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Bilumum Muhasiplerin beklediuil 

Muhasibin kita 1 
"Vergilerin sureti heımbı hak
hnd3. tatbiki misaller ve ı;.m:..:

mi tevkifat cetvelkri.,, 
D:vant Muhasebat M uraldp'crintlm 

670 SAYFA F1AT I 300 KUR U;/. L5 KUfı. UŞ 
l d a r c 1064 

Yusuf Ke!lan 'Unsal tarafındc..c _J 
ncşrc.lilmişt : r. 
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~ Dış ticaret sahnesinde karşı laştiğı ı; 

muhtelif güçlül<ler dolayısiyle 

Nevyork dünya sergisi komiseri B . Grove dün şehrimize gelmiştir. Ameri
J:s'nın Ankara Büyük "Elçisi B. Mac Murray, dün mumaileyh şerefine bir 
z iyafet vermiş ve bu ziyafette BaşvekiJİmizle Ticaret ve Maarif Vekilleri 
de hazır bulunmuşlardır. Yukardaki resim, Başvekilimizi Amerika Büyük 
Elçisi ve B. Grove'le bir arada göstermektedir. 

Korku 
\ 

Dahiliye 
Hatay'a 

Vekili 
gitti 

dalgası 
• 

geçıyor 
Falih Rıfkı ATAY 

Harbin üçüncü ayı nihayet bul· 
rnak üzeredir. Umumi vaziyet hak
kında kati hükümler vermek henüz 
mümkün olmamakla beraber, eylül 
karanhğmm devam etmekte olduğu 
da iddia edilemez. Evela, yeni har· 
bin bir cihan harbi değil, daha genit 
bir Avrupa harbi olmak ihtimali da
hi gittikçe azalmaktadır. Yeni bir ih
tilatı, ancak bir tecavüz tahrik ede
bilir. Bu tecavüzün müttefikler ta· 
rıı.fından vuku bulmıyacağma fÜphe 
yoktUT. Almanya'nm ise, üç aylık 

ühletten istifade ederek, kıtada, 
dominyon ve sömürgelerde kudret
leri mütemadiyen kabaran, deniz
lerde bütün ihtiyat tedbirlerini t~
rnüşterckler heôiye etmekte bır 
menfaat tasavvur edebileceğini zan· 
netmiyoruz. 

Esasen ihtilat ihtimallerini azal· 
tan sebeplerden biri de, müttefikle
rin umumi hazırhğınm, aleyhlerine 
yeni bir müdahaleyi artık vahim bir 
aürpriz olmaktan uzaklattırmış ol • 
malandır. 

Akdeniz, bir aulh denizi halin
dedir. Balkanlar, kendi hayati men· 
faatleri:ıi ban~ ve bitaraflıkta bul· 
maktadırlar. Balkanlara karşı bir 
tecavüz ve istila niyetinin kimse ta
rafından beslenmekte olduğuna <la 
ihtimal vermiyoruz. Çünkü böyle bir 
hareketin aksülameli müttefiklerin 
z&f ına değil, belki kuvetine hizmet 
edecektir. Harp, müttefiklerle Al • 
manya arasında kalacak gibi görü· 
nüyor. 

Ummni vaziyetin yeni bir husu • 
aiyeti, bilhaasa harp sahasına yakm 
bölgelerdeki bitaraf devletler üze
rinde gittikçe artan tazyik halidir. 
Bunlar iktısadi harbin adeta sahne
e.i içindedirler. Bir kısmı Baltık de
nizi içinde kalmıttır; bir kısmı ken· 
di vasıtalariyle olan alman ihraç ve 
ithal faaliyetinin keailmif olmasın

dan dolayı sızlanmaktadırlar. 

Adana, 23 (Hususi) - Dahiliye Ve
kilimiz B. Faik Öztrak bugün Dört
yola gelmişler ve istasyonda Hatay 
valisi B. Şükrü Sökmensüer, Dörtyol 
kaymakamı, belediye reisi, Parti erka
nı ve halk tarafından karşılanmışlar
dır. 

Dahiliye Vekil imiz istasyonda bir 
müddet istirahat ettikten sonra İsken
derun'a hareket etmişlerdir. Dahiliye 
Vekilimiz bugünü İskenderun'da ge· 
çirecekler ve yarın Antakya'ya gide
ceklerdir. 

Adliye Vekilimizin 
tetkikleri 

Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar 
dün inşaatı bitmiş olan Adliye Veka· 
leti binasına gelerek tetkiklerde bu
lunmuşlar ve binanın heyetiumumiy~
si hakkında izahat alarak memnunı
yetlerini beyan etmitlcrdir. 

-""'"'' uwnn..u::>ı ~~nuır 

mübayaasına başladı 

Kastamonu, 23 a .a. - Ziraat Ban
kası bugün Taşköprüde kendir müba
yaasına başlamıştır. Bankanın bu tale 
bi piyasada b:iriz bir hayret ve yükse
liş husule getirmiş ve yirmi beş illi o
tuz kuruş arasında olan kendir fiyat -
lan yirmi sekiz ita otuz beş kuruşa 
çıkmıştır. Bankanın müstahsili bu şe
kildeki himayesi muhitte derin bir 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Çin kıtalan iki 
taarruz yaptılar 
Tonkvcy : 23 a.a. - Çin kıtaatı 

Tunpu demir yolu civarındaki japon 
kuvetlerine tarruz etmiş ve japonları 
oradan atmıştır. Keza Sinkisien isti -
kametinde ilerlemeye teşebbüs eden 
bin kişilik bir j:ıpon müfrezesi tar

0

do
lunmuştur. 

Siuşoi : 23 a.a. - Çin kuvayı külli
yesi Zinaindeki japon kuvetlerine ta· 
arruz etmiş ve bu kuvetleri mu
hasara etmiştir. Muhasara bir kaç 
gün devam etmiştir. Duşmanın 
telafatı hesabsızdır. Japonların bariz 
zaafından istifade eden çin kıtaatı 
duşman mevzilerini şiddetli bir topçu 
ateşi altına almıştır. Duşman mevzile
ri temamile tahrib edilmiştir. 

Romanya kabinesi 
dün istilasını verdi 
.... , ' ~; .... • ·.~. :.;..: ... ~:······ .. ,.., ·~.·~ .. ··-;7 • .. ·: ...... "''il• . 

Yeni kabineyi B. T atarasko kuracak 
Bükreı, 23 a.a. - B. Aregetoinu, bu &abah kırala kabinenin 

müıterek istifasını vermiıtir. Kırallık meclisi, saat 16 da kırallık 
mütavirlerinin ve müstafi nazırların ittirakiyle toplanacaktır. 

Siyasi mahafilde yeni kabinenin 
te§ekkülünün yeniden B. Aregetoinu
ya tevdi edileceği tahmin edilmekte· 
dir. 

. İstifa eden Argetoianu kabinesi, 25 
eyliilde, Kalinesko'nun katlini müte
akip ciddi tenkil hareketi yapmış o -
lan Argeceanu kabinesinin istifasın~ 
dan sonra teşekkül etmişti. Argetoi • 
anu kabinesi, sükun ifade eden bir te
şekküldü. Bir taraftan ticaret ve sa· 
nayi mahafiline, fakat esas itibariyle 
milli kalkınma cephesine istinat edi
yordu. Terekkiip ettiği genç umurlar 
kı&men milli kalkınma cephesinden, 
kısmen başvekilin mahremlerinden 
müteşekkildi. B. Argetoianu, daha ilk 
sıralarda, bilhassa harici siyaset bakı
mından, Kalinesko'nun siyasetini ta · 
kip etmek kararında olduğunu söyle -
mişti. B. Gafenko'nun kabineye dahil 
bulunması, bunun maddi bir delili idi. 

Harici ticaret •ahasındahi 
mü§külier 

· Cekilen kabinenin reisi 
B. Argetoian 

1 nit mikyasta. b~r deği~iklik yapılma.sı 
tekarrür etmıştır ve nıhayet, başvekıl, 

Argetoianu kabines i, bilhassa hari- bu sabah kmllla yaptığı bir mülakat -
ci ticaret rejimi meselesinde bazı müş tan sonra, hilkümetin müşterek istifa. 
küllere tesadiif etmişti. Bu rejim, öy- namesini takdim etmiştir. 
le şartlarla tadil edilmişti ki, eski re· Al R .. _L l • 
·· ·ı d "ld" ~ · man yenisi hentiz man • omen muza.Rere erı Jım ı ga e ı ıgı za , . • 
tatbik edilmemit bulunuyordu. ~~..Jlı Bükreş, 23 a.a. - Alman • Romen 
iktısat ~azı!Jnı!J •• ~"t'erine gelecek o 1:. Romanya pet;olii'lt'İtaİi v: 

11cy:ın-~ 
lan nazırın tayini bazı mUşkil11tı mu- man markiyle mütenasip bir kıymet 
cip bulunuyordu. B. Argetoianu ve· tenezzülüne tabi tutulması gibi mü
kaleti bizzat deruhte etmeği düşün - teaddit meseleler etrafında cereyan 
müştü. Fakat bu tarzıhal de pratik ettiği söylenmektedir. 
görünmediğinden kabinede daha ge - (Sonu J. üncü sayfada) 

Yüksek sıhat şürası 
dün çalışmaya başladı 

Yükıek Sıhat Şuraıı toplantı halinde 

Yü!(sek Sılıat Şurası mutat kanuni içtimarnı yapmak üzere dün 
sabah !aat 11 de Sıhat ve içtimai Muavenet Vekaletinde Vekil B. 
Hulusi Alataı'ın reisliğinde top lanmıştır. Birçok siyasi kombinezonlardan 

bahsediliyor: bize öyle geliyor ki ba
zı bitarafların müphem veya çekin
gen vaziyetlerini herhangi bir isti
kamette tasrih edecek bir hareket 
tarzını kabul etmeleri için de vakit 
he:ıüz erkendir. 

------------------~~------------'-------------------~~- ., Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekili

iki ny evci Avrupa'nın her tara
fını knplıyan korku dalgası geçiyor. 
Kirr!e mucİ7.e nevinden sürprizler 
vo it.tWıt?ar beklemiyor. Herkes si· 
Y~set saatini yeniden eyar etme~ 

i~in, har·Lin inki~aflannı takip ede
ce' tir. j\,föp 1ıemiyet bi:: müddet da
lıa hnrp ııahası yanm daki bii.atafla
rm talihi Üzcı·inde devam edebilir. 
Ab!ulıanm ~iddctlendirilme~i ve kar
tılıklı yeni tazyik tedbirlerinin tat -
bilri bize heyecanlı günler hazırlı· 
Yabilir. Fnknt bütün bunlann, Av
rupa kıtasmı tekrar eylül ayının ka

buau içine atacağı tahmin edilemez. 

1 Halay mebusları Ebedi Şef' in .. 
manevı huzurunda 

miz celseyi açtıktan sonra iki içtima 

1 
arasında vefat etmiş olan azadan dok
tor B. Cevdet Fuat Özyar'ın hatı-
rasına hürmeten bir dakika ayakta 
durulmuş ve yeni tayin olunan aza 
doktor B. Hasan Yusuf Başkam'a va-
zifesinde muvaffakiyetler temenni 
etmiştir. 

Yedi muhtelif adlf hadiselere ait 
dosyaların tetkiki, umumi hıfzıssıh
ha kanununun 199 uncu maddesine 
tevfikan tanzim edilmiş olan gıda 
maddeleri hakkındaki nizamname la-
yihasının müzakeresi ve memleketin 
umumi sıhat vaziyetinin mütaleası 

sıhat şurasının bu seferki içtimaının 

1 ruznamesini teşkil etmektedir. 

Hatay mebusları dün öğleden önce Ebedi Şel At<ılii.. J ·an muv.ık- Yüksek Sıhat ŞQrası dün öğleden 
kat kabrini ziyaret ederek bir çelenk koymuılar ve ı.;_:...ale eğile· sonra toplantısına devam etmiştir. 
rek hatırasını taziz eylemifle_rd~r. ~~ ~" törerı ~.•-na_1J._nd;1 1 Toplantılara bu_gün de devam oluna-
alınmııtır. 'gktır. 

lngiliz kaçak kontrol serviti tarafından muayene olunmak i~in 
sıra bekliyen ticaret gemileri 

Kurtardığı dört Almanı karaya çıkarıp 

tekrar denize açılnıağa hazırlanırken 

Bir İngiliz torpito 
muhribi mayne çarptı 

Hollanda İngiltere1nin Alman mallarını 
tevkif kararını şiddetle protesto etti 
Londra, 23 a.a. 

- Gypsy adındaki 
ingiliz t o r p i d o 
muhribi, lngilterc
nin şark sahille
rincle bir maync 
çarpmıştır. Muh
rip, derhal karaya 
oturtulmuştur. Mü 
rettebatından 21 ki 
ai :v.ar""1anmı•b 
Yoklamada 40 ki§i-
nin kaybolduğu an 
laşılmıştır. 

Amirallık daire
ai de, Gipsy adın
daki torpido muh
ribinin bir tahlisi
ye sandalına iltica 
etmiş olan üç al
man tayyarecisini 
karaya götürdük-

Bir ingiliz deniz subayı, bir ticaret gemi..: .. in ten sonra yeniden . . ·-• 
denize açıldığı 11 • anbanndakı malı muayene edıyor 

rada İngiltere'nin cenup sahillerinde 1 Kurtarılanların adedi 97 dir. Ro
bir mayne çarpmış olduğunu teyit et- ı morkörler, gemiyi plaja oturtmuşlar 
mektedir. (Sonu 5 inci sayfada) 

Hollanda hududundaki Venlo şehrinden 

Almanya' ya kacırılan 
~ 

iki İngiliz'in macerası 
İngiltere, İntellicens Servis'in Münib suykastı 
meselesinde parmağı olduğunu reddediyor 
Londra, 23 a.a. - İki eski İngiliz zabiti, Baynes Best ve Stevens, 

Münih auykaatine ingiliz tebeasmr karıttırmak hususundaki nazi 
komplosuna kurban gitmittir. (Sonu .S ıncı sayfada) 

i 

Karabük demir ve ~elik fabrikaları muntazmr. bir tarzJa ç::J11• 
maktadır. Şehir kıımı hariç olmak üzere bir milyon metrnmurab
balık muazzam bir 11aha i§gal eden fabrika, §imdilik ıencde 
180.000 ton ma!.tE1:! mal çı~aı.:ıca.~trr. Yı:karcln, f C' ' ' ikala:dan bir. 

ıörüı!Üf. ( flabel'imiz 2 inci Bflyhıdn)_. 
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İnsan ve külfür : 

Bita aflığın sıkıntıları 
Atatürk hakkında 

bize vesika ve resim 

gönderenler 

Hususi idare 
müdürlerinin 

- ----------------------
Karabük Demir ve Celik Fabrika arı ... 

1 
Ceçen harpte de bitaarfların batı· I aahalarına aığdırmağa mecburdur· 

na bazı tasalar musallat olmamıı lar. Mant mahallesinde oturanlar 
değildi. Bilhassa denizlerde, bazı 
vapurlar batmı§, hudutlara yakın 
yerlerde gürleyen topların bazı 
mermileri, bitnraf topraklara düt
müştü. Ve B~lçika, beklemediği bir 
hücuma uğramı§h. Fakat, 1914 - 18 
harbine girmemi§ olnn ı:ıemleketle
rin başkaca sıkıntıları olmamııtı. 

için ise, karayı kurtanp denizi kov
mak itiyadından çıkarak, karayı fe
da etme bahasma denizi davet et
meğe alı~mak laznndır. Gene bu 
mıntakada, izinsiz uçan tayyarele· 
rin pefine düımek ve hazan, döğüş
mek lazımdır. 

Atatürk'ün yıldönümü nüshası münase -
betiyle Ulus gazetesine vesika ve resim 
gör:ıleren zevatın ya celip almalarını ve 
yahut bildirccckled sarih adrese gönder -
memi;ı; için bize bildirmelerini rica ede • 
riz. 

alacakları maaı 

Baı em Kanununa uyduruldu 

İstihsal şimdilik yılda 
180.000 tonu bu acak 

Fabrika şehir kısmı hariç olarak bir 
milyon metre murabbaı yer İşgal ediyor 

o ... JIOtJb • 5 • tıJRW'3JU 5 ... Dahiliye Vekaleti hususi idare mü
dürlerinin maaşlarını da yeni barem 
kanununa intibak ettirmiştir. 45 lira 
asli maaşta bulunan müdürlerin ma
aşları 50 ye, 55 lira olan müdürlerin 
maaşları da 60 liraya ~ıkarılmıştır. 
Maaşları yükseltilen hususi idare mü
dUt1erlnih iılmletlni yazıyoruı: 

Halbuki bu harpte, hem de daha 
üçüncü ayı doldur~adan, bitaraf
lık, 1:: ·çok bakımlardan, eski tadını 

Bununla bitaraflarm derdi biti
yor sıınmaym ! Hayır, bütün bu Ü· 

züntülcre katlanan ufacık bitaraf
lar, iyi bitaraflık etmiyorlar diye, 
pay işitmekte ve, eğer bu kötü huy
larında devam ederlerse, ceza ile 
tehdit edilmektedir. 

Karadeniz' de 
fırtına var kaybctmittir. 

Bir kere, denizlerde dolaımak iyi
c!en iyiye bir tehlike halini almııtır. 
Dirçok bitaraf gemiler torpillcnmif, 
bazıları müsadere edilerek hiç de 
h tırlarındnn geçmiyen seyahatlere 
icbar edilmiştir. Son iki gün içinde 
i ·c, Manı denizinin üzerine, bu de
nizin ccsnmetin le bir levha aınlmrı

Cezanın nevi ve mahiyeti malum 
olduğundan, hemen bütün bitaraf
lar, ııeforbcrlik ilanına ve bunun 
masraflarını taşrmağa katlanmış
lardır. Hulasa, bitaraflığın ne tadı 
ne de tuzu kalmı,tır. Ticaretlerini 
dahi, muhariplerin vazettiği ticaret 
talimatnamelerine uydunnağa mec· 
bur kalan bitaraflar, bitarafhktan, 
her gün bira:ı: daha ayrılarak "mu
harip" olmaktadır. Şimdilik, "faal 
muharip" değil de "pasif muharip" 
mcvkiinde bulumıyorler'. Fakat, ya
rın ne olacağı meçh1ddü:-. 

• 

Vapur 
arızaya 

seferleri 

ugradı 

İstanbul, 23 (Telefonla) - İstan
bul liman riyasetine gelen haberlere 
göre birkaç gündenberi Karadenizde 
devam eden fırtınalar şiddetini artır
mıştır. Bu yüzden gemiler limanlara 
ilticaya mecbur olmuşlardır. h.mir 
vapuru Trabzona bir gün teahhurla 
gelebilmiştir. Vapur yolda büyük teh 
tikler geçirmiştir. Geminin Samsuna 
yolcu çıkartması menolunmuş, ve çif
te demir atmak suretiyle 24 saat Ji. 
manda beklemiştir. Samsunda iki yol
cu motörle karaya çıkmak istemiş, fa. 
kat denize düşerek kaybolmuşlardır. 

tır: 

"Dikkat 1 Ölüm tchlikeııi" 
Ya havada tayyare, ya fırlayıp 

uclcn torpil yahud kamburunu doğ
rultarak su kesiminden ıarran 
mayn 1 Bütün im ölüm aletleri ara
ııında en hafif rahatsızlık, kol ge
zen İngiliz gemileri tarafından çal· 
yaka edilerel. karakola götürül
mektir. 

Şu var ki, bitarafların yegane bat 
r jjrıları, saydıklarımızdan ibaret 
değildir. Siyasi iklim!ere göre dcği
~ en dii:cr türlü migrenler vardır. 
~ leac. • a Baltık' ta oturan bitaraflar 
iı;in, siliıhh misafirler kabul etmek 
li'ızımdır. Ayni denizin diğer nokta
amda oturanlar, vapurlarmr, plaj 

11-1 AVA 

07:~ 
Antalya ve Adano'da 

21 derece sıcaklık var 
Diln şehrimizde hava çok bulutlu 

ve aralıkla yağmurlu geçmiştir. Rüz
g;lr garpten saniyede 6 metre hızla 

esmiştir. Günün en yüksek sıcaklığı 
10 derece olarak tesbit edilmiıtir. 
Yurdda Akdeniz kıyılariyle cenup 
doğusunda kapalı, Trakya ve do~u 
Anadolu'da karlı, diğer bölgelerde 
yağmurlu geçmiştir. 

Dün sabah saat sekize kadar dil§en 
yağışların metremurabbaına bıraktık 
ları su miktarları f stanbulda 35, Ko
caeli ve Bursada 28, Yalovada 24, Ban 
dırmada 23, Biga ve Alanyada ~2, 
Fethiyede 20, diğer yağış gören bır
çok yerlerde 1 ile 9 kilogramdır. 

Denilebilir ki, "bitarl'lflık" arkaik 
(devrini ya~ayıp eskimiş) bir mef
hum olmu,tur. Bir mefhum ki, on 
dokuzuncu asırda, ya a'<ıllı olmanın 
yahud zararsız ve tehlikesiz sayıl
manın müradifi icE. Şimdi ise, dedi
ğimiz gibi, daha üç ay bile geçme
den, müstear ve ifreti tesiri yap
maktadır. 

~ Burhan BELGE 

:'······································~ . : 
~ Bugünkü konferans ~ 
! Yurd içinde geniş bir tetkik ! 
: seyahatinden dönen arkadaşımız : 
: Behçet Kemal Çağlar, Ankara : 
: Halkevindeki seri konuşmala - : 
: rından ikincisini bugün saat 18 : 
: de verecektir. Mevzu, biıtiln : 
: yurd meseleleridir. : 
: Her konferans, başlı baJına : 
E müstakil bir mevzu ve mıntaka- : . 
! yı ihtiva etmektedir. Konu2ma • E 
: larda mıntakalara ait halk til't' - : 
E killerine geniı bir yer verilmit- : . . 
• tir. : 
• • . , 
"······································ 

Canh hayvan ihracına 

müsaade olundu 
Bir taraftan Yunanistanla olan ti

cari mübadelelerin inkişafına hizmet 

etmek ve diğer taraftan yurdun İ%mir 
ve Trakya mıntakaları canlı hayvan 
ihracatını temin eylemek gayesile İz -
mir, Dikili, Kuşa"dası iskelelerile, 

Trakya canlı hayvan ihraç merkezle

rinden Yunanistana mühim miktarda 
koyun ve keçi ihracına, Ticaret Veka 

letince müsaade edilmiş, ve alakadar
lara bu huıuta tebligatta bulunulmuş
tur. 

İzmir vapuru Samsundan Sinop'a 
uğramadan doğruca lstanbula güçlük 
le gelebilmiş, ve Sinop yolcularını İs
tanbula çıkarmıştır, Samsun, Zongul
dak ve Sinop yolcuları memleketleri
ne kara yoliyle dönmeyi tercih etmek 
tedirler. 

Bundan ba~ka İstanbul limanından 
Bartına hareket eden Menin vapuru 
da fırtına yüzünden içindeki yolcu -
tarla beraber 36 saattenberi boğazda 
beklemektedir. 

Bugün Karadenizden İstanbula gel 

mesi icabeden Ege vapuru da ancak 

yarın gelebilecektir. 

İstanbul baSln kurumu 
kongresi dün toplandı 

İstanbul, 23 (Telefonla) - ftıt:ın -
bul Basın Kurumu , bugün öğleden 

aonra geçen hafta yarıda kalan kon

gresine devam etmiş, ve bu kongrede 
fatanbul basın kurumunun Tilkiye 

Basın Birliğine iltihakına ekseriyet

le karar verilmiştir. 

İstanbul Valisi Bükteı'ten döndü 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Bayram 

tatilinden istifade ederek Bükre'e 
gitmiş olan İstanbul valisi doktor 
Lutfi Kırdar bugün dönmüştür. 

Ceyhan C. H. P. 

kongresi 

M aa§ları 55 liradan 60 liraya 
çıkarılanlar 

Alakalı makamlara gelen haberlere göre, Karabük demir ve çe
lik fabrikaları muntazam bir faaliyetle çalı§maktadır. Fabrikala
rın istihıal kuveti !İmdilik senede 180.000 ton muhtelif eb'ad ve 
profilde demir çubuklar, potreller gibi her nevi forma demirleri 
ile ıanayide en çok istimal edilen saçlar ve 21.000 ton da en esaılı 
demir ihtiyaçlarımızdan birini t~kil eden demir borular olacaktır. 

Afyondan Rauf Giilerim, Antalya. 
dan Muharrem Ünal, Bursadan Canip 
llarracıo&lu, Deni?.Jiclen Avni Ertem, 
Elazığ'dan Tahir Kayran, ll:rıurutn
dan Fevzi Öçalan, Eskişehirden Şem
si Tümer, İçelden Hakkı Sun.ay, Kas
tamonudan İzzet Baydar, Konyadan 
Ziya Haspay, Kütahyadan Faik Su
mer, Muğladan Kemal Gördün, Niğ
deden Kani Akgün, Samsundan Ah
met Eymir, Trabzondan Naci Alem
dar, Zonguldaktan Ethem Ruhi Tan-
man. 

Fabrikalar, memurların ve işçilerin 
oturmalarına ayrılan şehir kısmı ha
riç olmak üzere 'takriben bir milyon 
metremurabbaı sahayı işgal etmekte 
ve 18-20 kilometrelik normal geniş
likte bir demiryolu şebekesini ihtiva 
etmektedir. 761 memur ve işçi günün 
her saatinde ekiplere ayrılarnk çalı -
şııcaklardır. 

