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Büyük Millet Meclisi dün toplanmı~ 
,.e tasirhanelerle tasir fabrikaların

dan alınan muamele vergisi hakkında 
müzakerelerde bulunmuştur. Bu hu
susta Maliye Vekilimizin yaptığı beJ 9 3 9 Milesaese Müdilril 1144 

Başmuharrirlik 1371 _J 
Yazı İııleri Mildilrll 1061 
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yanat ikinci sayfamızdadır. 

Fin-Rus ihtilafı vahim safhada 
.Finlôndiyaltlar cevabı verdile~ 

·Molotof diyor ki: 

"Ordumuz her türlü ihtimale,, 
"karşı hazır bir vaziyettedir" 

Rusların notası bir 
ültimatom mahiyetinde 

lelakkl edilmiyor ! 
Moskova, 29 a.a. - Havas ajansından: 

Finlandiyalılar mahafili, Finlandiya notasına 

Sovyetler tarafından verilmiş olan cevabın ültima
tom mahiyetinde olmadığı mütaleasında bulunma~

ta iseler de diplomasi mahafili, Finlandiya - Sovyet 
Rusya ademi tecavüz misnkının Sovyetler tarafın
dan feshedilmesinin te lıiş uyandıracak mahiyette 

Başvekilimiz İktisat 

Vekôletinde 
Baıvekil Doktor Refik Saydam 

dün öğleye doğru İktısat VekAletine 
gelerek, İktısat Vekili Bay Hilsnü 
Çakır'la bir müddet meı1gul olmuşlar
dır. BaşvekiJimiz bundan sonra Tica
ret Vekili Nazmi Topçuoğlu ile, ve • 
kalet işleri etrafında yarım saat ka • 
dar görüşmüştür. 

B B U U & B OB ıoı.-- OOOl!.Jli.1llJl 

Nafıa Vekilimiz 
şehrimize döndü 

Bir kaç günden beri f stanbulda bu
lunmakta olan Nafıa Vekilimiz Ge -
neral Ali Fuat Cebesoy dün sabahki 
ekspresle şehrimize gelmiş ve Nafıa 
V ekileti ileri gelenleriyle dostları 
tarafından karşılanmııtır. 

Menemencioğlu 

Lond'ra'da 

Heyet Reisi dün Lord 
Halifoks'la görüştü 

olduğunu beyan etmektedirler. Londra, 29 a.a. - B. Numan Mene-
Finlandiyalılar mahafili, ademi tecavüz misakı- mencioğlu riyaıetindeki Türk heyeti, 

nın 21 ikincikanun 1932 tarihinde üç sene için im- Manı ıahillerindeki limanlardan bi -
za edilmi' olduğunu, her iki senede bir zımni ola- rine çıktığı zaman bir çok zevat tara
rak tecdit edilebileceğini ve feshedilebilmesi için f ından karşılanmış ve heyet ekspres
altı ay evel malfünat verilmesi muktezi bulunduğu- le Londra'ya hareket ctmittir. 
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/ngiltere ile Almanya arcuıncla deniz harplerinin vuku bald..,. 
ıahaları göıterir harita 

Deniz harbi 
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Bir İngiliz kruvazörünün 
battığı teyit edilmiyor ! 
Londra, 29 a.a. - İyi malumat alan mahafil, 10.000 ton hacmin-

deki bir İngiliz kruvazörünün batmış olduğuna dair alınanlar tara· 
fmdan verilen haber haldan.da ademi malQmat beyan etmektedir. 

nu beyan etmektedirler. lJ. Numan Menemencioğlu, Viktor-
== ...... ~~~__....._-'"'~~~---~~"~~-~ ~ ·----rı;.,... ... ~ 

Aynı mahfile .göre alman radyosunun 
evela bir ingiliz muhribinjn batmıı 
o\cluğunu haber vermiı, müteakiben 
batan geminin bir kruvuör oldui~ • 

liur eaecckôütun ihtı afların hallini bir uzlaştırma Halifax adına B. Oliver Hervey, ve 
komisyonuna havale etmeyi kabul etmişlerdir. ticaret nazırı B. Cadogan adına da B. 

Diplomasi mahaf ili, B. Molotov'un notasının sov - Gladwin Yobb tarafından selamlan -

yetlerin bütün şarki Baltık'a hakim olmak niyetinde mı§tır. 
B. Numan Menemencioğlu ve Türk 

-------------------------·------,olduk~rınıiç~dmebe~~~u~ ~~tib~ı.~~h~e'd~iik~etl• 
mütaleasındadır. 

Finlandiya hava Jali bataryaları 

Karşılıklı 
• tecnt 

mücadelesi 

Lordlar Kamarasında 

Türkiye hakkındaki 

bir sualin cevabı 

ri müddetince, hükümetin misafiri o
Bu mahafil, sovyet notasında ileri lacaldardır. 

sürülmüı olan bu delillerin bilhassa 
dahilde propagandayı istihdaf etmek- Heyet reiai Lord Halilak.'la 
te olduğunu ilave etmektedirler. görüştü 

Sovyet raclyonınan ıiJcletli Londra, 29 a.a. - Dün Londra'ya 
gelen türk ekonomi heyeti reisi Nuneıriyatı 
man Menemencioğlu bugün saat 16.30 

,.,.,. 
İngiliz b~hriye mahıtm, °iiminla

rın böyle bir haberi o::taya atmaktan 
maksadları, Londra'nın İngiliz harp 
gemisinin nerede hulıınıiulunu göı • 
terecek bir tekzip neıretmeıi netice • 
sirı istıhsal etmek olt'uğu miltal• • 
aındadır. 

Bu · mahafil, vaktiyle almanlar ta• 
rafından Ark Royal tayyare gemiıi • 
nin battığı ıuretinde verilmi! olsa 
haberden maksat, alınanların bu ge • 
minin nerede bulunduğunu 5ğrenmelc 
arzuları olduğunu hatırlatmaktadır • 
lar. 

Falih Rıfkı ATAY 

Londra, 29 a.a. - Lordlar kamara
sında, kıratın nutku üzerinde yapılan 
müzakereyi müteakip Türkiye hak -
kında hükümetten bir sual ıorulmut-
tur. 

H ükümet namına bu ıuale cevap 
veren lord Stanhope demittir ki: 

Ha•adiı c:la:ha fazla denizlerden 
aeliyor. Reami tebliğlerde ne Maji
bo ve Zisfrit hatlarmdan, ne de 
h.va hücumlarmdan bahsedilmek • 
tedir. Almanlar, İngiliz tecrit planı
lla, timdiye kadar kimsenin hahn
ba celmiyen bir mukabil tecrit 
Planı ile cevap venniye tetebbüı et
tiler. Miknatısli maynler yüzünden 
timal denizinde ıeyriıefer pek teh
likeli bir hale gelmiıtir. Hemen her 
Riin bir aürü gemi batıyor. Sigorta 
Primleri azi.mi hadlere çıkmıtbr. 
l>ün Doyçland ceb kruvazörü ve ar
kadaıı ile bir İngiliz muavin kruva
törü araımda geçen muharebe iz
landa açJldannda olmuştur. Al
lbanlar tarafından battığı iddia ve 
İııcilizler tarafından tekzip olu
l'lan bir ba§ka İngiliz kruvazörüne 
lzlanda ile şimali lngiltere arasın· 
daki Şetland adaları civarında hü· 
ıı:um edilmittir. Almanlar, timal de· 
llİzinde ve Atlantik fimalinde ingi -
liz aeyrisefer serbestliğinin ciddi 
•ekteye uğradığını aöyliyecek ka- • 
dar ileri varmaktadırlar. 

Moskova, 29 a.a. - Sovyet rady~ da Hariciye Nezaretine giderek Lord 
ıunun Finlandiya aleyhindeki propa- Halifaks'la ilk mülakatını yapmıştır. 
gandası, bu sabah §iddetinin ıon had- Yarın hükümet azasından diğer 
dine varmıştır. Bu sabahki ilk emis- bir çoklarını ve bilhassa ticaret nazı
yonda Helsinki hüklimeti erkanı rı Stanley'i ziyaret edecektir. 

Londra, 29 a.a. - İngilterenin ce • 
Bitaralların aahillerine vuran bir nubu prkl sahilinde mayne çarparak 
mayn zararaız hale getirildikten batan bin tonluk Rubiılav vapurunun 

"Kuduz köpekler" diye tavsif edil -
"Türkiye ile uzun seneler için dos

tane anlatmalar yaptık. Bu anlapna
ların Türk milleti için olduğu kadar 
İngiliz milleti için de iyi olduğundan 
herkes emindir." 

mitlerdir. 

Spiker, tunları ilılve etmiıtir: 
Baltık'taki kızıl donanmanın bah

riyelileri ve aovyet tayyarecileri, de· 
(Sonu 5 inci sayfada) 

Fakat bütün bu hadiseler, İngiliz 
•dalarının yalnız §ark aahillerini 
tehdit etmektedir. Fransa ile ada
lar araımdaki aeyrisefer emniyet 
altındadır; Kllnada, Birleşik Dev
letler, Cenubi Amerika, Afrika ve • 
diğer kıtalardan İngiliz limanlanna 
her gün gemi kervanları gelmekte 
devam ediyor. Bununla beraber ln
tiltere'yi aulha zorlamak için yapı-

B. Gafenko Romanyanm 
dış politikasını anlattı 

Bükre9} 29 a.a. - Rador ajansı bildiriyor: Hariciye Nazırı Ga· 
fenko, ayan ve mebuıan mecliılerinin bugün yaptıkları mü9terek 
toplantıda Romanya'nın harici ıiyaaeti hakkında muf aaaal izahat 
vermiıtir. (Sonu S inci sayfada) 
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Romanya yalnız 

kendi mukadderall 

i~in dövüıecektir 

Romanya Başvekili 

Tataresko'nun beyanatı labilecek en büyük tazyik, bütün ı 

i 
k. r.;;ı.,. .;::!_ 

•il~hlarını kullanmaktadır. ~ r Bükreı: 29 a.a. Rador ajansı bildi -
Malumdur ki ilk zamanlar ingi- - /*'"f v riyor: 

ı· b , 'd k . ız a lukaaı Almanya Y.~ gı ec;e. Bqvekil Tataresko radyoda umumi 
tnuanen bazı ~fya.ya munha.ıır. ı~ı. _ ~ ~· i I'~ - , ,,. vaziyet ve hükUınetin programı hak • 
Almanlar, evela, bıtarafları ıngılız- 1 kında uzun izahat vermittir. 
leria bu tecrit hareketine karp mu- Romanya Bafvelrlli B. T aferıMQt Bltwldl barict ıiyuetten bahıeder 

(Sonu 5 iaci sa,_ı ıdı) - Sa.ip ıarafmıd.aı - (Soaıı S laci u1flldı). 

Ressam general 
Halil hakkında 

Jüri ôzasından birinin 
• 

gazetemize beyanatı 

Cümhuriyet gazeteıinin 28 ikinci
teJrin 1939 salı günkü nüahasında 
"acıklı bir hadiıe" aerlevhasiyle inti
ıar eden bir yazıda üstat general Ha
lil'e ait tabloların ilk devlet resim ve 
heykel ıergisine alınmadığının yazıl
mıı olmaiı üzerine, gazetemiz muhar-

( Sonu S inci sayfada) 

Devlet iktısadi 
teşekküllerinin 

umumi heyeti 
Sermayeleri devlet tarafından te. 

min edilmiı müesseselerin 1938 yılı 
bilançolarını 3460 sayılı kanun mu
cibince tetkik ve tasdik edecek olan 

ıonra muayene edilirken (Sonu S inci sayfada) 

İzmir tütün piyasası 
niçin geç açı.hyor ?. 

Ticaret Vekilimiz Nazmi Topçuof[a· 
dün akşam tütün müstahsil/erine 

radyoda güzel bir hitabede bulundu 
Ticaret Vekili Nazmi T opçuoğlu, bir muharririmize vaki beY'b 

natında Ege mıntakaaı tütün piyaaaıımn ilkkinunun birinci ıünü 
açılacağını bildirmi~lerdi. 

Haber aldığımıza göre, tütün piya
sasının açılması, ilkkanunun dördün
cü pazartesi gününe bırakılmıştır. 

Bu ıon kararın alınması sebepleri 
etrafında selahiyettar bir zat bize 
a,ağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Memleketimizden mühim miktarda 
tütün mübayaatında bulunan, Ameri
kan Glen Kumpanyası şark memle • 
ketleri umum direktörü ile İzmir şu
besi direktörünün seyahat ettikleri 
vapur ingiliz kontrol gemileri tara
fından Maltaya sevkcdilmiş olduğun
dan, Kanunuevclin birinci cuma gü
nü açılması mukarrer olan Ege tiitün 
piyasaaına mezkur kıımpanyanın iş
tirakine maddeten imkan kalmamış • 

biltçe, adliye, Divanı muhasebat, ma- tır. 
liye, iktısat ve ziraat encümenlerin- E üt" · 

1 
k .. 

d . . . ge t un pıyasası açı ır en, ote-
en seçılmıı ba ıle, kanunen bu he-ı d be . k ··h· t"t" ··b 
t · t' ~k d k d" ~ • b .. en rı pe mu ım u un mu ayaatın-ye e ış ırd e ece ıger aza ugun d b 1 b' k ıh • 
t d B .. "k M'll M 1 .. k" a u unan ır ump?n!rantl'!, . . t:ya-saa on a uyu ı et ec ısı u- f k . 

tü i d 1 -L k"" bili rında olmıyan ev alade bır sebep do-panes n e top anar ... mez ur n 
solan tetkik ve mUnkere edecektir. (loau .S iMJ •1..fatlı) 
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Müttehit Amerika 
ve Avrupa harbi 

Belediyeler imır 
heyeti Nlflı 

Y k
AI 

1
• ba~ T isirhane ve · lisir f abrlkalarından ve11ı e a e ıne yılDIJOI 

• Dahiliye Vekaletine bağ!lı belediye- ahnıp ahnmamaSI miıakere deli 
Harbm ili.nma tekaddüm eden 

bir Jlaç ayı Nevyork'ta seçirmiıtim. 
Harp ilan edildikten aonra, Kana· 
oa - Mekaika, Atlantik • Paasifık a· 
raaında uzun oir aeyahat yaptım. 

Amerikalıların yeni bir Avrupa 
harbma kanpnak niyetinde olma· 
dıklan öncede nmahimdu. V eraay 
aulhu, harp borçlannm ödenmeme· 
ıi, iktiaadi buhran (1), ıil&haızlan
ma teıebbüslerinin muvaff akiyet• 
aizlifi, Japon,.a'nm tark aiyaaeti, 
panamerikanizm.. ilah.. iJ&b... ve 
biri diğerinden mühim daha bir 
çc~ Mbepler. 

aal&h için en az, iki ıulh aeneainin ler imar heyetinin Nafıa Vekaletine 
lbım oldufluna .a,.ıü,.orlarcb. devri hakkındaki kanun projftinin 

Anupa harbmm Amerika'daki Kamutayın bu devresi içillde kanuni
teairlerini ve bitaraflık lcanununan yet kesbetmeai temin -olunacaktır. 
tadil sebeplerini bu, ıulh ihtiyacı- Projeye göre belediye tqşkilatı olan 
nın rakam ve arafilderle teabiti ka- yerlerin halihazır haritallarlyle mUs
dar hiç bir feY daha YUzuhla izah takbel imar plinlan. içme •uları. mu• 
edemez. 

1 

baha, lağım ve elektrik tesisleri Da-
Harbm ilan edilditi Aatlercle A- biliye V~kaletinin tasvibiinden geçe-

merika radYol h tt" R it'• j cek mesaı programlarına gt5re yapıla-
an, • a USTe m k S l"k ı· · 30 • · l' nutkuna tekaddüm ederek bir a- ca tır. er..e ı ge ı~ı ı:ıın ıra ve 

tızdan• ' daha fasla olan beledıyeterin program 
Mütt' h •t d 1 ti • 1 'it , lı i_şler için her yıl bütçeleıiinden ayı-

vap ı~ı ı ev el erınt ngı er~ ~e racaktarı tahsisat miktarı varidatın 
,, acax an aatıı ara a•aaaut ıçın .. d d v k 
K d ' b" f L-J ğ h yuz e onun an aşagı olamıyaca tır. 

ana a nm ıtara aa aca mı a • B ·b· 1 d b · :ı.. • h · 
b rd·ı Ond b. A u gı ı yer er e u ışler ~ın ta sı-

• - • er ve ı er. aa aonra ır ay • 1 d ğ h · 
Am_..!11_ l la A L l • · ·k k k" h 1• d mi sat ayrı ma ı ı veya ayrılaı:ı ta sısa-

cnaa ı r vrupa narp enmn, me~ı a, le ze a .a 1"!1 e, me e- tın muayyen haddi bulmadıığı goril -
ne tekilde biterlene Wtainler ve ne ~etin sulh ve aabf ıhtıyaçlarmı te- Iürae bütçeyi tasdike selahiyetli ma
tarzda taafiye edilirlene edilainler hfe çah§b. ~al!armı sata~akl.ar fa· kam tarafından resen ithal vıeya nok
Avrapa'da daimi bir aulhun teeuü- kat harbe gırmıyeceklerd1. Bıtaraf- ıanı ikmal olunabilecektir. Bu mak
aiine 1'•rdnn edeceii kanaatinde bi· Irk kanunu bu tekilde tadil edildi. aatla ayrılan paralar belediyeler ban· 
le delillerdir. Bugün cofrafya, 1'a· • - • kasına gönderilecektir. 
rın aüfua, bir batka gün dil, ırk, Japonya'nm ıarktalü aiyaaetinin, 
i~tiaadi menabi hatta kültür Avru- cenuptaki latin Amerika devletle· Belediyelerin yapacakları işlere a
pa'da, müstakil bir devleti ortadan riyle teırikimeaai cereyanınm - it fenni prtname ve mukavelename
kalcbnnak veya bir harp Önce or- panamerikanizm _ amerikalıları ler tipleri Nafıa Vekaletince hazırla
tad• kaldmlmıt müstakil bir dev- Avrupa harplerinden fazla iıgal e- nacaktır. Proje iluıar ve inp ve tesi
lete iatiklalini iade için iatifade e- den meaeleler olmaama raimen, sat işleri müteahhitlerine ihale edil-

dikten ıonra murakabeleri de Nafıa dilellilecek en ciddi harp aebepleri· hatta amerikalılar araaında, Ame-
Vekiletine ait olacaktır. Kontrol ve dir. rika'nın günün birinde Avrupa lıar-
murakabe iglerinde istihdam edilmek 

Amen"ka ananesi bunun tam ak- bma ittirik edeceiini veya etmeai 
aidirı 

a - Aa.erika'da ittihada clahll 
48 deYletten hiç biri ne arazi, ne 
nufua, ne iktisadi menabi ne de kül
tür itibariyle biribirierine müsavi 
delillerdir. 

b - Amerika haiati,.aacbr. 48 
devletin hiç birinde hıriatiyanlık
tan baıka din ekaeri,.et tetkil et • 
mez. 48 devlet halkı da İngilizce ko
nQf1D'lar. De•letleıden bir çojma11D 
halla men,e itibariyle aJDI kandan· 
dırlar. Hepsinin kıta üzerindeki ta• 
rihleri, kıtanıa iatikltaline ait ümit 
ve encli,eleri müıterektir. 

üzere Nafıa Vekaletince Hizumuna 
lizım geldiğini aöyliyen oldukça bü-

göre o İ§ için tayin ve izam olwıacak 
yük münevver bir ekaeriyet vardır. 

yüksek mühendis, mühendis ve diğer 
Bilhaaaa, harp, Amerika'nm mütte· fen adamlarının ücret, harcirah, ve 
fikler lehine müdahale&İni icap et-
tirecek tarzda uzarsa!.. zaruri masrafları alakalı beledi:rcler

Bunun bir temenni mahiyetinde 
mi kalacafmı, yoksa amerikalılarm 
müttefikler lehinde ve totaliter dev
letler ale,.hinde iararla izhar ettik
leri hiuiyatm fili bir ifadeai olarak 
tabakla* mu edecetiai ta'J'in. tim· 
elilik - INlbaua UNO m ilk aylann· 
da yapılacak olan riyaseticümhur 
intihahmdaa önce - lmü.ıwz -
dır. Ben ıahaen ameriJr:alılarm, fi. 
len harbe girmeseler bile, mütte • 
filrlerin harbr kazanmalan için el
lerinden releni ,.apacaJdarma kani-

ce inşaat tahsisatından ödenecektir. 
Projeye bağlı kadroya göre beıledi

yeler imar heyeti, yapı işleri tehıirci
Iik fen heyeti reiıliiine merbut ola
caktır. 600 lira ücretli bir mütehassıs 
350 lira ücretli bir yüksek mühendis, 
300 lira Ucretli bir tef haritacı, 250 Ji. 
ra ilcretli bir haritacı, 130 lira ücret
ti bir reuam ve su i'leri için de 470 
lira ücretli bir yükaek mühendis, 300 
ve 250 Ura iJcretli fki yUkıek mühen
dis veya mühendis, 200 lira ücretli 
bir ressam. 150 lira OcretJi bf r fen 
memuru kadroyu te§kil etmektedir. 

Hmıs'ta er 65 santim 1 
Dün ıehrimizde hava sabahleyin 

Maliye Vekilimiz izahat verdi - Madde 

1 ktisat Encümeninde yeniden görü~ülecek 

dumanlı ve 6ğleden sonra az bulutlu 
geçmiı, rüzg~r aakin kalmıştır. Gü • 
nün en yüksek sıcaklığı 8 dereceye 
kadar yükselmiştir. Yurdda hava Ak
deniz kıyılariyle doğu bölgelerinde 
ve orta Anadolunun prk kısımların-

Büyük Millet Meclisi dUn B. Sem· 38 9ellei!Dde 75 471 da açık geçmiştir. DUn aabah saat s e 
aettin Günaltay'ın reisliğinde toplan- 37 ,. 98 450 kadar yalnız bakkari çevresine düşen 
mı•tır 38 173 621 liradır. Bun-

x • " yağmur, metremurabbaına 4 kilogram 
Devlet dcmiryolları ve limanları iş- 1ar tahsil edilmittir. Binaenaleyh mu-ı su bırakmıştır. Muhtelif çevrelerde 

letme umum müdürlüğü 935 mali yılı afiyet koyacak olursak hazinenin za- devam eden karın kalınlığı Uludağ· 
kati hesap layihası g<Srilşülürken rarı tu arzettiğim rakamdan ibarettir. da kırk, Erzurum'da 12, Hınıata 6!, 
söz alan Refik İnce (Manisa) anaya- Otta yerde Maliye Vekalet~ni tefsico Ardahanda 10 santimetredir. En ytilıc· 
sada kati hesapların o mali yılı takip sevkeden şu sebep yalnız kanunu iyı caklıklar sıfırın altında olımlıc sek aı 
edecek sene içinde bliyilk meclise ar- anlamak yahut da maliyecilik ederek Karata bir, Erzurum'da 2. S.. Uz ere 

vaa'ta zedilmesi zaruretine işaret etmi§, hal- varidatının noksanlaşmasına razı ol • 4; sıfırın Ustilndo olınmlr ilse-
b~ki b~nun 5>35 sen~ ait olduğunu mamak diitönceıi değildir. Demin ha· p.Jc'ta 10, İzmir'de 17, Antaı,... re U 

da 19 aoylemıştfr. Bazı batıplec-. de aynı mil· zı arkada;lar dediler ki eğer tialr fab derece kaydodi1m1ftir. 
taleada bulunmuılar, neticede Divanı rikuı denilen bir fabrikaya taafiye i
Muhuebit em;ümcni rei:ii ve mubitil 1 çin dihi bir nMlkino iOtirilmiı İIK bu 
muharriri buluwmadıtından maddo .. terakkiye glden bir yoldur. Bunu mU. 
nin müzakeresi tehir edilmiştir. kelle! tutacak olursak bu geriye git • 

Bundan aonra muamele vergisi ka- miye sai~ olacaktır. Bendeniz bunun 
nununun ikinci maddesinin C fıkrasın aksini zannediyorum. Bugün eter ki 
daki tbirhane ve tiair fı~ikalp-ı tasfiye makinesini kullanan taairba -
kaydının hudut ve sümulünün tayini neyi muamele vergisinden muaf tu • 
hakk\ndatd tofılr talobl dolayıılyle tacak oluraaJc blr $Ok Hrıftayt tarft• 
bütçe encümeninin mazbatasının mü- derek yalnız tasfiye yapmak için ku
zakereaine ba;lanmıştır. • rulan müesseseler ya kapanacaktır, 

Bütçe encümeni muamele ver&iıai ;yahut ufak bir. sermaye ile itlemlye 
muafiyetinin yalnız tAaire mahsus o- mecbur edeceğız. Tabiatlyle bu slbi 
lup tasirhane ve tbir fabrikalarının müeaseselerde, hem tAalr, hem taaflye 
muamele vergisine tlbl olduğdnu ve yapan müesseselerle rekabet etmlye 
fıkranın tefsirine mahal olınac!ıftnı, .imkh bulamaz. Taair ve t•fiyeyi bir 
iktisat encümeni ise bütün bu müea • likte yaptığım halde ben mua • 
seselerin veraiden muaf olmaları 11- mele ve:gis~.nde~ muaf olursam 
zım geldiği neticeaine varıyordu. elbette ki otekı benimle rekabet 

Söz alan muhtelif hatipler her iki edemez. Bundan dolayı bu re-
encümenin gCSrüfiinU müdafa'.a ettiler kabet~ ikt1$adiye g~riye dolna &itml· 
ve encümen namlanna mazbata mu • ye saık .olacağı endıtniyledlr Jd baa-
h · 1 • bo 1 . ahat di ların mükellef olmuı ıtnm pldlll amr en uzun y u ız ver • ·· ıal da u_...,.. ... __ ......._ da 
ı mu eaaın yız. ~"- ~-- • er. . 

hi böyledir, ıhraç ol'P*l bir .-dde 
Bundan eonra aös alan Maliye Ve • ar.zettiğim gibi hem tlalr ıa. tu8Jıt 

killmiz ıu izahlarda bulundu : ameliyesini yapan bir mlt•ıt1 IW• 

.._ Diva. bütün esası tasir ile tas- mele vergiainden muaf otura diler 
fiye ayrı ayrı mıdır. bir ICY midir, taraftan yalnıs taaRye fabrikuında 
değil midir. Tbirin, tasfiyenin li'igat- çıkmıt olmak itibariyle muamele ftr
ca da, kanundaki büküm itibariyle de, '--•-- _ .. _ 
6J&-k -J • d ;ı .. f k gi•i ne mükellef UIUUllure& lbnJıs. 'lllUV" nu. çÇ'pnın e, arapçasınm --. ren - . 
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Siya 

Vekille 
si vaziyet dolayısiyle ve İcra 
ri Heyeti karariyle tlJtm ve 

man 
aylık 
de ter 
baylar 

evra için celbolananlarla altı 
hbmetJerinf ikmal ettikleri isal
his edllmemfg olan yedek ıu • 
ı 45 ,UnlUk ıtaJ mUddld ve 

altı ayl ık hizmet müddeti eanaaında 
maaş verilmişse, terhis edllecıelıc· 
amana kadar o tertip llsednden 

erilmefe devam olunman Ma· 
eklletlnden al~darlara bildi· 

naaıl 

Jerl z 
IDUf v 
,u,. v 
rllmltti r. 

o 
ıu Er 
ı.ım.1r 
h fen 

Orman Umum MüdürliilGnde 
rmuı Umum MUdUr muavini Ha· 

kut muavinllk gene uhdesinde 
prtlyle terfian 90 lira maaı· 

heyeti balıfına tayin edllmiı,t· 
tir. 

damdı n da muamele ver.ut-1 Wda-
ralain. 

