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Yakında : 
lki yeni Romanın 

tefrikasına ba.ılıyoruz 

Karilerimiz bu yeni romanları
mızı da büyük bir zevk ve heye-
canla takip edeceklerdir. _J 
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Büyük Millet Meclisinin sürekli alkışları ve bravo sesleri ile karşılanan 

• 

Altıncı Büyük Millet Meclisi, bi
rinci içtima senesinin ilk toplantısına 
Reisicümhurumuz, Milli Şef lnönü'
nün nutuklariyle başlamıştır. 

Celae, saat tam on beşte açılmıştır. 
Meclis, fevkalade günlere mahsus seç
l:ln bir kalabalıkla dolmuştu. lçtim3 
sa/onunun mebuslarımıza ait olan ar
ka sıraları da dinleyicilere ayrılmıştı. 
Kordiplomatik locası tamamiyle do
lu idi. 
Başkan B. Refet Canıtez yoklama 

Yapılacağını söylemiş ve seçim daire
lerine göre yapılan yoklamada ekseri
Yet olduğu anlaşıldıktan sonra,· riya
set makamı, Rcisicümhurumuzun nu
tuklarını irat buyuracaklarını bildir
miş ve sürekli alkışlar arasında kürsü
ye gelen Milli Şef, büyük bir alaka ile 
dinlenen, her cümlesi alkışlarla kesi
len .şu açış nutkunu vermişlerdir: 
"- Büyük ıyJillet Meclisinin muh

terem azası; 
Altıncı intihap devresinin birinci 

içtima senesini açarken muhterem 
azayı sevgi ve saygı ile selamlarnn. 
(Alkıılar) Eminim ki bu anda kalp· 
lcrimiz, büyük türk milletinin ema· 
net ve vazifelerini, onun hakiki 
menfaatine uygun olar k ifa etmek 
aıkiyle dolup tatmaktadır. 

Geçirdiğimiz sene, vatanda hu -
zur ve emniyetin, fikirlerde ve ce -
miyette hakiki bir asayiıin hüküm 
sürmesiyle geçmiı ; cümhuriyetin 
vatanclaat.- ··- ··-~-•. J ........ ouyuk nı
nıeti olan haysiyet ve emniyet, ta· 
rnamen hakim olmuştur. (Bravo ses
leri.) Dahili idaremizde hiç bir fıt
ret ve nifak azabiylc mustarip bu
lunmuyoruz. (Bravo sesleri, alkış
lar.) Bir milletin en büyük ve kuvet
li mesnedi olan dahili beraberlik, 
büyük meclisin ulvi ve muhteşem 
hüviyetinden örnek alarak, türk va· 
tanmı insaniyet aleminde heybetli 
bir mevcudiyet olarak tecessüm ve 
teınayüz ettirmiştir. (Bravo sesleri, 
alkıılar.) Milletimizin kemal ifade 
eden bu haliyle, hepimiz iftihar ede· 
biliriz. 

Dahili idarenin gerek umumi ve 
l!uı.halli idare kısımlarında ve ge· 
rek belediye ve köylü hayatımızda 
kolaylığı ve tekamülü temin edecek 
)eni tedbirleri, hükümet, mütemadi
)en tetkikinize arzetmek kararında
dil". 

Bu ıene, Hatay, ana vatana, onun 
•nıinıaz bir cüzü olarak iltihak et· 
lniıtir (Şiddetli alkışlar.) Uzun se
lıeler, bizden ayrı yaıamak elemini 
ÇelQııjf olan aziz Hatayın, sizin kud· 
~~tli ve temiz ellerinizde az zaman 
ıçınde . . • h" vatanın en ıırın, en mamur 
ır.k~ıesi haline geleceğine katiyen 

eınınız. 

Adliyemizin işlemesini 
memnuniyetle yadederiı 
ta Ciinıhuriyet adliyesinin işlemesi 

rzını • d d b·ı· li ' nıemnuni)•etle ya e e ı t· 
z. Ad .. I •• "b" fi" b" c . ... et tevzıı gı ı en şere ı ır 
eınıyet "f · • "f d h" k" ı . vazı csını ı a e en a ım· erun· . . 

V •~ın mesleklerini daha metın e c" . 
r" k a~ıp bir hnle koyacak tedbirle-
hı, anunlnrımızın tatbikatında da· 

a ziyad · b ·· · d k e ısn e t ve surat temın e e· 
ce Çareleri, ceza i~lerinin ve mües· 
aeaeler· . . • . k 1 ının ıslnh ve terbıye ma sat· 

1~r.ında d a ha müessir vasıtalara ma-
ıttıyetı"n· h ""k "" · ··k k h ı, u umetın, yu se uzu-
l"l.ınuza 1 • • d . .. . nrzo unmak ı çın, aıma U7e· 
rı~de ç lış tı fr ı nıcvzular olarak r.İk· 
l'" -4 b"t• • • ı l 1 c! ı ı t'n ( P.rın·o &"!len.) h " r U \ • 

l ~ ~ur" nı iftib ,.13 i!fın e-i..,bi!iriz 
"'
1 va•and a adn!et t evzii, e!ı !iyetli 1 

Ve em niyetli e!Jerdedir, ve adalet 1 
~ev_zii usullerimiz medeniyetin en i
e~ı tel&kkilerine uy1'11ft eaaalara 
l:ıuatenittir. (Bravo aealeri). 

• • • 
sıyas ı 1 

o 
Türk milleti Büyük Millet Meclisinin etrafında 

bölünmez ve sarsılmaz bir kale gibi dünya 
lıadiseleri karşısında toplu ve dimdik durmaktadır 

vefakar olan doatlarnnız, bugi::te 
kadar olduğu gibi bundan aonra c.a, 
bizden ancak dürüstlük, hayırhahlık 
ve bunlara uygun hareketler bekli
yebilirler. (Alkışlar) 

Müdafaamız i~in hic bir tedbirJ 
esirgememek azmindeyiz 

Milletin muhterem vekilleriı 
İçinde bulunduğumuz beynelml • 

lf'll vaziyetin, cümhuriyet ordusunua 
ehemiyet ve ihtiyacını gözleriniz ö
nünde birinci derecede canlandırdı

~=======================================================================================~ 

Harici siyasetimiz 
inkişaflar göstermiştir 

Muhterem millet vekilleri; 

ı\f ili Şef'imiz nutkunu söylüyor 

le müdrik olarak, insanlığı inleten ğına §Üphcm yoktur. Bütün türk mil
harp ~a~iasının bir ~n e~el n!hayete l letinin dikkatli nazarı da, bu devre
ermesını ve yarınkı nesıllerm r.on • de, bilhassa kendi müdafaa vasıta• 
s~.n~lerin ıs~ır~plarına dü~memesini, !arına teveccüh ebni§ bulunuyor. 
butun kalbımızle temennı etmekte- Cümhuriyct hükümeti, müdafaa 
yiz. Bugün olduğu gibi yarın da tedbirlerini tekemmül ettirmek için 
memlelcetimizi harp mıntalcaııı ha- hiç bir himmeti esirgememek az
ricinde bırakmayı, emniyet ve teah. mindedir. ( Bru·o sesleri, ıiddetli 
hütlerimizi ihl&l etmemek ıartiy1e alkıılar.) Mali ve fenni noktai na
milletimi7.e kutr vazife icabı olarak zardan çok külfetli ve masraflı bir 
ciddt>n arzu ediyoruz. ( Alkı,lar.) hal almış olan müdafaa vasıtaların

Türk - Sovyet dosluğu 
Arkadaşlar; 

Maliimunuz olduğu veçhile Hari· 
ciye Vekilimiz, Sovyot hükümetinin 
misafiri olarak Moakova'da üç haf
ta kadar temas ve müzakerede bu· 
lundu. Bu mÜ7:akerelerdcn, eski dos
tumuz Sovyet lttihadiyle aramı:rda 
bugünkü mesut münasebetlerden 
daha ileri bir vaziyet ifade edecek 
bir anlatma meydana geleceğini Ü· 

mit etmiştik. Neticeye varmak için 
iktidarımızda bulunan bütün gayre· 
ti sarfetmiş ve bir an muvaffakiye· 
tin elde edildiği anlayışına varmış
tık. Buna rağmen, bizim menfaati· 
mize olduğu kadar kartı tarafın 
menfaatine de muvafık olduğunu 
zannettiiimiz neticenin istihsali, bu 
defa mümkün olamamıştır. Bunun· 
la beraber, bilirsiniz ki iki komıu 
memleket arasmdAki dostluk kuvet· 
Ji esaslara müstenittir. Bu devrin 
muvakkat icaplarmdan doğan şart
lar ve imkanaızlıklar, bu dostluğu 
ihli.I ebnemelidir. (Bravo sealeri, 
alkıtlar.) Biz, mazide olduğu gibi 
itide de türk • aovyet münasebetle
rinin dostane seyrini samimi olarak 
takip edeceğiz. (Bravo sesleri, al
kıtlar.) 

Milletimizin iki vasfı 
Muhterem arkadaılar; 

da ihmal etmemek gayre t i, hükü
met ve milJetçe az iz bir kaygu olur
sa, erlere meydan göründüğü za· 
manda vatanda~ların yapılan feda
karhklarm h iç b irisine acımıyacak 
meaut neticeler elde edecekleri mu
hakkaktır. (Yaıa, bravo sesleri, !id
detli ve sürekli alkıflar) Büyük Mec
lis, büyük Türk milleti emin olabilir 
ki cümhuriyet orduian emir aldıkla
rı zaman vazifelerini hakkiyle ifa e
decek kıymettedirler. (Yaıum ses
leri, aürelıli ve ıiddetli dkr~lar.) 
Yaptrğrmız ve yapacağımız feda
karlıklara cümhuriyet ordulan la
yik olduklannı ispat etmeğe J.cr an. 
hazırdı~lnr. (Şiddetli alkr~lar.) 

Münakalat i~ierimiı 
Aziz vatandaılarım; 

Son bir sene zarfındaki dünya 
hadiseleri önünde Türkiye'nin bari· 
ci aiyaaeti, hükümet tarafından muh 
telif vesilelerle yüksek ıttılamıza ar
zedilip tasvibinize iktiran eden inki
şaflar göstermiştir. Avrupa buh
ranı, aulhu korumaya matuf gay • 
retlerin zaman zaman ümit verid 
ıafhalarından sonra büsbütün alev· 
lenınit ve nihayet harp faciaamııı , 
patlaması bir emrivaki olmuştur· 
Sizin samimi hiaaiyatınıza da terce 
man olduğuma emin olarak bu hal· 
den de rin elem ve hüzün duyduğu
........ -klıyamam. Cümhuriyet hü· 
kümeti, bütün bu devrelerde, sulha 
hizmet etmek ve kendi masuniyeti
ni temin eylemek gayretini esas!ı 
vazife telakki etti. 12 mayıs'ta in· 
giltere, ve 23 haziranda Fransa bii
kümetleriyle kararlaştırmıf olduğu 
mÜ}terek beyannameler, bu gayre • 
tin mahsulüdür. (Alkışlar.) 19 teş
rinievelde imza edilen ve bu hafta 
içinde yüksek tasdikinize arzedile· 
cek olan muahede de; hiç bir dev
letin aleyhinde olmıyarak, hiç ol
mazsa tesirimizin yctittiği sahada 
beynelmilel sulh ve emniyet~ hiz
met etmek suretiyle kendi emniyeti
mizi masun tutmak gayesine matuf
tur. (Bravo sesleri, ~iddetli alkışlar) 
Sulhu korumak ülküsü; her m emle
kete, kendi hususi bünyesi, coğrafi 
vaziyeti ve imkanlarına göre ayrı 
ayrı tedbirler ilham edebilir. Tür
kiye için, hareket hattını evelden 
sarahat ve samimiyetle belli etmek, 
sulh yolundaki vazife tedbirlerinin 
en müessir olanıdır denilebi!ir. (Al
kı~lar.) Biz, bu muahede ile, harp 
fecayii içinde ıstırap çeken Avrupa· 
da bir emniye t mıntaka!\ı tesisi su· 
retiyle, bu facia nın müstakbel ittisa 
ve inki§aflarına mi\ni olmak gaye· 
sini güdüyoruz. (Bravo sesleri, al· 
kı§lar) Muahedenin harekete geç· 
mesi bu meşru gayeleri çiğnemek is
tiyenlerin bulunmasiyle kaimdir. O 
ihtimal haricinde, bizim müttefik -
}erle olan bağlarımız ve hep bera· 
ber ilan etmi~ olduğumuz yüksek 

Son hadiseler münasebetiyle Tür
kiye hakkında yapılan neıriyat, bil· 
hassa bitat"af memleketlerdekiler, 
milletimizin iki yüksek vasfını ke
maliyle tecessüm ettirmiıtir: Türk
ler dostluklarına vefakar, teahhüt

Milli Şefimiz Cümhurreiıimiz lnönü mecliıe ıerel verirlerken lerine sadıktırlar. (Bravo sesleri, 

Münakalat Vekaleti, mGterakki 
bir cemiyetin mümeyyiz vasıflarm
dan biri olan bütün münakale ve 
muhabere vasıtalarının ahenk ve İn· 
tizamı gayesini temin etmek yolun
da e&aslı bir tedbir olmuıtur. Muh
telif nakil vaııtalan, bir meculiyet 
altında biribirini tamamhyan bir 
zihniyetle iıletilmek sayesinde, va
tanm içtimai ve iktıaadi inkiıafı i
çin en genit feyizlerini vermek yo
lundadır. Mesut inkitafını takip e
den demiryollarımızrn yanmda de
niz ve hava yollarımızm da süratle 
feyiz bulmasını iltizam ediyoruz. 
Memleketimiz için çok verimli bir 
faaliyet &abası olduğuna samimi o
larak kani olduf'umuz deniz te~ki
latımızın gerek nakliye, gerek en
düstri sahalarında sağlam esaslara 
müstenit olarak kurulması için nü
kümetin çalıımalarına, yÜce mecli
sin yakmdan alaka ve muavenet gös 
termesini temenni ederim. ideal etrafındaki beraberliğimiz, di

ğer devletlerle normal ve dostane 

münasebetlerimiz i ihlal edebilecek 

. şiddetli ve sürekli alkıtlar.) Bu va-
mahiyette değildir. (Bravo seslen, , aıfl ·· h · t h ""k- t• · · ar, cum urıye u ume ının ııı· 

alkıılar.) Deruhte eylemiş olduğu- yasetine umumi bir emniyet göate-
.f ı· t' ' h kk" 1 "l · · · • . B" k rnuz vazı e \'e mesu ıye .erı a ıy. , rı mesını tcmın etmıştır. ıze arıı 

Bü1_ük Millet Mecliıi aa11 lınıeJ l.ı19aif1Jiin Dll(lruna dinli~ 

Münakalat Vekaleti, vatıın müda
( Sonu 5. incı sayfada) 

BUGÜN 
Il:inci sayfamızda 

B. Falih R:lkı ATA Y'ın başmıtk;ı
lesi. - Jç haberler. 

Üçüncü sayf amızd:ı 

B. Molotol"un nutkı:ı etralmdı ıfifo· 
ya b:ısınrr.rn tefsirleri. - Dı~ babeı
ler. 

Dördüncü gayfamızda 

B. !.! ol o tol' un nutkunun iline/ lı.s
mı ve mer.ıleketimir.e ait parçalar. 

Be~inci &ayfrunızda 

Bfi::riiJ: Millet M H:liıiaia dtıııH açı· 
lıı celsesine ait ulsillt. 

A1tP 9 ,, 9 ,, sırJ7RJtlJ#tP. 
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Belediye Meclisi T. İş Bankası Cümhurreisimizin nutku 
Falih Rılkı ATAY dün toplandı 

Tasarruf ikramiye 
keıldesl dün yapıldı 

Yeni Ticaret Vekilimiz iıe baıladı 
Cümhurreisimizin tefekkür, 

tahlil ve hitabet kudretine yeni ve 
yüksek bir misal teıkil eden dün
kü nutku ne medih, ne de tefsire 
muhtaç değildir. 1939 Türkiyesi
ni her tarafından kavrıyan bela. 
gatsiz ve iphanuız bir tasvir; an
htan, öfreten ve inandıran bir 
üslup ve mantık insicamı, nutkun 
hakim vaııflan olmuıtur. 

Ankara belediye meclisi dün saat 
meml~ke~ • endüstrisinin hayati 117.30 da vali ve belediye reisi B. Nev-ı 
ehemıyetını kemaliyle tecessüm •at Tandoğan'ın reiıliğinde toplanmıı 
ettirdiğini", hükümetin ''elde tır. B. Tandoğan celıeyi açarken: 
bulunan itleri tamamen tabak- "Yedinci intihap devresinin ikinci 
kuk ve temin ettirdikten sonra içtima yılını açıyorum. Bu devredeki 
vakit kaybetmeksizin yeni endüs- mesailerinde muhterem arkadaşlarıma 
tri hareketlerine teıebbüs etmek muvaffaki~etler temenni ederim.,, di· 
yolund ld ~- " .. ''ki • ycrck meclıı balarını selamlamıştır. 

• A .a o ?••mı:, , su~nı erı- Bundan sonra reis vekilliklcriyle 
mızc: aıt bahıste za~n hudut- kitipliklcr ve encümenler seçimi ya
~ hımaye llzrm oldugu kadar pılmıı ve seçim neticesi reis tarafın
luzumsuz pahalılık ve sıkıntıya dan meclise bildirilmiştir. Belediye 
mahal vermemeği", "bahusus emrine geçen elektrik idaresinde va
gümrük himayesine sığınarak zifesi olduğu için belediye azalığın
miktarda ve vasıfta tekemmül dan istifa eden İsmet Yener'in isti· 
kaygısından kurtulmak, giimriik :ancm~s~ oku.narak kabul edilmiş, re· 
siyasetimizin mani olacağı mah- ıs vek.ıllıklerıne B. İbrahim Rauf A -
zurlardan olduğunu" maar'f k . yaşlı ıle Feyzi Kütükçü, katipliklere 
m d u il ' - 1 

I 11 
de Bn. Makbule Naci Eldeniz ve B. 

ın ak ma ve umumi 1 

1şartb~lrı- Mecdi Sadrettin Sayman ıeçilmişler
mız ıı ıntıya maruz o sa ar ı e, dir. 

Türkiye İt Bankasının kumbaralı 
ve kumbarasız küçük cari hesaplar 
arasında tertip eylemiı olduğu 1939 
yılı ikramiye planının ıon keşideai 
diln banka umumi merkezinde ve no
ter huzurunda yapılmıştır. Bu keşi -
dede kendilerine başlıca ikramiyeler 
isabet eden hesap sahiplerinin isimle· 
ri ile hesap numaralarını ve bulun -
dukları mahalleri ııra ile yazıyoruz: 

Bin lira kazanan: Rafet 85998 (İs
tanbul). 
Beşer yüz lira kazananlar: Keliha 

14016 İzmir), Abdullah 831 (Adarıa. , 
İki yüz elliıer lira ka.ıananlar: E -

dibe 30475 (Ankara), Emine 3783 
(Konya), Kamran 67186 (İstanbul). j 

Reisimiz en baı ta memlekette 
hüküm ıüren haysiyet ve emni
yet, nif aksızlık ve beraberlik hi
li. ve adll nizam üıtüncle duruyor: 
milli beraberlik, ''Büyük Meclisin 
ulvi ve muhteıem hüviyetinden 
örnek almaktadır.,, "Vatanda a
dalet tev:ııii ehliyetli ve emniyetli 
ellerdedir ve adllet teTzii uaulle
rimiz, medeniyetin en ileri telak
kilerine uygun esaslara müstenit
tir.,, 

Nutkun son bir senelik hidise 
Ye buhranlardan bahseden kıs
mında, Devlet Reisi, cümhuriyet 
hükümetinin iki esaslı Tazifesinl 
yapmıt olduğuna ipret etmi,tir: 
bu vazifeler, sulha hizmet ve 
kendi masuniyetimizi temin et
mekten ibarettir. Geçen mayıs ve 
haziran beyannameleri ile, bu ilk 
teırinde lnıiltere ve F ranaa ile 
imza etmit olduğumuz muahede
ler dahi, "hiç bir devletin aley. 
hinde olmıyarak, hiç olmazsa te
sirimizin yetittiği sahada beynel
milel aulh ve emniyete hizmet et
mek IUJ'etiyle kendi emniyetimi
zi masun tutmak,, gayesine ma
tufturlar. ''Harp faciasının bir an 
evel nihayete ermesini ve yannki 
nesillerin son senelerin ıstırapla· 
rına dütmemesini,, bütün kalbi
mizle temenni etmekteyiz. ''Em
niyet ve teahhütlerimizi ihlil et
memek tartı ile", memleketimizi 
harp harici tutmağı "milletimize 
kartı Yazife icabı olarak cidden 
arzu ediyoruz.,, 

maarif iılerimizin ana istikamet
lerde ilerlemekte geç bırakılmı
yacaiını", maliyeye ait fıkralar· 
da "memleket mUdaf aasınm f ev
kallde maıraflan karıraında. va
tan imarmı ve ıivil hizmetleri 
durdunnıyacak mali bir kudret 
gösterdiğimizi" bildiren satırlar 
üzerinde dikkat ve huzur ile du

Bundan ıonra ruznamedeki diğer 
işlerin aıra ile görüşülmesine devam 
edilmiş, 1938 mali yılı hesabı katisi 
hakkında daimi encümenin kararı büt 
çe encümenine, mezbahada kesilen et
lerin nakilleri ve mezat idaruinde sa· 
tıı aaatleri hakkında daimi encümenin 
kararları ise tarife ve kavanin encü · 
menine havale olunmuştur. 

Yüz lira kazananlar: Hüseyin 24759 
(Ankara), Mehmet 29582 (Ankara}, 
Ayıe 866 (Edirne), Naci 5434 (Sam
sun), Ahmet 17062 (İzmir), Safiy~ 
23465 (İzmir), Perihan 28708 (İstan
bul), Senay 58470 (İstanbul). 

B. Nazmi Topçuoğlu vekalet makamında 

Nutkun harici meseleler kıs
mında Moakova müzakereleri ile 
SoyYetler • Türkiye münuebet
lerine hususi bir ehemiyet veril
mittir. Cümhurreisimiz, Moako-
-a'da, •11.. • .-::nkü• -~ •• • uuısu m-• munaae-
betlerden daha ileri bir vaziyet 
ifade edecek bir anlqmanm, Ü· 
midimlze, neticeye varmak için 
iktidarımızda bulunan bütün 
ıayretleri aarfetmiı olmam12a,, 
rafnıen bu defa mümkün olma -
clıimı izah ettikten sonra, iki 
komtu memleket arumdaki dost
luiun metli eaaalara müstenit 
olduiuna, Ye bu devrin muvak -
kat icaplanndan doğan. tartlar 
Ye imklmızlrldar bu doatluğu ih
lil etmemek liznqeldiğine, bi
zim, mazide olduiu ıibi atide de 
Türk • Sovyet münasebetlerinin 
doatane Hyrini samimi olarak ta
kip ecleceiimize itaret eylemit
tir. 

