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İktisadi harbin yenı 
• safhası: 

Alman ihracatının müsaderesi 
hakkındaki karar sahya ·(ıkıyor 

-----
Fin Başvekili diyor ki : 

Rus teklnlerini 
Finlandiya' nın 

kabulü imkansı! 

Hollanda armatörleri İngiltere' ye yapıl~cak F . Alman dfe:iz,altı gemileribnde.n bir Akaçı' 
. . ransız ı osu ır man 

vapur sef erlerı hakkında karar veremedıler . I d h b t d 
-----------,ı Londra, 24 a.a. - Alman ihracatının müsaderesi hakkındaki de n 1 % Q t 1s1 n 1 Q Q Q 1 r 1 
Al • r. emirname salı günü isdar olunacaktır. 
ıy~QQTlTle Bu tedbirirt 1856 Paria muahedesine mugayir olduğu hakkın -

l daki iddialar İngiliz mahafilince reddolunmaktadır. lngiliz hükü-
yapı an ve emtinin ittihaz edeceği bu tedbirin br mukabelebilmisil olduğu e-

yapılacak işler hemiyetle kaydedilmektedir. 
----, İyi haber alan bir menbadan 

Falih Rıfkı AT AY 
Cümhuriyet devri, hiç ıüphesiz, 

maarif ve kültür davasını dahi, mazi 
ile her türlü mukayeseyi hemen 
bertaraf edecek kadar ileri götür
müıtür. İstanbul belediye hudutla
nnın yahut biraz daha müsamaha 
ile, bazı garbi Anadolu merkezleri
nin dıtında, imar gibi, irfan hayatı 
da bu devirde baılamıf olduğu ko
layca isbat olunabilir. Fakat henüz, 
bütün milli kalkınma işlerinde ol· 
duğu üzere, maarif bakımından da 
haykırıcı noksan ve ihtiyaçlar için • 
deyiz. Bu noksan ve ihtiyaçlarla, 
aklmm yettiği kadar me§gul olduğu 
için halktan veya münevver. hiç bir 
vatandaıı haksız bulmak hatırdan 
geçmez. Bilakis hepimizi bu hususta 
vazife ve hizmete çağıran bizzat 
Cümhurreisimizin kendisidir. Ka
mutay açılıt nutkunun maarife ait 
r 

1 -:.~-mııhi"ı(ı!tıınrzT,···yeni"mecli
sin tarihimizde mümtaz bir farikası o
larak, himmetli ellerinize almanızı 

beklerim. Mali ve umumi şartlarımız 
sıkıntıya maruz olsalar bile, maarif iş
lerimizin ana i::."tikametlerde ilerle 
mekte geç ka/mıyacağını ve her halde 
esaslı tedbirlerin zamanında alınaca
ğını ümlt ederim. Bütün maarif ted • 
birleri, insan yetiştirmek gibi en çok 
zamana ihtiyaç gösteren tedbirlerdir. 
Onun için vaktiyle başlamak, maarif 
işlerimizde hükümetin bilhassa dikkat 
edeceği bir unsur olmalıdır." 

Yalnız her tenkitte olduğu gibi, 
maarif ve kültür mün:.kaıalanna da 
hiç bir fayda vermiyen topyek\ın 
veya maksatlı hüci'ım yerine, haki· 
kati aramak ve bütün aay ve kabili
yetlerini bu davaya vakfeden vazi -
fe adamlarına yardım etmek arzusu 
hakim olmalıdır. Daima iki hareket 
esasına aadık kalmalıyız: 1- Müın
kün olup da yapılmıyan yahut sakat 
yapılan itler ve, 2 - Yapılması 
mutlaka zamana ve yeni imkanlara 
ihtiyaç gÖs

0

teren itleri münakap.da 
biri birinden ayırmak! 

Eğer bir münakkit kalkar da bil
hassa türk köylerinde büyük nisbet
te türk çocuğuna henüz okuma yaz· 
ma öğretilmediğini, ve yahut, tehir 
ve kasabalarda talebenin mektep 
bulama~ığını. cüınhuriyet maarifi
nin atalet.ine bir delil olarak iddia 
etmek isterse, kendisini biraz ra· 
kamlarla uğraımıya davet etmeğe 

hak kazanmıı oluruz. 1924 ile 1939 
arasında umumi bütçemiz 130 mil· 
yon liradan 250 milyon liraya, maa· 
rif bütçemiz 7 milyon liradan 13,5 
milyon liraya çıkmııtır: talebe sayı
sı ise ilk öğretimde 300 küsur bin • 
den 750 bine, orta öğretimde 9 kü
sur binden 110 küsur bine, mesleki 
öğretimde 3 küsur binden 15 bine 
artmııtır. Az nüfuslu köylerde 4000 
eğitmen iı baıındadır: bunlann o-

Heyetimiz 
,. j Roytere verilen maltlmata nazaran, 

Paris'le İngiltere, bitarana:ın . içind_e bulu~: 
dukları fena vazıyetı hafıfletmegı 
cidden arzu eylemektedir. Zira, İngil-

Paris, 24 a.a. - İngiltere ile iktı- tere, seyrisefaini güçleştiren engel
sadi müzakerelerde bulunacak olan lerin ne derece fena olduğunu, bizzat 
resmi türk heyeti bugün öğleden son- kendi tecrübeleriyle, çok iyi bilmek
ra Paris'e gelmiştir. tedir. Fakat, İngiltere, bilcümle alman 

B. Daladye Paris büyük 
el~imizle görüıtü 

Faris : 24 a.a. - Dala<lier bugün 
Türkiyenin Faris büyük elçisi Behiç 
Erkini kabul etmiştir • 

ihracatının yakında başlıyacak olan 
kontrolü hakkında Holanda gazetele
rinin ileri sürdükleri mütaleaları ka-
tiyen kabul edemez. 

Holandalılar, diğer taraftan, ingiliz 
kontrol servislerinin bitaraf gemileri 
ararken çok fazla gecikmelere sebebi-

(Sonu S inci sayfada) 

Düfürülen bir alman tayyaresinin parçalanmıf kanadı 

Garp cephesinde karadaki sükunete 

makabil hava faaliyeti devam ediyor 

Yeniden bir çok Alman 
tayyareleri düşürüldü 

Paris, 24 a.a. - Havas ajansı, ukeri vaziyet liakkında §U malu • 
matı veriyor: Hava harbinin kara harbine faikiyeti, diln artnııt • 
tır. Buna mukabil karadaki faaliyet son derece az olmuştur. 
Gerek hatlar üzerinde gerek daha 

uzaklarda keşif yapma!< üzere her iki 
taraftan, fazla miktarda tayyare ha -
valanmıştır. Müttefiklere mensup ha
va kuvetlerinden yalnız bir tayyare 
noksandır. Ve hafif surette hasara 
uğrıyan diğer iki tayyare de hatların 
dahiline girebilmiştir. Alman tayya -
releri, ağır zayiat vermişlerdir. Sekiz 
düşman tayyaresi fransız topraklarına 
düşürülmüştür. 

kuttuğu çocukların sayısı bu sene Alman zayiatı daha ağır 
SO bini buluyor. Alman zayiatı, düşen tayyarelerin 

Son günlerde bahrllan Alınan denizalhlan ü~ü b~ldu 
Paris, 24 a.a. - Fransız bahriyesi, bir alman t.ahtelbahirini da -

ha tahrip etmittir. Bu suretle, müttefik donanma tarafından, sqn 
günlerde batırılan dütman tahtelbahirleri üçe baliğ olmaktadır. 

(Sonu S inci sayfada) 

B. Tataresko yeni Romen 
kabinesini teşkil etti 

B. Gafenko gene Hariciye Nezaretinde kaldı 
Bükre9, 24 a.a. -Tataresco, genit bir milli vahdet kab~nesi. kur

mak üzere bu sabah konutmalarına devam etmiş ve kabıneyı teş
kil etmiştir. 

Başvekalet ve dahiliye nezareti 
vekilliği: Tataresko, hariciye neza • 
reti Gafcnko, harbiye nezareti: llkos 

ôaôresfio~ ·aiiiTiyc-neiit~h"!'·~o~~tTn
tinesko. 

1 stilanın mahiyeti 
Bükreş, 24 a.a. - "Havas" iyi ha -

her alan mahfillerde söylendiğine gö
re Argetoiano kabinesinin istifası ve 
Tatareskonun başvekalete getirilme
si keyfiyetleri alman iktısadi heyeti 
tarafından ileri sürülen taleplerin 
reddi mahiyetindedir. İktısat Nazırı 
Bujou esasen alman taleplerini red -
detmiye karar vermişti. Maliye nazı
rı ile milli bankanın direktörü aynı 
mütaleada idiler. Bazı imtiyazatta bu
lunulmasını tavsiye eden Argetoiano 

(Sonu J ünc.ı sayfada) 

Mücadele tedbirleri 

Mayn taramak i~in 
ahıap gemi 

kullanılacak 

Yeni Romanya BCJ§vekili 
B. T atareako 

Finlandiya bCJfCJekili B. CajanJer 

Helsinki, 24 a.a. - Finlandiya bat
vekili B. Cajandcr, beyanatta buluna• 
rak ezcümle demiştir ki: 

Finlandiya hükümeti, son sovyet 
tekliflerini kabul etmek imkanlarını 
görememektedir. Zira bu teklifleri 
kabul etmek, Finlandiya'nın bitaraf • 
lığını ihlal eylemek ve birinci ıınıf 
Finlandiya istihk&mlarım yabancı bir 
devlet emrine vermek demek olacak • 
tır. 

Halk ıehirlere dönüyor 

Helsinki, 24 a.a. - Finlandiyanın 
muhtelif şehirlerini kendi arzulariyle 
terketmiş olan halk tedricen yerleri • 
ne dönmektedir. 

Hudut mıntakalariyle Finlandiya 
körfezi içindeki adaları mecburi ola
rak terketmi§ olan halka yerlerine 
dönmek i!jin müsaade edilmemekte • 
dir. 

Müzakereltt ve litı 
parlcimentoaı 

~flffn..,, ..,. a.a. - f"fnlandiya ha
rici ye nezaretinin ıözcli§u, Finlandi· 
ya - Sovyet müzakerelerini parlamen· 
toya aksettirmekte hükümetin kork • 
tuğuna dair Sovyet iddialarını redde· 
derek bütün parlamento azasının fi • 
len bu meseleyi bildiklerini söylemit 
tir. 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekilimiz Mardinde 

Mardin, 24 a.a. - Gümrük ve inhi· 
sarlar vekili Raif Karadeniz, dün saat 
12.50 de şehrimize gelmiıtir. 

Londra, 24 a.a .. - Gizlice dökülen 
manyetik maynların teşkil ettiği ye
ni tehlikenin önüne geçmek için müm 
kün olan her şeyin yapılacağına ve bu 
maynların kullanılması keyfiyeti ef
karıumumiyeyi hayrete düşürmüşse 

de ingiliz deniz eksperlerini gafil av
lamdığına dair Sir John Simon tara
fından yapılan beyanat iyi haber alan 
mahfillerde hatırlatılmaktadır. Erzincan'dan Erzurum'a giden demiryolundan bir görüniif 

Ahgap gemiler kullanılacak 

Eksperlerin esasen tipi mevcut o
lan tahta mayn tarayıcı gemileri kul
lanılmasını tavsiye ettikleri aynı mah 
fillerde ilave edilmektedir. 

Manyetik maynların müessir ola -
bilmesi için bunların pek derin olmı
yan sulara dökülmesi lazım geldiğin
den bu nevi tarayıcı gemilerin kulla
nılması kolaylaşacaktır. Mayn tarayı
cı gemiler tahmin edildiğine göre iki
şer ikişer çalışacaktır. Aralarında bu
lunacak olan elektrikli bir kablo mayn 
!arı cezp ve infilak ettirecektir. 

Diyarbakır' dan Irak ve 
İran' a gidecek demiryolu 
41 inci kilometreye vardı Memleket bütçe, mektep ve tale- çoğu büyük bombardıman tayyareleri 

be rakamlannın birkaç misli çoğal- olmaları dolayısiyle, daha ağırdır. 
masına muhtaç! Yalnız bu kadar Bunlar, sürati arttırmak için tayyare
değil: mevcutlan keyfiyet bakımın- leri hafifletmek üzere bombasız u~aıı 
dan bir hayli ıslah etmek lazım! A- büyük keşif tayyaresi olarak kulla • 
ra sıra umumi bir tedbir olarak, nılmakta<lır. Düşürülen tayyarelerin 
tam vasıfta ne kadar hocamız var- birinde müteaddit klişeler bulunmuş
ga, mekteplerin aayısmı onlara. gÖ· I tur. Bu kliteler fransız kumandanlı
re tesbit etmek, ve kadro genı~le- 1 ğına kıymetli malUmat temin edecek
rlikçe yeni mektepler açmak tek~~-ı tir. Franıız arazisinin pek muhtelif 
finde bulunulmuıtur. Bu heaaba go- noktalarında, ıimal, ıimali garbi ve 
re 43 7erine belki de dört, beı lise- tark mıntakaların<la alman t.ayyarele-

{Soııu S iııci u1J•d•). . (Soııu S iııci sar,/ada) 

Aynı zamanda mayn tarayıcı gemi
lerin denizin dibine kadar inen aletle

Bir alman '?yyare•fnin kurşun· ı ri bulunacaktır. Bu aletler bir mayna 
larfo tlelık dqık olmuı tesadüf eder etmez, maynı infiWı: et· 

kumanJa mevkii .tireccktir. 

Adapazarı- Bolu -Gerede ile İ smetpaşa 

ve temdidi demiryollarıda inşa edilecek 
Alakalı makamlara gelen haberlere göre, bugün inta halinde 

olan Diya~bakır - l~ak ve Diyarbakır· İran hatlarımızın intaama 
devam ecblmektedır. (Soıııı .s iDci sa.ıl•tl•) 
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tıfüdaf aa Ekonomisi meseleleri : 

Ekonomide müdafaa kudreti 
(X) 

l•maü Hü•rev TOK/N 
"Bir milletin her §eyden evel"] iktisadi anlaımalar yapmaya ve gele • 
"müaellem olan, asla tereddüt" cek bir harpte bitaraflıklarını temine 
"götürmeyen hakkı, yaf&JDak" çalışırlar. 
"hakkı, müdafaa hakkıdır". 3 - Müdafaada bir memleketin da-
"l 930" h·ı· . • • . . . . 

ı ı sıyası vazıyetı ehemıyetlı bır rol 
iSMET INONO 

Nasıl uzviyet kendini taarruza kar
tı insiyaki veya ıullrlu olarak korur
sa, cemiyet de mevcudiyetini iç ve dış 
tehlikelere karşı ayni şekilde mfidafaa 
eder. Uzviyet müdafaada ya içinde 
yaşadığı muhitin vasıta ve imkanla -
rından istifade eder. Yahut kendi or
ganlarını kullanır. Yahut da renk de
ğiıtirmek, saklanmak suretiyle muhi
te uyar. Bunların her üçü de tehlike 
refleksinin davet ettiği çeıitli muka
belelerdir. Ayni müdafaa usullerini 
cemiyet de tatbik eder. Cemiyet de 
••hayat ıahasının" coğrafi şartların • 
dan (zemin arızaları, sahillerinin şe -
killeri ilh.) istifade eder. Silahlar 
kullanır. Medeni seviyesine göre bir 
müdafaa tekniği tatbik eder. Ancak 
cemiyet müdafaada şu(lrJu, pliinla ha
reket eder. Uzviyet sevki tabiiyle. Fa
kat her ikiıi de taarruz karşısında ay
nı mukabele insiyakını gösterir. Bi
naenaleyh tabiatta asıl olan inkıyat 

değil, bilakis, mütearrızın kuveti ne 
oluraa olsun, taarruza karıı mevcudi
yeti müdafaadır. 

Bir milletin müdafaada göstereceğ i 
kudret, çeşitli faktörlerin imtizacın • 
dan meydana gelir. Bu faktörler ne 
kadar müaaidse, milletin müdafaa 
kudreti de o kadar yüksektir. Bunla
rın belli batlılarını ıöyle sıralayabili
riz: 

1 - Devletin jeopolitik vaziyeti, iş
gal ettiği sahanın genişliği, nüfus 
miktarı ve kesafeti, 2 - Hudutların 

vaziyeti, 3 - Milletin hileti ruhiyesi, 
maneviyatı, 4 - Memleket toprakları
nın ve toprak altı servetlerinin verim
liliği, S - Memleketin sınai vaziyeti, 
6 - Ticari ve münakalat vaziyeti, 7 -
Devletin ve okonominin mali kudreti, 
8 - Milli ekonominin ibda kudreti ve 
halkın tahammül ve sebat kabiliyeti. 

1 - Coğrafi mevki, zemin irızaları, 
akar sular, sahillerin şekli, iskan şart
ları, ekonomi, mllnakaUlt, aiyaai bünye 
ilh. gibi jeopolitik unıurlar, bir mem
leketin müdafaasında ehemiy etli bir 
rol oynar. Düşman tarafından hudut
lara vaki olacak bir taarruzun şiddeti
ni, hudutlarda ve memleketin içinde 
alınacak müdafaa tedbirlerinin şeklini 
devletin umumi jeopolitik vaziyeti ta
yin eder. Bunun için devletler, müda
faa tedbirleri alırlarken, müdafaa 
planlarını ihzar ederken, bütün bu 
jeopolitik anasırı göz önünde bulun
dururlar. Ekonomik mıntakaların ve 
tesislerin taarruzdan müteessir olma 
dereceıini, ekonominin, halkın ve mü
dafaa kuvetlerlnin, iaşe ve malzeme 
ihtiyaeını temin etme iglerinin maruz 
kalacağı tehlikelerin şeklini ilh. he
saba katarlar. 

Bir memleket ne kadar geniş ise, is
tifade edilecek ekonomik saha ve eko
nomik kuvetler de o kadar fazladır. 
llundan başka kalabalık bir nüfus, 
mildaiaanın kuvetini arttırır. Ordu 

oynar. Yekpare bir milli iradenin ve 
milli bir vahdetin mevcut bulunmayı
şı, memleketin müdafaa kudretini her 
zaman azaltabilir. Taarruza ancak i!· 
tiklal duygusu, millet fertleri arasın
da sıkı bir birlik ve tek bir millt ira
deye bağlılık ve tek bir şef etrafında 
toplulukla karşı koymak ve yurdu an
cak bu şekilde müdafaa etmek kabil
dir. Millet fertlerinde bu milli birlik 
ve istiklal imanının mevcut olabilmesi 
için milletin hakikaten böyle bir bir
lik ve istiklal duygusiyle yetiştirilmiş 
olmau ve fertler arasında parçalılığa 
imkan bırakılmamış bulunması lizım
dır. Bi~aenalcyh sistemli bir tenvir ve 
irşat faaliyeti ile milli heyecan de
vamlı olarak diri tutulmalıdır. Mem
lekette ekalliyetlerin ve çeşitli ideo
lojileri temsil eden fırkaların mevcu
diyeti ve bunların mücadeleleri, sınıf! 
ve zümrev! menfaatlerin millet menfa
atlerine tercih edilmesi, müdafaayı 
her zaman zayıflatacak amillerdendir. 

4 - Harp halinde orduların ve hal
kın iaşesini, endüstrisinin ham mad
desini kolaylıkla ve mebzulen temin 
edecek olan kaynakların başında mem 
leket topraklarının verimliliği ve yer 
altı servetlerinin kudrr'"İ gelir. Bun .. 
lar ne kadar yüksek ve zenginse, milli 
ekonominin harice bağlılığı da o ka
dar azalır ve binaenaleyh müdafaa 
kudreti de o nispette artar. 

5 - Yeni harpler birer malzeme 
harbı olduğundan müdafaada bir mem 
leketin endüstriyel kudretinin rolü 
bilhassa pek büyüktür. Sınai teknik 
milleti ve orduyu teçhiz eden en mil
him vasıtadır. Endüstrinin inkişaf se
viyesi, topyekun harpte müdafaa ku
vetlerinin taarruzu defetme, dü§mana 
yüklenme kudretini tayin eder. Mem· 
leket, endüstrisi sayesinde yalnız or
dularının malzeme ve mühimmat ihti
yacını temin etmekle kalmaz, ayni za
manda milletin mukavemet kudretini 
de arttırır. Endüstrisi sayesinde bari· 
ce tibi olmıyan ve ihtiyaçla;ının mü
him bir kıamını erzata maddelerle te
min edebilen bir memleket, dU~man 

tazyikine kolaylıkla mukavemet eder. 
Bundan baıka imalatı ıeri üzerine ter
tip edilmiı, mamlll tipleri yeknesak • 
laştırılmış, azaltılmıt ve merkezi bir 
sevkü idareye tllbi kılınmıı bir en
düıtrinin verimi, çe§itli mamOller fi .. 
zerine çalııan küçük ve dağınık en • 
düstriye kıyasen müdafaa bakımın • 
dan daha yükıektir. Gene müdafaa 
bakımından endüstri cüzütamlarının 

muayyen mıntakalarda kesif bir hal
ıle bulunmaması da matluptur. Bu ke· 
&afet, düşman taarruzlarının tesirini 
ehemiyetli nispetlerde arttırır. 

6 - Ticaretin şekli ve inkişaf dere
cesi de müdafaa ekonomiıinde ehemi
yetli bir mevki alır. Barış zamanında 
dış piyasalarla büyük ticari muamele
ler yapan bir memleketin elinde dai
ma ehemiyetli miktarda yüksek bir 
ham madde, sına! mamnı, gıda madde
si stoku bulunur. Bu stok esasen ba· 
rış ekonomisi icabı memlekette mev • 
cut olacağından müdafaa ekonomisi 
bakımından munzam ıtok teıiıine lü
zum hasıl olmaz. Munzam olarak vü
cude getirilen ataklar ekıeriyetle dev
lete pahalıya mal olur ve bunların ci
roıu da güç olacağından ehemiyetli 
sermaye tahsislerine yol açar. Bu iti· 
barla atakların umumiyetle husuıt te· 
şebbüsler nezdinde bulundurulması 

Dünkü Meclis 
Büyük Millet Mecllıi dün B. Re

fet Canıtu'in reisliğinde toplanmış 
ve ruznamede görüşülecek bir madde 
olmadığınadn pazartesi günü toplan
mak üzere dağılmıştır. 

Cuma günkü ruznamede idare he
yetinin, cümhurreisliği 939 mali yılı 
büdçesine 9226 liralık tahsisat ilave
sine ve Büyük Millet Meclisi 939 ma
li yılı büdceaine 147.800 liralık tahsi
sat konulmasına dair olan kanun tek. 
lifleriyle Arzuhal encümeninin 1402 
sayılı kararının umumi heyette 
milzakcreıinc dair takriri ve arzuhal 
encümeni mazbatası vardır. 

Hüküm etten bir sual 

Patri müstakil grup reis vekili ve 
İstanbul mebusu B. Ali Rand Tarhan, 
pazarlıksız satış mecburiyetine dair 
olan kanunun tatbik sureti hakkında 
Meclis riyasetine şifahi bir sual tak
riri vermiştir. Takrir, Dahiliye ve Ti
caret Vekaletlerine havale dilmie§tir. 
Vekiller önümüzdeki hafta içinde i
zahat vereceklerdir. 

Milli Kostümlü isaıo 

biletleri satışa çıktı 
Sayın Bayan İsmet İnönü'nün 

yüksek himayelerinde dokuz birinci 
kanun cumartesi akşamı Ankara pa . 
!as salonlarında Çocuk Esirgeme Ku
rumu Milli Kostüm!U balosunun bi -

tleri 2 bayan 1 bay için altı - bayan 
bay için beş - bir kişi için üç lira ola
rak aşağıdaki mahallerde satışa de • 
vam edilmektedir. • 

İş, Ziraat, Sümer, Osmanlı banka
ları gişelerinde, Yerli Mallar Pazarı, 
İstanb11l, Ankara eczanelerinde, Ak
ba Kitabevi, Rehber ticarethanesi, 
Yenişehir Özen pasta salonu, Yenişe
hir eczanesi, Çocuk Esirgeme kuru -
mu veznesi. 

devlet için daha karlıdır. Bundan ma
ada hususi teşebbüs, stoklarını daima 
devredip yenilediğinden, devlet, her 
zaman memlekette yeni ve işe yarar 
ham ve mamnı madde, iaşe levazımı 
bulmak imkanına malik olur. 

