir. 

3 - Eksiltmeye ıireceklerin ıa.rtname • 
5 indc yarılı vesaik ve ilk teminaat mektup 
veya makbuzları ile belli gUn ve aaatte 
komisyonda bulunmaları. (6010) 15950 

Çamaıır levazımı ve iskarpin 
alınacak 

Ankara Bölge Sanat Okulu Mü -
dürlüğünden: 

Okulumuz talebeleri için 1024 lira 

tutarındaki dört kalem çamaşır leva
zımı ile 1572 lira 50 kuruş tuatnnda

ki iki kalem dahili ve harici iskarpin 

P. T. VE T. MÜDÜRLOCO 

Daymon pil takımı 

alınacak 
P. T. T. Levazrm Müdürlüğün -

den: 
1 - Talibi çıkmıyan 2500 adet 

komple Daimon pil takımı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (4250) mu
vakkat teminat (318,75) lira olup pa
zarlık 18. 12. 939 pazartesi günü saat 
(16) da Ankarada P.T.T. umum mü
dürlük binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubu 
ile kanuni vesikalarını hamilen mez
kGr gün ve saatte o komi•yona şart
ları öğrenmek için de Ankarada P. 
T. T. levazım !stanbulda Kınacıyan 
hanında P.T.1. levazım ayniyat şube 
müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

(5911) . 15930 

ı- .... ············--· İ ALI BABANIN MİRASI f 
1 Eddie Cantor (Türkçe sözlü) ! 

Zayi - Çerk~ş nUfus idaresinden aldı • 
ğım nilfuz tezkeremi ı:ayi ettJm. Yen.isini 
alacaW;ımdan eskisinin hükmü olmadığı 
ilin olunur. Çcrkc~ Akkaracalar Kıran ma
balleslnde Mustafa oğlu 335 doğumlu Ha
aan Tahta. 4376 

ANKARA V ALlLlCI 

----------------- ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
Tamirat ve su tesisatı 

yaptırılacak 
ENSTiTÜLER 

Taliplerin şartnamelerle nlimunelerl 
görmek üzere her gün okul direktör

--------------- tuğüne ve eksiltmeye gireceklerin de 

Bir mühendis ve bir 

elektrikçi alınacak 

Ankara Yüksek Ziraat Enıtitüaü 
Rektörlüiiinden : 

Kurumumuz kadrosunda (200) lira 
ücretli bir santral mühendisliği ile 
(100) lira ücretli elektrikçi ustalığı 
münhaldir. Şeraiti öğrenmek istiyen -
!erin 27-11-939 pazartesi günü saat 
15 c kadar enstitütü reisliğine müra -
caatları. (5888) 15871 

yüzde yedi buçuk teminatlariyle bir

likte 8-12-939 cuma günü saat 15 tc 
mektepler muhasebeciliği binasında 

toplanacak olan alım satım komiıyo-
nuna müracaatları. (6030) 15958 

Terzi lôzımsa 
İstanbuldan gelmit iyi bir Bayan 

terzi evinde ve evlerde çalışacaktır. 

İzmir caddesi 49 No. apartmanın en 

alt katına mi'rı::caat. 4339 

Ankara Valiliğinden : 

Çubuk kazasında hususi idareye ait 
dispanser binasının tamiri ve su tesi~ 
satı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 3092 lira muvakkat te· 

minatı da 231 lira 90 kuruştur. İhale
si 7. 12. 939 perıembe günü saat 15 de 
vilayet daimi encümeninde yapılacak
tır. 

Taliplerin ihale günü teminatlariy
le birlikte daimi encümene müracaat· 
!arı ve şartnameyi görmek istiyenle
rin de her gün daimi encümen kale
minde görebilecekleri ilan olunur. 

(5993) 15945 

Elbise ve tulum alınacak 
Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli (1075) lira (50) kuruıı
tan ibaret bulunan Nafıa Müdürlüğü 
mütemadi tamirat amelcleriyle çavuş
larına yaptırılacak 120 adet tulum ve 
10 takım elbisenin ihalesi icra kılın
rruştı, muayyen müddeti içinde muka
vele akdetmediğinden ihalesi fcsholu
narak 2490 sayılı artırma eksiltme ve 
ihale kanununun 41 inci maddesinin 
C. fıkrası mucibince yeniden ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeğc ko -
nulmuştur. 

Eksiltme 11-12-939 paıartesi günii 
saat 15 tc vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı (80) 
lira (66) kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek
tup veya makbuzu, ticaret odası vesi· 
kalariyle birlikte yukarda adı geçen 
gün ve saatte daimi encümen reisliği· 
ne müracaatları. 

Bu işe ait şartnameyi her gün Na
fıa müdürlüğünde görebilecekleri. 

(6009) 15949 

ANKARA BELEDlYESl 

Satıhk ankaz 
Ankara Belediye imar Müdürlü

ğünden : 

Duatcpe'de kadastronun 285 inci a
dasının 4 numaralı parselindeki ahşap 
hanenin hedim ve tesviyei tUrabiyesi 
alacak şahsa ait olmak üzere enkazı 
muhammen bedeli olan yüz seksen li
ra ve 286 ncı adanın 33 numaralı par
selindeki evin enkazı ise yirmi lira ile 
ililn tarihinden itibaren on bet gün 
müddetle açık artırmaya konulmuıtur. 
İhalesi 24 - 11 - 939 Cuma günü saat 
15 de İmar Müdürlüğünde yapılaca -
ğından taliplerin % 7 .5 tcminatlariylc 
müracaatları ilan olunur. (5779) 15720 

Satıhk ankaz 
Ankaar Belediyesi imar Müdür

lüğünden : 

Duatepede kadastronun 285 inci a
adasının 26 numaralı parselindeki ah
şap hanenin hedim ve tesviyei türabi
yesi alacak şahısa ait olmak üzere en
kazı muhammen bedeli olan altmış lira 
ile ilan tarihinden itibaren on beş gün 
mliddctle açık arttırmaya konulmuş -
tur. İhalesi 25-11-939 cumartcai günü 
saat 11 de imar müdürlüğünde yapıla
cağından taliplerin o/c7.S teminatla.riy
le müracaatları ilin olunur. 

(5807) 15752 

Kiralık odun, kömör deposu 
Ankara Belediyesinden: 

1 - 1. 10. 939 tarihinde kira müd
deti biten istasyondaki odun ve kö
mür deposu 31. 5, 941 tarihine kadar 
pazarlıkla kiraya verilecektir. 

2 - Muhammen bedeli (900) lira
dır. 

3 - Teminat 135 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 28. 11. 939 salı günü sa
at 10,30 belediye encümenine müra-
caatları. (5955) 15934 

Alôkadarlara 
Ankara Belediyesi imar Müdür

lüğünden: 

Kadastro 
Ada No. 

681 
687 
688 
661 
664 
691 
662 
663 
675 
676 
677 
679 

İmar 
Ada No. 

839 
.. .. 

845 
848 
844 

2505 
2506 

843 
.. .. .. 

Şenyurt mahallesinde vaki olup yu-
1..dfda k~dastro ve imar ada numarala
rı gösterilen sahanın müstakbel imar 
vaziyetleri tesbit ve Vekiller Heye
tince de tasdik edilmiştir. Bu adalar
da gayrimenkulleri bulunanların çap
larını almak lizere İmar Müdürlüğü
ne müracaatları ilan olunur. (6008) 

15948 

Katı alôka 

23 - 11 - 1939 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçili 
Çankaya Tapu Sicilli Muhafızı,. 