Eml n 8uak (Eakitehlr) - • dol 
(OWtlflneler). ruau o. 

Mal 
...ı&) 
.....ı.z. 
tefllftn 

iye Vela:ill Fuat Alrab (Do
- lnpllah o da olm, o .-. 
da ıeUr. Fakat ...... Jpn 
.. ,... badu. 

o - Kanunlan ve idareleri biri
birlerindea çok farklı olan ba 48 
ittihat devletJnden bazılan pla 
maddeleri, buılan aanaJİ ham 
maddeleri 1'etiftirirler. Baaa de•· 
letl....ı. ,.alma aana1'i mahaalleri:rle 
YQ'& tw-ia:m plifted'J'lıe ••Pz""-• 

N. H. ATAY çeainin de ayn ayrı olduğunda bit medı~i zamanda hiç blrW ile nbbet 
• fiık'ki fGpıbe yoktur. Orada ,nphe e- edeımyccekt!r. Bunun -le \lef • 

Manakalat vek&letlniıı ._ madlıt bnuDwı h\\kümterine gisi geri verilecek p&,.ada ,aı-m. 
f Gri 

dqdly 

Şiire! ,,...,_, 
mnıJNinı plince; 1llr -'a
ot ~ ıara karan Ildır o1c1u1ıc

_,. iirtık llall19 VeJdJedlilil 
.t9Rlbwfen tahlr I•~ 8P'Jf' 

karar çıkana w. .,.... .... eclol 
hkat ...u ~ ı.e,ı. emret • 

diyemeyls. Ne olana o.._ ar

ilah ... ilah... lllh-
AmerikaJıları dünya - &ilhaHa DUn bUkUmet tarafından BUyUk Yem• hı-ası ,....__ "' , .... • ~ ....... ....ıstur. 

UI ....... ___ .. .&.:- R-···~~,.. .. : ... : ""' ... :ı. ,. .• --•L... ~· .. .. • • • • 
muaf tutmuftUr. Tasfiye lmeHyeıi- likki ve almıt oldup rekabeti ilnlla
nl sarlh auı-ette mMEellef tu1muftur. diye bu yoldaki mlelaeeelerln, p,ai Aftt!P& - itlerine kanfmaktaa -

bilhaaaa harple bnfmaıktan - me
ud .. Amerika aaaneei baclurs 

lttlhaclm bu iftirlklere •e ba 
farklara rafmeD ve 48 deTletten her 
hiriDin ı.tikllline tam hürmet f&l"
ti7le realize edilmit olmasıdır. 

Millet MecHllne iki llylba ve bir tes· Nafıa Veklletiyle aynı binada ça-
kere wrilmlttir. tıpnakta olan MUnakalit Veklletinin 

Uylhalardlm blrlncW SıYU • Er- bir kııım daireleri Atatilrk Bulvarın· 
surum battuun UnuhmetJer latu- da iaticar edilen bir apartmana nak· 
,onuna tem4ldlne aittir ve bunun ledilmiıti. Veldletin diğer daireleri 
için tahelsat lıtenllmektedlr. U7fba, de gene Atatürk bulvarında icar edi· 
anfıa ve btlt~e mc0me1llerine hrnle len diğer bir binaya nakledilmek llze
eclilmlttlr. redir. Aynı binanın alt kıamını da 

:Amerlrahlan:. ~~lerini alaka· ikinci llylba, belediye ltlerlylı a. MllH Piyango idareal ltpl edecektir. 
• k llblı cual hOJdlmler hakkındaki 416 

dar etmiyen be)'Delmilel ıılere pe numaralı kanunun buı maddelerini 
a1al ercliremedilderini, hatta akıl defiftiren 1&08 sayılı bnunun birin
erclirmek içüa kendilerini zorl~ el maddesinde delltlkllk yapılmuı • 
itiyadmda olmadıklarmı herkeı bı· na dairdir ve dahiliye, adliye enci • 

Çağrı 

Orta yerde dava ıu iki&i beraber tasf'f ye i~e tbiri. bir arada 1af*l mtl• 
olacalıc oluru. bu ik.i iıi bir mUeuese eaaeselenn, tasfıye.den dolayı mua • 
beraber yapacalıc olursa. tasfiyeden mele verglıinde, dıier arkadqlar el· 
dolayı mükellef olmalı mıdır? Yokla bi, mükellef olmaaını iatemekteyim. 
ŞQranın verdiği karardan anJatıldıtı Aksini terakkiye mlni görüyorum. 

lir. me'nlerine havale edilmigtir. Tezkere 
.Ama.utluk, Çek-1ovak,.a Av· de 935 mali yılı huine umuml he.., 

nıpa'mn nereainde idi? AvuatUI')'&• bına ait mutabakat beyannamesinin 
hlar hakikaten Hitler'in aöylediii verildiğine dair Divanı muhasebat 
aibi alman dilini mi konuıurlardı, tezkeresidir ve Divanı muhasebat en
a)'llİ kandan mı ıelmitlerdi? Dan- ctımenine havale edllmlttlr. 

veçhile bu, thirin mütemmim bir a- TWrln iebibl iıtistıMı a~ıktır. 
meliyeal glbl muafiyete gidilmeli ml· Muamele verıfainin iıti.maya ait fık
dlr? Dlva budur. Yoba ayn oldutu ra1an dikkatle matalea edlllne g8rii
takdirde tekkl tllpbe yoktur. Şimdi Ulr ki, ufak tefek el sanat ve himıet
buctin memlcketimüdc, merkezde ve leri, lnınei nauharrikeai bet beygir • 
mülhakatta gerek zeytin yağı, gerek- den, 10 ameleden agağı uf ak telek tek 
ee diğer nebatlardan yağ iıtibsal eden tqlı ve saire ne yaparak bilyUk ıer
fabrlkalann adedi ~75 dir. Yani bu maye konmaaına ihtiyaç g&termiyen 

X Arzuhal Encllmeni bugfln ... t ra.Jaımda deir, tufiye yaf t&alr '" itler için vergiden istisnayı muta-
14 te toplanacaktır. fl f'-L ... n.-•--- b -' da ta ye yapan ~u• eı:-- • aımmındır. Vazii kanunun makaadı 

çis bir vakitler alman cofrafyatınm 
içinde mi lcU? Bina tahriri biten klSylerimiz 

Balıkesir merkez kazasına bağlı 
334 köyde yapılan umumi bina tahriri 
niaamı dairesinde tekemmül ederek 
bitmiıtir. Bu köylerden bir kısmının 
vergileri 1938 mali yılından, bir kıs
mının vergileri de 939 mali yılından 
itibaren yeni iratlar üzerinden tahak
kuk ettirilecektir. 

--- ------ - --- - bildir. Bu 275 den 267 ili yahu• d8ir budur. Bu maksat diğer bir ameliye 
ile i~~gal ediyor. Bunlu muamele ile tasfiye edilecek oluna mevzu gı
•ergıatnden ~n maaftır. Banda da meeeleal defildlr ld iyi yaf, IıcatU 
d!vamız.yoktur. Bir tanem yaJms tu- yaf ylyecefis denaln. Böyle defildir. 
fiye ile ıftipl etme1ıct.eclir. Bu da mu- Beri tanftaki adam bu ameliyeyi yı· 
amele vergiaiyle milkelleftir. Busada pıyona vergiyi vermelidir. Bencı 

Teldrc:lai Mebusu Cemil Uyı.dm, 
ve ailt1i blytlk kayıplanndan dolayı 
en acı günlerinde yüksek ve aıtl all· 
ka ile teselli veren mektup, telgraf 
göndermek ve cenueye lttirlk ve zi
yaret etmek suretiyle kendilerini mü
teşekkir ve minnettar bırakan biltiln 
dost ve arkadqlarına arn mkmettart 
eyler. 

da divamıs yoktur. Geri blaıı yedi ba 
i · B'.yük M 1i • u--L- yalnıs taaflye yapanJan da vergl-

tane• ıae u ec aın m ~re · · l-' i 
·nı · t kil ed h .... i h den istiına etmelıdır. (En ,..ı o ıea-

zeını nı eı en em ~s r, em 1 ") 
•1 .... en 

tasfiye ı e ufrapn m6eueaeleru.ır. B 1• yi h-LL-k . " u ame ıye yapıyoru mu ..-
Bu yedı mueeaeaenin 36, 37, 38 HD• ıurette bu mükellefiyeti o da verme-
lerincleki vergileri tabılı1ıı::bk ettiril • liclir. Ve yahut arkadqlar, beadeniz
mit ve taheil edllmiftir. ce yalnız tasfiye fabrikaıı kuran a-

ta 
bY.ldt 
den 

•• mittir, 
tık bu 
yetega 
mua bi 

içtihat mutadır, umumtdlr, 11-
yyerdir. kendi lçtihadımıza ay· 
le bunu vuiikanıma 80l'llladan 
deliın denek, zannederim doi· 

ı:aa. ft\rayı DeYlet hmsi haaa
kabule 
ru ol 
aatta 
Ve ge 

Jrarar vennitH iııfu eclllmiftir. 
ne inf a.z edilecektir. Arzetti • 
bi, bu 7 mUeneaeııin unuttu -
36, 37, 38 seneleri vcrgı1ed tah 
mittir. Bundan başka Şura ka
da tenfls editrniıtir. Diğerle

ğim gi 
ğumuz 

sil edil 
rarlan 

acut ederlene onlar da alacals· ri mUr 
tardır . 
Şu 

iwn e 
nunun 

mınuatımdaki arzetmit oldu
sbap dolayısiylc biz bunu lca
ruhuna. maksadına muvafık 

diğiınizden dolayı heyeti teı· g8reme 
riiyeye ne buyuruyorsunuz diye tef· 

n getirdik. Fakat gene arzede· 
erhangi bir suretle mahkeme
kan kararı o hadise hakkında 
vacibillinfaz addetmekte bera· 
ndimizi artık buna milmaail 

ıir içi 
yiın, h 
den çı 
muti, 
berke 
hidisat hakkında hiç bir vakit heye

iyeye ne derainiz diye aormak 
istemek hakkından mahrum 

ti teJrİ 
tehir 
adde tmiyoruz. (Tabit seale,-i). 

Bu 
ler me 

Amerlka'da bil' Nebrena = bir 
Arizona devletinin mevcut olduğu· 
nu, yahut tek baflDA AvuatUl')'a'dan 
da, Amavt1tluk'tan da çok. daha bü
,;ik, çok daha mühim olan Kalifor
niya devleti hududunun nerede bat
la)'IP urecle bittiiini, nüfuaunu, la• 
bii, zirai menabiinl diğer ittihat 
devletleri araıındaki mevkiini kaç 
anupalı bilir? •• 

Amerikalılar da Avrupa devlet· 
lerini •e bu devletler araıındaki 
meseleleri bilmiyorlardı, batta bir 
çok devletlerin adlarını bu devlet· 
ler tecavüze utradıktan ve,.a orta• 
dan kalktıktan aonra öğreniyorlar
dı. Hükümleri kendilerine göre i
cliı 
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ndan evelki senelere ait verıi
selesine gelince; 36 ıoneaindea 
senelere ait vergiler mevsuu • 

Küçük, büyük devletlerin iatik-
11Jlerine yapılan tecavüalerin meı
na aebeplcri olamaa. Bu türlü teca· 
rizler, yahın veya uzak iıtikbalde 
J'eni harplere aebep olacaktan için 
aiy ... ten, beıeri terakkiyi bir veya 
bir kaç aeailhk bir müddet onliye
c:eti için abli.kan tehlikeli ve zarar
b ,.,ı.rdir. 

.-. 
Aırıerika'da iktiaadi buhran, epey 

aanmtdara aehep olmuıtu. Zirai 
ma'hauJ fiyatlan dütmüt, bir çok 
fabrikalar kapammı memlekette i~
aizleria aa)'Uı 14 milyonu reçmifti. 
Herkeıia gö:aii rakamlarda Ye sra
f"dderde idi. Amerika'ya, niabi bir 

(l} Bir c;olr arneribldar iktisadi buh
"'" umumi barbin mahreçleri daraltma 
• n faklrlettlımoai1l• iaala .terler. 

Mektepliler yurdu 
Geçenlerde uzunca bir Anadolu 

aeyahatinde trenin durduğu ulak 
bir istasyonda glJalerinde zekfaın 
kıvılcımlandığı küçük bir mektep
li gördüm. Bak.ııları duran trenin 
pencerelerine büyüle bir mütef ek
kir eda ve manasiyle dildleIJ bu ka
nı sıcak yavru ile biraz yarenlik et· • 
meden geçmek elin:Jen gelmedi. 
Sordum: 

- Kaçıncı sınıf tasın' 
- Bc~inci sınıfta. 
- O halde gelecek yıl orta mek-

tep talebeai olacaksın! 
O ateıli ıözler bir an için gölıe

lenir, küllenir gibi oldu: 
- Bakalım amca; zengin değilia 

ki ... 
O seyahatten dönıli bir iki ay ol

duğu halde, ben elan o çocuğu ve 
söylediği yulrarıki cümleyi unuta
mıyorum. Onu düşünürken yurdun 
köşesinde, bucağında ona benzer 
nice yavrular bulunduğuna da ha· 
tırlıyorum. 

Danka (Ulus) an ili ayluında 
Y." alıa bir babtr, Jslmdeld bu ta· 

'#AN 1~1 IL~R 
aayı dağıtan bir mQ/de oldu: 

Partimis, lstanbufda bulanan 
yüksek tahsil gençliğinin barınmı 
ihtiyacını dDıünerek evelce 110 ya
taklı bir erkek talebe yurdu açmıı
tı. Dünkü Ulus'ta çıkan haber, ıim
di gene partimizin kıs mektepliler 
için de 100 yataklık bir ikinci yurt 
açtığını bildiriyordu. 
Garplı mDtefekkirlerden birisinin 

§öyle bir sözünü hatırlıyorum: 
.. Erlctkler için açtığını• bir mek

tebin yanına bir de kızlar için aç
maasanıs, eveli açtığınızı hpatı
nıs.,. 

Bu sözlln aöylendiği Hmanın a. 
zerinden uzun yıllar 6•çtiği için 
bugün kıs ve erkek mekteplerini 
ayrı ayrı müeue.seler halinde ta· 
uvvur edemeyis. Fakat barınma 
yurdu, tabiatiyle, ayrı olacaktı. 
Partinin açtılı yeni yurt, bu itibu· 
la, nld yurdun a~ılmı.tyl• tatmin 
tdil•a bir ibtl1acı tuıllDlımıita • 

dır. 

Talebe için yurt .. bu mesele ile, 
istibdat devrini bit tırala bıraka
lım, meırutiyet ile camlıuriyet re-
jimleri araıında bir mukayese yap-
111d imklnını verir. 

Meşrutiyet, b6yle bir maeaseseyl 
senelerce düıünmaı. buna dair bir
çok yuılar yuılmıı. battf bir ınu· 
barrir, "b6yle bir esere binlerce eh
ramı zafer feda ol&unl,, demİftİ. 

Fakat bltOn bu auarlyat ııetice
sinde lstanbul, yalnız duvarları ya
pılan ve senelerce mazi.si olmıyan 

bir harabe gibi duran bir yarım bi
na kazanmııtı: Şehzadebaıı'nda Ve
la'ya giden yol berinde k6p ba

ıınddi bu barabe7i batırlarııaıa. 
Şef katin, alakanın v• vatan lmlt

baJI endiıe.sinln verdlli •ıcd 11-
bılllla kıuulaa bu ıtuıa 7_11rtları 

g6rdükçe, ufak bir Anadolu istas
)'omıôda ta.ıladıfım uld yayru
nun. bundan Myle, glJsleri bulat
lınmıyacak: teselli buluY..oram. 

••• 
Sabwuas 'amaıır.' 

Berlin radyom ı•nlude bir 
akıam, ev kadınlarına bitap eden 
ve aabun kullanmadan çamqır yı • 
kamanın yolunu öğreten bir konfe
ransta ıu tavsiyede bulundu: 

•patates kabuklarmı au dolu bir 
icabın içerialne koyup bir gece bek
letiniz. Ertesi gaa bu •u, çamaıır
Jarınızı ıabunsu:ı yıkamanızı temin 
eder. 

Daha ince kumaıları yıkamak 

için defne yapraklarını su içinde 
kaynatırsanı:ı iyi olur.,, 

lngiliz • lramıı:ı abluka$,Jnın te
alrli olup olmadığını inan. bayıe 
ulak telek tavsiyelerden de öğrene
llUil. 

11 

bahis 
bu ver 

değildir. 36 senesinden itibaren 
ıilerin tahsil edilmekt«; oldu -
arzctmi§tiın. Ondan evelld aetunu 

nelerin 
ru z 

tamamen tahakkuku m6ru • 
amana uğramıgtır. Bunlar için; 

vakti 1 y e tahakkuk ettirmiyenler var
sa onlar hakkında dahi usulen takibat 
yapılmaktadır. Fakat neticesi ne olur· 
aa olsun hiç bir vakit onların tahsili• 
ne imkan kalmamııtır. Bugün tefsir 
kabul buyurulacak olursa ancak ve 
ancak, arzettiğim gibi, bundan ileri i 
için oiacaktır. G.çın:ş zam!ln için de
ğildir. Meselenin sureti umumiye 1e 
diğer nokta!arı arkada§lar tarafınd~'l 
uzun uzadıya tavzih edıldiği ir l 

bendenizin arıetmelt iatediğlm nok• ;ı 
yalnız ıu idi: Gerek haı:ineye ola:ı 
tesiri malisi neden ibarettir. Gerek b:.ı 

I 
müesseselerin lehinde ve a\cyhi : 
bir tefsir çıkacak olursa ne ere miı .. -
sir olacaktır, bunu arze mek için ç .
tım. 

Dundan sonra İktı at Rncilm i 
Reisi B. İsmail Sabuncu _ .. z .ıtn·ak > 
zahat verdi ve y-nidcn tetk;k etm,. '< 
lizere maddenin encümene iadesini 
lıtedi; b\1 talep kabul edildi. 

BDyt\k Millet Meclisi yarın topla· 
nacaktır. 
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(DIŞ POLITI KA J 
İngiliz -A~man deniz harbi 
İngiltere ile Almanya arasındaki 

C:leniz mücadeleıi, artık devletler 
hukukunun tarifine göre bir "harp,, 
olmaktan çıkmııı da iki devlet ara • 
sında bir boğu§ma §eklini alnu.,tır. 

Bu boğuıımada her iki tarafın da he· 
defleri basittir: İngiltere Almanya
yı aç bırakmıya çalıııyor. Almanya 
da lngiltere'yi ... 

Bunu temin etmek için İngiltere• 
nin elinde donanması vardır. Harp 
baıiar batlamaz, muharebede kul· 
!anılabilecek olan eıyanın Alman • 
Ya'ya girmesini menctmittir. lngil· 
tere'nin bu hareketinde devletler 
hukukuna aykırı olan bir vaziyet 
yoktur. Almanya mukabil tedbir 
almca, İngiltere ablukayı ıiddetlen· 
direrek alman menşeli eıyanm bi • 
taraf gemiler tarafından nakline de 
mani olmıya karar vermi~tir. Fran· 
aa'nm da iştirak ettiği bu tedbir 
derhal tatbik edilecektir. Bu auret
le Almanya dı~rdan eşya celbede

Fransız 

hüküm etinin 
beyannamesi 
Paris, 29 a.a. - Parl~entonun ya

rın tekrar işe başlaması münasebetiy
le başvekil B. Daladiye'nin mebusan 
mecliainde ve başvekil muavini B. 
Chautemps'nın ayan meclisinde aynı 
zamanda hUkU.metin beyannamesini 
okuyacakları ve beyannamenin mebu
aan meclisinde okunmasını milteakip 
müzakerata girişileceği istihbar edil
mittir. 

Bu mUzakeratın ne suretle yapıla
cağı parl~ento grupları reisleri ile 
cncUmenler reislerinin bugün akdet
miş oldukları içtimada tesbit edilmiş
tir. 

rnediği gibi, bundan aonra yakm Nazırlar meclisinin toplantısı 
§ark ve sovyet memleketlerinden 
başka piyasalara mal ihraç edem.i
yecektir. 

Almanya'ya gelince; İngiltere -
nin ablukasını §U tedbirlerle temin 
etmiye çalıııyor: 
1-Evela geçen harpta da tecrübe 

edilen denizaltı gemileri vardır. Fa
kat bu defaki harpta bu mücadele 
vasıtasının büyük neticeler temin 
ettiği iddia edilemez. Bunun da se
bebi in&'ili;,Jerin denizaltı muhare • 
besine karşı müdafaa tedbirlerini 
tekemmül ettirmeleridir. 

2 - İkinci bir tedbir de yeni baı
lanan mnyn harbıdU', Bu vasıta ye
ni kullanılmıya başladığmdan he -
nüz İngilizler maynlere ka111 mü • 
dafoa tedbirlerini tekemmiil ettir • 
tnemi§lerdir. Binaenaleyh gerek in· 
giliz ve gerek bitaraf gemileri ilk haf
ta zarfında hayli zayiat vermi§ler • 
c:lir. lngilterenin, maynlere kartı er• 
geç bir korunma tedbiri bulacağın· 
dan şüphe edilemez. Fakat bu ara
da İngiltere'deki milyonların iaııesi 
lazımdır. lngiliz sanayii iç.in ham 
rnadde tedarik etmek Jaznndır. İn
giltere ihracat yapmalıdır. 

Deniz yollannın açık kalmaı İn· 
ıiltere için, Almanya'dan çok ziya· 
de lüzumludur. Almanya, farktan 
tedarik edeceği e§ya ve topladığı 
•toklar ile bir müddet mukavemet 
edebilir. lngiltere'nin bu noktadaki 
bıoulsr•-·~•.duı.o gul~u~n ıl" a ... ..')lo 

hllrhının bir neticesi şu olmu~tur ki 
lngiltere limanlarına girip çıkmayr 
tehlikeli bir hale koyduğu için bazı 
bitaraf devletlerin gemiıleri lngilte· 
re'ye uğramamaktRdır. Bu, Alman· 
Ya iç.in bir kazançtır. Çünkü yalnız 
İngiliz ticaret gemileri İngiltere'nin 
İa§esine kafi değildir. İngiltere bi • 
taraf gemiler tarafından da kendi • 
•ine e~ya nakledilmesini temin et -

Faris, 29 a.a. - Nazırlar bugün re
isicümhurun riyaseti altında toplan -
mıtlardır. Daladiye, yarın mebusan 
ve ayan meclislerinde okunacak hü -
kümet beyannameıinin metnini tevdi 
etmiş ve bu metin ittifakla tasvip o -
lunmu§tur. 

Keza nazırlar meclisi hükümetin 
parlame\ltodan istiyeceği selahiyet -
ler kanun Hiyihasını da tasvip etmiş
tir. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilimiz Gazianleple 

Gaziantep, 29 a.a. - Cenup vila
yetlerinde tetkik seyahatinde bulun
makta olan gümrük inhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz refakatında gümrük 
muhafaza umum kumandanı general 
Lütfi KaTapınar olduğu halde dün 
§ehrimize gelmiştir. 

Gümrük inhisarlar vekili şehre 30 
kilometre mesafede villyet erkıtnı, 
parti, belediye ve ticaret odası. reis 
ve Azaları, şehir methalinde de bır as
keri müfreze ile mektepliler, kalaba
lık halk kütlesi tarafından karşılan· 
mıştır. Dün ak~ muhterem misafir
rilmtŞtir. 

Gümrük ve inhisarlar vekili şehri
mize gelirken vilayet hududunda ken· 
di!ini karşılamı§ olan valimiz ile Ki
lis'e uğramıı ve orada bir gün kala
rak vekaleti alakadar eden işler üze
rinde tetkiklerde bulunmuı, alakadar 
memurlara icabeden direktifler ve • 
rilmiştir. 

ıuek mecburiyetindedir. Binaena - icbar etmİJtİ. o zamanki Ruaya'yı 
leyh Almanya'nm tô.biyeai, denizle· 1807 NilGit muahedesiyle kazan
ri aeyriıefer için mümkün mertebe dı. Ablukayı iyi tatbik etmiyor • 
tehlikeli bir hnle &'etirerek İngilte• lar diye Hollanda'yı ve laveç'i ce -
re'ye bitaraf gemilerin uğramaları- zalandırdı. Fakat İngiltere'yi mağ
lla mani olmaktır. lup edemedi. 1914 harbmda Al· 
" Fakawt• b~ da Almanya'ı:nn aon ka· manya, bir aralık Amerika'dan 
ııdı ~egıldı~. Almanya, bı~araf d~v· korktuğu için bütün vasıtalariyle 
l~tlerı ta~!1k ederek. lngı~tere ıle mücadele edemenıi§ti. Fakat ümit
ticaret ~unasebetlenne gırmekten sizlik kar§ısmda 1917 ıeneıinden 
bıenetmıye çalışacaktır. Bu, Napol• sonra her vasıtayı kullanarak bo
Yon'un 1806 senesinde ilan ettiği ğutmıya başladı. Neticede gene mu
''Bloküs Kontinantal., dir. Gariptir vaff ak olamadı. 
ki Napclyon da lngiltere'nin ablu • Al b d f al w 
kasını Berlin'de neşrettiği bir be • mant ydab. ul de a, .. ak~aAgıl ka· 

.1 'IA • • E . nunıuz e ır er e - çun u man-
Yanname ı e ı an etmı§ti. rteıı se - , db' 1 · • 
M•ıA 'd tt•w• .k. . b. yanın te ır en tamamıyle kanun· 

~e 1 a.no ~) nde§reb ıgı : kın~ı ır suzdur - bitaraf devletlerin muka -
.eyan~aı:ne 1 e e un':' a vıye et· vemetine maruz kalmak noktasın • 

ti. Bu ıkı beyanname ıle Napolyon d 1914 h b d h · · . 1 . . a ar ma nazaran a a ıyı 
Avrupa devletlorme ngıltere ıle b' · tt d' ç·· k" Al . . ıt vazıye e ır. un u manya • 
tıcaret yapmayı menedıyordu. Al· d . . A , d .. .. .. tf w. d yı kanun aıresınde harekete davet 
ınl a

1
nya .. nın. a b2:~clunbu~ ye 1ik~ı ev- edecek ve kabul etmediği takdirde 

et er uzerme oy e ır tazy yap- t 'k. • h b · · k d 'l · 
b , l · B 1. 'd azyı ını ar a gırmıye a ar ı erı 

llıası e' enır, esasen er- ın en ge- .. .. . . 
len bir haber §İmdiden efkarıumu- goturecek olan Anıerıka, bıtaraflık 
bıiyeyi buna 'hazırlamaktadır. Bu kanunla~':le denizlerden gemileri • 
haberde deniliyor ki: ni çekmıştır. Bununla beraber, bu • 

" lngiltere'nin deniz ticaretine gün bir HBlolı:üa kontinantal,, tat • 
ika ettiği manialar dolayısiyle bita- bik edilae bile, lngiltere'yi Napol • 
l'afların maruz kalmı§ oldukları ik- yon zamanındaki kadar tazyik ede
tıaadi müşkülatı Almanya pek iyi mez. Çünkü evela Portekiz, lspan • 
anlamaktadır. Fakat bu memleket· ya, ltalya, Norveç, Yunaniıtan, 
ler İngiltere'nin Almanya'yı aç bı - Türkiye gibi memleketler Alman • 
rakmıya matuf olan harpta kendi • ya'nm tazyikına maruz değillerdir. 
lerini·· birer alet telakki etmekte! Fransa ise lngiltere'nin müttefiki
olduğı.ınu anlamahdırlar. Binnetice dir. ikincisi, lngiltere'nin bugünkü 
bitaraf ı~emleketler alelade bir ticareti, Napolyon zamanında oldu
l>rotestonun bitaraf kalmak huıu • ğu gibi Avrupa kıtar.iyle değil, da • 
sundaki azimlerini gösterıniye kafi ha ziyade Asya, Afrika ve Ameri • 
olınadığını göz önüne getiı-erek in - ka kıtalariyledir. 
gilterc'nin ezalarına müsamaha e • Mayn muharebesine gelince• in
dip etmemek huıuaunda bir karat" giltere'nin, ergeç, buna karıı' bir 
\•ermelidirler.,, müdafaa tedbiri bularak bunu te • 

İngiltere, taı·ihte iki defa böyle ls:emmül ettireceğine §Üphe yok • 
tniicadelcye gifİ§miştir: biri Napol· tur. Şu halde İngiliz - alman deniz 
Yon znmıınında, ikincisi de 1914 boğu§masmda, lngiltere'nin bir de
barbında. Napolyon zamanında in- fa yÜz yirmi bet sene ve bir defa 
giJtere'ye kattı tatbik edilen ablu • da yirmi bet sene evel olduğu gibi 
ka muvaffak olmadı. Gerçi N apol- bu defa da muzaffer olması bekle
}' on tehditle ve tazyikle bitaraf nir. 
devletleri ablukaya iştirak etmiye A. Ş. ESM.ER 

ULUS 

Çemberleyn diyor ki: 

i"ntikama dayanan bir 
sulh fikri beslemiyoruz 
Sulhu kazanmak 

kazanmak 
1 1 

l(lft 

i~in ~arledeceğfmiı gayret harbi 
sarfedeteğimiıden fazla olacakhr 

Londra, 29 a.a. - B. Çemberleyn, Avam Kamarasında şu beya
natta bulunmuştur: 
"- Halihazırda, parlamento müzakeratı, harbin bilfiil devamı 

için elzem olan iktısadi meselelere münhasır olımalıdır. 

