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Alman menşeli malların 
müsaderesi hakkındaki 

• 
emirnameyı imzaladı 

Londra, 27 a.a. - Kıral Bukingham sarar.m?a bir. ~~c!is 
toplamıştır. Bu meclise Lort Halif aks ile B. Çörçıl dahı ~ştırak 
etmişlerdir. Celse esnasın~a, kıral: ):>ilumum alman emtıasının 
müsaderesi hakkındaki emım.ımeyı ımzalanuştrr. 

Bu emirname, nazırlar meclisi tara-
lından, bitarafları kabil olduğu kadar 
az mutazarrır edecek şekilde kaleme 
ahnmıttır. Bitaraf gemiler üzerinde 
yapılacak kontroller çok çabuk bitiri
lecektir. 

ihracat ablukan ve lrann.z. • İn
giliz ekonomik anlC1fman hak-

kında lrann.z gazetelerinin 
yazıları 

~ 

Paris, 27 a.a. - Havas: Matbuat 
hülbaaı: Gazeteler ihracat ablukası 
hakkındaki emrin neşrine intizaren 
avnı ehemiyette birçok mevzular hak-
1.ında tefsirlerde bulunmaktadırlar. 

Protokolu dün Parist'e neşredilen 
Fransız - İngiliz ekonomik anlaşması
rın tatbik mevkiine konulması büyük 
bir alaka uyandırmaktadır. 

Pöti Parizyen yazıyor : 
Tam tcsanüd hakkındaki franıız -

(Sonu 5 inci sayfada) lngütere Kıralı Altıncı Jori 

M amil Vekil imiz 
B. Hcuan. Ali Yücel 

KÖ'Y 
Enstitüleri 
kuruluyor 

Enstitünün muhtelif 
şubeleri de olacak 

,,, 

Finlandiyaldar hic bir ates 
acdmadığını tebliğ ediyorlar 
Hatta o gün Fin askerlerinin Pazar olmak 

dolayısiyle istirahatte olduğunu ıöyliyorlar 

Sovyetler ısrar edjyorlar 
ve bu hadiseyi bf ı 

tahrik telikkl ediyorlar 
Helsinki, 27 a.a. - Dün akşam neıredilmit o1all 

resmi bir tebliğde Finlandiyalıların bu ayın 26 ıın· 
da hiçbir topçu ateıi açmamıı oldukları beyan edil· 
mektedir. 

Parti 
kongreleri 

Muhtelit encümen Maarif Vekile~~· Tilr~i!,e'n~n ~uh· 
telif yerlerinde koy enstıtulerı vücuda 

Adliye ve Teıkilib Esasiye en· getirmeğe karar vermit ve bu maksat
cümenlerinden mürekkep muh· la hazırladığı kanun liyih3'ıı, müta· 
telit komiıyon bugün Parti Gru·ı lealarını toplamak üzere _alakaaar ve-

Sovyetlerin Finlandiya ordusunun hududun 25 ki"' 
Jometre gerisine çekilmesini iıtemeleri, Helıiki'de 

büyük bir heyecan tevlid etmiştir. İyi malıimat aı .. 
makta olan mahfiller Sovyetlerin talebi kabul edildi• 
ği takdirde Finlandiya'nın bilyük ıehirlerinden biri 
olan Viipuri'yi himaye eden berzahlar arasındaki 
Finlandiya istihkamlarının terki icabedecefini ehe• 
miyetle kaydetmektedir. 

N.A.KOÇOKA 
1 kt (Sonu 5 incı sayfada) pundan sonra top anaca ır. 

_ Parti konrreleri memleketin her 
tardmda devam etmektedir. Par
tinin iç nizamnameaine göre eyhil· 
«lea baıhyarak birincikanunun ao
:nwada, her tarafta kongreler bitmit • -.....,,,,,~, 

'I .. ~ .. ,,,. ··--~~~ 
a.tdırk~ aırtına 

0

alan ve o gündenbe-
a.tılırken aırtına alan ve o günden 
ıimdiye kadar, inkılap idealini her 
gün bir parça daha tahakkuk etti
ren Cümhuriyet Halk Partisinin, 
lnemleketin idare nizamında takip 
ettiği ıiatem, çok karakteristik ol
duğu kadar da ehemiyetlidir. Mem
leketin hususiyetleri içinde demok
l'atik prensipleri tatbik edebilmek 
İçin, partinin uzun tecrübelerle or- ~ 
taya koyduğu bu tekil bizi gayemi
te yetiştirecek en emin yoldur. De
nıokraainin manaaı en baait tarifiy
le halk idaresidir. Ve bunun en ha· 
kiki tekli, ammeye taalluk eden it· 
leri bizzat halkm fikir ve karariyle 
halletmektir. Demokrasi rejimini 
lnilletin menfaatine uygun gören 
lnemleketler kendi milli bünyeleri· 

Harp ge.mileri taralınJan muhafaza altında aevkedilen gemiler 

nin mizaç ve huauaiyetlerine göre 
bu gayeyi temine çahpnaktadırlar. 

Bu itibarla İsviçre, İngiltere, 
Fransa, Birletik Amerika . ve diğer 
lllemleketlerde halkm fikir ve te· 
lllayüllerini devlet idareainde hakim 
kılmak için muhtelif metodlar takip 
edilmektedir. Artık asırlarca tecrü· 
beden aonra her milletin idareai için 
eıı iyi bir idare tarzı olan bu idare-
llİn kunılup iıletilmesi zannedildi· 
fi kadar kolay değildir. Balkanlar
da demokrasinin ne kadar zorluk 
İçinde kaldığı malumdur. 

Denizde kurulan tuzaklar 

Miknahsh maynların 
s1rrı keşfedildi mi' • . 

Almanlardan İngilizlerden bitaraflardan da 
birçok gen.ilerin battığı haber veriliyor 
Londra, 27 a.a. - Londra'mn miknatısh maynlann sımnı 

keşfettiği ve bu aletlerin bundan böyle tehlike teşkil etıniye
cekleri salahiyettar mahfillerde katiyetle söylenmektedir. 

Bir Hollanda gemiai daha 1 
mayne ,arptı 1 

Amsterdam, 27 a.a. - Amerika -ı 
Lijden kumpanyasına mensup Spaarıı 
dam isimli Holanda yolcu vapuru bu 
sabah, fener gemisinin takriben iki 
mil açığında Taber ağzında bir mayne 
çarpmıştır. Civarda bulunan muhtelif 
vapurlar S. O. S. işaretiyle imdada 
çağrılmış ve koşmı;_lardır. Bu arada, 
gemi tayfası da filikalara binmiştir. 
Kaza hakkında henüz tafsilat mev -
cut değildir. 

Bir ingili:z gemiıi daha batırıldı 

Fransızlar 
100 milyon franklık 

tütün 
ahyorlar 

inaHizler de yüksek miktarda 
Türk tütünü satın alacaklar 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 

tarafından 22 aontqrin 1939 tarihin -
de Anadolu Ajanıı muhabirine vaki 
olan beyanatta : 

Ege mıntakasında, tütün piyasası
nın kinunuevelin birinci cuma günil 
açılacağı ve ıimdiye kadar mahsulün 
müıtahıile kazanç bırakacak şekilde 
satılmasının icap ettirdiği tedbirleri 
almadan piyasanın açılmasına müsa
ade edilmesinin, bizzat müstahsilin de 
menfaatine aykırı olacağı tebarüz et
tirilmiş ve istihsal aleminin menfaat
lerini sıyanet için esaslı tedbirlere te
vessül olunduğu da ilave edilmişti. 

Bu esaalı tedbirler cümlesinden o -
larak, Fransa rejisi tarafından şimdi -
ye kadar ıenede (4,5) milyon frank gi
bi cüzi bir miktar da satın alınan türk 

(Sonu Sinci s.ıyfada) 

Ayni mahafil, Sovyet notasının ultimatum mahiye
tinde olmadığını ve müzakerata kapıyı açık bırak· 
makta olduğunu beyan etmektedirler. 

Finlandiya mahfilleri şimdiki tazyikin Finlandiya'• 
yı geçenlerde inkıtaa uğramıı olan milzakerelere tek• 
rar ba;lamıya icbar için yapılmakta olduğunu zannet.. 
mekt ir. (Sonu 5 iaci •ılad•) 

Dalailiye Velıilimü B. Faik Ôztralı Adana'dalti Ulu Plll"lnntl• 

Dahiliye Vekilimiz Hatay' dan 
Adana)ys geçti ve bir 

çok tesisleri tetkik etti 
Antakya, 27 a.a. - Dahiliye Vekilimiz Faik Öztrak Antali

ya' dan İskenderun'a gitınek üzere Beylin'dan geçerken şiddet
li bir yağmura rağmen Beylan kasabası methalinde hükümet, 
Parti ve belediye erkanı ile kalabalık bir halk kütlesi tarafından 
karşılanmıştır. 

Dahiliye Vekili Beylin'da bir müd-ı-

det kalarak. h~lkın dileklerini ve ihti-ı Tavynmis'in Bratislavadan 
yaçlarını dınlıyerek yakından alaka -
dar olmuı ve bunların karıılanacağı - ld ... ı b• h b 
nı vadetmiştir. a ıg lr a er 

Faik Öztrak İıkenderun'a gelir 
gelmez doğruca orta ve ilk okulları 
gezmiı ve Partide Parti idare heyeti 
ile görüımüıtür. Partideki görüıme 
akabinde kaza kaymakamlarını kabul 
eden Faik Öztrak, umumi işler hak
kında kaymakamlardan izahat almıı, 
vali ve müsteıar muavininin de hazır 
bulunduğu bu toplantı geç vakte ka -
dar devam etmittir. 

Slovaky-nın ıarkında 

Alman 
tahşidah 

Bunun en hazin miaalini biz im
Para torluğun sukutuna takaddüm 
eden günlerden biliriz. Bununla be· 
raber halk hakimiyetini ruhunun ta 
İçiııden duyan türk milleti, Bu reji
bıin faydasını ve ehemiyetini daima 
IÖ:z önünde tutmuı ve kendiaine gÖ· 
te bir konuşma tarzı anyarftk bul
lrıuıtur. Milli Şefimizin irat buyur
duldarı nutuklardan birinde bu ha
ki!cat bütün açıklığiyle tavzih edile
tek, demokrasi yollanndaki noksan 
larırnı:ı:ı daimi bir tekamül halinde 
h~rtaraf edeccfiıniz ifade buyruJ. 
llıuştur. Ve §İmdiden geçen yıllara 
llİ..be~en aldığımız mesafe hayli u
~un ve büyüktür. Bugünkü teklimiz 
lrıernleketin sarsılmaz bir birlik için
de, demokrasinin tekamülüne yar
drrn etmekte ve ayni zamanda da
hili harici her hangi bir entrikaya 
llte••dan vermemekten başka halkın 
hakiki temayüllerine nüfuz edile
r~~. devlet icabeden tedbirlerini al
bıaktadır. Parti nizamnameaine ıö-

Londra, 27 a.a. - "Roy3tone Oran· 
ge., ingiliz gemisi Atlas denizinde ba
tırılmıştır. Tayfadan 36 kişi denize 
indirdikleri filikalara sığınmışlar bir 
saat ıonra oradan geçen bir vapur ta-

Dahiliye Vekilimiz bundan sonra 
Orduevinde ıereflerine verilen riya • 

. . . fette bulunmuıtur. Ziyafetin ıonurıa Kıı ıyıden iyıye bHtırmıya bqladı. Memleketten alınan haberler bir çok yerlere kar v İ . . . , 
dilıtiifülnü bildirmektedir. Dün sabah erkenden uyanan anltanhlar da şehrin hafif 

1 
doıru ıkenderun beled~ye reısı ıöy· 

Londra, 27 a.a. - Havas ajansı bil· 
1iriyor : 

(Sonu 5 İDci say/ada) bir kar tabıkHİJle örtülü olduiunu ıördüler. Fakat biraz ıonra (S 
5 

. . f-.6 ı 
... s*tı .YI Ur PYAI PYal libdlD lrQboJdg ODU ıDCI Al cu•~ 

(SOIJU s iDci . .ay_lad•) Times, gazetesi, Bratlslavdan aldı· 

{Sonu 5 inci sal/ada). 
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İnsan ve külf ür : Valiler 
Edebiyat ve mevzu arasında 

Fraı:ısrz_ ihtilali ile N ap?ly~.n 1 mediği §eylerin iğrenç ve merclut de gv ,· s ı• k ı •· ıc 
harplerı, hırçok on yıllar, hatta gu- müdafii gibi gösterecektir. Netice ~ 
nilmüze ka.dar, muharri~Ier. için ~- iı_ibariyle, or~aya bir edebi eser de- Bilecik valisi BB. Se fi Dahili e 
kenmez hır mevzu hazıne11 teşkıl ğıl, bugünkü cemiyetin bugünkü V kal . 1 .Y. ~ 
elıni§lir. ihtilal, Paris'i, yalın ayak diıvalannı hemen aynen aksettir- umeumctmıUmd~ml~': .~r veB?tılç.ıl mul."':"eOlat 

ı d k h t A • h ur ugune, ı ıs va ısı s-zap e er en, ya u vrupa nın • mekten batka bir it görıniyen mÜ· ş h" .__ Bil · · ...... 
h k d B , rnan a ınuaş ccık valılıgınc Mar-

mcn er no tasın a, on:l.part ın nakaşa notları yahut polemik ve id- ·· ı· · Ö '. · - · 
1. · o , k . aın va ısı mer Cevat Kars vahlıgı -

Avukatlık kanunu 
bir ya~ını dolduruyor 
Avukatlık kanunu 1 birinciklnunda 

bir yaşını dolduruyor. İlk tatbikat yı
lını, gerek meslek mensuplarını gerek 
avukatlara iti düşenleri memnun bıra
karak dolduran kanun, adliye hayatı
mızda yeni ve ileri bir devir açılmış 
olduğunu bir kere daha göıtermi,tir. 

23 - 11 - Ul39 

Büyük Millet Mec:isiı1de 

dün yapılan müznlcer-eleı· 
Ticaret Vekilimiz 

hakkındaki 

poza rlıksız 

süal takririne 
satış 

Oi1 

gün içinde cevap verecek 

kanunu 
beş 

po ısı, &-onapart Jn arzusuna artı dıa unsut"larr çrkacaktrl'. n . . . . . . w. 
!.oyanlan cezalandırırken• muhar- Anc&k • - ki d d k e Kars valısı Akıf, Sıvns valılıgıne 
. . . ' . . .. ag1.'~ ar ur u tan ve Siva!l valisi Muhtar Gireaun vali -

rır ıçın mevzu, ıen• Tardı. Sanıyor- ıç!ımaı vo polıtık ortalrlı: durulduk- 1'". G" . . . 
hr ki, yalnız Chateaubriand ve tan •<>nradır ki, cev erli muharririn, .g'.ne, ''.es~~ valııı Fcyraz ;ı-unçelı 
I~leist'i zil<retmc!,, bunu isbat için ne bu ne de ~u tarafın di.vasını mü- j ~t~ muavınh~ınc, .T~nç~J~ ~ ... a.lı mua -
kafidir Şu var ki o sıralarda mu dafaaya 1·· .. d \lnı Sedat Azız Bıtlıı valılıgıne ta -

Ankara barosu, ikinci yılına bqlar
kcn önümüzdeki ayın 4 ünde bir top
lantı yapmıya karar vermittir. Bu top 
lantıda avukatlık kanununun 63 üncü 
maddeıinc göre balardan alınacak 
dühuliye ve yıllık aidat itleri görü -
şUlccck, bir yıllık hesaplar tetkik ve 
tasdik olunacak, idare mecliıi tarafın 
dan hazırlanan bütçenin taadikl lıte -
necck ve 4 4•anın yenilenmesi umu -
mt heyete teklif olunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi dün doktor Mazhar Germen'in reisliğinde 
toplımmıttır. Celse açılınca Ticaret Vekilimiz B. Nazmi Topçuoğ
lu söz almış ve dem ittir ki: 

. , , - uzum gorme en, ortaya, · 1 C!~rririn tand~n~sız yazma.~ma im· ı~tırap ~eke!l yahut ıstırapları için - yın o unmuşlardır. 
Lan yoktu. Hadtseler, henuz o ka- de bahtıyar ola hilen y~hut en sefil ---
t::ır canlı, Üzerinde teşrih ameliyesi hııreketleri pek tabil İnsan ir.aiyak- T:ka~t 'S~ yetim· aylıkları 
yo.pılacak cemiyet parço.ları henüz ları ile yapan inaanları yaratmaaı 
o derece diri idi 1c;, muharrir, kı- katıi!dir. tah\'il muamcle!eri 
hçla düıman kovalar gibi, sevmedi- Fakat, ve bilemeyiz, bu muhar _ . . . 

"- İıtanbul Mebusu Rana Tarhan 1 İımet Eker (Çorum) bu arzuhal en
arkada~ım?zın paz~:Iıksız s~t.ış_ kan~· cümeninin bir kara:-ının usulen ruz
nu hakkında Dahılıye Vckılı ıle Tı- nameye alınmış olduğu için umum? 
caret Vck~letine tevcih edilnıiı şifa- heyette müzakere ve intaç edileceği
hi bir sual takriri vardır. Dahiliye ni, yoksa bir tarafa koyulacak olursa 
Vekili arkadaşımız seyahatte bulunu- hiç bir neticeye varılmamış olacağı
yorlar, bendeniz de çok mtistaccl iJ- nı söyledi. 
!er karşı•ında henüz bu kanunu tet- Feridun Fikri (Bingöl), bunun bir 
kik etmeğe imkiin bulamadım. On beg kanun layihası teklifi olmadığına gö
gün tehirini rica ederim. (Muvafık re, maddeyi burada tatbik etmiye ce-

ği ve inanmadığı teYleri, kendi pe- rirler " d" b" k h b" Şımd. ıyc kadar sene de bir defa ve 
· J ·· k ·· l · 1 • · h · yı:n ı ırer çocu ya ut ırer . . . ~ın 1u um erıy e ta<.i:ıp ve ta rıp.et- . .. . ı ıalı st!ııt:.ıın son ayı ıçındc yapıhnak- Milli kostümlü balo 

sesleri). vaz olmadığım söyledi ve dedi ı . :: 
n1eğe, yahut sevdiği YG ina:Wıiı ltıy- olgun adam mıdırlar; ıster oyle ıı· t.l olan kazalar arasnıdaki tekaUt ve 
met hül<ümlerini, öl:n k üzere i.ae- ter böyle oı.u,.lar, bunlann timdi }etim aylıkları tahvil itlerinin inti -
lcr nefes ederek cliriltmeğe, dog .. göz hadeknları son elastikiyet had- 2 ım ve süratini temin maksadiyle bun
mak Üzere i~eler, b:iyütüp yürütnıe- dine kadıtr açılmış, boyinlcri durur- l.an böyle senede iJrj defa yapılması 
f;e mecburdu. caıına düıi<ncede ve ruhlan, kriz ı kararlaş!"ıştır. Tahvil muamelelerinin 

Sayın Bayan İamet İnönU'nUtı yük
sek himayelerinde Ankara Palu aa
lonlarında 9 birincik4nun cumarteıi 
aktamı verilecek olan Çocuk Esirge
me Kurumunun milli koıtüm!U balo
sunun iki bayan bir bay için altı, bir 
bayan bi_r bay için beı, bir kişi için üç 
~ırada_n ıbaret olan balo biletleri aşa
gıdakı mahallerde satıldığını bildiri -
riz. 

Arzuhal encümeninin bir hararı "- TeşkiJStı esasi yenin va · ·ş-
dolayısiyle [ ı~:a. bab~ctti_i;i ~ikil.yet hakkınııı ~o!ı: 

İdare he~etinin cil h . 1 .•. 939 buyUk elıemıyetı bulunduğuna f" '• 
Devjr, giden ile gel~n'in, boğaz safhasına girecek l<adar duyguda- biri eskiden olduğu gibi haıiran-ağus

boğaza, hayııt hakkı iddia elliiji de- dır. Daha doğrusu, böyle olma!< la- t JS üçer aylıklarının tediyesinden eve! 
virdi. Tıpkı bugün gibi. Bugün de, zımdır. Böyle olmalıdır ki, devrimi- ı ıay11 ayı içinde, diğeri b!rincikS: -
ha1Iamıf bir harbin ıapakları a- zin en derin noktalanna kadar dal- ı un - ıubat Uç aylıklarının tediyeıin
rasında, İnsanlık, yeni bir "kıymet• dırdıld!.n kalemleriyle, buııün'ü ya- ı :n eve!, ikinciteırin ayı içinde yapı
ler cetveli" nin ateş ve kanla kale· rın'ın cahil nesillerine, bütün meha. 1 lıcaktır. 

; , m urreıa ıgı .. d b 
mali yılı bütçesine ıg.226 liralık tah- musaa e . uyurul_ursa ~unun ne tG -
sisat ildveıine ve BU .. k Mil! t M _ da halledtlcceğlnı tetkık etmek ve y~-

yu e ec · b" f ·· ı b -ı k ·· k. !isi 1939 mali yılı büt . 147 800 nı ır ormu e ag ama uzere teş ıl:i-
çesınc . t . .. . h 1 • • • 

Jiralık tahıiıat konulmaıına dair ka· ı :saııye cncumenıne _ava eıını rıca 
nun teklifleri görütül k k b 1 d"l- edıyorum. Mevzuu tetkık ederek, bir 

me alınması hadiHıi kıı.rııaında bu- beti ve bu mehabeti kaınaklıyan 1 Huiran - Ağustoİ .,.. birinclkAnun -
lunuyor. korkunç hususiyetleriyle anlatmıt r ıbat aylk!arını nakil zamanından e -

İş, Ziraat, Osmanlı banka!ariyle 
İstanbul, Ankara eczanelerinde, Yerli 
mallar pazarları, Rehber ticarethane
si, Yenişehirde Özen pasta salonu, 
Y cnlşehir eczanesi ve Çocuk Esirge
me Kurumu veznesinde. 

ere a u e ı h""k .. d" "k . d k miştir. u mu cc ıt ı tıza e erse bu hü m'.i 
Bundan sonra eıki Yozgat mebuıu nizamname! dahilinin 57 veya 69 un

Emin Drama'nın, arzuhal encUmeni- cu maddesine ilave etmek mümkl\n .. 
nin 25-5-938 tarihli haftalık karar cet- dür. Encümen amili mesele olarak 
velindeki 1402 uyılı kararın umumi tetkikat yapsın. Onun için benden! -
heyette müzakereıine dair takriri ve zin fikrim bu işin teşkilatı csuiye 
arzuhal encümeni mazbatasının mü_ encümenine havalesi istirhamında~ı 

.. Bir muha~~ir, istese, daha bu .. , olsunlar. \ :1 iskonto ettirmiş olanların gene es· 
gunden, her gun on tane romanın Muharrir için mevzu, nidiren bu .. J-:i vaziyete göre nakil zamanları mu .. 
mevzu~nu bulur. F:o.kat hiç birinde, günkü kadar bol olmuıtur. Fakat bu 1 alaza edilmek §artiylc ey!U! ve mart 
~~r~ttıgı. yahu_ı !arattığını z~n'.'e~ti- bolluktan, yüksek deierdeki ıanat ı aylıklarından itibaren tahvilleri icra 
gı ü.plerı, .h~kıkı sanat eserının ın .. eserlerinin çıkması için, devrimizin olunacak ve iıkonto ettirmek ıuretilc 
sanları • ıııbı, sakin ve tabii bir ta- malzemeıini aleladelikten ve bu a. · r•dıkları aylıklar iskonto muamcleıi
~amlılıga -~~-vu?hı_ramaz. Kendinin leladeli_iıin pisliklerinden temiz tiye- ı i yapan malaandığınca bankaya 1!de _ 
hır ke~e, bulun ıhtırasları ayakta ol- cek çelıkten bir ıüzgeco ihtiyaç var- 1reccktir. 

zakercıine baılanmııtır. ibarettir.,, 
Sırrı İçöz (Yozgat) takrir sahibi- Sırrı İçöz (Yozgat) vaziyeti tetkik 

nin mebuı olmadığını ileri sürerek, ettiğini ve elde ettiği neticeye göre 
müzakere için ancak bir mebusun meselenin müzakere edilebileceğin! 
t~sil tek<tbbül lftztmgeldiğini izah söyledi. Neticede, meselenin tetkiki 
ettı. için teşki13.tı esasiye encUmenine ha .. 

mak !azı'"?~'~· Mutl~ka, yarattı~!~- dır; beklediğimiz muharririn f&hıi-1 Resen yapılacak nakiller eıkiıl gibi 
rından bınnı, kendı kanaatlerının yetı 1 r:nede bir defa ve mali senenin ıon a-
ıevimsiz avukatı, diğerini de, sev- Burhan BELCE 1 ~ 1 içinde haziran aylığından itibaren 

ppılacaktır .. 
Hatan Fehmi Ataç (Gümüşane) u- valesini istiyen B. Feridun Fikri'nin 

sul bakıkındcki noktai nazarın teay _ takriri kabul edildi. 
yün etmcsinc lüzum hasıl olduğunu BUyük Millet Meclisi çarşamba gll· 

_Belediyeler Bankası mahalli 
td~ler Bank~ın3 

kalbolunacak 

Burdur'da C. H. P. kongreleri Halkevi Ar şubesinde Bir çok yerlere kar dü_ştü söyliyerek dedi ki, nü toplanacaktır. 
"- Meclise teklif edilen her iş bir ----

Burdur, 27 a.a. - C. H. Partiıi Halkevi Ba§kanlığındın : Evimiz Şehrimizde hava bulutlu geçmig, tekliftir. Bu teklifler hülcümet tara- IJ kalHIDORUn değişfİlilmesi 
Burdur merkezi kaza kongresi dün ar komiteai mutat rcıim ve heykel rilı:gir gimali garbiden saniyede bet fından yahut Büyük Millet Mecliıi 
20 de Parti müfettişiliği, vali vil8yet derıleri 9. 11. 939 çartamba günü ıaat metre kadar hızla eımittir. En yük • Szaları tarafından yapılır, Kanun la- bahis meYZUU değildir 
idare heyet ve meclisi umumi azala - 11 de açılacaktır. Bu derslere devam sek sıcaklık bet derece kadar kayde- yihalarında olduğu gibi, arzuhal en-