Şimdilik demir, memleket dışından 
getirtilmiyecek, Divı ik'ten istihsal 
olunaca ':tır. Cevherler cinsine ve şe
killerine göre kırılmak ve yahut pişi
rilmek, külçeleştirmek gibi ihzari mu

M aa§ları 45 liradan 50 liraya amelelere t6bi tutulduktan sonra yük 
çıkarılanlar sek fırınlarda mayi halinde demir ma-

Amasyadan Harun Ergün, Ayüın- deni hal.C:ı~ getirilecek ve buradan 
dan Tevfik Yiğit, Bilecikten SUley - hususi vcıgonlarla çelik ocaklarına 
man Erkut, Çankırıdan Ali Riza Ay- sevkedilerek asli haaı!Ut teşkil eden 
gil, Çorumdan Rifat Uygur, Diy~r · profil demirlerin ve saçların icabet
bakıruan Ali Sayın, Edirnedcn Ab- j tirdiği safiyet ve kimyevi terkibe geJ
dullah Onur, Erzincandan Lutfi Şen- mesi temin edilecektir. Bu hale gelen 
el,Antepten İsmet Yahşi, Gümüşane- ,ve erimiş çelik ismini alan mayi de
den Naci Ataç, Hataydan Yılmaz Do- mir gene demirden kalıplar içerisin
kuyağız, Karstan Pertev Koçak, Kay- de 1-2 tonluk bloklar halinde dondu
seriden Ferruh Tomruk, Kırşehirden rulacaktır. 
Mehmet Doğu, Malatyadan Sait Ar- Fabrikaya giren kömürün büyük 
man, Muştan Hasan Basri Gökalp, bir kısmı, kok ocaklarına giderek 
Siirtten Sabri Sezen, Sinoptan Necip kok haline gelmektedir. Burada elde 
Yalçınkaya, Sıvastan Hüsnü Saner, edilen havaga.ı:ı teshin için kulJanıl
Tekirdağından İhsan Gürses, Tokat· maktadır. Kok ocaklarından istihsal 
tan Ali Haydar Tuna, Urfadan Naci edilen bu gazlar teshin için kullanıl
Balak, Vandan Şükrü Akıoy. mazdan önce muhtelif teksif, taktir 

Ü( ve dördüncü umumi 
müfettişlerin istif ası aslls11 

Dördüncü umumi müfettiş General 
Abdullah Alpdoğan ile üçüncü umu • 
mi ınUfcttit B. Tahsin Uzedn sıhl se
bepleri dolayısiyle istifa edecekleri 
'"' 3'· '-

1
-· has.kalannın tayi nolu 4 

nacakları etrafın<ı.ı .,_ _ .• -•.-ı. 
çıkan haberler Dahiliye vek:Uetıncc 
tekzip olunmaktadır. 

Voliler arasında 

değişiklik yapılıyor 
Dahiliye vekaleti valiler arasında 

bazı değiıikUkler yapmaktadır. 1:lu 
husuııta hazırlanan kararname proıe
si icra vekilleri heyetine sevkolun -
muıtur. Bu kararname ile yerleri de
ğiştirilen vUiler 7-8 kadardır. 

ve tasfiye muamelelerine tabi tutula
rak içerisinde bulunan katran, ben
zol ve benzeri kıymetli maddeler ay
rılmaktadır. Bu maddeler demir fab
rikasının tali maddelerini teşkil et -
mektedirler. 
Fabrikanın 168 metre boyunda ve 

190.000 ton demir cevherini alacak o
lan ve 9 tonluk vinçleri bulunan bU
yük bir ilk madde deposu vardır. De· 
mir cevheri bu ambarlaı...:ıan doğrudan 
- o • • 

dir. 
Günde yüzer ton ham demir istih

sal eden iki yüksek !urunun kutru 
hariçte takriben dokuz metre ve yilk
sekliği de 30 metredir. Bu fırınlarda 
günde 2-5 milyon metremikabı ga.ı ve 
300-350 ton cüruf çıkmaktadır. Yük
sek fırınların bu iıtihull yapabilme
leri için 660 ton kok kömürü ve 300 
ton kire~ taıı, 3.700.000 kilo ııealc ha· 
va iıtlhllk edilmektedir. 

Çelik labrikaıı: 
Bu fabrikada 4 tane 65 tonluk ve 

sabit tipte regeneratif teshin siste -
miyle yapılma~ Siemens - Martın o -

C. H. P. Sakarya Nahiyeıi Bat· cakları bulunmaktadır. 10 tonluk iki 

Kongre tehiri 

kanhiından ı tane ve gene 100 tonluk iki tane vinç 

boy ve 80 metre genişliği olan bir bi
nanın içerisinde en büyük potreller • 
den 18 milimetre kutrundaki çubuk
ları ve 0.3 milimetreye kadar her nevi 
saçlarla ve bugiln memleketimizde 
kullanılan her büyüklükte dekovil ve 
demiryol raylariyle traverslerin{ yap 
maya lüzumlu bütün mihaniki vesait 
mevcuttur. 

Boru labrik08ı: 

Boru fabrikasının uzunluğu, 85 ge
ni~liği 30 metredir. Mevcut daireli 
tablalı Uç makine ile 15 santimetre 
kutrundan 60 santimetre kutruna ka
dar olan borular dökülecek ve bir met 
re kutruna kadar olan borular da hu
susi döküm mahallinde · yapılacaktır. 
Bu fabrikada dökülen boruların mu -
kavemetini muayene etmek, temizle· 
mek ve katranlamak için lüzunılu bü4 
tün vasıtalar vardır. 
Fabrikanın bütün enerjisini temin 

eden kuvet santralının : tçeriainde iki 
tane on bin kilovatlık yUksek tuyik· 
li kondensasyon türbinleri vardır. Bu 
türbinlerin buharını temin etmek için 
4 kazan mevcuttur. Bu kazanların için 
deki hususi vasıtalarla çok ince toz ha 
tine getirilmiş kömür ve kok ocaklan 
ile yüksek fırınlardan gelen gazlar 
yakılacaktır. 

Demir ve çelik, fabrikalarının en 
mi.ihim unsurlarından olan kok fllbri .. 
kalan, yüksek fırınların bütün fhti .. 
yaçlarını temine kafi gelecek büytik4 
lükte yapılmı,tır. Kok fırınlan gün
de 1.135 ton ~den kömlirünil yüksek 
fırın için kullanılmıya yarıyan koc 
haline getirmektedir. 300.000 ton met4 
remikSp havagazı istihsal ederek bu 
hav•gazından gilnde 12.32 ton benzol 
5-7 ton muhtelif yağlar, 20 ton ufalt, 
2 ton amonyak, 11.6 ton kreozot yafı 
nyum eta! eoııec:e1'tıc • .ou rnaaaete • 
rin her biri ayrı ayrı memleketimizin 
en mllhim ihtiyaçlarını kartılamakta• 
dır. 

Bu teıisattan batka Karabük demir 
ve çelik fabrikalarında bir de tamir 
fabrikası vardır. Fabrikaya ait timir
lerden başka saçtan depo, re%ervuar 
ve emsali yapılması milmkün olacak
tır. 

Kızıloy'ın Manavgat 

harikzedelerine yardımı 

Rüzgarlar Trakya, Kocaeli ve Ege 
bölgeleriyle Karadeniz kıyılarında 

şimalden orta Anadolu ve Akdeniz 
kıyılarında garpten saniyede_ en ç~k 
sekiz metre kadar hızla esmış, dogu 
bölgelerinde hava durgun geçmiştir. 
Saat 14 te yapılan rasatlarda en Y.Ü~· 
sek sıcaklıklar Is15hiyede 13, Nazıllı
cle 16, Bodrumda J8, Mersinde 19, 
Dörtyolda 20, Antalya ve Adanada 21 
derece olar:ık kayc1 edilmiştir. . 

lzmirde'ki havogazı 

fabrikası genişletiliyor 

Aydın Halkevinde sinema 
Aydın, (Husust) - Halkevi adına geti

rilen sinema dünden itibaren faaliyete baş· 
tamıııtır. Halk sinemaya çok alaka gös
termektedir. 

19-11-1939 pazar gilnil icrası karar- çelik fabrikaııının faaliyetini temin 
laıtmlan nahlyemizin yıllık kongre- etmektedir. Bu fabrikanın uzunluğu 

Adana, (Husuıi) _ Ceyhan c. H. ıi, ~iaar.içi ocağının nahiyemir:e rap- takriben 200 metre ve genişliji ~O ~et 
Partisi yıllık kongreıi yapılmıı ve t- tedıl~esı dolayıslyle. 26-~1-1939 pa- re olup 50 şer metre irtifaın a a et 
dare heyetine Hamid Uzel, Doktor zar gunil saat ona tllık edılmiı oldu· bacası vardır. Forma demirleri ve ııaç4 
Basri, Hakkı Mete, Rifat Çetin, Ab • iundan ocak delegelerinin mezkOr ları yapıldığı haddehane kısmı, bütün 
baı tJ'lkU, Süleyman Oğuz ve İsmail günde nahiye binasında yapılacak o- teeiaatın hemen en büyük binasını te~ 

· i lan kongreye teırifleri rica olunur. •kil etmektedir. Takriben 250 metre Dallı ıeçilmı§t r. 

Manavgat kazasının Bolhaaan kö .. 
yünde çtkan bir yangın geçen haf ta 
43 evi yakmıştı. Kızılay genel mor .. 
kezi evleri yananlau ilk yardım o -
mak üzere Manavgata 400 lira gön -
dermiştir. 

Türk gemilerinin 
uğrıyacağı limanlar 

İzmir: 23 a.a. - Şehir hava gazı 
fabrikasında yapılmakda olan tevsi ve 
tecdit ameliyatı bitmek üzeredir. Ye
ni getirilen otomatik ocak ve makine
lerin bir çoğunun montajları tamam· 
lanmıştır. İnşaat bitince yüksek kalo
rili gaz istihsaline başlanacaktır. 

Muğla' da 
mektepleri 

millet 
açıldı 

Muğla: 23 a.a. - Vilayet dahilinde 
okulu olan bütün köylerde ve kasaba· 
larda millet mektebleri açılmıştır. 
Sehrimizde de dördü erhek dördü ka • 
dınlara mahsus olmak üzere sekiz der-
sahane açılmıştır . . 

Bunlardan başka Vilayet merkezın
dc kadın ve erkeklere mahsus passif 
lmruma kursları açılmış bulunmakta
dır. 

Adanada 
ilk okul 

yeni bir 
açılıyor 

Adana, (Hususi) - Buyıl açılaıı 

dört yeni ilkokuldan başka birkaç gü
ne kadar "Ziya Gökalp" adlı yeni bir 
ilkokul binası törenle açılacaktır. 
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Çiçek borsası 

lstanbul'da yeni bir borsa açıldı
ğını öğreniyoruz: çiçek borsası/ 

Para borsasının, hububat borsası
nın, hayvan borsasının al.2kadarla
ra büyük bir heyecan, bazan da he
lecan verdiğini tahmin edebiliriz. 
Fakat bu heyecan ve helecan/ardan 
hiç birisi estetik bir mahiyet arze
demez. 

Halbuki çiçek borıası öyle mi
dir ? lçinde tabiat denilen sanatki
rın eliyle renkten, ~eki/den ve ko
kudan örülmüş şaheserlerin demet 
demet, buket buket ve çelenk çelenk 
muamele göreceği bir borsa ile zevk 
sahibi hangi vatan<laJ ilgisı'zdir? 

Bu borsanın açılmasını biraz da 
edebi bir hareket gibi kartılıyalım: 

Çiçek, şöyle böyle, şiirin ham
nıaddelerinden birisi değj/ midir? 

•** 
Düşmana kahve! ____ .. __ _ 

Geçen lıafta Paris radyosu ~u ha
beri veriyordu: 

"lngiliz tayyareleri, Almanya li
zerinde uçarak paket paket kahve 
atmışlardır. Bu paketlcrı'n üze
rinde ~u notlar y_azılı idi: 

'IAN l~l IL~R 
= -

"Eğer başınızdaki/eri atarsanız 

muhtaç olduğunuz her şeyi elde e
debUirsiniz.'' 

Sulh ile harbin farkım ıörüyor 
musunuz? Sulhta dostunuz ayağı
nıza gelir ve ona kahve ikram eder
siniz. 

Harpte ise, bakın, dü~manın te
pesine yükseliyor. kahvenizi ora4 

dan ikram ediyorsunuz. 
Sulhta iken ikram ettiğiniz bir 

filcan kahvenin kırk yıl hatırı var
dır, biliriz: acaba harpte tayyare
den atılan bir torba kahvenin hatı
rı ne kadar sürer? 

"'** 
Otellerd~ düğün! 

Bir latanbul gautesi ote11erde 
düğün yapılabileceğini yazıyor. 

Şu halde bu iıin yasak edil~i~i 
müddet içinde evlenenlere ev/ılık 

ucuza maloldu demektir. 

*** 
icra! 

Fıkranın baş'ığı aklınıza bir ad-

== 
/iytJ tabiri getirmesini 

1 crtJ kelimesi son günlerde mu
sikiye dair söz söyliyenlerle Icon
ser programı yazan/arın diline ve 
kılemıne pelesenk oldu: "Falan 
konser filan orkestra tarafından ic· 
ıa olunmuştur'' yollu. 

Bu kelimeyi senelerdenberl, bu 
minsdı Azerbaycan ve Kırım rad
yolarının spikerlerinden dinlet ve 
kekre bulurduk. Şimdi ayni t4blr 
bizim dilimize de sokulmaktadır. 

Execution blimeslnin bu yeni • 
eski karıılığı kulağıma ve g8zame 
ho~ gelmiyor. Bu tabir, yalnız A
zerbaycan ve Kırım ıivesini hatır4 
/atmakla kalmıyor, aklımıza eski ti
yatro ve saz e/ ilin/arının "icrayı 
JO.biyat" ve "icrayı ahenk'' terkip· 
/erini de getiriyor. 

- O halde ne diyelim? 

diye sormayı hatırından ıeçi
renlere cevap vermek bana dii§
mez. Bu işin •ri ve ehli olanlar da
ha güre! bir kelime bulmaktan aciz 
degildirler. 

Ren tcı§ıyor 

Telgraf haberlerine göre Ren_ 
nehiri taşıyormuı. Garp cephesin
de Mıjino ile Sigfrid civarından 
akıp giden bu nehlri tqmakta hak· 
Jı bulmalıyız. !Jri sah/Jinde de sul
hun bir daha ortadan kalktığını gö-
ren bu ırmatın da sinirleri bozu
lursa çok mu? 

Ren'in taşmaması için, hiç olmaz
sa, iki tarı! takı' ordular kadar SO· 

ğuk kanlı olması lbımdı. 

••• 
Uıulü muzaalal 

Bir lstanbul gazetesi yazıyor: 

"Emniyet mUdUrlUğü ikinci ~u
be kaçakçılık memurları diln bir 
aaraciye 1irketinde cürmümeşhut 

yapmı~lar, ~irketin çifte defter tut
mak suretiyle kaçakçılık yaptığını 
tespit etmi1lerdir." 

Acaba bu şirket, defter tutmakta 
meşhur bir usul olan usulü muzaa
f adan bu mAnAyı mı anlıyordu? 

T. t. 

IIükümet, alelumum türk ticaret 
gemilel"inin Cebclüttarık boğazından 
çıkmamak ve Kızıldenize inmemek 
şartiyle Akdeniz h.avzasındaıki bilQ -
mum ya.hancı limanlarına sefer yap -
malarına i;ıin vermiıtir. 

Husuıi İdare tahsildarlan 
Dahiliye vekaleti, maaşları ücrete 

tahvil edilen hususi idare tahsildar -
lan hakkında da 2996 sayılı kanunun 
muvakkat tiçüncü maddeiinin tatbik 
ctlilmetii hakkında bir kanun projesi 
hazırlamaktadır. 

Rize ve Urfa belediye seçimleri 
tasdik olundu 

Rize merkez b:lediye reisliğine 
seçilen B. Hasan Fehmi Biber ile Ur
fa belediye reisliğine r.eçilen B. Ömer 
Alayın bu intihapları yüksek tasdil.l 
iktiran etmiştir. 

Çağrı 
XAdliyc Encümeni bugün snat 15.SO d:ı 

top!ıın:ıcaktır. 
X İktisat Encüm~ni httgijn umumi heyet 

içtimaınıJan so:ıra toplanacaktır. 
X Ziraat Encilmenl burriln umumi heyet 

içtirnaından ıonra toplanacaktır. 
X Maliye F.ncüıneni bug{in umumi heyet 

içtimaınclan ıonra toplanacaktır. 
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iST AN BUL Gazel el f ngiltere'nin mukabelesi 
.;,_.~: ' . . . . - ~ . . . . .. 

İngiltere, Almanya tarafından 
denizlere mayn dökmek suretiyle 
girişilen yerıi taarruza karşı muka
bele etmelde gecikmedi: bir taraf· 
tan bu knnunsuz harekete kar~ı mü
<laf aa tedbiri alırken, diğer taraf· 
tan da mukabele bi1misi1 olmak Üze
re menşei Almanya olup da bitaraf 
r;emiler tarafından nakledilen bü
tün e§yanın müımdcresine başlamı~
trr. Bilindiği gibi, İngiltere'nin bu
güne kadar Almanya hakkında tat
bik ettiği abluka, bu memlekete, 
hariçten harpte kuJlanılabiJecek o
bn e§yanın girmeaine mani olmıya 
inhisar ediyordu. Filhakika lngilte
re harpte kullanılacak olan efyanın 
listesini oldukça genif tutmu§tu. 
Fakat listeye konulan her kalem e§
Yanın harpte kullanılabilecek ma
hiyette olduğunda.n fÜphe edilemez
di. Bununla beraber, bazı eşya hala 
Almanya'ya girmekte ve hele Al
ınanya'dan her nevi mamul eşya bi
taraf memleketlere gidebilmekte i
di. Almanya her e§yayı bitaraf 
memleketlere satarak döviz te• 
min etmekte ve dövizle de yolJan 
kendiaine açık olan memleketlerden 
ham madde satm alabilmekte idi. 
Şunu söylemek lazımdır ki bugün 
Almanya'nın ham madde satın ala
J::ileceği memleketler mahduttur. 
Kendisine yalnız Yakınşark mem
h :ketleri ve Sovyet Ruıya açıktır. 
l u memleketlerden de tabir caizse, 
e,yayı ancak arka kapıdan içeri a
labiliyor. Almanyatnın ön kapısı 
1-apanmı§ ve kendisini cenubi Ame
ı ıkat timali Amcrikat Çin, Japonya 
·uı İngiltere, Fransa müstemlekele • 
rine uf attıran yollar keailmi§tir. Bu
nunla beraber "arka kapıdan" efya 
satın almak için ihtiyacı olan dövizi 
büyük cihan piyasalarına mal sat -
ı"lak auretiyle tedarik edebiliyordu. 
;imdi açık denizlere mayn dökmek 
suretiyle İna"iltere'yi ve Fransa'yı 
mukabele bilmiııilde bulunmıya ic
bar ettiğinden bu dövizden de mah
rum kalmaktadır. İngiltere'nin ve 
cna tabi olarak Fransa'nm ittihaz 
ettikleri karar ıüphesiz Alman ikti
sadiyatı için ağır bir darbe tetkil e-

Garp cephesinde hava 
faaliyeti devam ediyor 

Lordlar ve Avam 

Kamaralarına 

İ ngiltere'nin cenubu 
bir Alman tayyaresi 

şarkisinde 
düşürüldü 

İngiliz Krahnın 

yolladığı mesaj 

Bir İngiliz torpito 
muhribi mayne çarptı 

Londra, 23 a.a. - Parlamento içti
malarının temdidi dolayısiyle kıral, 

Lordlar ve Avam Kamaralarına gön
dermiş olduğu mes~jda, "harbin göl
gesi bir kere daha Avrupa'nın seması 
üzerine çöktü" demektedir. 

Kıral, ilave ediyor: 
''- Hiil.cümetimin sulhu kurtarmak 

~ için sarfetmiş olduğu gayretlere rağ
men Almanya, resmen ve alenen gi
rişilmiş olan bir teahhüdü ihl51 ede
rek Polonya'yı istilfi etmiştir. Alman
ya'nın bu yeni taarruzu ve fena niye
ti, bir meydan okuma demekti ve biı: 
şerefimizi ihlal etmeksizin ve beşeri
yetin hüriyet ve terc:.kkisi davasını 
tehlikeye ilka eylemeksizin bu müba
rezeye daveti ka.b!.11 etmemezlik ede
mezdik. Biz, maddi istifadeler peşin
de koşmuyoruz. Ilüriyet ve hür mü
esseselerimiz, bizim mevrus hakları
mızdır. Ve gene ecdadımızın yaptığı 
gibi bunları muhafaza etmeğe azmet
mişizdir. Parlamento baları, harhin 
ağır masraflarına karşı koymak için 
ihtiyar etmemiz zaruri olan mali mü
kellefiyetleri kabul ettiğinizden do
layı sizlere teşekkür ederim. Bu ka
dar süratle ve tereddütsüzcesinc ya -
pılmış olan bu mukabele, bütlin dün-

d l l l ' l • yada tesirini göstermiştir. 
lngiltere'deki kamplar aça ıftırı an a man eıır erı Bu mukabele, milletimin zafer için 

Paris, 23 a.a. - 23 teşrinisani sabah tebliği: Cephede sükun~ bütün fedakarlıkları ihtiyar etmeğc 
berdevamdır. 22 te~rinisani gündüz be§ dütman avcı tayyareşı azmetmiş olduğunu göstermiştir. 
dü•ürdük. Bu tayyareler topraklanmıza dütmüttür. Lordlarım ve Avam kamarası azo:.sı 

:s olan sizler, mesele sarihtir: buradaki 
Bundan baıka Gravelines üzerinde ı 

avcı tayyarelerimiz tarafından hücum 
odilen bir alman keşif tayyaresi de 
Belçika topraklarına düşmüftür. 

lngiltere'de bir alman milletlerimizle denizaşırı mıntakalar-
tayyareıine top ate§İ açddı daki millctlerim aynı irade ile müca-

Londra, 23 a.a. -- Gece, İngiltere•- dcleyc girişmişlerdir. 
nin cenubi şarkisinin bazı noktaların- Dominyonların cidale iştirak için 
da, üç çeyrek ıoaat süren topçu ~teıi kendiliklerinden vermiş oJdukları ka
açılmıştır. Projektörler de faalıyete rar ve onların ölçülemiyecck derece· 
geçerek semayı taramı~lar~~r. ~alk - de büyük olan yardımlarının ve bun
tan bir çok kimse, pro1ektorlenn zl· dan böyle müşterek davaya yapacak
yasından kurtulmağa uğraşan bir al- lan muavenetin kıymeti, benim için 

Bir fransız avcı tayyaresi kaybe • 
dilmittir. 

Alman reımi tebliği 
decektir. O derecede ki, Alma.nya Berlin, 23 a.a. - Alman umumi ka-
!İmdiden maynlann kendisi tarafın- rargahı tebliğ ediyor : 
dan dofilt İngiltere tarafından dö- Pirmasen'in cenubu garbisinde bir 
küldüğünü iddia etmeğo batlamıf- düıman bölüğü ileri karakollarımıza 
tır. Almanlar, ilk biııkaç aün içinde taarruz etmiş ve büyük .ı:ayiatla pilı -
de bu kanunıus hareketin meauli- kilrtUlnıil•tilr. 
Jtıı~ • .- ·=-·- ~-: ..... ~ .. ı. ••• ı.uea · aıemıler nin Fransa ve İngiltere üzerinde yap-
maynlara çarparak battıkçat bu tıklan uçu§lar, düşman avcı tayyare· 
maynlann kendileri tarafından dö- lerinin ve hava daf i toplarının muka
külmediğini iddia etmitlerdi. Anla- vemetlne rağmen çok mUhim neticeler 
tdıyor ki bu birkaç gün içinde dün- vermittir. 
ya efkarıumumiyesini iskandil etti- Sedan mınta.kaıında bir fransız tay 
ler. Ve reaksiyonun pek kuvetli ol- yaresi dUşürülmüıtür. Shetland adala
madığına hükmetmi§ olacaklardır rı sularında, tiddetli bir mukavemete 
ki maynların kendileri tarafından rağmen yapılan derinliğine uçuşlar
döküldüğünü itiraf ettiler ve bu ye- da, bir ingiliz tayyareıi tutuşturulmut 
ni mücadele yolunun İngiltere için tur. 
mühlik olacağını söylemeğe ba§la
dılar. Almanlann ilk izahı eıaaen 
kimseyi ikna edememitti. Çünkü ln
giltere'nin kendi münakalesini ken· 
disi kesmeğe te§ebbüs etmesi, akla 
ıığar it değildir. Kaldı ki ıon haber
lere göre, birkaç İngiliz harp gemisi 
de rnaynlara çarparak batmıftır. 

Hava harpleri 
Cephede, düşman tayyareleriyle 

mtiteaddit muharebeler yapılmıştır. 4 
fransız avcı tayyaresi dü~ürülmüştür. 
Friburg civarında fransız avcı tayya
releri, bi:- alman tayyaresini yere in· 
meğe mecbur bırakmışlardır. 

man tayyareıini görmüşlerdir. büyük bir §CVk ve cesaret kaynağıdır. 
Bir düşman tayyaresi, denize düşU- Sadık dostlarımız olan fransızlar 
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ır a man ayyaresı a a b' . 1 b b 1 · · d d' d" t•• ızım e era er oması ıçın ua e ı-
U§ u. yorum.,, 

Chalon-Sur-Marne, 23 a.a.. - İngi -
liz ve alman tayyareleri araaınd1.t ya
pılan bf r çarpışmada bir alman tayya
resi dütilrülmü9tür. 

İçinde bulunan üç ki.fi parqütle 
atlamıştır. Bunlardan biri ölmüt ve 
diğeri yaralanmış ve liçünci~ü de sağ 
salimdir. 

Hitler ordu ıelleriyle BÖriiftü 

Brüksel : 23 a.L - D. N.B. ajansı· 

nın Berlinden bildirdiğine göre Hit • 

ler bugün alman orduları rüesaıını 

toplamıştır. 

Kastamonu' da faaliyete 
geçen selektörler 

Kastamonu, 23 a.a. - Ziraat Veka
letinden Kastamonuya gönderilen altı 
selektör makinesi ile son iki ay zar
fında bir milyon kilo tohum ilaçlan -
mış ve temizlenmiştir. Bu suretle iyi 
vetemiz tohum elde etmekten köylü 
çok memnundur. 

Şarkda yapılmıı olan harbin tecrü

belerini gözönilnde tutarak müstakbel X Roma, - (Havas) İtalyadaki nazilerin 
ııefi Orvin Ette!, Almanyanm Tahran cl

sevkulçey§ hareketi hakkında talimat çiliiine tayin edilmiştir. 

