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·talyan-Eleri dostluğu kuvetleniyor 
iki hükumet bazı notalar teati etti Amerika kongresi 

silah ambargosunu 
lağva karar verdi 

olaların metinleri 
-:. ~(/ ~.r ... ,ı .... · 1, • .. · -~·- · '" '"~·. ·· 

bugün neşredilece - \'c.ş'ngton, 2 a.a. - Bugün mebusan meclisinde bitaraflık lCanun\J<' 
nun müzakeresinde Cormic, alkışlar arasında ayanın kabul ettiği layi
hayı mebusan meclisinin de kabul etmesini istemiştir. 

kadaşları aleyhinde çok ağır aözler 
sarfetm:~t1r. 

Atina, 2 a.a. - Royter muhabiri bildiriyor: .. 
Bugün İtalya ile Yunanistan hükümeti arasında, ıkı 

memleket bağlarının takviyesi hedefini güdeh bazı nota
lar teati edilmiştir. Bu notaların metinleri yarın neşrolu
nacaktır. 

~ 
Ciimhuriyetçi Hamilton Fish, cc

v~p vererek Amerika'nın harbe girdi~ 

~i !917 srnosindenberi ilk defa olara!t 
h'-1 derece harpçi sözler söylendiğini 
beyan etmiştir. 

rıofebus;;n meclisi, sililh ve mühim
mat ambargosunun muhafazası he.k ... 
kındaki Vorys takririni 179 reye kar· 
şı 214 reyle reddetmiştir. 

Muhalefetin başlıca iddiası, am- Biraz sonra da aynı mealdeki Shan-

*** 
Roma, 2 a.a. - Siyasi mahafilde beyan olunduğuna gö

re İtalya ile Yunanistan arasındaki yeni dostluk ve ademi
tecavüz paktının metni yarın neşrolunacaktır. 

Diğer taraftan, İtalya ile Bulgaristan arasındaki tica
ret muahedesi de pek yakında imzalanacaktır. 

Bir Finlancfiya!ı muhabere zabiti vazife btı§ında 

VAZİYET GENE GERGİNLEŞTİ 

bargo muhafaza edilirse harbin çabuk ley takririni tekrar 181 reye karşı 242 

nihayet bulacağı merkezindedir. reyle reddetmek suretiyle mebusan 
Cümhuriyetçi Barthon, ambargoyu meclisi sil.lh ve mühimmat ambargo

kaldırmak tarihin kaydettiği en ma - sunun kaldırılmasını kabul etmiştır. 
nasız ve en garip bir harbe meydan Mebusan ve ayan meclisleri mu.-ah 

vermek olacağını söylemiştir. hasları rarın sabah müşterek bir top-

~========================================-----!I SOVYET-FİNLANDİYA Demokrat İsaak ambargonun kal - Jantı yaparak bitaraflık kanunun'-ln 
dırılmasını istemiş ve Hitler ile ar· kati metnini hazırlıyacaklardır, 

Büyüh 

hazırlıklar 
Falih Rıfkı ATAY 

ltalya' da ordu, hükumet ve 
partinin yüksek kadrosunda vu
kua gelen mühim değiıiklik, her 
tarafta derin bir alaka uyandır· 
ı:nı,tır. Bu tebeddüllerin İtalyan 
vazıyetı u.:.:.n de ciddi bir le· 
airi olup olmıyacağı §İmdiden 
kestirilemez. Roma'nm izahına 
göre, ara sıra iktidar adamlarına 
nöbet değiştirmek ve faaliyet 
tazelemek faşizmin eski bir ade
tidir ve bu tebeddüllerde hiç bir 
hususi sebep aramamak lazımge· 
lir. Paris ve Londra ise, vazife 
başından uzaklaşan tahsiyetler 
arasında, bazı kuvetli alman ta· 
raftarlannrn ve kabinede kalmış 
olanlarla yeni gelenler içinde 1-
talya'yı müttefiklere yaklaştır
ınak istiyen bazı sivil ve askerle· 

I' Vekiller heyeti 
toplantısında 

MÜZAKERESİ KESİLDİ "Döyçland
11 

kruvazöründe 
fcra Vekilleri Heyeti dün 

aaat 16 da Baıvekil Dr. Refik 
Saydam'ın riyasetinde mutat 
toplantıamı yapmrf ve ruzna· 
meainde bulunan maddeleri le• 
zekkür etmi§tir. (a.a.) 

Finlandiya Hangö limanının 
ağzına maynler döktürdü 

* 
Kopenhag, 2 a.a. - Danimarka münakalat nezaretinin bir 

tebliğine göre, Finlandiya körfezinin ağzında kain olu? Sovyet· 

l ler Bir lig" inin Finlandiyadan kıondi:ıine verilmesini istediği Han-Dilnkü icra V ek.illeri Heye• 
ti, ı. 12. 1939 tarihinde müd· gö limanına maynlar konmufjtur. 
deti biten Brezilya kahve ıirke· Finlandiya heyeti Moıkova'ya ı--
ti mukaveJeainin tecdit edilme· ! / geldi / _ • 
mesine ve gerek kliring anlat- i Mos!tova, 2 a.a. - Finlandiya mu-' B. t\1olotofun nutkunGO 
maları ile ahdi takas hükümle- j rahhas heyeti, başta Pasikivi ve mali-

• ri ve gerek 2 7005 numaralı ı ye nazırı Tanna bulunduğu halde bu 1 

İ kararnamenin 4 üncü maddesi ! sabah tekrar Moskovaya gelmiştir. 23 Türkiye'ye ait kısmının 
i hükümleri dahilinde olarak ta· i teşrinieveldenberi muallakta bulunan 
j kas yolu ile kahve ithalinin ta- j: müzakerata bugün derhal hoşlanacağı 
İ mamen serbest bırakılmasına tahmin edilmektedir. 

1 

karar verrnittir. Halen meınle- j Alman teıebbüsleri 
kette mevcut kahve stoku dört 1 Stokholm, 2 a.a. - Afton B!adet 
ay Irk ih_tiyacı karıılıyacak de- f 

1 

gazetesinin Beri in muhabirinin bil -
recededır. { a.a.) 1 dirdiğine göre, Baltık mıntakasında 

\.,111 ııııı •11111111 ııııı" ı ... ıı111111..) (Sonu 5 incı sayfada) 

Tam metnini 

neşrediyoruz 

BJtırdığı gem:lerin marett<?oatını aldığı için 

büyül{ bir !<alabalal' ar 
Ticarel ~~milerine taı.ı·ruzlar gene sıklaşıyor 

.. Londra, 2 a.a. -
City of Flint'in 
telsiz m~muru B~ 

J.ın1es ?\!ac Con
nochıe, radyoda bil 
has~a şu beyanQtta 
bulunmuştur: 

"- Gemiyi işgal 
ctrniş o 1an alınan. 

mJrettebatın gö. 
rüşm~lerindcn De· 
ut.sch!:ınd kor~an 

kru\·aıörti.n:in ba· 
t1r:ıı 1 'l oldu2u tica
r'=t gemileri mü ... 
re'.te~atı~ı a~rrııı 

rin bulunmakta olmasma ehemi- ---------------------------- ANADOLU AJANSININ NOTU: oldu[:umlan dolayı 
Yet vermektedirler. 

Cümhuriyet bayramı ve :; ikin
citeşrin merasimi 1le meşgul ol
duğumuz bugünlerde bundan 
b!lfka zikre değer biı· hadise de 
Aınerika' da bitaraflık kanunu· 
tıun tadil edilmek arifesinde bu
lunmasıdır. Almanya ile mütte· 
fikler arasındaki harp hali, he· 
nüz iki taraflı büyük hazırlıklar
la geçiyor. Almanya'nın Holan· 
da, İsviçre ve Fransa hudutları ü
zerinde 110 fırkaya yakın asker 
lahşit etmiş olduğu haber veril
miştir. Holanda'nın su baskını 
1~rübelerine ve Almanya'nın, o 
cıhetteki bitaraf memleketlerle 
telefon ınuhaberelerini kesmiş 
0lınasına rağmen, hakiki bir ta· 
arruzun nereden ve nasıl başlı -
Ya.cağına, h•tta haşlayıp ba~la
mıyac!\ğına dair henüz kati bir 
!ev söylt'nt'mez. Muh~kkak olan 
110kta, sulh taarruzunun netice 
İernıeıni~ olduğ"Jdur. Gerçi Po
?11Ya ve merkezi Avrupa'da va 
~ı~eti ısli\h etmek, ve istikbale 

'\·r müttefikleri ikna edecek te
~in,t ~ekillerini bu.lmak şartı ile, 

erh.,I •••llııı. v"rMak Almanya'. 
nın eıindedir. Fakat henüz Nas· 
r'lnıı.J - Se>syalizm rejimi böyle bir 
:~~ldlr!ıiia meyil göstemı .. diiii 

R':>ı, lns-ilt.,re ve Fra'l•a da de
nız, ikt;sat ve hava haki,,..iyeti 
f"·"-llyDtJ.,~ine hiç bir sekte ver
l'!ı e....,1~1 .. '"d ir. 

b 
Büyük hazırl,ldar devr.,sind~ 

~~l!nuyoruz. 85 milyonluk Al
manya ile, on•1n karsısında met
repoldeki nüfusları S9 milyonu 

(Somı J. il.acil :sapada). 

Cemberleyn Avam Kamarasında 

HARP ve POLİTİKA 
hadiselerinin bilançosunu yaptı 
Londra, 2 a.a. - Çemberleyn bugün Avam Kamarasında mutat 

haftalık nutkunu aöylemittir. Çemberleyn demiştir ki: 

hı:ıçahınç dolu o]. 
25 telgraftan mürekkep olan B. du~u"u •nladım. 

Molotol'un nutku elimize maaleaeF ı Deutschland, harp 
geç ve noksan olarak gc!mi~tir. Bu patlamadan eve! 
arada Türkiye' den bôhia iki tel· lı'C!lunmakta oldu· 

d • l'·J tsranyol su!a-graltan biri hiç çıkmamıf. t'e ı_;e- c 
rın<lan geliyordu. 

ri nol?aan oldL~ğu bilinmeden dünkü D~t:tschland m:ı ... 
bültenlerimizde neırolunmu§li.lr. re tebat1~1n bazıla-

Beyanattaki noll8anlık, ynp~ıtfı- rı:ı.:n ba~!arı~da 
mız kontrol neticesin<fe anlaşıldı· l:ep'lerd>, doğ<r 
iından llariciye veı~aletine müra. hz~·p gemilerinin 

· k ve bu meyanda ,._ Son beyanatımdan sonra geçen J ~erek vapur kafilelerine hücum eden caat edile1·ek nutkun bize art 0 sa- F.mden'in ismi var .. 
hafta içinde havaların ve rüyetin fe- •iman tayyareleriyle birkaç kere çar- mı Vekalete gelen metinle itmam e- Almaı: c!o:ıamı:l'sma mens:ıp [) oyç/and dı. Bunların Deut-
nalığı karada olduğu gibi havada ve S . . f d ) f d ) ve zfaıarisı' sohland mürette· denizde de askeri harekat üzerinde ( onu 5 ıncı say a a (Sonu 3. üncü say a a 

-----------------~--------~------------~------ bdınıtakciye<tm~i~nbugemile~ müessir olmuştur. 1 
Fransız • Alm~n hududunda hare- Jen alınını~ olmaları muhtcu-ıeldir. 

kat mevzii faaliyetlere ve münferit A!mmı tayfuların telıJitleri 

topçu ateşlerine inhisar etmiştir. - - Cl ty of Fiint'in Norvcç·in şir:ıa:;,.,_ 
Soğuğa ve yağmura ra~men ingiliz . de kiin 'frcnıoe liın1nın~ ukrsı:ıC:ı e:;-

heyetiseferiyesi ~tajino h;ı:ttının in- _ ~& • 

· d a 4 r.aıJa ge~n:şinUcn ka' ::.1e..~a muvai. ..... < 
giliz kuvetine 1ı::3bct eden kısmın _'l, • ~ı: cl:nuş olan J.:ırr.es ~.ic Co;~r.oc!ıie, ~~ıa 
tal.kimat:a aynı gayretle devam et;n1'? 

lorı il1vc etnı~ştir: )erdir. Cepheden gelen bütün habor-
.. _ D'.·ut~ı:.r-:.!ancl'ın City of Fl!r.t'e !er orada~i askerlerimizin sevinç i-

cinde oldu~larını ve fransız arkada'Ş· çı\arı:.~~ o!du~u aim:\n rr.ürettc~a~ .• 
i'ariyle ~ok samimi mürac;;ebetlercie C gemiye b;r m:tralyözle el kumbarcı 1 :ı-
bulunduklarını bildirmektedir. Bunu rı, ruvelverler ve sün~Jlcr getirdiler. 

Bu mürettebat, geinidc karg;:şa~ık z~$Ö'"lemekle baht1varım. 
Cephtden çok uzakta bulunmala- hur etti;i ta'.r;UirJe bun!a.ı kullar.3 -

d · k ı · · caicla. nı s:iy 1emek surctiy~e J\~~ri-.-1113 rağmen en1ıaş1rı uvet crımızı 
de unutmam::ıltyız. Bu kuvetlcrimi7- kan m ·re-..telıat1 te~.rlit ettiler. I.;-ip ı.-

de vaTifelerini yorulmadan. ynpmak· k" 1{a a:n!; .. ı~-can mrirctteLata bomba'a-
ta ve azami teyakkuzu elden bırakma rın infilakır..n ne g:bi b:r tesir ya?-
naktadır. makta o1J,ığun;.ı güsterr.1~!c üzere el 

Deniz haı bi 
Dtniz harbi, ilk saflıai1ra rta.,.aran 

• 3·.;i~esit cre,..mis'!.ir. Düşman de-r.!zaltı 
·-·~ ~ ~ - . 

filoruna zayiat verdirmekte dev?.m 
ettik ve biz de bir miktar ticaret ge· 
-nisi kavbeyledik. Ma:?..onafih d:işman 
.:lenizalt~larına karşı koyabileceğimiz 
'ıususur..daki inıanı::n:zı sarsacak va 
him hiç bir hadise olmam.'ştır. 

Hafta i!;inde gerek keşıftc bulunan 

Kızılayın Ankara Nümune h"~!:ınesind~ aç!ığı 
JÖ.aüllü haı~a bakıcıl:ır kuraur~Ja dünden ilibaren 
derslere ba~lanm•§trr. llk günün derelerini Bn. Dr. 

K5.mile Ayrün ve operat-ör Nurettin Arum.01.n ver· 
mi;:lerdir. Resmimiz, dersleri ta.kip eden ba)"anları 
ıröateriyor. {Haberimi:ı: 4 üncü ••)'..'.adada.). 

bombala:-1rdan birini a~tılz.r ... 
n~utschland'ın zabit1cri, l:;eraberin

de ra!"tat ra'r-ıat sefer ed .. Oileceği kafi
lesini bırakmış o!~n Stone~ate adın· 
daki ingiliz vapurunun bu ha:eketine 
hayret etnıektedirler. 

Alma"!ar, inglliz kafilelerinin ha
rekatı hakkında hayrete şayan ma!C:· 
,,ata sahip bulunmaktadırlar. 

(Sonu 5 inci sayfada) 
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İllsan ve 

Şef'in nutku 
Dün aktam, birçok yabancı rad- dır. Çaresiz değildir, "emir aldık· 

yolardan, aevgili Şefimizin türk dıı lan zaman vazifelerini hakkiyle ifa 
politikaaı hakkındaki beyanatı ve- edecek kıymette ordulan" vardır. 
riliyordu. On altı yıldanberi prestiji Dağınık değildir, çünkü "dahili ida· 
durmadan artan cümhuriyetin aon resinde hiç bir fitret ve nifak aza· 
vaziyet hakkmdaki müta1ealan mü- biyle muıtarip" bulunmamaktadır. 
himdi. Bu mütaleaların İnönü gibi Fakat bu Türkiye, hariçte böy
bir büyük türk olduiu kadar bir le bir tehlike fırtmaaı ennektedir 
büyük avrupalı ve büyük insan ola- diye, esas davalarını hiç bir zamnn 
rak tanınmıt bir devlet reisinın ka· unutmuı veya gözden kaçırmı~ de
faamdan ve ağzından çıkması ise, fildir. Yeni devleti ve yeni mi'leti 
franaızca, İngilizce, İtalyanca ve yaratmıya doğru olan bu davaları, 
almanca neıriyatm ortaıında hususi bir, deiitmiyen husuaiyetJerine gö
bir yer ahyor ve ajanım tel ile teb- re ikinciıi de bugÜnkü cihan tart
lii etmiı olduğu kısa, vazıh ve ka- lan nazarıitibara almarak yeniden 
rarlı cümleler, tesirlerinden hiç bir tetkik elmek, tesbit etmek, tarif et
feY kaybetmeluizin, esrarlı Herz mek lazımdır. 
dalgalarının sırtında bizlere doğru Sevgili Şefimiz, bunu kendileri· 
ıeri geliyordu: ne mahsı:s olan derin göriışle yap· 

"Türkler, dostluklarına vefakar, mı! ve biribirinin mütemmimi olan 
taahhütlerine sadıktırlar;" cümlesi sahıı:ar İçin biribirinin mütemmimi 
•• bunu çerçeveliyen, öteki güzel olan dircl-tifler vermiıtir. Öyle ki, 
ve muhkem cümleler.. eğer türk milletinde herhangi bir 

Fakat, bu yabancı emisyon mer- politik yahut aoeyal dağınıklık yok
kezleri, nutkun yalnız dıt politika· u., tüı;k milletinin davalarını Şef 
ya dair olan parçasını vermekle iık· iÖZÜ ile görüp Şef gözü ile göater
tifa ettiler ve bunu ataiı yukan mekte de dağınıklık yoktur. 
fÖyle takdim ettiler : Bu ise, nutkun bütün bünyesini 