Devlet reisinin cümhuriyet or
iluau hakkındaki takdir, emniyet 
Ye teminatı Millet Meclisi tara
fından hararetli alkıtlarla karıı
lanmıfbr: "Erlere meydan gö
riindülü azman, Yatandqlarm, 
J&Pılan fedakirlıklann hiç biri
ne acnmyacaklan meaut netice
ler elde edecekleri muhakkak
br.,, 

Bundan sonra nutkun münaka
lit, sıbat Ye içtimai yardım, zira
at, ticaret, iktıaat, nafıa, maarif 
Ye maliye Yekalet ve faaliyetleri· 
ne tealluk eden, ve milli kalkın • 
ma dlvamızı ana ballan ile bir 
daha tesbit eden ve iatikbale iid 
direktifleri ihtiva eden k11rmları 
geliyor. Esaaen pek veciz olan bu 
bahisler hakkında, cümleleri ay
nen tekrar etmeksizin, yeni hula· 
salar yapmak imkansızdır. Bu· 
nunla beraber karilerimiz Tica
ret V ekiletine ait fıkralarda ''Ti
cari ~lerde en az sıkıntı gören 
memleketlerden olacağımızı ", 
''m~mleketimizin ve ordumuzun, 
en lüzumlu iate maddelerinde, 
hil ve iti için, hiç bir tehdide 
maruz olmadıimı", ''her feyden 
eYel ticaret itlerimizde salim bir 
mübadele istikametini ıüratle te
sis etmemiz liznqeldiiini", ik
tisat Vekaletine ait kısımda "bü
yük milli davalarımızdan biri o
lan a&nayilepne hareketine bu 
yıl dahi hızla ve intizamla de
vam ettifimizi", "içinde bulun
dutumuz bldiıelerin Ye ufukta 
JDU)ıtemel ıöıiiDen yaziyetlerilı, 

racaklardır. 
Cümhurreiıimizin nutku türk 

milletine, ve onun Büyük Mecli
sine kar,ı samimi bir emniyet ve 
hürmet ifadesi ile bitmektedir. 

Bir millet kendi•ini bu kadar 
düşünen, •even, saadetini kentli. 
.inin •evincinde bulan, acısı ile 
dertlenen bir reİ•e ~önülden bağ
lanmaz mı? Eğer bu memleket i
çin, milli beraberlik en büyük ku
vet ve saatlet ise, bu baaberliğin 
lacıkiki me•nedi, milli mukaddera
tı elde tutanlaı m vazife ve hizmet 
Q.fkından b'lfka ne olabilir? Bi
zim vahdetimiz, hallı ve hüküme
tin biribirini tamamlama.andan. 
biribiri ile kaynQfmaaından, biri. 
birine itimat etme•inden, geli· 
yor. Onun için •ağlamdır ve bü. 
tün devam teminatları, kendi 
içindedir. 

İımirde Kııllayın cocuklara 
yardımı 

!amir, 1 LL - Kızılay !zmir mer
kezi tarafından 300 yoksul talebeye 
clbiıc dağıtılmasına karar verilmiş ve 
muhtaç talebenin tcıpiti için kültür 
direktörlüğüne müracaat cditmiştit. 

Gazete ve eaerlerin ta•ıiyeleri 
Dahiliye Veklleti, bazı valilclerin 

gazete ve huıuıt eserler için villyet 
mülhakatına tavaiyclcrde bulunduğu
nu haber almııtır. Vekalet bu husus
ta valiliklere bir tamim yapmııtır. Ta 
mimde ezcümle 9öyle denilmektedir: 

"Vekalet bu gibi tavsiyelerin yapıl 
mayıp her gazete ve caerin meal ve 
muhteviyatı itibariyle kıymetinin ala 
caldann takdirine bırakılmaaını pren 
ıip olarak kabul etmiı olduğundan 
vatitcrin de bu huıuıta itina göster • 
mclerinin teminini rica ederim." 

Ruznamede görüşülecek başka iş ol
madığından önümüzdeki pazartesi gü 
nü saat 17 .30 da toplanmak üzere cel
seye nihayet verilmiştir. 

Bunlardan başka elliıer ve yirmi 
beşer lira ikramiye kazananlardan An 
karada bulunanların isimleri aşağıda
dır: Tahir 28547, Hatice 31702, Ayşe 
27838 ellişer lira: Rifki 25670, Bilge 
14343, Mehmet 11174, Necati 28901, 
Talia 35647, Yahya 27029, Nezahet 
19901, Zeynep 7442, Necdet 35332, 
Handan 22697 yirmi beşer lira. 

D Cezmi Erçin'in aıhi sebepler yüzünden istifası üzerine Ticaret Ve
kaletine tayin olunan A:rdın Mebusu B. Naami Topçuoğlu dün öileden 
evel makamına ı•lmit ve Vekalet iıleriyla mafgul olmıya bqlamıftır. 
Batta, Baıvekilimia Dr. Refik Sa:rdam olduğu halda bütün vekiller Ti· 
caret Vekaletine gelerek B. Nazmi Topçuoğlu'nu tebrik etmiı ve kendi
sine yeni vazifesinde muvaffakiyetler dilemitlerdir. 

Belediye meclisi azalığından isti
fa eden B. İsmet Yener'in yerine ye
dek Azadan avukat Hilmi Raşit geçe
cektir. 

938 tahvillerinin 

Gümrük memurları arasında 
terfi, tayin ve nakiller 

lzmirde zelzele 
İzmir, 1 a.aa - Diln gece burada 

saat 23 de bir saniye ıilren hafif bir 
zelzele olınuıtur. 

ikramiye keıidesl 

dün yaplldı 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, gümrük memurları araıında 
bası tayin, terfi ve nakiller yapmıştır. Bunları neırediyoruz: 

yeniden 

\llAVA 

l*T:~ 
Dün Ankara'ya 
ilk kar düştü 

Terfiler: 
İzmir ithalit ııiimrüiünde Bekir Sami 

Öz.demır ve Zekı KalaycıOilU, Konya ıda
re memuru Sami Uırur, Akçakale idare 

ı memuru Haaan Hulki Klipelı, Amasra i . 
kramiyeli ve yilsde bet faizli 938 dare memuru Oıman Tan, Altınoluk idare 

yılı tahvillerinin üçüncü ketidcai dün memuru Nuri Alev, Van idare memuru 
bah CU h • M k Hılmi Erdoidu ve Sabri Karaman, Of i-

aa m urıyct er ez banka - dare '!'emuru Saffet Guıımaoglu, Küçiık _ 
kasında noter huzurunda yapılmıt - kuyu ıdare memuru Tabain Cemal, zon _ 
tır. Bu ke•idede 35.532, 277.566 ve ııuldak anbar memuru Mehmet Ayrancıoi-

:a- lu, İzmir ithallıt ıümrüııünden Ahmet Zı-
361.672 numaralı tahviller onar bin 1i yaeddin Güraydın, Mardin iıtaıyon idare 
ra, 100.212 ve 378332 numaralı tahvil- memuru Hiı51lu Çubuk, Taıucu idare me • 
ler beıer bin lira,3076, 120325, 120330, muru Seit Kahveeioglu, Baıkale idare memuru Bahaeddin Kıra!, Cunhadit idare 
276.803, 276.808 ve 295.392 numaralı memuru Refik Ersöz, Gerur idare me -
tahviller biner lira, 17.911, 186.955. muru Sabri Atlı, Kızılçakmak idare me • 
200616, 200620, 250.074, 361.679, muru Hüaeyin Soıuncz, Uzunköprü mu -haaebe memuru Haun Kutay, İzmit ıilm· 

Dün ıehrimizdc bava umumiyetle 313.195, 410.060 numaralı tahvilcr de riılı memuru Ali Rıza BilJin, Bandırma 
çok bulutlu ıeçmi1e rüzıir ıarp iıti- 303 çer lira kuanmıtlardır. Di~er ik- ıiımrük memuru Nazmiye Alkan, Karı 
k · d i A k 1 • &iimrük memuru Durıun Mete, AJı:çay mu
ametın en san yeue en ço 5 metre ram ye kazanan tahvfltcrfn listesini hasebe memurlarından Rifat Gürıu ve 

kadar hızla camiıtir. GUnün en yiik - ilin .. yfamızda bulacaksınız. ve Mecit Ayman, Ayvalık ııümrük me -
sek aıcaklığı 12 dereceye kadar yük. murlarından Ali Baytir ve Yapr Aydın, 

Cizre muhaaebe memuru Mehmet Daracı, 
ıetmiıtir. Yurtta Egc'nin cenup kı - iki katil mahkOm oldu Antal7a muhaaebe memuru Yusuf Soysal, 
ıımtariyle Akdeniz sahillerinde hava Budrum menrarı.rma- Muata.fa Kuru15u 

b 1 1 K d · k t · t d t b 1 1 (T 1 f la) B .. Sait Çetin, Necati Erten, Ei!lme me : az u ut u, ara enız ıyı arıy c o- atan u • e e on - ugu.n murlarından Retat Ataıoy, Remziye Gön-
ğu ve orta Anadolu kıyılarında ka- Afırceaa mahkemesi Uç ayrı katıl den, Mudanya muhaaebe memuru Fehmi 
palı ve yer yer yafıılı, diğer yerler- ıuçluau hakkında kararını verdi. Bu Aker, Çanakkale muhasebe memuru Ahmet 
d k b • i 1 H d d i Uren, Bandırma muh11ebe memuru Sall

e ço ulutlu gcçmi9tir. 24 aaat içın- arada Ers ncan ı uan a ın a b r a- haddin Ökaüııil, lzınit ıümriik memuru 
de doğu Anadolu'da kar, diğer yer • dam. bundan bir müddet evci Galata- Hasan Ku;ı;ey, Derince muhasebe memu -
lerde yağmur ıeklindeki yağııların sarayda kıs kardcıi Eamayı Haşim ru Salahattin. Erma?, İzmir La~mudiırlük 

, . . . memuru Cl"nııl Ergüven. İidrr mc:'lıun 
kılometreyc bıraktıkları au miktarla- adında bırıaıyle metrca hayatı yap - Ben Ali Bozkurt, K111&daıı memuru Ta • 
rı Gircıun'da 46, Erzurum"da 33, Sa - dığına kızdığı için bıçaklıyarak öldür cettin ~nııin, İnebolu memuru Nuri Ba
rıkamıı'ta 24 Karat'a 14 Uludag·'da mü•tU. Mahkeme katilin 14 ıenc 4 aya 51"!• Gıres~. muhaaebe mcın~ru Mehm.et 

' ' :a- • • 1 Çaglar, Golluk memuru Nedim Özdemır, 
10, Elazığ'da 9, Bilcciktc 6, diğer ya· mahkQm olduğunu teblıi cttı. Karııamıt muhaaebe memuru Orhan Şen-
ğıı gören yerlerde 1 - 5 kilogramdır. Bundan başka geçen martta eski öz, Birecik muhaaebe memuru Abdülkadir 

K · · y • 14 30 d t D · b kl "ld" k Akrn, Fataa muhaaebe memuru Muzaffer ar vazıyetı: ozgat ta saat · oı u espınayı ıça a o urme • Karpat, Göllük muhaaebe memuru Kaaım 
da bqlyıan kar 20 dakika kadar de- ten suçtu Mahmut Nedim hakkındaki Tuğrul, Fethiye muhaaebe memuru Recaı 
vam etmiştir. Dün gece doiu Anado- muhakeme de neticelendi ve suçlu 12 Çuhadaroilu, Ordu muhasebe memuru Ah· 

, • A met Coşkun ve Rıza Tatlı. Ku'8d111 mu-
luya yafan ilk kar Ardahan da 5, Er- sene agır hapse mahkum oldu. ha.aebe memuru Yatar Bulut, Iğdır mu· 

Ankara muhaaebe memuru tbaan Fikri 
Trabzon ıerviı ıefliiin.e, İstanbul Uıtiyat 
memuru Nurettin Atlı Karbeyaz idare me
murluiuna, Gaziantep ihtiyat memuru Fik
ri Fırat Arsöz idare memurluğuna, lrmir 
muhaaebe memuru Muhittin Bilııic;, An • 
tep muh11ebe memuru Oaman Zekai Gök· 
aan, Merain anbar memuru Nuri Hünalay. 
Antalya muhaaebe memuru Mustafa Er· 
kal ve tetkik müdürluiu memuru Alaed • 
din Durııun İakenderun ithalat ıümriiiü • 
ne, Van muhasebe memuru Fuat Atmaca, 
Yüksekova idıre 111emurluğuna, Payaa vcz. 
nedan Fehmi Bildirici, Payaa memuru E
aad Oeıim, Payaa memuı'u Kasım Sesein. 
Hİ opa muhasebe memuru Remzi Çetinkaya, 
ıtanbul muayene memuru Münir Tombul 
İlkenderun IÜmriliüne. 

Naküler: 
!amir muhaıebe memuru Yakup Sabri 

Türkeltürk İz.mir muhasebe tefliııine, An· 
kara veznedarlığından vekllet emrinde 
Bebem Ertan Trabson memarlufuna, Jler• 
ıin manifeato memuru Nurettin ,AJlun İs
kenderun ithallt gtimrUğiıne, Trabson an
bar memuru Azmi Teoman Mapavri idare 
memurluğuna, Nunybin muhasebe memuru 
Ulvi Kaya Gerür idare memurluğuna, 
tzmir ithallt ııUmrilğil memuru Burhan 

zurum'da 12 santimetre kalınlık yap- Geçen ıenc eylilldc Taksim'dc bir huebe memuru Mehmet ö.:ı:tekin M~r~in 
Vatandathinnıza alınan mııtır. DUn gece Ankara'ya ilk kar evde kovboyluk oynarken Jozcf adın- manifes~o '!'e~uru Avni Güven, lzmır ıt-

11 d 1 
halit gtimrliğü memuru Haydar Danrıman 

mi et af anınız Elmadafına dU1mU1tUr. da bir çocuk babasının tabanca1iyle ve Cemil Erıüven, İnebolu memurların -