Yeni Sabah 

Alman gazetelerinin siyaseti 
Hüseytn Cahit Yalçın (asıl alınan ga

zeteleri, Türk - Sovyet munascbctlerini 
bozmak arzusile ik.i yüzlü bir siya.set 
takib ederler) başlıklı bugünkü maka 
lesinde alman resmi ajansına cevab 
vermekte ve (Neueı Wincr Tar;blat'tın" 
"Türkiye buhranı., serlevhalı bir ma -
kalesini bahis mevzuu ederek, Anadolu 
Ajansının Molotofun nutkunu türle hal
kından sakladığı aöııiniı tekzip ederek 
bılhassa voyle demektedir : 

"Alman gazetelerinin türk - rus mü
nasebetlerini bozmak, türk efk5.rı umu
miyesine sovyetlere karşı şüphe ve hu
sumet telkin etmek, ıovyetlerc de Tür
kiyeyi garp demokrasileriyle muahede -
sini düşmanlık aleti makammda kullan
mak ister gibi göstermek ar:zusiyle ııe~
riyatta bulunduklarını goze çarptırmak 
içindir. Asıl ke:ıdileri böyle iki yüzlü, 
yah3ncı bir siyaset takip ederler.Sonra 
dn bir tiırk gazetesirun hiç bir kaseli 
tazammun etmiyen ufak bir yazısını Al
manya aleyhinde bir tahrik eseri adde
derek Jikayet ve tcavüze kalkarlar." 

B. Köseivanof'un beyanatı 
Yeni Sabah Londra radyosundan aldı

ğı, bulgar başvekili .~öı;eivanc:ı!~n Nea 
Ellas gazetesi muhabırıne verdıgı şu be
yanatı neşretmektedir : 

"Bizim arazi hakkında bir kaç isteği
miz olmakla beraber bu istekler kan dök
mıye dcgmez. Hakkımı:ı:r kuvetle de~il. 
komşularımızla s..ılhan anl~şarak elde 
etmek istiyoruz. Ankarada ıken Bulga. 
ristanın bu arzusunu açıkça bildirdim. 
Türkiye de Yunanistan elbi bulgar ta
leplerini anlamıştır. Euıen üç hilkli -
met arasındaki münasebetler dostane ve 
normaldir. Her üç hükümetin de hudut· 
larmdaki ihtiyat efradını terhis edişi 
mtltckabilen emniyeti arttırmıştır ... 

TAN 

Londra' dalci akisler 
Bu gazete, "Matbuat alman ajansına 

ateş püskürüyor, bu mertc;e mukabele 
Londra gazeteleri tarafından da teba -
rüz ettiriliyor,. başlığı altında : 

"Alman rcsmt D.N.B. ajansının ingiliz 
gazetelerinden naklen Tanda çrkan bu 
havadisi bahane ederek türk matbuatına 
savurduğu ağır iftiranın uyandırdığı 
nefret cittikçe derinleşiyor. htanbulda 
c;ıkan hemen bütün pzeteler, bu haklı 
infialin yeni yeni tezahürleriyle doludw;. 
demekte ve dünkü ıazete makalelerini 
hülfısa etmektedir.,. 

İKDAtt 
J:Sulgaristan ve Balkanlar 

(Bulgarlar daha talim bir hareket tar
zı ıeçmelidirlcr) ba§hk yausmda, Şük
rü Ahmet, Sofyadan son gelen haberle -
rin Bulgaristanın hiç bir balkan bloku
na ginniyecefini, aynı zama.ııda Venıay 
ve Noyi muahedclerine karşı da muha
lefetini muhafaza eden bir bitaraflıkta 
devam edeceği haberini bahis mevzuu 
ederek bilhassa şöyle demektedir : 

(Bulgar koın$ularımızın tuttukları yol 
kendilerine hiç bir şey kazandırmaya -
cak, belki de balkanlarda daimi bir hu
zursuzluk vesilesi olacaktır.,. 

. 
VAKIJ 
İhracat ticaretimiz 

Asım Us, (Harici ticaret cihazlarını 
nasıl teşkilatlandıracağız?) baş.1.Jiı ile 
yazdığı bu makalesinde ezcümre şöyle 
demelctedir : 

"Bir memleketin ihracatını arttırmak 
istihsali.tı arttırmak olduğu gibi, istih: 

(ı.ıı. matbuat servisi) 

sathı çoğaltmalı: için ihracatı kolaylai
tırmak urureti vardır. İhracat ile is -
tihsalitm münasebeti, yumurtn ile te
vult meselesine benzer. İhracat işlerı -
miz ne kadar intizam ve inzıbat altın:ı 
girerse memlekette ihracat rruıddderı
n:n istihsali de o kadar tcı;vik cdilm,, 
olur •• , 

Fena kullanılan bir silah 
Sadr.i Ertem, laarctler ıütununda bu 

başlrklı yazısında, yeni harbın sü:priz
lerinden biri de büyük harptenberı pgı
koloji ve sosyolojı sahasındaki büyük 
terakkileri kendi eline almış olan pro
pagandanın, harbin ikinci senesinde de
ğil, ikinci ayında insanları bıktıracak, 
usandıracak bir hale 6;eldiı:ini, yani pro
pagandanın harikuHide bir şcl;ilde ıtuy
iatlmal edildiğini yazmakta ve bilhassa 
şöyle demektedir : 

"Propaganda faaliyeti mütemadiyen 
bir top namlusunu ateş olugu haline 
koyarak alabildiğine ni~ırahsız en -
d<:ht şeklmde idare edildikçe bu harp 
sonunda insanların yegane nefret ede -
tekleri mevzu propaganda olacaktır. 
Dünya bu silahları bucünlcrde gayet· 
kötü hllanıyor ... 

Akpm 

İngiltere'nin yeni tedbirleri 
Neemet~ın Sadak. makale&inde, iktl -

aadi harbin neticeleri u:ıerinde buyük te
sıri görülecek olan ablukanın gcniJ]etH
mesi kararını ve İngiltereyi bu tedb!re 
sevkeden sebepleri izah ederc-k şoylc 
demektedir : 

"Bu kararın bitaraf memleketlere do
kunmaması kabil değildir. Nctckim Al
manya, şimdiden bu memleketlerde hu
sule gelecek aksül!mcllere güveniyor. 
Fakat İngiltere ile Fransanın Almanya
ya ka.r&ı giriitiklcri bu harp öyle b r 
mücadeledir ld, bunda maddi b..ı:anc;lar 
değil, iki türlü zihniyetten. iki turl.i 
medeniyetten, iki nevi idare tarzmd311, 
iki nevi adalet, istiklil, bitriyet tclak -
kilerinden birinin ötekine katl surette 
plcbcsi bahis mevzuudur. Bu yüksek 
ve amansız ideal harbinde b!taraflığın 
zaten mi.nası olmrc"'ıl'ı b'. şimdiye kı. 
dar nazari "bitaraflık" sıtatını, varhl:
Ja.rını ve istilcllllerini koruııuya ,arar 
bir siper aa.nmış olan devletler, beynel
milel hukuk prenılplerinin sadece alay 
mevzuu olduiu bu anarei içinde kuvete 
ve tahakküme birer biru nasıl en 'ko
lay ıikir olduklarını da bizzat tecrübe 
etmektedirler. Bu vaziyet karırıunda ve 
Alma.nyanın hiç bir hak tanımamaya ka
rar vermesi önünde bur ticaret menfa
atlerinin zafer cndi~es.inc boyun e~e .. i 
kadar tabii bir 5cy olamaz.,, 

Son Posta 
Iktısadi harp ~iddetleniyor 

Selim Rqıp "Siyuet lleminde" sü
tununda bilhassa şöyle demektedir: 

"Harp denizlerden ıimdi daha büyük 
bir hararetle iktisadi sahaya intikal et
miş görünüyor. Bu safhayı kazanmanın 
ehemiyet derecesi üzerinde durmıya lu
zum yoktur. Yalnız şunu söylemek ka
fidir ki iki taraftan biri diğerinj aciz 
vaziyete getirdiği etin harbin nihayeti 
y&klaşmı, olacaktır.,. 

Burhan Cahit"Sabahtan sabaha" ıü -
tununda Almanyadaki İngiliz düşman -
lığının nbeplerini izah ederek töyle 
demektedir : 

"Tarihte her devletin bir itil! ve bir 
inhitat devri oldu~ görülmüstür. Fa • 
kat İngiltere ve muasın teşekküller dev. 
!et hayatı fi:r:iyolojisini kavramıtlardır. 
İnglltcre için dcni:ı hik.imiyetini ve 
müstcmlcke!erini ana vatana baflryan 
deniz r;ec;itlcrlni elde tutmak ne ka.dar 
tabii iae bu muvazeneyi bugün ve ya -
rm tehdit etme& ihtimali olan UI'19Urla
rr tehlike olmadan bertaraf etmek de o 
bdar tabirdir. Aynı vaziyette Almanya 
olsa idi, aynı ı!yaaeti aiitm~i tabii o -
lurdu ... Fakat maynlarm kendileri tara

fından döküldüğünü itiraf ettikten 
sonra §İmdi almanlann tekrar birin· 
ci izaha geri dönerek meauliyeti Ü· 

zerlerine almak iıtemedikleri haber 
veriliyor. Bu, olaa olsa, lnaıiltere ta
rafından alınan mukabele bilmiail 
tedbiri karımnda Almonya'nın rica
tidir. Filhakika almanlar mukabe
le bilmiailin müesair olacağını anla
dıklarından denizlere mayn dök
mekten vazgeçmek istiyebilirler. Fa 
kat gerek Napolyon zamanında ve 
gerek büyük harp içinde denizle!'e 
hakim olan devletet yani İngiltere'
ye kar§ı alınan tedbirler, gürültülü 
ve mülıeyyiç olmakla beraber, har
bin neticesi üzerine o derece mües
air deiilJerdir. Bir denizaltı gemisi 
haber vermeksizin bir ticaret gemi
sini batırınca, dünya efkarıumumi
yesinde derin bir heyecan uyanır. 
Bir gemi bir alman maynrna çarpa
rak batınca aynı heyecan bitaraf 
ınemleketlerin efkarını tekrar sar
s:ır. Fakat bunlar İngiltere için tela
fi edilmiyecek zararlar değildir. 

21 teşrinisanide, fransız arazisi üs
tünde, 9 alman harp tayyaresiyle 7 
fransız avcı tayyaresi arasında bir ha
va muharebesi cereyan etmiştir. Fran
sız avcı tayyareleri dağıtılmıt ve ke -
şif tayyarelerimiz bu suretle vazifele
rine devam etmi;}lerdir. Alman arazisi 
Uzerindeki düşman tayyareleri hep hu 
dut yakınında beklemişlerdir. 

Franıız arazisi üzerinde 
alman tayyareleri 

vermiştir. 

Filistinde Almanyayı mal 
götüren itaJyın gemisinin 

muhakemesine başlandı 

XParia, - Paria civarında kiin Chellcs 
belediye reisi olan komünist mebuslardan 
Touchard, evinde bir tabanca ve mühim -
mat bulunduğundan dolayı 15 giin hapse 
m.ahkiim edilmili ise de cezası tecil edil
ıniıtir. 

XLil, - Dcnain poliı komiseri, Aıızin 
ınmtabsındaki bq amele aeaıdi.lrasmm fce
hint tevessül etrniJtir. 

X Tokyo, - Domci ajansı, 80vyctlerln 
Tokyo elçisi B. Smetanin'in hariciye ne -
zaretin.c, Çita'daki muhtelit komisyon mc
aaiıini 29 tqriniAni yerine 7 kinunuevele 
talik etmek teklifinde bulunduğunu bildi -
riyor. Japon hariciye nazın bu teklifi ka
bul etmiştir. 

Romanya kabinesi 
dün istifa etti 

Diğer taraftan denizlere hakim 

Pariı, 23 a.a. - Başvekil B. Dala· 
diye, bu ubah milli müdafaa nazırla
rının içtimaına riyaset etmiştir. 

Fransa'nın §İmal ve şimali garbt 
mıntaka!arın<la verilen müteaddit teh
like işaretlerinden sonra~Un gece ya
mnndan saat 1 e kadar Paris mıntaka
sında da tehlike işareti verilmi~tir. 
Bir talı:ım tayyarelerin gilrultüleri iti 
tilıni~tiı. 

Bu sabah saat 11 de Besançon üze
rinde uçan bir alman tayyaresi de bir 
fransız tayyaresi tarafından takip e . 
dilmiş ve şehir yakınında düşürülmüş 
tür. 

Kudüs, 23 a.a. - Kudüs mahkemesi, 
dün, Almanya'ya ait mal yüklü olarak 

Filistin sularında tevakkuf eden Por
to Carnilio italyan vapurunun muha-

kemesine başlamıttır. Bu, harbin bi
dayetindenberi Filistin'de yapılan ilk 
mahkemedir. 

İngiltere istiyenleri 
tab'alığına alıy:or 

Londra : 23 a.a. - Dahiliye nazırı 

Anderson bugün yaptığı beyanatta 
demiştir ki: 

"- İngiltere harb halinde olmasına 
rağmen isteyenleri ingili.ı tabbiiyetine 
kabul etmektedir. 

.XNevyork, - Nevyork Taymis'e göre, 
Avrupadaki Amerika elçileri, Davies, Ken
nedy, Biddle ve Bulitt k§nunuevel başın
da reiaicümlıur ile gönişmelc üzere Anıe -
rikaya çağrılacaklardır. 

(Ba§I ı inci saylana) 
Royter ajansına göre milli iktısat 

nazırı Bojoiu, Almanya tarafından tek 
lif edilen ihracat ve ithalat sistemi
nin kabulünü Romanya hükümetinden 
istemiştir. Bu teklif kabul edilmedi
ğinden Bojoiu istifa etmiştir. 

Alman heyeti Bükreıten ayrıldı XLondra, - Son haftalar zarfında İn • 
ciltereden Rornanyaya hava yolu ile 36 Dr. Claudius müstesna olmak üze-
Blcnheim bombardıman tayyaresi teslim e- re, Almanya murahhas heyeti Bcrli
dildiği bildirilmektedir. ne gitmek üzere Bükreşten tayyare 

X Xaunaa, - Litvanyanın önümüzdeki · 
seneye ait blit~esi, 400 milyon Litasa ha- ıle hareket etmiştir. Bu heyetin Ro -
lig bulunmaktadır. Vilno arazisi için ih - manyayı ziyareti pek az semere ver
tiyar edilen masraftan dolayı r;cçcn seneki miştir. Heyet, Romanyadan ayrılma
bütc;eye nazaran yüzde 10 miktarında bir 
tezaytid vardır. dan evci geçen may11ta imzalanmış o-

di milzakerelerinin bir neticesi oldu
ğuna dair arnkadar mahafilden şayi 
olan haberler doğru değildir. B. Bu
joiu, alman - romen iktısadi anlaşma
sının akdi için, mart 1939 danberi ça
lışmakta idi. İstifanın sebebi, İngiliz
lerle fransızların, B. Bujoiu'nun ikti
dar mevkiine gelmeden evci 1938 son
baharında bu memleketlerle yapıl
mı§ olan ticaret anla§ması neticesin
de, Romanya parası aleyhinde yaptık 
lan hücumlardır. Alman iktısat heye
tinin hareketine dair oian rivayetler 
de asılsızdır. 

Bükreş, 23 a.a. - Kıratlık meclisi -
nin toplantısı üç buçuk saat sürmü~ -
ttir. 

X llehılnki, - Sovyetlerin Finlandiya- lan Wholtct anlaşmasından tabii ci
Sovyet Rusya adcnıitecavuz mis:ıkını fes- betlerini teyit eden yeni alman - ro-
hetmek tasavvurunda olduklarına dair şa- men anla"'ma&ının ikinci kısmının tat- Toplantıdan sonra kıra! yeni kabi-
yialar tekzip edilmektedir. :ı • k'l k 

XTallin, - Eı;tonyıınııı en büyük buz _ bik mevkiine konulmasına mütedair neyı teş ı e es i başvekillerden Tata-
kıran gemisi olan Surtold, bir yangın ne- protokolu imzalamıştır. resko'yu memur etmiştir. 
ticesinde yarı yarıya harap olmuştur. M"l • "k · ·f Tatareıko derhal eski adliye nazın 

XRiga, _ Letonya ile Polonya arazisi ı 1ı ı ·tısat nazırının ıstı asından İ 
anısındaki posta muııakalatı yenid"n tesis sonra bu nezareti muvakkaten ve ve- madin, eski maliye nazırı Konstanti-
edilmiştir. kaletin Argetoianu deruhte etmiştir. ncskoy ve eski hariciye nazırı Gafen-

Harbden evel 4000 kiti ve harb baş· XRiga, - Memleketlerine iade olunan ko ile görüşmüştür. 
1 d k 3000 alınanı hamil bulun.an üç vapur, Go - lktııadi ve ticari sahada T k 

laya ı anberi de 1000 işi böyle bir tenhaEene hareket etrnh;tir. . •. l ki atarcs o, saat 18,45 te kıra! tara· 
talepte bulunmuştur. Bittabi harp- XLondra, - B. Çemberlcyn, pazar ak _ goruf ayrı ı arı fından kabul edildikten sonra matbua-
ten evci taleplerini yapmış olanlar ıamı ''biz ve harp" mevzuu hakkında rad- Bükrcş, 23 a.a. - (D.N.B.) ajansı ta aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
tercih edilecektı"r.,, yoda bir nutuk söyliyecektir. .. bildiriyor: "- Argetoianu'nun ı"stı'fas,ı.dan XLondra, - Allahabad'dan bildirildi - · 

olan İngiltcre'nin müracaat ettiği 
tedbirler gürültüıüz olmakla bera
ber,son derece müessir ve halta müh 
liktir. Bu, derıidere hakim olan bir 
devletin hususiyetinden doğan bir 
'Vaziyettir • . Belki de Almanya için 
lalihııizlildir. Fakat 125 sene evel 
Napolyon'la ve 25 sene evel ikinci 
Vilhelm Almanyuiyle İngiltere a
r ısrndaki mücadele de Öyle bir §ekil 
alnııt ve malum olan cereyanı takip 
ederek, malum olan neticeye var
ınıttır, Yeni Almanya'nın iktısadi 
bir kifayet po!itikası, hatta "hayat 

ıahası0 politikaaıt böyle bir vaziyete 
dü§mekten kurtulmak için dü§ÜDÜI· 
mÜf birer tedbirdi. Eğer bunlar ta
hakkuk etmit olsaydı, Almanya de
nizlere hakim olan devletin bugün 
§ahit olduğumuz müthiş ve mühlik 
tazyikinden kurtulmu§ olacaktı. Ta
hakkuk etmeden muharebe batladı
ğına ve bugünkü cereyanı takip et
tiğine göre, Almanya'nın, İngiltere 
ile aynı fartlat' altında karııla§an 
düşmanların akıbetinden kurtulma
sına imkan yoktur. 

A. Ş. ESMER 

t ğine göre Gandi, Hind kongresinin milli Selahiyettar mahfillerin, iktısadi sonra kıral milli kalkınma cephesi çer-Andcrson ngilterede dü•man tabii- · ı · k 
• • • • ır v fırkasının kontroliinil deruhte edecektir. ve tıcar sıyasete arşı muhalefetleri çeveıi içiude yeni kabine i te kile 

yetınde 35 bın kışı bulundugunu ve X~adrid, - Ticaret muahedesi imza - gitgide artmaktadır. Milli 1ktısat na- beni memu tm" • B .!k k ş . 
bunlardan ancak 348 inin mevkuf ol- ımr ıstihdaf eden fransız - ispanyol gö - . fL • • r e ı§tır. u yu se vazı-
d ğ 'le. . . 1 rüşmeleıine dün altıiam yeni.den ba~lanmıı- zırının ıst .ı:nını ıntaç eden sebep 1 feyı muvaffakiyetle neticclendiiece,ı;.i u unu ı "ve etmıştır b d t t"f 1 "k · " 

• tır. ı u ur. s ı anına man - romen ı tısa- mı umuyorum.,. 
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( ___ H_A_Y_A_T_._v_E __ s_ı_H_A_T ___ JI lngiltere'de 

tedbirleri 
tasarruf 
alınıyor p 1 (_R_A __ D _v o____,) 

futbolcunu beyni Londra, 23 a.a. - Maliye nazırı Sir 
John Simon, dün akşam radyoda bir 
nutuk söyliyerek, evelsi gün avam ka-

o R 
ıııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııırııııııırıııırrıı 

Haftanın maçları 

T Ü R K t Y E 
RADYO DlFÜZYON POSTALARI 

TÜRKİYE ANK~RA 
Ra.dyosu Raciyosu 

Boks sporu yapmak için beyni İ§· baygınlık gelir, kulaklan çınlamıya marasında alınacağını bildirdiği ted • 
letmiye lüzwn bulunmadığı sabit ol- ba~lar, adaleleri birdenbire gev§er. birlerin mana ve ehemiyetini doğru
muıaa da futbol takımla oynanır, Kendini büsbütün kaybeden pek az· dan doğruya millete hitaben anlatmış-
rabıtalı bir oyun olduğundan onda dır. tır. 

164!! m. 182 Kcs./120 ı:"·· 
3l.70m.9465Kcs./ 20Kw. T,ı\ . • 

A N K A ~ A 

dü§ünmeye ihtiyaç olduğu §Üphesiz· B~lar da birkaç dakikada, niha- Bu tedbirler, şunlardır: 
dir. yet bırkaç saat sonra geçer. Biraz Hükümet, tasarruf vesikaları ve 

Oyunda fikirlerini iıletmiye ıılı- sersemlik kalır, bir de ba§ ağrısı... milli müdafaa bonoları ihraç edecek-
Eı1 mühim maç Gençlerbirliğİ CUMA: 24.11 939 

Pro;ram, ve mcmlcl:et su.t ;o\·~ ·ı. 
Ajans ve meteoroloji h.ıbeder•. 
Türk müiziği (Pi.). §an futbolcuların bazı zamanlarda, Futbol k tir. Bunlar vasıtasiyle halk, milli mü- 12,50 

ın ma nzası o an ay arını da neticesi çok d f h f'f 1 ki h a naya yenı yar ım ar yapacak ve , •• •• bey· hf 1 b , oynar en tos yapmıınm d f . d 1 M h f d I k 13.30 - 14.00Müzik (kan11ık hafıf mıizik • 
Pl.). 

kullandrklan olur: kıır§ı tııraftan raber nadir geo''ru8:'1 a J ~ ma .a le: masrafların halkın bizzat kendi arzu- u a ızgucu arasın a o aca ,. ıs 00 
g ı t k d - ._ l 1 . . • . ' en agır netıce erı .1 k 1 . 

e en op en ı a;a e erının ıçıne de hatırdan çık k IA d su ı e ısı ması suretiyle hayat paha- j Program. 

dÜ§mesin di b 1 l armama azım ır. lıhg-ının .. .. k . 18.0S 
.. • .Ye ona aş a vurur ar. Knfa tasında kırrk olursa türlü tür· o:ıune geçece tır. ,Bu h:\ft~ cuma:.tcsi ve pa~ar ~!eri ya- ı h:kları dolduranuyaca!c \'aziycttc olmal:ı.-ı-

Mcm1eket taat ayan, ııfons ,.e mc• 
teoroloıi haberlerı. 

Kıymetlı bır uzvu anklıynn ba§la lü ,-e hepsi a - ır m 'f l pı.acak I~._bol. musabakalarıyle lık maçla- dır. Yetişmit e:e:.nanları toplamııtıdan:;a, 18 25 metin top arasında bu miısadcme . g arı el er yapar... F d b• k • rının ~ekızıncı .ha ftasına ıe1mıı bulunu} o- g:nç unsurları ycti~tirmcnin faydasını an- . Türk mliz,ği (fası~ heveti). 
Konuşma (spor servısi). zat h 'd k b' I dk Hıçkırık olmadan, yahtız sarsılma- rCOStJ 0 fr OmltC kru". Geçen yedı h;ıfta zarfında A ve B. ta- l ladıgımız tün kulüplerimize hakiki is1ik - 19.!0 

en Ofa zı ece ır §ey o ma ı • dan dola.vı aylarca f l h t .. ıınları arasından hangisinin bu yıl hiıin- bal yolunu açmış buhıııac~ğız Bu nok•a 1 
ta b k b . t . . k . • e ce ya u vu- cilıı:-·e do;;ru gi tig" ·ı acn/; k b ~ . . 1 d h •. k . . • - 19 25 n aş a ır opu gerı çevırme ı - cutlan b' f d d f k' I 1 k .. ,,....,ı yu arı • '' "'· - :ı.n eye ... n ararını b:r ceza c!ei;il ikaz · 
çin 'k' k d b' d h-- A d' nrn ır tara In a uyguauzlu- ·aş"'' o unoca muştur. B. takımlarından Aı. :Fa. Gücü ve &aymak lawn<lır • 1 ı a~ n at ır en ucum ~ 1~ ğa tutulanlar da vardır. Zaten ıinir- . Mulıafızgiıcü iyi va.ziyettedırl er. TebHıı şudur ; 

Türk müziği Çalanlar: Vecihe, Cev. 
det Çağla, Re!ık l-'crsan, Fahlre 
Perıan. 

de ba§larıyle toı yaparlarsa nclıcesı Ji olanlard"n ı. 1 f b 
1 

Pcırıs, 23 a.a. - Resmi ceride harp A takımlarına gelınce: Sahada alman fi- ı Bölge Futbol Aı"anJrXrndan • 
hıik l. ... u~zı arı - ut o oy ' l !i t ' 1 ·· G 1 b' r· /5 • le e ı olur. narken l b- t ı .• iktısadiyatı tizerinde tesiri bulunan ı nf ıce crbe gore, .en~ er ır ıgı 17 pu • ı - Lik mac;lamıa bu hafta 19 Mayıa ve 

• zor u ır os-nn sonr - is- lı" .. .. . . . . vana en a~tadır. Bırlıksporla berabere l Muhahzgü:ü saha~arında devam edilecek-

I - Okuy;:n: Necmi Rıza Ahısk 
1 - Şe~ıf İçli - karcı~ar şarkı: 
(Mest old'.ı gönül). 