ABLUKA 1 

Müttefikler, Almanya'nın, bizzat 
imzaladığı anlaşmalar ve mukaveleler 
hilafına olarak, mazur görülemiyecek 
müteaddit hareketlerde bulunması ü-

Bitaraf gemilere 

karsı nasd 
-" 

muamele olunacak! 

zerine, bugün neşredilen nazırlar 
meclisi emirnamesinde münderiç ted
birleri almak zaruretinde kalmıılar -
dır. Alman menşeli ihracat malları -
nın müsaderesini amir bulunan bu 
tedbirler bitaraf memleketleri muta
zarrır etmekten, hatta onları kayıp· 
lara maruz bırakmaktan hali kalamı
yacaktır, fakat büyük Britanya'nın 
sarfettiği gayretlerden memnuniyeti 
mucip netice almasına çok yardım 

Paris, 29 a.a. - Alman ihracatının edecek ve bu netice bitaraflara fay -
müsaderesi hakkındaki kararnamenin dalı olacaktır. Esasen, bu tedbirlerin, 
resmi gazetede intişarı üzerine, hari- bitaraf memleketler için arzedeceği 
ciye nazırı bu kararnamenin bir su - zararları asgari hadde indirmeğe bil
retini bütün büyük ve orta elçilikle- tün gayretimizle çalışacağız. Bu ted
re tebliğ ederek fransız hükümetinin birin tatbik mevkiine konulacağı ta
bu tedbiri almağa mecbur edilmiş ol- rih 4 kanunuevel olarak tesbit edil -
masından dolayı teessürlerini bildir- miş ve bu memleketlerin ona göre ha
miıtir. zırlanmaları için kafi mühlet veril -

Bu kararnameye merbut izahname· miştir.,, 
de kontrol limanları sayıldıktan son- Çemberleyn illve etmiştir: 
ra şöyle denilmektedir: "- Bu harbin ne kadar devam C• 

Bitaraf memleketlere yaptıkları ih- deceğini, hangi istikamette genişliye
racatın hiç bir zaman teahhura veya ceğini, ne zaman biteceğini, harbin 
tevkife maruz kalmamasını arzu eden sonuna kadar müttefiklerimizin ve 
tacirlerden, alakadar Avı:upa memle- ı düşman1arımızın kimler olacağını, 
ketindeki ingiliz veya fransız konso- kimse bilmez. Böyle olunca. harpten 
Iosluğundan bir mahreç şehadetname- sonra yeni bir dünyanın hangi şart
sf almaları rica olunur. Bu şehadet- lar içinde yaratılacağını şimdiden 
namenin e§YB ile birlikte Avrupada söylemek tehlikeli değilse bile bey
bulunması lazımdır. Bu tedbir kon· hude olur.,, 
trol üslerinde vapurun muayenesini 
pek ziyade kolaylaştıracaktır. Keza 
vapur sahiplerinden de bu vesikalar· 
la mücehhez olmıyan eşyayı kabul 

Almanya üzerinde 
İngiliz tayyareleri 

Londra, 29 a.a. - Pazartesi gecesi 
Almanyanın ~imaligarbisinde uçan 
ingiliz tayyarelerinin hepsi, sağ ve 
salim ola.ak üslerine avdet ettıikleri 
ingiliz hava nezareti tarafından teyit 
olunmaktadır. Nezaret, ingiHz tayya
relerinin Hollanda üzerinde uçtukla
rına dair olarak ileri sürfüen alman 
iddiasının, hiç bir esasa dayanmadığı
nı ilave etmektedir. İngiliz hava or -
dusu tayyareleri, muhtelif hava prt -
larına göğüs germek mecburiyetinde 
kalmakla beraber, gerek bu şeraite ge
rek düşman tarafından yapılan kuvet
li muhalefete rağmen, harek~t mu -
vaffakiyetle neticelenmiştir. 

flücum nasıl yapıldı? 
Londra, 29 a.a. - Dün Borkumdaki 

alman deniz tayyareleri ussu11e ta
arruz eden ingiliz tayyareleri, rea -
men haber verildiğine göre düşmanı 
ani surette bastırmışlardır. Bu tayya
reler gUn batmadan 29 dakika cvel he
defleri ne varmışlardır. Baştaki grup 
bir kızakta gördüğü üç deniz tayya -
resine hücum etmiştir. Bundan sonra 
tayyarelerimiz çekilmişlerdir. Hiç bir 
düşman tayyaresi kendilerini takip et
memiş ve avdet uçuşu esnasında hiç 
bir alman tayyaresi de görülmemiştir. 
Bu son hadise ingiliz tayyarelerinin 
taarruzu almanları nasıl gafil avladı
ğını isbat eder. 

Cemal Hüsnü Taıay Jehrimiıde 
Polonya'nın işgalinden sonra, Var

şovadaki ecnebi sefirlerle birlikte bir 
müddet Rcmanyada kalan Varşova 

büyük elçimiz Cemal Hüsnü Taray 
dün sabahki ekspresle şehrimize gel
miştir. 

Radyo müdiirlüğü 
Ankara radyosu türk musikiıi kıs· 

mı şefi Mesud Cemil, radyo müdür -
lüğüne tayin edilmiş ve dün yeni va· 
zifesine başlamıştır. Mesut Cemil ay
nı zamanda türk musikisi kısmını ida
reye devam edecektir. Kıymetli sa -
natkara yeni vazifesinde de muvaf fa
ldyetler dileri.z. 

Harp hedefleri · 
Çembcrleyn, Büyük Britanya tara

fından tesbit edilen harp hedeflerine 

"- Harbe, bir intikam gayesiyle 
girmedik. Ve bu itibarla, dügmana 
intikam esasına dayanan bir sulh tek
lifi niyetini katiyen beslemiyoruz. 
Fakat, Avrupan'ın bu kadar seneden
beri maruz bulunduğu tehdide, her 
ne bahasına olursa olsun nihayet ver
memiz lazımdır. Eğer bu hedefe ha
kikaten ulaşabilirsek ve bütün Avru
pada, itimat, bu suretle yeniden do
ğabilirse, katiyen eminim ki, Avru -
pa, vaziyetin temel taııını te§kil ede
cektir. Bu r.ahada dünyanın, diğer kı
sımlariyle birlikte çalışmak ıı:arureti
ni de inkar etmiyorum. Eğer Avrupa 
vaziyeti hal ve tesviye edilebilirse, 
dünya meselelerinin mütebakisi şim
dikinden çok daha kolay halledilebi
lecektir.,, 

Hüriyeti kazanmak 
B. Çemberleyn, sözüne devamla de

miştir ki: 
"- Büyük harpte, donanmamızin 

mühim gemilerinden birinin kuman -
dasını deruhte etmiş bulunan yüzba
şı Mardson'un, çoğumuzun yabancısı 
olduğumuz deniz ticareti faaliyeti 
hakkındaki izahatını büyük bir ala -
ka ile dinledik. İleri ıilrdüğü fikir -
leri tasviple karşılıyoruz. Yüzbaşı 
Medlicott, izahatında daha ileri git
miş, ve bize, bir kere daha, şu eski 
darbımeseli hatırlatmıştır: 

"Hiiriyet, mütemadi teyakkuz saye· 
sinde kazanılır.,, 

Milletler Cemiyeti 
B. Çemberleyn, bundan sonra Mil

letler Cemiyetinden bahsederek şöyle 
demiştir : 
"- Sulhun idamesi için başlıca a

mil olan Milletler Cemiyeti, akame
te mahkiım olmuştur. Fakat başka sa
halarda, kıymetli yardımım bize bah
şetmiş ve etmekte bulunmuştur. 

Çemberleyn, nutkunu şöyle bitir . 
mi~tir: 

"- Harp gayemize varmak için 
bütün cesaretimizi ve azim ve sebatı
mızı ve bütün vatanseverliğimizi kul
lanmak ihtiyacındayız. Düşmanımı
zın nisbi z5.fına aldanmıyalım. Zafere 
eriştiğimiz zaman anlıyacağız ki, sul
hu kazanmak için sarfettiğimiz gay
ret, harbi kazanmak için sarfedeceği
mizden daha fazla olacaktır. Milletin, 
vazifesi, §imdi olduğu gibi, o zaman 
da anlıyacağını, ve idealini tahakkuk 
ettirmek hususunda, 1914 ve 1918 de
ki kardeşlerinden daha talihli olaca . 
ğını Umit ediY.orum. 
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iSTANBUL Gaze eleri 
Cümhuriyet 
Karşılıklı a.hluka gayretlerinin 
neticesi 

Yunus Nadi, "Karşılıklı abluka gay
ret!Aırinin neticesi., isımli b3.4imakaluın
de "Almanya ablukaya karıı kcndiein
ce imkan dahilin.de olabilen şekillerde 
dihr tUrlü bir abluka tesis etmek gay
retindedır. bu şiddetli hareket onun da
vet edebileceği mukabil şiddetlerin bı
taraflar aruındil husule g-etirebilecegl 
memnuniyetsizliklerden siyaseten isti -
fade olunmaıı dahi belki hesaba katıl
ını5tir., mütaleasında bulunduK~an ı.on
ra, Napoleonun vaktıyle ln;;iltereye kar
sı tııtbık etmek istedıği kara ablukasın
dan ve bu ablukanın muvaffakıyetsizli
ğindcn bahsettikten sonra, sozı.i. siya -
&ete aıt kısına ıntıkal ettirerek azcum -
le söyle demekte<lır : 

"Bitarafların bu yüzden çekecekleri 
zararlarla yapacakları iLklyetler etra
fında toplanır. Hatta ;ıımdiden bazı 
memleketler, i.-ı.gilız kararından kendi 
tıcaretlerınin u,rıyabilecegi zorluklara 
ve ıarar ıııra karşı teşebbu~ler almışlar. 
dır. Fakat egcr bitaraflar !Jikayctlenni 
ve protestolarını yalnız Ingiltcre ve 
F.ansaya dc5il de aynı zaman.da Al -
manyaya t~vcih ctmiı olaalardı halci
katen pır davayı miıdafaa cô.ecek vızi • 
yette bulunurlar ve - K im bilir • bc:lki 
harbin bu kadar gayri insani ıekıller 
almazmm ör.une geçmekte az ço..;: roiı
esıır olabilirlerdi.,, 

Fransız müstemlekelerinin 
yardımı 

"Nalına mıhına" sütunu muharrirl 
"Fransız muuemlekelerinin yardımı,. 
bafhklı makaleı>inde : 

"110 milyon nüfuı;lu fransu: impar~ 
torlugu, daha harbin ilk aylarından iti -
baren müıtemlekelerden en biıyü.k yar • 
dımlan görmiye baılamııtır. Mucsıir 
bir propaganda sayesinde, fransız müs -
temlekelerinin bilbaıu müslüınan ve 
zenci halkları, Fransa.ya büyük harpte• 
ki ile kıyas kabul etmiyecek kadar, fay
dalı olmaktadırlar. Boylecc 42 milyon 
nüfuslu Fransa 80 milyonluk Almanyaya 
karıı, kendi 110 milYonlu.k imparator • 

ı • •• ,.· ... (...,__..~ , ... r ' "~r f",· .l. ... ~ 

ı.a. Matbuat Servisi 

Juğunun bütün kaynaklarını harek_ete co
tinnelc suretiyle ınuva:ı:cne tes1sıne ı;.. 
hıı~ktadır. Harp uzadıkça, Fransanm. 
milstemleke kuvetleri ve menbaları, gi~ 
tikçe artan bir vedmle harbe i§tlralı: .. 
deceklerdir.,, demektır. 

TAN 
Torpil harbinin tesirleri 
ve neticeleri 

"Torpil harbinin tesirleri ve nctlcet.., 
ri" M. Zci:eriya Sertel, bugtinkıi bat .. 
makalesin.de ezcümle şöyle demekte • 
dir : 

"Bu takdirde bitaraf devletler ticar41t 
yollarını dejiştirmiye ve denizleri bı • 
ralı:ıp karaya dönmıye mecbur kalacak• 
!ardır. Bu da bıtaraf blitlin memleket • 
le.ın harici ticaretlerini Aımanyaya 
lievırmelenn.i intaç edecektir. Zaten Al· 
manyanın torpıl harbindeki hedeflerin• 
den bıri de lngiltercnin ve deni:ı aşırı 
bulunan diier memlekeUerin Avrupa 
kıtası ile irtibatım ke&mek ve bütün Av
rupa mılletlerini kendi iktisadi niıfuzu 
almaktır. Hollanda domurwıu, yumur • 
tasım ve tavu~unu İnııiltercye gönder • 
rue~ae Almanyaya satacak, İtalya :ı:ey
tinyagını cenubi Amcnkaya scvkede • 
meıı:se Alınanyaya verecektir. Orta Av .. 
rupa ve balkaıuar mabıulleri.n.i İn&ilte
reye veya Amerikaya satamazlarsa, mec
buren Almanya ile anlaşacaklarclır. No
poleonun vaktıyle tuis etmek iıtcdi~i. 
bu defa Hıtlcrin tatbikına tcı;ebbuı et· 
tıği kıtavl abluka bu suretle kendili • 
ğıııden ortaya çıkmış olacaktır. 

Muttefiklerin menfaati denizlere mut .. 
lak hakimiyeti amirdir. Almanyayı i.k • 
tisaden zayıf dli!iürebilmeleri, uzun ve 
yıpratıcı bir harp yapa:bilmeleri ve mut
lak hakimiyete bdlıdır. Hitlerin mık • 
natıs!ı torpil harbindeki bit' hedefi do 
müttefiklerin bu hlkimlyetine nihayet. 
vermektir. 

Bu. sebeple İngiltere vo Franaa al -
manlarm bu silihmı teı;irsi:ı bırakacak 
mukabil tedbirler bulmaya, denizlerde 
ı;eyriııeferin ıerbestisini ve kendilerinin 
denizlerdeki hakimiyetini temine mec
burdurlar. Denizleri denizaltı tehlike • 
&inden kurtardıkları gibi, torpil tehli • 
kosiruien de kurtaracak mukabil ıililu 
buldukları gıin aımaıuaruı bu silahları 
da ellerinden alınmr:ı olacaktır. 

Garp cephesinde 
ııııııırııııııııııırıırıııııııırrııırıııııııııırıııııııııııı 

Ufak keşif kolları 
harekatı olmaktadır 

C- - ..-,_..... ....._.... •••IY•• ıtaaktcı:nda •u maJftınaU Veri r 1 
. epbede, 24 uattenberi tam bir sükatıet h!iküm sürmüştür. Ba ıiiktınetı'ilıııı 

Llt~ mıntakasmda alman topçu.sunun bir kaç ate§i ile mutat keşif kollan faali~ 
den ıbaret kalmıştır, ,_ 

Sarreguemine1'nin ıimali prkisi mmta -rn
kasındaki alman a'tJfları, takriben her dört 
günde bir tekerrür etmiştir. Bu atışlar ol- D h 11' y k' I' • • 
dukça., kuvetli ve. sürekli olmakla beraber, a ıye e 1 ımızın 
hususı her hangı bir hedefe müteveccih 
değildir. Bu atııların, muntazam fasılalar. 

la ve d~ ~>:1ı mıntıkada tekerrürü, fran- M ı d k' 1 lk'kl 1 

s~z mevzıterırun Si&'frit mevzilerine hay- ersın e 1 e 1 erı 
h yakın buhmmaamdan ve alman topla -
nnı71 beto~lu. batarya mevkilerinin verdiği 
imkandan ıstıfade etmelerinden ileri gel
diği tahmin olunuyor. 
Diğer taraftan, iki fnmsız keşif kolu, 

alman hatlarının iki kilometre içersi.ce ka
dar. ve alman arazlıine girmek suretıyle 
keşıfler yapmışlardır. Bu küçük müfreze -
ler,Vasgosların arızalı ve son derece a
ğaçlıklı arazisinden istifade etmişlerdir. 
Ağaçtan ağaca ilerliyerek, hem gidişte hem 
dönüşte, küçük alman mevzileri hatlarında 
bulunan düşman askerinin tarassutundan 
kurtulmıya muvaffak olmuşlar ve düşman 
ileri hatlariyle mukavemet hattı arasmda 
ki araziyi uzun uzadıya dolaşmışlardır. 
Bu miıfrezeler, hiç bir zayiat vermeden 
fransız hatlarına avdet etmişler ve çok 
mıthlmat getirmişlerdir. 

Havada, son günlerdekinden biraz fazla 
faaliret kaydedilmiştir. Fakat bu faaliyet 
de yıne pek zayıftır. Her iki taraf bir kaç 
a~cı tayyaresi çıkarmakla, hatlar üzerinde 
bır ~aç hareket yapmakla ve içerlere doğ
ru b.ır kaç keşif faaliyetiyle iktifa etmiı -
lerdır. Bu meyanda, alma.ııJar, dün Fran -
ıanın . şa_rk mıntakası üzerinde uçmuşlar ve 
oaı:k ıstıkametinde ilerlemişlerdir. 

Sabah tebliği 
Paris, 29 a.a. - 29 İkincıteırin tarihli 

fransız sabah tebligi : 
Cephelerde işara değer bir hadise ol • 

mamıetır. 

Akşam tebliği 
Paris, 29 a.a. - 29 tet1ı:iniıani akşam teb

ligi : 
Cephede mühim biç bir hadise olmamış· 

tır. Topçumuz izaç ateşlerinde bulunmuş 
ve bazı keşif kollan müsademeleri olmuş
tur, 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 29 a.a. - Büyiık alman umumi 

karargahı bildiriyor : 
Garpte işare deier hiç bir hidise olma

mıştır. 

İngiliz tayyareleri, şarki Frise adaları 
üzerinde uçmuşlar ve alman aaLillerinc 
yaklaşmak istemişlerse de muvaffak ola -
mamışlardır: 

Bu münasebetle Borkum hava uuune 
de bir taarruz yapılmıştır. Mamahh bir 
gÜna hasar vukua gelmemi:ıtir. Dün fev • 
ka.lide bir tebliğ ile bildirildiği veçhile 
tahtelbahir kumandanı Prin, Shetland a : 
dalarının şarkında London sınıfından bir 
~iliz kruvazörünü torpilliyerek tahrip 
etmiştir. 

Fran•a'da tehlike İ§areti 
Paris, .2!1 a.a. - Pariste saat 11.33 geçe 

ve Fransanın garp mmtakasında saat 11.33 
geçe tehlike işareti verHmi~tir. Hiç bir 
h-icHse olmamıştır. 

Düıürülen alman tayyareleri 
Lorı.dra, 29 a.a. - Bu Hbah düşürülen 

alman tayyaresiylc, 16 teırinicvelde Firt 
of P'ortha yapılan ta.arruııılardanberi !n -
ıiltere üzerinde veya sahillerinde düııürü -

Mersin, 29 a.a. - Dahiliye vekili
miz refakatlerinde vekfilet müsteşar 
muavini kalemi mahsuı müdürü oldu
ğu halde dün Adana'dan buraya gel .. 
miştir. Vilayet hududunda vali Bür
han Teker, parti başkanı ve jandarma 
alay kumandanı tarafından karşılanan 
Dahiliye Vekilimiz bir müddet Tar
sus'da kalarak hükümeti, belediyeyi, 
parti ve halkevini, ilk okullarla orta 
okulu Narinçiye fidanlığını gezmi!J, 
hükümet konağında memurları kabul 
ederek görüşmüştür. Faik Öztrak, 
Mersin'e gelişinde istasyonda devair 
mlidiranı, belediye parti, halkevi re
ıs ve azaları, adliye maliye erkanı ile 
bankalar, fabrikalar, hususi müessese 
müdiranı, başlarında maarif müdürü 
olduğu halde muallimler ve kesif bir 
halk kütlesi tarafından istikbal edil· 
mi§tir. Asker ve polis kıta.lan resmi 
selamı ifa eylemiş ve mektepliler na
mına bir kız talebe Dahiliye Vekiline 
bir buket takdim ederek: "sayın büyü
ğümüz Mersin'imizi şereflendirdiniz, 
çok sevindik, hoş geldiniz" demiştir. 

Faik Öztrak "Ben de sizi gördüğü
me pek sevindim. Memnunum." diye
rek mukabelede bulunmuş ve askeri 
teftişten sonra halkın samimt tezahü
ratı ve alkı§ları arasında hilkümet ko
nağına gitmiştir. Hükümet konağında 
bir müddet istirahatten sonra Dahi
liye Vekili belediyeyil halk partisini 
ve alay garnizon merkezini, memle
ket hastanesiyle halkevini ziyaret ey
lemiş ve ak§am da şereflerine beledi
ye tarafından tüccar kulübünde veri
len ziyafette hazır bulunmuştur. 

len alman tayyarelerinin sayısı m az 23 e 
çıkmıştır. 

Taymis ağzında tehlike i§areti 
Londra, 29 a.a. - Bu sabah, T.aymis ağ

zında. bava dafi mitralyözlerinin ve topla
rmrn ateş ettikleri i:;itilmiştir. Tehlike işa
reti verilmemiştir. İngiliz hava kuvetlcri
ne mensup tayyareler h.avalanmışlardır. 

Bir alman tayyaresi düıiirüldü 
Londra, 29 a.a. - Buııın Nortunber • 

land sahili açıklarında bir alman tayyare'i 
dü§ürülmil:itür, 
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( __ H_A_Y_A_T_V_E_S l_H_A_T~) / ~ub&Jf Gıda maddeleri 

nizamname projesi 
( RADYO ) 

Portakallı ördek eti Pul haberleri Geçen hafta içerisinde toplanan 
yükaek Sıhat Şurası gıda maddeleri 

DANTZIG: 6 pf. yqil •e 12 pf hakkında Sıhat ve İçtimai Muavenet 
Hindilerin keatane meYaiminde etinden fazla dokunur. Onun için kırmızı renkte iki pul çıbrıllmftır Vekaletince huırlanmı' bulunan ni

boltatm~~ ~~ t~düf ... ~ o~ma - yabani ördefin portakallısı bile, her Birinciainin üzerinde Katedral; ikin- .zamname projesini tetkik ve tasvip 
dıimı bilınmız: 1DNDlar hindi ye • tar'aftan il ı larcl ciainin üzerinde de 1936 Dantzig pul- etmişti. Proje bugünlerde mütaleala
mek Utedikleri zaman onu k .. ta· aa am 

0 
an an aonra, ]arından 25 pf. Jiğinin üzerinde-ki re- rı alınmak üzere vekiletlere ve bili-

1 Gözlerini kaybeden 

bir gen~ Kolombiya 
Üniversitesini bilirdi 

T tt R K t Y .B 
RADYO DİFUZYON POSTALARI 

TÜRKİYE ANltARA 
Radyosu Rad709Q 

1648 m. 182 Kcs./ 120 Kw. 
31.70 m. 9'465 Kca./ 20 Kw. T.A.P, 

A N K A .N. A 

PERSEMBE - 30-11-1959 
Saat : 

be•le doldur-·-lar diye tabiat iki • ancak tekerli haatalara taniye edi- h d 1 a ı:: " ·- sim vardır. are ev et 1 raSına gönderilecektir. 
sini aynı menimcle meydana çıka· lebilir. Nizamname projesi her gıda madde-

B. MHhat, bütün gayem 
göniıterl okutmaktır r diyor 

12.30 Proeranı ve m...ı.ket eut a,.n. 
12.35 Ajana ve meteoroloji haberleri. 

1"11". Madenlerinden yalnız çinko ma • İSPANYA: Notre - Dame du Pi- sinin ve gıda maddelerinde kullanı-
Onun sibi, portakalm bu mevaim. d . - k k d h . lar Jdlieeainin yeniden intuı ıçın lacak e•yanın vasıflarını, bunların ne 

12.50 Turk müı:iei : . 
Çalanlar: l'ahire Fenan. RefJlr p.,_ 
un. Vecihe. 

d ıkm da bi t d ""f . enı ıoze çarpaca a ar e emı • k l" b' · ır 
e ç aaı r eea u eaen aa . . .. . munzam ıymet ı ır aerı poeta ve vakit ve ne tekilde hileli veya magw. 

yılamaz. Yabani ördek etinin yanı- yeth mabette •e korpe kuzu etiade- tayyare aeriai çıbrılmaktadır. Ayni §Uf veya 11hate muzır addedileceğini 
na en ziyade portakal yarafbfı için ki çinko ile bata bat mikdardadır. zamanda Gtneral Franko'nun resmi- ve her m~ddeden alınacak nümune 
portakal timdiden haaırlanır ••• Va- Bundan dolayı züriyet aahibi olmak ni taııy.m 50 c. lik eamer mavi renk- miktarlarını, tahlil tekillerini, gıda 
k1& havuzlu bahçelerde, daha iyiai iatiyen erkeklerin itine yarar' ••• ()y. te lir pul da çıkarılmııtır. B.ı tip maddelerinin aatıı, kontrol ve aatıı-
1 "ltaklıiı bulunan çiftliklerde yetit- dek etinin emzikli kadmlarm sütü- pulJarın 60 c. ve 2, 4 ve 10 p. lığı da tan men'i usullerini ihtiva etmekte-

Birkaç gün evet 
yurdumuza bir mü 
nevver genç daha 
döndü: B. Mithat 
Enç Amerika'da 
pedagoji tahailini 
bitirdi. Mithatın 

İstanbul Univerai -
teei birinci aınıfın
da iken gözlerini 
ini olarak kaybe
diti, bu büyük mah 
rumiyete rağmen 

tahailini birçok 

Okuyan: Necmi Rıu .Abı9kan : 
1 - .Besteni&"lr peırni 
2 - Haıim bey - Besteaislr prla • 

Kaçma mccburundan. 
3 - Mahmut Celilettia pqa - Beaı.

niıir prkı - Eyler t.ahammiıl 
4 - Udi Cemil - Beatenicir ıada -

htediııde ıönlümü verdim. 
tirilen or'dek etini her JDeYaİmde çıkarılmak üzeredir. dir. 
yemek mümkündür. Onların palaz· nü arttmnak töhreti de banclan ile-

5- ltefık Fersan • Tanbur takaiml 
6 - Dede • Bestenigir prkı • Ben ... 

ni ıevdim ıeveli. 
lan daha ziyade ilkbaharda yeni • ri selae gerektir. Vitaminlerden LÜBNAN: {1930 - 35) pulJarından 
lir'. Fakat yetil batlı yabani ördek yalnız A C cinai karaciier'lerinde 1.~0 Pi.tik yeniden litografya basma· 
etinin bilcümle ördek etleri arum· buhmmuıhw. aı <!arak Beyrut'ta baaılmıştıc. Aynı 
ı'a en Jezzetliai olclutunda ördek Yabani Ör'dek 'ritamin Ye maden tipin 1 pi. arduaz ve 7.50 Pi.hk kar-
di yemiı olanlann hepsi ittifak et • r.ıen renklileri de aatıp çıkarılrrıştır 
1 ÜJtir. balcnnlarmdan yavan olduiu için Bütl.ln bu pullar J 1 11 2 d.nıtelilıdır. 