"Türkiye Cümhurreisi lnönü, da- vermektedir. Ve bu bünyede, lnö
hili politikaya dair olan beyanatın· nü'nün millete atık yüreği çarptığı 
dan aonra dıı politikaya geçerek, gibi milleti, lazımgelen hedefe, en 
demittir ki .. " k111a yoldan hızla aevketmenin ka • 

Bizce halbuki, nutkun bütünlü· rar ve iradesi tekasüf eylemektedir. 
fünü •e kudretini en çok temail e- Herkes için, bütün bu unsurların 
dip buıünkü Türkiyeyi bugünkü bir araya gelmeainden haııd olan in· 
durumunda harice en iyi tanıtan ta- tıba, milleti ve kendiıini emniyette 
raf, bilhaua dahili politikaya dair bilmek, ve bu emniyetten kuvet a· 
olanı idi. Türkiye denilen devletin larak, çahımıya heyecanla devam 
mümtaz reiai, ıahaiyetinin damgaıı· etmektir. 
ili aırl bu kısımlara tam olarak bas - Demek ki, türle mi!leti, dıtanki 
mıt •e türk da•aamm ıümullü ka· tehlikelere karşı tedbirlerini almıı 
rakterini aaıl bu kısımlarda teba· fakat kendiaini tarih içinde bir ıağ
riiz ettinniıti. lam ve kuvetli varlık kılacak olan e-

N asıl hüinı kaptan, fırtmab ha· sas gayeainden taımamııtır. Sulhte 
vada, eli dümende titremekaizin ve ve harpte ve ikisinin kantıiı olan 
aözi aiate bulanmakarzm gemiaine, bugünkü vaziyette, biz, davaaı olan, 
mürettebatma ve bilhaıaa kendi davaam" inanan ve kendini yeniden 
tecrübe, bilgi ve iradeaine güvene· yapan bir milletiz. 
rek gideceği limana mutlaka vara • Birçok memleketlerde, bütün 
caiım bilir •e yolculannm sıhati, gayretler tutunmıya doğru ve bütün 
yemekleri, morali ve neşesi ile, san- sözler hiç olmazsa bunu temine 
ki hiç bir feY olmuyonnuı ve her ta- doğru iken, bizde, ilk yapıcı ve ya
raf aüt linıanmıı gibi meıgul olurıa, ratıcı hamlenin bu gradada bir em· 
Reüicümhur ve Milli Şef lımet lnö- niyetle devam etmeai, yabancılar 
aü de, harici vaziyet dolay11iyle al- için dahi, üzerinde durulacak bir 
dıiı tedbirleri emniyet telkin ede- mevzudur. 
cek bir tekilde aaydaktan aonra, Dünkü nutuk, bir d11 emniyet 
T~>:-'nin detifme~ ~ede!i olan nutku deiil, bir iç emniyet, bir 
)'eftl hrr deolet ue .>'•na bar mıllet ya· nef •-emniyeti nutku idi. 
rotınaJr davaamm ana meıelelerine B f . • ·ı· Şef" 

• t• u ne ı · emnıyetı, MVl'I ı ı· 
Seçılllf ır. • ' h ' ' d ' d' h ' ' 

Dünya muhaılWak ki bir büyük ~zın ta u~ebn en, fUD ı epımı~e 
.--.:_ • kted• V h d 1 t • sırayet etmıı bulunmakta, ve hepı -...-.. aeçırme ır. e er ev• ı· , • d' f , . . • , , 

• t hl'k 'tt• T:1-ki b mızı, a•anm ne en ve ııımızın en çan, e ı e van ır. u.- ye, u k lmaktad 
aebeple bazı tedbirler almııtır. Yal· 

1 ır. 
ms delildir, kuvetli doatlan •ar-

NAVA 

l2!K:~ 
Dün ıehrimiıde sıcakhk 12, 
İskendernnde 2• dere<e idi 

B..,.laon BBLGB 

lzmir şehir Meclisi 

toplantılarına başladı 

lmıir, 2 a.a. - Şehir mecliıi ikln

clteırin toplantı devresine batlamıı 
ve dün belediye reiai Dr. Behçet Uz

un riyasetinde ilk toplantmnı yap

mııtır. Riyuet divanı ve encümenler 

seçiminden ıonra belediye riyasetinin 

bir senelik icraata dair raporu okun

muıtur. Belediyeye alt bütün vuif e· 

terle fuar KUltilrpark, kanalizasyon 

meseleleri etrafında geniı izahatı ih

tiva eden bu rapor alkııtarla tasvip 

olunmuıtur. 

ULUS 3 - 11 • 1939 

Atatürk 
ihtifali 

Sıhht olmıyan Orman Umum Müdürlüğünde 

Mekteplerde nasıl 

yapılacak? 

Maarif Vekaleti Ebedi Şef Atatürk
ün ölümlerine rastlayan acı gün ve acı 
anın yıldönümü olan 10 lkincitegrin 
1939 cuma günü saat dokuzu beş geçe 
yurdun her tarafında yapılacak olan 
tizim ve ihtiram ihtifalinin ınekteple· 
re ait olan programını alakalılara teb
liğ ctmiıtir. Mekteplere ait olan pro-
gramı yazıyoruz: 

"l - İhtifal, milesaeıcnin bütün 
mcnauplarını iıtiap edebilecek bir sa
londa yapılacaktır. Bu büyüklükte bir 
salon mevcut değilıe toplantı grupla· 
ra bölünebilir. 

2 - Toplantı yerinin veya yerleri
nin münasip mahalline Atatilrk'iin bir 
biııtU veya bir fotoğrafı konacak ve 
bu köşe Türk bayrakları ve çiçeklerle 
süılenecektir. 

3 - Toplantıya mUesaese amiri re
islik edecektir. Toplantı gruplar ha
linde yapılıyorsa tali gruplara reiılik 
edecek zatlarla ittirik edecek mileı· 
sese büyüklerini milessese 5.miri ayı
racaktır. 

4 - Tam aaat 9.0S de, vazifeli kılı
nacak bir zat, Atatürk'ün o gün, o da· 
kikada öldüğünü kısa ve veciz bir ifa· 
de ile haber vererek hazır bulunanları 
ayakta bet dakika saygı susmasına da
vet edecektir. 

5 - Susmanın sonunda bir muallim 
tarafından Atatürk'ün hayatı, memle
ket ve millet için yaptığı büyük hiz
metler hakkında kısa bir hitabede bu-
lunacaktır. 

t5 - Hitabeden sonra aynı muallim 
veya başka bir zat tarafından Milli 
Şef İnönü'nün, Atatürk'ün muvakkat 
kabirlerine tevdi edildikleri gün mil
lete hitaben neırettlkleri beyanname 
okunarak, merasime nihayet verile
cektir.'' 

D.D.Y. İfçilerine verilen 30 kurut 
munzam ücretler 

Maliye Vekaleti, devlet demiryol -
ları depolarının bulunduğu istasyon
lar dışında gece ateıçiliğinde veya 
pompacılığında iıtihdam olunan cer 
müstahdemlerine ve !ubeleri mınta • 
kuı dııanda muvakkat vazife veril -
mi§ yol çavu§ ve amelelerine veril -
mekte olan 30 kuruı munzam ücret -
teri haricrah mahiyetinde kabul et
mit ve bu ücretlerin kazanç, buhran 
ve muvazene vergisinden muaf tutul
masını karartaıtınnıttır. 

Muğla tütün mahsulü 
bu sene çok nefis 

Muğla, 2 a.a. - Dün partinin teşeb
büıiyle bütün tütün zürraı Halkevin
de ve valimizin riyasetinde toplana
rak tütün itleri hakkında müzakerede 
bulunmuılardır. Bu toplantıda tütün 
!erimizin en büyük alıcısı olan Ame
rikan tütün kumpanyalarının iyi tü
tün isteklerinin karııtanmaıı ciheti 
görütülmüı ve bu kumpanyalarla be· 
raber devlet sermayesiyle kurulmuı 

tütün müeaseıelerinin de piyasadan 
tütün almalarının temini hükümetten 
temenni edilmiıtlr. 

Bu sene Muğla tütünlerinin timdi
ye kadar görülmemit nefaıetten ol
ması tütünlerimizin iyi bir fiyatla u
tılacağını ümit ettirmektedir. 

müesseseler 
İktiaat Vektletinin de mlitaleaımı almak 
suretiyle hıfzıssıha kanununa gore gayrı 
sıhi sayılan muesseselerin listesini yeni 
baştan hazırlamıştır. Bu müesseseleri sı • 
rasiyle yazıyoruz : 

Hirinci s111ıl gayri sıbi müesseseler : 
Mezbahalar ve soğutma tesisatı olmı • 

yan bagıraak. et ve sakatat işleme yerleri 
ve depoları, ispirto ve ekmek mayası fab
rikaları, hayvani ve nebati, uzvi maddeler 
ve ıliprüntil biriktirme yerleri, depoları, 
yakma fırınları ve işleme yerleri, kemik 
yakma, sızdırma ve kayııatma yerleri. Du· 
manı ö:rcl düzenlerle gideren bacası ol · 
mıyan termik elektrik santralları, havaga
zı, kok ve katran fabrikaları, (kömiır o • 
caklarının dı,ında), çıkarıldıkları ocak • 
!ardan baıka yerlerde maden cevheri kı · 
zartma ve eritme yerleri, Açık ateı ile yağ 
eritme ve eritilerek yai karııtırma ve sı
cak yai usulünde mu,amba imali yer ve 
atelyeleri. Debağat yerleri, deri ve tutkal 
fabrika ve atelyeleri, tuala, kiremit, çi • 
mento, kireç, ıu kireci ve alçı ocak, fab· 
rlka vcatelyeleri, Bliyük odun, maden kÖ· 
mürii ve kok depoları, (Büyükleri lkti1&t 
ve Sihat ve İçtimai Muavenet vekiletleri 
tarafında.n, miitehuııs raporuna göre, ta -
yin ve teıblt olunur.) Ham petrol, ıistleri, 
bitUmlUler veaair madeni yatlar iıliyen 
ve rafine eden yerler ve ufalt fabrika ve 
atelyeleri. Freze tezg~!lları ile büyük çe -
klclerin (tahmerdan) çalıs-tığı, perc;inleme 
yolu ile uçtan ve bakır levhalardan kap
kacak ve boru yapılan buhar kazanı, de -
mir gemi, demir köprü ve demir konstrük
siyon imal olunan ve bu iibi mlhıınikl u
ıullerle madeni eıyı imal ve tamir olunan 
yerlerle fabrika ve atelyeler. Dokme sa· 
hasının (ocak, kum hszırlama, temizlem~. 
kcrutır.a ve maça yerlerinın) buyükliıtu 
Y'1Z metre kareyi aıan demir ve her bu · 
yüklükte sarı dokum fabrika ve atelyeıeri. 
Sellüloz, ıellüloiıt, saman ki.iıdı ve alimin· 
yum kliıdı fabrika ve atelyelerl. Gliıerin. 
yai bamızları, hamzı kibrit, hamzı azot, 
klor, klorakalk, hamzı klorma, ıudkoıtlk, 
mııyi asetilen, sentetik benzin, suni toz 
gubre ve benzeri kimya fabrika ve atelye· 
lcri. Kurşun, kalay ve c;ınko fabrika ve a· 
telyeleri ile emaye eşya fabrika ve atelye
lerl. İkinci ve üc;uncü sınıf müesseselerden 
oldukları haLde bulundukları yerler, yapı
lıııları, birbirlerine yakınlıkl:ırı ve yahut 
sayıları bakımından Iktisat ve Sihat ve lç. 
timai Muavenet vekiletlerinin müşterek 
miıt&lealariyle b ı ınnıf.a ılınacak toplu 
müessese ve depolar. 

llcinci smıl ya.yri sıhi müeıseuler : 
Niıasta ve gokstrin (kola) fabrika ve 

atelyelcri, hah yıkama ve dökme yerleri, 
boyahaneler, bagırsaktan tel imali, deri 
kurutma ve tabaJcalanmamı, derileri tuz
lama yerleri, tuzlanmı' bağırHk ve deri 
(yaş ve kuru) depoları. Memleketin mulı
tclıf yerlerinden mamul bir halde kapalı 
kaplar içersin.de gelen b:ıı;ır53kİarın kali
tcainin tayini suretiyle tasnifi ic;in basit 
bir muayeneye tibi tutulduğu baf, ırsak 
depoları. Dumanı özel düıcnlerle gideren 
bacalı termik elektrik santrall arı, hava • 
gazı, kok. ve katran fabrikaları, su bend • 
!eri, buhar teıisatı ile yai eritme ve eri · 
tilerek yal karıştırma yerleri. Peraken · 
decilerin küçtik ispirto benzin, eter ve sel
lülolt gibi yolay yanıcı ve patlayıcı mad
deler depoları. Perakendecilerin küçük 
odun, maden kömlirü ve kok depoları. 
Galvenizleme ate1,veleri, balıkhaneler, ba
lık tınlama ve isle111c ,Y.c(le~i_. halık .kQO· 
serıveıi fabrika ve atelyelerı, Cam biliür 
ve ayna imal ve işleme fabrika ve atelye. 
teri. Suni yün fabrika ve atelyeleri, Tere
yaiı. peynir, süt iozu ve konaerve sütü 
fabrikaları ve ate1:veleri. Hayvani ve ne
bati yağ tasir ve taafiye (rafine) yerleri. 
Frigorifik tesisatı olan sakatat iıleıne 
yerleri •e pastırma, ıucuk ve sair et kon
servesi imal eden fabrika ve atelyelerle 
bunlarm depoları, Soiuk yai usulünde 
mu$8mba bez ve linoleum imali atelyeleri. 
Kauçuk qya ve vülkanizas7on fabrika ve 
atelyeleri. Dökme sahaeının (ocak, kum ha 
zırlama, temizleme, kurutma ve maça yer· 
!erinin) büyüklüğü 100 metre kareden az 
olan dôkilm yerleri. Sabun mum ve bal • 
mumu ihzar, imal fabrika ve atelyeleri, Pa
çavra depoları. Un, ekmek ve çeltik fab
rikaları, Madeni bl>ya, cill, vernik fabri • 
ka ve atelyeleri, oksijen ve karbon gazı 
gibi ıazlar imal eden fabrika ve atelyeler
le, bunlerın depolan. Basım yerleri ve 
harf döküm yerleri, meyva ve sebze ihzarı 
ve konserve fabrika ve atelyeleri, tütün 
ihzar yerleri ve ılgara fabrika ve atelye
leri, ağaç ihzar (ziftleme ve kaynatma) 
ve ieleme fabrika ve atelyeleri. Bitilmlü 
karton fabrika ve atelyeleri, asfalt ve 
zift eritme ve kaynatma yerleri, Kürk ve 
sarac e,yası fabrika ve atelyeleri, pamuk 
ihzar fabrika ve atelyeleri (çırçırlar), 
yün. kıl, t_iftik, ku! tüyü ve benzerleri yı
kama ve ıhzar fa6rika ve atelyeleri. Yün 
ve pamuk iplik ve ipek çekme fabrika ve 
atelyeleri. Bira, malt fabrikaları, şerbetçi 
otu kızartma yerleri, Tesisatında ve ielet· 
me uıullerinde yapılan teknik ycnililder 
ve alınan tedbirler veya muharrik kuvet 
ve yahut iptidai madde ve iıletme mal • 

yapılan terfi ve nakiller 
Orman Umum Müdürlliğündc bir kısım müdür, batmühcndis ve mühen

disler bulundukları maaş derecesinde müddetlerini doldurdukları için t st 
dereceye terfi etmişler ve bir kısmı da başka yerlere naklolunmuşlard ı r. 
Bunları sırasiyle yazıyoruz: 

Bulundulcları derece müddetlerini dol .ı 
durara.ic terlı edenler : 

Belediyelerin ld t 
55 lıra maaııı bırınci sm.ıf orman b ~ • 

Yar a 
1 

mühendis muavini, Ankara orman m:.ıcı ... ü 
Alaeddın Kıratlı, Denızli onnan mudurıı 
Csfer Deger, Zır .. l orman komıseri '1 ev
lik Kag~ın. Ulu.el.. ornıaıı l:omıserı Ş cı cf 

kaynakları üzerinde 

yapllan elüdler 
Dahiliye Vekaleti, belediyelerimi -

zin varidat kaynaklarının gözden ge
çirilmesi igine devam etmekte, bir ta
raftan da hazırlanmış bulunan beledi· 
yelerin gelir kanunu üzerinde etUdle
rine devam etmektedir. Vekalet, bele
diyelerimizden varidat kaynakları 

hakkında bazı malClmat iıtmitti. Bu 
malumat da peyderpey gelmekte ve 
tetkik olunmaktadır. Gelen malClmat· 
ta belediyelerimi• belediye hududu 
dahilinde yol vergisi verenlerin uyı· 
sını, bunlardan kacının nakdi ve ka • 
çının bedeni şekilde mükellefiyetini 
yaptığını, belediye hududu dahilin -
deki otel sayısını ve bir ıene de bu o
tellerde kalanlarla otelcilerin bir ıene 
lik gayrisafi kazanç miktarlannı, ten
virat ve tanzifat vergisi alınmcmıakta 
olan resmi binalar sayısı ile bunlar
dan vergi alındığı takdirde bir sene
de tutarının kaç lira olduğunu, be
lediye hududu dahilindeki orman, tar
la, bağ, bahçe, koru, çayır, ve mera· 
lardan senede alınan arazi vergisi mik 
tarını, belediye hududu dahilindeki 
harmanların adedini, belediye budu • 
du dahilindeki mebaniden kaçının 

yangın sigortası yaptınnı§ olduğunu, 

sigorta bedelinin tutarını, belediye 
hududu içinde yenilecek, içilecek 
maddeleri imal eden, umumun yeyip 
içmesine ve yatıp kalkmasına, temiz
lenmesine, ellenmesine mah8Us yer
lerde çalışanların sayııını, belediye 
hududu dahilinde ve bir ıenede kapalı 
zarf uıuliyle yapılan arttırma ekıilt • 
melerin miktarını bildirmektedirler. 

