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1 
Dahiliye Vekilimiz Adana'da tetkik-
lerine devam etmektedir. B . Faik Öz
trak muallimlerin toplantısında ve 
Adana belediyesinin ziyafetinde çok 
güzel iki nutu/c söylem;ştir. Bu n:ı
tı:klar ikinci sayfamızdadır. 

Baamuharrirlik 1371 
Yazı İaleri Müdüril 1061 \ _J 
Vazı lııleri 1062 1 
t d a~r~e~~~~~l0~64~~~~~~~~~~~~-1~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__,,..--~~~~~ 

Ls Kuı;.uş -

Sovyetler Finlôndiya ademi tecavüz paktını feshettiler 
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Sovyet-.Fin hududunda yeni hadiseler 
Ruslar Finlerin dün hududa tekrar ~ 
bir tecavüz yaptıklarını bildiriyorlar 
Kızılordu şiddetle mukabele için 

aldı ve mükabeleye başladı • 
emır 

Helıinki, 28 a.a. - Finlandiya kabinesi, yapmış olduğu mü
zakerelerin sonunda aovyet notasına karşı hazırlamış olduğu 
cevabı neşretmiştir. 

Bu cevapta son zamanlarda cereyan etmiş olan müzakereler 
~snasında Finlandiya hükümetinin kendi noktainazannı bildir
miş olduğu tebarüz ettirilmektedir. Finlandiya tarafından hiç 
bir tahrik yapılmamış olduğu ehemiyetle işaret olunmaktadır. 
Finlandiya tarafından hiç bir top ateşi açılmamıştır. Halbuki 
Sovyetler için böyle bir şey söylenemez. Maamafih Finlandiya 
hükümeti, sovyetlerin de aynı veçhile hareket etmeleri şartiyle 
kıtaatmı huduttan. sovyetlerin talep ettikleri mesafeye kadar 
çekmeğe amade bulunmaktadır. 

MüJalaa meclUi reisinin 
beyanatı 

Fin -Sovyet hadisesinin hulasası 

Sovyeller diyor ki : 
X Pazar cünü hudutta bir hldiae 
' oLdu. Bir lcac; Sovyet askeri Fin 

topı;uıunım ıı;tıiı atqle yara
lındı. Bu Flnlandiyahların Sov
:yetlerl tahrik etmeai demeli· 
tirı 

XHudutta her türlll vıkınm önll
. ne seçmek için Finlandiya 11 -

kerinin bundan böyle 25 kilo • 
metre seri çekilmesi lbım • 
dır. 

Finler diyor ki : 
,X Pazar cünü hiç bir hldise ol -

mamııtı. Fin topçulU ateı et • 
memiıtir. Kaldı ki o cün 11ker 
pazar olmak dolayııi:vle iıtira
Jıatte idi. Biı her türlü tahkikat 
7apılmaaına amadeyiı. 

LX Bhı Hkerlerlmill ceri çekerhr 
fakat Sovyetlerin de a:vnı tekil
de hareket etmesi yani onlırm 
da 11kerler\ni 25 kilometre seri 
c;elı:meal lbımdır. 

Hôdisenin son safhası ıudur : 

Finlandiya aakerleri bir atıı talimi eınasınJa' 

I C. H. P. Meclis 
grupunda 

Beykoz deri fabrikası 

Partimizin ~ok 

güzel bir eseri 

C. H. P. 
Harp 
gayelerinde 
......, _ , _ _L 

Helıinki, 28 a.a. - Sovyetler tara • 
fından Finlandiya kıtaatına atfedilen 
bldiacyi Kareli'ye yaptığı acyahat
ten ıonra gazetelerden öğ. enmış 01an 

müdafaa mecliıinin reiıi mareşal Man 
· ir ~lıJ!!k 

Sovyetle• Finlandiyalıların notasına cefttı verdiler : 
t-Taarruz hareketinin inklr edilmesi eü*i uıwniJeyi hataya aevketmek hakkında müzakereler 
~ :.C!lmiitld1

1 telft altıilda iiitaflduririii arauıunc!an CJor-~.,,,,._~~ A k '~o 100 yatakh 
bir kız talebe yurdu açtt 

maktadır. n ara, 28 a.a. - C. H . Partisi BU-m ! r 
F alila RJkı AT AY "Filhakika hudut yakinindeki en 

• ,. uzun menzilli bataryamız sahsa ba -
3 -.Finleri.n Leningrad karşmndl\ tabşidat yapmaları, ademitecavüz paktı yük Millet Meclisi grupu bugün 28. 

ile telif edilemez. Onun için Sovyetler ittihadı bu tehditlerden k~iı;,ini 11. 1939 saat 15 te Reis Vekili Seyhan 
r.ı\.ıberra telakki eder, B~ıvekıl Çem~erle~ m aulh ga- taryasıdır ve ıovyet hududundan 20 

7elerı hakkındaki yenı beyanatı he- k' 
L f bü-~L b' k' ılometre meaafcde bulunmaktadır. men ner tara ta 7 ...... ır a ıa . 

b Ağır bataryalara gelınce, bunlar en 
Hôdisenin askeri inkişafı : 

ll'akmııtır. Nutukta baıbca eaaa, 50 k'l fed d' K ld 
'il ti · • t .. t az ı ometre mesa e ır. a ı 

mı e enn emnıye ve muaava ı k' F' 1 d' f . . 
.n_ • .. t 't • b' A ı, ın an ıya e radı hadısenın cere-
U&erıne mus em yenı ır vru- ·ıı.· 'dd' d' 

Kmlordu Finlerin hududu yeniden Dı?ll etmeleri kar1111nda lnıvetle mu
kabele etmek için emir almı~ ve hudutta tahıidat yapılmııtır. 

pa nizamı kurmaktır. Bu beyanat, ~an ettı•ı 1 ıa e ılen pazar günü 
amerikan gazetelerinin yazdığma öğleden ıonra asık havada yapılan Moskovanm bildirdiğiM göre Finler dün ıkpm hududa tekrar tecaria 

etmişler ve Sovyetler tarafından püılriirtiilmüıletdir. 
aöre, Birleıik Devletler halkmm (Sonu 5 inci sayfada) 
büyük bir kısmmı müttefiklerin da· 
•asına meylettirici bir tesir huaule 
aetirmiştir. 

Belçika ve Holanda'nm tevassut 
te~ebbüaüne Fransa Cümhurreisi
nin vermiı olduğu cevapla. Ba,vekil 
Çemberleyn'in bu ve ba~hca İngiliz 
"9 franaız ıahıiyetlerinin buna ben
aer beyanatı, müttefiklerin sulh ga
yelerine ki.fi bir vuzuh venni~tir. 
Bu gayeler iki kısma aynlabilir. Bi
rinci kısım, orta ve ıark Avrupasm
da yapılan hl\kıızhkların tamir o
lunmasma aittir: fransız cevabmda 
Yfllnız Polonya'dan ve Çekoılovatr
. 'dan deiil, Avuıturya•dan da I 
bahsedilmi,tir. Eğer hatırlarda kal
nupa, bu tamir meıeleıinde Bay J 
Çemberleyn'in "'imkan niabetinde" 
kaydmı kullanmrt olduğu da zikre
dilmek lizımırelir. 

ikinci kmm, yeni ıulh nizamma 
ait umumi esaslara aittir. lngiliz 
baıvekilinin nutkuna göre bu eaaa
lar ıunlardır: hartayı alt üst ederek 
deiil, milletler arasmdalti mütkül
leri hallederek yeni bir Avnıpa inta 
etmek; beynelmilel ticareti arttır-
mak ve hayat standardını ıalah et-
J "'ek; her memlekete kendi hükü-
r .. t teklini, bu rejim komıulanna 
:r arar verecek bir politika takip et
rnediii müddetçe, muhafaza etmek 
hakkmı vermek; ordulan yalnız 
içeride nizamı koruyabilecek had -
de indirmek, f aydasrz silahlanma 
llıasraflannı kaldırmak! 

Acaba böyle bir sulh nizamı bir 
hayal midir, yoksa gerçeleıtirilme -
•ine imkan bulunan bir tasavvur 
llıudur? 1914 cihanharbindeki Vil-
aon prensipleri hikiyeıi ve ıeçea 
•ulh devrindeki Milletler Cemiyeti 
~acerası birçok kimseleri tereddü -
r'e dütürebilir. Fakat ne yanlı, tat-
hik edildiği için Vilıon prensipleri· 
ilin, ne de iyi ve doğru kullanılma· 
dıiı için Milletler Cemiyetinin iflla 
•taü, olduğun• hükmedilemez. Bu 
Prenaipler ve bu cemiyet, yeniçağ 

(Sonu J üne., sayfada) 

Deniz harbine iıtirak eJen almanlann c•u' kruvazörü DoYflanJ 

Şiddetli bir deniz 

harbinin tafsilôtı 
İngiliz kruvazörü fa& kuvetlere ka111 

kendini kahramanca müdafaa etti ve battı 

Almanlar bir İngiliz kruvazörünü 
daha batırdıklannı bildiriyorlar 

1 Alman ihraç 
ınallarının 

müsaderesi 
Kararname dün nepedildi 

4 ilkkônundan itibaren 

karar i'atbik edilerek 
Londra, 28 LL - Alman ihracat 

mallarının miludereei hakkında.ki ka
rarname bugün ne,rolunmuıtur. Bu 
kararnameye göre, 4 kinunuevel tari
hinden itibaren diltman limanların
dan çıkacak olan bütün gemiler ve 
menıei alman olan mallar müsadere e
dilecektir. Keza, 4 kinunuevelden 
sonra bitaraf limanlardan yüklenecek 

(Sonu J. anca uyl•d•) 

Nıf ia Vekilimiz bugün 
Anl1arı'ya dönüyor 

İıitanbul, 28 (Telefonla) - Nafıa 
1/ .:kili Ali Fuat Cebetoy bu akpmki 
trenle Ankara'ya hareket etti. 

Milli Müdıf ıa Vekllimlı 
İstanbul' da 

fstanbu1, 28 (Telefonla) - Milli 
• .Jdafaa Vekili Naci Tınaz bazı tef-

Londra, 28 a.a. - Alman haberlere göre muavin kruvaz(; tiılerde buluniSuktan aonra bu ubah 
Ravalpindi mürettebatından hayatta kalanlardan diğer bazıla- !ıtanbul'a geldi. Vali LOtfi Kırdarla 
n. evelki gece İngilterc'nin garp sahilinde bir limanda karay.· 

1 
Parti milfettiıi Fikret Sılay'ı siyaret 

çıkanlmıılardır. {Sonu ~ ı.pcı :;allırJ.-) etti. 

mebusu Hilmi Uran'ın riyasetinde 
(Sonu 5 ıncı sayfada) 

C. H. P. Umumi 
idare heyetinde 

lstanbulda tahsilde bulunan yüks~k 
okul gençliğinin barınma ihtiyacı do.i
tünülerek evelce Cümhuriyet Halle 
Partisi tarafından lstanbulda (170) 
yataklı bir talebe yurdu açıtmııtı. 

Bugüne kadar kız ve erkek yüzler• 
ce talebenin himayeıini deruhte edu, 

.. • . • onları ufak bir ücretle bağrında barın• 
C!1mhurıyet H~lk .~a.~ısı U- daran ve tam bir baba yuvası gibi bil· 

mumı İdare Heyetı, dun ogleden yük bir ıefkat ve ihtimamla ıiyanet 
evel mutat haf talık toplantısını eden bu yurda ilive olarak bu ıene de 
yaparak, ruznamesindeki mese- kız talebe için aynca (100) yataklı bir 
leleri görüşmüş ve icap eden ka- yurd açılmaıına teıebbüı edilerek Nu-
rarlan vermiştir. (Sonu 5 inci sayfada) 

,,,,w~ kıralı cepheye c:J~n irı(~q tayyar~lerini teltiı alerlıen 

İngiltere Kralı ~ün bu· 
nutukla parlamentoyu açb 

Kral "harbe devam için bütün tabamın 

en :r ji göıtermeıini iıtiyorum ! ,, diyor 
Londra, 28 a.a. -Parlamentonun içtima devresi bugün açılmı;· 

lır. Kırahn, kendi nutkunu, parlamentoda bizzat okuması için, 
çoktanberi, ıon derece gizli olarak hazırlıklar yapılmııtır. 

(Sonu 5 inci sayla1a) 
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Hevyork me.ıfupf arı : 

Amerikalılar ve biz 
llk aylar Nevyork'ta amerikalıların Türkiye hakkında bildikleri 

§eyler hepimizi hayretlere dÜ§ÜrÜyordu. 
Amerikalı? ara göre; Türkiye, sıcak, soğuk - bilhassa sıcak _ 

~ark memleketlerini ve b~yaz, rcnh:Ji - bilhuıa renkli - tark ka
vimlerini içine alım müphem, büyük bir coğrafya idi. 

Diktntör bir Atatürk vardı. Haremi kaldınnı§, alfabeyi dcğiıtir
rr.iı ve ö?mÜ§tÜ. Ameriknnın içerilerine girdikçe, - bilhassa merkez 
,.e cenup devletlerinde - Türkiye hakkındaki bilgiler daha azaldı. 
L .ızı yerlerde bütün bütan yok oldu. ldııho'da fransız, Mi3iıipi'de m· 
eiliz nıenıeli iki aile, ve ikinci ailenin yanmda misafir olarak bulunan 
lrlanda men,eii üçüncü bir aile dünya Üzerinde adına türk denen bir 
rr.illetin ve Türki) e denen bir dev!etın ınevcut oldu:;undan bile haber
d.u değillerdi. 

Türkler ve Türkiye hakkmda hiç bilgiai olmıyan amerikahlar, bi
z:m için, türkler ve Türkiye hakkında fÖyle böyle malumat edinen 

• 'k amen ahlardan daha müsait inaanlardı. Bunlar hiç olmazaa bizden 
~üphe etmiyorlardı. Derimizin aiyah olmnnıası, onlara kendilerinden 
claha 1reri yaratıhıta insanlar olmadıiımıxı bbat i;in kafi geliyordu. 

Ötekiler fÜphelerle dolu idiler. 

- Hakikaten rengimiz beyaz mı? Memlekette de burada giyindi
L imia 1ribi mi giyiniriz? Türkiye sıcak memleketlerden biri değil mi? 
Terbiye müeaaeaelerimiz, yükaek mekteplcıiıniz var mı? Amerika'da· 
kilere benzerler mi? ilh ... ilh ... 

Birçoklan verilen cevaplan itiraz etmeden dinlerı?cr, sonra yepye· 
ni bir feY öirenmek iıtiyorlarınıı gibi sorarlardı : 

- Siz hakikaten türk müailnüz? Yokıa propaganda için angaje 
cdilmit bir :yabancı mısınız? 

••• 
Amerikalılara bizi lıtiklal harbi ıonuna kadar imparatorluk ekal

liyetleri, liik kanunlann kabulünden aonra da meınJekethm aynlan 
miıyoaerler tarutmıılar. İkinci devrin sonuna doğru bu bilgilerin ara
sına müphem aurette, Atatürk'ün adı karışmış. 

- iyi diktatör, büyük adam; harem ve alfabe r 
Çok defa Atatiirk'ü methederken türk milletini yerin dibine aoku

yorl&rdL 

••• 
Nnyork'a vardıiımız günlerde, gazeteler Tür!t - lngitz anlaşma

•• hakkında bol neıriyat yapmıya bat!adılar. Şu olmuş, bu oJmu~, f<iy
J.s obnuı, böyle olmuş diye. 

Si1aai vaziyet inkişaf ettikçe tahliller ve izahlar yaptılo.r. Karile
rin• Türkiye'nin coğrafyasınoı, askeri, aiya!:İ iktidarına, Avrupa ve 
Balkan devletleri arasındaki mevkiine, Türkiye'yi i<lare eden büyük 
devlet adamına, Türkiye'nin idare aistcrnine, mali ekonomik vaziyeti· 
ne ait kısmen docru ve yüzde 99 u lehte malflm:ıt verdiler. B:ıhsi hü
laaa edeyim : 

Amerika matbuatına, Tür!dye'nin Amerika efkanumumiyesine her 
türlü liyakatleriyle arzı i~ini, Türk • İngiliz anla~ması dikte etti. 

Antakya ve lskenderun 
Elektrik i~teri 

Tilrk - Fransız anla§masına bağlı 
protokol mucibince mülkiyeti bükü -
metimlze gc,en Antakya ve İskende· 
run elektrik müesseseleri Nafıa Ve -
kfiletince muvakkaten idare edilmek -
tedir. Nafıa Vekaleti bu iki elektrik 
müessesesinin Antakya ve İskende • 
run belediyelerine devri hakkında bir 
kanun projesi hazırlamıştır. 

Projeye göre bu ilci elektrik müesse· 
sesine ait hak ve vecibeler devir tari· 
hindeki mevcutlariyle birlikte Antak
ya ve İskenderun belediyelerine dev
rolunacaktır. Hükümetimiz tarafından 
mezkur protokolla fransız hükümeti· 
ne tediyesi kabul olunan 35 milyon 
franıız frangı iki mahalli belediye a
rasında taksim olunacak ve belediye· 
le:-e isabet edecek mikdarın hazineye 
öclenmesine müt~allik es::ıslar Dahiliye 
ve Maliye Vek!letlerince mü~tereken 
t.,yin ve tesbit olunacaktır. 1944 se'1e
si baıına kadar Anto':ya ve İskende -
nın belediyelerince elektrik tesisatı • 
nın tecdit ve tevsii maksadiyle celbo· 
hınacak her türlü malzeme, makine, 
a'at ve edevat ile kablolar, mikdarı 
Nafıa V~kSletince tasdik edilmek §ar
t :vle gUmrük resmipden muaf olacak· 
tır. 

Pmar!ı · sar'ın har~l.a!ı 

N. 11. ATAY 

Belediyelerimizin 
yeni teşkilôt kadro\an 

Yeni barem kanununa göre hazır
lanmış bulunan belediyelerin teşkilat 
kadroları İcra Vekilleri heyetince 
tasvip olunmuştu. Dahiliye Vekaleti, 
belediyelerimizin yeni kadrolarını 

mahallerine sevketmiyc başlamıştır. 

Askerlik hizmeti sırasında 
İ§lenen suçların infazı 

Askerlik hizmetini ifa aırasınd;:ı 
işledikleri suçlardan dolayı askeri 
mahkemelerce mahkCım edilenlerin as 
kerlik sanatları zail olduktan sonra 
kalan cezalarını umumi ceza evlerinde 
tamamlamaları kararlaşmıştır. 

Vatandaşlığımıza alınan 
ırkdaılarımız 

Yabancı memleketlerden muhtelif 
şekillerde yurdumuza gelmiş bulunan 
1876 ırkdaşımızın vatandaşhğımıza 

kabulü İcra Vekilleri heyetince tas -
vip olunmu§tur. 

Emniyet mensuplarının 
939 kıdem tablosu 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 
yeni te§kil5t kanununa göre emniyet 
ve polis mensuplarının terfilerine e • 
sas olmak üure 1939 kıdem tablosunu 
hazırlamıya ba~lam1ştır. 

Hayat pahalılığı 

etrafında 

hazırlanan raporlar 

Tercan zelzelesinde 
ölenler 

Dahiliye Vekilimizin Adanada'ld fetk!kleri 

Dahiliye VekSleti, bundan bir ve yaralananlar 
B. Faik Öztrak mualliınler 

İçtimaında bir nutuk söyledi 
müddet evel hLıyat pahalılığı etrafın
da alınan ve alınmakta olan tedbirler
le, ihtikarla yapılan mücadeleler et -
rafında vililyetlerden mufassal marn. 
mat istemişti. Vilfyetler, Vekaletin 
bu isteği ü-:erine hazırladıkları ra
proları peyderpey Vekalete gönder • 
mektedirler .Bütün raporlar geldikten 
sonra tetkike başlanacak ve bu tetkik
lerden alınacak netice!ere göre yeni 
kan•mi tedbirler alınıp alınmaması 
karar!aştırıl:ıcaktır. 

Dahiliye Veklleti Tercan zelzele 
felaketi ile Gümüşane'de vukua gelen 
zelzelenin yapmış olduğu hasar ve za· 
yiatı tesbit etmiştir. Zelzelede 27 va
tandaşımız ölmüş, 12 si ağır 53 ü ha • 
{if olmak üzere altmış vatanda~ımız 
yaralanmıştır. 290 ev tamamen, 1040 
ev kısmen yıkılmı!J, 1246 ev de tamire 
muhtaç bir ıekilde hasar görmüştür. 
Zelzeleden 87 hayvan telef olmuş, 
3595 liralık yiyecek 1715 ton hayvan 
yiyeceği ve 54555 kilo tohumluk mah
volmuıtur. 

Adana, 28 a.a. - Dahiliye Vekili Faik Öztrak dün halkevinde mual
limler toplantısında ıu nutku söylemi§tir: 

"Ark.adaşlar, bu gece-ki çok aıcak ve samimi toplantınızda bizi aranıza 
aldığımzdan dolayı size teıekkür•ederim. Beni buraya kabul ederken es· 
ki bir meslektaıını.zı aranıza aldığınızı acaba içinizde bilen var mı? Ben de 

&~zden idi~. ~e hi~a da sizden başka ı mandanlığı, partiyi • : belediyeyi .zi
b_ır. şey. d:gılım. .Bır zamanlar ben de yaret eylemiştir. Bu ziyaretler iaco 
sızın gıbı memleket çocuklarının ta- olunmuetur. 
liın ve terbiyesiyle meşgul oldum. o , ıt • • • 
günkü çalışmamın ıemereaini bu ya • Vckıl şehrım[z orta tedrısat mile .. 
ta vakit vakit görüyorum. Ba.zan y!. ıeselerini de gezmişler v~ talebe ile 

! )rgu rı~~zim vekincrin{n 

'~vin hauırnc;rneıi 
Adliye Vek6.lcti, ıorgu hSkim ve

killeri için hukuk faki.iitesinde açılan 
imtihanda muvaffak olanfar için bir 
kararname projesi hazırlamaktadır. 
İmtihanüa muvaffak olan ao-gu ha • 
kim vekilleri bu kararname ile sorgıJ 
hfikimlik!erine tayin olu:ımakta1ırlar. 

ika:el VokiUmiz A!man sef areli 
tifmiı bir zabit, hazan mesle;;inde :meşgul olmuşlardır. Vekıl Seyhan 
yükselen bir memur ve hazan d~ bir kazaları kaymakamlarının yaptığı bir 
hekim • hocam • diye elimi 8ptUğll toplantıya da riyaset ederek kayma• 
zaman duyduğum zevki hiç bir ese- k~l~la idari me~lel~r üzerinde gi>-

Eski ~a~em kanununa l!öre 

25 lira ife tayin edHmf J 
o;nıf arm vaıiyc!i 

Eı;ki b:ırem kanunu mucibi:ıce 25 
lira asli ma:ışla men1uriyete tayin e • 
dilmiş olan b~r kısım y:iksek m:!ktep 
mezun!:ırının maaşlarının yeni barem 
kanuniy:e 30 liraya çıkarılması ba· 
zı müraca::ıtleri mucip olım:2tu. Bu mü 
racaat!eri naz,ui dikkate alan Maarif 
Vekdleti es!:i kanuna göre 25 lira ile 
tayinleri i::ra edılmi1 oianlarm maa!· 
larının 30 liraya çıkarılması hususun
da Maliye Vek~leti nezdinde teşebbüs
'erde bulu:unu~tur . 

M.-ıarif Vekaletinin bu talebi, ha -
;,er nldıJ;ımıza göre, Maliye Vekaleti 
tarafın<lan tetkik olunmaktadır. Ve -
kalette salahiyetli zevatla yaptığımız 
temaslara göre Maarif Vekaletinin bu 
talebinin, kanuni mevzuata göre isaf 
edilmeı;i iktıza etmektedir. MaHye Ve
kfleti bı~günlerdc ce·nlbını Maarif 
Vekiiletine bildirecektir • 

Hukukçuların toplan-

Ankara Hukuk Fal::ültesi mezun1a -
rının her ayın ilk cumartesi gününde 
yapma!: kararında bulundukları top
lantıyı bu ayın ikinci cumartesi günü 
akşamı, Maarif Vekaleti bahçesi kar
şısında ve Cihan Palas altında yeni a
çılan Turan lokantasında icra edecek
leri haber alınmıştır. 

Senelerden heri devam eden bu 
toplantılarda bulunan hukukçuların 
sayısı her defasında bir mikdar daha 
artmakta ve aynı fakülteden mezun 
olan arkadaşlar, bir gecelerini eski 
arkadaşları arasında ve samimi, nezih 
bir hava içinde geçirmektedirler. 

Denizi i' de pasif 

korunma tecrübesi 
Denizli, 28 a.a. - Denizlide yapı -

lacak pasif korunrr.a tecrübelerine dün 
gece ışık söndürme denemesi ile baş -
lanmıştır. Saat 19.59 da al§rm ipreti 
verilir verilmez biitün şehrin ışıklan 
söndürülmüştür .Bu esnada ekipler 
vazifelerini muvaffakiyetle yapmış • 
lar ve 20.15 de tehlikenin geçtiği bil -
dirilmesi üzerine de no-m:ıl hayat 
ba:ıılamıştır. 

f ifüsfc-r.uım k~bul e?!i 
.» 

ll'icaret Vekilimiz B. Nazmi Top;u
oğlu dün alman büyük elçiliği müste· 
~arı B. Krol ve iktısat r.ıüşaviri Hen
ge'yi kabul ctmiıtir. Mülakat bir bu • 
çuk saat sUrmUıtilr. 

rimde duymuyorum. İçinizde y<:.şı bu ~üşmuşl:r ve ke~dıle~ıne başarı~cak 
zevki duyacak kadar ilerlemi!J olanı- ı_şler ha;ı:kında dırektıfler vermışler
nu zannederim yoktur. Siz de biraz dir .. ~kşa~ .s~at 20 de Sey~ halle 
daha yaşlandığınız zaman, b~nim şim- pa~tısı re~shğı. ta:afından ı:aık ?z -
di duyduğum zevki duyacak ve be- tra..c şerefıne bır zıyafet verılm11tır. 
nim bugUnkU sözlerimi hatırlıyıca.k
sınız. Yalnız aramızda bir fark var 
bizir:l zamanımızda k~ndisine hiç d~ 
milli denemiyecck oloın ve milleti bir 
~ileni!ı esiri etmek gayesini istihdaf 

Dahüiye V elıilimi:zin ' 
belediyenin ziyaletincle 

söylecliği nutuk Çağrı 
X Uafıa enciimeni bu g~n s:ıat 

da toplanacaktır. 
10 eden ferıa bir id::rel!iıı etrafımızı sa-

ran hatır ve Layale gelmedik müşkü
lat ve hatta tehlikeleri içinde bir ta
raftan o müstebit idareden memleketi 
kurtarmak için l.ı<!şka yollardan hare
ket ederken diğer taraf tan buna öm
rümüzün yetmemesi ihtimaliyle ço • 
cukları bu istibdada karşı muvaffaki
;,•etle mücadele için hazırlamağa ça· 

Adana, 28 a.a. - Belediye tcva.fın
dan şerefine verilen ziyafette Dahili· 
ye Vekili Faik Öztrak aş.ağıda.ki nut
ku söylemiştir : X Dahiliye encil~eni bugün umu· 

mi heyet içtimaınd.:ın sonra toplana • 
caktır. 