B ·ı "'--• ,.__. _._l portakal onun bu ekaiiini tamam • u ye91 ...... ı yabani ü.:u- er YUNANİSTAN: Atina'da yapılan 
• ' • 1 -...1_ " • ı --• lar. Ancak onun vit.minler'inden 'ıca;c mevaun erue ta pma .......,. Balkan oyunları vesileaiyle ~ıkarılan 

·etlerinde Yatarlar. Sonbahar s• çofu •• mad .. Jeri pek mükemmel 4 pulJuk serinin kıymet, renk ve mev
iip de havalar aotumıYa baılaymca olmakla beraber A 'ritamini bir' de zuları ıöyledir: 50 lepta, yqil Uzeri-
I.avada aürii halinde uça uça bizim • k ·ı k Akel • k • o..da ıyot madeni balamnadıfmclan pol'- ne oyu yeıı , oıucu ; 3 drahmi pem-

enaz ıyılanaa aelir. da takallı Wdek etinin - .. ma dilim di- bemai ilzeorine eamer kırmızı, cirit a-
kamıtlan çoil bat.akbklan M98l'ek ,,_ 
onlann arumda ,.,.andan JaYa __ Mm limon nHnk Jro,mak da i.det tan atlet; 6 drahmi, portakal rengi U-

,,_ nrine koyu brön. diak atıcısı: 8 drah-
parak içerisini difıilerin si .. I • .._ olmaftar. mi kurtanl Cberlnıe mni, hııı: alan at· 
den kopardlklan ~Ufak tlyl•le F-L-t • -'1· •-- - L-J il 
d .. ) dol - • - m.,..ıznw ..-.. a- m n • layıcı Mlet ••• 

()fer w. Bundan a7'1 ördek c... .....1 .. __ :_1 • le madeni • 
· • k..11 L!- L- ____ .... ı monun ,,._en., erme Bu llan d telAlan ız 1/2 X 

•anı a .. ı r;nr IMIYT&n .. ._er er. . _ _. ed:ı...1_-!-...1 L--" pu n an 
Halbuki yabani ördek bizim ik .... .,.t euem ... ..uıuen yauauı 13 1/2 dut'. 50 lepta w 3 drahmiliiin 

)imlere varmcıya kadar yolda çok ördek etinin yanmda talıam yap • tabı adedi bir milyon diğer ikiainin 
eilenciifindea buralarda ha•alana rllldanndan püre yemefi HYerler. 500 bindif'. Buna nazaran 500 bin t.am 

aoiud11tu •akit ıelir. B11 da .mim O HllMm yabani ördek eti h .. pek teri nr d«nektir. l ill 30 birinei tq
oldufuna delildir. Çüaldl yabani nefia, hem de pe1r fence Wr ~k rin arfında ted.,..tUde kahmftır. 
ördek aYCılan oaıaa karlı aof1* ha- olar Aacal. · • T lerl 
valarcla bizim deniz keınarlarmd.W • .., IDMD Dll'I ur e ne YUOOSLAVY A: 9 blrincitqrinde 
batakbklara seldijini bildikleri için kadar cloat oha da talıamı •e yap. malOUe:r meın.fudne Userleriftde A
tam öyle ha•alarcla yabani ördelı raklannı MYebilmek b6ab1itiin a~ vaJa'dald meçhul asker tbi.s.inin 
avma ç*ar'ak o akılsız ha,....., Wr teYdir. G. A. remai bulunan 4 kıymette biT Mri pul 
kendi.ine ";yaya kunDl)"a Y.wt Wa- ~· DmtellJan 12 1/2 olan 
madan, tüfekle a•lariar. AY& si- ı. Mdaln tabi adedi 200 bbMllr U 
denler bindikleri undala, k.,.... · ç 
larclan küçük bir ~ 1mrup Her Be8lin Pı'fıamcla bat el.. -r tedMtllde 1ral9CSk staı ~ 
üzerini yapr'aklarla öwterlene .,.. celi bir k.Lr.manJ.k deetanı eakıbr. Kıymet w r.aldea ~ledlr: 
bani ördek JUY• kana11t ola bile, 1 d + 0.50 zeytuni yetil; 1,50 + l d 
o yapyaJcılarm altmcla inaan bulun- lnırausı: 2 + ı.~ d. JeyWd; ı .+ 2 d. 
dulunu anlamaz Ye meydana Çlka· mlWi 
rak ıene çabuk Y111'11lm. · 

Hukuk Fakültesi Talebe 
Cemiyetinde 

Ankara Hukuk Fakültesi Talebe 
Cemiyetinin 3-12-1939 pazar günü aa
at 14,S da Hukuk Fakülteai binasın-

da idare heyeti intihabı yapılacak ve 

cemiyetin bazı itleri hakkında görü
tUlecektir. 

Aıı:a olan arkadqların aynı giln ve 
aynı aaatte fakilltede bulunmalan ri
ca olunur. • -
Açık teşekkür 

gözlüleri imrendi- B. Mitlıat Enç 
recck bir muvaffakiyctle bitiri§i ça· 
lışkanlık ve azimkarlık bahsinde; ör
nek hadise olacak kadar mühimdir. 
Mithat'ın hayatının bu safhasını kısa· 
ca yazmadan geçemiyeceğim: 

Mithat 1932 yılında İstanbul erkek 
li8"ini bitirdikten ,onra İstanbul tı
niveniteai hukuk fakültesine devama 
batlaınııtı. Univeraitede de lise haya
tı gibi çalıtıyor ve imtihanlara huır
lanıyordu. İmtihanlara birkaç gün 
kala. Mithat'ın gözleri birdenbire hu
talandı ve on bet gün içinde görmez 

Ankara Ntlmune Haataneainde ha- bir hale geldi. Gözlerini kaybeden bu 
na yaptıktan apandisit ameliyatı ,.. münevver gencin ini felaketi, ailesini, 
nasında btlytlk hazakat ı8atererek bu arkadatlarını ve bütün muhitini de-

rin bir ıatırap ve yeis içinde bıralmut 
ameliyatı çok kolaylıkla icra eden tı. Herke• Mitbata acıyor: 
meıı:k6r hutmıe operatörü kıymetli - Zavallı gözlerini kaybetti, artık 
doktorumuıı: Nurettin ARMAN lle4 tahsiline devam edemez diyordu. 

mesai arkadatlarından Şevket KOR
KUT, Hasan SÖZUTEK. Huan SA
RIBAŞ ve heqire bayan Rukiyeye 

IODMııı: tqekkilrlerimin lblaiına ga
HWılsln tav-utana rica ederim. 

Ankara laaayi cadden Orbuı 
tobk No. 90 

KOllER XALPAX • 

Baba. en büyük fedaklrlıktan çe • 
ldnmedL Oilunu tedavi ettirmek için 
derhal Viyana'ya gönderdi. Ne yazık 
ki modern tıb bu feliket karııaında 
aeiı kaldı ve Mithat tekrar gözlerine 
kawpmadı. 

7 - Rifat bey - Saba zemaeme 1&r -
kı - Hayali yare ~me 

8-Dede - Uşşak prlu • Gitti ds 
ıelmeyi verdi. 

9 - Bayati 11&& aea•i•i. 
lS.30-14.00 Miızik (Ka.ntrlı: hafif müzik • 

Pi.) 
ıı.oo Proeram 
18.05 Memleket 1aat ayan, ajans n meı.-

oroloj.l haberleri • 
1625 MuziJr (Radyo cu odı:ntraaı) 
19.00 Konutma (Ziraat uati) 
19.lSTurk müzi~: 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çaila. Ro
f ik Feraan. Kemal Niyazi Seyhun. 
1 - Okuyan: M•tafa Çqlar : 
2 - Rakım - Nihavent prla • Ne 

yanan kalbime baktı. 
J-Sel. Pmar - N...,mıt 1Arb. Ha-

11 1'llfl}'01'. 

4- Arif bey - Nihavent tarla - 117-
le nedir baili aarm 

5 - Faiz Kapancı - N.iha'Nllt tar.la • 
Gel &üzelim Çamlıcaya. 

6 - Eviç türkü - Elveda do.t 4.U 
cönül. 

2 - O kuyu: Safi7• Tolı:ay: 
ı- Udi Mehmet - Hmum IUla • 

Açmam açamam. 
2 - Bimen Şen • Hünam prlı:ı - Bll

lnlnda seçer. 
S - Sadettin .K&)'Dıl.lı: - Hhzam tiir• 

lı:ii - Çılı:ar J"iicelerden ( Radife 
nuitterelı:). 

4 - lı:mirli Ham • Hmum prlı:ı • 
Ölünem yazılı:tır. 

J - Okuyan: Radife Erten : 
1 - Lemi - Karcıiar prlı:ı - H&mtlne 

etvan nazik pıı ıeain. 
2 - Sadettin Kaynak - Bayati prlı:ı • 

Ömrümün neıeaiz ıeçti baharı 
1-Türlı:üler: Yabandan selciim ,. .. 

bandan. 
Yine yol vermedi Acem clatlan. 
Yinede kaynayıp coıtu (Muetafa, 
Safiye, Radife. ) 

20.15 Kon111ma (Dolı:torua A&ti.) 
:Z0.30 Tilrk müziii (Fasıl heyeti) 
21.15 Mtbik (Küçtilı: orlı:eatra - Şef: Meelp 

Aılı:m): 

Soluk meYaimde bizim pol"takal· Bundan b9fb Plyer n n1n yeni J!l/A---
lar da tam kemale --it •e 8aDdık· bir resmim tapym" G,25 d• 30 dl- ..... --~ 

U l U S Sinemasında 
Jld ..,.. fOm Wrden 

Tıbbın bu acd Mitbat'ın çalıtmak 
ve tahailine devam etmek için be.le -
difi aanılmu azmi yenemedi. Mithat 
Viyana'dan Amerika'ya gitti ve Ko
lombiya darülfünununa devama bat· 
ladı. Kolombiya'da pedagoji tahsilini 
bitirdikten sonra yurdumuza döndü. 

1 -Job. Straus - Baratletme (Vale) 
2- Villi LautemdıJacer - Primue. 

lar içinde piyuaya çıkmq bulun- nar'a bıdar ktJmetlımen 13 kıymette 
duldanndan ikisini bir araya seti • bir de normal leri çıbnlmıfbr. 
rerek nefie bir yemek )"&pmıp hiç 
bir mani kalmaz- Baaılan nefis C. & 
yemekleri yemekt .. ziyade pİfİr
meıkt- Ye nud pifirilclitini tarif ·tmekt- ............. Benim ZeY -
kim akaİIM oWaianclan, portakallı 
önlefin ...-1 pİfirilecefini yemek 
kitaplarından ötr niu rica ed• 
rek -.da •- y.ı... -...ıu-. 
yazacaima. 

Y alııant ördek eti bizim Yediiimia 
etler arumcla • u Diabette yafbu 
olduiunclaa çabuk hamaedilmeme
aine bir sebep yoktur. Fakat mahMU 
yailanchnl- kaz pbi be.lmmit 
ördek eti olwaa hazmedilmek 1fl 

Bu filmde ROMEO JUL YETi 
kıakandıran ilahi bir ..-. •• 
EHU SAUP'leri; BENHUR'· 

leri unutturan azamet •e 
ihtifam bulacaksmız ... 

Bele~••lıltl -· 
bir _.., 

tanwnea ttlrkçe 
Bitin bmilderin rekonma Jo. 

... Am ........ -··'komili 
Joe Broım'un hem.l katıltml 

komedW 

ÖLÜM GEÇiDi 
Yumnıldarın en kllfttliainıl atan 
methur artiet Jack Holt'un 
pncaterlere hücumunu g~teren 

bu film ber an gelenleri 
heyecanlandırmaktadır 

Aynca: Dünya havadiıleri 
Seanalarımııı: : 14 - 17 ve 20,30 da 

12,15 ucuz matinesinde 
\JÇAN KALPLER 

-2193-

Mithat Amerikadaki üniversite 
tahaili hakkında JU izahatı veriyordu: 

" - Avrupa'da ve Ameıika'da &Ö3Ü 
cönniyen çocuk~ için husus! mek-

ı · ;s. yuı-~ineleriyle not-·tutuyorlar 
ve kabartma harfli kitaplardan çalıtı· 
yorlar. Amerika'da 350 ye yakın göz
atlıı: bu suretle tahaile devam imkanı
nı buluyor. Bilhaaea Amerika'da göz
leri okmdıtı halde yilkaek tahsil yap
mıt. it ve politika hayatında mühim 
mevkilere çıkmıt adamlar var ... Me-

ra (Arjantin ıerenadı) 
3- lı'rederılı:aen • Hallı: mC7dM1ı ı... 

lesi • 
4 - Cari Robrecht - Teut (Potpuri) 
5-Bnhma - Macar damı, No: M 
6-Armandola - V4lllldikte .... 
.. Dl aın1'w, ey uunya ı 

Z2.00 Memleket aut ayarı, ajana mtiederi, 
ziraat, esham - tahvilit. Jcombbo • 
nukut bor&a111 (Fiyat) 

12.20 Müzik (Küçuk Orkeııtra • Yakanda-
ki procramrn devamı) 

12.35 Müzik (Serıfonilı: parçalar - Pi.) 
a3.00 Müzik (Cubancl - Pl.) 
23.25-23.30 Y armki prorram, ve lı:apRllllJ. 

eell Amerika lyanmda böyle birkaç Divanı Muha1ebatta iki tayin 
ha bile var ... " 

Gözıüz olduiu halde Kolombiya U- Divanı Muhasebat Müddeiumumi 
niveraiteaini bitirmek azmini göate - muavinlerinden Halil Sezai Erkut al· 
ren Mithat'ın çalııma hayatı memle
ketimizde alika ile kartılanmıt. Maa
rif Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel 
Mithat'ı takdir etmit ve kendiaine ba
zı tecrübe itleri vemıittir. 

tıncı dereceye terfi ettirilmit ve ye
rine maliye müfettit muavinlerinden 
Mahmut Halit tayin edilmiıtir. ıüph..iz deiitir. O saman ör.telin 

yatma göre luuam da afsrlatll'· Ya
bani ördetin yalı pek u olmaam· 
dan dolayı taYUk emaden bile daha 
az kalori yerİI'. B- kart.Irk albü· 
IDini • çok et olchafandan et ye-
1Delderind• sarar ı-..ı-. 11iır 

Aak81'& belediyesi, hallrunısın nha· 
t171• yakından alakadar oltm ıe-ı 
blr karar venniıtir. Bu karara göre 
bundan ıonra ekmekler uluorta her 
yerde aatılamıyacak, ancak ekmek 
aatıpna mahaus olmak üzere yapıla· 
cak yerlerden alınabilecektir. Bu yer 
ler, her tilrlU aıht teaiaatı ihtiva ede
cektir. Şehrin muhtelif yerlerinde 
sırf ekmek aatmak üzere birçok dük
klnlar hazırlanmaktadır. Bu dUkkln
lar belediyenin daimi aurette kontrol 
ve murakabeai altında bulundurula
caktır. Karar, bu ay batından itibaren ı 
tatbik olunacaktır. ~--••••••••••il' 

Mithat gözlerini kaybetmit olmaıı- haaaa memleketimizdeki kör çocukla
na rağmen enerjisini muhafaza et- rın tahailini tamamiyle tahakkuk et· 
melrte memlekete faal bir uzuv olmıya 

1 

tirmek, onları cemiyette diğer gören 
çahfmaktadır. Diyor ki : inaanlar gibi çalıımalarına imkln ver• 
"- BiltUn ıayem çatıırnak... Bil - mektir.,, 

-------
HULASA 

Orta ~s~. bir ıimaı melar.inin i1' bir ailnin~ ~o • 
cuiu Toaio Kroıer, lnlaaaf. artiet yaraulıımm teaırıyle 
daha mektep 111ralannda dii•r arlı:adqlarına. bilhuu 
andili arlıad&fı Ham"• bens-i70r, ve bunu farket -
müle miteeuir oluyor. On altı 7RflDR sirince, Hanı'ı 
mmt1170I', unıın tnce Holm'ı llfti7or, kendini atka 
vermek, n bütiiıı hayatınca ınmslı: ve udık lı:almak 
l9ti70r, Pabt bmUD. yer ~rinde rnllsnkiin olmadıimı 
de 16rilJ'OC'. Ve timdi lı:end~ ~ta, T&ntmıya valı:fe
dlJ'C)I', ,.m eairi olduiu tabın çizdlli rotu talı:ip edi -

~-
•lacı, aa fDldyeai •• denize dair ,.azdıiı tiirlerin 
a1tma koydutu, ıimal •• cenup ıivelerini birlettirea 
ve üzerine biraz yaban kokusu serpili o burju•a 
adı, ön aafta selen kabiliyetler'i ifade eden bir for
mül olmuttu. Zira acı n derin tecrübelerine, ze.•· 
kinin nazik huaaaiyeti ile hali mücadelede, nadır, 
inatçı, aerıiizettçİ n ıicldetli ıatıraplar bahaama 
harikulade eaerler ricude setiren bir çalııma aıkı 
da kabb70nia. 

Ya.-mak için çabpn bir kimae gibi defil, fa· 
kat çalıpnaktan batk• ihtiraaı olmıyan bir adam 
ıibi çalqıyordu, çünkü böyle bir inaan kendine ya• 
fıyan •arlık olarak bir hiç ıözüyle bakar, kendiai· 
nin ancak yaratıcı olarak mülahaza edilmesini ar• 
zu eder, yaratmadıiı zaman, me•cudiyeti aahne ile 
kaim, sahnenin haricinde bir hiçten ibaret olan 
makyajsız bir artist gibi donuk ve deieraiz dola· 

fit'. 
latidatlat'ı bir cemiyet aüaü olan, fakiri zengini, 

vahti•İ kalenderi acaip kravatlarla dolatan, kendi· 
!erini aonauz bahtiyar, kibar' ve artiat aanan, iyi 
eserlerin ancak kötü bir hayatm tazyiki altmda hu· 
ıu!e ıeldiiini •e yqıyan adamm çabpnadıtmı, tam 
bir yaratıcı olmak için ölmek li.zıqa ıeldiiini bilmi
Y• küçük muharrirlere kartı büyiik bir iatihfaf •e 
utiWE.arla dolu olarak. ...... kapala ve sizli çalqı· 

YAZAN _: 
Tltoma& MANN 

No:8 

iV 
Tonio Kröıer atelyenin etitindeı 
"Rahataız ediyor muyum?" diye aorclu. Şap. 

kasım elinde tutuyor •e hafifp etiJiymdu, Liaa•· 
veta IYYanoYYD&, her ıeyi kendine aöylediti bir 
dosta olsa da ı 

"Rica ederim, Tonio Kröser, merasiımiz si· 
rinia." öt.. fiyeaiyle cnap •erdi. "iyi bir terbiye 
aldıiauz •• adabı m11af9rete Yakufunus herk ... 
ce malim." B11 aralık, fırçaamı aol eliyle tuttuiu 
palete koyuyor, aaf elini ona uzatıyor ve Pi• -
rek •e batma aaHıyarak sözlerinin içine bakıyor· 
du. 

"Evet ama, çallflYoraunuz," dedi, .,Gösteri· 
niz! A! llerlemiısiniz." Ve bir yandan ıuvalmin i
ki tarafındaki sandalyelere dayalı boyalı etkisi .. 
re, diier yandan da Üzerinde, dört köte çizp1ere 
sön taelak bir tekilde 117dunalmut mühmel •• 
müphem füzen deseninin içinden, renklerin belir
mele bqladıiı büyük tu•ale bakıyordu. 

Münih'de, Schellins caddesinin ardmclaki bir 
eYİn y6kaek katlarından birinde bulanayonlu. Şi
male bakan ı..Uı pmcerelerin ıeriainde, sök ma
VUİı kut cmlbaı, ıiinet •t•i• hüküm SÜJ'ITonlu. v. 

ildtahann aÇlk bir Vuiatu'dan içeri akan ıenç 
ye tatlı nefMi ıeniı çalıpna odaamı dolduran fik· 
aalif ve Yaib boya kokusuna kantıyordu. ikindi 
,ünetinin altm ıtıiı, bir engele çarpmadan, atel· 
yenin çıplakhfmı kaplıyor, biraz çürük tabanı, 
pencerenin altındaki ufak titeler, tüyler, fırçaılar
la dolu. IDaaayı ve ki.fıtsız dıYarlara dayalı çerçe
vesiz etütleri, kapmm yanmda, iatirahat anlann· 
da uzaıunak için zevkle döıenmiı bir' köıeyi .. 1r
~liyen delik deıik ipekten paravanaJ'I, tövale 
üserindelci yeni bqlannut eaer'i ve onun önünde 
daran ıairi ve artiati aydınlatıyordu. 

Liaavveta lvvanoYVna, qafı yukan onun ya· 
ımda idi, yani otuzunu afkm. Boya lekeleri ile do
lu koyu mavi önlüğüne bürülü, alçak bir tabur'e Ü· 

zerinde oturuyor, ve çeneaini elinde tutuyordu. 
Yanlarda biraz aiarmaya baılıyan aiyah kıYırcık 
aaçlan ıakaklannı örtüyor, eımer, kıvrık burnu i· 
le aonauz aempatik ala• yiizünü, keıkin elmacık
lannı ve parlak kar'a ıözler'ini çerçeveliyordu. 
Dikkatle öne efili, endiıeli n ıüpheli, aai ıözü 
kapalı, aol ıörinün kıaık kirpikleri arasmdan, 
bafUU hafifçe yana meylettirerek eserini tetkik e
.Uyordu. 

. J'anmdaı •ıtıldat cl~"ı _tal elini kaltuı• 

na dayamıt. •• aol eliyle acele acele aiyah bıyıfı· 
nı bUniyordu. Eiri kaılarmı aıkmtıb ve maimum 
çatıyor, her zaman yaptığı ıibi, hafifçe ıılık çalı· 
yordu. Haricen, aade sri ve kibar bir biçimde kc· 
silmiı bir elbise ile, pek itinaılı, zengince siyİnmif li. 
Fakat aiyah aaçlarmm fevkalade buit •• düriiat bir 
,.kilde Ü.tünde bölündüiü encliteli almdan aillirli 
bir Ürperme seçiyordu. Eauen cenup tipi ph• 
resinin çizıileri, aert •e çelikten bir kalemle 07111· 
mut ıibi, keskindi, halbuki afzmm pek tatlı deeae
ni •e çeneainin harikulade ince çevr'eai hlll baki 
idi... Aradan bir kaç dakika geçti, aonra eliai al• 
nma götürdü ve baıını çevirerek ıöderi llt6atı 
kaydırdı. 

"Gelmemeli idim" dedi. 

"Niçin, Tonio Kriıer?" 

"itimi timdi bıraktım, Liaa.veta, n ..,_ 

içindeki teY tıbkı bu tualde mevcut olan &Aiı Wr 
kana•aça, bir' taala, tashihlerle karalanmıt lolali 
bir ebof •e bir kaç r'enk lekeai, n buraya seliro

rum, ve ayni feyi tekrar buluyor'Um. Ve tekrar aya 

ni mücadeleyi, evimde içimi burkulayan a,m t-. 

kuzu buluyorum," dedi içini çekerek. Bir fikir bİ• 

zi tahakkümü altma aldı mı, onu her yerde ifade 

ediliyor ıörüyoruz, rizıirdan bile kokU11D11 • 

yonaz: fikaatif kokusu, ilkbahar parfömü gibi, i~ 

le deiil mi? Sanat, Ye... Ot ekine ne ad nnneli 7, 
Tabiat demeyiniz, Liaavveta, tabiat tükenmea llİ• 

ra. Hayır, dofruıu, sezmeie gitaeyclim, daha iyi 

edecektim, bunun bana daha fazla iyilili dok...., 
dokunmıyacafı da ayn bir meaele. •• 

(~ !V). 
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· Fin - Rus ihtilôfi 
vahim safhada 

(Bııı 1 inci :sayfada) 

Ji flnlandiyalılara kati bir denı ver
nıek için kendilerine verilecek olan 
emri aabırau:lıkla beklemektedirler. 
Sovyet milleti, hükümetin aovyet -
Finlandiya ademi tecavüz misakını 
feshetmek kararını ittifakla tasvip 
etmektedir. 

Bundan batka aovyet radyosu, bir 
amele mitinginde kabul edilmiş bir 
karar auretinin metnini de okumuı
tur. Bunda 18yle denilmektedir. 

Sovyct askerlerinin Finlandiya hay 
dutları tarafından akıtılmıt olan kan
larının intikamı alınacaktır. 

Finlandiya'nın cevabı 

Helıinki, 29 a.a. - Havaa ajanaın
dan: 

Finlandiya kabinni, Rusya - Fin
landiya ademi tecavüz misakını fes
heden aovyot notasını tetkik etmek 
üzere evelki gece bir toplantı yapmıı
tır. Finlandiya'nın cevabı, bugün 
Moskova'ya gönderilmittir. 

Finlandiya mahafilinde Moakova 
1'adyosunun evelki gece yeni bir ta -
kım hldiselerden bahsetmesinin tam 
bir tahrik olduğu beyan edilmektedir. 

Bu mahafil, aovyct kıtaatının fin -
landiyalı muhafızları alıp g8tUrmUş 
ol4uıklarını ve bunların yarın finlan
di yalıların muhayyel tecavüzlerinin 
bir delili olarak göstcrieccklcrini be
)•an etmektedirler. 

Finlandiya hudut muhafızları, ıef
lerlnden huduttan bir miktar geri çc
lı:ilmek emrini almışlardır. 

Vltimatom mu? 
Kopenbag, 29 a.a. - Sovyetlcrin, 

bugün, Finlandiya'ya bir ültimatom 
\'ererek, son hidiaeler dolayısiyle, 
Finlandiya kıtalarının, 18 saat zar
fında Carelie burnundan 25 kilomet -
re içeri çekilmcaini iltiyecekleri, Ti
dende ve Politiken gazetelerinin Hel
•inki muhabirleri tarafından haber 
\'er.ilmektedir. 

National Tidende gazetesi, Fin -
lanc!iya'nın bugün Sovyetlere cevap 
\rcreceti ve hüanUniyetinin yeni bir 
miealini göetercccğini yazmaktadır. 

Etuen, puar günkü hldiscden sonra 
Finlandiya ileri battan, geriye doğ -
ru bir kilometre çekilınittir. 

