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Pazartesi uı.a.......n 1 
;ankın Caddeei, Ankara 

1 Romanya'nın dış 
27 Telçafı Ulm • Anlaft. siyaseti değişmiyor 

SONTEŞRIN TELEFON 

1939 Mileasese Mildllrll 
Başmuharrirlik 

1144 
1371 

Yeni romen baıvekili B. Tatare~ko, 
kabinenin bitaraflrk ve dostluklara 
sadakattan ibaret olan dış siyaseti· 

Ls KUF.uş Yazı hleri Miidilrll 
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ACIMIX. ANC>IMl'%.C>I~ 
ni değiıtirmiyeceğini söylemişti.r._J 
(Haberlerimiz 5 inci &ayfadadır) 

·Finlandiya -Rus hududunda hadise! 
Bir topçu talimi esnasında rr=--------
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Finlandiyahlar Kızllordu 

askerleri üzerine ateş a~hlar 
Sovyetlerden dört ölü ve sekiz yar(Jh var 

Zürih, 26 a.a. - Bugün, Leningrad' dan ge
len haberlere göre, Rusya - Finla·ndiya hudu
dunda ciddi hadiseler cereyan etmiştir. Finlan
diya ara7.İsinde yapılan bir topçu talimi esna~ 
ıımda Sovyet arazisinde bazı kimselerin yara
landıkları söylenmektedir. 

Danimarka aahillerine düşen bir alman mayni, karaya alınıyor ______ ; 
• 

Sovyetlere göre 
l\foskova, 26 a.a. - Leningrat askerlik mm

takası erkanıharbiyesi, 26 teşrinisani g-ünü sa
at 15 i 45 dakika geçerek, Fin arazisinde Maj
linan'm cenubugarbisine bir kilometre mesa
fede buh~nan sovyet kıtalarr üzerine birdenbi
re bir topçu ate~i açıldığını bildiriyor. Finler 
ye eli defa ate§ açmışlardır. Üç kızıl askeriyle 
öir muhafız ve bir yedek subay yaralanmış
lardır. Leningrat askerlik mmtakası erkam
harbiye birinci şube amiri albay Tikomirof 
mahallinde tahkikat yapmıya memur edilmiş
tir. Bu tahrik Fin topçusunun taarruzuna uğ • 
rıyan mmtakadaki kıtalar arasında derin biı 

lsveç endişede 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Almanya şimaldeki mayn 
tarlalarını genişletiyor 

Yeniden bir çok vapurlar battı 

Finlandiya topçu mektebi talebeleri 
J erıe çalıııyorlar infial uyandırmıştır. (Sonu 5 inci sayfada) 

Londra, 26 a.a. - Amirallik dairesinin bu akşam neşrettiği ma
lumata göre 1 516 tonilatoluk lsveç bandıralı Bolgesson vapuru Si
mon Bolivar adındaki Holanda vapurunun batırıldığı tekilde batmıf-
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başından· 
Denizaltı gemileri gibi 
mıknatısi maynlerin de 
hakkından geleceğiz 

Nafia Vekili İstanbul'da sına mensup 11.060 tonluk Sussex va
puru, romorkörler refakatinde Tay-

hasta yatağına ! 
Falih Rıfkı AT AY 

İstanbul, 26 a.a. - Nafı4 Vekili Fu
at Cebeaoy, bu sabahki ekspresle An -
kara'dan şehrimize gelmiştir. 

mis nehrine girerken bir mayne çarp
mış ve ağır hasara uğramıştır. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

GeçenleTde hekimler dostlarımız· 
elan birinin babasma uzunca bir si
nir tedavisi tavsiye etmek mecburi
yetinde kalmılar. Sebebi, bu zahr 
Ankara tehrinde iki üç katlı bir bi
na yaptırmak heveaine kapılmasıdır. 
Aynı hekim ıunu da ilave etmit: 
"- Yapı yüzünden hastalanmaıı 
Yedi sekiz mÜ§terim var 1,, 

ı 
................................................................................................. """'! 

Edirne'nin kurtuluş bayramı 
Londra, 26 a.a. - Başvekil bu akşam İngiltere milletine hita

ben radyo ile neşredilen bir nutuk vermiştir. 
Başvekil radyo ile son defa olarak 3 eylülde, yani harbin baş

ladığı sırada millete hitap ettiğini hatırlattıktan sonra demiş
tir ki : 

Kimisini beş bin liraya baılatmıı· 
lar. Masraf hiç olmazsa iki misline ••- O kadar zahmetle kaçınmak is-ı-
çıkmıt l Bankadan, sigortadan, dost- tediğim felaket, nihayet üzerimize I· l\Di"~• b' 
larından, son kredisini tüketinceye çullandı. Avrupa ıulhunu çok uzun Un lf heyet Ankara' dan 

Karabük' e hareket etti 
kadar mütemadiyen borç almış 1 Ki- zamandan beri ihlal eden bu tahakküm 
minin evi bitmit; kapıları itleme- siyasetine bir nihayet vermek için 
mi§; tavanı çökmüş; temeli sakat. dostlarımız ve müttefiklerimizle bize 
çıkmıf, yahut usta ve ameleler tara• hiç bir şeyi unutturmıyan, Hitler'in 
fından aldatılmıf veya dolandırıl- dizginsiz ihtirasına müteşekkirim. Ka
mış; elektrikçi ile karakolluk ol· derin beni böyll bir karar vermekten 
muı; marangozla boğuşmuı; boya- siyanet edeceğini daima umuyordum. 
cı ile mahkemeye dütmüı ... Her hal- Fakat, vakti gelince bu karar karşı • 
de hangisine raat gelseniz ya ah çe· sında daha fazla tereddüt edemezdim. 
kiyor, ya illalJah! Bizzat kendi hürriyetlerimizin mev -

Türkiye'de gittikçe geniıliyen 
inta hareketi karıısında, her gün 
biraz daha artan yapı ve taahhüt fa
cialarına nihayet vermek için iki 
çare vardır: biri zaman ister, Maa· 
rif Vekilliğine aittir; biri hemen ya· 
pılabilir, Nafıa Vekilliğimizin vazi
feleri arasındadır. 

(Sonu S inci sayfada) 

Dün 17 ,25 te hareket eden Zongul
dak trenine bağlanan hususi bir va· 
gonla bazı mebuslarımız, İngiliz bü
yük elçisi ve bir müddettenberi şeh • 
rimizde bulunmakta olan 11 ingiliz 
mühendisi Karabük'e hareket etmiş
lerdir. Mebuslarımız ve ingiliz büyük 
elçisi Karabük'teki demir ve çelik fab 
rikalarımızı gezeceklerdir. 

Edirne'nin kurtuluşunun 17 inci yıldöniimü heyecanlı bir tö
renle kutlanmıştır. Yukarıda: Edirne'den bir manzara. (Haberi
miz 5. inci sayfadadır.) 

Maarif Vekilliğine ait olan zanaat 
mekteplerini takviye eden tedbirle
re devam etmek, fakat bir an evel, 
hiç olmazsa, ıube ıube Ankara'da 
yüksek teknik müessesesini kur
maktır. Usta ve İfçi buhranı içinde· 
yi.z. Küçük zanaatlar kanununu çıka· 
nrken, listeyi ihtaml bir başka mem
leketin listesinden tercüme etmişiz. 
Yerli usta ve İşçi kadar, bu işlerden 
İstifade edecek vatanda~lftrın hima
yesini düıünme:nek mevkiinde kal
tıutız. Tedrici bir tasfiye yapabi1ir
dik; yahut, yalnız ecnebi uata ve iş
çilerin bıraktığı boşluğu doldura
cak değil, memleketin her gün ar
tan ihtiyacını karşdıyacak yetiştir • 
tne tedbirlerini <!aha geniı mikyaata 
alabilirdik. 

Her halde demiryolunu kendi ya· 
Parken, penceresini türk marango -
zuna yaptırmamak gib hazin bir te· 
zat içinde kalmak doğru olmazdı. 
l'ürkiye battan başa yapılacaktır. 

(Sonu 5 inci say_lada) 

Dün ·~~anb~I ve An~ara'da lik maçlarına devam edilıni~Ür. Yu. 
kardaK! ~~ı~: Ha~bıyeye 7 - 1 mağlup olan Güne§ kalecisinin bir 
ıol yeyıımı ıoıter1yor. Spor haberlerimiz 6 mcı ıay[ıdadır. 

Dahiliye Vekilinin 
Haf aydaki tetkikleri 

Antakya, 26 a.a. - Dahiliye veki
li Faik Öztrak dün sabah Defne şel
lalelerini, hastahaneyi, mektepleri ve 
müzeyi gezerek tetkikat yapmış ve 
ticaret heyetini kabul ederek Hatay'
ın ticari ,iktisadi vaziyeti hakkında 
izahat almış ve bu heyetlerin dilek· 
lerine ittila kesbetmiştir. Öğleyin 
parti başkan vekili tarafından şerefi
ne büyük bir ziyafet \•erilmiş olan 
dahiliye vekilimiz ile refakatinde bu
lunmakta olan zevat saat 15 -ie 'jehri
mizden avrılarak fskenderun'a git
mişler, şinnetli yağmura rağmen şe
hir haricinde kesif bir halk kütlesi 
tarafından uğurlanmışlardır. 

Vekil Adana'da 
Adan:l, 26 (Hususi) - Birkaç gün

<lcnberi Hatay vilayetinde bulunmak
ta olan Dahiliye Vekilimiz B. Faik 
Öztrak bugünkü İskenderun treniyle 1 
~ehrimize gelmiılerdir. Dahiliye Veki 1 

(Soau ~ iaçi say.fada). 

* 
Dün .anbahar at 
.)l«nflarının do -
lıu~uncuaa ya-
pılmıf ve aon
bahar büyük 
hendilıapı ile 
Analartalar lıo
fuau, hallı ta
ralından alôlıa 

ile aeyredilmif • 
tir. Dünkü ya
rıflar, Ankara -
nın fılı bayanla
rı araaında u • 
mumiyetle kür
kün ve bilhasaa 
aatraganın çok 
revaçta olduğu
nu da göater-
miıtir. )' arıılar 
hakkındaki ha
berlerimi% 6 ın
cı aayfadadır. 

• 

Bir İngiliz 
kruvazörü 
batırıldı 

Londra, 26 a.a. - Bahriye ne-
zareti tebliğ ediyor : 

Peninsular And Ariental Line 
kumpanyasının mah olup 1925 le 
inşa edilmit bulunan kruvazör 
tarzında müsellah, 16697 tonluk 
Ravalpinde tüccar gemisi batmıt
tır. Tayfadan 16 ve kumanda he
yetinden bir kiti müstesna olmak 
üzere, bütün mürettebat ve tay• 
fanın boğulduğu tahmin edaiyor. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili Urf ada 

Urfa, 26 a.a. - Giimri.!l~ ve inhisar
lar vekili Raif Karadeniz, yanlannda 
birinci umumi müfetti:i Abidin öz. 
men ve gümrük muhafaza genel ko
mutanı olduğu halde dün burayjl ce1· 
mişlerdir. Valimiz Kazım Demirer, 
inhisarlar vekilini vilayet hududu'.1da 
karşılamış ve ~chir mcthalinde ba1· 
larında halkevi bandosu o!GUL'U ha!
de askeri bir kıta polis ve j<md:mr.:ı 
müfrezeleri ve askeri mülki erkan, es
naf cemiyetleri mümessilleri ve kesif 
bir halk kitlesi selfimlamıştır. 

Cenup hudutları g\imrük teşkilatını 
teftiş etmekte bulunan velçilimiz §eh
rimizde iki gün kalacaktır. 

Hitler'in eski yaveri Wieclemann 

Hifler'in eski yaveri 
Amerika' daki Nazi 
ıefini tenkil ediyor 

Almanya Amerika'nın 
harbe girmesini 

istemiyor 
(Yazısı S inci •Tfada} · 
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Güuün ad<erlifı hadiseieri: 

Kanado'da yetişece-k 
25.000 tayyare pilotu 
Yalnız bunlar1n tôlim ve terbiyesi için en 

az beş milyon ton benzin lôzımdır ve bu 
astronomik rakamlar ancak 

tehakkuk edebilir 
Amerika' da 

'· 

M. Şevki YAZMAN 

Londra'da toplanan İngiliz impara-1 Pahalıdır, çUnkü dünyanın üçte i· 
torluk murahhasları (İngiltere, Ka- ki benzinini veren Amerika olduğu -
nada, Avusturalya, Yeni Zelanda ve na ve harp dolayısiyle bu benzin Av· 
Hindistan) ilk iş olarak Kanada'da rupaya güçlükle geldiğine göre onun 
pilot yetiştirme mektepleri açılması yanı başındaki Kruıada'da tesis edile· 
ve ingiliz hava kuvetlerine iltihak e- cek mekteple Avrupada tesia edilecek 
decck pilotların burada yetiştirilme- mektep arasında bir sürü fark mey
ıinl karar altına aldılar. Bu mektebin dana gelir. Güçtür, çUnkü 6000 talim 
ilk yetiştireceği pilotların kadrosu tayyaresinin bir veya müteaddit yer-
25.000 ve yetişmeleri için hemen si- lerde saklanma:n, hava hücumlnrın -
pariş verilen ve verilecek olan "talim dan korunması Avrupada güçtür. Hal 
tayyareleri" nin miktarı da 6000 dir. buki ICanada'da bu tehlike me·.'cut ol-

Bu iki rakam bize devam etmekte madığı için pilotlıır sereserpe uçar -
olan harbin inkişaf istikametini ~·a - lar ve yetişirler. 

Zongulda 'ta 
Köylü günü 
Zonguldak, 26 a.a. - Dün halkc -

vimiz köy gezilerinin mukabili ola
rak tertibedi1en köylü gününe 17 köy
den kadınlı erkekli 500 yurddaş işti

rak etmiştir. Köylerimiz halkevliler 
tar.af ındnn karşılanmış halkevipde 
yapılan toplantıda köylülerimizle zon 
guldaklılar samimi hasbıhallerdc bu· 
lunmuşlardır. Halkevinin misafirler 
şerefine verdiği ve 500 kişinin bulun
duJ:ru öğle ziyafeti çok samimi bir ha
va içinde geçmiştir. Bütün bu toplan
tılarda bulunan valimiz Halit Aksoy, 
parti müfettişi ve parti belediye reis -
leri köylUlerimizle yakından aHikadar 
olmu§lar ve ihtiyaçlarını dinlemişler
dir. Kendilerine kıırı;ı gösterilen bu 
özlü alUkadan dolayı misafir köylüle
rimiz çok mütehassis olmuşlardır. 

Öğleden sonra sinema salonunda 
halkevi reisi Ahmet Gürel t-öylülcri
mizle çok candan bir konuşma yap -
mış halkevi temsil kolu tarafından 
Ateş piyesi temsil edilmiş ve Hatay 
filmi gösterilmiştir. Misafir köylliler 
akşam üzeri köylerine dönmü~lerdir. 

Kocaeli' ye 

yerleşti~ilen 
göçmenler 

sıhan gösteriyor: Harbin neticesi ha- Hele sulh zamanında bile benzin
vada alınacaktır. Çünkü karada neti- den tasarruf etmek zorunda olan ve 
ce almak için Uizım olan milyonluk in halen harp dolayısiyle sonsuz benzin 
san israfını §İmdilik her iki taraf ve ihtiyacı lıulunan Alrr:anyanın pilot 
ilerde ise ağlebiihtimal demokratlar yetiştirmek için bol benzin sarfcde
tarafı göze alamamaktadır. Hava ku- bileceği kolayca dü~ıintilemez. Ya İzmit, 26 a.a. - İki yıl evel Ro
vetlcriylc netice alınabilir mi? Başka harp faaliyetinden veya talim uçuşla- manyadan gelerek Kocaeli vilayetine 
Yerlerde Ve kes'f olm ,_,.,n sahalardn ~ k yerleı::tirilmiş olan 955 hane görmen ı ıp• "' rı için benzin sarfından fedakürlı s s 

1 h k ti · 1 t' l k tamamen müstahsil hale gelmiş ve ya nız ava uve crıy e ne ıcc a ma yapmak Jazımgelir. (Yarısı çift mo· 
k ·· h ı·d· F 1 t A pa harp kendilerine verilen gayrimenkullerde ço §Up c ı ır. ata vru törlü, yarısı tek motörlü tayyareler-
h 1 • g"b' k 'f ola erlerde ve namlarına tıcil cdilmiı:ı bulunm:ıkta -N ne crı ı ı esı n Y le günde 1000 uçuş yo::pılsa 850 ton s 

en büyük kudreti havadan saklanması benzine ihtiy1:ç hasıl olur). Hangisi dır. 
aınmktin olmıyan sanayie dayanan olursa olsun Almanya yukardaki kıy- Bundan başka bu sene de iki ay i
ıncmlekelerde bir milleti canından bık metleri göze aldıramaz. Bu ma<ldeten çindc Romanyadan Kocaeli'ye 502 ba
tırmak ve "pes" dedirtmek için fasıla gayrimümkündür. Alm::ın "iş cephesi nede 2008 nüfus gö~men gelmiştir. 
aız bava hücumları pekala kati neti- reisi" doktor Lay istediği kadar "ka- Bu göçmenler beraberlerinde at, inek 
celer alabilir. Elverir ki bu hava hü· · "d ve ökiiz olarak 1000 baş büyiik hay-saya karşı iş" ile galip geleceğim ı -
cumları çok kati ve l>üyük kuvetlerlc dia etsin, hakikat ve rakamlar bunun van ve 2000 adet koyun getirmişler -
icra •dı

0

lsı'n ve mag·lCıp edilmek iste- dir Kışın başlamış olması dolayısiy-
nen ta .. raf h"'kı·mı·yetini artık tesis e- kafi gelmediğini gösteriyor. Harpten · 

ü evel cidden çok çalışkan olan ve gün- le bu göçmenlerin en kısa bir zaman-
demlyeceğine kanaat getirmiş olsun. da yerleştirilme ve ia§eleri hususu 
!ıte İngilizlerin elde etmek istedik- de on iki saat çalışan alman İ§çilcri başta vali olmak üzere alakalı memur
leri de budur. Almanyayı ''kıt kanaat" yaşamaktan lar tarafından daima yakından takip 

Hava kuvetlerini alabildiğine ge- nasıl kurtaramamış iıe aynı işçiler olunmaktadır. Gelen göçmenlerin 206 
nişletmck hususundaki en büyük güç bu sefer de "kıt kanaat" harp etmek hanesi 1zmlt, 45 hancai Geyve. sa ha
lUk tayyareden evel şüphesiz yeti§ - mukadderinden kurtaramıyacaklar - nesi Adapazarı, 50 hanesi Karasu, os 

miş pilot noksanından ileri gelir. İyi dır. Halbuki karşı tarafta kasalara hanesi Kandırp~ 70 hanesi Karapıür
bir tayyare imali, iyi bir pilot yetiş- dayanan" işin" yarattığı rakamlar al- sel ive ~~ıh~n~sı de Gebze kazalarına 

k h d h k ı h d .. 'k" yer eştırı mıştır. tirmc ten cm a a o ay, ve em a- mantar için tamamen astronomı . . 
ha çabuktur. (İyi bir pilot 400-500 sa· . İlk h 1 d 25000 pilot ve 6000 Kocaelıye mürettep olan 60 hane 
atlik uçuıla ve takriben 200 ton ben- tır. am e c . 

1 
h .. .. göçmenin de bugünlerde gelmesi bek

·ı·n ... rfı"yle yetı0 11ı·r. 25000 pilot i!jln mektep tayyaresi.. B:naena ey onu· lenilmcktedir. Bunların da yerleri 
.. - :s mu"zdekı· yaz mevsımınde en az 15000 • . · ı•- d ) . .-ımdıdn hazırlanmıc bulunmaktadır. bet milyon ton benzın ıu;ım ır. s :s 

Tayyare imal!tını birdenbire ayda birinci sınıf İngiliz harp tayyaresı. · 
2500 ze çıkarmakla bunların havalar- Bu rakam ezictdir. Çalışmaktan ar· 
da mUkemmelen kullanılacağı temin tık bezgin olan bir memleketi canın
edilmit olmaz. Aynı ıürat ve emni- dan bıktırabileceği gibi sanayii, mü -
yctlc ve aynı derecede iyi pilot ye- nakalatını durdurabilir. Yalnız hava
tiştirmek gerekir. Bu itin yapılması larda hakimiyeti artık tamamen kay
da Avrupada Amerikaya nazaran hem betmiş olmak düşü~cesi bile kesif nü
pabalı, hem güç ve hele zengin olmı· fualu bir Avrupa memleketini sulha 
yan memleketler için yıkıcı, harp fa. icbar edebilir. Kanada'da tcıis edilen 
aliyetinc sekte verici mahiyet alır. mektebin mftnası ve hedefi budur. 

Ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 
kredili itha!ata ait taahhütler 
TürJ:lye Cümhuriyet l.I er kez ~anl:asm

dan alman bes:ıp biilisalıırına göre 1.8·11-
1919 tarihindeki kliring hesapları bakıyelc
leri. 

Etibba odası Reisliği 
Yeniden intihap olunan birinci 

mıntaka idare heyeti diln toplanarak 
aralarından riyasete Ordu mebusu 
Dr. Vehbi Dcmir'i, kitipliğc Dr. Rem· 
zi Göncnç'i, muhasip ~zalığa da mira· 
lay Dr. İbrahim Nogo'yu seçmiglcr· 
dir. 

Muğlada pasif korunm~ 
tecrübeleri yapıldı 
Muğla, 26 a.a. - Dün öğleden evcl 

burada passif korunma tecrübeleri ya
pılmıştır. Saat 11 de verilen alArm 
igareti üzerine koruma teşkilatı der -
hal vazifeleri başına geçmiş ve halk 
kılmilcn şehri terkederek civar dağ
larda ve civardaki sığınaklara iltica 
etmişlerdir. Tecrübelerde şehrin muh· 
telif yerlerine bombalar isabet etmiş, 
yangınlar çıkmış, yaralananlar olmuş 
ve bu esnada koruma işlerinde alfi.ka
dar olanlar büyük bir dikkatle vazife
lerini yapmışlardır. Başta vali olduğu 
halde atakadar erkan passif korunma 
tecrübelerini yakından takip eylemiş
lerdir. 

Dikili ve havalisi 
felaketzedelerine 
yapılan yardımlar 

Muamele-ve~gisi ka 
değişiklikler yapı aca. c 

a 

Kızılay Cemiyeti Umumi Merke· 
zinden : 

Dikili ve havalisi zelzele felliketzcdele
rine cemiyetimiz vasıtasiyle yardım ya • 
pılm.ü üzere teberrüde bulunan aıairda 
isim ve Unvanları yazılı zevat ve ınücsse • 
sata gerek umumi merkezimiz ve ı:erek 
fclaket.ı:edeler namına teşekkürlerimizi tak 
dim ederiz. 

Lôyiha üzerinde Meclis 
tetkiklerini 

Maliye· 
bitir i 

Lira Kr. 

700 
81 

522 
100 
10 
30 

00 Trabzon Kızılay merkezinucn 
75 Burdur Kızılay merkezinden 
38 Denizli Kızılay merkezinden 
00 I:met Kızrlay şubesinden 
00 Kızılay müfettişi Sait Güvenden 
30 Türkiye JP,ickcr fabrikaları ano -

nim şirketi memur ve müst:ıh -
demlerinden. 

2.2 45 Türk maarif cemiyeti lisesi kız-

224 
<il 

4 
35 
\4 

162 
82 
41 

3 
400 

160 
100 
65 
11 

100 
54 

lar kısmı tllebesinden 
00 Ilgın Kızılay şubesinden 
38 Boyabat Kı:ı:ılay ıubesindcn. 
50 Kırklnreli Kızılay şı,ıbeaindcn 
00 Çivril Kıı::ılııy şubeainden. 
05 An:ımur Kızılay şubesinden 
10 Kartal Kız:lay şubcı>i.ndcn 
05 Ardnlıan Kmhıy şubesinden 
CO Kastamonu e;!itmcn kursundan 
00 Fınike J{umluca ol:ulundım 
00 Mustafa Kemal Paşa Kızılay 

ıubcsinden. 
00 Ayvacık kızılay şubesinden 
00 Hayrabolu kızılay şubesinden 
21 Soma ku:ıla:y şı.bcsinden 
10 İnöbolu orta okulundıı•ı 
00 Z!lra kızılay ıubtEindcn 
25 Cide kızılak şubesinden 

2GS4 52 
181!1-0 63 Evclki listeden 

21175 15 

Son zelze!enin 
yaptığı tahribat 
Gümüşane, 26 a.a. - Zelzelenin 

yaptığı tahribat etrafında alınan sqn 
malUmata nazaran Kelkit'in Gelin
pcrtek köyünde 15 hane tamamen yı· 
kılmış 20 hane harap hale gelmiştir. 