X IlugUn heyeti urnum!yeden son • 
ra milli müdafa:ı encümeni toplana • 
caktır. · 

X Arzuhal encfimeni b:.ıgün umu • 
mi heyet is;timaı~d:ı.n sonra toplana • 
caktır. 

Sar.kamış ve Uludoğ'o 

yaram metre kar yağdı 
EeJ..rimi7nl" }ı:tJrn ~h!.hJ · h f"f 

sisli, sonraları açık ge!Jf'ft"ı~, '?U.Pgaı3~\ 
mali prkiden saniyede bir metre ka
dar hızla esmittir. 

Yurdda Karadenizin ~:ırk köşesiy
le doğu v~ cenubu şarlti Anadolu böl
gelerinde hava kapalı; diğer yerlerde 
açık geçmi2tir. 

Yirmi dört saat içindeki mutedil 
yağışların metre murabbaına bıraktık
ları su mikdarları, Mardinde 37, Sa
rıkamışta 14, Dö:rtyold:ı 11, Erzurum· 
da ıo. Diyarbııkırda 9, Bayburdda 8, 
Elazığ<la 6, Siv:ısta 4, diğer yağış gö· 
ren bazı yerlerde 1 - 3 kilogram ara -
sındadır. Diln de bazı yerlerde devam 
eden kar yağııının, bu sabah toprak 
UstUnde bıraktığı kalınlık, Sarıkamıı
ta 51, Uludağda 50, Erzurumda 29, 
Ardıhanda 12, Bayburdda 7 santimet
redir. Sivaı ve Kayseride kar leke ha· 
lincledir. Doğu ve cenubu §arki Ana -
dolu bölgelerinde hava durgun geç • 
mit: rüzgArlar Ege'nin cenup taraf -
lariyle Akdeniz sahillerinde timal, dl· 
ğer yerlerde cenup istikametinden sa
niyede en çok 5 metre kadar hızla et· 
mittir. 

Yurdda en yUbe.Jı ııcaklıklar, Ba
lıkeairde 12, Edirnede 15, lakende • 
runda 16, Mersinde 17, Antalyada 18 
Adanada 19 derecedir. 

lı~ıyorduk. 

. Si~ tamamen milli ve hüriyetperver 
b~r ıdarenin her türlü kolaylıkları i-
çınde ve her türlü tehlikeden azade o
larak çocukları yetiştiriyorsunuz. 
Biz, adına milli diyemiy~ceğimiz ka
ra ve müstebit bir idarenin elinden 
genç nesli kurtarmak için u!'!raşıyor
duk. Siz çocu!clarmızı bu güzel vata
nı ~er gün b!raz daha şenlendirmeğe 
muktedir bir hale getirme!<le meşgul 
oluyorsunuz. Vazifeniz bizim vaktiy
le üzerimize aldığımız katlar güç ve 
tehlikeli değil, fakat onun kad:ır ,e. 
reflidir ve zevklidir. Eu fena idare 
altında memleketimiz maal~ef ileri 
memleketlere nispetle biraz geri kal
mt§tır. Bizim bu hale sebep olan fe-
iiicsaJyi siz -şlmd1ı. iat'ani§erılfenc!ır -
mek için sarfedeceksiniz. Evelce bi· 
ze kaybettirilen zamanların zararları
nı bir iln evcl telifi etmenin zevk 
ve şerefi size dUştU. Daima bunu he
saba katarak o §eref ve zevkin ardın
dan §evk ile koşunuz. Vazifenizde 
çektiğiniz ve çekeceğiniz her tUrlU 
milşkUl!\tta muvaffak olduğunuz za. 
man duyacağınız zevk size milkUat 
olacaktır. İçinizde bulunduğum za
man sizin gibi mekteplerde çalıştı -
ğım gençlik zamanlarını hatırlıyarak 
o vakitki ne~eyi duyuyorum. 

Memleketin istilcbalini hazırlamak 
vazifesi sizindir. Bu eseri en güzel 
tekilde yapmağa çalışınız. Her akıam 
vazifenizi bitirip çıkarken bUyUk ese
re bir taş daha koyduğunuza inanma
nın verece~i huzuru duyunuz. Ertesi 

"- Sevgili Adanada bana gösterdi· 
ğini:ı çok samimr kabulden dolayı he
pinize teşekkür ederim. Seyahatim 
memleketi, benim vekUetime tevdi e
dilen işler noktai nazarından tetkiki 
maksadına müstenit idi. Beni en çok 
meşgul edecek yerlerden biri de fÜp
hesiz Adanadır. 

AdA.na tabintin kendisine ibzal et· 
tiği bitmez tükenmez nimet mazhari· 
yetlerle yurdun çok kudretli bir par
ça~u olmakla kıılınaz. Aynı zamanda 
istiklfiline merbut1yetinin en kuvetli 
delillerini göstermiş olmak itibariyle 
de ayrıca alakayı celbeder. Yüksek 
mefhumlar için kahır çekmesini ve 
tehlikeye katlanmasını bilen insanlar, 
bunların kıymetini takdir eden inaan• 
]ardır. Du itibarla Adanayı kara gün· 
terin çalışma ve fcdakirlık arkadaşı 
olarak ayrıca takdir etmek ve aev • 
mek borcumdur. 

Demin arzettiğim gibi, tabiat Ada-
nayı müstesna fa izler ile bezemiş ve 

vermiştir. Fakat memlekette yakın za
mana kadar devam e<iegelen fena idJ-

re, diğer taraftan hiç de iktisadi ol • 
mıyan tekalif ve bazı milli felaket • 
ler, Adananın bu yüksek kudretlerden 

layıkiyle istifadesine imkfuı bırakma· 
mıştı. Bunu, burayı ziyaret ettlktc.rı 

sonra daha iyi anlamış bulunuyorum. 

Asayişsizlik ve gayri iktisadi tekalif 
memleketin diğer aksamı gibi Ada • 
nayı da ilerlemeden men ediyordu. 
Müstebit idare, bildiği gibi hüküm .. 
ran olmak için halkı nifak ve tefrika 

içinde yaşatmayı kendi hayatı l~: ~ 

lazım sayıyordu. Milli idare iş başına 
geldikten sonra kısa bir zamanda yur• 
dun her tarafında emniyet ve asayiı 

gUnil vazifenize eiderken ona bir taş temin edildi. Bu hnl hepimiz için if .. 
daha koymağa gidenlere yakışan ıevk 
ile gidiniz. Bu huzur ve şe\•k hayatın 
insanlara verebilec~ği en bilyük saa
dettir. Eflenini.z, eğlence ıi.ze ayrıca 
kuvet verecektir." 

Dahiliye vekilinin tetkikleri 
Adana, 28 a.a. - Dahiliye vekilimiz 

Faik Öztrak diln de tetkiklerine de • 
vam etmiı, öğleden önce viliyeti, ku-

Pınarhisar kasabasının hali hazır 
lı:ıritasının yapılması i~i Dahiliye Ve
ı~aleti belediyeler imar heyetince tet
ldk olunmu§tur. Şartnameler yakında 
eksiltmeye çıkarılacaktır. 
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tiharı mucip olmıya değer bir muvaf
fakiyettir. Düne kadar hepimizin dı· 
gına çıkarnauığımız yurdda, şimdi gil· 
nün her saatinde senenin her mevsi .. 
minele her tarafa endişesiz gitmek im
kanını buluyoruz. Türkiye'cle artık a· 
sayit bir hali tabii<lir. Hükümet ken• 
di kuvetinin menbaını vatandaşlar a• 
rasındaki nifakta değil, vifak ve itti• 
hatta buluyor ve bu kanaatine ıımsı • 
lcı bağlıdır. Devlet, tekalifi, imkanla· 
rın müsait olduğu kadar iktısadi şart
lara uygun olarak tanzim edilmiş bu· 
lunuyor. Bu güzel şartlar içinde mem• 
leketin her köşesi gibi Adana da genit 
ve aüratli adımlarla, layık olduğu re
faha erecektir. Başımızda bulunma -
sından daima iftihar duyduğumuz 

Büyük §d, her vesile ile güvenilecek 
en büyük kuvetin milli vifak olduğu· 
nu söylüyor. Den Adana'yı daha bil -
mcden evel kendisinden tasavvur et • 
tiğim güzelliklerin ziyadesiyle mev • 
cut olduğunu bu ziyaretimde gördüm. 
Adana'nın kahraman ve çalışt:an hal· 
kının §uurlu, idrakli ve hesaplı gay • 
retleri ümitlerimizin en kısa !Jir zı -
manda tahakkıık edece~inin en cmh 
ıımanıd1r. Ac!ananın f::yizli istikbali 
için kadehimi kaldırır ve h ... pinizin 
sıhatine içerim.,, 

bir kayıp 
Tapu kadnııtro 

r.:ektebi talclıele 
rind~n h::ct Tok· 
er müptela bulun· 
duğ:.ı apandi...ittcn 
'mrtulmak üzere 
Ankara Nümunc 
hastam:ısinc yatı 

rı:mıştı. Kentlisine 
yapılan ameliyat ~ .... ~ 
ı::ıticesir.dc kur~anlıu.11yara!~ 28. 11 
tı9 günü terkihayat etmi,tir. 

Kendisi son derece halu!c ve ça· 
lı~k~n olup bulun<lu~u n1uhit içinde 
herkue kendini aevdirmi~ti. Kendi· 
,· ıi tanıyanları ölümü daima hüzün 
i · :ııJe bıra!cacaktır. 

C ... naze~i ıne~tep arl.tadafhrı ta· 
r ",ndan göz ya~lan arasında ebedi 
i.,:irahat~nhına tevdi edilmiştir. Ce· 
nz.bı A:~ahtan rahnıet C:iler kederdi· 
de aileıir .. taziyetlerimizi sunanz. 

Ankaı ıı Tapu ve Kadastro 
okulu talebeleri 

Yoksul çocuklar 
Zaman zaman, §Utadan, bu:adan 

gelen haberlerde ~ himmetleri var -
olsun/ - bir takım hayir cemiyetle -
rinin bir takım yoksul çocukları giy
dirdiğini, yedirdiğini, içirdiğini 

öjrcniyoruz. Eğer orta halli ve 
zengin her vatanda§. hergün harca
dığı , .tadan ve yediği yemekten 
kcndı Jıissedemiyeceği gayet az bir 
lrısmını sistem, metod ve devamla 
bir tarcda ayırsa, yurdun yoksul ço
cuklarından pek nzı aç ve çıplak 

kalzr. Kendisi ile beraber başl::ıları
nı dii:;ünmek bir cemiyet içinde fa
ziletin c;1 yükseğidir. Yaln:z bunu 
bir sisteme sokmak, bir itiyat hali
ne getirmek lazım geliyor. 

Hali, vakti yerinde vatandaşın 

yoksul vatandaşı zaman zaman ha
tırlaması ve hatırladıkça ona yar
<lırn etmesi k§fi değildir. Bu yar
dımlar cüz1 o!abilir: fakat devamlı 
olması takdirinde ondan fayda 
umulacaktır. 

Bu itiyRdı, bütün kalbimizle ya
kında teessüs etmiş görmek isteriz. 
Yalnız bir noktaya ilişelim: büyük 

IANl~llL~R 
bir hayir CCf!lİyetinin §Öyle bir 
prensipi vardır: "Yapılan yardım, 

vereni mağrur, alanı mahcup etme
melidir/,, Onun i~in yardım edelim, 
iyi; yoksul yavruları giydirelim, 
iyi; karınlarını doyuralım, iyi; fa. 
kat onları isimleri ve resimleriyle 
gazete sütunfarında teşhir edip 
kendimize iftihar payı ayırmamalı 
ve yarın cemiyette birer vazife ala
cak olan yavruları §imdiden yoksul 
damgasiyle damgalamamalıyız. 

Esasen hayir ve fazilet, g8ste
rişsiz yapıldığı zaman, daha ziyade 
maksadına hizmet etmi~ olur. 

Torik ve palamut akını! 
----------------.----

!stonbul gazeteleri, Karadenlz
den Boğaz'a doğru bütük bir torik 
ve palamut akını ba§ladığını, §İm
diye kadar bunlardan 200 bin 'iltin 
ihraç edildiğini yazıyorlar. 
Dünr.anın öteki denizlerinin ha-

Jini, denizaltıları, mikna.tıslı mayn
lcri, korsan kruvaz6rleri, hatırını%a 
getirirseniz, bu torlklerle palamut
ların pek akıllı hareket ettikleılae 
hükmedersiniz. 

Sularında sulhun yl1zde yüs hü
küm silrdOlü demsi baıkl ııeredt 
bulabileceklerdi? 

Proteıto! 

Falan memleket filan memleke
ti, filan bOkflmet lalan bOkilmeti 
protesto ediyor. Bu bakımdan mem-
leket/er arasında gidip gelen pro -
testo notaları, ıarp cephesinde kar
şılıklı atılan güllelerden fazladır. 

Fakat bütün bu notalar i~in, aca
ba, ~u eski mısrağımısı tekrarlıya
mas mıyı:ı? 

Vara1n mJhrt. nfa11 kim okar, 
kim diııler 1 

Su hattı 

llarp başladı ba~ıyalı, m~k.t.:p 
çocukları ve ka'ıve peykesinde yan 
gelen işsizler bile Siglrid ile Maji
no hatlarının ismini ölrenm "ştir. 
Son zamanlarda, bunlar kadar me~
hur o!mıyan büsbütün baş'{a Ş'!ldl -
dt bir hat bunlara il§;re olundu: 
hol/ır.dalıların su battı. 

Buraya koyduğumuz bir ka;ikJ
tnr, Hollanda'nın De Telegraal Ka
zetesinde çıkmı~tır. Gazete, karika-

türün altına şu s.özlcri yazıyor: 
••BctonJım daha kuvetli, Ç;!Jik -

ten cla!ıa mu l:a;-cmetli, dil:enli ıd
den cltıluı iyi bir mJrıiJ, d.J:;tl.ırı :ı:
z:n dostu, diişm;m.'arıır.ı;~ın d.'i~m.ı
nı, bizim Majin;J i:attı r;JJZ, lıiz · "11 

Sigfrid lıo.ttımı:e - bi.:İln :sa lı:ıttı• 
mı;ı /" 

T.t 
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'Harp 
gaye/erinde 
vuzuh 

1 Alman ihraç 

mallarının 

müsaderesi 
Miknatıslı mayn harbi 

. . , ~ . . ' 

Almanya'nın lngiltereye karıı 
r çtığı miknatıah mayn harbi bütün 
{ ddetiyle devam etmektedir. Her 
1 Iİn batan ticaret gemilerinin liate • 
ı:ne bakılacak oluraa, İngiliz gemi -
lcrinden ziyade bitaraf devlet ge
milerinin kazaya uğramakta olduk
lan görülür. Hitler, geçenlerde aöy· 
lediği n ıtuklarının birinde Jngilte
re'yi yola getirecek olan "gizli bir 
•ilah" tan bahaetmişti. Şimdi anla-

Mayna çarpıp batan gemiler 

İsveç Almanya'yı protesto 
etti tazminat istemek 
hakkını mahfuz tutuyor 

tılıyor ki bu "gizli aili.h" miknatıslı Londra, 28 a.a. - 2483 tonilatoluk "Ualanouth" ingiliz va-
ınayn imit• Ve aulh taarruzunun bir 
netice vermiyeceği anlaşılmcıya ka- puni, batmıştır. Bu geminin mürettebatından üç kişi kayıptır. 
dar Almanya bu aili.hı kullanmak Diğerleri başka bir gemi tarafından kurtarılmıştır. 

iıtem~ıtir. • • Hollaıwla'nın kayıbı ı 
Miknabsh maynm nasıl bw aıllh A t dam 28 La. _ Almanyanın 

Bulgaristan' d'akl olduğu iyice malUnı deiildir. Bu· maynn:~~beaine batlamıı olduğu 
tı~nla ~aber ingaliz bahriyelileri : tarihtenberi Holanda ticaret filosu 31 
nna gafil avlanmadıklan ve bu yenı bin ton kaybetmiı ve 120 kiti telef ol-
ailabla mücad.ı. etmek içiıı müda- tu T.. 1 ~ ·n vaz'ıyeı· 
faa tedbirleri aldıldan bildirilmek- '".llU~a~~IZ Sliedrecht bir alman tah- ur .. arı 1 
tedir. Her yeni muharebe yeni bir lbahi · f d 'ba ı ı ·ı~L e·· . .::L h d te rı tara ın an tırı mııtır. s f 28 a.a. - Bulgaristandaki 
aı an ortaya atar. u,..... arp e- H 1 d d . mah fT d ki h o ya, ·--· a•L F o an a enız a ı ın e eye t"' k ahalinin tahammül edilmez bir 
hi-.b a aumı ortaya atmııta. a- can pek tiddetlidir ur. w 
lı:at her :aehirin bir panzehiri oldu- • · • • va.zıyette bulunduguna, askere alınan 
~ !t,.• t • • . t edil h Hollanda •ahıllerinJe •er•en türklerin ta.:. kırmaya ve agwaç kesme-" • .::ıua, aarruz ıçın ıca en er • .,. 
a -ım da bir müdafaa çaresi bulu- torpiller ye mecbur edildiklerine, bulgar hü -
bur. Jiısilizler, aeçen harpte deniz- Amaterdam, 28 a.a. - Holanda'nın kümetinin türkleri, mallarını tasfiye 
alb semilerine kartı kendilerini ko- braeularında bir çok serseri torpiller etmelerine bile meydan vermeden tar
l"lDD8k için çok uit'aıtılar. Bir ara- görülmüştür. Wlissingen'de 14, Z~d- det~iğ~ne dair olarak türk ma~buatın
hlc, 1917 aenesiııiıı ilk aylan zar- wort'da 2, Castricum'da 2, Schevenın- da ıntışar eden haberler, harbıye ne -
fında lnailt«e'niıı mücadelede gen'de 1 ve Auddorp'da 2 mayn gö- z~reti tar~fından n7şred~len bir :eh -
bıafldp olacaiı zannedilmiıti. Fa. rülmüştUr. lığde, katıyen tekzıp edılmektedır. 
kat üç, dört ay iç.inde giriıilen de- Hollanda vapuru nanl yandı Tebligde, Bulgaristan<la oturan 
ııizaltı harbinden beklenen netice- ve battı? türklerin, bulgar vatandaşı sıfatiyle 
bin elde edilemiyeceiini alınanlar Amaterdam. 28 a.a. - Times man- bütün haklarından istifade ettikleri 
anladılar. aabında batmıı olan Spaarndam adı~- ve türklerle diğer ahali arasında hiç 

Bu defa baıhyan muharebede daki Holanda ba· -;ını hamil vapur bir fark gözetilmed ~i tasrih edil -

Melaksas harbin 
uzun süreceli 
mütaleasındadır 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 
tekamülünün tabii icaplan idi. Ne ya· ı (Baıı 1 inci sayfada) 

zık ki insanlan onlara inandırmak için malların da menıci araştırılacaktır
defil, fakat insanlan onlan en iyi Müaadere olunacak mallar ya devlet 
ve en müessir ıekilde tatbik etmeğe hesabına kullanılacak yahut da &ene 
mecbur etmek için on dokuz aenc- devlet he.ahına muhafaza edilecektir. 
lik bir sulh buhranı ve yeni bir harp Kararnııme Pariıte'de bugü11 ncır-

Yunanistan 1 talya ile faciası mukadder olmu§tUr. Millet. olunmuştıır. 
ler Cemiyeti, 1914 ten evelki bey- ltalyanların fikri 

çok iyi 

idame 

münasebetler 

etmektedir 
Atina, 28 a.a. - Atina aj!lnsından: 

nelmilel hakem teıekküllerini ta- Roma, 28 a.a. _ Stefani ajaıısı bil .. 
mamlıyan ileri bir hareket, Vibon diriyor : 
prensipleri milliyetler ve milli müsant· Messagero ~azetesi, bu sabahki ba) 
lar nazariyelerinin doğru dü~turlan İ· makalesinde abluka meselesi ile meş
di. Eğer biri yanhı bir sulh nizamı- gul olmakta ve ablukayı "Almanyaya 
nı müdafaa etmek ve ilk zamanları karıı muauam bir muhaaara hareke· 
bir galipler hege:nonyaaı müesse· ti" şeklinde tarif etmektedir. Cihan 
aeai olmak yÜzünden ananevi itiba· barbindenberi İngiltere, kaçakçılı!< 
rını kaybetmİ! ve aon zamanlarda listesini hemen hemen bütün emtiaya 
da d?~ hükü_m ve. kararlarının ic- teşmil etmiştir. Şimdiki harpte ise 
rası ıJın .m.ad~ı. te:nınat bul1t;matnıf- kaçakçılık listeıinin lüzumsuz olduğu 
aa, eger ıkın:ısı y~!nız zafe.n.n ~en- iddia edilebilir. Zira gerek muharip· 
faat ve keyfıne ~~:zmet e~t~nlmıpe, 

1 

ler için, gerek siviller için olsun Al
bu, .ne. Ce?ovre ~ueşı;ueaın.~n, ne de manya'ya götürülmekte olan biltün 

taraflıklarım muhafaza edemiyecekle- yem bır cıhan nızamma vucut ver- malların nakli Londra ve Pariste ıs-
rini ve bunun da sebebi, şimdiki har • mek isti7en prensiplerin manaıızlr- dar olunan kararnamelerle menedil
bın tamamiyle iktısadi mahiyeti haiz ğına ve~ileme:z. &ilakis, bu ifU.sl.a~ mcktedir. Bu kararın az çok muhik o
olm:ı.sı olduğunu ilave etmiştir. mes1:11 .. ı~sanlara onlann • da~a ı!ı lup olmadı~ı. hukuku dilvele muvafık 

Elen tacirleri tarafından verilen ziya
fette bir nutuk söyliyen Başvekil Me
taksas sözü halihazırdaki vaziyete 
naklederek, hnrbın uzun müddet sü -
receği mütaleasında bulunduğunu be
yan etmi~tir. B. Metaksas bundan son
ra siyasi ve askeri bakımdan bitaraf 
olan devletlerin iktısadi bakımdan bi· 

Ecnebi memleketlerle olan müna • latbıkı ıçın den olarak tel&kkı edıl- bulunup bulunmadığı hakkında bir 
mek doğru olur. karar vermek hususunda herkes aer-

ıebetlerden bahseden hatip, Yunanis
tan'ın bütün kom,uları ile ve bilhassa 
komşusu olan İtalya ile çok iyi müna
ıebetler muh:ıfaza ve ida."'lle etmekte 
oldu~unu söylemiştir. 

tayyarenin çok ebemiyetli bir rol hakkında apfıd. .afsilat alınmış- mektedir. Türklere, bütün bulgar va -
oynıyacafı zannedilmifti. Gerçi he· tır: tanda§ların ifasiyle mükellef oldukla-
ııüz her iki taraf da taarruzda hava Vapur, pazartesi sabahı saat 9.30 rı şeylerden başka meoburiyet yük -
•ili.hlarmdan istifadeyi en ileri had- da batmııtır. 8.857 ton hacminde idi lenmemekteclir. 