Dahiliye Vekaleti, Belediyeler ban- rının İştirakiyle yapılmıJtır. Kongre- için kaydedilenlerin mezkilr ırün ve dilmiştir. Yurtta hava doj!u Anadolu cümeninin kararlarının heyeti umu_ 
kasının mahalli idareler bankası hali- ye teklif olunan dilekler gözden geçi •aatte Halkevinde hazır bulunmaları. bölgesi ile orta Anadolunun şark kı _ miyede ruznameye alınarak müzake-
ne getirilmesi hakkındaki projenin il- rilmiş ve bunlar üzerinde verilen iza- aımlarında karlı, Akdcnizin tark kı • resi dahi bir tekliftir. Bu teklifi tc-
zerindeki son etUdlerini de bitirmiş - 1 at dinlenmiştir. Kongre mesaisine İzmir posta telgraf merke;ı:i aımlariyle Karadeniz kıyılarında yağ- kabbül eden bir zatın heyeti umumi-
tir. Projeye göre husust idarelerin de .rihayet verirken büyüklerimize kar- 1r.:mır, 2J La. - haa.en ayı·ı iki bın•:.. 111urlu diler bölselerde umumlyetle yede bulunmaıı Jlzımdır. Bence bu 
iştirakiyle belediyeler bankasnın ser- §l sonsuz ğlılıklarını, Cümhuriyet da. bulunan poata ve telgraf _ .aı.crkez;le· y":glj arıt •f.ıTe~~r; .. ~!.l!!?} dört_•aatllk ~:~ta ne ::'kunur':. ne e r konur. 
mayesi 45 milyon liraya ~ıkarılmııktd J.ükümc<i•ı AA•~· ~•nuc< ve şukran rınıl oır :'""Y~ get::ı,m~'.' v~. o!lt~n '"" ları ıu miktarı Buraa'da 16 Yalova ve Jli,;ak- itibarlyle riyaset ma amı ruz
vc bankanın adı Mahalli İdareler ban- 1 islerini bir defa daha teyit etmiştir. yaç arı arşı ıyac ır ına ın§ll et' Simav' da 11 Tokat'ta IS Erzurum' da nam. eye koymu. ıtur. Mec!lıe ma!Omat 
kasına •evrllmekted"ır. 45 milyon lira- mek için_ Münakalat vc_kiiletince yapı- k d d 1 k 1 , E L' h' C H p Lonoreıı' 13 R" 'd , 7 z ldak't 31 d... verır, evra ı ıa e c er, yapı aca ı 
1 k lüzumu halinde İcra Ve- •Rlfe ır • • • R • lan tetkıkler sona ermış ve pasaport , ııe e ~ , ongu a ı 1,er b . , 
ı ıermaye, . k 1 . k d b 1 k" & 1 b" k 1 d d b" •1 undan ıbarcttır.,, 

k"ll r! h etinin karariylc bir miali Eakişehir, 27 a.a. - Cümhuriyet ıs e csı arşı sın a u unan es ı pos- Y~•kı? ı ır ço yer erd c c ~r ı e ye- Mcıelenin bir nin.mname, bir de 
a~tt~rılab~iecektir. Halk Partisi merkez kua konıı;resi t~ane yerinin istimliiki ile yeni bina- dı ılogram a~aaınd~ ır. Doı;u ve or- teıkilitı eıasiye olarak iki bakımdan 

Banka. beledlyelerle olan muamele- dün aaat onda, blllo-e parti müfettifi, nın yapılması oraya yapılması karar- ta Anadolu bölgelerınde yer yer ya • ü 1 1.. . d R • k . m ta eası uzumuna ıpret e en e. 
sine devam edecek huıuı! idarelerin vali ve bUtUn daire rUe1a1ının lttira- laştırılnuşttr. ğan arın topra,k Uzerınde ya~tığı kUa- fik İnce (Manin), dahil! niıamname-
··ı-rak hlneleri Uç milyon lirayı bul- kiyle yapılmııtır. Dokuz aaat devam Bu maksatla halen orada bulun - lın!tk KSa~aman da 1• ~ayserl de ~· • nln 69 ve 57 inci maddelerinin bir 

dı kı tan ıonra bu müc11eıelerle de bil- eden kongre neticesinde kuaya gön- makta olan bir bina ve bir arsa istim- lukıtla ıvas ve Bolu da 3, Kars ta 6, t hl"ll . k d d" k" 
u ı·k d"l k "k" b Erzurum'da 2' Hınııta 31, Sarıkamı•- a,, 1 nı. yapara e 1 ı: . 

fı·,·ı muameleye batlıyacaktır. Ancak derilen 68 maddelik dilek encUmeni a. e 1 ec_e ve 1 1 yüz in lira sar_ • - ~ • B d h h bi hU ta 37 U!udag''da 50 santimetredir. Rüz - ır vatan aıın er angı r -
fcvkallde ahvalde ıermaye meıelesi raporu ayrı ayrı okunmuı ve bunlar- fıyle yenı posta ve telgraf merkczı ın S 

1 
bUtü böl 

1 
d . 

1 
kümet icraatından dolayı tcşkl!Atı e-

mevzuu bahiı olmakeızın Dahiliye la allkadar daire rUeıuı tarafından i• şa olunacaktır. g r ar_ . n . ge er " umumıyet e saıiye kanununun vcrmit olduğu ıe-
VekSletin!n müaaadesiyle huıuıt ida- ıahat verl!mlttir. Kabul edilen 60 di- garp ıstıkkamd ethındlen ıanllyelde en çok !Ah!ycte binaen arzuhal encümenine 

k bil kt• p l 1 k k k ld h T k k • • ? metre a ar ız a eam ıt r. En yük- . ld - bi 1 tld • h 1 relere 1 raz yapa ece ır. ro eye e ten ıonra mer ez aza are ey - eşe Ur k kl ki Ça kkal M I vernuJ o ugu r s a, arzu a cn-
d. ı · ı ıc sıca ı ar na e ve an sa- . . 

ı;'fre iıtlrak hiueıi bele ıye er ıç n eti ıeçllmittlr. da 
0 

B d 'd 12 D" 
1 

İ cümenınde tetkık olunur ve karara 
h 1 ld 1 i 1 E bak Tah n b.. tik ı · · 1 ba 1 , o rum a , urtyo ve 1- bağ! B k 1 . yüzde bet, vilayet uıuı are er - ı ra uy e çıaı az ı - d 'd 13 A 

1 
d M 

1 
anır. u ararı mebus ardan bır 

çin yüzde ikidir. bamız B. Sadrettin Sayman'ın ölümün ken erun a ' nta ya a 14• ers n tanesi isterse nizamname mucibince 
Halen vilSyetlcrde mUeneı veya l- O h 1 den doğan büyük acımızı paylaımak ve Adanada 15 derece kaydedilmiştir. ınaabata tanzim olunur. Bu mazbata-

iplomattk ıa ıı arın ıattıitı T k k 
t \yen tceuüı edecek köylü bankaları, liltuf ve nezaketinde bulunan sayın o atta ar nın tanzimine saik olan arkadaş me-

otomobiller Dahiliye VekUetinin göıtereceği IU - Hariciye Vekiline, Galatasaray spor Tokat, 27 a.a. - İki gündenbcri bus!uktan çıkm1ş olsa dahi, mazbata 
zum ve İcra Vekilleri Heyeti karariy- Muafiyeti haiz diplomatik ph11 - ku!Ubünc, İstanbul ıular idarcıinc, devam eden yal!murdan sonra, bugün üzerinde tetkikat icrasını Büyük Mil-
ı, bütün hukuk ve vccaibi ile Mahalli lar tarafından muafiyeti haiz olmı - merhumun arkadaşlarına, büyükleri • sabaha karşı Tokat'ta kar yağmıya !et Mecliıinin vazifesi dahilinde gö
İ~arelcr bilnka·ına devir ve ilhak olu- yan kimselere ntılan ve gümrük mu- mizc, yakınlarımıza ve doıtlarınuu başlamıştır. Fasılasız yağmakta olan rüyorum. Bence bir memleket işinde, 
nacaktır. amelesi tekemmül ettirilmemiş olan o- ve onu hasta yatağında huıuıi bir dik kar her tarafı kaplamıştır. bir vatandaşın hukııku mevruubahs 

Fakir me~leplilere yardım 
Yardım Sevenler Cemiyetinden: 

Yardım Sevenler Cemiyeti fakir 
m:l.:teplilere yün hırka ve saire Ör· 

mek üzere bir seri toplantı tertibine 
brar vermi•tir. Yenitehir, Halk Par
tisi binasında, öniimilıdeki cuma gü
r.~ saat beşte başlıyacak olan bu top· 
hntılara cemiyetin ~zasından ba~ka 
fakir çocuklara yardım etmek istiycn 
Lıitiin Bayanlar d!vetliüir. Cemiyet 
yJn temini işini üzerine alm1ştır, Ge· 
]•'"ek olanların örgü şişlerini veya 
t·•r iğnelerini beraberlerinde getir
r '!: leri rica olunur. 

Dörtycl çiftçilerine yardım 
Adana, (Hususi) - Alakadarlar· 

r,n ö ğr~ndi ğime göre, hükümetimiz 
r;.ırtyo1daki muht~ç ciftçilere ~naün
hrrt• tohumluk olarak ıco.coo kilo 
Luğday tevzi edecektir. 

Çağrı 
·x İktısat Encümeni bugün C.H.P. 

Grup içtimaından sonra top!anacak
t:r. 

Hariciye Encümeni bugün C. 
r· P. Grup içtimaından sonra topla
r"'t:iktır. 

Arzu!-ıal enciimeni bugiiıı Grup i~ 

timaından sonra to;ılanacaktır. 

tJmobillerin seyrüsefer bürolarınca kat ve al~ka ile tedaviye kotan doktor Bolu' da kar oldukta birimizin tahrikatı hepimizin 
kayıt ve tesçil edilmiyereke bunların Necmettin Rifat ile doktor B. Mey'e Bolu, 27 a.a. - Birkaç gUndenberi kulaklarımızı daha çok açmamıza ve 
en yakın gümrüklere haber verilmesi ıonauz şükran ve te§ekkUrlerlmizi ar- devam eden yağmurlardan sonra, bu dikkatlerimizi çekmemize medar ol-
ve gümrük muamelelerinin tckemmü- •ederiz. gece başlıyan kar, hi!a devam etmek- duğundan bunun milzakcresiyle usul 
!'.inden •onra seyrüsefer bürolarınca Merhumun çocukları: tedir. Şehirde beş santimetre kar var- ve eıasta bir hataya düşU!emiyeceği 
l<ayıt edilmesi kararla nu§tır. Bedriye, Mecdi, Nükhet, Necip dır. kanaatindeyim.,, 
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Garp cephesinde kar ! 
25 sonteşrin tarihli - ve bermu -

tat gayet kısa • lransız tebliği, garp 
cephesinde en belli başlı h§dise o
larak kar yağdığını s6ylüyor. 

Heyecan meraklılarını garp cep
hesinde tabiat, ilk defa Ren nehri
nin sularını kabartmak suretiy -
le tatmin etmişti. Şimdi de kar yağ
dırıyor. 

E•ki zaman şairleri, karı gökler
den dökülen kelebeklere, beyaz me
le.~ kanatlarına bcn•etirlcrdi. 

Sigfrid toplarının Majino topla
rına karşı diş bilediği bir bölgede, 
zannetmem ki, eski ve yalıut yeni 
herhangi bir şair, yağan karı bu 
türlü neşeli, kıvrak şeylere benze
tebilsin. 

Bunları, nihayet, birer beyaı: gül
le parçasına, tayyare kanatlarından 
kopmuş kırıntılara benzetebiliriz. 

Cenab Şehabettin'in "k~r" dan 
bahseden mısrağları hatırınızda mı· 
dır? 

Şair. bir manzumesini şöyle bı"
ıirm ·~ti: 

Bu dram şimdl munta~ır gibidir 
Perdei berfin arza inmesine 
Kışın asayişi mukaddesine. 
Bu üç mısrağdıki "dram" keli

mesini garp cephesi için yerinde 
bulabiliriz. Fakat "mukaddes asa
yiş" i hayır! 

ÇünkU mukaddes asayiş, o 11nır 
sulha ved• etti edeli ortadan kay· 
bol muştur. 

Kulakları duymıyan clanaöz.I 

Amerika'nın en meşhur dans/Jı:U 
olan Mis Vod'un kulakları iıitme
diğini okudum. Bu haber beni pek 
ilgilendirmedi. Fıkat dans merak
lısı bir tanıdığım hayıflandı: 

- istediği kadar iyi dans etıı'n, 
neye yarır? dedi, çünkU bir erke
ğin bir kadını dansa kaldırmaktan 
yarı maksadı dans etmekse, yarısı 
da ona yavaş sesle, bir imkJnını 
bulup, ba§ka vakit söy/iy_emiy_eceği 

sözleri s6ylemektir. 
Tethiı! 

Bir memleketin durup dururken 
bir baıka memleketi ilhak etmesi
ni, sulhu seven ve saldırganlığa 
karıı nefret besliyen bir kimsenin 
haf g6rmesi mamkan değildir. Fa
kat bu ilhak/ar iki tarıa oldu: Bi· 
risinde harp olmadı, kan d6kQ/me
di; binalar yıkılmadı; Çekoslovak· 
ya'da olduğu gibi. 

Bir k11mında da bütan bu feca
at/er g/5rQldQ: Polonyı'da olduğu 
gibi. 

ikisi de fena otmalrla beraber, 
Çekoslovılcyı ilhakını Polonya il
hakını tercih edenltr fok olmuı· 
tur. 

Son haftalar içinde gelen Prag 
haberleri, orada da tethi§ hareket• 
}erinden bahsediyor. Şu halde il
lıılc, her ıekli ile kötü bir şeydir: 

Ya önceden, yahut da sonradan 
tethişl 

Bir okurumuzun mektubu - Ankara'daki okurlarımızdan Als-
attln Alpar, gônderdiği bir mektup
ta diyor ki: 
"Sayın muharrir, 
J7; I. Tcş.1 939 tarihli Ulus'un 

"Yankı/Qr" sütununda (Akşam) ın 
"Dikkatler" başlığında intişar eden 
mahut nıısrağa tJri~ı::n (Dikkatler 
ve dikkatsizlikler) b.•şlığı altında
ki ir~adınızı çok yerinde buldum. 
Lf.kin o mısra.1:.ın düzgün .fekli sizin 
sütununuzda da yazılı değildi, bil
mem dikkat ettiniz mi? 

Bilhassa bu gibi tenkit nazarınız
dan kaçmıyan iııcelikleri tebarüz 
ettirirken mürettip ve musa/JhilıJe .. 
rin mesai/eriyle yakından albkadar 
olmalarını d• temin ederseniz şüp
hesiz ki siıi de tenkide yoltenen 
bulunmaz .• ,, 

Aziz okuruma, a/lkasındsn dola
yı, teşekkür ederim. Mektup, neti
cede kendi aleyhimizde de o.ısa, 

doğru söze ne denir? 
T. l. 

Buı htanbul gazeteleri iş kanunu• 
nun tadili için bir proje hazırlamak 

maksadiyle iş dairesinde bir komls -
yonun çalışmakta olduğunu yazmak • 
tadırlar. İş dairesinde yaptığımız tah· 
kikata ı:öre böyle bir komisyon mev• 

1 (". • 'O ~ T•- : .. "~•~•Cltn .. 
tatili kanunları arasında ahengin te -
mini ve bazı resmi iş yerlerinde tat
bik edilecek kontrol ve mürakabe i
çin iki nizamname vücude getirmek 
üzere toplanmış olan iki komisyondan 
galet olduğu anlaşılmaktadır. 

940 
- . 
ıçın 

İzmir Fuan 

hazırlıklar 
İzmir, 27 a.a. - Belediye reiı!, 

940 yılında açılacak olan onuncu en -
ternasyonal fuarın plinlarının hazır
lanmasına başlanmaaı için fen heyeti
ne talimat vermiştir. Fuara önümüz • 
deki sene daha genlt mikyasta iştira· 
ki temin için icabeden tedbirlere bq
vurulmu~tur. Bu meyanda gelecek se
ne de fuarda yeni bazı mücsaescler ku 
rulacak ve resmt ittlraklerln arttırıl
masına çalt§ılacaktır. 

lzmir turistik yollan 

İzn1ir, 27 a.a. - Vilayet dahilinde 
yapılmakta olan turistik yolların in
şatı hayli ilerlemiştir .Bu yolun ilk 
kısmı 1940 haziranına kadar ikmal <>
dilmit olacaktır. Gene bu yollar ara • 
sında bulunan İnciraltı - Ilıca yolu -
nun pldj mevsimine kadar ikmaline 
çalııılmaktadır. 

Açık teşekkür 
Kars'ta vazife ba§ında bir kaza ne

ticesi şehit olan sevırili yeğenim ve 
kardeşimiz Eti llnnk maden mühen
dislerinden Mücteba Kuyu!u'nun bü
tün ailemizi sarsan ölümünden dola
yı yüksek atakalariy!e m5temimize 
iştirak ve bizleri teselli lutfunda bu· 
lunan Banka Genel Direktörü muh
terem Reşit Gençer ile bütün meslek
daşlarına ve kederimizi paylaşan di
ğ~r zevata aleni teştkkHrlerimizin ib-
1Qğına gazetenizin delalet ve tavassu
tunu rica ederiz. 

Daym Nesip, kardeşleri 
M~mtaze, Mürşide, Cemil 

4427 

~~esut bir nikôh 
Kızılay Umumi Merkezinde Cel~I 

Fuat Sunol'un kızı Nihal Siire ile 
merhum doktor Cevdefin oğlu Yül;
sck Mühendis namzedi Necmotti.n :f
nanç'ın nik5hları kı .. ·,...,,~tır. Genç 
eviilerc saadetler dileıiz. 

• 
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Japonya'nın (inde 
\·~ uzak ıarklaki 

ISTANBUl Gaze el 
1 

1 
Büyüle harbin senelerini yaııyan

lo.r, yukarıki üç kelimenin m5.naaını 
iyi hatırlarlar: Allah lngiltere'nin 
cezaımı versin demektir. lngi.ltere
Ye ka~ı almanlarm nefret hislerini 
tahrik etmek için Ernst Lissaner 
tarafından lı::a.~eme alman ve u Al
lih lngil tcre'nin cezasını vcrsin° 
nakaratiyle nihayetlenen bu §iirin 
diğer bazı mısraları da ıunlardı : 

Yeni Sabah 

a.a. Matbuat Servisj 

korkuluk olarak uzaktan göstermek su -
retiyıe demokrasileri üriciıteçe~inı ve 
uç beş hafta içi.ndot Polonyayı Oi·tadan 
kaldırdıktan ıonrı, emrivaoiıi kabul ettı
rece6ini sanıyordu. Soıırası ko ıaych. Za
manımızda anıa,malara, vaıdlc::re ne şe -
kılde riayet edıldiı; ini bin)'oru:._ ro.oon
ya işini muva{iakiyetle sona_ erd ıren .Al
manya prkta bütün emelie11 ""'.~ pro1e ... 
}eriyle, eskisinden daha kuvetıı olarak 
l<uıya'nın karşışına dıkileçe~ti. 

Senden ebedi bir nefretle nefret 
edeceiiz. 

Bu nefretiınizden hiç vazgeçıniye
Ceğiz. 

Suda ve karada nefret edeceğiz. 
Kafamızla ve elimizle nefret e

deceğiz. 
Elinde çekiç tutan baımda taç ta

§ıyan nefret edecek. 

meni aatleri 
Japon Bahriye Nazırı 

Yoşida'nın beyanatı 
Tokyo, 27 a.a. - Bahriye nazırı 

Yoşida gazetecilere §U beyanatta bu
lunmuştur : 

Japonya'nın batı Pasifiğindeki mil-
11 menfaatleri japon filosunun en mü
him meıgalesidir. 

Y etmi~ milyonun nefreti senin Ü .. 
2erindedir. Alman bombardıman tayyareleri bir uçll§ esnasında 

Japonya Avrupa ihtilatına müda
hale etmemekte berdevam olmakla be
raber, japon bahriyesi beynelmilel va
ziyetin inkişafını al~ka ile takip et· 
mektedir. Japonya uzak şarkı istik
rar ettirmeğe azmetmiştir. 

Bizim bir düımanunız vardır: ln
giltere 

Allih lngiltere'nin çezaamı ver
&in. 

Garp cephesi durgun ! 
Bu nefret fiiri bestelendi. Ve tar-

1.uı, Almenyo.'da herkeıin ağzında 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Japcn siyasi mahfilleri bu beyanatı 

Amerikaya cevap olarak telakki et
mektedirler. İdi. Şo.rkı mektep kitaplarına ıreçti. 

Şairi ıöhret kazandı. ikinci Vilhelm 
Liasaner'e kırmızı kartal nı~anmı 
verdi. Allah lngiltere'iıin cezasını 
versin. Neden? O zaman bu sualin 
cevabı fu idi : 

Röyter'in bir haberine göre 

Üç Alman tayyaresi dün 
Bu mahfiller, Japonyamn bilhassa 

başka devletlerin tazyiki altında Çin
deki icraatına nihayet vermek ve ya
hut elde edilen muvaffakiyetleri terk 
etmek ta.avvurunda olmadığım bildi
riyorlar. Çünkü lngiltere, harbin arife

ıinde takip edeceği &iya.aeti kaıten 
nıüphem bırakarak Almanya'yı har
be sürüklemiıti. Eğer İngiltere, 
Fransa ve Rusya ile birlikte harbe 
iıtirak edeceğini bildirmit olsaydı, 
Almanya harbe ve hezimete sürük
lenmezdi. Hakikatte "nefret ıarkı
sı,, o zamanki Almanya'nın İngiliz 
ablukası kargısında duyduğu aczin 
ifadeaiydi. Gittikçe tazyikını arttı
ı-an ablukaya kartı Almanya bir §ey 
:Yapamıyor, bu acis nefretin ifade
aiyle teıkin edilebiliyordu. 

İsviçrelilere teslim olmuş ! 
Bern, 27 a.a. -Royter ajansı bildiriyor : dün 
İsviçre ordusu erk~nıharbiyesi, üç ~lmaı:ı ;ayyaresı_nın 

Neuf Chatel istikametınde hududu geçtıklerı~ı ve İsvıçre ma
kamatına teslim olduklarını haber vermcktedır. Bunlar mevkuf 
tutulmaktadırlar. 

Japonyciya umumi 
ambargo mu? 

Berlin, 27 a.a. - Alman radyosu, 
Amerika'nın Japonyaya karşı umumi 
bir ambargo tatbik edeceğini haber 
vermektedir .. 

-=--:ı Sabah tebli&-. 
1 Faris, 27 a.a. - 27 t01rini"._"ni sa -
bah tebliği; Gece kayde deger hi~ 
bir hli.dise oJmaınıştır. 

Sof ya' da tevkif edilen 
Röyter ajansı mümessili 

Alman gazetelerine bakılacak o
lursa, bugünkü Almanya'da da ıu 
''Alli.h lngiltere'nin cezaaını ver .. 
•in" edebiyatının tazelendiği görü -
lür. Fakat acaba bu defa neden Al
li.h lngiltere'nin ce2aıını versin 1 
Her halde lngiltcre devlet adamla
r-ının bir harp vukuunda takip ede
cekleri siyaseti müphem bıraktıkla
rından değil. Gerçi Almanya'ya kar
tı Yapılan bir ıürü kon iyonlardan 

- .... .. -•- L b . -· 
1'\rı.ıı~ .,ı1•-yuzaen ciZ~1rı~'l>~ 
lan İngiltere olmasa gerektir. lnı:il
terc'nin bu defaki auçu, Almanya
nın tabii inkitafına, yani hayat sa
hasına doğru yÜrümesine mani ol-
11\aktır. Eğer diyorlar, almanlar, ln
gilter-e karıımaıaydı, Polonya ile 
anlaıırdık. Yani Polonya'yı Çekoa -
lovakya vaziyetine dütürürdük. Bu, 
belki doğrudur. Ondan sonra dal 
''hayat sahası" programımızı tatbik 
ederdik. Geni§ müstemlekelere sa
hip olan lnııiltere bize bunu neden 
Sok gördü? Alman geniıleme aiya -
•etine enı:el olmak noktasında ln
gilterc'nin oynadığı rolü alınanlar 
hiç mübalaga etmiyorlar. Münih'e 
kadar Franıa'nın Sovyotlerle birlik
te alman geniılenıe politika.sına en
tel olmnlatı pek zor olmakla bera
ber, mümkündü. Fakat Münfü'ten 
&onra vuiyet deii,ıi. Franıa fark -

Münih' te Hitler'e karşı yaprlan su1iastın 
/Sili olarak gösterilip tevkif edilen 

alman tebaasından Elzer 

tan elini kolunu çekmek mecburiye-
tinde kalclı. Sovyetler, infirat politi
kasr takip etmeğe baıladılar. Bina -
enaleyh almanlu hedeflerine var
llııt gibi görünüyorlardı. Bu hedef -
leriyle aralarında bir lngiltere kal
llıııtı, o da ıalip ihtimale röre harp 
l'apmıyacaktı. 

Almanlar ta.rafından Münib suylcastıy!a 
a/Bkadar gösterilerek Hollanda budııdıında 
tevkil edilen fakat ingilizler tarafından 
•imanların sulb anuları bılı.lundı sondaj 
yapılması için hususi surette ve bolJtında "' 
it/arın muvafakati ile hududa gönderildik· 
/eri bildirilen Mr. Vest v~ Mr. Steven 

İrlanda te!biMileri 
Londra, 27 a.a. Daily Herald gaze

tesi, İrlanda tedhişçilerinin suykast
lerine devletin emniyetine karşı ya -
pılan harekilt nazariyle bakılabilece

ğini ve faillerinin ecnebilerin ajanı 

telakki edilerek bu teHikkiye göre ce
zaya çarpılabileceklerini yazmakta -
dır. 

Vaziyetin bu merkezde olduğu 
hatırlanacak olursa, Alma.nya'nın 
lngiltere'ye karşı neden hiddetlen-

diği anla~ılrr. Şimdi de ablukanın Yugoılavya _ F, ıva ticareti 
ta~yikı kar11sında hiddet nefrete in- . 
kıl' t ı· t d" Al ı k d" Belgrad, 27 a.a. - y, ;ıoslavya ıle ap e ıne' e ır. mnn ar, en ı- .. 
lerini haklarından mahrum edilmi~ 1 ticaret muz~erele~ yapmıya memur 
bi~ ·ıı t t l"kk" d" 1 A b fran•ız heyetı bugun Belgrada gel -.. tnı e e a ı e ıyor ar. ca. a 
all:lıanlar bir dakika durup da mah- miştir. 
~Um edildikleri "hakkın" ne oldu-
iıınu düşündüler mi? Hayat 11\hası 
l>olitikasının tatbikı yalnız bir al· 
lııan me•cleıi telakki edilebilir mi? 

1 - Bir defa hayat sahası içine 
~İren mil1elle!'İn ~iyaai ve iktısadi 
htikl!llleri vardır. Alman milletinin 

8.Yat hakkı vardır da bu milletle -
lirı hayat hakları yok mudur? 

2 - il.incisi kollektif barış yıkıl
dllctan sonra beynelmilel münase
betler kuvetler müvazenesiylc idare 
"dHıne~e baıladı. lngiltcre Alınan -
)•tnın geni~lemc politikasına mu· 
"a.fa.kat edip de bu müvazenenin 
•lt Üst olm'9..liına ta7.t olıaydı, impa· 
t-atorluk menf•atlet"İ nasıl konıno.
Caktı? 

it .. ~11-nanlar, ln!'J"iltere'nin harbe, 
• ııçuk milletlerin istiklallerini de
til, kendi '"hasis menfaatlerini" ko
~lıtnak için girdiğini iddia ediyor
.~~- Bu, şüpheaiz doğrudur. Fakat 
lrıenfııati1, korumak her devletin 

Maiıki'nin temasları 
Londra, 27 a.a. - Rusya'nın Lon· 

dra büyük elçisi Maiaki bugün öğle
den •onra hariciye nezaretine giderek 
Lort Halifaki'la görüşmüştür. 