20 deki iatiklll harbi eanuında mem
leketini Sovyct iatiliaından kurtar
mıt ve bütün mcaaiaini memleketini 
askcrt bakımdan tahkim etmeğe haa
retmittir. Mannerheim hattı, bir aov
yct iatilbı için hemen hemen ycglne 
tarik otan yolu kapatmaktadır. 

Marepl Mannerheim'a "Finlandi
ya'nın taçsız kıralı,, Unvanı veril
mektedir. Mumailcyhin elinde mo
dern ve iyi talim görmüt bir ordu var
dır. Kcndiai, halihazırda bundan 20 
aenc evci olduğu gibi, iatiklllini mü
dafaa ·etmeğe azmetmiı müsellih bir 
milletin batında bulunmaktadır. 

Amerilıa'nın tavaauta 
Vatington, 29 a.a. - Amerika Ha

riciye Nazırı Hull, gazetecilere yap
tığı beyanatta Amerika hilkilmetinin 
eğer Rusya ve Finlandiya istcrlcrae, 
tava11utta bulunacğını bildirmiıtir. 

Deniz harbi 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

mürettebatından 13 kiti bofulmuı • 
tur. Dört kiti mayn gemileri tarafın
dan kurtarılmııtır. 

Bir ingüiz gemisi mayna çarptı 
Londra, 29 a.a. - 1.023 ton hac -

mindcki ve Rubialand adındaki ingi • 
liz vapuru, İngiltcrenin cenubu 98r -
kt sahillerinde bir mayne çarpmıı ve 
iki dakikada batmııtır. 

17 kitiden ibaret olan mUrettcba • 
tından 13 ü telef olmuıtur. Diğer 4 ü 
bir mayn tarak gemiıi tarıf ından a -
lınmıttır. 

Gaf en konun beyana il 
(Bı~ı 1 inci uyf ada) 

Romanyanm Avrupa harbinin baımdaki 
vaziyetini anlatarak demiıtir ki : 

"Romanya iıtiklllinin tam olarak mu • 
hafaıaaı ma~ideki bütün vazifelerinin ifa
ıında faydalı bir muvazene ~ü~eye .v! 
hiç bir ıiyaai ve iktiaadi teırılu meaaıyı 
bertaraf etmemeye c;ahımıttır. 

Bu ıahada, ilkbaharda Aımanya ile ak • 
tedilen ticaret mukaveleuni batırlat~ıı .ve 
bu mukavelenin yalnız mükemmel ~.ır tı • 
caret mübadeleai vaaıtaaı olarak dea;ıl aynı 
zamanda hakiki bir ıulh vaıı~ıı ol~ra~ da 
tebeyyün eylemiı olduiunu ıoylemııtır. 

Keza 1ncilterenin ve Fransanı!l ı~ran • ,,,ol .-» "•.1-..liJıl • tileri.ne temu etmiı ve bu ıarantılerın Ro-
OfVf' un so.,. • .,.. en ;:r.r biter-, ıuiYlc iti~dlı mü-•U1111u•-. 6.. .... :ıı··- ~'4 at ' r. 

bu akpm .CSylediği bir nutukta de - Harp halinde bütün m~arip büy~k d~v: 
· · !etlerle Romanyanın eakıdcn oldugu gıbı 

mııtt.r ki: . . . aynı münasebetleri ve aynı hisleri m~afa-
Fınlandiya hUkUmetının Sovyct - za eylediıi.n.i kaydeden Gafenko harbın ba

lcr Birlifine kartı ittihaz ettiği bas - ıındanberi bitarafhkla ve ademi müdahale
nıane aiyaaet devletin harict cmni _ Y.e d~a~ yolunda ittihaz. e~ile~ kararın ta· 

' rihçeaını yapnuı ve demııtır lu : 
yetini temin için ani tedbirler almı- ı 7 eylülde, l'olonya bükümet erklnırun 
ya bin mecbur etmi§tir. Romanyaya iltica etmek talepleri ve Ruı-

A t-....1-- be • 1 .. ak yanın lutaatına Polonya hududunu ı~ -
Y~• rı yapı an muz . ere - mek için emir verdiii hakkınd&ki tebligatı 

lcr neticelenmemittir. Finlandiya ta- yeni bir vaziyet ibdaı eylemiıtir. O za -
rafından hudutta vahim tahrikat ya- man Ro.~ya hükümeti apiıdaki teblia;i 

1 S bnı.::-- • H 1 · neıretmııtır : 
pı mııtır. ovyet uauıuc;ti e sın • "Polonya bidiaelerinin 17 eylülde cere -
kideki ıiyaai ve iktıaadi mümeaaille - yan ettiii huıuıi ıerait ve Polonya hü • 
rini ıeri almıya karar vermit ve or - kümelinin ~opraklarımıza ilt.ica11 Roma~-

. . yayı muharıplere kartı kati bıtarafhk vazı· 
duauna her ıbtımale karıı hazır bu • yetini idame etmek brarına aevketmiı • 
lunmak emrini vermittir. tir." 

Tekliflerimiz küstahça bir red ve h~ vaz~fe ~a~tıımda bulunduk: Polonya: 
_ • . . h multecılerı, ınsanhk ve doıtluk vazıleaı 

bıunakafa ıle karıılandı. Fınlandıya yaparak kabul etmek ve aakeri mültecileri 
hükUmeti Leningrad'ı ordusunun teb- bitaraflı&ın_ icap ettirdiii m~eleyi ya~
didi altında bulundurmak iatiyor. İki malt, ve d~&e.r .taraf~ l{uııya ıle olan mu-

. • naaebetlerımızı taarıh eylemek. 
bıemleketimia: araaında mevcut ade - Sovyetler Birliiine, bitaraflık ıiyaseti -
illi tecavüz paktına riayet etmiyor. İt· ne müstenit muslihane münasebetlerimizi 
t b b" • me kClr paktı bükümsüz i~a~e etmek huıusundaki arzumw:u ~il -
e u ızı z dırdık. Esasen ıamanından evel merıyete 

bıilatakil ve hükümranlık haklarına konulan Kella;-Brinad paktını müteakip 
blalik bir devlet olarak tanıyoruz. Savyetler Birli&i ile aramızda emniyet 
S tl B" l·-· F"nl d" a mille taahhütlerini mutazammıa diier paktlar • ovye er ır ıgı ı an ıy - da akdolunmuıtu. 
tine yardım etmek onun hürriyetini Bu ıiyaaet, g haziranda nutkumda tasrih 
garanti eylemek emelindedir. Hükü - etmiı oıduıium prcnıiplere tamamiyle uy-

• • • e h d f" S 1 &Wldur. Komıu hic; bir büyük devlete bir tnctımızın ycgönC C c ı ovyct er dıııerine karıı iıtlnat etmemek, 
~irliğinin Leningrad'ın emniyetini tc .Kuvetli ve muıtakil bir Romanya bizi 
tnin eylemektir. Bu hedef şu veya bu c;.e~i~en ~evletl~~ iç!n bir emniyet ıaran-
..,.. 1 d" hükü • · h"" ·· · t111dır. Bıı: kanıız kı, komıularımızın mu-
~ın an ıya mctının usnunıye • kad<ieratı bizimki ile çarpıımamaktadır 
tine tibi kalamaz. Maamafih bu me • ve öyle zannediyoruz ki, ıovyetlerin te • 
•elenin muvafık 98rtlar içinde halli • mi~ etık~e~i . ı~lh aiy~ıeti ye .R.o~n7anm 
... F' 1 d' .1 S l B" 1. - . takıp ettııı 11tıklil 11yaaeti bmblrıne uy-.. ın ın an ıya ı c ovyct er ır ıgı gundur. 
•rasındaki iyi münasebatta yeni dev • Gafenko, Moıkova milzakerelerinin mu-

Dolmabah~e 

hadisesinin 
muhakemesi 

Karşılıklı 
• tecnt 

mücadelesi 

-S-

İzmir tütün piyasası 
geç açıhyor ? • • 

nıçın 

' (Başı I inci sayfada) 1 haren üç beş gün zarfında beş on mll• 
layısiyle mübayaatta mevki alamama- yon kilo iyi tütün satıldıktan sonra 
sının, kendilerinin memleketimizden I alım satımın durmasına meydan v~r-

lzmit, 29 (Telefonla) - Bugün Ko- (Başı ı inci sayfada) almakta oldukları muayyen miktarda· ı miyeceğiz. Kumpanyalardan ba.zıhn 
caeli ağır ecza mahkemelinde Dolma- ki tütünlerin tedarikinden mahrum çekilse dahi aynı ıartlarla diğer alı • 
babçe'dcki izdihamdan dolayı vefata kavemete aevketmiye çahıtılar: kalmaları gibi vaziyeti ihdas edeceği cılar mübayaata devam cdecckı ir. 
aebebiyet davasının muhakemesine "- Niçin gemilerinizi, koyun sürü- mülahazasiylc ve direktörlerin pazar- Bundan emin olunuz. Tclişınız si.zle
rcis B. Nail Tören'in riyasetinde de • leri gibi İngiliz donanmasının emri- tesiyc kadar fzmir'e yetişmeleri ih- ri izrar eder, tedbirlerimizin tatbi • 
vam olundu. Eski emniyet müdürü ne itaat ettiriyorsunuz? Niçin bita • timali de göz önünde bulundurularak. kinde bizi büyük zorluklarla kartı • 
Salih Kılıç ve vekili Sedat Tek mab- raflığınız kadar istiklalinizi de mü- piyasanın kanunuevelin dördüncü pa- Iaştırır. 
kemede ha.rır bulundular. Müdür mu- dafaa etmiyorsunuz?" Fakat bita- zartesi günü açılması muvafık görül- • 3 _ Fiatlar, cinsine göre asgari, 
avini Kamuran mahkemeye gelme • raflar ne yapmalı idiler? lngilizle - müştür. geçen senenin fiatına muadil tutul • 
mitti. Duruımadan vareste tutulma- rin tatbik ettiği usuller, 1914 cihan Bu çok meşru ve mücbir sebep na- mıya çalışılacaktır. Telaş ctmiyenle • 
sına dair talep ve karar mevcut olma- harbmdak.ilerin tıpk111 idi ve bey • zarı dikkate alındığı takdirde, müs- rin istikbalde daha fazla kazanmaaı 
dığından mahkemeye gıyabında de - nelmilel hukuk kaidelerini bozma.k-

tahsillcrimizin piyasanın açılmasın- müstebad değildir. 
vam olundu. la itham edilmelerine imkan yoktu. daki bu tcahhürü müsamaha ile kar-

Şahit olup evelce İstanbul 6 ıncı Bitaraflardan yalnız ikisi, bu tazyik 4 - Tütünlerini.zin iskartası ta -
ıube müdürü ve halen İzmit emniyet altmda, bir sulh tavaaautuna kal- şılıyacaklarını ümit ederim. ayyün etmeden pazarlığa girişip aat• 
müdürü bulunan Faik Abrak'ın ifa - kıftılar. Tetebbüa akim kalmııtır. Ticaret Vekilimizin radyodaki mayınız. Denklerin damgalanıp haf • 
desi alındı. Alınanlar bunun üzerine ingilizle • beyanatı talarca ve hatti aylarca ıonra muaye-

Faik Abrak hadiaeye halkın heye- ri denizlerde emniyetten mahrum Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu nesine katiyen meydan vermcyinia. 
canı acbep olduğunu, birinci gün ha- etmek 1ribi cüretkar bir planın tat • dün ak§am radyoda tütün müstahsil- Bu suretle satışların biraz yavaş yil • 
disc mahallinde bulunduğunu, ikinci bilnna girittilet". Meçhul silah orta· lcrine karşı aşağıdaki hitabede bulun- rümcsi zaruridir. Bunda bir mahzur 
günü tl.zim heyetleri ve ihtiram kıta· ya çıktı: her türlü vasıtalarla ıimal muştur: yoktur. Fakat muhakkak pek çok hak· 
larına ait tertibat ile mcıgul olduğu- denizine ve lngiltere'nin ıark sahil- "- Sayın tütün müstahsilleri, sızlığın önüne geçebilir. 
nu ve alınan tertibatta bir noksan lerine miknatıslı maynler attılar. Tarlalarınızı alnınızdan akan sel 5 - Aşağı cina tütünler, işe ya • 
bulunmadığını ve Salih Kılıç ve Ka- Beynelmilel hukuk kaideleri ile gibi terlerle sulayarak ve sırtınıza rıyacak evsafta olmak şartiyle baJta 
muran'a tedbirsizlik ve ihmal atfının müdafaası kabil olmıyan bu usul, yüklendiğiniz ağır borç yükleri altın- inhisar idaresi olduğu halde ba§ka &• 

kabil olamıyacağını söyledi. müttefikleri, abluka hükümlerini da zaman zaman ezildiğinizi hissede- lıcılar da bu!acaktır. 
Muhakeme diğer ıa..~itlcrin din • alabildiğine ıenitletmek, Almanya- rck bir senelik emek ve asırlık tecrü- İnhisar idaresi, en ucuz fiata mal 

lcnmcsi için kanunuevelin 18 inci pa- yı her türlü ihraç imkanlarından bclcrlc meydana getirdiğiniz tlitünle- mübayaa etmiyc çalışan bir ticaret evi 
zartesi gününe talik edildi. mahrum etmek kararmı vermiye rinizdcn dolayı son günlerde ne ka - gibi değil piyasadaki nazımlık rolü • 

mecbur etti. Şimdi mücadelenin bu dar endişeli olduğunuzu bilmez deği· nün müstahsil ve köylüye temin ede· 
safhaaı, yani müttefikler tarafmdan · Türk Hava Kurumumm lım. ccği büyük faydayı müdrik bir devlet 
amansız bir tecrit, almanlar tarafın- Dünyanın fevka15de şartlar içinde müessesesi gibi hareket cd:cektir. 

B 1 1 d iiil 1 1 dan denizlerde amansız bir tehdit bulunması ve ötedenberi tütünlerimi-
ll'IJ aazınosun a ev eme en mücadeleei içindeyiz. Her ikisi de . ·ı . d b" . .. ~- - ..u.~u~i harpta kay~ett~~imiz 
Türk Hava Kurumu Ankara ıubcsi 

klnunuevclin ikinci cumartesi akşa
mı Baraj gazinosunun kışlık salonun
da bir eğlence gecesi tertip etmiştir. 
Saat 19.30 dan itibaren otobüs temin 
olunan bu eğlencelerde muhtelif var
yete numaraları ve danslar yapıla -
caktır. Biletler iki liradır, beraberin
de bir de bayan getirilebilir, ikinci 
bir bayan için ayrıca bir bilet alına -
caktır. 

Baraj gazinosunun bu geceki yi • 
yecck ve içecek fiyatları ucuz ve zam. 
sızdır, 

Ro1111nya Aflll mililerinin 
venlili süvıre 

bitaraf memleketleri büyÜk zarar • zın e~ büyük müşterı erın e~ .ırı o- buyuk tutun pıya&al"rından ıngılız ve 
_ k d . lan bır memleketle aramızdakı ticaret fransız pazarlarını hükiimetinizin at-

lara ugratma la ır. Seraerı mayn, anlaııımasımn henüz )'enilcnmemi~ ol- d ~ db" 1 · d ·· ·· 1 ·mı 
k · - h' ıı s ıgı te ır er sayesın e tutun erı • te nenın ne sancagmı, ne ma ıye • ·b· b 1 d ·ı · 1 b ı 

· · Abl ı · Al ması gı ı se ep er en 1 erı gc en u ze yeniden açmış bulunmaktayız. 
tını tanıyor. u <a ıse, manya d" 1 · · · · k ·· •- •.. . . · • • · · • • ·1 h h . 'kt d. .. b 1 en ışe erınızı ızale etme uzere uu· \ uksck ıştıra kabılıyetlcrını bıldığı-
ı e er anıı ı ıaa ı munaıe ette .. · h"t b t k k". d bu-
b 1 1 b .. ·· f 1. 1 . . gun sızc ı a c me mev ıın e niz bu memleketler 20 sene tütünle -

u unan ara, utun aa ıyet ennı 1 d • d d 1 b"" ""k b" k 
·ı · ekt d' A d k' f rk un ugum an o ayı uyu ır zev rimizc müşteri olacaklardır. Ajansta tati ettınn e ır. ra a ı a , d Ü · a· k. ·· 

müttefikler tarafından fiddetlendi- u~uyoru~. . mıt c ıyorum ı soz- tütünün istikbali hakkında verdiğim 
·ı bluk ·k· · · ·· lcrım de aızı memnun edecek ve bu teminat hulasa maneviyatınızı takvi-n en a a tazyı anın, yanı musa- . . . 

d _ _.b. 1 • • h dd" • suretle haftalardan~rı ıçındc bulun- ye için söylenmit yalnız nikbinlite ere tcıo ır ennı metru a ını atır- _ . . . . 
k h k . • b' " .. 11 dugunuz cndışclerın pençesınden zı- dayanan bir vaid değil maddi esasla -ma are eünm ır mıaı eme,, h. 1 ••• k 

1 
k t 

1 d d ın erınızı urtarmış o aca sınız. ra dayanan bir tebşir idi. şte bunun 
0 masm a lr, S' 1 •• } k • • • • k ' L' 

O 1 h d • 1 ıze ıun arı soy eme ıstıyorum : ıçındir ki gelcce senenin tütiın e&ım 
ç aua alır an geçıyor: 1 • a • d"" h 1• k t - ·· d b · k · ha 1 
l · hd'd' . k d unya a va ı arış ıgı gun en en hazırlı lanna cmnıyetle ı ayınız. 

man ar emnıyet te ı ını ne a ar t"" k k"" 1.• .. •. h 11 • · d - · 1 · · ı 1 · h" 
d tt. b'I ki . d.k. ur oy usunun ma su erını egen l azırlığınızı ıyı tar a ara ın ıaar et• 

evam e ıre ı ece er ve ıım ı ı 1.1 b"l 1 • · · • · • ı 
hd t h d d k d •. ı e sata ı me erı gayesının temınını, tirini.z. kinci, üçüncü derecedeki tar-ma u aa a ıım a ne a ar mu- . . . d 

1 · k 1 b·ı ki ? 2 . ·u 1 endışelcrının en batın a tutmuş o an lalarınızda başka mahaullcr yctittlre-
e!'41r1 dı a •

1 ~e ker 1 ·d ınsıl zl er hilkümct tütUnlerimizle bilhassa meı- bilirsiniz. Bugünkü harp ckonomial 
fUDA eaı:umn ıyı arın an z an-

1 
ld 

da açıklarma kadar uzanan bu sa- gu . 0 • U· • • •• • içinde müıtahsile kir getirmiyecek 
kolonel ha"" tehlike ve tehd'tten tamam Sızın cmeklcrınızlc vucuda gclmıı bir mahsul yok gibidir. Romanya Ataıemilitcri .,. ı en lmak be ·· ı · · · d 

T d d"" ne vakit kurtarabilecekler? 3 • bi- 0 la bera r tütun crımız, sız en Köylü ve müstahail •nrdA··Janm: Tocdorcıco ve Bayan oc or~sco un t f) . bl k .. . •
1 

ik ziyade bu memleketin malıdır. İbra- " - ..., 
akııam evlerinde rok güzel bır suvare ara ar yenı a u a reJımı ı e tı· 11 b" . . d d .. 

:r :r • • • d. f ı· ı · · ı l cat ma arımızın ırıncı crecc c mu- Toprak mahsulünün daha dotnuu 
umumiyetle çiftçi istihsalinin lay • vermiılerdir Bu auvarede -brımızın aa ı aa ıyet ennı naaı uz aıtıra • • . . ·1 d .. ü 1 . . -=-·· · :.- ım n t ı c en tut n crımı -

arı ve gazeteciler hazır liulunmuılar- . • • m a ar- • . • ~ . . . .. .. 
dır. Su~are geç vakte kadar büyük bir l~ ı~ılızl~r •.rasındaki kısmı, en 1 d.ı ~uvct teşkıl ettıgı~ı bılen huku:ııe
neşe içınde devam etmiştir. ~ıd~~ ma~ıyctı almıştır. Almanlar 

1 

t~nız, haftalardan~~n bu m~vzu uze
mgılız ımparatorluğunun bizzat rınde çalıştı. Bugun şunu sızc haber 
mevcudiyetini barba hedef tayin et- vermekle bahtiyarım ki tütünlcrimi -
melde, insiıliz imparatorluğunun zin tamamiyle satılmasını temin için 
nihayete kadar, bütün maddi ma • hükümctçc li.zım gelen bütün tcdbir
nevi kudretlerini kendileri ile mü- ler alınmıı ve bu itler artık halledi1ip 
cadeleye davet etmiı oldular. bitmiştir. Fakat hükümctiniz sade 

vım ettik ve hudut miinakalltmı tanzim 
eden anlatmalara vardık. Keza, Yqoılav
yarun müzaharetiyle, hudutlarımızda ta -
haşşüt eden kuvetlerin reri alınma11nı el • 
de ettik. 

Binaenaleyh, macar hariciye nazırmm 
ıon nutku biı:i hayrette bıraktı. Huauıi7-
leki bazı kelimeler ıuurlu ve ölc;ülü olan 
litin tabiatımız üzerinde hiç bir teıir ya
pamaz. İyi macar - romen münaaebetleri
nin tarsinini iatiyenlerin ve batda ekalli
yetlerin reiıleri olmak üzere ıerginliğin 
zail olmakta bulunduğunu sezenlerin hepıi 
töyle diyor: "Artık Çaki havayı kirlet • 
ıuiye bir nihayet venin,. Ben de iki mille
tin tabii mukarenetini kızdırıcı sözlerle 
iıkll etmemek için her türlü münakap.
dan içtinap edeceiim." 

Tuna havz:aaı meseleai.ni tetkik eden Ga
fenko tözlerine ısöyle devam etmiıtir : 

"Trianon muahedeıinin adalet!li.z ve fe
cl olduiunu zannetmiyorum. Bu muahede, 
bizzat bir ekalliyet olan bir milletin ta
hakkümü altında bir çok ekalliyetlerden 
mürekkep bir devlet yerine milli devlet -
lcr kurmustur. Ve bu devletler arasında 
da biltiln hayatiyetine malik ve nizam ve 
EUlh vazifeaini ıören bir Macariıtan bu • 
Junmaktadır. Macariıtanın bu hakikatı 
Yugoslavya hakkında tanımıı olmasından 
dolayı memnunuz. Bu hakikatı Roma.nyıya 
karşı da tanıyaca~ını ümid ediyoruz. Fa
kat her ne oluraa olsun buıün tabii vazi
yet değiıtirilemcz. Trianon muahedesinin 
bıraktıgı yaralar milliyet ve milli devlet 
esaslarının yıkılmasiyle deiil mevcudiyet
lerini ve milli iatikllllerlni müdafaa et -
mek müeterek hedefleri olan bu devletler 
ara11nda teıriki mesai ile iyileştirilebilir. 
Bizzat ekalliyetlerin teskin edici bir vui
feai vardır ve bunlar bu vazifelerinin ifa • 
•mdan hariçten tahrikit ile menolunma • 
malıdır. 

bu tütünlerin kimilcn aatılma.ı;ını te
F alih Rıfkı AT AY min etmekle kalmadı, aynı zamanda 

bunların, ıizi ümitlerinizdc aldatmı -
yacak bir fiyat bulmalarını da temin 

T t k b ~-. etti. Bundan dolayıdır ki, sizi mem -
a ares onun eyan~" nun edecek olan bütün tedbirleri al -

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

kcn harbin yalnız muharipler için dc
yil, harp dıtında kalmıJ olan mcmlc -
ketler için de tevlit ettiği .zorlukları 
anlatmış, Romanyanın bitaraf kaldı • 
ğını bildirmit: 

'"Romanya milleti yalnız kendi mu
kadderatı için döğügeccktir . ., demiı
tir. 

dığımıza emin olarak tütün piyasası
nın ilkkanun dördüncü pazartesi 
günü açılmasına karar verdik. Bu mü
nasebetle sizlere hayırlı satışlar dile-
rim. 

Şimdiye kadar piyasanın ilkkanu -
nun birinci cuma günü açılacağı mü
kerreren aöylenınif ise de aıağıda 
söyliyeceğim sebep dolayısiyle piya
sanın açılması üç gün teehhür ctmi§-

Romanya bitaraftır, bitaraf kalacak tir. • 

tır. Arzusu bütün milletlerle ve bil- Memleketimizden mühim miktarda 
hassa komşularile dostluk münasebet- tütün mübayaatında bulunan, ameri • 
lcrinin idamcsidir. 

kan Glen kumpanyası şark memlekct-
Başvckil, dahili siyaset sahasında lcri umum direktörü ile İzmir şubesi 

iki programı mevcut olduğunu ıöylc- direktörünün aeyahat ettikleri vapur 
mittir. Bunlardan biri derhal yapıla- ingiliz kontrol gemileri tarafından 
cak itlere aittir, diğeri iae uzun vade- Maluya aevkedilmit olduğundan, ki
li bir programdır. nunucvclin birinci cuma günü açılma-

._-..,,...... Harlıla ilk 
günlerinin kargqalığı geçtikten son-
ra düıük fiyatların nasıl aalaba dotru 
gittiğini görüyorsunuz. Hükümetini
zin en büyük gayelerinden biriai de 
14 milyon köylünün mahaulUnll de • 
ğcrlendirmek onun refahını arttır • 
maktır, Çok çalı9ınız f a.zla iıtiı.al e• 
dini.r. Vatan, hudutta olduğu kadar 
tarlada da emek ve alın terinize bu • 
gün dünden daha mubta~tır. 

Ressam general 

Halil hakkında 

yapllan neıriyat 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

rirlerinden biri devlet resim ve hey
kel sergisi jürisine aza olarak ittirlk 
eden bir zat ile temasta bulunmuı ve 
mcvzuubahs mesele hakkında izahat 
vermesini kendisinden rica etmittir. 
Bu zat muharririmizc apğıdaki İza• 
hatı vcrmiıtir: 

1 - General Halil'in tabloaunun. 
ilk devlet resim ve heykel acrgisine 
kabul edilmediği baklcındaki iddia va• 
rit değildir. 

rc arabileccği kanaatindeyiz. vakkaten uıkıt~ından türk • ıovyet miina-
:r ııebetlerının muteesıır olmamıt bulunma • 

F• l d' l d smc.an dolayı memnuniyetini beyan etmiı-
ın an ıya yanız or umna tir. • 

güveniyor Müteakiben Roman.yanın balkan antantı 
meınleketıeriy,e oJan münasebetlerini te • 

Helsinki, 29 a.a. - Diplomasi mı- ba.-iı zcttirerek demittir ki : 

Müteakiben Gafenko, Romanyanm ekal· 
liyetler meııeleaini nasıl halletmek fikrin· 
de olduiunu iza hederek bunların dil, din 
ve kültür itibariyle devlet çerçeveai ic;in
de resanet bulunmasına çahıılacağını IÖ1· 
lemittir. 

B. Tatarcsko, bundan sonra milli ıı mukarrer olan Ege tütün piyaaası
in.zibat ve asayişin muhafazası, ıilab na mezkur kumpanyanın iştirakine 
altına alınan ihtiyatların ailelerine maddeten imkan kalmamıştır. Ege til
yardım idilmcsi, fiyatların artması ile tün piyasası açılırken, ötcdenbcri pek 
mücadele, milli müdafaa için lazım o- büyük tütün mübayaatında bulunan 
lan parayı temin için yapılacak tasar- bir kumpanyanın, ihtiyarında olmıyan 
ruflar hakkında alınan tedbirleri an - fevkalade bir sc-bcp dolayısiylc mü -
latmıı, objektif tcnkidlere imkan ver- bayaatta mevki alamamasının, kcndi
mck üzere sansür rejiminde yapılan lcrinin memleketimizden almakta ol -
değitikliği kaydcylemiıtir. dukları muayyen miktardaki tütünle-

2 - Sergide t"ş!lir edilmek Ua:cre 
jüriye tevdi edilen, mevzuları ve 
renkleri itibariyle biribirine çok ben
.ziyen iki tablodan birinin tcıhiri mu• 
vafık görüldüğü için, bu eser sergi• 
ye kabul cdilmiı ve diğerinin teıhi· 
rinden sarfınazar olunmuştur. 