Hollanda 

Böy!e bir nizam r-:;:Wün~ür. besttir. Fakat muhakkak olan bir şey 
Sulh ugruna çalışan, 1• 1 emnıyet varsa o da gere!< ticaretlerinin mah· 
ve hüri!ctlerini.? " m~daf aa.amdan ıüs derecede tenakuı etmesi dolayı
b~tk~ bır ~~Y •• dutu~ıye~ mıll~tler siyle gerek kendi memleketlerine gön 
kı daım.a buy~ e~rıy~ll tefkıl et- derilecek iaıe maddelerinin azalması 
mekted1rler, böyle bır n.ızamın h~ sebebiyle bu karardan bitarafJarın mil 
tahakk~ hem muhafazasına. eskı- teeaair olacaklarıdır. İngilizler, bita • 
denberı .. tar~ftardırl~r. Pre pler, raf memleketleri kontenjantmana tlbi 
herkes ıçın nayet edılmek, onu tat - tı.ıtmaktadırlar. Bu itin garip tarafı 
bik eden müeaseae, milletlerin hak- müatakil ve hükümranlık hu:lann~ 
ları arasınd~ m~vat. fikrin~ andı~ sahip devletlerin bir muharip devlet 
kalmak §artıyle, hıç kımae böyle bır tarafından tayine bağlanmuıdır. dine kadar götürmüt deiildir. Fa· ve Holanda - Amerika seyrisefain ---- üzerinde nizamın aleyhine ıöyliyec:ek aöz bu· Abluk t • • • ·· t k •? kat haTa ailahiyle harbin kazanda· tirketine aiddi. İçinde 50 kişi vardı. 

rnıyacaiı da anlaıılmııtır. Bunların kUfesi tayfa idi. Yalnız bir 
Bu defa Almanya'nm giriıtiii ihtiyar amerikah kadın vardı. Şid -

hıilmatuh mayn harbi de aynı ma- detli infilak netlceainde tayfadan 4 
hiyettedir. Hatta lngiltere gibi de- kiti ile bu ihtiyar amerikalı kadın te-
nizlere hlkim olan bir devlet için lef olmu,tur. · 

Lord Halifaks Sovye-t 
sefiri ile görüştü tazyik mi? 

lamaz. Dava, bir hayal, batıl itikat . ~ .e•crını goa erece mı. 
d A d w ·ı b .. k"" "ht" 1 Şımdı hır meacle kalıyor. Abluka, 
avası egı, uaun u ı ıyaç ara t · . . .. t k ·? Alman • 

w d w eaırını gos erece mı yanın 
dogrudan ogruya cevap .. eren tam S t R .1 •ttt·f-'-· d"I 

. . b" db" . ı· d 1 ti" ovye usya ı e ı ~ ve ı er 
ve ıyı ır te ınn ame ı ve a a • ı B it k d 1 ti · ·ı -ı....et • 1d w 

tb 'k k"ll · · b" k d- a ı ev e erı ı e _, mıt o ug11 
ta ı ıe ı erını tes ıt otme ava- .t.l"f'- ·ı ld tmi' ld &.. naf" 

denizaltı gemisi dereceaiııde bir leh- Vapur yanarak batmıttır. Sahile 16 
like tefkil etmecliii de aöylenebilir. kilometre mesafede olmasına rağmen 
Maya muharebeai, denizde ıörilla muazzam alev ıütunları sahilden gö -

Londra, 28 a.a. - Lord Halifak1, 
sovyetlerin Londra sefirinin kendi ar
zusu üzerine bir mülakatta bulunmuı. 
her iki memleketi alakadar eden buı 
meseleler görütUlmilttür. Sovyetlerle 
Finlandiya arasındaki mUnueba • 
tın da bu mülikat eınaaınd.a, gözden 
geçirildiği zannolunuyor. 

d ı ı • -r ı e e e e ı o u .... mc ı, 

Amaterdam, 28 a.a. - Ablukanın sı ı~ 'd b 1 kt . bet takip etmekte olduğu otarıi siyuetin 
fiddetleıımeai werine Almanya'nın vrupa ~n b aı ama a 1~d den katınuar, deni~ tarikiyle erıak 
Hollanda Userindeki tuyikı da artır - vardır. Evela ~ kıtayı anar~ı en celbetmekten müıtaiıü kalabilm · 
muından korkulmaktadır. ki u~ta~ak, evela bu kıt.a!'ın mılle!· medar olacaktır. eeıne rnuharebeaine benzer. Şurada bura- rülmliştilr. 

ela i.aa)'ifi bou.r. Tamıza hedef o- l.veç hükümetinin Almanya'yı 
0 laa devleti veya olmıyan bitaraAa- prote•to.u 
rı İaru eder. Fakat harbin neticesi Stokholm, 28 a.a. - 1aveç büküme-
Üzerine büyüle ölçüde müessir ol· ti, alınanların laveç karasularında ve 
maz. 4 mil murabbaı sahada mayn tarlaları 
~-.. 111 ı&uaı- .. • • '•• .. ;a--.. ocı 1111 ııesaıaa• ptvteatuutıa • ....... _. ... _ 

cak İngilizlerin, Almanya'yı mağ· mu§tur. İsveç bu sebepten dolayı uğ
Jup etmek noktasmdaki azimlerini rıyacağı zayiat için tazminat istemek 
takviyeye yanyabilir. lngilizler, hakkını da mahfuz tutmu§tur. 
zorluk kartısında yılan bir millet Bu hususta haber verildiğine göre, 
c?ejildir. Mücadeleden kaç~ bir Almanya tarafından, İsveç kara ıuları 
türlü harbi kabul etmiyen ve daima civarına konulan bir miktar mayn, pa
tedafüi vaziyette kalan bir Alman- zarteai günü, sahile pek yakın nokta
)'• karııamda ina"ilizler de JWDUf•· ya kadar relmittir. İsveç mayn tara
Yabilirlerdi. Şimdi can damarlarma ma gemileri, bunları zarar vermiyecek 
indirilen bir darbe, iıııiliz milletini hale getirmeğe çalıpnaktadır. Bu ge• 
fablandırmııtır. Jnıiliz·lere tercÜ· miler 23 alman maynı bulmuglardır. 
tnan olan Baıvokil Çemberleyn ıe • lav2 ç vapura maync çarph 
çen ıWı aöylediii nutukta demittir 
Jcj : Berlin, 28 LL - Ecneıbf gazeteleri 

- Bu barbarca uaule müracaat tarafından neıredilen ve Guıtav Reu
ederek bizi iaıeai:ı bırakmak ve ter adındaki İsveç bayrağını hamil 
böylece boyun eğmiye mecbur et- aahrnıç vapurunun alman tayyareleri 
rnek ümidindedirler. Buna muvaf- tarafından atılmıı olan bombalar yil
f ak olacaklarından katiyen korkma- zünden hasara uğramıı bulunduğunu 
)'ınız. Alman tahtelbahirlerinin hak- iddia eden haber münasebetiyle me
kmdan naaıl geldikse, miknatısh sul mahafll, bu vapurun yakınında bu
hıaynlann hakkından da geleceğiz. lunan bir gemiden alınan bir telsizde 

Çemberleyn, asli övünmiyen, da- Guatav Reuter'in bir mayna çarpmıf 
ima ölçülü aöz aöyliyen bir devlet a- olduğunun bildirildiğini beyan et
damıclır. Binaenaleyh bu aözlerinde mektedirler. 
hiç bir mübalaıa olmadıiı kabul ... Gemi •İgorta liyatlan yülueldi 
dilebilir. Londra, 28 a.a - Akdeniz'e giden 

Almanya'nın kanunauz hareketi, gemiler mUsteına olmak üzere ticaret 
ln&'İltere ve Franıa'nın mukabele gemiterlrfn ve malların harp tehlike
bilmisillerini davet etmittir. Bu mu- lerine karız sigortası fiatında mühim 
kabele bilmisil de bilinditi gibi, al- bir tercffll hasıl olmuştur. 
han monteli eıyanm müaadereaidir. 
Almanya'nm ıınayn muharebesiyle Hollanda Ve Bel,ika sularında 
İngiliz ticaretine indirdiii darbe ile I,ondra, 28 a.a. - Unclerwriten in
in&'iliz misilleme hareketinin alman I giliz sigortacılar birliği, mayn tehll· 
iktıaadiyatı üzerine yapacağı teair keleri sebebiyle, Douvres ve Harwich 
naukayese edilecek olursa, Alman- ile Holanda ve Belçika limanları ara· 
)'a'nın daha çok zararlı çıkacağına sındaki seyrlsefa!ne ait ıigorta priın
fÜphe yoktur. Esasen Almanya iki lerini iki misline çıkat mı-ttır. Porte· 
eydanberi müthiı zararlara uğra- kil''e. İspanya'ya ve Ak.leni:"c gide· 
nu~tırı alman ticaret ıemi!eri de· cell vapurlarla eıyaların ~igrJtta prim· 
bizlerden tÜprülmüıtilr. Almanya Jerinde de ba.ıı yükıelmeler tekarrür 
bitaraf gemiler içinde harbe yanya· etmiştir. 
cak olan hiç bir et;ya celbedemiyor. 
Şimdi de cenubi Amerika, ıimali 
Amerika, Çin, Japonya gibi piyaıa
l ar da Alıoanya'nın ihracat eşyası
l':.!l kapanını' oluyor. Açılan bnşluğu 
l11ı::iaere, Frans", Amerika, ltatya 
' ~ hatta Jap:myıı doUuraca~lır. Bi-

. a-nenaleyh İtalya ve Japonya. eho • 
h\İyetli ticaret piyasalarında almar. 
.. ekabetinden kurlulduklan c:ihetk 
memnun olacaklardır. Her halde b" 
r ekabetten kurtulınanrn temin ede· 

Tica~el Vekilimi1in 
. radıodakl hitabesi 

Ticaret Ve'dli Nazmi Topçuo;;?. l. 
k~am tütün mUstahsilleriyle diğer 

mllstahsillere radyo ile bir hitabede 
bulunacaktır. 

cejii is ifade, gen1ileri iç inde alman Os: eJik yclct•'"'nn, çoluk çocuğu11 
ewası ta~rma!s suretiyle ala eakları ve lca·' .!arın canfsrma kartı gÖs· 
nakliye iicretiı:ı Jen çok Fazla ola · terdifi bu kal dıızlıkla herkeain İn• 
c:akt1r. Hiilaaa A!manya, k~nunauz l ıanlık hislerini rencide etmekte ve 
hare!letiyle JngHtere'yi va bitaraf . dünya afkanumumiyesiniıı aempati· 
lan •7.ı· u etmekle ben · .. , neticede 1 inden mahrum kalmaktadır. 
'1ôlha çok zarar ıören kendiıidir. J A. Ş. ESMER 

Polonya hükumeti 
---- ---·--ı .. -~ ... ......... 

Avustprya hududu, 28 a.a. - "Ha -
vas,. Alman makamatının ne bir Po -
lonya devleti ne de Varıovada muhtar 
bir hükümet teıkil etmek fikrinde ol
madığı anlqılıyor. Almanların pllru 
almanhğa kartı ileride bir mücadele 
ve mukavemet nilveıini teıkil edebi -
lecck olan bütün unıurları imha et • 
mektir. 

enne aaY1rasız ve anarııus, teaanut B k b"l İn .1 Handelıbladdın Berlin muhabiri ve ahenk içinde, yatamak itiyatları- una mui a ı d gı tere, dem.zai2 
diyor ki: Almanlar, ıunu söylemek - k ıA _..1 A k •-- yaşıyamaz, t caret on.anmuı ise ha-

nı venne az:uuuır. vrupa ı ..... ı, · • i d • 
tedir · Bitaraflar ingiliz ablukasına d · t" • k w d vayıc.ın te arık etmeğe klfi değildir • garp me enıye ın.tn aynagı ve a- b" af d · · 
kars~rotesto etmekle iktifa ediyor d A k t k d" ve ıtar evletlerın tıcaret donanma 

~ - yancı ır. vrupa ı aaının en ı 1 .. • 
ı... 9 kifi de~ildir. Harekete ger. • A ·,ti • d ha · ·ı t" · arına muracaat etmek mecbıtriyetın -

, . .-.2:.~ ........ -;;...:::; • .::..-..;; .ra: _:J .11M.1rJIJIY~ a anaanı e ırmeaı, u !lalde AJman,..•nıa mukabil 
tenneleri lazımdır. bengin de vücut bulmasını temin e- bir abl~aı: lngfU zablukasından çok 

Hollanda, istesin istemesin cenu - deceğine ~üphe yoktur. • dah~ muessır olacaktır. Kafileler ais-
bu p.rkt hudutlarında büyük arazi fe- Bugünkü harp hakkında fikirler t~mı ta~telbahirlcrc kar§ı fevkalade 
yezanlan dolayııiyle ıu altında kal _ ve hükümler ne kadar ayrılırsa ay- bır şey ıse de tayyarelere ka11ı tesirli 
mıttır. Yağmurlar Möz'ün kallarını nlaın, yarmki sulh hakkında Çem- olamaz. . . . 

1 d B. berleyn gibi düıünıniyen akıl ve in- .. İn. gil_ız. kafılelerlnı himaye etmek 
tqınnıı ar ır. ır çok yerlerde yol - ı ha 
Jar kaıten ıu altında bırakılmaktadır. aaf sahibi kimıe bulunacağını tah- ıçın ıngı ız rp donanmaıının deniz" 

min etmeyiz. T eminath bir aalh a • açılması lbundır ve bu takdirde aı .. 
Hattll bazı köylerde sular evlerin ya - ' man taht lbah" deta Karp medeniyetinin devam ve . . e ır ve tayyarelerinin te-
n1ına kadar çıkmııtır. inkıraz, medeni insanlığın mukad- cavüzlerıne mar\1% kalacaklardır. 

---------------------~------~-- ~nt me~~ h~~ ~~~~ _ MH~~ro~d«~mti«~u~ 

Gr ARı D C' r D lJ' rs.ı·~rn ı::' DWıya, herhangi bir milletin kendi ıoyle demektedir: -"l r Lr cı L~ l,,J L davalarını istediği gibi halletmesine AbluU.. Almanya'nın muhauraı:ı 
ve hak olarak yalnız kendi kuvetini manasını ıfade eder, fakat aynı za
tanıtmasma müsait bir gaflet alemi manda .müttefiklerin de muhuarası 

KlrsM1 Su.. a 1 ı. km demektır r,,, rA.1 , o maatan çı •ıtır. 19 uncu asır . 
~ l y • dü.nyaaı ile, 20 inci aıır dünyası ara- Yakalanan bir ~eıni 

Almanların bir Fransız ileri mevziine 
karşı yaptıldan hücumun tafsilatı 
Pariı, 28 a.a. - Havas ajana& u -

kcri vaziyet hakkında ıu malOmatı 
vermektedir: 

Moselle'in ıarkında almanların dün 
akpm üzeri bir ileri fransız mevziine 
kartı yaptıkları hareket her zaman -
kinden başka bir ıekilde olmuıtur. Bir 
lXSJUkle yapılan bu hareket fransız 
mevziine karşı bir saat süren fevka -
iade tiddetli bir topçu ateıinden son· 
ra yapı1mıştır. Alman askerleri siper· 
lerinden çıkarken fransız mevzileri 
yeni bir topçu ateşi kargısında kal
mıştır. Almanlar mevzilerin etrafına 
duman obüsleri atmışlardır. Öyle ki, 
kalın duman tabakaları fransız n1ev -
zilni tecrid etmi§tir. Fakat bu nevi ha
reketlerin ıu mahzuru vardır ki, 
rüzgarın lc:iİı &yle bu duınanlar fran
ıız mevziini almanlardan gizlemigtir. 
Müsademe mitralyöz ve tabancalarla 
cereyan etmiş ve almanlar bekledikle
ri net iceyi e]de edememi§lerdir. 

Cephenin bu mıntakasında bir al
man alayı bulunmaktadır. Bu alay Uç 
hat halinde biribiri ardında siperlere 
yerleşmiştir. Dünkü gibi hareketleri 
hazırlamak için atman topçusu mev • 
ıilerden çıkarılarak ileri götürülmek· 
te ve vazifesi bitince geri alınmakta -
dır. Öyle ki, bu üç hat araıında müte
madi bir gidit geli§ vardır. Du yüz -
den askerleri rahat yerleştirmek ve i
a§eyi muntazam bir tarzda temin ev 
!emek imk~'lsız olmaktadır. 

Sal :4h tebUği 
Parls, 28 a.a. - 28 te~r~nisanl sa • 

hah tebliği: Gece kayda değer hiç bir 
hidise olmamııtar. 

Ak,am tebliği ~ 
Parls, 28 LL - 28 teırinisani fran 

sız akşam tebliği: 

Cephenin her tarafında, gün sakin 
geçmiıtir. Topçu mevzii bir iki fa -
liyet göstermittir. Almanların 6000 
tonluk Trisela ve 4600 tonluk Santafe 
yük vapurları, harp gemilerimiz tara
fından, açık denizde müsadere ve 
fransız limnnlarına sevkedilmiıleı-dir. 

Alman tebliği 
Berlin, 28 a.a. - Askeri vaziyet 

hakkında D. N. B. ajansı §U malfımatı 
vermektedir: 

MoseJle'in 94rk mıntakasında dUt· 
man topçu•u Perl, Sehendorf, Ham • 
mela, Berg, TiUingerhof ve Tuntin • 
~erwald arazisini bombardıman etmiş
tır. Alman topçusu düşman piyade 
mevzilerini dövmüştür. Bir kaç keşif 
kolu faaliyeti olmuştur. Grindorf'un 
şimali garbtsinde alman keşifçileri bi
ri subay olmak üzere sekiz fransızı 
'!Sir etmişlerdir. 

Havaların fena olması ytiziinden 
alman ve düıman tayyarelcdnin faali · 
yeti az olmmıtur. 

Nazi eairler 
Londra, 28 a.a. - 73 nazi es:ri, bu· 

,;iin bir İsi '.'>Çya limanına çıkarılmış -
tır. Bunlar, bir alman tahtelbahiri ile 
bir alman yük gemisinin, kurtarılan 
tayfaları olup bir üsera kampına aev
kedilmi§ leı·dir. 

I 

amda yÜz yıl deiil, bir çai farkı . ~a~silya, 28 a.a. - Bir karakol gc-
vardır. Eski uaul ve kaidelerin de- ~ısı, hmana, emtia ve yolcu yüklü bir 
vam edeceiini zannedenler, hiç b~tara.f vapur getirmiştir. Abluka aer
ıüphesiz, zamanımızın deı;n inlu- vıslerıyle deniz zabıtaaı ve hususi za
lapları hakkmda fikir sahibi olmı· bıta, hamulenin ve yolcu evrakının 
yanlar .... ,.a onlan hiçe aayma.k aaf. mua~enesine tevesaül etmiılerdir. Mil 
lığmda bulunanlardır. ll!.etı ~iman olan birçok yolcular hil-

F alih Rılln ATAY :~tın emrine Amade tutul&cak1ar-

Sovyel Rusya'ya 
gitmek i'liyen 
Alman tacirleri 

Kopenhag, 28 a.a. - Politiken ga 
~ ~ . ~sinin Berlin muhabiri, Almanya 
ile Rusya arasında aktedilmiı olan ti
caret muahedesi dolayııiyle birçok 
alman seyyar ticaretaneler memurla 
rının Sovyet Rusya'ya gitmiye ha -
zırlanmakta olduklarını haber ver . 
mektedir. 

Sovyet sefarethanesi ile Sovye• 
konsoloslukları, bunların pasaport • 
tarını vizeden imtina etmektedirler . 

Die Deutsche Osiwictshaff. mut . 
lak bir zaruret olmadığından ve Mos . 
kova tarafından evclce bir sipariş ve 
ya talep yapılmaksızın icra edilmek 
te olduğundan dolayı bu seyahatlerin 
menedilmekte olduğunu izahat maka· 
mında beyan etmektedir. 

Messenchmitt Almanyada 

Berlin, 28 a.a. _ Bazı yabancı ;,_ 
zete.lerin Almanya'dan kaçtığını aö-..·
lemıı oldukları meıhur alman tayy~
re yapıcısı Pr. MeaaerlCbmitt. d[ ı 
ya~cı ~etecilerle alman guetec.
lerının toplantılarında bulunmuttur· 

mek istiyorlardı. Fakat ruslar mÜ"-
tenip davranıyorlar. " 

Deutsch: Ostwirtscha.ft ruıların 
k~fi d.erecede alman malı ithal etme
dı~lerındcn şikayet ediyor ve anc.a!c 
Berlindcki ruı heyetini tavsiye eder
se .. b~ ithalatın yapıldığını yazıyor. 
Muhım siparişleri ancak büyük alman 
fabrikaları almııtır. Orta fabrikalara 
sipariı yapılmamaktadır. 
Diğer taraftan sovyetler Almanya

ya Batı§ yapmak için döviz iıtemek -
tedir. Ticaret mualıedesi 200 milyon 
marklık bir iş yapılmasını derpiş et
mekteclir. Bu rakam mühim olmamak
la beraber henüz tahakkuk cttirilıni j 
olmaktan çok uzaktır. 
Ruıyaya geçen Polonya topraklann 

daki rollar altı ay sonra berbat ola -
Sovyetler müçtenip caktır. Halbuki almanlar VarJova1 a 

davranıyorlar kadar olan bütün yolları taınl.mi);le 
A~s~er~mj.28 a.a.-: Tclegraf ga tamir ettikten baş:..a doktor Ekener 

zetesının er ın muhabırine göre, al· geçen hafta Moskovaya ıitmi~tir. Rus 
manlar Moskovaya murahhaslar gön· ya ile Almanra arasında zeppelinlerle 
d~rere~ ~vyetleri almanlarla iktiaa -1 ticaret nakliyatı yapılması bile dcrp:J 
dı te§rıkı meaai hususunda tazyik et edili) or. · . . . 
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p J.. ,, ~ 

E d 1 k 1 Taka limited tirketi tarafından muv ~~ k • ti• rzurum an ge ece et er tatbikedil~ekteolanprimmtkdarları arra ıye 
İngiltere için % 44 den % 40 a indi • 

TUıtKIYZ 

U
RADYO DlFUZYON POSTALAJtl 

T JlJt!YB ANKABA 
rilmittir. Rad)ooaıa Rad"'8 

Cümhuiyet deYl'İaİD h..W. ilk Etleri ve her tiirHi sıdalan bo-
)"lllanndan birindeydi, bir doatumu zulmaktaa muhafaza etmek için 
vucutca rahatuzlıimdan dolayı zi· iyi uaul onlan solukta tutmak:n 
Y&Nte sitmiftim. Onun oduuıda Zaten -':L--k 11caklık da k r. 
~&:- em)-'- • • d 1-- - OD• 
...... ,... ..... •e m -•timiz • ti • Mne kutulannda oldu- "b" 
meadifer yapan ecnebi bir müte • sıcl&lan bozulmaktan k P Sif~ -
ha.-. oldufmna 80Dl'adan öfrencli- onlan bozaa mikroplan ~Gnt~ 
i!_m bir z~t. doinuu, pek Mmimi sibi ..C.Wlk açık ha•ada t : .. --'!-
siriinen Wr tarzclaı ·~--!-1 .... _.... 

ce vı~erdea baaılarmı da te-

Primlerin zaman zaman ve tedricen 
indirilmesi, evelce bir ıpekülaayon 
mevzuu olan takaı primlerinin tiirk ih 
racat tacirleri lehine kolaylıklar tev
lid ettiğine, takas limited tirketinin 
teıiıinde hfllrilmetin &ilttfllfl gayenin 
isabetine ve tirketfn çalıpnuındald 
muvaf fakiyete bir delil olarak göıte
rilebilir. 

Yazan : S. Paul - Bonccur 
BSKt FRANSIZ BASVBXtLt 

P~a • Soi!' de İntİfar eden bu yam71, muharririnin mki 
bır Bat•elnl o~ı clola11aiyle, indi •e isab& muhtaç b. 
aımlan da '!-hıl oldup ı..lde bir Yeaika diye &JDeD ter-

aune ederek aübmlanmıza alıyoruz. 

J641 m. 112 Xce./120 Jtw. 
Sl.70 m. 9465 Kca./ ao Kw. T.A-P. 

A ııt. K. A j( A 

ÇARŞAMBA - 29-11-1939 
~ .. ,: 

- Türkiye'de hükümet bütçealy· lef eder. Halbuki aoiuk mikroplan 
le fimendüfer yapmak bir heria e- öldürmez, yalmz onlann çoialma· Muallim mekteplerine alınacak 
dir, Çllanaz bir yoldur. diye anlab· 1111& mani olur. Et kuildigi vakit paraaız yatılı talebe 

H arpte, ıulhde dahi, fakat btı- nunla beraber muvaffaldyet mey • 
h-.a harpte, halmın vaaıta- dandadır ve bu muvaffakiyet mu-

lannı istihfaf eden ve zaferi çok azzamdır. NazUnı tarafından tek· yordu.- Devlet ciemiryollan mute- bozuk deiilae aoiukta kaldıkça bir 
maclqea ve mu.affakiyetle ilerle • daha bozulamaz. VitamiDleriD kay· Muallim mekteplerine alınaca't 
CIİkçe o mütehuaum .Ozleri uk aık ltolm•ema da bir Mbep -Ltur. parasız yatılı talebeye ait ikinci liı. 

yakın ve çok kolay göateren palav· rar ele alınmıı. geniı'etilmit, ka-
racılardan korunmak llzımdır. Fa- balqtırılmıt olan cermanizm hmn-

hatınma s•lirdi. Nihayet fİIDtılldil· Şu kadar L: ıun· cliden1 -:_._ ___ tenin hazırlığına Maarif Vekiletince 
fer Enunam'a •armc:a fazla ihtiaa· -. - ... un& devam olunmaktadır. Liste önilmlU • 
am - hir çok itlerde olduju •ibi - da kalam, ö:rl• domnut bir •t eli- deki hafta içinde vekilin tudikından 
ıimeDclüfer lllaliyecllifiıade de İD• Dize seçene, ODU kızartmak Yeya çıkacaktır. 

kat kendi muvaf fakiyetlerinıi uım- leai ımıald.e BaJ.tıkta dunlurulduk-
aamaktan da ayni derecede korun- tmı IOllra timdi de cenupta frea-

.... yanlq diifliDc•:r• sitGrdüiü piıirmek için çok bekletmemeliıi-
beaim •ihnimde de - çelikten de- Diz. Çünkü et dondufu vakit lop ta· Belediye encümenlerinm cea 
~erle :- aabit oldu. Umumi bilsi· raOarmm elyafmı tetkil eden hüc- tayini aelibiyeti 

malıdır. lenmİftir. O istikametteki daha 914 
İnrfliz • franeız • tilrlr muahede- •ifq.i.nde, Avueturya. Mecarietan-

ıiıne melfuf olarak, Tilrkiye'yi, Rus- 1-1 t&bi.iyeti " türk ittifakı ile Al· 
ya·y~ kartı tatbJık etmek icap ettifl manya muvaf fü:iyetler elde ecH-
takdırde tuhhilderi.nden bade ki· yorchı. Şimdi, Almanya "Drang 

Dm h• 11t• liaumuaa buann daha 1 · kllYetl•di... re er çatlarlar. Et cloamuı kaldıkça Betedıye encümenlerinin cesa ta. 
Erauram .-...ı11erialn hin hir hiç bir 187 olmaz, fakat don açılın- yinl hu~uı~nda haiz oldukları ..ıa • 

türli f~ b" • d Enı ca o htlcreleriD içinde buluDaD •e hiyetlerı goıteren 1608 numarala kanu
ram'tlaa ....ıelıetia ~-e~ ete luaet YeND ..ıu madde akar :'et:: bir kanun projeıi huırıanmak • 

lan 2 numaralı bir protokol mev· r.ach Oıton"'\llla tekrar 1>aflayabil· 
cuttur diye, itte Franu"nın dıtın· mek iguı Ruaya'nan da onun ya-
da ve içinde, kara diltflnceH kim· nı.nda harbe rirmea n bu Mll'etle 

et .~ kolayl&fbrmak o- Pler. Etin lasarblmau secikine . 
lacakbr •• Vakıa ....ıeketm her ta· lezzeti kalmaz. Omm ~ clomnut Tetkiki itira% komiayonu 
rafmdaln ~dq(ar Ernrum eti• a:- haJi ka L-1 h lu reialiii 

aeler - çllnktl bunlar her yerde Tüııkiye için i9tifbam ipretini va-
vardır - hemen ••görilyonunus ya f zMmesi icap eder. tUnkil muaılıe-
Bu hüldlm her feYİ alt U.t ediyor f" deye melfuf 2 numaralı p~tokoHln 
diyorlar. müphem bıraktap yegtne cihet bu· 

Unutuluyor ki: d ur. 

1'İDİ 7mae7e abpkbr. Kayaeri e .... 0 YuuaUDC& 91DeD z• 
tawaem• - i7iai Erzurum U..: sııl atette ukara herine koJmak 
d- rapddıiau herkea bilir. A...... lhmaclır. o ....... etin Mthmda 
pa'daa sel• Ml11

'" ~erdeki .. alWbain ucaldıktaD tahauüa eder 
e•e'arm imimi 1.Jdıkça araa .. ortumdald lazetll .. ,.. içinde 
aak lrokUuaım .. .:_.. bqbca ... kabr 
rilmait olmakla beraber, abahlan • 
otobialerde •e tı'amYa71arda • Sok 
hilledilea lreıllila 1ıo1m7a sin paa. 
t,ınp•pm ~ ka•amıtı 
bti71k ratbeti wa ...., ... etti
iine hlılaaolaahilir- Bir taraftaa 
da Enwwa'- iri iri~._ 

G. A. 

tcra Vekilleri heyeti açık bulunan 
tetkilditlru komtayonu reialifi için 
Maliye, Adliye ve Ticaret Veklletle
rince g8ıterilen namzetler araaından 
.Maliye VekAJeti muhasebat umum mU
dilr muavini B. Fahri Denkel'in ta • 
yinini tasvip etmtıtir. 