ğmdan: 

2533 varidcde kayıtlı şekerci Meh
met Gafurun Dikmen şosesi civarın
da işgal ettiği 50000 M2 mahallin srl 
yatağı olup selin getirmiş olduğu t• } 
ve kumlardan temizlemek surctiy • 
muhtelif cins fidan dikilmiş ve l c 
kısmına da ev inşa edilmiş olan işbu 
mahalli • adı geçen Gafur imar etti
ğinden bahisle namına kaydını ve ha
zinede işbu mahallin kanunen hazine
ye ait olduğundan bahisle hazine a
dına tescilini istemekte olduğundan 

bu hususta 30. 11. 939 tarihine müsa
dif perşembe günü saat 14 de mahal
linde tahkikat icra edileceğinden va
ki tescil taleplerine ve yahud işbu 
mahal için bir ayni hak iddiasında bu
lunanlar varsa evrakı müsbiteleriyle 
birlikte tahkikat gününden evci mu
hafızlığa ve yahud muayyen günde 
mahallinde bulunarak itirazlarını bil
dirmeleri lüzumu ilin olunur. 

(6005) 15947 l 

Balı kesit in kadeslrosu yapılacak 
Tapu ve Kadastro Umum Mü· 

dürlüğünden : 
Balıkesir viıılyetinin kadastrosu ya• 

pılacaktır. 2613 sayılı kadastro ve ta
pu tahrir kanununun 8 inci maddesi 
mucibince keyfiyet gayri menkul sa
hiplerince de ma!Om olmak üzere ilan 
olunur. (5914) 15931 

NAFIA VEKALETİ 

1 O adet yol silindiri alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

27.11.1939 pazartesi günü saat 16 d1 
Ankarada Nafıa Vckfilcti binası içir.
dc malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da İstanbulda gümrüklü ve montajlı 
olarak tamamen buharlı yahut tama
men mazotlu ve yahut kısmen buhar
lı, kıımen mazotlu olarak teslim §ar
tiylc alat ve yedekleriyle beraber bu
harlı silindirin beheri 8500 ve gene a
lat ve yedekleriyle beraber mazotlu si 
!indirin beheri 8250 lira muhammen 
bedelli 10 adet yol silindirinin pazar
lık usuliylc ekıiltmesi yapılacaktır 
Ekıiltmc şartnamesi ve tcferrüa~ı 

425 kuruş bedelle malzeme müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat: 
İıtcklilerln bunarıı veya tnazotlu o

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

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat 16 da mczkOr komis
yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(5801) 15765 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 
1 - İstekli çıkmamı§ olan temyiz 

mahkemesi binası kurşun çatııının 

tamiri işi gene aynı şartlarla tekrar 
pazarlığa konulmuıtur. 

Keşif bedeli 4879 lira 68 kuruıtur. 
2 - Eksiltme 24-11-1939 cuma günü 

saat 15 de Nafıa Vekfileti yapı ve imar 
işleri eksiltme komisyonu oda11nda 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mütcferri evrak (12 oniki) kuruı mu• 
kabilinde yapı ve imar işleri reisli • 
ğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 365 (üç yüz altmış be§) lira 
98 (doksan sekiz) kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri lazımdır • 

(5889) 15872 

Kereste olanacak 
Nafıa Vekaletinden: 
8 Birincikanun 939 cuma günll saat 

16 da Ankarada nafıa vekaleti bina
sında malzeme müdürlüğü odasında 

toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunca vagon içinde ve Ankarada tes
lim edildiği takdirde ceman 9600 lira 
muhammen bedelli çıralı çam ağacın
dan 200 metre mikap kerestenin kapa
lı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak· 
tır. 

İstekliler Anadolu hattı üzerinde 
olmak üzere teslim istasyonunu değiş
tirebilirler. Ve bu istasyonda gene va
gon içinde teslim şartiyle verecekleri 
fiatların ne suretle hesap edilcccb,l 
şartnamesinde yazılıdır. 

Muvakkat teminat 720 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrua•ı 

Yenitehir Demirtepe 19 No. lı Ankarada nafıa vekaleti malzemem'.'.
Akyürek Bakkaliyesinde eski te- dürlüğünden parasız olarak alıML;. 

riki Kudsi Akyürek'in 16-11-939 lir. 
t "h" d "t"b !"'- k .1 İsteklilerin t<klif mektuplarını mıı-
arı ın en ı ı aren a ru<ası esı - vakkat teminat ve §3rtnamcsiilde y~· 

mi• olclug" unu ilan ederim. 
".t zılı vesikalarla birli!->te ayni giin ~il.a.t 

Tevfik Saraç 15 c kadar wczı...:ı., :..<ıuı:~_,.o.•<; -"'":..:.,_, 
D~mirtepe Akı~'. bakkr~;; mukabilinde vcw>eleri liizım.:.•. 

'"'hibi ~:!:;•} J (S~:ı>J 15935 
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LEVAZIM AMlRLlCl 

Un ahnacak 
Anknra Levazım Amirlijii Satın 

.t\!ına Komisyonundan : 

l - Susurluk garnizonu için 34-0 ton 
11'1 27-11.939 pazartesi saat 11 de kapalı 
~ fla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 3188 liradır. 
l - Evıııf ve şartnamesi Ankara ve 

nbul L V. Amirlikleri s:ıtın alma ko -
~ ı;;yonlarında ve Bursa tümen satın alma 

•ı syonunda her gün parasız görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli saatten bir saat 

cveline kadar kanuni şekilde teklif mek -
t•ıplarını komisyona vermiş olmalan şart
tır. (5762) 15714 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 

1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri 
hayvanatının 34-0200 kilo yulaf ihtiyacı ka
Palı zarf usuliylc eksiltmeye konmu§tur. 

2 - İhalesi 24 - 2. ci teorin - 939 cuma 
Clinü saat 15 de İzmir Lv. &mirliği s:ıtın 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 18711 lira -
dır. 

4 - Teminatı muvakkata akçası 1403 
lira 33 kuruıtur. 

S - Sartnamesl her giln komisyonda 
ıbrülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mec -
buriyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye i:;tiralc edecekler 2490 
ıayıb kanunun 2 ve 3. maddelerinde ve 
ıartnamesinde yazılı vesikaları teminat ve 
teklif .mektuplarını ihale ımatından en az 
bir saat evci komisyona vermiıı bulun • 
malan. (5787) 15724 

ahnacak 
'Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - İzmir milstahkcm mevki birlikler! 
hayvıınaunın 372000 kilo yulaf ihtiyacı ka
p.ılı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 24 - 2. ci teşrin - 939 cuma 
r..ır.ü saat 15.30 da kışlada İzmir LV. amir
l ı d satın alma komisyonunda yapılacak. 

3 - Tahmin edilen tutan 20460 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akc;ası 1534 Ji. 

r:ı 50 kuruştur. 
5 - Sartnamesi her l'lin 

noriiiebilir. 
komisyon.da 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mec -
buriyctindedirler. 

7 - Eksiltmeye !stirak edecekler 2490 
ıayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ve 
oartnamesinde yazılı vcsikalariyle teminat 
ve teklif mcktuplannı ihale ııaatından ana:ı 
lıir saat evel komisyona vermiı buluna -
caklardır. (5788) 15725 

60 ton şeker ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kor merkez birlikleri senelik ihti
yacı için 60 ton şekere talip çıkmadığın -
dan pazarlığa konulmuıtur. 

2 - Ihalesı 4·U·\JJ!I pazartesi günü saat 
16 dadır. 

3 - Muvakkat teminatı 1179 Jiradır. 
İsteklilerin mezkur günde Çorluda kor 
ıaun alma komisyonuna müracaatları. 

(5935) 15851 

Meşe kömürü alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 

1 - 24100 kilo meşe kömürünün ac;ık 
eksiltmesi 12-12-939 saat 11 de Ankara 
L V. imirliÇi satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muh:ımmen bedeli 1325 lira 50 kuruı 
ilk teminatı 99 lira 42 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesika ve teminatla be11! vakitte komis -
)'onda bulunmaları. (6019) ı5953 

10.000 kilo ıehriye ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - 10.000 kilo şehriyenin açık eksilt -
mesi 8-12-939 saat ıs de Ankara L V. amir
liği satın alma komisyonun.da yapılacak
tır. 