Devletin emrinde bulunan münaka
lat cihazının da ehemiyeti pek büyük
tür. Kuvetli bir ticaret filosu ve geniş 
bir demiryol şebekesi, topyekun har
bın en mühim kudret faktörlerinden
dir. İyi teçhiz edilmiş limanlar ve 
bunları istihlAk ve istihsal merkezle
rine bafJıyan deniz ve k•r.o , *_..n_.., 
iktisadi ve askeri harekatı emniyet al· 
tına alan en mühim unsurlardır. 

Münakalat ıebekesinin ve cihazının 
tanziminde iktisadi mülahazalardan 
ziyade ıtratejik m!ilahazalar yer alır. 
Harpte bazı yurt parçalarının işgal e
dilmesi halinde münakalat sisteminin 
teşevvüşe uğramamasını temin edecek 
tedbirler alınır. Münakalatın yanında 
muhaberat işlerinin de ehemiyetli bir. 
yeri vardır. Muhaberat yalnız devle
tin ve ordunun seri temasını temin et
meğe yaramakla kalmaz, ayni zaman
da dahilde ve hariçte yapılacak pro -
pagandaya da hizmet eder. 

7 - Devletin mali kudreti ne ka
dar yüksek ise müdafaa ekonomisi 
teşkilatını o kadar süratle ve kolaylık· 
la realize etmek kabildir. Devletin 
kendi mali kudretinden başka milletin 
mali kudreti de burada rol oynar. Zen
gin bir millet, müdafaa ekonomisini 
fakir bir millete kıyasen daha kolay
lıkla ve silratle tahakkuk ettirir. 

8 - İntibak sürati ve iş başarma 
mahareti yüksek bir ekonomi, harp 
halinde vaki olan te§evvüşleri sürat 
ve kolaylıkla izale edebilir. 

Harp ve harbin doğurduğu gayri 
mfisait şartlara tahammill eden, sebat 
gösteren milletlerin müdafaa kudret
leri de yüksektir. . 

Fransa ile ticaret 
görüşmeleri yapılacak 

Fransa büyük elçiliği ticaret ata -
şesi, Ticaret Vekili B. Nazmi Topçu
oğlunu ziyaret ederek yeni ticari mü
nasebetler hakkında görüşmüş, Fran· 
sa piyasasına fazla türk malı idhaline 
hazır bulunduğunu bildirmiştir. Te • 
ferruatın tesbiti için Pariı'te müza • 
kereler cereyan edecektir. Bu müna -
sebetle Fransa'nın Ankara büyük el
çisi B. Masigli Parise gitmiştir. 

Şimal memleketlerile Ticaı i 
mOna~ebetlerlmlı tınılm 

olunuyor 
Bundan birkaç gün eve Tticaret 

Vekaletiyle temaslarda bulunmak ü -
zere şehrimize gelmiş olan Stokholm 
ve Kopenhag elçilikleri nezdlndeki 
ticaret ataşemiz B. Natuk Ziya temas· 
larını bitirmiş vazifesi başına dönmek 
üzere dün akşamki ekspresle Ankara· 
dan ayrılmıştır. 

Şimal memleketleriyle aramızda -
ki ticaret münasebetlerinin tanzimi· 
ne ehemiyct veren hükümtimiz, bu 
maksaetla şimal memleketleri hfikü . 
metleriyle temaslara geçmiş bulun . 
maktadır. 

İsvecin Ankara maslahatgüzarı da 
sonra Ticaret Vekilimiz B. Nazmı 

Topçuoğlunu makamında ziyaret et
miştir. 

İspanya ile ticaret müzakereleri 

İstanbul, 24 (Telefonla) - İspan
ya ile Türkiye arasında yeni bir ti -
caret anla§ması yapılıncıya kadar İs

panya'ya takas yoluyla ihracat yapıl
ması hususunda mıntaka ticaret mil
dür!Uğüne tebliğat gelmiş ve muame
lelere başlanmıştır. 

Mebusların Diyarhakırda 

. yaptıkları tetkikler 
D. Bakır, 24 a.a. - Ş~hrimize gelen 

mebuslarımız kazalarda tetkik gezile
ri yaparak halk ile temas etmişlerdir. 
Burada halkevinde yapılan bir kaç 
toplantıda da halk ile vi!llyetin umu
mi ihtiyaçları etrafında filcir teatiain .. 
de bu1unmuılar ve dilekleri tespit ey
l•""'' • l~rrlir. 

ili AVA 
~-~ 

&zurum'da kar 6 santim 
Dün ıehrimizde hava bulutlu geç

miştir. Rüzgar timali ıarkiden aani -
yede bir metre kadar hızla esmiştir. 
En yüksek sıcaklık 9 derece kayde • 
dilmiştir .Yurdda hava Ege'nin cenup 
kısımlariyle Akdeniz ve garp kısım
larında bulutlu diğer bölgelerde çok 
bulutlu ve yer yer yağışlı geçmiştir. 
24 saatlik yağışların kare metreye bı
raktıkları au mikdarı Kocaelide 7, 
Kayseri'de 13, Turhalda 10, Çorum ve 
Kırşehlrde 6, Islahiyede 20, Diyarba
kırda 6 Zonguldakta 23 kilogramdır. 
Erzurumda karın toprak üzerindeki 
kalınlığı 6 santimetredir. Rüzgarlar 
Akdeniz kıyılarında garptan, diğer 
bölgelerde şimal istikametinden sani
yede 9 metre kadar hızla esmişt.ir. En 
yüksek aıcaklıklar İskenderun, Isla . 
biye ve Dörtyolda 20 derecedir. 

Bütün Halkevlerinde 
Şubat ayı içinde resim 

sergileri açılacak 
C. H. P. Genel Sekreterliği sanal hayatımızı yaııından 

alakalandıran mühim bir tamim yapilrak direkliiler verdi 
Ankara'daki halkevleri umumi resim sergisi jürisi gelen resim 

ler arasında ayrıca bir seçme yapmak, sanat baıkımmdıın umu 
serııi için zayıf buldu~ eserleri reddetmek salahiyetine malik b 
lunmaktadır. Halkevleri umumi reaim aergiıin<.- birinci, ikinc 
üçüncü, dördüncy, be§İnci dereceleri kazanan eser aalı i plerine al 
dığı dereceye göre bir para mükafatı verilecelctir. Buna mukab" 
mükafatlandırılan eserler partice hediye olarak kabul olunacaktı 

Gaye: 

Genel Sekreterlik tlimimindı ıayı
nin sanat kabiliyeti olan gençlere bu 
kabiliyetlerinin inkişafında yardımı 
olmak ve aynı zanlanda halkımızın 
doğuştan mevcut olan sanatseverliği
ni ve zevkini şuurlu ve aktif hale ge· 
tirmek olduğunu bildirmiştir. 

Resim sergileri Halkevlerinin bl -
rinci p!lna alacakları f aaliyet mevzu
larından olacaktır. Bu sergilerin ileri
ki sanat faaliyetinin bir zeminini teş. 
kil etmeşine çalışılacaktır. Bu faali
yet, yapılmış tablÔları toplayıp bir 
•ergi halinde tethirden ibaret kalmı -
yacak, her Halkevi kendi muhitinde
ki resme istidadı olan gençleri bulup 
onlara çalışma imkanları teminine 
gayret edecekeir. Bu gayretler bilhas
sa şu iki noktada teksif edilecektir: 

A) Her Halkevi kendi muhitinde 
bulunan bir ressamın veya bir resim 
hocasının bu gibi gençleri haftanın 
muayyen bir gününde veya birkaç gü
nünde çalı§tırmasını temin etmeğe 
bakmalı. 

B) Halkevinin bulunduğ yerde res
me ait sehpa, tuval, boya, fırça ve sai
re gibi malzeme bulunmuyorsa Ev, bu 
malzemeyi oraya getirmeli resim isti
dadı gördüğü gençlere bunları hatta 
meccanen temin ederek onların çalıı
malarını mümkün kılmalı. 

C) Eve ait binanın bir yerini atelye 
haline getirme imkanlarını araştırma
lı. 

D) Bu amatörlere resim gezileri 
tertip ettirmeli. Ayrıca köy gezilerin
de bu ressam arkadaşlardan latifade 
etmeli onlara manzaralar, deıenler, 
portreler çlzdlrmeli. 

re;\;,, -yapabilmeleri için dütüneceği, 
bulacağı her nevi imkanı bahşetmeli. 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterliği a!Skalı makamlara bir ta
mim yaparak, asgart çalışma plinına 

göre her Halkevinin kendi muhitin· 
deki resim amatörlerinin eserlerinden 
müteşekkil olarak şubat ayında aç
ması icap eden resim sergisinin de fo
tograf vergisi gibi daha genlg bir ıu
rette ve daha teşvik edici mahiyette 
yapılmasını bildirmiştir. 

Bu maksatla bazı esaslar da hazır
lanmııtır. Bu esaslara göre herhangi 
bir Halkevi, bir resim sergiaini asgari 
olarak teşkilden mahrum bulunduğu 

takdirde o eve mensup veya o evin 
muhitinden olan amatör eserlerini, en 
yakın kasabadaki Halkevinde, o ol· 
mazsa o kasabanın tabi olduğu vilayet 
merkezindeki Halkevinde açılan ser -
gide aynı haklarla teşhir edebilecek
tir. Sergide teşhir edilecek resimlerin 
mevzuu serbest bulunmaktadır. 

Yağlıboya, &uluboya, pastel, guvaş, 
ofort, tahta üzerine gravür, kara ka
lem, desen gibi resim sanatına dahil 
her nevi eser teşhir edilebilecek ve 
teşhir edilecek resimler doğrudan 

doğruya tabiattan yapılmış olacaktır. 
Kartpostaldan veya herhangi bir ori -
jinalden yapılmış kopyalar ve büyüt-

meler kabul olunmıyacaktır. 
Etiketlerle veya numaralarla teı 

hlr edilen eıerlerln aahlbl göıtedl 
cektir. Serginin müddeti on beş ·· 
olacak, açılma tarihi on beş gün ew 
!inden ilan olunacaktır. Eserlerin .,... 
rilmesi için muayyen bir mühlet k• 
bul edilecektir. Bu mühlet bitti~ · 
nün akşamına kadar eserler Halke 
vine teslim edilecektir. Bundan ııoa 
getirilen eserler kabul olunınıyacak 
tır. 

Eserlerin sergide teşhire llyık o 
lup olmadığı, Halkevi reisinin ..:y• 
güzel sanatlar komitesi reiainin 
kanlığı altında üç veya be§ kltlden 
müteşekkil bir jüri tarafından tayin 
edilecektir. 

Her Halkevi jürisni ilç veya bet ki· 
tiden teşkil etmekte ıerbest buluna
caklardır. Ancak Evin azasından bu· 
lunmaaa dahi güzel sanatlara vakıf bir 
ki!inin (meseli bir ressam veya bir 
resim muallimi, bunlar bulunmadığı 
takdirde bir edebiyat veya estetik mu
allimi gibi) jüriye alınması lizımdır. 

Gaye genç istidatları meydana çı• 
karmak olduğuna göre seçilecek olan 
eserlerde yalnız tabiata sadakat n 
benzerlik va.sıflarının değil, amatör
deki kabili~tin ve hevain de göz ö
nünde tutulmaıı temenni edilmittir. 
Bazı eıerlerde g!lrülebilecek tabiata 
aykırılık ve serazatlığın çok defı bü
yük bir sanat vildi taııdığı unutulmı
yac.aktır. 

Serginin kilpdından bir glln önce 
kabul edilmlt eserler ara.sında Jllri bir 
ıeçme yapacak ve dereceler verecek, 
bu dereceler tethlr eına.sında eaerle
rin üzerinde bir etiketle göaterilecek· 
tir. - .., .. .. 
yııı üçü geçmemişse birinci, beti geç
memişse birinci ve ikinci, betten faz
lo olduğu takdirde birinci, ikinci ve 
üçüncü tayin edilecektir. 

Derece alan eıerlere, ait olduğu 
Halkevi uygun ve mümkün görürse 
bütçesi niıbetinde nakdi bir Halkevi 
mükafatı verilecektir. 

Bu müklfat, mayıs ayı içinde An· 
karada açılacak olan Halkevleri Umu
m! Resim Serglai Parti mllkô.fatını ka. 
zanmıya mani teşkil etmiyecektir. n .. 
rece alan eserler may11 ayında Anka• 
ra Halkevl salonunda açılacak olan 
Halkevleri umumi resim sergiıinde 
teşhir edilmek ve Parti mük!fatına 

namzet olmak üzere nihayet 15 niaana 
kadar C. H. P. Genel Sekreterliğine 

gönderilecektir. 
Derece alan resimler dahil bulun. 

duğu halde birinciliği kazanmıı ama
törün üç, ikincinin iki, üçüncünün 
yalnız derece alan tek resmi gönderi
lecek ve bu eaerlerin münasip bir ye -
rine kazandıkları derecelerle beraber 
sahibinin adı ve mensup olduğu Halk· 
evi iıaret edilecektir. 

saflarının insan meveudunu besler. 
Fakat nüfuı keaafeti fazla bir mem
leketin veya mıntakanın düıman ta • 
arruzlarına karşı hasaasiyeti de fazla
dır. Köy ile gehir araıındaki nüfus da
ğılııı, müdafaada ehemiyetle nazarı 
dikkate alınacak bir meseledir. Bir 
harpte muvakkat dahi olsa, yurdun 
bazı parçalarının düıman istilftsına 
maruz kalma11 ihtimali nazarı itibare 
alınarak iktisadi merkezlerin yurt i
çinde müaavi ıurette tevzii ne, ıehir ve 
köy ihtiyaçlarının müsavi niıpetlerde 
teminine çalıtılır. İktisadi faaliyetler 
ve nilfus, memleket arazisine ne kadar 
muntazam tevzi edilmiş ise, devletin 
harp emniyeti ve müdafaa kudreti de 
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Çankırı - Kastamonu 
yolu kardan ka f:!a ndı 

o kadar artmış olur. 
2 - Hudutların vaziyeti, askeri mü

dafaa imkanlarından başka ekonomik 
mıntakalardan ve tesislerden istifade 
tarzlarını da tayin eder. Yeni uzun 
menzilli topların uzak mesafeleri döğ
mek imkanına malik oldukları ve mo
törlü kıtaların, tankların baskın ha
linde taarruz etmekte oldukları nazarı 
itibare alınarak, hudutlarda takriben 
100 kilometre derinlikte bir saha, •· 
hemiyetli ekonomik işlerden tocrit O· 

Junmaktadır. Bilhassa müdafaa bakı · 
mından ehemiyetli 11nayi merkezleri 
lmk!n nispetinde hudutlardan uzak • 
laştırılmakta ve içlere alınmaktadır 

Sahillerini müdafaa edecek kuvetli 
donanması olmıyan memleketler de 
aynı tekilde hareket etmektedir. Gay
ri müsait hudut şartlarına malik dev
letler, kom•u devletlerin bileti ruhi· 
yelerine müessir olmaya. onları ken· 
dilerine kazanmaya, onlarla siyasi ve 

(X) Birinci yazı 11 cumarteai, ikinci 
ruı 17 cııma l&rilıij nlifılıamı;dadır. 

Şefkat hemş i releri 
Haftada bir iki defa Ulus sayfı

larında grup grup resimler g6rQ -
yorsunuz: Bunlar, Ankara Nümu -
ne hastanesinde Kızı/ayın açtığı 

hasta bakıcılık kursuna devam e -
den ve kursu tamamladıktan son
ra ihtifaç gününde pralı vatanda
şın yarasını sarmak sallhiyetini 
kazanacak olan şefkat hemşireleri
mizdir. 

Şefkat, Adem oğlunun, Adem 
oğlundan ziyade Havva kızının 

kalbinde ve elinde kendini g6ster • 
dikçe bizi bir kaç kanat yerden 
yükselten meziyetimizdir. 

Bu şefkat hemşirelerine dair 

yazılın yazı/arı ve onların gazete 
sütunlarına aksetmiş reıimlerini 

gördükçe şair Tevfik Fikret'in şu 

iki beytini hatırlıyorum: 

Hürmet sana ey teı1liyeti acs• milekkel 
Düpnüılere muniı ve şifap.ı.~ u.ıanan el; 

HUmıet una ey kanlan •İmayı beıerden 
Rikkatle, metaııctlo '11911 eeflıa\I &i·fen. 

Yangın yerleri 

"Yangın yerinde ağır yaralı bir 
adam bulundu . ., 

"Falan adam filan yangın yerin
den geçerken ... ., 
'"Yangın yerlerinden birisinde 

üstü açık bulunan bir kuyuya dü
şerek ... ,, 

"Yangın yerinde uygunsuz takı
mından falanla fil~n ..... 

lstanbul gazetelerinde çıkan za. 
bıts haberlerinin bir çoğuna bu 
körolası yangın yeri sahne oluyor. 
Bu yerler yanalı bir hayli zaman 
olmuştur. Belki o ev/erin sahipleri 
bunların yanmasından duydukları 
teessilrü çoktan unuttular. Fakat 
bu yerlerdeki uygunsuz hfidisele • 
rin acısını, hill şehir halkı çekip 
duruyor. 

Bu sebeple kendilerini bildiler 
bileli, yangın yeri istanbuJlular için 
bir nevi umacılar cehennemi halin-

dedir. 

Büyük şehrimiz imar edilirken, 
bu çıban başları üzerinde de acele 
bir ameliyat hatıra gelmiyor mu 
acaba? .. 

Alkapone! 

Son posta ile gtlen İngiliz gaze
telerinde sekiz senedir, hapiste bu
lunan meşhur amerikan haydudu 
Alkapone'nin serbest bırakıldığı 
yaulıyor. 

Eski ve yeni dOnyanın idrak et
tiği sekiz uzun sulh yılını zindan
da geçirdikten sonra bfıriyete ka
vuşan haydut, hüriyet havasında 
barut kokusu da koklıyacak. 

Fakat sekiz senedir, ölüme, ka
na ve baruta burnunu, gözünü ve 

kalbini alıştıran beşeriyet için ar
tık Alkapone'Jerden heyecan duy

mak imklnı kalaıamı~tır. 

Esrarengiz. Garbo! 

Greta Garbo'nun parmağında bir 
nişan yüzüğü görülmüş ve yeniden 
dedi kodular almış, yürümüş. Is -
veçli sineına yıldızı gene o esra .. 
rengiz sükutunu muhafaza ediyor
muı. 

Ben, bu meşhur sinema yıldı:ı:ı
nı tanısaydım, 

- Artık, bu türlü işlerden vaz 
geç/ çünkü bir müddet sonra par • 
mağında yüzük görenler, vakit geç
miş olduğu için, baş~a sebeple hay
ret ederler, der ve Abdülhak Ha 
mid'in ş" beytini okurdum: 

Birad.-r, ıc~bet fcnayab imi•, 
Uyandım da bildim bu bir hib İmi\• 

Musluktan au İçen inek! 

Ameriks'da bir çiftçinin ınegi 

musluğa ağzını dayıyara.k su içti~ 

ğinden şölıret kazanmış. 

Ben. Jıadisede merak edecek ve 
şaşacak bir taraf bulamıyorum: 

Nasıl olsa, sağıldıktan sonra süt 
bakracı o musluğa tutulacak değil 
mil. 

T . !. 

Ç'.'"kırı, 24 a.a. - Son günlerde Il
gaz dağlarında hüküm süren kar fır· 
tınası yüzünden kapanmış olan Çan
kırı - Kastamonu yolunun açılmaaı i
çin yapılan bütün gayretler neticesiz 
kalmıştır. Vilayet hududu civarında 
salı günü tipiye tutulan po•ta kam • 
yonu yolcuları geceyi Derbent jan -
darına karakoluna sığınarak geçir· 
mişlerdir. Sivricik köyünden şehre 

gelmekte olan bir kadın soğuktan da. 
narak ölmüştür. 

Sandıklı'da fa.;ıli~·ete 

geçen selektörlcr 
Sandıklı, 24 a.a. - Ziraat Vokale 

ti tarafından kazamıza gönderilen sc
lektörlerle 8!,2H kilo buğrlay temiz . 
lenmiş ve 426.847 kilo buğday tabu 
mu da ilaçlanmıştır. 

Nafıa' da bir tayin 
Nafia Vekaleti yapı ve imar itleri 

reisliği fen heyeti yüksek milhendis
lerlnden DUrrU Surder Nafıa müfet· 
ti ıliğinc naklen, ta)'.in olunmu§tuı. 
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(DIŞ POLiTİKA J 
İngiltere ve Hindistan 

Harp çıknr çıkmaz, İngiltere'nin 
bütün dominyonlan, müstemlekele -
ı-i ve imparatorluğa muhtelif şekil
lerde bağlı olan devletler ana vata
nın yardımına koştular. Her gün İn
giltere'ye şu ve bu sultanın, §U ve bu 
~eyhin ve hükümdarın yardım vi.di 
gelmektedir. Yalnız lngiltere ile 
liindistan'daki kongre partisi ara
sında çıkan ihtilaf, bu memlekeJin 
harpte İngiltere ile birlikte olmadı
ğı gibi yanlı§ bir kanaat tevlit et
nıiştir. Ve alman gazetelerinin bu 
kanaati takviye etmek içilı uzun 
neşriyatta bulundukları da görül
tnektedir. 

İngiltere ile kongre partisi mü
messilleri arasındaki ihtilafın mahi
yeti şudur: ~alUmdur ki Hindistan• 
da iki siyasi tetekkül vardır. Biri 
hintlileri temsil eder "Kongre Par
tisi", ikincisi de müslümanları tem· 
ail eden "Müslümanlar Birliği". ih
tilaf hakikatte İngiltere hükümetiy
le konl're partisinden ziyade kon
grecilerle müslüman birliği arasın -
dadır. 

ULUS 

İl<i ingiliz subayının Hollanda
1
dan 

Almanya'ya kaçı rı iması dolayisi le 

Hollanda hükümeti 
Berlin'i protesto etti 

Subaylar bir sulh teşebbüsü için bazı 
Alman ricaliyle temasa geçeceklerdir 

Amsterdam, 24 a.a. -Venlo hadisesinin, gayri meaul veya meç
hul tahıalar tarafından değil, Gestapo aja·nl~rı tarafından Y~P~~ -
dığı alman hükümetince kabul edilmesi üzerıne, Holla?da huku -
metinin, alman hükümeti nezdinde protestoda bulundugunu, Han- ~'üE'~ 
delsblad gazetesinin Berlin muhabiri bildiriyor. 