1 - Coirlf yanın da uzun bir M . 8ylece Alman- blcas daha 
d09tluk kadar (kl hiç olmazsa bu U ,,_ 
Türkiye içia bk mana ifade eder) Ruıya'nın tabiiyeti altına 
icapları vardır •e lnrfltere ve girmektedir. Böylece aazimı ile 
Fransa ile ittlfllk Tarw,. lçin Ru.. bolıevi.ım araaında ta1ırtıcı bir an· 
ya ile haır.bı farzettiremeadi. lapna zevahiri altaoda giritilmiı 

2 - Bu icap daha hce ele Ud olan düelloda boltevilder bir mu ,. 
defa tebarüz etmittk: evell, .._ vaffarkiyet daha ka.zanmıılardır. 
.zaman evet Tüııkiye ile Ru•ya ara- ' Fakat bilhuaa bi.z demoluuUer 

tarafa .w-ınr. 
Fakat .. de oba, ._._ aaab 

canlı röaclerilea ha~. Et· 
..... 7mİI• hQYalllar caah olarak 
,.. pbnlllica, ,.,. ............. 

..... sfivliiliaden •e iklim defit • 
mıs' '• teairinclen, etin luseti n 
d.._. uabr. PüaRD• artmaaı da ...... 

Halı.aJd eti 7milecek M:Jftll ,... 
tittiii ~ k..nip ele - aideceii 
,.... aaldıima ~ - .... ,a 
çok ........... -- •lak 
ha..Jı yqoalarda - phat ... 
......................... 1umc1a
n-ı .... •-~ lmeti ...... 
feri utar. Et rı 9'iai herke1ten i· 
Ji bilea ........... ..,.ekbal bif
teklerin t& A...ıua...- ~le ........................... .... 
setirilmit uill' htlarmclaa lllllilıialılkl 
..... tabii ifitmiıuizclir. Zat.. 
imde de ...-.ıaaıarda kesilen et• 
ı.n Wr midclet •lakta tuttuktan 
aama kasaplara dmlermelr usulü 
tatbik edildifindenb.iıl ita etlerin •--tbd tadanlar, IOIMta tutul-

·-· etleri artık :ri,,_ o1m..,. ......... 
Gantelerin ,.udıklarma ... 

cl.ı.t dtmilrıollan idaresi IOlü 
haftb ftpalar ,.aptmn•YI timdi • 
d- • ......., ancak herkesin tan. 
clill •ui7et dolaJUi1le bunlarm t• 
dArild ıecikecekmit- Geç olaa da 
rç olmıJ'acalı fiph•bdir. 

Hendekte demir cevheri 
Dikili'de pavyonlar 

İzmit, (Huıuıt) - Hendek baaba
t.mlt, 21 a.a. - Dikilide fellbt· unda. Harakh dalında n ba dala 

•• lsla ~ Olma pnıon- mtlcaYlr tepelerde HDaüa oldulu .ay 
lanD IDpatı Uerlemlt " bk inam bl· leDeD Demir enberi balmuaqtar. 

Maden Tetkik Ye Anma Bıwtl 
naların çatılan 8rtilJmilttUr. Kınlay mflhendlaleri Hendek'e reJerek tet • 
milfettiıleri huıuı! ev yaptıranlara ya Jdklerde bulunmuılardır. Tetkikle • 
pılacak para yardımı itleriyle mahal • rin verdiği intiba çok müsaittir • 
Jinde meııuJ olmaktadular. 

____________ .....,.____________________ 111111111111111111111111111111111111111 

Baıün - --• § Bir aydanberi !ıtanbul'da ,o. • 
U L US Sinemasında § blnıerceha-;::-.,.:•n.a 5 

bd -.. film bini• S ERROL FLYNN 
:ouv: POlO JAMPIYOllJ 

Yumrukların en kuvetlialnf atan 
mefbur artist Jack Holt'un 
gangsterlere hücumunu gösteren 

bu film her an gelenleri 
heyecanlandırmaktadır 

A;rnca: Dünya bandialeri 
Seanalanmu: 14. 17" 20,30 da 

12,15 ucus matlneelnde 
UÇAN KALPLER 
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ıandaki münaıebetle-ri tetıbit eden - çünkü ne de olsa gösterme.ek 
muahede, 80llra da bu yakınlarda B. bile bi.z gene demokratız - bi.r mu-
Saraçof lu lloskova'ya hareket et- Yaffaldyet kazandık. Ve bu ciddi 
tiği zaman kaleme alınmıt olan in- * muvaffaldyettir: bu, otoriter 
giliz • franaız • ttltk muahede proje· biT demokrasi. olan Tüı:ıkiye ile -
.ı dolayıılyle. Kendillnia Moüo- ~·~- ~..ımi.z harpt~ sonra 
va'da yaptıfı uzun mtlllbtlar bu ~~1 _kehmena biribidni neıe~~ 
pıojeye hiç bir teY itlve etmemit gınıı unumau. Mit - uaulü daire-
'" ondan hiç bir ,ey eblltmemit- sinde, tam bir YUzuh ~ tirGedUJr-
tk. le aıkdedilmit olan ltttfalt muelae-

Bu defa bıtt IDllhiyeıtte bulunm deeidir. 
hıgilis • franaıa - ttlrJı: muabednl. Uç Mile evel bir bqka cliplolm. 
olclulu tetilıde fnamıs ft incillsler tile ft9i.ka imısalanmat olduğu için-
~ llliı&r bir muvaffaldyettir. Kı- dir W iN m:m1ı .. oJmaı. Türkiye 
IMa ..uttefi1der için diyelim, çlbı- rmJann bir takım taleplerlııle bir 
111, a-.w taraf, mihver, bo--.. mukavemet zemini 1ntlabihılitl ..... 
tar, çtlnktl ltaıya bitaraf lralmek· dir. Bu vteilra bir dönüm noktası 
tadır, çlkakG Almanya yalnızdır, tetJril em.eliydi. Çüakl, .mualt•de· 
"'°'!'!I ...._. yalnuıdır. lede eullacu t8diH Jaıkl. 

"ti 1mWaA.!:!"'m'ıı ıuuB":tu'ann aılihaishtı ,_., 
m twı ba,.SU - ona ancmık bir AW\lpa ~ Rbin ullri I01 
fel&k ........ fGtuhette balunmek ulıllinin mlihluılıp gubl Aynına 
hll*ıaa .....ıtt1r. Bu ferik, haki- r:-
lı!I ..... ,..._ olan n eonuna lra· için olduju kadar miibimdi. Bir a-
cllır blfı. laıJacıal: olm lnatJıtere ve 11r mücldetle bopslar meeelni W 
Jl'limaa1*el'i1di davnnwlana oman tekliGi mabafua eaaifti. Bir çok 
• .,...., halllae- pWriılr. defalar bu meeele AYrUpa'71 ı.rp 

tn,ntere, Ptaw " TtlrWye ta- M'lfeeiae ~ Blll\UllJ& -. 
rafından ptantl edilen Akdenk ber, b1l mneh balWIJmlttir, n 
ıtatUail: Franaa n tnciltere'nin e- ba71rh bir tekilde haDedildiiine 
velce kendilerine mp taahhüt al· de bugiinlrii bAdi9e deWet ebiNlııte-
tana prmlt olduktan iıki memleket dıir. Bu it milletler cemiyedlliln 1-
~cıda Ttııti,. tarafmdaıı p- dareli altında ,apılmıftır. 
rm:rtl edilen Baaan atldetl; eler Ev.t, dUnkU muaıbede ile il_.. 
Filbrer'ltı bug(lnldl ııkıntııı böyle reux muahedetıi acaındald IDPna • 
bit Oiilitle ayduıl•IMDlt o1uych o- eebet aıpkardır. Ru9Jw, almanı.. 
parl6rllrl DMtl harp taır1dlleriyle Ahiri bir tatmin •elihll wırmek l· 
kalald•11111aı aatır ederdi? çiD, Boiulann bil' rua • tlrk m&t-
F~ • lngUb diplom11iei da- terek hAJr.imiyeti altına konulmm· 

ha ..-izdir. BeUd de lflzumundan nı yani Akdenb pnatıi edilmeden 
fula. Dıktat&rtOkler Jdltleleri daha Kwadenis'in lrapatılmMıaı lsterler-
kaba uaullere alıttırmııı..du. Bu· lı:ea, Türkiye, 1936 teamusunda 

llObtrewı:'da his ona bofularm a
lllllatflrlaruu vennek ~ _. 
tennlf -. •llu kol'amaJr 
~in bir1~ ..,.. ._ .4 , tacil· 
tere, Rueya, bu veeibya ... toma 
Wh'ta11 oı.. İtalya ve bDftltj)cll· 
ier Kai'adenli ve Alıdenis milletle" 
rl lieabma bolaslaaji, ~l • 

..... ôtıfiatiydık ~ 
~.s . ...-.bumilıet 

bilı: .,afc!ı-ımn· W&ı.~••ttı . 
Arka4aflanmla ben buna IM'llıi', 

F .at nec1e 01ea iti hlıpnhk. 
Bllllml lılıilacam, •111111a a • 

•vdült;e.ııl Milletler Cemiyetinin 
ihma1e uil'lllllf Olmwnde dolmal 
olan yeoi mrp •ıDcla lııülalı. 
SuHı ..,,.., celince bu c1ereteın 

letfr.de olunmMı temenniye pyan. 
dır. tnglltere w Prmm llmeHer 
Cemiyetini tahrip edenletl maflup 
etmek l9ln harbetma afır hdaktr· 
hiuıı lls•lerine aldıı... Buodan. 
IOml OftU yfGldea mp .... icap 
edecektir. 

llonttewı:')'ll dnmn ettlnrelı o
nun temeJJerlınden biri ablanfbr. 
Ent, mOttefİld• IPI, orıt.nn Q. 
wlan " hedefleri lçüı 1f1k1r bir 
muvaf f.adyet. 

--- -- --- -- ____________ --:=::-------

Sa.wr.tl ..,_... kmcli kenclhae Tonio Kri.s•· 
!:aclık olmak Ye aeni ......- istiyorum, lnsbors, sal 
olclukçal Ba kadar himhiyet sahihi idil Ve bu· 
nanla ....._.._, laafif bir korb •e hüzün kalaim• 
{ a1dqord11 ki, Hana HaDHD'i büabütin anatmat
tu, OD11 her ... aördQG halde. v. İfİD kötüsü •• 
acılduı f1I ki, IMa fmlcbpa Ye biru maauep, ..,.. 
tanl ... haldı Sikti. ...... setli. bir ,a. seldi ar
tık Toaio Kriser.- ,_ inse için kapuz n tartınr: 
8lmele hun' dellWI. çlDkl, kendinde, dGa,.ada 
l:encli tanmda. lııirtok ka;rde tleier ..,.ı ... 7apmals 

'"'" •• cGcGnii ıu...u,.du. 
Dildrat ye tedbirle, •tlamn temiz, afif n saf ale

.mln pnclıfı mihrabm etrafau dolaftı, öıaiacle • 
fildi, w Oll1I her ••Pnd• bcaldaclı " .,_..., cln
Jdi aaclık olmak istiyordu. Ve ita atet birkaç saman 
IOlll'a, Wİnb, pt ..... Ye alriiJtüfb k..ctili· 
iind• eöaclii. 

Fjakat Taeio Krörer daha. Wr ha,.li •aman aoiu· 
7aa mUara• ..._.e danla, 7W J'islade sadakatin 
mlmlriin olmaclıimı laaJNt Ye l61ıGt1I ha7al isinde 
sWI, 10Bra omalanm .nkti, " ıittL.. 
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Cideeelf )'oldan ıittl, ı...-1' Ye ıa,..J nnnt'••am 
............. sisi ualdaııla, batı yana •tik. alık ça· 
luair. Eler ,.,_ sapdh)'aa, laa daha siJ'IMle bası 

'"-el• lcla hakiki bi.r J'Ol mncut olmaJlllDdaadı.. 
ll•olmak filrriacle, olclat- IOl'duklan a ... -. 

WrlWııW ~ enaplar "Wi,._da. sira, k .. 
dWe ~ ~ bnlchlan tapdıfıaı, prçl 
~ 16atte ._.&mıs Ol..,__ f'l'll"lllda 
sb~ 1iili. d .. .a,lwii iclet edhnnitti. 

No:7 
Daha cloidufu daracık tehri hıralaa .. aa &ace, 

bealiiiai ora7a batb,.aa rabıtalar l'••at ,.. • ., ~ 
zülmiittü. Kaid Kröımer aileel azar asar afalmlt 
•• claiıbmfb. Ve bqkalarmm Tonio Kriser'iD ha· 
auei hayat •e mncudiyet tanmı, bu •ui7etia 
Wr ll-.ti SIDİ sörmekte haklan •anlı. Babaunm 
a,meai, ail..U. .. ,. ...... , ölmifti, .. pek seçme
d-, •u ....._ .. takip etmitti. w bo)'la, cliifln
pa, ....._ clelifinde bir lor çlçeli takılı, iatfi bap 
pek cliasiD 1'abuı. Ve bi7'ilr Krôpr m, makad· 
d• mazisiyle, aablıia Çlkanlmq, •• ticarethane ka· 
pabhmt,b. Toalo'nun aaaeai, harilrullcle pi1ano Ye 

mamlolia çalaa •e .... ..,. laka)'ICI • ..._;, Wr .... 
IOlll'8t laa defa ltlr maaikifinaıla, ltir lta17an aclı ta· 
flJ'&D Wr Yirtaos'la. ~- nlacli, " oaaa ar
dmca uak ill .... sittL 

Tonio Kröser, .,_ Wru hafifçe ı..•....-ı fa· 
bt ona hundan n.• seçlrmeie aallhi7eti ftl' ... 

icli? O ancak tii.r yul)'Ol'da, •• •• olmak fikrbule 
ol.mı- dair bile bir ceYap ....m)Wdu... 

Elrl büirii, ptik taY&Dlanada -U rlsalrlaraa 
..tlil, ..... ,.hrinl, .~ilinin ~ .. 
fuki)eel o. Dıtl,.ar cm. afacmı, tok ....Ufl dmlai 
terkettl, n bir acı • .,... ••• Zira ..,. ... .- akıl· 

ı~a. beqlİfİDİD ıuunana •armıtbı " ruhu aan 

p!"l&D eairi 014hiia ita aflr Ye mialria Mj'ata kaqı 
is. :afla clo1a iclL 

Kendhü bütia bitine kuYete. clh)"ada • 7ik
aek ,.,. olarak sönliifü, bbmetiDe çatnldıtam hia
aettiii, keıuline azamet •e ikbal yadeclea. sa7ri 
llMfl'U Ye ~ ha7atm temeli lzerinde sülerek 
hiikim alrea nah •e kelim ku.etine •akfetti. c-ç. 
lifinia WitGa Uatiruiyle lreadiai ona •erdi, •e o da 
bilmukabele, ...... tmek lmclı'etiade oldaiu her,.,. • 
le OD1I miklfatlandınyor, .. fakat karplıtnu da 
merhametsizce ondan all)'ordu. 

KUYet cörinü biledi n buanlarm aöiıüai ka· 
NıtaD Wil'ik sözlerin içbai pterdi, ona iman n• 
hana •e keneli nhuau açtı, sözünü nafis lufcb, .. 
dfiaYaam İç J'fizGDG, IÖ• •e itin öteaiDde kalan dl
,_ ..,.ıerin hepsini delerdi, " orada ,... ıördir 
slllnçlik .. Mfalet • sefalet .. sfiliinçltik. 

Ve lnma l>Dslnla ....dili azap ft prur ile birlik· 
te lasm takip etti, artık ka,. ....... karanı• ~ 
lu aafdillerba mahitbacle ,....,.....,..._ Fakat air 
" ,.kille metsul olmaktan clıayclaju ank pttikçe 
arbjOnla. Zira, ruhun hilp.i, onu ifade ebMll ... . 
ld Wsl 117 ......... lçWe ...................... . 
dofraca ınelankoU,.. ...... , .u,.. .. ..,. ce. 
aup eehirleriade 7&fl>'oN .. ceaup ı1a.,mm ,._... 

------- -----· 
na üha pulM 'Wi' olsaıah* YeNdlıllni -4•••s 
OQU ituraJ'& çek.. lteMıl ana bm idi, fakat O .... Yet 
•• cehenaemllk alnlhlar lçhle dflttl, .... ,.... .. 
dile selmez ubraplar çeldi. Ve beld k clltldla ita• 
linclen ita kadar mmtarip olma_. "..._ ..a. 
d• clUJ'daia w timdi hit bir snk de -•-••tı 
ruhi aftkleria .. ...__ halfttlai clt0••- .....,. 
ona-~ filttl ..... ._....Mime d·lthae 
4e bir lar ._il talab •ttaa .-. kalaa Wr ..,..u. 

Yarabunm ıbli ~a ıa. l9ffa )"aP. 

rak qbft, kaynaclıfl we tola1İllll atblı ddı, tatlı, ko
blarla dola bir ilklııalaar ha•aami ...._ aaaat ha· 
•umı t•efflia ederken ruh- w.ı .... 1rup t.•'!" 
DefNt •• kin, bir t...mlilr .. müt..ıla .......... •ı 
aaauzlap lıaapı.,.;.la. Ve ......_ ,.. ... ,. IMllice 
Çlkb: Biriblrhlead t-ylller ......... ........._ 
hsdaa bir maD..ı,..tla kı ' icl Wr ıılwaıipet •• ............. ~ .................. ... 
~ sa)l'i tabii, ......n, aca~ Wr laa)"at lll'l)eoı
chı. V-. o, T.oDio Krö.-, ....._ aefret ..,_.._ 

Basan itinclea, ''De dalalet. ....a olap da .. ..,._ 
... .... clüttim7" di7orda, .... .. ... .... 
dawm, Yeti ara .. lıd:..._ ...... Wr ...... . 
dejildim,., .......... 

Fakat adaatçe -~ ....t • ., ... M.. 
kWetiJ'er,mltklpeı• ................... ... 
ab)or, •Plbktui p._. mliunlr ollı!lw, '" ••· 
nfet .. .m .............. e ........ ........ .. 
.......11 ... _,....._ ilk clefa taaaMlılı .... .. 
.... t &leminde takdir " mahaltltetle karplaadı, 
zira miaahla" ......_ edladiii hilsi De•• W.. 
__ ,,........ v .... tahılı ............. ... 
....... ,.._ _ t.116~ ............. _,.. 

(1 ... , 
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Sovyet - f Dn hududunda 
yeni hôdiseler 

(Başı 1 inci sayfada) 
dint merasimde toplanm11 bulunuyor
du. 

Finlandiya cevabı verildi 
Moskova, 28 a.a. - Finlandiya orta 

elçisi Koskinnen bu gece Finlandiya 
cevabını sovyte hükümctine ver:niş -
tir, 

Ru•ya vaziyetten 
Berlin'i haberdar etti 

Kopenhag, 28 aa. - National Ti
tcndc gazetesinin Berlin muhabirinin 
bildirdiğine göre, Sovyetlcr, Finlan
diya buhranının bütün safahat•ndan 
almanları haberdar tutmuştur. Fakat 
Almanya, uzlaştırıcı bir rol oynama
yı ve yahut herhangi bir suretle mü
dahalede bulunmağı kati yen reddet· 
ıniıtir. 

Sovyet tahfidatı 
Moıkova, 28 aa. - Krasnaya Lves

ta gazetesinin yazdığına göre Lenin· 
grad mıntakası kıtaatına verilen tali
matta Finlandiyalılar tahrikatlarını 
tekrar ederlerse, derhal ateşle muka
bele etmeleri emrolunmuştur. Lenin • 
grad civarında mühim tank ve tayya
re kuvetleri tahşit edilmekte olduğu 
söylenmektedir. Sovyet hükümcti Fin 
landiya cevabına karşı alacağı vazi· 
yeti henüz tesbit etmemiştir. 
Leningrad'da iz.inler ilga edildi 

Hclsinki, 28 a.a. - "Royter": Le
ningrad mıntakası kumandanı gene -
ral Mcreçkof subay ve askerlerinin 
nıczuniyetini ilga etmiı ve bütün me
zunların da 24 saat içinde kıtaları ba
~ında bulunmalarını emretmiştir. 
Baltık filosu kumandanı amiral 

'rrubiç de donanmaya aynı emri vcr
rni,tir. 

Sovyet hava kuvetlcrinin Lenin
((rad civarındaki büyük manevraları 
devam etmektedir. Çok kuvctli bom
bardıman ve avcı tayyareleri bu ma
nevralara iştirak eylemektedir. 

Hel•inki limanında tedbirler 
Helsinki, 28 a.a. - Finlandiya, Hcl 

ainki limanında ecnebi vapurlarının 
tarassuduna müteallik tedbirleri tak
viye etmiıtir. 

İyi malQmat almakta olan mahafil· 
de Finlandiya'nın ablukasının tcşdi
dine karşı protestoda bulunmak üze
re Londra hükümcti nezdinde bir tc
§cbbUse girişeceği beyan olunmakta
dır. 

' ~ll'Wd.Val c.aaba 
Ia~diyanm dünkü notasına karşı R~.s
ya tarafından verilen cevabı, bugun 
Finlandiyanın Moskova elçisine tev
di ctmiıtir. 

Sovyet hükümeti tarafından Fin -
landiyaya verilen cevap üç kısımdan 
mürekkeptir • 

İlk kısımda, sovyet hükümeti, Fin
landiya notasında, taarruz hareketi • 
nin inkir edilmiş olması, efkarı u -
mumiyeyi hataya sevketmek hususun
dan başka ıekildc izah cdilcmiyeceği· 
ni söylemektedir. 

İkinci kısımda, sovyetlcr, kıtaatı 
sovyct hududundan 25 kilometre geri 
çekmekten imtina olunmasını, Finlan
diyanın, Leningradı ordunun yakın 
tehdidi altında tutmak hususundaki 
arzusuna delil telakki etmektedirler. 

Sovyet cevabının üçüncü kısmında 
kıtaatın kısmı azamının Lcningrad 
karııaında tahşit eden Finlandiya hü
kümetinin bu suretle sovyet ittihadı • 
na kargı adcmitccavüz paktı ile telifi 
kabil olmıyan hasmane bir harekette 
bulunduğu beyan olunmaktadır. 

Bu sebeple sovyctlcr ittihadı, bu 
pakt mucibince aldığı taahhütlerden, 
kendisini, müberra tel~kki etmek mec 
buriyctindc kalmıştır. 

Hükümet sovyet nota•ını 
müzakere etti 

Helainki, 28 a.a. - Hiıkiimet ıov

yct notasını müzakere etmiştir. Bu 
notanın tevlid edebileceği neticelere 
dair olan şimdiye kadar hiç bir şey 
ncşredilmemiştir. 

/;fo•!~ova radyoıunun neıriyatı 
Moskova, 28 a.a. - Moskova rad

yosunun sipikeri Moskova saatiyle 
21.30 da Fin!andiya aleyhtarı tezahü
rat hakkında söz söylediği sırada, 
".3ovyct milletinin sabrı tükenmiştir., 
demiş ve şöyle devam etmiştir: "Mil
letin, yeni lmcz kızılorduya tam bir 
itimadı vardır ve sovyet hükiimctinin 
ittihaz edeceği bütün kararlara ta • 
rnamen iştirak etmektedir. Hclsınki -
deki emperyalistler, tahrikatlarına 
tnuknbele ctmiyc kızılordunun mc • 
\ r cdilebilcc~ğini anlamalıdırlar. 

Sov.vetlerin haber verdiklerine 
göre hudflda gene taarruz. 

etmi§ler 
Moslcova, 28 a.a. - Havas ajansı 

b' liriyor : 
! 1oskova radvoEu, fin - sovyct hu

cLdunda. Finlandiya tarafından yeni 
t1hrikata tevessül edildiğini, Mosko • 
va saatiyle gece yarısı haber v~rmiş • 
trr. 

Bu habere göre, 28 teşriniaanide sa
at 17 de Ribatechi ve Srcndni ıehir-

lcri arasında beş Finlandiya askerin
den mürekkep bir kafile, bir sovyct 
müfrezesine ateş açmıştır. 

Sovyetler ateı açml§lar 
Moskova, 28 a.a. - Havas ajansı 

bildiriyor : 
Moskova radyosuna nazaran, be~ 

Finlandiya askeri tarafından vukuu 
iddia edilen tahrik hareketi neticesin
de bu askerlerden üçü tevkif edilmiş 
ve iki tüfekle bir rövclver müsadere 
olunmuştur. Diğer taraftan saat 18 de 
Finlandiya arazisinden sovyet arazi • 
sine beş el tüfek atılmıştır. 

Lcningrad erkanı haruiy~si de Vid 
liki mıntakasındaki F:•.landiya topçu
sunun Sovyct arazisine iki top attığı
nı ve hududu geçmek te~ebuüsündc 
bulunan Finlandiya piyade grupları -
nın Sovyct kıtaatı tarafından a'iılan 

mitralyöz ateşiyle püskürtüldüğünü 

tebliğ etmektedir. 
Moskova radyosu hudut muhafız 

müfrezelerinin derhal takviye edildi
ğini haber veriyor. 
Al.manya'mn Finlandiyaya kar§ı 

takındığı tavıır 
Hclsinki, 28 a.a. - Almanyanın 

Finlandiyaya karşı takınıp Baltıkta · 
ki Finlandiya gemilerini müsadere et
mesi ve Finlandiyanın Baltık harici -
ne yapacağı ihracat için istifade ede
bileceği yegane yol olan Falstcrlo ce· 
nubundaki geçidi 25 tcşrinisanide ka
patması şeklinde meydana koyduğu 
gayri dostane tavır, Finlandiya mat • 
buatı tarafından ciddi surette tenkit 
edilmektedir. 