2 - Muhammen bedeli 2500 lira ilk te
minatı 187 lira 50 kuruştur. $artname ve 
numunesi komisyonda görülUr. İlteklilerin 
kanuni vesika ve teminatla belli vakitte 
komisyonda bulunınalan. (6020) ı5954 

alınacak 

100 ton pirin( ahnacak 
Ankara Levazon Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
ı - 100 ton pirincin pazarlığında tek

lif edilen fiyat pahalı görüldüğünden tek
rar pazarlıkla eksiltmesi 24.11.939 aaat 15 
de Ankara L V. fi.mirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22000 lira ilk 
teminatı 1650 liradır. Şartname ve nilmu
nesi komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesika ve teminatla belli vakitte ko-
misyonda bulunmaları. (5996) 15944 

Top cephane semeri alına<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
Eskişehir garnizon birlikleri için 700 : 

1000 adet top cephane semeri pazarlıkla 
yaptırılaca,ktır. 

Pazarlığı 1-ı2-939 cuma günü saat ıs 
de F..-çkişehir kor "'lltm alma komisyonunda 
yapıiacaktır. 

Tahmin bedeli 700 adedi için 21000 lira
dır. Muvakkat teminatı 1575 liradır. Sart
namc ve nümunesi komisyonda görülebi • 
lir · 

isteklilerin mezkQr gün ve saatte ticaret 
odası vesikalariyle ve teminat makbuzla • 
riyle komisyonda bulunmaları. 

(6023) 

FAKÜLTELER 

15956 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 
28 - 11 - 939 salı günü saat 15 de An

kara Mektepler Muhasebeciliğinde top 
!anacak eksiltme komisyonunda 7110 
lira muhammen bedelli kitap etajer -
lerinin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
Mektepler Muhasebeciliğine yatırıla -
cak beş lira bedel mukabilinde Fakül
te Hesap Memurluğundan alınır. 

Muvakkat teminat 533 lira 25 kuruş· 
tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve şartnamede yazılı 

vesikalarla birlikte ayni gün ve saat 
14 e kadar makbuz mukabilinde komis-
yona vermeleri. (5643) 15707 

Kapall zarf usulile 

eksiltme ilônı 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 
9. 12. 939 cumartesi günü saat 11 de 

Ankara mektepler muhasebeciliğinde 
toplanacak eksiltme komisyonunda 
8090 lira muhammen bedelli muhtelif 
dolapların kapalı zarf usuliyle eksilt· 
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
mektepler muhasebeciliğine yatırıla
cak beş lira bedel mukabilinde fakül· 
..... \..---.ı- ----ı-;--..:s-.. -······· 

Muvakkat teminat 607 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamede yazılı 
vesikalarla birlikte aynı gün saat 10 
a kadar makbuz mukabilinde komisyo 
na vermeleri. (5947) 15933 

Kapah zarf usulile eksillmeilanı 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakülteai Direktörlüğünden : 
9. 12. 939 cumartesi günü saat 11 de 

Ankara mektepler muhasebeciliğinde 
toplanacak olan eksiltme komisyonun
da 7240 lira muhammen bedelJi muh
telif mobilyaların kapalı zarf usuliy
le eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
mektepler muhasebeciliğine yatırıla
cak beş lira bedel mukabilinde fakill
te hesap memurluğundan alınır. 

Muvakkat teminat 543 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve prtnamede yazılı 
vesikalarla birlikte ayni gün saat 10 a 
kadar makbuz mukabilinde komisyo
na vermeleri. (5981) 15939 

Bir Doçent alınacak 
Ankara Hukuk Fakülteai Direk -

törlüğünden: Makarna 
Fakülteye Ceza Hukuku Gurubu i

i\nkara Levazım Amirliği Satın çin imtihanla bir doçent alınacaktır. 
Alma Komisyonundan: İmtihana ikincikanunun onunda 

1 _ 40.000 kilo makarnanın kapalı zarf- başlanacaktır. İkinci kSnunun be§ine 
la ekııiltmesi 11-12.939 saat ıs de Ankara kadar yazılı mevzuun idareye teslimi 
LV. amirliği satın alma komisyonunda ya- lazımdır. Talip olanların imtihan au-

pı~~kt~~hammcn bedeli 8800 lira ilk te· allerini almak için Fakülte dekanlığı· 
nıinatı 660 liradır. Şartname ve nlimunesi na müracaatları rica olunur . .(6011) 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni ı 15951 
ve ticaret odası • '\.alariyle belli vakitte 
komisyonda bulı arı. (6021) 15955 

~Auhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan erzak. yem ve mahrukatlar eksiltme· 
}'c konmuştur. 

ı - Cınsı, miktarı. M. teminatı, ihale tarihi. ihale saatı ve ihale •ekli aşağıda ya· 
tı'ıiır. Eksiltmesi Vizede tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartnameleri komisyonda dır. Mesai gün ve saatlarırı.da görülebilir. 
4 - Kapalı z:ırfla alınacak kalemlere iştirak etmek istiyenlerin bildirilen gün ve 

Matten biı saat cvel teklif mektuplarını komisyona vermeleri. (5760) ı5713 

Cinsi Miktarı Tutarı M. Tem. İhale İhale İhale 

S~deyağ 
Sabıın 
Pırinç 
S eti 
G::ızyağı 
Mnkarna 
Nohut 
Bulgur 
K. et 
Odun 
Yulaf 
Faıu17e 

Ton Lr. Kr. Lr. Kr. tarihi Saati Şekli 
Z2 21120 15S4 00 5-12-39 14 Kapalı zarf 
18 5940 445 so .. .. .. ıs 
44 13200 990 00 16 
60 16200 1215 00 •• " •• 17 
20 3500 285 o:ı 24. ı 1 .39 16.30 
2S 5880 441 00 27-11-39 16.30 
38 4560 342 00 28-11-39 16.30 

100 14000 1050 00 29-11-39 16.30 
44 1760 132 00 4-12-39 15.30 

830 7470 560 25 5-12-39 10.30 
88 4340 363 00 6-12-39 16.30 
54 8100 607 50 7-12-39 16.30 

" Ac;ık eksiltme 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 
Kapalı sarf 

ZIRAA T VEKALETi 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 

ah nacak 
Ziraat Vekaletinden ı 

Zirat 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 675,5 Disk
li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul 
luğun beherine 750 ve Diksharonun 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e
dilmiştir. 

2 - İhale 14 birinci k~un perşem 
be günü saat 15 de Ziraat vekaleti bi
nasında müteıekkil satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. 

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

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

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

KAZALAR 

Su tesisatı 

Nevşehir Oçhisar Belediye Riya· 
setinden : 

1 - 18922 lira 47 kuruş bedeli ke
Jifli kasabamızın su tesisatına talip 
çıkmadığından 26. 10. 939 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlık su
retiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 25. 11. 939 cumartesi sa
at onbcştc belediye encümeni huzu
runda yapılacaktır. 

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

tevfikan evrakı müsbitelerini ibraz 
etmeleri ve bu işe ait şartnameler ta
lep vukuunda parasız olarak gönderi
leceği ilan olunur. 

15869 

MlLLl MÜDAFAA 

yirmi bC$ lira elli kuruş olan 250 iki yüz 
elli adet tevhit semeri pazarlıkla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 25.11.939 cu -
martesi günü saat on birdedir. Kati temi
natı (956,2S) dokuz yüz elli altı lira yir
mi beş kurustur. Evsaf ve şartnamesi be
delsiz olarak M. M. V. satın alma komi&
yonundan alınabilir. İsteklilerin kanunun 
emir ettiği belgelerle ihale saatında M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

\ (5966) 15912 

İdrofil pamuk ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundan: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 150 
kuruş olan yinni beş bin kilo idrofil pa
muk 27 ikinci teşrin 939 çarşamba günll 
saat 11 de pazarlıkla satın alınacağından 
isteklilerin 5625 liralık teminatlariyle pa
zarlık gün ve saatinde Ankar.ıda M. M. 
V. satın alına Ko. da bulunmaları. (5901) 

15929 

dar tilcc:ardan olduklacma dair ticaret o -
dası vcslkasiyle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (5963) 1SS89 

164 kalem makkap almaca\ 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alına Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.500) lira olan 
164 ka.lem makkap askeri fabrikalar umum 
mildürlüğü merm satm alma komisyon.un
ca 29.11.939 çarşamba iÜnÜ saat 15 te pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (116Z) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddel~rindeki vcsaikle komisyoncu olma· 
dıklarma ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarma dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisycna müra -
caatları. (5962) 15938 

15 -35 ton alemlnyum ahnacak 

2 - (lOOOO)"lirası bu sene biıtçeı;in
den verilecek mabadi 940 bütçesinden 
tediye edilecektir. 