~ muhaıebe ,.fliiine, Baımemur 
~~~. ~u.,cı .. rvı. ııefliıı:ine, Tetkik mü • 
durluıil memuru Nuri Oğus i'ayaıı ;,u." ... 
memuru Abdülaziz Seçkin, açıktan Fah
rettin Fellb ve Fatih Soyer İıkenderun 
ithalat ıümrüııü mcmurluldarrna, hususi 
kalem müdürlüğün°den Ali Orunsel Anka
ra memurluiuna, İstanbul anbar memuru 
Şelı:ip Samuray Karablca idare memurlu -
tuna, Uzunköpru ınbar memuru lllıızaf -
fer Çakınay Zonguldak muhaıebe memur
luiuna Giimu,llik idare memurluiundan 
açıkta Hıaan Kayralı Süveydiye idare me· 
murh~ıuna, İğ.dır muhasebe memuru Ah • 
met Oztekin Hopa muhasebe memurin -
iuns, Zon.pldak rçuhasebe memuru Meh· 
met Arif Onan, teltiı heyeti kalemi memu· 
ru Ali İhsan Akın ve açıktan Mehmet Ay. 
taç Ankara ctimriiğü memÜrluklarma, açık
tan Vedat Yahya ve Fehmi Oktay Rey -
haniye ıümruıü memurluiuna, .açıktaq 
Kemal Korkmaz İskenderun bapnlidürlilk 
memurluğuna, Ankara manifesto memuru 
Zekli U!lcuoılu Ankara aervis ıefliğine. 
Kevken ıdare memuru Edip Ya)ı;m ta -
kenderun mayi mahrukat idare mcmurlu • 
iuna, Urfa muayene memuru Galip Le -
vend İlkendenın rolcu salonu bq muaye
ne memurluiwıa paala muayene memuru 
Ahmet Erden Edime muayene memurlu· 
tuna, açıktan Yapr Özukeroıln Bodrum 
ıümrük memurluğuna, Bodrum gümruk 
memuru Fethi Akyurd İzmir başmüdur • 
llilı: memurluğuna naklolunmllflardır. 

Romanya, Bulgaristan, Yugoalu Rüzgirlar: Karadeniz kıyılarında arkadaşı Pariko'yu öldi.lrmilttü. Bu dan Necati Mıhçr ve Cevdet Yılmaz, Gire-
imal d'i böl 1 d i 'k d d ·ı d' J f i l d' ıun memuru SükrU Ertay, Fethiye memu· ya ve diğer yabancı memleketlerden 1 , ı er gc er c garp stı a • ava a netı en ı. oze ıuçu t c ı - ru Sedat Yiikıel, Marmariı memuru Re . 

hicret ve iltica aurctiyte yurdumuza metinden saniyede en çok 7 metre ka- ği zaman 18 yatını bitirmediği gözö • şat Soykan. 
gelen 3869 mittctta91mısın vatandat - dar hızla eamiıtir. En yükack aıcak • nünde tutularak 6 ay hapae 20 lira pa- T I" t • l 
lığımıza alınması icra Vekilleri hey- tıklar lzmir'dc 20, Mcrıin'dc 21, Ada· ra cczaaına, maktulün varialcrine 800j erMıa~ ayın er: N 1 uı 

ı enın muayene memuru ee p • 
ctince kabul olunmuıtur. nada 22, akenderun'cla 22 derecedir. lira ödemeye mahkQm oldu. ker Reyhaaiye muayene memurlaiwıa. 
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Güzel bir mecmua 
EHllci gan Ba,velcilimizin eli ve 

Maaril Vekilimizin bir nutku ile a
çılan Birinci Devlet Heykel ve Re
•im Sergisinin açılma tiJreninde di
vetli bulunanlar, oradan bedii mina
sınzn batan ıamuıa ile gazel bir he
diye ile dlJndaler. Bu armağan, Ma· 
arif Vekilliği tarafından senede a~ 
defa çıkarılacak olan "Güzel Sanat· 
larn mecmuuının ille sayw idi. 

Mfnevl kıymet/al bir tarafa bı
ralcınz:ıı, maddi kıymeti bile bir hay
li tutan bu eser, lnanbufda 'llaaril 
(edl Devlttt) matbaasında 2500 nOs
ba banırılmıı ve bir lira acretle sa
tılıla çılcarılmııtır. Gazel sanatlara 
içten ve dııtan alilcaırı, ırevgisJ olan 
berkesin bu çok 60sel eurl kısa bir 
saman içinde kapqac.Jc/arına emin 
oldufıımus lçln /ula tnılyelen 11-
mm Klrmayonı:ıı. 

Mecmuanın ille IJnce KlsOnO:ııe 

çarpan lcıamı ilıi kapalı oluyor. Bu 
ilıi ltapalın :ııeminl uırlarcıı tark 
naüq Y-e hattatlarının toyla ır• 
sıtası olan •ebru• larla sOslenmJı 
baı Jcapağa eski Jiirimize, eski çini
lerimi:ııe mev.u olu sol_aalı bir san-

'#AN l~l IL7'R 
bal, son kapağa da edebiyat ve san
at hayatımızın bir devresine adını 
veren bir Jile resmedilmiıtir. Mec
muanın daha içini açmadan bile bu 
ilci lcapalcta türkan binbir türlü m.t
niaya rağmen asırlarca için için ya
ııyan zevk inceliğini, sanat istida
dım nyredebillyornnu:ıı. Mevsuu 
gO:ııel sanatlardan olan bir tiJrk 
mecmuası için bundan daha oriji
nal bir kapalı tasavvur edeme:ıısi
ni:ıı. 

Mecmuanın gene ebnı :ııemlali ille 
ilıi yaprağında ga:ııeı sanatların ilıi 
blya.t hamisinin Ebedi Şerle Jlil-
11 Şerin birer vecl:ııesi var. 

içinde renkli ve nabl:ıı mln1• 
tOrler, tablolar ıre bedii lotofrallar 
buluma bu mecmuanın en slyade 
temaya:ıı ettili tarallardan birisi de 
:ııorla engellere ralmen sanat, tez
yin, nakıı ve tersim heyecanının 
tarlc kalbinden sillnmemiı oldup -
nu tebaraz ettiren bir endi§e ile ba
:ııulanmıı olmasıdu. 

Has,n - Ali Yücel, bu noktayı 
mecmuaya yudığı baımakalede ~u 
veciz cümlelerle hul.tsa ediyor: 

"Hakikat kadar iyiliğin ve her i
kiıi derecesinde güzelliğin zevkini 
duymuı ve duyurmuı bir milletin 
devamı içindeyiz. Bu duygunun tc· 
aahUr etmeaine dııtan ıelcn en tld· 
detll baıkıtar bile enıet olamamıı. 
Tauıup, canlı rcame tecavüz ettifi 
zaman arap harflerinin münhani ve 
mUataklmlerinden iıtifadc ederek 
mukaddes çehreler çizmiı. Tabiatin 
narin ve ıevimli nebatlarından mü
cerret blr ıekil llemi yaratmıt- BU
tiln bunlan yapmıf; fakat hiç blr 
zaman cUaetden uzak kalmamıt ve 
blr dakika bile ıUzeltifc blglne ve 
kayıtaız butunmamıı. 

Türk milletinin aanat tercUmcl· 
hali, cUmhuriyet devrine kadar he
men hemen budur ... 

Bundan lteaJai bu Mil• mecmaa-

yı alıp okuyarak ve görerek kendi
niz söyliyebilirsiniz. 

Bir tele sanat Heri bile insanı he
yecandan heyecana düıürar. Bu 
mecmuada ise her Çttfidinden birçok 
gazel eserleri bir arada glJrüyorsu
nuz. 

Bu muvaffakiyetten dolayı çıka
ranları tebrik ederiz. 

* 
Elma J~nJa laar! 

Ankara'da mevaimln deliıtilini 
gastermelc husunnda Elmadalı. bir 
iıaret lculeıi vasilHI ılJrOr. 

- Elma dalındalrl icar kallctıl 
cOmlesi, 
- Ankara ilkbahara Kirdi, cOmle

aJyle aynı ıdaaya ı•lir. 
O •beple dlnka bava raponında 
•gımadalı'na kar yafmırtır,. cam

leainl 11JrOnce kııın •filine ayak 
koyduğumuza balcmettim. 

Her sene Blmadalı, An.taraya dü
pcek karı, ilk ince kendi tetlıik ve 
muayenesinden geçirmelc itiyadın-

4adır. T. t. 

Bir yaralama 

Dün öğleden ıonra Çankırıkapıda 
bir yaralama vakası olmuştur. Çankı
rıkapıda Adatepe sokağından 5 nu • 
maralı evde oturan Çankırılı Hacer, 
kocuı Çerkeşli Kazım tarafından bı· 
çakla ağır surette yaralanmıştır. Ka
zım yakalarunıı, Hacer Nümunc hu· 
tanesine kaldırılmıştır. Hadiseye as
kerden dönen kocanın karısından pa
ra istemesi, ve Hacerin "param yok., 
sözü üzerine tehevvüre gelmit olma
sı sebep olmuıtur. 

Mesut bir nikah 
İnhisarlar ıube müdürlerinden B. 

Bedi Bi.ıktaş'ın kızı ve Anadolu Ajan
ıı umum müdürü B. Muvaffak Mene
mencioğlu ile Hariciye vekaleti uınu
mt katibi B. Numan Menemencioğlıı· 
nun yiğenleri Bayan Nevin Bilktatla. 
Cümhuriyet Merkez Bankası milraki
bi B. İzzet Sirmen'in oğlu Zeki Sir
mcn'in nikahları dün belediye daire· 
&inde aileleri erkanı ve seçkin b' r 
kalabalık huzurunda yapılmı9tır· 

Genç evHlerc meıut bir hayat telllC"'" 
ni ederb:. 
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-6!\ tat ürk' ün 
.DÜNYA HABERLERİ · 1 Fon Brauhiç 

Iıatırası 

taziz edilecek 
ikf taturk'ün ölümünün yıldönümü olan 
ş ~c:I teşrinin t'\-ıuncu c:uma &Unü Ebedi '0n ~ziz hatırası taziz edilecektir. 

Londra ve Paris gazetelerine göre 
........ ~ .................. __. ...... -... ................... ._... ................... ._... ............ ~._... ....... ___ ............. 

B. Molotof'un nutkunun mônası . 

BİT ARAF KALMAK 
VE SERBEST OLMAK 
Bazı gazetelere göre nutuk Berlin 
için bir hayal inkisarı teşkil ediyor 

Paris, 1 a.a. - Bu sabahki gazete tefsirleri: 

• I 

ispanyanın 
ekonomik 
programı 

B. Suner bir nutuk verdi .. 
Madrid, 1 a.a. - Dahiliye nazırı ve Fa

lıuıjın siyasi kısrm relsi Serrano Suner bu 
gece radyoda ıöyfediği bir nutukta, is -
panyol hıikümetinin, harbin a_çtı.f:ı . agır 
araları sarmak ve mahvolan ıktısadıyatı

Yn ihya etmek mnksadiyle çizdiği progra· 1 •• 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Almanya'nın iktisadi ve 
askeri vaziyetini anlattl 

Baıkumandana göre vaziyet 1914 dekinden iyi 
Berlin, 1 a.a. - "D. N. B." ajansı bildiriyor: 
Ordu Batkumandam general Von Brauhiç, mevkut bir gazete

nin mümessiline, Almanya'nın vaziyeti hakkında verdiği beya
natta ezcümle demiıtir ki: 

Askeri bakımdan, gerek sillih ve l 
techizat itibariyle gerek milletin as- 1 
keri kabiliyetini işletme itibariyle 
bugün 1914 dekinden çok daha kuvet-

Hollanda' da 

en b ıtin bu maksatla bütün halkevlerinde 
iiz uyuk mülki memurları başta olmak 
le ere .askeri erkin ve amirlerin ve daire· 
rı r reısleriyle Parti ve halkevi mensupla
•ittuı .r~i ve hususi te~ekküller mümes -
to f0nın ve halkın iştirakiyle yapılacak 
h P antıtarda saat tam 9.05 de, Atatürkün 
t:Ybta gl:izleıini kapadıklan anda, ayak -
\'akf eş. dakika devam edecek bir ihtiram 
d' caı Yapılacak ve bunun akabinde Ebe
h~ Şefin hayatı, yurd ve millet yolundaki 
1;~etleri etrafında hitabelerde bulunu
n. tır. Bu merasime Milli Şef İnönü -
k ün AtatUrk hakkındaki beyannamesi o • 
un~rak nihaJ et verilecektir. 

P 1Butiln mekteplerde de aynı saatlerde ya
~ a~ toplantılarda halkevlerinde oldu
k &ıbi taziz merasimi yapılacak ve An -
n ~ radyosu da Atatürkün ölümü yıldö -
1 Ütnll karşısında türk milletinin duyduğu 
_ı:n katılarak müzik ne3riyatında bulun
- ... Yacaktrr. 

Dün yüksek sovyet meclisi önünde B. Molotof taraf mdan irat 
edilen ·nutuk, bazı Paris gazetelerine nazaran, Bitler için bir ha
yal inkisarı teıkil etmek icabeder. 

mı izah etmıştır. · . . 
Nutkun en alakayı celbeden tarafı ıktı· 

sadi vaziyette taalluk eden kısımdır. .. 
Nazır zahire ekili olan toprakların Y.uz

de 12 d~ fazlasının henüz isti.r~at e~ıle
mediğini, demiryolu malz=!esı!1ı~ yuzde 
k k nisbetinde azaldığını, sut ıstıhsala~-

liyiz. Askerin talimi, büyük harbin 
tecrlibelerine istinat etmektedir. Muh 
telif silahların taksimi ve idaresi Po
lonya seferinde fevkalade bir mükem
meliyet eseri göstermişlerdir. Dünya
nın en büyük istihkamları olan garp 
kalesinin inşası Polonya ordusunu, 
1914 de olduğu gibi müteaddit cephe-

Su baskını 
Ordr gaztesinde Pcrtinaks diyor' • 

ki: 
ır "htiyacın ancak döl"tte birine tekabul 

nın, 1 
• ihl.k d"l ettiğini 300.000 ton ııeker ıst a e ı me-

,__~nkara radyosu 10 ilk teşrin &Unü sa • 
bj Öğle ve ak$am neşriyatında ajans ha
ii er erini takiben ya$lnılan &iinlin Atatürk
cÜ Ölüaıü yıldöniimü günü olduiunu bil
tli ~clı: ve akabinde Milli Şef lniinünün 
,, r1t milletine yaptığı beyaıuıameyi oku -
~tır, (a.a.) 

"Alman diktatörli Moskovayı din
lerken B. Molotof'un vadini tutup 
tutmiyacağını merak etmiştir. B. Hit
ler şimdi tenevvür etmiş bulunuyor. 
Sovyet Rusya bi~araf kalmaktadır. Al 
manya kendisinden ancak tesadüfi ve 
mahdut bir müzaharet bekliyebilir. 
Zira Sovyet hariciye nazırının nut -
ku şu üç noktada hülasa edilebilir : 

İtalyan kabinesinde 

yapılan değişiklik 

sine m~kabil, mevcut açığın 180,000 ton 
olduğunu soylcmiştir. . 
Nazır hukümetin başlıca meşralelen -

nln ve ispanyadaki gıda maddeleri takyi
datı sebeplerinin bunlar olduğunu ilave 
ettikten sonra, dahili iktisadi dıriltmek ü
zere bütün tedbirlerin ~1.ındığını ve .tı:sar
landığını anlatmı,, dahıh kalkınma ıçınde 
hıikümete yardımd? b~lu!'malarını butün 
falanj azasından dılemıştır. 

lerde kendimizi müdafaa mecburiye-
tinde kalmadan kabil olduğu kadar 
sliratle imha etmemize imkan vermiş
tir. Şimdi iki cephede birden harbet
mek tehlikesine maruz değiliz ve va
ziyetin alacağı şekli sükunetle bekli
yebiliriz. 1914 de olduğu gibi tekrar 
aç bırakılmamıza imkan yoktur. 

manevrası 

yapıldı 

Kış geliyo~ 

Elma dağına kar 
yağdı 

1 - Serbest kalmak, · 
2. - Bitaraflığı muhafaza etmek, 
3. - Muhasamatı durdurmak için 

her şeyi yapmak. 
B. Molotof tarafından Almanya'ya 

karşı bildirilen ve her zaman devam 
edecek olan dostlukta bir avutma se
zilmektedir.,, 

Latin göklerde 
berraklık 

Doğurabilecek mi ? 

Paris gazetelerinin lef sirleri 

Garp cephesinde 
Piyade kıtalan arasında 

hafif çarpışmalar oldu 

Almanya'nın ıtokları 

Eveıa: 1914 de olduğu gibi her ta
raftan kuşatılmıı değiliz. 

Amsterdam, I a.a. - Holanda başvdı:ili 
Degeer, icabettlfi takdirde Holland:uun 
bazı hudut lmıımlarında örf[ idare ilin e• 
dilcbileceğinl , dun mecliste beyan etmiş· 
tir. 

Bu beyanatın, memleket istikU.line 
zarar verecek her hangi t>ir harict tehli
ke ile münaaebcti olmadığı söylenmekte -
dir. 

Halen Hollandada istisnai idare hüküm 
sürmekte olmakla beraber i,lerin yükse.: 
idaresi aiv.il makamların elinde bulunma • 
ta, yalnız örfi idare iç.in memleketin kon
trolünü askcrl idare yapmaktadır. 

Yurdun bir çok köşelerinde olduğu 
gibi şehrimizde de hava birdenbire 
•oğudu. Son bir iki günün yağmurlu 
gitrnesi ve soğukların artışı şehrimiz
deki kış hazırlıklarını bir kat daha 
lrtırdı. Öğrendiğimize göre, evelki ak 
!anı Erzurum ve Kars'ta olduğu gibi 
Ankara'nın civarında bulunan Elma -
dağı'na da kar yağmaya başlamıştır. 
Evelki geceki kar sabaha kadar de -

İşte Pertinaks'ın mütaleası budur. 

Nutuk Berlin'i memnun 
edecek mahiyette değil 

Genevieve Tabuis de Övre gazete -
sinde şöyle diyor : 

"Nutuk, bu nutkun fevkalade bir 
hadise teşkil edeceğini ilan etmiş o -
lan Berlin'i memnun edecek mahiyet
te değildir. Berlin, rus - cermen tesa
nlidünün teyit edilmesinin daha hu -
sust ve bilhassa daha taarruzkar bir 

Roma, 1 a.a. - Kabine değişikliği, İtal
yan gazetelerinde ge!1iş .bir yeı t~tmakt~
dır. Bu gazeteTer, faşızmın ananevı ~r~sıp 
leri mucibince, kadroların gençleştınlme
si ve millete verilecek direktiflerle mil -
Jetin muharrik enerjilerinin >:c:ıil~ştril
mesi için, kabinede ara sıra degışıklık ya
pıldığını kaydetmektedirler. 

Fransız; gazetelerinin tefsirleri 
Paris, 1 a.a. - İtalyan kabinesiı:ıdek! 

değiııklik bazı diplomatik . mu?.abırlerı 
fransı:ı - itnlyan havasının bır gun veya 
obür gün hakıkaten ]atin ~lan göklerde 
berraklığını bulaca&ı kanaatıne aevket • 
mektedir. 

Paris, 1 a.a. - Umumi karargah teb
liğ ediyor: 

Gece hafif bir faaliyet kaydedil-
miştir. 

Akıam tebliği 

Paris: ı a.a. - 1 Teşrinisani 1939 
fransız akşam resmi tebliği : 

Gündüz, cephenin muhtelif nokta
larında, her iki taraf piyadesine men
sup hafif kuvetler, mutad faaliyetler
de bulunmuşlardır. 

Saniyen: Avrupa'nın şarkı ve cenu
bu şarkisi ile ticari münasebetlerimi
zi devam ettirmek ve geni§letmek im
kanlarına malik bulunuyoruz. Bundan 
başka, bliyük stoklar, bilhassa buğday 
stokları biriktirdik. İngiliz iktisadi 
harbi, yeni yeni bitaraf memleketlere 
geniş mikyasta tesir edecektir. Al
manya, bunların vaziyetini, mal vere
rek kolaylaştırmak için elinden gele
ni yapacaktır. Bununla beraber, bita
raflar, ingiliz ablukasına karşı ener
jik surette kendilerini müdafaa etme
lidirler. İngiltere, halihazır iktisadi 
kuvetimizi anlamak hususunda yanı -
lıyor. Zannederim ki İngiltere'nin bu
günkü vaziyeti bizimkinden daha faz
la tehlikelidir. 

Burada, memleketin istikUilinin müda -
faası için ciddi hiç bir endişe hissedilme· 
diği ehemiyetle lraydediliyor. Emniyet ma
kanizmasını tecrübe için arazinin mahdut 
bir surette su altında bırakılmasına teves
sül edilmiştir. Amersforta kadar butun or
ta Holandayı ihata eden ıu hattı genış 
araziyi su altında bırakmıya ve mütcam. 
zın lerl hareketini uzun müddet durdudmı
ya imkin vermektedir. Yukseklifi 1 metre
den fazla olan su tabakasının motörlü kıta 
!ara geçit vcrmec\igi anlaşılmaktadır. Su 
hattının gerisinde Hollandanın mıihim tah
kimatı mevcut ve bu mıiıtalıkcm hat her 
gün daha ziyade takviye edilmektedir. 

Harbin başlangıcmdanberi kanalların 
seviyesi ve su mudafaa planında derpiş e
dilen arazinin su altında bırakılmasını 
teshil ve tesri edecek şelcilde yükseltil
miştir. Yapılan ve hali yapılmakta olan 
tecrübeler tam bir muva!fakiyetle netice
lenmiştir. 

vaın etmiıtir. · 

Roma radyosunun güzel 
bir hareketi 

mahiyet alacağını zannediyordu. De
nilebilir ki, B. Molotof'un nutku, bey 
nelmilel siyasetin şimdiki donelerin
de hiç bir değişiklik yapmamı_ştır ~ İs-

Figaro gazetesinde Vladi?.1ir d'Ç>ı;ne.~
son'a gore, yeni hlikiımet de Musolını hu
kiimeti" dir. Ve öyle kalacaktır. 

Gazete diyor ki : 

Ulak bir taarruz 

. 
Almanya'da terli eden zabitler 

J.1abw aldığımıza göre 29 Teşrini • 
evet cUınhuriyet bayramı günü Roma 
radyosu evela türk iıtiklil marşını 
çalmış ve sonra Türkçe neıriyat yap
ntakta olan spiker bayramı bütün türk 
nıilletine kutlamııtır. 

Bu dost.an" n:ır•t·-• A-ı-• ..ı~. gu
zel blr tesir bırakmışt•• (a.a.) .. 

tikbal için bir şey söylemek ımkan : 
sızdır. Kremlin ile Bertin arasındakı 
münasebetlerin bugünkü vaziyeti hak 
kında da bir şey söylemek imkan -
sızdır.,, . 

Jour ve Petit Parisien gazetesıne 

g'5re Molotof Hitler ismini taşı_yan 
ı..& .. .:.uuchiml muaaraa çin avukat 

"Telegrafo gazetesinin geçenlerde neş· 
rettiği bir makalede İtalyanın hiç bir baş
ka mülahazayı hesaba katmaksızın yalnız 
kendi menfaatlerinden mülhem olduğunu 
bildirmek~ o masr dikkate pyandır. Öy
le zannediyoruz ki, üç taraftan yapılan 
nöbet değiştirme realist siyasetinin ameli 
tatbikatından başka bir şey değildir . ., 

övr gazetesi b:ı_1,_kalesinde Popolo 
d'İtalia ~··••es1nln, İtalyanın hiır, müsta
kll, ve bitaraf bir İsviçrenin idamesindeki 
esaslı menfaatini bildiren makalesini te · 
barüz ettirmektedir. 

Paris: ı a.a. - Havas ajansı, gece, 
Forbah mıntakasında, bir alman ileri 
karakoluna karşı, fransızlar tarafın -
dan ufak bir taarruz yapıldığını ve bu 
ileri karakolun alındığını haber ver -
mektedir. 

Müttefiklerin üç mühim 
muvallakiyeti 

Paris: ı a.a. - Radio ajansı bildi -

riyor : 

Berlin, 1 a.a. - D. N. M. ajansı, 
yüksek şef ve Führerin piyade gene
rali fon Witzlebeni bir derece terfi 
ettirdiğini bildirmektedir. Führer 
bundanbaşka bir çok yüksek rütbeli 
zabitin de terfiini imzalamıştır. 

1 ngiliz tayyareleri 
muvaffakiyetli 
harpler yaptılar 

T edavüie çıkarılan 
banknotlar 

rolünü oynamııtır. Zira J our gazete
sinde Fernand Laurent böyle diyor. 
B. Molotof ne çalınan Avusturya ve 
Çekoslovakya ne de katledilen Polon 
ya hakkında bir kelime söylememiş
tir. B. Molotov, B. Hitler'i müdafaa 
ederken ücretini istemektedir. 

Akdeniz devletleri ve ltalya 
lıçiler Gestapo nezareti altında 

çalııtırılıyor İki Alman tayyaresi düJlü 
Londra, 1 a.a. - Hava nezareti bildi .. 

riyor : 

d Türkiye Cümburiyet M erlcez Banlcas1n· an • 

l?ıi31-İo..939 akşamı itibariyle banknot e -

Londra'da 
LONDRA; 1. a.a. - ( Havaı ) : Bu 

sabahki ingiliz gazetelerinin B. Molo
tof'un nutku hakkındaki tefsiratından 
çıkan mana " Rusya'nın bitaraf kal -

Londra, 1 a.a. - Yorkshire Post gaze
tesinin askeri muhabiri İtalyan kabinesin · 
deki değişikliğin İtalyayı, Musolininin 
habeş harbinden evci düşündilğu veçhile 
diier Akdeniz devletleriyle teşriki mesai
ye sevkedcbileceğini bildinnektedir. 

Madrid'de 
MADRlD; ı. a.a. - Akşam gazete

leri, İtalya kabinesindeki değişikliği, 
ilk sayfalarında, iri harflerle ve müte
addit sütunlarla neşretmekte fakat tef 
sirlerde bulunmamaktadırlar. 

Bazı gazeteler, yakında alman kıta 

atı tarafından büyük bir taarruz bek

ledikleri şu sırada Fransa ile f ngil -

terenin aktifine kaydedilecek şu üç 

mühim manevi muvaffakiyeti tebarüz 
ettirmek icabeder : 

Bu zaferlerden biri Ankara paktı -
dır. Filhakika Türkiye, Polonya hezi 

metinin intibaı altında kalanlar ve al

man zırhlı fırkalarının mağlup edile
miyeceğine inananlar arasında olma -
dığını göstermişti~. Bundan başka, 
Akdenizde ve Balkanlarda esaslı bir 

Paris ,1 a.a. - "Paris - Soir" gaze
tesinin bildirdiğine göre, alman fab
rikalarında çalışan işçiler Gestapo 
polis teşkilatı memurlarının nezareti 