Bu muhabir ıunu ilave ediyor : 1 Hollanda hükümetinin 
"Tahmin ediyorum ki, hükümet, malumatı vardı ..• 

bu protestoya, Gestaponun yakalanan Alman memuruna mülaki olmak Ü· 
holandah subay üzerinde iki tane ayrı V 1 , ld'kl · k't t u Bulgar bcı§vekili B. Köseivanol 

Malu"mdur ki lngiltere geçen bü- zere e no ya ge ı en va ı aarr -
hüviyet varakası bulunduğu cevabını ğ 1 H 1 d h d d 

-::1. harp 1·çinde de Hindistan'a ida- za u ramı§ ar ve o an a u u un-
,,...... verecektir. Bu nokta, hadisenin, va- kl .. ·· ··ı .. ri muhtariyet vermeği vadetmişti. dan alman topra arına goturu mu~- B. Köseivanof'un 

Başvekilliğinin 

4 üncü yıldönümü 

bim siyasi akisler yapacağı zannını 1 d' ı ·1· k t b lar Ber Büyük harpten sonra uzun zaman er ır. ngı ız ma ama ı un -
tetkikat yapıldı •e nihayet iki "yu· uyandırmaktadır.,, linde ve hayatta bulunduklarından ha 
varlak masa" konferansmdan sonra Re•mİ tebliğ berdar edilmiştir. 
1935 senesinde Hindistan'a idari Bu gece, Venlo hadisesi hakkında, Stevens ve Best vazifelerinin mahi-
ınuhtariyet veren kanunuesasi tan - Lahey'de neşredilen resmi tebliğ aşa- yeti hakkında Holanda makamatına 
Zı·m edildi. Bugun'" tatbik edilmekte ~ d d haber vermişlerdi ve bunların Holan-

gı a ır : f b. b B k'I' olan bu kanunuesasi kongre partisi- 'k" da'nın bitarafhğına muhali ır §ey Sofya asını a<ve 1 m Otomobilde, şoförün yanında, 1 ı d'l k · f 
ni tatmin etmemektedir. Binaena- d B 1 yapıp yapmadıkları tesbit e ı .me. u·-

ingiliz tebaası oturuyor u. un.ar, ba f k d l d ·~ ' 1 f • leyh harp hatlar baılamaz, kongre· zere bir Holandalı su Y ter ı e 1 - b:ıııur ıg'"'I 1 eri an a IJOf sulh lehinde müzakereler yapmak un- ..,_ 
ciler lngiltere'yi daha geni§ bir ıiıuh- kanını tetkik etmek üzere almanlarla mişti. b.l 
tariyet vermesini temin için tazyik k" lınan . t Sofya : 24 a.a. - Bulgar ajansı ı -

temasa geçmeğe salahiyetleri olduğu- Öyle anlaşılıyor ı, a ~ı!a~ 
etmeğe başladılar. İngiltere bükü- k "b polı"sı· bazı yüksek alman mahaf_ ılının diriyor : 

f nu ı·sbat i,.in bir takım evra ı raz et- G 1 ba vekı"l Ko"seı"vanof'un ıneti, buna muarız olmadığmı, a. 'S muslı'hane hareketlerine manı olmak azete er, ş 
·1 · mı·cılerdi. Memleketimizin bitaraf va- ·k 'd k'. ge,.tı'g~ı·nı'n yıl dönü kat her •eyden evel, kon<n"ecı enn -s f · d ı tı ar mev une "' • 

'" 
0

• • d ı · 1 b 'ki kişiye neza kin bunları tevki etmı§ ve aon.r.a a ınu .. •lümanlarla anla .. malan lazım· zıyeti o ayısıy e, u ı - -s lıtı. d t mü münasebetile uzun makaleler neş-
.. ,.. ret etmek üzere, bir holandalı subay Münih auykastiyle a "-Aa ar gos er- d b.. .. h 

D'eldı"gW ini bildirdi. Bunun üzerine . rederek Başvekilin dahil e utun sa a 0 f'k d'l · t" meyi düşilnmüştür. ba hintlileri temail eden Proaad ile ter 1 e 1 mış ı. larda kalkınma ve hariçte de rışın 
müslümanları temsil eden Gina ara- Telegraf gazetesi diyor ki : Elzer zaten bir kampta mevkuf muhafazası ve bütün memleketlerle ve 
aında gö.-ii .. meler yapıldı. Fakat bu "Netice itibariyle, otomobilde dört . bilhassa komşularımızla iyi anlaşma -

• -Y d. Londra, 24 a.a. - Royter aJanaı d f göriit-'Ue bir netice vermemiıtir. Bu- kişi vardı. Bunlardan ikisi ingiliz, ı- nın tesis ve idamesi yolun a sar et -
nun üzerine kongre partisine men- ğer ikisi, biri şoför olmak üzere ho- bildiriyor : tiği gayretleri bilhassa tebarliz ettir-
sup olan hükümetlerin başvekilleri landalı idi. Mütearrız alınanlar, yal- Macar - Alman hududundan alınan mektedirler. 
istifa etmişlerdir. Diğer taraftan nız hakimiyet haklarımıza tecavüzde bir habere göre, Münib suykaatının Sosyal ve profesyonel kanunlarda 
kongre partisi, bir müeueaan mecli- bulunmakla kalmamı1lar, aynı zaman· faili olmakla maznun Jorj Elser 1937 tesis edilen tesanüt, mesainin tesirli 
sinin toplanmasına ve Hindistan için da, Holanda kanunlarının çok şiddet- senesinden haftaya gelinceye kadar surette himayesi, işçilerin çocuk ve 
bir kanunuesasi tanzimine teşebbüs le cezalandırdığı bir cürüm işlemiş· Dachau karargahında mahpus bulunu ailelerine yapılan yardım, maliyedeki 
etmiıtir. Bu meclise müslümanların lerdir. İki Holanda tebaasiyle iki ec- yordu. islahat ve bütçe açıklarının izalesi, ver 
İ§tirik etmiyeceklerini bildikleri i- nebinin, Holanda topraklarınd_an kal- Nasyonal sosyalist bir menbadan gilerde yapılan islahat, ticaret müba
çin ekalliyet hukukunun kanunue- dırıldıkları, bunlardan en az hır tane: -1.1•~ ~rı-- -..-.-,, JbWtr''buır- fazlaSIN"a1ihjfcrfiı'ac k·aylre"°dıi~-n·ınıt 
aaafde konınacair ıimdiden bildiri!- •inin..ıg:1'1ıı.M1Jgt ... 'm'Z'l~l~.ın~.M~· nan Karl.Bucolz adında diğer bir hlın te~akkiler köycülükteki süratli 
kezdedır. bizim topraklarımızda, sılahla tehdıt mahpusun karargah muhafızları tara- kalkınma, Ma~rif, adliye ve idare iş-

ı ·ı ·ı h. ı· edildikleri bir vakıadır. f d t · h d d '"tü"' lüdü Görülüyor ki ngı tere ı e ınt ı- ın an svıçrc u u una go r - !erindeki islahat, milli ordunun ihza-
ler arasındaki ihtilaf derin değildir. Röyter ajanıına göre ~· ğlinü ve orada yeniden tevkif edildiği rındaki ihtimam bilhassa kaydedil • 
Hintliler muhtariyet istiyorlar. in- . . . ni ilave etmektedir. Maksat bunları mektcdir 
giltere de bunu vermekten çekinmi- Royter &Jansı, ıyı haber alan ~h- Münih'e getirmek ve Burgerbrau Kel- · • 
yor. Esasen 1935 kanunu bu yolda fillerden, yüzbaşı Stevens'in hadıae - 1 r birahanesinde yapılan ıuykutın . Bal~an devle~leny~e 
bu··..::1- bı"r adım te-Lil etmektedir. den az sonra öldürüldüğünü öğrenmiıı fc .1. 1 ak .. t kt" Takıp edılen barış sıyasetı, komşu-

3 ...- p • aı ı o ar gos erme ı. 
1 

B 
1 

. k · t · d · 
Fa.kat hintlilerin bütün taleplerini tir. Almanların, kendisini adlıyeye • • arın u garıstana arşı ı ıma ını ıa-
derhal isaf etmek mümkün değildir. tevdi edip etmedikleri malum değil- Gızlı alman .raJyomnrm de etmi§, 1937 de Bulgaristanla Yugos 
Kanada'ya ve Avuıturalya'ya ve- dir. Yüzbaşı Stevens ingiliz konsolos- nqrıyatı lavya arasında bir ebedt dostluk paktı 
rildiii gibi Hindistan'a da domin- luğunda, pasaport kontrolü tefi idi. Londra, 24 a.a. - Royter ajansı bil aktedildi~i gibi 1938 de Setanikte ak-
yon statükosunun verilmesini iati· Ve bu sıfatla birkaç ay evel, alınan diriyor : tedilen anlatma balkan devletlerile 
yenler, Hindistan'ın Kanada ve A- miiltecilerinin muhacereti eanaıında, Gizli alman radyosu bugiln Him- mühim bir işbirliği adım teşkil eyle-
vusturalya gibi mütecanis bir mem- Venlo'yu ziyaret etmi§ti. ler'e hitaben demiştir ki : mi§tir. . . 
leket olmayıp, aralannda din, dil Bu bir h•dise değil, tüfekler ve ro- . Son beyn. el.mılel hadıseler Bulgar-

cl .. _ Himler, kuvetle iddia ediyoru.ı 1 k haz d 
ve hars farkı olan milletlerle mea- velverlerle mliaellıth sekiz alman tara- ki ıstanı her ıhtuna e arşı ır ve a-

d ki, yalan ıöylüyorsunuz, Münib'te · h 
kün bir kıta oldug-unu unutmakta- fından bir Holanda otomobilinde ve hilde ve hariçte Bulgarıstanın uzu-' bombanın infilakında, ne Elser'in, ne 
dırlar. InD'iltere, dünyanm diğer ta· Holanda arazisinde maharetle tertiu d .k. . . . runu temine azimli bulmuştur. 

• r e ı ı ıngilız ıubayının hiç bır auret- · 
1 raflarında kendine tabi olan mem- edilmiş bir tecavüzdü. Bu tecavüzün le dahJi bulunmadığını bizim kadar HUkOmet, resmi beyanatıle bu gar 

leketlerde yaptığı gibi, Hindistan'ı Holanda'da vukuundan hiç kimse bir siz de biliyorsunuz. milletinin milttehit hissiyatına uygun 
da ıneıııhale merhale muhtariyete, saniye filphe edemez. Yanılma mev- Suykastın hakiki faillerini tanıyo- olan bitaraflığını teyit eylemiştir. 
dominyon statüsüne ve istiklale zuubahiı olamaz. Bir,.ok holandalı va- b d ı·ı · · · ----

s ruz ve unun e ı lerını 11ze göatere-
doğru götürmektedir. tandaş ve iki Holanda gümrük memu- biliriz.,, Pran ha" d'ıseler'ı 

İngiltere'nin Almanya ile girİ§· ru, ellerini yukarı kaldınnıya ve kı- !I 
tiği mücadeleden hintlilerin istifa- mıldaınadan durmıya mecbur olmuş -
deye kalkışmamaları lazımdır. Çün- tardır. Bir rovelver, kan lekeleri, mer
kü bu mücadele yalnız lngiltere'nin miler ve ayak izleri gibi kati emareler 
değil, aynı zamanda Hindistan'ın bırakmışlardır. 

Ark Royal gemisi 
tayyarelerden 
nasıl kurtuldu 

da hayat memat mücadelesidir. Bu
nu Gandi de anlamıştır ve harp çı· 
kar çıkmaz Hindistan umumi valisi
ne demiştir ki : 

- lngiltere'nin ve Fransa'run hü
riyetleri kaybolursa, o zaman, Hin· 
distan tarafından kazanılacak olan 
lıııüriyetin ne kıymeti olabilir? 

Du, bütün fark milletlerinin dai
nıa göz önünde bulundurmaları la
zımgelen bir hakikııtin veciz ifade· 
aidir. Filhakika eğer bu harpte Nazi 
Almanyaaı galip gelecek oluna, bü
tün şark milletlerinin hüriyetleri ve 
istiklalleri tehlikeye düşebilir. Nazi 
rejiminin ırk nazariyesi malUmdur: 
bu nazariye milletler arasında mü
•avat prensibini reddediyor. Polon· 
Yalı ve çek gibi avrupalı milletler 
hakkında bu müsavatı inkar ettilı:· 
ten sonra araplar gibi si.mi olan bir 
ırk ve Hindiıtan'ın hakikatte asil, 
fakat Nazi telakkisine göre "geri ve 
iptidai" milletleri hakkında müsa
vat prensibini nsla kabul etmiyeceği 
meydandadır. Nazi müstemlekeci· 
leri, müstemleke halkının, insanlar 
arasında müsavatı reddeden bir 
terbiye sistemi içinde yeti§tirilmesi 

Almanlar prote•toyu 
tetkik ettiler 

Brüksel, 24 aa. - Berlin'den emin 
bir menbadan öğrenildiğine göre Ho
landa'dan kaçırılan iki ingiliz hakkın
da Holanda tarafından vaki protesto 
alman makamatı tarafından itina ile 
tetkik olunmaktadır. 

Alman ricaliyle tema• için •.• 
Londra, 24 a.a. - Royte rajansının 

öğrendiğine göre, 9 teşrinisanide Ven
lo'da almanlar tarafından kaçırıla
rak Almanyaya götürülen ingiliz yüz· 
başısı Stevens ve Best Alman - Ho
landa hududunda ingiliz hükümeti
nin mallırnatı altında bulunuyorlardı 
ve bir müddettiı de bazı yiikaek al
man ricaliyle temasta idiler. 

Bu iki zat kaçırıldıkları 9 teşrini
sani tarihinde, ingiliz hükümetine 
tevdi edilmek üzere bir alman memu
runun vereceği sulh tekliflerini al
mak için vaki davet üzerine Velno'ya 
gitmişlerdi. Stevens ve Best hiç bir 
vakit alınanlara ingilizler tarafından 

sulh teklifleri tevdi etmemişlerdir. 

lazımgeldiğini gizlememektedirler. giriıilen müc~delenin kendileri için 
Siyasi hak ve müsavat prensibi de bir rnP.na ifade ettiğini unutma

Üzerindc bu ltadıır ısrarla ve bihak- 'llalıdn lar. 
kin duranlar, lngiltere tarafmdan 1 A. Ş. ESMER 

Almanlarca 

Nevyork, 24 a.a. - Ark Royal tay-

Belgrad'da dolaşan 
yare nakliye gemisinin, 26 eyHU tari
hinde, düşman tayyarelerinin bücu • 
mundan nasıl kurtulduğunu, bu ge · 
mi subaylarından biri şöyle naklet - şayialar 
mektedir: Belgrat, 24 a.a. _Havas: İyi haber 

''- Ark Royal ve diğer dört gemi. alan mahfillerde söylendiğine göre, 
harp edemiyecek hale gelen bir tah - son kargaşalıklardan evel Prag'da bu
telbahire refakat edeceği sırada, He- lunan bazı alınanların verdiği malfı -
inkel tipi dört alman bombardıman mat ve alman tenkil hareketinden evel 
tayyaresinin hücumuna uğradılar. ve sonra cereyan eden hadiseler al
Dü1man tayyareleri attıkları bomba- man zimamdarlarının bu ten)cil hare -
lardan hiç birine isabet ettiremediler. ketini evelce hazırladıklarını göster -
Ve hava dafi topçumuzun ateşi o ka· mektedir. 
dar keıif oldu ki, alman tayyareleri Aynı mahfillerde ıunlar ilave edil~ 
çekilip gitmiye mecbur oldular. Ll- mektedir : 
kin az sonra, bombardıman tayyare - Almanyanın baılıca gayesi Bohem
lerinden birinin Ark Royal'in pupası yada ve Moravyada çek halkının pasif 
istikametinde avdet ettiğini, 500 lib- müdafaa hareketlerine kati olarak ni
relik bir bombanın geminin bir kaç bayet vermektir. 
kadem uzağına dilştUğilnü gördüm. Aynı mahfillerde son Midiselerin 
Ark Royal yana yattı, baş tarafı sula- Gestapo'ya Prag üniversitesini kapat
ra gömlildü ve ıonra kendi kendine mak, talebeyi ve profesörleri nefyet -
mucize kabilinden doğruldu. Ve ufki mek, operatör Jirasek gibi hararetli 
vaziyetini tekrar aldı. Bu arada bom- vatanperverleri haydut şeklinde göı; . 
bardıman tayyareıi kaçmıya muvaf- tennek fırsatını verdiği söylenmekte
fak oldu. dir. Bir tek darbe ile bütün çek mü-

Gemi hiç bir hasara uğramamıı ve nevverleri Almanya'nın muhtelif nok
mürettelıattan biç kimse yaralanma • talarına dağıtılmış, temerküz kampla
mıştır.,, 1. tına kapatılmıştır. Bunu yapmakla 
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iST AN BUL Gazele e i 
gwı 

(a.a. matbuat servısı) 

"'Akıam 

Hariciye Vekilimizin beyanatı 
Haber ıazctesl, Pads - Huhusi - kay

diylc Hariciye Vekilimizin tarunmıı 
fransız gazetecilerinden B. J can Tou • 
venin'c verdiği mülakatı neşretmekte -
dir. 

Muhuririn. politika iktisada bağh 
dcsil midir? sualine: ı:ıariciye Vekili • 
miz ıu cevabı vermı§tır : 

- Hayır, iktisat politikaya bağlıdır. 
cevabını veren Hariciye Vekilimiz şöy
le devam etmiştir : 

- Bir kaç ay evci türk - alman ti~a
ret anlaşması ıona erdiı'l:i zaman Al -
manya anlaşmayı yenilemekte mütered
dit davranmıştı. Türk - Fransız anlaı
m:ısı kararlaşınca Almanya bizimle tek
rar bir t icaret anlaşması imzalamak ü
zere müzakerelere ciriı;;mck istedi. Fa
kat harp başlamıştı. Ve bu vaı:iyctte Al
manya ile bir ticaret anlaşması yapmak 
bizim aleyhimize olacaktı. Zira, bir mu
harip devlet olan Almanya, taahhütleri
ni yerine getirmiyecektir. Halbuki har
be girmiyuı Turkiye muahede ahkamını 
aynen tatbika mecbur olacaktı. 

Bugün ıse Türkiye ile İngiltere ve 
Fransa arasındaki muahede imzalanmış 
bulunuyor. Memleketimizin toprak mah
sulleri ve bilhassa krom madenine Ame
rika da dahil olmak iızere, İngiltere ve 
Fransa kuvetli birer müşteridir. Bunun 
yüzde ellisini Amerika, mühim bir kts
mını Fransa, &eri kalanı da 1nııiltere 
mübayaaya hazırdır. "Bu itibarla, Fran
sa ve İnıtiltere ile yeni ticaret müzake -
relerine başladık. Değerli ıefiriniz M. 
Masigli bu maksatla Pariste bulunu
yor. Hariciye mı.isteşarımız Menemenci
oğlunun riyasetindeki heyetimiz de Lon
draya &itmiştir ,. 

"Fransa ve f ngiltere ile olan dostlu
ğumuz sarsılmaz bir eekildedir ve bu -
mın daha geniş sahalara bir işbirliğiyle 
takviye arzusundayız.,. 

Son Telgraf 

Almanya ve Balkanlar 
Etem İzzet Benice bu başlıklı ya:ıı-

11nda, Almanyarun bir bitaraf balkan 
bloku teşkili karşısındaki endişesinin 
üç sebepten ileri geldiiini kaydederek 
şu suretle izah etmektedir : 

1 - Bitaraf blokun Almanyanın bal
kan ve cenup yollarını tamamiyle kapa
ması endişesi, 

2 - Bitaraf blokun günün birinde Al
manyaya müteveccih bir bitaraflı bir 
harekette bulunabilmeı;i ihtimali, 

3 - Bitaraf blokun Almanyanın bal
kan!.nrdaki iktisadi nüfuz ve azami men
faat istihsali arzusuna engel olması ih
timali. 

Bu üç sebebin dışında dördüncü bir 
ihtimal de Almanyarun balkanlardaki da-
~lı~. u..milt-ı.~'\Wı"~<W 
edebilmek imkuılarını daima elde bu
lundunnaktır.,, 

Balkan bloku henüz bir 
hayaldir 

Necmettin Sadak bugünkü bu .ba!hkh 
başmakalesinde balkan bloku fikri et
rafında biraz hayal biraz da acele var
dır, demekte ve d~rt devleti biribirine 
bıığlıyan balkan anlaşmasının, bu devlet
lerin balkanlardııki iç hudutlarını koru
mak için yapılmı5 olduğunu te~üz et
tirerek şunları illive etmektedı~ : . 

"Balkan anlaşmasının ideal bır ıttıfzk 
olması için eksik kalan nol~a, balk~n 
devletlerinin, her ncrdcn gelırsc gelsın 
her türlü tecavüze karşı birbirlerine yar
dım etmeleridir. Bir çok ahval ve şe
rait böyle tam ve şümullü bir ittifa -
kın 'balkanlarda tahakkuk etmesine he • 
nilz müsait olmamı5tır.,. 

Muharrir, .. Sık ıık bwı &ec:en yeni 
ba•kan bloku ve nokAru mı tamamlı -
yacak?" sualini sorduktan ve balkan 
bloku karşısında vaziyetimizi izah et
tikten sonra : 

"Böyle bir blok, sadece bitaraClık 
faydası temin etmek için bile, mevcut 
balkan anlaşmasından daha geniş olma
lı, hiç olmaz sa Bulpristanı da içine al
malıdır.,. 

demekte ve netice olara.lı: ııunları kay. 
detmektedir : 

"Balkanlarda daha genie. daha tam bir 
anlaşma olmak için. neye yaradığı Av. 
rupadaki acı tecrübelerle sabit olan 
imzalı muahedelerdcn ziyade ve ondan 
evci hakiki menfaat birliklerinden tees
süs etıneı;i lazımdır. Hakiki euUı bera
berliği, birbirJne kiğı.d vesikalarla bağ
lı deYletler arasında değil,bi.ribirindcn 
alıp vereceği olmıyan. biribirine yan 
gözle korku veya ıüphe ile bakmıyan 
devletler arasında olur.,. demektedir. 

Son Posta 

İtalya ve Balkanlar 
Selim Ragıp Emeç bu baŞlıklı yazı

sında, bir müddeitenbcri bitaraf bir bal
kan bloku teıkilinden bahsedildii:ini ve 
İtalyanın da bu mimascbetlc sık sık is
mi geçtiğini yazmakta ve ıöyJe demek
tedir : 

"Bir defa İtalya bitaraf bir devlet 
değildir. Çünkü bu devlet bitaraflıiını 
ilin etmemiştir. Muhtelif vesilelerden 
iıtifade ederek ıllAhlı ve uyanık bir in
tizar siyaseti takip ettiiini bildinniı -
tir. Bu sebeple balkanlarda vücuda. ge-
tirileceği bildirilen bloka verilmek iste
nilen isimde tiir yanlıılık vardır.,, 

Muharrir netice olarak ilJnları ilave 
etmektedir : 

"Bu vaziyete göre İtalyanın balkan
larda vücuda getirebileceği blokun ma
hiyeti kendiliğinden tezahür ediyor. 
İtalya kendi siyasi telkin ve teHlkkile
lerine müsamahakir olabilecek bir bal
kan va.tiyeti ihdas etmek istiyor de -
melrtir ki, bu hal müttefiklerin iı;ine gc
Jemu. Binaenaleyh bu mesai dalma 11up
rıe Ue k•"l•lanır. Bunda bir teşriki mc. 
sai zemini aranmak için vaziyeti mti -
sait bir safhaya girmiş olur ... 

B. Tataresko yeni Romen 
kabinesini teskil etti 

~ 

B. Gafenko gene Hariciye Nezaretinde kaldı 
(Başı 1 inci sayfada) 1 berlerde, iktısadi ve mali meselelerin, 

Romanya'nın hayati menfaatlerini fe Argetoiano kabinesinin istifasına se
da etmemeyi ümit eylemekte idi. Tek- bep teşkil ettiğini söylemektedirler. 
nikçi nazırlar, alman talepleri kabul Faşist gazeteler kıralın yeni kabine
edildiği takdirde memleketin istikba- yi teşkile Tatareskoyu memur etme-
Ji tehlikeye girmiş olacağı kanaatin- sini tebarüz ettiriyorlar. 
de bulunmakta idil~r. Deyli Herald'ın bir makalesi 

l•tilaya tekaddüm eden anlar Londra, 24 a.a. - Daily Herald ga-
Argetoiano tarafından ittihaz edi- zetesinin diplomatik muharriri yazı

Jen tarzı hareket Bujou'u istifaya sev yor: 
ketmiştir. Bu müddet zarfında alman Kıral Karo!, memleketinin tedricen 
heyetinin reisi Bükreşte bulunmakta Almanya'nın ekonomik nüfuzu altına 
idi. Buhran başlamış ve başvekil is • girmesine müsaade etmemiştir. Al
tifa etmit idi. Kıral müşavirleriyle manlar çok ileri gitmişlerdir. Clau
görüştükten sonra Tataresko'ya mü - dius'un başkanlığındaki alman ticaret 
racaata karar verdi. Tataresko yeni heyeti yalnız romen ihracatının arttı
kabineyi milli rönesans çerçevesi i - rılmasının değil, ayni zamanda Roman 
çinde ve kıralın etrafında birleşmiş ya parasını devalüe edilmesi ve mar
muhtelif partilere mensup zevatın iş· kın 41 ley olan piyasasını suni olarak 
tirakiyle teşkil etmiye çalışmaktadır. 60 leye çıkarmak suretiyle alman 

Siyasi mahfillerde söylendiğine parasına bağlanmasını istemiştir. 
göre yeni kabine Kalinesko tarafın - Muhrrir, Romanya'nın mutavaatı 
dan tarif edilen tam bitaraflık siya - reddetmesi önünde alınanların tedbir
setini terketmiyerek memleketi istik- ]er almasına intizar etmekte fakat 
lalini ve tamamiyetini ihlal eden her Romanya'ya karşı bir taarruzun Rus
türlü teşebbüse karşı müdafaa ede - ya ile Macaristan'ın tasvibi olmadan 
cektir. tasavvur edilemiyeceği, bu iki memle-

ltalya' Jaki aki•ler ketin ise Hitler'in doğu - cenup Av-
Roma, 25 a.a. - Romanya kabine rupa'sına doğru ilerlemesine müsaade 

buhranı, İtalyan matbuatı tarafından niyetinde gözükmediklerini kaydeyle
tefairsiz kaydedilmektedir. Maama - mektedir · 
fih gazeteler, Bükreşten aldıkları ha- . 
Bertin çek şehirlerinin ve kasabaları-

lngilteredeki yabanu mülledler 
nın mukavemetini kırmağı ümit et- arasmda casuslar ke<fedif di 
mektedir. f 

Aynı mahfiJlerde illve edildiğine Londra, 24 a.a. - Röyter ajansı bil 
göre Almanyanın ikinci hedefi çek diriyor: Daily Express'in bu sabah 
devlet adamlarından Paris ve Londra- yazdığına göre muhasematın başla • 
daki çek mültecilerinin faaliyetini dığı tarihte Büyük Britanyada ablu -
tenkit mahiyetinde söz almaktır. kada kalan elli bi nalman ve Avus • 

Berlin Hacha ve Clias hükiimeti - turyah mlilteci Amerikaya gitmiye 
nin Fransaya ve lngiltereye harp ilan hazırlanırlarken. içlerinde yüzden 
ederek alman ordusuna sembolik bir fazla casus keşfedilmiştir. Bu sahte 
yardımda bulunmasını da arzu etmek mülteciler. hakiki mülteciler ve mem
tedir. leket müdafaası hakkında maHimat 

Bu maksatla Vlajka grupunun fa - toplamakta idiler .. Bunlar, şimdi üse
şistleri büyük bir ihtimalle yakında 1 ra kampında mevkuf bulunmaktadır-
nazırlıklara tayin edilccekleıdir. lar. 