Vakıa, futbol maçlanndA ba§lar terı hastnlığına tutulul·hı.r. Doy.i!l İ· 
1 

Jtt~n nezare,lerın faalıyetlerını bu kal~ıktan s~n~a,. M~afızgiı~ü ~ir .. puvan t ir. Maçların bıı iki saha arasında taksimi 
biribirine vurduğu vakit kafa kemi- çinde bir damar kc - l faaltyetlerden azami istifade temin kayoederek ıkıncı vazıyete duşmuştur. Ge- ı dolayısiyle evclce fikstürde teıbit edilmiş 
ğinin kınlması pek nadirdir. Fakat net' . d b .· p:nbaın~ın en ~gı_r edilebilecek surette tanzim maksadiy. ~tn ~ene. Milli ~iımeye gir.e? A~. Fa. Gü.c~ ı olan t.~rihlerde bazı degişiklikicr yapılma-

ıce!ı e C)iln ve eyrn zarı ıhı- . . . 
1 

.. • · 1 e ernı~spoı: ıse puvan ıt!barı.yle bu ıkı sıııa )uzum hasıl olr.ıur,tur. 
kafa tasmın içindeki beyni tahta habıdır. Sek:z, on gün pe!t acıklı a- ı: bır komıte ıhc.:ısına muteallık olan ::ıkıma bmncı ~evrede yetıııernı>:ccek du- z _ Bu .!lafta J .. ,>ılac:ak lik maçlarının 

Z - Asaf - karcığar §arkı: (B:ızaıı 
dalarım o güzel çehreye). 
3 - Şevki bey - uş~ak şarkı: (Bir 
mel~k sima peri cör<liim). 
'4 - •••• - uşşak m!istczat: (Hasret• 

&andık içindeki yumurtalara benze- lametlerden sonr bır kararname isdar edecektir. B~~d:dırlar. lıarbıye. idman Yurdu ıle programı aşağıya yazılmıştır : 
t . I d v b n... 1 Y" 't D D l .. • . • ır ı spor orta hır vaı:ıyet ta~ıyorlar: ge- 25 ll 19 ~ , 

ı~ bu tel>). 
S - Halk türl:üsü: (Yıldız). 

ır er: yumurta san ıgı ir zora gel- Bunlara mnruz kahnnına!t i in _ 'omı e, " a aeııye nın riyasetı al- ri kalan kuliıbler se adetli son;mculuk için • - .>9 cumarlesı 
difi vakit tahta kırılmadığı hnlde j. tabii _ f tb 1 ı d ç . tında bulun<ıcak ve maliye, ziraat, ia- çarııı~ıyortaı:: Muhafızgücü • Gençlerbirliği A takım • 

II - Okuyan: Mefharet Sağnak. 
1 - Tanburi Cemil - kiirdilihıcazkA 
şarkı: (Dcli naleş eylerim). • d k' t 1 k 1 O u o maç arın an vcı:z:ge- "e n f .. 1 ı~ h h . . Fakat bugun futbol ajanlıı}ından aldıc·ı • lan aat· 14 30 H l Z O y 

çın e ı yumur a ar ırı ır. nun gi· çiniz, denilemez. Spor h-rke•e lu" - 51 ' a ıa, m. una ta at, a rıye, hava, tı- mız teblige gbre, puvan vaz'ıyet'ı de"'ı'• • ı; • • • atem: ıya zan. an-
b · k f · · d k' b '" ., t t 1 h • ti ,, hakemleri: Kemal Kuray, Muzaffer Ertug. 2 - • . . • . - kürdilihicazklir earkı ı 

ı a a taamın ıçın e ı eyin de... 1 d f b 1 care , es ı at, tıcareti harbiye ve ab- mektedir. Çıinkü, Galatasaray ı:ulublinün Bu maç 19 Mayıs stadyomunda yapıla • 
Beynin kırılması küçük damar· ;u~ ~ lur, cJ ut o .d:ı . spor}Rrın en luka nazırları ile milli iktısat ali ko- bu haftaya kadar, gayri nizami vaziyet ta. caktır. 

(Cismin gibi) 
3 - . • . . . - kiirdilihicazkar şarkı ı 
(Artık ne siyah). 

1 d b
. . ay a ı arın an bırıdır •.. Şu kadar miser· d .. kk'l 

1 
k şıdıgı halde, sırf spor Iaaliyet'nclen gerı 

arın an ırmin açılması demektir. ki, futbol oynarken tt's ynpm:ımağa ın en muteşe . ı o aca tır. kalmaması için ,maclar~ kabul odildi~i an- 26-11-1939 pazar 4 - Sal5hattin Pınar • kürdililıicaz. 
kar şarkı: (Akşam gene gölgende). 0 za.man damnrm bulunduğu ve çı- k d'k' k IA !aşılmaktadır. Eu takdırde, diğer kulüple-

k k ço ı iı<at et!11e azrm~ır. Zaten r:ın Galatasara!l~ yaptıgı ve yapac:nr: ı bü _ 
an anm yayıldığı yere göre bir ta· futbol her snfnasındn daıma dikka- lf ubtGUl'Q ~~O~danm tun. ~açları .~ukumsuz sn.Yarak puvan cet-

As. Fa. Gücü - Gcnçlerb'rliği B takım -
lan saat: 10.lS Hakem: Bedri Erdener. !\ - Rahmi bey - k!irdilihicazl:b 

şarkı: (Yetmez ıni &ana). 
rafta felç meydana çıkar. Bereket te lüzum gösterir en bü .. 1 f .1 velını ona gore yapmak ıcap. edecektir. 
verain ki futbol maçlannda böyle 1 . d . . • yu < azı et- • Bu suretle puvan cetvclımiz şu ııekli 

Ya.a haiteml.:ri: Şuayıp Kıraç, Ali Kapdan. 20 10 Muhz.fPgıicU • Harp Ohtu İdman Yur- 121·
10 du B. takımları saat: 11,30 Hakem Ali Kap · 

Temsil. 
Müzik (rııclyo orkestrası • ~ef: Dr. 
E. Praetorius), erın en hın de budur. Futbolcunun fodeSİ VO lnnllferC alnıutadır : 

felç ile neticelenen kazalar pek az beyni kendisini muhafaza için ne ~ dan. Yan hakemleri : Şuayip Kıraç, Kemal 
Kun::y. 1 - D. F. E. Aubcr: Em Diavo:o 

(Uvertür). görülür. En çoğu sarsılma derece· kadar çok dikkat eder6e oyun 
0 

ka-
ainde kalır: tos yapan futbolcuya dar çok istifadeli olur. G. A. 

Macarlar Almanya'ya 

un yollıyamıyorlar 

tifo Varşova'do 

salgını var 
Alman cephesi, 23 a.a. - Havas ajan 

sından : 
Alman radyoları tarafından neşre -

dilmiş olan beyanatında bir alman dok 
toru, Varşova'da tifonun salgın bir 
surette hüküm sürmekte olduğunu 
söylemiştir. 

Doktor, bu sebepten dolayı şehrin 
yahudilerle rr.eskfın olan kısmında 
barikatlar vücuda getirilmiş ve bu kıs
mın yahudi mahallesi hali.ı: getiril
miş olduğunu ilave etmiş i.r. 

lA>ndra, 23 a.a. - Avam kamarasın
da bir suale cevap veren B. Butler, in
giliz hükümetinin, Habsbourg'ların 
tahta iadesi proje:;i üzerincle fransız 
hüki.imetiyle her hangi bir müzakere
de bulunmadığını bildirmiştir. 

Pclonya hükumet erkam 
Angerse geldi 

Angers, 23 a.a. - Başında başvekil 
Sikctrski olduğu halde Polonya hüku 
meti azası dün öğleden sonra, Polon
ya'ya muzafferane dönüşe kadar Po
lonya hükümetinin daimi merkezini 
teşkil edecek olan buraya gelmiş, 
fransız makamları ve halk tarafından 
hararetli tezahürler]e karşılanmıştır. 

Budapeşte, 23 a.a. - Almanya'ya 
ihraç edilecek macar unlarının mev

cut mukaveleler mucibince Tuna yolu 

ile sevki muktazi olduğundan bu eev

kiyatın romorkör fıkdanı dolayısiyJe 

ikinciteşrin ayında tatil zarureti hasıl 

olmuştur_ Daha pahalıya mal olan de

miryolu ile sevkiyat imkftnlarını tet

kik etmek Uzere macarlarla alınanlar 
arasında yakında müzakerelere başla
nacaktır, Diğer mahallelerde sakin r.>lnnların Dördüncü halk konseri 

bu mahaJieye girmeleri meneclilmiş- . . .. . 
tir_ Doktor ag-ı ~.,ıı hin kadar n_ Rıya!;etıcumhur Flar.monık orkPS· 

:ıı ~~- -- p -C......a.:,~ ta~w..L •• ;u;;r.,.,u • .rtrw.Gl.K Ugretmen 0• 

İngiltere'nin 

gönderdiği 

Romanya' ya 

tayyareler 

lonyalının Varşova yakınınd kt'ıin kulu konser salonunda 25-11-1 ng CU· 

Jablona'da hastahanede tedavi edil • martesi günü saat 15 da. 
mekte olduklarını söylemiştir. Bu po· Şef: Hasan Ferid Al nar 
lonyalıların . hepsi_ de ~arp _esiridi~. ı _ F. Mendelıısohn Bartholdy 
Doktorların ıfadesıne gere bırçok lı· (1809-1817): Ruy Blas uvertürü op. 
seler, hastahane haline getirilmiştir. 95. 

2. - Max Bruch (1838-1920): 

Londra. 23 a.a. - Hava nezareti, 

ıon birkaç haf ta içinde bUyük Britan

ya hava yolu ile Romanya'ya 36 Blein

heim bombardıman tayyaresi teslim e

dilmiş olduğunun artık ifşa edilebile
ceğini söylemi§tir. 

Yunanistan ve İtalya 
Birinci keman konsertosu op. 26 

Sol minör. 

Bu tayyarelerin tepsi de Bükreş'e 

varmıştır. Bunda ntakriben bir ay evel 

yüksek rütbeli bir rumen zabiti ile 12 

pilot, ilk tayyareleri tesellüm etme!c 

üzere İngiltere'ye gelmişlerdir. Müte 

akiben diğer pilotlar da gelmişler ve 

diğer tayyareleri Romanya'ya götür

müşlerdir. Bu tayyarelerle üç hava fi
losu vücude getirilecektir. 

Atina'da çıkan Katimerini gazete
si eliyor ki: "Memleketlerin resmi 
düşüncelerinin t~rcümanı olan Fran
sa'nın Temps ve Türkiye'nin Ulus 
gazetesi, italyan - yunan i~birliğin -
den bahsederken, her ikisi de sempa
tilerini izhar etmektedir. Bu nokta 
bizi çok memnun etmiştir. Akdeniz'
de birer büyük medeniyet kurmuş bu
lunan yunan ve İtalyan milletleri bu 
denizde sulh ve işbirliği içinde yaşa
mak istemektedirler." 

a) Prelüd, b) Adagio, c)_ Final, al
legro energico 

Solist: A. B. Winkler. 
10 dakika dinlenme. 
3 - Johannes Brahms (1833-1897): 

Dördüncü senfoni. Mi minör op. 98. 
a) Allegro non troppo, b) Andan

te moderato, c) Allegro giocoso. ç) 
Allegro energico e passionata (Pas
sacaglia). 

Son 
Gelecek halk konseri 2-12-1939 cu

martesi günü saat 16 dadır. 

HULASA 
Tonio Kıröger paydostan 6on.ra sınıf arkatlaı;ı Hans 

Hanscn'lc şehrin surları boyunca gezınıy e gıuıyorıar. 
Tonio Hanı.'ı seviyor. Ve bu ana kaaar bu. seıg.nin 
verdiği iı;tiraptnn ııu neticeyi çıkarıyor: "I::n fazla se· 
ven, en çok zayıftır, ve ıstırap çeker ... 

..,,u fıskiyesi, ihtiyar ceviz, kemnnı, ve uzaktaki 
deniz, tatilde yaz rüya!arını gözetlediği Baltık de
nizi; bütün bunlar onun sevdiği, varlığını çcvreli
yen ve deruni hayatının mecrasını tepkil eden ~ey
lerdi ... Adlan ~iir1erde ho§ bir tesir bırakan ve To· 
nio Kröger'in hazan kaleme aldığı şiirlerde daima 

çınlıyan ıeyler ... 
Yazılı bir tiir defterinin bu!untl.ığu kendi ha

tası yüzünden etrafındakilere belli olmuştu. Bu o
na, arkad§ları arasında ve hocalıırı yanında, çok 
zarar veriyordu. Kondul Kröger'in oğlu bu i§i b(iy. 

le büyütmeyi manasız ve bayağı buluyor. Ve bu
nun için arkada~larından olduğu kadar hccala
ı-ından da nefret ediyor, onlnrm fe;ıa tavırlarından 
tiksiniyor, ve nadir bir göz keskinliği i!e zayıf ta
rnflaı·ına nüfuz: ediyordu. Fakat bununla beraber, 
§iir yazmayı kendi de garip ve uygunsuz bullmıyor 
değildi, ve bu meşgaleyi acnip bulanlara bir dere
ceye kadar hak vermek mecburiyetinde kalıyordu. 
ilkin ne de olsa, bu onu gene §iir yazmaktan vaz
geçiremiyordu. 

Evde vaktini ho~ yere kaybettiği için, sınıfta 
pek yavaı ve dalgındı, hocaleı.nnrn gözünde değil
di, gözleri dü~ünce!i, d:iğme deHğinde bir kır 

çiçeci takılı, düzgün kı}·Afetli, uzunca bcy
lu bir znt olıın babsı, cğlunun eı.•e getirdiği acına· 
cak karnelerin keı.rımnda çok hiddetli ve entlİ§eli 
görünüyordu. Özel adı Consulco olan, babasının 
vaktiyle hartanın altmdaki diyardan getirdiği 

ve bunun için ıehrin diğer hanımlarına benzemi-
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yen siyah saçlı, güzel annesi ise karnelere kartı 

tam bir aliı.kaıızhk gösteriyordu ... 

Tonio bu harikulade piyano ~e mandolin çalan 
sıcak kanlı ve mağmum anneyi seviyordu, ve onun 
insanlar anında i§gal ettiği bu §Üpheli vaziyete al
dın§ etmemesine seviniyordu. Bununla beraber, 
babasınm gösterdiği hiddeti kendile layık ve daha 
yerinde buluyor, tekdirlerine rağmen ona tamamen 
hi\k veriyor ve anneıinin sakin kayıtsızlığını biraz 
hafif gÖrü)•ordu. 

Baznn içinden şuna yakın bir §ey söyleniyordu: 
bu ya~~ma tarzıma bir nihayet vermeliyim; böyle 
dikkabiz, itaatsiz, kimsenin aklına gelmiyen, ve 
benim de ne değiştirebileceğim ve ne de değiıtir
mek istediğim §eylerle menul olmak ... Bu yeter 
artık. Beni öpücük ve ninnilerle avutacak yerde, 
hiç olmazsa kusurlarımı göstermek ve adam akıllı 
cezalandınnıık daha yerinde olacaktır. Ne de oba 
biz yeşil o.rııba Üstünde köy köy dolatan çingene· 
ler defiliz yal Bilakis Kondul Kröger, Kröger ai· 
lesine mcn:ıup ciddi kimseleriz ... Ekseriya §Öyle dü· 
§ÜnÜyordu: "Niçin böyle acaibim? Niçin herkesle 
mücadele halindeyiın? Niçin hocalarımla aram a
çık ve diğer ç<><:ukların yanında yabancıyım? Bir 
de ıu iyi ve alelade vaziyetleriı.i sağlamca muha-

Maç, Ga. Be. Ma. At, Ye. Pu. 
6 5 l o 27 2 17 
s 3 2 o 19 7 13 

Güneş • Harp Okulu İdman Yurdu A ta
kımları aaat : 12.45 Hakem: İhsan Tü -
reınen. Yan hakemleri: Muzaffer Artuğ, 
Kemal Kuray. 

2 - G. Rossini: La Scala di Seıa. 
(Uvertür). 
3 - Lars Erik La rsson: Div,crti • 
rnento. Cip. ıs. 

4 - E. Lalo: Namo:.ıııa (Balet sui
ti). 

Gcnçlerbirliği 
Muhnfızgücü 
Deının;por 
As. Fa. Gücü 
Birlikspor 
Harbiye 
Mu.kespor 
Glıııc:ş 

6 2 2 2 13 14 ız 
6 2 2 2 11 16 12 
6 2 2 2 9 12 12 
5 2 o 3 14 14 9 
5 1 1 3 8 16 8 
s o o 5 s 25 s 

As. Fa. Güc:ü - Maskespor A takımlan 
Saat : 14.30 Hakem: Necdet Öz~ç. Ya~ 
hakemleri: Bedri Erden er, Ziya Oı:an. 

Bu nıac;lar Muhafızgiıcü aalıasıntla ya - 22.00 
pılacaktır. 

l'ılemleket saat ayan, a ians lıı:herl,. 
ri; ziraat, esham - tahvilat, kambiy~ 

Bundan ba:;ka ajanlığın teblifinin ıon 
mııddesi gayri nizami vaziyette diğer bil' 
kul~b~n bulundu~u ihsas etmektedir. Bu 
kulubun Maskespor olması muhteıneltlir 
Like bu yıl giren .Maskeıpor takınıı Gala~ 
tas~r~y gibi, ni:ı'.amsız tanılırH puv~n cet
velının ou suretle deği5tiri!mesi lazım ge
lecektir : 

Genç!erbirlifi 
Muhafızgücü 
De.mi rapor 
Aı. Fa. Gücü 
Birlikarıor 
Harbiye 
Güneş 

Maç. Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu. 
5 4 1 o 23 z 14 
4 3 1 o 18 6 11 
5 2 2 1 9 9 ll 
6 2 • 2 2 13 14 12 
s 1 2 2 8 12 9 
4 1 o 3 8 12 6 
4 o o 4 5 25 s 

3 ::- 1:! .takımları maçları, gecen hafta 
?t~ugıı gıb.r, b~ hafta da ya::ını~r saatlik 
ıkı de •re uzer ne yapı!acakt:r. 

4 ..._ Demirsror ku'iıbü iki d'!fa B takı
!11~nı , sahaya ı;~karmudıf.ı için birinci ve 
ıkıncı devre !ık maçlariyle, B takırııları 
arasında yapıtı:nası mu~nrrer kupa ma('m • 
dan B takırnı ıhraç edılmiştir. Bu kulübün 
~ takımını sahaya göndermediği günlere 
aıt maç hasılatından hissesi lik heyetine 
mukarreratına tevfikan verilmiyecek ve 
diğer kulüpler arasında taksim edilecek -
tir. 

5 - Esasen gayri nizami bir kadro ile 
müsabakalara iştirak ettirilen ve tescil mu
amelesinin ikmal ettiril em emiş olmasın • i c!an dolayı bir yıl muattal kalması dıi$Ünül-

l len Gala~asarl'!y takımının gecen hr.!ta ya
P?l:ın n•üsabakııda h:okem;n biitlin tavs:ye-

Okuyucıılnrımıl' buaün koydu&umuz ilo:i 'e · • 1 ô' · 
cetvelle, kul.~pl.,rln 1'&hnlan•ali.I aldıkln;, ı .ı ıne rcıbme.1 uat~. ı ır oyı.;n sı:;t.eıni .ta • ı 
?ıetk,.lere gore evelce ya.ı:dığımız puvan- k.ıP etmesı ve bu YU7..dcn maçın tatıl c-dılme 
]arı mukayeseden sonra vaziyeti daha iyı' ;ı•nc se_bclıiyct vermesi ha'lbiyle birinci 
IL<l ..... .,,t<.. . "' R' . e~r~ lık m~c;larıııın miltebakialne iotirak 
cak MuhafııgÜcu 1r'ı!.e f';öre yarın yapıla- ettırılmcmesın~ karar verilmistir. 
Ankara bölgesinin futbol ' bı'rin~f :ueQ?Ci~ll! 6 - Muhtelıt takım miisabakasına işti • 
rinclsi artık taayyün etmiş olacaktır. zeretine binaen bu davete ic:abet etmıyeu 'J 

Bu aebeple yarın 19 Mayıs Stadyomun- ve fakat bıınu binat veya bilvasıta ajen -
da yapılacak mac;, alil:alıları ararnv:la hü- lığa bildirmediği için muhtelit takımın 
yük bir ehemiyet taşımaktadır. Filhaki;ca r.oksan bir yedek kadro ile müsabakaya 
bu müı;abakaya atfolunıın ehemiyet yerin- girmesine ı1ebcp olan As. Fa. Güciınden 
dedir. Çünkü her iki kulüp mevııim başın - AbcHil Küeüktaskıner'in bu defalık bir ih
danberi yaptıkları biribirinden güzel maç- tarla tecziyesi tekarrür etmiştir. 
)arla futboldaki kuvet ve tekniklerini göıı- 7 - Sicil talimatına tevfikan kadrolarrn
termi'I bulunmaktadırlar. Son karşılnşma. daki sporcuların tescilini yaptırmıyan ve 
!arı ile bu sahadaki kabiliyetlerini bir ke- r,ıimdiye kadar lik maçlarına ir,ıtirak etmiı 
re daha tebarüz ettirmek fırsatını bulmu~ bulunan kulüplerin likteki dereceleri ayrı. 
olacaklardır. ca tesbit ve ilan olunacaktır. 

Ajanlığın tepliği 
Aşağıya koyduğumuz teblir beden terbi

yesi bölge ba,kanlığının disiplin bakımın
dan verdiği çok güıel kararları ihtiva et -
mektedir. Bunlardan birincisi muhtelit ta
kım mü~abakalarına davet edildiği halde 
gelmiyen bir sporcuya aittir. Kuvetle tah
min ederiz ki bu arkada~ bundan böyle tem 
ıili vazifelerini ihmal etmiyeeektir. 

!kinci karar da, B takımını müsabakalara 
göndermiycn bir kulüp h:ıkkında.dır. Bazı 
kulüplerimizin geçen ve bu Jilete uğradıkla· 
rı muvaffakiyetsizliklerin baıılıca sebeple • 
rinden birisi A takımlarında hasıl olan boş.. 

Gemlik'te zeytin 
fia tı yükseliyor 

Gemlik (Hususi) - Hükumetimi -
zin zeytinyağı ihracını serbest bırak
ması ve taleplerinin artması üzerine 
yağlık zeytinin kilosu sekiz kuruş 10 
para ve 8 buçuğa kadar artması ihti
mali de vardır. Bu vaziyet köylüyü 
son derece sevindirmiştir. 

; mw 

· nukut borsası (fiyat). 
22.20 M!izik (ao1istler • Pi.). 
22.45 Müzik (cazbar.d • Pi.). 
23.25 - 23.30 Yarınki program. ve k<>panı~ 
ı3.ZS-23.30 Yarınki program kapanıı 

Bugün 

Ulus Sinemasında 

UCAN KALPL R 
"Courrier Sud'' 

Artistler: PİERRE RİCHARD
W İLM JANY HOLT 
CHARLES VANEL 

~'nt n1mıvan evli bir k111tfn•m 
atk arasrnda mücadele eden bir 

PILOT'un romanı ... 

Aym programda renkli MlKl 
ve JURNAL 

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

12,15 ucuz matinesinde 

ÇILGIN BAKiRE 
Telefon: 2193 

~ PO~~u;;~~jy~NU " 
il ile beraber J1 

~= Bir sürpriz hazırlıyor =~ 

faza eden orta talebelre bakınız, bunlar hocaları 
gülünç bulmuyor, tiir yazmıyorlar, ıadece herke · 
ain diitündüğü ve yüksek sesle söylediği ıeyler · dü
ıünüyor ve &Öylüyorlar .... Bunlar ne ka:lar müste· 
rih ve herkesle arası iyi olarak ya§amaktadırlarl 
Bu iyi bir §ey olsa gerek ... Fakat neyim var l:e
nim 7 Ve sonu ne olacak bunun?,, 

arzu, acı bir arzu duyuyordu. Kim böyle aenin gi• 
bi mavi gözleri olmayı, bütün kainatla anla§arak 
bahtiyar ya§amayı arzu etmez ki ı Sen, daima ma• 
kul ve herkesin takdirini kftzanan feylerle meşgul• 
ıün, vazifelerini bitirince, binicilik dersleir alıyor 
veya desterenle çalıfıyorıun, ve tatilde bile, vakti• 
ni denizde kürek çekmek, yelken kullanmak veya 
yÜzmekle geçırıyoraun; bense haylaz ve dalg•n 
kum Üstüne yatıp denizin yüzünde eırarengiz bir 
§ekilde deği~rek kayan fizyonomi oyunlannı aey• 
rediyorum; bunun için gözlerin pek parlak ve a• 
çık ... Ah! Senin gibi olmak ... 

Kendini ve hayatla olan münasebetlerini t~tkik 
edit tnrzı, Tonio'nun Hanıı ve Hanıen'e k:ır;-ı bes· 
]ediği aı~tta mühim bir rol oynuyordu. Bir defa o· 
nu sevlyordu, çünkü güzeldi, ve her noktada ~endi
nin zıddı idi, Hana Hansen mükemmel bit talebe, 
ne§eli bir yolda§lı, ata biniyor, zimnastik yapıyor, 
bir şampiyon gibi yüzüyor ve herkese kendini sev
diriyordu. Hocalarının ona kartı tefknte yakın bir 
muhabbetleri vardı; onu özel adiyle çağırıyor ve 
her cihetçe te§vik ediyorlardı. Hanıntlar ve beyler 
onu yolda durduruyor, Dani~ark" beresinin al~ın· 

dan fıtkı .. ıın keten sansı aaçlarının p~rçemini ya· 
kalıyor ve ıtGiinavdm, güzel perçe:nli Hııns Han· 
aen" diyorlardı, "Gene her zamAn birinci rnisiıı 7 
Annene, babrm-. seli\m, güzel küçük delikanlım ... " 

Hans Hansen i~te böyle idi. Tonio Kröger, gÖğ· 
sünün üııtünde, Hana'ı tanıdığınd"nbcri, onu gö
rünce bir yanık hia lw.'. doiuran huetle karııık bir 

Hans Hansen gibi olmayı da pek denemiyo"" 
du, ve belki bu temennisinde hiç de ciddi değildi, 
Fakat onun kendini bu halinde sevmeaini ıstırapla 
arzu ediyordu; ve onun atkının kendi tarzında, ya
Vll~ ve derin, feragat, ıahrap, melankoli ile dolu bir 
tarzda, insanın dı§tan görünüıüne bakıp da bekle· 
diği r.oşkun ihtirastan daha yllkıcı ve daha kemiri· 
ci hir melankoli ile dolu bir tarzda olmasını isti• 
yordu. 