Pulur nahiyesine bağlı Lori kö
yünde 30 hane tamamen çökmüş, aşa
ğı Lora, Zaranı köyünde bir kısım ev
ler oturulmıyacak hale gelmiş, Poske 
köyünde bi rcv yıkılmış dört kişi de 
tehlikeli surette yaralanmıştır. Veli -
miz, allikadar memurlar felaket mın
taknsına giderek açıkta kalan halkı 
ycrleştinni§lcr ve icap eden yardımla
rı yapmıglardır. 

Dihili'cle yeni bir zelzele olclu 

Encümeni 
Büyük Millet Meclisi encümenleri, 

ruznnmelerinde mevcut olan kanun 
layihalarının tetkikine başlamı§lar
dır. 

Maliye encUmenl muamele vergisi 
kanunumla yapılacak tadillere ait lfı
yihn üzerinde tetkiklerini bitirmiştir. 
Sanayi hayatımızı yakından alakadar 
eden Hl.yihanın ıon şeklini yazıyoruz: 
"- 2430 ı:;ayılı ve 10 - V - 1934 ta -

rihli muamele vergisi kanununun 
2 inci n;ıaddeııinin 3257 sayılı kanunla 
muaduel cK> fıkrası a§'lğıdaki §eldlcle 
dcği tirilmiştir: 

K - Her tı.irlü tuğla ve kiremit har
manlnrı ve fabrıJ,.ı •• a ı, yumurLıı tnrnşı 

ve tomruktan Lıçııen keresteler, fırın
jar ve ekmek fabrikaıarı, munhasıran 
muhitlerindeki çiftçilerin ve fakir hal 
kın kendi ihtiyaçları için getirdıkleri 
hul>ui:ıatı obütmck, fırınlara un ve za
hire tüccarlarına un öğütmek ve ken· 
di hcsablarına un ö~ütUp satmamak 
artile yel ve su ile i§leyen eleksiz 

ve valssiz değirrnenlerle muharrik kuv 
veti e1li beygiri, (Elli dahil) geçme -
yen eleksiz, valssiz motödü değirmen
ler. 

(Bu fıkra mecibince vergiden muaf 
olan degirmenlerden zati ihtiyaç için 
öğütülen unlar satılığa çıkarıldı~ı tak 
dirde bunlardan ticaret odalarınca ve 
bulunmayan yerlerde Belediyelerce 
tayin olunacak emsali satış kıymetleri 
üzerinden muamele vergisi alınır. Bu 
unlraın satışa çıkarılması ve vergile • 
rinin tahsili ve vergi ödenmeden satı· 
şa çıkarı iması hallerinde tatbiln ieab 
eden muameleler hakkında buğdayı 
koruma karşılığı kanununun muaddel 
9 uncu maddesinin «B> fıkrası hUkmil 
aynen cari olur). Ayni kanunun 9 un· 
cu maddesine aşağıdaki hüküm eklen
miştir: 

Mamulfıtını bizzat ihraç ctmiyerck 
veya kendi namına ihraç ettirmiyerek 
memleket dahilinde ihracat tüccarına 
ıatnn ınnai müesseselerin bu madde 

mamuliitın ihraç edildiği altı ny içinde 
gi.imrult vesikasıle tevsık oluruwıdıgı 

akdirde, nınınulatın nakliye tezkeresi 
vcrilcıigı sırada tanakkuk ettirilerek 
tecil eo.Iıniş olan vergisi ytlzde on 
.. aınla tahsu olunur. ~u kad::.r ki, nak
liye tezkeresinin verildiği tarihden 
itibaren bir buçuk ay zarfında nakliye 
tezkerebinde mamuluttan bir kısmı • 
nın veya tamamının ihracından vazge
çi ldigi yazı ile varidat dairesine bildi
rildiği tal<dirde bu znm tatbik olun -
maz. Bu ınamulat ihbar tarihine kadar 
memleket içinde satılmış ise, satıldı
ğı ayın beyannamesine idhal olunur. 
Bununla berab'er beyanname ile ihrag 
edecel:lerini bildirdil:leri m:ılları, ma
li yıl içinde ihraça muvaffak olanla • 
ra, ihraç keyfiyeti Maliye Vekaletin
ce yapılacak talimatname asruıları da .. 
hilinde isbat edilmek şartile, aluıaıı 
vergi iade olunur. Bu kanunun mori.
yete girdiği tarihte, kanun hükmllııo 
göre ma,ktuiyeti isteyib istemediklcd 
ni lıildirmeleri bir defaya mnhıu• ol .. 
mak üzere, kanunun birinci maddcai.Q.. 
de yazılı değirmenlere varidat daire • 
ıince yazı ile tebliğ olunur. Bu tebllf! 
tarihinden itibaren bir ay içinde mali: 
tuiyct usulUnu istemediklerini bildil'o 
meyenlcr hakkında maktuiyet uıulQ 

tatbik edilir. - Bu kanunla vergiden 
isti na edilen muharrik kuveti baia 
tuğla ve kiremid fabrikaları kan mı un 
meriyeti tairhinc kadar gerek petin 
ve gerek veresiye suretile ken•'1lerl 
veya satış gubelcrile komisyoncuıan 

tarafından yapılmıı olan aatıglardan 
henilz beyannamesi verilmemig olan .. 
tarın beyannamelerini, kanunun merf .. 
yetinden itibaren on beg giln lçlndo 
varidat dairelerine vcrmeğc mecbur 
durlar. 

Gerek kanunun meriyetf tarllıfne 
kadar tahakkuk edib de tahsil edllmo
mi ş bulunan, gerek bu madde mud .. 
hince verilecek beyanname üzerine ta
hakkuk ettirilecek olan vergiler, 2430 İzmir, 26 11 11 - Dikilide Y<"nlden 4 

niye ısUren bır zelzele olmu~tur. ua. 
sar yoktur. 

hükmünden istifadeleri, mezkur ma - numaralı kanunun hükümleri dairesin 
muıatı satın alan ihracat tüccarları - de tahsil olunur. ,. 
nın Uv&•-· o J - ...... :s ·---·---· 
ve sınai mticsscselercc yukarıki fıkra olacaktır. 

Menemen'in imar plAnı hükmü dairesinde mal müesseseden 

İzmir, 26 a.a. - Menemen imar 
planını hazırlamak üzere gönderilen 
şehircilik mütehassısı Güstav İzraeu 
dün buraya gelmiş ve vali Etem Ay -
kut'u ziyaret ederek görüşmüştür. 

Mencmen'e içme suyu getirilmesi 
için yapılmakta olan inJ<1.1t nihayet 
1.mlmuş ve su §ehre getirilmiştir. Te
sisatın muvakk~t ka:bul muamelesi ge
lecek hafta içinde ikmal edilecektir. 

Çağrı 

çıkmadan evel verilecek beyannamede, 
mamulün hangi ihracat tüccarına satıl 
dığının gösterilmesi ve mezkt1r fıkra 
mucibince altı ay içinde varidat daire
sine ibraz olunacak gUmrük vesikasilc 
keyfiyetin tevsiki şartile mümkündür. 

Başkasına aid iptidai madde • 
terden vUcudc getirilen mamu , 
tat, sahibi tarafından bizzat ve -
ya bilvasıta ihraç olunduğu ve -
ya doğrudan doğruya ihraç edil
mek üzere bir ihracat tüccarına satıl· 
dığı takdirde, sınai müessese tarafın -
dan, mal müesseseden çıkarılmadan e-

X Dahiliye encümeni bugün umu- ve! beyanname verilerek nakliye tez • 

Muf ta yeni elektrik santralı 

lılemeQe baıladı 
Muş, 26 a.a. - Geçen yıl sıhr suya 

kavuşan Muş lbu yıl da yeni elektrik 
fabrikasının faaliyete geçmeaiyle ışı· 
ğa kavuşmuş 'bulunuyor. Son yıllar i .. 
çinde yapılan kültür mahallesi, ço • 
cuk bahçesi. yeniden inşa edilen hü .. 
kümet konağı, orta ve on dersaneli ilk 
okul ile yeni caddeler ve yapılarla 

gUzellc en ve imar gören Muş elek • 
triğc kavu makta bir kat daha medeni 
bir şehir halini almıg bulunuyor. 

mi heyet içtimaından sonra toplana· keresi alınmak ve bu beyannamede ma- ----------------
caktır. • lı imal ettirenler ihraç edecek olan 

x Sıhat ve İçtimai Muavenet en- §&hıa veya müesaeselcr dahi ayrıca 
cümeni bugün umumt heyet içtima- gösterilmek ve altı ay içinde varidat i· 
ından sonra toplanacaktır. daresine ibraz olunacak gümrük vesi· 

X Milli Müdafaa Encü~eni bugün kasile keyfiyet tevsik olunmak şartile • ' 
umumi heyetten sonra toplanacaktır. ıınai müesı;eselcr bu madde hükmün· 

X Arzuhal encümeni bugün umu- den istifade ederler. • 
mi heyet içtimaından sonra toplana- Ancak bu madde mucibince ihraç 
caktır. edilmek üzere nakliye tezkeresi alınan 

Sarıkamı_ş'ta kar 
CETVEL: 1 
Türkiye Cümbur7yet Merkez Bankasın -

dıki lclirıng hesaplau uoı çlu bakiyeleri : 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
21 santimetreyi buldu 

Memleket 

Almanya 
A btsaplırmdalıi 
borcumuz T. L. 
Almanya 
B hesaplarındaki 
alıcıtımnı T. L, 
Belçika 
Çeko-Slovakyı 
Frınıı 
Finlandiya 
Hollanda 
Jnııltere 
Jıpınyı 
1ıvcıç 
D. bcııbındıld 
borcumuz T. L. 
1ıveç 
A buıbrndılci 
alıcıtım11 T. L 
Jıvıçre 
1tılya 
A hesıbındaki 

borcumuz T. L. 
Jtılyı 
B. bcnbındlllrl 
alıcılımız T. L. 
Lehııtın 

Letonyı 
Mıcarlıtın 
Norveç 
Romınyı 
s.s.c.ı. 
Yunınııtın 

CETVEL: 2 

Miktar T.L. 

10.810.400 

691.900 10,116.SOO 
708.500 

1,912.400 
J.OJUOO 

'IS'l.600 
492.500 

11.894.100 
276.600 

J.071.000 

U0.700 2.'iSO JOO 
'64.200 

J,166.000 

201.JOO 2,964,700 
J46.800 

9,600 
J.659.100 

511.500 
66.'IOO 

191.100 
115.000 

Muhtelli me,.,fdetlerin Merltez Bınb· 
lırındı cutulın lclirinı benplırınddl •1•
cıltlırımıı : 

Memleket 

Estonya 
Yuıo.slıvyı 

Miktar T.L. 

]].9001 
• 14,800 

Morp ve moda 
Ah şu moda! Siyasi vaziyet ııe 

olursa ol.sun, dünya ister sulh, ister 
harp halinde bulunsun, gene hü
kUmranlığına ,hi..kümdarlığına de. 
vam etmekten geri durmuyor. 

Geçenlerde bir lngiHz mecmua
sında kadınların taşıyacakları gaz 
maskelerini içine koymak için ya
pılmış zarif kutuların, resmini gör
mDıtiim. Bir başka gazete de ~o
cuk maskelerine birer miki fare 
ıekli verildiğini yazıyordu. 

Bakınız, lsviçre gazeteleri de ne 
yazıyorlar: 

"Alman kadınları, elbise ve gi· 
yecelc Oıerlne konulan takyidler
den o kadar müteessir olmuşlardır 
ki §ayet askeri bir maglubiyet ha
beri alsalardı bu kndar üzülnıiye
ceklcrdJ. 

Bilhassa bir senede bir kadının, 
11ncak, altı çift çorap alabilecekleri 
hakkındaki madde pek ağırlarına 
gitmiştir. Bundan ziyadesiyle şika
yet ediyorlar. Bunların iddiasına 
g8re fazla §lklığa riayet etmiyen 
bir kadın bile, hiç olmazsa, ayda 
iki çift çoraba muhtaçtır. 

Bu siman kadınları şikayetlerine 
ıebep olarak §U cümleyi de tekrar
layıp duruyorlar: 

- Bu kılıkla kocalarımıza ken
dimizi nasıl bejendiıe_cel.f zl. 

Eski hir atalar sözümüz vardır: 
"Ilerke::;fo bir derdi, değirmenci
nin su derdi!" 

Moda düşkünü kadının düşündü
ğil §eye de bakınız. Fakat Havva a-
11amızın zamanındanberi §ek/ine, 
§emailine itina eden kadın, birden
bire bir senede altı çift çoraba kat· 
!anmaya mecbur olunca müteessir 
olursa lıal:sız mıdır? 

Fransızca Le Dlnı:ınche lllı.str6 

ı,aztt~iade bu Olğ.f@I ruakalı Q• 

lsrak çıkan bir karikatürü de kopye 
ediyoruz. Burada koca karısına 
!löyle hitap etmektedir: 

- Karıcığım, sen de fazla olu
yorsun. Bu, üç ayda aldırdığın al
tıncı gaz maskesi oldu I 

Dahleden clinimize! 

• Şu veya bu türk gazetesinin Al
manya hakkında yazdığı bir takım 
yazıları, istihbaratına mevzu edip 
bunlara sunturlu cevaplar vermek
ten de geri durmayan D. N. B. a
jansı, alman gazetelerinde Türkiye 
hakkında intişar eden yazıları ver
meğe lüzum görmüyor. Bu ajansa 
ulak bir hizmet olsun diye, Südost 
- Echo gazetesinin 17 ikinciteşrin 
tarihli nüshasında lstanbul muha
birinden - gene 17 ikinciteşrin ta· 
rihiyle - alıp neşrettiği bir yazıda 
şu sözler vardır: 

" •... Mütemadiyen müşkllllt J. 
çinde çırpınan bir ekonominin, ham 
madde ve yedek parça azlığının 
tehdidi altında bulunan bir endüst
rinin nasıl olup da fedakarlık ya
e;ıcrıiı h,t.nüı ııı.aiaıp delildir. 

Türkiye'nin iaşe maddelerini te
darik hususunda hiç bir surette 
tehdit edilmediği cümhurreisinin 
nutkunda kaydediliyorsa da bunda 
türk halkının kıt kanaat ya~amağa 
zaten alı§kın olması bakımından i
sabet vardır ...... 

• ..•. lfer işçinin, her küçük sa
natkarın arkasında bağlı bulundu
ğu ve i§siz kaldığı zaman günler
ce yaya yDrüyerek geri döndüğil 
bir köyü vardır ...... 

· ..... Şimdi yalnız başına faali
yete geçmek zorunda kalan türk 
teknisiyeni ergeç, kendisinin başar
mak kudretinde olmadığı bir kara
rın zaruretiyle kar§ılaşaca1'tır ...... " 

Dizde ia§e müşkülatı bahsine de 
temas etmek istiyen, halkımızın 

meskenctinden dem vuran bu sa
tırlar karşısında hatırımıza §il 
meşhur mısra geliyor: 

Dahleden dinimize bari mflıılüm:w 
olsa/ 

••• 
Son clakika! 

"En son dakika"! bu, bir gaze -
tenin ilk sayfasında görülen bir 
başlıktır. Bu başlığın altında evel
ki gün şu haber vardı: 

"Garp cephesinde son iki gün -
de düşürülen alman tayyarelerinin 
sayısı (11) e varmıştır.,, 

:r. 1. 

Diln şehrimizde hava kapah ve ...., 
bahleyin sisli, öğleden sonra çisenti
li ve ekseriyetle durgun geçmiştir. Gil 
nUn en yüksek sıcaklığı 6 dereceye 
kadar yükslmiştir. Yurtta hava, Trak 
ya, Ege, Kocaeli, Karadeniz sahilleri 
ve cenubu şarki mıntakalarında kapa
lı ve yağışlı, diğer mıntakalarda çok 
bulutlu ve mevzii yağışlı geçmiştir. 
Dün sabah saat sekize kadar düşen ya 
ğı~ların karemetrcye bıraktıkları su 
mikrları Manavgatta 47, İzmir, Urfa 
ve Zonguldakta 19, Fethiyede 13, Is· 
lahiyede 9, Siverektc 7, Lüleburgazda 
5, diğer yağış gören birçok yerlerde 
1 - 4 kilogram arasındadır. Şark ve ce
nul>uşarki mıntnkalnrında devam e • 
den kar y<>ğışı yerde Snrıkamışta 21, 
IIınıstıı 9, D15zığda 5, Erzurumda 4 
santimetre kıılınlığınd.ı.dır. Rüzgar• 
!ar, Akdeniz sahillerinde cenuptan, 
diğer mıntakalrda yimal istikametin
den snniyede en çok 9 metre 1-ad:ır hız 
la esmiştir. En yükselt cıcaklıl ıar Bi
Jecikte 2, Sivastıı 4, Kırşehirde 13, 
Bodrumda 15, İs'•en 1crum1a 17, An· 
talyada 19 dcreciclir. 

Ege denizinde fırtına 
İzmir, 25 a.a. - Ege denizinde şid

detli l>ir fırtına hüküm sürm.o:ktedir. 
1 Bu yüzden Dumlupinar vapuru lima -
nımıza 24 saat teqlıhürle gelmi§tir. 
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r DIŞ POLiTiKA J ,, ________________ _ DO N YA HA. B,E R LE R İ · 
Deniz harbi ve bitaraflar 

Bir taraftan Almanya, diğer ta
raftan da İngiltere ve Fransa ara· 
sındaki deniz: harbi gittiltçe ıiddet
Jenmcktedir. Hnrp baılar başlamaz, 
İngiltere ve Fransa, Almanya'ya 
harpte kullnnılmıya yarıyacak ~
Yanın girmesine mani olmıya karar 
verdiler. Almanya da buna kar§ı de-

Bohem ya ve Morovyo' do 
vaziyet holô karışık 

İngiltere 'ye karşı 

Almanya'nın 

dört hedefi Prag'dan gelen bir yolcunun anlattıkları 
nizaltı muharebesini açmakla mu- Avusturya hududu 26 a.a. _''Havas" Pragdan gelen yolcula - Londra: 26 a.a. - Observa gazete
kabcle etm'iştir. Deniz muharebesi rın ver<figwi malCimaU:. nazaran, Pragda örft idar.en~n. ilanından sinin diplomatik muhabiri, Almanya
bu safhasında iken, biri muharip d k h- d l ku nın İngiltere ile her tlirlü ticarete ni
devlotlor, ikincisi de muharip dev - evel Dyce mevkiinde almanlarla çekler a~aıın !' ~. a ışe er vu hayet vermeleri için bitaraf komşula-
letlerden her biriyle bitaraflar ara- bulmuş ve bu hadiseler sonunda Gestapo ıdaresı hucum kıtalanna rını tazyik ettiğini ve dört hedef ta -
•ında bir takım ihtilaflar belirtmi§- mensup bir almanın cesedini keıfetmiştir. kip eylediğini yuarak diyor ki: 

ti. Bunun üzerine köyün 200 kişiden ı Almanyanın hedefleri tunlardır : 1 - Almanlar iddia etmitlerdi ki ·f • ı h• 1 Bü u··k Brtı•t yayı abluka et -ibaret olan bü~ün erkekleri~ tevkı _e- 1 t 1 I n ter IS - Y an İngiltere'nin Almanya hakkında tat- dilmiş. ve katıl bulunmadıgı takdır- a ya n mek, 

hik ettiği abluka kanunsuzdur. de aralarında her on kişide bir kişi- d "" • kıta laf 2 _ Bitaraflar ticaretini Almanyaya 
2 - lngilizler, kendi hareketle- nin kurşuna dizileceği bildirilmiştir. e eceg 1 çevirmek, 

rinin kanuna uygun olduğunu, fa- 'd b h. h 3 _ Bı'tarafları, alman davasına bağ-Prag ve Dyce e yapılan u tet ış a- Roma, 26 a.a. - Silih altına çağrıl-
kat Almanya tarafından ba11lanan reketleri amele arasında gayet büyük f 1 h. .. 1912 layaralc işin içine sokmak. 
denizaltı harbinin kanunıuz oldu- mış olup 37 ay 33 ızmet goren k .. 

bir heyecan uyandırmış, 22 teşrinisa- sınıfına. hükümetin bir emirnamesi 4 - İkinci hedefini elde etme ıçın 
iunu iddia ettiler. A b' ·11:. k a ve • · f k 1:.d b. zarurıA olan ecnebi dövizini bulmak. 3 - Bitaraf devletler ise, hem In- nide umumı ır grev ı ünına .ar r - mucibince, kış ıçın ev alcı e ır me-
giltere'yi, hem de Almanya'yı hak. rilmiştir. Faknt casuslnr vasıta - zuniyet verilecektir. 1911 den evelki Bu son hedefte Almanyanın bir son 
aız telakki ettiler. Bununla beraber, siyle bu grev kararını haber a- sınıflar ve yedek subaylar terhis edi- pl!nı daha vardır ki, o da. "Estonya" 
her iki devlete de meram anlatamı- lan almanlar, grev vuku bulduğu tak ıecektir. malı adı verilen Emteanın Almanyaya 
Yaacklarmı bildikleri için bu döğüı- dirde fabrikalardaki bütün komite Büyük harbe ve İspanya harbine döviz temin etmesi için, Baltık memle-

d ~ " ~ azalarının kurı:una dizileceklerini i- iı:tirak eden subaylar hakkında da ay- kederinde fabrikalar kurmaktır. te bir nevi "ara ayagı yemege "" ır k 
katlandılar. lan ettiğinden grev yapılamamıştır. nı kararlar verilmiştir. Almanya, üçüncil hedefi için anca 

Almanya geçen hafta deniz mu- 15 •onte§rin karı~ıklıkları kendisi galip geldiği taktirde ödenc-
km k l IJ ? d h • cek olan uzun vadeli krediler bulmafa harebesini burada bıra ıyara a- nası o u. Yunanistan' a ter ıs 

çık denizlere mayn dökmeğe karar Zagrap, 26 a.a. - Havas ajansı bil- çalışmaktadır. Blikreşte Claudiuseve 
1 ·ı d b k r d' · B. goslavyalı talebe 15 f 1 Kopenhagda Walter'e bu vadide tali-•enni§tir. ngı tere e una a §l ırıyor: ır yu . olu naca le askeri sını ar 

ı:nukabele bilmisil olmak üzere, ya- sonteşrin tezahüratını takıp _ed_en mat vermi§tir. Claudius, keza u:ami 
r-uıdan itibaren montei Almanya o - Prag hadiselerini şöyle nakletmıştır: Atina: 26 a.a _ Askerlik talimleri- miktarda Romanya petr?lü bulmak il-
lan eıyayı, bitaraf gemiler içinde .. _ Gece kamyonlarla gelen S. S. ni henüz tamamlıyan 1928 - 1935 sını- zere talimat almış_tır. Zıra, ~lmanya
... _kledı'lae dahi, müsadere etmeğe Jer, Alexandrc ve Masaryck kollejle- f b f dm 15 kanunuevclden nın güvendiği sunı petrol. elınde mev-
ha.ılıyacaktır. Binaenaleyh bir defa rini işgal ederek bütün talebeyi, kam itibaren terhis hakkında hükumet bir cut mikdardan dah~ az a m re ı -... ına mensu e ra 1 f 1 kö u ·h 

daha, bitaraflar her iki tarafm da yonlara bindirip şehrin üç kilometre kararname çıkarmıştır. tiyaç göstermcktedır. 
lcaııwuuz hareketi kar§umda kal· haricinde bulunan Rujin manejine gö 
tna.ktadır. Ve bu defa her iki taraf türdüler. Kaçmak istiyenler, projek
da müracaat ettiği tedbirin kanun - törlerle takip edilerek kurşunlarla 
•uzluiunu inkar etmemektedir. vuruldu. Yirmi yaşından aşağı olan 