altında bulunmaktadırlar. 

Bunun sebebi son haftalar zarfın
da bu fabrikalarda imalatın mahsus 
derecede azalmıı olmasıdır. 

İngiliz bombardıman tayyareleri, dün 
fraru;ız toprakları üzerinde duşman bom· 
bardıman tayyarelcriyle ilk defa olarak 
temasa girmek fırsatını bulmuşlardır. 
Tayyarelerimiz. yukııekten uçan iki duş
man tayyaresine hıicum etmiş ve bunlar • 
dan birini duııirmiıftur. Dige:r du:ıman 
tayyaresi bulutlar arasında kaybolmUf • 
tur. BYonunun vaziyeti şudur : 

ha .. ~nkanın açılışınd.a 
bi . ._ kanunu mucı-
ltıj!:~ . deruhte edilen 

9ıar. 158.748.563 Lira 
rııadanq kanununun 6-a 
ha . delerine tevfikan 
1eJ.ıne tarafından vaki 
ierİht o.lup. tedavülden 
d~n ı!._ckılmıı olduğun-
ııan. U\Uldan tenzil olu -
lcaı~.. -17.307.666 Lira 

"' .. 141,440.897 Lira "il lll "L.. lt1n11ıı ı ... ı;a ra banka 
nıu1t~1~ucibince altın !?tiı~0 ... 1 Yapılan e -
ıle .. · ı 7 .000.000 Lira 
l'ap1~kont mukabili 

Ctniıyon: 1!6.000.000 Lira 

lltve 294.440.897 Lira 
"iılün olununca 31.10-039 tarihindeki teda
ltıi!y0n U~uın Yekdnu iki yüz doksan dört 
Ytdl li dort Yüz kırk bin sekiz yilz doksan 
. Bu y:aya balii olmaktadır. . 

lı bank kGnun 232.949 640 lirası yenı harf
ıı da notlardan milt~ba.ki 61.491.257 lira
k ldir ealcl harfli banknotlardan müteşek· 

· (a.a.) 

latanb l - -
İsta ~ • Bertin hava seferleri 

b·ıı • : u~, 1 (Telefonla) - İstan -
n·den berJın hava seferleri bugün ye
:Yolcu .~Şladı ve ilk tayyare 16.20 de 

b··rada 
1 

e buraya geldi. Yarın sabah 
~ •ecek~ BerJin•e bir tayyare hareket 

tır. 

F -- -;•n~ız Hariciye MüsteJarı 
'Par· arıı Sefirimizle görüttü 

J' Chıs : l ~.a. - Hariciye mUsteşarı 
t l. T··ampeyıer de Ribes. ö~leden son 
l.ini ~r~ı:ye büyük elçisi B. Behiç Er-

a ul etmişti -

1\J - -
I llla11ya sovyetlere ruı liman-
arındak · ·1 . . k kop ı gemı ermı aataca 

ni'} n:r;~ag, 1 a.a. - Politiken gazctesl
haıen r ın. muhabiri, Sovyet Ruıyanın 
ah1oka~ı k lımanlarında bulunan ve İngiliz 
3';:'\ bu:u orkuıu ile buralardan çıkamı -
kebu1 !1 . a!man &emil erini satın almayı 
belki ;!~tını blldinnektedir. Bu vapurlar 
fakat nıa 1nda, limanlar dııında &örülecek 
lıYac:alcd malı olarak, nıı bandrasını ta -
nında butır. Bremen, belki bunlar meya · 

\&nacaktır. 

dığı ,, dır. . 
Gazeteler, Berlin'in bu nutka ehemı

yet vererek nutkun demokrasiler için 
sürprizler sakladığını ilan etmiş ol -
duğunu ve fakat şimdi e~ ziyade s~rp
riz karıııında Almanlar ın kalacagını, 
zira Sovyetler Birliği'nin Almanya'ya 
manevi mlizaherette bulunmakta ve 
her türlü maddi yardımı reddetmekte 
olduğunu yazıyorlar. 

Nevyork'ta 
Nevyork, 1 a.a. - "New-York Ti -

mes" yazıyor: 

Bu gazeteler general Graziani'nin, 
ordu erkanı harbiye riyasetine tayini
ni tebarüz ettirmektedirler. 

Resmi mahafil az çok muhteriz dav
ranmakta ve her hangi bir tefsirde bu
lunmamaktadırlar. 

muvazene unsuru olan Türkiye ayni 
zamanda müslüman aleminde büyük 
bir nufu.zu olan devlettir. 

İkinci muvaffakiyet, papanın be -
yannamesidir. 

ce memnuniyeti mucip olacak bir su- Nihayet üçüncü muvaffakiyet de 
reti tesviye için elinden geleni yap- Amerika senatosunun Ambargoyu kal 
tığını beyan etmiştir. dıran kararıdır.Amerika bu suretle 

Alman Dahiliye Na:z;ırı Dan:z;igde 
bir nutuk verdi 

Dantzig : 1 a.a. - Alman ajansı 
bildiriyor : 

Almanya dahiliye nazırı doktor 
Frick dün akşam Dantzig halkı önün 
de bir nutuk söylüyerek demittir ki: 

22 yaşında bir gencin pilote etti~i yeni 
model bir İngiliz avcı tayyaresi de Ma -
jino hattı iıı:erinde bir alman istikşaf 
tayyaresiyle kolaylıkla dövuşmıiş ve duş
man tayyaresini deli.it deşik ederek alevler 
içinde dıişümıuştıir. 

Son 24 saat zarf\nda İngiliz hava kuvet
lcrı Almanyanın dogu şimalinde ke~if u -
çuşları yapmışlardır. Bütıin tayyareler iıs
lerine salimen dônmüşlerdır. 

Bir alman deniz tayyaresi kafile halin
de seyahat eden vapurlar iızerine netice
siz bir baskın yapmıştır. Tayyare, kafile
ye refakat eden vapurların top ateşi 
ve inciliz tayyareleri tarafmdan pii6kiic • 
tiılmüştür. 

Belçika' da 
İtalyan kabinesinde vukua gelen 

değişiklikler ile Molotof'un nutku 
şimdiki harp için büyük bir ehemiyeti 
haizdir. Almanya'nın eski ve yeni ar
kadaıları bitaraf kaldıklarını ilan et • 
mek için ilk fırsattan istifade etmiJ
lerdir. Molotof'un nutkunda Hitler i
çin hoşa gidecek hiç bir ıey yoktur. 
Bu nutuk, Sovyetler birliğinin yega -
ne menfaati endi vaziyetini kuvet -
lendirmek ve beynelmilel nufuzunu 
genişletmek ve halihazırdaki ihtilaf -
tan istifade etmekten ibaret olduğunu 
gösteriyor. 

Finlandiya, 31 ilkkanun 1945 tari- manevi müzaheretile birlikte mütte
hine kadar muteber olan Sovyet - Fin fiklerc nihai zafer için değer biçil -
landiya ademi tecavüz paktına Sov- mez bir amil olan tükenmez mUhim -
yetler Birliğinin riayet edeceğini Ü- ı menbalarını açmak1a ... lıl',. 

Almanya Avrupanın en kuvetli or
dusu olan müseltıih kuvetlerile şerefi 
ni, hudutlarını ve hayati hukukunu 
müdafaa etmektedir. Dantzig bu mü
cadelede mevkiini almıştır. Baprılan 
işten dolayı bütün Almanya müfte -
birdir. Polonya çökmüştür. Almanya Brüksel, 1 a.a. - D.N.B.: Ancak ılmdi 

OE;renildiğine göre, geçen cuma geceei in
bu harbrJe kuvetini göstermiştir, fa - giliz tayyareleri Belçikadaki Llmbourı: 

ltalya'nın ve Sovyetler birliğinin 
hakiki maksatları Hitler'in başka ta -
raflarda meşgul bulunmasından isti -
fade ederek işlerini yürütrr.::kten iba· 
rettir. 

Helsinki'de 
Helsinki, 1 a.a. - Bu sabah aşağı 

daki yarı resmi tepliğ neşredilmiştir: 
"Sovyetlerin Finlandıyadan talep

leri hakkındı dün akşam Molotof ta
rafından Moskovada yapılan beyanat, 

tamamiyle yeni bir vaziyet ihdas et

miştir. 

Finlandiya hariciye nazın Finlan· 

diyanın hariçi bir tazyika boyun eğ
meden, Leningrat mlidafaaıının tak
viyeli bakımından SovY.,etloı Birliğin 

mit etmektedir.,, 

Berlin'de 

Kopenhag, 1 a.a. - Politiken gaze
tesinin Berlin muhabiri Molotof'un 
nutkunun alman resmi mahfillerin
de, Versay muahedesi aleyhindeki be
yanattan dolayı memnuniyet uyan -
dırdığını, fakat Sovyetlerden askeri 
bir yardım vadi bekliyen siyasi mah
fillerin sukutu hayal tevlit ettiğini 
haber vermektedir. 

Diğer memlehctlerde 
Paris, 1 a.a. - (Havas) : 
Yabancı memleketlerdeki gazete 

!er, B. Molotof'un nutkundan Sovye 
!er Birliğinin bitaraf kalmak arzu ve 
azminde olduğu neticesini çıkarmak· 
tadırlar. 

Bununla Beı \her, İsviçre gazetele
rinin Stokholm ve Helsinkicleki mu
habirleri nutkun Finlandiya siyasi 
mahafillerini büyük bir hayret içinde 
bıraktığını yazıyorlar. 

Hollanda sosyalist organı olan 
"Het Volk,, sovyet - a' • .ın tem,..,Jarı· 
nın daha sıkı bir hale gclebileccjini 
Y.Uıyu. 

İngiliz - İtalyan 
Ticaret münasebetleri 

inkişaf ettirilecek 
Londra, ı a.a. - İngiliz - İtalyan tlca -

ı et anlaşınalarının tevıı;ii meselesinin tet
kik edilmekte oldugu bildiriliyor. 

Financial News gazetesinin bu haberi ve 
ren siyasi muhabiri ilive ediyor : 

"İtalyaya inailiz kömürü ihracatının 
çok fazla nisbette arttırılması için müza
kereler yapılmaktadır. Eğer İtalyan kli · 
rinğinde İngiltere lehine elin bir bakiye 
mevcut ise, bu arttırma keyfiyeti ancak 
mübadele esası üzerinden yapılJlbilecek -
tir. 
.. Keza, söylendiğTne göre, Britanya hü -

kumeti tarafından killliyetlı miktarda i -
talyan mahsulü mübayaası hakkında da 
müzkereler yapılnıalttadır. Bu milıı:akere . 
le~ memnuniyeti mucip bir neticeye ulaş
tıgı takdirde İtalyan - inıiliz ticareti, 
harpten önce hatti zecrt tedbirlerden e
velki seviyesine ylikıeleccktir. 

D_iğer taraftan italyan • alman ticareti, 
tahıl olduğu kadar fena bir vaziyettedir. 
talyanların <MIO milyon raytınarklık tut
muı bir bakiyesi vardır. Alınan hiilriimeti 
d~, ~u mebliğı, İtalyanın muhtaç oldufu 
ko'?1Ur ve diğer nevi mııllar gönilermek ıu
~etıyle teav.be etmek niyetinde olduiun•J 
ınh eylcmeoıiı;tir. 

kat İngiltere Adolf Hitler tarafından bölgesi üzerinde uçmuş ve Voliden Staut 
barış için kendisine uzatılan eli red gazetesine gôre. almanca yazılmı~ beyan-

. . • nameler atmışlardır. eylemıştır. Ne Londrada ne de başka 
bir yerde hiçbir kimse hayale kapıl -
mamalıdır: Führer ve Almanya bir 
tek vücut gibidir. Son haftalar bize 
alman kuvetlerinin değerini göster -
miştir. 

Almanya'nın garpteki 
kuvefleri neredir ! 

Paris - Soir gazetesi Londra'dan al
dığı bir habere atfen alman fırkaları
nın Hollanda, İsviçre ve Fransa hu
dudu boyunca şu şekilde taksim edil
miş olduklarını bildirmektedir: Hol
landa hududu boyunca 18 fırka, İs· 
viçre hududu boyunca 12 fırka, fran· 
sız hududu boyunca 75 ila 80 fırka. 

F ranıa' da yeni vergiler 
Paris, 1 a.a. - Bu sabahki kabine mec 

lisinde Daladiye, harici vaziyet hakkında 
izahat vermiştir. 

Kabine mecliai, Ucretlcrden ılınacak vcı 
&i ile yıizde on beş niıbetindeki istisnai 
verıriyi kabul etmlıtlr. Bu vergilere ait 
kararnameler cuma rtlnil toplınac:aık olan 
nazırlar meçliılnin tasvibine arzecfilcçelc · m. -

Lükıemburg' da 
Roma, 1 a.a. - Giomale d'İtalia pıı:e

tesinin Lüksomburg muhabiri, altı tayya
reden mürekkep bir İngiliz fransız filoıu
nun pazartesi akşamı buyük bir irtifadan 
Lüksemburg üzerinden uçtui\lnU bild!l" • 
mektedir. 

B. Daranyi vefat etti 
Budapeşte. 1 a.a. - Mebusan mec

lisi reisi ve eski macar başvekili Ko -
loman Daranyi aylardanberi tedaviJe 
bulunduğu Budapeqtc kıztlhaç kPni
(!inde bu~ün ğleden sonra caat 12.::0 
la vefat etmiştir. 

Vilno lamam,yfe 
iıgal edUdi 

Kaunas, 1 a.a. - Vilno'nun Litva·ı· 
ya kıtaları tarafından tamarniyle iş~al 
edildiği resmen bildirilmektedir. 
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B. Molotof'un verdiği nutkun 
ikinci kısmını dercediyoruz 

B. Molotof'un nutkunda 

Memleketimize 
ait kısımlar 

Büyük bayramda 
açılan eserler 

Bayram maçları 
( RADYO ___ ) 

İstanbul muhtelifl TÜRKİYE 

Sovyetlerin Baltık devletleri 
ve Almanya ile münasebetleri 

Ankara, l a.a. - B. Molotof'un 
yüksek sovyet meclisinde irat ettiği 
raporun Türkiye'ye ait olan kısımla
rı aşağıdadır: 

Kastamonu, 1 a.a. - Belediye tara
fından geçen sene tesisine başlanıl

mıt olan Daday kazası elektrik fabri
kası tamamlanmış ve merasimle açıl
mıştır. 

Kastamonu belediyesi tarafından 
inşa ettirilen sıhi mezbaha binası da 
dün açılmıştır. 

Matbuat takımı 

Ankara'ya geliyorlar 

Radyo Dıliızyon Postaları 
TURKİYE Radyosu - ANKARA Rıdyoso 

-Dı16• uzunlulu-
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

A N K A R A 

PERŞEMBE: 2.11.1939 

Kızılordunun Polonya' da ki zayiatı 
"Sovyet - Türk görüşmeleri, bir 

pakt akti ile neticelenmemiştir. Fa -
kat bu görüşmeler, bizi alakadar eden 
bir çok siyasi meseleleri aydınlatma
ğa, yahut hiç olmazsa bu meseleler ü
zerinde yoklama yapmağa yardım et
miştir. Enternasyonal siyasi vaziyet
te, bizimle münasebetleri ciddi bir e
hemiyeti haiz olan devletlerin haki -
ki çehresini ve siyasetini tanımak çok 
lüzumlu bir şeydir. Gerek Moskova 
görüşmelerinden ve gerek türk hükü
metinin harici siyaset sahasındaki son 
ef'alinden sonra, bugün, Türkiye'nin 
siyaseti bize daha vazih gözükmekte
dir. Türkiye hükümetinin kendi mu
kadderatını harbe iştirak eden A vru
pa devletleri grupuna bağlamayı ter
cih ettiği maliimdur. Türkiye hükü
meti, iki aydanberi, Almanya'ya kar
t• harp eden lngilitere ve Fransa ile 
bir karşılıklı yardım paktı aktetmiş
tir. Bunu yapmakla, Türkiye, bitaraf
lık ihtiyatkar siyasetiai kati surette 
reddetmiş ve inkişaf halinde bulunan 
Avrupa harbinin mahrekine dahil ol
muştur. Kendi harplerinin sahasına 

mümkiin olduğ'u kadar far.):t bitaraf 
rlP.vleti sokmağa çalışan İngiltere ve 
Fransa, bundan cok memnundur. Tür 
kiye, acaba bundan nedamet edecek 
mi? Bunu kesfetmeğe uğraşmıvaca · 
~ız komşumuzun harici siva,etindeki 
bıı yeni unsurları kavdetmek ve hadi
selerin sevrini dikkatle takip eyle -
mekle iktifa eyliyeceğiz . 

Araç - Karabük yolunun Safranbo
lu yolu hududuna kadar olan son kıs
mının inşaatı 277.269 liraya ihale o
lunmuştur. 

Önümüzdeki bayram günlerinde 
Ankara'da gayet geniş mikyasta spor 
hareketleri yapılacaktır. Hemen he -
men bayramın üç günü futbol, hend
bol ve diğer spor tezahürleriyle şim
diden doldurulmuştur. Memnuniyet
le öğrendiğimize göre, İstanbul ve 
Ankara muhtelitlerinin Ankarada kar 
şıla,maları için yapılan teşebbüsler 
müsbet netice vermek üzeredir. 

12.30 Program, ve memleket saat ayart. 
12.35 Ajana ve meteoroloıı haberlerı. 
12.50 Turk muzigi Çalanlar: Kemal Nıya• 

zi Seyhun, Cevdet Çagla, Şerif lç• 
li. B. Molotof'un Yüksek Sovyet Mec

lisinde iradettiği raporun ilk kısmını 
dıinkü sayımızda neşretmiştik. Bu ra
porun ikinci kısmını da bugün der
cediyoruz: 

Moskoav, 1 a.a. - Ne olursa olsun 
bugün, "ideolojik" damgası altında a
labildiğine fÜmullü ve Avrupa ve bü
tün dünya milletleri için daha büyük 
tehlikeler arzeden bir harbe girişil -
mittir. Halbuki bu nevi bir harbi hak
lı görmek hiç bir suretle kabil değil
dir. Hit1erizm ideolojisi diğer herhan
ci bir ideoloji sistemi gibi ya kabul 
ya reddedilir. Bu syasi içtihatlara bağ 
1ı bir meseledir. Fakat herkes bilir 
ki kuvet ideolojiyi mahvedemez. 
Harp ona nihayet veremez. Bundan 
dolayı hitlerizmin imhası için böyle 
bir harp açarak o harbi "demokrasi .. 
ufrunda mücadelenin sahte perdesine 
bürümek divanece hatta caniyane bir 
hareket olur. 

Filhakika, Fransa'da komünist par
tisinin yasak edilmesi, fransız mecli
sindeki komünist mebusların tevkifi, 
yahut İngilterede siyasi hüriyetlerin 
tahdidi, Hindistanda milli hareketle
rin, hail aynı derecede kuvetli tazyi
ki gibi hareketler, demokrasi uğrun
da mücadele t1biriyle tavsif edilemez. 

.ı.4vrupa harbinin lteJeli 

Halihuırda Avrupada cereyan eden 
harbin hedefi, Fransada ve İngiltere
de halka hitap eden resmi aözlerin i•
tihdaf edilen hedef olmadığı aşikir
deiil midir? 

Yani, bu hedef demokrasi için de -
ğil, bu zevatın açıkça söylemedikleri 
batkı bir ıey için mücadele etmektir. 
İngiltere ve Fransanın Almanyaya 
karı• yaptıkları harbin hakiki sebebi 
ne İngiltere ile Fransanın eski Polon
yayı ihyaya azmetmiş olmaları ne de 
ıuya demokrasi için mücadeleyi teah
büt etmit bulunmalarıdır. İngiltere ve 
.Fransanın hükümet mahfilleri Alman 
ya aleyhinde bir harp yapmak için da
ha hakiki sebeplere istinat ediyorlar. 
Bunlar herhangi bir ideoloji sahasına 
değil müstemlekeci büyük develtler 
olmaları itibariyle bir maddi menfaat
leri hududuna dahil aebeplerdir. 

Kendi nüfusu 47 milyona baliğ olan 
BUyilk Britanya imparatorluiu müs
temlekelerinde 480 milyon nilfuu u
hiptir. Kendi nüfusu 42 milyonu geç
miyen Franea'nın milıtemleke impara
torluiu Franea müstemlekelerinde 70 
miloyn nüfusa sahiptir. Yüz milyon
larca imanı istismar imklnım veren 
ba mllatemlekelere sahip olmak dha
aıduı ki. İngilterenin .,. Fransanın 
cihan heıemonyuı esasını tqkil eder. 

Ciltıtın liqemon)'CUI iPn 141pılan 
harp 

tnplterenin ve Franea'nın Alman • 
fi aleyhine yaptıkları bugünkü bar -
bin içyi1%il itte bu müıtemlekeler hak
kında Almanya tarafından müddeiya
yatta bulunulmuı korkusudur. Bu 
harp ıon zamanlarda Veraailles mua
hedeainin yıkılmuı üzerine mühim 
eurette kuvetlenmiıtir. Cihan hece -
monyaıını kaybetmek korkusu İngil
tere ile Franaaya Almanya aleyhinde 
bir tahrik ve harp siyaseti takibini 
emretmektedir. 

Böyle oldukça bu harbin imperya • 
llıt mahiyeti hidiselerin hakiki vazi
yetini ıarmek iıtiyen ve vakıalara 
lrarp göz yummıyan herhangi bir 
kimae için qiklr bir hal alır. Cihan 
hepmonyuı için yapılan bu harbin 
kim için elzem oldutunu bütün bun
lar aBaterir. Harp. pek tabiidir ki itçi 
lllllfına lbumlu delildir. Zira harp 
lffl unıfına kanlı f edaklrlılı:larla fe
Wretlerden ı.ıa hiç bir tetir temin 
etmes. Bu biSyle olunca hükmü biuat 
nrebilirsiniz. 

Soo7dlerin oaiyetleriıwlJıi 
tlefiıilılilıler 

"Tec:avils" ve "mlltecaviz,, tabirleri
nin muhtevuı bu aon devirde delit
mit midir? deilpnemit midir? Bu ke
limelerin eıki mefhumlariyle yanl 
aovyet ittihadı ile Almanya arasında
ki aiyul münuebetlerin aon kati dö
nUm noktasından, ve emperyalizm har 
bi Awupa'da batlamudan evelki ma
nalariyle kullanılmaaı ancak dimai· 
larda karı1ıklıklar tevlit edebileceği, 
hatalı neticelere ıötilrecefi kolayca 
ılrtıebilir. Bunun önilne geçmek için 
IOft clnredeld beynelmilel vasiyette 
tatbad mlmkiin olımym bu eald mef· 
Jlumlara lrarp tenkit fikrinden mah -
rum bir 4aram alınmuına mUuade et-

memeliyiz. 
Bizzat Sovyet ittihadının beynelmi

lel vaziyetinde hasıl olan değişiklik. 
lere gelelim. Gerçi bunlar mühim de
ğişikliklerdir. Fakat esası ele alınca 
şu noktayı kabul etmemiye imkan yok 
tur ki harici sulh siyasetimizin devam 
h surette tatbiki sayesinde vaziyetle
rimizi ve Sovyet ittihadının beynel
milel rolünü aon derece takviyeye mu
vaffak olduk. 

Almanya ile miinaebetler 
Almanya ile olan münasebatımız, 

söylediğim gibi, esaslı surette düzel
miştir. Bu sahada hidiaeler dostane 
münasebetlerin kuvetlenmesi, Alman
yan'ın sulh emellerini pratik elbirli
ğiyle ve siyasi müzaheret yollariyle 
inkişaf ettirmesi şeklinde bir teka
mul göstermiştir. Sovyet birliği ile 
Almanyanın arasında aktedilen ade· 
mi tecavüz paktı Almanyanın bir har
be iştiraki halinde bizi bitaraflığa 

mecbur ediyordu. Bu hattı hareketi 
takip fikri ile tatbik ettik ve kıtaatı· 
mızın Polonya arazisine 17 eylül ta
rihinde girmiye başlaması bu pakt ile 
asla tezat teşkil etmez. Şurasını ha
tırlamak kafidir ki, bu ı 7 eylül tari
hinde Sovyet hükümeti kendileriyle 
diplomatik münasebetlerde bulundu· 
ğu bütün devletlere huausi bir nota 
tevdi ederek Sovyet Rusyasının iler
de kendilerine kartı yine bir bitaraf
lık siyaseti takip edeceğini bildir
mişti. 

Malumdur ki kıtaatımız Polonya 
arazisine ancak Polonya devletinin 
inhililinden ve mevcudiyetinin niha
yet bulmasını müteakip girmiştir. Bu 
vakıalara karşı elbette bitaraf kala -
mazdık. Zira bu hadiseler kendi dev
letimizin emniyeti meselesini bütün 
şiddetiyle gözlerimiz önüne koyu • 
yordu. Bundan maada sovyet bükü -
meti Ukranya'nın karde' milletiyle 
inhilal eden Polonya'da kadre terke -
dilmit bulunan garbi beyaz ruaya a -
halisi için tahassul eden iıtisnat va • 
ziyeti nazarı itibare almamazlık ede -
mezdik. 

Almanya ue garp Jeuletleri 
Müteakip hidiaeler yeni sovyct • 

alman münuebatımn mütekabil men
faatlerinin aailam esu berine ku -
ruldufunu tamamen göıtermiıtir. Kı
zılordu cüzütamlarının eski Polonya 
devleti topraklarına girmesini müte
akip Sovyetler birliii ve Almanya 
devletlerinin menfaatlerini tahdit gi 
bi ciddi meseleler mevzuu balıiı ol -
muıtur. Bu meseleler iki tarafın risa
siyle çabucak tesviye edilmiftir. Sov
yetler ittihadı ile Almanya arumda 
eyltil sonunda aktedilen dostluk ve 
hudut tahdidi muahedesi, alman dev
letiyle otan münasebetlerimizi tar -
sin etmittir. 
Almanya'nın garbi avrupadaki di • 

ier devletlerle son yirmi senedenbe
ri devam eden münuebetlerinde her 
ıeyden evel Almanya'nın Venal mu
ahedesi zincirlerini kırmak hususun
da ki azmi hakim olmuttur. Bu mua -
hedeyi yapanlar Amerika birletik dev 
Jetleri tarafından faal bir yardıma 
mazhar olan Franea lngiltere'dirı Bu 
günkü avrupa harbini de intaç eden 
budur. 

Almanya'mn elaemiyetini 
anlGJJ117"1tiar 

luk rabıtalarımızı, Almanyan'ın sulh 
emellerine mdzaharet hususundaki 
azmimiz, ve aynı zamanda aovyet -
alman iktisadi münasebetlerinin iki 
memleketin karşılıklı menfaatine ola