'Yaı:ifeaidir. Altnanya'nm hayat sa· 
ha11 menfaat del:ildir de nedir? Ha
yat sahasına girmeğe namzet olan 
devletler biliyorlar ki lngiltere yal
nrz kendileri için mücadele etmiyor. 
Buna ihtimal vermek aafderunluk 
olur. Fakat öyle vuiyetler vardır 
iti bazan muhtelif memleketlerin 
menfaat·!eri müvazi olarak yürür. 
lıte lnglllere ile hayat aahası içine 
girmeğe namzet olan memleketle
rin menfaatleri de bu dcfaki müca
delede müvazi olarak yürümekte
dir. Binaenaleyh bu milletler, "nef
ret farkısrnın" korosuna ittirik et
mekte mazur görülmelidirler. 

/'<. Ş. ESMER 

Ak§am tebliği 
Paris, 27 a.a. - 27 teşrınisani ak • 

ıam telbliği: 
Mosselle'in şark mıntakuında bu 

sabah mevzii top~u ve piyade faaliyet 

Sofya, 27 a.a. - D. N. B. ajansı bil
diriyor: 

Burada Royter ajansını temsil eden 
Bulgar avukat Popelief'in tevkifi ha
disesi, siyasi mahfillerde büyük bir 

teri olmuştur. heyecan uyandırmıştır. Bu tedbirin 
Cephenin diğer kısımlarında kay - . 

sebebi Sofya'dan verilip Royter aıan-
dedilecek bir şey yoktur. • . K . 

sı tarafından neşredılen ve B. öseı • 
Havalar lena gidiyor vanof'un bir nutkunda Bulgaristan'ın 

Paris, 27 a.a. - Havas ajansı, as • milli emellerini Almanya gibi cebir ve 
kert vaziyet hakkında şu malilınatı ıidd.et istimaliyle değil muslihane yol 
veriyor: • . ıu)a liolleilileceğine dair beyanatta 

t;.:I f•nahOınd.n dcJ.Apıa.,. hi.c- ~"'\b. :,._.......;. ,.. ·- •• .. • ""aL-~l.,. 
d eh·-~::..ı· b" h•d· k yd ~·1 naı uın n. Koocivanof aylar anocrı e emı,. ..... ı ır a ıse a cuı - .. . .. . 

··•I M ••elle'"n •.rkında, al . umuma hitaben nutuk soylemış degıl-
memı,.. r. o- ı ,...... . h b" · · d" b 

1 f d 'k" k .. ··k taa u dır. Royter mu a ırı şım ı za ıta em· man ar tara ın an ı ı uçu rr ı . . . ,. . 
1 1 " k •f kol rmdedır. Popelıef ın ıstlcvabı ve Bul-

yapı mış o masına ragmen, e,ı • • . . , . 
lan faaliyeti bile hafif bir dur~n _ garlstandakı ecnebı m~tbuat bırlıgı ta 

1 k · kt d" B"t h • · "'"kı rafından yapılan tahkıkat, bu habe -u geçırme e ır. ı c e nın :r-- • • • 
ile küçük Vasgesler almaıılar tarafın- rın ne R?yter muh.'.'bırı -~arafından n_e 
dan yapılan ufak t8"Truzlara oahne ol- o_nun tabı bulundugdu Bud~reı mubabı-

t rı tarafından ne e ığer Balkan 
muş ur. 1 · d k" h b" 1 Diğer taraftan haber verildiğine mem eketlerın e ı mu a ır er tara -
göre, No Mans Land'da iki kilometre fından verilmediğini meydana koy -
ilcrliycn franeız keşif kolları bir al - muştur. 
man keşif koluna tesadilf etmişlerdir, 
el bombaları taarruzundan sonra, her 
iki müfreze de geri çekilmiştir. U • 
mumi noktai naıardan, alman kuman
danlığının, Hollanda'ya taarrur pro -
jesinden katiyen sarfınazar ettiğini 
gösteren hiç bir emare yoktur. 

Hollanda ve Belçika hudutlarında 
yapılan tahşidat hep ayni vaziyeti mu 
hafara etmekte<lir. 

Çinliler tekrar 

ilerlemeğe baıladı 
Sian, 27 a.a. - Üç bin kişlik bir ja

pon kolu Linku civarında çin kıtaatı· 
nın taarruzuna uğramış ve Şangse is
tikametinde çekilmiye başlamıştır. 
Şunkingden bildirildiğine göre gc· 

çen cumartesi günü bir çin bombardı · 
man tayyare filosu Katonun cenubun
da Manhai şehrini bombardıman et -
miştir. Japon askeri barakaları ve mü
himmat depoları tahrip olunmuştur. 
Çin tayyareleri kimileı:ı ilslerine dön
müşlerdir. 

Hongkong'a gelen haberlere göre 
çln hava kuvctlerinin faaliyeti karşı
•ında Japonlar Kanton, Nankin ve 
Hankovda müdafaa tedbirleri almış -
lardır. 

Şanıinin garbında çin kuvctlerinin 
ba~ladığı mukabil taarruz mühim mu
vaffakiyetler kaydeylemiştir. 

Şinşien şehri diğer bir çok mühim 
asker! noktalar i~gal olunmultur. 

F ranıız ayan ve mehusa.n 
meclisleri toplanıyor 

Pariı, 27 a.a. - Ayan ve mebuıan 
meclisleri 30 teşrinisani saat 9,30 da 
fevkaliide içtimaa davet olunmuştur 

İtalyan Maarif Na%ırı 

Sofya Üniversitesine 

fahri profesör oldu 
Sofya, 27 a.a. - Sof ya üniversite -

sinin merasim aalonunda bugün kıra
lın ınümenili, bııJvelı:il Kö.eivanof, 
maarif nazırı Filof ve diğer bir çok 
zevat hazır olduğu halde üniveraite 
rektörü Molfof bulgar akademisinin 
tevcih ettiği fahri profesörlük diplo
masını italyan maarif nazırı Batta -
iye tevdi etmittir. 

Öğleyin bulgar ve İtalyan· maarif 
nazırlarınm nutuklariyle italyan 
kitap 1ergiıi açılmıgtır. 

Üniversite rektörü, İtalyan maarif 
nazırı ile heyetinin diğer azası şcre -
fine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Tahtakale'de 
bir han yandı 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bu ak

şam ıaat 17,30 da Tahtakalede büyük 
bir yangın oldu. Bay Hulusi adında 
bir zata ait Baltacı hanı yandı. Yapı
lan tahkikattan öğrenildiğine göre 
yangın hanın içinde bulunan Aron a
dındaki tüccara ait boya fabrikasın
dan çıkmıştır. Yakadan haberdar edi
len itfaiye derhal yangın yerine koş
muş, icap eden tedbirleri almıştır. Bu 
esnada çok müessif bir hadise olmuş 
iki itfaiye neferi yangına su sıkmak 
için binanın ilstüne çıkmışlar, o sıra· 
da duvarlar yıkılarak enkaz altında 
kalmak suretiyle çok ağır bir şekilde 
yaralanmışlardır. Çöküntü esnasında 

Bu sene Nobel mükafatı yok itfaiye grup amirlerinden Hamdi ve 
Oslo, 27 a.a. - Nobel mül!fıfatı en· İsmail hafif surette yaralanmışlardır. 

cümenl, bu sene mezkllr mUkAfa.tın Yangın hakkında zabıta tahkikat yap· 
verilmemesini kararlaştırmıştır. • ınak;tadır, 

Vaziyet alevleniyor .. 
Hüseyin Cahit Ya1çuı bu ma.kalesin

de, öyle .ıannodiyoruz ki ha~p sahasın. -
da bu vaziyet daha 1edıt ve 1.ltlanıız bır 
~ekıl alacak, bir .. arahk içtinap edıJdıği 
ümit olunan bUyuk facialar yavaı yavaı 
eözümüa\ln önune çok: canlı a.a.hnelcr •~ 
recektir, demekte ve yazısına şöyle de
vam etmektedir: 

''Demek iıtiyorur: ki mikn.atisli mayn 
kullanmak s.ayesinde almanların harbı 
kazanmalarına inıiliıleri aç bırakmıya 
ve Bdtnya imParatorlugunu mahvetmiye 
muvaffak olmaiarına imki.n katı)'en 
yoktur. Bu sılah nıevcut h3rbı Almanya 
lehine neticelendirmiye klifi deiildır. 
Almanların batka yeni bir icatları var
ıa du["madan onu icraat &ahasına çıkar-
sınlar.,. . 

l\luharrir. netice olarak şunları, 115.
ve eylemektedir: 

"işin siya&ı ufbaıına a-elince, bita -
raf devletler ingiliz ablukasına karşı 
men.faatlerinin haleldar oldu&u dlvas1n· 
dadırlar. Japonya çoktan açıktan a,ıea 
protesto etmiş, mukabele bilmi~il iddia
sını ortaya atmış oldugu &ibi italyanhır 
da büyük bir memnuniyetıiıJik eseri 
cöıteriyorlar. Bu yüsdcn bir takım ihti· 
13.flar çıkması ihtimali yok deiildir. Mu. 
harebe alakaya değerli ve heyecan veri
ci bir safhaya 'irmck istidadındadır. 
Bekliyelim . ., 

Cümhuriyet 
Ha.ni ittifak 

Nadir Nadi başmakalesinde fÖyle de
mektedir: 

"23 ağustoıta imzalanan rus .. alman 
ademi tecavüz paktı htifak taraftarJarı
na ümit verdi. - Henüz başlaniıçtayız, 
diyorlardı. Durunuz a-Oreceksıniı daha 
neler olacak ... ,. 

Neler olduğunu gördük. Demokrasi
lerle anlaştıtı takdirde kendini k.5.fi de
recede emniyet altına alamıyacağını hiı
ıodcın Ruıya Almanya taraflndan il-eri 
sürülen radikal [ikirlerl kabul etmekte 
tereddüt gösterm ~ Ji. Polonya'nın bir 
ktsmmı ele ıeçiriyor, Baltık devletleri
le başbaşa kalıyor ve üstelik Balkanlar
da, yukardan gelecek ak-ınlan önleyici 
bir vaziyet alıyordu. 

Na111l olmu5 da Almanya Sovyet Rus
ya hesabına bu kadar büyük fcdakirlık
lara katlanmıştı? 

Bunu sonradan ötrendi.k: Almanya 
İn1tiltcre ile Fransa'nın ciddi olarak har .. 
ba gireceklerine inanmıyordu. Ruaya'yı 

Fakat Rusya'nın hcşabı lı ::.şka idi. 
O, demokrasilerin bu seter de Alman • 
ya'ya boyun Ci>eceklerine ina.nnuyordu. 
Bunun için, emniyet1ni garanti altına 
koyan ademi tecavı.iz paktrnı iınzala.
maicl:ı; miı~bct bir İ1 yaptıgı:ıa emındı. 
Nitokim hidisclcr Sovyet tezinın haklı 
oldutwıu ıösterdiler. Polonyayı üç 
hatta içinde haritadan si1mi11 olmasına 
ra~en, Almanya'nın yakaaı demokrasi• 
ler tarafından bırakıla:ııı detildir. Uzun. 
yorucu ve yıpratıcı bir harp başlamıı •, 
tır. 

Garpta, bu harp devam ıttiii mild -
detçe, Avrupanm ,arkında ve cenubu.o.
da karıı;ıklıklar çıkması muhtemel gö • 
rülduj;ü içindir ki, işte Sovyet Rusya. 
fa.ı:la kuvetini terhis etmiye ba1lam11 
bulunuyor. ı 

Bu hadise, mİlletlerin emniyeti ba -
kımından büyük bir ehemiyeti haizdir. 
Harbın umumileşmesi ihtimalleri citdlt
çe aı:alıyor demektır . ., 

Akşam 

, Abluka ve bitara.flar 
Akşamda bugunku nW<aleslnde B. 

Necmt1ttin Sadak İngiltere ta.rahndaa 
deniz.ele butı.ın alman mallannın mUıa -
deresi hakkında verilen kararın tatbiki 
münasebetiyle bitaraflarm yaptıkları 
protestoları n1cvzuu. ba.h11etmekteoır. Bi
tarafların açık deniz 7olia.rma ıerseri 
torpiller döken Almanyayı proteato cdo. 
cekleri yerde bu uıulıti% hareketi ceza ... 
landıran İngiltcre'ye kıyameti kopar -
dıklarını kaydeden muharrir bwıun se • 
bebini Almanya'n.ın ani bir tecavüzün • 
den korkulmasına, buna mukabil 1nail
tero'nin kımaeye tecavi.iz etmiyecetiıı • 
den emin bulunmasına atfediyor. bita.. 
rafların bu harek ct~c'"ınde biraz da Al • 
manya'ya hoı gör~ucııı: a..üdi ıezdllini 
ilave ederek bitaraflar et:er amıimi iıc -
ler hiç olmazu. Almanya ile beraber lıı
ciltereyi protesto etmeleri Ji..tımdı. di .. 
yor. 

Necmettin Sadak makalesini bitirir• 
ken İneiltercnin ne olursa olsun son 
verdi,&-i karardan döıuniyeceiini, bu 
harpta bitarafların harp ticareti 7apma
larına müsaade ctmiyeceiini de evclden 
bildirdiğini söylemektedir. ' 

• 

YARiNiN AVRUPASI 
hakkınaa tahminler 

ÇemberJeyn'in nutku Amerika'da: 
çok müsait bir şekilde karşılandı 
Vaşington, 27 a.a. - Havas ajansından : 
B. Çembe~leY_n'in başlıca Amerika rady; istasyonlan tara

fı_nd_an_ neşred~lmış olan nutku, bütün mahafilde fevkalade iyi 
bır ıntıba tevlıt etmiştir. 

B. Çemberleyn, mubasematın bi -ı-
dayetinden beri Amerika'ya hitaben 1 , 

nutuk söylemiş değildi. Al 
Mumaileyhin denizde zaferin ka -1 man - Yugoslav 

%allıla<:ağına ve harptan sonra Avru -
pa'ya yeni bir şe·kil verileceğine dair 
olan teminatı, Amerika efkS.rı umu ... 
miyesinin büyük bir kısmının mütte
fiklerin davasına karşı göstermekte 
oldufu oempatiyi tefçi edecek mahi • 
yettedir. 

Sulhun B. Çemberleyn tarafından 
izah ve teırih edilmiş olan hedefleri, 
B. Ruzvelt ve B. Hull'ün Amerika 
mill~t~nin büyük bir ekseriyetinin 
tasvıbıne mazhar olan noktai nazar -
!arına tetabuk etmektedir: Milletle • 
rin kendi mukadderatlarını bizzat t&
yin etmek hakkına ıahip olmaları, 
beynelmilel ticareti daha ziyade ıer • 
best kılmıya matuf olan iktısadi te -
likki, bµnlar, Ameri'1ta'nın harici si .. 
yasetinin başlıca pren•ipleridir. 

Diplomasi mahfillerinde denili -
yor ki: 

İngiltere'nin alman maynlerinin 
yeni tehlikesini imha edeceğine dair 
olarak vermiş olduğu teminat, gazete
lerin bazan heyecanlı bir §eldlde gös
terdikleri haberlere inanarak endlfe
ye dÜ§mÜl olan halkın endişe•ini iza
le etmiş ve bu nutuk, heyeti umumi -
y~i itibariyle müttefiklerin muzaf -
fer olacaklarına dair Amerika'da mev 
cut olan İtimadı takviye eylemiştir. 

Nevyork Herald gazetesi diyor ki: 
Yarının Avrupası, taarruz korku -

su ortadan kalkmak suretiyle silah • 
sızlanmanın mümkün o1acağı bir Av· 
rupa olacaktır. 

Umum! plan hakkında yalnız Av -
rupa'daki muharipler ve bitaraflar a
rasınd.a değil ,her türlil tesviye tarzı
nın muvaffakiyetinde derin bir tesi -
ri olacak olan Amerika ile de geniş 
bir anlaşmanın tahakkuku icabetle • 
cektir. 

Fakat harbın maddeten ve manen 
hangi şartlar içinde nihayet bulacağı 
µıalfun olmadan müsbet hiç bir müna-

f icarel münasebeti 
Faris, 27 a.a. - Petit Parisien ga • 

zetesinin Belgrat muhabiri, alman 
aermayesiyle tetkil edilmit olan bir 
anonim !irketin Belgrat'ta teıçil edil
mig olduğunu bildirmektedir. Pek ge
niş olan faaliyet aahası, bilhassa Yu
goiilavya'da ticaret ve ziraat, zirat 
mah•ulat ve maadin aahasını ihtiva et 
mektedir. 
Aynı muhabir, Politika gazetesinin 

bir haberini de bildirmektedir. Bu ha 
berde AJmanya'nın cenubi Sırbistan' ... 
ın altı eyaletinde Yugoslav pamuğu 

istihsal§tını tezyide matuf bir plan 
hazırlanmış olduğu tasrih olunmakta
dır. Cenubi Sırbistan'da esasen pa -
muk ziraati mükemmel bir haldedir. 

Politika gazetesi, geçen ilkbahar • 

da bir alman heyetinin Belgrat'ta bu

hınduğu sırada taslağı vücude getl -

rilmiş olan plıina göre her türlü pa

muk istihsalatı tekrar Almanya'ya ih
raç edilecektir. 

Acı bir kayıp 
Tekirdağ mebusu Cemil Uybadın • 

ın refikasının !stanbulda tedavi edil
mekte olduğu Haydarpaşa nümune 
hastane•indo dün gece vefat ettiğini 
teessürle h~ber aldık. Cenazesi yarın 
kaldırılacaktır. Cemil Uybadın'a uğ • 
radığı büyük feliiketten dolayı tazi • 
yetlerimizi sunarız. 

kaşa mümkün olmıyacaktır-
Nevyork Times, B. Çemberleyn'in 

vakti gelince darbeyi indireceğine 
muhakkak nazariY.le bakmaktadır. 
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Kaz eti
.· maynların 11 Senede

11 
usta 1ırak ve iuileri R,A-~-YO-uD-lFR-oz-:o-N-1Po-iT-AL-EA~RI 

TÜRKİYE ANKARA 

m h • t• il b • k • Ra.dyosu Radyoıu 
' ~ inaaıılara kaz kafalı de· 

nildiği için kazı da gerçekten buda
la zannedenler çoktur, ondan dola· 
yı bazdan kazın etini de hakir gö
rürler. Halbuki kaz - bizim yaba
ni dediğimiz - tabii halinde zarif 
ve akıllı bir hayvandır. Zarif oldu
funu, inso.nlann eline geçtikten 
sonra bile - modern kızlar gibi -
batını dimdik tutarak yürümesi gös
terir. Akıllı olduğuna bir delil de, 
bir kaz sürüsü bir yerden bo.ıka bir 
yere göçerken, bir erkek kaz önde 
ve iki di~i kaz yan taraflarda, fakat 
arkada olarak, yürümeleridir: iki 
di~iyi bu derece itaate alı§tırabil
ınek değme insanlara bile naıip ol
mıyan bir akıllı eseridir ••• Zaten, ta· 
bii kazların, bir de, yürürken kah· 
kaha atan cinsi vardrr. Kahkahayla 
gülmeyi eski zaman nhli.k hocalan 
biraz budalalık eseri ıayarlaraa da 
ne§eden kuvet almak nazariyesi çık
tlıktan sonra kahkaha da zeka a
lameti olmuıtur. 

Kaz iyice yağlandrnlarak kesil- a ıye 1 ıtece tı r // i~in kurslar aıfl ;~::o::914~~~~~~l~~lfc::. T.A.P. 

dikten aonra, yağı ekmeğe sürülüp Le Journal gazetesine Londra'dan A N K A .1< A 

SALI, 28. l 1. 1939 yenilince tereyağı kadar lezetli o- yazılıyor : 
lur. Hem de eritilerek kavanozlara Alman denizaltıları tarafından de -
konulursa iki :11 bozulmadan kalır. niz ticaret yollarına konulan beynelmi 
Faknt çok yaglandığı vakit, kazın !el hukuk kaideleri h·ı·f k 1 

En büyük Japon 

Çalıştırdığı işçi sayısı yüzü geçen 
endüstri miıesseselerınin, geçen sene 
Kamutaydan çıkan bir kanun hükmün
ce usta, çırak ve işçileri için ayrı ay
rı kurslar açmağa mecbur oldukları 

mal\ımdar. Kanun bu yolda müessese 
sahiplerine tahmil ettiği mükellefiyet 
geçen ay başından itibaren tatbikata 
girmiş bulunuyordu. 

12.30 Program, ve memleket saat ayarı. 
12.3!> AJans ve mcteoroıoji haberlcrı. 
12.50 Turk mıiziı;ı: 

k b ı t f k . • "d" K ı a ına onu an en ma u ara ı aracıgerı ır. az 1 1 H'tl ·· k . • . d' k 'lyn er ı er ın son nutu !arından amiralinin sözleri 
Çalanhır: '/ ecihe, Cevdet Koz;ın. 
hc:nal Niyazi Scylıuıı, Cevdet \ta•· 
la. Oırnyaıı: Muzeyyen ıscnar 

cıgen ıye ons~rv~ kutuları için~e l irinde telmih ettiği esraren iz silah 
satılnn §ey, hekımlıkçe kazın bır d ? g Tokyo'dan "Taymis" gazetesine 

bildiriliyor: "Faal hizmetten çekil
miş olmakla beraber japon bahriyesi
nin düşiinceleri en sarih mütefekkir
lerinden birisi sayılan amiral RyoTo 
Nakamura·nın fikrince Hitler'in Rus
ya ile isabetsiz hir şekilde anla<ıması 
alman zaferi imkanını ortadan k~ldır
mışttr. 

1 - hÜSC)"nl peş rt:>'I 
2 - Şukr.ı - nuseyni ı;arkı: (Eay
.:ın suların) 

Bizim gördüğümüz kazlann akıl
aız gibi görünmeleri çok yağlı olma
larından ileri gelir. Bilirsiniz ki ka
:ıın etini yemeden Önce onu otuz, 
kırk gün çokça besliyerek yağdan 
çatlıyacak hale geldikten sonra ke
serler. O kadar çok yağlanmıt bir 
hayvanın da akıllı görünemiyeceği 
fÜpheaizdir. Nitekim, gayet zeki İn· 
Hnlar da çokçn §işmanladıklan za• 
man, yemek yedikten ıonra gözle
rini yumup uyurlarsa görenler on• 
ların halaz gibi olup olmadıkların
dan §Üpheye düıerler ••• 

Bir rivayete göre kaz etinin rağ
betten düşmesine ıebep, Amerika
nın keıfinden ıonra meydana çıkan 
Hindiler olmu§tur. Ondan Önce bü
yük ziyafetlerde ve yılbaşı gecesi 
&ufralannda, şimdiki hindi kızart
malan yerine kaz kızartması yemek 
adet olduğu iddia edilir. Tarihte, 
attan sonra, kaz cinainin pek ıeref· 

h 
1 

• r.ıı ır 
asta ıgı eseri aayıhraa da, boğazla- ! Bu sabahki in T t 1 · b .. 

rmı ııevenl kb l . gt ız gaze e erı u su-
. erce gayet ma u yıye- ~ 'i sormakta ve bazıları .. .. · · d 

celderden biridir ..• Bunların en meş- 1 •kiz gemiyi d . . d·~·ç gu~. ı~n e 
huru Strazbur 'dan ld' •. . . ·. . . enızın ı rne gon er -
h g ge ıgı ıçın, ı •ış olan maynlerin miknatıslı mayn • 

arp sebebiyle o ~ehrin ahalisi ~ı- ] ·r olabileceğini ileri sürmektedirler. 
~arıldıktan sonra, bu muharebenın Ne de ols:ı bütün gazete} h' b' 
alem için zararlarından biri de kaz ıııeyin m"zur' .. t . er w ~ç hır 
•• • • :r -. gos eremıyecegı u 

cıgerının azalması olAc::aktır. caniyane harp met d •t·h t K t' ı· . . o unu ı ı am e -
az e ıne ge ınce, onun vıtamın- 1 •ekte ve mütt f'kl · b · t hr 

lerinden §İmdiye kadar bir haber 1 yı· o"nl k e 
1 

~r~nb ul yeknı e ı-k . . • eme çaresını u ma ta ge -
çı f]mambı~lsa ~n,d ka

3
z
3 

e~ınbın .10dP ta- f 'kmiyecekleri kanaatini izhar etmek-
ra arı ı e yuz e nıs etın e yıı.ğ 1 ~d· 1 

d
. . . ır er. 

ver ığınden bütün etler araııında 1 . ,. . .. 
en ziyade kalori verer .. k en 7ivade .Daıl~ ~:<press ın clenız muharrırı 
besliyecek olan kaz etidir. B~ ha- ı uknatısh maynin Hitler'in gizli sila
krmdan bizim en yağlı koyunların l ı olduğu mütaleasını ileri sürmekte 
eti bile pek geride kftlrr. Bundan do· ,.e onun demi~ olduğu gibi bu maynin 
layı hazmı biraz gecikmekle beril- nüttefikler tarafından kullanılamıya
ber albümini ancak yüzde 16 oldu- cağını çünkü açık denizde alman ge
ğundan hazım edildikten aonra en ı 1isi bulunmadığını ve ç;1nkü miittefik 
az dokunacak olan gene kaz etidir. brin bu neviden metodlara hiç bir za-

Halb k . h" d' t• d d h nan başvurmıyacaklarını ileri sür -
u ı ın ı e ı on an a a az k d' 

b .. . . w ime te ır. 
eıler ve al~umının. çoklugundzı.n Miknatıslı maynin başlıca vasfı de-

dolayı kaz etınden zıyade dokunur. Tizin dibinde kalarak mavn toplayıcı 
Kaz etinin bir meziyeti de bizim 1 remil erden masun kalma;ı ve ancak 

yediğimiz bütün etler arasında niknatıs bir cazibe ile suyun yiizüne 
manganez madeni en çok olmasıdır. P_~malarıdır. O zaman mayn süratle 
Bu da çelikle birlikte k t 1 t- ~ ukselmekte ve gemi yaklaşınca pat-

anı aze e 1 d 1 k d . . >mıya ama e o ara enızın sath\n -
meğe ve vücudumuzdaki neıiçlerin can üç metre mesafeye gelmektedir. 
teneffüs etmelerine yarar. 

G.A. 