Diğer taraftan, Sovyctlcrin, Fin • 
landiya'dan vaki olan isteklerinde, 
Almanya tarafından manevi müzahe -
ret görmeleri, liberal organı olan Sa
mamait tarafından, Almanay için bir 
zaruret şeklinde tefsir ediliyor. Bu 
gazete, Almanyanın, Sovyetlcr ittiha
diyle olan anlaşmasını bu suretle tc· 
barüı: ettirmek z14ruretindc bulundu.._ 
ğunu, aksi takdirde, Sovyctlcrin, garp 
devletleriyle, bir blok yapmak tehdi
dinrl• hıılunduğunu söylemektedir. 

lngiliz gazetelerinin 
yazdıkları 

Londra, 2ıs a.a. - İngiliz gazete • 
lcri, rus - Finlandiya münasebetleri -
nin vahimleşmesinden dolayı endişe • 
lcrini izhar etmekle beraber, gergin • 
liğin bir müsellah ihtilafa müncer ol
mıyacağı ümidinde bulunmaktadır. 
ıuufiı'hrt' Ma-ır'XT11n1111i •.,..,:~.ai.\.wi.ıh;; 

münakaşasız kabul etmiye alışık Sov
yet halkım ikna edebilir mütaleasın -
dadır. 

İngiliz matbuatına göre, rusların 
ileri sürdüğü sebepler alınanların mü
teaddit tecavüz hareketlerinden evci 
ileri sürmüş oldukları sebeplere pek 
ziyade benzemektedir. Bunların kıy -
met ve hüsnüniyetine inanmıya imkan 
yoktur. 

Gazeteler, Sovyctlerin Finlandiya· 
ya karşı sadece sinir harbini §iddet -
lcndirmeyi istediğini yoksa enternas
yonal vaziyetten istifade ederek taar
ruz fikirlerini tatbik mi edeceğini so
ruyorlar. 

Almanlar ruıların yanında 
!t1 ev ki alıyorlarmıf 

Deyli Telegraf gazetesi, Kopcn -
hag muhabirine atfen diyor ki: 

Sovyctlcr Almanyanın müzahcre • 
tini istemişlerdir. Rusya, planlarına 
yardım etmesini Almanyadan talebct
miştir. Finlandiya vapurlarının al -
manlar tarafından müsaderesi bu ta -
lehin bir neticesidir. Rusya Finlandi
yanın ticaretini tahrip ederek Finlan
diya hükümctinin mukavemetini za • 
yıf düşürmek emelindedir. Alman neş 
riyatı da Almanyanın bu meselede 
rusların yanında yer almak fikrinde 
olduğunu açıkça göstermektedir. Çün 
kil alman hariciye nazarcti sözcüleri 
Finlandiyanın Sovyctlcrle olan ihti • 
laflarını k:ndi aralarında halletmele
ri lazım geldiğini söylüyorlar . 

Dcyli Herald gazetesi de §Öyle ya
zıyor: 

:r.foskova gazetelerinin bııgün kul· 
!andıkları lisanı gene bundan iki se -
ne evet Avusturya hakkında, bir sene 
evel Çekoslovakya hakkında ve yazın 
da Pohıya hakkında Hitlcr'in ağzın· 
dan r işittik. Eğer emsali çok feci 
neticeler doğurmamış olsa idi, bu 
kadar müşabelıet dünyada istihza u -
vandırırdı. Maamafih Stalin'in müda
faasız bir memlekete karşı cmpcrya • 
llcıt hı-pb• ~·an:-~"~ını z-:ınnetmivoruz. 

l'Aonako'nu:ı Fran•a'ya taa~ruzu 
Neva Kronik! gazetesi de diyor ki: 
Rusların askeri bir harekette bu -

lunmak fikrinde oldukları muhakkak 
değildir. Ancak Hitlcr'in klasik usul· 
!eri üzere bir tecavüz hareketi hazır· 
hıd:ğına şüphe yoktur. Finlandiyanın 
Ruısya'ya karşı bir tehdidinden bahset 
mek Monako'nun Fransaya taarruz et· 
mcsinc benzer. Rusya'nın Baltık vazi
yetini him3ye edeceği nazariyesi mü· 
dafaa götürmez ve eğer askeri hare • 
kat başlarsa bunu haklı göstermcğe de 
imkın yoktur. 

ULUS 

Şiddetli bir deniz 

harbinin tafsilatı 
(Başı 1 inci sayfada.) 

Amirallık dairesi, aşağıdaki tebli
ği neşretmiştir : 

Ravalpindi muavin kruvazörü, bu 
ayın 23 ünde saat 3,30 da Izlanda'nın 
cenubu şarkisinde cevelan yapmakta 

İngiltere Kralı 
bir nutukla 

parlamentoyu 
açtı 

iken bir düşman harp gemisi görmüş- (Başı ı inci sayfada) 
tür. Kaptan Kennedy, bu geminin Kıraıın merasime gideceği ancak 
Doyçland olduğunu derhal anlamış ve birkaç kişi tarafından biliniyordu. 
gemiyi tanımıştır. Kaptan, dü~man gc- Bu sebeple, kıralın güzergahtaki yol
misini sancak tarafına almak için is- larda ahali birikmemişti. Kıralın rcfa
tikametini değiştirmiştir. katinde, kıraliçc i!c Kent ve Glouccs· 

Ravalpindi'yi Doyçland'a göster- ter dükleri bulunuyordu. Merasim ga 
memek ve kaçmasını temin etmek için yet sade yapıldı. Kıral ve kıraliçc, 
derhal duman bulutları neşredilmiş- Buckingham sarayından Westminstc· 
tir. Bu esnada sancak tarafında başka re gitmek üzere, camlı saltanat ara· 
bir düşman gemisi görülmüştür. Doyç bası yerine, kapalı bir otomobile bin· 
land. süratlc Ravalpindi'ye yaklaşmış diler. Lordlar kırmızı elbiseler yeri· 
ve ona stop etmesi emrini vermiştir. ne nazarı dikkati cclbctmiycn ünifor· 
Ravalpindi bu emre it~~t .. etmediği?· malar giymi~lerdi. Eskiden asker mu
d~n. alman cep .kr~vazor~, Rav~lp~n- hafazası altında bir landoya konula
dının baş tarafı ıstıkametınden hı~ ıh: rak götürülen kıraliyet tacı, polis mu 
tar topu atmıştır. Fakat Rava~pı?dı 

1 

hafazası altında bir otomobile konul
durmak~~zın. yoluna devam etm~ştı~. muştu. Merasimde yapılan bu tahdi· 
Bunun uzcrıne Doyçland., 11 ınçlık dat yalnız bir defa •imdi Windsor 

1 • 1 b. ı . 1 • :r 
top.arıy.e ır yay ım ateşı açmıştır. dükü olan sekizinci Eduvard Tama-
Bu esnada iki. g.cmi arasın.da~i mesafe nında havanın pek fena olduğu bir 
10.000 yarcla ıdı. Ravalpındı, sancak gUndc vaki olmuştu. 
tarafında.ki 6 inçlik ~ to~u. i!c .. muka- Avam kamarasında birçok elçiler 
bele ct~ış, Doyçland ın uçüncu yay· vardı. Bir locada Belçika ve Polon-
lım atec:. R l · d'd 1 • b" ·· k Iarı .. l'ı~. a~a ~ın, ı e tı ut~n ışı • ya elçileri onun karşısındaki bir lo-

sondurmuştur. foplara gullc ver- cada Fransız ve Sovyet elçileri bir a
~ektc olan elektrikle müteharrik rada oturuyorlardı. Avam kamarası 
vın 1 d k l D .. d' ·· Ç er e ırı mıştır. or uncu yay- azası usulen lordların gelmesini bek-
lım ateşi birinci köprüyü yıktığı gibi 1 d'l 

1 
• • . c ı er. 

te sız k?n:arasını da >:o~ ctmıştı~. ~~ Tam öğle üstü, kıral Avam kemara-
esnada ıkı alm~n gcmısı, Ravalpındı · sına girdi. Arkasında amiral ünifor
yc pek yakın hır mecafcdc bulunuyor ması vardı. Kıraliçc de siyah bir rob 
lardı.. . . . . . . başına siyah bir şapka giyın;ş, omnzu-

İkını:ı gemı, ıngılız muavın kruva· · tc bir tilki almıoıtı. Kırat k5.-
.. ·· ·· k d d 1 k · k 1 na arJan :ı zorunun ar asın an o aşara ıs e e ~ t1 ·azılı olan nutkunu etrafın-

ı f . . gı ara } , 
ar~ ın~k~eç.mıştı~. d _ b na toplanmış olan Lordlarla mebusla-

u ı ıncı gemı c ateş etmcgc aş k d Lo dlardan pek azı orada 
lamış, Ravalpindi, bütün topları isti- ~~z~r;ı. uDi ~ e:lcri celseyi bizzat Kı· 
mald~n sakıt oluncıya kadar ateş et - ~ d 

ğ d . . D k .d ralın açacagını haber almamışlar ı. 
me e evam ctmıştir. er en gcmı e K 1 b k t' b' slc . .. ıra , erra ve mc ın ır sc 
yangınlar çıkmış ve bıraz sonra bu- 1 , d ç 1 • t .. . . nut cunu o;cu u. c scnın amamı an· 
tun gcmı, alev fışkıran bır meşale ha- k d k.k .. d'. 
1. · al İk' · .. . k ca on ::ı ı a sur u. 
mı mıştır. ı gayrımusavı uvct N k f 1 d·kı t• lb d 
arasındaki bu 30 - 40 dakikalık muha· ut un en az a ı ca ı ce e en 

fıkraları şunlardır: rebcdcn sonra düşman, ateşi kcsmiı
tir. Ravalpindi'nin düşman cndahtı 
yüzünden pek fazla hasara uğrama

mış olan üç aandalı, denize indirilmiş· 
tir. Bunlardan ikisinin içinde otuz ka
dar bahriyeli vardı. Bu bahriyelilerin 
alman gemilerine alınmış oldukları 
zannedilmektedir. 

Harbe devam için, bütün teba
amın enerji göstermeaini İatiyo· 
rum. Bütün dominyonla1'11n, ban!l 
bütün kalbleriyle müzahir olu
yorlar. Bu müzaharetin müeuir • 
liğinden dolayı fevkalade müte· 
tekkirim. Harp gemilerim, balık
çı ve tüccar gemilerimizin yar

Hazine ile Ylilyüs 

Berger Şirketi 

arasındaki ihtilaf 

Karar dün iki tarafa 

alenen tefhim edildi 
Yulyus Berger alman şirketiyl-: 

hükumetimiz ar<ısıncla, Kays~ı i - U lu
kışla ve 'favşa!1ll · Kütahya demiryol· 
lan inşaatı t,ahhiı.dtinclen mtit :!vcllit 
ihtiliitın, hakem heyeti karariylc so -
na erdiğıni haber vermiştik. 

Bilindiği üzere birkaç seııedenbcri 
şirketle haz~ne aı asında bir ihtilaf 
mcvzu:.ı ola:-ak devam edegelen bu iş 
937 senesinde ~ rketin Ankara Tica · 
ret mahkemesinde ve hazinemiz aley
hine açtığı bir dava ile mahkemeye in
tikal etmış ve mahkeme satanatını ta
ki ptcn sonra iki tarafın uyuşmasıylc 
üç kişilik bir hakem heyetine havale 
olunmuştu. Gene ır.aHi.m oldugu uzere 
bu hakem heyeti eski vekil, Sinop me
busu Profesör Yu .. uf Kemal Tc.1gir • 
şenk, beynelmilel hukuku dil\·el alim
lerinden Yunanistan'ın Paria biıyül· 

elçisi B. N!kola Poiitis ve alman hu· 
kukşin::ıslarından Dr. Şinivid'den mu
rckkepti. Hey~ti bu senenin temmuz 
ayında İst:mbu!'da ve Ankara'da ak • 
dettiği resmi celselerden sonra son 
toplantısını 3 birincitcşrindc Cen:-v -
rede yapmış ve ihtilaf h::ıkkınd3 ka • 
rarını vermişti. 

Bu karar, iki taraf arasıı~da evcl~e 
tekarrür etmiş olan n 1l<ışma;a göre 
iki tarafa üç hakemin huzuriyle ve 
Ankara'da tefhim olunmak iktiza edi
yordu. Ancak, garbi Avn•pada çıkan 
son hadiseler sebebiyle heyetin l·ğer 
azaları, bu hususta Prof. Yusuf Kc • 
mal Tcngirşenk'e tam salfıhiyet ver -
miş ve kararı 29 ikinciteşrin tarihin · 
den evcl iki tarafa tebliğ etmiye m'! • 

mur eylemişti. 
Dün sabah, saat 10 da RmlS.k ve 

Eytam Bankasında Yusuf Kemal Ten
gir~enk'in huzurunda toplanan iki ta· 
raf mümessilleri hakem heyetinin bu 
kararını alenen tebelluğ etmişlerdir. 

C. H. P. MecliJ 
grupunda 
(Başı l inci sayfada 

toplandı : 
Ruznamede Beykoz deri fab 

halihazır vaziyetinin ve Yal 
vaktiyle tesis edilmiş ve scrm 
nin büyük bir kısmına Sümer~ 
iştirak olunmuş bulunan deri fab 
sının bugün işletilmeksizin atıl ~ 
makta olması sebebinin l!<tısat 
tarafından izahı ve keyfiyetin u 
heyette müzakeresi takriri varc1 

Takririni şifahen de izah ede 
talya mebusu Rasih Kaplan'dan 
ra birçok hatipler söz alarak der 
rikaları ve onların işledikleri ma 
iptidaiyeler üzerinde uzun boyl~ 
talca serdetmişlerdir. 

İktısat Vekili tarafından m 
ve sorulan suallere cevaplar ve 
ve neticec:ie takrir muhteviyatını 
kil edilecek bir Parti komisyo 
esaslı surette tetkiH hakkında 
sih Kaplan'ın ikinci bir takriri uı 
heyetçe kabul edilerek vaktin i 
ıniş olması hasebiyle riy asetçc cc; 
nihayet \erilmiş tir. 

P ifim'zin ~ok 

güzel b~r eseri 
(Başı 1 inci sayfa 

ruosmaniye<le yeni bır l:ız taleb 
dunun a~ 4iı ;: ını ve ş ·:rıd1dcn 

genci kabal ettif!ini memnun· 
ogrenmijl bulunuyoruz. 

Hariçten, yüksek tahsilini ik 
mek iızere lstanbula kadar gele 
bu ugurda b; r suru mihnet ve ı 

oa katlanmak ve parasiyle dahi 
rahat temiz bir me'va bulmakta b 
zorluklara maruz kalan gençleri( 
bu suretle mazhar oldukları ko 
cidclen takdıre ve tebrike dege 
mahiyette<lir . 

Saat 6,15 te bir ingıliz kruvazörU-
ıal'ı mufıarebe mcvkifnden uzaklaşma ilMlf.triwı.~ık'rin,ıffrkıwfiR,i 
ğa rnec~ur etmiştir. Almanların ihti. Fransa'da ve deniza§ıra mmtaka-

Alman İbko şirketi, bu şirketin 
Türkiye mlimcsr.ili avukat B. Sabri 
Barlas, hazineyi de Maliye Vekaleti 
hukuk müşaviri B. Caf er'lc, B. Falı -
ri Tandoğan ve Nafıa Vekaleti hukuk 
müsavirlcrindcn B. Ziya ve inşaat da-

J • ~J--........ • .i J adj 
yorlardı. 

Cümhuriyct Halk Partisi açtı 
iki talebe yurduyla memleket y· 
tahsil gençliğinin ve kültür dav 
zın çok mühim bir ihtiyacına 
vermiş bulunuyor. Düne kadar y 
dört köşesinde bulunan en mü 
zekalar, en müstesna kabiliyetle 
tanbulda barınacak bir yer bul 
yüzünden yüksek tahsilden 
kalıyorlardı. Partimizin bu müc 
J,.ri en müıklilpeaent aile reisleri 
le tatmin edici bir disiplin ve ı 
havasının estiği kültür yuvalandı rnal üçüncü sandalı da alacakları mu- larda, ordulanm ve tayyarelerim 

hak kaktı. vazifelerini ifa etmektedirler. 
Ravalpindi saat sekize kadar yan- Kendilerinden istenilen gayretle-

Kararın okunması öğleden sonra 
saat 17.30 a kadar devam etmiştir. Ka
rar, 22 maddede hulasa cdilmi§ ve ne
tice itibariyle şirketin hükümetimiz· 
den istediği beş milyon liraya yakın 
tazminata mukabil, bazı maddelerde 
şirketin mutalebatı kabul edilerek ha· 
zincmizin İbko'ya 770.000 küsur lira 
ödemesi hüküm altına alınmış bulun -
maktadır. 

makta devam ettikten sonra batmııtır. ri ve ~e~aki.rlddarı yapacaklan-
İngiliz kruvazörü, alman gemilerini na emınım. 

Devlet kırlasiy 

nevilerinin levhid 
bulmağa uğraşmış, fakat alman gemi- K~ral, .harb~ de~~~ için yeniden 
lcri, zulmet içinde ve şiddetli bir yağ- .tahaıaat ıst~nılcccgını Avam kamara
mur altında meçhul bir istikamete ·~ azasına bıldirdiktcn sonra demiştir 
d ~ ·d k ·· d k kı · ogru gı ere goz en aybolmuşlar - • 

- Şu saatte büyiik bir meauli
yet altında bulunuyorsunuz. E
minim ki milletin karanna ter
cüman olacaksınız. Tasvibinize 
arzedilecek olan t'edbirler, mille
timin hayn namma ve istihdaf et
tiiimiz 1rayeye varmak için itti
hazı mütavirlerim tarafından za
ruri görülen tedbirlerdir. _ _ 

dır. 

Bütün bunları üçüncü sandalın 
Chitral tarafından alınmış olan 11 ki
şi naklctmcktedirlcr. 

Alman gemilerinin taharrisi, fırtı
nalı bir hava içinde ertesi güne kadar 
devam ctmi§tir. , 

D. N. B. nin verdiği malumat 
Berlin, 28 a.a. - D.N.B. ajansı as

keri vaziyet hakkında maliimat verir
ken deniz muharebeleri hakkında şun
ları kaydetmektedir : 

İngiliz sahilleri açıklarında, bir çok 
vapur batmıştır. Denizaltı gemilerinin 
ve tayyarelerin hücumlarından kork -
makta devam eden ve donanmasını 
muhafaza altında bulundurmak isti -
yen İngiltere, Şimal denizini ve şi -
mal Atlantiğini, buralarda istediği gi
bi hareket etmekte olan alman deniz 
kuvetlcrinc teslime mecbur kalmıştır. 
İzlanda civarında vukua gelen deniz 
muharebesi, 15 santimetrelik sekiz 
topla mücehhez bir ingiliz muavin 
kruvazörünün batmış olmasından do
layı değil fakat bir deniz muharebe -
sinin bu mıntakanın merkezinde vu -
kua gelmiş bulunmasından dolayı, tn
gilterenin zafına bir işarettir. 

Şimal denizini, Lloyd Gcorgc'un da 
söylediği gibi teslim etmiş olan İn -
giltcrc, bundan sonra §imal Atlanti -
ğindc de aynı derecede zaf göstermek 
tcdir. 

Bu deniz muharebesi, akşamın a -
laca karanlığında vukua gelmiştir. Fa
kat alman topçusu, hedefini derhal 
bulmuştur. 

Bir İngiliz kruvazörünün daha 
torpillendiği bildiriliyor 

Bcrlin, 28 a.a. - Ordu başkuman • 
danlığının tebliği : 

Londra sınıfı bir ingiliz kruvazöril, 
Shctland adalarının ıarkında Scapa 
Flov galibi yarbay Prien tarafından 
torpillenmiş ve imha edilmiştir. 

Londra sınıfı kruvazörler takriben 
9100 tonluk olup, 32 mil yaparlar ve 
1917 - 1928 de inıa cdilmi§tir. 20.3 san
timetrelik ve 10,2 santimetrelik seki
zer topları vardır. 

Osmanh Bankası Paris 
Merkez Müdürü . 

~ehrimizde 
Osmanlı Bankası, Faris merkezi 

müdürü B. Belle dün sabahki ekspres· 
le İstanbuldan tehrimize gelmiş ve 
Osmanlı Bankası Ankara !§Ubesi er • 
kanı tarafından kar!Jılanmıştır. B. 
Belle, Osmanlı Bankasının birinci de
recede temsili salahiyeti haiz erkanın
dandır. 

Faris merkezi müdürü, dün öğle -
den evci Maliye Vekilimiz B. Fuad 
Ağrah tarafından kabul edilmiş ve 
kendisiyle, resmi temaslarda bulunul
mu~tur. 

B. Bclle'in şehrimizde kalacağı üç 
dört gün içinde daha bazı resmi te -
maslarda bulunacağı anlaşılmaktadır. 

~hrimizde yeni bir 

Parti ocağı kuruldu 
Bahçeli Evler kooperatifine men • 

sup partililer geçen gün Yenişehir vi
layet merkezinde içtima ederek ma -
hallelerinde partinin yeni bir ocağını 
teaise karar vermitlcr ve resmen teıek
kül eden ocağın idare heyetini seç -
mişlcrdir. Dün akşam ilk içtimaını 
aktcden idare heyeti reisliğe eski 
Bcrlin elçimiz B. Hamdi Arpağ'ı, mu
hasipliğe Merkez Bankası emisyon 
mildüril B. Fethiyi ve katipliğe Ya -
şar Nııhiyi seçmiı ve bahçeli evlerde 
o~Erkezi olmak üzere bir bina 
kb 2 ili'Wlsına karar vcrmiıtir • 

Türkçe ve fransızca olarak yazı -
lan, fakat türkçe metni muteber tutu
lan ve 118 sayfadan ibaret olan karar, 
şifahen tefhim olunduktan sonra usu· 
len ve resmen tebliğ edilmek üzere 
Ankara Ticaret mahkemesine tevdi o
lunmuştur. İki taraf, kanuni mehil o
lan 15 gün içinde karara itiraı: etmez
lerse karar katiyet kesbcdccektir. 

C. H. P. Dumlupınar 
nahiyesi kongresi 

Bir komisyon bun 

için çalıımağa bati 
Maliye Vekaletinin teklifi üz 

devlet dairelerinde kullanılacak 
defter ve sair kırtasiye cinslerini 
yin ve te biti için B.ışvekaletçe 
komisyon teşkil edilmiştir. Bu k 
yon dün saat onda Başvekalette 
teşar muavini B. Haydar Günver'i 
isliğindc ilk toplantısını yapmış 

lktısat Vekfilctindc aynı ma 
la teşekkül eden bir komisyon 

Dumlupınar nahiyesi yıllık kon- ayın 22 sindenberi çalışmaktadır. 
komisyon vekaletlerin muhabere gresini Samanpazarındaki nahiye bi-
rakları, fiş ve ccd ı e11eri, mecmu 

nasında evelki gün saat 20 de aktct· 
mı.şt· K . .d h . . . kitapları ile defter ve teksir kağı 

ır. ongreyı ı arc eyctı reısı . . .. . . 
Sa 't T 1 rının hır emse gore taym ve tesbı 

ı ar ıan açmıştır. · · k'. ı ~ mcnm mum ·un o up olmadıgını 
Partinin banisi ve Ebedi Başkanı kik etmekt edir. 

Atatürk'ün manevi huzurunda büyük ı Haber aldıaımıza göre her 'k" 
b. h .. d b k'k b • 

1 1 
1
: uşu ıçın c eş da ı a susulmuş. misyon çalışmalarını birleştirecel 

Mılli Şef ve Partimizin değişmez bu maksatla 5 ilkl:anun salı gün" 
Başkanı İsmet İnönü'ne saygı ve bağ- at 14.30 da İktısat Vekaletinde b~ 
lılık tezahürleri arasında ruznamenin tima yapacaktır. 
görüşülmesine geçilmiştir. 

İdare heyeti reisi, bir yıllık çalış
mayı canlandıran raporu ve geçen se· 
neye ait ai1ck1crdcn vilayet ve beledi- Bolu'da Par~i kongrel 
yecc yerine getirilmiş olanlar okun
muştur. 

Mütehassıs azaların nahiyenin bir 
yıllık hesabını etraflıca tetkik edip 
hazırladığı raporla yeni senenin büt
çesi ve yeni dilekler raporu uzun ve 
olgun münakaşalardan sonra kabul e
dilmiştir. 

Çok açık münakaşalarla baştan ni
hayete kadar bir samimiyet havası 
içinde devam eden konuşmalar bit
tikten sonra yeni idare heyetine B. 
Sait Tarhan, Ahmet İnan, Fahri Tü
mel, Naim Kurul ve Mit hat Menkir; 
kaza kongresi delegeliğine de Sait 
Tarhan, Ahmet İnan, Halil Sezai Er
kut, Feyzi Haydar, Tahir Sebük seçil
mişlerdir. 

Bundan sonra Milli Şef İnönü'nc, 
Ba§vekil ve C. H. P. Genel Sekreteri
ne tlzim ve bağlılık telgrafları çe
kilmesi, dileklerin yerine getirilme-

Bolu, 28 a.a. - Vilayet dahilı 
yapılmakta olan parti ocak ve na 
kongreleri bitmiştir. Birinci ka 
başından itibaren de kaza kongr 
yapılacaktır. 

Zongulda~ .. 'ta kongreler 

Zonguldak, 28 a.a. - Zonguldak 
ki semt ocakları yıllık kongreleri y 
pılmış ve parti müfettişi ile valirr 
vilayet parti reisi de bu toplantı!~ 
hazır bulunmuşlardır. 

Kongrelerde meml: ket ihtiyaç 
üzerinde yapılan s:ımimi görüşm 
ve miinaka•alar h::ılk1m•zın siyasi c 
gunluğunu bir defa d :ıha ~(st•rmit. 

sinden dolayı eh vali Tandoğan'a · 
şckkür edilmesine alkış1arla kerar ı 
rilcre1< saat 24 te kongreye son ver 
miştir. 
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Gün 'in me:elcle!eri : ViLAYETLER 

İngiltre ve Fransa ya karşı bir kara 
ablukası yapmak mümkün müdür? 