Almanlar, lngiltere'yi "yola ge- ecnebilerle Çekler, isticvaptan sonra 
tirmek" için bunu yapıyoruz diyor- 1 serbest bırakıldılar. Kitalden kurtu
la.r. Jngilizler de aldıkları tedbi:':"in }anlar kampa gönderildiler. 
"nıukabele bilmisil" olduğunu soy- Başta kollejlerde, talebe, tankların 
lemekle bunun kanunsuz olduğunu ve mitralyözlerin yardımı ile yapılan 
İtiraf etrrU§ oluyorlar. Devletler hu- muhasaralardan sonra yakalanıp gö -
kukunu alelade hukuktan ayıra~ bir türüldü. 17 ııonte§rin günü S.S. ler 
ııokta §udur ki bu hukuku tatbık ve doktor Jirarek'in kliniğini bastılar. 
infaz için bir icra vasıtası yoktu~. Hitler'in tehditleri 
Binaenaleyh kar§ı tarafın ha~sız hır Doktor S.S . ler tarafından işkence 
tecavüzü ka11ıımda ~alan bır ~ev- edilen bir talebeyi tedavi etmişti. S. 
let için müracaatw edılecek yeıane S. ler talebenin veremden öldüğüne 
S" ... "'ı kanunsu:duga kar§ı kanunsuz- ·,~ ı.:- --J~T" .i\1""'"" U;..tJıı'iifil1d1a 

·k. . · ·ı d - - ·ıı-· • DoKtor bu vesııı;a,.. 'VC'l'f*'v •• ınu abcle bılmısı a ı vcrı ır. d' . . akalayıp götiirdu-
AI , k h ek t' edince, ken ıınnı Y 

manya ~lln a~unsuz ar e •- ler. Akibctl hakkında hiç bir haber 
ne karşı lngıltere'nın bu kanunsuz 

1 
d 

harek~ti, yalnız iki devleti alakadar a ı~::~~~mt günlerden aonra, hima-
etaeydı, ortada mesele kalmazdı. .. . . ı· d k" ·· · 
Fak d .. ~ ·· ·· "dd t• · · d b.t ye hukUmetınin Ber ın e ı mumessı-at ogufun §ı e ı ıçın e ı a- . f d d" 

fı d h 'dd ti" b. " d 1i Şvalkovsky, Hıtler tara ın an a -ra ar a a ıı e ı ır ara aya· . . 
ğı,, yemektedirler. Almanya'mn vet edilmişti. Hitl~r kendı~ı~~e, mart 
ınayn harbi, bitaraf gemileri batır - ayında Pragı ta~rıp ~tmedı~ır_ı:e na -
ınaktadır. Jngiltere'nin mukabele dlm olduğunu aöyl~m~ş ve dokulenya
h'l · 1· de b•ıtarafları kendi gemile- zlz alman kanının ıntıkamını alacagı-ı mıs ı , . . . 
ı-i içinde alman cıyaaı taıımak hak- na yemın etmıştır.b' h. b . d 
'- d h d. a· Hacha radyoda ır ıta e ıra ına .-.ın an mn rum e ıyor. ınaena- . . 
1 h b"t fi h ·k· t f d b mecbur oldu. Şehır susturuldu ve hır ıey ı ara ar er ı ı ara ı a u d b 
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hareketlerinden dolayı mesul tutmı- grev yaparak protesto a u ~nma .. 
:Va karar verıni§lerdir. Japonya, istiyen amele, Gestapo~un kw~mıte ~~ 
ınayna çarparak batan ticaret ge • messillerini kurşuna dızecegı tehd~dı 
ınisi için Almanya'dan tazminat iale· karşısında bu grevden vaz ge~mege 
ıneğe karar vermitken, lnıiltere'yi mecbur oldular. 
de protesto etmittir. Diğer bitaraf ---
devletler de lngiltere'ye ve Frnasa
Ya birer protesto notası göndenni§
lerd ir. Bulgar ajansının 

bir tekzibi 
Sofya. 26 a.a. - Bulgar ajansı bil-

diriyor: . . . 
Yabancı bir ajans 23 teşrınısanıde 

Şimal denizinde 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Alman tayyareleri ·İngiliz zırhhlar1na 
neticesiz kalan taarruzlar yaptılar 
P · 26 - Bu"yu"k umumi karargah tebliğ ediyor: 
arıs, a.a. ı· 1 · \ tu 

Geceleyin Voges mıntaka.sında karakol f aa ıyet erı o muş r. 

Fransız akıam tebliği f 
Faris : Zb a.a._- :ıb teırınısanı, fran-~SQ b ı-k koy.cer 
Keşif kolları ve topçu, mahdut fa

aliyette btılunmu~lardır. • 

Alman re&mi tebliği 
Berlin, 26 a.a. - Ordu başkuman

danlığı tarafından tebliğ edilmiştir: 
Garpte, hafif topçu faaliyeti ol -

muştur. 25 teşrinisanide alman hava 
kuvetleri, §imal denizi §İmalinde in -

Yakında Doorn'dan 

ayrılacak 
Londra, 26 a.a. - Sabık Kayzer, 

giliz deniz kuvetlerine taarruz etmiı- ingilizce People gazetesinin verdiği 
!erdir. Dün, hava keşif harekatı, Shet
land adalarına kadar uzanmıştır. Dün 
öğleden sonra, düşman, Almanya'nın 
şimali garbisine ula§mak için, Helg~ 
land adası Uzerinde uçuş yapmıya te
şebbUs etmiştir, fakat, §imal denizi sa
hiline gelince hava dafi topçusu tara
fından pUskUrtUlmUştUr. Alman tay -
yareleri hiç bir hasar kaydetmemiştir. 
301 numaralı ileri karakol gemisi bü
yük Belt'in cenubundan çıkarak bil -
yük bir infilaktan sonra batmıştır. 
Tayfadan 16 kişi kayıptır. 

Akim kalan taarruzlar 
Londra, 26 a.a. - Alman tayyare • 

lerinin, ingiliz harp gemilerine timal 
denizinde iki defa taarruz ettiklerini 

bir habere &öre, en kıaa bir zaman zar
fında Doorn'dan ayrılmağa hazırlan -
maktadır. Bu maksatla, dört tayyare 
bazırlanmııtır. Bu tayyarelerden ikisi 
dörder kiş nakledebilecektir. Diğer i
kisi sabık hükümdarın menkul eşya
sını götürecektir. Sabık Kayzer, Do
orn'dan çıkacak olursa Norveç'e gide
cek, Oslo timalinde Maiscn gölü kıyı
sında kUçk bir kasabada, bundan üç 
hafta evel kendi namına kiralanan 
bahçe içinde, geniş ve rahat bir eve 
yerleşecektir. Sabık Kayzerin evinin 
tefrişatı, Norveç ve Holanda hükümet 
leri tarafından el birliği ile tamamlan 
mıttır. 

ve her ikisinde de, hiçbir muvaffalci - ı"ngı'l'ız sansu" ru"" nden yet elde edemeden püskUrtUldilklerl, 
bahriye nezareti tarafından bildirll -
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IST AN BUL Gazeteleri 
Cümhurlyet 

Yeni Romen kabineai 

Nadir Nadi, ba~ltalesinde ezctlm -
le IÖYle demektedir: 

"Bir seneden beri Roffilllya'yı met
gul eden en mi.lhlm mesele, Almanya ile 
yapmakta oldulu alış - veri:s miınaaebet
leridir. Harp halinde bulunan Almanya, 
Romanya'dan bir takım mühim madde -
ler tedarikine mecburdur. Romanya her 
iyi niyetli devlet gibi, kareıhklı menfa
atler üzerine kurulan iktısadi münase -
betleri Almanya ile de idameye şüphesiz 
taraftardır. Ancak, bu münasebetlerin 
denk geJmeıl ve ortada yalnız bir karar 
lehine bir muvazenesizlik haııl olmama
sı lazımdır. Almanya karııısında. bir aag
mal inek vaziyetine düşmeyi Romanya 
hiç bir zaman kabul etmiyecektir.,. 

İKDAM 

Hollanda ve Belçika 

Şükrü Ahmet. bu isimli başmakale -
&inde ezcUmle şöyle demektedir: 

"Almanya, muhakkak ki mü~kül bir 
vaziyet içindedir. Başladığı harbı bitir~ 
mek için ya müttefiklerin sulh vartlan
na uyması yahut ta harp sahasında bU
tün ttlli lmkft.nlan denemek mecbu
riyetindedir. Hitler'in bütun imkanları 
tecnıbe etmeden iktıdar mcvkilni ter -
ketmesi ve kurduğu rejimin letikballnl 
meçhul bir likibcte terkeylcmesi bekle
nemez. Almanya içinde yakın bir ihtilli
li ve UIJltımf isyan vukuunu beklemek te 
hayaltdlr. Nıhayet, Hltler'e inananların 
5nY1&1 ne kadar istisıar edilirse edilein, 
şimdiki halde vukua gelen iktııadi taz
yik ve maişet darlı~ının umumi bir is -
yana vesile verecek mahiyette olmadıi!;ı
ru, aynı zamande, rejimin ve inzibati 
kudretlerln halk uzerinde müesı;ir oldu
ğunu kabul etmek gerektir ... 

Muharrir netice olarak §unları ilho 
etmektedir: 

"Almanya, mali ve iktısadi vaziyeti 
itibariyle uzun bir müdafaa harbına mü
tehammil de&ildir. Mlittefikler ise, uzun 
bir harpte ancak karlıçiırlar. Asla zarar
lı decillcrdir. Bu büyük tezad nihayet 
Almanya'yı taarruza ıevkedeccktir. Bu 
taarruzun yolu iıe Maiinot haricinde 
lnırlltere'yi havadan, Fransa'yr karadan 
dövmek için Hollanda ve Belçika'dan 
geçmektedir, MaC"inot'yu asabilmek için 
milyonlarca intıan harcanmaır ile mü.m
kilndUr. Almanya'nın bu milyonları göz
den çıkarmak ve saf alman kanrru bu 

a.a. Matbuat Servld 

yolda akıtmaktan ıı:iyade kısmen a~ıloa.
aı daha kolay olan Hollanda •e Belçika
ya uldırmayı ıcrc:lh eylemeıi bi_r. ıı:ını
rct halinde görünmektedir. Bu ıtıbarla 
her iki devletin de er veya geç muhue.o 
beye sahne olmaktan kurtulamıyacaimı 
muhakkak addetmekte hata olınamık ıc-. 
rcktlr.., 

VAKİT 
Romanya'da yeni kabine 

Asım Us, başmakalesinde ıwıJarı, 
yazmaktadır: .... 

"Romanya, bir hllkilmet buhranı ~ 
~irdi. Argetoiano kabin1:'Si yerine TatM 
resko kabinesi çeldi. Buhranın ıebeb!
nin Almanya tarafından yeni bir tica -
ret mukavelesine esas olmak üzere 1a -
pılan teklifler ile allkadar olduğu söy -
lenmişti. Bükreo'tcn ce1en bir haber ba 
ııyiayı tekıip etmekle beraber, diğer 
kaynaklar buhranın Alman - Romen mü· 
zakerelerlnde mevcut müşkiilittan çık • 
trtf noktası Qıerlnde ıarar edlycr. Bıın.o 
dan baıka yeni kabinenin Berlln maha
filinde memnuniyetle ka11ıJanmadığına 
bakılırsa bu müşkülitm ehemlyetinf mu. 
hafaza ettiği anlaşılıyor. İıtlfa eden ka• 
bint rciıoi Arcetoiano alınanlar tarafın. 
dan iktısadi teklifleri kabule mütemayU 
idi, :yeni kabineyi afyast şahsiyeti tanın
mış olan Tataresko'nun teokil etmesi. 
f.ızla olarak alman tekliflerine muhalif 
olduğu anlaşılan Maliye nazırı Konstan
tinesko'nun yerinde kalma11 Bcrlin'd. 
hoşnutsuzluk uyandırmııtır. 

Bununla beraber yeni hükümetln bd 
şekilde kurulmuş olmasından alman ı 
romen münasebetlerinin bozulacaiı ~ 
nasını çıkarmak dofru detildir. Beynel
milel siyasi hayatta kiyaseti malfim o
laıı Tatarcsko'nun iş başına gelmesi al • 
man tekliflerinin makul ıekil almzına 
hizmet edebilir . ., 

demekte ve netice olarak ıunlan iliv~ 
eylemektedir: 

"Romanya'da lktrdar mevtdlne celeo 
yeni hiıkümctin harici siyasetinde hiw 
bir defitlkllk olmıyacağı me,.dandadır. 
B. Gafenco'nun Hariciye nezaretind.t 
mevkllni muhafu:a etmesi de bunu açık• 
ça gösterir. Tlirk - romcn milnatebetle
rine gelince, gerek yeni ba§vekil Tıta
resco, gerek Harici> e nazın Gafenco. 
birçok defalar memleketimize gelmit 
Ankılra ile ııkı temaslarda bulanmt11. 
beynelmilel siyaset bakımından hiikii
rnetfmjzle iyice anlaşmış birer lafısiyet 
olduklanna göre do.t ve milttefilı: mem
leketle olan samimi mtinaıebetlerimia 
olduğu gibi devam edeceğinde kimsenin 
en küçük §Üphcai oJamaz .• 

Amerika Ja).1onya'ya gidecek 
eşyaya ambargo koyacak ını? 
Parlamentoda iki ayrı cereyan var 

Vaşington, 26 a.a. - Japonya aleyhinde ekonomik tedbirler it
tihazına karşı cümhuriyetçi senatör Ya~ıdenberg ve Borah tarafından 
matbuata yapılan beyanata cevap veren senato hariciye komisyonu 
reisi Pittmann senatoyu Japonya'ya gidecek bazı eşya üzerine am
bargo konulmasını kabule mecbur edecek kafi adette reye şimdiden 
malik bulunduğunu bildirmittir. 

Amerika Bahri ye 

Nazırı diyor k • ı: 

Amerikan filo su 
düımanı ıabu k 

ezmeğe amade dir 

1 Kongre kulvarlarında, J aponya'ya 
karşı takip edilecek aiyaset hakkında 
iki cereyan mevcut olciuğu teslim e
dilmektedir. Bazıları ticaret muahe· 
desinin mutasavver olduğu veçhile 2IS 
kanunusani 1940 da münkazi olacağı
nı bildirmekte, diğer bazıları ise mu
vakkat bir yeni anlaşma yapılması su
retiyle Amerika, Japonya ve diğer a
likadar devletler arasında Uzak Şark 
umumi siyaseti için müzakerelerin ko
laylaştırılmasını tercih etmektedirler. 

Bu ihtilafta kim haklı, kim hak
sız? Böyle bir suale cevap vermek 
kolay değildir. Bir defa harp baıla
dıl:tan sonra., her devletin karşısın
dnkini mağlup etmek için o1inden 
gelen vaııtaya müracaat etmesi ta
biidir. Çünkü harp, bilhassa bugün
kü §eklinde milletler için bir hayat 
memat mücadelesidir. Devletlerin 
harp kaidelerine ve bitarafların 
haklanna riayet ederek muharebe 
)'aptıkları zamanlar olmu§tur. Fa
kat o zamanlar artık arkada kalmış
tır. Milletler, siyasi olsun, stratejik 
Veya iktııadi olsun kıır,ılıklı müna
•ebetlcrinin her safhasında biribiri
he bu derece sıkı surette yakla§tık
ları bir zamanda bu haklara riayet 
ederek döğll~mck mümkün değildir. 
J\merika'nın bitaraflık haklarından 
\te sa.lahiyetlcrinden büı;bütün vaz· 
Reçmesi bunu isbata kl\fidir. 

neşrettiği bir haberde Ba~vekil Köse
ivanof'un aşağıdaki beyanatta bulun-
duğunu bildirmiştir: . 

Kuvete müracaat etmiş ve tehdıt ve 
taarruzlariyle komşularım tethiş et
mekte olan Almanya'nın tersine ola
rak, Bulgaristan isteklerinin müsale
met yoliyle tahakkukunu arzu etmek
tedir. 

mektedir. ka~ırı'lıp Amerlka'y Neryork, 26 a.a. - Nevyork Times Bir alman deniz tayyarea i gazetesi yazıyor: 
Jü•ürüldü 

Hariciye nezareti henüz kararsızlık 
göstermektedir. Zira birçok japon mah 
fillerinin müzakere açmak hususunda
ki arzularına muttali olarak bütün 
kozlarını oynamak için acele etme
mektedir. Bahusus ki diplomatik mU
şahitler, muhariplerin japonlarla ti
caretlerine devamları güçleştiği nis
bette japonya'nın Amerikaya ihtiya
cının artmakta olduğunu görmekte· 
dirler. 

Hakikat ıudur ki harp sonrası 
beynelmilel nizamı içinde bitaraflık 
denilen vaxiyete yer yoktur. Millet
ler cemiyeti vo Kellog misakı, harbi 
kanun hnricine atmakla bitaraflığı 

Bu haber taı.ıamen uydurmadır. Ve 
Bulgar ajansı Başvekil Köıeivanof'
un son zamanlarda hiç bir nutuk söy
lemediğini bildirmcğe mezundur. Bul 

gar siyaseti bugün de isteklerinin mü
salemet yolu ile tahakkukunu istih
daf etmekte berdevam olmakla bera
ber, Başvekil B. Köseivanof Alman
ya hakkında yukarıda zikredilen söz
leri asla söylemiş değildir. 

da yeni devletler hukukunun lügat vetli olan Almanya hitarafların yar
kitnbmdan dııarı atmıştır. Harbin . dımınr istemiyordu. Fnltal kendin
§u, bu suretle, insnni veya gayriin- den daha kuvetli olan bir düşmanla 
•ani, dev!etler hukukuna uygun ve- kar§ılavınca, bitarafların bir takım 
Ya uygun olmıyan tekilde yapılma- müphem haklara ve salôhiyetlere 
sından ziyade devletler, harbi milli dayana.rah: kendisini bu badireden 
aiyıuetlerine alet olnr~k kullandık· kurtarmalarını talep ctmcktec)ir. Bi
ları için mesut addedilmelidirlcr. taraflnrm ligiltere ve Fransa'ya, 
Asıl suç budur. Ve mesele bu nok- protcstolıınnı, Almanya'nın tazyiki 
ladıın mütalen edilince, suçun Al- altında tevdi ettiklerine fÜphe yok
ltıanyn'ye. ait olduğundan §Üphe et- tur. Çünkü lngiltere'nin Almanya 
tllek bile caiz değildir. Almanya Çe· tarafından provoke edilen bir mu -
koslovakya'ya \'C Polonya'ya kar§ı kabelc bilmisil hnrcketinden vaz
tecavüze geçerken, suçun en büyü- geçmesini hiç bir bitaraf devlet Ü • 
RÜnü işlcmiı ve •Özü silaha bn:ak- mit edemez. 
lbııtır. Polonya'ıım karııımda ku- A • .Ş. ESMER 

:s Bahriye nazırı Charleı Edison yıl-
Londra, 26 a..a. - İngiliz balıkçı • ı b' h b lık raporunda şöyle demektedir: 

gemilerinin verdiği mal\mıata göre verı en lf a er Amerika filosu, düşmanı mümkün 
bir alman tayyaresi tahrip edilmiştir. olduğu kadar çabuk ezmefe ve bu 
Balıkçılar alman deniz tayyaresinin Londra, 26 a.a. - Belfast kruvazö- müddet zarfında da Amerika sahille-
dün gemilerinin direğine sürtünerek rünün hasara uğradığı haberinin neş- rinden uzak tutmağa amade vaziyet
geçtiğini ve diğer balıkçıların cuma ri İngilterede yasak edilmişken, Nev- tedir. 
günü şimal denizinde battığını gör - yorkta intişar etmigtir. Bu haberin Şimdiki program tesri Finlandiya ve Sovyetler 
dükleri tayyarenin aynı tayyare oldu- Nevyorkta nasıl şayi olduğunu anla - fakat yavaılatılamaz. 
ğunu zannettiklerini söylemişlerdir. mak üzere, matbuat ve sansür bürosu Nazır mürettebatın tamam olması-

edilebilir, 

arasında tavassut mu? 
İngiliz deniz tayyareleriyle bir r d hk.k b 1 t İ 

tara ın an ta ı ata aş anmış ır. n- nı istemekte ve dilnyada yalnız İngil-kurtarma gemisi dün ingiliz sahilleri- ·1· ı d w 1 k 
gı ızçe gazete er en çogu, sa ı a şamı tere filosunun Amerika'ya faik oldu-

Stokholm, 26 a.a. - Riga'dan gelen 
bir telgrafa göre, Letonya, Litvanya 
ve Estnnya'nın kanunu eve] başında 
Tallin'de aktedecekleri konferansta 
So,·yetler Birliği ile Finlandiya ara -

nin açığında denize indiği haber veri- b il ·· B ır t hakk 
veya çarşam a g nu, e as ın- ğunu, Fransa'nnı üçüncü, Almanya'-Ien alman deniz tayyaresini adamış - d k" ı ·· t d. t · 

a ı yazı arını, sansure ev ı e mış - nın ise be"inci geldiğini kaydeyle -tarsa da bu araı:tırmalar neticesiz kal- 1 d. B 1 d b h t k :s 
:s er ı. u mese e en a se me , cuma mektedir. 

mıştır. günü akşamına kadar memnu bulunu-
D. N. 8. nin bir itirafı yordu. Fakat o günün sabahı, haber, 

Bertin, 26 a.a. - D.N.B. almanla - Nevyorkta intişar etti, ve az sonra da 
rın perşembe günü garp cephesinde radyo ile ilan olundu. Almanlar, der
yedi tayyare kaybettiklerini kabul ve halı Belfast'ı torpillediklerini ilan et-
tcslim etmektedir. tiler. 

/ngiliz tayyareleri Almanya Ecnebi memleketlere telli ve telsiz 
üzerinde ı telefonla gönderilen bütün haberler 

Londra, 26 a.a. _Dün, Almanya'nın sansüre tabidir. Nevyorka verilen bu 
şimali garbisinde bilhassa Heligoland haberin b~r sansür_ me~u.runun gözün 
ve Vilhelmshafen üzerinde ingiliz den kaçtıgı tahmın edılıyor. Tahki
tayyarelerinin yaptıkları uçuşlar, bu kat, matbuat ve sansür umum müdürü 
hafta sonunda yapılan ikinci uçuştur. Valter Movekton tarafından açılmış
İngiliz tayyareleri ilk defa 24 - 25 teş tır. 
rinisani gecesi uçmuşlardır. Bir kaç -------------
haftadan beri ingiliz tayyarelerinin 
Almanya üzerinde müteaddit defa uç
malar ıaaY.eaindc diipaıı i.Ubkimla • 

rının planlarını almak ve birinci dere
de ehemiyeti h~ malümat elde et -
mek imklm olınUfhaı'. 

Nevyork Times gazetesine göre sında tavassut teklifinde bulunmaları 
bahriye nezareti deniz tahsisatının bir muhtemeldir. 

milyar üç yliz milyon dolara çıkarıl- Helsinki\le ilu hususta hiç bir ma
masını teklif eden Edison, kanun la- liimat mevcut olmadığı bildirilmekte
yihasını kabul etmiştir. Bu kanun la- dir. 
yihası kongrenin gelecek kanunusani 
toplantısının birinci haftasında mü-
zakere edilecektir. raber bu raporda japon filosunun to-

Raporda ecnebt milletlerin deniz nilatosu ' bir milyon iki yüz altı bin 
kuvetleri hakkında aşağıdaki malümat elli dört ton olarak tahmin edilmek -
verilmekte ve şu sıra ile tasnif olun- tcdir. 

maktadır. Raporun sonunda 1930 Londra mu-
İngiltere 2.080.000 ton ahedesinden sonra mektep gemisine 
Birleşik Amerika l.i54.000 " çevrilen 20.000 tonluk "Hiyei" zırhlı· 
Fransa 750.000 " sının bugün yeniden muharebe gemisi 
İtalya 728.000 " !olarak kullanılmak üzere silahlandı -
Almanya 541.000 •• rıldığı ve modern bir hale konuldu~u 
Ja~nıa ızııaatı ıtali t\l~la il.!- ha.« vcr~ir. 