Yugoslavyanın dahıll reaanetini temin 
hafili, Finlandiya notasının Sovyct • ve komıuıariyle mtinaaebetlerini iyileıtir-
lcr tarafından reddedilmesinden ve mek yolundaki ıayretlerini teveccühle 
lıtosokva hiıkilmctincc Sovyet Rus. takip ediyoruz. 

!'urkiyenin haliaane faaliyetinden 
3"a • Fınlandiya ademi tecavüz misa· memleketın ve memleket etrafındaki de -
l:ının fcshcılunmasından sonra Finlan- nızlerın kati emnıyetini muhafaza etmek 
d:ya'nın emniyet ve istiklali için bir kaygu5.ınu lie haruın bu mıntacalara ıira • 

yetine mani olmak azmini a:öı-uyoruz. 
te:C garanti kalmıgtır. O da, bu küçük Gaıenko, Yu.~nııtan hakkında ltalya ile 
lnillctin müsellah kuvctleridir. yaptıgı yem doıtluk anlaımaıını ıelamla • 

F . J d. d • · 1 · d·ı mış ve ıoyle d:mıştır : 
. ın an ıya or ~su, ıyı tcc ıız e ı • liu ıuretle ltalya dahi balkanlar ıulha-

tıı t 7 fırkadan murekkep olup Lago- na olan alakasını a:öıterıniıtir. Avrupa 
tla gölü ile Finlandiya körfezi ara-ı nizamını muhafaza etmek husuıundaki t
•ındaki daimi istihkamların himayesi talyanm t::ri.ıi va~ifeai ta~k. ic;in de büyük 
, • • . • ve hıyırlı bır tcsır yapabılır. 

il tında bulunmaktadır. Bu ıstıhkam- Bulgaristanın ıulh ve bitaraflık hakkın-
) ıra l\Iannerhtim hıtttı denilmektedir. daki beyanatını memnuniyetle öııren.dik. 
ı1 h · F " ı d " • k • Uiz: kendi hesabımıza dostane teıriki mc-anner cım, ll1 an ıya nın as crı aai arzumuzu asli gizlemedik 
l~ fi olan ?i:ırcşnl olup yeni Finlandi - Macaristan ile olan mUn~sebetlerimizi 
~a devletinin siyasetcn yeniden teşek de acık ve an'ayıelı bir slyıısetle tavziha 
lr"" r· d b · d b t d 1 ça!ı,tık. Hudutlarımızı müdafaa için al • 

U un en erı or unun aş mman a- 1 mııı olduğumuz tedbirler karıısında Mı • 
Ilı ve Finlandiya yükıck harp mecli· ı cariıtanın a;österdiii endiıelere bir ademi 
•inin reiaidir tecavüz paktı teklifiyle mukabele ettik. 

... h im• F' 1 d' , 1918 Bu teklife temenni ettiiimlı cevabı al • 
-.anner e , ın an ıya nın • pwıuı olmakla benber 1&71etlerimize de-

Hariciye nasırı, bitaraflığın icabatına 
(eçerek ıözlerine i<)yle devam etmiıtir : 

Bitaraflı~ muhakeme ve harekette öl -
çü, ihtiraı demektir. Bitaraflık, buıünkii 
fırtınalı (Ünlerde olduiu cibi müstakbel 
ıulh iÜDlerinde de teyit edeceğimiz haklı 
divamıza olan imanımızdan vazceçmek 
demek değildir. Bitaraflık, yapmakla mil· 
kellef olduiumuz milli vazifeden vaııeç
memizi tazammun eylemez. İıte bunun İ· 
çin ordudan daimi hazırlık ve teyakkuz 
beklemek mecburiyetindeyiz. 

Bitaraf olmakla beraber harbin ziya ve 
acılarına iıtirak ediyoruz:. $imdilik aykı
rı ıüz:üken temayülleri birbirlerine yakm
laıtırmak milmkün olduju huıuınındalti 
kanaatıinrz katidir. Yakın bir ıulhwı ha • 
yarlı neticeler vereceği imanını muhafaza 
ediyoruz. Kıral Karol da, Belc;ika ve Hol· 
landa hükümdarlarının ıulh tetebbüaüne 
cesaretle ve hararetle i•tirak etmlttir. Bu, 
bir tesadtif eseri deiil daimi bir battı ha· 
rekctin neticesidir. Hükümdarımızın ba 
hareketi Romanyanm ıulh aiyaseti.n.i ku -
vetlendirmiıtir. 

Ve Gafenko aöı:lerini töyJe bitirmiıtlr : 
İzah ettiğim bu ıiyuet bir nazırın ve

ya bir kabinenin ıiyaıeti delildir BUttln 
kabineler bunu lrabal etmiı Ye braİm bCl -
din mll1&virlerl tanip olemittir,. 

Uzun müddeti iıtilzam eden iılibat rin tedarikinden mahrum kalmaları 
programına gelince, bu program be • gibi bir vaziyeti ihdu edeceği müla -
def itibarile milli ve usul itibarile iç • hazasiylc ve direktörlerin pazartesiye 
timai olacaktır. kadar lzmirc yeti§mcleri ihtimali de 

Bu program ezcümle ıu işleri ihti • gözönündc bulundurularak, piyasa -
va edecektir : nın kanunuevclin dördüncü pazartesi 

Yeni kanunueaasinin tamamc tat- günü açılması muvafık görülmüştür. 
biki, bitaraflığın muhafazuı n ·m Bu çok mcıru ve mücbir sebep naza. 
unsurların taraini ve bütün ebliy'::le- riıd11ik~~e. alı~ılı takdirdc

1
, müatdah : 

re karıı adalet rejiminin idam 1 • erımızın pıyuanın açı masın akı 
es · bu tcehhiirü müaamaha ile karıılıya -

Bu program, otokton olmıyan yahu caklarını ümid ederim. 
di unsurların muhaccretini de kolay - Apğıdaki ıözlcrimi chemiyetlc din-
laştıracaktır. lcmenizi rica ederim : 

Bqvekil müteakiben biltiln roman- 1 - tııe yaramıyacak kısım müstes
yalıJarı ittihada ve vahim beynelmilel na tütünlerimizin kimilcn satılaca • 
badiaelerin devamı müddetince arala- ğından emin olabilirsiniz. 
nnM1 lhtil&flan unutmafa davet ey- 2 - Ekseriyetle ıimdiye kadar ol-
lemiştir. duğu ı;0 bi piyasanın açılıtından iti -

3 - Talimatnamesi mucib;nce te
şekkül eden jüri azaları, ilim ve san
at sclihiyetlerinden hiç bir veçhile 
§Üphe edilmiycn mütehassıslar ile her 
resim teşekkülünün g5ndcrdiği ıan
atkar mümessillerden mürekkeptir. 
Nitekim jüriye aza o,arak tayin cdi· 
tenler arasında, ressam İbrahim Çal
lı, hcykeltraş Mahir Tomruk ve res
sam Ali Karsan gibi Gil7.el Sanatlar 
Birliğine mensup olan ıanatklrları
mız da bulunmuştur. 

4 - Güzel sanatlar mecmuasın•n 
ilk nüshasında gen~ral Halil'in vefa
tı dolayısiyle derin bir teessür izhar 
edilmiıken ve aynı mecmuanın ikinci 
nüshası için gene ilstat hakkında u
zun bir ctüd nc;ıre hazırlanılırken, ya
pılan bu isnatlar tamamen yersiz ve 
aaılıızdır. 
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-
Türkiye Cümhuriyeti ~ -
ZİRAAT BANKASI 

Kurulut tarihi: 1888 
Sermayesi : 100.000.000 TUrk lirası 

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

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

mikdar fazlası da dahil olduğu halde ilk' 
teminatı 1638 lira 75 kuruııtur. 

5 - Eksiltme 7-12-939 tarihine tesa • 
dilf eden perşembe günü ısaıt 16 da Ispar
ta tiimen satın alma Ko. yapılacaktır. 

6 - İstekJiler 7-12-939 perşembe günü 
saat 15 e kadar teklif mektuplarmı Isparta 
tüme:ı satın alma komiıyonu başkanlığına 
verecek ve yahut göndereceklerdir. Bu sa
atten sonra verilen ve yahut gönderilen 
mektuplar alınmıyacaktır. Saat a;yarı ıü -
men daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hilkiimlerln.e 
ve bilhassa 32 macldesine uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak 
ettlrllmlyecektir. 

(5973) 15898 

70 Ton zeytin yağı ahnacak 

MiLLi MODAF AA 

400 etüv alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
Dcherlne tahmin edilen fiyaU (230) li

ra olan 400 adet ufak tip etil• kapalı zarf
la s:ıtın alınacaktır. Eksiltmesi: S.12.939 
ta_lı gimu saat 11 dedir. İlk teminatı: 6900 
!ita olup şartnamesi 460 kurup komls1on
dan ahnır. Taliplerin ihale ıaatmdan be
hemehal bir 1aat eveliııe kadu :zarflarını 
M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(5882) 1S845 

Ankara Levazon Amirliği Satın 1000 kuf k 
Alma Komiayonundan : U IJe lhftatlk 

----- ------ 70 Ton . zeyti~yağı alınacaktır. Kapalı M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
zarfla eksıltmc:sı 12-12-939 ıah günli saat • 

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

15.30 da İstanbul Tophanede LV. lmlrlliti 1 mısvonundan : 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Eehcrine tah:nin edilen fiyatı 60 kuruş 
Tahmin bedeli 32200 lira ilk teminatı 2415 ol:ı.n 1000 l utu ltaşe 8 • 2. kinun • !>40 pa
liradır. Şartnamesi komisyonda gorlililr. sartesi glinü ıaa?t 10 da Ankarada M. M. V. 
İsteklilerin lranunt vcgikalariyle berabu satıl alına komısyonunda ac;ık eksiltme su
teklif mektuplarını eksiltme uatından r.etiyle satın alınacağından isteklilerin 4-5 
bir saat evel komisyona vermeleri lıralık teminatlariyle birltkte eksiltme ısa-

- ----- ----- (6040) · 1S990 atında komisyonda bulunmalan. (5699) 
15861 

---- ---------------------------------------------= --------------------= 

Para biriktirenlere 28e800 lira 
ikramiye veriyor 

----------------------------------
Ziraat Bankaıında Kumbaralı ve ihbanıa Tasarruf heaaplanndı =: 

en u 50 liruı bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağı· =: 
daki plina cöre ikramiye dağıtılacaktır: = 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 " 500 " 2.000 " 
4 " 250 " 1.000 • 

40 
'100 
120 
160 

.. 
" 
• ... .. 

100 
50 
40 
20 

.. 4.000 • 
" 5.000 • .. 4.800 • .. 3.200 • 

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

86 Ton sabun alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
86 ton 1abun alınacaktır. KApah zarfla 

eksiltmesi 12-12-939 salı ~nU uat 15 de 
Tophanede İstanbul levazım imirliii satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 27520 lira ilk teminau 2064 liradır. 
Şartnamesi komiayondı ıörülür. İıteklile. 
rin kanuni vcııkalariyle beraber teklif 
mektuplarını eksiltme ıaatından bir saat 
eveline kadar komisyona vermeleri. 

(6041) 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan ı 
Ku,adaaı birlltinln ihtiyacı için 56000 

kilo 11.ıır ve;ya keç'i veya koyun eti kapalı 
zarfla ekıilımr."".:: "konmuttur. Hanıiıi u -
cuz olursa o cıns etin ihalesi yapılacak -
tır. Bu iıc; cinı ete her talip tarafından 
bir zarf içersindc olmak üzere her üçüne 
de ayn ayrı fiyat teklif edilebilir. İhale 
14 - Birincikanun • 939 perşembe gi1nU sa
at ıs de Aydında askeri ıatm alma komls
,yonımda yapılacaktır. 

-- -:= Kur'atar ıenede 4 defa, 1 Eyllll, 1 Birinciktnun, 1 Mart ve E: 
Sıiır etinin mıahammen beôeli 12880 li

ra ve keçi etinin 12880 liradır. Koyun e
tinin 22400 liradır. Sıiır etinin ilk temi • 
natı P66 liradır. Koyun etinin 1680 liradır. 
Keçi etinin 966 liradır. Şartnameıi Aydın
da ve Kuşad~• nda aıkerl komisyonlard:t 
,Orülebilir. Talipl~rin teklif mektıaplarını 
kanuni vcaikalariyle birlikte ihaleden bir 
saat evellne kadar makbuz mukabilinde 
komisyona •ermeleri. (6061) 15999 

5 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. - llll• • =: - -§ DiKKAT: Hesaplarındaki paralar hir sene içinde 50 li- § = radan aıağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 =: 
5 f azlaıiyle verilecektir. = - -'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

C.H.P. GENEL SEKRETERLICI 

Katip ahnacak 
C. H. P. Genel S.kreterlifindenı 
Cümhudyet Halk Partisi Genel 

Sekreterlik BUrolıannda açık buluD&11 
üç kitiplife müsabaka ile katip alına
caktır. 

Bu milAbakaya girebilmek lçin ta· 
!iplerin: 

ı. - Türk olmaıı (NUfuı kllıdı). 

2. - Çalıımıya mini bir hastalığı 
butwımamaaı (tabip raporu) 

S. - En az lise tahsilini bitirmiJ ol· 

maıı (llıe ıehadetnamesi) 

4. - Herhangi ıuihal ve ilişiği bu
ıunmamaıı, (hüsnühal veya beraat 
ı:immet mazbataları) 

6. - Dller biç bir daire ve mües

sesede vazife ve alakasının bulunma

ması tarttır. 

Talipler arasında: 1 Klnunuevel 939 

cuma günü saat (10) da parti merke

zinde yapılacak olan müsabaka imti· 

hanını kazananlara (100·120) lira ay

lık ücret ve buna ait mesken bedlli 

tesviye olunacaktır. 

LEVAZIM AMIRLİCJ 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levasmı Amirliği Satm 

Alma Komiayonundaa ı 
1 - Ganüaon blrlllı: •• _. ..... , Uld· 

1acı lçln 126000 kilo tulır etl kapalı zarfla 
eksil tmeye konuldu. 

2 - Muhammen bedeli 20160 lira olup 
ilk teminatı 1512 liradır. 

3 - İhalesi 8-12-939 cuma cün6 saat 16 
da komlıyon blnasmda yapılacaktır. 

4 - Sartnamesl Kayseri Aıkert. laun
bul, Ankara Lv. lınirlikleri aatııı alma ko· 
misyonlannda cörülebilir. 

5 - lstekUterin lllı: teminat ve kanu -
nwı 2, 3 maddelerinde 1udı vff8ilı:le bir • 
Jilete teklif mektuplarmı ihale saatinden 
lbkal bir ıaat evetine kadar Kayseri aa -
kert satın alma komisyonu ba~kanhğrna 
vermiı bulunmaları li.ıımdır. (5968) 15893 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Elmalıdaki kıtaatın acnelik ihtiyacı 

olan 190.000 kilo un kapalı zarf usullyle 
eksiltmeye konulmuıt_tur. 

2 - Şartnamesi hparUda tUmen Sa. 
Al. Ko. nunda ve lıtanbul, Ankara Lv. &
mirlikleri satın alma komisyonundadır, 11-
tekliler ıartnameyi komisyonlarda okuya • 
bilirler. 

3 - hbu 190.000 kilo unun muhammen 
tutlln (21850) liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi bet 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazon Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
190 ton pilavlık pirinç alınacaktır. Ka

palı ıarfla eksiltmesi 14-12-939 perşembe 
&'iınü saat ıs de İstanbul Tophanede Lv. l
mirliıi satın alma komiıyonunda yapıla • 
caktır. Tahmin be.deli 47500 lira ilk temi • 
nıtı 3562 lira 50 kuruştur. Şartname ve 
nümuncsi komiıyonda &'Örillür. İıteJrlfle • 
rin kanuni vcaikalari7le teklif mektaplın· 
nı ekılltme ... tlnd- blr ... , wellae b _ 
dar komlayona Tennelerl. (9090) ıeow 

Kundura alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komiayooundan : 
32.000 çift okur kundurası almacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 1-12-1939 cuma cil
n~ ~~t 14 de htanbul Tophanede L V. l
mırlıgı aatın alma komiıyonuncl& yapıla • 
caktır. Tahmin bedeli 139200 ilk teminatı 
8.~10 llratJır. NUmuneıi komisyonda g9ril
lur. İıtelı:l!leriıı kanlllll nellı:ılırlyle 
belli saatte komisyona relmeleri. 

(6142) 16071 

Benzin ve saire ahna<ak 
Ankara Leva:aan Amirliği S.tm 

Alma Komisyonundan: 
Aıaiıda cinı ve mlktan yazılı işletme 

malzemesi alınacaktır. Pazarlıkla eksilt • 
mesi 1-12-939 saat lS de Ankara LV. l -
mirliği aatın alma komisyonunda yapıla • 
caktır, Kati teminatı 90 liradır. lıtekllle
rin belli vakitte komisvonda bulunmaları. 
Benzin Motor yalı Gaz yatı Ustilpil 
Lira Lira Lira Lira 
450 so 50 50 

(6143) 16072 

Kaligrafisi iyi ve ayrıca ecnebi bir • 

lisan bilgisi olanlar tercih olunacak

tır. Müs;:ı.bakaya girmek istiyenler 30 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundaa ı 

Cinsi Miktarı 
Kilo 

400000 
445000 

M. Bedeli 
Lr. Kr. 

16000 

M'. Teminatı 
Lira Kr. 

Tuih 
Eklilt. Şek. ciln. aaat 

2. Teırin 939 perıembe günü saat 18 e 

kadar yukarda adı geçen vesika ve Uç 
kıta fotoğraflan ili~ik dilekçeleriyle 

Baıkltipliğe müracaatla adlarını kay· 

d~ttlrmeJcri rica olunur. 4288 

Ankara Borsası 

29 il. T eş. 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Ac;ıhs 

Londra 5.2375 5.2125 
Nevyork 130.36 130.36 
Parıı 2.9675 2.9S Z5 
J\1ıl!no 6.8:>25 6.77 
Cenevre 29.30 29.16 
Amıterdam 69.37 Ci9,04 
Berlın 
Bruk:sel 21.665 21.!62S 
Atina 0.97 0.965 
Sof ya 1.6025 1.595 
P ra 
:Madrıd 13.605 13.54 
Varı;ovı 
Bcd.tpe te 23,6775 23.565 
Biıkres 0.91875 0.915 
Bclr.rad 2 53 2.51 75 
Yoko ıama 31.34 31.1!)25 
S .ckholm 31.175 31.0275 
Moıko,·a 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 1kramiyeli 
Erıani 19.70 19.70 

Arpa 
Arl)a 17800 

1200 
1335 

K zarf 1 l·lZ-939 P. ertnl 10 
K. zar( 12-12-939 Salı 10 

1 - Yukanda cins, miktarları, muhammen bedelleriyle muvakkat temimtlan J&• 
zıh arpalar hizalannda röıterilen 1ekillerde eksiltmeye konulmu1tur. 

2 - Evıaf ve te11lm eartlarını cöıteren ıırtnamealni iıtek111er her rUn Urfıda 
tümen 1atın alma komisyonunda okuyabilirler. Ve komisyon<lan parııı• alınabilir. 

3 - Eksiltmeler Urfada tümen &atın alma komisyonunda yul:arıda yazılı ıekil, ta
rih ve saatlarda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları eksiltmenin yukarıda 1azdı ıc;mı aaatından bir ıaat e'fellne 
kadar aaun almıı komiıyonu baıl.3nlıi;ına makbuz mukabilinde verilmiı olacaktır. Bu 
saııttan ıonra mektuplar kabul edilmez. 2490 1ayılı kanunun 34 cü maddesine uyıun 
ıekilde posta ile gönderilecek teklif mektuplan kabul edil1r. 

5 - Şartnamenin 4, cu maddesinde iıtenilon vesikalar ve muvakkat teminatın ko· 
nuldui;u zarf iı;eraine konulacaktır. (5937) 15883 

Un alınacak 
Ankara Levuım Amlrliii Satm Alma Komlıyonundan f 

Cinci Miktan Sekli Tutan lıluvıklı:at teminatı 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

Un 270.000 Kapab Hrf 32292 2429 40 
ı - Alayın senelik un ihtiyacı kapılı sarf usuliyle Dörtyolda belediye nlonundaa 

11-12-939 ıtünli yapmak üzere mllnakasayı çıkarılmıştır. 
2 - Muvakkat teminatı ve miktarı. tahmini fiyat yukanya çıkanlmııtır. 
3 - Şartıı.me1i okıımasını arzu edenler her ıUn alay levazımına müracaat edecek-

lerdir. (6004) 15927 

Un alınacak 
Ankara Lna:aım Amirliii SatmAlma Komiıyonundan: 
Sarıkamıı mıntaka levazımına ballı ıamizonların 1. ci Unun - 939 dan eytut • 940 

tarihine kadar ihtiyıçlan için satın alınacak unun miktarı, tahmin bedeli, ilk temina
tı, ihale elin ve aaıtı ve tekli ıpiıdadır. 

Evsaf ve ıerah kolordunun tekmil pmizonlarında mevcut ve ayni olup her ıUn cö
rülebilir. Zarflar muayyen saatten bir saat eni komisyona Yerilmlı olacaktır. 

16073 
İbate cUn aut ıekll Cinsi 

Un 
Un 
\Jıı 

(6144) 
Miktarı Tahmin B. 

Ton Ll. Kr. 
156 24990 
145 23200 
105 17850 

tık temi 
Li. Xr. 

1172 
1740 
1339 

11-12-39 P. ertal 10 K.Z. 
• • • • 
" • • • 

23.000 kutu katgüt ahnacık 
M. M. Veknleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyat 6705 lira O· 

~n 23.000 kutu katgilt kapalı zarf usu
lıyle 8 2. kanun 940 pazartesi günü &a&t 
ıı. de Ankar:ı.da M. M. V. satın alma ko
~ısyonunda satın alınacaktır. Eksiltmeye 
~ıreceklerın 503 lira l ık teminatlarıyle b ir
lıkte teklif mektuplarını behemehal eksilt
me aaatı!'dan bir saat evetine kıı.dar mez· 
kur komısyon reisliğine vermeleri. (5900) 

15862 

Sis kutusu ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı dört 

lira ~lan 2.500 tane ı; iı; neiretleıı kutu 
7 binncı klnun 939 perflcnıbe gfı.tıil aaat 
:.~a~k ~t"j ılinacağındım is teklilerin 750 
~pi~ cmlı:nallt an ile birlikte teklif mek-
• ını e • tme ... tından bir 1aat ev~ 
lıne kadar Anka!ada M. )(, v. aaun alma 
Ko. na vermelerı. (5902) 15863 

Arap sabunu ahnacak 
M. M. Vekaleti Sntm Alma Ko. 

misyonundan ı 
Beher kilo!una tahmin edilen fiya!r 35 

kunıı olan 3000 kılo arap sabunu mute· 
a..'ı.hlt nam ve hesıı.bına 7 birinci k .. nun 
93ı} perşembe gUnü saat 10 da açık eksilt
me suretiyle Ntın alııaacajından eksilt • 
meye ıtlrecekler 79 liralık teminatları ile 
blrllkte eksiltme ıtün ve aaatında Ankarada 
M. M. ·-. saun alma Ko. da bulunmaları. 

5903) 15864 

720 adet sedye ahnacak 
M. M. Vek&leti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı dört 

lira olu 720 adet sedye 12 - ı. Unun - 939 
salı ıünü saat 11 de ac;ık eksiltme ıure • 
~'l 

0

M:W:,~edye1erln yalnu besi 
Yok• l•t!(• v•r.İl••sl. Jlğ•• bfıılı4'.u _..,.,.,.. .... ..,,., 

müteahhit tarafından temin edilecektir. 
Ekıiltmeye gireceklerin eksiltme gün ve 
autmdı 21& llrahlı: temlnatlarlyle birlikte 
Ankarada M.M.V. aatın alına komiıyonun
da bulunmaları. {5933) 15879 

Sar§ılık bez ahnacak 
M. M. V ek&leti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Beher metresine tahmin fiyatı 23 hruı 

olan iki yiiz bin metre sargılık bez 4 1. 
klnun 939 pazartesi cünU saat 10 da P•· 
zarlıkla satm alınacaktır. btekUlerln 6900 
liralık temlnatlariyle birlikte pazarlık cilJl 
ve ıaatmdı Ankarada M. M. V. satm al
ma komlıyonwıda bulunmal&n. (5893) 

15902 

Yün battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
Beher adedine tahmin edile.n fiyatı 800 

kurUI olan 3000 adet yün battaniye 9 1. 
klnun 939 cuınarteıl günll saat 11 de ka
palı zarf uıuliyle satın almacağından iı
tek111erln 1800 liralık teminatlariyel bir
likte teklif ~ktuplarını eksiltme saatmda 
behemehal bir ıaat eveline kadar Ankara
da M. M. V. satın alına komisyonuna ver-
meleri. (SS94) 15903 

Hasla nakliye arabası ahnatak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan ı 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 315 

lira olan 1ÜS adet basta nakliye arabası 
11 1. kinun 939 pazarte1i cünU saat 11 de 
kapalı •arf uıuliyle ıtııı alınac:aktrı. İlk 
teminat 2362 lira SO kunıe olup ıartnamc· 
ıi 160, kuruı lı:omiıYondan ılruır. 
'Ekııltmeye ıirecekler teklif mektupları· 

ru ihale saatından behemehal bir saat e
veline kadar Ankarada'da M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (5896) 15905 

11 O kalem cerrahi alil ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
He1>9iu tahnıiA edilen fiyatı 4300 Ura 

oJıaıı 110 kaleın cerrahi llet 5 1. kiıuuı 939 
ulı ıünü 1aat 10 da Ankara.da M. lıl. V, 
satısı alma komisyonunda punlıkla aatın 
aıınac:aimdan isteklilerin 645 llı:alık temi· 
natlariy,le birlikte pazarlık cilJl ve su.tın
da komııyondı bulunmaları. (5898) 15906 

4 kalem ili( ahnarak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

aıiıyonundan ı 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1700 lira 

olan dört kalem illç 9.12.939 cumartesi 
ıiln& aut 10 da ıc;dc eksiltme IMll'etlyle 1&• 
tm alınacaktır, İsteklilerin 127 lira 50 Krt
luk teminatlarlyle birlikte Ankarada M. 
M. V. aatın alma lı:omiıyonuncl& bulun-
maları. (5930) 15908 

Tamirat yaptlrılacak 
M. M. V eklleti Satm Alma Ko

miıyonundan: 
ıc.tlf bodell 5600 Ura otan ıenet lnannaJ 

binumda:ld tamirat iıi açık ckıiltmqe 
k.oamıııtur1 Eillltmeıi: 9,l2,9~~ çumartc· 

ıi cünil saat 11 dedir, tUı: teminatı: 495 
lira olup, prtnameai 17 lnıl'UI& komhyoıı
dau almır. Taliplerin -n• YÜitte M. 
M. V. Sa. Al. Ko. ela bulunmalan. (5191) 

15942 

Dizel mot8r mili 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko0 

miayonundan : 
1 - Bir adet 300 benirlllc dlael mot!Sr 

mlH açık eksiltme ile •tm &lmacaktır. 
Muhammen bedeli 3173 lira olç illı temi
nat miktarı 288 liradır. Açık 69iltmeıi 
11·12-939 pazartesi ıttnU ıaat 15 de Telı:t
ı.t aatm alma lcomiıJODunda yapılacaktır. 
Şartname, evsaf her ırlln komisyonda ıö
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat ve lı:a • 
nuni belgeleriyle muayyen saatte komlı • 
yonda buhmrnılan. (51194) 15964 

Binek otomobili 
alınacak 

M. M. Veklleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Bir adet blnelı: otomoblU ıatm alı· 
nacaktır. Muhammen bedeli (3600) lira o-

lup ilk teminat miktarı 270 liradır Ac;ık 
eksiltmesi 12-12-939 a:ılı güntl saat ·ıı de
dir. Fenni ve idari prtnameai her ııiin ko
misyonda görülebilir. İıtcklilerin muay -
yen gtln ve saatte M.M.V. satın alma ko -
misyônunda bulunmaları. (6047) 15974 

Vazalin alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Hcpslne tahmin edilen fiyatı .Q5 lira o

lan 500 kılo beyaz ve 50 kilo lilcit va:ııelln 
14 - 1. ki.'lun - 939 perşembe ıünti açık ek. 
sôltme s'llretl1'1e satın ılmacatmdan lıtek -
lılerin S2 liralık teminatlariyle birlikte 
An.karada M.M.V. aatrn alma komlsyo -
nundı bulunmaları. (5927) 15915 

50 Adet yazı makinası 

ah nacak 
M. M. V eki.Jeti Satm Alma KOa 

misyonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 110 

lira olan 0,2• Jlllc altı taM, ve beher taDe
ıine 200 lira tahmin edilen 0,62 lik dört 
taae ve beherine 80 lira tahmin edilen por
ta!' .. ~~ 40 tane iri ceman elli tane yuı 
ın-..-ı .. taı alınacaktır. 
Yazı makinaları Remington Mersedeı 

İüe:ıl ve Erika nıarkalarından
1 

olacaktır'. 
Bu maklnalınn hepsi bir firmadan alma
lıilcceğ i gibi fiyatlar nıliııe.it olduğu tak • 
dirde ayrı firmalardan da alnabllir. İı • 
teklilerin 349,5 liralık ilk '-iaa.tl&riyle 
birlikte açık ebil!.me günfi olaıa ıa • Bi • 
rlnciklnun • 939 çarpmba gilnfl aut lO da 
An.karada M .M.V. aatm alma Ko. da ft. 
lıınmalan. (6045) 15991 

3 malzeme deposu yapt1rllacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan ı 
1 - 3 mat.eme depom .._h nrl1a 

~.,.. konalmaıtur. Kctll tledell 
~o Jll68.l'I~ ı: .. li -'··~ ••ıut .. r~ - 1·J·',, .,.,,,!,.~ ıı 
radır, Kıpı ı .ıarıta uw.ıwı :>-1.-v.w ı;U • 
ma ıünü saat ıs de Vekilet satın alma ko
miııyonunda yapılacaktır. Ketlf evrakı 3 
lira mukabilinde komlıyondın alınabillr. 
İsteklilerin kanunun iki n llçllncU madde
lerinde yazıtı vesaik ile teminat ve teklif 
mektuplarmı muayyen ıaatten bir aaat e•· 
veline kadar komiıyona vermeleri. (6068) 

16019 

Telsiz Muhabereci, Makinist, 
Eleklrl~i ahnacak 

M. M. Vekaleti Hava MGatetar· 
bimdan 1 

1 - Han ımıfında tayyare Te yer tel· 
ıi.ılerlnde istihdam edilmek ii.ıere telılıı: 
muhabereci ve makinistiyle meydan ten • 
vir ıııldaklarmda !ıtihdım edilmek üaere 
elektrikçi alınacaktır. 