Ertlo6 an 70 lıra ınaa:ılı uçuncıi sınıf or -
man be.tmüdıirlu · i!ne. : r. 

4S lıra muş.ı ık nc.ı sınıf orman başm:.ı
hendiı muavmi Kastamonu orman mudı.ı
rü Kcm:ı.1 Çağlar, Abarıd • Krem.ali dev et 
ormn işletmesi re •ir 5..oniri Cevat Ale'llcan. 
Antalya orman n:..ıduru Saffet Kıınter, 
Durumbey devlet orman işletmesi revU" 
amiri Nazım Batur, Eskl1ehir Somdoken 
devlet orman iıletrneai revir im.iri Sami 
Karuozen, Elıkııehır orman mudiırü Ya. 
kup Gönendir, Konya orman müdurü Hay
rettin Özgen, İçel Kadıncık orman komi
Hri İstr?ail '°9P TnrnH, lıluila orman 
müdilrli Oerma Nari Çamhdai, Kocaeli 
onnan miıdürü Mehmet Alı Erdoian, Si
vas onnan müdüru Asım Darcan, İ9mlil 
Hakkı Özkan, Amenajmanda Azh: Blgin, 
55 lira maaşlı bit"inci sınıf orman bqmü • 
hendi• muavinligine : 

40 lira maaılı orman birinci auuf mil • 
hendisi orman amenajman birinci SIUP ıo
fl Jl'ant Şdıu, Urtnci pııp tefi Aftli Dik
çam, ~iilleit 1f11P .-fi Reaui G&men. 
dorduncü grup ıefi Lfhfi Şaylan, Yakup 
Apanay, Bergama 5 numaralı orman tah· 
dit komisyon reisi Emin, Kütahya orman 
müdürü Suat ÇahkoğllJı Balıkesir müdıir
lügiınde Zeki Tunkan, Iatanbul 1 numara
lı orman tahdit komisyon batı Selim E -
rim, Düzce orman milhendiai Naıblt Yekta 
Urt:rlu, Tokat orman m6diirli Necmettin 
Türkmen, lıparta orman miihendiıi Şük· 
rü, Bozöyük, Kcimürsu onmn komiseri 
Mustafa LOtfi, İzmir orman mildilrii İbra· 
bim Şimıek, Edirne orman mllhendisl 
Fehmi Sezen, İçel Cehennemdere orman 
komiseri Sait İnsel, Daday deYle:t orman 
iıletrne revir imiri Sabit Öidemir, İs -
tanbul ormsn müdürü Necati Ilgın, Gire· 
ıun devlet orman iıletmeai revir imirl 
Necip Daicı, lakilip orman müdürü İzzet 
Çullu, Koıtamonu orman mühendisi E,. 
ref, Osmancık Kc;, omıan kom"seri Zekl 
Torul, Köyceğiz J. 1 numaralı orman tah
dit komisyon reisi Muharrem Berken, Kaş 
No. 6 orman tahdit komisyon reiai Arif 
Ümüvar, İc;el Okalrp küt ıefi Fehmi. Ka
rabük devlet ·~man iıletme mOhendiai 
Adil Adak, Safranbolu Helkeme orman 
mühendisi Ethem Nahit Bilen, Sinop or
man mü:!~rü İhsan Kop. 

45 lira muılı ikinci sınıf orman baı -' 
müb•ndiı muavinliline : 

35 lira maatlı ikinci ıınıf orman mü • 
hendiılerlnden , 4 Unctl orman unenajman 
grubundan mühendia Cemal Gönen, Kaı 
6 No. hı orman tahdit komisyonu bası 
Kadri Alpan, İstanbul 7 numaralı orman 
tahdit komisyon reıai Ekrem Berener, 
Duraunbey No. 12 orman tahdit komis -
yonu reisi Şefik, KarabUlı: dnlat orman 

B H 1,. k N 'h t p • iıletme bölce ıefi Hilmi Koçak, umu:n , a U 1 a epeyi müdürlük 4 üncü ıube ııcfi Fikri Unal, 
Antal:va orman mUhendiıi Sait Çolakoi!». 

yeni vazifesine bashyor 5<>~. 1:;!etc~::mı.?.ı iı~me 001~e ıe!~ 
if~.ıaffer Arat, i!ı;klş~ıl~~~ ~ -

İıtanbul vali muavinliğine tayin o- hendlıi Fahri Eı, İstanbul orman mühen
lunan belediye reiı muavinimis Ha· dlai EoisBattaotlu, Yalova orman mü -

h•-:ıdiai Seyfi GUven, Çatalca orman mü· 
luk Nihat Pepeyi bugün aktamki tren hendiai Sabri özıür, Çankırı onnan mıi-
le yeni vazifesine batlamak üaere la- hendiıi Celil Noyan, Amaaya orman miı-

b 1 'd k · hendiıl Münir Onat, Umum miidürlllk ıu· 
tan u a gı ece tır. be 5 ıefi Z. Kadri Yarua, KısıJc•lwmamı 

Sorgu b&kimliii imtihanı 
Adliye Vekiletl, sorgu baldm ve -

killeri için bu ayın ortalarına doiru 
şehrimizde bir imtihan açılacaktır. 

İmtihana gelecek sorgu hakim vekil
lerinin liseteıl önümüzdeki gtlnler • 
de tesbit olunacaktır. İmtihanda mu
vaffak olanlar ıorgu hakimi olarak 
tayin edileceklerdir. 

zcmesinde yapılan deiltiklikler bakımla • 
rından İktisat ve Sihat •e İçtimai Muave
net veklletleri m!iıterek mtltalcalariyle 
alınacak birinci ıınıf ıayri ııht mtlesae • 
ıeler. 

Z No. tahdit komiıyon i.zaaı Abdi Barksız, 
Beykoz 3 No.lu orman tahdit komisyon 
but Ziya Tupy, Seyitcui 4 No.lu orman 
tüdit lı:omiıyon bası Nephan Özçandarlı, 
Daday 13 No. ~ tahdit komisyon i· 
zaıı Fethi Özcnsıİı, Abant • Keremah 
devlet orman iıletme bölgeıi ıefi Hilmi 
Turpy, SafranboJ~ onnaa mühendisi Ce
mil Zeren, Uludai orman mühendiai Beh
zat Güler, Bolu orman mühendisi Fahri 
Gilnıür, Denizli Örman mühendisi Naz -
mi Özer, Nazilli orman mübendiıl Enver 
Öztilıir, Ödemiı orman mühendiıi Fahri 
Tutaç, Kan orman mühendisi Tellt Çom
sun, Erzurum orman mUhendiai ır ehmet 
Ali Korak, Karaııu orman mühendiıi Ö • 
mer Bilyükkaya, Konya orman mühendisi 
Nail Vahdeti, Aykur, Yaicı orman mühen
disi İbrahim Bayrıktar, aSndıleli orman 
mühendiıi Hüıeyin Hilınti Özen, Saimbey
li orman mühendiıi Kadri Ölcer, Sivas 
fındalığı mühendisi Hasan Anın, Elbıi 
orman mühendiai Kemal Alcagök, Kici or· 

Üçüncü sınıf ıayri sıhl mütsıeseltr : man mühendisi Tevfik Düru.t, Mihaliç 
Kahve kavurma 7erleri, fötr _.pka •e 

keçe imali atelyeleri, fırça ima.11 atelyeleri, 
tur,u imali atelyeleri, nebati ve hayvani 
yai ve peynir depolan, ıırlı çanak, çöm
lek atelyeleri, ispirtolu içkiler, ıazoz, ıo
da ve ıirke fabrika ve &telyeleri, yapalı 
depcları, çiftçilik atebeleri. 

orman mühendiai Cihat Apak, Kütahya 
orman mühendiıl Sellhattin Tatar, Uıak 
orman mühendiıi Hasan Pertev, Orman 
amenajman grup 6 mühendisi Murtaza 
Uluhan, Zonpldak orman mühendis Yüm
nü Kealdn Karadeniz, Ereclisi orman mü
hendiai Mehmet Ilgar, krrk lira maaıh 
birinci ıınıf orman mUhendialliine. 

30 lira maaılı üçiincii ıınıf orman mü • 

Dün tehrimizde hava ekseriyetle 
bulutlu geçmiı. rüzgir garpten uni· 
yede 2 metre kadar hızla esmittir. GU· 
nün en yüksek sıcaklığı 12 dereceye 
kadar yükselmiıtir. Yurdda hava. 
Trakya, Kocaeli ve doğu Anadolu 
bölgeleriyle Karadeniz kıyılarında 
çok bulutlu ve mevzii yağıılı diğer 
bölgelerde bulutlu geçmiştir 24 saat 
f:indeki yağııların metremurabbaına 
l raktığı ıu miktarları Hopa ve Rize· 
de 33, VakfıkelJir'de 19, Gireıunda 15, 
Orduda 5, Çarıamba ve Trabzonda 4 
d" ter yağıı gören yerlerde 1 ile 3 ki
logram arasındadır. Rüzgarlar: Koca
elı, Ege bölgeleriyle Akdeniz kıyıla· 
rında mevzii olarak timalden, diğer 
çevre ve bölgelerde cenuptan saniye· 
de 6 metre kadar hızla esmiıtir. En 
yüksek sıcaklıklar: Zonguldakta 17, 
Manisada 19, Döryolda 22 ve laken· 
derun'da 24 derece olarak tcıbit edil

miıtir. 

llllllllllllllllllllllllllllllllll llllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll llllllll hendiıi Lidik muhendiıi Turiut Akdeniz 
onnın amenajman 3 grup mühendisi Man· 

Muğla'da feci 
ulr otobüs kazası 
Muila, 2 a.a. - Milb'a gitmekte o

lan bir otomobil Milia'a yakın boğa 
yokuıunda devrilmit içinde bulunan 
on bet kiti ağır ve hafif olmak üzere 
yaralanmııtır. 

Çeşme 

Ekmeği üzerine yemin edecek ka
dar kutsal bulan eski türle ananesi, 
Suya da bir .. azizlik'' isnat eder. 

"Su gibi aı:iı: ol/,, temennisi bu
nun en berrak ifadesidir. 

Dalgalı ve coıkun hallnde de ıu 
güzeldir, fakat ıairlere ıiirler ilham 
eden daha ziyade durgun ve sakin 
sular olmuıtur. O itibarla Hytin da· 
/ı ve güvercin kanadı gibi ıuyu da 
bir bakımdan bir aulh ıembola ıibl 
te/Aklci edebiliriz. 

Nevyork'taki büyük sergi kapa
nırken oraya kurduğumuz çeımeyl 
bırakıyoruı:. 

Hudson dallarından gelen Nev
york suyu yerya~andeki suların en 
tatlı ve en ıaı:eı olanlarından blrl
aidir. 

O tatlı ıu, türle çeımeıinden ak· 
tıkça, biç ıüpbesiı:, Sam amcanın 
torunları, ıulbu en çok aeven iki 
milletin biribiriyle akord edilmiı 

Dahiliye Vekaleti yetim ve ıeıini duyacaklardır. 

tekaüt muameleleri Bir arlracl~a cevap 
Dahiliye Vekaleti, 1 A~ustoıtan 1 

hincitetrine kadar olan iki aylık müd 
det içinde 37 yetim ve 41 tekalltlilk 
muamelesini intaç etmiıtir. 

Maarif vasiyeti ve tek kitap hak
kında bir yası yasan da.tumu• Pe. 
7ami Sa/a'y_a baiifse iliıea ve 012-

dan dabı fazla yaflı bir muharrire 
dokunan bir makale yaı:mıJtım. 

Dostumu• meseleyi yeniden kale
mine dolarkm makalesine ılJy/e bir 
paragraf katmak lazumunu da duy
muı: 

"'O yuum taavip etmlyen bir tek 
makam, 13ylemele hacet yok ki, 
yalnss Maarif Veklletl oldu ve bu 
mevsuda beni haklı bulmıyan iki 
muharrir de bu vekllete ballı, bl
tarafbkları kolayca münakap edi
lebilecek iki arkadaıtan ibaret kal· 
dı." 

Maarif Vek•letlnden baıka ma
kamların o f iklr ve mDtaleaları tu
vip ettiliae dair biç bir ve.ikayı te· 
aadaf etmif delili•. 

••aaril VekMetiae ballı, bitaraf· 
lılcları kolayca mOnıkaıa edilebile
cek ikl arkadqtaa» birili de bea i
a.m kanaat ıetirmedilim sabada 
tek bir kelime bile yazmadığımı, 

galiba, aı:iz dostum da bilir. 
Maarif VekAletine bağlı olmak, 

ol•• olu, bana ve kim oldupnu bil
mediğim öteki arkadap, alıaıa ted-

birlerin mekteplerde ne neticeler 
verdiğini daha yakından glJrmeğe 
imkAn vermiıtir, o kadar. 

~ok i'il!rmue.z/ 

Ticaret Vek•letinia yaptığı tet
kikler neticesinde haı:ırlanan bir is
tatistiğe glJre 937-38 yılında TQrlci
ye'de istihlU edilen iıpirtolu içki
ler bir sene lJncesine nispetle yazde 
27 artmııtır. 

Muharrir Muhittin Birgen bu ra
kam karımnda tel•ılı bir makale 
neırediyor. 

- Aman dikkat edelim, /azla içi
yoruı:I diyor. 

Bu mıka/enin çolrtanberi, ıeıle
ri çıkmıyaa Yefilaycıları sevindire
ceğine ıapbe etmeyiı:. Fakat bu ar
tııta acaba, inhisarlar idareıinin 
relclam, aevkiyat ve teıkillt bakı
mından ifini daha iyileıtirdiği ma
nası da çıkmaz mı? 

Dünıanın l!!J..'! 
Oroloji ismi verilen bir usulle he. 

ıap_ıaadıiın• (Öre .l e r Y. Ü ~ a 

1,820,000,000 yaıında imiı. 
Danyamısın bu kadar yaı yaıa

mıı olmasına rağmen bili aklını ba
ıına almamıı. görap geçirdili bun
ca tecrübeden sonra gene us/anma
mıı olduğuna ne buyurursunuı:? 

Sonra bir mesele daha var: arap
çada dünya kelimesi mürekker de
ğil, müennestir. itibari da olsa di
ıi tellkki edilen dünyanın yaıını 
hesaplayıp neıretmek biraz ayıp sa
yılmamalı mı? 

Korkulu bir ıeyalıatl 

Brüksel'den ıelen bir telgrafta 
deniliyor ki: 

"Bil ile Frankf urt arasında mun
tazam ıimendifer münakalltı teaiı 
edilmittir. 

Bazı yerlerde trenler Majino hat• 
tı ile Sigfrid battı arasından ııeç
mekte ve yolcular franıız ve alman 
istihkimlarını rahat rahat seyret
mektedirler. 

Bu haberi okuyan bir tanıdığım: 
- Eyvah, dedi, o hat Dzerinde 

yolculuk etmek için insanda yQrek 
ister! 

Bir baıkası cevap verdi: 
- Neıredilen resmi teblillere ba· 

kılırsa bu seyahat zannettilin ka-
dar k.ork.uns delildir. T. t. 

mut Kumba11r, Dursunbey devlet iıletme 
reviri bölge 'efi Necmi Ulusoy, Tek"rdai 
orman mlihendiıi Yılmaz, Daday devlet 
orman iıletme bölge ıefi Ltıtfi Dullu, 
Muila orman mühendiıi Nazmi Okay, 
Devlet orman mühendlıi Dervlı Kınsul, 
35 lira maaılı ikinci ımıf orman muhen
diıliğine terfi etmiılerdir, 

Onnan umum mUdürlüğllnden yeni ta -
yinler, Sivaı orman müdürü Aıım Dar • 
can, Çorum orman müdıirlüğüne, Çorum 
orman müdUrU Nafi Tuncalı münhal bu • 
lunan Çankırı orman müdürlüğüne De
nizli orman müdürü Cafer Dcier Den;zli 
orman mUdiirltlğUne, Eskişehir orman mil· 
dUrUYakup Gönendir, Eıkltehir orman mil 
dürlU:iine, lsta.bul orman basmühendiı 
muavini N ecı.ti İlgin Sinop onnan mü • 
dürü İhaan Kop Antalya mUdürlü üne, 
Antalya müdürü Saffet Kunter S"nop mü· 
dürlüiüne nakil ve tayin edilmlılerd:r, 

Onuncu yerli mallar 

haftası hazırhklan 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 birin -

eilılnunda onuncu yerlı mallar ve usarruf 
haftası Baıvekilimizin bir nutku ile baı · 
lıyacaktır. Ekonomi ve Arttırma Kurumu. 
haftanın minalı ve canlı bir iktisat bayrı· 
mı halinde kutlanması için hazırlı':1arıra 
baılamııtır. Kurum, bayramın devam et· 
tlii müddetçe halkımızın üzüm, incir, fın· 
dılr, elma, pcrtakal, kaysı ve yurtta yetı -
ıen meyva ve ycmi,Jeri yemeleri için ili· 
aumlu tedbirleri almaktadır, 

Dahiliye Vekileti de hafta için hazır • 
hklıra bı,Jamalarını vili ve ka1ıııuam • 
lara biı tamimle biLdirnıilitır, 
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c-ovyet diyarında on gün 
Sovyet İttihadiyle uzaktan bile 

o:fıkadnr olanlar, "Vox"u tanırlar: 
\ ox, sovyet ittihadiyle yabancı 
n en1lcltetlcr arasında kültür müna· 
schetlcrini takviye etmek için ku
rulmuş bir te~kilattır. Bu defa Mos
ltovn'dn büyül• bir ziraat sergisinin 
eıçıJrnası münasebetiyle bu müesse· 
r.e, bu sergiyi göstermek ve aynı za· 
ntanda sovyetlerin diğer sahadaki 
ha§arıları hakkında bir fikir vermek 
llıaksadiyle birçok memleketlerden 
heyetler davet etmi§tir. Oslo konfe
ranaında iken Vox'un davetiyle ka
labalık bir bulgar heyetinin de Mos
kova'ya uğ-radıktan sonra bu konfe· 
ransa geldiğini öğrenmi§tim. Oalo· 
da11 avdet ettikten sonra Ziraat Ve
kiü Muhlis Erkmen'in reisliği altın
<l. bir türk heyetiyle birlikte Mos· 
kova'ya gitmek üzere, benim de da
'\'et edildiğimi haber aldım. Filhaki
ka davetin yapıldığı günle bu da
"etten haberdar olduğum zaman a
rasında cereya neden hadiseler, bir 
lazeteci bakımından, Moskova zi
Yaretinin cazibesini arttmnı9tı. Bi
llaenaleyh bu daveti memnuniyetle 
kabul etmekle beraber, heyet topla
nıp da yola çrkmcıya kadar az kal· 
dı, ziraat sergisi kıt için kapanıyor-
du. Sonunda yetiıebilmit isek, bu
nu, 15 birinci teırinde kapanması 
ka.rarl&§tırıldrğı halde havaların 
tnüaait olması dolayısiyle, serginin 
oıı gÜn kadar uzatılmasma borçlu • 
Ylız. 