Arzusu hiç de beyhude değildi, zira, Tonio'da 
bir Üatünlük, gi.:ç şeyleri ifade etmesine yardım e• 
den bir söz kolnylığı bulan Hana kendine gösteri· 
len muhabbeti:ı nadir bir kuvet ve incelikte oldu
ğunu pek iyi anlıyarak minnettarlığını izhar edi .. 
yordu. Bu sevgiye kar§ılık verme tarziyle Tonio'yu 
sevinç içinde bıraktığı gibi, kıskançlık, hayal inki· 
Slln ve, aralnnda bir ruh birliği kurmak maksa• 
diyle yapılan gayretlerin faydasrzıhğından doğan, 
azaplnr içinde de kıvrandrıyordu. Zira, §ayanıhay
rettir ki Hans'ın ya~yrf tarzına gıpta eden Tonio 
onu kendi hayat tarzma alıthrınnğa çalr,ıyordu, 

fakat buna ancak bir an için hayalinde muvaffak 
oluyordu.... (Sonu var) 
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Kurtardığı dört Almanı karaya çıkarıp Holl:ında hududundaki Venlo şehrinden Alman mallarının tevl<if kare 

tekrar denize açılmağa hazırlanırken Almanya'ya kaçırılan ve Fransız basıninın tefsi rlE 

Bir İngiliz torpito 
muhribi mayne çarptı 

iki İngiliz'in macerası ''Şimdi meyveyi değil, biz: 
ağacı koparmak istiyoru 

(Ba§t 1 inci sayfada ) 

\re oraüa tahlisiye işi başlamıştır. 
Dün akşam lngilterenin cenup sa

hili acıl:larında bir yunan vapur ı bat 
ın•ştır. Dirisi kadın olmak üzere :'4 ki
~ic!en ibaret olan yolcusu bir tahlisi
ye gemisi tarafından alınarak karaya 
çıkarılmıştır. 

lsviçre deniz nakliyat bürcsu 
Bern, 23 a.a. - İsviçre, bir deniz 

nakliyatı bUrosu tesis etmiştir. Bu bü
roya e?.cümle Cenova ve Marsilya li
r.1Pnkrı komiserleri dahil bulunmak
trıdır. 

lsviçre 15 vapur al.ıyor 

Bern, 23 a.a. - İsviçre federal mec
lisi, harp esnasında İsviçre mallarının 
nakli için hacimleri yekunu 115.000 
tona baliğ olan 15 vapur satın alınmı2 
olduğunu bildirmektedir. 

lngiliz - lrans•z kararının 
Roma' dahi aki•leri 

Roma, 23 a.a. - Almanyaya karşı 
f ransız - ingiliz ablukasının arttırıl
ması, italyan siyasi mahfillerinin ehe
miyetle dikaktini çekmektedir. Fran
sız - ingiliz tedbirlerinin, alman iktı
sadına ve maliyesine çok ağır bir dar
be vuracaktır. Birleşik Amerikanın 
ve efk5rı umumiyenin, Almanya tara
h:ıdc.n sahih maynler kullanılmasına 
karşı şiddetle harekete geçmesi ve 
yeni tedhirler ittihazının zaruri gö • 
rUlmesi, Roma'da büyük bir tesir yap 
mış görünüyor. 

Gazeteler ltalya'nın Fianona vapu
runun hangi şartlar dahilinde kazaya 
uğradığını kaydetmektedirler. Bir 
alman maynine çarparak batan Grazia 
vapuru kazasından sonra vukua gelen 
P.ianona hadisesi, İtalyan mücehhiz
ler mnhafilind~ şiddetli bir heyecan 
tevlit etmektedir. 

Belçika mahfillerinde 
Brüksel, 23 a.a. - Denizlerde alman 

ihracatını durdurmak hakkında İngil· 
tere tarafından verilen karar Belçika 
iktısadi mahfillerini çok müteessir 
etmiştir. 

Anvers'te, Rhin üzerindeki eşya 

t1'_r'\~· it.hin ı'Fır'.'k'\!h'lgrMı dimmcinl!; 
dir. 

Japonya münakalat ıiyasetini 
d eğigtirmiyecek 

Tokyo, 23 a.a. - Münakalat neza
reti, japon münakalat siyasetinin Te
rukuni Maru yolcu gemisinin şimal 

denizinde uğradığı kazadan dolayı 

değiştirilmiyeceğini beyan etmekte
dir. Bu nezaret erkanından biri, bu 
hususta demiştir ki: 

.. _ Bir tek geminin batırılması, de
niz nakliyat programımızın değiştiril
mesini icabetmez. Şayet, bundan son
ra, bu nevi iki üç hadise daha olursa 
o zaman nakliyat hatlarımızdan bazı
larını değiştirmek, yahut Avrupaya 
her türIU japon sevki yatını durdur -
mak mecburiyetinde kalırız. Fakat bu 
tedbirleri alıp almıyacağımızı, ati gös 
terece ktir.,, 

Deyli Meyi bitarallara 

ri seyrisefain yollarını askeri tedbir
lerle himaye etmektedirler. Şu halde 
bu yollar, mevcut değildir ve hasmın 
harp gemilerine karşı icabeden tedbir 
teri ittihaz etmesi icabeder. Maynler 
hakkında 1907 tarihinde La Haye'de 
aktedilmiş olan itilfifnamede askeri 
zaruretlerin müsaadesi halinde mayn 
tarlaları vücuda getirilmiş olduğu

nun alenen haber verilmesi lazım ol
duğu esası vazedilmiştir • 

Askeri zaruretlerin bu suretle ha
reket edilmesine ne derecede müsait 
olduğunu tayin etmek münhasıran 
J.lmanya'ya aittir. La Haye itiHifna
mcsi, ticari seyriııefaini iı:tihdaf eden 
maynler vaz'ını mcnetmektedir, fakat 
denizyolları üzerinde ve ingili.z sahil
leri yakınında ingiliz harp gemileri
nin mütemadiyen bulunması, bu mın
takalarda mayn tarlaları vücuda geti
rilmesini meşru kılmakta ve Alman
yaya askeri gaye elde ~dilmeden eve! 
bu mayn tarlalarının vaziyeti hakkın
da bir guna malUmat neşretmemek 
h:ıkkını bahşetmektedir.,, 

(Başı 1 inci sayfada) 
Deyli Express'in Amsterdam muha

biri, 9 teşrinisanide alman hududu 
yakınında Hollanda topraklarında i
ken bunların dramatik bir şekilde na
sıl Almanyaya kaldırıldıklarını anla
tıyor. 

Almanya'dan gelen ~aberlere göre, 
bu ingilizler Leipzig'de Elser'le bir
likte muhakeme edileceklerdir. Bu 
muhakeme na.zi harbinin ilk büyük 
tiyatrosu olacaktır. 

Deyli Expres, Himmler'in tezinin 
hiç bir eıasa dayanmadığını gösteri
yor ve diyor ki: 

"Bu tezde iddia edildiğine göre, 
Münih Suykastini tertip etmiş olan 
bu iki zabit Almanyaya girmek isti
yorlardı. Fakat zayıf bir nokta var ki, 
0 da, bunların infilaktan bir gün son
ra tevkif ediimeleridir. 

llududa birllaç metre 
mesai ede ..• 

Bunl:ırın Hollanda topraklarından 
kaldırılması en hayali bir casusluk 
filmine mevzu olabilir. 

Hfidise Venlo'da hudut hattından 

birkaç metre mesafede Hollanda top
rağında bulunan kahvenin önünde ce
reyan etmiştir. 

Hollanda Londra'yı protesto etti 9 teşrinisani öğleden sonra, iki in
Amsterdam, 23 a.a. - Holanda mat- giliz zabiti yanlarında bir Hollanda

buat bürosu aşağıdaki yazıyı neşret - Jı olduğu halde gene bir Hollandalı 
miştir : şoför tarafından idare edilen büyük 

İngilterenin düşmanlarına karşı tat bir otomobille kahv.~ni~., önüne var· 
bik etmek mecburiyetinde bulundu- mışlardır. O anda gumruı< parmaklı· 
ğunu zannettiği mukabele bilmisil 

1 ğının kolu kalkmıg ve mitralyözle. ı;nü 
tedbirlerini Holanda hükümeti Lon - cehhe.z altı kişi bir alman otomobılın
dradaki elçisi vasıtasiyle şiddetle pro- den ve alman gümrük karakolundan 
testo etmiştir. c çıkmıştır. Bunlardan ikisi Ho~landa 

Bu tedbir bitaraf memleketlere ve gümrük karakolu önünde beklıyerek 
bilhassa alman eşyası alan ve ihraç e- içerdeki Hollanda memu:ların~ kıp~r 
den memleketler için ciddi bir zarar- danmamalarını ihtar etmışlerdır. Bır 
dır. İngiliz mukabele bilmisil tedbir - diğeri kahveye girerek kahvenin. sa
leri bilhassa Holanda için hiç de iyi hibine ve biraz evel hududu geçmış o
bir tedbir değildir. Hususiyle ki ba- lan iki almana silahlarını çevirmişle:
tan vapurlar içinde Holandanın da bir dir. Diğerleri ise Hollanda otomobı
yolcu vapuru vardır ki bütün batan line ateş ederek şoförü yaralamışlar-
vapurların içinde bu en mühimidir. dır. 

Belçika - Hollanda temasları Alman toprağına geçif 
Aınsterdam, 23 a.a. - İngiltere ta- Bunun üzerine, otomobilin içinde-

rafından Almanya·nın deniza;ıırı ya- ki iki ingilizle beraber olan Hollan
pacağı sevkiyatı durdurmak hususun- dalı otomobilden atlamış ve Hollanda 
da verilen karar üzerine bugün La- gümrük karakoluna doğru koşm~ştur. 
hey'e gelen Belçika iktısz.t nazırı Fe- Fakat daha sokağı geçmeden mıtral
lemenk iktısat nazırı ile uzun bir mü· yöz ateşiyle yere serilmiştir. 
takat yapmıştır. Bu mülakat ezcüml:...;e_J.-_'i.;..~.-ü~_şı_.ijnı 1:...11Ht\i;·eue;i bağ
iin" arttırılması imk:inları etrafında lanmış v·e silahla tehdit edilerek hu-
cereyan etmiştir. dudu geçmeğe mecbur edilmişlerdir. 

Holanda iktısat ve hariciye nazır - Kahvede oturan iki almanın da el-
ları Büyük Britanya'nın karariyle ha
dis olan vaziyeti dikkatle mütalea et
mektedirler. Fakat na.zırlar meclisi al 
man ihracatını durdurmak hususunda 
karar ittihazı ihtimali azdır. Bu ted
birleri protesto etmek üzere Holanda
nın diğer bit~raf devletlerle bir!eşıne
si de pek az muhtemeldir. 

Hükümet mahfilleri halen Londra
da bulunan ve iktısadi müzakerelere 
girişmek üzere bekliyen holandalı üç 
delegeni:ı Holandaya avdeti icap et· 
tiği mütaleasındadırlar. Zira haliha -
zırdaki şartlar dahilinde bu müzake
relere devam edilemiyecektir. 

Almanya'mn tehditkar tavrı 
Amsterdam, 23 a.a. - Havas ajan

sı bildiriyor : 

leri bağlanmış ve alman toprağına sev 
kedilmişlerdir. Müteakiben Gestapo 
aianları mitralyözler kahvenin sahi
bine ve garsonuna ve gümrük memur
larına tevcih edilmiş olduğu halde 
Hollanda otomobilinin basamağına 

ancak yedi kişi kurtarılmıştır. Vapu
run kaptanı da ölmüş!ür. 

Londradan bildirildiğine göre in· 
giliz Germandus ve Dareing gemile
ri İngilterenin şark sahillerinde bat -
mıştır. Bu son geminin mürettebatın
dan altısı ölmüştür. 

Son on beş gün içinde İngiliz sahil
lerine on beş alman maynı düşmüştür. 

İnr,ilterenin cenubuşarki sahilleri 
açıklarında bir mayna çarpmış olf11 
bir fransız balıkçı gemisinin 9 kişiden 
ibaret olan mürettebatının akıbetin -
den endişe edilmektedir. 

Abluka hakkındaki Fransız - İngi
liz tedbirlerinin ilanı üzerine bitaraf
lar hakkında acıklı bir lisan kullanan 

cevap veriyor Nazi zimnmclarl.arı şimdi Belçika ve Bir Finlandiya gemiainde 
araıtırma 

Londra, 23 a.a. - Deyli Meyi gaze- Holanda hakkında tehditkar bir tavır 
tesi, başmakalesinde diyor ki: almaktadırlar. 

•Bazı bitaraf memleketler, deniz- Bunlar bitaraf memleketlerin bita-
den yapılacak alman sevkiyatının dur raflıklarına hürmet ettirmek arzu ve 
durulması için büyük Britanya ile kabiliyeti göstermeleri şartiyle onla -
Fransa tarafından ittihaz edilen ka - rın bitaraflıklarma hürmet edecekle
rarlardan acı acı şikayet etmektedir- ri yolunda meşkuk teminatlar vermek
ler. Bu kararın bu memleketler tica- tedirler. Nazi .zimamdarlarının bita· 

raflık tabirinden anladıkları mana alretini ve deniz nakliyatını pek fazla 
mutazarrır edeceği ve bu hususta pro man matbuat servisleri şefi Otto Di

etrich'in başlıca mesai arkadaşı Sun
testoya esas itil.>ariyle haklı oldukla- derm:ın tarafından izah edilmektedir. 
rı aşikardır. Fakat, bu memleketlerin 
yapamıyaca~ları bir şey varsa o da, Sunclerman şöyle yazıyor : 

"Bitaraf memleketler İngiltere i • Fransa ile 1ngiltere·nin bu karardan 
l . . . 1 . l\' • k. çin Majino hattından daha mühim-vaz geçme er111ı ısteme aır. ·ıeger ı. ,. 

d Al , 1 . oır ... 
aynı zsman a, manya< an, rr:ayın S d a • ·· II 1 d tb • . . un erm n a gore o an a ma u-
ve tl"htelb"lhır harbıne nıhayet verme- 1 b' t f • ı·k ·· k 

· · 1 atı ısrar ı ır ara gır ı gosterme -
sı talebınde bclunsunlar. ı · z· .. Hola d h·1· · ··d Al b .... k B . b.. .. tec ır. ıra n a sa ı ının mu a-
d.. m~nya, :~u ~.~ta.~7~·1 • ut un f-a tertibatı alman hududur.da alınan 

und''.u
1 
a~ tecr1ı e ve uy~i< rıtabnby.?- tedb!rlerle mlitenasip değildir.,, 

yı ız e:ıne :cpattırmaga teşe us • • 
ctm~k için. c;:ir':in usuller kullanmış- Alm~nya may~ harbını 
tır. Bit1raflar bövJe bir musibeti ka- §ıddetlendırecek 
bul ederler mi? Elbette hayır. Bita • Amstenlnm, 23 a.a. - Nieuwe Rot-
raflar, demokrasi!erin hezimete u~- ter<lamsche gazetesinin Berlin muha
ramr.~ı. kendi hezimetleri demek ola- biri dün akşam verilen resmi alman 
cağını r.nlamnlıdır ar .. , beyanatında Almanya'nın abluka hak-

Helsinki, 23 a.a. - Minerva adın -
daki Finlandiya vapuru, Baltık deni
zinde bir alman harp gemisi tarafın -
dan araştırılmış ve bir alman limanına 
götürülmüştür. Vapurda Amsterda
ma nakledilmekte olan kereste bulu
nuyordu. 

Bir İngiliz vapuru torpülenJi 
Londra, 23 a.a. - 4576 tonilatoluk 

yunan Elena vapuru ingiliz sahilleri 
açıklarında batmıştır. Vapurun bir 
mayne çarptığı zannediliyor. Vapur
da bulunan kadın, erkek 24 kişi bir 
sandalla sahile çıkmıya muvaffak ol
muşlardır. 

Bugün öğrenildiğine göre, ingiliz 
Darino vapuru 19 teşrinisanide bir 
alman denizaltısı tarafından batını -
mıştır. Miirettebattan 16 sının ölmüş 
olmasından korkuluyor. 11 kişi deniz 
altıda üç gün kaldıktan sonra bir İ
talyan vapuruna nakledilmişler ve bu
gün İngilterenin 1J3rk sahillerinde 
bir limana çıkarılmışlardır. 

çıkmıtlardır. Bunlardan biri yaralı 
ıoförU otomobilden dışarı atmı§, mo
törü çalıştırmış ve otomobili alman 
toprağına sevketmi~tir. 
Kırmızı beyaz renkteki gümrük ma

niası tekrar inmiş ve otomobil alman 
toprakları içinde süratle kaybolmuş
tur. 

Kahve sahibi ile gümrük memurları 
o zaman Hollanda makamatına tele -
fonla meseleyi anlatmışlardır. Hollan 
da polisi Venlo şehrine geldikleri za
man hudut sükunet içinde idi ve yal
nız alman gümrükçüleri vardı ki, bun 
lar da hiç bir şey görmediklerini söy
lemişlerdir. 

Paris, 23 a.a. - ''Havas" Matbuat hülasaları: Alm 
beynelmilel mayn kanunlarını ihlal etmesi üzerine fram~ 
giltere tarafından tatbik edileceği .bildirilen mukabil 
fransız matbuatının başlıca mevzuunu teşkil etmektedir. 
at, franıız ve İngiliz tedbirlerinin bir kere daha müştere1 

rette alınını§ olmasından dolayı memnuniyet 8Österme!t 

Hollanda'nın Berlin'e muhtırcuı 

Londra, 23 a.a. - Daily Telegraph 
gazetesinin Amsterdam muhabiri ya
zıyor: 

Berlin'deki Felemenk maslahatgü
zarı 9 te~rinisanide Venlo'da cereyan 
eden hadise hakkında alman hariciye 
nazırına bir muhtıra vermiştir. 

}' akal.anan İngilizlerin 
hal. tercemeleri 

Berlin, 23 a.a. - Salahiyettar bir 
makam, yakalanan iki ingiliz Enteli
cens servis memurunun tercemeihali
ni . bildirmektedir: 

Ordre gazetesinde Pertinax, Fran
sa ve İngiltere tarafından alman eko
nomisini tahrip için şimdiye kadar 
tatbik edilen usulün ne olduğunu an
latıyor ve diyor ki: 

İki memleket muvazi fakat yavaş 
yavaş tesir edecek tedbirler tatbik et
mekte idiler: 

1. - Kaçak eşyanın kor.trolü, 
2. - Bitaraf memleketlerden Al -

manya'nın levazım tedarikine mani o
lunmak Ü.zere bu memleketlere külli
yetli miktarda mübayaatta bulunul
ması, 

3. - Bitaraf memleketleri Hitler 
imparatorluğu ile normal ticaretlerini 
arttırmamağa taviz mukabilinde ikna 
için müzakerelerde bulunmak. 

''Meyveyi değil, ağacı 
koparacağız" 

Alman ticaretinin inki~afına men
baında değil, neticesinde mani olmak 
istiyorduk. Alman ihracatına mani ol
mayı istihdaf etmiyorduk. Şimdi mey
vayı değil, bizzat ağacı koparmak is
tiyoruz. Almanya'ya yalnız Avrupa 

kıtasında onun sİ'-.. '"İ tazyik" 
memleketlerle m =le tıist 
caktır. Bu mübade ... sistemi 
bir şekilde cereyanı ise. dövi 
göstermektedir. Bitnraf 
garp devletlerinin topyekun 
topyekun bir müdafaa ile m 
mecbur olduklarını teslim 
dir. Bunu Almanya mecbur 
Müttefikler buna müracaat 
leri takdirde demokrasiler 
cak ve küçük devletlerin is 
hüriyetleri de birlikte ortad 
caktır. 

Ere Nouve1le gazetesi de 
detli kararın zaruri olduğu 
dedir. Abluka, karar verilen 
linde dahi, İngiliz eşyaya ta 
mekte ve buna binaen harp 
ne uygun bulunmaktadır. 

Almanya bir kere daha es 
uygun olarak hareket etmiş 
!andığı bütün vasıtalar gay 
dir. Almanya'nın müttefiki 
da ittihazıa mecbur kalınan 
tedbirlerden şikayete hakkı 
ki usul mukayeaede:ı çok u 

ı. - Richard Henry Stevens, 1893 
te Atina'da doğmuştur. 1909 senesin
den 1911 senesine kadar, Heidelberg'
te bir ingiliz • alman mektebine de -
vam etmi~, İngiltere'de polis imtiha
nına girmiş, sonra 1913 te Hindistan'a 
gitmiş, 1930 da Avrupa'ya dönerek 
Estonya'da faaliyette bulunmuş, son-
ra yeniden Hindistan'a dönmüş ve in
giliz istihbarat servislerinde çalışmış
tır. 

Amerika Japonya'ya ka 
politikasını değiştirme 2. - Sigismund Bayne Best, 1885 

de İngiltere'de doğmuştur. Umumi 
harpte, ingiliz genel kurmayı istihba· 
rat dairesinin başında bulunmuştur. 

Alman gazetelerinin hücumları 
Berlin, 23 a.a. - "D. N. B." bildi- • 

riyor: 

Japonya'nın Amerikan menfaatlerine a 

tavn, Amerika'daki ho~nutsuzluğu arttı 
İngiliz İntelicens servisinin Mü -

nih suikastının müşevviki olarak sabit 
olması bugün de matbuatın başlıca 
neıriyat mevzuunu te~kil etmektedir. 

Vaşnigto:1, 23 a.a. - B. Welles'- Diplomasi rnahafili ile bir 
in Amerika ile Japonya arasında azası, Çin'e karşı tecavüzleri 
yeni bir ticaret muahedesi akdi için etmek amerikan mahsulat v 

hiç bir müzakereye girişilmemiş ol- tını kullanan Japonya'nın 
duğu suretindeki beyanatı, diplo- vazım müteahhidinin Ame 

--=-----._... -a--...a--.ı,__..,..~ • ,,,,, • • .,.._~...,........,..--.;.,~~"" kabul etmeJrteaır. 

si tarafından güya muhalif zabitlerin tinin Japonya ile olan münasebatın- Diğer taraftan Japonya'd 
emrine, hakikatte ise İngiltere hükü- daki azimkarlığın yeni bir nişanesi kan ticaretinin ehemiyeti, ~ 
metiyle muhabere için emniyet hizme- telakki edilmekttxiir. nın iktisadi hayatı üzerind 
tinin S. S. zabitleri emrine verdiği Bu mahafil, Amerika ile Japonya tesirler vukua gelmesine m 
telsiz telgraf tesisatının fotoğrafileri- arasındaki ticaret itilafnamesinin i • için biraz itidal ile hareket 
ni neşrediyorlar. Bu fotoğraflarla bir- cabında ittihaz edilmesi ayan azasın- ni icap etmektedir. 
likte neşredilen teknik izahattan, bil- dan bir çokları tarafından talep olu- Maamafih mühim bir ame 
tün parçaların ingiliz mamulatı oldu- nan mukabelebilmisil te<lbirlerini ta- essesesinin imal etmekte ol 
ğu yalnız madeni boruların amerikan yin edebilmek üzere Amerika hükü- ipek sayesinde Amerika'nı 
mamulatı olduğu anla~ılmaktadır. meti tarafından altı ay evci haber ve- de dolayısiy~e Japonya'ya o 

Völkischer Beobachter yazıyor: riJmck suretiyle 20 temmuz tarihin- lıktan yakasını sıyıracağı 
Münih dramının başlıca şahsiyeti de feshedilmiş olduğuna ehemiyetle prensipler namına tecavüzü 

Georges Elzer değildir. Elzer Alman- işaret etmektedir. mesinin mantıkan icap etti· 

ya'yı berhava edecek olan büyük bom- Amerika'nın memnuniyetsizliği mukabelebilmisil tedbirleri 
ha makinesinin ancak kürük bir çarkı- ği mütaleası ileri sürülmek 

:s artıyor 
dır. O zaman bu altı aylık müddet, Ja-

lngiltere al.man iddial.arını ponya için takip etmekte olduğu u-
reJdeJiyor sulleri yeniden gözden geçirmek ve 

Londra, 23 a.a. - Royter ajansı bil Amerika'ya karşı daha dostane bir 
diriyor : siyaset kullanmağa karar vermek için 

Himmler, beyanatında, Münih bira- kafi bir mühlet addedilmiş idi. 
hanesi meselesiyle Venlo işi arasında Bir çok amerikalı müşahitlere göre 
bi rmünaaebet bulunduğundan bahset- Sovyet Rusya ile Almanya arasında
miş olmasına rağmen, böyle bir müna· ki.mukarenet.in Tokyo'da tevlit etmiş 
sebetin vücuduna hükmettirecek bir olduğu infirat hissi, Japonya·da böy
delil yoktur. Himmler, intelicens servi le bir istihale vukuunu kolaylaştıra
sin, Münih suykastını teşvik ettiği ve cak mahiyette idi. Şimdiye kadar a
paraca yardımda bulunduğu iddiasın- merikalılar, bu ümidlerinde hayal in
dadır. İngilizlerin Lahey'de bir tethiş kisarına uğramışlardır ve japonların 
ihtilU merkezi tesis ettiklerini ve bu Sovyet Rusya ile yapmakta oldukları 
merkezin Almanyada faaliyette bulun musirane müzakereler, amerikan dip
duğunu iddia eylemektedir. Hiınmler, lomasi mahafili tarafından bu istiha
entelicens servise mensup iki memu • lenin makfis bir vaziyet mevcut ol
run kaldırılmasından bahsetmektedir. duğuna biT alamet olarak tefsir edil-

Suyka.ıti kim hazırladı? mektedir. 
Amerika tebaasına ve amerikan Himmler, bu hadiseler arasında bir 

menafiine karşı Japonyanın takip etmünasebet aramak suretiyle, Lahey' -
mekte olduğu dostluğa miinafi usuldeki merkezin, Münib suykastı mesu-
ler karşısında Amerika'nın duymakta llyetini taşıdığını iabat etmek istiyor. 