!!'1111111111111111111111111111111111111111 

Yıkılan bir köprü yeniden 
yapılıyor 

§ Şimdiye kadar görmediğiniz .. : Adana, (Hususi) - Geçen sellerde 
: Göremiyeceğiniz ve katiyen : ~ıkılmış bulunan Çakıt köprüsünün 
: tekrar görmek ihtimali : ınşasına başlanmıştır. Köprünün in~a-
- olmıyan gaheser. S atı 940 yılı sonunda neticelenecektir. 
- : Bu köprünün inşasına 90,000 lira sarf 

li bir yeri bulunmaaı da o iddianm 
doğruluğunu gösterir: Eski Roma 
§ehri bir gece düfmanm baskmma 
uğramak Üzere iken Kapitol'daki _ 
kazlann çıkardıklan velveleyle hal- : 
kın uyanarak dü,manı püskürtmüş -
oldufunu, tabii, bilirsiniz. : 

: edilmektedir. ----- Yunanistan hayvan alıyor --E İzmir, 27 a.a. - Kasaplık hayvan 
§ ihracatını? serbest bırakılması Uzfri
: ne Yunanıstan'dan bazı tüccarlil şe • 

Hindi, fÜpheaiz, eli pek lezzetli. E 
Çabuk ürediği için pek bereketli bir : 
hayvandır. Fakat, doğrusu, kaz da : 
hindiden dolayı rağbetaizliğe dü~- : -meğe layık değildir. Eti yeTıilmeden : 

= .. ;_: __ .,,,_,_... ..._./ . 
: temasa girişmişlerdir. Yılbaşına ka --_ dar Yunanistan'a yüz bin baş hayvan 

E ihraç edileceği tahmin olunuyor. -----

Amirale göre harpten önce Büvük 
Britanya'nın muhtemel düşmanİarı 
büyiik Okyanos'ta Japonya, Akde
nizde İtalya, şimal denizinde Alman
ya idi ve İspanya'nın mihver devlet
lerine üsler vermesi ihtimal dahilin
de idi. İngiltere'nin ellerini bağlıyan 
bu vaziyet, Almanya'nın Sovyetlcrle 
yaptığı anlaşmanın indirdiği darbe 
ile değişmiştir: Japonya ile İspanya 
bitaraflığı tercih etm•!?ler, İtalya ise 
h.are~ete geçmemek karuını vermiş
tır. Bu suretle !ngiltere'nin denizde
ki derdi, şimal deniTinde alman ge -
rillası ile karşılaşmaktan ibaret kal
mı~tır. 

Biiyük Britanya, şimdi kendi 7afe
ri?e kati ~lar~lc: itimat besliyebilir. 
Hıtler. vazıyetı kavramakta aciz gös
termiştir. ''Bir uçurumun kenarında 
duran bu adam, ateşini mahmuzla
mıştır; artık ırmağın öteki kıyısına 
varıp varmıyacağını zaman göstere
cektir . ., 

Amiral Nakamura metodik bir su
rette hava kuvetlerinin de muzaffer 
olup olamıvacağını tetkik etmekte ve 
buna menfi cevap vermektedir. O -
nun kanaatinr.e alm::ınların h::ıva üs
tünlüğü git~ide kavbolmaktadır. 

Amiral, Japonya'ya Çin'deki işini, 
Avrupa harbinin bir sene içinde bite
ceği esasına göre, halletmesini tavsi
ye eylemektedir. 

Adana Elektrik Şirketinde 

İktisat Vekaleti sanayi umum mü -
dürlüğii, bu kurslarda tatbik edecek
leri ders programlarını daha evel mü
esseselerden istemiş ve müesseseler -
den bir çokları da yaptıkları prog • 
ramları vekalete göndererek tasdik et
tirmişlerdir. Bu mükellefiyeti yerine 
getirmiyen, yapmıyan yerler, İktisat 
vekaletinin çizdiği programı takibe 
mecbur ti.ıtulmuşlardır. 

llai.ıer aldığımıza göre Türkiye'de 
çalıştırdığı işçi sayısı yÜT.Ü geçen en
düstri müesseseleriyle maden ocakla
rından kırk kadarı kanunttn bu yolda
ki hükümlerinin meriyete girdiği ta -
rihte kur!>larını açmış ve tedrisata 
geçmiş bulunmaktadırlar. Bu kurslar
da miişterek ve ayrı dersler vardır. U 
mumiyetle takip edilen gaye, bu gibi 
yerlerde calışanları i~lerinin ehli ola. 
bilecek bilgi seviyesine çıkarmak ve 
ameli kültürlerini yiikseltmektir. O
nun için kurslarda bir yandan teknik 
dersler okutu!ıırken, bir taraftan d:ı 
işçiye. ameli bilgi veren dersler ve 
konferanslar verilmektedir. 

Kaliteli tiirk i<1cisi yet;~t;rmek vo -
lunda atılll"ı§ olan bu i?k hatveden 
çok v,.rimli neticeler elde edileceği 

muhakkaktır. 

Zelzele felôketine 

uğrıyanlara yardım 
Kıulay Cemiytti Umumi MerJı:.e~inden: 

Dikili ve havalisi zelzele fclaket:ı!ede • 
terine Cemiyetimiz vasıtasiyle yardım ya -
P.ılmak üzere teberruda bulunan aşağıda i
sım ve unvanları yazılı muhterem zevat 
ve müessesata rerek umumi merkezimiz ve 
gerek feliket:ı:edeler namına te,ekkürleri
mizi takdim ederiz. 

Adana, (Hususi) - Adana elektrik 
şirketi idare heyeti reisliğine tayin e· 
dl en. Bay. Galip Kemali şehrimize 
rıW.Wt8gJUTf~}~~-j!~ _ _idarc h~veti iç

şirketin belediyeye devrinden sonra • 
yapılacak işler hakkında kararlar alın 
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İznik Kızılay Şubesinden 
Kırklareli 
Cide 

.. 
Kesan .. .. 
f'A•'"'··· lncbolu Maarif memurluğun-
dan 
<,:ubuk 
Gerze K;'zııay l~L>csinden 
Mut ,. .. 

50 
99 62 mıştır. 

63 09 Ş. Karahiıar .. ., 
10 00 
26 ıo 

.~ ----- Bugün ULUS Sinemasında 148 90 

Alpııilu ilk okulundan 
Keçiborlu KükUrtleri türk a
nonim ıirketi tarafından 
Kcc;iborlu Kıikiırtleri türk a
nonim şirketi memur ve iı
c;ilerinden --

~ - Lcnıı • Hüseyni şarkı: (0 gÜ· 
zel gözlerle bakmasını bıl) 
4 - Lemı - Hiıseyni prkı: (Za -
r.ıan olur ki) 
5 - Cevdet Çaiila: Keman tnkıi • 
mi 
t> - Sadettin Kaynak - Hüseyni 
şar:C:ı: (Ayrılık yı.<lönumü) 
"/ - Haık tıin:usu: (Henım yarim 
pencereden bakıyor) 
8 - Halk türkiısu: (İki karpuz bir 
koltuga sıcar mı 7) 
9 - Halk turkusü: (Meşeli meeeli) 

l.> • .:ıO 14.00 Muzık (Kanljık hafif mu -
z ik - pi.) 

18.00 l'rogra:m 
18.05 Mcnııet;ct saat ayarı, ajans ve me· 

teoroloji haberlerı 
18.25 hı u.o:ık ( cazı>aııd - pi.) 
18.55 Konuşma (Ulusal ekonomi ve art

tırma kurun.u) 
19.10 Turk muzıı.;ı: Şerif Muhittin'in 

sa.o: semaucrı: <,.:alanlar: Vecıhe, 
.Kuşen Kam, Mesut Cemil. 

19.25 Türk muziı:i: 
Çalanlnı:: vecihe, Mesut Cemil, 
.Kuşen Kam. 
1 - üku)'an: Necmi Riza Ahıskan 
1 - Ferahnak ıarkı: (Avare ro -
nJ l). Z - t.::anuni Reşat - Ferah -
na.c şarkı: (At"yare iıe dalmıı; :ı:t:v• 
kı ıafaya). 3 - Ferahnak ıarkı: 
(Hoş yanıtınış). 
2 - Metharet Sa~nı::k : 
ı .- Hıl.seynı şnrr.ı: (Çektim eli -
mı gay~ı bu ~unya hevesinden), 
2 - liuseyın Fahri • Hüseyni şıır
k.ı: ~~aslmla cana). 3 - l;ıemset • 
tın Zıya • Hüseyni şarkı: (Yaı;ıa
nıp. ~atmış), 4 - ııuseyni aaz sc
maısı. 

19.50 Konuşma (Aile .ziraati • tavukçu • 
luk). 

20.0S Turk müziği: klasik program. 
Anka~a Radyosu K.ıme ses ve saı 
heyetı, İd~re eden: Mesut Cem.ı. 

21.00 Kon~er taıtdimı: Halı! Bedii Y o 
netken. 

21.15 Müzik (Radyo orkestrası - Şef• 
Hasan Ferit Alnar). • 
1 - R. Schumanıı: 4 üncü senfoni 
Re Miııör.2 - M. Moussorg5ki; 
Gopak rus dansı. 3 - F. Smetana: 
Ultava. 

22.00 Me!"le~e.t saat ayarı, ajanı haber
ı;rı; . Zıraat, Esham - Tahvilat, 
Kambıyo - Nukut borsası (Fiyat) 

22.20 Serbest saat. 
22·30 Müzik (Moz;rt: Kuartet fa majör 

• "Obua., ile) 
2~.45 Mi~zlk .<Cazband • Pi.) 
2.>.25 23 . .>0 yarınki program, ve lcapanıı. 

Julyus Ilcrger ~irkelile olan 
ihtil&f JV\L:.\~..:-..t-J...-.. 1 .. 

JOlyu~ Bergcr şirketiyle hazine a-

önce tüyleri bile bir berekettir. Ha· -
ais adamların elinden bir ıey kopa- E 
rılınca kazdan bir tüy yolmrya ben· : 
zetilirae de ka% bir ydda dört defa : 
tüy deiittirdiiinden bu teşbih de E 
bir haksızlıktır. Zaten kut tüyü ile : 
doldurulmuş diye satılan yastıkla- E 
rın çoğu kaz tüyü ile doldurulur. -- 70 

26 
Biri lcf:hkahadan bayıltacak diğeri heye ~dan titr•tecek 2 biiyük film birden 00 

25 
Kızıltepe Kı:ı:ılay ıubesinden 
Koyulhisar 

rasında, Kayseri - Ulukışla ve Kütah
ya - Tavşanlı hatlarının inşasından 
dolayı çıkan ihtilafı halle memur e
dilen hakem heyeti tarafından İsviç• 
rede karar verilmiş ve hakem heye· 
tinde Türkiyeyi temsil eden Sinop 
Mebusu profesör Yusuf Kemal Ten
girşenk bir müddet evel memleketi • 
mize dönmüştü. 

Gene kesilip yenilmeden önce : 
verdiği iri iri yumurtalan erbabı a- : 
rasmda pek makbuldür. Mevsimin- -

de bir kazın kırk yumurtaya kadar : 
verdiğini söylcrleT. Kazın kendisi : -kuluçkaya yatıp bir ay bekliyerek : 

palaz çıkannıya tahammül edemez· : -

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

Tamamen Türkçe Deh~et saçan 

POLO ~AMPİYONU ÖLÜM GEÇiDi 
Dün sinema salonunu dolduran bin- Polis ve ganı:isterler arısrnda geçen 
luce temaşager kahkahalar içinde ve her an seyircileri heyecanı sevk-

bu büyük komiği alkışladılar. eden b.!yük macera filmi. 
Ayrıca yepyeni dünya havadisleri. 

Du pro3'ram için seanslarnnrz: 14 - 17 - ve 20,30 da 
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27 50 

2 78 
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Suıehri ., ,. 
Erzincan Gazi ilk okulundan 
Gönen Sarıköy nahiyesi ilk 
okulu talebelerinden 
Balıkesir liııesinden 

21175 15 Evcik! listeden 

222-\8 21 

Haber aldığımıza göre hakem he• 
yetinin bu hususta !sviçrede ittihaz 
etmiş olduğu karar bugün saat 10 da 
Emlak ve Eytam Bankasında iki ta
rafa alenen tebliğ olunacaktır. 

Harcirah tahakkukatı 

se de onun yumurtalan üzerine 
hindiler kuluçkaya yalırılmca kaz 
yetiıtirmek de kolaylaıır. 

~Yakında ULUS Sinemasında~ 12,15 ucuz matinesinde UÇAN KALPLER 

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

Vi)·ana türk talebe cemiyeti reisi B, 
Muhtar Barlas, arkadaşlarının muvahıka -
tiyle cemiyet kasasında mevcut 145 türk 
lirasını memleket zelzele felaketzedeleri
ne yardım olmak üzere cemiyetimize te -
berru etmiştir. Teşekkür ederiz. 

Harcirah tehakkukatında Nafıa ve'{A 
letince hazırlanmış bulunan haritanıt1 
esas olarak alınması Maliye Vekale • 
tince alakalılara bildirilmiştir. ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

Saçından veya elbiıeıinin ince, beyaz kumaıın· 
dan çıkan bir koku, bazan onu sarsıyor, ve gözleri 
gittikçe bulutlanıyordu. Seni seviyorum, aevimli, 
tatlı lnge, diyordu içinden, ve onun böyle coıkun ve 
ne§eli dana etmesi ve kendine hiç bakmaması kar· 
Jıamda duyduğu bütün ıatırabı bu aözlerle ifade 
ediyordu. Stonn'un güzel bir tiiri batırma geldi: 
"Keıke uyusaydım da aen danı etseydin •.. " Sever
ken dans etmenin utanç verici bu •açmalığı ona 
pek dokunuyordu .• 

"Birinci çift ileri!" diyordu Hert Knaak, ziu 
yeni bir figür başlıyordu. "Compliment!" "Mouli
net dea Dameıl Tour de Mains!" ve kimse, ne zarif 
bir tarzda, "de" nin, ·aedasız "e" ıini yuttuğunu 
tasvir edemez. 

"ikinci çift ileri!" Tonio Kröger'le Dame'i iler
ledi. "Complimentl" ve Tonio Kröger eğildi. "Mo
ulinet deı Dames" ve Tonio Kröger, başı a§ağı Vt' 

ka§ları çatık, elini dört Dame'in elleri üzerine, In
ge Holm'un eli üzerine, koydu, ve Moulinet'yi dan, 

etti. 
Etraftan mrrıltı ve kahkahalar yük~eldi. Bay 

Knaak ince bir dehşet ifade eden bir Balet pozu 
aldı: "Eyvah!" diye bağırdı, "durunuz! durunuz!" 
Kröger, Dameların arasına karıştı. En arricre, Ba· 
yan Kröger, geriye, fi done!. Herkes anladı, yalnı.z 
siz müstesna. Hi§t! Haydi, çekiliniz! Ve sarı İpek 
mendilini çıkararak Tonio Kröger'in önünde, onu 
yerine kovalamak için salladı. 

Delikanlılar, kızlar, ve perdenin ardındRkİ ha
nımlar, hepsi güldüler - zira Bay Knaak hadise
yi haddinden fazla gülünç göstermi~ti - hepsi bir 
tiyatroda imit gibi eğlendiler. Yalnız Bay Hin· 
zelmann i§ adamlarına mf!.bsus kuru l!Uratını çata· 
rak bekliyordu, çünkü Bay Knaak'ın soytarılıkla-

YAZ;fN : 
Tltomas MANN 

No: 6 

··ndan usanmı§h. 
Hizmetçi kız serinletici içkilerle dolu tepsiyi ıı

'ardatarak içeri girerken, ahçı kadın bir bisküvit 
yükü ile ardınca geliyordu. Fakat Tonio Kröger 
salondan dııan aıvııtı, gizlice koridora gitti, kafe· 
ıi indirilmiş bir pencerenin önünde durdu. Bir şey 
görmek mümkün olmadığı halde ıanki dııan bakı
yormuş gibi orada dikilmenin gülünç olacağını ak
lına bile getirmedi. 

Fakat o kendi içine, hasret ve kederle dolu içine 
bzı.kıyordu. Niçin, niçin orada idi? Niçin kendi oda· 
sınm penceresi önünde oturarak Stonn'un lnunen· 
ıee'ıini okumuyor, ihtiyar ceviz ağacının ağır ağır 
gıcırdadığı ve üstüne akşam giineıi düşen bahçeye 
bakmıyordu? İşte orada kendi yerinde olacaktı 

Varsın baıkaları danıı etsin ve bunda çevik ve be· 
cerikli olsun! 

Yok, yok, onun yeri gene bura da, kendini in· 
ge'nin yakınında hisaeu:ci yerde idi, zararı yolı 
ondan uzak ve yalnız olsun, ve gürültüler, şamata· 
lar ve kahkahalar ar&aından hayatın bütün harare 
tinin ihtizazınr ta~ıyan s~sini ayırd etmeğe çalrıı · 

sın. Ah sarııın lnge, o senin yassı uzun, gülen, ma
vi gözlerin~ Senin gibi güzel ve fen olmak, ancak 
lmmensee okunmadığı "e lıenzeıini yazmak iılen-

mediği :zaman müınl<iinclür. itte talih~iı.likt... 
Gelmeli idil Orada olmadığını görüp, başından 

geçeni sezerek, sessizce onu takip etmeli, mcrha
meten de olsa, elini omuzuna koyarak demeli idi: 
"Gel içeri, yanımıza gel, müsterih ol, seviyorum 
ıeni." Geriye kulak verdi, mantıksız bir heyeclln 
içinde gelmesini bekliyordu. Fakat gelmedi. Yer 
yüzünde böyle bir şey vaki olmadı. 

Diğerleri gibi o da gülmüş mü idi? Evet, hem de 
candan. Fakat o buna inanmak istemiyordu, çün
kü onu çok seviyordu. Halbuki sırf onun yanında ol· 
duğu için dalgınlıkla Moulinet deı Dames dans et· 
rnişti. Sonra bundan ne çıkar? Belki kahkaha!arım 
kesecekleri bir gün de gelecektir! Bir mecmu" da
ha yalundıı. bir şiirini ltabul etmemiş mi idi, gerçi 
şiirin ne§rinden evci mecmua kapanını' olsa da? 
Bir gün gelecek, me~hur olacak, her yazdığı ba
srlacakdır, işte o zaman bunun, lnge Holm üzerir..
tesir edip etmediği görülecektir... Hayır, b1•nun 
hiç bir tesiri olmıyllcakttr, hnkik&t budur! Evet, 
dutml'ldan dü~en, Magdalena Vermehren Üzerin~ 
tesiri olacaktır, fakat lnge Holm Ü7.erine a!!la, asla 
mavi gözlü, ıen lnge Üzerine. Şu halde beyhude de

ğ·;' mi? •.• 
Bu dii~ünce üzeı in~t T onio Kröger'in yüreii a-

cıyarak burkuldu. Acayip ve mf'lankolik kuvetle
rin benliğinizde kayna§ıp oynaftığını duymak, ,, . .., 
bunun yanında, gönlünüzün sizi kendilerine doğru 
çektiği varlıkların buna kar§ı gösterdiği kayıdsızlıi ı 
bilmek, ne çok ıstırap verici bir şey! inik bir kcı.fo· 
sin önünde tek başına, cemiyetten hariç, ümidsiz, 
ayakta durmasına ve ıstırabı içinde pencereden dı· 
ıarı bakıyormut gibi görünmesine rağmen, gene 
mesuddu. Zira o anda kalbi yaııyordu; ateı ve e• 
lemle ıenin için çarpıyordu, lnge Halm; ve ruhu &e• 
nin sarışın, pnrlak, ıen, çap km ve bayağı, uf acık 
~l\hsiyetini kolları araııında sıkıyordu. 

Bir değil, birçok defa, musiki sesi, çiçek kokusu 
ve kadeh çınlamasının hafifçe geldiği münzevi bir 
yerde, eğlencenin uzak gürültüsü içinde ıesiniıı 

tembrini arıyarak, senin yüzünden ıstırap ce
kerek, yüzü ateşler içinde, ayakta durdu, ve bütfüı 
bunlara rağmen mesuddu. Bir değil, birkaç defo, 
durmadan düıen Magdalena Vennehren ile konuş· 
tuğunu, ve onun kendini anladığını ve onunla g:H. 

di1ğünii ve ciddi olduğunu dütünerek canı sıkıldı; 

halbuki sarı~ın lnge, yakınında olduğu zaman bile, 

ona UZllk, yabancı, acayip görünüyordu, zira onun 

dili kendi konuımaaı değildi, ve bununla beraht'r 

gene bahtiyardı. Zira, saadet, diyordu kendi kendi

ne, sevilmek değildir; bu istikrahla karıtık bir gu. 

rurun memnuniyetidir. Saadet, aevınek ve belki s~

vilen varlığın yanında olmak hayalini veren uft- k 

anlan y~kalamaktır. Bu düşünceyi kalbine yazdı, 

manasını büsbütün değiıtirdi ve bütün derinliğin· 

ce hiaaetti, 

(Sonu c.ıar) • 
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28- 11. 1939 

Dahiliye Vekilimiz Hatay' dan 
Adana'ya geçti ve bir 
çok tesisleri t~tkik etti 

(Başı 1 inci sayfada) 
lediği nutukta Faik Öztrak'ı şehir na
nıına selamlamış ve Milli Şefimizin 
E:el~m ve sevgilerinin İskenderun hal
kında tevlit ettiği sonsuz sevinç ve 
heyecan hislerine tercüman olarak 
Değişmez Genel Başkanımız ne!dinde 
halkın sarsılmaz bağlılık ve ve tazim
lerine tercüman olmasını Dahiliye 
Vekilinden dilemiştir. 

Faik Öztrak verdiği cevapta Hata
y'a ayak bastığı andan itibaren kahra
man hataylıların şahsında cümhuriyet 
hükümetine karşı gösterdikleri eşsiz 
hislerle dönmekte bulunduğunu söy -
liyerek teşekkür etmiştir. 

Dahiliye Yeki li ziyafetin akabinde 
samimi tezahürat arasında Adana·~,a 

hareket etmiştir. 

Milli Şef' e tazim ve bağlılık 
Antakya, 27 a.a. - Hatay'ı ziyareti 

rnUnasebetiyle Dahiliye Vekili Milli 
Şefe aşağıdaki telgrafı çekmiştir: 

Riyaseticümhur Katibi 
Umumiliğine 

Dün gece lsbnderun'a bu sabah 
~ ntakya'ya geldim. Gerek bu iki şe

Dahiliye vekili, Adana kulübünde 
şerefine verilen bir ziyafette bulun
duktan sonra Atatürk parkına gide
rek Atatürk anıtına bir çelenk koy
muş ve büyük sulama kanalları ve 
Seyhan barajı inşaatını tetkik etmiş
tir. Faik Öztrak, Adana mezbahasını 
ve memleket hastanesini de gezmiş 

ve biHibare Halkevindeki öğretmen
ler ·ne gençliğin toplantısında bulun
muştur. Bu toplantıda Adana gençli
ği ve öğretmenleri ile yaptığı hasbi
hallerden çok mütehassis olan Dahili
ye Vekilimiz, bugün de Seyhan kaza 
kaymakamlarının iştirak edecekle
ri bir toplantıya riyaset eyliyerek 
kendileriyle vilayet işleri hakkında 
görüşecektir. 

Kuvetle tahmin edildiğine göre, 
Faik Öztrak buradan Tarsus ve Mer
sini ziyaret edecek ve buralarda da 
tetkiklerde bulunacaktır. 

Nafıa Vekilimiz 
Mühendis mektebinde 

hirde, gerek yol boyunda~i köy ve ka- İstanbul, 27 (Telefonla) - !stan
•abalarda • halkın umumı ve coşku? bulda bulunan Nafıa Vekili General 
tezahürlerıyle karşılandım. Antakya - .. 
• • <" f · · 1"' ı h t l l Ali Fuat Cebe soy bugun saat 11 de Ga azız ~e ımın se am arını a ay ı a- .. . . . .. .. 

ra tebşir ettiğim zaman halkın gös- muhendıs mektebıne gıde~ek. m~dur 
terdiği heyecan ve §Ükran hareketleri B. Osman ~evf~k'le mektebı~ ~~tı~~ç
çok §iddetli ve samimi idi. lan ve faalıyetı ~a~kınd~. g~ruşmuş -

Tetkikatıma devam ederek gece A- tür. İstanb~l. :alıs~. B. L~tfı Kır~ar 
dana'ya hareket edeceğim. Na~ıa Vekılı?'1.ız. m.uhendıs ~ekte~'.~-

Keyfiyetin sarsılmaz tazim duygu- de ıken k~~dısı.nı .zıyaret etmış ve og
larım ve bağlılığımla beraber Büyük le y~meğı.nı b~.rlıkt~, talebe arasınd.a 
Şefime arzını rica ederim. yemışlerdır. Muteakıben Nafıa Vekı-

Dahiliye Vekili li vali ile birlikte Taksim'e giderek 
FAiK ôZTRAK yeni yapılan şehir gazinosunu gezmiş 

Bu telgrafa Milli Şef şu cevabı ver- tir. Nafıa Vekilimiz yarın akşam An-
ıtıişlerdir : kara'ya hareket edecektir. 

B. Faik Oztrak 
Dahiliye Vekili 

Telgrafınızdan memnun oldum. 
Tetkiklerinizin güzel Hatay için çok 
faydalı olacağından eminim. 

lSMET lNôNÜ 
Hatay'daki seyahati münaaebetizle 

Dahiliye Vekilimiz Faik Öztrak ıle 
Bl§vekilimiz Dr. Refik Saydam ara
•ında da ayrıca telgraflar teati edil
ıniıtir. 

Fransızlar 
100 milyon f rankhk 

tütün 

(Ba§t 1 inci say! ada) 

tütününe mukabil bu sene (100) mil
yon franklık türk' tütünü mübayaasına 
karar verildiği ve bu kararın Ticaret 
Vekaletine bildirildiği haber alınmış
tır. Türk tütününün istikbaldeki eatı
şı için <le bir emniyet ve istinat amili 
teşkil edecek olan bu karar memnuni
yetle karşılanmıştır. 

ULUS -~-

KÖY 
Enstitüleri 
kuruluyor 

(Başı 1 inci sayfada) 

kaletlere göndermiştir. Köy enstitü
lerinin teşkilinden maksat, köy eğit
meni ve köy öğretmeni yetiştirmek 

ve yurdumuzun muhtelif mıntakala
rındaki hususiyetleri göz önünde bu
lundurarak pratik bilgili unsurlar ka
zanmak ve köylüyü bu vasıta ile bil
gi ve kültür sahibi yapmağa çalış
maktır. 

Projeye göre muhtelif şubelerden 
mürekkep olacak olan enstitünün öğ
retmen şubesind::ki tahsil müddeti 5 
sene olacak ve diğer şubeler ve bu 
şubelerin tahsil müddetleri ayrı ayrı 
nizamnamelerle tayin ve tcsbi.t olu
nacaktır. 

Enstitülere tam devreli köy ilk o
kullarını bitirmiş çocuklar seçilerek 
alınacaktır. Tahsil müddetlerini biti
rerek öğretmen tayin edilenler Ma -
arif Vekilliğinin göstereceği yerler -
de yirmi sene çalışmağa mecbur ola
caklardır. Öğretmenlere ayda 20 lira 
iicret verilecek, muvaffakiyet göste
renlerin ücretleri altıncı ders yılı ba
şında 30, ve on dördüncü ders yılı ba
şında 40 liraya çıkarılacaktır. 