rak inkişaf etmesi için her vasıta ile 
çalışmak hususundaki arzumuzdur. 
Alman - Sovyet münasebatının siyasi 
sahada mevzuu teşkil ettiği değişik • 
liklerin Sovyetler birliği ile Alman -
ya arasındaki iktisadi münasebetle -
rin inkişafı için müsait şartlar yarat
tığını bilhassa kaydetmek lazımdır. 
Moskovadaki alman murahhas heye • 
tinin ve Almanyadaki sovyet ekono -
mik murahhas heyetinin yaptıkları 
müzakereler Sovyetler Birliği ile Al
manya arasındaki mübadelelerin in • 
kaşafı için geni1 bir esas hazırlamak
tadır. 

Polonya'Jaki ruı ifıali 
Şimdi de müsaadenizle, kıtalarımı

zin Polonya arazisine girmesine mü
teallik hadiseler üzerinde duraca • 
ğım. Bu hidiselerin cereyanını tarif 
etmece ihtiyaç yoktur. Matbuatı • 
mız bundan mufaaalan bahaetmittir. 
Ve aizler ele, mebus arkadaılanm, va
kıaları mllkemmel ıurette biliyonu -
nuz. Sadece eeastan bahsedeceğim. 

Polonya devleti tam bir inhilil ha
linde iken, hüktlmetimizin, Ukranya
da ve beyaz rusyada oturan karde1le
rimize yardımcı bCr el uzatmak vazi -
fesiyle mükellef bulunduğu izahtan 
vanatedir. Nitekim böyle yapmı1tır. 
Kı.ıılordu bu mıntakalara girmiş ve kı 
taatmız Ukranya ve beyaz Rusya aha
lisi tarafından Polonyalı ~nyörlerin. 
mütegaltibenin, ve kapitalistlerin bo
yundurutundan kendil .. rini kurtaran 
halilkirlar gibi karfılanmıştır. 

Samsun'da iki büyük köprü 
açıldı 

Samsun: 1 a.a. - Nafia Vekaletin
ce Samsun - Ordu yolunda yaptırı

lan 130 metrelik büyük akçay köprü
sünün, Vilayetin 40 bin liraya yaptır 
dığı terme köprüsünün açılma tören
leri yapıldı. Merasimde vali, vilayet 
ve Parti Halkevi erkanı, Ünye, Terme, 
Çarşambadan gelen hey'etler civar 
köyler halkı, Samsun Halkevi bando
su bulundu. Cümhuriyetin bu feyizli 
eserleri karşısında halkımızın hüku
mete ve büyük idarecilere olan sar -
sı1maz bağlılıklarını, şükran hisleri -
ni ifade eden parlak tezahürat yapıl
dı. Misafirler şerefine gece Terme 
Halkevinde muvaffakiyetli bir tem -
sil verildi. 

''City of Flint,, vapuru için 
Amerika'nm teşebbüsü 

Diğer taraftan matbuat takımının 
gelmesi de katileşmiştir. latanbuJ'da 
gazeteci arkadaşlar ekzersizlerine baş 
lamışlardır. Ankara'da da futbol ajan 
lığı takım azalarını stadyoma davet 
etmektedir. 

Gene haber aldığımıza göre, bay -
ram günlerinde Ankara'da Gazi Ter
biye Enstitüsü ile Beden Terbiyesi 
kurs talebeleri arasında hendbol maçı 
yapılacaktır. Futbol ajanlığının muh
teliti ve matbuat takımını davet eden 
tebliği şudur: 

Bölge fubol ajanlığından : 
l - 2 11. 939 perşembe, 7. l 1. 939 sa

lı. 9.11.939 perşembe günl~ri saat 11. 
30 dan itibıren 10 Mayıs stadyomun
da Ankara muhtelit futbol tahmı -

Okuyan: Muzeyyen Senar. 
1 - Tatyos - Suzinak peşrevi. 
2 - Refık Manyas - suzinak ıarlı:ıı 
(Zevkin ne ise). 
3 - Arif bey - ıuzinak ıa.rkı: (Beni bi· 
zar ederken). 
4 - Nuri Şeyda . ıuzinak prkr: (Se"V• 
dim seni ben). 
5 - Kemal Niyazi Seyhun: Kemençe 
ta kaimi. 
6 - Zeki Arif - S\laıinalıc 11rk11 (Sev• 
dim seveli). 
7 - Arif bey - ıuzinak .. rkr: (Atkml• 
yanmaktadır). 
8 - Suzinak nz semaisi. 
9 - Halk turkusü: (Blttbiil ne ıuemılıl 
çukur ovada). 
10 - Halk türküsü: (Rafı fU.C- •1· 
dum). 

13.30 - 14.00 Müzik (karışık hafif mtbUr • 
Pi.). 

18.00 Program. 
18.05 Memleket saat ayarı, ajanı ve m~ 

teoroloıı haberlerı. 
18.25 Muzık (radyo caz orkestrası). 
19.00 Konuşma (zıraat saatı). 
19.15 Tu k muzı ı Çalanlar: Kemal Nf• 

ya.ı:i Seyhun, Ce>det Çagla, Şorıf 
İçli, l I! an Gu'". 

1 - Okuyan: Muı;tafa Çağlar. 
1 - F.cr:ıhnak peşre\'İ. 
2 - Meleıtzat · l erahnak ıarkı: (Titrer 
} ı.ireıdm). Vasington, 1 a.a. - Birleşik Ame

rika hiikfüneti, Amerika'nın City of 
Flint vapuru tayfasının beyhude teh- nın, bas antrenörün nezareti altın<la 
liklere maruz bırakılmamasını, ingi· ı ekzers!z.1erin~ ?.e~·:am e~ilecektir. E
liz ve alman hükümetlerinden rica et- velce ılan edıloıgı vechıle bu ekzer -

2 - Nıkogos ·ferahnak şarkı: (Bir tıf· 
lı yo ma edasm). 
4 - Bimcn Şen • ferahnak şarkı: (Ru• 
humda bahar a~tı). 
5 - Hasan Gur · Kanun taksimi. 
6 - •.•.. • Gillizar ıarkı: (Sinemde bit 
tut;ışmuş) . miştir. Amerika'nın Biiyük Britanya

daki elçisi Kenedi ile BerHn'deki A
merika maslahatgüzarı Kuk'a, bu hu
susta talimat verilmiştir. 

olarak müstakil bir mevcudiyete sa· 
bip olmutlardır. Bundan başka, geçen 
bu müddet zarfında Sovyetler ittiha
dı, yeni tetekkül eden bu küçük dev
letlere karşı daima dostane bir siyaset 
takip etmiştir. Küçük milletlere, müs
takil devlet olarak en ufak bir milli 
inkişaf imkanı vermeksizin vahsice 
zulüm eden ve bu milletlerde pek çok 
elem hatıraları bırakan Çarlık Rusya
aı si1aseti ile Sovyetler siyaseti ara
sında esaslı fark bu noktadadır. 

Şurasını kabul etmeliyiz ki, şu yir· 
mi senelik dürüstane münasebatın ver 
diii tecrübe, Sovyetlerin Rusya ile o
nun Baltık komıuları ar-ındaki aiya
ıi ve diğer münasebetlerin devamlı 
surette takviyesine müsait şerait ya
ratmıştır. Bu devletlerin mümessille
riyle yapılan son diplomatik müzake
reler ve bu müzakerelerin neticesi o
larak Moakovada imzalanan muahe • 
deler bunun delilidir. 

Baltılı Jeuletleriyle yapılan 
paktlar 

Biliyorsunuz ki Sovyet Rusyanın 

Estonya, Letonya ve Litvanya ile ak

tedilmit. çok büyük siyul ehemiyeti 

haiz mütekabil yardım paktları var -
dır. Bu paktlar, bir tek ve aynı pren
sipten mülhemdir ve bir taraftan Sov
yet Rusya, diğer taraftan Estonya, 
Letonya ve Litvanya arasında, müte
kabil, yardım esasına müstenittir. Bu 
memleketler, Sovyetler ittihadına doğ 
ru, bilhaua Baltık denizi tarafından 
bir yol mahiyetinde olduklarından 

coğrafi bakımdan bu hususi vaziyet
leri dolay11iyle, bu paktlara askeri yar 
dım da dahildir. Bu paktlar, Sovyet • 
ler ittihadına, Estonyanın ve Leton· 
yanın muayyen noktalarında deniz 

sizlere: • 
Demirspordan : Hilmi. Gazi, Şev -

ket, Mustafa, Orhan, Hakkı, Salih, 
Arif.. 
Muha!ızgücünden: Fethi (kaleci), 

Fethi (Bek), Celal.. 
As. F. gücünden: Ali Riza, Abdü1, 

Fikret .. 
Harp okulu idman yurdundan: Ze

ki, Muhterem .. 
Gençlerbirli&inden : Hasan, Mus

tafa, Ahmet .. 
Maske spordan: Necdet, Adem, Ke 

nan .. 
Galatasaraydan: Fazıl, Ha§im .. 
Gazi lisesinden: Keşfi, Nusret .. 
İştirak edccek1erdır. Muayyen sa-

atte sahaya gönderilmeleri klüp baş
kanlarından ehemiyetle rica olunur. 

2 - İstanbul matbuat takimiyle şe
ker bayramında karşılaşması mukar
rer Ankara takımının ekzeraizlerine 
3. 11. 939 cuma, 8. 1 l. 93,9 çartamba, 
10. 1 l. 939 cuma gün~eri saat 14,30 dan 
itibaren on dokuz mayıs stadyomun
da baJ antrenOrUn n08U'eti altında de

7 - ...•. • Gülizar türkü: (Esmer bu
giln aslamış). 
8 - •..•.• Halk türküsü: (Yavru kur
ban). 
9 - ••••. • Hıiseyni türkü: (İçtim ıu• 
yunu). 
10 - Huscyni saz ıema'si. 
il - Okuyan: Safye Tokr. 
1 - Tanburı Ali Er. - karcıgar prkrl 
(Bir taraftan aeıkı deri gamı). 
2 - Arı! bey - karcığar şarkı: (Bir 
goncaya bır hare nigah eyledi). 
3 - Sevki bey - uı;şak ıarkı: (AşkollUJI 
o rindane ki). 
4 - Arıf bey - Uşşak ıarkı: (Saki ye • 
tişir uyan). 
S - Bımen Şen - uşşak ıarkı: (Bahai 
erd ). 

20.10 Konuşma (doktorun ıaati). 
20.30 Turk muzigi (fasıl heyeti). 
21.15 Muzık (lcüçuk orkestra. şef: Noel• 

Aş'nn). 
1 - Grit : Marş. 
2 - Grit: mayıs ihtişamı (vals). 
3 - Mcndelssohn: Venedik Gondol pP 
kısı; ilkbahar tarkııı. 
4 - Tıchaikowsky: G!iftesiz şarkı. 
5 - Fritz Kopı>: Yu akeunı .Wtl. 
6 - Emmerıch Kalmann: Kontes Mari• 
11 operetinden potpuııi. 
7 - Gretchaninow: Ninni. 
S - Gerhard Winkler: Donna Siki ta 
(İspanyol uverturiı). 

22.00 Memleket ıaat ayan, ajanı haber-
vam olunacaktır. Bu takıma girmek 
üzere müracaatta bulunanlarla bu ar- 22.20 

zuyu tqıyanlan 3. 11. 939 cuma filnO 
2235 

19 Mayıı stadyomuna gelmeleri ehe- n:oo 
mlyetle rica ve teblil olunur. 23.25 

23.SO 

leri, ziraat, esham • tahvilat kam• 
hi'!"o - nukut boruaı (fiyat).' 
Miizık (kuçu& u.ı.. ... L... P'•1r•...._ 
ki proıramm deYamJ). 
Mlbilr (operetler - PL). 
llilsik (caz'&and - Pl.). 
Yannki procram. 
Xapuu .. 

Bölıelerin hesap tilimab 
Evelce ba.ıırlanmıı olan Beden 

Terbiyesi genel direktörlüğü merkez 
hesap talimatnamesi maliye veklle -
tinde tetkik edilmektedir. Genel di • 
rektörlük heup itleri dairesi batkan
hğı bu kere de bölgelerde tatbik edil
mek üzere, tamamiyle yeni mali esas
lara ve sporun bünyesine uygun "Böl 
geler hesap talimatnamesi projesini,, 
hazırlamıı ve genel direktörlük ma
kamına tevdi etmittir. bu talimatna
me ile bölgeler hususi idarelerle bele
diyelerden aldıkları yüzdeler ve di -
ğer varidatla tanzim ettikleri bütçe -
terinin masraf kısmını kolaylıkla ma
li usullere tatbik edebileceklerdir. 

Menemen, Menderes 
sulama tesisatı 

İzmir, 1 a.L - Menemen'in Kesi 
köy civarında intaatına devam edi 
mekte olan aulama kanalları ile Me 
deres üzerinde yapılmakta olan sul 
ma tesisatının inıa ameliyatı ileri 
mektedir. Bu inpatın 1940 yılı için 
bitirileceği ümit edilmektedir. 

D.D.Y. memurlar talimatname 
ıinde bazı deiitildikler oldu 

Polonya'Jaik ordunun zayiafl üsleri ve tayyare meydanları edinmek 
selihiyetini vermektedir. Litvanya ile Devlet demiryolları itletme um 

K 1 d b t kal rd-L! ı İtalya ve Yun1t.nistan araımda lidü lü~ü 1ar • ızı or unun u mm a a ilUU • yapılan pakta, Litvanya hududunun m r • memur talımatname 

lerleyiıi esnasında, kıtalarımız, yer Sovyetler ittihadiyle müştereken mü- ademi tecavüz paktı müzalı-ereıi sinin üç ve betinci maddeleri deiit 
yer Pol911ya kuvetleriyle cidlli müaa- dafaasına müteallik bir hüküm mev- Ro:na, ı ı a. - Havas Ajıınaınrn öğren· tirilmiıtir. Yeni tekle göre devlet 
demeler yapmı1lardır. Bu itibarla, za J ,ine ıore, İtalya ile Yunın 'ıtan arasın· 

'k cuttur. da adem'tec:ıvüı naktının akdi ıecikmiye- miryolları memuru olabilmek i 
yiatımız vardır. Bu zayiatın mı tarı- Bu memleketler topraklarında de cekt·r. İtalyan tf'plomasi•i bu paktın iki 

Sovyetler birlipnin Almanya ile nı, timdi l:Sireneceksiniz. niı üsleri tayyare meydanları ihdası mcorl ket ı aıunda Arnavutluğun işıali i- türk olmak, haysiyet kırıcı bir 
olan mflnuebetleri harpten IOIUÜi Beyu Ruıya cephesinde, Kızılor- b ü 1 ı d 1 le hadis olan bulutları dağltmıya ve Av- ile mutlak ıurette ve her hangi ve u s er e tayyare mey an arının rupanın doiu cenubunda banttın tehkimi-
Veraay liıteminin devamiyle hiç bir dunun efrat subay zayiatı 246 ölü ve muhafuuını temin maksadiyle bura· ne hismet odeceii kanaatindedir. cürümden dolayı ağır hapis ve 
mtınuebetl olmıyan diler bir llUa io yaralı olmak üzere canan 749, Uk- tarda Kıaılordu kıtaatının ithali, yal- aydan fula haplı cesasiyle mabk 
iatlnat etmekte idi. Bb atedenberi ku· ranya cephesinde 1850 dir. Binaena • nıs Sovyet ittihadı için değil aynı za. viyeye hadim bulunmaktadır. Mutlak yeti ohnamak, fena ahllk ile dile d 
vetli bir Atmuya•nm Awupada tal· leyb Kısılordunun mecmu zayiatı 736 manda, biısat Baltık devletleri için mütekabiliyet rejimi içinde yapılan 
lam bir eulh teliai için sanırl bir pıt 81U ve 1862 yaralıdır. emin bir müdafaa vaaıtaaı tetkil et. paktların hakkiyl~ ve harfiyen tatbiki müt. kumar oynamayı itiyat edi 
olduiu mutaleuında idi. Almanya • Bize geçen garbi Ukranya ve gar • mektedir. Bu ititı.rla da. milletlerimi- ta,.aftarıyız ve Baltık memleketleri- 'ft kumar oynatmıı olmamak, ~-·•-• 
nın harp harici bırakalabilecepni ve bl beyu Ruıya arazisi 196 bin kilo - zin alikadar oldukları aulhun muha· n·n so'lryetleştirileceğine dair olan bot cı baltalıklara müpteli olmımwk, 
onu biç bir heuı. lratmmwk milm • metre murabbaı olup, yedi milyonu fuuı divaaına yaramaktadır. sözler, ancak müıterek düımantarımı- yin olunacak vazifeyi ifaya mltıi 
idin olaca&ını dilfUnmek bile garip o- Ukranyalı, Uç milyondan f ulaaı be- .ıın ve her çetit sovyet aleyhtarı mil- labiJecek bedeni ve akli arıza ve 
lurdu. Bu mtnuıs n tehlikeli butya- yu Ruıyalı, bir milyondan fazlası Palıtlann luuui mtılaiyeti ıevviklerin itine yarar. talıklara veya hayatı tehdit edici 
yı bealiyen devletler Venay'ın elim Polonyalı " bir milyondan fuleıı Mevzuubahı mütekabil yardım pakt- Finlandiya'mn 1aot hrtılllnllllllfı cerahl &meliye yapılmuını iıti 
tecriibnini unutmuıtardır. Almanya- yabudi olmak üsere takriben 13 mil • tarının huıuıt mahiyeti, buı ecnebi eyliyecek özürlerle malQl bulu 
nın artmıt olan kudretini idrak etmi- yon nUfuıu ihtiva eder. matbuatının söylemek istediii gibi, bir nokta mak, ecnebt ile evli olmamak, ni 
yorlar. 1914 dekinden esulı eurette Baltalı J l tl • •l ol Sovyetler ittihadının Eatonya, Leton- Helsinki, 1 a.L - Havu ajansının aı.1 olarak da ecnebılerle karı koca 
ayn olan bucUnkil beynelmilel vasi • .~ e 6';/ e an ya, ve Litvanya itlerine müdahaleli haber verdiğine göre, Sovyetlerin Fin bi yapmamak, on sekiz yaıını bi 
yette Venayı tekrar etmek teıebb6 • muncae e er mAnaaını katiyen ifade etmeJO:. Bili- landiyadan vaki olan ve mahrem te- mit olmak p.rt olacaktır. Evlenııı 
sünün kendilerini bir felikete götU • Şimdi Baltık memleketleriyle otan kis, bütün bu mütekabil yardım pakt- likld edilen taleplerine dair olarak den evet türk tibiintine geçen 
rebileceğini anlamıyorlar. münaaebata geçelim. Orada da malam ları imzalarını tatıdıiı devletlerin hl- Molotof'un nutkunda mevcut ifpat, bilerle evli olanlarııf kabulü Miltı 

Ru • Alman Joatlağu olduiu üzere, mühim bir değişiklikler lrimiyetin ve bir devletin diğer bir Finlandiya bükümetince bot karııJan- lit vekiletinin müsaadesiyle ka 
husule gehni,tir. Sovyetler ittihadı devlet itlerine ademi müdahalesi pren manuttır. Hükümet, bir tereddüt dev· lacaktır. Aynı vasfı haiz tale 'er 

Biz, Almanya ite olan münaseba · nın Eıtonya, Letonya ve Litvanya ilr sipini sarahaten ihtiva etmektedir. resi geçirdikten sonra milzakeratın sındı ana ve babası a k 
.ımın iıltb etmek için miitemadiyen olan mUnuebatı, 1920 senesinde, bu Bu paktlar, ikidlerden her birinin deva •• ..tna ve murahhas heyetinin ac- mityol h0

zmetın e bu urun g 
çalıtbk ve Almaya tarafından cöe - memleketlerin her biriyle ayn ayn IOlyal ve ekonomik devlet bUn,alne ,e&tini ikmal etmellne karar nrmit- tercih olunacaktır. Çıraklar yq 
terilell mlmuil tım1aJllleri daima i · aktedilen muaheclelerle tauim edil • mltıekabll hOrmet emından mllbem tir. Bu b&cHee, nrilea dllmatm, mi - tunda kendileri bükında tal 
yi karfıladık. B\lllD aı.. dnletly- mlftlr . .Bu muahedeler lllllCibince, ır. ft milletlerimls uuıncla busgı bir ıa1rerata -.. itin ... tefkil etmek- me htkmflne, muftkkatler -aad 
ı. olan mh .. ı.tumıuı ems. clOlt • t.onya, Leton,a .,. Lkvln)'I, dnlet elbirlili ve 11' kompluk -.ns tak- te deftlD edecellalai ~. kaydine db1 tutullcak1ardır. 
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Milli ŞEF'iMiZiN NUTKU Büyük Millet Meclisinde 

f (Başı 1 inci sayfada) 
aasr meselelerinde ayrıca mümtaz 

olan b" h k ır e emiyet alacaktır. Bu ba-
ırndan dahi memleket münakali.tı

rıın · t" le ~ ızam, kudret ve bol vasıta i-
. mucehhez olması hakkiyle takdi-r .. 
ınızı celbcdecek mevzulardır. 

!ı~af \'e İ~fimili muavenet 
• Arkadaşlar; 

!,Jemlcketin sıhi ve içtimai mua
"e41et işleri, içinde bulunduğumuz 
:artlar dahilinde, ehemiyetlerini ar
•rrnış bulunuyorlar. Salgınlarla mü-

;:dele ~e koruma tedbirleri,. mem
d ket ınudafaasının safhaları ıçin de 

aha çok kıymetli olacaktır. Sıhi 

ıtcşl:ilatıınızın fcnnen sağlam esas· 
ara ·· · b h• . ınustcnıt ulunmasından, ansız 
adısclcre karşı kendimizi emniyet

te hissetmek istiyoruz. 
. Son zamanlarda Dikili ve havai • 

;
1ndeki zelzele afetinden vatanda~-
arımızın çektikleri ıstıraba, bütün 
ınemleket yürekten i§tirak etti. Afe
te uğrıyanlara, büyük milletin hu-
2'•runda, derin teessürlerimizi ifade 
ellerken Kızılay'ın ve halkımızın 
gösterdiği §efkat ve yardımları §Ük
l"anla yadetmek isterim. 

h k · b 1 d h · h I · e • e 1~le-
di.valanmızdan biri olan ıanayilet· ı ya devam etmektedı"rl r S rt ·-ı..: 
?'e. are ehne u yı .. a ı . _rz a ve rı rağbetten dütürmek için sarfolu-
ınhzamla devam etmıttır. lçınde bu- nan gayretlere te• kk''r b 1 
1 d • h.d. I ,.e u orcunıuz-
un ugumuz a ıse er ve ufukta 1 dur. Milletimizin k ti" 

h 1 
.. .. . 1 en ıyme ı menfa. 

mu teme gorunen vazıyet er, mem· atlerine uygun ol b .. d I 
l k d .. . . . h • h . 

1 

an u muca e e 
e et en ustnsının ayah e emıye- memnuiyetin birçok ı k 1 d ' 

Reis ve Riyaset Divanı 
seçimi dün yapıldı 

. . k 1· l .. . d" ı· mem e et er e 
tına .. ema ıy beb!.ece~~~m et~.•r ı. pi a- muvaffakiyetsi:dikle tecrübe edilen Dün Büyük Millet Meclisinde Mil-
?ka ~~re 

1
tete :s e 1 e~ ~·~~ss~se e~ katı ve kaba usullerine dü§meksi- Jl Şefin nutuklarından sonra reis ve 

ı ~a 0 • ~nma1 t~ ~e a :• ı od ara zin, fenni ve tedrici tedbirlerle ta • riyaset divanı intihabına geçilmiş ve 
sadgb~ml ış emd.ekkerınlı temi ın ek ecdek kip olunursa, geni§ mikyaııta muvaf- yapılan seçimde 359 reyle riyasete 
te ır er 1 at e a ınma ta ır. fak olacağımızdan t · l · Çankırı mebusu B. Mustafa Abdülha-
B J'k ı · k "ki . . b" amamıy e ernı • 

e§ sene ı P anı~ e s~. .~rını ı~ a~ nim. Iik Renda seçilmiştir. B. Renda alkış-
evel tamamlamaga, ~ukumet, cı~~ı }ar arasında kürsüye gelmiş ve mecli· 
olar~k gayre~ sarfe~ıyor. Karabuk Nafia se şu sözlerle teşekkür etmiştir: 
~~rnır ~e çel~k fabrıkalannm sene "- Aziz arkadaşlarım: tekrar re-
ıçınde ışlemege batl.~~ası, memle • Muhterem arkadaşlar; isliğe seçmek suretiyle hakkımda gös-
ke.te. her bakımdan. buy. ulc kuvet ve~- N f • 1 . termek ICıtfunda bulundug~unuz yük-

B f b k 1 h dd h - a ıa ı ş erımiz, vatan imarmm 
mıttır. ~ru a rı asıy e a e a- istedi [i'i her sahada, faaliyetle iter- sek itimattan dolayı her birinize ay
ne ve çelıkhane kısımlarının yakın- I k d" rı ayrı şükran ve minnetlerimi suna-eme te ır. Bu sene, Erzurum d..._ da faaliyete geçeceğini ümit ediyo- ... -
ruz. Gene bu sene yirmi altı bin iğ· miryolu merkezinin açılması, bütün 
li yeni Malatya bez ve iplik fahri- memleketi candan sevindirdi. (Al
kası işletmiye açıldı. Birinci beş se- kışlar.) Memleketin mali vesaiti ge
nelik planın esaslı aksamından olan niı ölçüde müdafaa ihtiyacına tah
kimya ve kendir fabrikaları kurul· sis. ol~ndu~~ zamnnlarda, nafıa iş
muı takip olunduğu gibi ikinci ki.- lerımıze kafı vasıta temin etmekte 
ğıt, sellüloz, Sıvas çimento fabrika- güçlük çekeceğinizi bilirim. Bunun
larını dahi tahakkuk ettirmeğe ça· la beraber elimizde bulunan demir
lışıyoruz. Şeker fabrikalarımızın is- yolu işlerinin devam ettirilmesini il
tihsalitı, bu sene, feyizli bir suret· tizam edeceğ'inize ve aynca yol i!I· 
te verimli olmuştur. Hükümet elde terine hız vermeği, memleketin t~
bulunan işleri tamamen tahakkuk bii ihtiyacı kadar müdafaa ihtiyacı 

rım. 

Vazifemi ifa ederken bütün arka • 
da~Jardan kıymetli müzaharetlerini 
esirgememelerini bilhassa rica ede -
rim. (Alkı~lar). 

Riyaset divanı için yapılan seçimin 
neticesini, B. Renda şu suretle tebliğ 
etmiştir: 

··- Reis vekillikleri için reye iştirak 
eden arkadaşların adedi 363 tür. 363 
reyle Dr. Mazhar Germen (Aydın), 

Refet Canı tez (Bursa), Şemsettin B .. :·h M"l' t M 1: · R. ·.,. • 
Günaltay (Sivas) reis vekilliğine in- uyu 1 .~e . ec 31 , eı.. ı 

-S-

Zelzele felôketine 
uğrıyonlara yardım 

Kızılay Cemıyeti Umumi Merkezi.-ı 
den : 
. Drkili ye ~a':alisi zelzele felaketzedel? 

rıne cc~ıyctımız vasıtasiyle ya:dır.ı ya 
v.ılmak uzere tebcrrüde bulunan aşagıda İ· 
sım ve unvanları yazılı muhterem zevat ve 

1 