Fakat Himmler'in sözleri delil teşkil e bulunduğu memnuniyetsizlik bir kaç 
demez. BiJikia, bizzat onun kendi söz aydanberi mütemadiyen artmaktadır. 
lerinde, suykastı Gestaponun hazırla- Amerika'nın ihtarları 
dığı delili görülüyor. Filhakika, Himm Bir kaç hafta evel Tokyo'da ameri-

Bulgaristan' 
bir infilak o 

5 ölü, birkaç yarah 
Sofya : 2 a.a. - Herbiye n 

bir tebliğine göre, Kazanlık 
mat fabrikasında andaht t 
yapılırken bir bomba patlam 
subay ve üçü fenci olmak · 
kisi ölmüştür. 

İkisi subay dmak üzere 
yaralı vardır. 

Dörtyol (İfl(ilerine b 

Adana, 23 (Hususi) - H 
si bugün Dörtyol çiftçi ve p 
!arının iştirak ettiği bir top1 

yaset etmiştir. İstihsali arttı 
1unda konuşmalar yapm•§lar 
yol siftçilerine 200 ton bu~ 
tılacaktır. 

ler, kaldırılan iki memurun "Gestapo- kan sefiri, Amerika hükümetinin salı
ya projelerini ve planlarını ifşa ettik- nnın tükenmiş olduğunu söylemek 
!erini" söylüyor. Eğer bu memurlar suretiyle amerikalıJarın umumi hissi- Çocu!darın attığı 
bu if~atta bulunmuşlarsa, demek ki ne terceman olmuştur. Daha geçen • 
Gestapo proje ve plana vakıftı ve !erde B. Summer Welles, Tien • Çin- ZQVOUI bir ÇOCUk 
Gestaponun bu proje ve plana vikıf deki imtiyazlı ingiliz - fransız mın-
olması, suykast yapıldıktan sonra, takalarında bulunan amerikalı tacir- Bursa, (Hususi) - Muradiye 

lere yapılan muamele dolayıs· 1 b. si.nde sokakt.a oyrurıı.!1 iki buc;u Gestaponun bunu bizzat tertip etmit ıy e ır • bır c;ocuk, dıfer b!ıyuk çocul.lar 

/Jayn harb;nde Almanyanın kındaki Fransız - İngiliz tedbirlerine 
fikri mayn harbini şiddetlendirmekle mu -

kal:>ele edeceği lıildirildiğini haber ver 

Amirallığın bir tebliğine göre, in
giliz mayn gemisi Aragonite dün bir 
mayne çarparak batmıştır. Dört bah
riyeli yaralanmıştır. 

olması demektir. Zira. suykaatın vu. protestoda bulunmuş idi. Tien • Çin'-1 rı talılıırla başmdn yara'nmış 
ku bulacağını bildiği halde mani ol - de amerikan malları, japon memurları kaldırılan zavallı yavru ölrni!ı.;ti' 
mamıştır. Meğer ki Himmler yalan aöy tarafından sokaklara atılmıştır. 
lemiş olsun. Bu takdirde entelicens Japonya ile Amerika arasındaki ti- Adana h!JVQ B ern, 23 cı a. - Alman istihbarat mekted:r. 

b .. rcısu. ge:;cnlerde neşretmiş oJcluğu Batan diğer gemilzr Bc!r;ika da prote.to edecek 
Bertin, 23 a.a. - Brükselden gelen bir tebli~Je sel5.hiycttar alman maha

filinin ır·n n muharebeleri hakk·nda· 
ki mütalcalarının şu merkezde olciu
ğıınu beyan etmektedir: 

"İngilizler, İngiltere'ye giden tica-

Amstenlatn, 23 a.a. - Londrad ·m hberlere göre Belçika hükümeti de 
resmen bildirildi ğine göre Sulley II Hollanda gibi İngiltere ve Fransanın 
balıkçı gemisi İskoçya sahillerinde iliin ettiği yeni abloka tedbirlerini 
batmıştır. 12 ki§ilik mürettebatından ı protesto etmiye karar vermittir. · • 

servisin bu işte hiç bir dahli yoktur. caret itilafının müddet 20 ikinci ka-
nun 1940 da münkazi olacak ve Ame- Adann, (Hususi) - A 1~,..3 hı1 

Elzer iJam mı eclümif? rika zimamdarları için Japonya ile 0 • nının aı.:aıtlanmnı;ı işin n ı: r m 
A t d 23 M .. ·h ı .. b b verilmesi bu ay•ar ıçi Je tahaki: mı er am, a.a. - unı an .mun~se atın ütün cephelerini lecck, ve me:;dıı.nın Ô'l'"mıiz~ek• 

ıuykaatmın faili olarak itham edilen yem vazıyete göre tekrar gözden ge· bitirilmesine caJı,.ılacaktır. Du m 
Elaer'in idam edildiği hakkmda ıa· çirfp tetkik etmek zarureti hasıl ola- f pılır yapılmaz Avrupa hava hat 
fialar dolaımaktadır. caktır 1 buldan Adanaya uıatılacak ve 

• yakın ı;arka devam edecektir. 
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Günün mesef e~eri : 

Mayn harbi 
Mayn harbi ile yeni bir mücadele 
usulü bulununcaya kadar İngilte· 
re'nin şark sahillerinin gemilere 

kapanması icap edecektir 
YAZAN: 

Son zelzelen ·n 
kati bilan~osu 

Tercan ve Erzincan'da 

nüfus zayiat. ve 

mühim hasar var 
Tercandaki zelzele hakkında dün 

gelen mütemmim mali'ımata göre se -
kizi çocuk, dördü kadın ve ikisi er -
kek olmak ilzere 14 kişinin öldüğü, 
üç kişinin enkaz altında bulunduğu, 

AJmanya'nın ıon günlerde tatbi- biri kadın .redisi çocuk olmak üzere 
kine ba~Jadığı mayn harbi tetkike Amiral Fahri ENGf N sekiz kişinin yaralandığı anlaşılmak -
değer bir mahiyet almı•tır. Son iki tadır. Valilik ve Terca.ıı kaymakamlı-

% Samı un M cbusu 
aün içinde 12 ticaret gemisi ve ikisi ğı tahkikatına devam etmektedir. 
muhrip ve biri mayn tarayıcı olmak ad olacaktır. Geni§ mayn tarlaları B1şköy nahiycı;inin Şeliğe köyünde 
Ü:.cere üç harp gemisinin mayna çar- büyük mayn gemileriyle meydana 1 erkek 3 çocuk ve 2 kadın, Gelengeç 
parak battığı öğrenilmi§tir. getirilir. Bu gemiler gecenin uzun köyünde 2 çocuk, lieran köy.ünde 2 

Geçen büyük harpte §İmal deni- karanlıkları arasında Almanya'dan kadın, Teles köyünde 2 çocuk yıkılan 
zinde muharipler tarafından büyük kalkıp ancak ingili:r:lerin ~ark sahil- binalar altında kalarak ölmü11tür. Bey 
mikyasta mayn harbi yapılmııtı. Jn- lerine karıı maynlannı dökebilirler. beği nahiyesinde 1 kişi ölmüş, 3 kişi 
giltere'nin §İmal sahilleri ile Norveç lngiltere'nin garp sahilleri ve Man§ enkaz altında kalmıştır. Hans nahiye 
aahilleri arasındaki 200 mi) imtida- denizindeki İngiliz ve fransu: aahil- merkezinde de 2 yaşında bir çocuk 
dındaki geniş sahaya hatta alman leri büyük bir mayn harbine müsait ölmilş, 1 kadın ve 7 çocuk yaralanmış
denizaltı gemilerine geçit venniye. değildir. Almanların mayn dökücü tır. Köylerden hasar ve ziya hakkın
cek §ekilde amerikalıların yardımı gemileri Jngilterenin garp sahilleri- d.a malUmat beklenmektedir. Yıkılan, 
ile mayn dökülmÜ§lÜ. Keza Man§ ne kadar uzun bir seyahati göze a • binaların tesbitine başlanılmıştır. 
denizi methalinde ve Dover bog-a ... ı. lamazlar ve bilhassa kuvetle kara-

.. k l d'l o b - d M Erzincan'dahi ha•arlar nın farkında ve alman sahilleri ya - o e ı en over orazın an an§ 
kınlarında müttefikler büyük mik. denizine giremezler. Alman mayn Erzincan, 23 a.a. - Sah günü vu-

1 dökücü denizaltı gemilerinin döke- k yasta mayn tar alan meydana ge- u bulan zelzele neticesi olarak Tcr-
tirmi§lerdi. Almanlar da İngiliz sa- cekleri 3o · 4o maynm da ancak bir can kazasının 135 haneden ibaret olan 
bitlerine karşı büyük mikyasta mayn iki gemiye zarar vermekten başka Karakulak nahiye merkezinrleki evle-
) d J mühim bir tesiri olamaz. ar ökmÜ§ler ve ngiltere'nin garp rin bir kısmı kanıilen yıkılmış ve mü-. ı h'll Denizaltı gemisi harbi uıuliı'nu··n l> k' · · · ve §ıma sa ı erinde müteferrik nok te a ısı ıçınde oturulmaz bır hale gel 
talan ayrıca mayn dökücü deniul· yava§)adığı bugünlerde harbin ba • miştir. Bu köyde on dört hafif yaralı 
tı gemileri vasıtasiyle küçük mik- §ındanberi almanlann müttefikleri vardır ve bur.üne kadar muhtelif faıa
yııs~a maynlemi~lerdi. Hatta bunlar- tehdit ettikleri eırarengiz harp usu- lalarla dokı.ız zelzele kaydedilmiştir. 
dan bir tanesine bir İngiliz kruvazö- lü bu yeni harp silahı ile ba§lamış Karakulak nahiyesinin 65 haneli 

bulunmaktadır. r:i çarparak batmış ve buz denizi llinstu, 27 haneli Mıskı, 45 haneli Ka-
yolundnn Rusya'ya gitmekte olan Gelen hf-berlerden yeni maynla- r;ıdoğan, 27 haneli Mırzaoğlu, 12 ha. 
harbiye nazın Kiçner de buğulanlar nn yaptıkları infilakların eskilerine neli Tabu, 12 haneli Hacıbektaş, 10 
arasında bulunmu§tur. Büyük harp- nazaran çok ıiddetli olduğu ve sırf haneli Keleş, 30 haneli Otlukbeli, 45 
te mayn harbi de, denizaltı gemisi infilakın tesirinden insanca da bü- haneli Ergeme köyleri kamilen ve 40 
harbi gibi müttefiklerin büyük za • yük zayiat verildiği anlaııbnakta · haneli Ardam kôyünün mühim bir 
yiat vermelerine sebep olmuııtu. dır. 1lan edilmeden atılan ve bitaraf kısmı ve 8 haneli Ba~çavuş komunu-

lngilizler 1916 • 1917 senelerin· yolcu ve nakliye gemileri Üzerinde nun 5 h.ınesi yıkılmıştır. Bu köylerde 
de denizaltı gemileriyle mücadele insanca bu kadar zayiatı mucip o. nüfus zayiatı yoktur. Yalnız 15 yaralı 
etmek için yeni yeni usuller ve vası- lan ve demir zincirinden koparak vardır. 

~,. - , ' .. 

B. Gafenko Kont 

Çaki'nin nutkuna 

cevap verecek 
BUkrcş, 23 a.a. - Selahiyettar Ro

men mahafili, B. Gafenko'nun hafta 
sonunda B. Çaki'nin nutkuna cevap 
vereceğini ve Bükreş ile Budapejte 
araimda yapılmış olan ıon görüımele
rin bir tarihçeiini yapacağını beyan 
etmektedir. 

Esi onya' da yere inen 
deniz tayyareleri 

Bern, 23 a.a. - Neue Zürcher Zei· 
tung'un Hclsinki'deki muhabiri, Es
tonya'da kait\ Baltischfort'ta 16 deniz 
tayyaresinin denize inmiş olduğunu 

bildirmektedir. Bu tayyareler. sehrin 
karşısındaki körfeze inmişlerdir. Şid· 
detli bir fırtına, bu tayyarelerden un 
altısını saihle doğru sevketmi,11tir. Bu 
16 tayyare, karya oturmuş ve mühim 
hasarata uğramıştır. 

talar aramıılar ve bulmuılardır. serseri bir hale geldiği zaman zatül- Hant r.ahiyesi evleri kiimilen yıkıl
Aynı zamanda mayn harbine karşı hareke olarak zararsız bir hale gel- mıştır. 1 ölU ve 4 yarlı vardır. Gene bu 

•· d ı · · d mediği anla•ılan bu maynların isli- nahiyenin 40 ha d 'b t D ~ muca e e ıçın e müteaddit çarele- mali huk :r •• •• ne en ı are ozaga 
re baı vurmuşlar ve nihayet paravan . . ukud':'vele ~:ıma~en .muna- kamununun 30 hanesi kamilen yıkıl -
aletini keıfetmi§lerdir. Bu aletle mü fıdı~. ~__aamafıh ınuttefıklerııı .. bu ııııttır. Bu nahiyede 13 ölii, 10 a~ır ya 

hh I .1 b fi yenı aılaha kartı açacakları muca. rah vardır. Gene bu nabiyenln dii•r 
ce ~z. o ıın gemı .e~ a.! ta~~ ann- delenin muvaffakiyetle neticelenme- köylerinde 165 ev hasara u~ramı•tır. 
dan ıkı yana gemının •uratı ıle açı· · • .k . -· .. h . d' s 

l 3 5 k 1 d 
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1
. _. d sının gecı nuyecegı §Up esız ır. Başköy nahiyesinin Keleı::e köyUn-

de 3 çocuk, 2 kadın, Gelence köyünde 
Z çocuk, Hırpani köyünde ı kadın, To
los köyünde 6 çocuk ki 15 kişi yıkılan 
uinalar altında kalarak ölmUştür. Ev
leri yıkılan halk sokaklarda kalmıştır. 
Erzincan valisi iki gündenberi rcfa. 
katinde aıhiye memurları olduğu hal-
de felaket mıntakasında gezmektedir. an ve • u aç enn ıgın e seyre- ~ 

dan bu aletlerin bağlı oldukları ku
vetli çelik halatlar, mayn tellerini 
"esmek ve geminin yanından uzak· 
laıtınnak suretiyle mayoların &'8· 
milerin altında patlamasına muvaf
fakiyetle mani olmuştur. Bu ıuretle 
mayn harbi de tamamen tehlikesiz 
bir harp usulü halini almııtı. 

Büyük harbi takip eden ıulh 
devresinde paravan aletlerine karıı 
koymak üzere yeni aletler ke~f e ça
lıııldığı ve bunun için müteaddit a• 
letler ve usuller bulunduğu duyul
mu§tu. 

Sir John Simon'un inıiliz radyo
sundan Öğrenilen avam kamarasın· 
daki beyanatında almanların mik • 
natısi mayn kullandıklarından ve 
bunun La.hey muahedetine mugayir 
olduğundan ve hatta en son iki ay 
evel gayriinsani harp vasıtalarına 
müracaat etmiycceklerine dair ver
dikleri sözü tutmadıklarından acı a
cı ~ikayet ettiğini &Ördük. 

Batan on beş geminin paravan 
ileti kullanıp kullanmadıkları an· 
laıılrunamı~tır. Fakat iki muhribin 
ve bir mayn tarayıcı geminin iki gun 
içerisinde batması mühimdir. Çün· 
kü bu harp gemilerinde muhakkalıl 
parııvan aleti vnrdı. o halde para· 
van aletlerinin yeni miknatısi mayn
lara karıı müessir olmadıir anla~ıl· 
maktadır. Batan japon gemisinin 
kaptanı if ade!ıinde gündüz seyrel· 
tiklerini söylemi~tir. O halde mayn
lar serseri değildir. Zaten ıerseri 
maynların gemilere çarpması pek 
nadir vukua gelen bir hadisedir. Bir 
ıerseri mayn geminin tam ilerisi is
tikametinde olmayıp biraz yanda 
kalsa geminin baş tarafında çıkar -
dığı au!ar maynı büsbütün gemiden 
uzakla§tırabilir. 

Par ... van aletinin müe!sir olamadığı 
bu yeni maynlnrı taramak ve temiz-
1-mek mevcut mnyn taray1cı gemi · 
larle nıümkun olauııyacağa benzi · 
yor. Bunun için rl"ayn tarlalarını u· 
zaktan infilak ettirecek bir miknalıs 
cereyanının denizden geçirilmesi 
imkanının bulunmasına ve yahut 
miknalısiyel has&ası olmıyan ahıap 
mııyn taray&cı gemilerin s~ratle ya· 
pılmas.na zarure t hasıl olacaktır. 

Yeni alman mayn harbi bu ba· 
kımdan tetkike şayandır. lniilizle· 
rin bu yeni oilahla mücadele çarele
rini sürotle bulacaklarına hiç §Ün· 
he yoktur. Yeni mücadele usulleri 1 
bulununcıya kadar lngiltere'nirı 
!ark .ahillcrinin bütün bitaraf ge • l 
mi!ere kaptılmasına mecburiyet ha-

Dün Halkevinde poliı memurlarına •eyriıeler mevzuu ile alcilıalı r== 
o/aralı i§aretçilik hakkında bir konleranı verilmiıtir. Reımimiz, r---·~-~ ···~~; t 

konleranıı takip eden poliı memm·larını gösteriyor d' Ca ANIN M RASi 
Ed ıe ntor (Türkçe ıözlü) 

...... 111 .............................................. . 

ANKARA V ALILIQI 

Şose • • ta mırı 
Ankara Valiliğinden : : 

Ankara - Kırtehir yolunun 32 + 500 

- 36 + 800 üncli kilometrelerinde ya
pılacak (19354) lira (61) kuru:ı ketlf 
bedelli şose tamiri ve noksan imalatı 
sınaiyenin yapılması i'leri 7·12-939 

perıembe günü aaat 15 de Villyet dai-
• mt encümeninde ihalesi yapılmak Use· 

re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

Nümune lıaıtaneıindeki gönüllü hastabakıcı kurılarında dersler 
devam etmekte ve kayıtlı bayanlar, derıleri muntazaman takip 

etmektedirler. Yukardaki reıimlerimiz, dün taleb.ler 
dersleri dinlerken alınmııtır. 

Muvakkat teminatı (1451) lira (60) 
kurut tur. 

İlteklllerin: teklif mektuplarını, 
muvakkat teminat makbuzları, ticaret 

odası vesikaları ve bu ite ait vilayet 

makamını ihale tarihinden 8 gün evet 
istida ile müracaat ederek alacalcları 

fenni ehliyet vesikalarıyla birlikte yu

karda adı ieçcn günde nat 14 de ka • 
dar daimi encümen reiılifine verme • 
teri. 

Bu ite ait ketif ve ıartnameyi her 
gün Nafıa müdürlüğünde görebile • 
cekleri. (5887) 15838 

• 

T. IS BANKASI 
.:a 

1940 Küçük cari hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 
Keti~eler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağuatoı, 1 lkmcitetrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarası• hesaplarında en az elli lira31 bulunanlar 
kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 İKRAMİYELERi 
1 Adet 2000 Lirahk == 2000. Lira 
3 il 1000 ~ 3000. " ,, 
6 . 500 - 3000. il il - il 

12 il 250 = 3000. 
40 100 

il il 

-= 4UUU. il il il 

75 50 - 3750. -il il il 

210 ,, 25 il - 5250. - il 

Türkiye lı Banka11na para yatırmakla yalnız paTa birik
tirmif olmaz, aynı ~amanda taliin~i de denemİf olrumnuz. 

, 

Kontrplak ve saire alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğünden : 

1) 17 - 11 • 939 cuma günü ihale edilecefi ilan edilen: 
Muhammen bedeli 14450 lira olan 6900. m 2 Kontrplik'ın 

,, ,, 11000 ,, ,, 3000. m 2 Kontrplik'ın 

•• ,, 9500 ., ,, (21. m1
) Amerikan çam kalaı•ın. 

,. ,, 7000 •• ,, 6000. m2 keten bez ile muhtelif geni11t1ı:te .. 
18000. metre tırtıllı ve dib: ,eridin, 

,, ,, 4800 ,, ,, 3000. kilo beyaz ve 1000 kilo yetil llk'ın, 
,, ,. 1800 " ,, 1500. kilo Aıeton'un, 

talibi çıkmamış veya çıkan taliplerin teklif ettikleri fiatlar yilksek 16riil· 
milş olduğundan bu ihtiyaçların pazarlıkla satın alınması 30.11.939 perftm
be gUnü ıırasiyle uat 9, 10, 11, 14, 15 ve 16 ya tehir edilmiıtir. 

2) Taliplerin, kanunun 2 ve 3 cil maddelerinde yazılı vesikalarla mubam· 
men bedelin yUr:de yedi buçuğu nispetindeki muvakkat teminatlırlyle bir· 
likte mezkOr ~n ve saatte TUrk Hava Kurumu Binaaında Türkkutu Genel 
DlrektBrlUIU satın alma komisyonunda bulunmaları nın olunur. 4359 

ZiRAAT VEKALETi 

Pulluk, Diskharo ve Mlbıer 
ah nacak 

Ziraat Vekaletinden 

Zirai lfombinalar ihtiyacı için kapı 
lı zarf uıuliylc 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 puJluğun behcrine 600,6 Diskll pul 
tuğun beherinc 750 ve Diksharonun 
beherine de 350 lira kıymet tahmin c. 
dilmi~tir. 

2 - İhal' 14 birinci kanun perşem 
be günU saat 15 de Ziraat vekaleti bi
nasında müte§ekkil ıatın alına komis 
yonunda yapılacaktır. 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 
adet 5 Dikali pulluk için 675,15 adet 
6 Dikıli p\llluk için 844 ve 30 ıdet 
Olkıharo için 78S lira Pluvalckat toml 
nat verilecektir. 

4 - Bu makinelere ait idari ve fen• 
ni 1artnamcler zirai kombinalar mü 
dürlilğünden parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin kapalı zarflarını 
14 Brinci k!nun perşembe gUnU saat 
14 de kadar komisyona vermeleri •e 
saat 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

Satıhk beş tay 
Ziraat Vekaleti Veteriner U. Mü

dürlüğünden : 

26-11-1939 pazar günü saat 13 do 
Ankara hipodromunda açık artırma 

suretiyle satılacağı ilSn edilen Kara
cabey harası yetiştirmelerinden 938 

doğumlu ve 1940 angajmanlı koşula

rına kayıtlı 5 safkan İngiliz tayının 
görülen lüzum üzerine satışlarının 

3-12-1939 pazar gününe talik edildi. 
ii ve aatıJın rnezk(\r glinde aut 13 te 
yapılacağı il5n olunur. 15976 
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MiLLi MÜDAFAA D. DEMIRYOLLARI 

Tamirat yaptırılacak K.ireç ahnacak 

ViLAYETLER 

Pııarllk smeflylı lhlle lllnı 

ate kadar gelmit olması ve dıt zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilemez. (9390 / 5863) 15802 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- D. D. Yollan 2. ci lıletme Artır- Mufla Vlllyetlnden t 

... l'ayonundan •• ma ve Eluiltme Komiayonunclan ı . .... ~ı 
Pamuk corap ipliği ahna<ak 

Ke~i f bedeli 3341 lira 25 kuruı olan Azı· 
kara 11hi:ye depoıu tamiratı pasarlıkla 7ap. 
trrrlaeaktır. Pazarhiı: 27-11-9l9 pasartecl 
cı.inü saat 11 dedir. Kati teminau: 501 Ji. 
ra 20 kuruı olup .. rtnamesi 9 lıcıınap ko
misyonda ıörillür, Taliplerin muanen va
kitte M.M.V. Sa. Al. Ko.da bulwımaları. 

(5771) 15750 

Sargıhk bez ahnacak 
M. M. Vekileti Satm Alma Ko

llliayonandan ı 

Beher metr"ine tahmin edilen fiyatı 38 
ku.ruı olan 9000 metre ur11lık mermer 
hesi 29 ikinci teırin 939 çarpnıba sünü N• 
at 11 de pazarlıkla satın alınacatmdan iı
teldilerin 513 liralık teaıinatlari ile bir
libe pazarlık gün ve ıaatında Anbrada 
M. il. V. utm alma Ko. da bulunmaları. 

. (5904) 15865 

Lastik ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

llÜqoaandan ı 

U5 x l500 ebadında 75 :120 adet llstik a
çık ebiltmeye konmuıtuı. (tc; ve dıı be
raber) beherine 66 lira fiyat tahmin edil· 
Dliıtir. Jl:bUtmeai 6.12.939 çarpmba cünil 
aaat 11 dedir. İlk teminatı 375 Ura olup 
tartnameai komisyonda ıörüllir. Taliplerin 
ınuanen valdtta M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
bulanmalan. (5924) 15867 

Üstüpü ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

IDİayonundan ı 

Beher ldJonna 40 1rmat tabmitı edilen 
&000 altı bin kilo tlatilpil açık ekailtmeye 
L:onmuıtur. Ebiltmesi 15,12.939 çarpmba 
günü aut 14 dedir. İlk temimtı 180 lira 
olup .. rtnameai ,,. ntlmuneai komiı,onda 
förülür. Taliplerin mual'l'en valritta M. 
.M. V. SL AL Ko. da balunmalan. 

{59215) 158151 

Eler tıkımı ıhnacak 
M. M. Veklleti Satm Alına Ko

miıyonuudan ı 

Beherine tahmin edilen fi,atı 15 lira 
olan 300 : 500 adet eser takımı pazarlıkla 
atın alınacaktır Pasarlıtı: ~11-939 ulı 
cilntl uat 11 deıİlr. Katt teminatı : 4500 Ji. 
n olqp autnaıneai 150 kurup komiayon
dan alınır. Taliplerin maanen vakitte M. 
il. V. Sa. AL Xo.da bulunmalan. 