Filhakika türk heyeti Moskova 
&ergisini ziyaret eden sonuncu ya
bancı heyet olmuştur. Sergiyi anlat
lllazdan eve), sovyct diyarmda tWık 
heyeti hakkında gösterilen samimi 
tniaafirpcrvcrliği ve bu komşu mem· 
leketi ziyaretten ne derece istifade 
ettiğimizi kısaca anlatmak isterim. 
Misafirperverlik aovyet halkının es
ki bir ananesidir. Binaenaleyh Mos-
kova'dıı iyi karşılanacağımızı tah
tnin ediyorduk. F ııkat heyet hakkın
da gösterilen candan kabul mutat 
tnisafirperverliğin hudutlarını ata· 
rak iki memleket arasındaki doatluk 
na.nıına candan tezahür mahiyetini 
alrnııtır. Bu, pek tabii olarak heyeti 
teşkil eden zevatın şahıalanndan 
:a:.iyade türk milleti hakkındaki aa
lllİrni duygunun bir ifadesiydi. 

Bu müstesna misafirperverlik 
İatanbul limanında baeladı ve Is· 
tanbul limanmda nihayetlendi. 0-
desa, İstanbul ve Pire arasında iş -
liyen yeni ve konforlu Svanetya va· 
Puriyle birinciteırinin on dördünde 
hareket ettik ve yirmi dört saatlik 
bir yolculuktan sonra Odesa'ya çık
tı}[. Heyeti kal"§ılamak Üzere, Ode
sa'nm hükümct erkanı vapura gel
mişlerdi. Akşama kadar Odesa'yı 
do~ıtıktan aonra gece eksprese 
bağlı hususi bir vagon ile Moakova· 
Ya hareket ettik. Vox'un müdür mu· 
~vini bize refakat ediyordu. Odeaa 
ıle Moskova arasındaki yol otuz altı 
&a.atte katedilir. Moskova'ya vardı
illtlız zaman başta Vox'un müdürü 
Sın.irnof ve Türkiye büyÜk elçisi 
liaydar Aktay olmak Üzere birçok 
•nvyet ve türk dostlarmız tarafından 
~r!dandrk. Moskova'da geçirdiği
tni:a:. bir hafta kadar zaman pek isti· 
flldeli olmuftur. Ziyaretin esas he • 
def.ini te§kil eden sergi için dört eün 
~hsis edilmiştir. Dört gün değil, 

.1rık gün dahi gidilse, bütün tcfer
~atiyle görülmesine maddi imkan 
b.!lııYan bu muazzam :sergiyi başka 
S ll' Ya:a:.ı ile anlatmıya çalıtacağım. 
~"Yet ittihadının diğer sahalarda· 

ba§arıcılığını tebarüz ettiren e-
•et) . d b·ı ere gelınce; bunlar arasın a 
~ haaaa Moakova - Volga kanalı, 
r 0 akova Metrosu ve Sovyetler sa· 
h~;1 dikkate layıktır. Bu büyük a· 
d eler kar§ısında her sovyet vatan· 
h ll§ı haklı bir gurur duyduğu gibi, 
aj er Yabancı da ancak hayranlık his· 

Yle tnütehn.asis olabilir. 
A. Ş. ESMER 

Rus kıtaları Estonya'ya 

yerle_ştiler 
di~evaı, 2 a.a. - D.N.B. ajansının ver 
Yagı bir habere göre, Sovyet - Eston· 
tak Paktı mucibince, Estonyada kala
"'o· olan sovyet kıtaları, kendilerine 
o Bte ·1 
ketl r.ı ~n yerlere varmışlaı ve hare-
er erını bildirmişlerdir. Malzeme ve 
" Zak getirecek olan daha birkaç tren 
d~ otomobilin gelmesi beklenmekte-r. 

Sovyetler garbi beyaz 

Rusya ve Ukranya'nın 
ilhakını kabul ettiler 

tn lVIoskova. 2 a.a. - Yüksek sovyet 
y Celisi. garbi Ukranya ile garbi be· 
ti~z :usyanın Sovyetler Birliğine il-

a ını kabul etmiştir. . 

ULUS -3-

B. Molotof 'un verdiği son nutkun 

uyandırdığı akisler devam ediyor 

Alman sefiri hükumetinin 
memnuniyetini bildirdi 

Moskova 2 a.a. - Almanya büyük elçisi Von Schulenburg dün 
aktam Mol~tof'u ziyaret ederek Yüksek Sovyet me_clis?ı~e söyle
diği nutuktan dolayı alman hükümetinin memnunıyetinı beyan 

eylemiştir. 

Berlin memnun görünüyor ama. •• ~ a.:ıw 
Londra, 2 a.a. - Tlınes gazetesinin 

Rotterdam muhabirine göre, alman 
mahafili, alman diplomasisinin, tlındi
lik alman, italyan ve sovyet dostluk
larını telife uğraşmasından memnun 
görünmekle beraber derin eurette in
kisare uğramıt bulunuyorlar. Şimdi· 
ye kadar bu hususta sarf edilen ... g~y
retler muvaffakiyet kazanmış gorün
memektedir. 

Berlin gazetelerinin tel•irleri 
Bertin, 2 a.a. - "D. N. B." 
Gazeteler, Molotof'un nutku hak-

kında mebzul tefsirat neşrediyorlar. 
Berliner Börsen Zeitung, bilhassa 

Molotof'un rus - cermen münasebet
lerini ve fransız - ingiliz harp hedef
lerini tavsifteki vuzuh ve sarahati te
barüz ettirmektedir. 

Angrif gazetesi diyor ki: 
Dünya Avrupa'da rus - alman siya

si teşriki mesaisi ile hasıl olan yeni 
bir vaziyetin istihalesi lüzumunu gö
riiyor. Sovyetler birliği Almanya'nın 
V ersay sisteminin son enkazını da or
tadan kaldırmak için sarfettiği gay
retlerine milzaharet ediyor. 

Nachtausgabe yazıyor: 
İngiltere ve Fransa, Sovyetler bir

liğinin bitaraf kaldığı düşüncesiyl~ 
müteselli oluyorlar. Anlaşılıyor kı, 
Londra ve Paris oldukça mütevazi bir 
hale gelmişlerdir. Almanya, ke~disine 
tahmil ve icbar edilen bu harbı sonu
na kadar yalnız batına yapacağını da
ha batlangıçta bildirmiştir. Almanya 
bu muharebenin neticesinden korkma
makta ve S :)Vyetler birliğinin harbi 
takipte gösterdiği idraki en büyilk se
vinçle ko.rşılamaktadır. 

Hamburger Fremdenblatt gazetesi -
nin Berlin'deki muhabiri yazıyor: 

Sovyet devletinin bugünkü harbin 
manevi ciheti hakkındaki sarih hlik -
mli bizi hayrete diltürmektedir. Fakat 
bu hüküm daha bir kaç giln evel iki 
bUyük Avrupa memleketi arasındaki 
dostluk mUnasebetlerinln akim kalma
sını bekliyenler nazarında 'üphesiz 
pek de ho§ değildir. Molotof, sovyet 
siyasetinin bitaraflığını idame etmek
le beraber, Roosevelt'in hattı hareke· 
tini takibetmiı ve bütün dünyaya rus 
hissiyatının hangi tarafta yer aldığı
nı göstermiştir. Fakat Amerika reisi
cümhuru amerikan bitaraflığını tah
dit suretiyle müttefiklerin sempatisi
ni kazanmak istediği halde, Molotof 
Rusya'nın bu harbe sebep olan fran
sız ve ingiliz emperyalizmleri ancak 
takbih edebileceğini açıkça ihsas ey
lemi;tir. 

Muhabir, Sovyetler birliğinin ku -
vetli bir Almanya'nın Avrupa'da de -
vamlı bir barış için tuzumlu tart ol
duğu hakkındaki beyanatın ehemiye
tini bilhassa kaydeylemekte ve bu e
ısaslı beyanatın, gerçek bir barışın te
mini için bilhassa Almanya tarafın
dan yapılan ve son Bertin - Moskova 
anlaşmaıında zikredilen gayretlerin 
Sovyetler birliğinin yüzde yüz müza
haretine mazhar olacağı hakkında ge -
ne :Molotof tarafından yapılan beya· 
natla birlikte mütaleası icabedeceğini 
i15.ve etmektedir. 

Frankfurter Zeitung diyor ki: 
:Molotof'un, Sovyetler birliğinin 

yeni siyasi telakkisinin temelini teı
kil eden kati beyanatı, alman harici
ye nazırının Danzig'de s~y~ediği nu • 
tuktaki bir parçanın aynıdır: kuvetli 
bir Almanya Avrupa barışı için elzem 
şarttır. İşte . Alma?ya. v.e Sovyetl.er 
birliği teşrikı mesaılerını bu esasa ıs· 
tinat ettirmekte ve yalnız orta Avru· 
pa'yı değil, . b~tün kıtam_ızın. hay~tt 
kuvetlerini ıhtıva eden bır nızamı ıı· 
tihdaf eylemektedir. Keza İngilizlerin 
harbi kadın, çocuk ve ihtiyarlara da 
teşmile tevessül etmesini protesto e
den beyanatı da bilhassa kaydeylemek 
icap eder. 

Türkiye'ye gelince, Sovyet hükil • 
meti muhtemel bütiln ihtilafları ber
taraf eden bir sureti tesviyeye var • 

Fransız 

basınının 

tefsirleri 
Paris, 2 aa. - "Havas" 
Matbuat hülasaları: 
Bütün gazeteler Molotov'un evelisi 

gün söylediği nutuk hakkında tefsi -
ratta bulunuyor ve nutku derin bir 
tetkike tfibi tutuyorlar. 

Figaro gazetesinde Wladimir d'Or
messon, geçen 31 mayısta so':!et ha
riciye komiseri tarafından soylenen 
nutukla evelisi günkü nutku mukaye-

se ediyor. . .. 
Geçen mayısta :Molotov :Munıc_h .an-

laşmasını takbih ediyordu. Te~rınıe -
velde Polonya'dan hiç bahsetmıyor ve 
d'Ormesson da müstehzi bir eda ile şu 
satırları yazıyor: 

Mademki iki nutuk arasında mef
humlar değişmiştir, o halde Fransa ile 
İngiltere Almanya tarafından Çekoı
lovakya'ya yapılan tehdide silahla mu 
kavemet etmemekle fena hareket et -
mişlerdir. Ve Polonya'nın imhasını 
kabul etmemekle de daha fena yap -
maktadırlar. Mayıstaki nutuk şöyle 
diyordu: MUsalemetperver devletler 
müttehit bir cephe ile taarruza karşı 

dikiliyorlar. Sovyctlcr birliği an.c~k 
bu cephede ilk safta bir yer alabılır. 
İşte bu~dan dolayı?ır ~i . ~?~e~ler 
birliği 11imdi, herkesın bıldıgı gıbı, 1 
eylülde Polonya'nın müthiş bir taar
ruzuna kurban olan Almanya'nın ya -
nında yer almaktadır. 

Populaire gazetesinde Lcon Blum. 

Ribbentrop'un ve Molotov'un nutuk • 
ları arasında meraklı bir mukayese 

yapıyor ve §U satırları yazıyor: 

Hakikatin inkirında Molotov'un 

yaptığından daha ileri gitmek imklln
sızdır. Bütün dünyanın yüzüne karşı 

söylenen bu sözlerde insant hilrmet • 
ten eser bulunmamaktadır. Molotov'a 
göre, Hitler mütearnz değildir. Mo
lotov'a göre barışı istiyen Führer'dir. 

Harbi istiyen de müttefiklerdir. Bu 
müttefikler, sovyet hariciye komise • 
rine göre, harbi menfaat, maddi hod· 

binlik ve ihtiras ilcaaiyle istemekte • 
dirler. Böyle bir nutuk her tarafta ha
kikatı yani insanlığı hiçe saymak gl· 
bi bir his uyandırıyor. 

Petit Parisien gazetesinin bat mu· 

barriri Eliens Bois, Molotov'un müt
tefiklerin mütearrız olduğunu ispat 

için sarfettiği bu hayret verici batıl 

delilleri tavsif için tam bir fransız i
fadesi olan ıu cümleyi kullanmakta
dır: Molotov, kendisi için mefhumlar 
değişmiı olduğundan, sazan balığına 
tavşan diyor. 

Fransa ile İngiltere'nin emperyalist 
harp yapmakta oldukları hakkında 
Molotof taarfından ileri sürülen iddi· 
ayı reddeden Oeuvre gazete&i baş ma
kalesinde şöyle demektedir: 

Molotov bizi, "aslında büyük garp 
devletlerinin maddi menfaatlerini" 
müdafaaya matuf olan emperyalist 
harbı yapmakla itham ediyor. Fakat 
Hitler çeklerle polon yalı lan esareti 
altına aldığı zaman, merkezi ve garbi 
Avrupa devletlerine el koymak iste · 
diği zaman maddi endişelerden vares· 
te midir? Ne Fransa, ne İngiltere hiç 
bir kimseyi soymak davasında değil 
dirler. 

Matin gazetesinde Stephane I .. au • 
sanne, Molotov'un nutkunu fransız 
ların her gün Stuttgart radyosunıia 
ki vatan haininin ağzından dinledik 
leri ile mukayese etmektedir. 

mak için çahşmıttır. Ruıya Almanya 8'lOlJ71allO~, 
ile olan dostluğunu hatırlatmak ve bu 

Cümhurreisimizin 

verdikleri nutuk 

etrafında tefsirler 
Roma, 2 a.a. - İtalyan matbuatı, 

enternasyonal vaziyet karşısında mu
hafaza ettiği kati ihtirazdan ayrılma
makla beraber bu vaziyetin inkişafını 
derin bir alaka ile tak.ip etmektedir. 

:Molotof'un nutku hakkında tefsir
lerde bulunulmuyor. Fakat yabancı 
memleketlerdeki akisler bariz bir a
l.Aka ile kaydediliyor. 

Türkiye Reisicümhuru İsmet İnl>
nü'nUn nutkuna da geni~ bir yer ayı
ran italyan gazeteleri, bilhassa Tür
Jdyc'nin harbe karışmamak hususun· 
da.ki azmini ifade eden kısımlan ehe
miyetlc kaydeylemektedir. 

Rus - Finlandiya müzakerelerine 
gelince, gazeteler rus taleplerine 
karşı Finlandiyanın ileri sürdüğü de -
lilleri tebarüz ettiriyorlar 

Berlin'de 
Berne, 2 a.a. - Alman matbuatı, 

Molotof'un nutkundan ehemiyetle 
bahsetmekte devam ediyor. Gazeteler, 
Rusyayı, şimdi dünyanın en büyük 
devletlerinden biri olarak vasfctmck
tedirler. 

Diğer taraftan, Türkiye Reisicüm
hurunun nutku hakkındaki tefsirler
de elan türk • İngiliz - fransız paktı
nın im:ı:asından mütevellit memnuni
yetsizliğin akisleri görülmektedir. 

Bir alman gazetesine göre 
Bertin: 2 a.a. - D. N. B. "Volkisc

her Beobachter" gazetesi Türkiye Re
isicümhuru İsmet İnönü'nün nutku
nu mevzuu bahsederek Türkiyenin 
harp dışında kalacağı ve ancak hayati 
menfaatlarına tecavüz ettiği takdirde 
silaha sarılacağını ifade eden kısımla
rı tebarüz ettirdikten sonra diyor ki: 

"Her ne de olsa bu, Türkiyenin İn
giltere ve Fransa ile paktı imzalamak
la dil~tilğü şüpheli bir vaziyeti değiş
tiremez.,, 

111111111111111111111111111111111111111111 

B. Molotof'un nutkunda 

Türkiye'ye ait kısmının 

Tam metnini 

neşrediyoruz 
(Başı 1 inci sayfada) 

dilmif o• heyetiumumiyen tekrar 
ne~olunmaıtur. 

* "Tiirkiye ile olan milzakerelerin 
mahiyeti hakkında ecnebi memleket
lerde birçok masallar neırolunmui· 
tur. Bu masallardan bazısında Sov
yetler İttihadının Kara ve Ardahan 
mıntakalarının kendisine iadesi tale· 
binde bulunmuı olduğunun talunin e
dilebileceği yazılmakta.dır. Bunun bir 
yalan ve uydurma haber olduğunu 

söyliyeceğiz. 

Filhakika mevzuubahis olan mese
le Karadeniz ve boğazlara münhasır 
bir mütekabil müzaharet paktının ale
tidir. Sovyetler ittihadı bu yolda ak
tolunacak bir paktın kendisini hiç bir 
vakit Almanya ile müsellah bir ihtila
fa aevkedecek hareketlere yol açma
ması ve harp tehlikesi halnide Kara
deniz devletlerinden madut olmıyan 
devletlere ait harp sefinclerinin Bo
ğaziçi tarikiyle Karadenize geçmele
rine Türkiyenin müsaade etmiyeceği
ne dair Sovyet Rusyanın teminata 
malik bulunma~>ı fikrindedir. 