' 
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-, -------------~ piyasası canlı 

Muharebenin sebebi ? 
Onu, muharebe edenlerin kendi

lerinden sorarsanız iki tarafın her 
biri öteki tarafa türlü türlü kabahat 
lcr imat ederek, kartı trafm haksız
lrklarmdan dolayı muharebe etme
ğe lm'cbur kaldıklarmı söyliyecek-
lerdir... · 

Fakat - muharebe yeni baıladı
iı vakit te yazmıftnn - Moskova Ü· 
niversitesinde profesör Çijevski'nin 
fikrine göre muharebelere böyle iç
timai sebepler göstennek, inaanla
nn kendilerine ve iradelerine fazla 
ehemiyet vermelerinden ileri gelir. 
Muharebelerin asıl sebebi güneşte, 
güneıin lekelerindedir. O lekeler 
bizim dünyanın ıkarşıaına gelince 
yer yÜzünde türlü türlü karışıklık· 
lar hasıl olur. Ba kanııkhklann a
r-asmda muharebe de çıkar. Profe· 
•Ör bunu izah da eder: güneıin leke
si bize doğru gelince havada ve yer 
yüzünde elektn"lc, manyetizma tart· 
lan değifip te ondan inaanlarm ınha
ti bozulduğu gibi, sinirleri de geri
lir ... Bu profesörün aaırlardanberi 
geçmit büyük muharebelerin, inkı
laplarm - lngiltere'de bir inkılap 
kadar büyük bir hadise aayılan ka
bine değiımesinin bile - hep güne§ 
lekelerinin bize kartı geldikleri za
manlara tesadüf ettiğini istatistik
lerle göatermit olduğunu elbette ha
tırlar~mız •• 

Günetin büyük lekeainin bizim 
dünyanm kaJ'fıamda bulunduğu en 
ıon defada İspanya'da acıklı muha
rebe çıkması ve o sırada yer yüzün. 
de salgın haıtalıklann artmaaı Mos
kovalı profesörün fikrine hak ver
dimıitti. 

Ancak güneıin o büyiik lekesi da
ha yeni geçmit olduğu ve yakmda 
yeni bir leke hesapta bulunmadığı 
halde bu seferki muharebenin çık
ması zihinleri biraz faftrtmıftı. Aca
ba profesörün nazariyesi yanlıt mı 
çıkacaktı? 

Meğer, yanılan muharebelri gÜ· 
neşin lekelerine bağlryan nazariye 
değil, güne§ lekelerinin ne zaman 

geleceğini heaaplıya.n gök yÜzÜ ilmi 
adaınlan imi§ ..• Bu sene günefte, ön
ceden hesap edilmemi,, yeni bir le
ke peydah olmu§: 

Bunu Flamaryan rasathanesinde 
gök yüzü alimlerinden F. Keniae'nin 
geçen ağustos ortaamda - muhare
benin batlamaımdan ancak on bet 
gün önce demek - çıkarmıt oldu
ğu bir fotoğraf isbat ediyor. Bu fo
toğrafta, o gün bize görünen güne· 
tin bütün sathına yayılmış birçok le
keler görünüyormuş... Bunlan Ön· 
ceden tahmin edememişler ama, 
1804 ve 1905 yıllarından ikiter ıe· 
ne sonra gene öyle olmuş. Güneş le
kelerinin en son büyük tesiri de 
1937 de olmuştu ... Zaten tahmin e
dememişler demek de pek do<;ru de
ğildir: Şimdi benim önümde bulu
nan ve 1934 yılında basılmı~ bir ki
tap 1938 yılının · civarında güne§ le
kesinin gene artacağını haber veri
yor, 1937 ile 1939 yıllarının her iki
si de 1938 yılının civandır. Doğrusu 
bu kitabın diplomatça dilini anlıya
mamrşlar demek. Bu kitap hem is
panya harbini, hem timdiki harbi 
daha 1934 yılında haber vermiı de .. 

Bu fotoğraf Moskovalı profesörün 
çıkardığı nazariyeyi bir kere daha 
isbat ediyor. Biribirleriyle muharebe 
ederken insanların biribirlerine ka
bahat atfetmelri haylice gülünecek 
bir feydir. insanlar, güne§ lekelerin
den kopup gelen ve kendilerini bi
rer kukla gibi oynatan elektrik dal
galarmı gözleriyle göremedikleri 
için her istediklerini yapıp yapma
makta kendilerini serbest aanıyor
la~ G.~ 

Borçka içkale kap,sı 
yeniden inşa ediliyor 
Artivin, 26 a.a. Şiddetli yağmur

lar dolayısiyle bir müddet evel yıkıl
mıı bulunan Borçka'nın iç kale kapı
eının yeniden inıasına çalışılmakta
dır. 

~=== ••----'> ... Gündüz matinelerden itibaren .,.4ı.--•• ===~ 

ULUS Sinemasında 
Şimdiye kaciar görülen teJanil komiklerin en kuvetlisi 

Amerikanın en meıhur komiği lastik ağızlı 

JOE- BROWN'un yarattığı neş'e fırtınası 
TÜRKÇE 

POLO ŞAMPİYONU 
Bütlin Ankara gelecek .• Herkes memnun kalacak .. Tekmil halk katılacak ... 

.ÖLÜM GEÇİDİ 
WYNNE GİBSON JACK HOLT 

Bir polisin Gangısterler içinde geçen çok meraklı bir macerası 
Aynca yepyeni dünya havadis.len 

Bu film için seanslarımız 14 - 17 ve 20,30 da 
gece için yerlerinizi hemen kapatınız. 

12,15 ucuz matinesinde son defa ÇILGIN BAKiRE 

~=============:~ Ti: 2193 ~ 

HULASA 
Tonio Kröger arkadaşı Hans Hansen'i seviyor. 

Onun birçok meziyetlerinin hayranıdır. Fakat on altı 
yaşma &elince onu artık unutuyor. Bu ana kadar bir
çok defalar gördüğü halde ali.kasını c;ekmiyen İnge
borg Holom'a karşı kendinde tuhaf bir muhabbetin 
doğduğunu farkediyor, ve anlıyor ki bu a~ktır. 

Giresun, 26 a.a. - Fındık mahsulle
rimiz için ingiliz piyasalarının açılma 
sı ve son günlerde ihracatın yüzde 
doksanının hu piyasalara yapılması 
Giresun fındık piyasasında büyük bir 
hareket husule getirmiş ve yükse] -
miştir. Bu cümleden olarak fındık içi 
30 - 31 kuruştan 35 - 36 kuruşa kahuk
]u tombul fındıklar 12 - 13 kuruştan 
16 - 17 kuruşa, kabuklu sivri fındık -
lar da 11 -12 kuruştan 15 - 15,50 ku -
ruşa çıkmıştır. Gene mevsim başından 
bugüne kadar en çoğu İngiltereye ol
mak üzere 1.533.359 lira kıymetinde 

4.334.720 kilo fındık içi ve 228.554 lira 
kıymetinde 1.471.060 kilo kabuklu fın
dık ihracatımız olmuş ve bu miktar u
mumi rekoltenin üçte biri derecesini 
bulmuştur. Fındık piyasası normal 
halini almıştır. Talebin çokluğu kar
şısında arz az istekli ve fiyatlar da i
leriye doğru mütemayil bulunmakta -
dır. 

Zonguldak Halkevinde 

okuma kursları 
Zonguldak, 26 a.a. - 18 yaşından 

yukarı olup okuma yazma bilmiyen 
vatandaşlar için halkevi tarafından a
çılacak kurslara ait hazırlıklar bitmi§
tir. Bir kaç güne kadar açılacak olan 
bu kurslarda iki bine yakın vatandaşa 
okuma yazma öğretilecektir. 

İzmir'de tüfün piyasasımn 
a~llması i(in haurhklar 

İzmir, 26 a.a. - Tütün piyasasının 
önümüzdeki cuma günü açılması için 
icap eden bütün hazırlıklar ikmal e -
dilmiştir. O gün İzmir, Muğla ve Ma
nisa vitıiyetlerindeki bütün tütün mer 
kezlerinde piyasa açılmış olacaktır. 

Dikmen ve Gölbaşı C. H. P. 
~ahiye kongreleri yapıldı 

Dıkmen ve Gölgaşı nahiye kongre
leri dün yapılmıştır. Knogrelerde ka
za idare heyeti namına Dr. Ragıp Tü
zün bulunmuştur. Toplantılarda ocak
lardan gelen dilekler tesbit olunmuş. 
tur. 

TARiHiN ... SANATIN ... ve 

U L U S'un 
en büyük zaferi ..•• 

sinema aleminde 
bir fırtına yaratan.. 

San'ata .. Fenne selam durduran .. 
Milyonlarla süslenen ... En büyük 
artistlerle kudretlenen... Bütün 

kahramanlara baş eğdiren ... 

Yeni ıistem kabartına renkli 

VATAN 
Kurtaran ARSLAN 

(ROBlN DES BOİS) 
Fransızca sözlü 

Errol Flynn • 
Olivia de Havilland 

yakında 

ULUS 
Sinemasında 

Tanınmış bir Fransız 
gazetecisinin Tü14kiye 
hakkında intibaları 

(_R_A_D _Y o_) 
T U R K 1 Y E 

RADYO D1FÜZYON POSTALARI 
TÜRKİYE ANKAR 

Radyosu Radyosu 
1648 m. 182 K~./120 K~. 
31.70 m. ~65 Kcs./ 20 K'w. T.A.P 
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t++ ....................................................................................................... . 

Türkiye, vahdet ve hamasetiyle, herhangi bir dünya l PAZARTESİ: 27.11.1939 
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12.30 Program ve memleket saat ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haber!eu . 
12.50 Turk müziği (Pl.). 
13.30 - 14.00 Müzik (kanliık hafif müzi.11: 

Pi.). 
18.00 Pr<>&ram. 

Paris - Soir gazete'linin husust mu
habiri, meşhur fransız muharrirlerin
den Mösyö Jül Sauerwein birkaç gün 
denberi ytırdumuzda misafir bulunu
yor. Mösyö Sauerwein memleketimiz 
hakkındaki intibalarını Son Posta 
refikimize aşağıdaki satırlarla bildir
miştir: 

Halen, yakın şarkta ve Balkanlarda 
yapmakta olduğum tetkik seyahati es
nasında, her büyük şehirde ekseriya 
iki üç günden fazla kalamamak mec
buriyetindeyim. Lakin Ankaraya bü
tün bir hafta tah!ıis edebilmiş olmak
la kendimi bahtiyar hissediyorum. 
. : eni Tür ki yenin bende hasıl ettiği 
ıntıbaı tek bir kelime ile ifade edecek 
olursam bu kelime sıhatten başka bir 
şey olamaz. 
Şu yüksek Anadolu yavlnsının iize

rinde, türk milleti bir J tahassungah 
bulmuş ve orada bütün enerjisini tek
sif etmiş ve daha kavi, daha canlı ol
muştur. Müdekkik bir nazar bu yerde 
maddi ve manevi bir sıhat havası te
neffüs ediyor. 

O ne hamledir! Ve ne biiyük feda
karlıklara mal olmuştur! Küçücük bir 
köyün etrafında 180,000 nüfuslu bir 
şehir kurmak, o şehre yepyeni bir ruh 
aşılamak, ve gene o şehirde kadınlı er 
kekli hür, çalı§kan ve disiplinli bir 
nesil yaratıp yetiştirmek; hakikatte. 
bu. uzun gazetecilik hayatımda şahid 
olduğum en şaşılacak ve en muvaffak 
olmuş teşebbüslerden biridir. 

. 
lzmit'te C. H. P. 
kaza kongreleri 

başladı 
taw.lt. :116 a.a. - Vll&yette Cilmhu

riyet Halk Partisi nahiye kongreleri 
bıtmiş, ve ICaza kongreleri başlamıştır. 
Dün yapılan Kandıra kazası kongresi 
çok hararetli olmuştur. Kongrede par 
ti müfettişi Samsun mebusu Zühtü 
Durukan vali Ziya Tekeli, vilayeti -
miz mebuslarından Dikmen İbrahim 
Diblan ve hükümet erkanı hazır bu -
lunmuşlardır. Sabah saat 11 de açı -
lan kongre saat 20 ye kadar devam et
miş ve celse açılırken Ebedi Şefin 
hatırası taziz olunmuştur. 

Kongreye gelen delegeler çok sa
mimi bir lisanla dileklerini izhar et
mişler ve mühim mevzular üzerinde 
uzun müzakereler cereyan etmiştir. 

Bu dilekler arasında bilhassa orman 
mevzuatına dair olan kısımlar dele -
geler tarafından şiddetle mücafaa e· 
dilmiş ve köylü lehinde bazı tedbirler 
alınması kongrede temenni olunmuş
tur. Kongre mesaisini bitirirken son 
karar olarak değişmez başkan Reisi
cümhur İsmet İnönü'ne, Başvekilimi
ze ve Parti Genel Sekreterliğine ta -
zim telgrafları çekilmesini alkışlarla 
kabul etmiştir. 

Eğer bunun üzerine dersem ki biz 
fransızlar, böyle bir memleketin iyi 
veya fena mukadderatına iştirak et
mekle gurur duymaktayız. bu sözüm 
siyasi icapların ilham ettiği basit ve 
cemilekar bir söz değildir. Atatiirkün 
kurmuş olduğu Türkiye bizatihi bir 
kıymettir. 

O, vahdet ve hamasetiyle, herhangi 
bir diinya harbinde, ittifakına pek bü
yük kıymet verilen bir varlıktır. 

Onun en yüksek devlet ve ordu er
kanı tarafından kabul edilmis, duren
diş ve cesur Hariciye Vekili ile uzun 
uzadıya ve faydalı surette görüşmüş 
olmakla bahtiyarım. 

Ve gazetemi okuyan milyonlarca 
fransız vatandaşlarıma, Türkiye Cüm 
hurivetini keşif ve tetkik etmekten 
duyduğum hakiki heyecanı bildirmek 
benim için eşsiz bir mazhariyet ol -
muştur. 

Yııkında gidecek olduğum Balkan-! 
larda oynıık bir zemin, biribirini çe
kemiyen ve devrimizin büyük fırtına
lariyle çalkalanan memleketler bula
cağım. O zaman. Ankara'daki temas 
ve mülakatalrım esnasında hayranlık
la müşahede eylediğim görüş s2ğlam
ltğın1 ve kalp kuvetini hatırlıyarak, 
karşılaşacağım vaziyetleri daha iyi 
muhakeme etmek imkanını bulaca· 
ğım. 

Juleı Sauerwein 

Salihli'de C. H. P. 
kaza kongresi 

Salihli (Hususi) - Salihli C.H.P. 
kaza kongrası Ilçebayın ve bütün mem 
leket Müdiranının da iştirakile top 
lanmı§, kongre Reisliğine M. Necmi 
V"a-.J!-!J .. ı,.;f-İn1;1.1 - ~· • ,,_ .. ~ 

oğlu ve Saffet Ersoy seçilerek İda. •• 

heyetinin bir senelik çalışma raporu 
ittifakla tasvip edilmiştir. Dört saat 
devam eden konuşmadan ve dilekle -
rin tesbitinden sonra yapılan İdare 
heyeti seçiminde Parti Reisliğine 
Cehti Çetin Halkevi reisliğine Ke -
mal Ersoy katipliğe Naci Türkmen 
oğlu muhasipliğe Ahmet Yazar Üye
liklere Belediye Reisi Galip Musal, 
tüccar Ömer Görgü ve Hilmi Akın 

seçilmişlerdir. 

İstanbul kambiyo Müdürlüğü 
İstanbul kambiyo müdürlüğüne 

18.05 Memleket aaat ayan, ajanı ·n 
te<>roloji haberleri. 

18.ZS Müzik (radyo caz orkestrası). 
19.00 Konuşma (çocuk terbiyesi). 
19,15 Türk mlizigi Çalanlar: Vecihe, R 

20.15 
20.30 
21.15 

22.00 

22.20 

22.35 
~~o 

şat Erer, Ruşen Kam, Cevdet K 
zan. 
I - Okuyan: Radife Erten. 
1 - Arif bey - kürdilihica:ı:ltlr ş 
kı: (Gurup etti giıncş). 
2 - Rahmi bey - kürdilihicazW 
şarkı: (Söyle ey mudribi nazend 
eda). 
3 - Şemsettin Ziya - ltürdili.hic 
kllr şarkı: (Güvenme hüımüM). 
4 - •••• - kürdilihicazkir prkıl 
(Kaldı yollard::. bu ıeb). 
5 - Şevki bey - kürdilihicazkl 
şarkı: (Sende acap uşşaka niyet m 
ço~aldı). 
11 - Okuyan: Muzaffer İlkar . 
1 - Arife bey - nihavent •arkı 
(Benim golüm kaldı sende). 

2 - Yesari Asım - nihavent farkı 
(Bir kış gecesi Şişlide kaldım). 
3 - Sadettin Kaynak - kürdilihicaz 
kar prkı: (Akşam gene akşam gc 
ne gölgen). 
4 - Sadettin Kaynak - türkü: (Fı• 
rat). 
5 - Muzaffer İlkar - Yeşil çam!ı 
yaylası). 
111 - Okuyan: Safiye Tokay. 
1 - Salihattin Pınar . Hicaz şar!{I ! 
(Leyli gibi hıçkırsa). 
2 - Salahattin Pınar - hicaz şar· 
kı: (Yüzüm gülse de kızlar). 
3 - Rifat bey - hıcaz şarkı: (N'c;~;ı 
bülbül fig~n eyler). 
4 - Lemi - ı.-:şak şarkı: (Siyah c!l· 
rulerin). 
5 - Lemi - uş~ak şarkı: (N eier ç ~ • 
tim neler). 
Konuşma, 
Türk müziği (fasıl •.cyeti). 
Müzik (küçılk orkestra: ~ef: l'!c::.' 
Aşkın). 
l - Paul Holzner: Saksonya köyıa 
dansları. 
2 - Niemann: Zenci dansı. 
3 - 1 talo Azzoni: Sabah şarkısı. 
4 - Kari Föderi: Viyana şarkısı . 
5 - Felix Glcsmer: Sabah selamı 
(fantezi). 
6 - Walter Borchert: Bir gecenin 
romanı (vals). · 
7 - Felix Glesmer: Sar nehri ke· 
narlarında. 
8 - Puccini: Tosca. 
Memleket uat ayarı, ajans haberle
ri; ziraat, esham - tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (fiyat). 
Müzik (küçük: orkestra - yukarda
ki programın devamı). 
Miızik (opera aryaları - Pi.). 

jJ,"t,l1r.., ıt"nl'\b.-,A ....... ll'ı..' •..,. -r~•;9• 

Garbi Trablusla • 
mşa 

edilen müslüman köyleri 
Garp Trablus, 26 a.a. - "Havas" 

Mareşal Balbo müslüman eşrafına B. 
Musolini'nin bu sene altı müslüınan 
köyü inşasına ve Libya'ya italyanla -
rın yerleştirilmesi işine 1939 sonun
da nihayet verilmesine karar verm!l 
bulunduğunu bildirmiştir. 

. 
llalya terbiye Nazın Sofyatl 

maliye müfettişlerinden B. Namık ve- Sofya, 26 a.a. - İtalya terbiye n:ı
kaleten tayin edilmiş ve vazifesine zırı Bottai 27 teşrinisanide italyan ki
başlamak üzere İstanbul'a gitmiştir. tap sergisinin küşadında hazır bulun
Uzun zamandan beri mezkur müdür - mak üzere dün akşam buraya gelmiş
lük vazifesini ifa etmekte bulunan tir. Nazırın yanında nezaretinin bazı 
kambiyo merkez müdürü B. Bülend yüksek memurları vardır ve 28 teş
şehrimize gelerek vazifesine başlamış· rınısani akşamına kadar burada kala• 
tır. , caktır. 

Tonio Kröger, lngeborg Holm'a o ak§am dana 
İ:lersinin verildiği, Konsül Huateede'in hanımının 

evinde vurulmuştu, zira bu ileri gelen ailelerin ço• 
cuklanna verilen hususi bir dersti. Ve sıra ile, dans 
ve güzel duru§ dersleri almak için ailelerde topla
nıyorlardı. Sırf bunun için de her hafta Hamburg'
cl<>.n Balet muallimi Knaak geliyordu. 

No: 5 

le, dava vekili Verınehren'in kızı Magdalena Ver· 
mehren de vardı. Ekseriya dans ederken dütüyor
du, damlar kavalyelerini seçtikleri zaman, Tonio'· 
yu dansa davet ediyordu. Şiir yazdığını biliyordu, 
iki defa tiirlerini göstermeıini rica etti. Ekseriya 
ba§ını eğerek uzaktan Tonio'ya bakıyordu. Fakat 
bundan ona ne? O İnge Holm'u, sarışm, ten, §iİr 
yazdığından dolayı kendini muhakkak hakir gÖ· 
ren lnge'yi seviyordu .• Onu, saadet ve istihza ile 
dolu mavi, yassı gözlerine bakarak temata ediyor, 
ve kıskanç bir arzu, ondan uzaklaımak ve ona e• 
bediyen yabancı kalmak dütünceainin verdiği acı 
ve kalbini burgulayan bir ıstırap göğsünde alev· 
leni yordu ... 

Adı François Knaak'dı, ve görmeli idi, ne adam· 
dı O! 

"J'ai l'honneur ele me prcsenter iı voua" diyor
clu, "Mon nom est Knaa.k ... " bunu eğilirken değil, 
c .. · at doğrulduktan sonra - yavaıça ve seçikçe
t3ylemeli. Her zaman kendinizi fransızca konuşa
ra!< takdim edecek vaziyette olmıyabilirainiz, fa
l.at fransızcada düzgün ve yanlı§sız yapabilirse
niır. almancada da pek ala içinden çıkarsınız." 

Siyah ipekten redengotu dolgun vücuduna ne 
kadar güzel yapıııyordu ! Pantolunu, geni§ saten 
cliifmelerle iskarpinleri üzerine yumu~ak kıvrım· 
lıır yaparak dÜ§Üyordu, ve esmer gözleri gözlük
lerinin arai'ından bıkkın bir mesudlukla etraf 11. ba
l:ıyordu ... Herkes onun nefsine itimadı ~·e neza:,e
ti altında eziliyordu. 

Ev sahibesine doğru yüriivor, - ve kimse 
onun gibi yürümüyordu: elastiki, dalgalı, sallanııı. 

sallana, §ahane - eğiliyor, ve hanımın elini uzat
masını bekliyordu. Elini Öptükten sonra hafif bir 
teşekkür mırıldıyor, elastiki bir hareltetle gerili
yor, sol ayağı üzerinde geri dönüyor, ıağ ayağını, 

ucunu yerden kaldırmadan, yana çeviriyor, ve kal· 
çalarını oynatarak uzakla§ıyordu. 

"Bulunduğunuz bir meclisten ayrılırken birçok 
reveranslar yaparak yüz çevirmeden geriliye geri· 
liye kapıya doğru gidersiniz; bir sandalyeyi aya
ğından yakalıyarak, veya yerde aürükliyerek yak
la§tınnazsmız, fakat arkalığından hafifçe yerden 
kaldırarak götürür, ses çıkarmadan yere korsu
nuz; öyle elleriniz karnınızın Üstünde ve diliniz ağ
zınızın kö§eainde oturmayınız" - ve tesadüfen bu
nu yapııcak olursanız B. Knaak'ın sizi öyle bir tak
lid edişi vardır ki ömrünüzce bu durumdan tiksi
nirdiniz .... 

Bu bahis güzel duruş "anatand" içindi. Danııa 

gelince, onda belki daha fazla Üstadlık gösteriyor
du. Mobilyasız salonda avizamn alev]Pri ve şömi· 
nenin mumları parlıyordu. Taban talkla pudralı i-

di, ayakta sessiz duran talebeler bir yan~ daire 
teşkil ediyorlardı. Anneler ve halalar perdenin öte 

yanındaki biti§ik odada kalın kadife ıandalyeler ij. 
zerined oturuyor, ve küçük dürbinleri ile, Bay 
Knaak'ın, redingotunun kenarlarını iki yandan iki
ıer parmağiyle tutup öne doğru eğilerek Mazurka· 
nın muhtelif figürlerini elastikli bacakları ile naııl 

gösterdiğini seyrediyorlardı. Etrafındakileri hayret 
içinde bırakmak isteyince hemen birden ve lüzum 
yokken zıplayarak havada bacA.klarını baş döndü· 
rücü bir çabuklukla, tıbkı bir Trillo yapar gibi, kav
ıarıyor, sonra etrafındaki eşyayı yerinden oynatan 
sağır bir "puf" la yere düşüyordu. 