3 - Eksiltme 27.11.939 atrihine mü
sadif pazartesi günü saat 15 te Nusny
bin kazası malmüdürlüğündc yapıla. • 
caktır • 

4 - İsteklilerin bu işe ait evrak ve 
şartnameyi Nusaybin malmlidürlü -
ğünden ve Mardin nafıa müdürlüli:ün
de görebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
(4788) lira( 29) kuruşluk teminat ver· 
mesi ve eksiltme yapılacağı gündc;n 
en az 8 gün evel ellerinde bulunan ve
sikalarla birlikte Mardin vilfiyetine 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
vesika almaları ve bu vesikayı ibraz 
etmeleri şarttır. 

Battaniye alınacak Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo

Satın Alma Ko- nundan : M. M. Vekaleti 
misyonundan: 

6 - İsteklilerin teklif mektupları 3 
üncil maddede yazılı müddetten bir 
saat eveline • kadar malmüdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım
dır. Postada olan gecikmeler kabul e-

1 - Hava eratı için (5000) adet batta· 
niye pazarlıkla satın alınacaktır. Muham
men bedeli (40.000) lir olup kati teminatı 
(6000) liradır. İhalesi 27.11.939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. İsteklilerin muayyen 
gun ve saatte M. M. V. satın alma komis-
yonunda bulunmaları. (5918) 1S932 

Karbon eczası allnacak 
M. M. Vekaleti 

misyonundan: 
Satın Alma Ko-

1 - 500 kilo tctr:ıklörür de karbon ec
zası açık eksiltme suretiyle satrn alına • 
caktır. Muhammen bedeli 1250 lira olup 
ilk teminat miktarı 94 lirııdır. A~ık e:,silt
mesi 28.11.939 ıalı günü saat ıs dedir. 
ŞartnaJlle ve evı;afı her gün komisyonda 
görüliir. İsteklilerin muayyen gün ve sa
atte ilk teminat ve kanuni belgeleriyle M. 
M . V. satın alma komisyonunda bulunma-
ları. (5995) 15943 

ASKERi FABRiKALAR 

14 kalem e1ektrfü malzemesi 
alma~c:k 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Tahınln edilen bl"c!ell ('4200) lira olan 14 
kalem elektrik ına.lzemcsi Askeri Fabri -
kalar umum miıtlurlüı;ü merkez satın al· 
ma komisyonunca 5-12-1939 ı;alı günıi saat 
15 de pazarlıkla ihale edilecektir. $artna
mc parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (315) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

Beher kilosuna (145) kuru§ fiyat tahmin 
edilen 15 - 35 ton aleminyum askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 1.12.1939 cuma günU saat 
15.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart· 
namesi (2) lira (54) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (3787) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin· 
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alikadar tüccardan olduklanna da
ir ticaret odası vesikasiyle mezkfır giin 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(6000) 15946 

Tashih - Gazetemizin 11 - 17 - 19 cari 
tarihli nüshalarında çıkan As. fabrikalar 
satın Al. K. nun yukarıdaki 11 kalem yağ 
:ılımına ait illinının ihale günü 27-11-939 
yazılacak yerde sehven 21-11-939 yazıl
nuı;tır. Tashih olunur. 

VİLAYETLER 

Kapafl zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

lstnnbul Nafıa Müdürlüğünden: 

dilmez. , , 15823 

4 memur ahnacak 
Eski§ehir Tayyare Fabrikası Di

rektörlüğnüden : 

Fabrikanın fiat ve istatistik kısmında 
çalıştırılmak üzere bi.r teknik muhasip, 
bir muhasip muavini ve iki katip ahruıcal:
tır. 

ArsDJlan evsaf ve şartlar: 
a - Memurin kanunwıun dördüncü mad

desinde tasrih edilen &artlar. 
b - Teknik muhasip ve muhasip mua

vini için; yüksek ticaret ve iktis.:ı.t okulu 
mezunu olmak. 

c - Katip için, orta ticaret okula veya 
lise mezunu bulunmak. 

Talipler arasında müsabaka lıntihaıu Es
kişehir tayyare fabrikası direktörlüğilnde 
yapılacaktır. 

lsteklilcrln. kendilerine imtihan günü ve 
beraberlerinde getirmeleri llzını gelen ve
r.aik ayrıca bildirilmek üzere ilan tarihin
den itibaren en gcc on beş gün zarfında 
ac;ık hal tercümelerini ve sarih adreslerini 
bir dilekçe ile Eskişehir tayyare fabrikası 
dircktörlilğUne bildirmeleri. 

İmtihanda muvaffak olanlara 3656 No. 
lu kanun hükümleri dairesinde ucrct ve-
rilecekti!". 15870 

Bir Elektrikci ustası 

aranıyor 

4. 12. 939 pazartesi günü saat 15 te 
İstanbul'da nafıa müdürlüğü eksiltme 
komisyonu odasında (16410.68) lira 
keşif bedelli Guraba hastanesi dahili-
ye anfisi bitirme işleri kapalı zarf u· Kayseri Tayyare Fabrikası Genel 
suliyle eksiltmive konulmuştur. Direktörlüğünden : 

M k ı k ·ı ba d 1 k f Sanatı çok iyi bilen bir clektrlkçi ustası 
u ave e, e sı tme, yın ır ı Ş· alınacaktır. Sanat mektebi mezunu olanlar 

Jeri genel, hususi ve fenni şartname- tercih edilecektir. Yapılacak imtihandaki 
leri, proje keşif hüUisasiyle buna mü· derecesine göre 150 liraya kadar aylık uc-

f · d · w k (8 ) k k ret verilecektir. te errı ıger evra 3 uruş mu a- Bu elektrikci Kayseri tayyare fabrika-
bilinde dairesinde verilecektir. smda tayyareler üzerinde muayyen bir za-

Muvakkat teminat (1231) liradır. man staj gördilktcn sonrn dalnıt $Urctte 
İsteklilerin teklif mektupları ve en çah3lllak üzere Diyarbakır tayyare alayına 

gönderilecektir. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
olduklanna dair ticaret odası vesikasiyle 

-----------~-----'ITDeals9r.......Ua :v• -•t• konll•yona müracaat-
ları. (5941) • 15854 

az bir taahhütte (15000) liralık bu işe Talin olanlarm nihayet 11.12.939 pa -
benzer iı yaptı2ına dair idarelerin- urtcsi ııUnüne kadar istidası ve emniyet 
d 1 Jd ~ "kal · • mfldUr!Qtln- n>u-ddıııık rıtısnm-ı tnc<Ztıa

en a nuş o u6 u vcsı ara ıstınaden tası vcı bonservisleriyle birlikte lmtih 

1 amirat yaptınlacak 
M. M. Vekil eti 

misyonundan: 
Satın Alma Ko-

Kc~if bedeli 6600 lira olan ıencJ kurmay 
binasındaki tamirat iş! açık eksiltmeye 
konmu$tur. Eksiltmesi: 9.12.939 cumarte
si giinü saat 11 dedir. İlle teminatı: 495 
lira olup, prtnamesi ı7 kuruşa komisyon
dan alınır. Taliplerin muayyen vakitte M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları, (5991) 

15942 

Dolap ve saire ahnacak 
M- M. V eki.Jeti Satın Alma Ko· 

miayonundan: 