(5925) 15871 

Sedyelik bez alınacak 
M. M. V ekileti Satm Alma K.o

lpl•J'Ollandaıı ı 
-i4o lmrq olu 1800 metre İÖdnlik t;;; 
27 - 2. Tq. • 139 paıarteel rUııli aaat 11 de 
puarhkla Atnl almatatradan lateldilerla 
lıtl liralık teminatlul:ylo birlilrte pazarlık 
cUa Ye uatında Ankarda M.M.V. satın 
a1- komla,onanda bulwımalan. 

(5934) 15110 

o oksijen alınacak 
M. M. Vekileti Satm Al..._ Ko

DÜa,.onandan : 

Yerli awnalltmdae ye lttıpeiee tala • 
alin tdilea fiyatı esoo lira olaa 10.000 adet 
IOO Gr. bk ıiıe O obljene 15 • 1. Klmın • 
919 euma cünil uat 1 l de kaapah sarf u. 
auliyJe utıa alınacajaıdaa iateldlleriıı A7 
lira 50 K1"1. hk temiııatlariyle birlikte tek· 
lıf mektuplarını ekıiltme uatmdan bir U• 

ıt cveline kadar Ankarıda 14.M.V. aaua 
•ima komiıyonuna vermeleri. 

(5929) 15960 

Battaniye alınacak 
M. M. V eıklletl S•tm Alma K.o

DaÜJODundan ı 

Bellerine tahmin edilen fiyatı (8) aeki• 
tin olan (3500) Uç bin bet yüz adet bat
taniye pazarlıkla münakauya konmuı;tur. 
lhaleai 21-11-939 ulı ıunü uat on birde
dir. Kati tem!aatı (4.200) dört bia iki yüz 
lira olup pnaameai (140) yüz kırk kurut 
Dmkabiaiııde M.11.V. utın aloıa korniıyo. 
•-.dan alınabilir. tatekUJerin lranwnırı e • 
mir etiji belıelerle ihale uatında M.?d.V, 
l&UD alma komieycmuna ıdmeleri • 

(5992) 15053 

Dizel motör mili 

ah nacak 
M. M. Vek&leti Satm Alma Ko· 

llliayonaadan ı 

1 - Bir adet 300 beyıf rllk diset motör 
adli açık ekıiltme ile aatm alıııacalmr. 
Muhammen bedeli 3173 lira olUP ilk temi
nat mlktan ısa liradır. Açık eksiltmesi 
11-1%-939 puarteai ıiinü nat 15 de veka
let satın alma komiıyonu.nda yapılacaktır. 
Şartname, evıaf her sün komi17onda IÖ
r6lebilir. lıtoklilerin ilk teminat ve ka -
aunl belıeleri:rle nnıu71n saatte kom!ı -
~onda bulunınalan. (5994) 159154 

Binek otomobili 
alınacak 

M. M. V ekli eti Satm Alma Ko
llliayonundaa : 

1 - Bir adet binek otomobili Mtm ab
.. caktır. Muhammen bedeli (3600) lira o-

lup ilk teminat mlktan 270 liradır. Açık 
eksiltmesi 12-12-939 Alı pü aaat 11 de
dir. Pemıt Ye idari ~i bor giin ko
•ia:roada sarfilebillr. bteklilerin muay -
,_ da ,,. 1Utte 11.11.V. aatm alma ko • 
.. • bal ıl-ı. (t047) U874 

1- Pazarlığa konulan ıı : -.u11 a 
ldaremb: ihtiyacı için 90 ton taze hilkOmet konağı inpaına talip çıkma- latanbul Jandanna Satm Alma 

ve topak kireç Ankara veya ikinci lt- dığından yeniden puarlığa çıka,rıl • Kombyoa ... dan ı 
letmc mıntakaıında herhangi bir la. mııtır. ı _ llncut ev.af ve ntlmaneaine uypn 
tasyonda ve vagon içinde teslim pr- 2- Bu iııtUtın ketif bedeli 64.872 (lS.121) ki,o .-muk çorap ipliii kapalı 

k il sarf ebUtmesiyle aatm alınacaJc Ye ebilt· tiyle ve açık e • tme ıuretiyle satın Ura 49 kuruıtur. me 1 birinclkinan 1939 cama ııitnil ... t oa 
alınacaktır. 3- Bu inpatın 14.872 lira 49 kuruıu bette Taksim Ayaspa .. da Jandarma mm -

Muhammen bedeli 1080 lira ve mu- 939 aeneıinde ve 50.000 lirası da 940 taka komatanhtı binası içjnde komieJODa· 
edil --L4-i musda :papılacaktır. vakkat teminat miktan 81 liradır. aenealnde temye e..-~ r. 2 _Tahmin edilm bedel on doku bin 

28-11-939 tarihine raıtlıyan aalı c6- 4- Bu infuta alt enek ıunlardır : ıd6rt 71s dolman bir lira eekaen dört n. 
nü saat 16 da Ankara iıtuyonwıda A- Proje nq " Uk teminat bin dört yüz altmll bir 

' l Uca aeben dokuz kuruttur. ikinci l•letme binasında toplanacak B- Kepf cemi , s _ Şart kltıdı ve nümmıe h« ciin 
komlıyonda ihalesi yapılacatından lı- C- Kapalı ad uıuliyle ekıiltme komia,__ ıörülebilir. Ve tart kltıdı pa 

teklilerin muvakkat teminat makbuz prtnarneai, i 
1 

i ~~t:!'~~f~rln tatanbul levanın lmir· 
veya banka mektuplariyle kanunun ta F- Bayındırlık 1 er genel~ lifi muhaeebeciliii vezneeine ,..tıracak· 
yin ettiil vesaiki hamilen muayyen meal, lan Ut teminat makbuzu wya banka ke
min ve uatte komisyonda '---ır bulun -E Yapı itleri umum! fenni ıartna fa.Jet mektubu ve 1&rt ~tıdmda yazılı ~ir 
... ı-. belpleri de havi tekhf zarflarını ebılt-
maJan lbımdır. meal, me Meiloda bir sut evetine kadar ko-
Şartname ve mukavele projeleri Jr:o- -F Huauıl prtname, miayonmnuıda bulunnnıt olmaları lhım-

G- Fe .... , .. --- dır. (9371-5822) 15811 nıiıyon kaleminden paruu verilmek- .... • HMU&ftH 

tedir. (5815) 15755 R- lıteklller bu ite ait evrakı 32 1 lfe 1 • h 1 1 k 
Parke tqı alınacak 

D. D. Yollan Satm Alma Kamia
yonundan ı 

Eskiıehir iıtaıyonunda İdarece göı 
terilecek mahalde teslim edilmek ptt
tile beher adedi yedi kuruı heaabile 
6300 lira muhanunen bedelle 90000 a
det parke taıı kapalı zarf uaulUe ek • 
ıiltmeye çıkarılmııtır. Eksiltme 
l 1·12-939 tarihine raılayan pazartesi 
günü saat 11 on birde H.Pap da gar 
binasında birinci lıletme Komisyonun 
ca yapılacaktır. lstekliler eksiltme 
prtnameainde yasılı muvakkat temi
nat ve 2490 sayılı kanunda yazıb ve • 
saik ile teklif mektuplarını eksiltme 
günü saat ona kadar komisyon reiıli
iine vermiı bulunmalıdırlar • 

Bu ite ait prtname ve mukavele 
projesini parasız olarak H.Paıada yol 
Baımüfettitliflnden alabilirler. (0557) 

/5990) 

Asfalt yaptırılacak 

kuruı bedel mukabilinde Muğla nafia il Or f 8SISI Jlp 111 l<I 
mUdürlUfilnden alabilirler. 

5- Puarlık 30 Teıriniaani 939 per· latanbul Belecliyeaiden : 
ıenbe gilnil saat 15 de Mufla nafia mü Takaim bahçesinde yaptınlmıı olan bü. 
dürlüğünde müteıekkil komisyon hu· yük pılnoııwa kalorifer tesisatına ait in-

a 1 cak patın ilıanall için yaptırılacak iılec- ka • 
%Urun a yapı a tır. pah sarf ekıiltmeaine konulmuıtu.r. Mu • 

6- Muvakkat teminat 44gl lira 63 bammea bedeli 42269 lira 34 kunqtur, 
kuruıtur. Ve ilk teminatı 3110 lira 21 kunqtur. Ke-

7 l t Llil • 1 i ...ı b•tme ıif evrakı 21 l kuruı mukabilinde fen itleri 
· - ı e" erın puar ı a 5are ı • müdürlüiündeıa almır. İhale 30·11-1939 

leri için bu ıeneye alt ticaret oduı ve- porıembe cünil aut ıs de İstanbul bele -
aikasiyle pazarlık gilnilnden·aekb gtın diye ~mt cnc:llmeninde :yapılacaktır. Ta-

l ·ıı · lipledn ihaleden 8 rUn evci fen işleri mü· 
evve resmen Mufla vı yetıne müra • dilrlilfilne müracaatla alacakları fenni eh-
caatla alacakları ehliyet veaikuını ib- ll:yet vesikaları ve ilk teminat makbuz ve
raz etmeleri llzımdır. Aksi takdirde :ra mektupları ile 2490 numaralı kanuna 

. . göre huırb:yacakları kapalı zarflarını 
pazarlıia ııtırlk edemezler. ihale rUnl .-.t 14 de kadar daimi eneli • 

(9Z16/5774) 15717 mene vermelerL (9417 - 5872) 15829 

inşaat mü na kasası 
Niide Valilijindea ı 

1 - Ulukııta kasabasına 32 kilomet 
re meaaf ede olan Çiftehan kaplıcuı • 
na il&ve edilecek kıama ait (10337) 
lira (38) kuruı ketif bedelli in9aatın 
ihaleye g6re takarrilr edecek fiyatla
ra nazaran (15000) liraya tekabül e
den ınikdarı kapalı sarf uauliyle ek· 

Bir makinist ah111<ak 
Çan•Mrale Belediyesinden : 

Guojerı ve mazot makineleriyle di
i•r ınakine ve motörden ve elektrik iJ 
!erinden anlar 150 lira ücretle bir aıa
kini•t alınacaktır. Talip olanların bu 
itlere ait veaaikle birlikte ikinci teş
rin 939 aonuna kadar belediyemise 
ıııüra~aatluı ilin olunur. 

D. D. Yolları Satm Alma Kcmıia- ılltmeğe konulmuı 111 de iıtekll çık. 
madıfından ı. 11. 939 tarihinden itl-

yonundan ı baren bir ay milddetle puarbk sure-

(5944) 15883 

Pazarlık ilônı 
Sirkeci ıarı meydanile plinda cö• tiyle ekliltmlye konuhnaaına karar 

terilen yolların topeka aiıttmi ufalt verilmlıtlr. lanit Cümhuriyet Halk Partiai 
lanmaaı iıi 28819,20 lira muhammen 2 - Ekailtme 1. 12. 939 cuma giintı 8afkanhfmdan : 
bedelle ve kapalı sarf uıulile müna- saat (15) te vlllyet dalmt encümen 1 . . . 
kasaya konmuttur. Bu itin muvakkat odwnda toplanacak ebiltmo komia- kı defa kapalı zarf ıle ekııltmeye 
teminatı 2U51,44 liradır. yonunca yapılacaktır. konulduiu halde _alıcı çık?11y~ 46957 
Müııakua 11-12-939 puarteai pntı 3 _ EblltlQl• lira 27 kuruı keııf be•llı lzmıt par-

uat U dt.. . ebUtme ıll· 11-939 tarihinden itibaren bir ay pazar 
lac:aktır. lıteklllorin ayni gi1ıı saat 14 nOnden en az sekiz gün evel vilAyete lıia konmuştur. 
e kadar kanuni veaaik teminat ve eh- mUracaat ederek ibraz edecti fenni Bu ite ait mukavele, proje ve sair 
lfyet veslkalannı ihtiva edecek olan ve ıııali referan• mukabili ehliyet ve- keşif evrakı Nafıa Müdürlüğünde gö
kapalı sarflarını kanun tarifatı daire- slkaaı komisyonundan alacakları vesi- rUJebillr. 
sinde komlıyona vermeleri lbımd~r. kayı ibru etmeleri prttır. Muvakkat teminat 3521 Ura 79 ku· 
Şartnameler 144 kuruı mukabllinde 4 - Bu ite alt prtnameler vı evrak ruıtur. 
Sirkeci vemeılnden verilmektedir. Nafıa mUdUrlUIUnden bedelıl~ olarak f ıteklllerin Nafıadan almıı oldufu 
(9538/5851) 15961 ıörtılebi1ir. (9367/5821) 15709 veılkalara lıtlnaden, yükıek milhen. 

BAŞVEKALET 

Bir memur ve iki 
daktilo ahnacak 
Baıvekilet Beden T erbiyeai Ge

nel Dlrektörliiiündea : 

Genel Direktörlük Saha ve Teıiıler 
Dairesi için yilkaek mektep mesunu, 
devlet hizmetinde bulunmuı ve terci
han teıkiltt lılerinde çalıpnıı bir me
murla (40) ve (50) Ura Ucretll iki dak
tiloya ihtiyaç vardır. Memuriyete ve 
daktlloluklara talip olanların memu· 
rin kanununun 4. üncü maddetinde 
gösterilen evrak ve vesallıleriyle nl • 
hayet 30-11-03D ıünil akıamına kadar 
Genel Direkti:SrlUie milracaatlan llln 
olunur. 15928 

lıpalı zarf ISllllyle 
eblltme llAaı 

dfı veya mimM lcuUanacağ1na dair ve· 
ılka, 939 yılına ait Ticaret odaaı 'btı
dı, ve teklif mektupları ile birlikte 
9-12-939 cumarteai gUnfi saat il e ka
dar İzmit Halk partisi ihale komlıyo. 

Trabzoa Vlllyeti Daimi Enlla• ntma müracaatları lbımdır. (4379) 
aiaclm ı 

1 - Ebiltme:ve konulan it -: . Trab 
son • Rise Nhil yolunun 14 + 850 • NAFIA VEKALETi 
27 + 000 kllometrtlerlnde btb, tor - --------------
kuluk inıaatı ve fOle esulı tamiri, • • • • .. 
köpru ayatı tahkimi. Yapı ve ımar ı1ler1 ılanı 
Keıif bedeli (27274) lira (34) lrurut 

tur. Nafıa V ekiletinclen ı 

2 - Bu ite ald prtnanıeler ve ev- ı - EkılJtmeye konulan ıı: Anka· 
rak tuıılardır • ra Tavukçuluk EnatitUıU binası te-

A - Ekıiltme prtnameal rnel tahkimi itidir. 
B - Mukavele projeli Ketlf bedeli: 1237 Ura 28 ktıruıtur. 
C - Nafia itleri renel prtnamesi 2 - Ebiltme 8. 12. 939 cuma gilnU 

D - Teavlyel tllrabiye, fOle ve kAr saat 14 de Nafıa veklletl yapı ve imar 
gir inpata aid f ennl tartname itleri eb,iltme komisyonu odasında 

B - Huıuıi tartname pazarlık uıullyle yapılacaktır. 
P - Sllıilei fiat, cetveli, bWuai 3 - Eksiltme ıaıtnameal ve buna 

keıif cetveli mOteferrl evrak yapı ve imar itleri 
G - Grafik rtl1Htl11de11 abnabillr. 
lıteyenler Genel J8itname ve pt 4 -E'k:ılltmeye girebilmek için la

~ köprüler prtnameıi hariç olmak teklilerin 92 (doksan iki) lira 80 (aek
Usere diler evrakı (150) lnıruı bedel 1en) kuruıluk muvakat teminat ver

Sa tılık çam tomruğu mukabilinde Naftadan .ı.blllrler. !• meleri llzımdır. 
teyenler Genel prtname ve fOle kap- (5940) 15909 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Dunu111M7 Alaçam Devlet Ora riller prtneıneıhıi bedelıb ıörebi • 
man lıletmeai Revir Aınirltiinclenı lirler. 

ı - Dununbey devlet orman itJet• S - Ekılltme 30-U-039 tarihinde 
mesi istaıyoıı depo.unda iıtifte mn· perıembe günü saat (15) de Trabson 
cut 473 adet muadili 448 metremlklp da Vlllyet mab11"nda-top!anacak da-
890 deıimetremlklp çam tomrufu a- imi Enctimende yapılacütır. 

Su toplama galerisi 

yaptırılacak 
Nafıa Vekiletiml• ı çık arttırma ile satılıia çıkarılmııtır. 4 - Ebiltme bpah aarf uauWe ya 

2 - Tomrukların ayrıca bat kesme pılacalrtır. Ekailtmeye konulan it: 
payları awvcat vı kabakl•ı aoyul- 5 - EblltıMre atnblliDek içini• l) Ankara viliyeti dahilinde kü
muı olup hacım kabuJCsuz orta kutıır teklllerln (204CS) lira muvakkat teaıi- çlik Yozgatta yaptırılacak olan bir 
üzerinden besaplanmııtır. nat venneal, bundan batb qapdald IU toplama galeriıi ve dört baca ke-

3 - Tomruklara ait ıatıı prtname- vesikaları bals olup ıa.termed 1hııD ılf bed,li (7625) lira (15) kuruftur. 
ıi İstanbul, Ankara, Balıkesir orman dır. 2) Elıılttme 18-12-1939 tarihine 
çevirge .ınüdilrlllklerinde ve Dursun- Ticarft oduı teılkuı, teminat mt~ rastlayan pazartesi günü saat ıs te 
bey revir amirlifinde görülebilir. tup veya malıbuzu ve Trabzon Vlll • Nafıa Vekaleti ıu itleri reiıliği ıu 
Tomrukların beher metremikibının liyetinden alacalı ehliyet veıikuı eksiltme komisyonu odasında kapa -
muhammen bedeli 11 lira 70 kuruı . 6 - Teklif mektuplan yukarıda S b zarf usuliyle yapılacaktır. 
tur. üncü maddede yasılı saatten bir uat 3) lıtekliler, eksiltme prtnamesi, 

4 - lıteklileıin % 7,5 muvakkat evetine kadar villyet daimi Encilaıe- mukavele projesi bayındırlık itleri 
pe.y akçeleriyle 4· 1.Z-939 puart11i ıU· nine getirilerek ebiltme komiıyonu ıenel ıartnameai, fenni prtname ve 
nü aut 15 te Dursunbey revir amirli- reiıliline maJrbus ınubbilinde verile projeleri 38 kuruı mukabilinde ıu 
ğine mUraaatlan illn olunur. celrtlr. Potta ile ıanderlJecelr mektu itleri reiıllğinden alabilirler. 

~17) 15968 laruı ~ s ncll maddede ~ .. 4), •tailtcıt•r ff-blkpek isin il-

teklilerin 571 lira 89 kuruıluk mu • 
vakkat teminat vermesi ve eksiltme
nin yapılacağı gilndcn en az sekiz 
gün evvel ellerinde bulunan vesika -
larla birlikte bir dilekçe ile Nafıa 
Vekiletine müracaat ederek bu ite 
mahsus olmak üzere vesika almaları 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri prttır . 
Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye iıtirik ede 
mezler. 

5) isteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Su İtleri Reiıliğlne 
makbuz muakbilinde vermeleri lhım 
dır. 

Postada olan gecikmeler kabul edll-
ınez. (6038) 15972 

ANKARA BELEDiYESi 

Alôkadarlara 
Ankara Belecliyai imar MiicUl ..... 

lüiündenı 

Kadastro 
Ada No. 

681 
687 

İmar 
Ada No. 

839 

" 
688 " 
661 845 
664 848 
691 844 
662 2505 

İstimlak kararı 
Ankara Belecliy.ainden : 

Duatepede yeıile kalbedilmek ise
re takdir olunan 1200 lira mukabilin
de iatimllkine batlanan kadastronwı 
285 inci aduının 30 numaralı parae· 
tindeki ahpp hanenin dört hinodı 
bir biıseainin mutuarnfı olan AU 
oğlu Salih'in ikmıetgih adresinin met 
bul bulunmuıtıdmı ve dört hiaaede 
diler bir bi11eıinin mutallarrıfı olup 
dört aeoe evvel nfat ettiii tahakkuk 
eyliyen Ahmet otlu Mehmet'in kat 
varis terkettlii ve bunların halen ... 
rede bulundukları tayin ve teabit edi
lemediğinden tebligat yapılamadılı 
cihetle 3710 numaralı bnunan 10 aa
cu maddesine tevfikan teblipt Dlllbl· 
yetinde olmaık ilsere on bet gBn lfiD 
illnana ltbum buıl olmuttur. Jltta
sarnf ın ve ilıililerin mukOr hme
nin heyeti umumiyeal için taJwwle .. 
lunan "bin iki yils" liradmı hs-ı.1-
ne dilfen 300 er lira mubbilinde ,... 
pılacak lıtlınlike bir itlrulan ...._ 
3710 numaralı kanunun 12 inci macı
deaine tevfikan kanuni mercie mtlra
caatlan lilsumu nan olunur. (fiOS9) 

1597! 

Yol yaptırllacak . 
Ttlrkkllf'I c ... ı DlrektktQiln. 

den ı 

663 2506 1) Tahmin bedeli S858 lira 81 Jr:u-
675 843 ruı olan İnönü kampı uçuı meydanı 
676 ,, Ue hangar arasında yaptırılacak yot. 
677 açık ekaittmeye lionulmuttur. .. 
679 2) Muvakkat teminatı 289 lira 41 

" kuruftur, 
Şenyurt mahallealnde vaki olup yu- 3) Ketlf n prtnameai her gUn k~ 

karda kadastro ve imar ada numarala- misyonda glSrUlebUir. 
rı gösterilen sahanın müstakbel imar 4) lhaleai 4. 13. 935» puarteıi günU 
vaziyetleri tesblt ve Vekiller Heye- saat 15 te yapılacaktır. 
tince de tasdik edilmittir. Bu adalar- . 5) İsteklilerin mezkQr gün ve saa 
d . . tınde ve kanunun 2, 3 cü maddelerin• 

a gayrımenk~llerı bulqnanların çap- de yazılı vesika vt teminatlariyle bir 
tarını almak üzere İmar Müdürlüğü- likte TUrJrkuıu genel direktörlü 
ne müracaatları ilin ol'-,jur. (6008) satın alma komisyonunda bulwımala-

15948 n. 4329 

Satıhk ankaz 
Ankara Belecliy• imar Müdlrl(ifllDclen ı • .. 

Mevkii Cinsi 
Muhammen bedel 

Ada Panel Ura X. 

Duatepe Ma. 4 ev 5 dükkan ahpp 288 1 ve 4 665 
,, 1 ahpp ev 286 ~ 150 
,, • 285 7 10 

rabiyesi alacak phsa ait olmak flsereenkuı hlularınc:la gösterilen .:ıı: 
men bedelleriyle illn trihlndm itibaren on beş gtın müddetlt açık arttırma
ya konulmuştur, İhalesi 25-11-939 tarilıinc müaadif perfCIDbe ıüııil saat u 
de İnıar Müdtlı'lillünde yapılacağından taliplerin % 7,5 teminatlariyle mü-
racaatları Uln olunur. (5820) · 1575CS 
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Sivas - Erzurum Demiryolu 
istikrazı tahvilleri 

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

nunlar mucibince ihracına selahiyet verilen ve geliri tama
men Sıvas - Erzurum demiryohınun inşasına tahsis olunan 
o/o 7 gelirli Sıvas • Erzurum istikrazmın 20 senede itfası 
meşrut 4,5 milyon liralık altıncı tertibinin kayıt mnamele· 
si 5. 12. 1933 akşamı nihayet bulmak üzere 25. 11. 1939 
saba hından itibaren başlıyacaktır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
itlbari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki lcupüre ayrılmış
tır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan 
daire ve müesseselerce, v ilayet hususi idareleri ve beledi
yelerce yapılacak müzayede ve mÜ'nakasa mukavelele!'de 
tP.minat olarak ve Hazinece satılmış ve satılacak olan Milli 
Emlak bıedeJlerinin tediyesinde başabaş kabul o•unacakları 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta
mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf 
bulunacaklardır. 

Tahviller in ihraç fiyaıtr o/o 95 olarak tegbit ediJm;ştir, 
yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 lir~hk 25 lik 
tahvil bedeli de 475 liradır. 

Kavıt mua..l'!lelesi T ürkiye C ümhuriyet Merk~z. TUr1d .. c 
Cümhnriyeti Ziraat, Türkive 1~, Emlak ve Eyta:m, HaHt, 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile SH.m~r, Eti Ban1 ~· 
lar tarafından icra edilmektedir. Diğer Bankalar vasıta
siyle de bu husus temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarn.,flarmı en emin ve en çok geHr f"ctİ· 
ren sahalarda işletmek istiyenlere keyfiyet arz Ye bu 1<:sa 
suskripsivon müddeti zarfında Bankalara müracı-i'lthn
mn kendi menfaatleri iktizasmdan bulunduğu işaret r-Ju-
nur. 4327 

ORMAN K ORUMA 

Sade yağ ı ahnacak 
Orman Koruma G en el K . Satm 

A Jma Komisyonundan : 

müteşekkil komisyona müracaatları. 
İhale saat 15 te yapılacaktır. Bu hu
sustaki Proje ve şartname Niğde ve 
BOR Halk Partisinde görülebilir. 

4400 

LEVAZIM AMIRLIGI 

----.-.----..... -----~----·---.-.----
OKULLAR 

Muhfe!if a~kef'i e~ya ahnacak 
Harp O ltulu Komutanlığı Sa. Al. 

Koır....isyonundan : 

1 - Harp okulundan subay çıkacak o
kurlar için 771 tane sırma kemer, kılıç 
püskülü, apolet ve kılıç kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Eksiltme 25 - 2. teş. 
- 939 cumartesi günü saat 11 de Ankarada 
harp okulu binasında müteşekltil komis • 
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12336 liradır. 
İlk teminatı 926 liradır. Şartnamesi An • 
karada meıkiir komisyonda ve İstanbulda 
İstanbul Levazım ~mirliği satın alma ko
misyonunda ve ntimunesi ise Ankarada 
komisyonda görülür. 

3 - Eksiltn•eye gireceklerin şartname
sinde yazılı vesikalar ve ilk teminat mek
tup veya makbuzlarını havi teklif mek • 
tuplarrnı belli gÜn ve saatten bir saat e • 
vel komisyonda bulundurmaları. 

(5753) 15743 

Portatif karyola ahna<ak 
Harp Okulu Komutanhğı S:1.. Al. 