müessesat;: gerek umwni me::kcrimiz \'e 
g~r~k ~e ~ketz.cdeler namına teşck~:irleri
mızı ta~ "ım ec.crız. 
Lira Kr. • 

45il 00 Asl-cri Fabrikalar Umum M::i ,, 
durlugi•n<len. 

40 65 Tıirk Maarıf Cemiyeti ilk oku
lu talebelerinden (Ulus gazete
sı 'l:asıtas;yJe) 

100 00 Balya ır.aden şirketi memur ve 
isçilerinden (Kızılay şubesi va 
srtasiyle} 

8 76 Hayrabolu maarif memurlu~
dan. 

8 92 Anamur Kızr1ay şubesinden 
50 00 Etlik baKların.tlan 67 numarada 

komisyoncu an.karalı Bay Mu • 
bittin Akyeğitten. 

25 00 Demirci Bay Osman Ustadan. 

653 35 
9892 13 Evelki listeden 

10575 4a 

Dolmabahçe faciası 

muhakemesine başlandı 
lzmıt, 1 (Telefonla) - Atatürk'üu 

Ziraat işlerimiz 
Arkada§lar; • 
Zira.at Vekaletimizin meseleleri, 

milli bünyemizin en ehemiyetli mev
zulan gibi takip olunmaktadır. Her 
Çeşit mahsule feyiz veren memleke
timizin toprak meselesi, alet ve bil
gi meseleleri gibi ana ihtiyaçları te
min olundukça istihsal kudretimizin 
'\>e köylü maİ§etimizin yükseleceği · 
ne daima kani bulunduk. Genit mik
Yasta mali vasıtalar tahsis edeme· 
l'llekten korktuğumuz bu senelerde 
dahi zirai istihsalatımıı:ın inkişafı
nı alıkoymıyacak himmet ve tedbir
leri esirgememenizi dilerim. Orman 
İ§lebnesindeki devlet teıkilatımızm 
müspet neticelerini ya.km bir za
ınanda almağa batlıyacağımızı ku
'Vetle ümit ediyorum. 

ve temin ettirdikten sonra vakit kay addedeeeğinize -minim. Su i ,İeri· 
betmeksizin yeni endüstri hareket- miz İntizam ile ilerliyor. Bir iki sene 
lerine teşebbüs etmek yolundadır. içinde ilk müspet neticeleri aldığı
(Alkışlar). mız vakit, su siyaııetimizin ne verim-

tihap edilmişlerdir. (Alkışlar). B. Abdulhalıh Rcnaa 
İdare amirliklerine rey k _ [gösterildiğinden dolayı vekillikten j_-;. veren ar a .

1 
. . . 

da !arın adedi 364 tür. 364 1 H • tı a eden Tıraret Vekılı Antalya meb 

azız naşlarının halk tarafından ziya -
reti sırasında Dolmabahçe sarayı onün 
de dokuz vatandaşımızın öhimü ıle 
neticelenen hadise dolayısiyle luzu • 
mu muhakemelerine karar verilen es
ki emniyet müdürü ve şimdiki Ço • 
rum valisi B. Salih Kılıçla emniyet 
miıdür muavini Kimuran·ın muhake
melerine bugün başlandı. Maznunlar
dan her ikisi de mahkemede bulun • 
dular. 

Ticaret iılerimiı 
Muhterem arkada§lar; 
Ticaret i§lerimiz, hususi bir ihti

rnammıza layıktır. Birkaç seneden· 
heri cihanda bozulmuş olan ticaret 
ınünasebetleri, bizi de muhtelif isti
k~rnetlcr takibine sevketmİ§ti. Har· 
bın zuhuru ise beynelmilel ticareti 
Yeni zorluklarla kar§rlaştmnıştır. 
Bu §artlar içinde her memleket, bir 
taraftan ınüdaf aa endi~esiyle mah
sullerinin ihracını tahdide, diğer ta· 
raftan kredi meselelerinde mübade· 
leye müsait olmıyan türlü tedbirler 
alrnağa mecbur olmu§tur. Beynel· 
milel tabii münasebetlere sıkı sıkı· 
Ya bağh olan ticaret İ§lerimizin bü
tün umumi zorluklardan müteessir 
olınası, içtinabı kabil olmıyan bir za
l"Urettir. 

Titaret ve Sanayi 

Toprakalh ıervetlerirnizin işletil- Ii bir tedbir olduğunu göz önünde 
mesi için ciddi gayretler sarfediyo- tecessüm etmiı bıılacağız. (Bravo 
ruz. Bu sene Ergani bakır İzabeha- sesl~ri, allmılar.) Yapı işlerinin na· 
nesi bakır istihsaline başlamıştır. fıa V eknlcti emrinde toplanmasının, 
Fakat kömür istihsali mevzuuna zaman ile en feyizli neticelerini id
yüksek dikkatinizi bir daha celbet- rak edeceğiz. Hulasa her sahada 
mek isterim. Bu memleketin mede • cümhuriyet nafıası mi.mur vatanm 
niyet ve umran yolunda ilerlemesi i- bütün mer.netlerini isabetli bir suret
çin kömürün memleket içinde en te tahakkuk ettirmek yolundadır. 
geniş mikyasta İstihlaki, her suretle (Alkışlar.) 
teşvik olunmak lazımdır. Memleke-
tin her yerinde bol ve ucuz olarak Maarif 
tedarik olunabilecek kömür, başlıca 
terakki vasıtasıdır. Bu maksada ma
ni olacak her türlü babalılık unsur
ları dikkatle bertaraf edilmek la
zımdır. ( Alkı§lar.) lktısat Vekale
tinin devletçe tedbirlere devam e
derken, vatandaşlara geniş mikyas· 
ta iş sahası bırakmak hareketi, tak
dir ve teşvikinize layıktır. Lüzumsuz 
tekayyütler kaldırılmalı, hatta nor
mal çalrşmalariyle memleketin iktı· 
sadi inkişafına hizmet eden teşeb
büslere kolaylık gösterilmelidir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

İktısat Vekaleti, iktısadi hayatın 
her sahasında, mütehassıs işc;ilerden 
yüksek mühendislere kadar, geniş 
bir ehliyet kadrosu vücuda getirme· 
ği gaye bilecektir. 

içinde bulunduğumuz fevkalade 
şartların, iktısadi hayatımızın niza
mını muhafaza etmek ıçın, ayrıca 
kanuni tedbirlere ihtiyaç gösterme
si ihtimali vardır. Büyük Millet l\1ec· 
tisinin, memleketin iktısadi bünye· 
sini sağlam bir surette muhafaza ve 
devam ettirmek için, isabetli tedbir
leri daima ittihaz edeceğine milleti
miz emindir. 

Aziz arkadaşlarım; Maarif işle
rimızı, yeni meclisin tarihimizde 
mümtaz bir farikası olarak, him· 
metli ellerinize almanızı beklerim. 
Mali ve umumi fArt)arımız sıkıntıya 
maruz olsalar bile, maarif işlerimi
zin ana istikametlerde ilerlemekte 
geç kalmıyacnğını ve herhalde esas
lı tedbirlerin zamanında alınacağını 
ümit ederim. (Alkışlar.) Hükümet, 
ilk tahsilin ameli ve ana tedbirleri
ne el koymuştur. Bunları süratle tet
kikinize alarak karara bnğhyncağı
nıza kaniim. Memleket, teknik tah
silin her §Ubesini ciddi olarak be
nimse."llİIJtİr. Halka bu yolda kolay
lık tedbirlerinizi genişletmenizi di
lerim. Memleketin mühendis ve yük 
sek mühendis ordusunu yaratacak 
müesseseleri kurmak için acele et
memiz lazımdır. (Bravo sesleri.) 

Bütün maarif tedbirleri, ins:ın ye· 
ti~tinnelc gibi en çok zamana ihtiyaç 
gÖlteren tedbirlerdir. Onun ıçın 
vaktiyle başlamak, maarif işlerimiz
de hükümetin bilhası;.a dikkat ede
ceği bir unsur olmalıdır. Nihayet, 
maarif işlerimizin, görgülü ur.surla
rımızın biribirine samimi olarak yar· 

Arkadatlar; Gümrük ve İnhisa:lar dımları sayesinde ilerliyebileceğine 
h· Bütün bu güç ~artlarla beraber kani bulunuyoruz. Onun için, bilgi-

·ı.~, ticaret i~lerinde en az sıkıntı c·· '"k ı h" 1 v k·r . . li çalışmalara, ilme ve tecrübeye da-,. umru ve n ısar ar e a etımı· 
Roren milletlerden olacaX.ız. (Bra- zin i§leri, tekamül seyrini t:ıkip edi- ya~an gayretlere hususi bir kıymet 
Vo sesleri, alkıtlar.) llk önce tura· yor. Dünya hadiselerine uygun ola· verıyoruz. 
;!n• emniyetle söyleriz ki memleke- r~.k a.~ınacak. tic.ar?t. tedbirleriyle I :,. 
ıı:niJ: ve orclumuz, en lüzumlu iaşe gumruk tedbırlerımızın ahenkli ola- ı Malı i O 
~~d~e)erinde hal ve ati için hiç bir rak tanzim o)unmAsı, hükÜmetin gez H dıde maruz değildir. (Alkışlar.) öniinde tutlu~u meselelerdendir. Bu Muhterem arkada~lar; 
d atta ihraç maC:delerinin tahdidin- cümleden olarak, gümrük tarife cet- Devlet İ§lerini gözünüz önünde 
rne biz, en geniş davranabilecek veJlerinde kanuni tadilat yapılması canlandırırken cümhuriyet maliye
rn ernleketlerden biriyiz. Harp za- tetkiktedir. Herhalde, devlet vari sinin vazife ağırlığını tasvir etmiş o
İti~nı~da de.hi mahsullerimiz, çoğu dalının temini gibi ticareti güçli\ğ(' luyorum. iftihar ediyoruz ki milleti
& arıyle, cihan piyasasının arıyaca· uğratmamak, kat;"l"J<çılrğa mani ol· miz, cümhuriyet hnzinesinin kudret-

i :i1addelerden olacaktır. mak tedbirleri de kıymetli e.saslar li ve nıuvazene!i olması için, şuur ile 
d... errşeyden evel ticaret işlerimiz- dır. Kezalik, zaruri hudutta himaye hiç bir fedal<arlıktan çekinmemek
ıÜ' sa ırn bir mübadele İstikametini lazım olduğu kadar lüzumsuz pa- tec.!ir. Maliyemiz, memleket müda
lıira~~ t~sis etmeliyiz. Kuvetle ka- halılık ve sıkıntıya mahal verme· faasının fevkalfıde masrafları kar
ler~ 1• t~caret hayatını iyi bilen el- mek, bahusus gümrük himayesine tısında, vatan imarını ve sivil biz
ler eb~a~ıp olunacak isabetli tedbir- sığınarak miktarda ve vasıfta te· metleri durdurmıyacak kudreti gös
nı~· d ızıın ticaret vaziyetimizi yal· kemmül kaygusundan kurtulmak, termektedir. Milletimizin alaka ve 
't'rı.akl UrgunluC'a uğramaktan koru· gümrük siyasetimizin mani olacağı • yardımı ile cümhuriyet maliyesinin, 
içirı ; kalnuyacnk, memlekete ati mahzurlar olma:. lazımdır. (Dravc 1 halde ve atide daima kafi vasıtala· 
bula e geni§lik temin edecek seyri sesler~, a!kı§!a.~.) . rı bu'abileceğine kntiyen eminiz. 

İk Caktır. lnhısarlar, u<lısaclı hPyatrmızcle (Şiddetli alkı§lar.) Himmetli elleri-

1 

haa.t VekMaletiemicz,lbii.as"yük miidlli ayarredımcaı"vmazifeisrinriedcrdiikkatle ifıı nizde kuvetli ve sağlam bir milli 

l 
bünyenin, devlet itibarını ve hazine 
intizamını daima muhafaza edece· 
ğine asla §Üphemiz yoktur. (Alkı§
lar.) 

Toplu ve dimdik durmaktay11 
Muhterem arlcada§lıır; 

ş reye a C . E . ,. . 'f k , . 
lit Bayrak (Ag·rı) Dr. Sai U 1 usu ezmı rçın ın ıstı ası auul edı-

• m ze 1 k T · k · ı · · · A 
( Manisa) İrfan Ferit Alpa a (M _ ere ıcaret ve ı/ ıgıne ydın meb-

, y ar N · T ·ı · 
din) İdare amirliğine seçilmişlerdir. us_u az~ı opçuog u.nun tayın edi/-
(Alkışlar). mı~ oldugunu arzedcrım. 

Katiplikler için rey veren arkadaş.. REISICOMHUR 
ların adedi 342 dir. 342 reyle Dr. Sa- iSMET lNôNO 
di Konuk (Bursa), Ziya Gevher Etili (Allah afiyet versin, allah muvaf -
(Çanakkale), Bekir Kaleli (Gazian - fak etsin sesleri.) 

Hüviyetlerin tesbitinden IOnr& ec»o 
gular yapıldı. B. Salih Kılıç biltGıı 

emniyet tedbirlerinin alınmış oldu • 
ğunu, bunların program halinde em
niyet tcşkiHitma tebliğ edilmiş bulun 
duğunu, fakat halkın duygusuna ha
kim olan tesir ve heyecan dolayıaiyle 
bu tedbirlerin bizzat halk tarafından 
ihlal edilmiş bulunduğunu ve hadise 
de bir ihmalin mevzuu bahis olmadı
ğını anlattı. B. Klimuran da aynı 'ey
leri tekrarladı. 

tep), Kemal Ünal (İsparta), Vedit * 
Uzgören (Kütahya). Cavit Ural (Niğ Cümhurreisimiz İnönü, dün Millet 
de) katipliğe intihap edilmişlerdir. Meclisinde nutuklarını irad ettikten 
(Alkışlar). sonra saat 16.50 ye kadar Büyük Mil-

Neticenin tebliğinden sonra Dr. let Meclisinde kalmışlar ve mecfütten 
Mazhar Germen (Aydın), kendisi ve ayrılırken gelişlerinde olduğu gibi 
arkadaşları namına heyeti umumiye • merasimle uğurlanmışlardır. 
ye teşekkür etmiştir. Bundan sonra Meclisin öniinde toplanmış olan ka· 
Riyaseticümhurun ıu tezkeresi okun· !abalık bir halk kütlesi de Milli Şefi 
muştur: en içten sevgi tezahüratiyle selamla-

Büyük Millet Meclisi Reisliğine mıştır. 
Bir müddettenberi hasta olup iyi - Büyük Millet Meclisi, pazartetıi gü 

!eşmesi için mutlak istirahata ihtiyaç nü saat on beşte toplanacaktır. 

Muhakemeye ayın 29 zunda dovam 
olunacak, bu arada phitler İstanbul 
ağır ceza mahkemesince dinlenecektir. 

i ................................................................................................... ~ 

i Meclis Reis vekilleri f 
• 

Şemsettin Giin;ı/tay Refet Canıtcz Doktor M!lzhar Germen 

Kemal Ünal Bekir Kaleli Vedit Uzgören 

Franıı:z maliye nazın bir 
nutuk Terdi 

Paris, 1 a. L - Fransız müne...,er1en 
karşısında bir nutuk ıöyliyen maliye na
zırı Reynaud. harbın her halde pek uzun 
süreceğini ve milletin hali hazırdaki büyt'ik: 
ihtiyaçlarını karşılamak için bilba- ına
li sahada da yeni fedaklrldırlara lı:atluıma
sı icap ettiğini kaydeıtmi,tlr. 

Almanya - Sovyet ticareti 
Litvanya'dan transit suretiyle 

yapılacak 

Brüksel, 1 a.a. - "Vingticme Sieo
Je'' gazetesi yazıyor: "Alman - Sovyet 
ticari mübadelelerinin bundan sonra 
Litvanya'dan transit suretiyle yapıla
cağını emin bir menbadan öğrenmiş 
bulunuyoruz." 

.... "',, . ı . 
... 

BİBLİYOGRAFYA 

Türk inlnlabı tarihi kronolojisi 
1~18 • 1923 

Yıızı:n: Cotthard Jae!';thke 
Çevıre.'1: Nıyazi Recep Ak .. u 

İstanbul Unhcrsıtesi tedris 
i~.cri mudurü. 

İstanbul iiniversitesi edebiyat fa. 
kültesine bağlı olan türk inkılnbı ta
nhi enstitü:.u, buyuk b:r inkılap kro
no!ojisi hazırlanıncaya kad:'lr, a.aştır
malarda istifade edıl·nek üzere Gott
hard J?esc!1ke'ni.1 1918 d.!n 1929 y.
lına kadarki devre için yaptığı kro
nolojinin 1918 - 1923 yıllarına ait k:s
mını tcrceme ve tabcttirmiştir. Eseri 
dilimize çeviren Niyazi Recep Aksu, 
terceınede türk okuyucusunun tam 
istifadesini temin edecek titizliği 
göstermi~tir. Kitabın başına konulan 
tiırk inkılfıbına ait kole ,siyonlar ,.e 
ano.1:m yazılarla, mimferit yazuar v.: 
eserlerin bibliyoğrafisi 14 büyük say
fa tutmaktadır. 1918 yılının 30 birin
ci teşrininde Mondros mütarekesiyle 
başlayıp 2" birinci teşrin 1923 de 
cümhuriyetin ilanına kadar geçen 
devrenin kronolojisini ihtiva eden bi
rinci cilt 158 s1yfad.r. SO ı~uru~a 1s
tünhuı ~a Üniversite kitapevinde sa
tılmn!•tadır. 

(Bayram Çocukta zevk ve 
Neşe doğurur) 

Türk milleti, Büyük Millet Mecli
sinin etrafında bölünmez, aaraılmaz 
bir kale gibi, dünya hadiseleri kar
tısında toplu ve dimdik durmakta· 
~·~· (~iddetli alkışlar.) Büyük Mec· 
lısın vıfak ve ahenk içinde yapıcı vc 
Yaratıcı ralıııma ı"le beraber milJe' ıar§iye mü~"l'!de etmiyen lruvetlı" d b"I k · l , ,.. e e ı mc tır. A hncı Büyti ' · Millet 
i~lerini titiz ve temiz bir surette mu bir hükümet vücuda l'etir~bileceai - M ı· · · d 

Sevgili yavrulnrmınn bay
ramltklarım ha~ırlarken Ço
cuk Esirgeme Kurumunun 
Keçiören Anakucağında!d 
yavruları da sevindirmenizi 
Kurum saygı ile diler. Halit Bar.rak lrian Ferit Alpaya 

.. ec.ısının en eğerli ve.tan hizmet· 
ra.kabe etmek hüviyeti, tarihimizin ne, muazzam bir misal halindeainiz. ı · ' 
b. ~ b J (Al erıy.e müc1taz olacağına samimi O· 
ıra idesi olarak yafıyacaktıt. (Al- kıılar.) Hepimizin en büyiik zev- )arak k · ld • "f d -'-I 

k 1 ) y··k k "f · • h kk" ı k. anı o ugumu ı a. e etm- e ış ar. u se vazı esını a ıy e ınıiz ve iftiharmu:a bü -k ·ııet• b h · 
ifa eden Büyük Meclisin hiçbir &· 1 mizi d k yu mıh. 1

" a tıyanm. (Bravo aesleri, ya~a 5e.s· 
memnun e eco surette ızınet )eri, tiddetli ve sürekli al.luflar.) 

Doktor Saim Uzel 



-6- ULUS 

1 İKİNCİ TEŞRİN 1939 TARİHİNDE 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

ikramiyeli o/o 5 faizli 1938 
üçüncü ikramiye keşidesindesinde kazanan 

İdare Merkezinde yapılan 

tahviline ait 

ikramiyeleri gösterir listedir. 
"''ıııııııııt1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•11.. 
E İkramiye İkramiye İkramiye İkramiye İkramiye İkramiye İkramiye İkramiye -
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1 - Bu tahvilıerden kur a çı.ı<an numara,arın heı ... irine yukarı d!!l yazdı i!uamiyeler ödenir. 
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...... ,.,,., ....................................................................... ... - -- -s TÜRKKUŞU'nun yeni model solonu ~ - -- -: TÜRKKUfiU Modelcilik hareketini hızlandırmak için Yeni~chir : -: Atatürk Bulvarı Tuna Apartmanı altında yeni bir model ıalonu aç- : 
S mııtır. Bu ıılondı çocuklırımısa, gençlerimize istedikleri mahlmat : 

- -: verilmekte, model yıpılmaaı 8fretilmektedir. Ayrıca model malze- : - -: meal ile her tip modeller maliyet fiyatına satılmaktadır. Mektep -- -: çocukları vt ıençler TURKKU§U'nun bu yeni model salonunu zi- :; 

S yıret ediniz. : 

- -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. , .. ,,.,,,,,,,, .......................................... ... 

Satıhk Telefon 
• 

30 dahilt ve 3 şehir hattı için müstamel bir telefon san
tralı, bütün kıaımlan tamam olarak müsait fiatla satılacak· 
tır. 

4104 Ankara Elektrik T. A. ş, 

Satıhk : 
-----

Act1lt1 satılrk - Ceviz kaplama çok az 
ltullanılmıı yatak odası takımı, Ycniıchir 
Selinik cad. Park Jl..p. daire 5 her gün saat 
18-20.30 kadar gösülebilir. 3980 

Acele satılık arsa - İstasyon arkasında 
asfalta yakın 775 M/2 arsa uycun fiyatla 
verilecek. Tel: 1538 4060 

Satrlık hisse - Yapılmakta olan kUc;ük 
evlerden C. F. tipinde aatılık hisse var. 
Tel: 1538 40Cil 

Acele satılık arsı - Çankm caddesin· 
de ( 48) M. yüzlü 1062 M/2 arsa ucu.z ve· 
rilccck. Tel: 1538 4062 

Satılık Apartman - Ankaranın her &cm 
tin.de istenilen bedelle ev, apartman var -
dır. Tel: 1538 4063 

Sııtllık Otomobil - Çok yeni kübik ka
palı spor 4 ei~e ile 160 kilometre yapan 
Ford otomobili azimet dolayıaiyle satı • 
lıktır. Tel: 3322 ye müracaat . 4100 

Satılılc - Belediye civarında iyi icar 
gc!irir dükkanla Atpazarında büyiik kah
vehane Tel No: S36S 4115 

Satılık - Hiç kullanılmamış yepyeni 
Lelca fotoğraf makinesi 1 : 2 objektif 170 
lira 1 : l,S objektif 200 lira çantalariyle 
beraber. Po&ta. K. 124 de müracaat. 4122 

l<iralık 

Kırıılrlc - Yeniııehlrde Me,rutiyet cıd
deıi Konur <ıokak No. 18. Geniş 4 oda l 
hol çok kullanışlı. Üıt kata müracaat. 

396& 

Kırallk ucuz 'Daıreler - Maltepcde iki 
oda bir hollti bir oda bir hollü kullanrıtlı 
iki daire, Görmek için Mıltepcde ıcbzeci 
Rüştiiyc fiyat için Telefon 1440 3967 

Kıra/ık - Bakanlıklar kareııı Akay 
sokak 10 numarada 7 oda bodrum katı ve· 
sair konforlu müstakil bir ev. İçindekile
re her gun 14 c kadar mUracaat. Telefon 
5575 4006 

Kıra/ık - 3 oda bir mutfak müstakil 
üst kat elektrik ve ıuyu var. Ruı 1efareti 
karem No. SB Telefon: 3271 Muıtda Du. 
~ ~M 

2 - 11 -1939 

Küçük ilôn şartlan l 
Dört 11tırlık küçük ılfi.nlnrdan : 
Bır dt!lı ıçın JO Kuıuş 
/Jcı dt1la ıçın SD Kuru:ş 
Üç defa.ıçın 70 Kuruş 
Dort defa ıçın 80 Kuru~ 

Devamlı küçük illnlardaa her de 
fası ıçın 10 kuruş alınır. Meseli. 
10 defa neşredilecek bir illin ıc;ıa 
l40 1<uruş alınacaktır Biı kolay · 
lık olmak uzere her &aur, "clıme 
eralarındnkı boşluklar müstesna. 
SO harf itibar edilmiıtir. Bir kil • 
çük ilin 120 harften ibaret olma • 
lıdır 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruıı •· 
!mır. 
Küçük llllnlarrn 120 harfi geçme· 
meal lazımdır. Bu miktarı geçen 
iUinlar ayrıca pul tarifsine dibi • 
dir, 

Kiralrlı: Konforlu Daireler - Y eniıe -
hirde Yüksel caddesinde Mimar JC.emal 
mektebi karııııında yeni yapılan apartma -
nın b~cr odalı ve her türlü modern koıı· 
foru havi kaloriferli daireleri kiralıktır. 
Her gün saat 10 ili 18. Telefon: 2497 -t-019 

Kiraltk - Şehirde iki iyi aUe !MMİllıh 
konforlu mobilyalı birer oda klrahbır. 
Posta kutusu 466 ya milr&A:aat. 4120 

Kiralık Mobilya/t Oda - Mobilyalı ~
zel bir oda kiralıktır. Yenifehjr :X..0-n 
meydanı Emciler caddesi No: 73 ~e M• 
rac11t. 4123 

Aranıyor : ----..--
Aranıyor - Temizlik yaıı-cak bir lıa· 

dına ihtiyaç vardır. Sakarya eczanetin'! 
müracaat edilmesi. 403-4 

Ev Aranıyor - Altı ili on bliyiicck O· 

dayı ve bilcümle modern tesilatı muhtevi 
bahçeli ve garajlı bir vllll kiralanacak -
trr. Kira miktarını da bildinnelı: M.retiyle 
vaki olacak tekliflerin Ulusta (Villl) R-
muzuna tahriren bildirilmeıi. 40P 

Aramyor - Liıan bilen bir autCJ lfısvn 
Kırılılt - Bahçeli evler D. 4 tipi 30 Almanca ve 1nıiliıce bilmesi prt. Al6a 

numaralı ev, mazbut bcı oda mutamba dö- 4091 
şcli bütün konforu haiz. Telefon: 1287 kitapcvi Tel: 3377 

4012 

Kiralık - Ehven fiyatla Uç odalı daire 
Yeni şehir tren köprüsli yanı T~lgaza gi • 
derken İlkiz sokak No. 20 Mahır Esen •· 
partmana müracaat. 4040 

Kiral1'ı güul odalar - Glivcn meyda • 
mna yakın güne•li havadar güzel manza
ralı Qdalar mlisait kira ile Sellnik caddesi 
So. 16 4041 

Tezg,htar ve i.asiyer arıruyor - ç.
temiz bayan ve bay aranı70r. Mlnıoeet: 
Yenişehir AtatUrk Bulvan Vaı"Cfar Ap. 
No: 31/33 4121 

iş arayanlar • 

Xirallk - Bilytlk hol :S ve 4 geni~ odalı lı Arryor _ Eski harfleri iyi oDQoıap 
her türlü konforlu. Atatürk Bulvarı A - makinede ıeri yazan bir bayan nlnde ma· 
k111ya Ap. Aynı apartmanda S nu"'ıray• klneıiyle iş arıyor. Z304 Nadi.de. 4127 
~~~at ~~ 