(İki dolap, ilti cam dolap, bir masa, 
bir merdiven) pazarlıkla aa.tın alınaca.k -
tır. Pazarlıiı: 27-11-939 pazartesi günü sa
at 11 dedir. Hcpılne 470 lira tahmin edil· 
mittir. Kati teminatı: 70 lira 50 kuruıı 
olup şartnamesi komisyon.da görülür. Ta
liplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (6027) 15957 

İatanbul vilayetinden eksiltme tari- olmak üzere Kayseri tayyare fabrikası~~ 
60 ton döküm koku ahnacak hinden (8) gün. ev;ı alınını~. ehl~yet bizzaC9~~~~~; etmeleri ilan olwı~~937 

ve 939 yılına aıt tıcaret odası vesıka-

Askeri Fabrikalar Umum Mü- !arını havi kap~ zarflarını 4. 12. 939 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- pazartesi günü saat 14 e kadar Nafıa 
miayonundan : müdürlüğüne vermeleri. (5814/9319) 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan 
60 ton döküm koku Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma komis 
yonunca 28-11-939 salı &iinü saat 14 de pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartmı.me para -
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olıın (225) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vcsalkle komisyoncu olmadı}darına ve bu 
işle aUlkadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vcsikasiylc mezkur gün ve 

15806 

İnşaat münakasası 

Malatya Cümhuriyet Müddeiu
mumiliğinden : 

1 - 13508 lira 01 kuruş keşif bede
lini muhtevi olup Malatya ceza evin
de yapılacak noksan inşaat kapalı zarf 

saatte komisyona müracaatları. 
(5942) 158s5 usuliyle eksiltmeye konulmu§tur. 

Mülaahhil nam ve hesabına 

S ton kurıun üstübeci ve 2 ton 

(inko üstübeci al macak 

2 - Bu işe ait evrak 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Hususi ve fenni şartname 
C - Keşifname 

D - Mukavele projesi. 
3 - Bu işe ait muvakkat teminat 

(1013) lira 10 kuru§tur. 

230 baı öküz ahnacak 
Kırklareli iskan Müdürlüğün • 

den: 
20. 10. 939 cuma gilnil kapalı zarf 

usuliyle ihalesi tekarür edip ayni 
günde talip zuhur etmemesinden do
layı 27. 10. 939 tarihinden itibaren 10 
gün milddetle ve 6. 11. 939 pazartesi 
gUnüne talik olunan 230 baş öküze 
mezkfir tarihte talip çıkmadığından 

2490 sayılı kanunun bu yoldaki hü
kilmlerine tevfikan 18. 11. 939 tarihin
den 18. 12. 939 tarihine kadar bir ay 
zarfında pazarlıkla mübayaasına ka
rar verilmiş olduğundan taliplerin 
nihayet 13. 12. 939 tarihine kadar Kırk 
lareli iskan müdürlüğüne müracaat
ları ilan olunur. 

(9558/5986) 15940 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko• misyonundan : 

misyonundan : 

Muhabere malzemesi ahnacak 4 - İhale 30.11.939 tarihine rastla
yan perşembe günü saat 14 de Malat
ya cümhuriyet müddei umumiliğindc 
yapılacağından 2490 sayılı kanuna gö-

Bir Veteriner ol.naca!' 

Hepsine tahmin edilen fiyatı (30930) li
ra olan (300 arka teskeresi, 300 çevirecek 
kolu. 500 bobin. 500 kablo askı tertibatın
dan ibaret) 4 kalem muhabere malzemeııi 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 
27.11.939 pazartesi günü saat 11 dedir. Ka· 
ti teminatı 4639 lira 50 kuruş olup şartna· 
mesi 15S kuruşa komiıyondan alınır. Ta
liplerin muayyen vakitta M. M. V. Sa. Al. 
Ko.da bulunmaları. (5881) ı5857 

Elbiselik kumaş ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın A1ma Ko

misyonundan : 

1 - Hava eratı ihtiyacı ic;in (30.000) 
metre hava rengi kıJlık elbiıelik kuma' 
pazarlıkla satm ahnacaktır. Muhammen 
bedeli (85.500) lira olup (12725) liradır. 
İhalesi 25.11.1939 cumartesi günü saat 11 
dedir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
M.M.V. satın alma komisyonunda bulun
maları. (5922) 15877 

· Sedyelik bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mi!>yonundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

240 kuruı olan 1800 metre sedyelik bez 
27 • 2. Teı. - 939 pazarte5i günü saat 11 de 
pazarlıkla ııatın alınacağmdan isteklilerin 
648 liralık temlnatlariyle birlikte pazarlık 
gün ve saatında Ankara.da M.M.V. satın 
alma komisyonunda bulunmaları. 

(5934) ı5880 

Tevhit semeri ahnacak 
M. M. V ekli eti Satm Alma Ko

miayonundan : 
Bcıberinc tahmin edilen fbatı (25,,5) 

Tahmin edilen bedeli (4200) lira olan re hazırlanacak teklif mektuplarının 
S ton kurııun Ustüboci ile 2 ton çinko üs- ihaleden bi t 1 ·· h · 
tübeci müteahhit nam ve hesabına Askert r saa eve cum urıyet 
Fabrikalar Umum Mildilrlüğü merkez sa- milddeiumumiliğinde teşekkül eder 
tın alma komisycnwıca 4-12-1939 pazartesi komisyon reisliğine tevdii meşruttur. 
fi~~ü saat ı4 de pazarlıkla ihale edilecek· ı Posta ile gönderilecek mektupların 
Şartname parauz olarak komisyondan gecikmesinden dolayı bir mazeret ve 

verilir. mesuliyet kabul edilmez. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (315) 5 _ fstekrle · ·hal d ıı:: k ı 8 

lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. mad - .. . ı rı ı e en ... a a 
delerindcki vesaikle komiııyoncu olmadık- gun cvel vılayet nafıa müdürlüğün -
larına ve bu i5lc alakadar tüccard:ın ?l - den bu iş için ehliyet vesikaları alma
duklarına dair ticaret odasr vesıkasıyle 
mezkür giin ve saatte komisyona müracaat- ları lazımdır. 
ları, (5943) 15856 6 - Belediye, pul, ilan, mukavele 

vesaire masraflar istekliye aittir. 

150 ton sönmemiı kire( ahnacak (5848) ı5814 

Aakeri Fabrikalar Umum Mü. 
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Hükümet konağı inşaatı 
Mardin Vilayeti N useybin Ka· 

Tahmin edilen bedeli (2250) lira olan zası Malmüdürlüğünden : 
ı5o ton ıönmemiı kirec; Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez satın alma ko· Eksiltmeye konan iş: 
misyonunca 27 - 11 - 1939 pazartesi giinii , 1 - Mardin vllSyeti Nusaybin ka· 
saat 16 da pa:z;arlıkla ihale edilecektir. h""k · k • 
Şartname parasız olarak komisyondan ve- zası U iimet onağı ınaşatı olup mu-
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan hammen keşif bedeli (63843) lira (87) 
(168) lira (75) kuruş ve 2490 numaralı ka· ı kurugtur 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaikle ko- • 
misyonçu olmadıklarına ve bu isle alaka -

Afyon Belediyesinden: 
Şehri 90 lira ücretli belediyemizin 

veterinerliği münhaldir. Talip olan
ların evrakı müsbiteleriyle birlikte 
ikinciteşrin gayesine kadar belediye
mize müracaat etmeleri ilan olunur. 

(9559/5989) 15941 

Muhasebe memuru aramy<Jr 
Kayseri Elektrik Şirketinden: 
Usulü defteriye vakıf iki muhasebe 

memuruna ihtiyaç vardır. Taliplerin 
en aşağı orta tahsili ve mecburi asker
lik hizmetini bitirmiş ve tecriibe gör
müş sıhhati yerinde olmaları şarttır. 

Ehliyetlerine göre 80 - 120 liraya 
kadar maaş verilecektir. 