Tonio Kröger içinden: "Ne garip §ebek" diyor
du, fakat İnge Holm'un, ı,en lnge'nin çok zllmi\n 
hayran bir gülümseme ile bay Knaak'ın hareketle-

rini takip ettiğini pek iyi görüyordu. Bütün bu vÜ· 
cuduna hô.kimiyetin ona verdiği hayrarılrk yaln1.z 
bundan değildi. Bay Knaak'ın gözlerinin ne sakin 

ve emin bir bakışı vardı! Eşyanın girift ve hazin ol

maya başladığı noktadan daha ileri nüfuz etmiyor, 

ancak esmer ve güzel olduklarını biHyorlA.rdı. Ve 

bu sayede pek gururlu bir duruşu vardı: Evet, onun 

gibi yürümek için İnsanın abdal olması lf\zımdır. 

Ama o zaman sevilirsiniz, çünkü sevimli olursunuz. 

Tonio, İnge'nin, Bay Knaak'a bu tarzda bakml'l.sı

nı pek iyi anhyord\1. Acaba bir genç kız kendine 
böyle bakacak mı idi 7 

Evet, ona da bakan bulundu. Orada, tatlı yüzü 
ve büyük, hül:r:ah, ıirah1 ıam,Wi y~ ciddi (ÖzloriY· 

"Premier couple en avant" diyordu Bay Knaak. 

Adamın burun sadasını çıkarı§ tarzını taklid ede

cek bir kelime bulunamaz. Bir Kadril dansı edi· 

liyordu. lnge Holm ile ayni karede bulunan Tonio 

Kröger korkudan titriyordu. Gücü yettiği kadar 

ondan kaçındıfı halde gene onun yanında bulunu

yordu. Gözlerini ondan uzakla§tırdığı halde gene 

durmadan gözleri gözleriyle karşılaşıyordu ... Şim· 

di kumral F erdinand Mathiessen'in elinde, kayn

rak, koşarak ilerliyordu; Örgüsünü geriye attı, ve 

tam kıtrşısında, nefes alarak, durdu. Piyanocu Bey 

Heinzelmann, kemikli ellerini piyanonun dişleri 

Üzerine koydu, Bay Knaak kumanda verdi, ve Ka l· 

ril ba,Iadı. 

lnge, Tonio'nun önünde, bir yandan öbür yan:ı 

gidip ıeliyor, i!eri, ıeri yürüyor ve dönüyordu. 
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Edirne, kurtuluşunun 
·on yedinci yıldönü .münü 
güzel bir ~örenle kutladı 

Edirne, 26 (Telefonla) - Edime'nin kurtulutunun 17 inci yıl
cl.mümü, bütün vilayette eJSİz bir sevinç ve heyecanlı tezahürlerle 
k-utlanmıştır. Hazırlanan program mucibince sabah saat dokuzda 
önlerinde bando mızıka oldJğu halde süvari ve piyade kıtalanmız 
b.1 tuluşu temsilen İstanbul yolundan tehre girerek şehir namına 
hebdiye reis vekili B. Ferit "le kalabalık bir halk kütlesi tarafın
dan hararetle karşılanmış V'! Ayte kadın mevkiinde kurbanlar ke
rı.lmiştir. 

Kıtalarımız İstanbul yolunu takip ı mış bulunduğunu söyliyerek yaşan
edcrek Saraçlar caddesini g!çmiş, makta olan lıuyük sevinci ve kurtulu
lı..ıyık yolundan Halk Partisi önüne şumuzun ebediliğini tebarüz ettirmiş-
1!"1.:ımişlerdir. Kahraman ordumuz, mı- tir. Gençler adına iki güzel nutuktan 
..ıka, trampet ve nal sesleriyle dol - sonra, Trakya tarihinde mühim bir 
c.ıurduğu Edirne sokaklarında halkın yer almış olan şeref, Aykut'la, üç se
c•Jş1rnn ve .. ürekli alkışlariyle selam- ne evelki kurtuluş gününde ölen Ge-
1 .. -ı.nı"la:-dır. Bu sırada Halk Parti- neral Şükrü Naili'nin ve kurtuluş uğ
s noe kutlama merasimi yapılmıştır. runda hayatlarını feda eden aziz şe -

Bu törenden sonra başta Ankara- bitlerimizin hatıraları anılmıştır. Bu
<" ı ı;elen Edirne ve Trakya mebusla- radan belediye önüne gidilmiş ve baş 
rı olduğu halde umumi müfettişlik ta askeri kıtalarımız olduğu halde or
r·smüsaviri B. Sabri Öney, Vali B. ta ve ilk tahsil talebeleri, esnaf te -
Ferit ve Edirne'deki büyük rütbeli şekkülleri ve halk güzel bir geçit res
klımandanlardan müteşekkil bir heyet mi yapmışlardır. Geçişlerden sonra 
climhuriyet meydanına gitmişlerdir. toplu bir halde Atatürk anıtına gidi
Durada Selimiyeden atılan top sesi- ]erek çelenkler konulmuştur. Burada 
ni müteakip kürsüye gelen muallim da bir konu"}ma yapılmış ve bizi se -
B. Şaban, heyecanlı bir hitabede bu- vinçli günlere kavuşturan Ebedi Şef 
!unmuş, Edirnenin türk yurdunun te· At:ıtürk'\in ~:ı:iz hatıraları önünde 
mel taşı olduğunu. halkımızın seneler ha:r.in bir ihtiram vakfesi yaşanmıştır. 
ce hasretini çektiği kahraman ordu - Halk. kurtulus vıldönümünün engin 
mu:r.u her zamandan kuvetle kucakla- sevicini ya amaktadır. 

İsveç endişede 
Almanya şİmaldeki mayn 

tarlalarını genişletiyor 
(Başı ı inci ~aylada) ı cezalardan dah~ şid~etlil:r~, ~atta ha: 

Meçhul bir vapur battı pis cezası tatdb_ıkdedıl~esı ıç1ın,dresbmı 
M h 1 b

. makamat nez ın e muracaat ar a u-
Londra, 2 6a.a. - eç u ır va- 1 k d 

b 
.. .. K h.1. unma ta ır. 

pur geçen perşem e gunu ent sa ı ı . ül d' 
açıklarında mayne çarpmıştır. Vapur Bır Leh V':'l?u~. d~ ~orp en ! 
b t t B Ü h b 1 d 

v •• Hookvood ısımh ıngılız vapuru bır 
a mış ır. ug n a er a ın ıgına go- ,, ,_ ı.. Ta , ,:ı 
. . - -.. - - •. . . iKisi-Oo'ğ\frMO , uı~m~tn<unafü'lırı\t"J 

mısı henuz yaşıyanlardan 14 kışıyı 
projektör ziyası sayesinde kurtarma
ğa muvaffak olmuştur. 

Şimaldeki mayn tarlaıı 
genİ§liyor 

Stokholm, 26 a.a. - İsveç bahriye 
nazırı, Falsterbo açıklarındaki alman 
mayn tarlasının bilhassa şimal istika
metinde genişletildiğini bildirmiştir. 
Bu suretle Faslterbo'nun cenubunu 
seyriaefaine kapamıştır. Almanyanın 
bu tedbiri İsveç hükümeti tarafından 
d erhal protesto edilecektir. 

lıveç endişede 
Stokholm, 26 a.a. - Dagens Nyhe

ter gazetesi alman mayn tarlalarının 
tevessUUnü ve bilhassa İsveç kara su
larına ait dört millik hududu tanıma
mak suretiyle Oereaund'un cenubun
da tesis olunan yeni mayn barajının 
mevcudiyetini endişe ile karşılamak
tadır. 

Gazete bu hareketin yakında iki 
memleket arasında başlaması mukar
rer ticaret müzakereleri üzerinde mü
essir olacağını kaydettikten sonra 
1sveç'in böyle bir muameleyi kabul 
etmiyeceğini yazmaktadır. 

lsveç'in Londra'ya gönderdiği 
protestonun mahiyeti 

Halihazırda alman limanlarında 33 
-gemi bulunmaktadır. Bunların 13 ü -
nün hamulesi Hollanda ve Belçikaya 
gönderilen kerestedir. sekizi de kö
mür almak üzere İngiltereye gitmek
te olduklarından gülünç bahanelerle 
tevkif edilmişlerdir. Bu gemilerden 
bazıları bir aydanlıeri mevkuf bulun
maktadır. 

Gazete on beş vapurun da İngilte
rede mevkuf bu!unduğunu fakat ora
daki muamelenin daha çabuk ve daha 
az keyfi olduğunu yazmaktadır. 

Hükümet, resmi tebli ğde de bildi
rildiği üzere, ablukanın arttırılması
na karşı Londrada kuvetle protesto -
da bulunmuş olmakla beraber, bunu. 
Oslo anlaşmasına dahil devletlerle 
birlikte değil , yalnız başına yapmış -
tır. Stokholm'dcki mütehassıslar, me
selenin bir konferansta müzakeresi 
halinde. zaman kazRnılacağı ve fav -
da temin edileceği mütalcac::ındadır -
lar. Gemi tayfalarının. hareket esna
sında, gemiye gitmekten imtina ettik
leri sık sık vakidir. Mazeret olarak. 
silah altına ca~rılan gemicilerin yeri
ne. maneviyatı pek kuvetli olmıyan 

gemicilerin alınmış olmasını göster
mektedir. Denizciler birliği, gemi h -
reket edeceği sırada gitmek istemi -
yen tayfaya şimdiye kadar meri olan 

tır. 

Anton ismindeki :Jinlandiya va • 
puru alınanlar tarafından müsadere 
edilerek bir alman limanına götürül -
müştür. 

Muhasematın başından beri ingi -
liz bahriyesi tarafından kiralanmış o
lan, polonyalıların 14294 tonluk Pil -
sudski vapuru, bu sabah ingiliz sahil
lerinin şimali garbisinde torpillenmiş
tir. Tayfası tamamen kurtarılmıştır. 

Alman gemileri kendi 
maynlerine çarpıyorlar 

Kopenhag, 26 a.a. - Berlingske 
Tidende gazetesi, alman sahil muha
fız gemilerinin alman mayolarına çar
parak battıklarını haber veriyor. Dün, 
Aaland adaları arasında bir mayn tar
lasına çarparak berhava olan bir al -
man sahil muhafız gemisinin 33 kişi
lik mürettebatından on ikisinin kur
tarıldığı teyit ediliyor. Civarda bulu
nan bir fener bekçisi ile diğer bazı 
kimseler infilak gürültüsünü işitme

mişlerdir. Berlingske Tidende gazete
sine göre, bundan bir ay evel, aynı şe
rait dahilinde, 50 tayfasiyle berhava 
olan sahil muhafız gemisi süvarisi 
Kindt'in 23 teşrinisanide Danimarka 
sahiline getirilen cesedi, parmağında
ki nışan halkası sayesinde teşhis edi
le bilmiştir. 

ltalya vapurundan 
kurtarılanlar 

Faris, 26 a.a. - Epoque gazetesine 
göre, İtalya'nın Grazia vapuruna 
mensup 36 bahriyeli dün öğleden e -
ve) İngiltere'den Boulogne'e gel
miştir. 

Doyçland batırılmadı 
Londra, 26 a.a. - Sandey Dispeç 

gazetesinin yazdığına göre Doyçland 
adındaki alman zırhlısının batırıldığı
na dair bir Avrupa radyosu tarafından 
nakledilen malCımat Londra'da teyit 
edilmemiştir. 

Almanlar bir Finlandiya 
vapurunu tevkil etti 

Helsinki, 26 a.a. - Bir alman harp 
gemisi Anvcrs'e gitmekte olan La 
IIati adındaki Finlandiya vapurunu 
Kici kanalında tevkif ederek araştır
mış ve bir alman limanına kadar vapu
ra refakat etmiştir. 

Bugün almanlar, Baltık denizinde, 
İsveç sahili yakınında Finlandiyanın 
Britannic vapurunu tevkif etmisler -
dir. 3100 tonluk olan Britannic .;apu
ru, !sveçte Goeteburg'a sellüloz götür 
mekte idi. 
Tam· abluha kararının arifesinde 

Londra, 26 a.a. - Sunday Times 

ULUS 

Hiller'in eski yaveri 
Amerika' daki Nazi 
ıefini tenkil ediyor 

Seattle, 26 a.a. - Hitler'in müşavi
ri iken, §İmdi San Fransisko'da baş
konsolos olan yüzbaşı Wiedemann, 
dün akşam Seattle'de verilen bir ak
şam yemeğinde bir nutuk söylemiş ve 
ezcümle demiştir ki: biz alınanlar 
Birleşik Amerikanın harbe sürüklen
memesini, bütün kalbimizle temenni 
ediyoruz. 

Yapı 
başından 
hasta yatağına ! 

Wiedemann, bunu müteakip, alman
amerikan birliği reisi olup ihtilastan 
dolayı mahkemeye verilmiş olan Fritz 
Kuhn'dan bahsederek şu sözleri söy
lemiştir: 

"- Adaleti. yerine getirmenizi te
menni ederim. Biz, birlikten hioç hoş
lanmıyoruz.,, 

Wiedemann, alman - amerikan ce
miyetinin harekatını alenen tenkit e
derek demiştir ki: 
"- İyi bilirsiniz ki aramızda hiç 

kimse bu cemiyeti sevmez . ., 
Bu tenkidin, Nevyork mahkemesi 

huzurunda Fritz Kuhn'un hususi ha
yatına müteallik olarak yapılan fena 
ifşaattan ileri geldiği beyan edilmek
tedir. 

Wiedemann, bundan başka Nev
york'ta Kuhn tarafından tertip edilen 
nümayişkarane mitingleri de tenkit 
etmiş ve Amerikadaki zengin sınıfla
rın teveccühünü celbedecek surette 
daha dikkatli propaganda yapılması 

lüzumunu ileri sürmüştür. Bundan 
başka naziliği, esasen sermayeyi hi
maye edici bir hareket olarak göster
mek icabettiğini kaydetmiştir. 

Wiedman, alman - sovyet paktının 
imzasındanberi, KalHorniya yüksek 
sosyetesinde birçok muvaffakiyetsiz
liklere uğramıştır. 

gazetesi, bitaraf vapurlar vasıtasiyle 
yapılan alman ihracatının müsaderesi 
hakkında İngiltere tarafından verilen 
kararın salı günü nazırlar meclisinin 
toplantısından sonra verilecek bir e -
mirle tatbik edileceğini bildirmekte
dir. 

İtalya, Belçika, Holanda, İsveç, Da-
nimarka ve Japonya tarafından bu 
münasebetle yapılan teşebbüslerle a
lakadar olarak lord Halifax dün bita-

derek bu teşebbüsleri~ ihtimamla tet
kik edileceğini bildirmiştir. 

Gazete, filhakika İngiltere'nin al -
man suikastlerinin bitaraf memleket
ler için sebep olduğu mahzurları tah
fif arzusunda bulunduğunu kaydet -
tikten sonra yazısına şöyle devam e
diyor: 

Beynelmilel hukuk, bir memleke
tin diişmanın kendisini maruz bı
raktığı zıya ile mütenasip mukabele
bilmisil tedbirleri almak hakkına ma
lik olduğunu umumiyetle teslim et
mektedir. 

İngiltere'nin bitaraflara verecegı 
cevapta, bitaraf memleketlerin bu te
şebbüslerini mayn harbiyle ingiliz ic
raatini zaruri hale getirmiş olan Al -
manya'ya tevcih etmeleri lüzumunun 
kaydedilmesi muhtemeldir. 

Mayn harbi fiddetlenecek 
Amsten.lam: 26 a.d. - "l~euter ajan

sı bildiriyor" 
Berlin'den haber verildiğine göre, 

B. Hitler, kayıtsız şartsız yapılan 
mayn muharebesinin bir hafta zarfın
da verdiği neticeleri tedkik ettikten 
sonra, bu harbin daha şiddetlendiril
mesi emrini vermiştir. B. Hitler, 
maY.nların, İngiltereye karşı en ku
vetli :oilahı teşkil ettiği mütalaasında
dır. Alman gemi tezgahlarında, işçi 
bölükleri günde üç defa nöbet değiş
tirmelerini icabettirecek kadar sıkı 

çalışmaktadırlar. Manevra kabiliyeti 
çok fazla küçük tahtelbahirler inşasiy 
le iktifa edilmeyip 1200 tonluk tahtel
bahirler de yapılmaktadır. Almanya, 
şimdiye kadar bu modelde tahtelbahir 
yapmayı ihmal etmişti. 

Fabrikalar ve mucitler 
çalışıyorlar 

Mühimmat fabrikaları, en son mo
del maynlerden, çok daha külliyetli 
mikdarda imal etmek üzere emir al -
mışlardır. Mucitler durmadan çalışı -
yorlar. 

B. Hitler ve Amiral Rador çok sık 
müzakereler yapmakta ve en son keş
fedilen imkanlara dair telefonla keza 
sık sık görüşmektedirler. B. Hitler, 
olan biten işlerden İngiltere;nin mes
ul olduğuna dair mütemadiyen tekrar 
edilen nazariye sayesinde, bitaraf 
memleketler üzerinde, onları Berlin -
den emir almıya mecbur edecek dere
cede tazyik yapmak ümidindedir. Ve 
lngiltere'yi müdafaa vaziyeti almıya 
mecbur bırakmış olmakla iftihar et -
mektedir. Naziler, maynlerin alman 
mayni olduğunu artık inkar edemiyor
lar, fakat. serseri mayn kullandıkları
nı inkara devam edemiyorlar. 

B. Çemberleyn'in 

radyoda nutku 
(Başı 1 inci sayfada) 

zuu bahsolduğunu biliyordum. Bugün, 
tam 12 hafta süren harptan sonra işte 
size yeniden hitabediyorum. Memnu -
niyetle söylüyorum ki, sıhatim ve ku
vetim, müstakbel zaferimi:ı:e olan ima
nım gibi yerindedir ve sarsılmamış -
tır. Şu noktaya emin olabilirsiniz ki, 
almanalra imti~l etmiyeceğiz ve siz
den ne kendi zayiatımızı s;ıldıyacağız 
ne de size düşmanın mevhum zayiatın 
dan bahsedeceğiz. Size "Courageous., 
ve "Royal Ook" ın ziyaını haber ver -
miştik, bugün de Rawalpinde'in bat
tığını haber aldınız. Sizi her hadise -
den açıkça haberdar edeceğiz, hatta a
cı hakikatler mevzuu bahsolsa dahi. 

Başvekil, bundan sonra alman harp 
usullerinden bahsederek nutkuna şöy 
le devam etmiştir 

- Hepiniz biliyorsunuz ki, bu 
usullerin en sonuncusu kara suları
mızcla rast gele her tarafa yeni tipte 
maynler dökmektir. l3u usulün kendi 
imzalarını da taşıyan beynelmilel an
laşmalara muhalif olmasına ve İngiliz 
gemileriyle beraber bitaraf gemilerin 
de berhava olarak kendileriyle harp 
halinde bulunmadıkları memleketler 
ahalisini de öldürmesine hiç kıymet 
vermiyorlar. Ru barbarca usule mü -
racaat ederek bizi iaşesiz bırakmak ve 
böylece boyun eğmiye mecbur etmek 
Umidindedirler. Buna muvaffak ola -
caklarından katiyen korkmayınız. Al
man tahtelbahirlerinin hakkından na
sıl geldikse, miknatisli maynlerin 
hakkından da geleceğiz. 

Şimdilik, ve birkaç gemi zayi et -
memize rağmen, gemilerimiz limanla
rımıza girip çıkmağa devam ediyor -
lar ve muntazaman da edeceklerdir.,, 

İngiliz başvekili İngiltere ve do
minyonlar halkına, harbin bütün te
cellilerini soğuk kanlılık ve sükunet
le karşılamalarını tavsiye ederek: 

"- Zaman bizim için çalışıyor" de
miştir. 

Baıvekil, ablukanın Almanya ve 
müttefikler üzerinde hasıl ettiği te -
sirleıi de tahlil ettikten sonra nutku
na nihayet vermiştir, 

.. 
-o-

Romanya'nın dış politikası değişmi}1or 

Dostlukla.ra sad at 
bitaraflığı muhafaz'i 

Yeni kabinenin de takip eaeccği d1:; 
politikanın ana l1atları bunlaı"clır 

hududunda hadise 

Ankara atıcılar1 

T ataresko'nun beyanatı 

Dahiliye Vekilimizin 

Halay' da ki tetkikleri 
" (Başı 1 inci sayfada) 

timiz garda vali, vilayet ve şehir ileri 
gelenleri ile kalabalık bir halk tara -
fından hararetle karşılanmıştır. 

B. Faik Öztrak bir müddet istira
hatten sonra şehri, müzeyi, parkları 
ve halkevini gezmiş, öğle ve akşam 
kulüpte şereflerine verilen ziyafttc 
bulunmuştur. Bay Vekil yarın da tet ... 
kiklerine devam edecek ve ak am ü 
zeri Mersin'e gitmek üzere şehrimiz 
den ayrılacaktır. 

dö:t ki1iyi k~ırdığı i(in 

Hollanda 
Almanya'yı 

protesto etti 
dün çiftlikte Amsterdam, 26 a.a. - Hollanda 

b • k 1 • hükümeti Gastepo memurlarının do-
tO t 1 Ot yaptı O r kuz teşrinisani tarihinde il;i inı;iliz 
Bölge atıcılık spor kuliibü azası, ve iki Hollanda tebaasını kaçırmı:.k 

cumartesi günü öğleden sonra mutat suretiyle, Hollanda t •.nağın ı. ma.;u -
toplantısını yapmıştı. Bu arada fede- niyetini ihlal etmiş o.nıahırından do -

layı alman hükümeti nez.dinde rcs-
rasyondan verilen - kendilerine mah-

men protestoda bulunmuştur. Ma.um 
sus - program mucibince atış talim ve 
terbiyesiyle meşgul olmuşlardır. Bil- olduğu üzere kaçırılanlardan biri öl -
ahare tatbikat safhasına geçilmiş mu- müş, biri de yaral:ınmıştır. Bu protc:s-

to D. N. B. ajansının neşretti;:i ına!U
vaffakiyetli neticeler elde edilmiştir. mata istinat etmektedir. 
Fazla puvan alan yeni atıcılar de- Alman makamları, kaçırma hadi -
ğerli öğretmenlerinin takdirine maz- sesinin Hollanda toprağında vu ru 
har olmuşlardır. o·· 

60 
k" Tk B B l d bulduğunu beyana cesaret edememiş_ 

un ışı 1 ayan ve ay ar an mü ler, ve yalnız va'canm alman veya 
rekkep neşeli bir grup Orman Çift- Hollanda topraklarının h .... d r ·· .. 1 d. T.I ı • ang.sıu ece-
ıgıne gıtmış er ır. c avanın az yağış- ; reyan ettig"inin tcsbiti . t<>lık' - t 1 1 w •• • b. . ıçın ... ı ... ı 

.. ı o ~adsına ralgkmen b1"?kus~ıt ır arazı yapılmakta oldu~unu ka.> detmeklı! ık 
uzerın e atıcı ı tat ı atıyle meşgul tifa etmişlerdir. 
olunmuşt~r.' Bu arada güneşin ve ha- Hollanda makarnların•n bu husı·s
v~ _hallerı~ı~ .~tı~ tesirl~ri üzerinde taki tahkikati hiç bir şı.iplıeye mahı:ll 
fıkırler yurutulmuş, verılen nazari bırakmamaktadır 
~alümat ameli olarak tatbik edilmiş- Bu hildise doİayısiyle Holhnda'da 
tır b .. ··k b. h • . • • . •. . . uyu ır cyecan vard·r. Bu h:-yecan 

. 1~er~sı ıçın mufıt netıceler bekle· "Sliedrecht,, adındaki petrol gemisi _ 
dığımız bu değerli kulübün müessis nin bir alman denizaltısı tarafında:ı 
ve fa~l 1za~arına muvaffakiyetler te- batırılması yüzünden dclla ziyade M.'"t-

mennı ederız.. mıştır. 
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Üçüncü koşuya giren atlar, yarı§ı bitirirlerken 

Dünkü at yarışlarında 

Sonbahar hendikapını 
Özdemir, anafarta ar 

koşusunu A.bime kazandı 
Sonbahar at yarışlarının dokuzuncusu dün şehir İpodromunda 

)'apılmıttır. Havanın biraz yağışlı oluşu dolayısiyle yarış yeri ge
çen haftalara nispeten tenha idi. Dünkü koşular umumiyet itiba
riyle çok güzel olmuş ve baştan nihayete kadar heyecanla seyre
dilmiştir. 