İngiliz gazetesine göre 

man kuman 
yeti uyuşamıyor 

Taarruz karada mı, havada nu, denizde mi, 

diplomatik sahada mı yapılmalı ? 

Bir türlü karar verilmedi. 
Londra, 2 e..a. - Havas ajansı bildiriyor: Y orkehire Post gn

zetesinin askeri muharriri Almanya'da tek kmnanda makamı bu
lunmadığını söyledikten sonra diyor ki: 

Büyük 
hazırlıklar 

1 
Göring bir hava taarru.ru yapılma

sını istiyor. Amiral Raeder, hareked 
denize teımil etmek arzusundadır. Ge 
neral Keitl, Sarre'de umumi bir taar
ruz taraftarıdır. Ve Ribbentrop, bü • 
yük askeri taarruzdan evel yeni bir 
diplomatik taarruz yapılması mntalo-
asındadır. 

(Ba~ı 1 inci sayfada) Frmm% sabah tebliği 
Paris 2 a.a. - 2 Tetrinisani aaba.lıt.. 

bulan ve dominyonlarla &Öm~r- tebliği:' 
gelerindeki .n~f~ılan yarım mıl- ı Gece, heyeti umumiyeei itibariyle 
yarı geçen ıkı ımparatorluk var sakin geçmi§tir. 

kuvetlerini bu hazırlığa hasret- F _ı.. f bl:::ı:. • 
· 1 d" B ··th' · k ransız: UKtmn e ~' mış er ır. umu •! ınsan ay-

nakla.rını kullanmak ve teçhiz 
etmek için, İngiltere ile Fransa'· 
nın son hadleriyle çalışan endüs
trilerine, Amerikan endüstrisi 
yardım ediyor. Gün geçtikçe ln
gilterc'nin Asya ve Fransa'nm 
Afrika ins~m menbaları, her tür· 
lü ihtilat ihtimallerine karşı, 
muhtelif mukavemet ve taarruz 
noktalannı kuvetlendiriyor. Öy
le görünüyor ki müttefiklerin ha
zırlık hedefleri şunlardır: Al
manya'yı denizlerden tamamen 
tecrit etmek, iktisadi tazyiki, her 
türlü vasıta ile, mütemadiyen ar
tırmak ve bilhasaa gelecek seneki 
kati hava hakimiyetini elde et
mek üzere pilot ve 'tayyare yetiş
tirmek! Kanada, imparatorluğun 
her tarafından gelen gençlerin 
havacılık terbiyesine merkez edi
nilmittir. Şimdiden Ameri1'a tez
gahlarına 6.000 tayyare ısmar
lanmış olduğu söyleniyor. Diğer 
taraftan alınanlar dahi Polonya 
yorgunluğunu almışlar, ve iste· 
memekte olmalarına raı':'lllen ra
zı olmak zaruretinde oldukları 
Garp cephesi harbmr kabul ede
bilmek için hazırlıklarmı tamam· 
lama tedbirlerine koyulmu~lar
dır. 

Avrupa,.da kar mevıimi geldi. 
Belki kıt bu hazırlıklarla geçe
cek, kar~ılıklı hava ziyaretlerin: 
den deniz baakınlarmdan, sathı 
kar~ kavgalarından başka mü
hinı hadiseler olmıyaca.ktır. Bel· 
ki de Almanya, müttefikler için 
en müsait tartlarla gelecek olan 
bahan beklemek İslemiyecek, 
yüksek kumanda heyctlerinden 
başka hiç kimsenin bilmesine ih
timal olmıyan bir takım hareket
lerde bulunacaktır. Bakalmı da
ha ne kadar zaman bu meçhuller 
içinde kalacağız? 

Falih Rıfkı ATAY 

kiln olduğu kadar fazla bitaraf mem
leket çekmek arzusunda bulunan İn -
giltere ve Fransa bundan memnun bu
lunuyorlar. 

Türkiye acaba bir giin bu hareketi
ne esef etmiyecek midir? - mecliste 

muhtelif hareketler -

Pari•, 2 a.a. - 2-11-939 akpm tdb • 
liği : 

Gündibün Rhln ile La BHce an -
sında !keıfif kollarımız faaliyette bu • 
lunmuftur. 

Alnımı rami tebliği 

Bertin, 2 a.a. - D.N.B. ajansı bUdl-
riyor: 

Ordu Bqkumandanlığı tarafından 
tebliğ edilmittir. 

Garp cephesinde birkaç noktada 
hafif bir topçu faaliyeti vardır. • 

Çok genç y(Jfta cukerler 

Paıis, 2 a.a. - Havas ajansının bO· 
dirdiğine göre, askeri vaziyet: 

Almanlar, ufak taarruzlar için, hl· 
cum taburlarını gitgide daha fazla 
kullanmaktadırlar. 

Bu mütehassıs efradın mC"Vcudiye • 
ti. bazı ecnebi müşahitleri hataya dil· 
şürmliş ve alman taarruzunun başla· 
dığı .zannını uyandırmıştır. Halbuki 
böyle bir şey yoktur. 

Cephede arasıra alınan hücum ta -
butlarının mahalli taarruzlarla ihlAI 
ettikleri bir sükunet hüküm sürmek
tedir. Son defa tutulan alman esirle -
rinin büyük bir ekseriyeti, Hitlercl 
gençlik teşekküllerinden gelen pelr 
genç çocuklardır. 

Kısa ve ıiddetli top atqi 
Bu hlidise, geçen harp ile, Alman

yada askerlik hizmetinin ihyası ara
sındaki müddet zarfında askerlik ça
ğına girenlerin askeri terbiye noksa
nını teyit eden bir noktadır. 
Kumandanlık, bu efradı, küçük ta

arruz hareketleri için kullanmaht• Y.... 
reddüt göstermektedir. 

Cephe faaliyeti şimdi yalnız gün
diize inhisar etmek temayülü göster
mektedir. Dün gece, diğer geceler gi
bi sakin geçmiştir. 
Düşman topçusu kısa ve şiddetli 

ateşe devam etmektedir. 

Harbiye nezaretinde bir toplantı 

Paris, 2 a a. - Bu sabah harbiye 
nezaretinde bir toplantı yapılmış ve 
yarınki kabine içtimaına arzedilecek 
muhtelif meseleler tetkik olunmuş -
tur. Bu toplantıya nazırlar ile askert 
rü~a iştirak etmişlerdir. 

Bir alman tayyaresi dü§üriildii Türkiye Sovyetler Birliğinin bu 
iki maddeıoini reddetmiı ve bu suret
le paktın imzasını gayrimümkün kıl
mıştır. 

Sovyet _ Türk müzakereleri bir Biz yalnız komşumuzun harici siya 
pakt aktine müncer olmamış bulun- setindeki yeni tezahüratı göz önünde 
makla beraber, hiç olmazsa bizi alS.ka- tutarak hadiselerin inkişafını dikkat
dar eden muhtelif birçok siyasi mcse- le takip etmek vazifesiyle mHkellefiz. 
lelere temas imkanını vermiştir. Bu- Eğer Türkiye hilkümeti, şimdi elleri
gUnkü beynelmilel siyasi vaziyette bi- ni bir dereceye kadar bağlamış ve mu
zimle münasebetleri ciddi bir ebemi- harip devletler zümrelerinden bir ta· 
yeti haiz olan devletlerin hakiki çeh- rafın maruz bulunabileceği tehlikele
resini ve siyasetini tanımak çok lil- rin ağırlığını kendi üzerine almıya 
zumlu bir şeydir. Gerek Moskova gö- muvafakat etmişse, pek sarihtir ki 
rüşmclerinden ve gere ktilrk hükilme- deruhte ettiği mcsuliyeti her halde 
tinin siyaset sahasındaki son efalin - müdrik bulunmaktadır. Fakat bu tar
den sonra bugün Türkiye'nin siyase- zıhareket Sovyetler İttihadı tarafın
tl bizim için daha çok sarahat kes- dan takip olunan harici siyaset hattı 
betmiştir. Türkiye hüklimetinin ken- değildir. O hat ki Sovyet Rusya'ya 
di mukadderatını harbe i§tirli.k eden harici siyasetinde pek çok muvaffaki
Avrupa devletleri grupuna bağlamağı yetler temin etmiştir. 

Lille, 2 a.a. - Bu sabah saat 11 o 
dorrru bir alman bombardıman tayya
resi fransız topraklarında iki ingili.z 
tayyaresi tarafından düşürülmüştür. 

Ku·k Sovyet tankı 
\'ilno şehrine ge!di 

Kaunas. 2 a.a. - Dün gece birden
bire kırk kadar sovyet tankı Vilnoya 
gelmiştir. Niçin olduğu bilinmiyor. 
İki ııaat eve] Litvanya kıtaatı şehirde 
yahudiler aleyhine nümayişler oldu
ğu için devriye geziyordu. Yahudile
re evlerinde bile tecavüz edilmiştir. 

Vilno ve Kaunas'taki yahudi cema
atleri Litvanya hükümetine müracaat 
etmişlerdir. 

iki memleketin harp sahnesini tahdit 
arzularını tebarilz ettirmek suretiyle 
tekliflerde bulunmuıtu. Bununla be -
raber, Türkiye, ısovyet tekliflerini 
reddetti ve mukadderatını garp dev • 

tercih ettiği maH'tmdur. Türkiye hü - Sovyetler İttihadı ellerini istik
kUmeti, Almanya'ya karıı iki aydan balde dahi serbest bulundurmayı ve 
beri harp halinde bulunan İngiltere. bitaraflık &iyasetini idame ettirmek 
ve Fransa ile karşılıklı bir müzaharet suretiyle yalnız l:arbi körükleme-
paktı aktetmiştir. Bunu yapmakla, mekle kalmıyarak bilakis sulhu iade 

letlerinkiyle birleştirdi. Bu meselede Türkiye tam ihtiyatk~r bitaraflık si- etmek için mevcut temayüle iştirak 
de alman • sovyet doıtluğunun sovyet yaaetinl iterek, inkişaf etmekte olan eylemeği tercih etmektedir. Biz eıni
dış siyasetinin başlıca SmillerinClen Avrupa harbinin mahrekine dahil ol- niz ki Sovyetler İttihadının, zUa uğ
biri oldulu aabit olmuıtur. 1 muıtur. }tendi harP. sahalarına müm- ramadan, takip ettıifi &ulh ıir.aacti is-

tikbal için daha iyi vaitlerle doludur. 
Biz bu siyaseti Karadeniz havzasında 
da, gerek Sovyetler 1ttitıadının ve ge
rek onunla dost olan memleketler me
nafiinin lüzum gösterdiği şekilde ta
mamen tahakkukunu temin edecefimi 
ze emin olarak tak.ip edeceği• 
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DEVLET LİMANLARİ 
İşletme U. 1\1 "dürlüğünde 

SPOR Ank~a nümune hastahanesinde 
Tıbbi konferanslar 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun bir 
ayhk yardımlar1 

( RADYO 
111111111111111111111111111111 TÜRKİYE 

Kadrolar yeni bareme görE' 
hazırlanıp yakında Büyük 
Millet Meclisine verileçek 

LİK MAÇLARININ 

DÖRDÜNCÜ HAFTASI 
Bu münasebetle dün 

bir çay ziyafeti verildi 
Çocuk Esirgeme Kurumunun bir ay

lık yardımı: 

Birinciteşrin ayında Çocuk Ecirge
me Kurumu genel merkezi poliklini
ğine müracaat eden 634 hasta çocuk 
ve diş bakımevinde 499 çocuğun diı
leri muayene ve tedavi edilmiştir. Ku
rumun süt damlasından 150 süt çocn
ğuna bir ayda 1470 kilo çocuk sütü 
verilmiş ve çocuk aarayındaki sıcak 
banyoda 2604 çocuk ve annesi banyo 
almış, 14 çocuğa elbise ve 184 mektep 
çocuğuna kitap ve levazımı tedrisi
ye, 20 çocuğa 152 lira 53 kuruş nakdi 
yardım yapılmıştır. Bu suretle genel 
merkezin muhtelif yardımlar yaptığı 
çocuk sayısı 4106 çocuğa baliğ olmuş
tur. 

Radyo Dıfüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu - ANKAJ<J, R=.J, 

-Dalga uzunl:ıgu-
1648 m. 182 Kc&., 120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ LO Kw. T. A 

Ma~lara Cumartesi 
Ankara Nümune hastanesi, Ankara<la 

bulunan doktorfarın &ık sık toplanmala -
rına ve aralarında istifaı,leli görüşmeler 
yapmalarına imkan veren güzel bir teşei>
bilste bulunmuştur. Her ay baçıp<la has-

p 1 a tanede tıbbi müsamereler tertip etmit;tir. 
Yeni barem kanununa göre hazırlanmıf bulunan Devlet Liman- Ve azar gün efl ~~ ~g~~~~~etf~nN~:~n!1h:s~a~=~i11~;: h:~ 

lan 1ıletme Umum Müdürlüğü kadro cetveline ait kanun projesi kimi Dr. Rii11tii Çapc;ı tarafından davetli-
.. ·· ·· d k" ·· l d l" l !ere bir cay ziyafeti verilmiştir. onumuz e ı gun er e mec ıse veri ccektir. d 1 k Başta Sih:ıt ve lctimai .Muavenet Veki-
p . . evam o~unaca !imiz Dr. HulUsi Alnta!'l ve vekalet müste. rOJeye göre umum müdürlük mer- ı şan Dr. Asım Arar olduğu halde Ankara-

kez ve taşra teşkilatı kadrolarında li) •• • • k B rı·ta nya'n 1 n B h ft Ank d ı ak rk da bulunan bü j n cloktorlar toplantıya gel-
mliatahdem herhangi bir memuru ifa- u uyu u a a ara a yapı ac ı miş hulunuyorlardı. 

.. d .. l" v maçlarına ait ajanhğın tebliğini asa-ı Bay Rfü;tii Çapcı davetlilerini büfede 
&ı umum mu ur tige ait bir iş için her '<.ıflClnl l<ınına ğıya koyuyoruz Bu hafta yapılacak izaz ettikten <ıonra konferans salonuna ge-
hangi bir mahalde orada umum mü- E • • • • • cilmişt[r. Burada Dr. Kamile Aygiin, Dr. 

m'1~1ar, daha zıyade, vazıyetlerı sag- Nimet Taşkıran, Dr. Feyzi Taner, Dr. Radürlük teşkilatı ve münhal vazife bu-

k • lam olan teşekkiillerle yeni ve genç şit Sa~cı, ve Dr. Osman Tur tarafların -
lunup bulunmamasiyle mukayyet ol- oyma s 1 1ç111 takımlar arasın ela yapılmaktadır. ~an kendi. hra~şla;ı .dahilinde yapılan teb-
maksızın almakta oldugvu ücret ile is- . .. .. lıgatlar dınlenılmıştır. Toplantı geç vak-

Cuınartesı gunu Galatasarayın Mu- te kadar clevam etmi!; ve cok i!:tifacleli tihdama mezun olacaktır. Muvakk2t h 

Ü . afız Gücü ile, pazar giinü c!e De- olmu-.tur. Haber aldıeırıma göre bu top-
ve senenin muayyen bir mevsimine ç esaslı prenspın mirsporun Güneşle, Ankara Giicünün lantıla~ 1940 nisanı sonuna kadar devam e-
mahsus hizmetlerle müstesna ve zaru- B" l"k 1 M k S 

1 
decektır. 

ır ı spor a, as e porun Genç er 
ri ahval dolayısiyle ka<.lro dahilindeki kabul olunması lôzım Birliği ile yapacağı maçlar bu bakım-' 
memur ve müstahdemlerle ifası müm- dan ancak, acaba bir sürprizle netice- G ·· .. ,, .. h f b k laf 
kün olmıyan hizmetler için kadroya Lon?ra, 2 . a. a. - Niyuz Kro~ikl lenebilir mi? diye talcip olunacaktır. onu u as a a ICI 
dahil olmaksızın aylık ücretli veya g_ru:et~sınde Sır Valt~r _Layton, mu:te Filhakika, Demirsror karşısında Mas
yevmiyeli müstahdemler kullanmak 1 fıklerı~ harp gaye~erını ve ~ulh plan- ke sporun kazandığı muvaffakiyet 
caiz olacaktır. Bu kabil müstahdem- larını ızah ve teşrıh eden bır beyan - göz öniine getirilirse bu uzak bir 1rn
lerin ücret ve yevmiyeleri muvakkat name ncşretmelerini teklif etmekte - kikat sayılamaz. Belki de birinci sı· 
müstahdemler tertibinden verilecek- dir. nıf saydığımız takımlar yarın ve öbür 

• h · · ~ı ı ı ı Sir Layton, "kılıcımızı kınına koy-tir. ış acımlerıyle ala rn ı o ma 'sı- gün yenilec:cl:ler ve diğer ta lt;ımlar 
b• · · k d · mak için" üç esaslı prensipin kabulü %ın yeni ır lıman veya ıs ele evrı, puvan cetvelinde mevl:ilerini yüksel-

yani bir vasıtanın hizmete girmesi ve Hizımdır, diyor ve bunları rnyıyor : tcceklcr<lir. Memle1<etimizd: futbolun 
b. · 1 - Serbest Polonya ve Çekoslo-idareye mevdu hizmetlerden ırıne . , . . ve dolayisiyle sporun yükselmesi için 

ait yeni bir tesis vücuda getirilmesi vak~a'nm yenı<len meycana getırıl· bizim de temennimiz budur. İsteriz ki 

halinde bütçe tasarruflarından ücret- mesı, Ç k 
1 

k p 
1 

h gcri<.le l:nlanlar ilerlesinler ve yerin-
. · d"l k ·· 2 - e os ova ya ve o onya u • , . leri temın ve tesvıye e ı me uzere . . 1 ue sayanları gecsınler ... 