İsteklilerin şirkete yazacakları mek 
tuba ııimdiye kadar çalıştıkları yer
lerden aldıkları vesikalarla fotoğraflı 
bir kıt'a hüviyet varakası ve tahsil ve
sikası suretlerini bağhyorak Kayseri
de elctrik şirketi müdüriyeti namına 
göndermeleri ilan olunur. ( 4276) 

350 metre mikabı çırah çam tahtaaı (3,5 : 4 X O, 15 X O, 025 ebadında ) 
'350 ,, ,, ,, ,, ,, (3,5: 4 X O, 18 X O, 025 
800 ,, ,, ,, ,, ,, ( 3,5 : 4 X O, 22 X O, 025 
Tamamen çam verilemediği takdirde her kalemin nısfı köknar 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

,, .. 
olabilir. 

) 
) 

Tahmin edilen bedeli (69.000) lira olan ebat ve miktarları yukarda yazılı üç kalem çıralı çam tahtı1~r ı' oık~rf t:'"h41·-ı'ar 
Umum müdürlliğü merkez satın alına komisyonunca 27-11-1939 pazartesi günü saat IS.30 da pazaı !ıkla. ~· 'e edıl~ .. c:ı..M.C. San. 
name (3) lira (45) kuruı mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4700) l6:ıı 11c : •• ~ •. ı.ıma.ralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu i~e alakadar tüccardan olduklarına daır ucarct Qdası 
veırikati:Yle mezkur ıün ve ıaatte komisyona müracaatları. (5957) 15887. 



V AKIT, NAKİTTİR ... 
5 porsiyonluk bir komprime ile (su ve atetten gayri ha

riçten hiçbir madde ilave etmeyi dütünmeksizin} 15 kuruş 
mukabilinde 15 dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve itti
halı bir sofra hazırlıyabilirsiniz. 

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

• 

Büyük yardım ve faydası aıikar olan çorbalık sehze kom
primelerimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza 
ettiğine tahid olacaksınız. 

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

balık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal et
meyiniz. 

Yedek erzak: tasarruf edilmiı servet gibidir. Bilhassa dar 
ve sıkışık bir zamanda kıymeti da.ha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de 
her zaman ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. 
Bakkallarınızdan 50 gramlrk bir komprime 9, 100 gramlık 
bir komprimeyi 15 kuruıtan alabilirsiniz. 

Betiktaş: ÇAPA MARKA Tarihi tesisi 1915 7291 

Kiralık : 

Kiralrl apartman - Geniı 4 oda T.t. 
Sabit 2 gardrop, 1 bilfe tam konfor cihaz 
ve tesisatı fcvkalide nezaret, İç Bakanlık 
karıııı Kızılırmak sokak 4 Tel: 6046 4086 

Kiralık konforlu daireler - Ye.nisehir· 
de Yüksel caddesinde Mimar Kemal mek· 
tebi karşısında yeni yapılan apartmanın 
bC1er odalı ve her türlü modem konforu 
havi kaloriferli daireleri kiralıktır. Her 
&ün aaat 10 ili 18. Telelon: 2497 4109 

Kiralık dairr - Ulu• meydanında Ko • 
çak hanında 1 ci katta büro için bir daire 
kiralıktır. Kaloriferi aaanıöril var. Kapı .. 
cıya müracaat. 4258 

Kiralık daire - Yenlıehlr Demirtepe 
Ekonomi sok. No: 21 de 3 oda banyo mut
fak nire. ve balkon, Müracat D.D. yoJJarı 
Mağaza ıefi Tel: 1797 4259 

Kiralık oda - Y e.niıehirde Emciler 
caddesinde 66 numaralı evin ikinci katında 
balkonlu, geniı ve feuh bir oda kiralık • 
tır, möble de verilebilir Telefon 2406 

4268 

IC.Jrılıl - Bahçeli e•lcrde altı odalı her 
türlü konforu mevcut mUceddet 30 numa
ralı hane kiralıktır. Tel: 12'87 ye milra -
caat. 4293 

Kiralık daire - Yenlıebir Demirtepe 
Urunç aokak. No: 1 - 2 apartmanın birinci 
kıtı. 4 oda, hol, banyo v.a. konfor. Her za
man aörillür, Telefon: 1348. 4294 

Kiralık - Garaj ve imalitbane olmıya 
elveritli a:eniı depo. Sanayi caddesi 26 nu
maraya müracaat. Tel: 1556 4297 

Kiralık - İki oda müstakil konforu ta
mam Maltepe İmalitı Harbiye evleri ya
nmda Maltepe bakkaliyesi Abdullah Uza. 
la müracaat. 4300 

Kirallk. oda. - Aile yanında Işıklar cad
desi Güzeller ıokak Onuncu yıl apartıma
nı son kat. 430 l 

Kiraltk - Müstakil 1 veya 2 oda bayan 
:lı::in kiralıktır. Özen pastanesi ıırasında 
No: 60 Duyal mağazasına müracaat. 4303 

S odalı daire - Birinci kat, muşambalı 
bahçe içinde. Ayhğı 52 lira Y. ıehir Kiz. 
Özalp caddesi, Onuvluk ıokak 8 Behiç 
Tümer. 4315 

Kiralılc - Havuz Başında Karanfil so· 
kak 13 No. da 4 odalı bir hollü &ayet ferah 
zemin katı Tel. 3079 4331 

Kiralık - Maltepe son durak ilerisinde 
asfalta pek yakın beş oda bir hol mutbak 
ve banyoyu havi üst kat bir daire icindeki-
lere müracaat. 4332 

Kiralık orJa - Atatürk bulvarı a1fa\t Ü
Z.fi' inde mob~eli ve konforlu 1 oda kiralık
tı!". Tutrr.ak istiyenlerin Ulusta M. T. ru
muzuna mektupla müracaat etmesi. 4334 

Kiralık oda - Alt katta üç odalı kon -
forlu bir dairede iki od:ı, erkeksiz bir aile
ye 20 liraya kiraya verilecektir. İ7mİr cad 
29 za müracaat. 4338 

A~ele kiralık k3t - Atatürk bulvarı 
F .. !.'l!llıkl'.'lr karşısı 19 No. lu Ap, 1. ci kat 
S oda 1 hol hava gazı elektrik saire. 2. ci 
kata müracaat, 4340 

Kiralık - Yeni~ehirde Meşrutiyet cad • 
desi Özenli sokakta üç oda ve hol ve antre 
müsait fiyatla Tel: 3629. 4349 

Kiralık - İsmet Pa,a mahallesi Yeni -
yol Ül'eriııde güne$H man?.er:,h ayh::lr 45 
Lra 4 oda ve banyolu daire C"''d"ıi so!{ ~k 
c:ynı mahallede 7 No. ya cıüracaat, 4353 

KiraJ,lr - Çulha karde,ler apartm"nın
da 3 üncü katta. Bir daire kiralıktır. Te • 
lelon: 2750 ~354 

Kiralık dalre - Yenişehirde tren köp -
rü.aü yanında Telgaza ciderken Almaç a-

Küçük ilôn şartları 
Dört ıatırlık llilçilk llinlardan ı 
BiT defa lçın 10 Kuruş 
tJr.i del• içrn 50 Kuruı 
Üç defa ıçın 70 Kuru, 
Dört defa ıçın 80 Kuruş 

Devamlı küçük ililnlardan her d .. 
fasr için 10 kuruı alınır. Meıeli. 
10 defa aesredilecc-k bir ilin içın 
140 kuruıı alınacaktır Bir kolay . 
lık olmak üzere her ıatır, selime 
aralanndaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiıtir. Bir kü • 
çiik ilin 120 harften ibaret olma • 
lıdır. 
Dört ıatırdan fazla her ıatır için 
beher ıeferine ayrıca on kuruı •· 
lınır. 
Küçük lllnlarm 120 harfi &eçm .. 
mesi llzrmdır. Bu miktarı a:eçen 
llinlar aynca pul tarifıine tibi • 
dir. 

partman.ında üç oda bir hol tam konforlu 
çok ucuza fırsattır. 4379 

- Kiralık - Bir oda aile nezdinde. Ye
niıebir Sıhiye vekileti (karıı taraf) İlkiz 
sokak Uğur apartman 4 ilncü kat 10 No. 
milracaat. 4374 

iş verenler : 
Bay ve Bayan tezgfhtar aranıyor - Mü

racaat: Meram Meyve Evi Yenitehir Ata
türk Bulvarı Vardar Ap. No: 31. 33. 