Birinci koşu. 
Satış koşusu idi, dört ve daha yu

karı yaştaki ve bu koşuya gclinciye 
kadar kazançları yekunu 500 lirayı 

geçmiyen halis kan arap at ve kısrak
lara mahsustu. İkramiyesi 200 lira 
mesafesi 2200 metre idi. Bu koşuya 
aekiz hayvan iştirak etti. Ve B. Mer
gup Dincelin Efe II. ismindeki al atı 
baıtan sona kadar çok güzel bir ko
tu çıkararak birinci oldu. Kendisin
den mühim iıler beklenen Burnaz an
cak ikinci, geçen haftaki kısrak koşu
aunu kazanan Sevim I. üçüncü oldu
lar. Zaman 2.47 dakikadır. Müşterek 
bahis ganyan 3,85 plase sırasiyle 135, 
l40 ve 130 kuruş verdi. 

lkinci koşu: 
Anafartalar koşusu idi. !ki yaşın· 

daki halis kan ingiliz erkek ve dişi 
taylara mahsustu. İkramiyesi 2000 li
ra mesafesi 1400 metre idi. Bu ko~u
ya yedi tay iştirak etti. Start (Sige 
toorın) titizlenmesi yüzünden epeyi 
gecikti. Fakat starta girmişken Sige
tvor gene koşuya baslamadı. Koşuyu 

Destiyar epeyi müddet önde götürdü. 
Fakat ahır arkadaşı Abime pour eux 
kuvetli hücumlar yaparak öne geçti. 
Fakat B. Fikret Atlının Mis isminde
ki tayı (Ahime) i bırakmadı eP,eyi 
müddet boğuştular son anlarda Gonca 
iyi bir Hücum yaparak Misi geçti ve 
Abimin yarım boy arkasmdan ikinci 
oldu. Mis Uçüncü oldu. Gencanın aşa
ğı virajda sulu yere basıp kayarak on 
metre kadar geri kalması bu koşuda 
daha iyi bir derece almasına mani ol
muştur kanaatindeyiz. Koşunun za -
manı 1,32 dakikadır, müşterek bahis 
ganyan 1,15 pHise sırasiyle 125, 160 
ve 175 kuruş verdi. 

Bütün bir aile, sonbah:ır handi
kapını heyecanla tau:p ediyor 

Müşterek bahis giıesi önünde, 
liste ıon bir defa daha 

tetkik ediliyor O ~üncü ko§u: 
Yetiştirme koşusu idi. Dört ve daha ve daha yukarı yaştaki yerli halis kan 

yukarı yaştaki halis kan arap yalnız I ingiliz at ve kısraklara mahsustu. !k
atlara mahsustu. İkramiyesi 1000 lira ramiyesi 2000 lira mesafesi 2800 met
meıafesi 3000 metre idi. Bu ko~uya re idi. Bu koşuda yalnız Tomru koş
yazılı on bir attan yalnız memleketi- madı. Koşu başlar başlamaz Sifkap 
mizin en iyi atlarından olan B. Recep hafif kilosundan istifade etmek isti
Balkan'ın Ceylanı iştirak etmedi. Ko- yerek derhal başa geçti. İki üç yüz 
ıu diğerleri arasında cereyan etti, ko- metre sonra karşı düzlükte Karanfil 
ıu başladığı zaman Çetin en önde ko- Sifkabın yanına yaklaştı. Hemen he
ıuyu götürüyordu. Oktay Mesut ve men 1000 metre startı önüne kadar 
Gümüşün arkasında dördüncü olarak beraber gittiler, Karanfil burada ge
gidiyordu. Çelenk kendi temposu ile ri kaldı ve Sifkap gene vaziyeti mu
öndekilcri aşağı yukarı yüz metre a- hafaza ederek virajı önde döndü. Düz 
ra ile takip ediyordu. Son virajda Ok Iükte Özdemir, Baylan ve Batray ku
tay çok iyi bir vaziyette en önde gi- vetli hücumlar yaparak Sifkahı geç
derken Çelenk de kendisine elli met- tiler. Bu son boğuşmada 65 kilo ta -
re kadar yaklaşmıştı. Bu arada Ok· şımasına rağmen B. Ahmet Atman'ın 
tay'ın yanına Uçar yaklaşmak istedi Özdemiri yarım boy ara ile çok gü
ise de geride kalmayı tercih etti. Ko- zel bir birincilik kazandı. Cokey Fi
ıunun nihayetine pek az kalmıştı. Jips bugün fevkalade idi. Kendisini 
Çelengin kuvetie hücum ettiği ve Öl\" ve at sahibini tebrik etmek vazife
dekileri birer birer geçtiği görüldü. mizdir. 
Oktay'ın yanından adeta dururmuş Bu koşuda ikinciliği kendisinden 
gibi geçti ve alkışlar arasında Uç boy hiç bir şey limit edilmediği halde fev
ara ile birinciliği aldı. Son anda hü- ka11ide denecek surette güzel ko§an 
cum eden Uçar ikinci Oktay ancak Baylan aldı. Batray ancak üçüncü ol
üçüncü oldu. Zaman 3,53 dakikadır. du. Zaman 3,15 dakikadır. Müşterek 
Müşterek bahis ganyan 4,75 plfise sı- bahis ğanyan S90 plase sırasiyle 275, 
•'\siyle 160, 300 ve 130 kuruş verdi. 620 ve 120 kuruş verdi. 

_Jördüncü ko§u: Altıncı koşu: 
Uç ve dört yaşındaki yerli yarım Üniformalı subaylara mahsus çalı 

kan ingiliz at ve kısraklara mah'sus- manili 3000 metrelik koşu idi. Bu ko
tu. İkramiyesi 275 lira mesafesi 1800 I şuyu kazanan B. F. Kocagilneyin Fi
metre idi. Bu koşuya altı yarım kan l liz ismindeki atından madasının üçUn 
girdi. Bu ko~uda herkes aşağı yukarı cü manide atlamamaları Y.Ü~ün~en ~~
Baskının mühim bir iş yapacağını rış çok zevksiz oldu ve Fılız dört yuz 
.zannediyordu. Milc;terek bahiste ise metre ara ile birinci Muzaffer Batu
ekseriyet Baskın ile Poyraz üzerine run İpek ismindeki hayvanı uzak bir 
oynuyordu. Fakat koşu tamamen b;r mesafe ile ikinci, cenab Öztcki • 
sürprizle neticelendi. B. Fevzi Lutfl nin Belkisi üçüncü oldu .. Zaman 
Karaosmanın Nirvana iı;mindeki üç- 4,29 dakıkadır. Müşterek bahıs gan
lü tayı çok güzel bir koşu yaparak bi· yan 4,55 plase sırasiyle 275 ve 270 
rinci oldu. Bir boy ara ile Poyraz an- kuruş verdi. İkinci ve üçüncü koşular 
cak ikinci Yılmaz üçüncü oldu .. Za · arasındaki çifte bahiste Ahime ve 
man 2,01 d::ıkil-adır. Müşterek bahis Destiyar ile Çelenk kombinezonu 805 
ganyan 700 plase sırasiyle 130 ve 130 kuruş beşinci ve altıncı koşular ara-
kuruş vertli. sındnki ikinci çifte bahiste ise Özde-
B '!"'inci koıu: mir - Karanfil ile Filiz kombinezonu 
S~nbahar büyük handikapı idi. O~ bir lirar.a mukabil 21150 lira verdi. 
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As. Fa. gücü Maske 
Spor'u 1-0 yendi 

Harbiyeliler de Güneş'i 7 -1 yendiler 

Harbiye idman yurdu· Güneş maçından bir enıtantanc 
Soğuk bir havada yapılan dünkü 

lig ma~larını, Muhnfızgücü stadını Kulüplerin puvan vaziyetleri 
doıduran oldukça kalalıalık bir me

.Maç. Ga. Be. Ma. At. Ye. l'u. 
raklı kütl~i takip ediyordu. Gençlerbirliği 7 6 1 o 31 3 20 

l!k karsılaşma Harbiye idman yur- As. Fa. G\lcil 7 3 2 2 12 16 15 
du - Güne§ takımları arasında yapıl - Muha.hzgücü 6 3 2 1 20 11 14 

1 Harbıye 6 3 O 3 zı ıs 12 
dı. Bu kar ~ıl~mada, h~srnına her ba- Demirspor 6 2 2 2 13 14 ı2 
kımdan foık bir oyun oynıynn Harbi- Ilirlikspor 6 2 2 2 9' 12 12 
ye ill: devreyi 4 • l lehte bitirdi. Maskhpor 6 l 1 4 8 17 9 

lı · · d .. · .. b' Guneş 6 O O 6 6 32 6 
:ıncı evreye umıt verıcı ır tarz- Not _ Cetvelimiz ıahndaki fili neticele-

da ba~hyan güneşliler, kendilerinden re göre ve Galatasaray'ın Jike dahil bu -
daha seri ve daha enerjik olan harbi- lunmadığına göre hazırlaıınıııtır. 
yeh ı er karş ısmda tutu namı yaca k ları • 1 C1t--.llllllJ'2111WıilW116tıllllillli.llAIJ4ll5'ıilll'Jlll._..., .. 
nı anlıyarak müdafaı:ıy çekildiler. Fa- I b .. .. . . . 
kat, içlerinde Habip gibi fırsatçı ve 

1 
eraber, guc mudafıle:mın se: '. o~~n

şiltör ouJunan haıbıyehlerin üç gol da arı k?rşısında bc-k1enılen tesırı gos -
. teremıyordu. ha yapm:ı.larına ı•ıanı "la.'llıyarak maçı . w 

Kiralık : 
Kiralık konforlu dafreler - Yeniıı~hir

de Yüksel caddesinde Mimar Kemal rr.ek· 
tebi karşrıında yeni yapılan apartm11nı:ı 
beşeı- odalı ve her türlü modern konforu 
havi kalori(erli daireleri kiralıktır. Her 
gün saat 10 il~ 18. Telefon: 2497 4109 • 

Kiralık - Bahçeli evlerde altı odalı her 
türlü konforu mevcut mllcetlnet 30 numa
ralı hane kiralıktır. Tel: 1287 ve mUra -
caat. 4293 

Kiralık daire - Yeni~ehir lJemirtepc 
Urunç sokak No: 1 . 2 apartmanın birinci 
katr. 4 eda, hol, banyo v.s. konfor. Her za. 
man gorülür, Telefon: 1348. 44:94 

!Ciralılc - Garaj ve lm:ılf.thane olmıyll 
elverişli geniıı deı:ıo. Sanayi caddesi 2Ci nu· 
meraya müracaat. Tel: 1556 4297 

5 od;tlı d11re - Birinci kat. muşambalı 
b!hı;e içinde. Aylı(:r 52 lira Y. şehir Kaz. 
ö .. ah c:ıdclcsi. Onu\'luk sokak 8 Behl~ 
TUmer. 4315 

Acele kıralık kat - Atatürk bulvarı 
Bak,,nlıklnr knrljısı 19 No. lu Ap, 1. ci kat 
5 od" ı hol hava g:ızı elektrik saire. 2. ci 
l:nta müracaat. 4340 

l(ır.ılılt. - Yenişehirde Meıırutiyet cad -
desi Özenli golml;ta üç oda ve hol ve antre 
müsait fiyatla Tel: 352!>. 4349 

Kiraltk daıre - Yenişehirde tren köp • 
rtisü yanında Telgaza giderken Almae a
partmanında ile oda bir hol tam konforlu 
çok ucuza frrsattır. 43i9 

Kiralık - Üe büyük oda, hol, banyo, 
mutfak, bavnc:azı, elektrik, su mevcut bir 
daire. Fiyatı ucuz. Demirtepe, M.M.V • 
Cntl. Kurumlar S. Onıan AP. 4384 

Kiralık. daire - Üç oda Banyo mutfak 
su dahil 30 liraya. Havagazı vardır. Yeni
şehir Meşrutiyet caddeni üzerinde Özenli 
solak No: 11 4385 

Kiralık - Yenişehir Erdoğan sokak 31 
No. da 4 odnlı bir kat kiralıktır. İçindeki
lere ve yahut 2763 telefona müracaat 4386 

Kirslrk daire - Cebeci Muıikl Muallim 
mektebi kareısında polis karakolu yanında 
3 nda bir hol konforlu birinci, ikinci ve Ü· 
çlincü katlar kıralıktır. 4387 

Kiralık Daire - Sağlık Bakanlığı kar • 
::ıısı Cağa tay sok. No: 24 Akkaya apart. Uç 
oda, bir hol. 4404 

. . . • . . . Devrenın ortaları yaklaştıgı zaman 
7 • l narbıyehlerın lehıne bıtırdıler. G"" l""l . 'tt"k ld ki Kiralık - Maltepe son dur-•aan ıso m 
As Fa Gücü • Maske.. r maçı uç u .erın gı ı çe .açı. ı. arı ve ona 1 ileride asfalt cadde yanında fevkalade 

• ' . . .. ~ .,po mukabıl de maskelılerın ılk anlarda ınan7.'lrah balkon aalon banyo ve konfor. 
Sıra gunun muhım karşılaşmasını göstermiş oldukları sıkı oyun tarz"ının lu üçer odalı iki daire. Tel: 5522 4408 

~eşkil eden Askeri Fabrik~laı: giicü 1 tesirsiz kaldığı görülüyordu. Maama- Kiralık - Yenişehir İsmet İnönii cad. 
ıle Maskespor a:açına gelmıştı. .. . fih maskesporlular, sol muavin Ceva· nihayetinde ıu deposu yanında Nuri Bar-

S~n. zamanlar. a kadrosunda .. m.~h.~m dm büyük bir enerJ"i ile hareketi saye- las Ap. mazbut bir z'min katı 4 oda 1 hol, 
d 11 11 A F G banyo ve saire Tel: 3630 - 2146 4409 .er!ışı < 1 ' er ya~arı s. .n. ucunun, sinde mukal1il hücumlardan geri dur-
lıge bu sene dahıl olan fakat çok mu- madılarsa d be b l"k d Kiralık Apartman - Demirtepede 81 • 

. . 1 . a ra er ı &ayısını a f 1 3 d 1 h 1 b lk ba f k vafıa:kıyetlı oyun arına §ahıt olduğu- temin edemediler ve devre l. _ 0 GUcUn a tta o a, O / 3 on, nyo, mut a , 
muz Maskcspor karşısında alacağı ne- leh"ınc bitti. acıı. ı.ava ..U--' -Ü•• kapıcı, su dahil 4~ Ura Tel: 2776 ya m racaa~ 4410 
tice hakikaten meraklı idi. /'L · · el tclnCl evre Devren kınılıJ. ı..ı,,ıHt:rlf daire - Dal• 

Hakem B. N ecdet'in id;-,resinde ve nıi sıcak ıu, tam konfor 4 oda 2 hol, Zey-
b. - . k .. 1 . ö U Maskesporlular, ijtinci devrede bü- rck Dikmen ca.ddeııi Demirtepe köprüsil 

gittikçe artan ır seyıreı ut esı n n- yük bir hızla harekete ge..,tiler. Mas-
de karşıl~an takımlar şu su~tle ter _ 11' yanında Dural apartmanı 10 Telefon 3921 
tip edilmişlerdi: ke sporun bu devredeki mlithiş gayre- 4415 

tine ve Gücün de zaman zaman aksa· Kiralık - Yenieehir, Kutlu arkası, Al • 
As. Fa. G~cü: . ! . masına rağmen hak ettikleri beraber- pay tilrk sokak No: 12, mutfak, banyo, hol 

Kefer - Salıh, Kamı! - Em<lıl, Ab • . ' ı ve kömürlüğü havi üç odalı bir daire. Mü -
.1··1 C ı·ı - R d z ~-· F"k F h- lık sayıaını yapamayışları son derece racaat Tel: 3982, 2234 4416 uu , e a eşa , e.11.ı, ı ret, e 

1 
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. H d" uzun u u ır la a ıyor u. ı assa K" A"l _ _..nd bi B 

mı aın ı. ıra.lılı. oda - ı e neuıı e r ayan 
' sol açık Kenanın kaleye gayet yakın için, Yenişehir Tuna caddesi Elmadağ so-
Maskespor: mesafede yakaladığı topu herkesin kak, No :8 4417 

Hikmet - Necdet, Salahattin - En - muhakkak gol nazarı'yle baktıgwı bı"r 
R d C d Ad Ah Kiralık - Mobilyc ve kaloriferli bir oda 

ver, eşa • eva - em, met, sırada sıkı fakat fena bir şiltle dışarı- Ankara Ali Nazmi apat. No. 9-2 Koope-
Mehmet, Musa, Kenan. k t.f k ~~ıı ya atışı ta ımı için bilyük bir zıya idi. rıı 1 ar ası. ~ 

As. Fa. Gücünün ilk golü Bu devrede Güçlülerin, 20 inci da- Devren kiralık. - 4 oda, mutfak, banYo, 
Oyun başlar başlamaz, maskelile- kikadan sonra süratlerini kaybettik • ve hol devren kiralıktır. Fiyatı elli beı 

• 1 taraftan harekete ge..,erek " liradrr. Y cni•ehir Ekonomi sokak numan. rın so 11' • !eri, hatta müdafaa vazı"yetı"ne gertı"k- " 
b. 'k 1 11' 22 orta kat Telefon: 1235 4422 

Güc müdafaasını ağır ır tazyı a tı- leri görülüyordu. Öyle ki, oyunun bü-
na aldıkları görülüyordu. Fakat, güc- tün merkezisıkleti hemen hemen Gü~ 
lüler, büyük bir gayret sarfiyle, Mas- kalesi önlerine yüklenmişti. 
kenin bu ağır baskısından sıyrılarak Oyun harici olanlar 
oyunu, kendi yarı sahasından u%a:k • Maske sporluların, bu kadar sıkı 

Kirılılt. - Jandarma, polis cnstltilsil ya
nında Bakanlıklara 5 dakika mcsa(ede, aa
falta yakın yeni yapılan Koçak apartmanın
da beşer odalr daireler 30 : 40 lira için -
dekilere müracaat. 4 l-23 

laştırmağa muvaffak oldular. bir gol çenberi içeriGine aldıkları ka -
Maç iki genç takımın sarf et.tikleri leye beraberlik sayısını muhakkak ya- Satılık : 

müthiş bir enerji ile çok süratli ve fa-
kat mütevazin bir cereyan almıştı. pacakları tahmin ediliyordu. Fakat, 

Oyun başlıyalı hentiz 8 dakika ol • sarsılmaz bir müdafaa sistemi takip e
den ve hatta muhtelif fırsatlardan ismuştu ki, Maskespor 1-0 mağlUp va-
tifade ile hücuma geçen güçliller Mas-ziyete düştü: Güc sol açığı Reşad, ge- b 

riden derin bir ı1.asla aldığı topu, bir ke spora eraberlik golilnil yapmak 
iki driblingle hafları atlattıktan 90n- fırsatı vermediklerinden oyun ilk dev 

ra Maskespor kalesine doğru süzüle - redeki neticeyi muhafaza ederek 1-0 

rek mükemmel ortalayışla hasl!n ka • Askeri Fabrikalar Gücünün galibi-
. d yetiyle neticelendi. • lesi önlerine düşiır ü. Bu sırada, güc 

mulıacimlerinin birlikte yaptıkları sı- Hakemin müsamahakir hareketiy
kı ataklarla kale önlerinde husule ge- le, daima sertle~en bir cereyan takip 
len karı!ııklıktan istifade eden sol iç eden ikinci devre aona erdiği zaman 

:ı aahadan Askeri Fafrikalar Gllcün-aı kı bir şiltle takımına ilk golü kazan-
dırdı. den sekiz, Maske spordan dokuz o • 

Birinci devre biterken yuncu çekilmekte idi. .,. 
Hiç beklenmıyen bir anda kaydedl- B. takım/an maçı 

len bu gol, güc taraftarlarının takdir Aynı sahada (B) takunları arasın-
ve tezahürlerine vesile oldu. Fakat, daki kar§ıla§nıalarda, Harbiye Muha
Maskesporun gü2el oyunu karşısında fızı 2 - O, As. Fa. Gü. de Gençler Bir
yapılan bu sayının günün yegane ga- Hğlni 3 • 1 mağlup etmiştir. 
libiyet sayısı olduğunu kimse düşü - lıtanbuldaki maçlar 
nemiyordu. As. Fa. Gücü'nün manevi- İstanbul, 26 a.a. - Bugün tehrimi-
yatını takviye eden bu gol, muvazene- z.in muhtelif aa.halarında yapılan lik 
nin temini için Maskeepor'a eskisin • maçlarında: Fenerbahçe HilSl'e 10 - O, 
den daha büyilk bir hız vermişti. Hü- Beılktaı Beykoı:a 2-0, Vefa İstanbul 
cum hattının her cenahından yapılan spora 7-0 ve Galatasaray Süleymaniye-
Ma~kespor akınları tehlikeli olmakla ye 9-0 galip gelmişlerdir. 

1 
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Dört kalem yiyece~ ahnacak 
Bayramiç Aekeri Satın Alma Komisyonu Baıkanhfmdan 

Cinsi Kilosu Tutarı Teminatı İhalenin 

Sığır eti 96200 

Ekmeklik Un 476500 
"birinci nevi., 
Kuru fasulya 55000 
Sade yağ 19000 
"birinci nevi., 

Lira Lira Kr GUnü saati 
22126 1659 45 4-12·939 pazartesi 

61945 

8800 
18050 

4685 38 

660 00 
1353 75 

7-12-939 pe~embe 

8-12-939 Cuma 
11-12-939 pazartesi 

Şekli 
15 açık 
eksiltme .. ,, 

H U 

.. " 
1 - Bayramiç jandarma il:inci alay era tının ihtiyaçları için kapalı :rarf uıuliyle 

eksiltmeye konulan yukarda cinsleri, miktarları ve tutarları ile muvakkat t minat -
lan yazılı dört kalem erzak ihale gÜnlerinde talip çıkmadığından kanunun 40 ıncı 
maddesi mucibince bir ay temditle açık eksiltmeye çevirilmiştir. 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı &Ün ve saatlerde açık eksiltme usuliyle Aıkeri 

Satılık apartman - Bahkpa:ı:annda pi • 
yasaya yakın 4 daireli 240 lira iratlı ayrıca 
bir apartmanlık ar.ah % de 40 borçlu Tel. 
2406 Bayram C. No: 1 4288 

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

4289 
Satılık evler - Ankaranm her tarafın.da 

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

Satılık arsalar - Y enlaehir, Cebeci, Mal 
tepe, İstuyon arakalarında ucuz ve iste· 
nilen ebatta Tel: 2406 Bayram caddesi 
No: 1 4291 

Satılık arsalar - Demirtepcde Bakan -
lıklara çok yakın 300 - 400 metre arasın
da yeni parselli çok ucuz Tel: 2406 Bay -
ram C No: 1 4292 

Satılılt. baA:Jcal dükUnr - İyi bir mev -
kide işlek bir bakkaliye satılıktır. Postane 
arkası Sanayi cad. Ç~ngılh mağazasında B. 
İsmail'e müracaat. 4316 

Satılık arsalar - Büyük Millet Meclisi 
İn:iaatı yanında bir parselde iki bina in
şasına uygun ucuz fiyat Tel: 2181 Yeni 
ıinema üzcrinıle. 4322 

Satılılt. otomobil - 938 modeli mUceddet 
Linkoln marka yedek parçalarivlc. Yeni 
sinema üzerinde Hayri Dilman Tel: 2181 

4323 
Satılık dükkanlar - 1t Bankasr karşı -

sıııda üç dilkkln ucuz fiyat Tel: 2181 Ye
ni sinema üzerinde. No: 5 4324 

Acele !fatJlılc ev - Yenisehlr ErtUrk BO· 
kağm.da 4 odalı büyük bahçeli mUıtakil ev. 
Yeni sinema üzerinde S No. H. Dilman . 
Tel: 2181. 4351 

Satılık Fotinler - 1100 çift askeri fo -
tin ucuz fiyatla satılıktır. Tahtakale Pınar 
sokak 1 No. ya müracaat. Muharrem To -
puz. 7357 

Satılık otomobil - 34 modeli Ford mar
ka kapalı bir otomobil satılıktır. Anafar • 
talar caddesi lt2 No'lu mağazaya mUracaııt 
edilmesi Tel: 2206 4365 

Acele SMJlık ev - Yenişehirde iki dai
reli mükemmel manzara ve hava ehven fi
yatla verilecek. Tel 3071. 4366 

pzinoııunda )"ll;lllacaktır. 
3 - Talipler kanunun ı - 3, ilnctı maddelerine 

okmw, "~ (594$). ltoll 

Satılık apartmanlar - Y enisehirde ve 
ı<Su kO&ıPqoaa milraç•atlJrı ilin Ankaranın her semtinde satılık apartman 

. n iıtcnilaı ıeldlde evler Teh 3071 4367 

27 - 11 . 1939 

~ Küçük ilôn şarı'arı 
Dört satırlık kücilk ıl'lnl'lrd ın : 
811 dda rçın 10 Kuru~ 
lkı dels ıçın SO Kuru~ 
Oç dela ıçın 70 Kuruş 
Don deln rçın lfO Kuıuş 

Devamlı kiiçük illlnlnrdan her de· 
fası !çın 10 kuruş alınır. Meıclfi. 
10 d ... hı neşredilecek bir ılfaı ıçıo 
140 ırnruş a\ın:-ıcaktır Bir kolay · 
lık olmalı ıızcre her sııtır. t:elıme 
araları11dık1 boşlııklıır mfüıtesra. 
31/ hıırf it lt>nr edilınışı•r. Cir lrn -
ç\ik ıllln 120 hartten iuarct olma -
lı.1ır 
Dört satırdan lar•:ı her s~uı için 
beher seferine ayrıca on kurus a. 
lınıı. 
Küı;Uk ılfinların IZO tıarfi ı:eçmc
mesi lazımdır Bıı miktarı gl'~en 
ilanlar ayrıca pul tarıısıııe tııbı • 
dir. 