Kalorifer fcsisafl yapf ınf ac:ak 
İstanbul Belediyeaiden : 

1 Paris'te çıkan Le Tem os gazetesinden ----· 
Taksim bahçesinde yaptırılmış olan bü. 

yiik gazinonun kalorifer tesisatına ait in
ııaatm ikmali içın yaptırılacak ir;ICC' ka -
palı zarf eksiltmesine konulmuştur. Mu -
hammen bedeli 42269 lira 34 kuruştur, 
Ve ilk teminatı 3110 lira 21 kuruştur. Ke-

t şif evrakı 211 kuruı mukabilinde fen işleri Almanlar Fransa ve ngiltere'yi biri cuk getirilmiftir ki ingilizlerin pek· müdürlüğünden alınır. İhale 30.11-1939 
nevi kara ablokasıyle tehdit ediyorlar. düşkün oldukları bu madde idhalatı - perşembe günü saat ıs de İstanbul bele -
Napolyon bu işi başarmak iç~n Hitler- nın ut.10 52 sini teşkil eder. Danimarka • diye daimi encümeninde yapılacaktır. Ta-

liplerin ihaleden 8 gün evci fen işleri mü· den çok daha iyi mevl:ide olmasına dan 2,365,291 kental, Finlandiya'dan dürlüğüne müracaatla alac.'.lk!an fennt eh-
rağmen bu hususta akamete uğramıştı. 209,714 kental ve lsveç'tcn 300,277 ken- liyet vesikaları ve ilk teminat makbu:ı ve-
B ·· F 1 "lt b" 1 · 1 - l y k~ · ya mel:tupları ile 2490 numaralı kanuna ugun • ransa ve ngı ere ır eşmış - ta yag a mıştır. e un itibarıyle tere- göre hazırhyacaklarr kapalı zarflarını 
lerdir. Almanya Napolyan imparator - yağ idhalatının % 30 u. Ayni sene ihale günii sant 14 de k2aar daimi eneli -
luğundan saha ve kuvetce aşağıdır. 105,132 çift yumurta, yani idhalat ye. mene vermeleri. (9417 - 58i2) 1S829 
Nihayet deniz aşırı memlet.etler Av - kununun % 38 i bu memleketlerden 
rupa'nın iktisadi hayatında geçen as- geliyordu. İngilizler bu maddeleri hiç 
rın başlangıcındakinden çok daha mü- olmazsa kısmen başka memleketlerden 
him bir rol oynamaktadırlar. Hatta bü- tedarik edebilirler. Esasen şimal mem
tün Avrupa İngiltere ile Fransa'nın lekctled mahsullerinin kenıiyetinden 

Bir Elektrikci ustası 

aranıyor 

ticaretine kapatılsa bilse bu iki mem- ziyade keyfiyeti onları alakadar et - Kayseri Tayyare Fabrikası Genel 
leketin iktisadiyatı bundan aşırı dere- mektcdir. İtiyadlarına halel gelmiş o- Direktörlüğünden : 
cede müteessir olmaz. 1acaktır. Bununla beraber kahvaltıla -

Esasen vaziyet böyle olmaktan pek rında bir az noks:ın sucuk yemekle öl
uzaktır: bütün bitaraf devletler alman mezler. 

Sanatı c;ok iyi bilen blr elektri!;çi usta61 
a!ınacaktır. Sanat mektebi mezunu olan1ar 
tercih edilecektir. Yapılacak imtihandaki 
dereces:ne göre 150 liraya kadar ayhk üc
ret verilecektir. 

Bu elektrikei Kayseri tayyare fabrika
sında tı:7yrc:er üzerinde n.uayyen bir za. 
man staj gö,.dükten sonra da imi aure!~e 
cahşmak üzere Diyar~:ıkır tayyare alayına 
gönderi lecekt ir. 

T ali- o'. nla rın nihayet 11,12.939 ~a • 
z1rt .,si ~ı;nime l:a<lar ist'cl~sı ve cmnıyet 
müdürlüı:üı1 ce musaddak hi~s:ıühal mazha
tP sı ve b::ınservisleriyl c birlikte imtihan 
o'm:ık fil ere Kavseri t3.yyare fabrikasına 
bizzat nıüra cBl't etmeleri il!:.n olunur. 

(956!1/ 5987) 15937 

hakimiyeti altında değildirler. Bu an- İsveç ve Norveç c!cmir madenleri 
da kara ablokası teşebbüsünden doğ - harp bakımından daha büyü'.t bir ehe
rudan d?ğruya tehlikeye .m~ruz bulu- miyet arzeder. Bununla bcrnber bu Lıi
nanlar şımal memlekctlerıdır : İsveç, zim için ancak bir yardım teşkil eder. 
Norveç, Finlandiya, Danimarka. Bu Fransa 1937 de Lveç'ten ancak 159651 
memleketler mukavemete hazırlanı • ton ve 1939 da 102,212 ton cevher idhal 
yorlar. Fakat alman tazyıkına boyun ettik. Halbuki demir cevheri iuııaliltı
eğdiklerini, veya denizaltı harbı yü - mız 1937 de 674,159 tonu ve 1938 de 
.zünden bu memleketlerle müttefikler 240,690 tonu bulmuş ve istihsalfıtırmz 
arasında münakalatın tamamen kesil - l937 de 37 milyon tona çıkmıştır. 1n -
diğini farzedelim. Bu takdirde, İngil- giltere şimal memleketlerinden d aha 

tere ve Fransa'nın uğrayacağı zararlar ziyade maden cevheri alır. 1938 de bü- Bir Ve~eriner alınacak 
ne olacaktır ? tün demir cevheri idhaJatın•n % 27 si 
Fransa'nın •imal memleketleriyle t N 't ı · t. n· - Afyon Belediyesinden: 

lf svcç ve orveç en ge mış ı. ıger 1 . 90 r .. r b ı d. • • 
ticareti bütün ticaretinin ancak küçük memleketlerden yapılaca!: alımlarla b·ı Ş :rı 

1 
.•. ıra .. uchre1td~ eTc; .ıyem;zın 

bir miktarını teşkil eder. l<lhalat hu- rahna kolayca k.:patılabilir. ALn:ınya veterırıer ıkgı m:.nb~ ıır .. la ı~ .. ol"kan-
d 1937 d ek • 01 3 9 u ve 1 . k J:ırın ev il · ı mus ıte.erıy e uır ı te susun a e Y unun / O • sveçle Norveç'ın ablokasından anca ı . . . . . , . 

1938 de sadece o/0 2,9 u. İhracat husu- b 1 k . d • h · · k j ıkıncıte;rın gayesıne kaaar beledıye-, u mem e et~n emır cev erını en - . .. , . . • 
aunda da 1937 de <#0 3,1, 1938 de O{, 3,3. d" . ld d b"ld·-· t kd" d "d ,. bı·r mıze muracaat etmeıerı ılan olunur. I ' I ' ısı e e e e ı ıgı a ır e cı uı 
Btiyük Britanya'nın ticaretinde bu f d ·· b"l" (9559/ 5989) 15941 ay a gore ı ır. 

memleketlerle yapılan mübadeleler bir Geriye kere&te ve kağıt hamuru ka-
az daha fazla tutar : 1937 de idhalat 

lır. İşte asıl bu cihetten en ziyade sı -
yekununun% 9,4 ü ve ihracat yekunu- kıntıya maruz kalacağız. Fransa 1937 
nun % 7,9 u. İlk bakışta bütün şimal de 10,235,999 kental ve 1938 de 6 mil -
memleketleriyle ticaretin durması İn- yon 222,781 kental kağıt hamuru idbal 

LEVAZIM AMIRLlCt 

giltere'nin ve hele Fransa'nın iktisa - etmiştir. 1937 yekl'ınu üzerinden% 70 i Sığır e~i alınacak 
diyatında derin tcşevvüşlere sebebiyet 1sver, Norver ve Finlandiya'dnn geli - .. ı L 

• 't ~ .nn mra evazım Amirliği Satm vereceğe hiç benzemıoyr. yordu. Btiy·u·k Britanya 1,964,026 ton- A' K 
f k 40 ·ı ımn omisyonundan : Takriben bir milyar ran ve mı • luk ' · ı· r yekt~ınu u··zer1"11den w, o 74 u··nu·· bu ç 

u 1 - anakkale müstahkem mevki Geli-
yon isterlin raddesindeki ihracatın üç memleketten idhiil etmiştir. Yalnıı: bolu garnizonu kıtaatı ihtiyacı kin kapalı 
kaybedilmesi şüphesiz ki ihmal edilir Polonya'clan değil, Baltık devletlerin- zarfla 100.000 kilo sıfır eti eksiltmeye ko
bir yekun olmayacaktır. Fakat Fransa den yaptığımız idhalatın da durmu~ nu~m~şlh~l .. si 1-12-939 ~uma günil uat 11 
ile İngiltere'nin şimal memleketlerin· olduğunu buna ilave ediniz. Çok şükür de Çanakkale müstahkem mevki satın al
den sattıklarından çok ziyade satın al- bu hususta •ı"mali Amerika'va ba• vu- ma komisyonunda yapılacaktır. 

kl k d k l" d .. r 7 3 - Sıf;ır etinin beher kilosu 25 kurus-dı arını ay etm~. . .. zım _ır. • rabilir ve kendi ormanlarımızdan iati- tnn 3'1500 lira kıymet ultdlr edllmittir, 
Ablokanın en muhım net~ceıu ~uh - fade edebiliriz. Mııva1cknt umınau 28t2 un .. '"---· 

dd 1 h dakı tedankli 4 - Talıpleriıı mıavakkat tcmlnatJan •e 
telif ma e er ususun -{ • • • • 1 [ k t t icaret ve•ikal•ri ile birllkllkto mUaTrr:rı tımızı taciz etmek olacaktır. Fransa Yanı, Almanya nın ;ıma mcm e . e - ıüılde ihale ıaatrndan bir saat evel komis-
imal memleketlerinden pek az mik • terinin tam ablokasından bekley.ebı~e. - yona müracaatları. (590S) 15841 

~arda gıda maddeleri getirmektedir ki ceği başlıca gaye fransız v~ ı~g11~z Monfaj flannan y· aplırllanacak 
bundan kolayca feragat edebilir. İn • matbuatını müşkilata mar_uz .ıra ma • W 

iltere i in vaziyet ayni değildir. İn • tır. Bu pek zayıf bir ne~ı~edır v.e al • Ankara Levazım Amirliii Satm 
g ·ı ; memleketlerden ve bilhassa manlar bunu elde etm;k ıçın yenı ma • Alma Korrıi1'yonundan : 
gı t~re ~ 'd n büyük mikdarda hay- ceralara atılmak ve bıtaraf memleke • 1 - Eskişehir garnizonunda yaptmla
Danımar a a • . - u- leri:ı hukukunu celbetmek mecburi - cak montaj hanean ve müştemilatı kapa-
vani maddeler, bılha~sa tere yagı, Y : d k 1 aklarsa bu hareket pire lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

t domuz ıucuğu alır. yetın e a ac 
1

' • • ı 2 - filslltmesi 8.12.939 cuma &iinli sa-
mur a, . k 'd 3 384 192 için yorganı yakm:ı.c kabılınden ola • at 16 da Eıkişehir kor satm alma komi•-

1937 de, Danımar ·a an ' ' k ? yonunda yapılacaktır. 
kental ve !sveç'ten 251,048 kental su • ca tır. 3 - Keşif bedeli 89233 lira 44 kuru1-

Yugoslavya'da 700 
• 

milyonluk istikraz 
Belgrad, 28 a.a. - 1 birincikanunda 

700 milyon dinarlık bir istikraz akdi
ne mezuniyet veren bir kararname 
neıredilmigtir. Obligasyonlar,. 50 s:
nede ödenecek ve altı ayda faız verı
lecektir. 1stikr:ız tahviJJerinin ihrac 
fıyatı yüzde 85 dir. Muvaffakiyeti 
daha şimdiden temin edilmiş görünen 
bu istikraz. milli müdafa? ve nafıa 
i~leri için akdedilmektedlr• 

Amerika' da nazizm 

antipatisi ve Kuhn'un 

muhakemesi 

Nevyork. 28 a.a. - Kuh:ı:u~ dü~kü 
r.ıuhakemesi müdafaa vek~lının dın • 
lenmesine hasredilmiştir 

Avukat müekkilinin siyasi hissiya· 
ta kurban olduğunu. Amerika'da her
kesin Hitler'den ve nazi:l:mden nef -
ret ettiğini ve mliekkilinin de bu .u
mumi hissivatl kurban olduğunu bıl
d " rm:ş, ma'ıkemeden demokrat pren
s "nlere ve krtunu esac;iy e uy" un hak
}: .. ., ivetli bir karar vermesini rica et-
r.1' ıtir. 

tur. Muvakkat tenıinatı 5712 liradır, Bu 
.Jflllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, iı;ln polanı keşif ve şartnamesi Eıkiıehir, 

- Ankara, İstanbul L V. amirlikleri satın 
: Yeni Sinemada 9. 12. 939 cu-': alma komisyonunda g'öi:iilebilir. İstekliler 
- . · · 1 : 1 mezk<lr sün ve saıtte kanunda yaulı ve= marteııden ıtıbaren seanı ar : saikle ve teminat nıakbuzlarını havi teklif 
: 14 30 - 16,30 • 18,30 • gece 21 : mektuplarını Eskişehirde komisyon riya-
: ' - setine vermiş bulunacaklardır. (S999) 
-.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 15922 

Zıyi - Ankara belediyesinde? .a.ım.ıı ~.l· 
duğum 12-42 No.lu taksi <!tc,>n,ıooılım~n on 
pl&kasını zayi ettim. Yenısını alacagım • 
dan eskisinin hükmll yoktur. İsmet Paşa 
ınnh. Yürukler So. No. 1 evde Abdullah 
Arsan. 4444 

Malatya Bez ve İplik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinden: 

MJ~a1ya fabrikamız boya Ye 

a~re dairesinin ihtiyau olan: 
Alzerin yağı o/o 100 
Sodium Sülfür 
Biıulfite de ıoude 
Tuz ruhu 
saicate de ııoude 
Perborate de ıoude 
Nitrite de ıoude 
Acide ıulfurique 
Hydrosulf ite 
Sulfate c!e ıouda 
Çivit 
Sabun 
Acetate de ıoude 
Peregal ok 
Nekal BX 
lr,epon T 
Katanol ON 

ı 

3.000 Kg 
12.000 

600 
1.200 
ı.ooo 

600 
700 

3 000 
500 

3000 
500 

1.500 
1.000 

600 
400 
400 
300 

~ r.-.•e acetique 1 000 
Seda F 000 

Top ceplı~nc ıemeri alınacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonuncbn: 
Satın 

Esklşehir gami:ıon birlikleri ic;in 700 : 
1000 adet top cephane ıemeri pazarlıkla 
yaptı rı !ataktır. 
Pazarhjı 1-12-939 cuma ıünü ıaat 15 

de E'sklsehlr kor aatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 700 adedi için 21000 lira
dır. Muvakkat teminatı 1575 liradır. Şart
name ve nüınunesi komisyonda ıörülebi • 

llrf steklilerin mezkQr ıün ve ıaatte ticaret 
odası vesikalariyle ve teminat makbuzla • 
riyle komisyonda bulunmaları. 

(6023) 15956 

500 fon yulaf ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı 
Aıkeri ihtiyacı için vekaletin umum va

ııfları dahiline.le olmak üzere 500 ton yu
laf pazarlıkla satın alınacaktır. Puarlık 
2-12·939 ıaat 10 da Bahkeair kor satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

(6094) 16040 

Ekmeklik Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Adana prnizonu için 315 ton ek -

meklik un kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur, Muhnmmen bed~li 37~00 ve ilk 
teminatı 2835 liradır. Eksıltmesı 15-12-939 
cuma gilnll s:ı::t 10 da Adana askeri satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

iddlanamesini bu- Soude cost:que 6 000 
2 - Şartname!li Ankara, İstanbul LV. 

amirliklerlyle Adana Kayseri ukeri &atın 
alma komisyoıılaımda görülebilir. 

Emlak ve Eytam B:ınkasından : 
ANKARA VİLA YETl 

Sayı: 13031 

NAFIA VEKALETi 

Cemiyetin adı 

Maksadı te~ekkülil 

Ölen n maJQJ ıdllfen EmWr n E,.um 
Bankası memur ve milatahdemlerine yar
dım birllt.i. 

Yapı ve imar işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Tavukçuluk Enstitüı;ü binası te
mel tahkimi i~idir. 

Müe11iı veya idare heyetinin isimleri 

Emlak ve Eytam Bankası memur ve mü .. 
tahdemlerine yardım 
Emlik ve Eytam Bank.ası U. Müdtiril Cev
det Gölet, U. lıld. Muavini Kemal Türk-
omer, Hukuk Milpviri Hilmi Sözeri, Zat
iıleri Şcii Yusuf Energin. 

Tesiı tarihi 26-10-1939 

Keşif bedeli: 1237 lira 28 kuru~tttr. 
2 - Eksiltme 8. 12. 939 cuma günü 

saat 14 de Nafıa vek5.leti yapı ve imar 
igleri eksiltme komisyonu odasında 
pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

Merkezi idaresi Emlik ve Eytam Bankası husu.el daire. 
Umumi merkez veya şubeleri Emllk ve Eytam Bankası. $ubcsi Yoktur. 

Yukarıda adı yazılı cemiyetin Anl<ara'da kurulduğuna dair viUiyet.e veril~ beyan -
nı.meye mukabil Cemiyetler kanununun 4 üncü ma.ddesine tevfikan bu ilmühaber vc-
rilmistir. 6-11-1939 vm 3 - Eksiltme şartname:si ve buna 

m~teferri evrak yapı ve imar iş:eri 
reishğinden alınabilir. 

Nevzat Tandotan 
ÖLEN VE MALOL DUŞEN EMLAK VE EYTAM BANKASI 
MEMUR VE MUSTAHDEMLERlNE YARDIM BİRLİGİ 

NİZAMNAMESİ 
B!RL!C!N MEVZUU: 

1 - a - Birliie mensup m~ur ve müstahdemlerden vefat edenlerin techi:ı ve tek -
vinlerine, 

4 -Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 92 (doksan i!d) lira 80 (sek· 
sen) kuruşluk muvakat teminat ver
meleri lbımdır. b - Aile re!sinin ebedt gaybubetinden hatıl olması tabii bulunan büyük bütçe ta -

havvülünün ilk sarsıntılarını hafifletmek veya yeni va:ıiyete intibaklarını kolaylqtır
ınak üzere hali hayatta iken irae edecekleri kimııelere, 

c - Daimi malüliyet selıebi yle telcaüde ıevk0Jun311ların d~vamh hastalık dolay11iyJe 
mü~küllit kesbedcceJ.; olan hayat şartlarını imkinın mil:ı:ıade3i nisbet:nde korumak ü
zere kendilerine aşdıdaki macldelcr mucibince yarclrnı yapıimak üze.-e bir yarJım b~r
liği teııkil o!unınuştur. 

(5940) 15909 

Birliğ i n şubeleri olmıyacaktır. 

B1RL101.V ADI VE lıfERKEZ! : 

Su toplama gale:-isi 

yaptırılacak 
2 - Birliğin adı (ölen n nıaltH d;Işen Emlik ve Eytam Ban'.t::?sr memur ve müıtah· 

demlerine yardım b irliği) dlr. 
Merkezi: Antara'da Emiak ve Eytnm Bankasındaki husuıi dairedcdir. 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 

B!RLJCJN MÜESS1SLER1: 
3 - Birlik, Emlak ve Eytam Banke.ııı U1:1um Mildürü Cevdet Gölet, Umum Müdür 

Muavini Kemal Türkömer, Zat işleri şcii Yusı:f Energin, Hu:Cuk ın!:pviri !!ilmi 
Sözeri'dco müre'.rkep nıiiessisler arasında kurulmu;ıtur, 
BiR.I..!O!N ORGANLARI VE !DARDS! : 

4 - Birlif.i:l organları umumi heyetle idnre ve mürakabe heyetlerinden ibarettir. 
A) Umumi heyet : 
Umumi heyet, id'lre heyetinin talebi ve birliğ e lntis:ıp ed~n azaların binat veya 

berveçhizir surette intihap ecl~ekleri nRiplerin iştirııltiyle beş sc:'lede bir top!ar.ır. 
1 - Ajanslardaki memur ve müsta?:tle:nler aja ns &mirinin riyııı<.-ti altında topla • 

nıp merbut oMuklan şubeden kendi reyı e·ln i istinıa!e selG.lııye:tli naibi intihap ederek 
subelerine bildirirler. 

2 - Şubelerdeki iıalar §ube müılürür.ii.1 ri •·:ıseti altında toplaruırak umum! müdilr
lük memurları arasından reylerini i:ıt'ı:ı:ılıo s~lahiyetli bir NlİP intihap ve lı:eyiiyeti 
alelusul tesbit c<lcre~ birlil: idare heyetıne bildirirler. Memur ve müstahdem adedine 
bakılmaksızın her ıulıe yalmz bir na'p i11tlhap eder. 

3 - Mev<"ut izarm lıcşte biriı:in tııh:b iyle veya idare heyeti karariyle fevkallde • 
den de azaları!l reyine mıirccnat cıl iletıilir. 

4 - İcfma{la hazır lıl!'ı.n"U'I liza \'e ;ıa bt!t bir reyi vordır. 
5 - Knrar~ar nıevcut ;.,..anın e~seriyetiy!e verilir. Fesih kararlan için ekseriyet ka

rarının ücte il:i nisbet ı r. ci ~ olması ıart:ır, 
6 - Umumi hey~t. !Jar e heyeti rci•i tarah:ıdan açılarak içtima nlubma ait yokla

ma yapıldıktan sonra mevcut aza ar sından bir rciı ve bir kitip seçilir. İçtimam mil
teakip 11afııhatı bu reis tarafından idare oluııur. 
Unıumi heyetin müzkere zab:tlariyle ittihaz olunan muk~rrerata ait yazılar relı ve 

katip tarafından im;ıalanarak saklanmak üzere idare heyetine tevdi olunur. 
B) İdare heyeti : 
Banka Umum MüdUr mu.avini, Umum Müdürlük muhasebe müdürü ve Huku Mil&a

virindcn mürekk~ptir. 
C) MUukıp : 
Muurakıplık umum müdH:"lült kontro15rlerinden biriai tarafında.o yapılır. 

UMUM! REYETlN VAZiFELER! : 
5 - Umumi heyetin vnifeleri ıunlardır : 
1 - Ana nizamnamenin tat!ili. 
2 - Bcsaı.ılann ve miirakıp raporlarının tetkiki ve billnçonun taldik' 
3 - Birliğl.n feshi. 

iDARE llEYET!NlN VAZiFELER! : 
6 - İdare heyetinin vazifeleri ıuniaı dır : 
1 - Birlik i~leriııi nizamnameye tevfıican idare etmek, 
2 - O yıl ic;indel:i hesapları ve muameleleri ve geleçelr yda ait bil!ni;07U umumt 

heyetin tasdikine arzetnıelı:, 
BlRLlô!N TZMS!Ll : 

7 - Birliii, idare heyeti temsil eder. İc!are heyeti fahriyen çalııır. 
BlRLlGE GlRMEK VE BlRL1KTEN ÇIKMAK ŞARTLAR/ : 

8 - a - Emlak ve Eytam Bankası mcm.ır ve nıliıtalıdemleri birliğin lzasındandır. 
Btrıa.. -.-ı, '- •-'•- Mk-•iani,,ıe - •taaıda {b) !ıkraaında müstahdemlere ait ka
,,., hariç oımalt Uzre • tekemmül etti&inden keyfiyet ba•kaca ~ bir •-..u.a. tabi de-
""~•-· k b • Bankaya yeniden girecek müst~cmlerden. y~ılarr A:rımtn yu arı . uı ... ~ ....... 
n aıht tamlılını bir raporla tevsik etmıy~nl~rm bırlıte. dalul. olmaları caı~ deiıldır. 

c. Memur ve müstahdeminin bankadan ııtıfuı nya hızmetıne bankaca nilı;&Y~ •• 
rllmesi halinde birlikle alakası kendili&inden kesilmilJ olur. Annı.n her h:anaı b~r ~,!-1-
retle b:rlikten çıkması halınde bilcünıle hukuku sakit olur ve mevcut aıdatı bırlı&"e 
irad kaydedilir. 
BANKADAN AYRILANLARIN BIRL1KLE OLAN MÜNASEBETLERi 

g - Tekaüd olmuş memurlar, bi!"lit:le olan irt:batlarrnr kesmeyi arzu etm&dikc;e \re 
nizamnameye tevfikan mükellefiyetlerini Ha ettikleri müddetçe birl'.kle olan allkaları 
baki kalır. Tekaüde tabi olmıyan müstahuemleri!1 kendi ıunulan olm~k~ızm ud~ce 
yaslarının ilerlemiş olmasından dolayt bankaca ııten çıkarıldıkları ta«dırde tekaü?e 
ıevkolunan memurlara lrıyaeen ve mükellefiyetlerini fuılbız eda ~tmek ~rtlyle bır
likteki alllı:aları rnahfu:ı "tutulur, Bu iki kategori haricinde iıtifa, lııl ve1aır suretlerle 
bankadan kati alaka etmiş olanlar birlikteki her türlü haklarını tamamen kaybederler. 
S!RLIC!N GEI.!R! : 

10 - Birliğin geliri şunlardır : • • 
a • Birliğe dalııl olurken memur ve mUıtahdemterden ayhk!an ıld yil:ı ·~ o mık· 

tardan dun iıe ikişer lira, iki yiiz liradan yukarı i11 dört lira tllerlnden bır defaya 
mahsus olmak üzere kesilecek mebalii, , 

b • Memur ve rr üstahdemltrden her oy aşağıdaki ıekilde kesilc;ce~ aıdat : .• 
Maaşı iki yüz liraya kadar olan memurlardan her ay maktua.n bır lıra, maqı ılrı ,.Uz 

liradan yukarı olan memurlardan her ay maktuan bir buçuk lira, müstahdemlerden 
maktuan yirmi beş kuru,. . • . 

c • İkramiye tedi•eai halinde iki ,Uz liradan. a~a~ı ~!anlardan kesılecek bırer lıra 
ile iki :rüz liradan yukarı olanlardan kesilecek ıkışer lıra: 

d - Hakikt ve hükmi ıalnılann yapacakları teberrüler, . . . • 
e - Mevcut paraların tenmiyesinden mütevelliıl gelirler. B~ tedıy.at. S'lh•P!erı Je~ın.e 

niT.amnameye tevriklln yapılması icap eden yardım •lıın ve fesıh .ha.lınde. tasfıyoye ıttı
r1k hakkından b2,ka hiç bir alleık hakkı doiurmu. Azıılar, bırlıktckı menfaatlarını 
ahara temlik veya terhin hnkkmdın ıimuilik !eratat ederler. 
B!RL!C!N MAL! lDARES! : 

11 - Her iki senede bir banka umumi müdürlüiü birlicin mali vazi~e~ini ~etkik e
derek idare heyetiyle biliıtiıare duhuliye, aylık aidat ve yardrm hadlerı üze~ınde te:ı
yit veya teııkis kararı ılmıya ihtiyaç rörürıe umumi heyetçe nizamnamede acap eden 
tadilat icra olunur. . 