2 - Telsizciler kara ve deniz ordıı· 
ıunda muhabere onbaıı ve çavueluiu ve • 
ya p iya1tt.da radyo tamlrcillii:i yapmıt ola • 
caklar~ır. 

3 - Elektrikçilerin dinamo lıletmlt ve 
akimülitör doldurmu, ve bunların bakım 
ve tamirlerini başarıbilmlt olmılan luım· 
dır. Sanat mektebi mezunları ve bilhaaaa 
deni.1 tıcaret mektebi çarkçdarı tercih o • 
lunur. 

4 - İstekliler arııımdı Anken n h
tanlıulda miisabaka imtihanı yapılacaktır, 
Bu imtihanda sorulacak sualler yükıek 
mıilıendiı binbaşı Raik Uıtlln'tin pratik e
lektrik ve radyo kltaplınnda yasılı olan 
bıüı:ııcruen ve bu kitapların derece ve a
yarından tesbit edilecektir. 

S - Musabakada kazananlar ayrıca Eı
kiıeMr'de bir kursa tibi tutulacalı:lır •e 
kendilerine kullnıcakları clhu ve lletler 
öğretilecektir. Tahsil derecesi orta mık • 
tep ve muadilidir. 

6 - i steklilerin lıtldatırlyle birlikte 
gör. lcrecekleri vesikalar şunlardır: 

A) Tahılı derecesini cöıterir mekteı 
d'plo11ı3sı tudikli ıureti, 

B) Nüfus cllııdanı ve ukerlik terbiı ve
sikaları t&1dikli ıuretlerl, 

C) Şimdiye kadı.fr c;alışmıı olduğu yerle· 
re ait veuik n bonıerviıi ıuretlerl. 

7 - Yaı haddi azami 35 ıi ıeçmemeli· 
dir. 

1 - İRtlda n vesikalar açık ıdreelerl
le birlikte nib11yet 15 - 1. kSnun - 939 tari
hine kadar Ankaradı M. M . V. Hava mil•· 
teşarlığına giimlerilmiş olacaktır. Bu ve -
saik tetkik edildikten ıor.ra kimlerin lmti. 
hana iıstirak edece i \•e imt't:ım günü ftd • 
realt-ine tebliıı eıl'lecektir. Kabul edile
ceııi belli olmadan beyhude masrafı mucip 
olmamak için bu veaaik'n noterlikten mu-
1addak olmasına ıimdilik lüzum Yoktur. 
Bu veaailı:in bulunulan yerin Askerlik ıu -
beıince tasdiki kifidir, trntihın ıonundı 
kabul edilenler veaikalırmı lüzum ıörüle
cek ıclcilde ikmal edeceklerdir. 

9 - Kabul edileceklerin alacakları lic
ret tahsil ve barem derecelerine ıöre 60 -
108 liradır. (6082) 16032 

Patenaj zinciri 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
miıyonundan : 

450 ı 500 adet 34 X 7 ve 50 : aG adet 
600 X ıs ebadında patenaJ zinciri pasar • 
lılda satın abnacaktır. 34~7 ebaduıdakilP.-

IO - lf. 1 

rin beberiu 42,1 n cıoox 16 cbadmd= 
ri.n Mherine lf.S Bn fi,.t tabalİa 
mlttir. Pa•rhlt ~12-139 t paarteııi 
ıut ı 1 dedir. IC11tt tem&natı 3000 Ha 
•arta..nesi komiıl"Onda görtthir. T&Jıipl 
rnmyy- •alr.ttte M.M.V. Sa. Al. Ko. da 
lıımDalın (6113) ı 

Benzin ahnacal 
M. M. Vekaleti Satın Alma K 

nıiayonundan : 
1800 kilo benzin; 120 kilo mobiloil ~ 

tı pazarhltla aatın alınacaktır. Pazar! 
2-12-939 cwnartesi •iınu ı;aat 11 d r. 
!iplerin muayyen v:ıkitte M.M.V. Sa. 
Ko. da bulıumi::iları. (61U) 16( 

Kaputluk kumaş 
ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma K . 
.W.yonunduıı 

1 - 500 : 600 metre h!ki kaputluk k 
puarhkla satın almacalı:tır. ~cher me 
sinin fiyatı 375 kıınıı oıup ille t · 
miktarı 337 lira 50 kuruştur. l zarlığ'ı 4 
12 - 39 pazarteıi ,ıihıü Kat 11 de vek 
satın alma 1ı:omıs:ronun.da y:ıprlacaiti 
Şartname ve evsafı her gün komisy 
gl>rtllebllir. lsteklflerin muayyen rliıı ~ 
saatte katt teminat ve kanuni belgeleri,.f 
komisyonda bulunmaları. (6123) 160( 

Kaputluk kumaş 
ah nacak 

M. M. V eklleti Satın Alma ite 
ımia)'OllUıDdan ı 

1 - 2000 ı 2500 metre ba•a rmci ırapg 
halı: kwııaı paarlıkla satın almacütır. il 
hammen bedeli 9250 lira lira olup kati t 
mlnat m~n 1387 lira 57 kuntttur. Pı 
•arlıiı +.12-939 pa:ııartesı cllnü 1aat 15 d 
vekllet aatm alma komisyonunda 711Pıl 
caktır. $ırtname ve evsafı komi~ 
her rUrı S6rlllebillr. lıteklllerln mua,.,.ı 
ıtin ve saatte kati tomiııat ve kamınl De 
ıteleriyle komisyonda buhmmaları, 

(6126) l~ 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık çam tomruğu J 

Durıunbey Alaçam Devlet O 
man İtletmeai Revir Amirliğindeaı 

1 - Durıunbey devlet orman itld• 
mesi iıtasyon depoaunda iıti. e me.
cut 473 adet muadili 448 metremJkip 
890 deaimetremikSp çam tomruiu a
çık arttırma ile aatılıia çıkarılmıfbr. 

2 - Tomrukların ayrıca bat kesme 
payları mevcut ve kabuklan IOJUI• 
muı olup bacım kabuksuz orta btuw 
lberinden heuplammıtır. 

3 - Tomruklara ait aatıı tutmme
ıi İstanbul, Ankara, Balıkesir ormaa 
çevirge müdürlüklerinde ve Dunun• 
bey revir amirliiinde ilSrillebilir. 
Tomrukların beher metremlklbanın 

m~~ammen bedeli 11 Ura 70 kurut • 
4 - latekli1erln % 7,5 lmi'iıikkat 

pey akçeteriyle 4-12-939 peaan.1 gO• 
nü saat 15 te Dursunbey revir amirli
ğine müracaatları ilin oltmar. 

(9634-6017) t!tGI 

4000 M3 tomruk taılfhnlalr 
Dnlet Orman qletmelİ Aı...cl • 

Keremli Revir imirliiind .. ı 
Mudurnu kaıaıının Elinacık mın • 

takaeındaki Şeblrllyayla n Se)'lllen 
ormanlarında mevcut takriben 4000 
metremiklbt köknar ve çam tomrutu· 
nun Elmacık Derek6yDnde gösterile• 
cek istif yerine nakli açık ekılltmeye 
çıkarılmıgtır. Muhammen Ucret bir 
mctremik!bı f çin 170 kuruıtur. l•rt• 
nameler Bolu ve Mudurnu Orman i· 
dareleri ile DUzcede Revir amlrllli • 
miıden alınabiJlr. Taliplerin 9-12-939 
cumartesi gUnU saat on ikide " 7,5 
teminatları ile Düzcede rmr mnlrll· 
ğimfzde müte,ekkil komisyona mtlra-
caat eylemeleri. (9800-6136) 18067. 

Satıhk çam tomru§u 
Dursunbey Devlet Orman 

mesi Revir Amirliğindenı 

1 - Dursunbey Devlet orman ltlet· 
meai iıtaıyon deposunda 62 No. lu i1-
tif te mevcut ''SS8" adede muadil •524" 
metremikap "817" deaimetremiklp 
çam tomruğu açık arttırma ile 1&tılı· 
ğa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların aynca bat kesme 
payları mevcut kabukları soyulmut o
lup hacim kabuksuz orta kutur üze
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait aatıı tartname· 
si Ankara, İstanbul, Balıkesir Orman 
çevirge müdiirlüklerinde ve Dursun• 
bey re\•İr amirllğinde görülebilir. 

4 - Tomruklarm beher metremi • 
kabının mu!-am •.• en hec eli "11" lira 
"70" kuruştur. 

5 - Tomrukların muhammen bede
li üzerinden % 7 ,S muvakkat teminat 
"460" lira "53" kuruştur. 

6 - İstekliler Muvakkat teminat -
tarını hamilen 11-12-1939 pazartes i 
günü saat 15 te Dursunbey revir a· 
mirliğine miiracaatları i15n olunı•r . 

(9i97-613fi) 1'v69 ---
...1ııııııırııııtııı=rııı~ıııeııııııııırııa. - -- -: Yeni Sinemada 9. 12. 9 33 cu·:! 
:E marteaiden itibarf'..n sean slar E 
:E 14,30 • 16,30 - 18,30 - gece 21 ; - -.,,, .................................... .. 
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Elektrik mühendisi aranıyor 
Kayseri ve civar1 Elektrik Türk Anonim şirketinden : 

300 - 350 lira maaşla bir elektrik mühendisi alınacaktır. 
isteklilerin mühendislik diploma auretleriyle tercümei hal
lerini ve ~imdiye kadar çalıştıkları yerleri gösterir vesika 
ile birlikte Şirket Müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. 

Kirahk : -
KiralıJc 1:onlorlu dairelttr - Yenişehir

ıtle YUkeol cadde1inde Mimar Kemal mek
tebi karvııında yeni 1apılaıı npartmanın 
beşer odalı ve her türlü modem konforu 
bavl kaloriferli daireleri kirahktır. Her 
lr.in 1a.at ıo ila 18. Telefon: 2497 4109 

Kiralıi dair• - Uluı meydarunda Ko • 
çak hanında 1 ci katta büro için bir daire 
kiralıktır. Kaloriferi asanıörü var. Kapıcı· 
J'a müracaat. 4258 

Acel• liralık bt - Atatürk bulvarı 
Bakanlıklar karım 19 No. lu Ap. 1. el kat 
5 oda 1 hol hava aazı elektrilı: saire. 2. el 
kata müracaat. 4340 

Klralrlc - Yentıehlrde Meırutlyet cad • 
desi Öıenll aokakt:ı Uç oda ve hol ve antre 
nıüsa.it fiyatla Tel: 3629. 4349 

KlralıJc - Maltepe 11on duraktan 150 m 
Hende asfalt cadde yanında fevkal!do 
rnannralı balkon aalon b1.nyo ve konfor
lu Uçer odalı iki daire. Tel: 5522 44()8 

4426 

Küçük ilôn şartları 
Dört 11tırlık kiiçUk ilanlardan ı 
Bu d~lı ıçıo ıo Kuru~ 
llu defa içın 50 Kuruş 
Üç dela ıçm ?O Kuruş 
Dört defa ıçın · 80 Kur us 

Devamlı kilçUk ilinlardan her de
fası için 10 kuruş ahnn. Mesel!. 
10 defa neşredllectlr bir ilin içın 
140 kuruıı alınacaktır. Bir kolay · 
lrk olmak !\zere her satır, Kelime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
SO harf itibar edilmiıtir. Bir kil -
çük il.An 120 harften ibaret olma • 
lıdtr 
Dört satırdan fazlı her 1atır için 
beher ıeferine aynca on kuruı.; •· 
hnır. 
Küçük lllnların 120 harfi geçme· 
mesi lbımdrr Bu miktarı ge:;en 
flft.rılar ayrıcı pul tarifsin& tabi • 
dir. 

Kiraltl Aparttnın - Demirtepede u • 
faltta 3 oda, 1 hol, balkon, banyo, mtıtfa~, 
açık hava, güzel manzara, kapıcı, ıu dahıl 
45 lira T~l: 2770 ya müracaat. +410 

Kiralık döıeli od• - Çamaırr dahil gil
neı ~rilr ferah oda 30 lira. Telefon: 3426 
Oıiwı. 4468 

Kiralık ucuz dalu - Fevkallde man -
ı:arab n konforlu, 3 oda 1 holden ibaret 
bir daire. Maltepe Ustün sokak. Tel: 3889 
milracat. 4470 

Dernn 1:/ra/ıl k.oloril11rl/ dairt1 - Dal· 
nı.i sıcak ıu tam konfor 4 oda 2 hol, Zey
rek Dikaı~ caddesi DemJrtepe köprliall 
)'anında Dural apartmanı 10 Telefon 3921 

4415 lki ve beş odalı kiralık daireler -
Bakanlrklar arkasında Jandarma mektebi 
civarında, Kızılaya beo dakikalık mesafe
de Nazır apartmanında her tllrlU konforu 
haiz daireler kiralıktır. Saat 17 ile 20 a
rasında 1063 numaraya telefon edilebilir. 

Kiralık - Yenişehir, Kutlu arkası, Al • 
pay tUrk sokak No: 12, mutfak, banyo, hol 
ve kömürliiğü havi üç odalı bir daire. Mü • 
racaat Tel: 3~82, 2234 4416 

Dt!.-rf!D lciralılr. - 4 oda, mutfak, banyo, 
ve bol devren kiralıktır. Fiyatı ~5 liradtr. 
Yenişehir Ekonomi 11okak numara 12 orta 
ka.t Telefon 1235 4422 

Kirabl - Jandarma, poli• enstitüsü ya
nında Bakanlıklara 5 dakika mesafede, as
falta yakm yeni yapıtan Koçak apa~m· 
da beter odalı daireler 30 : 40 lira ıçln • 
dekiler• miiracaat. 4423 

KitalıJı - öıı Cebeci, Kurtulut istaa -
YOmı karam, ufalta muvazi 2. el Taşkent 
&Okak No. S7 apartnnanda S er odalı ı da· .;r• v_, ayrıca !>!kirlar jPn 2 oda kiralık · 

Kiralrl güul odalar - Havuzbaşt ya • 
runda güneşli ve giiıel manzaralı odalar. 
Cok müeait kira ne Sellıılt caddesi No. 16 

4431 

Kiralık boş oda - Almanca bilen bir ai
le nezdinde. Maltepe Yaltırık cad. 37 No. 
l. kat. 4433 

Kiralık. adı - Güzel bir oda kiralıktır. 
Bir bay için. Yeniıiehlr Demirtepe Urunç 
sokak No. 7 (a) 4435 

Kira/ılı yeni daire - Yeni~chirde Yük· 
Bel caddesi yanında Adakale sokağında 16 
N o. lu Billrur ıpartımanmda 3 oda, 1 hol 
ve ıeni~ balkonlu bir daire 52 liraya. 
Tl: 6972 44-38 

Ucuz Jciralılc daire - 2 büyük oda 1 hol, 
hamam, mutfak kullanışlr Maltepede ima
latı harbiye evleri yanında; Maltepe bak
kalı Abdullah'a müracaat. Tel: 3921. 

4445 

Bir bayan için kiralık oda - Nafia ba
kanlığı kariısmda otobüs durak mahal • 
linde Özgen Ap. çatı altında kaloriferli 
bir oda bir mutfak ve Heli. 4451 

Kiralık - Çıkrıkçılar yokuşunda Dök -
ı:rıecioğlu Apt. nezareti mükemmel dört o
dalı bir daire Altındaki manifaturacıya 
nıüracaat, Tel: 1283 4452 

Kiralık dairf! - Sağlık bakanlığı kar -
ım Çağatay sok. No; 24 Akkaya Apt. Üç 
oda, bir hol. 4-453 

Kiralık oda - Samanpa:ıarında asfalta 
Yakın bir yerde aile nezdinde 1 oda kira· 
lıktır. Evin diğer kısımlarından da istifa
de olunabilir. Tel: 2024 4457 

Kiralık - İkinci kat, bol ıüneşli, ucuz 
fiyatla, üç oda hol, banyo, elektrik, su, 
Bakanlıklara beı dakika, Rus sefareti ar • 
kasında 203/ 1 B. Vasfi apartmanı 4459 

Kiralık odalar - Adliye sarayı kar -
11ısında Ortaç apartmanında No. 4 4439 

Kiralık oda - Yenişehlrde Havuzbaşr 
civan Emciler caddesi No : 8 üçüncü kat 
on numaraya müracaat. 4442 

Kalorilerlı daire - Bütün konforu ha
izdir. Tek oda veya daire halinde veri • 
lir. Posta Cad. Hal kar31111 Hcltıef Ap: No. 
4 de müracaat Tel : 3714 4428 

Kiralık - Kooperatif arkasında Yusuf 
'.Eaendemir ikinci Ap. 2 numaralı dairede 
aile yanında banyolu temi:ı bir oda. 4'46 

Kiralık - Havuzbaşında Karanfil sokak 
No: 13 zemin katta yeni muıambalı salon 
hollü ve ayrıca 3 odalı daire Tel: 3079 

4461 

4474 

25 liraya mUstakil ev - 2 oda ve mut -
fak. Bol ııüneş, ııüıel manzara. Adliye ıa
ra)'l kartım Gözgü 110kalıı, Dayıbey rakı 
fabrikası arkası No. 14 4'469 

Satılık : 
Acele satırlık ev - Yeniıehir Ertürk ıo

kağmda 4 odalı bf1,.uk bahçeli mUıtaJril ev. 
_.X..U '!.i!'ema ~eriııde 5 No. H. lJilman. 

Satrlık apartmanlar - Yeni şehirde ve 
Ankaranm her semtinde satrlık ap~rtman 
ve istenilen ı&k:ilde evler Tolı 3071 4367 

Saerlık ev - Etlikte aon dure;kta 6 q -
dalı 2000 M. 2 arsalı kigir ev banyo su 
elektrik ucuz fiyat. Yeni &inema üstünde 
H. Dilman. Tel: 2181 43911 

Satıldı - En iı1ek yerde hlik.Uı:net cad
desi Merkez ap. Asmakatında lokanta, a
telyeye elverlıli, salon, mobilyalı veya boıı 
devren ehven fiyatla. 4434 

Satılık - Cebecide Mülkiye mektebi ya
nında 5 daireli ıu, elektrik ve ırarajh, 140 
lira net irath ev satılıktır. Tel: 3-437 dm 
75 e müracaat. 4436 

Acele saulık ırsa - Dikmende nahiye 
binası karşısında asfalt üzerinde kuyulu 
bağ ve meyveli 100 metre cepheli 5585 
metre Tel: 2406 Bayram C. No. 1 4446 

Satılık !.1al Vf! •v - Keçiörende Catni 
yolunda otobüse çok yakın bağlı ağaçlı 
üç katlı su ve elektrikli çok ucuz Tel: 2406 
Bayram C. No: 1 4447 

Satılık ev - Demirlibahçede iki katır 
sulu elektrikli 4-00 M arsalı 35 lira icarlı 
manzaralı çok ucuz Tel: 2406 Bayram C. 
No: 1 444-8 

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

4449 

Satılık - İyi mevkide lcö~e batı işlek 
bir bakkaliye dükkaru satılıktır. Poıtane 
caddeainde 4 Uncü ıube altında ıı No.ya 
müracat edilmeıi • 4465 

Satılık apartman - Anltaranın en io -
lek ve merkez yerinde r 5 daireli 2500 
lira iratlı ucua fiyat J. . ısı Yeni si • 
nema üzeri. 4472 

İş arayanlar : 

iş ırıyor-. Türkçe, Franuzca, İtalyan· 
ca, Almanca bılen bir gene sefaretlerde ve
ya bürolarda İl arıyor. Posta kutusu 1028 
Yenişehir. 4405 

Muhasip iş arıyor - Biitün muhasebt 
ilmine vakıf ticaret liıeıi mezunu bir 
ırenç iş any_or. Ulus'ta N. B. rumuzunı 
mektupla müracaat. 4432 

İ_ş verenler : 

ULUS -7-

ANKARA BELED1YES1 

İstimlak karan 
An.kara Belediyesinden : 

Duatepede yeşile kalbedilmek üze
re takdir olunan 1200 lira mukabilin
de istimlakine başlanan kadastronun 
28S inci adasının 30 numaralı parse
lindeki ahşap hanenin dört hissede 
bir hissesinin mutasarrıfı olan Ali 
oğlu Salih'in ikametgah adresinin meç 
hul bulunmasından ve dört hissede 
diğer bir hissesinin mutasarrıfı olup 
dört sene evvel vefat ettiği tahakkuk 
eyliyen Ahmet oğlu Mehmet'in kaç 
varis terkettiği ve bunların halen ne
rede bulundukJarı tayin ve tesbit edi
lemediğinden tebligat yapılamadığı 
cihetle 3710 numaralı kanunun 10 un
cu maddesine tevfikan tebligat mahi-. 
yetinde olmak üzere on beş gün için 
il~nına lüzum hasıl olmuştur. Muta
sarrıfın ve ilgililerin mezkur hane
nin heyeti umumiyesi için tahmin o
lunan "bin iki yüz'' liradan hisseleri
ne düşen 300 er lira mukabilinde ya
pılacak istimlake bir itirazları varsa 
3710 numaralı kanunun 12 inci mad
desine tevfikan kanuni mercie müra
caatları lüzumu ilan olunur. (6039) 

15973 

Boya ve malzemesi 
alınacak 

Ankara Belediyesinden 

1 - Otobüs idaresi için alınacak 
olan 19 kalem boya ve malzemesi bir 
hafta müddetle açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3498) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (262,35) 
kuruştur. 

4 - Şartname ve listesini görmek 
istiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 1-12-939 cuma gü
nü saat 10.30 da belediye encümenine 
müracaatları. (6107) 16052 

ASKERIFABRIKALAR 

Müteahhit nam ve hesabına 

4000 Kg. neli yağı ahnacak 

ANKARA VAL1LIGI 

Sose --
• • ta mırı 

4 - Şartnameyi görmek istlyenler 
M. K. P. belediyesine müracaat etme-
leri nan olunur. (9796-6137) 16068 

Hükumet konağı inşaatı 

Ankara Valiliğinden : : C. Antep Vilayeti Pazarcık ka -
Ankara· Kırşehir yolunun 32 + 500 zası Malmüdürlüğünden: 

- 36 -ı- 800 üncü kilometrelerinde ya- Pazarcık kazasında yapılacak 23743 
pılacak (19354) lira (61) kuruş keşif Ura 42 kuruş keşif bedeli hükümet 
bedelli şose tamiri ve noksan imalatı konağı inşaatı kapalı zarf usuliyle ve 
sınaiyenin yapılması işleri 7-12-939 on bin lirası bu yıl bakiyesi 940 mall 
perşembe günü saat 15 de Vilayet dai- yılından ödenmek şartiyJe yeniden 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR 

Memur ahnocak 
Gümrük Te lnhi&arlar Vekile 

tindenı 

1 - Merkezde ve Taşra gümrlikl 
rinde açık ve açılacak 20 liralık 
muriyetier için lise ve orta mekt 
mezunları arasında ayrı ayrı olm 
üzere müsabaka imtihanı yapılaca mi encilmeninde ihalesi yapılmak üze- eksiltmeye çıkarılmıştır. 

re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko- 1 - Dosyasındaki evrak şunlardır. tır. 
nulmuştur. A _ Hususi şartname 2 - Milaabaka tarihi 14-12-1989 

Muvakkat ter~inatı (1451) lira (60) B - Mukavele projesi at 14 dür. Müsabakanın yapılaca 
kuruştur. C - Birinci kısım keşifnamesi yerler de İzmir - Mersin - Gaziante 

İsteklilerin; teklif mektuplarını, D - İkinci kısım keşifnamesi Urfa - Kars - Trabzon - Samsun - A 
muvakkat teminat makbuzları, ticaret 2 - Dosya G. Antep nafıa müdür- karadadır. (Ankaradaki vekalettedir 
odası vesikaları ve bu işe ait vilayet lüğünde ve Pazarcık Malmüdürlüğün 
makamına ihale tarihinden 8 gün evel de görülebilir. 
istida ile müracaat ederek alacakları 3 - Muvakkat teminat 1780 liradır. 
fenni ehliyet vesikalarıyla birlikte yu- 4 - İsteklilerin ihale gününden 
karda adı geçen günde saat 14 de ka - asgari sekiz giln evel G. Antep vila
dar daimi encümen reisliğine verme • yetine yaptığı işler, bonservisleriyle 
teri. müracaat ederek veeika veren komis· 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her yondan alacağı ehliyet vesikasiyle 
gün Nafıa müdürlüğiinde görebile - 939 yılı Ticaret odası vesikası ibraz 
cekleri. (5887) 15838 etmesi. 