~====================~ 
Satılık arsa - Cebecide en nazır yerde 

688 metre arsa çok ucuz vcrilece!.tir. Tel: 
3071 4368 

Satılık - Ilarminyon, ıı::ontrabas ve Sü
zefon satılıktır. İstekliler Taı;han Halil 
Naci ticarethanesintle D. Emine mür.ııczııt, 
Tel: 2619 4389 

Acele satılık arsa - Yenisehlr Demir. 
tepe F. Çııkmalc S. 831 • 620 M/2 ar• 
uygun fiyatla \·erilecek. Tel: 1538 439J 

Satılık arsa - Jandıınna okulu karttsm
da en hakinı yerde asfaltta 539 - 565 M/J 
uygun fiyatla verilecek Tel: 1538 4393 

Satılık ev - Yenişehir vekaletler kar 4 

şrsında iki katlı manzaralı ev satılık. Telr 
1538. 4394 

Satıllk arsa - 1ıtaayon arkanmda imnr
ca parsellenmis küçük çapta arsalar Teh 
153L 439S 

Satılık apartman - Ankanınm her sem· 
tinde istenilen bedelle bol vadeli ev apart
man Tel: 1538. 4395 

Sıt.tlık ev - Etlikte son durakta 6 o • 
dalı 2000 M. 2 ar&alr kagir ev bıınyo ıu 
elektrik ucuz fiy;ıt. Yeni tlnema üstlinde 
H. Dilman. Tel: 2181 439? 

Satılık - Küçük evler yapı kooperatifi 
D. tipi hissesi 1069 u. müracaat 4411 

Satılık - Küçük evler yapı koqperatlfl 
D tipi hissesi: Tuna caddesi 34 llct.c:i kat 
5 numaraya müracaat Saat 12 den 14 de 
kadar. 4419 

Aranıyor : 
ARANIYOR - Yenleehirde dart oda. 

bir holiü ve yahut beş geniş odnh bir a • 
partman dairesi ve yahut ev amnr7or. U
lus'ta C.K. adresine tahriren fiyatın ve 
tafsilfitın bildirilmesi ve yahut 1007 ye tc
Wn .. .-..lilrnesi. - ~-==-~ 

)ş arayanlar • 

lı ırıyor - Kolaylıkla ve ı!iratle fnno 
ırzca atrenlp konuşmak lstlyenler bu dlll 
iyi bilen bir Bayana milnıcaat edebilirler. 
Ulus No. 4-4 Mektupla müracaat. 4371 

lş ar~or - Türkçe, FranaıKa, İtalyan
ca, Almanca bilen bir gene sefaretlerde T• 
,.. bürolarda ia anyor. Posta kumsu ıoı. 
Yeni~i1'. 4405 

iş verenler : 

Tezgl.htar aranryor - Hırdavat '" zfio
caciyeden anlar bir tezg!ihtarlık münhal 
talipler Anafartalar 115 No. mafazaya mü
racaat. 4370 

Ehliyetli bir darlı aranryor - Çocuk bir 
yaı1ında.dır. Bahçeli evler No: 81 Tel: 34aS 
-44 4411 

Terzi lôzımsa 
İstanbuldan gelmiş iyi bir Bayaıa 

terzi evinde ve evlerde çalışacaktır. 
İzmir caddesi 29 No. apartımanın en 
alt katına müracaat. 43!9 

KAZALAR 

imar plam yaphnlacak 
Karaman Belediyesinden : 

1 - Karaman kasabasının yaptırıl
mış olan hali hazır hartasına göre tak· 
riben 350 ila 400 hektar vüsatindeld 
meskun ve gayrimeskQn imar sahası
nı teşkil eden ve imnr planlarını tan· 
zimi işlerine ait umumi talimatname
nin 6 ıncı maddesi mucibince yapıl
ması gerekli avan projeyi hazırlamak 
ve bunun Nafıa Vekfüetince tasdikin
den sonra aynı talimatnamenin 29 un
cu maddesinde mezkur olan imar plan 
]arının yapılması işi kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 20-12-939 tarihine 
müsadif çarşamba günü s:lat 15 te Ka
raman belediye dairesinde toplanacak 
belediye encümeni huzurunda yapıla
caktır. 

3 - Birinci maddede zikrolunan a
van proje ve imar plfinlarını tanzim 
işinin muhammen bedeli üç bin lira
dır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yu '"r· 
da bahsi geçen talimatnamenin beşin
ci maddesinde yazılı ehliyeti haiz ol
maları şarttır. İsteklilerin 225 liralık 
teminatı muvakkateyi havi teklif mek 
tuplarını ihale suatinden en geç bir 
saat evveline kadar Karaman belediye 
reisliğine göndermiş veya tevdi etm;ş 
olmaları lüzumu ve po .. tada vui.ua 
gelece!: geci'cmd..:ı:n n:ızarı i.ibare a· 
lınmıyaca~ı ilan olunur. (9520-5949) 

15186 



MiLLi MÜDAFAA 

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

ına Komisyonundan : 
l - Tahmin edilen bedeli (120.768) li

ra olan (120.000) kilo sadeyağının 28 • 
2 nci teş .• 939 tarihine rastlıyan sah günü 
laat 14.30 da kapalı zarfla eksıltmesi ya • 
Pılacaktır. 

2 - İlk teminatı (7288) lira (40) kuruş 
olup şartnamesi her gün Kasımpaşada 
bulunan komisyondan (604) kuruş bedel 
r:tukabilinde alınabilir. 
. 3 - İstel:lilerin 2490 sayılı kanunun ta

rıfatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
telı:lif mektuplarını en geç belli gün ve 
taatten bir saat eveline kadar komisyon 
baııkanlığınn makbuz mukabilinde verme-
leri. (9247-S778) 15794 

Matra alınacak 
Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 

lConıisyonundan : 
1 - Harp okulundan subay çıkacak o -

kurlar i~in 771 tane matra açık eksilt • 
f?ıcye konmuştur. Eksiltme 28 · 2. teş. -
93g ıalı günü saat ıs de Ankarada harp 
okulu binasında mütesekkil komisyonda 
taııııacaktır 

2 - Muh
0

ammen bedeli 1542 lira ve ilk 
teınınatı 116 liradır. Şartnamesi her gün 
Ankanıda me:ı:kQr komisyondan ve İstan
buJda İstanbul levazım amirliği satın al

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

15913 

Tamirat yaptırılacak 
M. M. Veldileti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Keşif bedeli 6600 lira olan genel kurmay 

binasındaki tamirat işi açık eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltmesi: 9.12.939 cumarte
si günü saat 11 dedir. İlk teminatı: 495 
lira olup, şartnamesi 17 kuruşa komisyon· 
dan alınır. Taliplerin muayyen vakitte M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (S991) 

1S942 

Sıhiye arka çantası 

ali nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
Beher ndedine tahmin eıdilen fiyatı 25 

J'ra o!an 500 adet sıhiye arka c;antası 1 • 
ı. kanun - 939 cuma günü saat 11 de pazıı.r
lıkla ı;atın alınacağından isteklilerin 1675 
liralık temiııatlariyle birlikte pazarlık gün 
ve ı;natında Ankarada M.M.V. ntın alma 
komisyonunda bulunmaları. (5897) 1597i' 

Bir kamyon alınacak 
t.:ıa komisyonunda görülebilir. 
• 3 - Eksiltmeye gireceklerin şartname- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

ıı:ıde yazılı vesaik ve ilk teminat mek · mİtlvonundnn : 
tup veya makbuzları belli &Un ve saatte Tahmin --'ilen fiatı (2500) iki bin beş lcoınisyonda bulundurmaları. ClJ 

15796 yüz lira olan bir adet Fort veya Şevrole 
(S8l6) kamyonu açık eksiltme suretiyle münak~-

M d ... ! nacak saya konmuştur. lhalcsi 12-12-939 salı ı:.~-anevra San lgl 1 1 nii saat on birdir. tık teminatı (187,5) yu~. 
~ seksen yedi lira elli kuruştur. Şartnameıa 

H.arp Okulu Komutanlıgı Sa. Al. ı bedelsiz olarak M. ~· v. satıı:ı alma ko • 
l<ornıııyonundan : misyonundan alınabı lır. tsteklılcrı;ı k:ınu-

1 - Harp okulundan subay çıkacak o- nuıı emrettiği belgelerle ihale saat n<le ~L 
kurlar için 771 adet manevra sandığı ka • ?.'1. V. satın alma komisyonuna gelmelcrı. 
Palı zarfla eksiltmeye konmuştur. (60«) 160l 2 

Eksiltme 28 • 2. teş. - 939 sah gıinii sa- Ç d b • alınacak 
111t .. 11 de Ankıırada harp okulu bin.asında a Ir ezl 
ınuteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli S782 lıra SO ku
ruştur. İlk teminatı 434 liradır. 
Şartnamesi her gün Ankarada mezkQr 

koınisyondıı ve İstanbulda İstanbul le • 
"az1112 !mirliği satın alma komisyonunda 
iörUJebilir. 

. 3 - Eksiltmeye gireceklerin şartname • 
•ınde yazılı vesaik ve ilk teminat mek • 
tup veya makbuzlarını havi teklif mek -
tupJannı belli gün ve saatten bir saat e -
"eline kadar komisyonda bulundurmaları. 

(S817) 15797 

Timar ftr~ası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ltıiııyonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiatı (110) 

l'~z on kuruş olan (10.000 : 25.000) on 
hın ila yirmi beş bin adet tımar fırçası 
lı:apab zarf usuliyle münakasaya konul
llluştur. İhalesi 4 birinci kS.nun 1939 pa -
~rtesi günü saat on birdedir. İlk teminatı 
(2062,5) iki bin altmış iki lira elli kuruş
tur. Evsaf ve ı;artnamcsi (138) yüz otu:ı: 
•!'ikiz ku~ mukabilinde M. M. V. saatın 
lcrin 'ltantinun cmirettiği öe\'ğeTerte iliire 
laatinden bir saat eveline kadar M. M. V. 
matın alma komisyonunda bulunmaları. 

(5808) 15809 

Yüz havlusu ahnacak 

M. M. Vekaleti Scıtm Alma Ko-
misyonundan : 

Beher metresine tahmin edilen fiatı 
(114) yüz on dort kuruş olan (200.000) iki 
yüz bin metre mahruti çadır bezi pazar · 
!ıkla münakasaya konmuştur. İhalesi 
28-11-939 sah günü saat on birdedir. Kati 
teminatı (2S.300) yirmi beş bin üç yüz Iİ· 
radır. Evsaf ve şartnamesi ( 11) on bir li
ra kırk kuruş multabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. İsteklile
rin kanunun emrettiği belgelerle ihale sa
atinde M. M V. satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (6064) 16016 

Koşum ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
520 takım çift nakliye koşumu kap~lr 

zarfla eksiltmeye konmuştur. Beher çıft 
koşuma (50) lira fiyat tahmin edilmiştir. 
Eksiltmesi 13-12-939 çarşamba günü saat 
11 dedir. İlk teminatı 1950 lira olup şart· 
n;ımesi 130 kuruşa Hr. D. Iv. Ş. den ah
nu-:~li.n:l,.Llıo ilU>la~t.ind.,.. h1J:! -•t ......... 
na vermeleri. (6066 16017 

Naldiye arabası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

.misyonundan : 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- 520 nakliye arabası kapalı zarfla ek -

hıİsyonundan : ıiltmeye konmuştur. Beher arabaya (100) 
Müteahhit nam ve hesabına beher ade- lira fiyat tahmin edilmi11tir. Eksiltmesi 

dine tahmin edilen fiatı (30) otuz kuruş 13-12-939 çarşamba günü saat 11 dedir. İlk 
olan (l4.SOO) on dört bin beş yüz adet teminatı 3900 lira olup şartnamesi 260 ku-

ruşa Hr. D. Lv. Ş. de alınır. Taliplerin 
:yj}z havlusu açık eksiltme suretiyle mü- ihale saatinden bir saat evveline kadar 
llaltasaya koıunuıtur, İhalesi 4.12.1939 pa-

1 2Utcsi günü saat ıs dedir. İlk teminatı zarflarını M. M. V. Sa. Al. Ko. verme eri. 
(326,S)üç yüz yirmi altı lira elli kunıştur. (6067) 16018 

nvaaf ve prtnamesi bedelsiz olarak M. 3 J dep0$ yapf lflf ::srak ?vı. v. satın alm:ı komisyonundan alınabi- ma.zeme u U\, 

lir. İsteklilerin kanunun emrettiii belge- M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
lcrle ihale gün ve saatinde M. M. V. sa-
tuı alma komisyonuna gelmeleri. misyonundan : 

(5841) 15813 1 - S malzeme deposu kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Keıif bedeli 

Yün battaniye ah nacak 59.868,63 lira olup teminat miktarı 4244 li
radır. Kapalı .carfla ihalesi lS-12-939 cu -

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ma giinü saat 15 de Vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Keşif evrakı 3 

tnisyonundan : lira mukabilinde komisyondan alınabilir. 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 800 İsteklilerin kanunun iki ve üçüncü madde

lturuı olan 3000 adet yÜn battaniye 9 1, lerincle yazılı vesaik ile teminat ve teklif 
kanun 939 cumartesi ıtilnil saat 11 de ka- mektuplarını muayyen saatten bir saat ev
Pah zarf usuliyle satın almacağmdan is- veline kadar komisyona vermeleri. (6068) 
tclclilerln 1800 liralık tcminatlariyel bir- 16019 
likte teklif ~ ktuplarını eksiltme saatında 
behemehal bir saat eveline kadar Ankara· 
da M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
t:ıcJeri. {5S94) 15903 

Sıhhi cam malzeme 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

llıisyonundan : 
liepıine tahmin edilen fiyatı 2P50 Ura 

01an 292 kalem sıhi cam malzeme 30 2, 
teş, 939 perşembe günü .saat 11 de pa:ı:ar
lıkla satın alınacğından isteklilerin 424 li
ra 50 kuruşluk teminatlariyle birlikte pa
-2lrlık gün ve saatında Ankarada M. M. 
V, satın alma komisyonunda bulunmaları, 

(5895) 15904 

rtasf a nakliye ~rabası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

t-. isyoı;mndnn : 

1 Ilcher adedine tahmin edilen fiyatı 315 
ra olan yüz adet hasta naklıye arabası 

ı l l, kllnun 939 pazartesi günü saat 11 de 
P;ıJı zarf usuliyle stın alınacaktn. İlk 

tcırıinat 2362 lira SO kurus olup şartnamc-
11 160 kuruş komisyondan alnıır. 
~ksiltmeye girecekler teklif mektupları-

~1, ıhnle snJtından behemehal bir saat e· 
ne kadar Ankarada'da M. M. V. satın 

t <llıa komisyonuna vermeleri. (5896) 15905 

4 ka.em ila~ ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

t'niııyonund n : 

01 liepsine tahmin edilen fiyatı 1700 lira 
an dôrt kalem ilaç 9.12.939 cumartesi 

~..ınü saat 10 da açık eksiltme suretiyle sa-
11k alınacaktır. İsteklilerin 127 lira 50 Krş. 
~ teminatlariyle birlikte Ankarada M. 
.~~ V. satın alma komisyonunda bulun-
-..aları. (S930) 15908 

lnşoat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

n-· •o .. •,nda.n : 
Kcııif bedeli 220220 iki yü:ı: yirmi bin 

NAFIA VEKALETi 

Yapı ve imar işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Tavukçuluk En"stitüsü binası te· 
mel tahkimi işidir. 

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

saat 14 de Nafıa vekaleti yapı ve imar 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak yapı ve imar i~leri 
reisliğinden alınabilir. 

4 -Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 92 (doksan iki) lira 80 (sek
sen) kuruşluk muvakat teminat ver· 
meleri lazımdır. 

{5940) 15909 

Kereste ahnacak 
Nafıa Vekaletinden: 
8 Birincikanun 939 cuma günü saat 

16 da Ankarada nafıa vekaleti bina
sında malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunca vagon içinde ve Ankarada tes· 
lim edildiği takdirde ceman 9600 lira 
muhammen bedelli çıralı çam ağacın
dan 200 metre mikıip kerestenin kapa
lı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak· 
tır. 

İstekliler Anadolu hattı üzerinde 
olmak üzere teslim istasyonunu değiş
tirebilirler. Ve bu istasyonda gene va
gon içinde teslim şartiyle verecekleri 

fiatların ne suretle hesap edileceği 

şartnamesinde yazılıdır. 

Muvakkat teminat 720 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
Ankarada nafıa vekaleti malzeme mü
dürlüğünden parasız olarak alınabi

lir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde ya. 
zıh vesikalarla birlikte ayni gün saat 
15 e kadar mezkur komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri Hizımdır. 

(5958) 15935 

MALiYE VEKALETi 

Daktilo imtihanı 
Maliye Vekaleti Varidt Umum 

Müdürlüğünden : 
Varidat umum müdürlüğünde mün

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

Bu imtihana gıreceklerin memurin 
kanununun 5 inci maddesinde yazılı 
şartları haiz olmaları ve ayrıca en az 
üç sene müddetle daktiloluk yaptık -
larına dair hizmet vesikası ibraz et -
melcri şarttır. 

. 
-

İmtihana girmek istiyenlerin mek 
tep şahadetnamesi, 11üfus kağıdı, hiz 
met vesikası ve fotograflı bir istida 
ile birlikte varidat umum müdürlüğiı 
n,. müracaatları. 

(4946) 15884 

MÜNAKALAT VEKALETİ 

Mobilya alınacak 
Münakalat Vekaletinden : 

. 

. 
-

l - (18500) lira 90 kuruş muham 
men bedelli {339) parça muhtelifül 
cins mobilya 2490 numaralı kanun hü 
kümlerine göre pazarlıkla satın alına . 
caktır . 

. 

-
-
-

2 - Eksiltme 15-12-1939 cuma gü 
nü saat onda 1stanbulda Galatada 
Devlet deniz yolları umum müdürlü 
ğü binasında müteşekkil Vekalet mü 
bayaa komisyonu odasında yapılacak 
tır. 

-
-
. 
. 
. 

3 - Eksiltme şartnamesiyle ilişik 
leri parasız olarak İstanbulda Dev 
Jet deniz yolları işletme umum mü 
dürlüğü levazım müdürlüğünden An 
kara'da Vekalet levazım müdürlüğün 
den parasız alınabilir. 

§ 

il e Ankara'da İdare binasında satın 
lınacaktır. a 

r 

Bu işe girmek istiyenlerin 4325 H
alık muvakkat teminat ile kanunun 
ayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ynı gün saat 14 e kadar komisyon 

t 
a 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 308 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
ı~ (6031) . 16010 d 

ANKARA V ALlLICt 

$ose inıası ve sınai imalat 
Ankara Valiliğinden : 

1 
r 

l - K. Hamam - Gerede yolunun 
03+800 • 126+800 üncü kilometrele· 
i arasında yapılacak şose ve sınai i

malat inşaatına ait şartnamenin 8 inci 
maddesindeki vibromaks ve 9 uncu 
maddedeki kamyonların mübayaasın
d an sarfınazar edilmek suretiyle §art

1 
b 
Ü 

s 

namede yeniden tadilat yapılmış ve 
4-12-1939 tarihine rastlayan perşem
e günil saat 15 te ihalesi yapılmak 
zere kapalı zarf usuliyle yeniden ek· 
iltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (162054) lira (44) 
kuruştur. Muvakkat teminatı (9352) 
ira {72) kuruştur. l 

r 

s 

3 - İsteklilerin: teklif mektupları
nı, ticaret odası vesikası ve muvak
kat teminatı makbuz veya mektupla
iyle ihale tarihinden en az 5 gün ev

vel vilayete istida ile mi.iracaat ederek 
bu işe ait alacakları fenni ehliyet ve
ikalariyle birlikte birinci maddede 

yazılı günde saat (14) de kadar dai
mi encümen reisliğine tevdi etmele-

LEY AZIM AMIRLICI 

60 ton şeker alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor merkez birlikleri senelik ihti

yacı için 60 ton 3ekere talip çıkmadığın · 
dan pazarlıia konulmUtJtur. 

2 - İhalesi 4-12-939 pazartesi gÜnÜ saat 
16 dadır. 

3 - Muvakkat teminatı 1179 liradır. 
İsteklilerin mezk6r günde Çorluda kor 
satın alma komisyonuna müracaatlan. 

(593S) 158SI 

Pamuk alınacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Komisyonda mevcut nümunesi ü:rerine 

7SOO kilo pamuk pazarlıkla satın alma • 
caktır. Pazarlık 28-11-939 saat 14 de An • 
kara LV. amirliği eatm alma komisyonun
da yapılacaktır. Nümunesi komiayonda gö
rüllir. hteklilerin belli vakitte komisyo
na müracaatları. (6073) 16005 

Karyola boyattınlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1200 karyola boyattırılacakur. Pazar • 
!ıkla eksiltmesi 27-11-939 saat 16 da Anka
ra L V, 5.mirli~i satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

isteklilerin belli vakitte ~emisyona mü· 
racaatlan. (6076) 16007 

100 ton pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A1ma Komişyonundan : 
t - 100 ton pirincin pazarlığında teklif 

edilen fiyat Jayik had fevkinde bulundu -
ğundan pazarlıkla eksiltmesi 29-11-939 sa
at ıs de Ankara Lv. imirli~i satın alma 

• . . komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Bu ışe aıt keşıf ve şartname 2 _ Muhammen bedeli 22000 lira ilk 

r i. 

nafıa müdürlüğünden 405 kuruş mu - teminatı 1650 liradır. Şartname ve nümu • 
kabilinde alınabilir. {6052) 16015 ı nesi. kom.lsyonda cö.rülür. 1ste.klile~in ka • 

nunı vesıka ve tcrnınatla bellı val:ıtte ko-
misyonda bulunmaları. (6075) 16021 

Kışhk sebze olanacak 
Ankara Levazım A mirW7i Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi 

Pırasa 
Lahna 
Ispanak 
Kuru ıotın 
Patates 
Kereviz 
Taze bakla 

Miktarı 
Kıl o 
3000 
3000 
3000 
2000 
3000 
1000 
1000 

Muhammen B, 
Lira Kr. 
300 00 
300 00 
450 00 
200 00 
300 00 
200 00 
250 00 

İlk teminat 
Lira Kr. 