12 - Birliiin mali idaresini, idare beyetı yapar. 
YARDIM MiKTARI : 

13 - Birlik azaları ölümü halinde beyannamelerind! ıöstc:rd!klerl klmte1ere, ~a!n;t 
maluliyet h1llnde ise kendileri.ne yapılacak yardım mıktan ıetıınHu; olar.•~ ~·~ ~~r 
g(lna tevkifata tibi olmakıı:ım memurlar içln dört yüz lira, müstahdemler ıçın ıkı yuı 
r adır 
ır Yardım ölüme ittıtl husulünde ve malQliyete ait vesaikin ibrazında derhal tesviye 

olunur. . ··1·· ·1 . il tah MaHUiyet memurlar hakkmda ıerekli formalltenın tekemmu u a e tayın, m ı • 
demler hakkında iae kıyaa tarikiyle muamele ifa olun~.ır. 

• 1 - A:ıannı birlikteki menfaatleri cart kanunlara cöre bir ci}na tevkif:ıta tlbl ol • 
1 I~ Cibl kabiJI haciz VC temlik dahf değil~ir. • 

ıs - Azalar birlih dahil oldukları tarihte, ölüm halinde iıbu yardımın kıme ya -
pılacaimı beyannamelerinde taarih etmiye mecburdurlar. 
Azanın beyannamelerinde- gösterdikleri mtistehikleri bilntare başka bir beyanname 

ile del:iıtirmiye h3klan vardır. . . . , 
Beyar.nameıini tanzime muvaffak olmallıın vefat eclenlerın h:ıkları bır ılim.a taa~

yün edecek meşru varislerine ödenir. Beyan?ame ile ~avin o1u~.a~. !jah:~n, vefatını mu
teakip yeni bir müteııaffiin eösterllmemiıt oımast halır"le de hııkurn böy.edlr. 

Beyannameler, ıahibl tarafından bir zarf ic!nt konuiauk kapalı bl~ ~ide ıı.rkası 
mumla ve kendi zati mühür vey imzasiyle mühlirlendlkten ve mıCev.k amırce de res
ml mühürle ayrıca temhir olunduktan ve Uzcrine adı, soyadı, mcmı\rıyet mahal ve sı
fatı ve - memur oJdufuııa göre • sicil numarası lcc.'\<li e!lyle yazıldıktan sonra mak • 
bu• mukabilinde mafevk imire tulim edilir. Böylece merkue sevko!unacak zarflar 
·dare heyetinin kasasında veya 0 heyetin tensip edr:edi bir mahalde m~nfaza olunur. 1 

16 - Birlik ıermayesinin bir ıenelik takribi v11ku11t tcdiyııtı!1ı ~ek~l·u}. r:der.~.k ,k.,111· 
mı Emllk ve Eytam Bankasına fal:ıli hesalıı eıut ıcklln-!e tevdı etlıl~cek.ır. ~.fo .. e.J ki 
kısmını, ileri 1enelerin muhtemel tazminatını der!'a_J tediye edeblleeeıt ıeyyalıyeu mu
hafaza etmek eart!yle tenmiye ıekli idare heyetının kararma bağlıdır. 
B!RLIO!N FESHi HALiNDE TASF_!YE : . . . . .•. 

1) Ankara vil!yeti dahilinde ktl
çük Yozgatta yaptırılacak olan bir 
su toplama galerisi ve dört baca ke -
~if bedeli (7625) lira (15) kuru§tur. 

2) Eksiltme 18-12-1939 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 15 te 
Nafıa Vekaleti su işleri reisliği ıu 
eksiltme komisyonu odasında kapa• 
lı zarf uauliyle yapılacaktır. 

3) İstekliler, eksiltme gartnametl, 
mukavele projesi bayındırlık itleri 
genel şartnamesi, fenni şartname Ye 

projeleri 38 kuruş mukabilinde ıu 
işleri reisliğinden alabilirler. 

4) Eksiltmeye girebilmek için ia
teklilerin 571 lira 89 kuruşluk mu -
va!tkat teminat vermesi ve eksiltme
nin yapılacağı günden en az ıekiz 
gün evvel ellerinde bulunan veıika • 
larla birlikte bir dilekçe ile Nafıa 
Vekllefine müracaat ederek bu ite 
mahsus olmak üzere vesika almaları 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri prttır. 
Bu müddet içinde vesika talebindo 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştiri.k edo 
mezler. 

5) İsteklilerin teklif mektuplannt 
ikinci maddede yazılı saatten bir aaat 
eveline kadar Su İşleri Reiıliıine 
makbuz muakbilinde vermeleri l!zım 
dır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (6038) 15972 

MiLLi MÜDAFAA 

O oksijen alınacak 
M. M. Veki.leti Satm Alma Ko

misyonundan : 

Yerli mamulittndan Ye hepeine iılh -
min edilen fiyatı 8SOO lira olan 10.000 Mlet 
900 Gr. lık ei~e O oksijene ıs - 1. Kinun • 
939 cuma günü saat 11 de kaapah zarf u
sullyle satın ahnııcafm<'lan iatelrUJerin 637 
lira 50 Krı. hk tenıinatlariyle birlikte tek· 
lif aıektuplarmı eksiltme &aatmdan bir ı:ı· 
at evetine kadar Aılkarada M.M.V. utııı 
alma komisyonuna vermeleri. 

(5929) t596a 

Sıhiye arka çantası 
ahnacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
?niıyonundan : 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 25 
lira o:c.n 500 adet sıhlye arka çantan 1 • 
1. Hnun - 939 cuma günü aaat 11 de pazar• 
!ıkla &atın alınacağından iateklilerin 18'75 
liralık temiııatlariyle birlikte pazarlık sün 
ve 13RtındJ Ankarada M.M.V. satın all'l"a 
komisyonunda bulunmaları. (5897) UOi'Z 

Patenaj zinciri 
alınacak 

M. M. Vekilleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

450 : SOO adet 34X7 ve 50 : 60 adet 
600 X 16 ebadında patenaj zinciri pa:ıar -
!ıkla satın alınacaktır. 34 X 7 ebadındaklle
rin beheri ne 42,S ve 600 X 16 ebadmdakı e
rin beherlne 17.S lira fiyat tahmin edil • 
miıtir, Pazarlığı 4-12-939 pazartesi gıinil 
saat 11 dedir. Kati ttminatı 30CO lira olup 
eartnamcsi komisyonda gtırülür. Taıipler.n 
mc.ayyen vakitte M.M.V. Sa. ı.ı. Ko. da bu
lunmaları (6112) 160.cıS 

Benzin ahnacak 
M. M. V c!inleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1800 kilo benzin: 120 kilo mobilo!l ya • 

cı pazar l:'.lıı s::.t:n :ılınaccl.tır. FuarhGı: 
2-12-939 cı•martesı g .. mı s.ıa ~ 11 dedır. 1'a· 
lıplı:rin nıuay)cıı u k;ttc M •• ,i.V. Sa. Al, 
Ko. ôa bulunuı;!:.t ,. \6113ı 1605,j 

17 - Umumi heyetçe birliğin fts~ıne k~rnr v~rılmesı ~:ılınd.e. bırlıgın mevcı:d:ı, 
i.Jalara b;rliie tevdi ettikleri mebalii ile milteııasıben takıım edılır. Ankar:\ lcr.:ı Dairesi Gayrim~n

kul Satıı Momudui!l!nclı:m : Müddeiumumi 
ccn okuyacaktır. Niıaıta 18 000 

Numectol OX 300 
Diapo%on A 200 

3 - Eksiltmeye girecekler kanunun 2, S 
maddelerindeki evsafı haiz olduklarına da· 
ir veaaikle birlikte ihale ııaatından en seç 
bir saat evellne kadar zarflarını komisyo
na vermis olmaları. (6104) 16053 

2 - Muhammen bedeli 300 lira lıatt te
minatı 4S liradır. İsteklilerin belli vaki'\· 

2 - Şartname1i Siirt ukerl "tın ~ima 
komisyonundadır. İltekliJer ıartnameyı her 
ıün iı saatlerinde ıörebillrler. 

Karamürsel fabrikası Ankcra satış ma -
faıaıı sahibı ölü Fahrı kaıısı l'.ur.) c ,.e : 
Murıslııiz Pahrinın Emlak ve J!ytunı 

Baııkasuıa 1617 lira 22 kuruş borcu ıda. ı 
dolayı ipotek bulunan Atıtbey mahal ı ... 
de 1826 a.:!a 6 p:ırsel nvmar:ılı b~l:çe\i 1. • 
i:İr evin sı: tıı,;ı ıstcııilerek 3-11-939 ta . i!ı n· 
de yapıian kıymet ta~r.ırı mı.:.ıme . e~ır. : 
mt.zkur eve beş bın be:,, yuz 1::-a kıy.. : 
tskdir e:'lilmi:ı oldı:..,u ıkaımtç.ı.h.ı.ı~ın b .. -
li olmama.cından dolayı kc:ldı n·ımını. ı 
bil.inle ve kil;tik çocuklıımıız Leyli \' ; 
Erdof.an -· .. ıulaııı..ı ı:ı.ı ...... ı.ı; o: ıl..,.cu tc- ,. 
liıı gl~...... ... .1 

Amerika sefiri l ngiliz Fn"':ı-ı"ldehit 300 
Malzem~y· ver ..... .. ğ ~ taHp ol:oın-

1ar!1' en !'on fiat ve tesli,.., fartla

,.mı bir kantmuevvel tariJfrne ka· 
!..ondra, ~~ a.a. - Ameri!:a sefiri· I · :u t.e~ hh.üt~ü me~:r,.1,:._ M:ıI~tya 

o'i., b-:ı şvekılı ti .> a ret etmiş ve kendi 1 Ja ı:r.ietımıze ar---•lerı. 
sı,ıe ; a nm saat kadar gö. i. ;o .. i" .;ı t Ur. 4341 

başvekili ile görüştü 
Yataklık ot alınacak 

te komiıyona müracaatları. 
(6114) 

Un 
16057 S - t,bu 280000 kilo un muhammen tu

tan 39200 liradır. 
4 - İlk teminatı 2~0 liradır, 
5 - Eksiltme 16 - birinci kln. • 1939 

Ankara Levazmı Amirliği Satm Ankara Levazım Amirliii Satm tarihine tesadüf eden çumartesi günü sa:ıt 
Alma Komisyonundan : 10 da Siirt ukert "tm alma komisyonwr 

alınacak 

Alma Komis1onundan : da vapılaca ... tır 1 - 10.000 kilo yataklık ot alınacaktır. , a • 
Pa:ıarhkla eksiltmesi 30-11-939 saat ıs dı ı - ~iirtteki birliklerin ihtiyacı için 6 - İsteklilerin banka tenı :natı mektu-
An'·ar· .. a LV. 1mirH,;i aatın alma komiı· ı.80000 kılo un kapalı :ı:arfla eksiltmeye ko- I bu veya veT.ne mıo"' ·ıslari7le kon ·.,,.,..,,11 

.. "" • ı t würa~tlan. (611!1> •• J.ı8 youunda yapılP'hktır, • ! DU nıu~ ur, 
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Cümhuriyet ~erkez Bankasıııın 25 İl{inciteşrin 939 vaziyeti Satılık dükkônlar 
A K T İ F :; 

r:asa : 
Altın: ~afi kilogram 
flP.nlmot 
Ufaklılı 

(),.hildeki Muhahirler 
/' •tın : Sıı fi kilogram 
'l'urk !ırası 

I !~ricteki Muhabirler : 

15.500,302 

678,11 ı 

t.1tın ıaff kilogrnm : 10.010,249 
Aıtına tahvili kııbll scrbcıt dovu.lcı 
Dkcr dovlzlcr ve borçlu klirıng 
Lakıvclcri : 

l lazine Tahvilleri ; 
Deruhte edi. evrakı nakdiye kaflıhKI 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan h:ızıne tarafından vaki ted!yat 

Senedat Cüzdanı ; 
Ticari ıenctlcr 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
( Denıhte edilen evrakı nakdi yenin 

A - ) karşrlıtı Eıham ve Tahvilat ( lti
(barl kıymetle) 

B - Scrbut csha.ır •• tahvillt 

Avanslar : 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve döviz Üzerine 
TnhviJS.t üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

Lira 
21,802,414,36 
2ü.766.585.50 

1.606.631,91 

953.816,81 
215,938,43 

14.080.216.~ 
50.120,11 

4.463.~ 

158.748 563.-

17.30i .666,-- -- --

207.086.350,79 

411 0(4 M4.97 
_!.566,547 ,68 

7.033.000,
l2.7SQ ~2 

7.837.Z71,4~ 

.Yekiın 

-- ----

Lira 

0.175.t531,77 

1.169.755,24 

18.593.815,97 

141.440.897,-

207.086.350,79 

55.620.642,65 

14.883.131,-

4.ŞOO.OOO,-

16.805.837,56 

504.276.061,98 
--

PASiF:. 
Sermaye: 

İhtiyat akçesi 

J.dl ve fevkalade 
Huıusl 

rr edavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen cvralu nakdiye 
Kanunun 6-8 inci m:ıddclcrinc tev
fikan hazine tarafından vaki tcdiyat 

Deruhte cdi. evrakı nakdiye bakiyeıl 
Kaflılıiı tamamen altın olarak ilivo
tcn tedavüle vazedilen 
Rccıkont mukabili illvctcıı tedavüle 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı 

Döviz T aahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Direr dövizler ve alacaklı kliring 
bnkiveled 

Muhtelif : 

l'...ira 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.307.666,-

141.440.897,-

17 .000.000.-

138.000.000,-

2.654,38 

41.462.824,11 

Yakun : 

Lira 
15.ooo.ooo.-

10.217 .134,25 

296.440.897,-

J.4.512.672,31 

41.455.~78,49 

106.63Ç.879,93 

504 .27 6.061,98 

Bor Belediyesinden : 

Sıra 

No: 

1 

Cinsi 

Üstü kahve 
altı dükkan 

2 Dükkan 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

10 

,, 

" .. .. 
" ,, 

Muhammen 
Mevkii kıymeti 

Lira K. 

Niğde cad
desi 

,, .. .. .. .. .. 
,, 

,, 

400 

350 

350 
350 
350 
350 
350 
350 

350 

350 

11 ,, !in Ç3rşıaı 75 

12 ,, ,, 150 

13 .. ,. 150 

14 ,, .. 600 

ıs ., yl'ni çarşı 'lso 

Hududu 

Sağı Vakıf dükkan solu NiğJe cadc~
si arkası nalbant Süleyman önü yol 
Sağı ve solu belediye dükkfJıı ark::sı 
kasap Hüseyin vercı:.esi hane ve b:ıh~~ 
önil yol 

,, .. " " 
" " .. .. .. .. " .. 
" .. " " 
" .. .. 

Sağı bcltdiye dükkanı solu ve ark~sı 
belediyeden geçme hapısane binası ö
nü yol. 
Sağı solu beltdiye dükkanı ıarkası h:ı
pieane binası önü yol 
Sağı kasap Mehmet veresesi dükkanı 
solu belediye dükkSnı ..rkası Nazmi 
dükkfinı önü yol 
Sağı yol çıkıntııı ıolu belediye düb 
kinı arkası eski hamam önti çar§ı cad· 
desi 
Sağı ve ıolu belediye dükkAnı arkası 
eski hamam önü çarşı caddesi 
Sağı belediye dilkkfinı ::olu Darend~
li oğlu dükkanı arkası eski hamam Ö· 

nü çarıı caddesi 
Sağı ve önll yol solu kaNtp Mehm .. t 
veresesi dükk4nı arkası Kasım oğlu 
hanı 

1 Temmuz 1 938 tar!.1..inden itibaren Iskonto haddi o/0 4 Altın üzerine avans o/o3 16 orta 400 

Sağı aralık yol ıolu vakıf dükkln ar· 
kası yazıcı oğlu dükklnı önU çarıı. 
Sağı muhacir Nurettin dilkkinı solu 
haıinei maliye dilkkanı arkaaı eski U
züm pazarı önil yol. 

['iralık ~ 

Kıra/ık lonlorlu dairelır - Yenişehir
cle Ylikıel caddninde Mimar Kemal mek· 
tebi karşısında yeni yapılım apartmanın 
hoıer odalı ve her türlü modern konforu 
havı kaloriferli daireleri kiralıktır. Her 
Rün ıaat 10 ili 18. Telefon: 2497 4109 

IC.irallk daire - Uluı meydanında Ko -
<'ak hanında 1 ci katta büro için bir daire 
kiralıktır. Kaloriferi aunıörü var. Kapıcı-
Ya mUnıcaat. 4258 

Acele kiralık kat - Atatürk bulvarı 
~•kanlıklar karıısı 19 No. lu AP. 1. ci kat 

ı .. oda l hol hava cazı elektrik saire. 2. ci 
:ata milracaat. 4340 

llCJraldı Veni&ahircl• Keıruti:ıret cad -
uıaaıı nyatıa ;ı. ~:- ;:ıo,v. 4:54!ll 

Kiralı!: - Uç bliyllk oda, hol, banyo, 
rnutfalr, hıvaraıı, elektrik. ıu mevcut bir 
daire. Fiyatı ucuı. Dcmlrtepe, M.M.V. 
Ca.cl. Kurumlar S. Ongao Aıı. 4384 

Kiralll - Yeni~chir Erdoğan sokak 31 
No. da 4 odalı bir kat kiralıktır. İçindeki
lere ve yahut 2763 telefona müracaat 4386 

K.irallk dair• - Cebeci Muıiki Muallim 
mektebi karoısında polis karakolu yanınc!a 
3 ada bir hol konforlu birinci, ikinci ve Ü· 
Çuncll katlar kiralıktır. 4337 

Kiralık - Maltepe sozı duraktan 150 m 
ileride asfalt cadde yanında fevkalade 
ı. :uızaralı balkon Hlon banyo ve konfor
lu llçer odalı iki daire. Tel: 5522 4408 

Kiralık Apartman - Dcmirtepcde as -
f&t~ta 3 oda, 1 hol, balkon, banyo, mutfak, 
açık hava, g{lzel manzara, kapıcı, su dahil 
1.:i lira Tel: 2776 ya müracaat. 4410 

Devren lciralılı: 1:aloriferli daire - Dai
f'li aıcak ıu, tam konfor 4 oda 2 bol, Zey
rek Dikmen caddesi Demirtepe köprüsü 
3 lnında Dural apartmanı 10 Telefon 39:!1 

4415 

Klralllı: - Yenişehir, Kutlu arkası, At -
rıay türk sokak No: 12, mutfak, banyo, hol 
"• kömürlüfü havi üç odalı bir daire. Mü • 
racaat Tel: 3952, 2234 4416 

Devren lciralık - 4 oda, mutfak, banyo 
ve bol devren kiralıktır. Fiyatı 55 liradır. 
Yenişehir Ekonomi sokak n:.ımara 12 ortl 
kıt Telefon 1235 4422 

Kira/de - Jnndırma, poliıı enstitüsü ya
runda Bakanlıkları 5 dakika mesafede, as
falta yakın yeni yapılan Koçak a;>artmamn· 
da beşer odalı daireler 30 : 40 lıra ıç:n · 
dekilere müracaııt. 4-~Z3 

IC.iralılc - Ön Cebeci, Kurtulu1 istas · 
Yonu kar11:sı, asfalta muva:i 2. ci Taşkent 
sokak No. 37 apartımamla 3 er odah 2 da
ire ve ayrıca beldlrlar iç.in 2 oda kiralık . 
tır. Uıt kattakilere milrıcaat. 4430 

K.irallk gÜ%el odalar - Havu.ı:başı ya -
rıında günceli ve gü::el m:ı.uzarah od:ılar 
Çok muııait kira ile Sellııik caddesi No. 16 

4431 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık kiiçUk Ulnlardan s 
Bır defa ıcın JO Kuru.ş 
lkı defa ıçın 50 Kuruş 
Oç dela ıçın 70 Kuruş 
Dôrt dıla ıçm 80 Kuruş 

Devamlı kUçilk illriJardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mcıell. 
10 defa nc1rcdllecek bir ilin içın 
140 lnını• alınacaktır Bir lı:olay • 
!ılı: olmak üıere her aatır, .s:clime 
ıoralarındıki boşluklar nıüıtesr.a. 
SO harf itibar edilmi,ur. Bir kü • 
çiik ilan 120 harften ibaret olma · 
lıdır 
D6rt aaurdan taıla bcr ıaur için 
---~ - ~--Küçük lllnlann 120 harf\ geçme-
mesi lfizımdır. Bu miktarı geçen 
ilanlar ayrıcı pul tarifsine tabi • 
dir. 

Kirıhk oda - Sımanpaıarındı asfalta 
yakın bir yerde aile nezdinde 1 oda kira
lıktır. Evin di(:cr kısımlarından da isti fa
de olunabilir. Tel: 2024 4457 

Kiralık - İkinci kııt, bol güneşli, ucuz 
fiyatla, üç oda hol, banyo, elektrik, su, 
Bakanlıklara beı d:ıkika, Rus ıefareti ar -
kasında 203/1 ll. Vasfi apartmanı 4459 

Kiralik. odalar - Adliye sarayı kar -
&ısında Ortaç apartmanında No. 4 4439 

[{irallk oll · Ycnitchirde Havuzbap 
civarı Eme -:icsi No: 8 üçilncü kat 
on numara)'• .... ..ı-acaat. 4442 

Kalorilırlı daire - Bütün konforu ha
izdir. Tek oda veya daire halinde veri -
lir. Posta Cad. Hal karşısı Harcf Ap: No 
4 de müracaat Tel: 3714 4428 

Sat1hk . 
Acele saulllı ev - Yenişehir Ertürk ıo· 

ka&mda 4 odıılı büyük bahçeli müstakil ev. 
Yeni sinema üzerinde 5 No. H. Dilman. 
Tel: 2181. 4351 

Satdılı: apartmanlar - Y cnlıehirde Ye 
Ankcraııın her ıenıtinde satılık apartman 
ve istenilen 4ekilde evler Tel: 3071 4367 

S:ıtılı.'< - H:ırminyon, Kontrabaı Ve sn
zefon satılıktır. İıtekliler Taşhan Halil 
Nııci ticıırethanes1nde B. Emine müracaat. 
Tel: 2619 43851 

Acele satılllc arsa - Yenlıehlr Demlr
tcpc F. Çıkmak S. 831 • 620 M/2 arsa 
uygun fiyatla verilecek. Tel: 1538 4392 

Satrlık arsa - Jandarma okulu karşısın· 
da en hakim yerde aafaltta 539 • 565 M/ 2 
uygun fiyatla verilecek Tel: 1538 4393 

Satı itle ev - Y eniıchir vclclUetlcr kar • 
şısııııda ikı katlı manzaralı ev satılık. Tel: 

1<.iralılı: boş oda - A!m:ınca bilen bir ai- 1538. 4394 
le nezdinde. M:ıltcre Yaltırık cad. 37 No. 
1. kat. 4433 S:mlr!t aru - İstasyon arkasında lmar

ca parsellenmiı küçük çapta arsalar Tel: 
Kira/ılı: oda - Güzel bir oı.la kiralıktır, 1538. 4395 

nir bay için. Ycni~ehir Vcnurt~pc Urunç 
aokak No. 7 (a) 4ı;35 

K.iralllc yeni daire - Y eni&ehirdc Yük. 
~:ı cad:lesı y:mın.da Adıkalc ıokatındı 16 

•O. lu B.lk.ur apıırtur:anında 3 od:ı, 1 hol 
~ e geni& b:ılkonlu bir daire 52 lirllya. 
.ı. ı: tı972 44::s 

Ucuz lcira/,J: dnire - 2 bilyük oda 1 hol, 
f~rnaın, mutfıık kullnnıG!ı Maltc"edc irua-
1_:ltı harbiye evleri yanında; Maltepe bak
"'ah Abdullnlı'a mı.iıacaat. 'l'el: 3~21. 

4445 

Bir b3yan icin lcirallk oda - Nafia ha
~: nlığı karşı~.nda otobuı durak mahal -
bıtle Öz::en Ap. ç;ıtı ahımla kalor;ferli 

.r oda Lir mutfak ve Heli. 4451 

Sntılık apartman - Ankıranm her ıem· 
tinde iıh:niten bedelle bol videll ev apart· 
man Tel: 1538. 435ı!i 

Sat1/1Jc ev - Etlikte aon durakta 6 o -
dalı 2'l'.>O M. 2 arsalı kilgir ev banyo su 
elektrik ucuz fiy:ıt. Yeni sinema üsti!rde 
H. Dilnıan. Tel: 2181 439:J 

S:ıtılık - En lılek yerde hükilmet cıd· 
desi Mcrke:ı ap. Aımakatında lokanta, a. 
tclyeyc elverişli, ıalon, mobilyalı veya boş 
devren ehven fiyatla. 4434 

S,1tzllk - Cebecide Mülkiye mektebi ya
~ında 5 daireli ıu, elektrik ve garajlı, 140 
!ıra net iratlı ev satılıktır. Tel: ~437 den 
75 e mürac:ıııt. 4136 

Satılık ev - Demirlibahçede iki katlı 
sulu elektrikli 400 M analı 35 lira icarlı 
manıııralı çolı: ucuz Tel: 2406 Bayram C. 
No: 1 4448 

Saulık ar.alır - Sanayi caddesi üzerin
de apartman ve mağaza yapmıya müsait 
küçük çaplarda Tel: 2406 Bayram C. No. 1 

4449 

iş arayanlar : 

lş arıyor - Türkçe, Fransızca, İtalyan· 
ca, Alm:ınca bilen bir gene ıcfarctlcrdc ve
ya bürolarda iıs arıyor. Poıtıı kutuau 1028 
Yeni şehir. 4405 

Muhasip iş anyor - Bütün muhasebe 
ilmine vakıf ticaret liıeai mezunu bir 
&enç iıı arıyor. Uluı'ta N. B. rumuzuna 
mektupla müracaat. +432 

İş verenler : 
'YI! ınQIQır. aançeıı evıer No: 88 Tel: 3485 
-44 4411 

KasiyP.r aranıyor - Fransızca bilmesi 
:l&rttır. Tel: 3885 tıc müracaat. 4443 

Aranıyor: 

ARANIYOR - Yeniıehirde dört oda, 
bir hollü ve yahut bcs ııcnfı odalı bir ı -
partmıın daireai ve yahut ev aranıyor. lJ. 
lus'ta C.K. adreaine tahriren fiyatın ve 
tafıilitın bildirilmeli ve yahut 1007 ye te
lefon edilmesi. 