5 - Eksiltme 25-12-939 gününe mil
Münbai memurluklar sadif pazartesi günü saat 15 te Pa

zarcık M:ılmüdürlüğünde müteşekkil 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Ankara Valiliğinden : 

20,25 lira asli maaşlı iki nahiye mü
dürlüğü ile bir 15 ve iki 10 nar lira -
lık tahrirat k&tipliği münhaldir. İmti
hanları 6-12-939 günü icra edilmek ü 
zere taliplerin Belgeleri ile birlikte 
5.;,2.939 Salt günü akşamına kadar 
Vilayet makamına müracaat etmeler 

-

i 
ilan olunur. (15151) 16074 

POLiS 

2000 tulğa alınacak 

: Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1 - Zabıta memurları için satın a 

lınacak 2000 adet tulga kapalı zarf u 
sulile 18-12-939 pazar tesi günü saa 
15 te münakasaya konulmuştur. 

-. 
t 

2 - Beher adedine sekiz lira fia t 
biçilen tulgalara ait numuneyi görmek 
ve şartnameyi almak isteyenlerin U 
mum MüdUrlük satın alma komisyo

-

nuna müracaatları. 
-3 - Eksiltmeye girmek isteyenle 

rin (1200) liralık muvakkat ternina 
makbuz veya Banka mektubunu muh 

t 

-

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna 
uygun olarak hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını 25-12-1939 günü saat 14 
de kadar komisyon riyasetine verme
leri. 

7 - Postada vaki gecikmelerin ka
bul edilmiyeceği ilan olunur. (6098) 

16061 

NAFIA VEKALETi 

Kereste ahnacak 
Nafıa Vekaletinden: 

8 Birincikanun 939 cuma günü saat 
16 da Ankarada nafıa vekaleti bina
sında malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunca vagon içinde ve Ankarada tes
lim edildiği takdirde ccman 9600 lira 
muhammen bedelli çıralı çam ağacın
dan 200 metre mikAp kerestenin kapa
lı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak
tır. 

3 - Müsabakada kazananlar mfig 
bakanın yapıldığı veya herhangi b 
gilmrükteki açık yerlere namzet ol 
rak alınaca ve kendilerine 3656 sa 
kanunun hükümlerine göre maaı ve 
Jecektir. 

4 - Kazananların adedi fazla old 
ğu takdirde bunlar ikinci müsa 
imtihanı açılıncaya kadar herhan 
bir gümrükte açılacak yerlere tayi 
olunacaktır. 

5 - Kazananlardan askerliğini ya 
mıı olanlar tercih edilebilecektir. 

6 - Memurin kanununun 4 üne 
maddesinde yazılı ıartlan haiz ola 
lardan müaabakaya İJtirak etmek iat 
yenlerin iitida ile yukarda yazı 
gümrük müdürJüklerindcn birine m 
racaatları ve şehadetname, nüfus 
hüsnühal kağıtlariyle aıhahat rapo 
tarını getirmeleri lazımdır. 

(6141) 16070 

D. DEMlRYOLLARI 

Sanatkôr aranıyor 

DeTlet Demiryollan Umum Mil 
dürlüğüııdenı 

İzmir'deki motörlü vagon deposu 
da çalıştırılmak üzere birinci ıın 
bir frezeci ve her türlü takım imali 
de ve bilemesinde ihtisası olan bir t 
kımcı ile 10 tesviyeci alınacaktır. ! 
tihanda birinci sınıf işci derecesin 
de muvaffakiyet gösterenler tavz' 
edilecektir. Müracaatlar Ankara 

~ • .• tevi teklif mektuplarını 2490 sayıl ı 
Aaketı Fabnkalar Umum Mu- kanunun 4-cü maddesinde yaulı bel 

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

Zat İşleri Müdürlüğüne dilekç 
ile yaılacaktır. İmtihan güntl ile tmt 
han edilecekler bilahara dilekçeleri 
deki adrese bildirilecektir. Dilekçe! 
re bonservislerin ili~ik , olması Ihı 
dır. (6097) .· 160fı0 

-
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- gclerle birlikte mllnakasa gUnil saa t 
m!_s,!!~~!~ ... : ueaeu \ıısuuJ ura olan it tBıM~u koınisvona teslim f~~le ~ 

V AK.IFLAR U. Md. 

Müsabaka imtiham 

4000 Kg. Neft yağı müteahhit nam ve he
sabına Askeri Fabrikalar Umum Müd ürlü· 
ıiil Merliez satın alma komisyonunca 11-12-
1939 pazart esi günü saat 14 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (135) lira ve 2490 nıımarah 
ununun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiıkle 
komisYoncu olmadıklarına ve bu işle alaka-
dar tiiccardc:ın olduklarına dair ticaret oda- Vakıflar U Müdürlu·· x.,ı;_ 
sr vesikaaiyle mezkur itin ve saatte ko - mum l!I_. . 
misyona müracaatlan. (6071) 16003 den: 

8000 metre kaputluk 
kumıı ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komi&yo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (2·8.000) Ura olan 
8000 metre kaputluk kumaıı askeri fabri -
kalar umurn ınüdUrliiiü merkez satın alma 
komiıyonunca 15.12.939 cuma g!in!i saat 14 
de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa 
r~sız olarak komiııyondan verilir. Taliple· 
rın muvakkat teminat olan (2100) lira ve 
249~ nııınaralı kanun\IJl 2 ve 3 maddelerin
dekı ve.saikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu. ııı~e alakadar tilccardan oldukları
n~ daır tıcaret odası vı::sikasiyle mezkftr 
gun ve ıaatte komisyona müracaatları. 

(6121) 16064 

c . 
-
-

r 

-

Ankara merkezinde açık imamlık v 
hatiplik ile müe.z:zhı ve kayyımlık hiz 
metleri musabaka ile rnünasiplerl ta 
yin edileceğinden talip olanların im 
tihan günü olan 18-12-939 tarihine mil 
sadif pazartesi günü saat on dörtte 
Ankara Merkez Müdürlüğilnde bazı 
bulunmaları ve daha evel Umum Mü 
clUrlüğe istida ile müracaat etmeleri 
ilan olunur. (6116) 16063 

KAZALAR 

Halkevi binası inşaatı 

Bor C. H. P. Reisliğinden ı 

p_ı""&.41.A~ınae 7-..•'ı•Gar. 

Muvakkat teminat 720 liradır. 

Eksiltme şart~csi ve tef crruatt 
Ankarada nafıa vckUetl malzeme mü
dürlüğünden parasız olarak ahnabf
Hr. 

İ11teklllerln teklif mektuplarını mu
vakkat temJnat ve prtna.meeinde ya
zılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 
15 e kadar mezkQr komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri llıımdır. 

(5958) 15935 

P. T. VE T. MODORLOCO 

Manşon ah nacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den ı 

Asfalt yaptırrlocak 
D. D. Yolları Satın Alma Koıni 

yonunda:ı : 
Sirkeci garı meydanile planda gö 

terilen yolların topeka sistemi asf 
lanması işi 28819,20 lira muhamme 
bedelle ve kapalı zarf usulile mtina 
kasaya konmuftur. Bu itin muvakka 
teminatı 2161,44 liradır. 

Münakasa 11-12-939 pazartesi gün· 
saat 15 de Sirkecide 9. İ~Ietme bina 
sında A.E komiiyonu tarafından yap 
lacaktır. İsteklilerin ayni gün saat 1 
e kadar kanunr vesaik teminat ve eh 
liyet vesikalarını ihtiva edecek ola 
kapalı zarflarını kanun tarifatı daire 
sinde komisyona vermeleri lazımdır 
Şartnameler 144 kuruş mukabilind 
Sirkeci veznesinden verilmektedir 
(9538/ 5851) 15961 

Parke tatı alınacak 
ı - Talibi çıkmayan (JO.OOO) adet D. D. Yolları Satm Alma Konıiı· 

3m/m bakır ve (100,000 adet 4 m / m yonundan : 
alüminyom ki ceman (l30,000) adet Eskişehir istasyonunda İdarece glSs. 
manşon pazarlıkla satın alınacaktır. terilecek mahalde teslim edilmek ıart 

tile beher adedi yedi kuruş hesa.bile 2 
- Muhammen bedel (6650) muvak 6300 lira muhammen bedelle 90000 a-

~· Satılık arsalar ·~ -- -
: itfaiye meydanında, müatak- : 
5 bel opera binası karııımda 876 : 
E imar No. h adada küçük par- E 
: selde arsalar acele satılıktır : ·-
- Müracaat: Karaoğlan Orman : 
S çiftliği kürk sah§ kısmı. E 
'!iıııııııırıııırırııııııııııııııııııııır~ 

ViLAYETLER 

20-11-1939 tarihinde ihalesi yapıla· 
cağını bildirdiğimiz 12499 lira 99 ku
ruş bedeli ke§ifli BOR Halkevi bina
sı inşaatının ikmaline talip zuhur et· 
mediğinden yirmi gün müddetle tem
dit edilerek ihale 11-12-1939 pazartesi 
gününe bırakılmıştır. Eksiltme kapa
lı zarf usuliyle yapılacağından talip
lerin teminat akçesi ve ehliyet veai • 
kalariyle birlikte ihaleden bir saat e
veline kadar BOR parti binasında 
müteşekkil komisyona ıntiracaatları. 
İhale saat 15 te yapılacaktır. Bu hu
sustaki Proje ve şartname Niğde ve 
BOR Halk Partisinde görillebilir. 

kat teminat (498,75) lira olup pazarlık det parke taşı kapalı zarf usulile ek -
IS- birincikanun - 939 pazartesi günü · 
saat 11 d A k d p T T U s1ltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 
Müd~ l'' k · - • arı ıne ras ayan pazartesı e n ara a . . . muml 11 12 939 t 'h· 1 . 

. ur u bınasındaki satın alma ko- günü saat 11 on birde H .Pa a da ar 
mısyonunda yapılacaktır. b" · · · İ ş · g 

ınasında bırıncı şletme Komısyonun 
3 - İstekliler muvakkat teminat ca yapılacaktır. İstekliler eksiltme 

mkbuz veya Banka teminat mektubu şartnamesinde yazılı muvakkat temi
le ka.~uni vesikalarını h:unilen mez- nat ve 2490 sayılı kanunda yazılı ve ~ 

kOr ~~n ve saa~t~ o Komıs~oııa, şart - saik ile t eklif mektuplarını eksiJtm '! 
arı ogrenmek ıçın de hergun Ankara' günü saat ona kadar komisyon reisli~ 

da P. T. T. Levazım, İstanbul'da Kı- ğine vermiş bulunmalıdırlar. 
n~cıyan hanında P. T. T. Levazım ay- Bu işe ait şartname ve mukaveb 
nı~t Su?e Müdürlüklerine müracaat projesini parasız olarak H.Paşada yol 
edılecektır. (6006) 15965 ı Bac;müfettişliğinden alabilirler. (955.) 

i 

1 

/ 59990 . 15962 

Kanalizasyon projesi 

yapfınlacak 

4400 

Bir etüv makinası ahna<ak 
Bursa Vilayeti Mustafa Kemal

Muhtelif malzeme ah nacak 
Devlet Demiryollan Sntm Alma Komisyonundan : 

Kiralık - Mobilyalı, güneşli oda aile 
nezdinde tenvir , teshin yemek dahil aylık Ehliyetli bir dadı aranıyor - Çocuk bir 
(65) lira itfaiye mey. Kurtuluş Ap . .No. 5 y:mndadrr. Bahçeli evler No: 88 Tel: 3485 

3098 ·44 4-U 1 

...,. Kiralık - İt faiye meydanı Ordu sokak 
rı..urtuluş Ap. 2 ci kat No: 4 de 5 oda, hol, 
hava ga:ır tam konfor. 65 liraya acele ki • 
raiık tır. Kapıcıya müracaat. 4463 

Kasiyer aranıyor - Fransızca. bitmeıi 
şarttır. Tel: 3885 şe müracaat. 4443 

Samsun Belediye Riyasetinden: 
Samsun şehri Jftğımlarının Mert 

ırmağına a.kıtılması için yapılacak ka
nalizasyon projesi 600 lira bedel mu
kaıbilinde bir ay müddetle münakasa
ya konulmuştur. 

paşa Belediyesinden: 

Mustafa Kemalpaşa belediyesi tara
fından sıhhat işlerinde kullanılmak 
il.zere bir adet etli makinesi eksiltınc
usuliyle mübayaa edilecektir. 

İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşa ğı dJ. 
yazılı 3 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 14-12-939 perşembe günü sa
at 15 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muval, kat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar ko • 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

P..:ralık - Cebeci Musiki Muallim mek. 
tebi karşısı Karakol yanında 3 oda 1 hol 
sku, elektrik, havagazh bir binada 1, 2, 3 cü 
atlar ehven fiyatla kiralıktır. 4464 

Kiralık oda - Yeni§ehirde kalorifer ve 
tııöblcli her tiirlü konforu haiz güzel bir 
Oıda ki ralık tır. İzmir caddesi 10 No: kat 2 

4466 

Aranıyor: -
ARANIYOR - Yenişehirde dört oda 

bir hollü ve yahut beş ıeniı odalı bir a ~ 
partman dairesi Ye yahut n &ramJ'Of' U
lus'ta C.K. adresine tahriren. fiyatui Ye 
tafsi!Atm bildirilmcai ve yahut 1007 ye te
lefon edilmesi. 

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

Zıyi - İzmir - Kar'§ıyab orta okulun
dan aldıfmı 23-6-939 tarih ve 303 oumaralı 
diplomanıı kaybettim. Yen.isini alacainn -
dan eskisinin htikmü yoktur. Feridun Rna. 

4467 

1 - Eksiltme 5 birincika.nun 1939 
tarihine müsadif sah günü saat 14 te 
belediye encümeninde yapılacaktır. 

2 - Etünün muhammen bedeli 1400 
liradır. 

3 - Eksiltmeye iştirik edecekler 
% 7,5 buçuk depozito ve ihaleyi mfl
teakip % de 15 şe iblağ edilecektir. 3 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (6054) 1G024 

No, Miktarı İsmi Muhammen bedeli l\fo\ akkat teminatı 
Ton Lira L ira 
400 Mazot 28000 21CO 
400 Petrol 69500 472~ 
150 Pis gaz 
200 Benzin 41600 3120 

1 
2 



Sivas - Erzurum Demiryolu 
istikrazı tahvilleri 

Maliye Vekaleti ve Türkiye Merkez bankasından • 
28. 5. ve 15. 12. 1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı ka. ' 

nunlar mucibince ihracına selahiyet verilen ve geliri tama
men Sıvas - Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan 
o/o 7 gelirli Sıvas • Erzurum istikrazının 20 senede itfası 
meşrut 4,5 milyon liralık altıncı tertibinin kayıt muamele
si 5. 12. 193'~ akşamı nihayet bulmak üzere 25. 11. 1939 
sabl\hından itibaren başlamıştır. 

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

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

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

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 
Cümhuriyeti Ziraat, Türkive İş, Emlak ve Eytam, Halk, 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Siimer, Eti Bank
lar tarafınd"n icra edilmektedir. Diğer Bankalar vaaıta
siyle de bu husus temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir geti
ren sahalarda İşletmek istiyenlere keyfiyet arz ve bu kısa 
suskripsivon müddeti zarfında Bankalara müracaatları
nın kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu i~aret olu-

4327 

Ayakkabı alınacak 
Gazi Terbiye Enatitüaü Direktörlüğünden : 

Gazi Terbiye Enstitüsü erkek ve kız talebeleri için aşağıda miktar, fiat, 
muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı ayakkabılar açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. İhalesi 11-12-939 günü saat 15 de Ankara mektepler muhasebe -
ciliğindc yapılacaktır. Şartname ve nümunclcrini görmek istiyenlerin ens .. 

titüye müracaatları. (6018) 
İlk 

Cinsi Mikdarı Fiatı Muhammen bedeli teminat 

Erkek ayakkabısı 220-230 510 1173 87.98 
I~ız 

" 
130-135 700 1755 122.85 

, 
15995 210,83 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- Maarif Vekaleti bahçesi karşısında yeni CİHAN PALAS 
oteli altında -------- TURAN LOKA TA A iLDi 

Sahibi Osman Sencer - -= En nefis yemek ve içkiler, kaloriferli salon; mükemmel := := servis. Tabldot 3 kap 60 kuru,. 4424 _ 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

VAKiT, NAKİTTİR ... 
S porsiyonluk bir komprime ile (su ve aletten gayri ha· 

riçten hiçbir madde ilave etmeyi dütünmeksizin) 15 kurut 
mukabilinde 15 d~ika gibi kısa bir zamanda zengin ve işti
halı bir sofra hazırlıyabilirsiniz. 

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

Büyük yar.dım ve faydası aşikar olan çorL•' ' • '.ize kom
primelerimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza 
ettiğine şahid olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
Mercimek, bezelye, nohud ve sair hububat sebze ve çor· 

balık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal et

meyiniz. 
Yedek erzak: tasarrnf edilmiş servet gibidir. Bilhassa dar 

ve sıkışık bir zamanC: kıymeti daha çok takdir edilir. 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de 

her zaman ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. 
Bakkallarınızdan 50 gramlık bir komprime 9, 100 gramlık 
bir komprimeyi 15 kuru,tan alabilirsiniz. 

Be~iktaş: ÇAPA MARKA Tarihi tesiıi 1915 7291 

~1111il11111111111111111111111111111111 L ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
KURSU ~ _ -; DAKTİLO 

! : 65 inci devresine İlkk§.nunun : 
: ilk haftasında başlıyacaktır. Tah- : -
: sil aranmaksızın herkes alınır. : := 
;: (BİR) ayda diploma verilir. Be- ;: =: 
: lcdiyc sırası Hanef apartmanı : := 
: No. 4 Tel: 3714 4429 : = 
.,, 11ıı11111ııı1111111ıııı1111111111111 ır == ----

ADLİYE VEKALETİ -----Bir alınacak -

Bir köşenize beş, on para atarken birde bir 

MİLLİ PİYANGO 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!lllllll -

Bileti atınız! 1 kamyonet 
Adliye V eki.letinden: Bu bilet sizin bir kaç senede elde edemiyeceğiniz parayı ~ 

İstanbulda Adli tıp işleri U. M. lü- _ § 
ğüne teslim edilmek ve şartnamesin- = 11 inde bir · içinde = 
deki evsafa uygun olmak şartile bir = ayın ve sanıye § 
adet deli ve ölü nakline mahsus kam- -= -= 
~~f:ı:.a:~:i::~tm~nk:::;:ilev::::e: ~ KAZAN Dl RAB i LİR §i 
Levazım ve daire M. lüğü odasında := = 
toplanan eksil tmc komisyonunca ya- : 5 
pı~acak~:hmin edilen bedel 2950 lira- ';ll lll l lll llll l llll llll l il llllllllllllllll il lllllllllllllllll 1111111 lllll llllllllllll llllllllll lll llllllllllllllllllllllllllrF 
dır. 

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

düf eden pazartesi günü saat 15 te ic ____ _;;..;.;;,==.::.::..;.... ___ _ 

ra edilecektir. Palto alınacak 
6 - İstekliler tatil giin ve saatleri 

hariç olmak üzere bu işe ait şartna- Siyasal Bilgiler Okulu Satın Al-
meleri her gün Ankarada Vekalet le ma Komisyonundan : 
vazım müdürlüğünden ve İstanbulda Siyasal Bilgiler okulu talebesi için 
Adli tıp 1. U. M. lüğünden bedelsiz 75-85 palto açık eksiltmeye konulmuş 
olarak alabilirler. tur. Eksiltme 11-12-939 tarihinde An-

7 - Taliplerin muvakkat teminat- kara mektepler Muhasebeciliği bina
larını mal sandıklarına yatırdıklarına sında saat 10 da yapılacaktır. 
dair makbuz'ariyle birlikte muayyen En çok miktara göre tahmin edilen 
gün ve s.~tte Vekalet eksiltme ko- bedel 3995 liradır. İlk teminat 299 lira 
misyonunda h;ızır bulunmaları i12.n 62 kuruştur. Şartname, kumaş, mal -
olunur. (6013) l5931 zeme, ve palto nümunesi hergün mek-

tepte görülebilir. (6026) 15984 

Terzi lôzımsa 
İstanbuldan gelmiş iyi bir Bayan 

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

MALİYE VEKALETİ 

Daktilo imtihanı 

Maliye Vekaleti Varidt Umum 
Müdürlüğünden ı 

Varidat umum mUdUrlU~Unde mUn~ 
hal bulunan 80 ve 90 lira Ucretli Uç 

daktiloluk için 2 - birincikanun • 1939 
cumartesi günü saat 14 de bir imtihan 
yapılacaktır. 

, c .. 

Yataklı Vagonlar Sirkcti tara
fından işletilmekte olan 

ANKARA 

Gar Gazinosunda 
Her cumartesi ve pazar saat 

16.30 dan 19 a kadar 

Meşhur Marko Baben 
Orkestrasının ittirakile 

Fi ve O' clock 
Danslı Çay 

4413 

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

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

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

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

• 7294 

Kiralık Otel 
Eskişehir Belediyesinden : 

Eskişehirde kain belediyeye ait büyük Porsuk namı diğer 
Türing Klup Oteli beş sene müddetle kiraya verilecektir. 
Badana, boya ve müteferrik tamirler gibi bedeli ketfi 2296 
lira 33 kuruş tutan tamir masrafı da müstecire ait olmak ü
zere 2010 lira muhanırnen bedelle ve kapalı zarfla 8.12.939 
l:tll"" .,;;,,;·klll'"t '"? ı. ..... lcsvfa.ı: a..t,,.,.,~v5 ı..,.-.. ı.... ......... fi T
lıplerin va tı mezKuraa teKlıtlennı yapmaıan ııan o unur. 

16008 

Bu imtihana gireceklerin memurin 
kanununun 5 inci maddesinde yazılı 

şartları haiz olmaları ve ayrıca en az 
üç sene müddetle daktiloluk yaptık • 
!arına dair hizmet vesikası ibraz et • 
meleri şarttır, 

Satılık ev arsa ve tarlalar 
İmtihana girmek istiyenlerln mek

tep şahadetnamesi, nüfus kağıdı, hiz
met vesikası ve fotograflı bir istida 
ile birlikte varidat umum müdürlüğü 
n~ müracaatları. 

(4946) 15884 

TİCARET VEKALETi 

22 Palto diktirilecek 
T"ıcaret Vekaletinden ı 
1 - Vekfilet müstahdemleri için 

22 palto pazarlıkla diktirilecektir. 
2 - Kumaş VekUetten verilecek -

tir. 
3 - Muhammen bedeli 220 lira, mu

vakkat teminat akçası da 16 lira 50 
kuruştur. 

4 - Pazarlık 1-12-939 cuma günü 
saat 14 de VekUet zat işleri ve leva
zım müdürlüğünde toplanacak olan a
lım satım komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin 939 senesine ait ün
van, ruhsat tezkeresi, ehliyet vesikası 
ve muvakkat teminat makbuzlariyle 
birlikte belli gün ve saatte müracaat-
ları. (6117) 16059 

U L U S - 2!l. inci yıl. - No: 6582 

İmtiyaz Sahibi •• 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
Müe11ese MUdUrü: Naıit ULUO 

ULUS Basımevi ANKARA 

~==================-~ 

Ankara Defterdarlığından ı 

Tahmin edi- Kayıtlı Mesaha 
len kıymeti kıymeti miktarı Cinsi Mahallesi Sokağı No. Mutaearnfının hml 

Lira K. 
12.000 00 5.760 00 940 M2. Bahçeli Hane Yenişehir Menekş~ . 5 Esemenli Behl9 

Rauf, İlıııan vo: 300 00 300 00 460 Dö. Arsa Virancık Göl 15 

300 00 300 00 460 Dö. " " " 
16 Huriy" 

1.750 00 1.750 00 50 " 
Tarla .. .. 37 .. 

500 00 500 00 10 .. " 
.. " 

19 
" 

600 00 600 00 12 .. " .. .. 19 .. 
100 00 100 00 5 " " .. " 

8 " 
80 00 80 00 4 

" .. " H 
16 .. 

400 00 400 00 8 • 39 .. H H .. .. 
200 00 200 00 10 .. .. .. .. 8 .. 
280 00 280 00 8 .. .. .. .. 14 .. 

1.750 00 \.750 00 50 .. .. .. .. 21 .. 
280 00 280 00 8 .. .. .. " 

38 .. 
20 00 20 00 1 .. .. " .. 22 .. 

Hazineye olan vergi borçlarına mukabil, borçluların tasarruflarında bulunan yukarda vasıt1arı yazılı gayri 
menkul malların müzayede kaimesinde yazılı şartlar dairesinde mülkiyeti satılmak üzere 22-11-939 tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle aleni müzayede usuliyle arttırmaya konmuştur. 

Müzayede 12-12-939 tarihine müsadif salı günü saat 14 de başlıyarak son pey hadd ilayık görüldüğü surette 
ihalesinin yapılacağından isteklilerin muhammen bedellerinin% 7,5 ğu nisbetindeki muvakkat teminatını ema
neten mal sandığına tediye ettiğine dair olan makbuzla birlikte Çankaya kaymakamlığında müteşekkil satıt 
komisyonuna müracaat etmeleri lüzumu il§n olunur. (6099) 16051 

YENİ SİNEMA 
Bu gÜn Bu ıece 

Fransızca eözlü 

BİRBiRi iÇİN YARATILMIŞ 
Baş Rollerde: 

Carole Lombard - JamH Stewart 
M erılılı ve beyecınlı olduğu kadar 
ı~ki~ bissi &abnelerle dolu seyircileri 

üzerinde derı"a izler bırakan 
bir iztırıp romanı 

Seanılar 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 
12.15 Ucuz Halk Matinesinde 

SON RUMBA 

HALK SiNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

Haftanın en büyük programı 

BEYAZ GOL 

Türkçe sözlü ... Arapça şarkılı 
Baş Rolde: Şarkın en güzel sesli 

sanatkarı ABDÜL VEHAP 

Bu filmo mahsus seanslar 
13.45 • 16 - 18.15 • Gece: 21 de 

DİKKAT: Numaralı balkon bilet
lerinin evciden tedariki ehemiyct· 
le rica olunur. 

SUS SİNEMASI 
Bugün bu gece fransızca sözlü 

GAİP CENNET 
Baş rollerde Büyük Vals'in unu
tulmaz yaratıcısı FERNAND GRA 
VEY ve Micheline Presle • Elvire 

Popesco 
Aşk .. His .. Heyecan ve maceralarla 
dolu hakiki hayattan alınmış mev· 

zuu ile olgun bir aile ron1anı 

Seanslar 
14 - 16 - 18 • gece 20,30 da 
12 de ucuz halk matinesi 

9. I.kanun 939 cumartesiden itibaren seanslar 14.30 • 16.30 • 18.30 • Gece: 21 ol

Y eni Sinemada mak üzere değiştirilmiıtir. 

En temiz ve 
modern bir OTEL OLARAK açılması 

beklenen CİHAN P LAS Ankara' da 
açılmıştır 