Filezofların ömrü 
Meşhur filozof Bergson'un bu yıl 

seksen yafmı bitirmi§ olduğunu -
muharebe hııberlerini değil - mu
harebe dedikodularını okumaktan 
'\'akit bulup da gazetelerde gönnüı 
olsanız bile, belki, taaccüp etmi§si
nizdir: bu zatın adı ve töhreti o ka
c!ar çok zamandanberi kulakları 
~oldurmuştur ki onun geçen asırlar
dan birinde yaşamıı bir filozof oldu 
ğunu sanmak hiç de ayıp sayıla-
maz.-

Büyük üstat - felsefesinin değil
se de - hala yaşamakta olduğu
nun unutulmasına biraz da kendisi 
gebep olmuştu. Haylice yıllardanbc
ri evinden çıkamıyacak kadar hasta 
olduğu gibi, akademi intihapları 
mektupla rey verilemiyecek kadar 
gizli olduğundan hayatının esennı 
kendisinin has talebesinden başka • 
lan duyamıyorlardı. Her halde filo
zofun seksen yaıma geldiği haberi 
herkesi sevindirecek bir §eydir. 

Onun için Bergson'un seksen ya· 
§&na gelmiş olmasını haatalığından 
ve musevi olmasından ziyade mesle
ği olan filozofluğa bağlamak doğru 
olur. Zaten uzun ömür mütehassısı 
Huflan hekim de filozofluğu insanı 
en çok yaşatan mesleklerden biri o
larak göstermiştir. Onun uzun ömre 
misal olarak gösterdiği misaller ara
sında, Fisagur'dan, Eflatun'dan ve 
lzokrat'tan aonra en meşhuru bizim 
Anadolulu Apoloniyos filozoftur. 
Zamanında - ha'dan sonra birinci 
asırda - yeryÜzÜne inmiş bir tanrı 
clenilecek kadar büyük §Öhret almış 
olan bu filozof 106 yaşına kadar ya
§amış, hem de, yatakta değil, o za
manlarda bilinen dünyanın her tara· 
fını gezerek ömür sürmüştü. 

Daha sonra gelmig, geçmiş filo
zoflar arasında da Ul:Un ömür sür • 
mÜ§ olanlar haylice vardır. Mescia 
Kant, Litre, lspençer ..• 

lngiltercden yapılacak ithalatı ko
laylaştırmak için, ihracatımızdan mü
tevellit Merkez bankasının lngiltere
deki hususi takas hesaplarına yatırı
lan paralardan ingiliz ihracatçıları 
lehine akreditif suretiyle tediyatta 
bulunulması hükümetimizce karara 
bağlanmıştır. 

Bu suretle İngiliz ihracatçı firma
ları Türkiyeye ihraç edecekleri mal • 
ların bedellerini İngilterede peşinen 
tahsil etmek imkanını kazanmış olu • 
yoPlar. Bu kolaylıkların, Türkiye ile 
İngiltere arasındaki ticari münase . 
betlerin inkişafında mühim bir amil 
olacağı muhakkaktır. 

Diğer taraftan haber verildiğine 
göre bu akreditif imkanlar hususi ta
kas hesab vaziyetleri müsait olan 
memleketlere de teşmil edilmiş bulun
maktadır. 

Ticaret Odasında seçiın haz~rhkları 
(._R_A_o _v o____.) 

T U R K t Y E 
RADYO DİFÜZYCN POSTALARI 

TÜRKiYE ANKARA 
R~~~ R~~w 

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 2\l Kw. T.A.P. 

11. l~ ~ rl ı< t\ 
CUMARTESİ - 25-11-193!> 
Saat : 

13.30 Pronram ve memleket ...... cıyarı 
13,35 Ajans \·e nıeteoı"o:oıi halıerleıı. 
lJ.50 TURK MUZİGİ : 

Hıılk Tiırklilerı ve halk oyun havala· 
rı : 
Okuyanlar: Azize Tözem, Münyyen 
Senar, Mahmut Karındaş. 
Çalan: S::dı Yaver Ataman (Kaııık. 
d.ırbul:a ve saz.) 

14.30 MOZlK: (l<ıyaseti Cümhur Bando~ 
su - Şef: İhsan Künçer) : 
1 _!lJaul Lmcke • Marıı 
2 - G. Pares - Kapds (Menüet) 
3 - Vinceıı·t Wallace - Marltana tı • 

ver türü 
4 - Paul v .dal - La Burgonde opera

ıımdan bale No: 2 
S - l\.azoı:nov - Stenka Razine - Sen-

fonik parça. 
15.15-15.30 MUZlK (Dans mü:r:iii • Pl.) 
18.CO Program 
18.05 Mem1eket saat ayan, ajanı ve me 

teot'oloji haberleri. 
18.25 M:tJZ1K (Hadyo caz orkestrası) 
19.00 TURK M0Z1ô1: Geçit konseri : 

Ankara Radyosu Küme Saz Heyeti, 
ve 14 okuyucu ıua ile. İdare eden : 
MESUT CEMİL 

20.00 Konuşma · 

Filozof Volter, seksen dört Y•§ı
na kadar ömrünü, kendisini, toptan 
değil de, her gün birer parça öldü
ren hastalıklı haline atfettiğinden. 
dört köte koltuğu Üzerinde o mer
merden me§hur heykeli, bu müna • 
ubetaiz muharebe sebebiyle, kum 
torbalan arasmda aaklanmıı olma • 
saydı, Bergaon'un da uzunca ömrü
nün hastalığma atfedilip edilemiye
ceğini anlamak Üzere, heykelinin 
huzuruna giderek, Volter'in ebedi 
tebeaaümünden mana çıkarmak isti
-enler bulunurdu. 

Fakat böyle çek ya~ıyan filozof
ları sayarken hem hekim, hem filo
zof olan lpokrat'ın sözünü hntırJa • 
mamak mümkün değildir. O 'büyük 
adam, aklı başında insa.nlara ancak 
altmış üç yıllık bir ömür yakıştırır .. 
O yaşa kadar iyi işlemiş kafa ondan 
sonra da bunamaz ama, zaman çok 
değiımiş bulunur. Eskimiş bir tarih 
gibi yaşamaktan kendi tarihini baş
kalarına okutabilmek daha iyi olsa 

Ticaret Vekilimizin beyanatı Dünhü toplantıdan il~i görüniiş 20 15 TÜRK MUZ1ôt: Müzik Folk-Lor'u. 
muı:a ah numuneler. Sadi Yaver A
tamıo.n. 

Haıtalığm sadece öldürmeğe de
ğil, uzunca Y•tatmıya da yarıyacağı 
na inanamıyanlardan bazıları Berg
aon'un uzunca ömrünü filozof ol
mazdan Önce musevi olmasına ham
ledeceklerdir. Muaa'dan aonra en 
büyük yahudi orta çağlardaki Mıan· 
filozofu lbni Meymun olduğunda 

gerektir. G. A. 

Not - 19-11-939 tarihli sayımızda çık • 
mış olan yul<arıdaki yazıda manaya halel 
verecek mahiyette bazı yanlışlıklar olmuş
tur. Gerek muharririn.den, gerek okuyucu
larımızdan özür dileyerek, bu makaleyi tek 
rar neıırediyoruz. 

Harç tarifesi kanun projesi 
tetkik ediliyor 

herkea müttefiktir. Ondan sonra, Ü· Adliye Vekaletinin, adliye harç ta
çüncü yahudi olarak, Kari Marka İ· rifesi kanununu değiştirip bir proje 
le Bergson'dan hangisinin daha bü- hazırlamış olduğunu evelce bildir _ 
yük olduğu hakkında ihtilaf varsa miştik. Harç tarifesinde mühim ten
da birincisini iktısatçı yahut politika zilat yapan bu proje Ba;vekalete tak
cı olar~ tanı~a~la~. çok ?.l~.uğ~ndan dim olunmuştur. Proje, Maliye Veka
Ber~aon u~ buyüklukte uçuncu ya_- !eti tarafından da tetkik olunduktan 
hudı oldugunu kabul edenler ekaerı· sonra Büyük Millet Meclisine sevk . 
yeti kazanırlar... larail oğullarmın olunacaktır. 
da her yerde uzun ömürle töhret al-
d ıklan §Üpheaizdir. Ancak, hıristi· 
yanlıktan İsrail oğullan dostluğuna 
dönen filozof Renan Avrupa 'nın 

Trabzonda zelzele 
garp memleketlerindeki muaevile • Trabzon, 24 a.a. _Dün akşam saat 
rin Arya ırkmdan olduklarını isbat 22.25 de hafif bir zelzele daha olmuş
ettikten aonra, Bergaon'un da İsrail tur. 
oğullarından olduğuna ve bundan 

Bergama' da dolayı uzunca yatadığma inanacak· 
lar, yalnız Museviliği larail oğlu ol
makla bir tutan saf fikirliler olabi • 
lir ... 

İzmır, 24 a.a. - Dün sabah 9,15 de 
Bergama'd abir zelzele olmuştur. Ha
sar yoktur. 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ------
. 

yenı model salonu TÜRKKUŞU'nun 
------- ---- -TÜRKKUŞU Modelcilik hareketini hızlandırmak için Yenişehir : -- Atatürk Bulvarı Tuna Apartmanı altında yeni hir model salonu aç- : 

: mıştır. Bu salonda çocuklarımıza, gençlerimin istedikleri malOmat : 

E verilmekte, model yapılması öğretilmektedir. Ayrıca model malze- : 
: mesi ile her tip modeller maliyet fiyatına satılı:naktadır. Mektep : -: çocukları ve gençler TÜRKKUŞU'nun bu Y"ni model salonunu zi- : -: yaret ediniz. E - -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

HULASA 
Tonio Kröger paydoı;tan sonra sınıf arkada6ı Hans 

Hanıen'le ıehrin surları boyunca gezmiye gidıyorlar. 
Tonio Hans'ı seviyor. Ve bu ana kadar bu sevginin 
verdiği istiraptan ıu neticeyi çıkarıyor: "En fazla se
ven, en ı;ok zayıftır, ve istirap !;eker • ., 

ve Akhiıarhlarm seviııd Ticaret ve Sanayi odaları nizam -
namesine göre, dört senede bir yeni . 

Akhisar, 24 a.a. - Ticaret vekilimi- den seçilen oda meclis azalarının se . 
zin tütün piyasası hakkındaki beya . çim muamelesini idare etmek üzere 
natları muhitimizde çok müsait tesir- intihabı Hızım gelen beş kişiden mü • 
ler husule getirmiş ve tütüncültrimi- rekkep komisyon dün, odada toplanan 
zi sevindirmiştir. Tütün1erimiz piya- umumi meclis tarafından seçilmiştir. 
sanın açılmasına itimadla initzar et • Müzakere ruznamesinde mühim 
mektedir. bir mevzu teşkil eden ticari mukave -

• / · 'J k • k. l leler meselesi de, mecliste görüşiil-
zmır e ı a ıs er müştur. Odaya vaki olan müteaddid 

İzmir, 24 a.a. - Gazetelere naza - ı müracaatlarda ı eylfıl 939 tarihinden 
ran Ticaret Vekilinin tütün piyasası evci resmi ve gayri resmi, ferdi ve 
hakkındaki beyanatı alakadarlar ve hükmi şahıslar aralarında aktedilen 
bilhassa tütlin müstahsilleri üzerinde ticari mukavelenamelerin bir ey!Ul 
çok tatmınkiir bir tesir yap:nıştır. Pi- 939 tarihinden sonraki ahval ve şrırt
yasanın açıimamasından d?ğ.:ın enci- ]arla ne dereceye kadar telif edilebi -
şeler bu beyanattan sonra zail olmuş- leceği ve bu şartlara göre bu mukave
tur. lelerin tatbikini kolaylaştıracak sebep 

ULUS SİNEMASINDA 
BUGÜN 

iki 
UÇAN 

büyük Fransız filmi birden 
ÇILGIN BAKiRE KALPLER 

P1RR'RR 'RfC'l-t" A ..,.....,. ·-·-- -

J ANY HOL T A r t i 1 t 1 e • 
bir pilotun hatıratından alınmış Tekrcu tekrar gören 
aşk ve heyecan filmi !erimizin yüksek 

üzerine. 

müşteri
arzuları 

Bu program için seanaıanmız: 14 - Çılgm Bakire, 15,30 - Uçan 
Kalpler, 17 - Çılgm Bakire, 18,30 ·Uçan Kalpler, 20 - Çılgm 

Bakire, 21,30 Uçan Kalpler • 

12,15 ucuz matinesinde ÇILGIN BAKiRE 

~=============>-- Ti: 2193 ~:V 

!111111••..--~~ - DiKKAT Poza rtesiye ... ~----· 111111• --- --
- İki zevkli film birden § -
----- -
: POLO ~AMPİYONU ÖLÜM GEÇİDI ~ 
= -: Bütün komikleri geride hıra- Yumruğu ile gangisterleri ezen § 
: kan kahkaahlı film bir poliain heyecanlı macerası : - -,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ii 

· YAZ;fN : 
Tlaomas MAHN 

No: 3 

diyordu. 

lerin neden ibaret olduğu odatlan so
rulmuştu. Bu mevzu üzerinde umumi 
katiplik tarafından izahat verilmiş ve 
yapılan teklif üzerine dört kişilik bir 
komisyon seçilerek bu mevzu üzerin
de sıkı tetkikler yapılmasına ve key
fiyetin bir raporla Ticaret Vekaleti
ne arzolunmasına karar verilmiştir 

Ticaret ve Sanayi odaları intiha . 
batı 25 birincikanun günü yapılacak 
ve meclis için 30 aza seçildikten son
ra, gene bu 30 aza; idare heyeti, oda 
reisi ile ikinci reis ve haysiyet diva • 
nı azalarını intihap edeceklerdir. 

Türk - Yunan ticaret 

müzakeresi yakında 

başlıyor 

Meri ticaret ve klering anlaşma -
!arının, bugünün ihtiyaçlarına uy • 
gun bir şekilde tadil ve tevsii husu • 
sunda dost yunan hükümeti tarafın -
dan izhar edilen arzu üzerine haşlı • 
yan temaslar ilerlemiştir. İki bükü -
met tarafından tayin edilecek milmes-
~!!~erwE~.~~~E~!~. ı~~ında mi.lza~ere . 
ticaret müzakerelerinin nerede yapı -
lacağı henüz tesbit olunmamıştır. 

Çarşamba C. H. P. 

kongresi 

20.30TURK MÜZtôt: Karıeık program: 
Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif 1~1i, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri Uf. 
!er. 

21.00 MÜZİK Q{üçük Orkestra • Şef : 
NECiP AŞKIN) : 
1 - C1emens Schmalstich - Küpidon 

v~ Pşişe • Aşk hikiyetıi ı 
a) Yaklaşma, 
b) Aşk valsi, 
c) Başbaşa, 
d) Gezinti, 
e) Kavpcılık ve barışma. 

2 - Hanns Löhr - Düğün marşı. 
• 3 - Willi Lautenschlager • YıldırJ;ı. 

ra doğru (Fantezi) 
4 - RaH - Kavatin.. 
5- Knudage Riiıager - Bir enter 

mezzo, 
6 - Benjamin Godard - Ninni. 
1 - Bemhard Kutsch - İspanyol kap.. 

risl. 
8 - Zichrer - Der Schatmei&ter ope

retinin valsi. 
22.00 Memleket saat ayarı, ajanı haberleri 

ziraat haberleri. ' 
22.15 Konu~ma (Ecnebi dillerde) 
22.45 MUZ IK (Cazband - Pi.) 
2.3.25-23.30 Yarınki program ve kapanı:ı. 

İzmir ve ha valisinde 
~iddetli yağmurlar 

1.zmir, 24 a.a . ...:. Evelki geceki Jid
detlı yağmur bütün mülhakatta hU • 
küm sürmüştür. Yağmur esnaaında 
düşen yıldırımlardan iklıi Çecm,.'rlr. 
yıkmış ve ahırda bulunan iki hayvanı 
öldürmüştür. Foça'da bir eve yıldırım 
düşmüştür. 

Ege ormanlanndaki 
tırtıllarla mücadele 
İzmir, 24 a.a. - Ege mıntakasın· 

da bulunan ormanlardaki tırtıllarla 
mücadele etmek için lazım gelen ted
birleri almak üzere orman baş mühen
disliğinde bir toplantı yapılmış ve 
teknik memurlara lazım gelen direk
tifler verilmiştir. Mücadele bu sene 
de şiddetle takibedilecektir. 

Çarşamba, 24 a.a. - Kazamız parti 
kongresi yedi nahiyeden gelen 40 mü

messilin ve viJayetten gelen parti mü
şahidinin iştirakiyle yapılmıştır. 

Kongre müzakerelerine Ebedi Şef'in 
hatırası taziz ve milli Şef'e karşı son
suz tazim ve bağlılık hisleri izhar e
dilerek başlanmıştır. Kongre ileri sÜ· 
rülmüş olan dilekler üzerinde görüş- İzmir borsasının kapanıf saati 
melerde bulunmuş ve bunları tasvip 1 İzmir, 24 a.a. - Borsa idare heye
ederek yeni idare heyetini seçtikten ti üzüm borsasının saat 13 de kapan
sonra çal!şmalarına nihayet vermiştir. masına karar vermiştir. 

Wilhelm olmasını daha çok isterdim, bundan emin 
olabilirsiniz. Fakat bana annemin kardetlerinden 
birinin, Antonio'nun adını vermitler, biliyorsunuz 
ki annem buralı değildir.'' 

Değirmen sokağmda, bakkal Zoverhu'dan on 
feniğe satm aldıkları meyvalı bônbonları ortak yi
yerek yürürken Tonio "fevkalade bir §ey okudum, 
harikulade bir §ey" diyordu, "Schillcr'in Don Car
los'u, bunu okumalısın Hana, istersen sana vere· 
yim." 

"Yok, yok," dedi Hanı Hansen, "yalnız bunu 
bırak, bu benim için değil." Ben atlardan bahse -
den kitabımla kalmayı daha çok severim, harikul
P.de resimler var içinde, bana inan. Bize geldiğin 
zaman onlan sana gösteririm. Enstantane fotog
raflar, tırıs, dörtnal, atlama, hayvanlar pek çabuk 
yürüdükleri zaman gözle görülmiyen bütün vazi· 

yetler .... " 

ki ... ltımat edebileceği bir varlık buluyor, fakat o 
da kendisine ihanet ediyor.'' 

Hana Hansen göz uciyle Tonio'nun yuzune 
baktı, ve bu yÜzde bir şey mevzua kar§ı ali.kasını 
uyandırsa gerekti, zira hemen kolunu yeniden To· 
nio'nun kolu altına koyarak: "Nasıl ihanet ediyor· 
du Tonio ?" dedi. Tonio elini kolunu sallıyarak an· 
latmak istiyordu. 

"Mükemmel!" dedi Hana. "Biliyor muaun, ev
den bana, son yoklamada kompozisyondan on al· 
dığım için, gayet §ık getirler hediye ettiler ... " 

lmmerthal parlayan iki yarığa benziyen gözle
rini kısarak "Sen hiç binicilik dersi almıyorsun de
ğil mi Kröger?" diye sordu. 

Sonra sustu, ikisini beygir ve koşum Üzerine ko
nuşmalarına bıraktı. Hana, lmmerthal'in koluna 
girmiş, öyle büyÜk bir alaka ve heyecanla konU§U• 
yordu ki bunları onda Don Carlos'a kartı uyandır· 
mak imkansızdı... Zaman zaman Tonio ağlama!~ 
arzusunun bumu boyunca sızlıyarak yükseldiğini 

hissederken, durmaksızın titriyen çenesini güçlük~ J 

tuta biliyordu ... 

Hana adım sevmiyordu, fakat Tonio ne yapabi· 

lirdi? Kendi adı Hanı, lmmerthal'inki Ervvin, evet 

ama bunlar herkesce tanınmı§, kimsenin yadırğa• 

madığı adlar. Fakat Tonio yabancı ve acaip bir §ey. 

Muhakkak ki adında her bakımdan, o istese de b

temese de, orijinal bir ıey vardı, ve her ne kadar 

ye§il arabası ile köy köy dolatan bir çingene değil, 

bilakis Kröger ailesinden Konsul Krögerin oğlu olsa 

da, bununla beraber gene yalnızdı ve şanlı §Öhret

li kimselerin nleminden uzaktı ... Fakat niçin Hanı 

ona ancak yalnız oldukları zamna Tonio diyordu? 

Yoksa bir üçüncü araya girinec utanıyor mu idi? 

Halbuki hazan onu anlıyor ve seviyor görünüyor

du. "Nasıl ihanet ediyor" Tonio diye sorarak ko

lunu kolunun altına kaydırmı§tı. Fakat lmmerthal 

gelince geni§ bir nefes alarak onu bırakıp lü:ımm· 

suz yere yabancı Özel adından dolayı ona çıkıpnt§· 

tı. Ne acı feydi, bütün bunlarm farkına vannakl-

Tonio na2ikane soruyordu: "Bütün vaziyetler
de mi?" Güzel bir ıey bu. Fakat Don Carlos'u hav· 
eala almıyor. içinde öyle yerler var ki insana sanki 
bir ıey pathyormu§ gibi sarsıntılar veriyor; göre
ceksin, çok güzel bir şey bu ... " 

Hans Hansen sordu: "Patlıyor mu? Nasıl? 
"Mesela Marki tarafından aldatılan kıralın ağ

ladığı yer ... Fakat Marki kıralı sade prense olan 
aşkı için aldatmıştı. Anlıyor musun, kendini onun 
için feda ediyor. Ve bu anda bekleme salonuna kı· 
ralm bürosunda ağladığı haberi geliyor: "ağladıl0 

"Kıral ağladı." Bütün kurtizanlar ıa~kınlık içinde, 
bu korkunç, katı yürekli ve sert kıra!dan korkarak 
titriyorlar. Kırahn niçin ağladığı pek iyi anlaşılı

yor, ve ben prensten de Marki'den de ziyade ona 
acıyorum. Da:ma o kadar yalnız ve a§ktan mahrum 

• 

"Hadise §u," dedi, "Brabant ve Flandern'e ya· 
zılan mektuplar ... .'' 

"itte Ervvin lmmerthal" dedi Hana. 
Tonio sustu. Ve içinden, "yerin dibine batamaz 

mı idi fU İmmerthal. Niçin bizi rahatsız etmek! 
Yeter ki bütün yol boyunca binicilik dersleriyle ka
famızı patlatmıya gelmesin ... " dedi. Ervvin im· 
merthal binicilik dersleri alıyordu, babası banka 
direktörü idi, ve şuracıkta şehirin dışında oturu
yordu. Yılık bacakları ve badem gibi yassı gözle
riyle çantasız onlara doğru geliyordu. 