Bunlardan başka öğretmenlere va
zifeye başladıkları tarihte 60 lira ser
maye ve ayrıca istihsale yarıyaeak ıs
Iah olunmuş tohum, cins fidan ve sa
ire gibi maddeler parasız olarak ve
rilecektir. 

Köy öğretmenleri için tekaüt ve 
yardım sandıkları 

Bu proje hükmüne tabi olacak köy 
öğretmenleri için Maarif Vekaletin
ce, vekalete bağlı olmak üzere hükmi 
şahsiyeti haiz bir "köy öğretmenleri 
tekaüt sandığı., ve bir de "köy öğret
menleri sağlık ve içtimai yardım san
dığı,. kurulacaktır. Bu sandıkların 

gelirlerini, her yıl Maarif Vekaleti 
bütçesinde bu namla açılacak fasla 
konulacak tahsisat ve öğretmenlerin 
aylıklarından kesilecek % ı ler teşkil 
edecektir. 

Parti 
kongreleri 

(Başı 1 inci sayfada) 
re ocak ve nahiye kongreleri yılda 
bir, kaza ve vilayet kongreleri iki 
yılda ve büyük kongre ise dört yıl
da bir toplanır. 

Ocak ve nahiye kongrelerinin her 
sene toplanması asıl ehramın kaide
sini te§kil eden kütlelerin en müte
kasifi burada bulunduğu iç.in, halk 
arasındaki fil<ir ve his dalgalarına 
her sene temas etmelt ve ihtiyacı 
yakından görmek tabii bulunduğun
dan, onların dilekçeleri muntazam 
bir usul ile en yüksek kademelere 
kadar gelir. Parti kongrelerinde her 
yerin içtimai ve iktısadi dertleri 
tam hir serbesti içinde müzakere ve 
münaka§a edilir. Ve bu suretle bü· 
tün memleketin muhtelif meseleler 
üstündeki taze görüş tarzlarını an
lamak mümkün olur. Parti kon
greleri memleket clavô.larının orta
ya atıldığı ve her şeyin serbeııtçe ko
nuşulduğu yer olduğu İçin, siyasi 
terbiyenin inki~afı için en mükem
mel bir mektep olduğunda §Üphe 
yoktur. Büyük Türk inkılabının ku
ruluşunda ve yÜrÜyÜ§Ünde daima 
rehberlik etmiş ve türk tarihine en 
parlak sayfalar iliive etmekle bü
yük vazifesini yapmış olan partimi
zin önümüzdeki yıllarda ümitle do
lu yeni ufuklara yürürken tarihine 
daha büyük 7.aferler kl'ydetmesini 
bütÜn kalbimizle tf'menni "'dP.t'İ-. 

N.A.KÜÇÜKA 

Fin-Sovyef hududunda 

Denizde kurulan . tuzaklar 

Miknatlsh · maynlarm 
sırrı kesfedildi mi? 

J 

(Başı 1 inci sayfada) kopmuş bir mayn Texel b~ndine ç.ır 
rafından kurtarılmışlardır. mış ve ciddi hasarlara sebep olmuı 

Bir haftada batırılan vapurlar tur. 
Loncıra, 27 a.a. _ Remen bildirildi- Bir Japon §İrketinin tedbiri 

ğine göre bu ayın 25 inde hitama e _ Tokyo. 27 a.a. - Münakalat neza 
ren hafta içinde hacimlerinin yeklı • retiyle istişareden sonra, Nippon Y 
nu 26.000 tona baliğ olan 11 ingiliz sen Kaisha japon seyrisefain şirket 

muvakkat bir tedbir olmak üzere, g vapuru batırılmıştır. Hacimleri yekii-
milerinin Londt;a yerine Liverpool nu 24.000 tona baliğ olan 4 bitaraf va-
uğramalarını kararlaştırmıştır. 

pur ile iki Fransız vapuru da keza ba- Mayn harbi neticeainde bat 
tırılmıştır, fransız vapurlarının ha-
cimleri yekunu 3.000 tondıır. gemiler 

Londra, 27 a.a. - Dün batan, kr 
Bir alman gemisi battı vazör halinde teçhiz edilmiş Rav 

Kopenhag, 27 a.a. - Bir alman ba- Pindi İngiliz gemisinde 300 kadar s 
lıkçı gemisi, Danimarkaya ait Lange· bay ve bahriye neferi olduğu sanı 
land adası yakınında bir mayne çarpa maktadır. 

rak batmıştır. Miirettebatından üç ki- l:rveç gemiainin batı§ sebebi 
şi bir Danimarka torpitosu tarafından Londra, 27 a.a. _ Gustaf Isveç g 
kurtarılmıştır. Diğerlerinin ne olduk- misinin mürettebatından 19 kişi b 
!arı maliim deı;ildir. 

balıkçı gemisi tarafından kurtarılmı 
Kopenhag'ı müdctlaa için tır. 

Kopenhag, 27 a.a. - Kopen.ıag li - Bu geminin bir mayne çarptığı 1-a 
manını serseri maynlere karşı hıma - kındaki şayialar teeyyüt etmemel:t 
ye etmek için faaliyetle çalışılmakta- dir. Bu geminin makinelerindeki b' 
dır. Limanın etrafında madeni telör - arızadan dolayı hasara uğraclığı 
güler ve büyük tahtalar konulmuş - nılrrv>ktadır. 

tur. Bir lngiliz vapuru karaya 
l' ah.afonan bir alman c:emisinc oturdu 

tecavüz eden alman dcni.z!ıltıcı Londr.-, ?.7 a a. - Bir ça'"pışma n 
Londra, 27 a.a. - Amirallik dairesi, ticesinde hasara uğrıyan inp.ili 

bir İngiliz harp gemısı tarafı:-ıdan ''Stangate" vapuru, bu gece. İngilt 
zaptedilerek ingiliz müs:ıdere mün:t - renin Şı!rk sahill,.rinde bir ı;man c 
tebatı tarafından bir İngiliz lim~nı.ı~ v~rıncle karaya oturmm; vr. 
doğru yola çıkarıimıs olan Borkuma Fileudchi trcms:ıtl'lnt:ğinin ka 
adındaki alman vapuru bir alm?.n t~h tanı yarnr:na ra[·.,1en va::rilesi 

(Başı 1 inci sayfada) telba~irini~ t_ecavüzü·~e maruz kal~ış den ayrılmadı ve bu uğurda öld 
Finlandiya' da endişe yok o~d.ugnu .bıld~rmel:te<lır. Borkum, ın- ı Londra, 27 a.a. _ Pilsudski adınd 

Helsinki, 27 a.a. - Sovyetler tara- gı.1.ız sahıllerınde karaya otu~mu.ş ~e ki Polonya transatlantiğinde 14 ing' 
fından ileri sürülen ve finlandiyalı- murettebatı tarafından terkedılmıştır. liz bahriyelisi bulunmakta idi. Bu g 
lar tarafından malüm olduğu veçhile İngiliz mürettebatı arasmda tcldnt 1 minin iki mayna çarpmıs olduğu t 
tekzip edilen hudut hadisesi hakkın- yoktur. fakat 4 alman bahriyelisi öl • min edilmektedir. ~ 
da hiç bir endişe izhar eylememekte- düriilmüstür. Kaptan, yaralanmıştır. f.'akat gemi 
dir. Bir alman ıuıpuru kendiaini si tamamiyle tahliye edilmeden ev 

Helsinki mahfilleri Finlandiya'nın batırdı gemiden ayrılmaktan imtina etmişti 
Sovyet hududu yakınında ı!sl:er tah- Bern, 27 a.a. _ Alman istihbarat Miirettebat ve yolcular, sRndallar 
şit etmemiş olduğunu ve fazla olarak bürosu tebliğ ediyor: \'e sallara binmişlerdir. Kaptan müt 
pu:ar günii Finlandiya kıtaatının isti- A<lolf Woermann adındaki ve 8.577 akiben bir sala binmiştir. Biraz sonr 
rahat halinde bulunduğunu ilave et· ton hacminr1~ki alman vapuru, bir in- kaptan, bir ingiliz muhribi tarafın 
mektedir, Aynı mahafil, Finlandiya giliz gemisi tarafından aranılmaktan dan alınmış ise de bir kaç dakika so 

d . hükümetinin hakikati meydana çıkar kurtulmak irin Atlas Okyanosunun ra ölmüştür. Projenin bir diğer mad esıne göre 3 

0 
k' · ahl' · d 

f mak için icrası zaruri addedilen her cenubunda kendisini batırmıs.tır. 127 14 ışı t ısıyc san alJarına bin de enstitülerin her türlü masra ını 
tilrlü tahkikatın icrasını kabul etme- kic:.iden ibaret olan bütün müretteba- mişlerdir. Diğerleri ellerine ne geç karşılamak üzere Maarif V çkalefr :r • • 1 d 

t ni.~ muhtemel bulunduğunu beyan tı ile 18 i kadın olmak üzere 35 ki .. i- mış ıse ona yapışmış ar ır. 939 bütcesine 602.650 lira .fev.lr:ı.1Sde :r t f·ı • k · · d b' k k" ' ~ ~~'---~~·s:.ı•-- ~==~=~~.,.,,.,.- -''""-'"'J..:J 4...1-.. -- vaJcular.a n ı a netıcesın e ır aç ııı t vyet prote•low kurtarılmı}tır. ıer otmu:rtur. 

Moskova, 27 a.a. - Finlandiya orta Karaya vuran alman vapuru Bir İngiliz kruvazörüne hücu 
elçisi, Kesine Sovyetlerin protestosu- Londra 27 a a Şimal den· · d 

Amsterdam, 27 a.a. - Almanların, , .. - ızın 
nu tevdi etmiş olan B. Molotof'a key- bir İngiliz kruvazörü alman tayyare] 
f • . h evelki gün, Holanda sahilinde, Schie-
ıyetı ükümetine iblağ edeceğini ve ri tarafından hücuma uğramış ve ü 
1• momikhooz civarında karaya vuran ı 

ta ımat alır almaz cevap vereceğini a man tayyaresi 14 bomba atmııtı 
bildirmiştir. Gerrit Fritzen vapuru mahvolmuş sa- Yedi alman tayyaresi ikinci bir h" 

yılmaktadır. Kazazedeler bir alman Sovyet not cum daha yapmıştır. Bu hücumlard ası tahlisiye vapuru tarafından kurtarıl - h. b' · (Ba.~ı 1 inci sayfada) Moskova, 27 a.a. _ "D.N.B." aJ·an- ıç ırı muvaffak olamamııı.tır. 
mıslardır. .ı :r 

Alman tahıidafl 

Slovakya'nın ~arkında 

Dahiliye Vekilimiz Adana'da 
roatK"unrlllt aun saoan re'faiatlerınde 
<lalifüye rnU.tepr muavini, hususi ka
lem müdürü olduğu halde Adanaya 
gelmiştir. Vekilimiz vilayet hududun
dan itibaren Adana valisi Faik Üstün 
tarafından karşılanmış ve Adana ga • 
rında da belediye reisi, kumandan, 
Seyhan ve İçel mebusları, Parti reisi, 
emniyet müdürü ile bir askeri kıta, 
partililer, halkevliler ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından selamlanmış
tır. Faik Öztrak garda kendisini kar
§ılamı§ olan zevat ile bir müddet gö
rüştükten sonra yanında Faik Üstün 
olduğu halde yeni yapılmakta olan 
lialkevi in§aatını tetkik etmiş ve mü
zeyi gezmiştir. 

Diğer taraftan alınan haberlere gö. 
re, İngilizler tarafından da fransız 

mübayaasından daha çok yüksek mik
darda tütün satın alınması için karar 
verilmek üzere olduğu ve bunun da 
yakında tahaJ.-' ·k etmesi ihtimali bu-

ğı haberlere atfen, şarki Slovakya'nın sı bildiriyor: uy le anlaşılıyor ki, alman tayyar 
askeri mıntakasında, Polonya harbi - B. Molotof'un Finlandiya elçisine Zincirinden kopan mayn lerinin ingiliz harp gemilerine kar 
nin bittiği zamandanberi hiç görül - verdiği nota meselesi hakkında bura- Amsterdam, 27 a.a. - Zincirinden hücumları akim kalmıya mahkumdu 
memiş derecede fazla alman kıtaatına da umumiyetle söylendiğine göre, bu Bir alman denizaltısı batırılmıı 
tesadüf edildiğini yazmaktadır. Kıta- nota, Finlandiya kıtaatının, Kareli' - göstermekte olduğu mukavemeti kır- Londra, 27 a.a. - 19 teşriniaanid 

lunduğu anl 'lktadır. 

atın çoğu, Karpat Ukranyası sınırla - nin yirmi yirmi beş kilometre gerisi- mak maksadiyle bundan böyle Mos • bir alman denizaltısı tarafından batı 
rında, şark hududu boyunca tahşit e- ne çekilmesini israrla istemekte, fa. kova tarafından Finlandiya'y.a açıla - rılan 4000 tonluk ingiliz Pensilva va 
dilmiştir. Müşahitler, alman kıtaatı - kat şekil ve muhteva itibariyle çok cak olan şiddetli "sinir,, harbının mu puru mürettebatı, denizaltının da h 
nın bu mıntakadaki mevcudiyetini, kati bir mahiyet taşımamaktadır. Sov- ka<ldemesini teşkil etmekte olduğu dise mahalline yetişen İngiliz destr 
Karpatlar altı Ukranyasına karşı hiç- yet hükiimetinin Fin ordust!na mensup mütaleasında bulunmaktadırlar. yerleri tarafından batırılmış olduğu 

İngiltere Krah Alman menıeli bir taarruz hareketine geçmemesi içi~ bazı müfrezeler tarafından yapılan Sovyet radyo•unun neşriyatı nu sölemişlerdir. 
Rusya'ya bir ihtar şeklinde telakki e· bu ani hareketi izam etmek niyetinde ,,. Moskova, 27 a.a. - Finlandıya a _ ----

malların müsaderesi 
diyorlar. Bu kıtaatın tahaşşüdü hak - o~~adığ.ını ve burada zannedildiğine leyhtarı neşriyata devam eden ::>ovyet Cem o 1 li Üs n Ü T o ray 
kında, şimdiye kadar, ne alman hükii-. gore, Fınlere, gene bir ricat sahası radyosu, Helsinki'nin yaptığı yeni 
meti tarafından, ne de Slovak bükü - bırakmak istediği tebarüz ettiriliyor. tah~ik ?a~ek~tinin Sovyet l<usya'da 
meti tarafından hiç bir resmi beya • Aynı zamanda, bütün matbuat, Fin- derın bır ınfıal uyandırdığını bu tah-
natta bulunulmamıştır. landiya aleyhinde şiddetli neşriyat rik neticesinde, hudutsuz oir kin du • 

E b k • başlamıştır. Gazete sütunları, Kareli'· yan milletin, kudretıı· memleketı'nı'n sasen u ıtaat öyle belirsiz bır d 
e vukua gelen hadise münasebetı'yle tamamiyetı' · 'hl"'l ı .. d şekilde geliyor ki, halkın telaşa düş - nı ı " e as a musaa e et -

. . yapılacak amele içtimalarına söylene- miyeceğini söylemektedir. 
(Ba§ı 1 inci sayfada) muruna, Jean Monnet'ye tevdi edil - mh ebsın.e ımkan yoktur. Yalnız gelişleri cek nutuklara, tezahürlere ait karar· 

· · a erı süratle yayılmakta ve Slovak- ı 1 Kızılordu muhafızları lngUb: anlaşmasına ait tefsiratta bu- mıştır. 1 · ar a doludur. Bu kararlarda kullanı-
hınan alman propagandası bunun ehe- Monnet 1919 dan 1923 e kadar umu- arın ıftirakçılık ate§İni alevlendir - lan lisan çok şiddetlidir. Hep yeni fi- K hududu geçti mi? 

• k"' . mektedir. Bunlar, Macaristan'ın zap- k' 1 .1 . openhag, 27 a.a. - Poıitikenman illiyetini küçültmeğe çalışmaktadır. mı utıp muavini sı''-ltiyle Milletler ır er ı erı sürülüyor ve deniliyor ki: H 
h G b 1 . C . t' . t k 'k 'k . d" l' tettiği arazinin istirdadı için Alman- Eg-er "•'mdı' Fı'nlandı'ya vazı"ye- elsinki gazetesi, kızılordu muhafız-~r. ö be sın memurları, iaşe ve tes- emıye ının e nı ı tısa ı ve ma ı :ı 

1 l .h h . İ · 1 · · 'd . . ç· . 'h ya'dan yardım göreceklerine dair o - tı'nı· deg-ı'•tı"rmez ve Sovyetler it- arının bugünlerde Finlandiya hudu-ı at ususunda Fransa ile ngiltere- servıs erını ı are etmıştır. ının ı - y d 
larak, eylül ayında kuvetle hüküm t•h d unu çok geçtiklerini ve Fin askerle-nin gayretleri telif ve tevhide matuf yası tedbirlerine iştirak eylemiş ve 1 a ının muslihane tekliflerini · 

"l · al Am ·ka d • 'f 1 sürmüş olan ümidi terketmiyorlar. Slo kabul etmezse, Kızılordu, Fı'nlan- rı. tarafından püskürtüldüklerini, ih • "' an anlaşmanın hiç bir zaman tatbik şım erı sın a resmı vazı e er 
d. ·· .. t•• vak ahalinin en mutedil unsurları bu dı"ya aaken'nı·n tahrı"ka' tına bı'r nı·· tırazi kayıtlarla haber veriyor. e ılmiyeceğine dünya efkarı umumi- gormuş ur. 

}'e · · 'k · · 11 • d 1 vaziyeti Rusya'ya karşı bir ihtar §ek- hayet verecektir. .Kızılordu askeri tayyareleri, Ca • 
sını ı na ıçın e erın en ge eni ya- Saint Brice, Amerikadaki mübayaat !inde t l'kk' • ki 1 relıe sahilinde her gu"n keşı'f uçu.,la -

ı> ki d B ı e a ı etmenın a a yakın ge • Moskova'nın büyük mensucat fab. :r ~ca ar ır. uya an neşriyata karşı için vaziyetin daha mug·lak oldugvunu, d·-· h b rı yap kt d ı u 
1 

· 
du p . d"I bl' k . ıgı, ya ut, u kıtaatın··' _Romanya'yı ri·k· a.s.ı olan Trecngrud1'a, Fı'nlandı'ya ma a ır ar. oun ardan bir ço • n arıste neşre ı en te ıg ·ati bır zira şimdiden faalı'yette bulunan bı'r k - f' h 
t orkutmak ve daha m t ti la h k · · gunun, ın ava dafi bataryaları ta • 
d
e.kzip teş.kil ed .. er . . A.nlaşmanın ak • çok İngiliz, ve fransız lıeyetler·ını'n me . . usaı şar ar u umetının ateşle oynadığından f d 

hır tıcaret muahedes· · ] - hah d ra ın an düşürüldüg"ü söylenmekte _ ı.ndenberı hen uz ıkı hafta geçme - sa isini telif ve tanzim etmek mevzuu • . 1 ımza amaga mec se en bir karar vermiştir. Bu ka _ 
tllı~t~r .ki, Londra. v~ Pari~ ~ü~~imet - balısolacoğını kaydediyor. Bu işin şe- bur etmek ıçın yapılan gayretlere yar- rarda deniliyor ki: harbe tahrik eden dir. Finlandiya'nın cevabı 
1~rı ıl:ı demokraııının azmını gosteren 1 fi büyük İngiliz • Kanada sanayicisi dım maksadiyle tahıit edildiği zan- her darbeye üç misli ile mukabele e-
h nındadırlar dcceg-ı'z F' ı d' ı· Helsınki, 27 a.a. - .Fınlandıya hu"_ hır sürat ve metodla tatbikata geçmiş Arthur Purvis olacaktır. Purvis on · . · ın an ıya emperya ıstleri-

1 nın yol t• ·ı · ı kümeti, müzakerelerden sonra Sov • ~ı unuyorlar. Kordinasyon komitesi- seneclenberi büyük bir Kanada şirke- . a ge ırı mesı zamanı ge miştir. 
llın ba J M ' · · · j • Al 'd k Lenıngrat'ta ittihaz edilen kararlar yetler notasına verdiği cevabı ne,.ret-h. şına can • . on.net nın ta!°ı~ı 1 tini idare ve şıınal ve Cenupp Ameri- manya 1 s 
~!hassa kayda layıktır. Bu tayının 1 kası ile cenup Afrikasıncl;ı çok mü _ a 1 pek şiddetlidir. miştir. 

~tıksek bir '"emzi manası vardır. Bu him şirketle teşriki mesai etmekte _ Finlandiya'nın cevabı Finlandiya hUkUmeti, geçenelerde 
tc•k'l · F ] İ ·ı · H ] · k Rusya ile yapılan müzakerelerde va _ h ,. ı ve tayın ransız a ngı terenın dir. • ı ı ı e sın i, 27 a.a. - Nazırlar mecl.i _ 
arbi kısa bir zamanda kazanmıya az- Oeuvre gazetesinde Genevieve Ta- gemı erımız s~, dün B. Molotof tarafından B. Kos- zi!.etini açıkça tesbit etmiş olduğunu 

ltıetmiş olduklarına delalet etmekte - bouis komiteye "İlk fransız - ingiliz k~nen'e tevdi edilmiş olan notayı tet- muşahade eylemektedir. 
dir. nezareti" ismini vermektedir. İstanbul, 27 (Telefonla) _ Öğren- kık etmek üzere bu saba•h saat ıı de K~za Finlandiya tarafından hiç bir 

J e JoLırnal de ~aı'nt B 'ce Daladı' · · toplarım t tahrık vukubulmadığı da mu" .. aha de .. "' rı ' - f l dığıme göre Almanya'da in...,atı biten ış ır. :r 
}'.e • Çemb~rleyn anlaıı.masının 17 teş- ran ve a man mallarının ,... R be ı d ~ olunmaktadır: Finlandh·a tarafından 

- :r Doğu ve Egemen vapurlarının geti- . esmen yan o un uguna göre, J tı.nisanide imzalandığı ve 23 teşrinisa- musadercsi Fınland· h"k·· · M k hiç bir top atılmamıştı. Halbuki Sov-rilmesi için tetkikler yapılmaktadır. ıya u umetı, os ova'ya pek llıde yanı· bı'r h"fta gı'bı' k sa bı'r mu"cl T ı 27 t h yakında k · yetlerce vaziyet böyle deg~ı.ldı'r. · .. ı - a ıran, a .a. - ran ükümeti, Gemilerimizi getirmek mümkün 0 • cevap verece tır. 
det so:ı-a d" komı't .. nı· ... teskı'l edı'Jdı' bı'ta f ı t tl 'd 1 l Mamafih Finlandiya hu"ku"metı·. .. " • .. ·• - ra mem c.ce ere gı en a man ursa bunları ingiliz kumpanyaları si- Sinir harbi mi? 
~iııj hatırlatarak diyor ki ~ : mallarının müsaderc"i haitkındaki ka· ı;orta edecektir. YalnıZ" bu takdirde tyı· malumat 1 kt 1 F' 1 Rusya tarafından da aynen öyle hare-

lngiliz - fransız komitesi bugün te- · ·ı· h"k.. · · ı ama a 0 an ın an- ket edilmek şartiyle, hudut iizerinde-.._ rarı ıngı ız u umetı nezdınde pro- ödenecek primin çok yüksek olacağı diya mahafili d" k" h11.d· 1 · F' 
-süs etmiş ve idaresi bir franaız mc- teıto etmi tir .. 1 · ' un u il ıse erın, ın- ki kıtaatını Rusya'nın istediği derin-

i . ıoy enmektedır. landiya'nın Sovyet metalibine karıı tikte geri almıya hazırdır. 

hakkındaki emirnameyi imzaladı 

bugün şehrimizde 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Polon

ya'nın Almanya tarafından işgalinden 
sonra Romanya'ya geçen ve iki ay
danberi Romanya'da bulunan Varşova 
biiyük elçimiz Cemal Hüsnü Taray 
bu sabahki trenle İstanbul'a geldi ve 
akşam Ankara'ya hareket etti • 

~:=================~ 

Ankara Borsası 
27 lkincite~rin 1939 fiyatları 

ÇEKLEH 

Londra 
Nev.>ork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Var§o\•a 
Budapc5te 
Rükrcş 
Belgrıı:l 
Yoko.hama 
Stokho'm 
Moskova 

Acılı$ Kapanıe 

5.24 5..24 
130.025 130.36 

2.96575 2.8980 
6,76125 6.76125 

2il.315 29.315 
69.405 69.2520 

21.675 21.675 
0.97 0.97 
1.6125 1.6125 

13.61 13.61 

2.:ı8175 23.8175 
0.9Z 0.92 

2.495 2.4-95 
31,355 31.355 
31.19 31.19 

ESHAM VE TAIIVILAT 

1933 türk borcu ı. 
ll. 

.. lll. 19.65 19.70 

N.O!: Hizalarında bulunm.ryan 
dc~vı~lcr için fiyat tcı;cil edilme· 
mıştır. 
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Balıkesir bölgesinde ı-·~·i·~·~i.~ö~RA;~A ..... , 
heden terbiyesi faaliyeti MuhöSibTn-K·itöbı 

Divan muhasebat murakiplerinden 
bay Yusuf Kenan Unsal'in "Muhasi
bin kitabı" umumi başlığı altında 
neıre başladığı bir serinin ikinci ıa· 
yısını teşkil e<len eserden bu ıütu • 
numuzda evelce bahsetmiştik. Şimdi 
müellif serinin ilk sayısını teşkil e. 
den "Vergilerin sureti hesabı ha.klcın· 
da tatbiki misaller ve umumi tevki· 
fat cetvelleri" isimli eserini de bas· 
tırarak satışa çıkarmıştır. 

Bütün devlet daire, müessese, ida· 
rei hususiye, belediyelerle hakiki ve 
hükmi şahısların he ap, tetkik, mu· 

't rakabe ,teftiş tediyat işlerinde çalı -
şan memur ve müstahdemlerin vazi -
felerinde sürat, kolaylık, doğruluk te
miniyle beraber zaman, emek ve ener

Balıkeıirde Gençlik kulübü beden terbiyesi mükellefleri bir arada jiden de tasar.ruf temin etmek maksa

dört yilz doksan bir lira seksen dört ku
ruş ve ilk teminat bin dört yüz altmıı bir 
lira seksen dokuz kuruştur. 

3 - Şnrt k6.ğıdı ve ntimune her ~n 
komisyonda görülebilir. Ve şart kağıdı pa 
rasu: alınabilir. 

4 - İıteklilerin htanbul levanın imir· 
liği muhaeebociliği veınesine yatıracak· 
lan ilk teminat makbuzu veya banka ke· 
falet mektubu ve şart kağıdında yazılı sair 
belgeleri de havi teklif zarflarını eksilt. 
me aaatinden bir aaat evelin~ kadar ko· 
misyonumuzda bulunmuş olmaları Ulzım. 
dır. (9371-5822) 15811 

Elektrik, kalorlf er ve 
sıhhi tesisat yapllrllacak 
Erzurum C. H. P. idare Heyeti 

Batkanhfından ı ' 
Kapalı urf usuliyle eksiltmeye ko

nulan it: Erzurumda yeni yapılmak
ta olan halkevinin elektrik kalorifer 
ve sıhi tesisat inşaatıdır. 