Kiralık - Yenlsehir Mewrutiyet cad. 
güzel manzara ve kaloriferli 7 oddı bir 
kat. 1steklilcrın aynı cad. de No. 32 ye 
müracaatları. 4058 

Kiralık daıre - Yeni1ehir Demirtepe 
Urunç sokak No. 2/1 apartmanın birinci 
katı: 4 oda, hol, banyo, v. s. her zaman 
görülebllır, Tel: 1348 4078 

lı Arıyor - Türkçe. Fran5u:ca, İıl&i • 
lizce, Almanca ıtcnoırafi muhaaebe mqba. 
berat ve terci.ime yapabilen tiirk tabaııı 

bir genç it arıyor. Ulusta B. Ha..zana mü
racaat. 4123 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - -Kiralılı. oda - Mobilyah ve banyolu :; Yakın istikbalin bol nüfuslu, ma- : 
bir oda kıralıktır. Iıpklar Cad. Otkil sokak _: mur, mesut ve kuvetli memleketi: ~ 
No: 2 de b:rincl kat Hat S - 7 araaı mil· _ _ 

racaat. 
40111 

: su·· YÜK TÜRKİYE : 
Kiralık - 2 odalı daire: Samanpazarı : --kuqjunlu cami karşı&ı No: 84 Alim B. : Yazan•. ORHAN CONKER -

Ap. havaıı:azı ve sıuresl tamam. Kapıcıyı - : 
müıacaat. 4080 :; Bütün Kitapçılarda satılmakta- -

Ucuz i.ıraJık dairelt!r - Yenişehir Ada
kalc ao.ı,:a.:ıııda ( Yukı;el Cad. yanında) 
No: 16 :;ıe!ık B!Ll<Ul<. apartmanında 4 
oda ve genıı balkonlu daıre ucuz kira· 
Uıltır. Tı: ~!i72, 3978 4081 

Kira/ılı. daıre - Yeni1ehir Demlrtepe 
ckonomı ıokak No. 21 A 3 oda, banyo, 
m-.ıtfak heli, balkon, mıiracat J). D. yol
.arı magaza ıefı Tl: 1797 4085 

Kira/ılı. Apırtman - Gcnlı 4 oda v. ı. 
sabıt ı ııardorp 1 büfe tam konfor c:ih11 
ve teırnıatı . .Fevkalade nenret lç .Bakan
lııc Kızııırmak ıokak 4 'ı'ı: bu40 4080 

Kiralık - Bahc;e içinde üç ve dıjrt oda· 
lı ve bırer bollu mu:;amuaıı ve konforlu 
clektrık, havagıuı, su ve sair nıü11temıl1tı 
havi iki daire kiralıktır. Scllnilı: cadde1i 
NQ. 58 ıçındelı:ılere mıirıcaat. Tel : SllS 

.. 094 

Kiralık - Dikmen yukarı Öveç 19.2 il· 
iaıta yakın elcktrıklı manıaıah renıı üç 
odalı k;ıgır alt kat ınıisaıt kıra, 'feı: .,031, 
~Sb ı. :>oyken. 409" 

Kira/lk - Kavaklıdere Güven evleri No. 
.. ı muııtakil 6 oda ı hol ltonfodu ev ıle 
ayrıca 3 oda bir hol muı;takıı ev otuz li· 
raya lı:iraııktır. İçİndekılere müracaat. 

4096 

Kiralık döşeli oda - Haftada bir ban
yo, çaına:;ır dahıl, Orduevi kar115mda l•o· 
to Suaıle rnuracaat. 4112 

KirılıJı - 3 Oda bir hol mutambalı •e 
bildin konforlu c.ı:ven fıyatıa, .Kocatcpe 
Geçit Sok. No. S 4113 

Kirılılı. - Maltepe ufalt cadde otobüı 
ııon dura.k yanında No. U bet oda, bol, 
banyo, ıu, elektrik mevcut bırlnci kat ki· 
ralıktır. Uıt kata mürac:ıt. 4114 

Kirılılı - Yenlıebrln mcrkeı.indı, Da • 
kınlıklara yıkın, bir buçuk iki ve üç oda 
ve hollü, yerli dolıplu tam konforlu dal· 
reler. Müracaat Tıl: 3629 4118 

KirılıJı dülı.Un, dopo/ır - Yeniıohlr, 
Mıırutlyct eaddul - Tiirlre aokaıı köıe· 
ıindokl dliklclnlardan birincııi vı arkada· 
ki depolar. Tıl: 3835 • 5502 4117 

ICirılılı odı - Yeniıelılr, Emeller ead • 
de@ il numaralı aparıtınaıı. Daire No :6 ya 
miıra'"t. 4119 

: dır. 4176 ---- -.,,,, ................................... ... 

•- Görmiyen1ere müjde --. 

Halkımızın arzusu üzerine 

ULUS Sinemasında 
14,30 - 17,30 - 20,30 da 

1 ki film birden 
Damgah kadınlôr 

ve 

GÜZEL ESİRE 
12,15 ucuz matinesinde 

DAMGALI KADINLAR 
VE MlKl 

Tl: 2193 

ZAYILER 

Zıyi - İktiaat Veklletl maden umum 
milhendlılltlndcıı ıldıaım 2/4 No.lu ve 12. 
S.931 tarihli maden mUhendlıllel ruh11tlye
ılni kaybettim, Yenlılnl alautımdan 
nklılnln bUkmU yoktur. Rıza Soyul 4118 

•Cebeci Hastanesi 
Cilt. Sıç ve ZUhreviye mUteha11ısı 

Dr. Kemal Ar1can 
Berlin Kıliniiinden mezun. 
Cocuk Sarayı karıısında Halıcı 

- İbrahim Ap. Tel: 3101. 
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- MiLLi MODAF AA 

Eğer takımı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
la Beherine tahmin edilen fiyatı 85 lira o
sa~ 300 : 500 adet eğer takımı pazarlıkla 
ı:' ın alınacaktır. Eksiltmesi 7-11-939 salı 
r:nul saat 11 dedir. Kati teminatı 4500 li
Yo 

0 
Up ııartnanmesi 150 kuru~a komis -

kıt~claMn alınır. Taliplerin muayyen va -
e .M.V. Sa. Al. Ko.da bulunmaları. 

(5574) 15S41 

f=otin alınacak 
. M. M. Vekaleti Satın Alma k o

tnııyonundan : 

ı~ - 10.000 çift fotin pazarlıkla satın a
olu taktır. Muhammen bedeli 48000 lira 
halp .kati teminat miktarı 7200 liradır. t -
Vcke.1

1
1 6-11-939 pazartesi günU ıaat ı 1 de 

la t et satın alma komisyonunda yapı -
rn ca tı.r'. Şartname ve evsaf 240 kuruş 
Ycuka~_ılınde alınabilir. hteklilerin muay
b l ııın ve saatte kati teminat ve kanuni 

c CcleriyJe komisyonda bulunmaları. 
(5636) ıss8o 

600 battaniye almacak 
M. M. V ekaleti Satın A lma k o · 

bıisyonundan : 

11 600 adet battaniye pazarlıkla satın ah· 
bc~ktır. Muhammen bedeli 4260 lira olup 
1 ıt: teminat miktarı 639 liradır. İhalesi 
t • ·939 salı gtınü ıaat 11 de vekA!et sa./n alma komisyonunda yapılacaktır. Şart
t~~.c her gun komisyonda rörlileblllr. İl· 
rn ılcrin muayyen g'\in ve ıaatta kati te
d ınat ve kanunun 2, 3, ilncil maddelerin-

e Yazılı vesalklc birlikte komisyona mü-
racaattan, (56!5) 15581 

----
ORMAN KORUMA 

Satıllk boş teneke 
, Orman Koruma G enel K . Satın 
.Alma Komisyonundan : 

Ornıan koruma renel komutanlılı dai -
be l?l!idürlilğü deposunda mevcut 267 adet 
oş benzin tenekesi açık arttırma su -r • 

detıyle satılacaktır. Talip olanlar Ankara-
k 1 Y cniecltlrde Yüksel caddesinde orman 

0 ruma genel komutanlıgı binasındaki 
••tın ıılma komisyonu tarafından 7-11-939 
•alı günü saat 11 de ihalesi icra kılınaca
f11n~an icap edecek teminat akçeleriyle 

rlıkte belli gün ve satte komisyona mü-
tıcaatıarı illn olunur. (5532) 15494 

JANDARMA 

ASKERi FABRiKALAR 

Müteahhit nam ve hesabma 
4000 Kg. neft yağı alınacak 

Askeri F abrikllla r Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyon undan : 

Tahmin edilen bedeli 080-0) lira olan 
4000 Kg. neft yaiı müteahhit nam ve he
sabına Asken Fabrikalar umum müdür· 
lüfü merkez satın alma komisyonunca 16-
11-939 perşembe giınıi saat 14 de pazar -
!ıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (135) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komiıyon.c:u olmadıklarına ve bu 
iele alikadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası veaikaslyle mezkür ıı:ün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(5522) 15493 

8 Ton San Sa~unlu Köse'e 
8,S Ton Siyah yağh köıele 

a!macak 
A skeri fabrikalar Umum Müdür

lüğü Mer kez Satın Alma Komisyo
n u ndan: 

Tahmin edilen bedeli (36.040) lira olan 
8 ton sarı sabunlu kösele ve 8,5 ton s yah 
yağlı kôsele askeri fabrikalar umum mu· 
dürlügü merkez satın alma komisyoııunca 
9.11.1939 perşembe günü saat 14 te pa
ı:arlıkla ihale edilecektir. Şartname (1) li
ra (81) kuruş mukabillinde komisyond:ın 
verilir. Taliplerin muvakkat tenıinııt olan 
(2703) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesalkle komısyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccar
dan olduklarına dair ticaret odası vesika· 
siyle mezkür gün ve saatte komisyona mıi-
racaatları. (5612) 15574 

100 ton ko~ kömürü alma1ak 
A &k e ri fabrik a la r Umum Müdür

lüğü M er kez Satın Alma K omisyo
nundan: 

U L U S 

VAKIFLAR U. Md. 

Memur ahnacak 
Vakıflar 

den : 
Umum Müdürlüğün -

Vakıflar Umum Müdürlüğü Emlak 
kaleminde mlinhal olan 20 lira maaş
lı memuriyete musabaka imtihanı ile 
bir memur alınacaktır. İ:.teyenlerin 
ibraz edebilecekleri vesikalariyle be
raber 10- teşrinisani / 1939 cuma gü
nü saat onda Zatişleri Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. (5641) 15584 

DEVLET ORMAN 1Ş. 

Satılık çam tomruğu 

Dursunboy Alaçam Dvlet Orman 
1ılotmesi revir Amirliğinden: 

1 - Dursunbey devlet orman İşlet
mesi istasyon deposunda istifde mev
cut (i6Z) adet muadili (443) metro
mikap (613) desimetromikap çaın 

tomruğu açık artırma ile satılığa çı
karılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kes
me payları mevcut ve kabuklan so
yulmı.ş olup hacim kabuksuz orta ku
tur üzerinden hesaplonmıştır. 

3 - Tomr.ıklara ait satış şartname 
si İstanbul. Ankaı a, Balıkesir orman 
çevirğe Müdürlüklerinde ve Dursun 
lıcy revir amirliğinde görülebilir. 
Tomrukların beher metromikabının 
muhaınmcn bedeli (11 )lira(iO) ku -
ruştur. 

4 - İsteklilerin % i ,5 muvakkat 
pey akçalarile 13-11-939 pazartesi gü. 
nü saat 15 de Dursunbey revir amir
liğine müraeaa~ları i15.n olunur. 

15577 

Satıl ı k çam tomruğu 

FAKÜLTELER 

Ekmek ahnacak 
A nkara Hukuk Fakültesi Direk-· 

törlüğünden : 
Hukuk Fakültesi için alınacak as

gari 4500 azami 5000 kilo ekmeğin 
tahmini fiyatı beher kilosu 9 kuruş 75 
santim ve muvakkat teminatı 355 lira 
62,5 kuruştur. 

6-11-939 cuma günü saat on beşte 
açık eksiltme ile ihalesi yapılacağın
dan isteklilerin teminatlarını yatıra
rak Hukuk Fakültesi Direktörlüğüne 
müracaatları iliin olunur. (5451) 15386 

Kapa!ı zarf usulile eksiltme il~m 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 
11.l 1.1939 cumartesi günü saat ll 

de Ankar'a mektepler muhasebecili
ğında toplanacak eksiltme komisyo
mında 4800 lira muhammen bedelli 
muhtelif cins &ıraların kapalı zarf u· 
suliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

ANKARA BELEDlYESl 

Muhtelif fidanlar ahnacak 
Ankara Beled iy esinden : 

1 - Şehi r bahçeleri için alınacak 
olan 13980 lira kiymeti muhammencli 
ağaç ve muhtelif cins fidanlara talip 
çıkmamasına binaen yeniden 45 gün 
müddetle kapalı zarf usulile eksiltm~ 
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 15·12-939 cuma gilnü sa 
at 11 de Belediye Encümeninde yapı
lacaktır . 

3 - Muvakkat teminat (1048,50) li
radır. 

4 - Şartname ve listesini görmek 
isteyenlerin hergün Encümen kalemi 
ne ve isteklilerin de ihale gtinil olan 
15-12-939 cuma günü saat 10 kadar 
teklif mektuplarını encümene verme-
leri ilan olunur. (5514) 15508 

Otobüs bekleme mahalli 

yapfmlacak 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 

mektepler muhaaebeciliğine yatırıla
cak beş lira bedel mukabilinde hıküJ. 
te he sap memurluğundan alınır. Anl<ara Belediyesinden : 

Muvakkat teminat 360 liradır. 1 - Ulus meydanı ve Keçiören Te-
lsteklilerin teklif mektuplarını mu- pebaşı mevkilerine iki adet otobüs 

vakkat teminat ve şartnamesinde ya- bekler mahalli pazarlıkla yaptırılacak 
zı!ı vesikalarla birlikte aynı giln ııaat 

tır. 
10 a kııclnr makbuz mukabilinde komiı 2 _ Muhammen bedeli (3942) lira 
yona vermeleri. ( 5515) 15463 (30) kuruştur. 

rıına~l Zt;if USUlile el'siltme ilam 3 - Teminat 591 lira ~s. ~ur~.~tur. 
l ~ 4 - Şartname ve krokısını gormek 

Ankara Dil ve TArih • Cofrafya 

1 

isti yenlerin her glin enetimen kalemi-
Faki.iltesi Direktörlii.ğün~e~: ne ve isteklilerin de 7.11.1939 salı gü-

11.11.1939 cumartesı gunu saat 11 nü saat 10,30 da belediye encümenine 
de Ankaradn mektepler muhasebecili- müracaatları. (5591) 15572 
ğinde toplanacak eksiltme komisyo-
nunda 4973 lira muhammen bedelli 8 'I d · ı· f k 
muhtelif cins masaların kapalı urf , ya ve ·ş 1 a ı naca 
usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme artnamesi ve tefcrrüatı 
mektepler muhasebeciliğine yatırıla

cak be" lira bedel mukabilinde fakül
te hesnp memurluğunrlan alınır. 

A nkara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi için alınacak o
lan bilya ve dişliye talip çıkmaması
na binaen pazarlıkla alınacaktır. 

Dursun bey A laçam Devlet onnan Muvakkat teminat 373 liradır. '2 - Muhammen bedeli (3215) lira
dır. 1şletmcııi revir Amirliğinden: ı l s teMilerin teklif mektuplarını mu 

vakkat teminat ve şartnamede yazılı 3 - Teminat (482,25) liradır. 

Tahmin edilen bedeli (2"35) lira olan 
100 ton kok kömürü askeri fabrikalar u -
mum müdilrliığiı merkez satın alına ko -
misyonunca 18-11-939 cumartesi giinü saat 
11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartııa
me parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan ( 178) 
lira (88) kuruı ve 2490 numaralı kanu -
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle ko -
misyoncu olmadıklnrına ve bu işle al&ka -
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o • 
dası vesikısiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (5629) 155~2 

1 - Dursunbey Devlet ormnn 1ş- vesikalarla birlikte aynı gün saat 10 
!etmesi istasyon deposunda ıstifae / a kadar makbuz mukabilinde komisyo 
mevcut (738) adet muadili (429) met- na vermeleri. (5516) 15464 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 7.11.1939 salı günü saat 
10,30 da belediye encümenine müraca-rorn:kap (102) desimetromi~p çam 

GÜMRÜK VE İNHiSARLAR V. TAP U VE KADASTRO 
atları (5594) 15573 . 

tomru(lu açık artırma ile aatılıCa çıka' 
rılmışt ır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kes:me ~--------------------------Saman ahnacak 
Jandarma Gen el 

Ankara Satın Alma 
dan: 

Komutanlığı 

Komisyonun• 

Maıa ve sandalye sahıı 
Ankara Gümrük Müdürlüğün

d en : 

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

Tapu tesçili 
Çankaya Tapu Sicilliği Muhafız

lığından : 

İ nşaaat yaptınlacak 
Ank .. ra Belediyesinden : 
1 - Temizlik hanının ilavei inşaatı 

bir ay içinde pazarlıkla yaptırılacak-

l - Bir kilosuna jki kuruş fiyat 
tahmin edilen yetmi~ bin kilo saman 
açık eksiltme usulü ile 3. XI. 939 cu
nıa günü saat onda satın alınacaktır. 

6.11.1939 tarihi pazartesi günU sa
at 10 da Akköprü civarında güm rük 
müdürlüğü binasında müstamel masa 
ve sandalya satılacağından taliplerin 
müracaatları i lan olunur.(5382 15336 

tır. 

2 - M uhammen bedeli (29973) lira 
(50) kuruştur. 

3 - Teminat bedeli (4496) lira (S) 
kuruştur. 

-7-

siltme vilayet daimi encümeninde ya· 
pılacaktır. 

Muvakkat teminat (1570,05) liradır. 
Bu işe ait evrak : Proje, keşif hula

sası, hususi fenni şartname, vahidi fi. 
at listesi, bayındırlık işleri genel şart 
name ve yapı işleri umumi fenni şart
namesinden ibaret olup her zaman Na 
fıa Müdürlüğünden görülebilir. 

İısteklierin benzeri i§leri yaptığına 
dair en az 15000 liralık veaikaya isti
naden sekiz gün eve! vilayete mlinı
caatla alacakları ehliyetname ile tica
ret odası vasikasını teklif mektupla
rına eklemeleri şarttır. 

Mektuplar yukarıda yızıh ihale sa
atinden en az bir saat eveline kadar 
makbuz mukabilinde daimi encümen 
riyasetine tevdi edilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektuplar muhür mumu 
ile mühürlü ': iadeli teahhütlU ola
caktır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (5463) 15412 

Gö(men evleri yaptmlacak 
Kırklareli 

den : 
İskan Müdürlüfün-

1 - Kırklareline 13 kilometre me
safede Kavaklı köyünde 50,18 kilo· 
metre mesafede paşayerinde 15,21 ki
lometre mesafede Koyunbabada 20,20 
kilometrede dokuz hilyUkte 15 ev ki 
ceman 100 adet tip IX göçmen evi in
şaatı kerestesinin tamamı hükUmet ta 
rafından verilmek üzere eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İnşaatın umuın keşif tutan 
29118 lira 11 kuruştur. 

3 - Eksiltme 10 ikinci teşrin 1939 
cuma günü saat 15 te Kırklareli iıkfin 
müdürlüğünde müteşekkil komisyon 
tarafından kapalı zarf uırnliyle yapı
lacaktır. 

4 - Münakasa şartname11i, husus! 
şartname, plan ve sair evrak 145 ku
ruş mukabilinde Kırklareli iskan mü
dürlüğünden alınabilır. 

5 - Muvakkat temınat akçesi 2183 
lira SS kuruştm. 

6 - Teklif mektup!arı eksiltme sa
atinden bir saat evcJine kadar komis
yon başkanlığına tevdi edilmiş olma
lıdır. 