Hanı, "Günaydın lmerthal, Kröger'le bir tur 
yapıyorum" dedi. lmmerthal, "Bir if için ~ehire gi
diyorum" diye cevap verdi, "Fakat sizinle bir par· 
ça yürüyebilirim .... Nedir o? Meyve bonbonu mu? 
Evet, teşekkür ederim, bir k"ç tane yerim. Yann 
gene dersimiz var Hana.'' - Binicik dersini kaste-

Tonio belirsiz bir sesle "hayır," dedi. 
Hanı Hansen "Kröger, babandan rica et, sana 

da ders aldırsın" dedi. 
"Evet", dedi Tonio, acele ve lakayıt. 
Bir an boğazı sıkıldı, Hans kendisine ~oy adiyle 

hitap etmişti. Hanı da bunu farketti, ve hemen i
zah etmek için: 

"Sana Kröger diyorum, çünkü özel adın pek tu
haf, biliyor musun? Mazur gör, bu ad hoşuma git
miyor. Tonio! ... Bu da bir ad mı ki? Fakat ne ya
pabilirsin? Şüphesiz senin elinde değil bu. 

lmmerthal aralarını bulmak ister gibi bir tavır 
takınarak: "Tabii senin elinde değil, zaten bu adı 
sana kulağa yabancı geldiği ve orijinal olduğu İ· 

çin vermit olmalıdırlar" dedi. 
Tonio'nun dudakları titredi, kendini tuttu, ve 

dedi: 
"Evet, ıaçma bir ad bu! adımın Heimich veya (Sonu var) 
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Maarifte 
yapılan ve 
yapılacak işler 

(Ba~ı 1 inci sayfada ) 

llflz olacaktı. Fakat bu liseler dahi, 
dil ve kültür itlerinde geçinneğe 

mahkum olduğumuz buhranın teairi 
altında bulunacaktı. Devlet, imkan· 
ları zorlamak mevkiinde kalmııtır. 
Başka türlü yapmaama da ihtimal 
yoktu. 

Acaba yalnız adet mi artıyor? 

Müeaaeselerimizin keyfiyet bakı· 
mından ,·erimi ne aeyir takip etmek· 
tedir? indi iddialan bir tarafa bıra· 
karak, iki esaslı tehadete müraca· 
at ediyorum: biri, her aene müaaba· 
ka ile talebe almakta olan Siyasi 
ilimler Mektebinde hocalık etmek
te olanlann ıehadetidir. Bu arka· 
daılar lise mezunları aeviyeamın 
her aene hiaaolunur bir fark ile yük
aelmekte olduğunu, hele yeni me
zunlar seviyesi ile birkaç aene evel· 
ki dereceler araamda mukayese bile 
yapılamıyacağmı söylemekte mütte· 
fiktirler. ikinci ıehadet, her sene 
yüksek mektep mezunlan araamda 
müsabaka ile talebe alan bir veka· 
)etimizde, müsabaka imtihanlarını 

idare eden mütefekkir ve büyük 
mevkili bir doatumuzundur. Onun 
dahi ıehadeti, maarif müeaaeaeleri· 
mizin keyfiyet bakunmdan aalah 
eeyrini teyit etmektedir. 

Eğer bir taraf tan okutanların ve 
okuyanların mikdan muntazaman 
artar, diğer taraf tan bu terakki 
kemiyete münhasır kalmaz, keyfi ~ 
yet bakımından da müsbet oluna, 
memlekette maarif .itlerinin meau· 
liyetini Üzerlerine almıı olanları teb
rik etmek mi, yokaa onların seneler· 
denberi devam eden gayretlerini 
topyekUıı inkar eylemek mi lazım· 
gelir? 

Maarif, vazifesini yaparken, üç 
büJiik mütkülat içinde kalmıştır: 
harf inkılabı olmuıtur; dil inkılabı 
olmuıtur; maddi manevi vasıtasız
lık, umumi ihtiyacın artıı nisbetin
den daima daha geride kalmııtır. 

Şikayetler arasında bir ıstılahlar 
meaeleai var. Hiç kimae iddia ede· 
mez ki biz çocuklanmıza hendese· 
yi "müaellea mütesaviyüssikayn" 
yahut "zaviyeihadde" gibi, "naaa· 
ra" ile mektebe baıhyan bizim ne•· 
lin bile kavnyamadığı bilmece di
linden öğretmeğe devam edebilir· 
dik. Dil çahtmaları bitinceye kadar, 
hendese derslerini de durd\U'~ 
iade edecek bir rakam vereyim: ıslı· 
lah değiıiminin üçüncü ıenesinde· 
yiz. Maarif Vekaleti yeni ıstılahlar· 
la dera okutan hocalar araamda bir 
ankette bulunmuıtur. Vekalette 
toplanan cevap fiılerinin yekUııu 
4000 i buluyor. Netice nedir, bilir 
misiniz? Muallimler yeni ıstılahla • 
nn yüzde 60 na hiç itiraz etmemiş· 
lerdir. Yüzde 15 i beğenilmemittir. 
Yüzde 25 üzerinde ihtilaf olmuıtur. 
Encümen yüzde 15 i yeniden yap
mıtt yüzde 25 in bir kısmını deği~ • 
tirmif, diğer kısmını bırakmıttır. E
ğer bir ıstılah aleminden diğer bir 
ıstılah alemine geçen bir memleket, 
dil henüz en ileri muharrirlerinin 
yazılannda bile istikraraızhk içinde 
iken, 3 aene içinde bu davayı hallet• 
mipe, yahut halletmeğe aon derece 
yaklatmıpa, feryadı brrakalım, ~ 
ğünmiye baıhyalım. 

Den kitaplan için bir gazetemi· 
zin açtığı anketi okudum. Hocalar, 
bazı kitap aatıcılarmm fikrinde de· 
gildirler. Yani devlet kitaplarından 
memnundurlar.Yanlıt huausunda da 
dıtan nıünakkitlerinin haddinden 
fazla mübalaga ettiği kanaatinde
uirler. Kaldı ki bu kitapların bir 
kıamı müsabaka ile, bir kısmı da 
mütehasaıslara yazdırılmııtır. Zaten 
kanunun hükmü de bu idi. Bir Maa· 
rif Vekaleti, memleketin ilim ve ih· 
tıaaa aeviyeainin üstünde netice ala
madığı için tenkit edilemez. Serbest 
neıriyat seviyesi gözümüz önünde 
değil midir? 

Bir de bir edebiyat kitabı mü
nakatası var. Bu kitap, ne mÜ· 
ubaka ile, ne de bir heyete 
yazdırılmıttır. Arap harfleri ile 
yazılmıt olanının latin harfleri 
ile baaılmıt olan teklinden ibaret
tir. Şimdi edebiyat muallimleri, ye
ni bir kitabın qasıl yazılmak lazım. 
geleceğini kararlaıtırmıya davet e· 
dilmiılerdir. Bakalım değil kitap Ü· 
zerinde, §U edebiyat dersinin naaıl 
okutulması icap ettiği üstünde kaç 
edebiyatçı mutabık kalacaklar? 
Bakalım muallimler, bizim, 3 sene 
rüıdiye, 4 sene idadide arabi, fariai 
okuduktan sonra dahi layıkı ile an
lamağa muvaffak olamadığımız ıu 
divan edebiyatını bugiinkü çocuk
lara öğretmek için nasıl bir mucize 
kel}f cdecd;ler? 

Çok i~iıniz, çok meae!emiz, çok 
eksiklerimiz var. Eğer bunları kö
rü körüne inkar edersek, Kemalizm 
Türkiyesinin manevi inıaaını aakat· 
lamıı olW'UZ. Fakat aeçirdifimüı 
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İktisadi harbin yeni safhası 
(Başı 1 inci sayfada ) 

yet verdiğini de söylüyorlar. İngilte
re, buna çok daha evci cevap vererek 
ingiliz servislerinin, e11erindcn gelen 
kolaylıkları yaptığını bildirmişti. E • 
sascn bir çok defa, gecikmelerin sebe
bini, bizzat gemilerin sahip ve kaptan
ları teşkil etmektedir. Amatörler, ma
nifestoları evciden göndermemekte ve 
yahut hamule hakkında tam ve mu • 
fassal maHimat vcrrniycrek İngiliz 
servislerinin inceden inceye tetkikler
de bulunmalarına sebep olmaktadır. 

Esasında kontrolün, bilhassa Ho
landa gcımileri için çok sıkı olduğu da 
söyleniyor. Fakat, acaba bu kontrol, 
alınanların açık denizlerde kullandık
ları usullerden de mi daha fecidir? 

İngiltere, enternasyonal kanunların 
kendisine verdiği haklardan vaz geç
miyccektir. 

Hollanda proteıtom ve lngiltere 
Lahey, 24 a.a. - D. N. B. ajansı bil

diriyor : 
Holanda hükümetinin abluka ted

birlerinin arttırılmasına karşı vaki o
lan protestosunu alan İngiltere hükü
mcti bu protestoya sadece muttali ol
muı ve bunu mütalca edeceğini vadct
mişsc de Holanda'nın muhtelif nok
tainazarlarını dikkate alacağı vadinde 
bulunmamıştır. Londra hükümctinin 
ihracat üzerine abluka vazı hususun · 
da ittihaz ettiği tedbirler gelecek haf
ta bir kararname şeklinde neşrcdile
cektir. Bilahare Londra'nın bu suret
le neşredilen mukabele bilrnisil ted
birlerin bütün bitaraf devletlere dip
lomasi yolu ile bildireceği tahmin e • 
diliyor. 

Hollanda armatörlerinin 
müzakereleri 

Amsterdam, 24 a.a. - Holanda ar
matörleri dün bütün gün müzakere et 
mişler, fakat İngiliz limanlarına yapı· 
lacak seferler hakkında henüz kati 
bir karar verememişlerdir. Her kum
panya istediği gibi hareket etmekte 
serbesttir. 

Armatörler, İngilterc'ye hareket e
den gemilerin istifade ettiği Holanda 
liman ve geçitlerinin aık sık taranarak 
maynlardan kurtarılması için ihtiyar 
edilecek masrafları ödiyecek bir kon
sorsiyom vücuda getirmek istemekte· 
dirlcr. 

"Holland • Amcrica Lijn" idaresi· 
ne ait "Statcndam" vapuru dün Times 
limanlarına uğramadan Southampton 
tarikiyle Ncvyork'a müteveccihen Rot 
terdam'dan hareket etmittir. 
ııe vapürlarını emnıyet a tına almak 
üzere vapurların hareketini tehir et
miılcrdir. 

İngiltcrenin Holanda'ya atıl bir 
halde kalan vapurlarını aatın almağı 
teklif ettiğine dair dolaşan haber Ho
landa mahfillerinde tekzip edilmekte 
dir. 

Mayn harbı ablukadan 
Jaha vahim 

Nieuwe Rottcrdamiache Courant 
gazetesi başmakalesinde §Öyle diyor: 

Almanyanın mayn harbi İngiltere
nin verdiği ekonomi§ mukabele karar
larından çok daha vahimdir. Mayn 
harbi usulü tiddetlc takbih edilmeğc 
layıktır. Zira kaçakla serbest arasında 
hiç bir fark gözet ı eksizin insan ha
yatını tehdit etmektedir. 

Bir Norveç gazetesi mayn harbi· 
ne ıicldetle hücum ediyor 

Oslo, 24 a.a. - Dag Bladet gazete· 
si, Almanya'ya tatbik ettiği deniz har
bi metodlarından dolayı şiddetle hü
cum etmekte ve bu usullerin emsali 
görülmcmiı derecede zalimane oldu • 
ğunu kaydcylemektcdir. 

Gazete diyor ki: 

Almanların bitaraflarla düşmanlar 
arasında hiç bir fark gözetmeden ser
seri mayinlcr döktüklerine oakılırsa, 

partiyi kaybetmekten mütevellit ümit 
sizliğe düştüklerine inanmak icabc -
der. Medeniyet için en müthiş tehlike 
teşkil eden fikirlerden mülhem ola • 
rak hareket ettikleri görülüyor. 

Belçika gazetelerinin fikirleri 
Brüksel, 24 a.a. - Denizlerde al

man ihracatını durdurmak için İngil
tere tarafından verilen karar hakkın
da tefsirlerde bulunan liberal ve sos
yalist gazeteler bu kararı mukabele 
bilmisil tedbiri olarak haklı bulmak· 
tadır. 

Katolik matbuat ise daha ihtiyatlı 
davranıyor. 

Flaman Sosyalist Vooruit gazetesi 
diyor ki : 

"Bitaraf memleketlerin İngiliz hü
kümcti nczdindcki protestoları şüp. 
hesiz yerindedir. Fakat bu protestolar 
Almanya'ya yapılsaydı daha yerinde 
olurdu.,, 

Sosyalist Pöpl gazetesi de şöyle 
yazıyor : 

"Bu harbin bitaraflara zarar vere -
ceğinde kimse şüphe etmemektedir. 
Fakat İngiliz bahriyesinin bitaraf ge
mi batırmadığını ve batan gemilerin 
yolcu ve mürettebatını Almanya'nın 
yaptığı gibi dalgaların tesadüfüne bı
rakmadığını teslim etmek icap c~er.,, 

Katolik gazetesi ise şöyle diyor : 
"Müttefiklerin kararı Anvcra !ima· 

nı için felaketli bir tesir hasıl edecek 
ve Belçika ticaretine vahim bir darbe 
indirccc ktir .,. • 

Almanlar itiraf ediyorlar 
Kopenhag, 24 a.a. - Bir Berlin tel· 

grafına göre, almanlar, şimal denizi ti 
carct yoIJarını maynlarla doldurduk
larını açıkça itiraf etmektedirler. Bu 
nıaynlar, mayn tarama gemileri geçtik 
ten sonra dökülmektedir. Berlinde 
şöyle deniliyor: "Bitaraf gemiler, 
İngiltcryc giderken ölüme gittikleri
ni bilmelidirler. İngiltereyi alakadar 
eden tehditler yağmur gibi yağıyor. 

İngilizlerin, iktısadi harpten vazgeç
meleri, aklıselime avdet etmeleri la • 
zımdır.,, 

Yeniclen batan vapurlaT 
Hul1, 2 4a.a. - 2492 tonilatuk "Ge

raldua" ismindeki ingiliz vapuru, ln
giltere'nin şark sahilleri açığında bat
mıştır. Bu vapurun 26 kişilik mürette
batı kurtarılmıştır. 

8883 toQjliitoluk i~ lıllıw&'RtS 
girdiği sırada bir mayna çarparak bat 
mıştır. Mürettebat kurtarılmıştır. 

Geçen salı günü bir mayn infilakı 
ile ağır hasara uğrıyan italyan Fiano
na vapuru yüzdürülerek karaya otur
tulmuıtur. 

Bir Eıtonya gemiıi tevkil eclildi 
Roma, 24 a.a. - Tallin'den alınan 

b irtelgrafa göre, bir alman harp ge
misi Estonya'nın 1414 tonluk Marta 
Kargosunu tevkif ve bir alman limanı 
na sevkctmiıtir. ' 

Kargo Holanda'ya gitmekte idi. 

Alman tayyareleri T aymiıe 
parQfütle maynler attılar 

Londra, 24 a.a. - Alman tayyarele
ri, bu gece, Taymis nehrinin mansabı 
üzerinde alçaktan uçarak paraşütle 
mayınlar atmıştır. Bu haberi veren 
Rcutcr, bu mayınların manyetik oldu
ğunu da bildirmektedir. 

Evcning News gazetesi de Tiınea 
nehri mansabına soğan ıcklinde bom· 
balar atıldığı haberini vermektedir. 
Bunları döken iki alman deniz tayya
rcsidir. Bu tayyareler, su seviyesin. 
den ancak 40 - 50 metre yüksekte uçu
yorlardı. Bombalardan biri suyun üs-

buhranlara ve her türlü vaaıtaaızh· tünde kalmıı tüfekle patlatılmıJ, de • 
nizden 100 kadcmlik bir su sütunu 

ğa rağmen almıı olduğumuz netice• yükselmİJtir. 
lerin gerçekten büyük olduğunu Almanların yeni mayn tehlilcesine 
görmezlikten celiraek, daha feci bir 

rağmen bugün bir ingiliz vapur kafi· hata itlemit oluruz. 
En ileri memleketlerde bile ma· lesi Times nehrine girmittir. 

arifler ne meaelesiz, ne kuaurauz, ne Franıızların :zaptettifi 
de ihtilafsızdır. Her yerde hazan eıya .atılacak 
taban tabana zıt kültür ve terbiye Marsilya, 24 a.a. - Harbin ilk haf· 
davaları çarpıfıyor. ilerlemek için talrı zarfında, abluka servisleri tara. 
baıka türlü olmak da mümkün mü- fından müsadere edilen eıyanın mü
dür? Eser bu davalar bizde daha zayedesi Marsilyada yapılacaktır. 
kanıık ve daha çokaa, bu maarifimi- Halka ilan edilen listeye nazaran, 
zin huauıi noksanlannclan değil, yeni- Almanya'dan JU maddeler müsadere 
d>?n tekevvün halinde bulunan cemiye- edilmiıtir: Bakır, kalay, volfram, de· 
timizin mü,teana vaziyetindendir. On mir cevheri, alüminyum, 248 ton öküz 
bet sene içinde yazı, dil, ve niçin eti konservesi, 72 ton kakao, 19 ton 
açık aöylemiyelim, medeniyet de· kahve, 378 ton kauçuk, 91930 kupra, 
ğiıtiren bir memleketin, bu inkılap· 7243 ton muhtelif zamklar, 81 ton pi· 
larla en yakından alakadar olan ve rinç, 630 ton teker, 310 ton küape, 
onun buhranlarının doğrudan doi· 1360 ton zahire, 1945 ton tuzlanmıt 
ruya hedefi olan maarifinin, dört baraak, 8600 ton ve saire diğer mevat. 
köıe bir tekil istikrarı cöatennemit 

oımaaını mazur değil, zaruri gör- Polis Enslilüsünde bugün bir 
mek icap eder. 

Çatı,mak, durmaksızın çahtmak konferans verilecek 
için i!lerimizin, meselelerin çokluğu ı 
ve gü_çlüğ~nü. daim~ ~at_ırda, fakat Bugü~ saat birde p~li~ c_n~titüs~n· 
ıevk ıle, nıkbın ve umıth çalıımak de Emnıyet Umum Mudlırhigü beJın· 
için de §İmdiye kadar batarmıt ol- ci şube müdürü Mecit Cöncrdem ta • 
duklanmızın eaash ehemiyetini göz rafından "umumi seyrisefer ve seyri • 
önünde tutalım. sefer kazaları ve sebepleri,, hakkındi' 

Falih RJla ATAY. bir konferanı verileçektir. 

Garp cephesinde 
düıürülen tayyareler 

(Başı 1 inci sayfada) 

ri tahrip edilmiştir. 

F ranıız ıabah tebliği 
Paria, 24 a.a. - 24 Tetrirn•ani sa -

hah tebliği ; 
Gece kayda değer bir hadise olma

mıştır. 

Diln gündüz, dördü ingiliz tayyare
leri tarafından dördü de fransız tay
yarelerıi tarafından olmak üzere sekiz 
alman keşif tayyaresi topraklarımız 

üzerinde düşürülmüştür. 

Avcı tayyarelcrimizdcn biri üssüne 
dönmemiştir •. 

Franıız akıam tebliği 

Paris : 24 a.a. - 24 tcşrinıuni ak -
şam tebliği : 

Moseller'in ıark mıntakasında düş· 
manın bir baskın hareketi aki:n kal -
mıştır. Bir kaç esir aldık. 

Mevzii topçu faaliyetleri kaydedil
miştir. 

Hava faaliyeti bugün mahdut ol • 
muştur, 

s p o R 
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Bugün 19 Mayıs stadyomunda· 
------------------------------~·--

Gençler bir l İğ İ -Muhafız 
gücü karşılaşacaklar 
Maçı hangi taraf kazanabilir ? 

Bugün saat 14.30 da 19 Mayıs St.adyomunda Gençlerbirliği ile M~h~fızc.?cü ·~ • 
sında mevsimin en mühim bir maçı yapılacaktır. Bu müsabaka ile bu ~kı kulupten bı~ 
birinci devre birincisi olacak ve galip bir ihtimalle 1.939 • 1940 ıeneı.ı Ankara l&JDPI· 
yonlu&unun da en kuvetli namzeti mevkiine gelecektır. 

Dün ,Futbol Ajanlığının bir tebliğini neş-
retmiştik. Buna nazaran bu sene like dahil [ 
9 kulüpten biri maçlardan çıkarılmı'!J bu • 
lunmaktadır. Geri kalan 8 kulüp arasında 
puvan vaziyeti şudur: .... 

Gençlcrbirliği 6 maçta 17, Muhafızgucu 
S maçta 13, Demirspor, As. Fa. Gücü ve 
Birlikspor 6 maçta 12 ıcr, Harbiye S maçta 
9, Maskespor 5 maçta 8, Giınet beş maçta 
5 puvan sahibidirler. 