1 - Bu i§in bedeli keşfi 33540 lira 
91 kuruştur. 

2 - Talipler bu işin evrakı fenni
yesini Erzurum Parti başkanlığında 
müteşeı.kkil komisyonda okuyabilir -
ler. 

Kiralık : 
Kiralık konforlu daireler - Yenişehir· 

de Yüksel caddesinde Mimar Kemal mek· 
tebi karıtııında yeni yapılan apartmanın 
beıer odalı ve her türlü modern konforıı 
havl kaloriferli daireleri lı:irahktır. Her 
~ıı saat 10 ill 18. Telefon: ı497 4109 

Kiralılr daire - UJu5 meydanında Ko • 
çalı: hanında 1 ci katta büro için bir daire 
kiralıktır. Kaloriferi asansörü var. Kapıcı· 
ya müracaat. 425.s . 

S od~l! daire - Birinci kat, mnıarnbah 
b:ıhçe ıçınde. Aylığı 52 lira Y. Ş'ehlr Kaz 
Öı:alp caddesi. Onuvluk sokak 8 Behi~ 
Tümer. 4315 

Acele kiralık kat - Atatürk bulvarı 
Bakanlıklar karşm 19 No. lu Ap, 1. ci kat 
5 oda 1 hol hava psı elektrik ıaire. 2. ci 
kata müracaat. 4340 

Kiralıl: - Yenlıehirde Me$rutlyet cnd • 
deai Özenli sokakta üç oda ve hol ve antre 
müsait fiyatla Tel: 3629. 4349 

Küçük ilôn şartiorr 
Dört satırlık küçtik ilanlardan ı 
Bıt dela ıçın JO Kuruş 
llu defa ıçuı SO Kuruş 
Üç defa ıcın 70 Kuruş 
Dort defa ıcın 80 Kurus 

Devamlı küçük ilnnlerdnn her de
fası için 10 kuruş ıılınır. M cııcl5., 
10 defo neşredilecek bir Hlin ıçın 
140 kuruş alınacaktır Bir kolny • 
lık olmak üzere her ııatrr. ıtelime 
aralarındaki boşluklar ıniistesna, 
30 h:ırf itihar cdılmiştir. Bir kiı -
tük illin 120 harften ibaret olma • 
lrdır 

Dört satırdan fazln her ııttu itin 
beher seferine ayrıca on k::unış •· 
lınır. 
Kfiçük illinların 120 harfi gecme
!11esi llıımdır. Bu miktan geçen 
ılanlar ayrıca pul tarifsioe t;ıbi • 
dir. 

~====================:~ 

füıl.ık:.sir, (Hususi~ - Beden ter- j lindc geçit resmine de iştirak etmiş· 
b~yes~ bölge başkanlıgının, beden ter· terdir. Balıkesir merkezinde, Ayva • 
bıyesı kanununun hükümlerine göre, Iık, Bürh.aniye, Edremit, Horan, Gö
bölgemiz dahilinde 21 gençlik kulü· meç, Alibey, Altınova, Balye, Sındır
bti teşkil ettiğini ve beden terbiyesi ğı, Bifaviç, Eusurluk, Bandırma 
mükellefiyetine dibi gençlerin taHm Manyas, Erdek, Edincik, Gönen: 
v~ t.erb~ye.lerine başladıklarını evelce Dursun bey, Zeytinli, Sarıköy ve 
bıldırmıştım. Kepsut kaza, nahiye ve köylerindeki 

diyle hazırlanmış olan bu kitapta bü
tün muhasiplerin ve tahakkuk memur
larının tatbikatta karşılaşacakları bü
tün müşküllerin hal şekilleri arasın
ca kolayca bulunacak şekilde bir ara
ya gctiriltnitjtir. Bu suretle bir muha
sip yapacağı tediyat üzerinden icap 
eden tevkifatı ayrıca hesaplamasına 
hacet kalmadan kitapta bulabilecektir. 
Tatbiki misallerle beraber umumi tev
kifat cetvelini eksiksiz ihtiva eden bu 
kitap daha evelce de basılmış ve iki 
defa tükenmiştir. Ayni rağbetle kar
şılanacağına .emin bulun<luğumuz bu 
eserden dolayı mile11ifini takdir et -
mek bir borçtur. 

3 ..!.. Bu işin muvakkat teminatı 
2515 lira 57 kuruştur. 

Kiralık daire - Yenişehirde tren köp - Kiralık. adı _ Güzel bir oda kiralıktır 
rüsü yanında Telgaza giderken Almac; a- Bir bay için. Yenişehir Demirnpe UrunÇ 

Balıksir viJayeti dahilindeki kaza, gençliğin bu tezahürleri halkın coş· 
naniye ve k~ylere kadar teşmil cdi • kunca alkışlariyle karşılanmıştır. 
len bu teşkılita mensup mükellefler Beden terbiyesi umum müdürlüğU· 
§İmdi haftada 6 saat talim görmekte· nün direktif ve irşadları dahilinde 
dirler. Bu çalışmalar, intizam ve di - viHiyetimiz dahilinde beden terbiyesi 
siplin hareketleri, vücudu terbiye edi- kanununun emrettiği faaliyet gün 
ci hareketler, kabiliyet arttırıcı tem· geçtikçe kuvet bulmaktadır. Vali B. 
~nıe: olm~< üzere muhtelif ve ca- Recai Güreli beden terbiyesi bölge 
zıp bır programa istinat etmektedir. başkanı sıfatiyle bu faaliyeti yakın-

Beden terbiyesi mükellefleri Cüm· dan ve bizzat takip etmektedir. Kaza
huriyet bayramı günlerinde, bu büyük larda kaymakamlar, nahiye müdürle· 
bayramı kutlamak için hazırlanan ge- ri, köy muhtarları ve gençlik bu fa. 
ni?? program içinde kendilerine düşen aliyetin ehemiyet ve büyüklüğü ile 
vazifeyi tam bir mükemmeliyetle ye- müten~ip bir faaliyet göstermekte· 
rine &"Ctirmişler ve bir tertip dahi- dirler. 

Ankara mektubu 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bir Elen gazetesi diyor ki; 

Ziraat ve ota sözleri 
Yüksek Ziraat enstitüleri nebatat 

islahı ve yetiştirme enstitüsü direk -
törü profesör doktor F. Christiansen 
• Weniger ile ayni enstitü asistanı 
Osman Tosun tarafından "Modern 
kuru ziraat esaslarının türk atasözle
riyle izah ve karşılaştırılması" ismiy
le bir eser neşredilmiştir. Bu eserde 
muhtelif kaynaklara müracaat edile -
rek toplamın toprak ve ziraatle ilgili 
atasözlerinin kuru ziraat esaslariyle 
mukayeGesi yapılmakta ve atasözle
rinde mündemiç hikmetler tebarilz 
ettirilerek bu s8z1erin tefsir ve tah· 
Jili yapılmakt~dır. 

4 - Eksiltme 14-12-939 per~embe 
gilnil saat 15 de Erzurum parti ba§kan 
lığında müte~ekkil komisyonda yapı· 
lacaktır. 

5. - .!stekliler eksiltme gilnünden 
aekız gun evcl viliyet makamına mü
racaatla alacakları vesika ile 939 yılı 
ticaret odasında kayıtlı bulundukları
na dair vesikayı dördüncti maddede 
yazılı eksiltme gilnünUn saatından 
bir saat eve! teklif mektuplariyle bir
likte makbuz mukabili komisyona 
vermeleri lazımdır. Bu sa.attan aonra 
verilen mektuplar kabul edilmediği 
gibi postada geçi'kmeler de kabul e -
dilmez. (9716-6081) . 16030 . 

ilk okul binası yaphnlacak 
Eaki~ehir Nafıa Müdürlüğünden: 

partmanındo üç oda bir hol tam konforlu sokak No. 7 (a) 4435 
çok ucuza fıuattır. 4379 

Kiralılc - Üt büyilk oda, hol, banyo. 
mutfak, havaga.ın, elekttik, su mevcut bir 
daire. Fiyatı ucuz. Demirtepe, M.M.V. 
Cad. Kurumlar S. Ongan Ap. 4384 

Kiralılc - Yeniııehir Erdoian ıokak 31 
No. da 4 odalı bir kat kiralıktır. İc;indeki
lere ve yalıut 2763 telefona müracaat 4386 

Kirr.lılc daire - Cebeci Musiki .Muallim 
mektebi karşısında polis karakolu yanında 
3 ada bir hol konforlu birinci, ikinci ve Ü• 
çüncü katlar kiralıktır, 4387 

Kiralık Daire - Sağlık Bakanlığı kar -
11&1 CBi;atııy ıok. No: 24 Akkaya apart. ü~ 
oda, bir hol. -4404 

Kiralık - Maltepe son duraktan 150 m 
ileride asfalt ca.dtlc yanında fevkalide 
manzaralı balkon salon banyo ve konfor· 
lu !içer odalı iki daire. Tel: 5522 4408 

Kiralık - Yenlııehir İsmet İnönil cad. 
nihayetinde su depoı;u yanında Nuri Bar
las Ap. mazbut bir zemin katı 4 oda 1 hol, 
banyo ve saire Tel: 3630 - 2146 4409 

Kiralık Apartman - Demirtepede as • 
faltta 3 oda. 1 hol, balkon, banyo, mutfak, 
acık hava, gtlıel manzara kapıcı ıu dahil 
45 lira Tel: 2776 l'll milrı•~at. ' 4-410 

Devren kiralık lr.alorllerli daire - Dai
mi sıcak su, tam konfor 4 oda 2 hol, Zey
rek Dikmen ea.ddcıi Demirtepe köprüsU 
yanında Dural apartmanı 10 Telefon 3921 

4415 

Kiralık yeni d:ıire - Yenişehirde Yük
sel caddesi yanında Adakalc sokağında 15 
No. lu Bilkur apartımanın.da 3 oda ı hol 
ve ieni§ balkonlu bir daire S2 'liraya. 
Tl: 6972 4438 

Kiralık - Ön Cebeci, Kurtuluş istas .. 
yonu karşısı, asfalta muvazi 2. ci Taikent 
~okQk No. 37 aııar.tımand:ı 3 er odalı 2 da
ıre ve ayrıca bekirlar için 2 oda kiralık • 
tır. Ust kattakilere müracaat. 4439 

Satılık : 
Satılık bakkal dükk!inr - İyi bir mev _ 

kide lıılek bi~ bakkaliye ~ııtılıktır. Postano 
arkns.ı ,San~yı cad. Çı~ıllı matazasında B. 
İsınaıl e müracaat. 4316 

• Satılık ar&alır - Büylık Millet Meclisi 
ınııaatı ;yanında bir parselde iki bw in
§asrtuı uygun ucuz fiyat Tel: 2181 Ycı:ıi 
ılnema üıerinde. 4322 

Satılık otomobil - 938 modeli müceddet 
Llnkoln marka yedek parçalariyle. Yeni 
sinema üzerinde Hayri Dilman Tel: 2181 

4323 
Sarrt:Jt: d_~lt:lt6nlar - İş Bankası .karşı -

sında uç dukklin ucuz fiyat Tel: 2181 Ye
ni ıinema üzerinde. No: S 4324 

Acel• sat!lrk ev - Yenisehir Ertilrk so
katında 4 odalı büyük bah~cli mü&tak.il ev 
Yeni ısinı:ma üıeriııdc 5 No. H Dilmo.n: "Resmi dairelerimizi yaparken Ankara 

mimarisini tcitbik etmeliyiz,, 
Bu suretle ayni zamanda hem folk

Jorumııw, hem de ziraatimizi yakın -
dan alaka<lar eden ve türk köylilsü -
nün pratik tecrübelere müstenit O· 

Kiralık - Yenişehir, Kutlu arkası, Al -
pay tiirk ıokak No: 12, mutfak, ban:vo. hol 

(1570,05) lira _ ve kömürlUıiü havi Uç odalı bir daire. Mü -
racaat Tel: 3982, 2234 H15 

Sivrihisar merkezinde inşa edile -
cek (20934.10) lira keşif bedelli ilk 
okul inşaatının kapalı zarf usulile ya· 
pılan ekı;iltmeainde talip zuhur etme
diğinden 2490 numaralı kanunun 40 
ıncı maddesine tevfikan 28-11-939 ta
rihinden 18-12·939 tarihine müsadif 
paz.artesi günü saat 14-45 e kadar tem
dit edilmi9tir. Ek,iltme vilayet da ~ 
imt enciimeninde kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

Muva:kkat teminat 
dır. 

Tel: 2181. ' 4351 

Satılık otomobil - 34 modeli Ford mar
ka kapalı bi~ otomobil satılıktır. Anafar -
talar eadde&ı gz No'hı mağa:ıaya. müracaat 
ttıilme$l Tel: 2206 4365 

11·11-1939 tarihli Nea Ellas ı 
gazetesine Ankara' dan yazılı· 

yor: 
"İstanbul'u ziyaret eden bir ec· 

nebi; muazzam türk inkılabını pek 
de kavrayamaz. A tatürk'ün canlan
dıran kudreti sayesinde yaratılan 
bu inkılap Ankar.a'da insanı hay· 
ran etmektedir· Anka.ra'daki eski 
ıokaıklar bile ,inkılabın büyüklüğü· 
nü göatcrmiye kafidir. Yarz.tılı§ i· 
şinc Atatürk'ün halefiyle arka~taı
ları devam etmektedirler. Etki An· 
kara çok eski bir şehirdir. Mabet· 
!erinde 4000 senelik bir mazi yaşa· 
m~ktadır. İç.kalede elan Hitit eiCr· 

lcri mevcuttur. Şehir 334 de bizans
lılann eline geçmiş ve bunlara bağ· 
lanmıştır. Ankara bundan sonra 
Selçukiler, haçlılar ve Mogollar
dan zaptedildikten sonra 13.54 de 
osmanlıların ellerine geçmiştir. 
Ankara'da Havari Pavlosun hıri&· 
tiyanlığı vazettiği eski bir de Se
nagon vardır. 

Bugünkü Türkiye'nin medeni 
zihniyeti sayesinde eski eserler bir 
araya toplatılmı§tır. Bugünkü An· 
kara, medeni bir hükümet merkezi 
olmuştur. 

Şehrin muhtelif yerlerindeki A
t'ltUrk heykelleri, fideta her şeyi 
kontrol eder gibi, dikilmektedirler. 
'.ı.'Urkiye'nin merkezi en güzel şe
l.irlerden biridir. Diz de resmi da· 
i :-elerimizi yaptırırken Ankara mi
ı ıarisini tatbik etmeliyiz. Ankara 
ı ıimarları tenvirata çok ebemiyet 
nrmektedirler. Bizde bir kaç arn· 
r ulle iktifa edilmektedir. 

Cümhuriyet bayramının arife· 
r.inde İstanbul"un tenviratı bile, 
kşka §Chirlerde görülemez. De· 
m.ryolu gUzergahındaki şe-hirler 
bile çok mükemmel tenvir e<lilmiş· 
breli. 

Türkiye'de bir şey aikkati cel· 
b::tmektedir: tabeıa ve reklimlar 
hep türkçedlr. Beynelmilel bir is. 
tasyon olan Haydarpa:;;a'da bile, 
L" r tek )'abancı dilde tabela görme· 
dim. Ankara'<la eğlence yerleri pek 
mahdut olmakla beraber, çalgı ve 
orkestrakrı pek güzeldir. 

Burada Büyük Millet Meclisinin 
açılşında bulundum. Zarif, dinç ve 
sağlam olan büyük ve muhterem 
dostumuz İsmet lnönü'nün hita
b:!si yarım saat sürmüştür. Cüm· 
lrnrreisinin faalliği dillerde destan 
olmuştur· Stbabtan gece rarısına 
l:adeir çalışmaktadır. 

ııııe:ı;ı 

Bugünkü Türkiye'de göze ~ar· 

pan bir şey varsa o da sanayidir. 
Eskiden Türkiye'de sanayi yoktu. 
MUcascscler ecnebilerin ellerinde 
idi, Eve 1€1 sanayi mUesseaelerine 
hükümetçe yardım edildi. !kinci 
devrede ise bizzat hükümet sanayi 
mücseselcri kurdu. 1932 de hükü
mct sanayi işlerine 70.000.0000 lira, 
yani 6,5 milyar drahmi vermişti. 
Eskiden hariçten buğday alan Tür
kiye, §imdi 300.000 ton buğday ih· 
raç etmektedir. 

Türkiye'de havacılık da çok mil
terakkidir. Bugün bu uğurdaki gay· 
retlerin semereleri görülmeye baş
lamıştır. - V. N. Verros 

Zonguf daktaki mühendisrer 
vazife uarunda ölen 

Müdebanm hahrasmı 

andılar 
Zonguldak, 27 a.a. - Türk maden 

mühendisleri dUn toplanarak 19 teş· 

rinisani 1939 da Kars'da vuife yolun· 
da bir kaza neticesi ölen genç maden 
mühendisi Müeteba'nın hatırasını 
taziz etmişlerdir. 

Reis İhsan Soyak acı haberi bildi
ren konuşmasından ve mlihendis Rah
mi Mücteba'nın hayatını anlatan nut
kundan sonra müteveffanın hatırasını 
taziz için iki dakika sükfıt edilmiştir. 

askere 
verilecek 

italyada 300.000 
hususi kıı izni 
Roma, 27 a.a, - Bu cuma günü, 300 

bin askere husust bir kış izni verile
cektir. 

JANDARMA 

Kuru ot alınacak 

larak edinmi~ olduğu zirai biJgfleri Bu işe ait evrakı: Proje, keşif hü
tebarUz ettiren bu eser iki bakımdan Uisası, hususi fenni şartname, vahidi 
kıymet arı:etmektedir. Müelliflerini fiyat listesi, bayındırlık işleri genel 
tebrik ederiz. t•rtnameal, yapı i§lcrl uınumt fennt 
-============ı~:--:===a· sart.namesi. e}csiltqıe • sartnamesi vr. t mukavele pro1ffinden ıha.ret olup her 
____ V....;.lL.;,;;..A_Y_E_T_L_E_R ____ zaman nafıa mUdUrlUğünde görülebi -

lir. 
İsteklilerin benzeri işleri yaptığına Pazarlık ilônı 

İzmit Cümhuriyet Halk 
Baıtkanlığından : 

Partisi dair en az on beş bin liralık vesikaya 

İki defa kapalı zarf ile eksiltmeye 
konulduğu halde alıcı çıkmıyan 46957 
lira 27 kuruş keşif bedelli İzmit par
ti ve Halkevi binası ikmali inşaatı 9-
11-939 tarihinden itibaren bir ay pazar 
lığa konmuştur. 

Bu i~e ait mukavele, proje ve sair 
keşif evrakı Nafıa MüdUrlUğUnde g<S· 
rülcbilir. 

Muvakkat teminat 3521 lira 79 ku· 
ruştur. 

İsteklilerin Nafıadan almış olduğu 

vesikalara, istinaden, yüksek milhen • 
dis veya mimar kullanacağına dair ve
sika, 939 yılına ait Ticaret odası kağı
dı, ve teklif mektupları ile birlikte 
9·12·939 cumartesi günil saat 11 e ka· 
dar İzmit Halk partisi ihale komlsyo· 
nuna mtiracaatları lazımdır. (4279) 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilanı 

miisteniden ihale tarihinden laakal 
sekiz gt\n evel vilayete müracaatla a
lacakları ehliyetname ve sicili ticare
te kayıtlı olduğuna dair vesikayı ka
nunun tarifi veçhile teklif mektup -
la.rına eklemeleri şarttır. 

Mektuplar 18-12-939 tarihinde ıaat 
13.45 e kadar makbuz mukabilinde 
daimt encümen riyasetine verilmi§ o
lacaktır. Posta ile gönderilecek mek
tuplar iadeli teahhütlü ve mühür mu
mu ile ınühürlü olacaktır. Po&tada ola 
cak gecikmeler kabul edilme~. 

(6084) 16031 

Parke kaldırım inıaall 
Toki\t Vilô.yetinden : 

1 - Tokat Turhal yolunun 244 + 
277 - 244 +927 kilometreleri arasın
daki parke kaldırım ve beton turotvar 
inşaatı nafıa vekaletince tasdikli 
(22649) lira 13 kuruş keşif ve proje -
!erine göre 20-12-939 tarihine rastlı· 
yan çarşamba günü saat 14 de umumt 

Jıtanbul Nafıa Müdürlüğünden: meclis salonunda ekailtmegi yapılmak 
4. 12. 939 pazartesi günU saat 15 te Uzere kapalı nrf uıuliyle eksiltme -

!stanbul'da nafıa müdürlüğü eksiltme ye konutmuıtur. 
komiıoyonu odasında (16410.68) lirı 2 - Muva1clı:at teminat 1698 lira 68 
keşif bedelli Guraba hastanesi dahili- kuruştur. 
ye anfisi bitirme i§lcri kapalı zarf u- 3 - Eksiltmeye girmeık iıtiycnle • 
suliyle eksiltmiye konulmuştur. rin eksiltme için muayyen olan giln· 

Mukavele, eksiltme, bayındırlı!( iş· den en az 8 gün evel Tokat nafıa mü. 
lcri genel, hususi ve fenni şartname· dUrlüfündc müteşekkil ehliyet veıi -
teri, proje keşif hüla~asiyle buna mü· kaısı komisyonuna milrac.aatla vegika 
teferri diğer evrak (83) kuruıı muka- alması, ticaret odasında kayıtlı oldu· 
bilinde dairesinde verilecektir. ğunu gösterir diğer bir veaikayı da 

Muvakkat teminat (1231) liradır. hamil bulunması lazımdır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 4 - Teklif mektupları i§bu vesi • 

az bir taahhütte (15000) liralık bu iıe kalar ve muvakkat teminatın makbuz 
benzer iş yaptığına dair idarelerin· veya banka meıktubu ile birlikte ta • 
den almış olduğu vesikalara istinaden rifatı kanuniye dairesinde miltme 
İıtanbul vilayetinden ekliltme tari· saatından bir aoat1t evetine kadar ko· 
hinden (8) gün evel alınmıı, ehliyet misyon reisliğine verilir. Ve muka -

Jandarma Genel Komutanlığı ve 939 yılına ait ticaret odası vesika· bilinde makbuz alınır. 
Ankara S3tın Alma Komiayonun- larını havi kapalı zarflarını 4. 12. 939 5 - Yukarda yazılı olanların bari -
dan : pazartesi günü saat 14 e kadar Nafıa cinde gönderilecek teklif mektupları 

1 - Bir kilosuna dört kuruı kıy - mUdUrlilğline vermeleri. (5814/9319) kabul edilmez. 
met takdir edilen doksan dört bin ki· 15806 6 - Posta ile gönderilecek teklif 
lo kuru ot açık ekıiltme usulü ile 15. p k • I'""' J k mektuplarında teahhUr vuku buldu -
12.939 cuma giinü saat 14 de satın alı- amu (Orap ip lgl a ınaca ğu takdirde mcıuHyet kabul edilmez. 

nacaktır. İstanbul Jandarma Satın Alma 7 - Her nevi rüsum, dellaliye, ga· 
2 - Şartnamesi parasız komisyon· Komisyonundan : ıete illin ücretleri üzerine ihale olu-

dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 1 - Mevcut ev&af ve nümunesine unun nacağa aittir. 
girmek istiycnlcrln iki yüz &eksen iki 0 5·228>. kiyo .Pamuk çorap ipliği kapalı 1 8 - Daha ziyade bilgi edinmek is-

zarf eksıltmesıyle satın alınacak ve eksilt· . • . 
liralık teminat makbuzu veya banka me ı birincikllnun 1939 cuma günü ıaat on · ıyen, ke§ıf, prOJe fenni ve eksiltme 
mektubu ile ıartnamede yazılı belge· beııte Taksim Aya~papd.a .Jandarm~ ının . ~artnamelerini görmek arzu edenle -
!erle birlikte komisyona bq vurma - taka komutanlıiı bınaaı ıçıode komııyonu· rln dalmt encümene müracaatları til-

rrnııda yapılac.11.tır. 1 
lan. (6055) 16025 2 - Tahmin edilen bedel on dokuz bin zumu ilan olunur. (9757-6069) 16042 

Kiralrk - Jandarma, po!iı enstitüsü ya
nında Bakanlıklara 5 dakika mesafede, as
falta yakın yeni yapılan Koçak apartmanın. 
da beşer odalı daireler 30 : 40 lira için -
dckilcrc mUraeaat. 4423 

• ~Iıı!r.re.ıı . .tİJ:!!lık - 4 o..d&. !"utf , · • 
Yenişehir Ekonomi sokak numara 12 orta 
kat Telefon 1235 4422 

~cc~~ ııcılık er - Ycni3chirde lkf dd
relı mukcınmel manzara ve hava ehven fi
yatla verilecek. Tel 3071. 4365 

Satılık apartmanlar - Yeni~ehirde ve 
"' • --:-:-"-" r ~inde .:ıtılık al>U't~n 

Setılıi: arsa - Cebec:üle ~ ~-;; .,.de: 
688 metre aroa çok ucuz verilecek~•l: 
3071 4368 Kaloriferli dairt! - Bütün konforu ha • 

izdir. Tek oda veya daire halinde verilir. 
Poıta cad. Hal ka~m No. 4 de müracaat. Satıltk. - Haraıinyon, l<ontrabas ve SU-
Tel: 3714 4423 zefon satılıktır. İstekliler Taşhan Halil 

NacJ ticarethanesinde B. Eırilne müracaat 
Ttl: 2619 4S8!İ Kiralık 6Üul odalar - Havuıba11 ya • 

nında cünetll ve güzel ınanı:aralı odalar. 
Çok müsait kira ile Sel!nik caddesi No. 16 Acel• satılr/ı •rsı - Yenieehir Demlr-

-4431 tepe F. Çakmak S. 831 • 630 M/2 ana 
uygun fiyatla verilecek. Tel: 1538 43512 

Kiralık boş oda - Almanca bilen bir ai
le nezdinde. Maltepe Yaltmk cad. 37 No. 
ı. ut. 4433 

Kanalizasyon projesi 

yaphrılacak 
Samsun Belediye Riyasetinden: 

Samsun ~ehri Iağımlarının Mert 
ırmağına akıtılması için yapılacak ka
nalizasyon projesi 600 lira bedel mu
kabilinde bir ay müddetle münakasa
ya konulmuştur. 

Şeraiti öğrenmek istiyenler Sam -
sun belediye riyasetine müracaat et • 
melidirler. 16044 

İmar plim yaphrllacak 
Konya Ereili Belediyeııinden 

1 - Eregli kasabasının yaptırılmak 
ta olan halihaztr haritasına göre (350) 
hektar genişliğindeki meskun ve gay
ri meskun imar sahasını teşkil eden 
ve imar plfinlarını tanzim işlerine ait 
umumi talimatnamenin 6 ıncı madde
si mucihince yapılması gerekli avan 
projeyi hazırlamak ve bunu Nafıa ve
kaletince tasdikinden sonra aynı ta -
limatnnmcnin 29 cu maddesinde mez
kur olan imar planlarının yapılmaıı 
i~i kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Ekııiltme 25-12-939 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat on 
be~te Eregli belediye salonunda be -
lediye encümeni huzurunda yapıla -
eaktır. 