Münakalat Vekaleti, o sene için kad- dutları .~eselesıyl~ z~rar fvle zıyanfla- Futbol heyetinin bu haftaki mac -
ğ lt::h· 1• 1 k E nn tamın mcselesı, bıtara ar tara ın- 1 . , 

1
. _. d • ro yapma a se a ıyet ı o aca ·tır. - . . ~ ara aıt teo ıgı su ur : 

vclce 3137 numaralı kanun hükümle- dan halledılmek ıcap eder. Alcıkadar- ~ 
rine tevfikan tekaüt aidatı vermekte lar, bitarafların verecekleri hükmü, Bölge futbol ajanlığından: 

her ne olursa olsun, kabul edecekleriiken 3656 numaralı kanun mucibince 
ni evciden taahhüt etmelidirler. müteferrik müstahdemler sınıfına nak 

3 - Son senelerde vukua gelmiş o
ledilen idare memur ve müstahdemle- lan hadiseler kabilinde vakayiin te-
rinden sandıkla olan a15.kaları mükte- kerrür etmemesi için garantilere ihti

1 - A ve B futbol tcıkımları arasın
daki lik maçlarına aşağıdaki progra
ma tevfikan bu hafta Muhafız Gücü 
sahasında devam olunacaktır. 

sep hak olarak muhafaza olunacaktır. yaç vardır. Tabiri diğerle her türlü 4-11-939 cumartesi: 
Projede, umum müdürlüğün bareme taarruz imkanını ortadan kaldırmak 
göre hazırlanmış kadrosu ile bu sene ve milletlerin sulh içinde yaşamaları- Maskespor - Demirspor B takımla· 
ku11andmıyacak memuriyetlere ait na ve emniyet içinde çalışmalarına rı saat: 1~,45 hakem: Bedii Naz~ı, yan 
iki cetvel bulunmaktadır. medar olacak bir vaziyet ihdas eyle- hakemlerı: Namık Şılkan, Şuayıp Kı-

mek lazımdır. / raç. .. 

M 1 Al 1 - Lort Layton, Avrupa'nın küçükı . (~o.t: bu musabaka yarımışar saat-
e m e m an arı devletlerinin federe gruplar teşkil e~-, lık ıkı devre olarak yapı~~~~ktır.) 

• • 
JÇın Litvanya ile 

melerini teklif etmekte ve beynelmı- 1 Galatasaray - Muhafızgucu A takım 
lel bir otoritenin kontrolü altında bir lan saat: 15. Hakem: Ömer Örel, yan 
hava kuvetinin teşkil edilmesi lüzu - hakemleri: Fevzi Çap, Celal Oskay. 

kursunda dersler 
basladı 

.;, 

Kı71layın Ankara Nümune hastanesinde 
açtığı gönlillü hasta bakıcılar kursu, dun 
s~bahtan itibaren derslerine başlamıştır. 
Vatanın felaketli günlerinde, hastaneler -
deki hasta bıkıcılara ya rdııncr olarak va
zife alacak olan gonlillıi hasta bakıcılar 
erkenden hı:staneye gelmişlerdi. Bu hayırlı 
i~ için yapılmış olan miıracaatlar umid ve 
tahminin fevkindedir. Kaydolunanların i
cinıle Ankara yüksek sosyetesine mensup 
bir c;ok bayanlar ve yukı;ek mektep me -
zunu gene kızlar var ::r. Kursun iik gü -
ni.nde anatomi ve cerrahi h2kkında Bn 
Klimile Aygıin ve operatör Nurettin Aru~ 
man birer konferans vermi:ilerdir. 

Kurs 2,5 ay devam edece.le ve bu müd
det zarfında 50 konferans verilecektir. 
Bunlardan 30 dersi anatomi, cerrahi, bak
teriYoloji, çocuk, ve salgın hastalıklar ü
zerine olacak geri kalan 20 ders ııaatında
da hasta bakıcılık ve tatbikatı gösterile -
cektir. 

Hafkevinde yeni sezon 

temsillerine başlandı 

Konferans 
Ankara Halkevi BQ§kanlığın

dan: 

Tanzimatın (100) üncü yıldönüı:r.ü mü · 
nasebetiyle konservatuvar edebiyat mual
limi Bay Şükrii Kurağan tarafından evi -
miz salonunda tanzimat hakkrnda bir 
konferans verilecektir. Konferans serbest
tir. 

İlk mektep mezunlarının 

künyeleri 
Maarif Vekfi.leti, lise ve orta mektep -

!erde olduğu gibi bundan böyle ilk mu -
tepleri bitirip de orta mekteplere yazılan 
talebenin de ilk mekteplerdeki künyeleri
ne hangi orta mektebe girmiş oldukları -
nın işaret olunmasını kararta .. tırmıştır. 
Orta mektepler, kııydolunnn talebenin çıl:
mıs olducu ilk mektebe ma!Qmat verecek
lerdir. 

İlk tahsil ikmal imfihanf an 
İlk tahı;ili bitirme imtihanlarında ikma· 

le kalan talebenin ikmal imtihanı bir haf
ta sonra yapılıyordu. Müddetin azlıfmı 
göz önüne alan Maarif Vekileti, ikmale 
kalan talebenin ikmal imtihanının bitir
me imtihanından on beı. ıi.in sonra başla
masını kararlaştırmıştır. 

Dikili zelzelesi 
felôketzedeleri 

iane listesi 

ANKARt'\ 

CUMA: 3.l 1.1939 
12.30 Pr<>&Tam, ve memleket s2at a 
12.35 Aja.tW> ve meteoroloJi ha:ıerlc 
12.50 Tür.k ınüzi~ (Pl). 
13.30 - 1'4.00 Müzik (karışık hafif miızı 

Pi.). 
18.30 Program. 
18.05 Memleket saat ayan, ajans ve 

teoroloji haberleri. 
18.25 Turk muzigi (fasıl heye!i). 
19.15 Konuşma (spor servisi). 
19.25 Tiirk müzigi Çalanlar: Vecihe, 

hire Fersan, Refik Fersan, Cev 
Çagla. 

1 - Okuyan: Necmi Rıza Ahrskan. 
1 - Cemil bey - kiirdilihicazkar pe& 
vi. 
2 - Arif bey - kfirdilihicazkar şar 
(Niçin teııkeyleyip gittin). 
3 - Arif bey - kürdilihicazkar şaf' 
(Sırma saçlı yare). 
'4 - Suphi Ziya - Kürdilihieuklr pr 
(Bahçenizde sünbül o'LRm). 
5 - Rahmi bey . kürdilihicazkir şar 
(Yetmez mi sana). 
6 - •.••• - kürdilihicazkar prkı: ( 
ga girdim kamışa). 
lI - Okuyan: Semahat Özdenıes. 
l - Bedriye Hoşgôr - Eviç ~rkı: ( 
şiınmek istemem). 
2 - Seniha Kambay - utşak prlcı: (Y 
tı bir meltem). 
3 - M clekset • uşşak şarkı: (Usand 
aglamaktı:n). 
4 - Udi Ahmet - karcığar şarkı: ( 
runce ben seni). 

?.0.10 fenısil. 
21.10 Mti.:ik (Radyo orkestrası - şef: 

san Feııt Alnar). 
1 - J. Haydn: Senfoni (fa diez minö 
2 - .F. Schubert: Rosamunde'den parç 
!ar. 
3 - Joh. Strauss: Güzel Mavi Tu 
(vals). 

22.00 Memleket saat ayan, ajans ha'!>er 
leri, ziraat, esham - tahviHit, Ka 
biyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 Mıidk (stravinsky petrouckka sui 
- P.). 

23.25 Yarmki program 
23.30 Kapanı~. 

Ankara ticaret kulüb .. 

yarın açılacak 
Ankara ticaret ve sanayi odası tarafın 

dan ceçen sene tesis edilip yaz tatili m 
ııasebetiyle kapalı olan tüccar kulübün'" 
yarınki cumartesi gunıi akşamı saat 17 d 
idare heyetinin vereceği bir çay ile açı 
lacagı haber alınmıştır. 

Kulüp, Ankaranın ciddi bir ihtiyac 
karşı!.nmıı.k mal-.sadiyle kurulmuş olduğu 
na gorc:~ 5ehrimiz ticaret erbabının. bil 
h.~ssa r:ırkse~ mali mahafilin iyi bir al 
go.ste:<J~klen ve b~ sene için kulüp idar 
heyetının daha genış ve fayaalı bir prog 
ramla işe başladığı aldığrnuz haberle 
CÜll'Jesinde.ndir. munu ileri sürmektedir. Bu hava ku- 5 ll 939 . 

- - pazar· · ·· veti icabında herhangi bir taarruza 

1 

· 
uğr:yan memleketin emrine verilecek Harp okulu idman yurdu - Gençler 

itilôf yapılacak 

Halkevi temsil kolu gençleri tarafından 
dün ak~am sair Faruk Nafizin yazdıjı A. 
teş adlı iki perdelik manzum piyesiyle 
Maxime Lcryden çok güzel bir lisanla Ne
bahat Uybndın tarafından türkc;eye ~evri
len ilk Dalv!IU l11lmli bir pcnlcHı.. l..o•nc..t: 
muvaffakiyetle temsil edilmiştir. 

Kızılay Cemiyeti Umumi Mer
kez.inden: 

Açılış törenine şehrimizin tic.art ve ma 
U ..wıtl}afjlin,. ml'n'IUI) bir ~nlr ,.,.,.,.t .ıUv 
eailmıştır. 

Kaunas, 2 a.a. - Pek yakında Lit
vanya ile Almanya arasında aktedile
cek olan itilafname, Mcmel'de kalmı2 
olan almanların Litvanya'ya girmele
rine ve Memel'de bırakmış oldukları 
emlak için bir tazminat almalarına 
medar olacaktır. 

. birliği B takımları saat: 9.30. Hakem: tır. Bilhat;~J teyatral teknik bakımından 
Dikili ve havaliııi zelzele feliketz~e -

lerine cemiyetimiz vasıtasiyle yardım ya
pılmak üzere teberrüde bulunan aşağıda 
İ!İm ve ünvanları yazılı muhterem zevat 
ve mtiesse~ata gerek umumi merkezimiz 
ve gerek fellketze<leler namına teşekkür
lerimizi takdim ederiz. 

Diğer taraftan Vilno'daki yahudi
lerin beynelmilel kızılhaç teşkilatı 
vaaıtasiyle ve Birleşik Amerika ile 
cenubi Amerikaya hicret etmek mak
aadiyle müzakeratta bulunmakta ol
dukları istihbar edilmiştir. 

Vilno'daki katolik piskopo$unun 
Litvanya aleyhindeki• harekatından 
dolayı değiştirileceği haber verilmek
tedir. 

Lort Layton, ilave ediyor : Nadir Çilesiz, yan hakemleri: Kemal 
Müttefiklerin demokrasi ve hüri- Kuray, Bedii Nazlı. 

yetin herhangi bir ırka veya herhan· Demirspor • Güneş A takımları. Sa
gi bir kıtaya münhasır olmıyan, belki at: 1 l,~O. Ifo~em: Ziya Ozan, yan ha
bütün dünyaya ait bul~n~n hukuk o~- lj kemlerı: F.~r~~ Es~n,. İhsan Törcmen. 
duğunu ilan etmelerı ıcap ederdı. Ankaı:agucu - Bırlıkspor A takım
Müstemlekelere gelince, bunların bir lan saat: 13,10. Hakem: Muzaffer Er
dünya tröstü tarafından idare edil- tuğ, yan hakemleri: Ziya Ozan, İhsan 
mesi lazımdır. Töremen. 

• I lngil.tere de 

mektepler 

tekrar açıhyor 

Maskespor - Gençlerbirliği A takım 
ları. Saat: 15. Hakem: Necdet Özgüç, 
yan hakemleri: Kemal Kuray, Muzaf
fer Ertuğ. 

2 - Yukarda tesbit edilen saatler 
filen maçlara başlanma saatleridir. 
Günler kısaldığı için gruptan eve! 
maçların behemehal bitmesi ve bunun 
için de programda tesbit edilen saat
lerde maçlara başlanması zaruridir. 

niıbeten hafif olan bu iki eserde genç a
matörlerin ve rejisörlerinin kuvet!i gay
ret!eri &ayesinde oyunun hitamın.da sürek
li alkışlarla karşılanmıştır. İşittiğimize 
göre aynı programın bu akşam da tekrar
lnnacaCı ve bu seneki repertuvara dahil 
olan Iransızcadan tercüme Vazife adlı 
güzel bir dramın da ayın on beşinden son
ra sahneye konacağını haber aldık. 

Nakit İşleri Umum Müdür 
muavinliği 

B. Rüştünün darphane ve damga matbaa
sı !llüdıirliliüne tayiniyle açılan nakid iş
lerı umum müdiir muavinliğine merkez 
muhuebe müdürlerinden B. Gıyaa'ın tayin 
edildiği haber alınmıştır. 

Irak Ankara paktının 
lsviçre'de komünistler 

2 mebusluk kaybettiler 

Londra. 2 a.a. - Lord Delawar, 

hükumetin halkın nakledilmiş olduğu 

mıntakalarda mekteblerin tekrar açıl-

3 - Hakemlerin bölgeye verecekte- imzalanışından memnun 
ri raporları üçer nüsha olarak tanzim 

Bern, 2 a.a. - Milli konsey seçim
leri, tahmin edildiği veçhile, büyük 
değişiklikler göstermemiştir. Komü • 
nistler, Bal'de ve Zürih'te olmak üze
re iki mebusluk kaybetmişlerdir. 

Seçimin kati neticesi 
Berne, 2 a.a. - Milli Meclis seçim

lerinin kati neticeleri şudur: 
Radikal demokratlar 43 yerine 51, 

muhafazakarlar 42 yerine 44, sosyalist 
ler 50 yerine 49, köylü ve sanatkarlar 
eskisi gibi 21, ve diğer muhtelif par
tiler 25 yerine 23 mümessil seçmişier
d!r. 

Komünistler Zürih ve Bale'den 2 
namzetlik kaybettiklerinden hiç bir 
r:ıümessilleri kalmamıştır. 

Yilno'da (arpıımalar 

Kaunas: 2 a.a. - D.N.B ajansı bildi
riyor: 

Vilno'da, dün genç Polonyalılarla 

yahudi1er arasında çarpışmalar olmuş. 
polis müdahaleye mecbur kalarak mü
teaddit tevkifat yapmıştır. 

Kız Enstitüsü meslek 

sınıfına allnacak 

parasız yatila talebe 
!.!arif V'cklleti, Ankara !sır.et Paşa Kız 

EnstıtilsUnde bulunan enstitü muallim 
meslek sınıfına alınacak para.ırz yatılı ta
lebeye ait imtihan evrakmm tetkik.ini bi· 
tirıniıtir. !mtihanda kau.nmıı olar.!ar bir 
w ıüııe kadar belli olacaktır. 

masına karar vermi-ş olduğunu beyan 
etmiştir. Mumaileyh, ilaveten demiş 
tir ki : 

- Tahliye işi, bugünkil şeklinde 
devam edemez. iki hal sureti mevcud 
idi : 

1. - Tehlikeli mıntakadan 750.000 
çocuğun çıkarılması. Bu iş ancak ceb
ren yapılabilir. Hükumet, nevmidliğe 
düşürecek ahval ve şerait tahaddüs 
etmedikçe bu yola gidemez. 

2 - Tehlikeli mıntakalarda kain 
mekteblerin imkan dairesinde yeni -
den açılması. Hükumet, buna karar 
vermiştir. 

Bu karar, her türlü tehlikenin zail 
olmuş olduğu ve tahliye edilmiş 
mıntakalara dönülebileceği suretinde 
tefsir edilmemek İcab eder. 

Lord Delawar, çacukların velileri
ne hitab ederek onları çocuklarını git 
miş oldukları yerlerde bırakmağa da -
vet etmiştir. 

Fon F riç'in katilleri 
idam mı olunmuş ! 

Bükre§, 2 a.a. - Royter ajansı bil
diriyor : 

Bükreş'in iyi haber alan mahfille
ri Varıovadaki alman ordusu başku
mandanı Fon Friç'i ö!düren üç aske
rin geçen hafta idam edildiklerini 
söylemektedirler. 

Aynı mahafilde iddia edildifine 
göre, bu idam hadisesi, Fon Friç'in, 
harpte değil bir suykast neticesinde 
öldüğü haberlerini teyit etmektedir. 

etmeleri kararlaştırılmıştır. Bunun i
çin hakemlerin raporlarını hazırlar. 
ken bu ciheti göz önünde bulun<.lur
maları ehemiyetle tebliğ olunur. 

XLondra, - Cenevrcclen gelen ve sov. 
yeti er ittihadının Milletler Cemiyetinden 
çekilecefine dair olan haber sovyet sefa
retince teyit edilmemektedir. 

X Bern. - Havas: Dantz:ı;er Vorposten 
gazetesine göre, Thorn şehrinrlı:ki alman 
makamat;. üniformalı veya şer:tli her al
manı seliimlamalarını poloııyalılara emret· 
mi"tir. 

X Vaşincton, - Filipin adaları reisi B. 
Guezon H. Huz\•elt:, .Fıliııin adaia~ının b;
taraflığı için milli bir konferansın içtinıaa 
davt:ti teklitinde Lulunınu~tur. 

XParis, - Fransız donanması b"şku -
mandanı mu:ıvini visanıiral Taveranın y.:
fat etmiş olduğu haber verilmektedir. 

XLondra, - Sansur, inı;iliz mecmua ve 
gu:etelerinin eşhas tarafından gönderileıı 
kimseler, İngilizler dahi olsa, yabancı mem 
leketlere gönderilmesini mcııctmektedir, 
Bu sevkiyatı yalnız kitapçılar ve ajanlar 
yapabilirler. 

X Budapeşte, - (Royter) : Geçen cu
martesi Pragda cereyan eden ııa:li aleyhta
rı tezahürat neticesinde olen ve koyboh n. 
!ar altı kişidir. Pilsen ve Tabor şehirle -
rinde alman polisi ve S.S. !er tezahürat
çılnra ateış a~mışlardtr. Ölenlerin miktarı 
henüz mallim degİİdir. 