Bugun ınaç1arını ııeyredeceiimiz ku -
lüplerden Gcnçlcrbirliçi, As. Fr. Gücunü 
ve Birliksporu 5-1, Harbiye ve Maskespo
ru 4.0, Giincıi 9-0 yenmiş ve Demirsporla 

~~~·-~~~~~~~--

Diyarbakır' dan Irak 
ve İran' a gidecek 

demiryolu 
O-O berabere kalmıştır. · · f d ) 

Muhafızgticü, As. Fa. Gücünü 7-3. De - (Ba§I 1 ıncı say a a 
Alman resmi tebliği mirsı-uru 4-0. Güneşi 6-2 yenmiş, Birlik · DemiryolJarımızın inşa politika

spor ve Maskcsporla l·l berabere kalmıı • sında cus olan Milli Şefimizin "Bq-
Berlin, 24 a.a. - Ordu başkuman - tır. ladığımız yolun biteceği nokta yok-

danlıg·ı teoblig ediyor : Gençlerbirliği rakiplerine 27 gol atmıı . 
ve yalnız 2 gol yemiştir. Muhafızgticüııü.1 tur" direktifi, bilhassa bu hat üzerın• 

Garpte, keşif kolları ve topçu biraz kazandıgı gol sayıı;ı 19, kaybettigi 7 dır. de tatbik bularak, inşaat hayret vero-
daha faaliyette bulunmuştur. Genc;lerbirliği bugünkü maçını kazanır- cck bı'r hızla hedefine yaklHmakta• 

sa 20 puvan a~awtır. Bu takdirde Harbi- -s 
Hava ordusu, fransız arazisi üzerin- ye idman Yur<lu ile bir maçı daha bulu - dır. 

de keşif uçuşlaırına devam etmiştir. nan Mulıafızgiıc..; $On İnaçlllJ ka..:ansa da- Bu hatlar, Diyarıbakır'dan itibaren 
H d t takalarını muhafazaya me hi 17 puvanda k"iıacaktır. .. ~ · · k·ı · k u u mın • Gençlerbirlif'ı ve Muhafızgilcü bugünkü guzcrgahın 171 ıncı ı omctrcsıne a-
mur alman avcı tayyarelcriyle düş • müsabakalarında berabere kalırlarsa, H~r- dar müşterek bir istikamet takip et • 
man avcı tayyareleri arasında, mütc • biye maçı l\l u .;iıcü lchıne kabul edıl- mektcdir Reşan köyüne rastlıyan 171 

a ıt ava mu r e mu . ciıcü 18 puvan almış olacaklardır. ıncı kılomctrcdc ran hattının guzer dd. h ha ebel rı· ol ştur digi takdirde, 1.. .erbirligi 19. Muhafız.

1
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Bu arada, bir ingiliz tayyaresi Ver • Şu halde Muh~f~.ı:a~~~ıniln birınci d~v~e gahı şimale teveccüh ederek Bitlisten 
dun yakınında diğer bir tanesi Sar- lik maçlarında bırıncılıgı kazanması ıçın k .. Tatvan ve oradan da 

b. f · bugünku ve gelecek haftaki ikı musab .. ka- geçme u:r.cre 
brük yakınında ır ransız tayyaresı yı muhakkak kazanm:ısı lizımır. Aksi tı:k· Van gölü üzerinde işletilecek feribot 
de Swciıbruckc civarında, hava dafi dirde bu devre.d~ ikincilige düşttigıi ıı.bi~ teşkilatile Van'a uzanmakta ve lran 
topları tarafından düşürülmüştür. gelecek devre ıçın de, aşagı yukarı, M:l ı 

1 1 
k d 

Kümeden hariç kalmak tc."ılikesı baş göste- hududunda kotura vası o ma ta ır. 
Nevyork Taymis gazetesinin, Bel • recektir. . . . . .. Diğeri ise, yine Rcşan telaki nok • 

faat ingiliz kruvazörünün ciddi su • K.!sa~~ tahlılını yaptıgımı~ . ş~kle .g?re: t dan cenuba sarkmakta ve Cizre-
• --2 - d · d·-· buıtunku maçında Gençlcrbırlığı bmncı asın • 

rette hasara ugr<M.lıgına aır ver ıgı olmak için çarpııacak, en. az gol yemek yi geçerek Habur çayı kenarında Ku-
habcr, timdi Firth of Fath'da, Sout· v.e .buna mukabil en çok gol atmak vaziye- vara köyü yakınında Irak hududumu• 
hampton sınıfın.dan bir kruvazörü tını muhafazaya çalııacaktır, 

· · · Muhafızg'iicü de en kuvetli rakibini yen- za varmaktadır. 
torpilliyon bir tahtdbahırımız tara - mek suretiyle hem birincilik için şansını Bu her iki hattın tc§kilat merkeırl, 
fından teyid edilmi! bulunmaktadır. yukseltmiye ga~~t .edecek v~ hem .de yu- 159 uncu kilometreye müsadif Kurta· 

İngiliz bahriye nezareti, İngiltere- karıda izah ettıgımız hale duşmcmıye ug-
1 raşacaktır. lan istasyonudur. 

nin Gypsy muhribinin, ngiltcrenin Bu bakımda'\ bugünkü maça her iki ku. Burada da bir yığın binalar ve bir 
şark sahili yakınında bir mayna çar • lüp en büyük ehemiyeti vermektedir ve . . 

1
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. k d" müsabaka bu chemiyetle İnütenasip bir haylı tcsıaat yapı ma suretı e um • 
parak battığını bildınnc te ır. heyecan ve alaka ile takip olunacaktır. huriyct liükfimetinin ümran beldele· 

Kumandanlar toplantııında Şu muhakkak ki Gençlerbirliii kuvetli rindcn modern bir kaaaba kurulmakta 
bir müdafaa ve haf hatuna maliktir. Mu-

~ngulanlar hafız · cü e ı ık ı ilen bir hü- dır. 
Xopiiiliig, 24 a.a. - 1Jerlli'M"°'~~e-...rrı.~f<l~e.::.rb:-O:l~~~li~ğ;:.:::in:..d~en~ç~o~k.ama;;şa;;;ğıi1ıılii6del_.,iı.ıkliiiii-'r . .-B .. ir•t .. ekH·-- ft'll'rftn lllr mflhlm ldJprOsO Dicle 

dende gazetesinin Bcrlin muhabiri cümle ile: İki takım futbol oyunu bakı • üzerine kurulmuş büyük demir köprü. 
bu sabah ~unu yazıyor : mından biribirine dmk teknik ve kuvette dür. 22-8-939 tarihinde bu köprü itlet· 

sayılabilirler. Bu sebeple bugünkü müsa • meye açılarak üzerinden ameliyat 
"Ahvale vakıf mahfiller dün üç or- bakanın iyi ve g\izel cereyan edeceğini 

de kabul etmek icap eder. trenleri geçmit ve poz illerine de ıe· 
du tcfinin Hitler nezdinde yaptıkları Takımlardan hangisi kazanacak? t,in ke- · · · 
ı.çtimaa fazla -L--ı'yet vemenı'n ha • h çıt vcrmıştır. C'l:ıan anetini yapmak bize düşmez. Enerji ve · n· bakı 
talı olacağını nazarı dikkati celbedi- bilgilerini ıpor gibi bir vasıta ile sahada Bu gün demırin ucu; ıyarı r-
yorlar. gösterecek gençler bize bunun cevabını ve- dan kırkıncı kilometreye kadar u • 

receklerdir. zanmuı bulunmaktadır. 
Toplantı çok büyüktü, halbuki Hit- Diy;rıbakır'dan İran hududuna b-

ler, yakın İ<ll arkada!llarına yalnız aa- Eskrı"mcı"lerı"n toplantısı 
:s :ı dar imtidat eden güzergahın uzunla • keri planlardan bahsetmiştir. Alman • 

lar, lngiltcrcnin kaçağa kar§ı yaptığı, Eskrim Ajanlığından : ğu 420 kilometre ve yine Diyarıbakır· 
B .. l · E k · f ı· · 1 dan Irak hududuna kadar uzatılma.ktı harbi şiddetlendirmesi karıısında, o gcmız s rım aa ıyetıy e ya-

bitarafların nasıl bir vaziyet alacağı- kından alakalı bulunan bazı mühiın bulunan güzergahın uzunluğu da 324 
na ve alman ihracat mallarını naklet· mesaili görüşmek üzere 26. Sontetrin. kilometredir. 
miye nihayet verip vermiyeceklerine 1939 pazar günü saat 10 da 19 mayıı Yurdun batı ve şimal mıntakalann• 
intizar halindedirler.,, Stadyomunda ki Bölge beden terbi- da da yeni hatlar inşası göz önünden 

Bir alman tayyC1Te1i daha 
düıürüldü 

Baume-les-Dames, 24 a.a. - Fran
sa: Dornier tipinde iıki rnotörlü bir al
man tayyareei Baume-lea-Dames mın
taaaında kovalanmış ve ~tralyöz a
teşi altına alınmııtır. Tayyare dün sa
bah alevler içiınde Aiseey ve Côtc Bru 
ne kasabaları arasına düpnilştür. 1 • 
çinde bulunan Uç veya dört kişi ya· 
narak ölmüttür. 

l ngiliz Hava nezaretinin tebliği 
Londra, 24 a.a. - İngiliz hava ne· 

zarctinin bir tebliğine göre ,ingiliz 
hava kuvctlerine menaup tayyareler, 
dün Franaa'da yedi alman tayyaresi 
dilıilrmilttilr. Bu tayyarelerin altı ta· 
nesi müttefiklerin hatlarına yedincisi 
ise alman hatlarına düımüıtür. 

Alman tayyareleri, tek tek uçarak, 
700 metre ve yahut daha yüksekten 
ketif uçuşları yapmııtır. Bu tayyare
lerin ikisi 'Heiınkel Hehe lll,, tipi, 4 
taneai "Dornier DO 17,, ti pi, yedincisi, 
de tcsbit edilemiyen bir tipte idi. 
"Dornicr"lerin dördü de fransız top
raklarına düıenler arasındadır. Bun
ların bir tanesinde fotoğraf makine
leri bulunmuştur. 

Hava çarpıpnalarının birinde, al -
man tayyarelerinden birinin mürette
batından iki kiJi paraıütle atlamıştır. 

İngiliz tayyarecileri arasında ölen 
yoktur. Yalnız tayyarelerden bir ta -
nesine kurtun huzmesi iaabet ederek 
bu tayyare inmeğe mecbur kalmıttır. 
Tayyarelerden birinin de kuyruğu sa
katlanmıı. fakat pilot, bu tayyareyi 
hava meydanına getirmcğe muvaffak 
olmuıtur. 

Almm tayyareleri bu saıbah Shct • 
land alan üstünde uçmuılardır. 
TehlWıle •uiyeti bir buç~ saat sür -
müıtür. 

yesi direktörlüğünde bir toplantı ya- uzak tutulmamı§tır. 
pılacaktır. Jfo yeni hatların baJında Adapazan 

Bölgemizde mevcut bütün Eskrimci -Bolu • Gerede lametpaşa ve temdidi 
arkadaşların ve Eskrimle yakından demiryolu bulunmaktadır. 
ilgili zevatın yukarıda yazılı gün ve Bu hatların umumi istikametlerini 
saatte Bölge merkezine teşrifleri e· tcsbit için istikşafları yaptırılmıt olup 
hcmmiyetle rica olunur. takeometre planlarının tanzimi husu • 

su da pek yakında eksiltmeye çıkarı
larak müteahhidine ihale edilecektir. 

[KÜ(ÜK Dl~ HABERLER. 
Fransız filosu bir 
Alman denizaltısı 

XLondra, - İnıtiliz · Danima~ka mü • 
zakereleri iktisadi abloka nezaf"etinde bat-

da ha ballrdı l~ıı~~İs, - Varıova halkının vaziyeti 
hakkında Pat ajamıına gelen maJQmıta ıö· 

(Başı 1 inci sayfada) re tehirde. hali buyuk bir se!a~et .hüküm 
D• • . . sürmektedır. Gıda maddelerının fıyatlan 
ıier ikı denizalh nuıl battı? 1 gittikçe yükselmektedir. l.>aha teırinisa • 
Fransız amirallık makamı, ayın 22 ni.n.in bıaın.da ıtıda maddelerinin fıyatı üç 

sinde nc!lredilcn resmi tcblig~ de de mislıne çıkmı<i bulunuyordu._ 
:s XLondra, - Umuıııı hazınedar Lord 

denildiği veçhile üç gün içinde iki al- Winterton' un hususi sebepıerden dolayı 
man denizaltı gemisini batıran "Siroc istifa ettigi fakat hukıimctler arası Londra 

· · · f · · . multecıleı komitesinde ıngiltereyi temsi· 
co,, ısmındckı ransız muhrıbının fa. le devam edece i haber , erilmektedir. 
aliyeti hakkında tafsilat vermektedir. XPariı, - V~ınoaan l-at aJansına &•'m 

Bir fransız deniz tayyaresi bir al- malGmata göre bu mıntakada bulunan bu • 
h ıbah . · · b ~ .. d"' tün leh mektepleri lituanlaştırılacıktır. 

man ta te ırının attıgını gor U· Bu mekteplerde Litvanya liunı mecburi • 
ğü mahalle bir ıamandıra atmış ve ci- dir, Şimdiye kadar 400 muallim Vilnoya 
varda devriye gezen harp gemilerini ıtönderilmiştir. 

. . . .. . XLondra, - Hariciye nezareti ile is • 
kcyfıycttcn haberdar etmıttır. Sıroc tiprcde bulunmak üzere Vaıingtona di' et 
co., derhal yetişerek şamandıranın ya- edilen Amerikımn Londra sefırı KenneJy 
nına iki kere su bombaları atmııtır. 3 ~inunuevelde ~izbondan "American 

• .. • • • Clıpper" tayyaresıne bınerek Amerıkaya 
Bır kurfUn kütlnı gıbı.... ıtidecek ve sene ıorıundan evel Londraa; a 

"Sirocco birden bire sancak tara- avdet etmiı bulunacaktır. 
fına atını "bir iman tahtelbah · · · ~ Pariı, - (Ste~anı): Le T~n_ıps ıaze. 

Y t a _ .. ırının tesı, baemakalcsını Kont Çakının mıcar 
yavaı yavaı suyun uatune çıktığını parllmentosıında ıöyiediği nutka taheiı et. 
görmüıtür. On aaniyc sonra tahtelba- mekte ve Macariıtanın. bu nutukla, mua. 
hir alabora olarak bir kur•un k'"tl . hede t~~!li. ta.~aftarlığını. bir kere daha iz· 

s u csı har ettıııını ıoylemektedır . 
gibi batmıştır. Uç gün sonra aynı mın X Budapeşte. - (.Hoyter): P<>lonyadaki 
takada devriye gezen "Sirocco gece alman ba•kumandınhgı, alman askerle i-

. l . '.' . . nin sivil e'biae alınmasını yasak eden bir 
mehtapta bır a man tahtclbahırının sı emirname nc,retmıştir. 
lüctini görerek derhal ateş açmı§tır. - - - --------
Atılan obüsler tahtclbahirin etrafına ratle giderek su bombaları atmııtır. 
düımeğe başlamıJ ve alman gemisi Tahtelbahir bir lahza suyun ils· 
derhal dalmıştır. "Sirocco" tahtclba- j tünde görünmüş ve denizde büyük bir 
birin &özden kayboldufu noktaya sil- yağ lekeai bırakarak hemen batmııtır 



ULUS 
25. 11 - 193, 

.Pamuk ve 

ihracat 
zeytin yağı 
birli ki eri 

ZlRAA T VEKALETi 
dürlüğü inşaat şubesine ibraz etmele
ri lazımdır. 

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

Kundura alınacak 

kuruluyor 

Kiralık : 
Ticaret V ckaleti, ihracat işlerimi • 

zin memleketin menfaatine uygun bir 
tekilde yürümesini temin maksadiyle 
İzmirde vücuda getirmiş olduğu satış 
birliklerinden alınmış olan iyi neti
celeri göz önünde bulundurarak ih • 
raç maddelerimiz arasında mühim bir 
mevki işgal eden pamuk ve zeytin ya
ğı ihracatını da teşkilatlandırmayı ka
rarlaştırmıştır. Bu hususta yapılan e
tüdler tamamen bitmiştir. Yakında 
İzmir ve lstanbulda aynı zamanda fa
aliyete geçmek üzere pamuk ve zey
tinyağı ihracat birlikleri teşkil olu -
nacaktır. 

Kiralık !onlor/u daireler - Yen.iıehir
de Yüksel caddesinde Mimar Kemal mek
tebi karşısında Yeni yapılan apartmanın 
be&er odalı ve her tllrlü modem konforu 
havi kaloriferli daireleri kiralıktır. Her 
gün ııaat 10 ift 18. Telefon: 2497 4109 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilSn!ardan ı 
Bir dela ıçıa JO Kuruş 
ilci dt'la içıa 50 Kuruş 
Üç dela ıçıa 70 Kuruş 

Birkaç gün evet İstanbul'a gitmiş 
olan Ticaret V ckaleti ihracatı teşki -
!atlandırma müdürü B. Servet Berkin 
orada bilhassa bu işlerle meşgul ol -
naktadır. 

Türkmen Sovyet sosyalist 
Cümhuriyelinin ylldönümü 
Moıkova, 24 a.a. - Tas ajansı bildi

riyor: 

Türkmen sovyet • sosyalist cümhu
riyeti bugün 15 inci yıl dönümünü te
ıit etmektedir. Dün Aşkabad'da türk
men yüksek ıovyet meclisinin i~tima 
devreıi açılmıştır. 

Kifara ( Espanyol ) dersleri 
En kolay metodla verilir. Müraca

at: Çocuk Sarayı Cad. No. 60 Mah • 
mut Tunay Musiki Aletleri mağaza-
sı. 4406 

Kiralıl: oda - Yeni$ehirde Emciler 
caddesinde 66 numaralı evin ikinci katında 
balkonlu, geniş ve ferah bir oda kiralık • 
tır, möble de verilebilir Telefon 24-06 

4268 

""Kf.ralılc - Bahçeli evlerde altı odalı her 
turlu konforu mevcut milceddet 30 numa
ralı hane kiralıktır. Tel: 1287 ye müra -
caat. 4293 

Kiralrlc dairıt - Yenişehir Dcmirtepe 
Urunç sokak No: 1 • 2 apartmanın birinci 
katı. 4 oda, hol, banyo v.s. konfor. Her za
man &orülür, Telefon: 1348. 4294 

Kiralık - Garaj ve imal!thane olmıya 
elverigli geniı depo. Sanayi caddesi 26 nu
maraya müracaat. Tel: 1556 4297 

S odalı dairıt - Birinci kıt. mupmbalı 
bahçe içinde. Aylıfı 52 lira Y. ıehir Kb. 
Özalp caddesi. Onuvluk sokak 8 Behic; 
Tümer. 4315 

Kiralık oda - Atatürk bulvarı asfalt ü
zerinde mobleli ve konforlu 1 oda kiralık
tır. Tutmak istiyenlerin Ulusta M. T. ru
muzuna mektupla müracaat etmesi. 4334 

Kiralık oda - Alt katta üc odalı kon • 
forlu bir dairede iki oda, erkeksiz bir aile
ye 20 liraya kiraya verilecektir. İzmir cad 
29 za müracaat. 4338 

Acele liralık l:at - Atatürk bulvarı 
Bakanlıklar kartııı 11) No. lu Ap. 1. ci lı:at 
5 oda 1 hol hava cazı elektrik saire. 2. ci 
kata müracaat. 4340 

Kiralık - Yeniıehirde Meşrutiyet cad • 
desi Özenli ıokakta üç oda ve hol ve antre 
müsalt fiyatla Tel: 3629. 4349 

Darı defa rçın 80 Kuruş 
Devamlı küçük illnlardan her de
fası için 10 kuruı alınır. Meseli, 
10 defa ne:;redilec~k bir ilin içın 
140 kuruş alınacaktır. Bir kolay • 
hlı: olmalı: üzere ber aaur, ı::elime 
aralarındaki boıluklar müstesna, 
30 harf 1t:bar edilml:;tir. Bir kil • 
çük ilan 120 harften ibaret olma • 
lıdır 

Dört satırdan fazla her aatrr için 
beher ıcferine aynca on kuruıı a
lınır. 
Küc:ilk lllnların 120 harfi aeçme
mcsi llzımdır. Bu miktarı geçen 
illnlar ayrıca ~ul tuifsine tabi • 
dir. 

Satılıl: bale.hl dülıkinı - İyi bir mev • 
kide istek bir bakkaliye satılıktır. Postane 
arkası Sanayi cad. Çın.grth mağazasında B. 
İsmail'e müracaat. 4316 

Satılık arsalar - Büyük Millet Meclisi 
inıaatr yanında bir parselde iki bina in
saaına uygun ucuz fiyat Tel: 2181 Yeni 
sinema üzerinde. 4322 

Satılılc otomobil - 938 modeli müceddet 
Linkoln markı yedek parc;alariyle. Yeni 
sinema üzerinde Hayri Dilman Tel: 2181 

4323 

Satı!tlc dükkanlar - ts Bankası karşı • 
ıında üç dükkin ucuz fiyat Tel: 2181 Ye
ni ıinema üzerinde. No: 5 4324 

Acel• satrlılc ev - Yenitehir Ertürk 110-
.lı:ağnıila 4 odalı büyük bahçeli müstakil ev. 
Yeni sinema üzerinde 5 No. H Dilman. 
Tel: 2181. . 4351 

Acele satı!tlc hane - Kınkkalenin Ye -
nidoğan nıahallesinde 5 oda müştemilltlı 
kullanrşh bir haııe satılıktır. İçindeki aa • 
hibine müracaat. 4356 

Pulluk, DiskhLıro ve Mibzer 
alınacak 

Ziraat Vekaletinden ı 

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

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk
li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul 
!uğun beherine 750 ve Dikaharonun 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e
dilmiştir. 

2 - İhale 14 birinci kanun perıem 
be günü saat 15 de Ziraat vekaleti bi
nasında müteşekkil satın alma komiı 
yonunda yapılacaktır. 

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

4 - Bu makinelere ait idari ve fen· 
nt §artnameler zirai kombinalar mü 
dürlüğünden parasız olarak verilir. 

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

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılik (am · tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Or

man l§letmesi Revir Amirliğinden: 

ri lazımdır. (9441-5870) 15827 

MiLLi MÜDAFAA 

Sıhiye arka çanta~ı 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 25 
lira olan 500 adet sıhiye arka çantası l -
1. klinu!l - 939 cuma günü saat 11 de pazar
lıkla &atrn alınaca&ından isteklilerin 1875 
liralık temiııs.tlariyle birlikte pazarlık gÜn 
ve sııntında Ankarada M.M.V. satın alma 
komisyonuncla bulunmaları. (5897) 15Sl77 

Vazalin ahnocak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Hepsine tnh:nin edilen fiyatı 425 lira O• 

lan 500 kilo beyaz ve 50 kilo likit vazelin 
14 - 1. kanun - ~39 perşer-be cünil aı;ık ek
siltme suretiyle satın alınacağından iıtek • 
)ilerin 32 liralık teminatlariyle birlikte 
Ankarada M.M.V. satın alma komisyo • 
nuncla bulunmaları. (5927) 15985 

Battaniye alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alına Ko
misyonundan : 

OKULLAR 

Kiralı le - İsmet Paşa mahaJleıi Y cnl -
yol (!zerinde cüneşli manzaralı ıylıih 45 
lira 4 oda ve banyolu daire Çaldağ ıokak 
aynı mahallede 7 No. ya müracaat. 4353 

• Kiralık - Bir oda aile nezdi"'3e. Ye
niııchir Sıhiye vekileti (karıı taraf) İlkiı 
sokak Uğur apartman 4 üncü kat 10 No. 
müracaat. 4374 

Satt/Ilı: FotiDier - 1100 çift askeri fo • 1 - Dursunbey devlet orman işlet-
tin ucuz fiyat la satılıktır. Tahtaka.le Pınar mesi istasyonu deposunda istifade 
ıokak 1 No. ya müracaat. Muharrem To • 

Beher aclodine tahmin edilen fiyatı (8) 
sekiz lira olan (5.000) beş bin adet batta
niye paımrhlı'a münakaaaya konmuştur. 
İhalesi 22-11-931 çarıamba günü aaat 11 
dir. Kati teminatı (6,000) altı bin lira olup 
şartnamesi (200) ilti yüz kuruş mukabilin
de M.M.V. ıatın alma komisyonundan ah· 
nabilir. İsteklilerin kanunun emir ettiği 
belgelerle ihale sıi"atır.da M.M. V. satın al
ma komlıyonuna gelmeleri. (6028) 15986 Palto alınacak 

puz. 7357 mevcut (460) adet muadili (466) met-

M. M. V eki.Jeti Satm Alma Ko
misyonundan : 

Deher çiftine tahmin edilen fiyatı A ti
pi olduğuna göre ( 480) dört yıiz seksı:n 
bruş ve B tipi olduğuna gi:ire ( 400) doı t 
yüz kuruı olan (lOU,000) yüz bin .;ift kun· 
c.lura kapalı zarf usulü ile munakas3ya ko:ı
ınuıtur. İhalesi 27.11.1939 pazartesi cüni.i 
ııut on birdedir. İlk teminatı B tıpi o •• 
cluğuna göre (19.750) on dokuz bin yel!i 
y{lz elli lira olup şartnamesi (20) yirmi 
Jira mukabilinde M. M. V. $lltın alma ko
misyonundı:n alınabilir. A tıpi o:du(1uı 'l 
göre ilk teminatı (22,950) yirmi iki b .1 

dokuz yüz elli lira olup şartnamesi (24) 
yirmi dört lira mukabilinde M .M. V. 18• 
tın alma komisyonundan alınabilır. İ!ıteı:· 
lierin kıınunun emir ettiği belgelerle ibate 
aaatından bir ıaat eveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmaları 

(5772) 15755 

Kundura alınacak 

M. M. Yeki.Jeti Satm Alma Ko
misyonundan ı 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı A tf .. 
pi oldufuna cöre (480) dört yü~ aekaen 
kurus ve B tipi olduğuna göre (400) dört 
yüz kuruş olan (150.000) yüz elli bin çift 
kundura kapalı zarf usuliyle milnakıaaya 
konmuıtur. 

İhalesi 27-11-93Sl pazarteıi cünil aaat oıı 
beıtedir. İlk teminatı A tipi olduğuna rö
re (32.550) otuz iki bin beş yüz elU lira 
olup ıartnameıf (36) otıu altı lira mııka
b!Jinde M.M.V. satın alma komiıyonun -
dan alınabilir ve B tipi olduğuna cöre ilk 
teminatı (27.750) yirmi yedi bin yedi yiLı 
elli lira olup ıarbıameıi (30) otıu Ura 
mukabilinde M.M.V. satın alma komla • 
yonundan alınabilir. İsteklilerin k&Dunun 
emrettiği belgelerle ihale saatmdan bir 
aaat eveline kadar M.M.V. ıatın alma ko
miıyonunda bulunmalarL (5773) 15759 

Sis kutusu al11~1acak 
M. M. Yeki.Jeti Satm Alma Ko. 

miıyonundan : 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı dört 
lira olan 2.500 tane ıiı neşreden kutu 
7 birinci k4nun 939 perşembe günü aaat 