3 - Birinci maddede zikrolunan 
avan proje ve imar planlarını tanzim 
işinin muhammen bedeli (3000) lira· 
dır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yuka
rıda bahsi geçen talimatnamenin be
şinci maddesinde yazılı ehliyeti haiz 
olmaları §arttır. İsteklilerin (225) li
ralık muvakkat teminatı havi teklif 
mektuplarını ihale saatından en geç 
bir saat eveline kadar Eregli belediye 
reisliğine göndermi' veya tevdi etmiş 
olmaları lüzumu ve postada vukua ge
lecek gecikmelerin naT.arı itibare a -
lınmıyacağı ilan olunur, 16043 

Sııtllılc arsa - Jandarma okulu karamn
da en hfikim rcrde asfaltta 539 • 565 M/Z 
uygun fiyatla verilecek 'l'el: 15~ 4393 

Satılık ev - Yenişehir vekaletler kar -
1111ndıı iki katlı manzaralı ev satılık. Tel: 
1538. 4394 

Satılık arsa - İstasyon arkasında imar-
ca parııcllcurniı l:üı;ük çapta. arsalar Tel: 
1538. 4395 

Satılık ar.artman - Ankaranın her sem
tin<le ir.tenılen bedelle bol vadeli ev apart
man Tel: 1538. 4395 

Sat.ılık ev - Etlikte son durakta 6 o -
dalı 2000 M. 2 ıı.rııah l:li~lr ev banyo su 
elektrr.ı: ucuz fiyat. Yeni sinema üstilnde 
H. Dilman. Tel: 2181 4399 

Satılık - En iılck yerde hükümet cad
desl Merkez ap, Asmakatında lokanta, a
telyeye elverisli. salon, mobilyalı veya boş 
devren ehven fiyatla. 4-434 

Satılık - Cebecide Mülkiye mektebi ya
nıtıda 5 daireli su. elektrik ve garajlı, 140 
lirn net irath ev satılıktır. Tel: 3437 den 
75 e müracaat. -4436 

Aranıyor • 
ARANIYOR Yenisehirdc dört oda, 

bir hol!ıi ve yahut beş geniş odalı bir a -
partman dairesi ve yahut ev aranıyor, u. 
lus•ta C.K. adre5inc tahriren fiyatın ve 
tofsi!Stın bildirilmesi ve yahut 1007 ye te
lefon eılilmesi. 

is arayanlar : 
--~--........ -------~-

Is arıyor - Kolaylıkla ve silrntle fran• 
sızca öfrenip konuşmak istiyenlcr bu dili 
iyi bilen bir Bayana m!iraçaat edebilirler. 
Ulus No. 44 Mektupla milracaat. 4371 

iş a11yor - Türl;çc, Fransızca. İtalyan
ca, Almanca bilen bir gem: scfardlcrde vc· 
ya bürolarda is arıyor. Posta kutusu 102S 
Yenişehir. 440~ 

Muhasip iş arıyor - Bütun muhasebe 
ilmine vakıf ticaret lisesı mezunu bir 
genç is arıyor. Ulus'ta N. B. rumuzuna 
mektupla mUracant. 4432 

İş verenler : 

Tt!zKôhtar aranıyor - Hırdavat ve ı!J~
caclyeden anlar bir tez.,alıtarlık mün:1. 1 
talipler Anafnrtalar 115 No. mağazaya ıniı· 
racaat. 4370 

EJıliyetli bir dsrfı :ıranıyor - <'ocuk bir 
r ııdadır. Bo.lıs;eli evler No; 88 Tel: 3'185 
-44 +uı 
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BAŞVEKALET 

14 kalem eskrim malzemesi 
ıh nacak 

ASKERi F ABRIKALAR 
; 

164 kalem makklp ıllnacil 

uı:us 

ıo.ooo kllo ıeltrlye 111 .. ak 
Ankara Le ... ım Amirliği Satm 

Aı..a Kamiqonuadanc 
ı - ıo.goo kilo ~ açık ebilt -

mni 8-12-93SI .... t 15 de Aakara LV. iaıir
Hti Ntın alına ltomiayomanda yapılacak
tır. 

Pirinç ah nacak 
Ankara Levazaa Amirlifi Saba 

Alma Komisyonunclaa : 
1 - İzmir müstahkem m"ki birliklwi • 

nin 73500 kilo pilavlık pirinç ibtlyacı ka • 
pah zarf uıuliyle ekailtmeye konmutttar. 

ADLiYE VEKALEn 

-7-

Sovyet aefaretbaneai tahdit eden dı
varın inıası 15 gün müddetle açık ek· 

--------------- siltmeye konulmuftur. 
inşaat Ve tcidil6t 2 - Muhammen bedeli (3683) lira 

(53) kuruıtur. 
Aüara Adliy..ı S.tm Alma Ko- 3 - Muvakkat teminat (276) lira 

-.,.....c1an ı 27 kuruıtur. 
Bedee Terbiyeai Genel Direktör

lüğü Satın Alma Komiıyonundan : 

Askeri F'altrilralar Ummn MüclGr
lüğü Merkez Satm Alma Komiıyo. 
aundaa ı 

Tahıni.a edilen bedeli (15,SOO) lira olan 
164 kalem makkap askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez ıatın alına komiıyonun
ca 2!Ul.939 çarşamba l(ilnü uat 15 w pa. 
zarhkla ihale edilecektir. Sartname para
ııı olarak konılıyondan verillt. TaJipleria 
mavalı:kat teminat olan (1162) lira (50) 
kuru" ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu i$le alikadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odan vesikaaiyle 
meakilr sün •e saatte konıi17ona müra • 

2 - Muhammen bedeli 2500 lira ilk t• 
mlnetı 117 Ht"a 50 lnını,tur. Şartname ve 
nlllhluHıi koıni11ona cörilllr. !atekllleria 
kanuni vesika ve teminatla belli vakitte 
komiıyonda bulunmalan. (eMO) 15954 

2 - İhalesi 14-12.989 perıembe ıüDI 
aaat 15 de Kıılada İzmir levazım &midili 
sıı.tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - TUmin ediJea tutan 18007 lira 50 
kuruıtur. 

1 - Ankara adl\yeai alır ce&a mah 4 _ Şartname ve keşif defterinı 
kemeai aalonu Ankara nafıasının yap- .. k 'stiyenlerin her gün encümen 
rın:.~lduğu lı:eıfine ~re deliştlrile- f:r:;in; ve isteklilerin de 8. 12. 939 Genel direktörlük ihtiyacı için 14 

kalenı eskrim malzemesi alınacaktır. 
l.tuhammen bedeli (1000) liradır. 

Malzemenin nelerden ibaret oldu
ğunu ve hangi neviden ne miktar alı
nacağını ve diğer husuıi şartları an • 
laınak için aatın alma komiıyonuna 
t:ıüracaat edilecektir. 

Tekliflerin yüzde yedi buçuk mu
\rakkat teminatla birlikte 1-K. evet -
939 tarihine kadar icrası lazımdır. 
'1 • K. evel - 939 tarihinde ihale icra 
•dileceğlnden teklif sahipleri aynı 
&üııde komisyonda bulunabilirler. 
(5053) 15996 

MiLLi MÜDAFAA 

Lastik alınacak 
M. M. Vekileti Satm Alma Ko

llıiıyonundan : 
16X600 ebadında 75:120 adet llstik a

~ık ebntme7e konmuıtuı. (İç ve dıı be· 
l'aber) beherine 61 lira fiyat tahmin edil
llıiıtir. Ekıiltmesi 6.12.919 çarf&mba rünü 
laat 11 dedir. İlk teminatı 375 lira olup 
lartnamni komisyonda ıörtilür. Taliplerin 
~nen vakitta M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
ualUnıhalan. {S924) 15867 

Üstüpü alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

llıisyonundan : 

Beher kilORna 40 kunıt tahmin edilen 
e<ıoo altı bin kilo üstüpü açık ekıiltmcye 
k:onmuıtur. Ekailtmeıi 5,l2.9S9 çarşamba 
lÜnll aaat 14 dedir. İllı: teminatı 180 Jira 
olup prtnameai ve niimıuıesi lı:omlayonda 
JÖr:llJiir. Taliplerin mua17en vakitta M. 
il. V. SL AL Ko. da bulunmalan. 

(5926) 15868 

Telsiz Muhabereci, Makinist, 
Eleldr~i al1111Cak 

. il. M. Veklleti Ha•a Miatetar· 
l.iJndaıa 1 

. 1 - Hava umfıada ta77are ve yer tel
ıızlviDde istihdam edilmek üzere telsiz 
llıl! .... ereci ve makinietiyle me,.dan ten • 
l'ir lflldaklarmda istihdam edilmek üzere 
eıeıu;~ alıııacak\ır. 

a- Telaia~U• icara Te deol& ordu· 
1111lda muhabere onbaşı ve çavuıluiu ve -
Ya_ Pi7uada radyg taaurc:iliii yapauı ola -
cattafttır 

3 - Elektrikçilerin dinamo işletıniı n 
"'\önz .. Gır. §iii4t mektebi mezun arı ve ı ana 

J~ ticaret mektebi çarkı;alan tercih o • 
un ur. 

._ ~;- latckliler ar-.ında Aulı:ara ve ls
••n...,da mliaabaka imtihanı yapılacaktır, 
l>u imtihanda sorulacak sualler Yiikıok 
Z1tiilıencüa biabaaı Raik Uıtün'üaı pratik e
lbelttrlk Ye radyo kitaplarında yazılı olan 
•hiılerden ve bu kitapların derece ve a· 

1'•nadaa teabit edJlocelctJr. 
. 5 - Mıisabakaıda kazaıı&ıılar 17rıça Ea· 

~ı,ehir'de bir kuraa tlbi tutulacaklar ve 
~•ndilerine kullnacakları eihaa n llatler 
oıreülecektir. Tahsil darec:eıi orta melı -
tep ve muadilidir. 

6 - İsteklilerin iıtidalariyle birlikte 
llSndereeelderi vnlkalar ıunlarcbr: 
d .\) Tallail dereceaini ıötterit oıelltap 
PJomuı taıdikJi sureti, 

. 8) Ni1fuı cüzdanı ve askerlik terhiı ve
lıkalan tasdikli .!.ıretleri, 

C) 9hndlye kadar çahtmll oJdufu yerle· 
re ait veuik n booserTili llQl"etleri. 
d~.7 - Yaı haddi azaınt 35 ıl ıeçmemeli· 

1 8 - btlda ve vesikalar a;ık acheıleri-
~ birlilı:te Dilaayet 15 • ı. kinun - 939 tari
hıne kadar Ankarada M. M. V. Hava müs· 
~lıtma pnderilmit olacaktır. Bu ve • 
haık tetkik edildikten ıo.nra kimlerin imli· 

tna iıtirak edeceği ve imtihan ~nll ad • 
relleritıe teblii edilecektir. Kabıal odile
~i belli ohııadan beyhude maarafı mucip 
0lııı.mak için bu veaalkin noterlikten mu
~dü olmaama tiındllik liisum 70ktur. 
~· Y .. iltin bwunulaıı yerirı .blııcrJik IU • 
taiııce taldiki kafidir. İmt.ibaıı sonunda 

ltabuı edilenler vesikalarını lllzwn &"Örllle
telr tekilde llı:mal edeceklerdir. 

i - XabW edilecelderin alacaklan iic
;~ tahıil ve barem derecelerine ıöre eo • 

..,. llradtr. (6082) 16032 

caatları. (5962) 15938 

15 -35 loı ıleminy111 ilı111<ak 
Aıkeri Fabn1ıalar Umum Müdür

lüğii Merkez Satm Alma Komiayo
nundan r 

Beher klloıuna (14S) kuruı fiyat tahmin 
edilen U - 31 ton aJemirı)'UIJI askeri fab. 
rikalar umum mUdürlUiU merkez Htın al· 
ma komlıyonunca 1.12.1939 cuma günü saat 
15.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
nameıi (2) lira (54) kuruı mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (3787) lira (50) kuru, ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu iJle allkadar tüccardan olduklarına da
ir ticar~ odası veaikaslyle mealdlr cün 
ve aaatte komiıyona müracaatlarL 

(6000) 15946 

Müteahhit nam ve hesabını 

4000 Kg. neft yalı ahna<ak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
mia1onundaa ı 

Tahmin edilen bedeli (1800) lira olan 
4000 Kg Neft yağı müteahhit nanı ve he
sabına Aılrerl Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Merkez satın alma komiıyonunca 11-12-
1939 paHrteıi ııtınli saat 14 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat ol• (US) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve S. maddelerindeki vesaikle 
koınisyoncu olnıadtklarına ve bu işle allka
dar tüccardan olduklarına dair ticaret oda
ıı vnikaaiyle mezk\tr &"Ün ve aaatte ko -
miıyona müracaatları. (eQ71) 10003 

VAKIFLAR U. Md. 

Kapah zarf usullyle llivei 
inpat eblltmeslne ılı lllndır 

Makama ahnacak 
Ankara ı...a:1111D Amirliii Sstm 

Alma Komiıyonundan: 
1 - 40.000 kilo malı:amanııı kapalı zarf

la ektiltmni U-12-939 uat 15 de Ankara 
LV. lmirliil •tıa alaıa koml17oauda n
pılac:aktır. 

2 - llahaımnm bedeli 1800 Ura llJr te
minatı 6eQ liradır. Şartname ve nümuneıi 
komiıyonda prülilr. letekWeriD kanuni 
ve ticaret oduı n•ikalariyle belli vakitte 
komlıyonda balwunalan. (ll021) 15955 

Un ah nacak 
Ankara l.eYazım Amirlifi Satm 

Alına Komiıyonundaa : 
(300000) kilo un kapalı zarfla alına -

caktır. Muhammen bedeli (31500).1.ira o • 
lap muvakkat teminatı (2362) lira (50) ka
ruıtur. Ekailtmni 18 • 1, ci kan. - 939 pa
zartesi ırünü saat 15 de Çorum askeri sa -
tınalma komisyonunda yapılacaktır. j'ek • 
lif mektuplarını ıhale saatinden bir aaat 
eveline kadar makbuz mukabilinde komis
yon reiıliilne verilmesi lizımdır. İstekli • 
lcr ıartnameyi komisyondan parasız olarak 
alabilirler. (0089) 10035 

Pirinç ahnacak 
Ankara Levazım ~liii Satın 

Alma Komiıyonundan r 
190 ton pilavlık pirinç alınacaktır. Jta

pah zarfla eksiltmesi 14-1.2-939 perıembe 
sünü saat 15 de İltanbul Tophanede Lv. I· 
mirliii satın alına komiıyoaunda poıla • 
caktır. Tahmin bedeli 47500 lira ilk ıemi -
natı 3562 lira 50 kuruıtur. Şartname ve 
nümuneai komiıyonda ıörülür. 1ıteklile • 
rin kanuni veıikalariyle teklif mektuplan
ru eksiltme saatinden bir aaat eveline ka • 
dar komlıyona vermeleri. (eQ90) 16036 

Un ah nacak 

4 - Temiaau ın11•akbta akçni W6 
liradır. 

5 - Şartnameıi her ıün komiıyonda 
drillilt. 

5 - f ıtekJiJer ticaret odaaında kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler, 

7 - Ebiltm97e ittirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. cü maddelerinde ve 
1&nnameaiade yazılı Tnikalariyle teminat 
ve teklif mektuplanm Ulale autinden en 
az bir saat evel komlayona vermiı bıalu -
nacaklardır. (6102) 10047 

Pirinç ahnacak 
Ankara l.e•azan AmirHii Satm 

Alma KoaWYoıumd- ı 
1 - 4000 kilo piriDç 1&rtnanıesi evaa -

flyle pazarlıkla alınacaktır. Pazarlık 
31. ıı. D39 aaat U de Ankara Lv. lmirliii 
ıatın alma komieyonunıda yapılacaktır. 

2 - Şartname ve nümuneıi komisyun -
da ıöriilür. Belli vakitte komisyonda bu -
lunulmaaı. 

Muhammen bedeli 880 lira, kati temi · 
natı 132 liradır. (filOS) 16049 

P. T. VE T. MODORLOCO 

ce 2 ~ Muhanunen bedeli 3222 lira 72 cum~ giln~ saat 10.30 belediye eııcii-
k t O b. 'L' •. • • :L· 

1
. menıne muracaatları. 

uruı ur. ç ın ıat ym yırmı -ı ı- (SP?S) 15915 
ra yetmlı iki kuruıtur. 

3 - Muvakkat teminat mikdan 242 Satılık yer 
liradır. İki yt1s kırlı: iki liradır. 

4 - Eksiltme 30 ikinciteırin 939 
pertembe günü saat 15 te Ankara ad
liyesinde toplanacak satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

5 - Fenni ve huıuet prtnamni, 
lı:qif evrakı ve yapılacak itin krokisi 
Ankara C. müddeiumunıiiiğinde &ö· 
rUlebillr ve izahat alınabilir. (5865) 

15805 

DiVANi MUHASEBAT 

Mü rakip muavinliği 

imtihanı 

Aalıara Belediyeeiad- ı '"" 
1 - Yangın yerinde 838 adanın 3 

pareelinde bulunu belediyeye ait 14 
metre murabbaı yol fazlası 15 elin 
müddetle açık artırmaya konulnme
tur. 

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

istiyenlerin her glin encUmen kalemi
ne ve isteklilerin de 8. 12. 939 cuma 
gtinil saat 10.30 belediye encümenilie 
müracaatları. 

(5956) 15911 

liralık odun deposu 
h L- ı· ·ac1 Ankara Be&.diyuiıM:lea : 

Divanımu aaeuat Reia ıtı en 1 _ İltHyonda &ilo civarında Kaıı- ' 
Münhal bulunal'l divanı muhasebat 

lıgöl mevkiinde b~lediyeye ait 300 mürakip muavinlikleri için 15 kanu -
nuevel 939 cuma günü aaat 9,5 da ve metre murabbaı aıahal odun ve kömür 

2. No. h fincan alınacak 14 de Divanı MuhaaobM binuında deposu yapılmak üzere 31. 5. 941 ta -
müeabaka imtihanı yapılacaktır. rihinc kadar kiraya verilmek üzere a-

P. T. T. Levazım MüdürlüğnÜ· ç k a tt rna a ko 1 t 1 - Asli IDaa§ miktarı 30, 35, 40 Ji- ı r ır Y nu muş ur. 
den ı radır. 2 - Muhammen bedeli (1125) Ur~ 

1 - Müteahhit nam ve hesabına ek· d A ı ı;. 62 5 2 - Ali mektep rncıunu olup ilk ır. Y ıı:,ı • 
alltmeye konup talibi çıkmıyan 78.000 3 •• akkat te ı'nat (14 -) 11 

defa mcmuriyote &ireceklerden as • - n1uv m .- .-
adet 2 No. lu fincan pazarlıkla alına- d 
cakbr. kcrliğini yapmamıı olanlara altı ay ra ır. 

i'in 25 Ji{a verilir. 4 - Şartnameaini görmek iatiyeal• 
2 - Muhammen bedel (19500) mu· 3 _ M~muriyette bulunan talip • rin her gün encüıntıt alemine ve l• 

vakkat teminat (1462,5) lira olup pa- lerin 25 lirada bir terfi müddetini lok- tekliJerin de 8. 12. 939 cuma günü uat 
zarlık 5 birinci klnun 939 11ah günü mal etmiş olmaları tarttır. Bunlara 30 10.30 da belediye encümenine ıııUre-
uat 16 da Ankarada P. T. T. umum ve bu derecede bir terfi müddeti ge- caatları. (5977) 15918 
müdürlük binasındaki sa.tın alma ko - çirmiı bulunanlaıa 35 ve 35 lirada Ot obft lisftll 1 k 
misyonunda yapılacaktır. om • , • .,. 

Ankara Levaum .Aınirliii Satm bir terfi müddeti a•çirmiı olaıılara da ,._.. 
3 - Taliplerin §artları öğrenmek ü-

Alma Komiayommdaa : 40 lira verilir. Ankara Belediyeaipden ı zere ber gün Ankara'da P. T. T. le- 1 
1 - Erzunun ıamiı.onanua ihtiyacı l - 4 - steklilerin 14 k~unuevcl 939 1 - Su itleri ir'.ill alınacak olan S 

i k 1 fi "" 11 "3" ·· ·· 15 d vazım lıtanbul'da P. T. T. levazım ay- • ç n •P• 1 zar • •u· -7 7 cunu saat e perıembc günü akpmına kadar birer adet iıl! ve 3 adet dı• liltiö-i on '--
ihaleye konulan 500.000 kilo una verilen niyet fUbe müdürlüklerine ve pazar- • :ır • ._,. 
13 kurut 50 santim komutanlıkça pahalı 1 ~ kıta fotograf, nüf ua hüviyet cüzdanı gün müddetle açık ebiltsneye koııuı.. 
ıörülnriiştiir. · ı.a iıitrik için de mezkur gün ve aa- askerlik vesikası, tahsil dereceaini muıtur. 

2 - Bir hafta :ıarfında pazarlığı intaç atte o komisyona müracaatları. gösteren vesaik ve memurin kanunun- 2 - Mubamqıen bedeli (577) Ura 
edilmek üzere 30-11-939 perıembe cünü (5783) 15736 
... t ıo d• pa.arhiı yQIJ.acalctır. da memuriyete mW addedilen hH - (74) kuruıtur. 

S - Muhunmen fiyatı 65000 liradır. 11.....al kablo lllDl-lır tabklarla mah11 olmadıklanna da.ir 3 - Muvakkat teminat (41) Ura 
t,ık teminatı 4500 liradır. .,.... \ft rnmi mbip ra- muaari- ... c••) ......... - •• 

4 - Şartname ve nuf kolorchanaa t• r••... ı-·· - -· -·-· 
mil pm~onluında mevcut ve aymdar. p 0 T. T. ı..vaaua Müdiirliliin- lunanların da sfcU cüzdanı wya onun 4 - Şartnamesini g8rme1ı: iıtlyen _ 
Her zaman her yerde cörtlleblllr. (6091) tıl• ı yerine kaim olacak vccalk lle blrJtk- terin her gün encümen kalemine ve 

Vakıflar Umum Müdürlüfiin. 
18031 

1-TaUl>i sıkmayan 5000 metre pa- te bir arzuhal ile divanı mubaaebat l•teklilerin de 12-12--939 aab &ilntl u-
cfen ı Bir dİftlntO a(lftlClk muk lplili ile tecrit edilmiş kurşunlu riyasetine müracaat etmeleri lazım • at 10.30 da Belediye encüıııenine aıtı-

1 - Ekılltmeye konulan iı: kablo pazarlıkla alınacaktır. dır. racaatlan. (59715) 15978 
Ankara'da Oamanlı bulııw ittiea- Ankara Levazım Amirliti Satm 2 _Muhammen bedel (3SOO) mu_ S - Halen memuriyette bulUft&ft- C'.Aför M .. 1..-- 11 ... 1. 

tinde borıa, vakıf ralar oıüdürlu~" ~U~i]A~l~m~a~K~omı~~· •~y;on~un?;d~u~~:;::::~~~f!~~~~-=~~262~~5~l~ir=a~o~lu~;ı;:~~lar~ı~n;.iın~tib;,au;.;da~ın~u~vaf;f~*;~o~h;,na;ıar;lJ.-~'I"=:"::..: 111• IVIU nOIJM 
r mış yapı verin- dizel motörll için bir adet dinamo puar . esi günü saat 11 de Ankarada P.T.T. renın muva ~I 
şaatdır lıkla acele olarak satın alınacaktır. "d"' ı:a. b' mütevakkıf ur. nu• 

· 2 - Muhammen bedeli 2000 lira illr te- wnum mu ur ..,. ınasındaki satın al-
2 - Bu UAvei intaatın keşif bedeli minatı 150 liradır. Pazarhiı S0-11-939 per· ma komisyonunda yapılacaktır. 6 - Aynı dcetedc muvaffaık o ~ Ankara Belediyeıinden t 

(12334) lira (66) kuruıtur. şembe ıünii 1aat 11 de Braincan aaked sa- 3 - İatekliler, muvakkat teminat lanlar arasında tahail dcrece.i ter • 17-18/11/959 geee&i Nllt 23.30 da 
3 - Bu İPp&ta ait fenııt evrak ıun· trııal111• ko111fıyonunda 7&pılac:aktır. •kbuı veya banka teminat mektubu cihe sebep olur. ıarhof olar.ak 1009 aayılı talll8İ ot<>IDC>-

lardu 1 - Taliplerin belli sin n saatte ı.u. L..:ı· k 
: lwıaaalan Ue kanuni veeikalarını hamilen me.ı- 7 - limdiye bdar aılrüip muu • "" & ullaoan Hacıbayram ~leai 

a - Mukavele projcıi ve bu projt· 4 - Sartnam•f iter rlbı Aıakara lna- kOr ,un ve autte 0 komisyona §Cll't· vinlifi için iatida ile mUracaat etmlt ~ eokak (4) ~ı evde mutim 
ye baih vahidi fiat çetveli. ıun lınltlllbade ıöı-iilür. (6091) 18038 Jarı Cifrenmek için ele her gün Aıtka- olanlardan vesaiki noban olan veya tofor Bolulu Emin oflu 321 dofumlu 

b - Fenni ve huıuat prtname, '•111•1• y...tarJllClk rada P.T.T. levuım, lstanbulda Kına vnaıl.ki Wnmı olup da lmtibaaa sk- lılullarnaa Kor,.a. euiıot olarak o-
c - Ekıiltme tartnuncıi, wp "1" cıyan hanında P. T. T. levazım ayni • miyenlerin hakları sakit olur, tomcıbll hllandıfı hekim raporu " 
4 - Yukarıda yuılı evrak lstanbul· Alakal'& Ln&n11 Aairlili Sabn yat ıu.be mil<IOrUlfüne müracaat e • (6042) 18023 :ıüıt verakaalyle libit olduiundlD 

da İstanbul vakıflar bapUdilrlüğll i- Alma x.o.ı.yoaqııdan 1 deceklerdir. (60S6) 16026 belNiye aMtHI taHmatnameıinia 
le lııxıir vakıflat mUdilrliiiUnde a;örU- 1 - Çorbida 1np tcUlm tanare proi- A,Nte &. n &. I 132 inci maddeli mucibince 15 gün ic-
lür ve Ankar•'da vakıflar umum eıil· zona •e meydanı için bet adet cephanelik ~ VAI. 1.ICI rayı IUlattan 111eaine ~ yiıan betli· 
dürliliil iııfQt müdUrlUiündeıı alına· ~ı!°!~~. hafriJatı iıi pazarlıkla inta e • ra halff para cezacı alınmasına 24-11· 
bilir. ı - Xetif bedeli~ lira 40 kunat o. P. T. T. IAYam MGcllrHiiin· Timiral Ye Si lelisall 939 tarihinde belediye ençümeniac:e 

5 - Ebiltme 6.12.939 tarihine r11t· lap mnakkat t~u 2015 liradır, den : karar verihnlt olduğu fl&ı>. olunur. 
layan çarpmba günü uat on bette nl !.;; ::·~::ı:.O - 11 - 939 perıembe rü- 1 - Talibi çıkmıyan 5000 adet Var- yaplıllllcak (eo88) 16034 
Ankara'da ikinci vakıf apartımanda 4 - !ateJdiledn kanunun ikinci ve ti • non pil kadehi pazarlıkla alınacaktır. 
vakıflar umum aıildilrlüiüııde topla • çüncii maddelerindeki belcderiyle birlik • 2 - Muhammen bedel (2500) mu • 

te belli ıün ve saatte Çorluda kor ıatın · vakkat t · (187 ) l" nacak ihale komisyonunda yapılacak· alma komiaJon\IDıda bl&lwwalan. (6093) cmınat ,5 ıra olup pa • 
tu. Teklif mektupları ıııukıu-rer uat· 1eo39 salık 23 • Birinciklnun - 939 cumar • 
ten bir saat ev~line kadar makbuz mu· 500 1 .ı .. f tesi fünii saat 10,5 de Ankarada P-T. 
kabilinde komiıyon reisliğine veril· 0R f lllCI llllllCM T. unnını miıdürlilk binasındaki satın 
miş olacaktır. Ankara Levaann Amirllli Satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - EkaiJtmeyc gireceklerin 924 li· Alma KomiaJeOandan r 3 - istekliler, muvakkat teminat 
ra 35 kurut muvakkat teminat verme· Askeri ihtiyacı için nklletin amum va· malabuz veya banka teminat mektubu 
leri Ve qalıda YUlh vcaiblan baU adlan dabilinde olmak iizcre 500 ton )'U• ile kanun! VMikaJarını hamilen me.ı-

laf pazarlıkla aatm aluıacaktır. Puarlık lri1r gU L 
olmaları ıarttır. Bu veaik&ları ibraz e- 1-12-919 uat 10 da Balıkeeir kor aatın aı. 11 ve saatte 0 .:onıiıyona, prt • 
demiyenler (A, B, C) fıkralarında,. aa koaıiıyonunda yapılacaktır. lan öirenmok içiıı de her gün Anka -
zılı evrak verilemez. (GOIM) 10040 rada P.T.T. lcvuım, lıttanbulda Kına-

Ankara Valillfincl- ı ·
Çubuk kazuında huıuıi idareye ait 

diapanau binuaoın tamiri ve "\ teai· 
satı a~ılı ebiltmeye 1ronulmu r. 
Keıif bedeli 3092 lira muftldmt te· 

minatı da 231 lira 90 kuruttur. İhale· 
ıi 7. 12. 939 pertcmbe i\inü Mat ıs de 
viliyet daimi ıncümcnindc yapılacak
tır. 