4320 
Kfiğıt verici alınacaitrr - Çankaya mat-

baası direktörlüğüne müracaat. 4325 
Aranıyor - Diki1 bilen bir tezgihtar 

Bayana ihtiyaç vardır. Haraççı Kardet -
tere müracaat. 4355 

Tezgihtar aranıyor - Hırdavat ve züc
caciyeden anlar bir tezglhtarhk münhal 
talipler Anafartalar 115 No. mağazaya mü
racaat. 4370 

Aranıyor : 
ARANIYOR - Yenişehir'de dört oda 

bir hollti veya beş geniı odalı bir ev veya 
apartman dairesi aranıyor. Ulus'da C.K. 
adresine müracaat. 

Depo aranıyor - Atatürk Bulvarı Var
dar Ap. civannda veya yakınında arka 
yollarda Müracaat Meram meyve e•i Ye
ni:tehir Atatürk Bulvarı Vardar Ap. No: 
31-33. 43Zl 

Aranıyor - Bahçeli evlerden O, 4, C. 2, 
D. 2 tip ev alınmak isteniyor. Devretmek 
istiyenlerin Halil Naciye müracaatları. 
Tel: 123~ 4241 

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

Aranıyor - Bir ecnebi refikasiyle bir -
likte bir sene müddetle oturmak icin iki 
mobilyalı oda aramaktadır. Polis ensti .. 
tü:;ünde Sebati Ataman'a müracaat. Tele .. 
fon: 2862 4362 
O~a aranıyor - Bir bay için Yenieehir

de aile yanında möble, konfor bir oda a • 
ranmaktadır. Ulus-ta S.S.D. rumuzuna mek· 
tupla müracaat. 4377 

iş arayanlar : 
Is aranıyor - Londra üniversitesinden 

me.ı:un bir tilrk genci hususi İngilizce, fran
sızca derı verecektir. Yeni Sinema üzerin
de Hayri Dilmana müracaat. Tel: 2181 

4249 
Bir aşçı İş ırıyor - Alaturka ve alaf -

ranga yemek piıirmesini bilir bir aşcı iş 
arıyor. Tel: 1787 ye müracat, 4358 

iş arıyor - İngilizce, almanca bilen 
diplomalı bir alma·n mürebbiye çocuk ba. 
kım işleri arıyor. Yenişehir Atatürk Bul
varı No. 41 Viyana terzihanesine müra -
caat. 4260 

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

iş ırıyor - Diplomalı bir alman şvester 
yeni doğmu!f yahut büyük çocuğu olan bir 
aile nezdinde i;; arıyor. Adres: Yenişehir 
Okula sokak No: g Sör Kladiya. 4361 

iş arıyor - Kolaylıkla ve süratle fran
sızca öğrenip konuşmak istiyenler bu dili 
iyi bilen bir Bayana müracaat edebilirler. 
Ulus No. 44 Mektupla müracaat, 4371 

iş ırıyor - Muhtelif lisan bilen ecnebi 
bir Bayan gündüzleri bir kaç sa.at için İş 
aramaktadır. Ulus-ta L.L. rumuzuna mek
tupla müracaat. 4375 

Yük.sek mimar iş arıyor. Proje, muka -
vemet hesabatı, tatbikat ve gcodezi İ$le • 
rinde 15 sene tecrübesi var. Adres: Mimar 
K. V. Ankara oteli. 4378 

Satılık : 

Satılık - Kavaklıdere lran sefaretine 
dönen tahtalı köprü tam karşısında asfalt 
üzerinde 20 cepheli 1040 M. 2 arkası yeşil 
saha Ap, elverişli Senayi C. 82 No. 1953 T. 

4263 
Satılık apartman - Balıkpazarında pi -

yasaya yakın 4 daireli 240 lira irath ayrıca 
bir apartmanlık arsalı o/0 de 40 borçlu Tel. 
2406 Bayram C. No: 1 4288 

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

4289 
Satılık evler - Ankaranın her tarafında 

ahşap beton evler Tel: 2406 Bayram cad
desi No: 1 4290 

Satıllk arsalar - Y cnişehir, Cebeci, Mal 
tepe, İstasyon arakalarında ucuz ve iste
nilen ebatta Tel: 2406 Bayram caddesi 
No: 1 4291 

Satılık arsalar - Demirtepede Bakan • 
lıklara çok yakın 300 • 400 metre arasın
da yeni parselli çok ucuz Tel: 3406 Bay • 
ram C No: l 4292 

Satıllk motosiklet - Yolculuk dolayı • 
siyle iki zamanlı (Viktorya Hans) motor. 
Bir mot.osiklet acele satılıktır. Yenişehir 
Ki.zım Özalp cad. No: 44 birinci kat. B. 
Avniye müracaat. 4296 

Satılık otomobrl - Pontiac marka ~35 
modeli, iyi halde, adres Çrkrıkc;1lar yoku
su Şen Yurt ap. N. 8 her gün ötleye ka • 
~~ 4W5 

Satılık ba .lc.kal dükk§!ıı - İyi bir mev -
kide işlek bir bakkalıye satılıktır. Postane 
arkası Sanayi cad. Çın.gıllı mağazasında B. 
lsn1ail'e müracaat. 4316 

Satıllk arsalar - Büyük Millet Meclisi 
inşaatı yanında bir parselde iki bina in
şasına uygun ucuz fiyat Tel: 2181 Yeni 
sinema üzerinde. 4322 

Satılık otomobil - 938 modeli mücoddet 
Linkoln marka yedek parçaJariyJe. Yeni 
sinema üzerinde Hayri Dilman Tel: 2181 

4323 
Satılll diiJr.Jr.anıar - İs Bankası karşı • 

sında üç diikk5.n ucuz fiyaıt Tel: '2181 Ye
ni sinema üzerinde. N o: 5 <\.324 

Acele sat.ılık ev - Yenii$ehir Ertürk so
kağında 4 odalı büyük bahçeli mıistakil ev. 
Yeni sinema üzer inde S No. fl. Dilm3n. 
Tel: 2181. 4351 

Acele satılık b:Jne - KırıkkalC"tıin Ye -
nidoğan maha11esinde 5 oda müştemilitlı 
kullanışlı bir hane satılıktır. İçindeki sa -
hibine müracaat. 4356 

Satılık Fotinler - 1100 çift askeri fo • 
tin ucuz fiyatla satılıktır. Tahtakale Pınar 
sokak l No. ya müracaat. Muharrem To • 
puz. 7357 

Satılık otomobil - 34 modeli Ford mar
ka kapalı b!r otomobil satılıktır. Anafar • 
talar caddesi S2 No'lu mağazaya müracaat 
edilmesi Tel: 2206 4365 

Acele sat.ılık ev - Yenişehir.de iki dai
reli mükemmel manzat'a ve hava ehven fi
yatla verilecek. Tel 3071. 4366 

Satılık apartmanlar - Yeniş-ehirde ve 
Ankaranın her semtinde aatrhk apartman 
ve istenilen şekilde evler Tel: 3071 4367 

Satıltk arsa - Cebecide en nazır yerde 
688 metre arıa çok ucuz verilecektir. Tel: 
3011 4368 

Tüccarların nazarı 
dikkatine 

ANKARA TiCARET VE SANA 
YI ODASI RIY ASETINDEN: 

Birincikanun r39 gayesinde müdde
ti hitam bulacak olan Oda meclisi a
zalığı için 25.12.939 tarihine tesadüf 
eden pazartesi günü saat dokuzdan 17 
ye kadar ikinci müntehip intihabı ic
ra edileceğinden aşağıdaki evsafı ha
iz olan tacirlerin adı geçen gün ve 
saatlerde posta caddesinde Ticaret ve 
sanayi odasına kadar gelerek reyleri
ni kullanmaları lüzumu ilan olunur. 