XLoııdra, - ''Hür Almanya" ismindeki 
radyo merkezi, 'l'oussni.n.t yortusu arife -
sinde, Hitleriıı hatasına kurb>n olan bü -
tün almanların hatırasına itloaf ettiği bir 
mesaj neşrederek demiştir ki: "Ölenleri
mizin intıkamını, ancak nazi rejıminin en
kazı üzerinde aldıfımız takjirde tatmin e· 
dilmiş olacağız.,. 

x Ottova, - Kaoada hü~ti, Amerika 
Birleşik Devletleriyle ekonomik münue • 
betlerini ıeniıletmek maka.ıdiyle, biri Şi
kacoda biri Lot Angeleste iki Kana.da ti
caret merkcıi tcıll euıüftir. 

Bağdat, 2 a.a. - Kıral Naibi, parla
mentoyu açmış ve nutkunda, ezcümle 
Irak'ın türk - ingiliz - fransız müte
kabil yardım paktının imzasını mem
nuniyetle karşıladığını söylemiştir. 
Naip, "bu pakt, Türkiye'nin istikbale 
daha emin bakmasını mümkün kılmak 
tadır" demiştir. 

Ankara Borsası 
2 lkinciteşrin 1939 fiyatları 

ÇEKLER 

l.ondra 
Nevyork 
Paris 
Mililno 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Ruclape~te 
Bükres 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Ac;ılıs 

5.2'4 
130,025 

2.96875 
6.675 

29.315 
69.405 

21,7425 
0.97 
1.5875 

13.1825 

23.28875 
0,935 
Z.495 

30.7'15 
31.19 

Kapanış 

5.2'4 
130.025 

2.95875 
6.675 

29.315 
69.405 

21.7'425 
0.97 
1.5875 

13.1825 

23.28875 
0.935 
2.495 

30.745 
31.19 

E~Sl!AM VE TAHViLAT 
1933 1 kramiyeli 
Ergani 
C. Merkez 
Bankası 

19.45 19AS 

103.75 103.75 
( Pe~in) 

NOT. - Hizalırrndı rab.m bu
lunmıyın dövizler içirJ liyn tes
cil edilmemiştir. 

- ........ . 

Lira Kş. 

150 
500 
4-00 
617 
20'4 
120 

00 Burdur Ktrılay merkezinden 
00 Ordu Kt:nlay merkezinden 
00 Silifke Kızılay şubesinden 
00 Tarsuıı Kızılay şubeainden 
97 Boyabat Kızılay 'ube.inden 
00 Galatasaray lisesi yardmı ko -

lundan . 
25 00 Samsun tücc:arlarmda.ıı B. Mus -

tafa Benderli'den. 

2016 97 
10575 '48 Evelki listelerden 

12592 45 

Tecavüze karıı Hollanda'da 
örfi idare ilan edildi 

Amstı::rdam, 2 a.a. - Üç vilayet ha
riç, memleketin her tarafında örfi i
dare ilan edilmiştir. Holanda'nın al -
dığı bu tedbir, Almanya'dan gelebile
cek her hangi bir tecavüze karşı en e
saslı müdafaa vasıtasını teşkil eden 
meşhur su setleri hattının her tara
fına şamil bulunmaktadır. 

Mesut bir ni~anlanma 
Merhum Haremi Şerif Müdürünün 

küçük kerimesi ve Cava eşrafından 

Fahire Badjcnetin hemşiresi Bayan 
Rakibe Tangris ile Etibank Ticaret 
Şefi Bay Fazıl Cendey'in nişanları 
kutlanmı~tır. Tarafeyne ı;aadetler di
leriz. 

, _ Gönniyenlere müjde - ........ 

Halkımızın arzusu üzerine 

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

iki film birden 

Damgah kadınlar 
ve 

GÜZEL ESİRE 

1 inci Halk Konseri 
Riyaseticümhur Filamonik Orkes 

trası tarafından Müzik Öğretmen O 
kulu konser salonunda yann aaa 
17 de. 

Şef: Ernst Praetorius 
1. - D.F.E. Auber (1782 - 1871): 

"Le Domino noir" operasından U' 
vertür. 
2. - A. Adnan: 

Divertimento op. f. 
3. - Fr. Smetana (1824 - 1884): 
Bobemya'nın koruları ve çayırları, 

senfonik parça. 
10 dakika dinlennıe 

4. - C. Saint - Sacns (1835 • 1921): 
Suite Algcrienne, op. 60. 
a) Prelude (en vue d'Alger) 
b) Rhapsodie Mauresque 
c) Rcverie du soir 
ç) Marche militaire française 

5. - Richard Strauss (11-6-1864): 
"Rosenkavalier" valsleri. 

Son 
Gelecek halk konseri 18-11-1939 eti' 

martesi günü saat 17 dedir. 

Alman ticaret heyeti 

Moskova'dan ayrılıyor 
Moskova. 2 a.a. - Aralarında ı;. 

Schurre da bulunan alman ticaret h' 
yetinin bir kısmı, yarın Berlin'e dli' 
necektir. 

Alman murahhasları, başlıca sana\ 
hakkında şimdiden bir itilaf akdedi~ 
mic; olduğunu beyan etmişlerdir. 

B. Schurre ve arkadaşları. Sovyetl1 

rin Almanya'ya yapmış oldukları sipf 
rişler hakında Sovyet heyeti ile cere 
yan etmekte olan müzakerelere işti ' 
rak etmek ü-:ere Berlin'<' git~<>l-:+'!di; 
ler. Bu zevat. nihai iflVı akcledere 
Moskova'ya döneceklerdir. 

Orman yangın§ 
İzmir, 2 a.a. - Seferihisarın :;'-'•"; · 

lek hıdırlık mevkiinde bir orm:ı:rı .,, 
g-ını çıkmış bir dbnüm orrn:ın ve 1'· 
kısım zeytin ağacı yanmıştır. 

Fon Papen g~!iyor 
.. ıı 

12,lS ucuz matinesinde 

Güzel esire ve jurnal 

nı 2193 

Roma, 2 a.a. - Berlin'den al:l1 .. 
haberlere göre, Alnunya'nm An~ar' 
büyük elçisi B. von Papen, önüınii~: 
deki ha.fta vazifesi başına dönmek u 
%ere hareket edecektir. 



3 - 11 - 1939 
U LUS 

~-Kabine değişilcliğinden sonra Cemberleyn'in 
beyanah 

LONDRA MEKTUBU 

Giornale d'İtalia'nın bir yazısı 

Faşizm demokrasilere de, 
komünizme de aleyhtar 

Harbin başlang ıcından beri 

İtalyan iç ve dış politikası değişmiyecek 
Roma, 2 a.a. - Stefani ajansı bildiriyor: Fatist rejiminin yük

sek şahsiyetlerinin nöbet değiştirmeleri hakkında demokrasilerin 
ga~eteleri tarafından serdedilmiş olan mütalealara Giornale d'l-

(Başı 1 inci sayfada) 

pış~ı~. Bu çarpışmalarda ne tayyare
lenmız ne de vapurlarımız hiç bir ha
sara uğramamıştır. Halbuki düşman 
bazı zayiata uğramıştır. Netice bir 
kere daha ispat etmiştir ki: tayyare
leri~iz ev~f _itibariyle alman tayya
relerıne faıktır ve pilotlarımızda bü
yiık bir harp kabiliyeti ve cesaret 
vardır. 

İngiliz siyasetinin 
takip ettiğ i yol 

Bu hafta içinde p~lotlarımız bilhas
sa Almanyanın şimali garbisinde yap
tıkları mesut ve kahramanca kesif u
çuşlariyle temayüz etmişlerdir.~ Tay
yarelerimiz vazifelerini almanlcınn 
mütekasif baraj ateşlerine rağmen ifa 
eylemişlerdir. 

FCCiARO GAZETESİNİN LONDRA MUHABİRİNDEN 

talıa'nrn '' 1 fi " .. 1 k ] · · · saçma a ar unvan ı ma a esınde ı~aret edılmektedir. 
"Nöbet değiftirmeA. 1 

nu gazete diyor ki= 'S 'ovyef f ı'nlandı'ya 
"17 senelik hayatına ve eserlerine • 

r~ğınen faşist İtalya, henüz demokra-
'! matbuatı için meçhul bir memleket- .. k ı 1 k 'fd' 
t~r'. Demokrasi memleketleri gazeteıe- muza ere efl esı 1 
rının İtalyan siyasetinin bu safhasını 
beynelmilel hadisat ile ve yahut mu
hayyel milli İtalyan hadiseleri ile a
lakadar göstermek suretindeki iddia
larını başka türlü izah etmeğe imkan

B. Molotol'un nutku 
Berlin'cle büyük bir sabır;ızlıkla 

beklenen ve fakat zannımca o kadar 

Yoktur. 

. "Nöbet değiştirme", faşist rejimi i
Çın normal bir hadisedir. Zira zimam
darların sandalyelerine yapışıp kal
mamaları ve işte ve mesuliyetlerde bir 
devir ve intikal vukua gelmesi zaru
ridir. Starace, 8 senedenberi fırkanın 
sekreteri icli. Ve askerlerin hemen he
men kaffesi beş senedenberi mevki
lerini işgal etmekte idiler. 

En uzun ömürlü hükümet 
Salı günü değiştirilmiş olan hükü

met, faşist rejiminin en uzun ömürlü 
hükümetidir. 

A Bundan başka hükümetin yeni er
kanının hepsinin eııki faşizm muhafız 
larından olmaları faşizmin inkılabı
nın ideolojilerine her zamandan ziya
de sadık olduğunu göstermektedir. 

Faşizm, komünizm aleyhtarı olmak
ta berdevamdır, fakat aynı zamanda 
demokratların aleyhindedir. Hüküme
ti ve memleketi idare eden tek bir a
dam vardır, o da Musolini'dir. Bu de
fa yapılan nöbet değiitrmiye rağmen 
g.erek dahilde, gerek hariçte İtalyan 
ııyaseti değişmiş değildir. Faşist İ
talya, mevkiini ve takip etmekte oldu
ğu istikametleri muhafaza etmekte -
dir. 

Avrupa vakayii ile dünya hadiseleri 
ltalya'yı telakkilerinde ve işlerinde 
her ı:amandan ziyade azimkar bulacak 
tır." 

(BaF 1 inci sayfada) memnuniyet uyandırmıyan Molotof-
Sovyetlerin genişlerıesinden endişe un nutku hükiimetimiz tarafından dik 
duymakta olan Almanya, Moskovanın 1 katle tetkik olunmuştur. Hükümeti _ 
J.~inlandiya hakkındaki taleplerini ha- ı miz bu nutkun muhteviyatını bilhassa 
fıfletmek maksadiyle gayet ihtiyat - sovytelerin müstakbel emelleri hak -
kar bazı teşebbüsler yapmışsa da, her kındaki kısımlarını alal:a ile kaydey
h~n~i bir muvaffakiyet elde edeme- !emiştir Burada şunu i~cırct etmeği 
mıştır. faydalı bulurum ki Molotof bundan 

Sovyet taleplerinin mahiyeti eveiki 31 mayıs nutkunda hükiimeti -
Stokholm, 2 a.a. - Bütün İsveç ga- nin enternasyonal bir harbe süriiklen

zeteleri Rusya'nın Finlandiyadan yap mek istemediğini ve her türlü tcca -
tığı talepleri tetkik etmekte ve bu ta- viiz tehlikelerinin tcvessüüne karşı 
leplerden bazılarının katiyen kabul e- ~oyacak gayretlere iştirak edC'ceğini 
dilemezliğini müttefikan kaydeyle- söylemişti. Bu, ingiliz hiil:i.imctinin 
mektedir. de hattı hareketidir. Fakat miittefik-

Bu kabul edilmez taleplerin başlı- lerin harp gayeleri hakkında Moioto
cası Hangoe veya Perkkala'da bir üs- fun lutufkar kelime oyunlarına ehe
sübahri tesisi ile Finlandiya ile Lado- miyet vermek külfetini ihtiyar etmi
ga gölü arasında Korcli'nin askerlik- ycceğim. 
ten tecrididir. Harp gayelerimizi gayet açık ifa -

Gazetelere nazaran Rusya Finlandi- delcrie evelce izah ettik ve katiyen 
ya'nın bütiin müdafaa teşkilatını sıkı 1 kaniim ki, bütün dünya milletlerinin 
bir kontrole tabi tutmak istemekte- buyiık ekı;criyeti bunu tamamiyle 
dir. Bundan başka Rusların Stokholm takdir etmiştir. 
ün 20 mil ötesine yerleşmeleri İsveç Dominyon/ar murahhaslariyle 
için de bir tehlikedir. görüfmeler 

Müzakereler kesildi İmparatorlukta harp etmek kara -
Amsterdam z a.a. _ Helsinki'd rının ne kadar umumi olduğunun 

Telgraf gaze;esine bildirildiğine g~~ son giinlerde gözlere çarpan bir deli
re Sovyet _ Finlandiya müzakerele~i lini lıuld~k: }\:anadadan. A.vu~turalya-
inkıtaa uğramıştır. dan. Yenı Zelandadan, Hındıstaııdan 

B b h M k • 1 p· 1 Londraya kadar nazırlar ve murah-u sa a os ova ya ge en ın an- .. 
d . h · h · · k . 1. - . . 1 lıaslar gddı. Bunlar ıngılız nazır.an -
ıya eyetı arıcıye omıser ıgı ı e . . . 

t 1 · b h d - nı ve ) aptıgımız g:ıy.etı gozıerıyıe 
emasa ge mıye ey u e yere ugraş- .. k . · d O 1 •. k • 

t •ı ı t f ·ı St ı· · "k k gormc ıçın ı;eı ıler. n a.ıa onuş-
mış ır. n o o o ı e a ının yu se . . 

t 1. · ·ı 1 ld ki mıya başıadıK ve ımparatorluk aksa-sovye mec ısı ı e meşgu o u arı ve . . . . 
b. 1 h b .. .. .. . . k4 mından her bırının muşterek vazıte -
ınaena ey ugun goruşmıye ım an . . . . .· 
ı d • F' ı d' h . b'ld. ye ıştıraklerını ne suretle tanz1m e-

r0ı·ım~ tı~ı ın an ıya eyetıne 1 1 - debiıoce~ımızi tetıdk ed yoruz. 
mış ır. 1m 1 ~ ı · ·ı parator ugun ngıltere ı e mane-

vi teşriki mesai hususunda nasıl bir 
mürüvvetle hareket ettiğini Avam B. Molotof'un nutkundan sonra 

Beyaz saray Kalininin 
.B. Ruzvelt'in sulh mesajına cevaben gönderdiği 

Kamarası bilir. 
Şimdi imparatorluk hükümetlerin

den her birinin planlarını Londraya 
gelen murahhaslar sayesinde daha i
yi anlıyacağız. Bu, bizim için fevka
lade kıymetlidir. 

l ngil tere' yi tehdit 
eden tehlike ... bir telgrafını ne§ retti 

Bize gelince, dominyonlar ve Hin
. M.o~kova, 2 a.a. - Reuter muhabiri ı mebusu demokrat Maccormack, Mos- diı.tan ht.ikümetlerinin müşterek me -

bıJdırıyor: kova'daki Amerika büyük elçisinin seleleri ve binaenaleyh bunları en 
Moskova'daki amerikan mahfilleri, ı Molotof'un nutkunda Finlandiya- iyi ve en çobuk tarzda halletmek ça-

~· Molotof'un B. Roosevelt'c yaptı- sovyet ihtilafına Roosevelt'in mt.ida- relerinin ne olacağını tamamiyle an
gı hücumlardan ve ezcümle Fili pin ı halesinden bahseden kısmı protesto lıyacaklarını ümi l ediyoruz. 
~e Küba hakkındaki telmihlerinden etmesini istemiştir. Harp başlar başlamaz imparatorlu
ıncinmiş bulunmaktadır. Mebus. bu nutkun meclisteki bita- ğun her tarafından bize müzaharet 

B. Molotof'un nutkunda Romanya raflık kanunu müzakerelerine mücla _ temin eden mesajlara hükümet namı 
Ve Besarabya hakkında bir tek kelime hale için bir rus manevrası olduğunu na teşekkür etmiştim. Halbuki biz on-
bile bulunmaması da nazar dikkati iddia eylemiştir. lanlan hiç bir şey istememiştik. İngil-
telbetmektedir. S l · A h l . te?e onları kendi rızaları hilafına har ovyet erın meri a e çısi hare-
Ayrıca, Moskova'da, halen rus li _ ket etti be girmiye mecbur etmiyecektir. 

rn.anlarında bulunan alman gemileri _ Bu kadar muhtelif ırklardan mü -
Geneva, 2 a.a. - Sovyetler birliği- kk h · h 

nın Sovyetler tarafından satın alına- re ep mu telıf milletlerin bu are-

H arp, İngiliz siyasetinin isti

kametinde hiç bir değişik 
lik yapmamıştır. Dikkat edilecek 
ikinci nokta da şudur: İngiltere'
nin muharip vaziyetinde bulunma
sının, biribirine bağlı iki neticesi 
olmuştur; İngiliz siyaseti hem da
ha gizli hem de daha vazıh tutul
muştur. 

İngilizler siyasetlerini gizli tu
tarak yapacakları işleri düşmandan 
saklamaktadır. Sulh zamanında ya
pılan müzakereler gizli tutulmadı
ğı için zararları olmuş ve diplo
matlar bundan çok zaman acı acı 
şikayet etmişlerdir. 