11 de satm alınauğmdan isteklilerin 750 
liralık teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarını eksiltme aaatmdan bir aut eve
line kadar Ankarada M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (5902) 15863 

Siyasal Bilgiler Okulu Satın Al
ma Komisyonundan : 

Siya.sal Bilgiler okulu talebesi için 
75-85 palto açık eksiltmeye konulmuş 
tur. Eksiltme 11-12-939 tarihinde An
kara mektepler Muhasebeciliği bina
sında saat 10 da yapılacaktır. 

Kiralık daire - Yeni!Jehirde tren köp • 
rüsü yanında Telcaza ciderken Almaç a
partmanında üç oda bir hol tam konforlu 
çok ucuza fırsattır. 4379 

Satılılc otomobil - 34 modeli Ford mar- remik5p (031) desimetremikap çam 
ka kapalı b!r otomobil utılıktır. Anafar • tomruğu açık artırma ile satılığa çı • 
talar caddesi 82 No'Ju mağazaya müracaat karılmıştır. 

edilnıesi Tel: 
2206 

4365 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
Acelc satılık ev - Yenişehirde iki dai- payları mevcut ve kabukları soyulmuş misyonundan : 

Kilim alınacak Arap iabunu alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

En çok miktara göre tahmin edilen 
bedel 3995 liradır. İlk teminat 299 lira 
62 kuruştur. Şartname, kumaş, mal -
zeme, ve palto numunesi hergUn mek-
tepte gfülilebilir. (6026) 15984 

O. DEMIRYOLLARI 

Keski ı11nba ve saire ahnar.ak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiıı

J'ODUDdan : 
Muhammen bedeli 15433 lira olan 

muhtelif keski, zımba ve saire 
ıs. 1. 940 pazartesi günü saat 15.30 da 
k.ıpalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 1157,48 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettifi vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lfizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka • 
rada malzeme dairesinden, Haydar
paıa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dafıtılacaktır. (5978) 15979 

BAŞVEKALET 

14 kalem eskrim malzemesi 

a!rnacak 
Beden Ter biyesi Genel Dire!ctör

lüiü Satm Alma Komisyonundan : 
Genel direktörlük ihtiyacı için 14 

kalem eskrim malzemesi alınacaktır. 
Muhammen bedeli (1000) liradır. 

Malzemenift nelerden ibaret oldu· 
funu ve hangi neviden ne miktar alı
nacağını ve diğer hususi şartları an • 
lamak için satın alma komisyonuna 
müracaat edilecektir. 

Kiralık - Ve bilyük oda, hol, banyo, 
mutfak. havacazı, elektrik, su mevcut bir 
daire. Fiyatı ucuz. Demirtepe, M.M.V. 
Cad. Kurumlar S. Oncan Ap, 4384 

Kir•lık d•ire - Uç oda Banyo mutfak 
su dahil 30 liraya. Havagazı vardır. Yeni
ııehir M eıırutiyet caddesi üzerinde Örenli 
ıokak No: 11 . 4385 

Kirıltlc - Yenitehir Erdoiao sokak Sl 
No. da 4 odalı blr kat kiralıkur. lcindoki
lere ve yahut 2763 telefona müracaat 4380 

Klralıl dair' - Cebeci MusiJci Muallim 
mektebi karşısında poliı karakolu yanında 
3 ada bir hol konforlu birinci, ikinci ve U
çüncü katlar kiralıktır. 4387 

Kirıltlc - Ön Cebeci Kurtuluı istasyo
nu karşııında asfalta müvui ikinci Taş • 
keııd sokafında 37 numaralı apartmandı 
iki daire ve bir dairede de iki oda kiralık
tır. Uat kattakilere müracaat. 4397 

Kin/ık od•lar - İtfaiye meydanı Hu • 
kuk mektebi arkası Sosyal apartmanı No: 
2 ye müracaat. 4402 

Kiralık Daire - Sağlık Bakanhfı kar -
şısı Cağatay sok. No: 24 Akkaya apart. üç 
oda, bir hol. 4404 

Kirılrl: - Maltepe son dural:tan 150 m 
ileride asfalt ~de" yanmda fevka.llde 
manzaralı balkon salon banyo ve konfor
lu ilçer odalı iki daire. Tel: 5522 4408 

Kiralık - Yeniıehir İsmet İnönü cad. 
nihayetinde su deposu yanında Nuri Bar
las Ap. mazbut bir zemin katı 4 oda 1 hol, 
banyo ve aaire :'el: 3630 - 2146 4409 

Kiralık Apartman - Demirtepede H • 

faltta 3 oda. l hol, balkon. banyo, mutfa~, 
ac:ık hava. güzel man;r;ara, kapıcı, ıu dahıl 
45 lira Tel: 2776 ya mUracaat. 4-410 

Satllık : 

S•tılıl: - Knakhdere İran eefıretine 
dünen tahtalı köprü tam ka.rııımda asfalt 
üzerinde 20 cepheli 1040 M. 2 arkası yeşil 
sahıı Ap, elverlıli Senayi C. 82 No. •1953 T 

4263 

Satılıl: apartman - Bahkpazarında pi • 
yasaya yakın 4 daireli 240 lira iratlı aynca 
bir apartmanlık arsalı % de 40 borçlu Tel 
2406 Bayram C. No: 1 4288 

Satılıl: apartmanlar - Cebecide munta
zam iratları olan 2, 3, 4, 15, daireli banka· 
ya borçlu Tel: 24-06 Bayram caddeıi No: 1 

4289 

Satılık evle; - Ankaranm her tarafın.da 
nh$ap beton evler Tel: 2405 Bayram cad
desi No: 1 42Sl0 

Satılıl: arıılar - Yenlıehir, Cebeci, Mıl 
tepe, İat.aıyon ırıkalarında ucuı ve iıte· 
nllen ebatta Tel: 2406 Bayram caddesi 
No: 1 4291 

relI mükemmel manzara ve hava ehven fi. olup hacim kabuksuz orta kutur üze - Bcherine tahmin edilen fiyatı (325) üc; yatla verilecek. Tel 3071. 4366 k' b' 
rinden hesaplanmıştır. yilz yirmi beş kuruş olan (8.000) ıe ız ın 

Satılık apartman/ar - Yeniıehirde ve e.det kilim pazarlıkla münakasaya kon • 
Ankaranın her ıemtinde satılık apartman 3 - Tomruklara ait satış şartname- muştur. İhalesi 28-11-Sl39 sah günü &aat 
ve istenilen •ekilde evler Tel· 3071 4367 si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 15 dir. Kati teminatı (3.900) üç bin dokuz 

rcvirge müdürlüklerinde ve Dursun- yüz liradır. Evsaf ve şartnamesi (130) yüz 
Satrlll: arsa - Cebecide en nazır yerde ~ otuz kuruş mukabilinde M.M.V. satm al-

688 metre arsa çok ucuz verilecektir. Tel: bey revir amirliğinde görülebilir. ma komisyonundan alınabilir. İsteklilerin 
3071 43158 Tomrukların beher metremikabının kanunun emir ettici belgelerle ihale saa-

s · uhammcn bedelı· (11) ıı·ra (70) ku. tında M.1f1.V. ııattl alma komisyonuna atılılc - Harmınyon, Kontrabaa ve Sil- m l ı · ( ) 87 
zefo!l aatıhktır. htckliler Ta~ Hallı ru t ee me erı. 6029 159 
Naci ticarethanesinde B. Emine müracttıt 1 ur. İ 
Tel: 2619 4389 4 - ateklilerin % 7,5 muvakkat 

pey •'-:ır"'"•'rı.. •:o .ıu ••• r--· ·--ı 
Acılı ıatrlıl: arsa - Yeniıeblr Demir- günü saat 15 de Dursunbey revir 1-

tepe F. Çakmak S. 831 • 620 M/2 arsa 
uycun fiyatla verilecek. Tel: 1538 4392 mirliğine müracaatları ilan olunur. 

Satılık ırsıı - Jandarma okulu karıısın
da en hlklm yerde 111faltta 539 • 565 M/ 2 
UYCUn fiyatla verilecek Tel: 1538 4393 

Satılık ev - Yenişehir veklletler kar • 
•ısında iki katlı manzaralı ev satılık. Tel: 
1538. 4394 

S•tı/ık arsı - lıtaayon arkasında iruar
CI\ parscllenmiı küçük çapta arular Tel: 
1538. 4395 

15891 

MALiYE VEKALETi 

Daktilo imtihanı 

Maliye Vekaleti Varidt Ummn Satılık apartman - Ankaranm her sem-
tinde istenilen bedelle bol vadeli ev apart- Müdürlüğünden : 
man Tel: 1538. 4396 

S•tılılc ev - Etlikte son durakta t5 o -
dalı 2000 M. 2 arsalı kl~r r:v banya ıu 
elektrik ucuz fiyat. Yeni ainema üstünde 
H. Dilman. Tel: 2181 439!> 

İş arayanlar : 
" 

ls ırryor - Kolaylıkla ve süratle fran
ıızca öğrenip konuşmak lıtiyenler bu dili 
iyi bilen bir Bayana müracaat edebilirler. 
Uluı No, 44 Mektupla müracaat. 4371 

l:s arıyor - Yeni ve ea.lı:i yuraı cüzel, 
daktilo bilir ve dört ıene inlaat muhaae -
becilifi yapmı, bir Bay is aramaktadır. 
Tel: 1801 re müracaat, 4390 

l:s arryor - Tüt'kçe, Fransızca, İtalyan
ca, Almanca bilen bir gene sefaretlerde ve
ya bürolarda io suyor. Posta kutusu 1028 
Y enlşehlr. 4405 

Aranıyor . 
ARANIYOR - Yenişehirde dört oda, 

bir hollü ve yahut b .. ceniı odalı bir a -
partman daireıi ve yahut tJV aranıyor. U· 
luı'ta C.K. adresine tahriren fiyatın ve 
tafailitın bildirilmesi ve yahut 1007 ye te-
lefon edilmeıi. 

iş verenler : ------. ............... 

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

Bu imtihana gireceklerin memurin 
kanununun 5 inci maddesinde yazılı 
şartları haiz olmaları ve ayrıca en az 
Uç sene müddetle daktiloluk yaptık • 
larına dair hizmet vesikası ibraz et • 
meleri şarttır. 

İmtihana girmek istiyenlerin mck· 
tep şahadctna.mesi, nüfus kağıdı, hiz
met vesikası ve fotograflı bir iıtida 
ile birlikte varidat umum müdürlüğü 
n~ müracaatları. 

(4946) 15884 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. . 

• • 
lnıaat ilavesi yapllrlla<ak 
lnhiıarlar Umum Müdürlüğün

den: 

1 - Şartname, plAn ve kegifnamesi 
mucibince Ankara bira fabrikasında 
illveten yaptırılacak intut iJi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

Tıbbi ecza ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

misyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 300 

kuruı olan 2000 kilo Acide Acetyllsaliey
Jique 12 - 2. Kl.nun - Sl40 cuma cüOO aaat 
11 de kapalı zarf usuliyle satın almaca • 
tından iıteklerin 900 liralık teminatlariyle 
birlikte teklif mektuplannı eksiltme aa -
atından bir ıaa.t eveline kadar A.nkarada 
M.M.V. satın alma komisyonurı.a vermele
ri. (5931) 15988 

130 Kilo jeloz alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

misyonundan : 
Hepelne tahmin edilen fiyat! 1300 lira 

olan 130 kilo Jeloz 30 • 2. Teı. - 939 
perıcrnbe günü sut 11 de pa.zıa.rhkla satın 
alınacağından isteklilerin 195 liralık temi
natlarlyle birlikte pazarltk ~!n ve aaatrnda 
M.M.V. &atın alma kom'.ı.y;munda bulu.n -
malım. (5932) 15989 

31 Adet singer makinosı 

allnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

misyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı (16.622) on 

altı bin altı yüz yirmi iki lira olan (31) o
tuz bir adet komple Singer makinası pa • 
zarlıkla münakas.<ıya konmuştur. İhalesi 
27-11-939 pazartesi giinü saat on dörttedir. 
Kati teminatı (2.493) iki bin dört yüz dok
un üç lira elli kuruştur. Evsaf ve ıartna • 
mesi be<lelsiz olarak M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınabilir. İsteklilerin ka
nunun emrettiği belgelerle ihale aaatında 
M.M.V. satın alına komisyonuna celmeleri 

(6043) 15Sl92 

50 Adet yazı makinası 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
miayonundan : 

Beher kiloıuna tahmin edilen fiyatı 3!1 
kuruı olan 3000 kilo arap sabunu müte
ahhit nam ve hesabına 7 birinci k4nun 
931) per,embe cünü saat 10 da açık ekıilt
me ıuretiyle aatm altnacaiından eksilt • 
meye cirecekler 79 liralık teminatları ilo 
birlikte eksiltme gün ve aaatmda Ankarada 
M, M. ••. satın almA Ko. da bulunmaları. 

5903) 1S864 

Sarğıhk bez alınacak 
1\'ı, lu. • ıı::ıacuuu .,.~uı l'\UD& AO-

mİsyonundan : 
Beher metresine tahmin fiyatı 23 kmuı 

olan iki yüz bin metre sargılık beıı 4 ı. 
k4nun 939 pazartesi cünü saat 10 da pa
ırarlıkla aatm aluıacaktır. İıteklilerin 15900 
liralık teminatlariyle birlikte pu.arlrk: cün 
ve aaatında Ankarada M. M. V. aatm al
ma konıiıyonunda bulunmaları. (5893) 

15902 

Sıhhi cam malzeme 

ah nacak 
M. M. V elcaleti Satm Alma Ko. 

misyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 2950 lira 
olan 292 kalem ııhl cam malzeme !O 2. 
teı;. Sl39 perıembe iilnü saat 11 de ıı-ur
lıkla satın alınacğından iıteklilerin 424 li
ra 50 kuruıluk temlnatlariyle birlikte pa
zarlık gtin ve saatrnda Ankarada M. M. 
V. satın alına komiıyonunda bulunmaları. 

(5895) 15904 

11 O kal em cerrahi af af ıh nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 4300 lira 

olan 110 kalem cerrahi llet 5 1. lcinun 939 
aalı cünü saat 10 da Ankara.da M. M. V. 
satm alma komisyonunda pazulıkla utın 
alınacağından isteklilerin 645 liralık temi
natlariyle blrilkte pazarlık gün ve ıaatın
da komiıyonca bulunmaları. (5898) 15905 

Sedyelik bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
240 kuruı olan 2000 metre aedyelik beze 
27 2. teş. 939 pazartesi (Ünü &aat 11 de 
pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 
620 liralık teminatlariyle birlikte pazar
lık rün ve aaatında Ankarada M. M. v. 
satın alma komiıyonunda bulwımaları, 

(5928) 15907 

Tekliflerin yüzde yedi buçuk mu
valckat teminatla birlikte 1-K. evci • 
939 tarihine kadar icrası Hizımdır. 

7 - K. evel - 939 tarihinde ihale icra 
edileceğinden teklif ~.ı.hipleri aynı 
günde komisyonda bulunabilirler. 

Tezgibtar aranıyor - Hırdavat ve ~ilc
caciyeden anlar bir tezglhtarlık münhal Satılıl: arsalar - Demirtepede Bakan • talipler Anafartalar 115 No. mağazaya mil-

lıklara çok yakm 300 • 4-00 metre arasm- racaat. 4370 

II - KeJif bedeli '143490,34 ve mu· 
vakkat teminatı "8489,04" liradır. 

III - Eksiltme 1-12-1939 cuma gü
nil saat 16 da Kabataşta Levazım ve 
milbayaat §ubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 110 
lira olan 0,24 liik altı tane, ve beher tane
sine 200 lira tahmin edilen 0,62 Jik dör.t 
tane ve beherlne 80 lira tahmin edilen por
ta1iflcrden 40 tane ki ccman elli tane yazı 
makinası satın alınacaktır. 

İdrofil pamuk alma<ak 
(6053) 15996 da Yeni parseJli çok acıu Tel: J406 Bay • 

ram C No: 1 42Sl2 

Ayakkabı alınacak 
Cazi Terbiye Enıtitüsü Direktör lüiünden 

Ga.zi Terbiye Enstitüsü erkek ve kız talebeleri ıçın aıağıda miktar, fiat, 
muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı ayakkabılar açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. lhaleıi 11-12-939 günü saat 15 de Ankara mektepler muhasebe -

ciliğinde yapılacaktır. Şartname ve nümunclerini görmek istiyenlerin ens • 
titüye müracaatları. (6018) 

Cinai 
Erkek ayakk"'>ısı 
Kur 

Mıkaarı 

220-230 
130-135 

15995 

.f'iatı 

510 
700 

Muhammen bedeli 
1173 
1755 

llk 
teminat 
87.98 

122.85 

210.81 

Mal:inist aranryor - 200 beygirlik Die
ıel motörünü muntazaman itletebilecelt 
ve elektrik ıantralını idare edecek ehli • 
yet!i bir makinist aranmaktadır. Banka -
tar caddesi No: 25 müracaat Telefon: 3654 

4381 

Aramyor - Aile yanında daimi olarak 
franıızca dera vermek i&tiyen bir franıız 
Bayan aranıyor. Maliye V. Muhasebat U. 
Müd. S. 2 de T. Uıtünel vaaıtuiyle M. 
Berksan'a mektupla müracaat. 4388 

Ehliyetli bir dadı araaryor - Cocuk bir 
yaqındadır. Bahçeli evler No: 88 Tel: 3485 
-44 4111 

................................ 
ALI BABANIN MiRASI 1 

Eddie Cantor (Türkçe tözlü) 
.......... 11111111111111111111111111111111111f111111111• 

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

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

Yazı makinalnrı Reminiton, Mersedes, 
İdeal ve Erika markalarından olacaktır. 
Bu maklnala.rın hepsi bir firmadan alına
bileceği gibi fiyatlar müsait olduiu tak -
dirde ayrı firmalardan da alınabilir. İs • 
teklllerin 341),5 liralık ilk temin.atlariyle 
birlikte açık ebiltıne cilnü olan 13 - Bi • 
rinciklnun - 939 çarpmba cünü aaat 10 da 
Ankarada M.M.V. tıatm alına Ko. da bu
hur.malan. (5045) 15993 

Satıhk beygir 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

Hr. Ok. ıüvari crupuna ait bir beygir 
pazarlıkla a.ıtılacalı:tır. Pazarlığı 27·1 l-93Sl 
pazartesi cünü nat 11 dedir. Talipll'rin 
mezkıir hayvanı gördükten ıonra mu.ay -
yeıı vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko.da bulun • 
malan, (6046) 15994 

M. M. Vekaleti !atın Alma Ko
misyonundan: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı ı•o 
kuru'! olan yirmi beş bin kilo idrofil p.ı
muk 27 ikinci tQrin 939 carşambı ırı: :ı 
ıu.t 11 de puarhkla satın ahnacaı1ıncl·n 
isteklilerin 5625 liralık teminatl;ırivle n11 -
nrlık cün ve saatinde Ankarada ·M. ?'t. 
V. satın alma Ko. da buluıuı:aları. (5r.oı ı 

15929 

Battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma K -,. 

misyonundan: 
1 - Hava eratr icin (5000) adet batıa . 

niye pazarlıkla satın alın3caktır. Muham
men bedeli (4-0.000) lir olup k.,ti tcmin:: •ı 
(6000) liradır. İhaleıi 27.11.939 pazartesi 
rünü aaat 11 dedir. İsteklilerin muayyen 
rün ve ııaatte M. M. V. satın alma knm'~-
yonwıda bulunmaları. (5918) 15932 
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DENİZ LEY AZIM 

Toz şeker alt nacak 

JANDARMA 

Kundura yağı alınacak 

le on bet gün müddetle açık arttırma
ya konulmuştur. İhaleıi 4.12.939 tari
hine müaadif pazartesi günü ıaat 15 
de İmar müdürlüğünde yapılacağın
dan taliplerin % 7.5 tcminatlariyle 
müracaatları ilan olunur. (5885) M. M. V. Deniz Levazım Satın 

J\lma Komiıyonundan : 
Muhammen bedeli 

70.000 kilo toz şeker 19.558 
l - 2 • ikinciteşrin · 939 tarihinde ka • 

r .ı zarfla yapilan eksiltmesinde teklif o
lunan fiyatla rın y\iksek görülmesinden yu. 
karıda yazılı 70.000 kilo toz şekerin 28 -
2. Teorin • 939 tarihine rastlıyan aah günil 
saat 11.30 dapazarlıkla eksiltmesi yapıla • 
cıı ktır. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satm Alma Komiıyonun
dan : Dıvar 

15837 

yaptırılacak 

2 - Katl teminatı "2933" lira "70" ku
ruş olup şartnamesini ıörmek iıtiyenlerin 
her gün ve eksiltmeye İştirak edeceklerin 
de belli gün ve ~attc Kasımpaıada bulu • 
nan komiıyona müracaatları. 

(S988) 1S980 

1 - Saf bir kilosuna altmıı bel} ku
ru§ kıymet biçilen vasıf ve örneğine 
uygun bin lira değerinde kundura ya
ğı pazarlıkla 27-11--939 pazartesi gUnU 
saat onda alınacaktır. 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Yeni yapılmakta olan Bilyilk 
Millet Meclisi binasına giden yolun 
Rua sefarethanesi tahdit eden dıvarın 
in§Uı 15 gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuttur. 

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

ASKERi FABRiKALAR 

2 - Şartnamesi parasız komisyon -
dan alınabilecek bu pazarlığa girmek 
istiyenlcrin yctmiı bet liralık teminat 
la ıartnamedc yazılı vesikalarla bir
likte ~ili gün ve saatte komisyonda 

3 - Muvakkat teminat (276) lira 

1 27 kuruıtur. 
bulunmaları. (5765) 15746 

.14 kalem elektrik malzemesi 
ah nacak 

Tıbbi ecza ve 
malzeme ahnacak 
Jandarma Genel 

J\akeri Fabrikalar Umum Mü- Ankara Satm Alma 
dürlüiü Merkez Satm Alına Ko- dan : 
nıisyonundan : 

Komutanlığı 
Komisyonun-

Tahmin edilen bedeli (4200) lira olan 14 
kalem elektrik malzemesi Askeri Fahri • 
kalar umum müdilrlliğü merkez ııatm al
ma komisyonunca 5-12-1939 salı günil saat 
ıs de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (31S) 
lira Ye 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
m addelerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarına ve bu isle allkadar tilccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezk(lr ıün ve aaa.ttc komisyona müracaat
ları. (51141) 15854 

60 fon döküm koku ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
nıisyonundRn : 

Tahmin ed:Jcn bedeli (3000) lira olan 
~ ton dökum koku Askert Fabrikalar 
umum mudurlüğü merkez satın alma komis 
)'onunca 28-11-939 salı günü saat 14 de pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname para -
ıız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (22S) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vcsalkle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
itle allkadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle me:ı:k(lr gün ve 
aaatte komisyona mllracaatlan. 

(5942) 15855 

Mütaahhif nam Ye hesabına 

5 ton kuqun üstübeci ve 2 ton 

linko üstübeci ahnacak 
J\.keri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüiü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4200) lira olan 
5 ton Jı:urıun fiıtiibeci ile 2 ton çinko üs
tübeci müteahhit nam ve hcaabma Askeri 
Fabrikalar Umum Miidürlüiü merkes N· 
guuu" .... ı .&'9.UC )Mlf.iUU&l11 UJ&IC eQllCCClı:• 

tir. 
Sartname parasız olarak komisyondan 

verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (315) 

lira ve 2490 aayılı ka.nwıun 2 ve 3. mad -
delerindeki vesaiklc komisyoncu olmadık
larına ve bu iıle allkadar tüccardan ol -
duklarma dair ticaret odası vesikasiylc 
me:ı:kilr &'iin ve saatte komisyona müracaat
ları. (S943) 158S5 

150ton sönmemiı kirec ahnacak 
A.keri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2250) lira olan 
150 ton ıönmemiı kir~ Askeri Fabrikalar 
Umum Müdiirlliiü Merkez satın alma ko
misyonunca 27 - 11 - 11139 pazartesi ıiln!l 
ıaat 16 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(168) lira (7S) kurus ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ko
misyoncu olmadıklarına ve bu i$le alaka -
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o -
dası veıikasiyle mezkQr ıün ve saatte ko· 
tnlsyona milracaatlan. (51163) 15889 

164 kılem mıkkap ahnacall 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (IS.500) lira olan 
164 kalem makkap askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma. kpmisyonun
ca 29.11.939 c;ıl'$Amba cünü saal ıs te pa
zarlıkla ihale edilecektir. Sartname para
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (11152) lira (SO) 