1 - Türk olmak 
2 - Laakal bir senedenberi mınta

kada sakin olmak ve sanat ve ticaretle 
meşgul olarak ikametgahı ticari sahi
bi bulunmak, 

3 - Ticaret sicillinde 11ikal dördün
cü sınıf derecesinde evsafı kaydiye ve 
tesciliyeyi haiz bulunmak, 4372 

ULUS - 20. inci yıl.~ No: 6575 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Na~it ULUÔ 

ULUS Baannevi ANKARA 

ADLiYE VEKALETi 

İnşaat ve l'odilôt 
Ankara Adliyeoi Satın Alma Ko

mİ.Jyonundan : 
1 - Ankara adliyesi ağır ceza mah 

kemesi salonu Ankara nafıasının yaır 
mış olduğu keşfine göre değiştirile
cektir. 

2 - Muhammen bedeli 3222 lira 72 
kuruştur. Üç bin iki yür yirmi iki li
ra yetmiş iki kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 242 
liradır. İki yüz kırk iki liradır. 

4 - Eksiltme 30 ikinciteşrin 939 
perşembe günü saat 15 te Ankara ad
liyesinde toplanacak satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

5 - Fenni ve hususi şartnamesi. 
keşif evrakı ve yapılacak işin krokisi 
Ankara C. müddeiumumiliğinde gö
rülebilir ve izahat alınabilir. (5865) 

15805 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık çam tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Or

man l,ıetmesi Revir Amirliğinden: 
1 - Dursunbey devlet orman i~let

mesı ıstasyonu deposunda istifade 
mevcut (460) adet muadili (466) met· 
remikap (031) desimetremikap çam 
tomruğu açık artırma ile satılığa çı. 
karıJmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze -
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirç-e müdürlüklerinde ve Dursun· 
bey ·revir amirliğinde görülebilir. 
Tomrukların beher metremik§bının 
muhammen bedeli (11) lira (70) ku -
ruştur. 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçeleriyle 27-11-939 pazartesi 
günü saat 15 de Dursunbey revir a -
mirliğine müracaatları ilfin olunur. 

15891 

GÖZ hastalıkları 

Mütehassısı Doktor 

uzaff er Sander 
Cebeci Hastahanesi 

Göz Kliniği Şefi 
Adliye Sarayı caddesi Sarraf 
Hakkı Apartnnan Telefon: 

muayenehane 2025; ev: 3761 

HAVA KURUMU 

Deri palto alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün • 

den: 
1 - Türkkuşu uçucuları ihtiyacı 

için nümunesine göre 60 tane deri 
palto satın alınacaktır. 

2 - Muhanunen bedeli, 2760, mu· 
vakkat teminat, 207. liradır. 

3 - İhalesi, 6. 12. 939 çarşamba gü
nü saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Nümune ve şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

5 - İsteklilerin lüzumlu vesika ve 
muvakkat teminatlariyle birlikte mez
kfir gün ve saatte Türkkuşu genel di
rektörlüğü satın alma komisyonunda 
bulunmaları. 4363 

Sayın müşterilerimize 
Milli Piyangonun devamlı biletleri

ni benden alan müşterilerimin 2 ve 3 
cü keşide biletlerini Bankalar Cad. 
Postahane yanında tütüncü EŞREF· 
ten namıma tebdilen almalarını rica 
ederJm. 

Senelerdenberi bayilik yapan ve e-ı 
!inden büyük ikramiyeler kazandıran 

Malul gazi Aziz Bulalı Müjdever 

YENİ SİNEMA 
BU GECE Zl de 

Sabırsızlıkla beklenen ve 
Deanna Durbin - Melwyn Douglas 

ta.ralır;dan yaratılan 

iLK UYANIŞ 

GUNDUZ Matinelerinde 

L U iZ 
Ba~ Rollerde 

Grace ?ı.1oore - Georges Thill 

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

Sivas - Erzurum Demiryolu 
istikrazı tahvilleri 

Maliye Vekaleli ve Türkiye Merkez bankasından • 
28. 5. ve 15. 12. 1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı lm

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

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmıt· 
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 başabaş kabul olunacakları 
gibi gerek tahvil ve ıı-erek kupon bedelleri de tahvillerin ta
mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf 
bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı % 95 olarak tesbit edilm"tir, 
y~ni 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik 
tahvil bedeli de 475 liradır. 

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

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir geti
ren sahalarda isf Ptmek istiyenlere keyfiyet arz ve bu kısa 
suskrips;von müdd~ti zarfında Bankalara müracaatları
nın kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu işaret olu-

4327 

Battaniye alınacak 
Ankara lsmetpaşa Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Okulumuz için aşağıda evsaf ve miktarı ve muhammen fiatları yazılı 
battaniyeler açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün mektep müdürlüğüne, ve eksiltmeye gireceklerin de 11.XII. 
1939 pazartesi günü saat 14 de postahane civarında mektepler muhasebeci
liğine okullar satınalma komisyonuna teminatlariyle birlikte ve kanunun 
tarif ettiği belgelerle müracaat etmeleri. (6014) 

Muhammen 
Muhammen tutarı 

Cinsi evsafı Sikleti Miktarı F. Lira Teminat% 7,5 

Karamürsel mamlılitı ) 
yün battaniye ) 
215 X 150 2,600 130 1125 1462,50 ) 
Karamürsel mamO.latı ) 126,56 
yün battaniye ) 
195 X 150 2,275 ıo 1125 225,00 ) 

15952 

Senelik kongre 
Türk Yüksek Mühendisleri Birliğinden : 

Birliğin senelik kongresi 3-12-1939 tarihli pazar günü sa
at 10 da Ankara' da Birlik binasında toplanacaktır. 

Sayın azaların bu kongreye ıeref vermeleri ve ruzname
den almamı§ olan arkadaılarrn keyfiyeti bildirmeleri rica 
olunur. Reis 

Refik F enmen 4373 

.::!.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -
Kereste alınacaktır § 

---
--
---

Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden: 
Mamak'ta Gazmaske Fabrikası içi·n alınacak a~ğıda 

eb'adı yazılı (255) metre mik'abı çıralı çam tahtası 29.11. 
1939 tarihine müsadif çarıamba günü pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

Yevmi mezkurda saat (11} de Yenişehirde cemiyetimiz 
umumi merkeze müracaat edilmesi. 

40 metre mikabı 1,5X20 X 400 
55 ,, ,, l,5X22 X 400 

' 25 ,, ,, l,5X25 X 400 
25 ,, ,, 2 X25X400 
10 ,, ,, 3 X22X400 

--------------------= ---------------- -':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf'i=' 

HALK SiNEMASI 
Bu gün Bu gece 

Türkçe sözlü 
HARP 
(Savaş) 

Tamamen türkçe söı:lii 
Baı Rollerde 

Cbarles Bayer - Anna Belta 
Kın ve ölüm saçan deniz muharebeleri 
ırasındı cereyan eden aşk ve ihtiras 

filmi 

Sean5lar 
14.30 - 16.30 • 18.30 - Gece: 21 de 

12.15 Ucuz Halk l.1.atinesinde 
GİZLİ İZDİVAÇ 

SUS SİNEMASI 
BU GUN BU GECE 

SOKAK ÇOCUGU 
Baş Rollerde 

Amerikada Ç. E. kurumunun altın ma
dalyesini kazanan büyük ıanatkfı· 

JACKY COOPER 
Hakiki hayattan alınmıs heyecanlı 

bir mevzu 
İliveten: Ö~ret:ci film (Telsiz telefon) 

ve canlı re~;mler. 
Se1ns'ar 

14 . 16 . 18 . Gece : 20.30 da 
12 de nı: ı ı;o: halk r,11 nesı 

Telefon: J589 