7 - Eksiltmeye talip olanların eh
liyet vesikalariyle birlikte müracaat
ları ilan olunur."8624'' (5438) 15422 

Kapah zarfla arttırma ilam 
Diyarbakır ValiJjğinden : 

il - Şartnamesi parasız olarak ko· 

misyondan alınabilecek olan ve tes • - --------------
lirn mahalli de Ankara bulunan bu ek 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirg ~üdürlüklcrinde ve Durnun
bey revir amirliğinde g()rülebilir. 
Tomrukların beher metromikabının 
muhammen bedeli (11) lira (7) kıı
ruştur. 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçalarile 14·11-939 salı günü sa
at 15 de Dursunbey revir Amirliğine 

Ankaranın Saime kadın köprü mev 
kiinde verginin 43 he ap 6 irat tahrir 
numıırada kayıtlı yerin senedsizden 
hazine namına teşcili 9-10-939 tarih 
ve 5-73·t / 11089-5 sayılı tezkeres!le iı;
tenmektedir. 

4 - Şartname ve ke§İ f ve krokisini 
görmek istiycnlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 17.11.1939 
cuma günü saat 10,30 da belediye en
cümenine müracaatları. (5621) 15575 

1 - Diyarbakır husus! idaresine a
it Farkın, Bayıkbarku§, Bilyüksu Ha 
tuni vakıfkaraveri madraplarının 040, 
941, 942 üç senelik kiraları kapalı 
zarf usuliyle arttırmaya çıkarı lmıştır. 
Farkının tahmin bedeli 20,000 lira, 
Bayıkberku§Un 21,900 lira, Vnkıfka· 
raverinin 15,000 liradır. 

tıiltıneye girmek isteyenlerin yüz beş 
liralık ilk teminat ve ııartnamede ya
tılı belgelerle birlikte tam vaktinde 
komisyonda bulunmaları. 

(5326) 15281 

MAAR1F VEKALETi 

Fosseptik yaptırılacak 
Maarif V eki.Jetinden : 

liarnamönü orta okulu için arttır· 
lt\a ve eksiltme kanununun 46 ıncı 
maddesinin "L" fıkrasına göre bir 
foss · B · 't k . eptık yaptırılacaktır. u ışe aı 
G esıf bedeli 5053 lira 59 kuru§tUr. 

1 artnarne ve resimleri orta tedrisat da 

1~e inde görillebilir. Pazarlık 3. 11. 
1t~~9 ~urna gUnU saat 11 de Maarif Ve 
~ a etı binasında müteşekkil komis-

onca Yapılacaktır. 
li 1M:~vakkat teminat 380 liradır. Ta· 
rnt erın rnuayyen vakitte komisyona 

racaat etmeleri. 15571 

-----------~~~~~~~ 
------------------...------~ ~-o_u_s~-----
tl bise yaptırılacak 

_, t rnniyet Umum MüdÜılÜğÜn· 
"el\: 

1-z 
'llrnu ~bıta memurları için (kumaşı 
leva rn rnudürlükten verilmek ve dfğeı 

ııını rn·· . . 1 k .. ) 
atı 60o ~ Uteahhıde aıt o ma uzere 
lık lb_çogu 800 takım maa kasket kı§ · 
hine •senin dikim işi 3-11 -939 tari · 

c tesad"f .. 15 tc a k ~ eden cuma gilnu saat 
ın" çı eksıltme ile münakasaya kon 

" yt'llr. 

re\; l3e~er takım elbise için 2 met 

3 santırn kumaş verilecektir. 
biçil- Dik.im işi için 575 kurut fiat 
rnck en elbısclere ait nümuneyi gör· 
'lltııu ve Şartnameyi almak istiyenlerin 

rn ınüd" ü rllına .. urJ 'k satın alma komiııyo-
4 rnuracaatları. 

talık- Eksiltmeye gireceklerin 35 li· 
b ırık muvakkat teminat makbuz veya 
nurı : ~e~~ubu ve 2490 sayılı kanu
lerıe b~n.cu maddesinde yazılı belge· 
atte k ırl.ıkte tayin edilen gUn ve sa 

0011s.Yona eelmelcri, (5361) 
}5311 

LEVAZIM AMIRLtCI 

Kuru ot ahnacak müracaatları ilan olunur. 15Si8 

Ank ara Levazım Amirliği Satın 
a lma komisyonundan : 

1 - Canakkııle müstahkem mevki bir -
likleri ihtiyacı için 550 ton kuru ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

KAZALAR 

Eczacı aranıyor 2 - İhalesi 17-11-939 cuma günü saat 
11 de Çanakkalcde müstahkem mevki sa -
tın alma lcomiıyonunda yapı lacaktır. 

3 - Kuru otun beher kilosu üç kunıı -
Adıyaman 8 le~iyeıinden : 

tan 16500 lira kıymet takdir edilmiştir. Kendi hesabına çalışmak la beraber 
Muvakkat tcmiı_ıatı 12_37 _lira 50 k~ruştur. kendisine bir düklin ve ayda 35 lira 

4 - Tal \ lerın '1ellı gunde tcmınat ak- .. . .. 
c;alın ve ihale kanununda yarılı vesaik • ucret verı lmek uzere bir ec:r.ac ı 
le birlikte ihale ııaatından bir saat. evcl ı aranmakta olduğu ilan olunur. 15576 
komisyo:ın milracaatları. (!1544 ) a1SSi9 

~·--~~--~~~;;....._-.~~~ 

Muhtelif sebze~er ah nacak 
Ankar a Levazım Amitllği Sa tm A lml\ Komiıyonundan 

Rumeli ciheti için 

8.000 
89.000 
40.000 
89.500 
10.600 
38.700 
18.700 

Kilo 
Kilo 

.. 
Demet 

Anadolu ciheti için 

2.000 
40.000 
21.000 
~o ooo 
3.500 

16.250 
ı::ı.ooo 

Havuc; 
lspan•k 
Lahna 
Pırasa 
~ı:rcviı 
Karııabahar 
Maydnno:.: 

Yukarıda cins ve miktarları ya:nh yedi kalem sebzenin 15 . ı 1.9s9 pazartesi gllnll sa 
at 15 de İstanbul Toplıanedc Lv. Amirliği Htın alma komiıyonunrla karınlı zarfla ek· 
ıılltnıes! yapılacaktır. Heyeti _umunıiyc&inin tahmin bedeli 20804 liıa .ıo kııruu. ~umeli 
cihetınln ilk teminatı 1085 !ıra 33 kuruş, J\nadolu cihetinin iJ!t teıninatı 474 liradır. 
Hepsi birden ihale ~dilcc~Ci gibi A~:ı~~!u ciheti .ayr! ve Jfo"ll'li ciheti ayrı ihale cı
di ' eblllr. Şartnames.ı komısyonda gorulur. 1steklılrrın kıııı.' ıı vcsikalariyle berabc:ı 
teklif mektuplarıııı ılıale iaatından bir saat eveliııe kad.ır kom isyoııa vcınıcleri. 

(5349) 15322 

l(uru ot ve arpa ah nacak 
M a mcki Seyyar J a ndarma Piyade Alayı 

Batkanlıiından : 

Tnhmln % 7,5 
flktıırı bedeli M. tcmınah 

Kilo Lıra Lira kurui İhale tarihi 

Satın A lma 

ıtlin!i saat 

450.000 24750 1856 25 18-11·939 cumaı tesı ı:unü 
19500 1462 50 300,000 

Komisyonu 

Cinsi - - -
10 Arpa 

Kuru ot 
Evclce tayin o!unan. günctc talip zuhur et~cmesinden rlol ayı bu kere yeniden 
ı _ Tunceli vıU.yetı Kalan kaıasında kı ıandarma birlikleri ha.ı-vanatının bir 

u:nelllr ihtiyacı icin kapa lı zar~. us.u li:ı;- te. eksiltmeye konulan iki kalem yem 
maddcı!ne ait malUf!IB.t yukarda ı:osterıl mıştı_r. . 

2 _ Tahmin bcdclı ıle o/c: 7.5 muvaklı:at temınat mıktarları keza yukarda cöste· 
riJml5tlr. . 

3 _ Şartnameler de Kalan ıla satfn alm11 komisyonunda her zaman hazır görüle· 
bitir. 

4 _ Teklif mektuplarının yukarda vazı lı günde tayin olunan saatten bir saat 
evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde tediye cdilmis o lması Jl'izımdır. 

5 _ Bu ıaatten ıonra gelen teklif mek topları kabu] edilmez. Postada vaki ge. 
clkmeler kabul edilmez. . 

6 _ İstekli olanların mezkur ı:linde tayın olu!lan saate kadar makbuz ilo tica
ret odaaınd&ıı alınl'T'ııı müteahhitlik valk alarııu kapalı .zarfa koymaları. 

(8742·5•77 ) 15430 

Tasarrufata kıyasen muamele yapı
lacağına göre bu gayri menkul ile 
alakai tasarrufiyelcri mevcut olan· 
ların yecllerindeki evrakı müsbitele
rile birlikte Çankaya tapu sicilli mu
hafızlığına veya 6-11-!)39 tarihinde ma 
hallinde bulunacak tahkik memuruna 
müracaatları ilan olunur. (5631) 15583 

D. DEMIRYOLLARI 

Lokomotif ocakları ve 

teferrüatı 
D. O. Yolları Satın Alma Kom is

yonunda n : 

Muhammen bedeli (495100) lira olan 
37 kalem bakır loltomotif ocakları ve 
teferruatı 11.12.l 939 pazartesi günü 
ıaat 15 de kapalı zarf usulü ile Anka
rada İdare binasında satın alınacaktır. 

. Aktedilecek mukaveleye mevzu teş· 
kıl eden malzemenin imali için icap 
ettiği takdirde İdare, mUteahhlde ken
di hurdalıklarında mevcut takriben 
120 tonu temiz talaş ve 150 tonu parça 
halinde lokomotif ocakları ve saire gi. 
bi demirden ari hurda bakır verecek· 
tir. 

ViLAYETLER 

İnşaat mü na kasası 
l 11tanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

7-11-939 ııalı günü ıaat 15 de İıtanbul
da Nafıa Mıidürlüfü eksiltme komisyonu 
odasında (21867.14) lira kotif bedelli la. 
tıınbul Ciıırcbı hastanesi arazisinde yıpı
laca k Dahiliye anfisi poliklinik kısmı in
~aatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri 
ıtncl, husu'i ve fenni ••rtnımeleri pro
je keşif hullsasiylc buni\ mUtererri diğer 
evrak (110) lruru11 mukabilinde dairesin
de vcrilocoktir, 

Muvakkat teminat (1640 lira 05 kurus· 
tur.) 

İsteklilerin teklif mektupları ve en az 
bir teahhiıtte (20.000) liralık bu işe ben
zer iş yaptı&ına dair idarelerinden almış 
oldu~u veı;lkalara İ5tirıaden İstanbul viJli. 
yetine müracaatla eksiltme tarihinden (8) 
gün evci alınmış ehliyet ve 939 yılına ait 
ticaret odası veılkalarını havi kapalı zarf 
!arını 7-11 -939 salı ~ünü ı;aat {li) e kadar 
İstanbul Nafıa müdürliifüne vermeleri. 

(5237-8341) 15265 

Okul binası yapluılacak 

Bu ite girmek içteyenlerin (23594) Eskişehir Nafıa Müdürlüğiln 
liralı!~ muvakkat teminat ile kanunun dan : 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini Sivrihisar kaza merkezinde (20934,10) 
aynı giin saat 14 e kadar komisyon Re- lira keşif bedelli ille okul inşaatı 23. 
isliğine vermeleri lazımdır. 10.1939 tarihinden 20.11.1939 pazartesi 
Şartnameler (2480) kuruşa Ankara günü saat 14,30 a kadar kapalı zarf u

ve Haydarpaşa veznelerinde &atılmak·! ::mliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek
tadır. (5455) 15·137 - - - - ---- --- -

malzeme alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiıyonundan : 

İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşağıda ya
~ı~ı 3 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 9.11.939 perşembe günü saat 15 ten 
ıtıbaren sıra ile, kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alı
nacaktır. 

B u işe girmek istiyenlerin hiı:alarında yazılı muvakkat teminat ile 
kan~nun tayin etti ği vesikaları .ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
komısyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (140) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 
maktadır. (5456) 5438 

2 - Bu madraplara ait şartname Di 
yarbakır dalmt encUmeninde her va
kıt görülebilir. 

3 - Arttırmanın ihalesi 17 lkincl 
teşrin 1939 cuma günü saat 14 tcdir 

4 - Arttırma kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Farkın madrabının muvakkat 
teminatı 1500 lira, Bayıkbarkuş 1642 
lira 50 kuruş, Vakıfkaraveri 1125 li· 
radır. 

6 - Teklif mektupları 17 ikinci teı 
rin 1939 cuma günü saat 12 ye kadar 
vilayet daimi encı'ımeni rei11liğine ve· 
rilebilir. 

7 - Kati teminat mikdariyle kira 
bedelinin tediye şekli ve çeltik kanu
nu ahkamına göre riayet edilmesi la
zım gelen hükümler şartnamede yazı-
lıdır. "8539" (5439) 15423 

MAHKEMELER 

Ankara ikinci aulh hu kuk m ah • 
kemcsinden : 

Ankara Emlak ve Eytam 
ıneınur Tarık'a : 

Bankuında 

Ankarada Altındağ mahallesinde J34 
noda bakkal Hamit Uluıas tarafından a
leyhinize açılan 30 liralık alacak davasının 
yaprlmaktıı olan duruşması ııraı;ında namı
nı za çıkarılan davetiye evelce yukardaki 
adreste teblığ cdilcliai halde ikinci çıka
rılan gıyap kararı üzerine mezkllr yerden 
ayrılmış oldui;unuz yeni adresiniz de bel
li olınadıgından tebligat ifasına karar ve
rilmiş oldugundan mahkeme 10-11-939 sa
at 10 bırakılmıitır, Mezkilr tadhte mah -
kemeye gelmedıfiniz veya bir vekil ~on
dcrmedii'iniz takdirde gıyaben duru~maya 
devam olunacağı gıyap kararı yerine ka -
im olmıık üzere iliinen teblig olunur. 4111 

BANKALAR 

J. C. Ziraat Bankasmdan 
Satılık anbalaj kağıdı ve çinko 

parçaları 

No. Miktarı 
l 400 
2 (400 

(150 
s 200 

İsmi 
Mazot 
Petrol 
Pi• gaz 
Benzin 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira Lira 

28000 2100 
69500 4725 
41600 9120 

Bankamızda mevcut tahminen bin 
kilo kadar anbalaj kağıdı ile bir mik
tar hurda çinko satılacaktır. Almak 
istiyenlerin 6-11-939 pazartesi günü 
saat 17 buçuğa kadar bankamıza mü -
racaatları. 4075 
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'rf/ll!Iİ'IE UlfU/'l llUİlt55İLI HELİCJS MÜESSESRTI, 611LllTR -İ5TllltBUl 
P.H. 1400, TEi.Er. l/"1616 

1 
LİRAYI 
Her hangi bir heves uğrunda 
bir saat içinde yiyebilirsiniz ... 

Fakat, 1 Lira ile; 

- --

'' MİLLİ PİYANG O,, dan 
Alacağınız bir b ilet aize: 

8000 10000 15000 
Lira lı k ikramiyeleri kazandırabilir. 

Ankara' da biletler Milli Piyango İdaresinin resmi gi;clerinde 
Bankalar caddesi No: 40 Yenişehir Atatürk Bulvarı No: 49/ 2 

satılmaktadır. 
Samanpazarı No: 3 A 

LZ ıs~ &S 

• 

TÜRKİYE CÜMHURlYET MER T 1 s BAN KAS 1 
KEZ BANKASINDAN : • -" 

Zayi 

Bay Ahmet Vefik adına yazılı O 1 ·· ·· . 
sınıfından birlik 31102 ve 31103 nu- K UÇ u K CARI HESAPLAR 
maralı iki adet Bankamız h:sse sene· 
di kaybedilmiş olduğundan artık hük 
mü kalmadığı ve sahihine ba, ka nu· 
maralı yeni senet verileceği bildiri • 
lir. 

Yeni usulle hesap dersi 
Hesabı en zayıf olanlar rlahi azami 

20 derste yetiştirilmektedir. Ulus'ta 
Z rumuzuna yazılması. 4124 

Kirahk daire 
Yenişehirde Meşrutiyet cadde

ainde Kütükçü apartmanının dört 
odalı ve kaloriferli konforu haiz 
6 numaralı bir dairesi kira !1 ktır. 
Talip olanların Vehbi Koç Tica
ret evinde Osman Aslana müra-
caatları. 4108 1 

~1111111111111111111111111111111111111 !:.ı 
~ MOZAYIK ~ - -
~ yıkların en = 

1940 
İKR AM İYE 

P LAN 1 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıa, 1 Ağustos, 1 lkinciteırhı 

ta r ih lerinde yapılacaktır. 
Kumbaralı ve kumbara.<;ız hesaplarında en az el/i lirası bulunanlar 

kuraya dahil edileceklerdir . 

................ 1940 İKRAMİYELERİ --
1 Adet 2000 Li i:l ld< = 2000. Lira 

3 1000 - 3000. -il ,, ,, 
6 500 - 3000. il -il il 

12 250 - 3000. " -" il 

40 100 - 4000. 
" i l -

= ~ Marka moza. ~ 
- -

--------._ : iyisidir. : 

A spiratör, motör, Dinamo, .a:ntrifüj tulumbalar, ıiren düdükleri, transformatörler 
ve sair malzemesi 

DİZEL DENİZ ve KARA MOTÖRLERİ 
Eski fiatlarda bir değişiklik 

yaplmadan satılmaktadır. 
En müıait fiat ve ıartlarla 
asgari teılim müddetlerile 

aiparitler kabul olunur. 

TÜRKİYE VEKİLİ : 

OSMAN T AŞÇJQGLU Galata, Karaköy Palaı kaTŞıımda No. 84 

..11111111111111 Türk Maarif Cemiyetinin 111111111111 •~ 
................................................ ......, --- -- --

- -: Kurşun mühürlü çuva l alınız : - -., ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

~11111111111111111111111111111111111111~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - -
: KİRALIK~ - --

Yenişehir Meşrutiyet caddesin- : 
: de güzel manzaralı ve kaloriferli : 
: yedi odalı bir kat kiralıktır. lı- : 
: teklilerin aynı caddede 32 nu· : 
: maraya müracaat etmeleri. 4057 : - -
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı i=' 

, 
DAKTİLO KURSU 

64 üncü devresine ikinci teş-
rinin ilk haftasında başlı

yacaktır. {BİR) ·ayda diploma 
verilir. Belediye sırasında Ha
nef apart. No. 4 Tel: 3714 ' , 

Türkiyede eşi olmıyan 

MERAM MEYVE EVi 
açıldı 

En güzel ve çeıitli meyvelerin memleketimizde yetiftiğini 
biliyoruz. Fakat bol ve ucuz meyve yediğimizi iddia ed .. 
büir miyiz? 

Meram Meyve evi 
Size TAZE ve KURU meyvelerin en iyilerini temiz ve ucıa, 
hileıiz, cinılere ayrılmtf olarak temin edecek ve orada Ja 
yiyebilecek•iniz. 

MEYVE Sulan 
Yanınızda su katılmadan ha7.ırlanır 

Meyve tatlıları, Meyve pastaları, Meyve salatası, 
Dondurmalı meyveler 

• 

----------
Zengin ikramiyeli 

Büyük Eşya 

5/ 11 / 1939 

Piyangosu 
ikramiye 15400 

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

Kirahk büyük ev 1 
12 oda tam konfo•. T~,!~89 ı -... -.. -.. -.. -.. -.. -.. -... -.. -.. -.. -.. -.. -.. -... -.. -.. -.. -.. -.. -.. -... -.. -.. -

1 ........................................................ 1 ~!~!~tı~~~~!~~ .... "''' """"''''' " '" '" .. ""'"" " "" .... " 

Krem sa.ntiili meyveler ve tatlılar 
Evlere sipariş kabul edilir. Tel: 3130 

Vardar apartmanı • Yenişehir Atatürk Bulvarı No 31 - 33 

--- Çekil is lira - -- -- -- r.:ı e:ler · ~o bayilerinde. Cemiyetin Merku ve $ubeleriyle Yeni : 
- Post<ıha .arsı sında Erzurum Hanır. • Resmi İlin t "leri Bürosunda : 
: Bir lira nuk~ hi!•nd!' <ın lllmak tadır . ( 761i9·4!!91) 14890 : 

.,ııı ı ı ııııııııııııı ı ııı ıı ı ı ı ııı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ,,. 
A nkara Birinci Sulh Hukuk hakimliğinden : 

Türk Yer:ce ma'ıııllesi Abıışlı sokak No· 27 de İ brahim kıu Fa tma .. .. " 
.. 

h:ıc tane ca desi No. 8 ı l e Ya kup oğlu Hüseyın 
•• hıı~ tıı ne ınıbunda 25 No. da lbrahim oflu 

K1dri 
,. K ıan sok:ık 3 No da Si.ıleym :ın kı zı F eride. .. .. .. . , Aba~lı soı ak No: 23 d e Alı lülcelil kıı ı Fatma 

.. .. .. Hastan e gu rubunda 2 5 No. da İ smail k ı z ı Rezide. 
H at uniye mahallesinde orta mektep so1<ak karşısında Ahmet kı zı Fa tma verese -

ılnden Alaettın vekili avuka t Arı f H ikmeı Sokmener ta rafında n a leyhlerine açılan İ· 
zalei suyu davaı;•nın yapılmakta olan d ;,ı r•1 smasınd a ad res iniz mechul oldugundan İ · 
l&.ncn yapılan davet•ycve icahet ctmed iğı ni7.den gene ilanen usulün 141 inci mad
desi muclbince ve 20 gün müdde tle ıl anen ıoı:1va p karar· ıeblira t yap ılmasına mahke· 
mec" karar veriJm;., olr'lı11"'u ıı dan d• ı~m· ı::ı b ı rakı lan 12 Q39 can;a mba giinü !ant 
10 da m~lık!!mc le h;.,.~ t hıızır b11lunınarJ1 P.ınız veya bır vekil gönd~rmediı;inız tak· 
d irdc mahkemeniz va ben bal-ıhra!iı tcb Hı; makamı"=- kaim olmak üzere illin olu 
nur. 41 06 

J L U S - 20. inci yı l. - No: 6557 

i mtiyaz Sahibi 
İskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik FENiK 
Müeııııe"~ Müıl ilrıi· N~~ıt Ut. ÔC 

ULUS Basımoevi AN K ARA 
~ ~ 

YENİ SİNEMALAR 
BU GÜN BU GECE 

3 V A L S 

Baş Rollnd~ 
Yvonne P r imtcmps - Pierre Fer!lnay 

Nefiı dans ve müzikleri, $ahane 
dekorlariyle emsalsiz bir eser 

Seans lar : 
14 ·s · 16.45 - 18.-45 • Gece : 21 de 

UCUZ HALK MAT tNESt 12.15 de 
T AT LI G ÜNAH 

H ALK v~ SUS Sin~malarmda 

BU GÜN BU GECE 
'139 • 9-40 Sinema Mevsiminin İlk Rüyu'!t 

TÜRK FİLMİ 

ALLAHIN CENNETi 
BAŞ ROLLERDE 

Münir Nurett in - Ha:ırm - Behzat - F. Tevfik - Haliıte - 'f!unmmer 
MUSiKİ VE ŞARKILAR : 

Beıııtekir Sadettin K ayna k ve Muhlis Sabahatt in 
--- S E A N S L A R--

HALK'da: 13 - 15.30 - 18 - G ece • 21 <le 
SUS'da: 12.30 - 1 S - 17.30 - Gece : 2'130 da 1 

~'================================================================~·~ ____ ___. 

940 MODEL BLAUPUNKT RADYOLARI GELDİ 
Kôzım Rüştü Adliye caddesi 

Gençağa Ap. No. 6 Telefon : 2208 