kunıe ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki veaaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarrna dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkOr ıün ve saatte komisyona müra • 
caatları. (5962) 1S938 

1 S -35 ton aleminyum ahnacak 

1 - Tamamına 3784 lira kiymet bi
çilen altmıı iki çeşit tibbi ecza ve sı
ht malzeme 27.11.939 pazartesi günü 
saat on bcıtc açık eksiltme usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi paraaız komisyon • 
dan alınabilecek bu eksiltmeye gir -
mek isti:ycnlerin 284 liralık ilk temi· 
nat ve ıartnamede yazılı belgelerle 
birlikte belli gün saat on bette ko • 
misyonda bulunmaları. (5811) 15769 

ADLiYE VEKALET! 

Bir kamyonet ah nacak 
Adliye Vekaletinden: 

İıtanbulda Adli tıp işleri U. M. lü
ğünc teslim edilmek ve ,artnaınesin
deki evsafa uygun olmak ıartile bir 
adet deli ve ölü nakline mahsus kam
yunet açık eksiltme suretile alına -
caktır. 

2 - Eksiltme Ankarada Vekilct 
Levazım ve daire M. lüğü odasında 

toplanan eksiltme komisyonunca ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 2950 lira
dır. 

4 - Muvakkat teminat 222 liradır. 
5 - İhale 11.12.1939 tarihine tesa

düf eden pazartesi günü saat 15 te ic 
ra ediluMıi.M; 
hariç olmak üzere bu işe ait şartna· 
mcleri her gün Ankarada Vekalet le 
vazım müdürlüğünden ve İıtanbulda 
Adli tıp 1. U. M. lüğünden bedelsiz 
olarak alabilirler. 

7 - Taliplerin muvakkat teminat
larını mal aandıklarına yatırdıklarına 
dair makbuzlariyte birlikte muayyen 
giln ve saatte VekAlet eksiltme ko
misyonunda hazır bulunmaları ilin 
olunur. (6013) 15981 

P. T. VE T. MODORLOCO 

Manganez ah nacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için 17 ton man
ganez açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - Muhammen bedel (4930) mu
vakkat teminat (369,75) lira olup ek· 
siltmesi, 12 birinci klnun 939 sah gU
nil saat (16) Ankarada P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubi
le kanuni vesikalarını hamilen mez -
kur gün ve saatte o komisyona müra
caat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. Levazım, İstanbulda P. T. T. le -
vazım ayniyat tubcsi mUdürlükterln
dcn bedelsiz olarak verilecektir. 

(5452) 15427 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- ANKARA BELEDi 1 lilğü Merkez Satm Alma Komisyo- __________ YE __ s __ 
nundan : 

4 - Şartname ve kctif defterini 
görmek istiyenlcrin her gün encUmcn 
kalemine ve isteklilerin de 8. 12. 939 
cuma günü saat 10.30 belediye encü-
menine müracaatları. 

(5975) 15915 

Satıhk yer 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yangın yerinde 838 adanın 3 
parselinde bulunan belediyeye ait 14 
metre murabbaı yol fazlası 15 gün 
müddetle açık artırmaya konulmuş
tur. 

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

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

(5956) 15916 

Kir al ık odun deposu 
Ankara Belediyeaincl• : 

1 - İataayonda silo civarında Kan
lıgöl mevkiinde belediyeye ait 300 
metre murabbaı mahal odun ve kömür 
deposu yapılmak üzere 31. 5. 941 ta • 
rihine kadar kiraya verilmek üzere a
çık arttırmaya konulmu,tur. 

2 - Muhammen bedeli (1125) lira
dır. Aylığı 152,5 

3 - Munkkat teminat (84,SS) Ii· 
radır. 

4 - Şartname.ini görmek latiyenle
rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 8. 12. 939 cuma günü saat 
10.30 da belediye encilmenine müra-
caatları. (5977) 15918 

··~ 
....... 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Su itleri için alınacak olan 3 
adet iç vo 3 adet dıı lhtiii on bet 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muıtur. 

2 - Muhammen bedeli (577) lira 
(74) kuruıtur. 

3 - Muvakkat teminat (43) lira 
(33) kuruıtur. 

4 - Şartnamesini g8rmek lstiyen -
lerin her giln encümen kalemine ve 
lateklilerln de 12-12-939 salı güni1 aa
at 10.30 da Belediye encllmenlne mü-
racaatları. (5976) 15978 

LEVAZIM AMIRLICI 

Piri ne Ye fasulye ah nacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
Sarıkamıı için 80 ton pirinç 28 ton sabun 

alınacaktır. Tahmin bedeli 21600 ilk tc -
minatı 1620 liradır. 

Kan için 152 ton pirinç 22 ton aabun a· 
Jmacaktır. Pirincin tahmini bedeli 16120 
ilk teminatı 209 liradır. 

Ekıiltmeıi 27-11-939 ı>azartcıi gilnü aa
at doku ile 11 de Sanbmıı mmtalı:uı aa
tm alma komi•10nwıda kapalı adla J'l.PI· 
lacaktır. (S784) 15737 

Kuru fasulye ahnacak 
Ankara Leva:aan Anıirlifi Satm 

Alma Komisyonundan : 

zarfla 100.000 kilo 11~ır eti eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 1-12-939 cuma ıünü ıaat 11 
de Çanakkale müstahkem mevki satm al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sıgır etinin beher kilosu 25 kurut
tan 37500 lira kıymet takdir edilmiıtir. 
Muvakkat teminatı 2812 lira 50 kuruıtur. 

4 - Taliplerin muvakkat teminatları ve 
ticaret vesikalari ile birlikliktc muayyen 
gilnde ihale .. atından bir saat evci komis
yona müracaatları. (S905) 15841 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Elmalıdaki kıtaatm senelik ihtiyacı 

olan 190.000 kilo un kapalı zarf usuliyle 
cbiltmeye konulmultur. 

2 - Şartnamesi hpartada tümen Sa. 
Al. Ko. nunda ve İstanbul, Ankara Lv. i
mirlikleri satın alma komisyonundadır. İs
tekliler şartnameyi komisyonlarda okuya • 
bilirler. 

3 - ltbu lg().000 kilo unun muhammen 
tutan (21850) liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 
mikdar fazlası da dahil oldui;u halde ilk 
teminatı 11538 lira 75 kuruştur. 

5 - Eksiltme 7-12-939 tarihine tesa • 
düf eden perşembe günü saat 16 da lspar. 
ta tümen satın alma Ko. yapılacaktır. 

es - İııteldiler 7-12-939 pertembe gilnü 
saat 15 e kadar teklif mektnplarını Isparta 
tümen satın alma komisyonu ba•kanlığına 
verecek ve yahut ıöndereceklerdir. Bu sa
atten sonra verilen ve yahut gönderilen 
mektuplar ahnınıyacaktır. Saat ayan tü • 
men daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine 
ve bilhassa 32 nuıddesire uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak 
ettirilmiyecektir. 

(5973) 15898 

Montaj hangarı yaphrllana<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
t - Eskiıtehir garnizonunda yaptırıla

cak montaj haDgarı ve ınüştemiliitı kapa· 
lı zarf usuliyle ekıiltnıeye konulmu$tur. 

2 - Eksiltmesi 8.12.939 cuma ıı:ünü sa
at 115 da Esk işehir kor satın alma komis
yonunda yaprlacaktrr. 

3 - Keşif bedeli 89233 lira 44 kurut· 
tur. Muvakkat teminatı 5712 liradır. Bu 
işin polanı keşif ve ııartnamesi Eskişehir, 
Ankara, İstanbul L V. amirlikleri aatın 

alma komiıyonund.ı görülebilir. İstekliler 
mezk(lr ıün ve saatte kanunda yazılı ve. 
saikle ve teminat makbuzlawıı havi teklif 
mektuplarını Eskitehirde komisyon riya
setine vennit bulunacaklardır. (5999) 

15922 

Kapaklı bakraç 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alına Komiayonundan: 
Kapalı bakraç için teklif edilen fiyat vc

kllctçe pahalı görüldü&ilnden pazarlıkla 
alınacaktır. Avrupa b:ıkracından tercihen 
olacağı ııibi bakraçlar Samatya bakracın • 
dan ve eski yeni imalat kırpıntılarından 
yapılabilir. Pazarlıkla eksiltmesi 28-11-939 
salı giinll 1aat 14 de Top~e İstanbul 
LV. imirliii satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 31SOO lira ilk 
teminatı 2362 lira 50 kuruıtur. $artname ve 
arımır •ce1kalarIJıe"bttldW" olar · tVltie 
komisyona gelmeleri. (602S ) 15970 

280 ton un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Si.in birlilqerinin ihtiya.cı içüı ek • 

siltmeye konulan 280 ton unun 20-11-939 
giinkü kapalı zacC .Uiltmeısine talip c;rk • 
madığmdan bir ay .zarfında puarlıkla te
mininoe karar verildi. 

2 - Pazarlıiı 4 • Kin. - 939 pazartesi 
ıünü aatt ıs dir. (6022) 15983 

70 Ton zeytin yağı ahn1<1k 
Ankara Levazmı Amirlifi Satm 

Alma Komiayonuadaa : 
70 Ton zeytinyaiı alınacaktır. Kapalı 

zarfla cbi1tmeısi 12-12-939 Alı ıünü aut 
15.30 da İstanbul Tophanede LV. lmirliii 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 32200 lira ilk teminatı 241S 
liradır. Şartnameel komisyonda ıörü!Ur. 
İsteklilel'in kanuni vesikalariyte beraber 
teklif mektuplaruu eksiltme Natmdan 
bir su.t evci komiıyona vermeleri. 

(6040) 15990 

86 Ton sabun alınacak 
Ankara Levaa- Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı 
86 ton aabwı alınacaktır. Kapalı zarfla 

ebiltmeei 12-12-939 salı ııünü su.t 15 de 
Tophanede İstanbul levazon lmirliii satın 
alma komiSJ"(lnQDda :yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 27~ lica ilk teminaa 2064 lindır. 
Şartnameeı komiayonda rörillilr. İıtckUle
riıl kanuni Y.tlcalari7Je berwbcr teklif 
meıktupJ.wmı oblltme aMtmdıuı bir -t 
eveline b.dar. komisyona vermeleri. 

(6041) 1S991 

Satıhk köhne 
fotinler 

Satılık enkaz 

1 - Komutanlık birlikleri için 240 ton 
kuru fuulyenin kapalı zarfla münakasaıı 
yapılacaktır. Zarflar komisyona 29-11-939 
da çarıamba ıünil aaat 10.30 da vcrilmiı 
bulunacaktır. Beher kilosunun mubam • 
men fiyatı ıs kunqtv. İlk teminatı 2700 
liradır. İhalesi aynı günde yapdac:aktu. 
İıteklilerin belli ıtın ve saatte Fındıklıda 
komutanlık Sa. Al. Ko. nuna gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliii Satın 
Alma Komisyonundan : 

(5838) 1S785 
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Et . ahnacak ENSTİTÜLER 

Ankara Levazmı Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : h d • b • 

K11tadası birlii;inin ihtiyacı için 56000 Bir mü en ıs ve ır 

elektrikçi ah nacak 
kilo sığır veya fi:cç·i veya koyun eti kapalı 
zarfla e.kailtmeye 1ronınuı;tur. HanCiai u -
cuz olunıa o cin• etin ihaleei yapılacak -
tır. Bu iic; cinı ete her talip tarafından 
bir zarf içersinde olmak üzere her üçüne 
de ayrı ayn fiyat teklif edilebilir. İhale Ankara Yüksek Ziraat Enstitütü 
14 - Birinciklnun • 939 peroembe gilnü sa- Rektörlüğünden : 
at 15 de Aydında askeri satın alma komi&-
yonwıda yapı1acaklır. Kurumumuz kadrosunda (200) lira 

Sığır etinin mll!,İınunen bedeli 12880 li-
ra ve keçi etinin l2880 liradır. Koyun e- ücretli . bir _santr~l mü~en.disliği ile 
tinin 2'2400 lirııdır. Sıgır etinin ilk temi • (100) lıra licretlı clcktrıkçı ustah~ı 
natı 966 liradır. Koyun etinin 1680 liradır. münhaldir. Şeraiti öğrenmek istiyen -
Keçi etinin 9156 liradır. Sartnameai Aydm- 1 · 27 ı 1 939 · ·· ·· -
da ve Kuşa<hr.J\4,a askeri komisyonluda ı erın • • .~z~rte~ı . ~~unu .. sa~t 
görülebilir. Talipl~rin teklif mektuplarını 15 e kadar enstıtutu reıslıgıne mura • 
kanuni vesikalariylc birlikte ihaleden bir ı caatları. (5888) 158; 1 
aaat cveline kadar makbuz mukabilinde 
komisyona vermeleri. (6061) 15999 

Muhtelif yiycek ve yakacak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan : 

Cinai Kilo Muh. bedel İlk Te. Gün Saat Şekli 
Lira Kr. Lira Kr. 

Odun 1500()()0 7500 00 5152 50 27-11-939 11 Kapalı zarf 
Un 540000 70200 00 4760 00 27-11-939 ıs Kapalı z:ırf 
K. Fasulye 48000 5520 00 414 00 27-11-939 16 Kapalı zarf 

1 - Mersin garnizonundaki kıt.aatın ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı mu • 
hammen bedel ve ilk teminatlariylc eksiltme &iin ve saatları yazılı maddeler kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 

2 - Eksiltme Mersin A. ıube bi.na11ıı.da üst katmda Aa. mahfelde Aı Sa. Al Ko. 
tarafından yapılacaktır. · · 

3 - Zarflar aynı günde açılış aaatından bir saat eve\inc kadar kabul edilir. 
4 - Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler Mersin $a. Alma Komisyonwıda mev-

cut şartnameleri her zaman gÖrebilirlcr. (5839) 1S7&1 

Muhtelif yiycek ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
A-şafıda cins ve miktarı yazılanların hizalarında gösterilen giin Ye saatte ihılcled 

ya~ılacaktır. ! st.eklileri.~ .~e.minat makbu:ı: veya mektuplariyle kanunda yazılı vcsika
la rıylc b"raber ıhale gunu ıhale saatından bir saat cveline kadar teklif mektuplarını 
Fdirrı cde rrıb'li riyet dairesindeki Sa. Al. Ko .na vermeler!. (5844) 15790 
C!n~i Miktarı . Mh. Tutan Teminatı ihale Gün. Sut Şekli 
Pırıııç 144-0QO Kılo 39600 297 O 27-11-939 Pazartesi 11 Kapalı 

Nohut 150000 Kilo 19500 

K . fasulye 240000 Kilo 37200 

Yulaf 1470000 Kilo 88200 

Makarna lSOOOO Kilo 33750 

Bulgur 210000 Kilo 32550 

Sabun 7SOOO Kilo 24750 

Arpa 

2535 

2790 

51560 

2532 

2442 

18S7 

zarf 
27°11·939 Puarteai 14.30 Kapalı 

zarf 
2'7-11-9!9 Pazartesi 15.30 Kapalı 

27-11-939 Pazartesi 115 
zarf 

Kapalı 
zarf 

Kap:!lı 
zarf 

Kapalı 
zarf 

10.30 Kapalı 
&ar' 

28-11-939 Salı 10 

28-11-939 Salı 15 

23-11-939 Sah 

ah nacak· 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komiayonunclaa 

Cinai 

Arpa 
Arpa 

Miktarı 
Kilo 

400000 
445000 

M. Bedeli 
Lr. Kr. 

115000 
17800 

M. Teminatı 
Lira Kr. 
1200 
1S35 

Tarih 
Eksilt. Sek. gün. saat 

K. zarf l 1-12-939 P. ertesi 10 
K. zari 12-12-939 Salı 10 

1 - Yukarıda clnı, miktarları, muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları ya· 
zılı arpalar hizaları~a ıösterilcn şekillerde eksiltmeye konulmuıtur. 
_ 2 - Evsaf ve teılı~ şartlarını ııösteren şartnamesini iıteklilcr her ıün Urfada 

tumcn satın alma komısyonunda okuyabilirler. Ve komisyondan paracız alınabilir. 
• 3 - Eksiltmeler Urfada tümen satın alma komisyonunda yukarıda yazılı şekil. ta

rıh ve saatlarda yapılacaktır. 
4 - Teklif mektupları eksiltmenin yukarıda yazılı açına aaatından bir saat eveline 

kadar aatrn alma komisyonu baıbnlığma makbuz mukabilinde verilmiş olacaktw. Ea 
saattan sonra mektuplar kabul edilmez. 24 90 sayılı kanunun 34 cü maddesine uygun 
ı~ildP Mlı&o~ll 1Qadlıti1~--ı......._a bbuı edilir. 

• "' ·• c~enrrea " lir ı nulduğu zarf içersine konulacaktır (S937) es a u ve muvakkat teminatın ko-
• 15&ı 

Açık atfhrmaya çıkarılan gayri menkuller 
Tokat icra Memurluğundan • T kd. ı 

Cinsi Mevkii n·· .: .. a ır o unan 
onumu Tapu sicil T. ve No. kıymeti 

Tarla 

" 

Oamla köy11: 
Pelit Dibi 
Dikenlik ekti' 

Lira K 

12 T. evel / 325 37. 1fo. 480 

cima Dibi 16 T . evci / 325 45. No,. 300 
,. Çaylarda Cilkoru 16 T. cvel / 325 46. No. 450 

Ank~ra'da_ M~mduh Kemale borçlu Samsunda lise fransızca muallimi 
Hattatoglu Rıfatın Ankara 4. cü icranın 32/ 8401 dosyasından haciz ve satı
tına karar verilen yukarda yazılı 3 parça gayri menkulleri açık arttırmava 
çıkarıl~ıttır: Şa~tnamclcri 28-J 1-939 tarihinden itibaren herkesin görebiİ • 
mcsi lçı~ daırcmızcc açıktır. Birinci açık arttırma 28-I. ci kanun _ 939 per

şembe glinU saa_t 14 - 16 da Tokat icra dairesinde yapılacaktır. o gün ve sa
atte en son teklıflcr_ her tarlanın hizasında gösterilen ve 3 Yeminli ehli vu • 
kuf t~rafından takdır olunan kıymetlerinin% 75. ini bulduğu takdirde 3 de
fa bagırttır~ldıktan sonra en çok arttırana ihale olunacaktır. Böyle bir be
d~l elde edılm~zse en çok arttıranın tcahhüdü baki kalmak üzere sattı ıs 
gün da_ha tcmdıt olunarak 12 - 2. ci kanun • 940 cuma günü aynı saat ve yer
de 2. cı açık arttırma yapılacak ve bunda da böyle bir bedel elde edilmezse 
aatı, 2280 No. lu kanun hlikUmlcrinc göre geri bırakılacaktır. 

Satıı ~etin para iledir. Tapu harcı; dellaliye, ihale pulu, varsa mlltera _ 
kim ve~gı al.ana aittir. Satışa ittirak etmek için takdir olunan kıymetlerin 
% 7,5 nısbetın~c pey akçası veya milli bir bankanın teminat mektubunu ver
mek mccbur!dır. 2004 No. lı icra ve iflas kanununun 126 cı maddesine tevfi

k":" bu gayrı menkuller üzerinde bir hak ve iddiası olanların ve hususiyl.a 
faız ve masraf d · b" d. kl -• • a aır ır ıyece eri buluuanların ilan tarihinden itibaren 20 
gün ıç_ı~d~ evrakı _müsbitcleriyle müracaat eylemeleri; aksi halde hakları 
tapu sıcıllıyle sabıt olmadıkça paylaflJladan hariç kalacakları d h f ı 
mlQ t 1 k . . . ve a a az a 

ma ama ıstıyenlcrın 939/118 Ta!llra No. ile memurı·yet· · h~-
1 ·ıtı, :s ımıze ....., vur • ma arı ı dn olunur 

- . 4401 

TiCARET VEKALETi ASKERLiK İŞLERi 

Kömür alınacak 
Ticaret V eki.letinden : 

Askerliğe davet 
Beher kilosuna (145) kuruş fiyat tahmin 

edilen ıs • 35 ton aleminyum askeri fab
r ikalar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 1.12.1939 cuma gilnü saat 
15.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
nameai (2) lira (S4} kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 

Ankara Belediyesi imar Müdür
lüğünden : 

teminat qlan (3787) lira (50) kuru$ vo Eski Kurtutuı istasyonu civarında 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin- O • · d 
del.i vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve kadastronun 131 uncu a asının 3 nu-
bıı ışle all kadar tüccardan olduklarına da- maralı parselindeki hanenin enkazı 
ir ticaret odası vesikasiyle mezk(lr gün ı muhammen bedeli olan yüz elli lira i
ve: ıoa tte komis> ona müracaatları. 

Sığ1r eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan : 

1 - 1000 çift lt&ne fotinin pazarlıkla 
erttırmaaı 27-11-939 uat 14 de Ankara LV. 
lmirliil aatm alma komisyonunda yapıla
caktı •• 

2 - Muha.ınmcın bedeli 200 lira kati te
minatı 30 liradır. Fotinlcri rönnelı: iıti • 
7enlcrin Akköprü depolar komutanlığına 
arttı~ için belli gün n sutte komis70. 
na aıuracaatlan. (60S9) 1S997 

Ankara Askerlik Şubeainden ı 
1 - Vekilet kaloriferleri için 100 . ı - Şimdiye kadar muvazzaf askerliği. 

ton Karabük kok kömürü açık eksilt nı yapmamıı olan 3115 • 335 dahil doğu • 
mc surctilc alınacaktır. mu?8 kadar <_>lan Pir,ade ve harp sanayii sı-

2 - Beher ton ı·çı'n Vekı:.lete tealı'm nıfıyle kezalık henuz askerlik yapmıyan 
d 3_32 ~ 335 dahil doğumlu aakat erat mahal· 

(6000) 1S9415 

l - Çanakkale mllıtahkem mevki Gell· 
bolu ıamizonu kıtaau ihtiyacı ic;in kapalı 

350 metre mikabı çıralı çam tahtası (3,5: 4 X O, 15 X O, 025 ebadmda ) 
350 ., ,, ,, " ,, ( 3,5 : 4 X O, 18 X O, 025 ,, ) 
800 ., ,. ,, ., ,, ( 3,5 : 4 X O, 22 X O, 025 ,, ) 
Tamamen çam verilemediii takdirde her kalemin nısfı köknar olabilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satm Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1511.000) lira olan ebat ve miktarlan yukarda yazdı Uç kalem çıralı çam tahtası Askeri Fabrikalar 
Umum mlidlirliiiü merkez aatm alma komisyonunca 27-11-1939 pazartesi ıünü 'laat lS.30 da paaarhkla ihale edile ktir. $art. 
name (3) lira (45) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4700) lira ve 2490 numaralı ka
nunmı 2 ve 3 maddelerindeki vcsaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu itle allbdar tüccardan oldakJanaa dair UÇ&Cet odası 
veaikasiyle mezkur ~un ve saatte komisyona müracaatları. (5957) 15887 

140 ton nohut alınacak 
Ankara Levaaan Amirliği Satm 

Alma KomiaJ'GG11Ddan ı 
140 ton nohudun kapalı -zarfla eksilt -

mcsine istekli çılanadıiından pazarlıkla 
olı:ıiltmcsi 27-11-939 pazartesi ıünü saat 
lS.30 da Tophanede LV. lmirliii aatın al
ma komisyanunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 15400 lira ilk teminau 115S liradu. 
Şartname ve nllmunesi komisyonda eöril
liir. İıteıld&lerin ır.mmt ....mı....Qrı. be • 
rabcr belli aattc k0CIÜl70m plmeleri. 

(~60) 1S998 

fiatı olarak (25) lira (50) kuruş tah- 1ı milrettcplerinc ıevkedileceklerdir. 
mln edilmit olup muvakkat teminatı 2 - Askere sevkedilecek eratın naınına 
(191) lira (25) kuruıtur. davetiye ıönderllmiştir. 

. .3 - İçtima ıünü ZS • 11 - 939 cumarte· 
3 - Eksiltme 27-11-939 pazartesi sıdır. 

gUnU saat 14 de yapılacaktır. 4 - Bu c~l~e bedel alınnııyacaktır. 
4 - İsteklilerin bu günden evci S - Tctrınıevel 9311 celbinde bedel ve 

akk re.n. ve yahut b~ndan evelki celplerde bedel 
muv at teminatlarını yatırmaları •erı~ de kanunı esb:ıptan dolayı SFvkedil • 
ve muayyen saatte Vekalet Zatişlcri memıs bulunan erat 1 • Kanunuevcl • g39 
ve Levaz M"d'" l··ğ ·· d da kıtada bulunmak üzere bu tarihten evci ım u ur u un c toplana- suneyc muracaat ed ki a· cak t ima k · ece er ır. sa ın a omısyonunda hazır 6 - Ankara !llhncı aslı:crlik şubesi mm. 
bulunmaları, taliplerin şartnameyi takasında mukım bu sınıf ve doiumlu ve 
her gün Zatitleri ve Levazım lralc 1 yukardda yAazkılı 15eraiti haiz olanlar.uı da za-

. . manıı:. a n ara yab:ıncı askerlik şubeııi • 
mlndc cörmolen ilin olwıur. (5847) ne muracaat etmeleri ve bu ilinın bu cibi 

15792 yabancı!a; hakkında tcblii mahiyetinde 
olduğu ılin olunur. (S969) 15894 