2 000 00 150 00 
Kırıkkale askeri sanat lisesi talebesiyle kadro erlerinin ihtiyacı olan yukarıda 

cins ve miktarları yazılı yedi kalem k131ık yaş sebzenin 4-12·939 pazartesi gtinll ı;aat 
14 : ıs kadar açık eksiltme ile alınacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
İsteklilerin (1387) lira (57) kuru 
mt':'tM°~) ·-..... ;~ .. jo v--•·rm1f ... ıa-J--- -

İsteklilerin 150 liradan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askert Fb. muhasebeci
liği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gun ve saatte .Mp. Sa. Al. Ko. na 
aelemeleri. (S849) 15815 

Koyun e 1 a ınaca 
ZlRAA T VEKALETl 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 

ah nacak 
Ziraat Vekaletinden 

a 

a 

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

-
1 
n 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk 
li pulluğun beherine 600,6 Diskli pu 
luğun beherine 750 ve Diksharonu 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e
dilmiştir. 

. -
2 - İhale 14 birinci kinun perşem 

be glinü aaat 15 de Ziraat vekaleti bı 
nasında mUteıekkil aatın alma komi s 
yonunda yapılacaktır. 

5 
t 
t 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 1 
adet 5 Diksli pulluk için 675,15 ade 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 ade 
Diksbaro için 788 lira muvakkat teoıı 
nat verilecektir. 

. 4 - Bu makinelere alt ldarf ve fen 
n! ıartnameler drat kombinalar mü 
dürlüğünden parasız olarak verilir 

t 
e 
1ı 

S - İateklilerin kapalı zarflarını 
14 Brincl kft.nun perıembe günü aaa 
14 de kadar komisyona vermeleri v 
saat 15 de 2490 sayılı kanunda yazı 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

D. DEMIRYOLLARI 

Keski 11mba ve saire ahna<ak 
D. D. Yolları Satm Alma Komiı -

yonundan : 

e 
a 
e 

Muhammen bedeli 15433 lira olan 
muhtelif keski, zımba ve sair 
15. 1. 940 pazartesi günü saat 15.30 d 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da idar 
binasında satın alınacaktır. 

8 

i 
. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1157,4 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerin 
aynı gün saat 14,30 a kadar komis 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

. 
-

Şartnameler parasız olarak Anka 
rada malzeme dairesinden, Haydar 
paşa'da tesellüm ve sevk 9efliğinden 
dağıtılacaktır. (5978) 15979 

Pafta, klavuz ve saire ahna<ak 
D. D. Yollan Satm Alma Komia . 

yonundan : 
Muhammen bedeli 61.500 lira olan 

pafta klavuz ve saire 15-1-940 pazar 
tcsi günü saat 15 te kapalı zarf usulu 

-

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 
Cinsi Miktan Muhammen B. İlk Temin.atı 

Kilo Lira Kr. Lin Kr. 
Koyun etl 7000 2800 00 210 00 

Krnkkale askert sanat lisesi talebesinin ihtiyacı olan 7000 kilo koyun eti 8 • Birin
ci ktnun - 939 cuma ıtünil saat 15 de açık: eksiltme ile alınacaktır. 

Kanuni tartlan haiz isteklilerin 210 lira dan ibuet ilk teminatlanm K1T11rıka~ as
keri fabrikalar muhasebecilii;i vezne.ine makbuz mukabilinde yatınre.k belli gtin 
ve saatte Mp. Sa. Al. Ko.na gelmeleri. (S997) 15923 

Ekmek alınacôk 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alnıa Komisyonundan 

Cinai Miktarı Muhammen B. İlk Teminatı 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Ekmek 42000 4620 00 346 SO 
Kınkkale aakeri sanat lisesi talebesiyle kadro erlerinin ihtiyacı olan (42000) ki

lo ekınek 8-12-939 cuma ıtünü saat 14 de ac;ık ebiltme ile alınacaktır. Kanuni şartla
n haiz iıtekliler:in 346 lira SO kuruştan ibaret ilk teminatlarnu Kınkkale askeri fab
rikalar muhHebecillct veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli eüu ve saatte 
Mp. Sa. Al. komisyonuna gelmeleri. (6001) 1S924 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Cinsi Mlktan Şekli Tuta.n Muvaldıı:at teminatı 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

Un 270.000 Kapalı zarf 32292 2429 40 
1 - Alayın senelik un ihtiyacı kap&lı ı:arf usuliyle Dörtyolda belediye salonunda& 

11-12·939 cünii ,..pmak ÜHıce müııaJcaaaya c;ıkarılmııtır. 
2 - Muvakkat teminatı ve mi.ktan, tahmini fiyat yulcan,.. c;ık:acılmqtır. 
3 - Şartnameyi okumaaını arıu edenler her ~ün alay levaznnına müracaat edecek-

lerdir. (6004) 15927 

Muhtelif makine v 
yagı alınacak 

Devlet Denizyolları İ§letme Umum Müdürlüğünden : 

1 - İgletmemlzin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif 
yağlarla mai mahruklar kapalı zarf usuliyle milnakasaya konulmu§tur. 

2 - Eksiltmesi 29 T. Sani 939 tarihine mUsadif çarşamba gilnil saat 15 de 
Tophane umum mlldUrllik binasında müteşekkil alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 591715,30 lira olup muvakkat teminat 2938,22 lira
dır. 

4 - İsteklilerin yazılı giln ve saatten bir saat evveline kadar 2490 aayılı 
kanunun tarif ettiği vesaiki hamilen usulü veçhile mühürlenmiş zarflarını 
makbuz mukabilinde komisyon reisliğine tevdi etmeleri tıizımdır. 

5 - Şartnameleri idare malzeme ıubesinden alınabilir. (9421-5871) 15828 

TAHMİN EDİLEN 
CİNSİ :VAHİT FİYATI MİKTARI (Kilo) 

Makina yağı (yağlama) 
İnce makine yağı (Dinamo) 
Silindir yağı 
Gaz yağı 
Benzin 
Kompresör yağı 
Türbin yağı 
Transformatör yağı 
Frigorifik yağı 
Dizel makineleri için motor yağı 
Gresör için grea yağı 
Mobiloil B. B. veya muadili 
Mobiloil A F. ,. 

25 
28 
26 
14,75 
20,80 
28 
30 
30 
32 
28 
28 
40 
40 

105 000 
10 000 
10 000 
13 000 
16 000 

1 125 
5 250 

50 
170 

4 000 
525 
238 
170 

Kôtip ahnacak 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden: 

Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterlik Blirolarında açık bulunan 
üç katipliğe müsabaka ile kAtip alına
caktır. 

Bu müsabakaya girebilmek için ta
liplerin: 

J. - Türk olması (Nüfus ltiğıdı). 
2. - Çalışmıya mfuıi bir hastalığı 

bulunmaması (tabip raporu) 
3. - En az liae tahııilini bitlrmlt ol

ması (lise şehadetnamesi) 
4. - Herhangi auihal ve ilifiği bu

lunmaması, {hüsnühal veya beraat 
zimmet mubataları) 

6. - Diğer hiç bir daire ve ınlles
seıede vazife ve alAkastnın bulunma
maaı şarttır. 

Talipler arasında: 1 Kinwıuevel 939 
cuma günü saat (10) da parti merke
zinde yapılacak olan müeabaka imti· 
hanını kazananlara (100-120) lira ay
lı.k ücret ve buna ait mesken bedeli 
tesviye olunacaktır. 

Kaligrafisi iyi ve aynca ecnebi bir 
lisan bilgisi olanlar tercih olunacak
tır. Müsabakaya girmek iltiyeııler 30 
2. Te~rin 939 pertcmbe giinü saat 18 • 
kadar yukarda adı geçen Teaika ve üç 
kıta fotoğraflan ilipk dilekçeleriyle 
Başkitipliğe mfiracaatla adlarını kay• 
dettirmeleri rica olunur. 4288 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Sahhk {atn lolnruja 
Dununbey Alaçam Devlet Or

man lfletıneai Revir Amirli.iiDclenı 
1 - Dursunbey devlet orman işlet

mesi istasyonu deposunda istifade 
mevcut (460) adet muadili (4fı6) met
remikap (031) deaime~emikip çam 
tomruğu açık artınna lle utılığa Çl • 

karılmııtır . 
2 - Tomrukların ayrıca bq ketı.ıne 

payları mevcut ve kabuklan eoyulmuı 
olup hacjm kabuksuz orta kutur tbc -
rinden hesaplanmıştır. 

3 -Tomruklara ait eatıt prtname
ıi İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirge mlldlirlüklerlnde ve Dursun
bey revir amirliğinde g~rlllebilir • 
Tomrukların beher metremildbının 

muhammen bedeli (11) lira (70) ku • 
ruştur. 

4 - İı;teklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçeleriyle 27-11-939 puartesi 
cilnli _.t 15 de Dlln..ıbey re.Ir i -
mirliğine mUracaatları nAn olunur. 

15891 

F AKOL TELE.R 

Kapah zarf usulfle eksiltme Ram 
Ankara Dil ve Tarih • Cofı'afya 

FakültHi Direktörlüfünden ı 
28 - 11 - 939 aalı gUnU saat 15 de An

kara Mektepler Muhasebeciliğinde top 
lanacak eksiltme komisyonunda 7110 
lira muhammen bedelli kitap etajer -
terinin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme §artnamcai ve teferruatı 

Mektepler Muhasebeciliğine yatırıla • 
cak beş lira bedel mukabilinde Fakül
te Hesap Memurluğundan alınır. 

Muvakkat teminat 533 lira 25 karuı
tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve §8.rtnamede yazılı 
vesikalarla birlikte ayni gün ve eaat 
14 e kadar makbuz mubbillnde komis-
yona vermeleri. (5643) 15707 

Kapah ıarf usuliyle ehilllne 
ilinı 

Ankara Dil ve Tarih • Colrafya 
Fakültesi DirektörJüiündeo : 

8. 12 1939 cuma günil saat 15 de 
Ankara Mektepler muhasebeciliğinde 
toplanacak eksiltme komisyonunda 
9323 lira muhammen bedelli muhte
lif mobilyaların kapalı zarf uıaliyle 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı · 
Mektepler muhasebeciligine yalınla· 
cak beş lira bedel mukabilinde Fakiil
te hesap memurluğundan alınır. 

Muvakkat teminat 700 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminatı ve şartnamede yazılı 

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

{5948) 15910 

Bir makinist almacak 
Çanakkale Belediyesinden ı 

Gazojen ve mazot makineleriyle di-
ğer makine ve motörden ve elektrik iı 
]erinden anlar 150 lira ücretle bir ma-
kinist alınacaktır. Talip olanların bu 
işlere ait vesaikle birlikte ikinci teş-
rin 939 sonuna kadar belediyemize 
müracaatları ilan olunur. 

.(5944) 15883 



Sivas Erzurum Denıiryolu 
istikrazı tahvilleri 

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

nunlar mucibince ihracına sela.hiyet verilen ve geliri tama
men Sıvas - Erzurum <lemiryolunun inşasına tahsis olunan 
o/0 7 gelirli Sıvas - Erzurum istikrazının 20 senede itfası 
me~rut 4,5 milyon liralık altıncı tertibinin kayıt muamele
si 5. 12. 1939 akşamı nihayet bulmak üzere 25. 11. 1939 
sabahından itibaren başlamıftır. 

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

Bu tahviller umumi ve mülh3.k bütçelerle idare olunan 
daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve beledi
yelerce yapılacak müzayede ve münakasa mukavelelerde 
teminat olarak ve Hazinece satılmış ve sııtılacak olan Milli 
Emlak bedellerinin tediyesinde başabaş kabul olunacakları 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahv!1lerin ta
mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf 
bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı Cl'o 95 olarak teshit edilm;~tir, 
yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik 
tahvil bedeli de 475 liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkive 
Cümhnriyeti Ziraat, Türkive h, Emlak ve Eyta:ı"I, Halk, 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Bank
lar tar,.fından icra edilmektedir. Diğer Bankalar vasıla
siyle de bu husus temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir ı>eti
ren nhalarda isletmek istiyenlere keyfiyet arz ve bu kısa 
suskripsivon müddeti zarfında Bankalara müracaatları
nın kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu iıaret olu-

4327 

.:!JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. ----- Maarif Vekaleti bahçesi karşısında yeni CİHAN PALAS --- oteli altında - -- ------- JURAN LOKANTASI ACiLDi - -- ---- Sahibi Osma.n Sencer ----- En nefis yemek ve lÇkiler, .. aloriferli salon; mükemmel 

:= servis. Tabldot 3 kap 60 kurut. 4424 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:' 

a 1 Ü 
Bor Belediyesinden : 

'Sıra 
No: Cinsi 

1 Üstü kahve 
altı dükkan 

2 Dükkan 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 

" .. .. .. .. ,. 

.. 

.. 

\ Mevkii 
Muhammen 

kıymeti 
Lira K. ' 

Niğde cad-
desi 400 

.. 

" .. .. .. .. .. 

.. 

.. 

350 

' 350 
350 
350 
350 
350 
350 

350 

350 

11 .. Cin çarşısı 75 

12 .. .. 150 

13 " 
.. 150 

.. " 
600 

15 " 
yeni çarşı 150 

16 .. orta .. 400 

Demirciler 300 17 ,, 

Hududu 

Sağı Vakıf diikk!n solu Niğde cadde
si arkası nalbant Süleyman önü yol 
Sağı ve solu belediye diikkiinı arka!l 
kasap Hüseyin veresesi hane ve bahçe 
önü yol 

.. " 
., 

" .. .. .. " .. .. .. " .. " 
.. .. 

u " " " 
Sağı belediye dllkk!nı aolu ve arkası 
belediyeden geçme hapisane binası ö
nü yol. 
Sağı solu belediye dükk!nı arkası ha
pisane binası önü yol 
Sağı kasap Mehmet veresesi diikkSnı 
solu belediye dükkAnı ..rkası Nazmi 
dükkanı önü yol 
Sağı yol çıkıntısı solu belediye dük· 
kanı arkası eski hamam önü çarşı cad· 
desi 
Sağı ve solu belediye dükkanı arkası 
eski hamam önü çarşı caddesi 
Sağı belediye dükkanı :olu Darende 
li oğlu dükkanı arkası eski hamam Ö· 

nü çarşı caddesi 
Sağı ve önü yol solu kasap Mehmet 
veresesi dükkanı arkası Kasım oğlu 
hanı 

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

Yukaraa clnsL mevki; nymeti muhammenesi ve hududu yazılı beledi. 
yemiz akarlarının mülkiyetinin satışı aşağıdaki şartlara göre artırmaya çı

karılmıştır. 
1 - İhale açık artırma ile Bor belediye binasında belediye encümeni 

tarafından yapılacaktır. 

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

buçuk muvakkat teminat akçesi vermeğe ve kati ihaleyi müteakip o/o 15 şe 
ibliiğ etmek mecburiyetindedirler. 

4 - İhaleyi kafiyeyi müteakip birinci taksit 10 gün zarfında tediye e
dilmek şartiyle diğer taksitlerde altışar ay aralıkla beş taksitte ödenerek 
tapusunu alacaklardır. 

5 - Bu mülkler icare verilmiş olduğunrlan talibine teslim tarihi 1 Ha
ziran 940 olup mezkur tarihe kadar talipler belediyeden icar ve saire na
miyle hiç bir şey talep edemezler, dellaliye, tapu, ilan ve bilciitl"le masraf· 
lar alana aittir, 15959 

Tü cca rl a rs n nazarı EJlllllll 1111111111111mı1111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111 ıııııııııııııııı ıım 11111 m ıııııımımıııııa - -
dikkatine = § 

*r~~~~IT~ff:sEE\iN~i~~A;; Bir köşenize beş, on para atarken birde bir--==-§== 
Birincikanun !'39 gayesinde miidde- __ 

ti hitam bulacak olan Oda meclisi a- := Mı• L L"I p ı• YAN GO zalığı için 25.12.939 tarihine tesadüf _ ~---: 
eden pazartesi günü saat dokuzdan 17 = -:; 
ye kadar ikinci müntehip intihabı ic- - _.. 
ra edileceğinden a§ağıdaki evsafı ha- _ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU&lllll §§ 
iz olan tacirlerin adı geçen gün ve - :::= = -saatlerde posta caddesinde Ticaret ve Bı"letı• atınız ·' == 
sanayi odasına kadar gelerek reyleri- - _. 

== ni kullanmaları lüzumu il.in olunur. = := 
1 - Türk olmak -
2 - Laakal bir senedenberi mınta- = Bu bilet sizin bir kaç senede elde edemlyeceğiniz parayı § 

kada sakin olmak ve sanat ve ticaretle = --
-
:= 

meşgul olarak ikametgahı ticari sahi- l l 
1
.nde . _ 

bi bulunmak, = ayın ve bir sanıye içinde ==--
3 - Ticaret sicillinde lakal dördün- := 

cü sınıf derecesinde evsafı kaydiye ve := § 
tesciliyeyi haiz bulunmak, 4372 = KAZAN Dl RAB ı• Lı• R := ............................................ ..--....... = § 
1 ALI BABANIN MiRASI 1 § § 

~~:~-~~~~~~.~~~-·· ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mik
roplarını kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluk
larını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesıme iltihabını, bel ağrısı
nı, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol 

idrar temin eder. İdrarda kumların mesanede taşların 
teşekkülüne mani olur. 

DİKKAT: H E L M O B L Ö idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

HAVA KURUMU 

Deri pclto alınacak 
Türkkufu Genel Direktörlü~ün 

den: 
1 - Türkkuşu uçucuları ihtiyacı 

için nümunesine göre 60 tane deri 
palto satın alı.nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli, 2760, mu· 
ıakkat teminat, 207. liradır. 

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

4 - Nümune ve şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

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

OKULLAR 

Çamaşır levazımı ve iskarpin 

alınacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu Mü -

dürlüğünden: 

Okulumuz talebeleri için 1024 lira 
tutarındaki dört kalem çamaşır leva
zımı ile 1572 lira 50 kuru§ tuatrında
ki iki kalem dahili ve harici iskarpin 

ORMAN KORUMA 

Ekmek alınacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman Koruma talimgihı ihtiyacı 
için '2<1-0.000 kilo ekmek kapalı zarf usulü 
ile ihalesi 14-12-939 perşembe günü saat 
15 de Ankarada Yeni11ehirde komutanlık 
b n'ilft1n<hıki •at.an alm" koıniıı.yol\unda Ya
pılacaktır, 

Z - Muhammen bedeli 22800 Ura ve 
muvakkat teminatı 1?10 Hrııdır. 

3 - Şartnameler her gün satın alma ko
misyonunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı 
vesikalarla beraber teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat cvcline kadar ko -
misyona vermeleri ilin olunur. (6032) 

16011 

ANKARA BELEDiYESi 

Çimento alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak o
lan 600 torba arslan veya yunus marka 
çimonta bir hafta müddetle açık ek -
siltmeye konulmuşdur . 

2 - Muhammen bedeli (831) liradır . 
3 - Muvakkat teminat (62,33) ., 

4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin 
her gün Encümen kalemine ve istek
Jilerinde 1-12-939 cuma günü saat 
10, 30 da Belediye Encümenine müra-
caatları. (6083) 16022 

ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. ---------------
Taliplerin şartnamelerle nümuneleri MAHKEMELER 
görmek üzere her gün okul direktör
lüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de 
yüzde yedi buçuk teminatlariyle bir
likte 8-12-939 cuma günü saat 15 te 
mektepler muhasebeciliği binasında 
toplanacak olan alım satım komisyo· 
nuna müracaatları. (6030) 15958 

Bir cıemur alınacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Direktör

lüğünden :: 

İmtihanla daktiloğrafiyi iyi bilen 
40 lira ücretli bir memur alınacaktır. 
İsteyenlerin 7-12-939 tarihine kadar Di 
rektörlüğümüze müracaatları. (6070) 

16020 

ULU S - 21!. inci yıl. - No: 6579 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUO. 

ULUS Basrmevi ANKARA 

Devrek Hukuk Hakimliğinden: 

Kanunu medeninin SSO inci maddesi mu. 
c.ibince mirası reddetmek hakkından mah
rum olmıyan ve Çaycuma nahiyesinde mu
kim iken bu kere vefat eden Torlaklar kö
yünden Anıla.n O!İlu Arif'in mirascıları 
defter tutma talebinde bulunması üzerine 
mezkO.r kanunun 560 ıncı ma.ddesine tevfi
kan defter tutma muamelesine başlanmı1 
olduğundan kanunu medeninin 561 inci 
maddesi mucibince ölenin kefalet sebebi .. 
le alacaklıları da dahil olmak üzere alika
dar olanların alacakliriyle borçlarını ilin 
tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında 
varsa evrakı müsbitelerini hi.milen müra
caatla beyan ve kaydettirmeleri ve 569 un
cu maddeye tevfikan ahı.taklarını vakti za
maniyle yazdırmryan alacaklıların mirascı
lan ne şahsen ve ne de terekeye izafetle 
takip edeıniyccekleri ve rehin ve teminat 
hakkında da malO.mat vermeleri lüzumu i
lin olunur. 

YENİ SİNEMA 
BU GECE 21 de 

BiRBiR! 1Ç1N YARATILMIŞ 
Baı Rollerde: 

Carole Lombard - Jameı Stewart 
Hakiki: bir aşk ve ihtiraı filmi 

f:.iindüz matinelerde aon defa o1arak 

iLK UYANIŞ 
Baş Rollerde: DEANNA DURB!N 

Melwyn Douglas - Jac.ky Cooper 

Seanslar 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

...1..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl.!:. - . --- -:= Türkiye Cümhuriyeti § 
------
------
------------
--

--

--
------

--
---

--· 

-
ZİRAAT BANKASI §. 

Kuruluş tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

---------~ -------------.. = ---------= --------. .,,. = --------------------------Para bir· tiren ere 2ö.ouu ııra 
ikramiye veriyor 

------------
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında §§ 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı- = 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: =: -4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira = -4 ,, 500 ,, 2.000 " = 

4 
40 

100 
120 
160 

.. .. 
" .. 
" 

250 
100 

50 
40 
20 

" 

.. 

-1.000 " = 
4.000 " = 
5.000 " 
4.800 " 
3.200 " 

----------Kur'alar senede 4 defa, 1 EyJUl, 1 Birincik§.nun, 1 Mart ve = -- 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. -

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li- § 
- radan a,ağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 := 
- fazlasiyle verilecektir. = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Baş, Diş, Romatizma, Siyatik ve ı~ulunç 

Ağrılarını geçirir, Gripe ve soğuk algınlığrna 
kar,, iyi bir ilaçtır. 

NEOKÜRİN Bayanların ayha,ı !ancılarını keser ve 
adeti kolaylaıtırır. 

N EQ KÜR j N kalbi ve böbrekleri yormaz ve 
mideyi bozmaz. 

Günde 2-3 adet alınır. Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 7293 

HALK SiNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

Emsaline nadir tesadüf edilen deh3et 
ve heyecan kayn3.&ı 

DENiZALTI 
AVCl GEMiSi 
Baş Rollerde 

Georges Bancroft - Preston Forstcr 
Richard Green 

Seanslar 
a.30 - 16.30 . 18.30 . Gece: 21 de 

12.lS Ucuz Halk Mü.tineıiıule 

TROYKA 

SUS SİNEt-.1ASI 
BU GÜN BU GECE 

Yeni sinemada gördil.~ü ra;;bct ve 
muv11!!11k.;y,.te binaen 

ve sttyın halkt1n1zın bu 1Ji1idp e.,..,.,; 
seı bestçe görPbiltnr'criai tım'n 

maks:ıdiy/e 

İlk uyan:ş 
Baş Rrıl.'rrd!' 

I'Rı\NNA DUa•~ f!-T 
ıfelwyn Do·· i~s - Jacky Cooper 

Seansl~r 
14 • 16 . 18 . Gece : 20.30 da 

12 de Ucuz Halk Matinesi 