Kom isyonundan : 

1 - Harp okulundan subay çıkacak o -
kurlar için 771 tane portatif karyola ac;ık 
eksiltmeye kon:nuştur. Eksiltme 25 - 2. teş 
- 939 cumartesi günü saat 12 de Anka 
Harp okulu bin~sın.da müteşekltil satın 

ra 
al-

ma komisyonunda y:ıpılacaktır. 
te-2 - Muhammen bedeli 4626 lira ilk 

m•natx 347 liradır. Şc:rtnamesi her giln A 
karada mezkür komisyonda ve İstanbul 
İstanbul levazım amirliği satın alma ko 

n-
da 
-

misyonunda görülebi!ir. 
3 - Ek3iltmeye gireceklerin ı;:ırtnam 

•inde yazılı niimııne karyolayı ihale gün 
den en az bes gün evci icap eden vesa 
la teminat mektup vey:;ı makbuzunu iha 
giinü komisyona vermeleri. {5754) 157 

e-
ün 
ik-
le 
44 

Zayi yüzük 
Bu ayın yirm:nci günü ufak kırın 

zı bir ça~ta i<tinde bir elmas yüziı 

bir miktar para kaybolmuştur. 

1• 

'k 

Bulup yüzüğü aşağıdaki adrese g 
tiren ayrıca da memnun edilecektir 

I §ıklar caG.desi o kutucular sok 
Şen Yıldız apartmanında 7 numara 

e -

ak 

,.,,... .. • • ~ 
1 - Orman koruma talimgabı ihtiyacı 

için acık eksiltmeye konan üç bin kilo sa
de yağının 16-11-939 tarihindeki ihaleS.:ne 
talip çıkmadığından açık eksiltme ile ik'.n
ci ihalesi 27-11-939 pazartesi günü saat 15 
ee Ankarada Yenişehirde komutanlık bi· 
nasındaki satın alma komisyonunda ya • 
pılacaktır. 

I
Fırsatta n istifade 

l 00 ton nohut alınacak Orman Çiftliği Kürk ve 

Ank 
. . v. Astraganlannm satııına ba~ . 

2 - Muhammen bedeli üç bin lira ve 
muvakkat teminatı iki yüz yirmi beş lira
dır. 

ara Levazım Amırlıgı Satın 1 1 ~ 
Alın K 

. d anmıs .ır. 
a omışyonun an: K • wl Ç 'ftl'k M k e.raog aın ı ı er ez 

1 - 100 ton nohudun kapalı zarfla ek
ııiltmesinde talip c;ıkmadı&ından pazarlıkla satı~ mağazasına müra(".aat. , l - Sartnameler her gün komisyonda 

görülebilir. 
ekailtmesi 27-11-939 a:\at 15 de Ankara LV. "'8tııım•••••••••m••lmlrliği ııatın alma komıayonwıua yapı - m 

4 - İstekliler muayyen gün ve saatında 
~::ırtn.amesinde yazılı vesikalarla komisyo • 
na gelemelcri ilan olunur. (6034) 15971 

KAZALAR 

Halkevi binası inıaah 

lacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 10.000 liraa ilk 

teminatı 7500 liradır. Sartname ve nümu • 
nesi komisyonda görülür. Kanuni ve tica • 
ret odası vesikası ve teminatla belli va -
kit te komisyona müracaat edilmesi. 

(6015) 15967 

Kapaklı bakraç 

Bol' C. H. P. Reisliğinden : alınacak 
20-11-1939 tarihinde ihalesi yapıla· A nkara Levazım Amirliği Satın 

cağını bildirdiğimiz 12499 lira 99 ku· Alma Komisyonundan: 
ruş bedeli keşifli BOR Halkevi bina- Kapalı bakraç için teklif edilen fiyat ve
sı inşaatının ikmaline talip zuhur et- kaletçe pahalı görüldüğünden pazarlıkla 
mediğinden yirmi gün müddetle tem- alınacaktır. Avrupa bakracından tercihen 
dit edilerek ihale 11-12-1939 pazartesi olacağı gibi bakraçlar Samatya bakracın -

dan ve eski yeni imalat kırpmtılanndan 
gününe bırakılmıştır. Eksiltme kapa- yapılabilir. Pazarlıkla eksiltmesi 28-11-939 
lı zarf usuliyle yapılacağından talip- sah günü saat 14 de Topha~edc İstanbul 

. • . . . LV. amirliği satın alma komısyonunda ya-
lerın temınat akçesı ve ehlıyet vesı • pılacaktır Tahmin bedeli 31500 lira ilk 
kalariyle birlikte ihaleden bir saat e- teminatı i362 lira 50 kuruştur. Şartname ve 
veline kadar BOR parti binasında ı nünıunesi komisyonda görülür. İs~eklilerin 

kanuni vesikalariyle beraber bellı saatte 
komisyona gelmeleri. (6025 ) 15970 

Odun ve sığır eti alınacak 
~nkara Levazmı Amirliği Satın Alm a Komişyonundan: 

Aş.ağıda cins ve miktarları yazılanların hizalarında gösterilen gün ve saatlerde pıt
zarlıklan yapılacaktır. İsteklilerin teminat makbuz veya mektuplariyle kanunda ya
zılı vesikalariyle beraber belli gün ve saatte Edimede Mü~iriyet dairesindeki satın 
alma komisyonuna gelemeleri. (6024) 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale gün sa. şekli 
Ton Lira Lira 

Odun 1800 27000 4050 27-11-39 P. ertesi 10.30 
Odun 1100 16500 2475 27-11-39 P. ertesi 10.30 
Sığır eti 300 75000 5000 30-11-39 Perşembe 15 

15969 Hepsi pazarlıkla 

Rozet müsabakası 

li· Türk Ziraı>.t Mühendisleri Bir 
ğinden : 

i • "Türk Ziraat Mühendisleri Birl 
ğinden" üyelerine mahsus bir roz 
yaptırılacaktır. Birliğe gönderilec 
nümuneler arasında birlik idare hey 
tinin sececeği en iyi sembole karş 
lık 40 lira mükafat verilecektir; m 
sabaka müddeti 25-12-1939 tarihi 
kadardır. Niimuneler posta kutu 
305 ANKARA adresine gönderilme 

et 
ek 
c-
1 -

Ü-

ne 
su 
li-

dider .. 

ADLlYE VEKALETi 

Bir daktilo alınacak 
A d liye Vekiletinden : 

ım Adliye Vekaleti Zat İ!leri Umı 
müdürlüğünde 60 lira ücretli bir d 
tiloluk münhaldir. Bu vazife için 
11-939 tarihinde müsabaka imtiha 
yapılacaktır. Taliplerin memurin k 
nununun 5 inci maddesinde yazılı e 
saf ve şeraiti haiz bulunduklarını g 
terir vesikaları ile birlikte mezkftr 
mum müdürlüğe müracaatları. 

ak 
25-
nı 

a-
V• 

ös 
U• 

(6049) 15975 

Ki ral ı k : 
Kiralrk konforlu daireler - Yenişehir

de Yüksel caddesinde Mimar Kemal mek
tebi karşısında yeni yapılan apartmanın 
beşer odalı ve her türlü modern konforu 
havi kaloriferli daireleri kiralıktır. Her 
gün saat 10 ila 18. Telefon: 2497 4109 

Kıra/ık da.ırtJ - Ulu:ı, meydanında Ko -
çak hanında 1 ci katta büro için bir daire 
kiralıktır. Kaloriferi asansörü var. Kapı • 
cıya müracaat. 4258 

Kira/Jlı. daırtJ - Yenişehir Demirtepe 
Ekonomi sok. No: 21 de 3 oda bıınyo mut
fak saire. ve balkon, Müracat D.D. yolları 
Mağaza şefi Tel: 1797 4259 

Kiralık oda - Yenişehirde Emciler 
caddesinde 66 numaralı evin ikinci katında 
balkonlu, geniı, ve ferah bir oda kiralık -
tır, möble de verilebilir Telefon lM06 

4268 

Kü ç ük ilô n şartları 
Dört satırlık kUçük ll~nlardan : 
Bır defa ıçın 10 Kuruş 
t ki defa ıçın 50 Kuruş 
() ç defa ıçın 10 Kuruş 
Dört defa ıçrn BO Kurus 

Devamlı ktlçük ilanlardan ber de· 
fası icın 10 kurue alınır. M escli. 
1 O defa neşredilecek bir ilin içın 
Hll kuruş ahnacaktır Bir kolFIY · 
Irk olmak üzere her satır, ttelime 
ara lanndaki bo~luklar müstean.a, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kü • 
çük ilin 120 harften ibaret olma • 
lıJır 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruı; a
lınır. 
Kıiçi:k ıJiııların 12Q harfi geçme
rn•si lazımdır Bu miktarı geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tabi • 
dir 

Kiralık - Bahçeli evlerde altı odalı her \.\.. ./. 
türlü konforu mevcut müceddet 30 numa- ~=:=:==============-11 
ralı hane kiralıktır. Tel: 1287 ye müra - 1 • • • • 
cııat. 4293 k:de ıslek bı: bakkahye satılıktır. Postarıe 

[{ıra/ık daırtJ - Yenişehir Demirtepe 
Urunç sokak No: 1 . 2 apartmanın birinci 
katı. 4 oda, bol. banyo v.s. konfor. Her za· 
man görülür. Telefon: 1348. 4294 

Kiralık - Garaj \'C imal!ithıme olmıva 
elverisli geniş deµo. Sanaui caddesi 26 n•ı
maraya müracaat. Tel: 1SS6 4297 

5 odalı daire - Birinci kat. muşamb:ı.lı 
b:ıhce içinde. Ayhğı 52 lira Y. ı;ehir Kaı. 
Özalp caddesi. On-.vluk sokak 8 Behiç 
Tiimer, 4315 

Kiralık - Maltepe şon C!nrak ilerisinde 
sfalta pek yrkın be~ oda bir hol mu!ba't 

ve banyoyu bwi üst kat bir daire icindekı-
a 

1 ere mürac3at. 4332 

7 

t 

l(iralrk oda - Atatiirk bulvarı aoıfalt ü
erind~ mcblcli ve ~onforlu 1 oda k!r~lık
ır. Tutmak iııtiyenlerin Ulurta .M. T. ru

muzuna ıne'<tupla müracaat etmesi. 4334 

Kiralık oda - Alt ka~•a iic odalı ko:ı • 
orlu bir dairede iki oda. erkelrsiz bir aile

ye 20 liraya kiraya verilecektir. !?:mir cad 
f 

29 za müracaat. 4333 

ark<ısı Sanayı cad. Çmgıllı mağazasında B. 
İsmail'e müracaat. 4316 

s~tılılc ars:ı'ar - Biiyük Millet Meclisi 
iıı~v!t yanında bir ponselde iki bina iıı
ş,.sır:a uygun ucuz fiyat Tel: 2H:l Yeni 
sinema üıerind~. 4322 

S:ıtılık otomobil - 938 modeli miic~ldet 
J~inkol:ı n:arlta yedek parçalariyle. Yeni 
sinema ü~erinde Hayri Dilınan Tel: 2181 

4323 
S:ıtılrk diikk4ıılar - h Bant:a,,t kar~ı • 

smdn üc di'kk:ln ııcuz fiyat Tel: 2181 Ye
ni s;n:ma üzeri~cle. No: 5 4324 

Acele 'lat.ılılr ev - Yeııi,ehir Ertiirk so· 
k~~ın.d1 4 o•:hlı hüyiik b:>hceli mfüıtakil ev. 
Ye!li s•ntma üzerinde 5 No. H. Dilm~n. 
Te!: ı ısı. 4351 

Ace1e 't.>!ılılı hane - Kırıkkalenin Ye • 
ni<loı'an m:ıhalle~inde 5 oda müstcmilatlı 
l;ull<'nışlı bir h"ııe satılıktır, İçindeki sa • 
lıibiııe müracaat. 4356 

S:ıtılılc Fotinler - 1100 c;ift askeri fo • 
t;ıı ucuz f;yatla satılıktır. Tc.htakale Pınar 
ı;obık 1 No. ya müracaat. Muharrem To -
puz. 7357 

Depo aramyor - Atatürk Bulvarı V:>r• 
dar Ap. civarında veya yakrnmdJ arl~ıı. 
yollarda Müracaa t Meram meyve evi Ye
nişehir Atatlirk Bulvarı Vardar Ap. No: 
31-33. 43:'..l 

Oda aranıyor - Bir bay icin Yenisehir· 
de aile yarurıda möble, konfor bir oda a • 
ranmaktadır. Ulusta n.S.D. rumuzuna mek
tupla müracaat. 4377 

i ş verenler · 
B.~y ve Bayan tt:ıg~htar aralllyor - MU• 

r~ca.at: Meram Meyve Evi Yenişehir Ata• 
ttlrk Bulvarı Vardar Ap. No: 31 - S3. 

4320 

Aramyor - Diki$ bilen bir tezd.lıtar 
Bayana ihtiyaç vardır. Haraççı karde~lere 
müracaat. 4355 

Teıg§.btar ar.1nıyor - Hırdavat ve ziic
caciyedeıı anlar bir teı:giht:ırlık münhal 
talipler Anafartalar 115 No. ma;;azaya mi,i
racaat. 4370 

Makinist aranıyor - 2CO be)·girlik Dle. 
sel motörünü munt:ıı:ıman iş!etcbileced: 
ve elektrik san.tralıru idare edecek ehli • 
yetli bir makinist aranmaktadır. Banka • 
lar caddesi No: 25 müracaat Telefon: 365-. 

4:,sı 

Aracıryor - Aile yanın.da daimi olarak 
fransızc:ı ders vermek istiyen bir fraıısız 
Bayan aranıyor. Maliye V. M1"'1aseb:ıt U. 
Müd. Ş. 2 de T. Üstüne! v:ısıtasiyle M. 
Berksan'a mektupla müraca<.t. 4333 

P. T. VE T. MODORLOCU 

-------------------·------~------

Porselon izolatör 

o il nacak 
P. T . T. Umum Müdür!üğl::nden: 

1) İdare ihtiyacı için 2000 n.~et por
selen izolatör açık eksiltmeye çd • .ı • 
rılınıştır. 

2) Muhammen bedel (1·~00) mav; · •• 
kat teminat (105) lira olup eksiltr:. -
si, 9 kanunus~mi 940 ~alı günii s. t 

(15) Ankarada P.T.T. Umuın Mi.ıô ı: 

lük binasınd-ıki satınlanıa ı~0.nisy·, • 
nunda yapılacaktır. 

Acele kira!ılr kı:ıt - Atatürk bulnrı 
Bakani:k!ar karşısı 19 No. lu Ap. 1. ci kat 

oda 1 hol hava gaz ı elektrik saire. 2. ci 5 

3) İstekliler, muvaJ.-kat te::'1irlt m :- k 
Satılık otomobil - 34 modelj Ford mar- b b ,_ k b ·ı k A 

ka ka:;ıah bir otomobil satılıktır. Anafar - uz veya an,.a me ~u u ı e anu·~ı 
kata müracaat . 4340 

Kiralık - Yenişehirde Meşrutiyet cııd -
desi Özenli sokakta üç oda ve hol ve antre 
müsait fiyatla Tel: 3629. 4349 

talar caddesi S-2 No'lu mağazaya mtlraı-aat vesikalarını hamilen mezkur gün ve 
edilınesi Tel: 2206 4365 saatte o komisyona müracaat edocek-

Acele satılık ev - Yeni,ehirde iki dai- lerdir. 
reli mükemmel manzara ve hava ehven fi- 4) Şartnameler, Anlcarada P.T.':'. 

Kiralık - İsmet Paşa mahallesi Yeni - yatla verilecek. Tel 3071. • 4366 L ! t b ld p T T L 
1 ·· · d ·· ı· 1 1 

- 45 j evazım, s an u a . . . cvazım 
yo uzerın e guneş ı manzara ı ay ııı:ı S 1 k ı y · h' d · · .. .. · · · 4 · b 1 d · ç 1., - k k atı 1 apartman ar - enışe ır e ve aynıvat şubesı Mudurliıklerırıden be· 
ıra oaa ve anyo u aır~. a ~·ag so 'l •ı A'1k'lranm her semtinde satılık ~~·ıırtman 1 ; . . 1 

a ynı mahallode 7 No. ya murac3at. 4J53 ve istenilen şekilde evler Tel: 3071 4367 del3ız olarak verılecektır. (60~2) 
Kir;ılık - Çulha kardeşler ap~rtmanın- I S . d 15961) 

d 3 ··ncil k tt B' da· k' 1 kl T atı/ık ı:ırsa - C~becıde en naztr yer e a u a a. ır ıre ıra ı ır. e - oo k ·1 k · T • 
efo . 2750 4354 6 "metre arsa ÇO UCUZ vcrı ece tır. !' ı: ~-Jancon 1 1 

n. • ıon 43Gs iV\ ~ Q 1 nQCQt{ 
Kinılık dairt - Yeniı;chirde tren köp - ı · .. 

1 

üsü yanında Telgaza giderken Almac a- Satılık - H:ırmıny°,1?• Kontrabas ve S~-
partmanında üç oda bir hol tam konforlu zefo_n .satılıktır. ~stekııler T~o:;han .. Halı! P. T. T. Levazım Müdürlüğün· 

ok u cuza fırsattır. 43;9 No.et tıc:arethanesmde B. Emıne murac:"\'t. den : 
r 

. 

1 

Tel : 26 ı 9 4359 
: ~ualık - Bir oda aile nezdin<le. Ye-
ışehır ...,.,,.,,.., . •. . ,, . .... .,...~:İ tıı,.;., _Acele ~atılık arsa - Ye!1i~ehir Demir-

.. 
n 
o_~ak Uğur apartman 4 uncu ıı;at O ~o. uyg-.ın fiyatla verilecek. Te1: !558 °'S9ı 

muracaat. 4.,74 r 
s 

· · · o · f k 1 SPtrlılr: arsa - Jancl:ı.rma okulu karşır.ın-
Kıralik daı.re - uç oda Banyo mut a. da en hakim yerd.e asfaltta 539 - 565 M/Z 

s u ?alııl 30 ~raya. Hava!'a.~ı v~rdır. Yenı: n fi tla verilecek Tel: 1538 4393 
ehır M eşrutıyet cad<lesı uzerınde Özenlı uygu ya ş 

okak No: 11 4385 Satılık ev - Yenişehir vekil etler kar • s 
ııısrr:da iki katlı manzaralı ev aatılık. Tel: 
1538. 4394 Kira/Jk - Yenişehir Erdoğan sokak 31 

No. da 4 odalı bir kat kiralıktır. İcindeki-
ere ve yahut 2763 t elefona müracaat 4386 Satilık ars~ - İstasyon arkasında inıar-1 

K 
· 

1 
k Ö C b . K 

1 
. ca parsellenmiş küçük çapta arsalar Tel: 

keru:l sokağında 37 numaralı apartmanda Satılık apart.man - Ankaranrn her sem-
i 

ıra ı - n e ecı.. u~~ ~ş ~stasyo- 1538. 4395 
nu karşısında asfalta muvazı ıkıncı Taş • ı 

ki daire ve bir dairede de iki oda kiralrk- tinde istenilen bedelle bol vadeli ev apart
ır. Üst kattakilere müracaat. 4397 man Tel: 1538. 4396 t 

Kiralık - Üç büyük ocla, hol, banyo, 
mutfak, havagazı, elektrik. su mevcut bir 
daire. Fiyatı ucuz. Demirtepe, M.M.V. le arayanlar •. 
Cad. Kurumlar S. Ongan AP. 4384 '!/ 

Kiralık daire - Cebeci Musiki Muallim 
mektebi karşısında polis karakolu yanında 
3 ada bir hol konforlu birinci, ikinci ve ü
çüncü katlar kiralıktır 483i 

Satdık : 

!ş arıyor - İngilizce, almanca bilen 
diplomalı bir alman mürebbiye c;oculı: ba
kım işleri arıyor. Yenişehir Atatürk Bul
varı N o. 41 Viyana terzihanesine miira -
~L aM 

iş anyor - Kolaylıkla ve süratle fran· 
sızca öğrenip konuıımak istiyenler bu dili 
iyi öilen bir Bayana müracaat edebilir:er. 
Ulus No. 44 Mektupla müracaat. 4371 

Satilrk - Kavaklıdere İran ııefa.retlne 
dönen tahtalı köprü t am karşısında asfalt f ş auyor - Muhtelif li,an bilen ecnebi 
üzerinde 20 cepheli 1040 M. 2 arkası yeşil bir Bayan gündüzleri bir kaç sa~t için iş 
saha Ap, elverişli Senayi C. 82 No. 1953 T. 1 aramaktadır. Ulusta L.L. rumuzuna mek-

4263 tupla müracaat. 4375 

Satilık apartman - Bahkpazarında pi • Yüksek mimar iş ~rıyor. Proje, ?'l~ka • 
yasaya yakın 4 daireli 240 lira iratlr ayrıca v_ernet hesabatı, t~~bık:ıt ve geodezı ı~Je • 
bir apartmanlık arııah % de 4-0 borçlu Tel. rınde 15 sene tecrubesı var. Adres: Mımar 
2406 Bayram C. No: 1 4288 1 K. V. Ankara oteli. 4378 

Satılık apartmanlar - Cebecide munta
zam iratları olan 2, 3, 4, 6, daireli banka
ya borçlu T el: 24-06 Bayram caddesi No: 1 

4289 

iş arıyor - Yeni ve eski yazısı güzel, 
daktilo bilir ve dört 11cne inşaat muhase • 
beciliği yapmış bir Bay iş aramaktadır. 
Tel: 1801 re müracaat. 4390 

1 - Talibi çıkmayan (30.000) adet 

affuninyÔm- ıci- cemann(ba,doö )' adet 
manşon pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (6650) muvak 
kat teminat (498,75) lira olup pazarlık 
18- birincikanun • 939 pazartesi günü 
saat 11 de Ankarada P. T. T. Umum 
Müdürlük binasındaki satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
mkbtız veya Banka teminat mektubu 
ile kanuni vesikalarını hamilen mez
kur gün ve saatte o Komisyona. şart -
b.rı öğrenmelc için de hr.rgün Ankara' 
da P. T. T. Levazım, İstanbul'da Kı
nacıyan hanında P. T. T. Levazım ay
niyat Şube Müdürlüklerine müracaat 
edilecektir. (6006) 15965 

Terzi lôzımsa 

İstanbuldan gelmiş iyi bir Bayan 
terzi evinde ve evlerde çalışacaktır. 
İzmir caddesi 29 No. apartımanın en 
alt katına müracaat. 4339 

.:ı!Jlll lll l l lll ll l ll llllllllllllll l ll l llllllll lf ll l llllll l llllllll l lll l l l llllllllllllllllllllll fl l l lll l lllllllllllllllllllllll L!:. -
Sa.tıltk evler - Ankaranm her tarafında 

ahşap beton evler T el: 24-06 Bayram cad- Aranıyor : 
desi No: 1 • 4290 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6576 

t mtiyaz Sahibi 
lskender Artı.ın 

- -- -- -- -- ------- Bir köşe nize beş, on para atarken birde bir ------- -- -- -- ------------ PiYAN·GO 
------------ -- --- -- -- --- -------- Bileti atınız! ------- -- -- -_ .. ----- . . 

sızı n bir kaç senede elde edemiyeceğiniz parayı bHet Bu ------ -- -
ayın 11 inde ve bir 

. 
sanı ye içinde ------

-------- -- -- --· -
KAZANDIRABİLİR 

--------
---------- -- -- -- -- -
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

_...,.. ____ __ 
Sa.tılik arsalar - Yenişehir, Cebeci, Mal 

t epe, İstasyon arakalarında ucuz ve iste- ARANIYOR - Yenişehirde dört oda, 
nilen ebatta T el: 2406 Bayram caddesi bir hollü ve yahut beş genjş odalı bir a • 
No: 1 4291 , partman dairesi ve yahut ev aranıyor. U-

1 lus'ta C.K. adresine tahriren fiyatın ve 
Satılık arsalar - Demirtepede Bakan • t afsilatm bildirilmesi ve yahut 1007 ye te

lıklara çok yakın 300 • 400 met re arasın- lefon edilmesi. 
da yeni Parselli çok ucuz T el: 2406 Bay -
ram C No: 1 4292 Aranıyor - Yenişehir - Çankaya ara • 

smda üç oda, mutfak, banyo eşya ile be -
Satılık bakkal diikkl.nı - İyi bir mev • raber ayrı bir daire. Telefon: 5095 4311 1 

YENİ SİNEMA 
BU GÜN BU G ECE 

A n k ara halkının sabırsızlıkla bek
lediği Aşk ve His dolu 

iLK UYANIŞ 
Fransızca Sözlü Filmi 

Baş Rollerde beyaz perdenin en 
çok sevilen sevimli genç yıldızı 
DEANNA DURBİN beraberinde 
oynıyanlar Melwyn Douglas ~ 

J acky Cooper 
Seanslar 

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

HA[K SiNE~iASI 
Bu gün Bu ıı:ece 

Türkçe söılü 
HARP 
(Savat) 

Tamsmen türıkc;e sözlil 
Baş Rollerde 

Charles Boyer - Annı Belta 
Kan ve ölüm saçan deniz muharebelnı 
arasıcıda cere}·aıı eden ask ve ihiius 

filmi 

Seıınslar 
14-.30 - 16.30 - 18.30 - Gece: 21 de 

12.15 Ucuz Halk Mati'lesinc!~ 
GİZLİ İZDİVAÇ 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faili:: FENiK 
Müessese Mü<lürü: Naşit ULUO 

ULUS Buunevi ANKARA 

SUS SİNEMAS I 
BU Gt}N BU GECE 

SOKAK ÇOCUGU 
Baş Rollerde 

Amerikada Ç. E. kıırumuııun altı:ı ma
da!yesini kazarıan büyük samıtk:'ı 

J ACKY COOPER 
Hakiki hara!t:rn alır.mış heı·ecanlx 

bir mevzu 
İlaveten: ö:.r~ tıci film ( T~lsiz telefon) 

ve canlt re~;mıer. 
Se:ıns:ar 

14 • 1(5 - 18 • Gece : 20.30 da 
1.2.de ucıı~ h11k mııt'nesı 

Telefon: 3589 