ANKARA BELEDIYESJ 

Satıhk enkaz 
Ankara Belediyesi imar Müdür· 

lüğünden : 
Eski Kurtuluı istasyonu civarında 

kadastronun 1310 uncu adasının 3 nu· 
maralı panelindelı:i hanenin enkazı 
muhammen bedeli olan yüz elli lira i
le on bet gün müddetle açık arttırma· 
ya konulmuştur. İhalesi 4.12.939 tari· 
hine müsadif pazartesi günü saat 15 
de İmar müdürlüğünde yapılacağın· 
dan taliplerin % 7.5 teminatlariyle 
müracaatları ilSn olunur. (5885) 

15837 

Çimento alınacak 
Ankara Belediyeainduı : 

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

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

4 - Şartnamesini görmek isteyenlerin 
her gün Encümen kalemine ve istek
lilerinde 1-12-939 cuma günü saat 
10, 30 da Belediye Encümenine müra-

.. 
P. T. VE T. MÜDÜRLOGO 17 ., 

,, 

Demirciler 300 Sağı makbul ustanın Mehmet solu 
kör Hacı vereıeıi dükklnı ve kısmen 
evfnfn havluıu arkaıı klSr Hacı vere· 
sesi evi <SnU yol. Daymon pil takımı 

alınacak Yukarda cinsi, mevkii, kıymeti muhammeneıi ve hududu yasılı beledi. 
yemiz akarlarının mülkiyetinin satışı aşağıdaki prtlara g5re artırmaya çı-

P. T. T. Levazım Müdürlüğün karılmıştır. 

denı l - İhale açık artırma ile Bor belediye binaaında belediye encGmenf 
1 - Talibi çıkmıyan 2500 adet tarafından yapılacaktır. 

komple Dairoon pil takımı pazarlıkla 2 - İhale 1-12-939 cuma gUnü aaat 14 de icra edilecektir. 
satın alınacaktır. 

2 _ Muhammen bedel ( 4250) mu 3 - Artırmaya iştirak edecekler muhammen kıymeti üzerinden % yedi 
vakkat teminat (318,75) lira olup pa buçuk muvakkat teminat akçesi vermeğe ve kati ihaleyi müteakip 43 ıs te 
zarlık 18. 12. 939 pazartesi günü saat iblt!ğ etmek mecburiyetindedirler. 
(16) da Ankarnua P.T.T. umum mü 4 - İhaleyi kafiyeyi milteakip birinci takıft 10 gOn sarfında ted!ye e· 
dürlUk binasındaki aatın alma komis dilmek şartiyle diğer taksitlerde altı§Br ay aralıkla bet taksitte 8dmerek 
yonunda yapılacaktır. tapusunu alacaklardır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 5 - Bu mUlkler icare verilmi! oldu~undan talibine tetılim tarihi ı Ha. 
makbuz veya banka teminat mektubu ziran 940 olup mezkur tarihe kadar talipler belediyeden icar ve .. ıre na-
ile kanuni vesikalarını hamilen mez miyle hiç bir §ey talep edemezler, dellaliye, tapu, ilin .,.. bilcilmle masraf. 

JWr ~-til!\tC:. o _ _!tof!lisıon.!_!art 'f-=~J~a..,.r~a...,J.,an~a:-aw.i...ıttlı6i..,r • ._.._c,;;;;;:;:;;;;;;;,,~;.;_-;,;;;;;;~---------~1::59=59~---
T. T. levazım lstanbulda Kınacıyan 1 
hanında P.T:.ı. levazım ayniyat şube Sabrk Osmanlı İmparatorluğu. 
müdürlüğüne müracaat edeceklerdir nun taksime .. ğnyan düyunu 

(5911) 15930 umumiyesi meclisi 

DEVLET ŞURASI 

Müsabaka imtihanı 

«B» kontenjanına aid 
o/o 7 1 I ı faizli 1934 aeneıi ikinci 

ııra Türk Borcu tahvilleri 
hamilJerine tediye ilanı 

25 sontefrİn 1939 taksiti 
Sabık Osmanlı İmparatorluğunun 

Dovlet Şuraıı Reisliğinden : taksime uğrıyan Dliyunu Umumiyesi 

1 - Devlet Şurasında münhal bu meclisi, 25 aonteşrin 1939 taksiti için 
lunan ikinci aınıf mülbımlıklar için İstanbul piyaaasında beher kupona 
20 birincikanun 939 çarşamba günu mukabil Fr. f. 18,75,- Franaız frangı
saat 14 de Ankarada Devlet Şurası bi- nın Türk lirasiyle tutarı yani T.L. 
naıında müsabaka imtihanı yapıla - 0,5564 türk lirası tediye edileceğini 
caktır. TUrkiyedeki hSmillerine ilan eder. 

2 - İmtihana girebilmek için hu Türk para11nı natık iıbu meblağ 
kuk veya iktısat fakülteleri ve yahut mevzuubahis taksit için kati surette 
siyasal bilgiler okulu veya bunlara mu tayin edilmiı olup franıız frangı ile 
adil olduğu Maarif Vekaletince tas - türk liraaı arasında muhtemel kambi· 
dik edilmi1 olan yabancı memleket yo temcvvüçleri ne olursa olıun, bu 
fakülte ve yüksek mekteplerinden me- takıit müruru zamana uğrayıncıya 
zun olmak şarttır. kadar, 25 sonteşrin 1939 vadeli, 11 nu-

3 - İmtihana gireceklerin yaşları maralı kuponun kesilmesi mukabilin· 
JO u geçmiş olmıyacaktır. de yalnız T. L. 0,5564 tUrk lirası tedi-

4 - İmtihanda muvaffak olacak ye edilecektir. 
!arın memuriyete alınmaları memurin 
kanununun 4 ilncü maddesinde yazılı 
,art ve vasıfları haiz bulunmalarına 
bağlıdır. 

5 - İmtihanda muvaffak Q}anlara 
30 pa asli maq verilecektir. 

Mephus taksitin 1stanbulda tediye
si ile mükellef müesseseler ıunlardır; 

- Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankası 

- Osmanlı Bankaıı 7297 

D. DEMIRYOLLARI 

tesi günü aaat 15 tt bP411ı sarf u•Hl 
ile Ankara'da İdare binuında aatın 
alınacaktır. 

Bu f şe girmek iıtiyenlerin 4325 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veıikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komlayon 
Reiıliğine vermeleri lbırndır. 
Şartnameler 308 kuruta Ankara n 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
dır. (6031) 16010 

Kirahk Büvet 
D. D. Yollan 2. ci lılebne Arttır

ma ve Eksiltme Komisyonundan : 
Senelik muhammen kira bedeli 120 

lira oaln Şefaatlı istasyon büvoti ilç 
sene müddetle kiraya verilecektir. 

IS. 12. 939 tarihine raatlıyan cuma 
günü ıaat 16 da puarhk neticesinde 
tekarrür edecek bedel üzerinden % 
J 5 nisbetinde katt teminatı alınmak 
suretiyle ihale edileceğinden, istekli· 
!erin kanunun tayin ettiği vesaiki 8'
milen muayyen giln ve saatte komla • 
yonda hazır bulunmaları llzımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri ı. 
kinci işletme kaleminden ve Sefaatll 
istasyonundan parasıı; verilmektedir. 
(6108) 16054 

ANKARA V ALlLtCI 

Elbise ve tulum ahnacak 
.., - İmtihanda muvaffak olanla • 

rın b~ka bir müesseseye devam etmi
yecekleri ve ettikleri takdirde müsta
fi addolunacakları hakkında bir teah
hütname vermeleri şarttır. 

7 - MüsaLaka imtihanı a~a~ıda ya
zılı mevzulardan yapılacaktır. 

Keski zımba ve taire ahnacak Ankara Valiliğinden: 
D. D. Yolları Satın Alma Komİa· Keşif bedeli (1075) llra (50) kurut-

A - Esas teşkilat hukuku 
tan ibaret bulunan Nafıa Müdürlü~il yonundan : 

caatları. (6083) 16022 

Boya ve malzemesi 
ali nacak 

• 
B - Umumi surette idare hukuku 

ve bilhassa aşağıdaki kanunlar 3546 
sayılı Devlet ŞQrası kanunu, 

mütemadi tSmirat amelelcriyle çavu~ 
Mul~ammen ~edeli 15433 lira olan !arına yaptırılacak 120 adet tulum ve 

muhtelıf keıkı, zımba ve saire 10 tak lb" e · ·h 1 · · k ı . ım e ıı nın ı a esı ıcra ı ın· 
15. 1. 940 pazartesı günü ıtaat 15.30 da I mıştı muayyen müddeti içindem k 
k~palı zarf usulü ile Ankara·da idare 1 vele ~!tdetmediğinden ihalesi feah~l: 
bınaıiln~a s~tın alınacaktır. narak 2490 sayılı artırma eksiltme vo 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobüs idaresi için alınacak 

olan 19 kalem boya ve malzemesi blr 
haf ta müddetle açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3498) lira· 
dır. 

3 - Muva!::kat teminat (262,35) 
kuru~tur. 

İdari kaza nazariyatı 
Türkiye Cümhuriycti teşkilatı, 
Memurin kanunu 
Memurin muhakemat kanunu ve bu 

:şıe alakalı diğer kanunlar. 
Villyet idaresi ve idarei umumiyei 

vilayet kanunları • , 
Belediye kanunu 
Madenler hakkında mevzuat, 
C- Maliye 

Bu ışe gırmek istiyen1erin l157,48 ihale kanununun 41 inci madd · ı'n 
1. 1 k kk . . k eııın ıra ı • mu va at temınat ıle an unun c f k ·ı. · e e ·a ·h 

1 
• . • . • . . ı rası mucıuınc y nı en ı a eıı 

tayın e~tığı vcııkaları ve teklıfierini yapılmak üzere açık eksiltmcğe ko. 
aynı giln ıaat 14,30 a kadar komis- nulmuştur 
yon reiıliğine vermeleri l§zımdır. Eksiltm~ 11-12·939 pazartesi güntl 

Şartnameler ~raı~z olarak Anka • saat 15 te vilayet daimt encümeninde 
rada, malzeme daıresınden, Haydar- yapılacaktır. Muvakkat teminatı (80) 
pap da te1ellüm ve ıevk şefliğinden lira {66) 1ruruıtur. 
dağıtılacaktır. (5978) 15979 İsteklilerin muvakkat teminat mek-

• lup veya makbuzu, ticar~t odası vesi-Kirallk - Çıknkçılar yokuçunda Dök -
llıccioclu Apt. nezareti mUl:emmcl dört o
<hlı bir daire Altındaki manifaturacıya 
rı>uracaat. Tel: 1'283 4452 

Kiralık daire - Sağlık bakanhfı kır -
ıı~ı Çağ.ntay aok. No: 24 Akkaya Apt. Uç 
CJa, bir hol. 44~3 

Acele !;:Jtllık aua - Dikmen.de nahiye 
binası lı:ar§ısııxla ufalt üzerinde k•ıyulu 
bağ ve rncyvcli 100 metre cepheli 5585 
metre Tel: 2406 Bayram C. No. l 4446 

Sııtllık bal ve ev - Kcçlörende Caml 
yolunda otob:iıe çok yaltm bağlı ağaçlı 
üç katlı su ve elektrikli çok ucuz Tel: 2406 
Bayram C. No: 1 4447 

'4 - Şartname ve listesini g8rmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 1·12·939 cuma gü
nü saat 10.30 da belediye encümenin• 

8 - İmtihana girmelc istiyenler nü 
:us hüviyet cüzdanları ve tahsil vesi
kaları ve iki kıta vesika fotoğraflari -
le birlikte arzuhalle 18 birinci kanun 
5139 günU aktamına kadar Devlet ŞQ · 
raaı umumt kStiP.liğinc müracaat eyle 

Pafla, klavuz Ye sa~;e i3 m~a{, 1 ka:ariyle birlikte yukarda adı geçen 
gün ve saatte daimi er.cünıen reisliği
ne müracaat!arı. D. D. Yollan Sabn Alma Komis

yonundan ı 

Muhammen bedeli 61.500 lira olan 
pafta klavuz ve aaire 15-1-9"..0 »azar-

Bu işe ait ıartnamcyi her gün Na
fıa müdürlüğünde görebilecekleri. müracaatları. (6107) t60S2 meleri. (6051). 16050 

(6009) 15P49 
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Bu hakikatı herkes bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, artma ıibi baltalıklara tutulmamak için aaihiınızı BlOGENlNE 

kan ve derma11 haplarile aigortala)'lnız. 
BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, iıtiha yaratan ve tesirini derhal ıötteren bul1111maz 

bir devadır. 
BIOGENINE; daima kam tazeleyip kuvvetlendirir, balaizliği ıjderir, hariçten gelecek her 

türlü mikroblan &ldürür. Tatlı bir İftiha temin eder. Sinir ve adaleleri •ilamlqbrır, zeki)'I 
yükseltir. Bel ~lil! ve ademi iktidann en, .,birinci devuıdır. 

BIOGENINE; kullananlar katiyen karcluı, kıttan, tojuktan ve havalann deiiııneainden 

müteeuir olmazlar. Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundunır ve bu 1ayede müthit 
akibetlerle neticelenen GRlP, nezle, enfloenza, ııtma gibi huatlıklardan korur. Bu haatalık· 
lardan korunmak için bayGklere sabah, öfle, akıam birer. sekiz. yqından üıtün çocukll\r 
yalnız 1abah, akpm birer ŞIOGENINE almalıdır. Hasta olanların kurtulmuı içia de bu mik· 
tar bir miıli arttmlmabdır. Her ecnazede bulunur. 7292 1 İ N G E LE N. i - == ----------------------------------------------...._ ________________ ___ 

i .RADYOLARI ~ - -= = Satılık ev arsa ve tarlalar - -- - Ankara Defterdarbimdaa ı 
§ Satış yeri : Koç Ticaret T. A. Ş. ma§azalar1 § - - Tahmin edl- Kayıtlı Meuba 

len kıymeti kıymeti miktarı Cinsi Mahalleli Sobit No. Mutuamfııun imal - -i Telefon : 3450/3452 §§ Lira K. 

- -§ Tediyede kolayhk § 
12.000 00 5.760 00 940 M2. Bahçeli Hane Yenlphlr Meneqe S Elemenll Behiç 

300 00 300 00 460 Da. Araa Vlrancık Göl 15 Rauf, Ihsan ve 

- -~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
300 00 300 oo 460 Da. .. .. ,. 16 ıuriye 

1.750 00 1.750 oo 50 ,, Tarla ,, ,, 37 ,. 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -55 Maarif Veklletl bahçeai ka1111mda yeni CiHAN PALAS E: = oteli altında = = = - -§§ TURAN LOKANTASI ACiLDi § - -E Sahibi Oaman Sencer § 
5 En nefis yemek Ye içkiler, kaloriferli ..lon; mükemmel 5 
5 aervia. Tabldot 3 kap 60 kurut- 4424 5 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

500 00 500 00 10 .. .. .. • 19 .. 
600 00 600 00 12 .. .. .. ,, 19 .. 
100 00 100 00 5 .. .. .. '! 8 .. 
80 00 80 00 4 .. ,, .. • 16 .. 

40000 40000 8.. • .. • 39 ,, 
200 00 200 00 10 .. .. .. • 8 .. 

280 °' .. 00 8 .. - • • 14 .. 
1.750 00 1.750 00 50 .. ,,. .. • 21 • 

28000 28000 8.. .. .. • 38 .. 
2000 2000 1.. .. • .. 12 .. 

Hazineye olan verai bortlanaa mukabil, borçlulann tuarruflannda liulunan ,u.nta ft81flan vudı gayri 
menkul malların müzayede kalmnlbdı yadı prtlar dairetlncle mWld)'etl MtJlmak tınre 22-11-939 ~iLindea 
itibaren 21 gün müddetle aleni ma.afede uauliyle arttırmaya konmupr. 

lllidyede 12-12-939 tarihine mfl•4lf ..tı cilnil saat 14 de bqlıyarak IOD pey hadd illyık ClSrllldilf!I ıurettl 
ihalesinin yapılacatından isteklilerin muliammen bedellerinin~ 7,5 la nlabetlnclekl -...kkat teminatını ema
neten mat tandıltna tediye ettiğine dair Ola-.übusla birlikte Çankaya kaymtkamlıpnda mütetekkil Atıf 
komisyonuna müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur. (6099) 18051 

Tedriaata 4 birisıcl kanunda batla• ------~---------~ ....... ..;_ _____ ..,;,_ ___________ _ 
nacaktır.. Reelın: Murettla Braheia. 
Heykel: ZWıttl Milrldol~ Deıtora- --.. -.-... ----~ 
yon: Şinasi Barutçu. Mtlracaat ... GAZ 
ti : 14 • ı 7 Ankara - Yeniıehir ismet U 
tnanu Caddeai No. 45. 4414 

Sabık 01111anlı lmparatorhajU
nun taksime uir17ua diıumt 

umumiyeai medieİ 

•i4=·~·=··· 

butalrklan mütehauııı 

Dr. Muzaffer Sander 
Cebeci Haatahaneıi 

Göz Kliniii Şefi 
Adliye Sarayı caddeai Sarraf 

Senelik kongre 
Türk YDksek Mühendisleri Birti§ilrden • 

Borcu (her ü~ tı-ani) 

TES H i N h&millerin• tectı,. 111jt-

• 80Dtetria 11» taı..ill Zayi 
Sobalartnl Sabık Oemanlı ~paratid91m!• 11.- Heeei orta kamından aldıfım 

oaıme4en .- ahnayanu. Her Yillyet ..- telı1ide bulunur. taksime uğnyan düyunu 1-*l Aılyıai iıo-M37 tarih " 525 tebadetnameml -------------------------------------
..,. ... ,. Hıu ........ Mektep. Lokanta ve Oteller ı .. ı ... ber ~ilkte rrı--u.ı, 25 sontqrin 1939 tabld lsill kaybettim. Yenisini aıacaa.-.a ... ea - __________ ._ vakkat teminat akçuı 4a 14 llra fO 
-.- ..._..... ~ 1 • .dyede Ankara ve latuıbul fip. •·-· Ti,. & n&-J' VEKALEn 

,....- eot.ıan aiparlti bbuledllir, .salannda trant farkı ı5setilmeklldn "1•1nln bWmıU olmadılını ilin ederim. ~ lnanlttur •. 
Toptan w perüeııde latıt depoea: htuıMıl, Beyuıt, Yeniçeriler beher kupona mukabil$ O, 7346 dola- Blnbqı imal lnc:e ollu Behçet ince 4 - Puarbk ı-tt.t39 cuma ~· 
trmmra1 cacl. No. 114, Telefon: 23476, Telcraf: Ekonomik - İstanbul nn tilrk liruiyle tutan jani T. L. .llLll.lla..-.1. uat 14 de VeJdlet ut iflerl n lwa-

~-~---~~------------~ U~~fu~ted~·k~~ ~~lazım~ ll~~-·~ ~~~~0n~~~~~ ,;..... __________ ....;.. __ -:---------------------- hlmlllere ilin ecler. lım aatım komiıyonunda yapılac:a1mr. 

Sivas • E12urum Demiryolu 
istikrazı tahvilleri 

Maliye YeUlell " TMlye MerBı ltllbsnlMn : 
28. 5. ve ıs. 12. 1934 tarih ve 2483 • 2814 namarab b

aunlar mucibince ihracma ..I&hiyet ftrilen" pliri tama
tnetl S..u • Erzunma demirfolaaan inpama tahaia ohmaa 
s, 7 selirli SJTU • Eraurcmı iltikrasmm 20 aenede ltfuı 
Wifi11l 4,5 milyon lirahk altma tertibinin bJJt muMMtl• 
.& 1. ız. 1939 akpmı nihayet J:,Olmak üzere 25. 11. 1939 
•hahmdaa itilluea bqla•qtır. 

TahTiller hamiline muharrer olap heheri 20 ft 500 lira 
itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupilre aJftbmt-

br. 1 
Bu tahYı1ler ua•upd Ye mülhak h&~lerle i'!-re o u~ 

daire ve miieataelerce, Yillyet h..a.t ıclarel.i " belecl1-
yelerce yapı~ mCiDyede ve mOnaba malraTelelerde 
teminat olarak ve Hutaece 1atrlmq ft tatılu:ak1tlan MUlt 
Emlak bedellerinin tediyemiade bqabq lralllll ohmacaklafı 
111ti ıerek tahTil "Ye cerelı kupon Mdelleri tle taWll.İlt 
mamen itflWl'a kadar her tiirli verıi ve retbaden. ilmaf 
•bmacaklard r. 
Tahvillerin~ fi,ab o/o 95 olarak tuhit editmlfllr, 

ya•I 20 liralık birlik tah9il Meleli 19 ve 500 liralık 21-• 
tahTil hecleli de 475 lirMlır. 

Kam ..-meleal Tllrldye Ol111hmiyet Merkez, T6rldye 
Obnhariyeti Zlnaat, TihMft 1,, Emllk ve Eytam, Halk, 
TUrk ncaret. Belediyeler Bublan tle SGmer, Eti Bank· 
~ tat'llfmdan icra edilmektedir. Diler Banblar vaaıta• 
ıiyte de hu huma ı.nın olunabllir. 

Sennaye we tasarr· '1anm en emin •~ ea çok •elir pli .. 
ren ealaalarda isletmek i.tiy..-ı... 1r•f'Fet .- •• ba ima 
-.tknps;.09 mGdd'9ti sarfmda Bs• ..-a IDilwtlan

u.cB menfaatleri iktisum._ IMwmclap ipret ola. 
4327 

Türk paruını natık ltbu meblai t9tllftbaldan plmlt iyi blr Bayan Tacaret Veklletincl• 1 

mevsuubahia taklit için kad ıur6tte tersi ntnde 99 "tYltrde plı .. caktır. 1 _ Vektlet mtııtalıdemlerl lçbı 5- İltelditedn 939 aenealne alt tlıl-
tayln edllmit olup dolar ile tlrk lira- tsmır caddeal 29 No. apartımanın en 22 palto puarlıkla diktirllnektlr. van, ruhaat teskereıi, ehliyet vealkuı 
11 aruıncla muhtemel kambiyo temev.. alt katına mllracaat. 4339 2 _ ltumq Veklletten nrllec:ek _ ve muftkkat teminat makbaalarlyle 
riçleri ne oluna olnn, ba takalt mil- i bf.rllkte bttlt .. u .. ve uatte müracaat• 
ratu amana uifayıncıya kadar, 25 t r. •-
sontepitı 1039 vldell, 13 ~ı 1m- ~ 3- Mubımmen bedeli 220 lira, mu- lan. (6117) ıcıoşg 
ponun fekki mukabilinde yalms T .L. 
0,9547 tilrk liruı tedlye edilecektir. 

Her t1ç tr&llf için ba tabltin Tilr
ldyede tedlyealyle milkellef mllweae 
ler tunlardır : 

Anbrada: Ttlrkl1e Clmhuriyet 
Merkez Bankan, Oamanh Bankan. 

latanbulda: Tilrlaye Cflmhuriyet 
Merkez Bankuı, Oamanh Bankuı, 

Don• Bank. 
lluktui karfılaklar 1 lnd ve 3 Un· 

ctl trantlar itin İltanbulda OltnaDlı 
S.nbm nudinde ve Z inci trant için 
tatanbalcla Doyçe Bank nudbu:le tet
kll •lmlttlr. 
25 ma111 lMO takaitİDİD e1a1 
tediye akçeeiı 

Meella, 25 mayaı 1940 taklltinln e
ua tediye akçeai olmak tbere dol1r1 
tayin etmiıtlr. 

Müruru saman mUddetterle: 
Jleclla, tilrk borcu tlbYillerl ku

ponlarının tediyeye vuolunduklan ta 
rihten bet Hne IOftl'8 mllruna umana 
atnyacaklanm alAUdlrlara hatırla-

.1ıı1111111111ıııııııııııııııııi11111ııta. - -
i DAKTI LO KURSU s - -§ 65 inci 4rneline llkklnQD.Wl S 
: ilk haftuıncla blflıyac:aktır. Talı- : 

V L U 1 -. aıt. lacl ~L - Moı IStl 

lmtlyu Sahibi 
Lk•cl• Artma 

Elektrik mühendisi aranıyor 
llyserl 11 dt .. EleMrlk Tlrk Aloaia ~rkelladea: 

300 • 350 lira maqla bir elektrik mühendisi almacakbr • 
ı.teklilerin miihendiılik diploma ımetleriyle tercümei hal
lerini •• ıimdi'Je kadar çalııtıklan yerleri ı&terir ••İka 
ile birlikte Şirket Müdürlülün• miiracaatlan ilin 011111111'. 

Umumi Nqriyatı İdare tWen 
Yan itleri KUdilrll 

Milmta• Faik FENiK 
11a- lltdlrl: Na'1t ULUG 

ULUS Baatale'ri ANKARA 
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YENi SiNEMA HALK SINEMASI SUS SINEMASI 

••• ••ıec• 

• 

BU GECE 21 de BucUn bu rec:e fransızca 16slU 
Tlrkçe töslü.. Arapça prkılı bat GAiP CENNET 
:oldı prkua 1e1 kıralı Abdülvehap Bq rollerde BilyOk Vala'ln unu-

BIRBtRJ iÇiN YARATILMIŞ BEY AZ GOL tulınu yaratıcııı FERNAND GRA 
~.UndU. mıttinelerlnde VEY ve Jılieheline Presle • ElTln 

DENlZALTI AVCI 0&11111 Popeaco 
Carotı Lombard .. Jam• ltewart A k.. HJ- H ra1 la Bq rollerde: Georıe.- Bancroft • 1 .... eyec:an ve mac:e ar 

-.HMı " .... oalllı 01*1• btlu Prelton Ponter • JUcbard Qnea. dolu ~lkl hayattan alınmıt mev• 
•fil, lıial aluıel•d• dolu .. ~rcileri Nanc

7 
ltelly suu ile olpn bir aile romun 

üerJ.ıe d...t• ı.ı,r bırab.a 
bir ıstırap rolUIU 12,15 ucus matinnlnde: TROYKA BeanıJar 

ıeaaaıar Gecenin numarh biletlerinin eıvtl- 14 - 16 • 18 • ıece 20,30 da 
14.45 - ıa.4ş _ ıı.45 _Gece 21 de den temini rica olunur 12 de ucu ba1k matlneel 

Bq Rolltrcleı 

• • 9. ı.tanun 939 cumartesiden ltllmen ...war 14.30 • lUO • ıuo • Gece: 21 oı. 
Yenı Sınamada mak u.ere d•llttlrilmlt'lr. 

i ali aranmakluua ıwı-a. alını~ 51 i (BİR) ayda diploma verilir. B .. i 
: tediye 11ruı Hanef apartmanı : 

5 No. 4 Tel: 3714 4429 : b===:C:ı:::==:========= -======================P 
~ ••••• , 11111111111111111111111111111•'"' 

En temiz ve 
modern bir OTEL OLARAK aç.iması 

beklenen 
Ankara' da 
açdmııtır 