O. DEMIRYOLLARI 

Asfalt yaphnlacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komia

yonundaa ı 

Portatif karyola 
alınacak 

a - g3g yılına ait ticaret ocluın- Un alınacak cıyan hanında P. T. T. Levazım ayni-
dan alınnu1-veaikL yat IUbe mOdttrlCllGne mtlracut .ede· 

b - Vakıflar umum mUdUrlUl'U in- Ankara Levazım Aınil'liii Satm ceklerdir, (6077) 16028 

T~i~lerin ~bale &UnU teminatlariy
le bJrhkte daimi endmene müracaat· 
~ı ve prtnameyi ıörıııck i•tiyenle
nn de her gUn daimi encümen kal• 
minde görebilecekleri ilin olunur. 

(5998) 15945 

8ir1red pn meydanile pltnda p 
terileD yolların topeka Iİıtemi ufalt 
lanıwa iti 28819,20 lira mubınmeıı 
bedelle ve kapalı zarf usulile müna
kasaya ko11111u9tur. Bu itin muvakkat 
tenıinatı 2161,44 liradır. 

Mflnalrua 11·12-939 puartesl gtlnU 
saat 15 de Sirlreelde 9. tıletme Mna • 
aında A.E komi•yonu tarafandaıı yapı 
lacaktır. lıteklilerin ayni cUn ... t 14 
ı kadar kanuni •etaik teminat " e~ 
Uyet veaikalarını ihtiva edecek olan 
kapalı Arflarını kanıuı tarifatı dair ... 
sinde komiıyona vermeleri liıundır. 
Sartnameler 144 kuruı mukabilinde 
Sirkeci vesneainden verilmektedir. 

it~ Okulu Komutanlıiı Sa. AJ. 
yonundan: 

1-a l - Harp okuhmdaıı ıubQ çıkacak o· 
~lar için 771 tane portatif karyolanın 
~ 11-939 c•martoai ıünii açık ekliltme ile 
~ lesine talip çıkmadığından ekılltme gii
cle oı.u 7-lZ-939 perıembe ıüDü ..,.t 14 
tı barp okulundaki komiliyonda 7apılacak· 

r, 

2 - Muhammen bedeli (7710) lira ve 
~kat teminatı da (578) lira (ZS) kıl -

•iaJ - Ekıiltmeye ıireceklerin p.rtnamc· 
Ilı .• yazıb aiimane karyolayı n prtna • 
ııı:'ıni &"Onnek üzere her &"ün komisyona 

•acaat etmeleri. (6087) 16033 

Battaniye altnacak 
M. M. Veklleti Satm Alma Ko

~sYonundaıa: 
lııiı Bolıerioe tahmin edileıı fi7atı (800) .. 
aıt >'ÜZ kuruı olan (2500) iki bin bet yüz 
n...•_t bettaniye pa11rlıkla mtinakasaya kon
t'"'ltur. İhaletıi 29·11-939 çarpmba rünü b:\rn dörttür. Katı teminatı (3.000) üı; 
Ofa radır. Evaaf ve prtnameıi bedelıiı 
~~ M. M. V. aatın alma komiıyonun -
tifi be•lmabillr, hteklilerin kanunun eıııret
tıa .ı~~elerle ihale uatinde llıf. M. V. aa-

.._ komls:voııwıa ıclmcleri. (6100) 
11045 

ıaat mildürlilfilnden bu it için alın • Alma Komia70DQDdan : S 1 1 
mıg mUteahhltllk veılkası, 1 - Birliklerin ıerıelik i4rtiJacı olan U IS Slll flpllflflCik 

E (570000) kilo un kapalı zarf u•ullyle ek -
c - n agağı on bin lirlllıJr: tek bf{ antm~e kon11Jnıaıtur. P. T. T. Levazım MüdürHlfiin-

inpat iti Y•Plnll ve rnuvaffak obauı 1 - Şartnamesi Maraıta -.ktrl, lstall· den : 
b 1 d lir d i I'-- bul, Ankara levazım &mirlikleri satın alma 

u un uauna • r vea aa, komlıyonlarındadır. btetlller 1&rtnameyl 1 - Etlmesfut radyo ittasyonu 
7 - Eksiltmeye &lrccetdedn kapa· koıai1Yonluda okuyabilirler. LojlllaQ bioaaanın harici ıu teaiaab • 

lı :ıarf ın ihıarında vo tılclif ınoktupla- S - ltbu 570000 kilo wıun mQbasnmen nın paaarlıiı 4-12-9.9U tarihinde pa • 
] d bu tutan (71250) liradır, 

nnın yazı ııan a ve ~IU'flarırı tn>· 4 _ 8annamoai üzere l~tc bir pıikdar artesl günil aaat 11 de Ankarada P. 
dlinde ve posta ile &öndedlmeainde fazlaaı da dahil oldgp balde ilk teminatı T. T. umum mUdllrHllr binaatndalri ea-
2490 sayıla kanunun 32, 33, ve 34 ün- 6593 lira 75 kllnlftur. tın al k i da ı k ·· 5 - Blleiltme u 1. ei Wn. • 939 cuma ma om ayonun yapı ma uze-
cü maddelerine harfiyen riayet etme· ıünü •at 15 e kadar teklif mektuplarını re on gün daha temdit edilmittir. 
leri lbımdır. (5852) 15816 (llaratta ••kffl) la. AL Ko. Ht1ı:anhfula 2 - Mutı.mmen bedel 1061,79 ıııu

verecek ve yahut ıöndereceklerdir. Bu aa· vakkat te!Qlnat 79,85 H!'8Chr. 
atten ~ ftrÜ• ve 1'Üat &'6nderilea ___ ..,."'!11'9__________ mekıaplu almnuyacaktır. Saat 17an daire 3 - ŞartnJllZleler her gün Ankara-

LEV AZJM AMIRLICI aaatiyle yapdacktıT. da P.T.T. levanaı müd(lrlüğijnden 

MeJe kömürü ahnacak 
Ankara IAYaallD< Amırliii Satm 

Alma Komisroaacluu 

1 - 24180 kilo mete kBmlrllntln aerk 
ekıiltmeai 12-11-tsO eaat ıı de Ankara 
LV. lmirliii satm alma komiıyonunda ya
pılacaktır, 

2 - Muhammeo bedeli 1325 llra 50 kunıı 
ilk teminatı tt lira 41 kunııtur. 8artnameal 
komiıyonda ıörüutr, ı,"lllilerin kanan! 
vesika ve teminatla belli vakitte komiı • 
,...... ............ <•at> UGll 

7 - 2490 ıyrh kanUJIUll hükümlerine ve bed ı 
bilhaaaa (32) maddesine 1'Yııun olmıyaıı esiz alınır veya g3rillelJiJir. 
mektuplann aahipleri ekliJtmeye iıtiralı (0071) 16029 
ottirilJlljyeoelnir. (6!01) 16046 ------- ---------

Sığır eti ahnacak 
Aııkara LeYuUD Amiriiii Saba Alma Komiıroauedaa ı 

.,._4ıdaki YUılan hluımc!a ıöıterilca ciln Ye aaatte paaarlıiı yapılacaktır. ı .. 
teldılerın teminat makbıQ ve o· ·ktuplarUe kamında yuılı neiblariyle belli &"iin n 
saatte Edime'de lliltiriyet da ·ı eıindeki AlıD alma koaı1ie)'Olluııa ıclııaeleri. 
Cinai Miıas.tl Tutan Teminatı 

Kilo J.r. Kr. ı.r. Xr. tble sin .. eutr telılf 
109000 '7VOO 20ı5 Ml-919 p, fr&eai U ı-zttrı• 
(6101) l6048 

Sıitr eti 

ANKARA BELEDiYESi 

Dıvar yaptırılacak 
Ankara S.lecliy.u.clen : 
1 - Yeni yapılmakta olan Büyük 

.Millet Meçlili binuına ıiden yolun 

------------.J (9538/5851) 15961 

Muhtelif malzeme ahnacak 
DeYlet Demiryollan Satm Alma Komiayonmadaa ı 

isim, miktar ve muhlııinmen bedeli eriyle muvakkat teminatları apfıda 
yazılı 3 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 14-12-939 perıembe pnü sa
m 15 den ltibltren sıra ile ve kapalı ı arf uıuliyle Ank:arada idare binasın
da aatın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek iıtiyeıılerin biıaları nda yazılı muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettili veeikaları vo tekliflerini aynı cüa Mat 14 e kadar ko -
aneyon rcillifinc vermeleri lizımdır. 

lartnamcleı 140 bru.p. Ankara vo Haydarpap vcmelerinde ut:ılmak-
taıdır. (6054) 1GOZ4 

No. Miktarı İami ll(uhM'mcn bedeli Muvakkat teminau 
Ton Lira Lira 

1 
2 

3 

400 Muot 28000 2100 
400 Petrol 69500 4725 
150 Pia ıu 
200 Benzin 41600 
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.:!Jllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - ----E: FOS FARS OL, kanın en hayati kısmı olan kımıızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. 
E: Tatlı İflah temin eder. Vücuda devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi ------E: buhranları, uykusuzluğu giderir. Muannit inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, 
E: Zatürrieye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gev§ekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şa- -. --E: yanı hayret faydalar temin eder. 
E: FOS FARS O L'ün: Diğer bütün kuvet turuplanndan ü&tünlüğü DEVAMLI BİR SURETIE 

-........ ----§ KAN KUVET iŞTİHA ŞURUBU ~~~s~~~~T, 1ŞT1HA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal gös-= J ' Sıhat Vekiletinin reımt müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

·------·.,_... 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll~ 

Sivas . Erzurum Demiryolu 
istikrazı tahvilleri 

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

nunlar mucibince ihracına selahiyet verilen ve geliri tama
men Sıvas - Erzurum demiryolunun in~asına tahsis olunan 
o/o 7 gelirli Sıvaı • Erzurum istikrazının 20 senede itfaJJ 
meşrut 4,5 milyon liralık altıncı tertibinin kayıt muamele
si 5. 12. 1939 akşamı nihayet bulmak üzere 25. 11. 1939 
sabahından itibaren başlamıştır. 

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

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olnmm 
daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve beledi
yelerce yapılacak müzayede ve münakasa mukavelele~d~ 
teminat olarak ve Hazinece satılmış ve satılacak olan Mıth 
Emlak bedellerinin tediyesinde ba,abaş kabul otu?ac~kları 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de t~hvıllerın ta
mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resımden muaf 
bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı o/o 95 olarak tesbit edilJTtiştir, 
yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik 
tahvil bedeli de 475 liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkive 
Cümh•1riyeti Ziraat, Türkive Is, Emlak ve Eytam, Halk, 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Süm'!r, Eti Bank
lar tarafındt\n icra edilmektedir. Diğer Bankalar vasıta
siy)e de bu husus temin olunabilir. 

Sermaye ve te.sarruflarmı en emin ve en çok geJir geti
ren sahalarda isletmek istiyenlere keyfiyet arz ve bu kısa 
suskripsivon mÜddeti :r.arfında Bankalara müracaatları
nm kendi menfaatleri ikti;;;asından bulunduğu işaret o1ıı-

4327 

.:!Jlllllltııi111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l!:. 
:; :Maarif Vekaleti bahçesi karşısında yeni CİHAN PALAS '§ 
=: oteli altında = -§ TU A L KA T J AÇJLDJ § = Sahibi Oaman Sencer ::= - -§ En nefis yemek ve içkiler, kabriferli salon; mülcemmel =: 
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Elektrik mühendisi aranıyor 
Kayseri ve civarı Eleklri~ Türk Anonim ıirke1inden • 

300. 350 lira maa§la bir elektrik müh~ndisi alı_?ac~ktır. 
l&teklilerin mühendislik diploma suretler~yl~. ter~umeı ~al
lerini ve şimdiye kadar çalıştıkları yerlerı go~t~rır vestka 
·ı b' likte Şirket Müdürlügwüne müracaatları ılan olunur. 
ı e ır 4426 

FAKÜLTELER 
cak beş lira bedel mukabilinde fakül 
te hesap memurluğundan alınır. 

Muvakkat teminat 543 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu· 

vakkat teminat ve şartnamede yazılı 

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

riçten hiçbir madde ilave etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş 
mukabilinde 15 dakika gibi kıaa bir zamanda zengin ve işti
halı bir sofra hazırlıyabilirainiz. 

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

Büyük yardım ve faydası a,ikar olan çorbalık selız( 1!Qm· 
primelerimizin aenelerce nefaset ve tazeliğini muharaza 
ettiğine şahid olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
Mercimek, bezelye, nohud \•e sair hububat sebze ve çor

balık komprimelerini hilerinizcle bulundurmayı ihmal et
meyınız. 

Yedek erzak: tilsarnıf edilmiş servet gibidir. Bilha~sa dar 
ve sıkışık bir zamanda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcıdar için de 
her zaman ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. 
Bakksıllarınızdan 50 gramlık bir komprime 9, 100 gramlık 
bir komprimeyi 15 kunıştan alabilirsiniz. 

Beşiktaş: ÇAPA MARKA Tarihi tesisi 1915 7291 
~======================:;.:;:==:;::::=======================~/ 

Tuvaletinizi yaparken 

Pudra altrna daima 

l 
Tedrisata 4 birinci kanunda ba§la • 

nacaktır. Re .. im: Nurettin Ergüven. 
Heykel: Ziihtü Miiridoğlu. Dekoras
yon: Şinasi Barutçu. Müracaat sa:ı· 
ti: 14 • 17 Ankara • Yenişehir İsmet 
!nönü Caddesi No. 45. 4414 

Battaniye alınacak 
Ankara lsmetpllf& Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Okulumuz için aşağıda evsaf ve miktarı ve muhammen fiatları yuılı 

battaniyeler açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin §artnameyi görmek 
üzere her gün mektep müdürlüğüne, ve eksiltmeye gireceklerin de 11.XII. 
1939 pazartesi günü saat 14 de postahane civarında mektepler muhasebeci· 
liğine okullar aatınalma komisyonuna teminatlariyle birlikte ve kanunun 
tarif ettiği belgelerle müracaat etmeleri. (6014) 

Muhammen 
Muhammen tutarı 

Cinsi evs?.fı Sikleti Miktarı F. Lira Teminat" 7,5 

Karamürsel mamulatı ) 
yün battaniye ) 
215 X 150 2,600 13( 1125 1462,50 ) 
Karamiir~el mamtı!Stı ) 126,JG 
yiin ba~t:onive ) 
195X l50 2,275 20 1125 225,00 ) 

.... _,/ 15952 

Kontrplak ve sai~~ alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : • 

ı) ı 7 - 11 • 939 cuma günü ihale edileceği ilan edilen: 
l.1uhammen bedeli 14450 lira olan 6900. m:! Kontrplcik'ın 

.. .. ı 1000 ,. ,. 3000. m 2 Kontrplak'ın 

,. 9500 .. ., (21. mn) Amerikan çam kalas'ın, .. ,. 7000 ,. .. 6000. m2 keten bez ile muhtelif genltliJrt. • 
18000. metre tırtıllı ve düz şeridin, 

,, 4800 .. ,, 3000 . kilo beyaz ve 1000 kilo yeşil lik'ın, 
., 1800 " .. 1500. kilo Aseton·un, 

talibi çıkmamış veya çıkan taliplerin teklif ettikleri fiatlar yüksek görlll· 
müş olduğundan bu ihtiyaçların pazarlıkla satın alınması 30.11.939 pertem• 
be günH sırasiyle saat 9. 10. 11, 14, ıs ve 16 ya tehir edilmiştir. 

2) Taliplerin, kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla muham
men bt>delin yüzde yedi buçuğu nispetindeki muvakkat teminatlariyle bir
likte mezkur gün ve saatte Türk Hava Kurumu Binasında Türkkuşu Genel 
Dircktörlü~ü satın alma komisyonunda bulunmaları ilan olunur. 4359 

DEVLET ORMAN iŞ. =ı •-~:~~.:~~~il ::r~~~:i: , 
c-... ı.ı.. ~--~ ;;:.I . 

ruş olan İnönü kampı uçuş meydanı 
Dursunbey Alaçam Devlet Or· ile hangar arasında yaptırılacak yol, 

man lt\etmesi Revir Amirliğinden: açık eksiltmeye konulmuştur. 
2) Muvakkat teminatı 289 lira 41 

kuruştur. 1 - Dursunbe
0

y devlet orman işlet· 
mesi istasyon deposunda istifte mev
cut 473 adet muadili 448 metremikip 
890 desimetremikap çam tomruğu a

l çık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 

payları mevcut ve kabukları soyul
muş olup hacım kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun· 
bey revir amirliğinde görülebilir. 
Tomrukların beher metremikabının 
muhammen bedeli 11 lira 70 kuruş· 
tur. 

4 - İsteklilerin % 7.5 muvakkat 

3) Keşif ve şartnamesi her gün ko· 
misyonda görülebilir. 

4) İhalesi 4. 12. 939 pazartesi giinil 
saat 15 te yapılacaktır. 

5) İsteklilerin mezkQr gün ve saa· 
tinde ve kanunun 2, 3 cü maddelerin
de yazılı vesika ve teminatlariyle bir· 
likte Türkkuşu genel direktörltiğ:.1 

satın alma komisyonunda bulunmala· 
rı. 4329 

D. DENIZYOLLARI 

Mazot alınacak 

KREM 
PERTEV 

,.1tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllL pey akçeleriyle 4-12-939 pazartesi gü- Devlet Limanları ltletme Umum 
- - nü saat 15 te Dununbey revir amirli· Müdürlüğünden : 

ı;ürünüz. Pudrayı &ım!ıkı tu
tar ve akmasına mani olur 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 
vazoları vardır. 7283 

:_: DAKTİLO KURSU ~- ğine müracaatları irnn olunur. İhalesi evelce ilan edildiği halde 
(963'1 -6017) 15968 

; 65 inci devresine İlkkanıınıın ; istekli çıkmıyan asgari 350 azami 450 
E ilk haftasında başlıyacaktır. Tah-; ton mazotun ihalesi 15-12-939 tarihi· 
: sil aranmaksızın herkes alınır. : -------------- ne rastlıyan cuma günü saat 15 de Ga· 
E (BİR) ayda diploma verilir. Be- : MAHKEMELER lata rıhtımındaki umum müdürlük 
E lediye sır;ısı Hanef apartmanı :; binasın<la toplanacak olan satın alma l<opolt zarf usulile 

eksiltme ilônı 
vesikalarla birlikte ayni gün saat. 10 a ı ~maaıı:aı:zz•BO:P.IE!mıD:~ 
kadar makbuz mukabilinde komısyo· 

Malatya Sulh Hukuk Hakim· k · d l kt M h : No. 4 Tel: 3714 4129 : omısyonun a yapı aca ır. u am• 
., 1111111111111111111111lfl111111111111

1 
r 1iğindcn : men bede 1i 32910 lira ve muvakkat 

Tüccar pa 7 armda tüccar Eitribüklü A· teminatı 24i0 lira 50 kuruştur. 
Ankara Dil ve Tarih ·Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 

9. 12. 939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankara mektepler muhasebeciliğinde 
toplanacak eksiltme komisyonunda 
8090 lira muhammen bedelli muhtelif 
dolapların kapalı zarf usuliyle eksilt· 
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
mektepler muhasebeciliğine yatırıla
cak beş lira bedel mukabilinde fakül· 
te hesap memurluğundan ~lınır. 

Muvakkat teminat 607 Iıradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

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

H~!;id ı zarf usulile eksillmeilam 
Ankara Dil ve Tarih ·Coğrafya 

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

Ankara mektepler muhasebeciliğinde 
toplanacak olan eksiltme komis~onun
da 7240 lira muhammen bedellı muh· 
telif mobilyaların kapalı zarf usuliy· 
le eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
mektepler muhasebeciliğine yatırıla· 

na vermeleri. (5981) 15939

1 

____________ , 

OKULLAR 1 Dr. SITKI FIRAT 

Bir memur olanacak 1 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktöı·
lüğünden : : 

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

16020 

Yün battaniye ahnacalt 
Siyaaal Bilgiler Okulu Mühayaat 

Komisyonu Reisliğinden : 

Siyasal bilgiler okulu için 100 ta
ne yün battaniye açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. :Beherinin tahmin edilen 
bedeli 14 liradır. İlk teminat, 105 li
radır. Eksiltme 14 Bi.~ncikanun 939 
perşembe günü saat 15 de Ankara 
mektepler muhasebeciliğinde topla • 
nacak komisyonda yapılacaktır. Şart· 
name ve battaniye nümunesi her gün 

birinci GÖZ Hastnlrkları 
sınıf mütehassıt1ı 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabı~ 
ııöz mütehassısı ve Gıilhane hastilne~ı 
sabık göz bas muavini. 1.'Iuayene: !13· 

bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
"Talas Ap. kat: 1 1'el: 3592 4306,I 

U L U S - 2':>. inci yıl. - No: 6580 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müılürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUC 

ULUS Basımevi ANKARA mektepte görülebilir, 
.(6069) 16027 ~~====================::,;::;~ 

Terzi lôzımso 
!stanbuhlan gelmiş iyi bir Bayan 

terzi evinde ve evlerde çalışacaktır. 
tzmir caddesi 29 No. apartımanın en 
alt katına müracaat. 4339 

bit ile kışla caılJuinde bak:Ca.I Sinan:ı l'a· İsteklilerin teklif mektuplarım bil· 
şo :uaııındaki alacak davagının duruşma · dirilen vakitten bir saat eveline ka • 
sınJa müd:leaaleyh Paşo'nun mııhalli ika· dar komiı;yon reisliğine tevdi etme· 
meti meçhul olduj;u.ndan ilinen tebli~at i- leri la:r.ımdır. 
hıııına karar verilmiş ve ilanen duruşma Bu baptaki şartname sözü geçen ko· 
günü için tehlicat yapılmı$ olduğu halde misyonda her gün görülebilir. 
gelmemiş ve vekil dahi gôndermcmi, ol · (9758.6095) 16041 
du(:undan hakkındaki muhakemenin rıya -
ben icrasına ve gıyap kararnun ilincn tcb· ......................... ••••••••••••• .. •••••uıueııu•• 

Za;i - Yozgat orta Okulundan aldığım Jii;ir.~ karar verilmiş oldufundan duruşma ı G u·· L ı 
937 • 9~~ ~icrrı .Y~h 552 numaralı tasdikna · ı giiniı o.!an 30-1~·939 ~arihi~de mah~emey~ 1 ! BEY AZ 
memi zayı ettığımden yenisini alacai:ım • gelmesı veya bır vı:"kıl gondermesı aksı ı 
d:ın eskisinin hUkmü yoktur. Kırıkkale ıi- halde hili<:.ındaki mu:?melenin gıyaben ya. Türkçe sözlü Arapça şarkılı 
!ah Fb. No. 95 ibr11him Erturan 44-4-0 pılacağı ilan olunur. 4437 ................ , ................................. ..-

SİNEMA 
Du gün Bu rece 

Fransızca sözlü 

BIRBlRl iÇiN YARATILMIŞ 
Baş Rollercle: 

Carole Lombard • James Stewart 

M craklı ve heyecanlı olduğu kadar 
aşki, hissi sahnelerle dolu seyircilerı 

iızerinde derin izlu bırakan 
bir iztırap romanı 

Seanslar 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

HALK SiNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

Emsaline nadir tesadüf edilen dch,et 
ve heyecan kaynağı 
DENİZALTI 

AVCI GEMiSi 
Bae Rollerde 

Georııcs Ban.croft - Preston Forster 
Richard Green 

Stansla.r 
14.30 • ı 6.30 • 18.30 • Gece: 21 de 

12.15 Ucuz Halle Matinesinde 

SUS SİNEMASI 
Bu gece 20.30 da 

GAİP CENNET 
Fransn:ca ı:özlü 
Bu Rollerde: 

FERNAND GRAVEY 
Michelıne Presle - Elvire Popesco 
Gündüz ~atir.clerind,, son d-fa olarak 

iLK UYANIŞ 
11aş Rol/l>rde 

:t.:cl"·yn Doı:.,!as - DE,I\ :., NA DURBİN 
Seanslar 

14 • 16 • ıs . Gece : 20.30 da 
12 de Ucuz Halk Matinesi TROYKA ~ 

'~========~======~==z====~~ 