İngi1izleriı1, harp zamanında si
yasetlerini daha vazıh tutmaiarının 
sebebi şudur: şüphe:;iz ki sulh za
mamnda böyle bir tedbir almaları
na hiç de lüzum yoktu. Çünkü harp 
halimle iken Çemberleyn Hitler'e 
me§Üm adam diyebilir. Düşman 
dUşınandır. Halbuki samimi mütte
fiklere karşı İngiltere siyaset yap
maz. 
Harbın başlangıcındanberi ingi

liz t>iyaseti bir çok mevzular üze
rinde durmuştur. Bu mevzular şun
lardır: 

1 - Almanya'yı yalnız bırak

mak. Bu, esas gayedir. İngiltere 
bunu temin etmek için A ·'llanya'yı 
abluka altına almak ve bitaraf ge
mileri kontrol ederek Almanya'ya 
bir şey satın aldırmadığı gibi sat
tırmamaya çalışmıştır. 

2 - İngiliz siyasetinin ikinci g1-
yesi de Almanya'ya diişman olan 
devletlerin, ona karşı mücadelele
rini genişletmektir. Bu İngiltere i
çin uzak gaye olmakla beraber bi
rinci gayenin tabii neticesidir. 

İngiliz diplomatları bir aydanbe
ri bu iki gaye için fransızlarla tam 
bir işJirliği kurmaya çalışmakta
dır. Bundan şu neticeler çıkmış
tır: 

l - Harp başlamazdan evel Ak
deniz havzası başlıca harp sahala
rından biri olacak eleniyordu. Al
man - rus ittifakı imzalandıktan 

sonra Akdeniz meselesi daha çok 
tehlikeli olmaya başlamıştı. Alınan
lar tiirkleri İngiliz ve fransızlardan 
ayırdık diye böbürleniyorlardı. Bü
yük leh felaketinden sonra alınan
ların Tuna havzasına ve Balkan
lara doğru yürüyüşünü kim durdu
racak, diye merak ediliyordu. 

Fakat buglin, İngiliz diplomatla
rı, Akdeniz'i Balkan ve Tuna Av
rupa'sını bit2raf telakki etmekte -
dir. 

2 - Bu bitaraflık geniş mikyas
ta, İngiliz - türk münasebetlerinin 
bir neticesidir. Türkler sözlerini 
tutar, ve ingilizler hiç bir zaman 
Türklerin sözlerinden şüphe et
mez. Türkler, bir taraftan alın.an

ların Romanya'ya olan doğru yol
larını keserken, diğer taraf tan İn
gilizler, Saraçoğlu'nun Moskova 'ya 
hareketini endişesiz, hatta bilakis 

meserretle karşıladılar. 
3 - Bir Akdeniz devleti olan 

Türkiye ile yapılan ittifak İtaly<ı
yı aiakadar eder. Musolini hiç bır 
teşebbüste bulunmıyacağını te~
rar etmiştir. Başta Çemberlayn ol
mak üzere Musolini ile beraber, 
Aimanya'nın oı..tim ıstediklerini o
na vererek onu hoşnut etmek iste
miyen, ingilizlerclir. 

İngiliz s:ynseti ayni zamanda ts
panj a'nı~ bitaraflığı içın çahşmak
tı:dır. Bıtaraf cle\•letlerin listesine 
İspanyayı da ilave edecek olur
slk daire tamamdır. lfalihazırda 
Akdeniz havza:ıı, Tuııa ve Balka:l 
Avrupa arı Almar.ya'nın umıtı~ri 
h~Iafma olarak bıtaraflaştırılmış
larc!ır. 

4 - İngiltere har~e başlarken 
Uzak şa~·kta vaziyet fena idi. Al
manlarla ru:ıların, ~demitecaviız 

denen paktları dünyanın bir kıs -
mında istemiyerek işe yaramı~tır. 
Bu ittifak akdedildikten sonra İn
gilizler vaziyetlerini i:untlcndir
mişlerdir. 

Bahsi pek az geçen İngiliz - ja
~on müzakereleri iyi şekilde de
vam etmektedir. Tokyo hükümeti 
atılganlığını azaltmıştır. 

5 - İngiliz siyaseti . Birleşik A
mer~l:a ve onun yapacağı bc:c::lıca e
konomi yardımlarını çok gı,zli tu
tuyor. 

6 - Harp başladığı zaman en 
çok tehlikede gibi gorünen memle
ketler bugün ikinci planda kalmış
tır. Bugün İngiliz diplomatlarım 
endi~elendiren yeni l:ıir t::hlike 
mm takası belirmlştir: İskandinav
ya. 

İngilizlerin İskandin::vya için bu 
kadar endişe duymalarına sebep İs
kandinav devletlerinden hele iki 
tanesinin birer deniz devleti olu
şudur. Almanlar, garbe saldırdık
tan, şarka ve cenup şarkiye doğru 
uzandıktan sonra bir de şimale mi 
ciönecekler? 

Almanya, İsveç'in demir, Nor
veç'in bakır madenlerine, Danim<ır
ka'nın meralarına göz dikmektedir 
Mal(ımdur ki isveçliler, norveçli
ler ve danimarkalıların nazi reji
mine karşı ne bir sempatileri var
dır, hatta ne de bu rejime karşı 
dehşetli bir nefret beslerler. Fakat 
bu memleketler yalnız İngiltere ile 
ticaret yapmak isterler. 

Lakin almanlar, boyuna bu İs
kandinav memleketlerinin vapur
larını batırıyorlar. Londra ile mü
nasebatta bulundular diye tehdit 
ediyorlar. 

Rusların, İskandinav devletleri
ne kar~ı aldığı vaziyet de gözden 
uzak tutuimamalıdır. 

İ~te, bir aylık harpten sonra in
gilizlerin görüşlerine göre umumi
yetle mergup siyasi vaziyetin top
tan bilançosu budur! 

Le Figaro'da yazan 
Marie de Monıousse 

nin yeni Amerika birleşik devletleri k · d İ h 
Cağı hakkındaki cayiaları teyit eden etı c gösterir ki, ngiltereyi te -
h :r büyük elçisi Konstantin Umanski ve d' d · İ d • 

er hangi bir ma Cımat, bu ana kadar, ıt e en tehlike, ngilterenin i aresı 
Japonya'nın sabık Berlin büyük elçi- ı d .. f' · mevcut değildir. a tın a muste ıd oldukları hürıyet ve 
si B. Oşima, dün akşam hareket eden refahı da tehdit eylediğini tamamiy-

"Döyçland,, kruvazöründe 
Manidar bir cevap "Rex" transatlantiği ile Nevyorka le müdrik bulunuyorlar. 

.:Vaşington, 2 a.a. - Beyaz saray, hareket etmişlerdir. Bidayetlerde müstemlekelerin yar-
~u~ akşam, Ameriak birleşik devlet- dımı daha ziyade ekonomik olacaksa 
~rı reisi B. Roosevelt'in, 15 mayıs ta- Almanyamn Moskova da İngilterede bulunan müstemleke -
rıh)' · 

Bahrdığı gemilerin mürettebatını aldiği ıç ı n 

- s-· 

Ankara' da milli 

piyango biletlerini 
kimler satacak ! 

Tayyare piyango biletleri satısı i{'lni 
üzerine alan milli piyango idıııesi Anka • 
radaki satısı bizzat idare ctmiye karar 
vermişti. Bunun üzerine Ankaradaki es.ci 
bayilerden bazıları Maliye Vekaletine 
muracaatta bulunmuşlardır. Haber aldığı
mıza göre milli piyango idaresi bu husus. 
ta yeni bir karar almış ve bayikrin de za
rarını mucip olmıyııcak bir formül bulmuş
tur. Bu karara göre tayyare piyango bi
letleri milli piyango idaresinin gişelerin
de satılabileceği gibi istiyc.n vatandaı'ar 
da bu işi ııerbestçe görebileceklerdir. Ba
yilerden bir çokları mür2caatta bulunmuı 
ve satmak üzere idareden bilet almışlar • 
dır. 

Türk Ta ih K 'rumu 

Um mi heyetinin 
ü 'Ü f pl~ntısı 

Türk Tarih kurumunun umumt heyeti 
dün saat 15 de halkevmdeki merkezinde il
mi bır toplantı )'apmış ve bu toplantıda 
kurum tiyclerinden. Maarif vekilliği müze
ler dairesi müdürü ve Alacahüyük hafri
yatı dirc1aörü lHımit Koşay, Alacahüyük 
hafriyatından elde e.dilen neticeler hak 
kında bir teblig okumuştur. Plan, resim. 
ve orijinal eserler gösterilmek auretiyl' 
caııbndırılan bu tcbligde Alacahüyültta 
me)daı a çıkarılan ve eti devrinden kalko
lit;k devre kadar temadi eden kültür ve 
mimari katları ve katlarda bulunan kül 
tiır eşyası başka hafriyatlarla mukayese 
suretiyle izah edilmiştir. Bu tebliğe na 
zaran Alacahiıyıikte üst üste dört eti mi· 
mazi katı bulunmaktadır. Bunlardan ia 
kn'csli kapı en muahhar devre a.ttir. t 
'tinci ve üçimcu n "mari katlar, büyük öl. 
ciıde snrta muhad mabetlerdir. Mabetle 
rin b'rinJc bulunr.n ve hiyoroılif mühür 
iz:ni t~~ıyan buyiık küplerle bir eti ki 
!erindeki sifonlu kap ve muhtelif kült e1-
)-r!Sı bilha:ıs:ı zikre ı;ayandır. 

Kalın bir yangın tabakasiyla ayrılan ctl 
devrinden sonra dort mimari kat? ihtiva 
eden ve M iU.ttan önce ücüncü bin yıla te
sadüf eden bakır devri katında 1935 den• 
beri 12 adet kıra! ailesine mensup eşhasa 
ait mezarlar bulunmuştur. Bu mezarlar 
dan çık n eserler zenginlik bakımmdan 

M ezopotamyada sumerlerc ait Ur ıclırin
de bulunmuş olan kıra! mezarlarındaki eş 
yalarla ancak kabili kıyutır, Bu eserler 
türlü şekillen:le gİincş kursları, altın, ~ 
miiş kapkacak, ziynet eşyası, ceyik boia 
figürinlcri, bereket illi.hesi heynlcllı:leri 
gibi dini eşya ve silahlardan ibarettir. Kül 
ti:r tarihi için büyük ehemiyeti h.z olan 
bu eserler hayvan mücudelesi ve Zoomorf 
tefekkür tarzına müıtenit bir iç q;,a kfil 
türünün Önasya kıiltlirii üzerine olan te
sirini göstermekte ve bilhassa geyik bey 
kelleri bunlara ait Nuin Ula ve Ordosta. 
bulunan eserler ve keza !çasya kültürü ila 
munascbeti ecnebi alimler tarafındın röı 
terilen Koban havzasındaki Maikop bulun 
tulariyle büyük müşabehet arzetmektedil'. 

(•.•.) 

(Bnyram Çocukta zevk ve 
Nete doğurur) 

Sevgili yavrularınızın bay
ramhklarını hazırlarken Ço
cuk Esirgeme Kurumunun 
Keçiören Anakucağrndaki 
yavruları da sevindirmcnizi 
Kurum saygı ile diler. 

(ESKi GAZETE ) ler 

Bir kilo gazete varlığı ile 
günde iki çocuk doyurulabi
lir. Okuduğunuz gazeteler i 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
vermenizi Kurum saygı ile 
diler. 

b' ı sulh mesajına cevaben sovyetler lerın orduya kaydolunmak için yap -
~rı~ğ~ ~üksek sovyet divanı reis~ ~- sefiri Cerline gidiyor tıkiarı muracaattan dolayı şükranımı 
alının den aldığı cevabı neşr ıçın arzetmek isterim. 

matbuata vermiştir. Berlin, 2 a.a. - D. N. B. ajansı bil- Tıpkı İngilizler gibi ..• 
k A.lt~ ay evel gelen bu telgrafta. B diriyor: Hükümet müstemleke adamlarını 
.. alının, "Finlandiya da dahil olmak Almanya'nın Moskova büyük elçisi kullanmak niyetindedir. Bu hususta
~z~r;, Avrupa'daki müstakil devlet - kont von der Schulenberg, bugün Ber ki planlar tatbik edilmiye başlanıl -
1 e~ı ışgal etmemesini B. Hitler'den ta- Jin'e hareket etmektedir, kendisi Ber- mıştır. Müstemlekelerde alaylar teş-
1~ eden B. Roosevelt'in bu asil hare- lin'de bir kaç giin kalacaktır. ki! edilmektedir. Meselfı garbi Afri
ı:et· k 

büyük bir kalabalık var 
(Başı 1 in ci sayfada) 

1 

tebatı, bir İngiliz vapuru tarafından 

B • al t l • • b tt kurtarılmış ve karaya çıkarılmıştır. 
ır man pe ro gemı.. a ı 

Bir ge..rni taarruza uğradı 
Nevyork , 2 a .a. - Nevyork Times 

gazetesinin muhabiri bildiriyor: Cebelüttarık, 2 a.a. - Egba isimli 

disesinden beri, hiç bir amerikan ge
misinin müsadere edilmemiş olması, 

Amerika tüccar vapurlariyle Avrupa
ya nakledilen emtinanın harp tehlike
sine karşı sigortası priminde tenzilat 
yapılmasını icabettirmiştir. 

tı' .ı .. arşısında duyduğu derin ~empa- S l . b b kadaki kuvetler bir misli ve şarki Af-
Yı bildirmekte idi. eya ıatın se e i rika'daki silahendazlar mevcudu ise 

} Bu telgrafın neşri hakkında ayrıca Kopenhag, 2 a.a. - Natinonele Fi- üç mislı arttırılmıştır. 

1
• r hangi bir izahat verilmemektedir. deude, Berlin'den istihbar ediyor: Vaziyet şudur ki, müstemleke gö

cl ~kat B. Molotof'un dünkü nutkun- Moskova'daki alman sefiri, Molo - nüllüleri bugün ihtiyaçlarını artan 
B. Roosevelt'e yaptığı hücumları tof'un nutku h::ıkkındaki raporunu miktarda müracaatta bulunuyorlar. 

11 
• teakip neşredilmiş olması sarih bir vermek üzere acilen Berlin'e davet e- Bundan bir müddet evel müstemle-

~ana ifnde etmekte ve bizzat Katinin- dilmiştir. keliler ve himaye altında bulunanlar 

tııı bu telgrafı kafi ve vazih bir cevap Siyasi alman mahafili, Sovyet Rus- orduya tıpkı İngilteredeki ingilizler 
:!Ş~:iJ eylemektedir. ya ile askeri bir misak akdi ümidinde gibi, aynı şartlarla kabul edildiklerini 

13. Puzveltin s::kreteri, Molotofun bulunduğundan dolayı Almanya'nın ilan ettik. İşte imı)aratorlug-un bize 
1'• ' 

Friedrich ismindeki alman petrol 
vapuru Caraibes denizinde ingilizle
rin Dispateh kruvazörü tarafından 

yakalanmıştır. 

Alman vapuruna kruvazörden silah
lı bir müfreze geldiği zaman, alman 
vapurunun kaptanı su kapaklarını aç
tırttığını bildirmiş ve biraz sonra da 
vapur, içindeki 40.000 varil petrol ile 
birlikte batmıştır. 

40 kişiden mürekkep olan müret te
bat Jamaik'e çıkarılmıştır. 

t ·•ınu Amerika reisiciinıhuruna bu nutuk dolayısiyle canı sıkılmış ol- yaptığı yardım. Bu yardım için gel-
: u bitaraflık k=--nununun Amerika duğunu iddia etmenin saçma olacağı- mekte ve sevinçle kabul olunmakta- Bir İngiliz gemiıi daha batırıldı 

~-e;:Jısinde müz2kere edileceji b:r ı nı beyan etmektedirler. Bu mahafil- dır. Lond 2 B. 1 d . ... -~d b . .. , . . • ra, a.a. - ır a man enız-
n:ı- • a. u kadar hararetlı h:.ıcum et - de Almanya nın yalnız başına ke~dı- 1 Bu ı ngiliz kıralına sadakat yemmi 11tı gemisi Ati t'k d · . d . . 

... sının pek de tesadüfi bir şey el- 5: 11 ; müdafaa edecek derecede kuvet- yapmış olan toprakların se•best teşri- liz "B ro t '., an 
1 etnız ı'?11 e, ~ngı-

rnudığ 
1 

. . • .. · R d l 1 . . . • • n e vapurunu orpı emış ve e· ını soy em!ştır . li olduğu ve ne usya ne ~ ta - kı meaaısının, asil bir dava uğrunda batırmıştır. 

~ ~merika mebusunun t!21ebi ı ya'dan hiç bir z~a~ a_:ıkeri hır mu.a-1 ~a~ılan fedakarlığın parlak bir misa- i "Bront e" vapuru, 4317 tonll!to hac-
Cl§ıngton, 2 a.a. - Massachassets venet talep etmedığı soylenmektedır. lıdır. minde idi Va .. O k . ' l ' k .. . p urun T ıtı ı muret-

İngiliz vapuru, telsizle verdiği bir ha-
berde, bu sabah Mader açıklarında bu
lunduğu sırada bir alman tahtelbahiri 
tarafından taarruza uğradığını, top a
teşine tutulan tahtelbahirin kaçmağa 
muvaffak olduğunu bildirmektedir. 

imdat işaretleri 

Londra, 2 a.a. - Bir ingiliz vapuru, 

imdat işareti vererek tahtelbahir gö

ründüğiinü bildirmiştir. O zamandan
beri sükfıt devam etmektedir. Bu va
pur Amerika sularında bulunduğun
dan, tahtelbahir, Birlc§ik Amerika bi
taraflığını ihlal etmiştir. Bibb ve Ex
cambion isimli iki arnerika gemisi, 
son sürat!e vaka mahalline gitr.ı!şler
dir. 

Si.6orta primleri ucuzladı 
Nevyork, 2 a.&. - City of Flint ha-

Vapurların arCl§tırılnuuını 
önliyecek bir tedbir 

Londra, 2 a.a. - Yabancı memle . 

ketlerdeki İngiliz elçilikleri bitaraf 

gemilere vesika verecekler ve bu ve
sikalar mczkfir gemilerdeki hamule

nin araştırılmasının önüne geçecektir. 

Gemi dcnizalt ları mı 
besliyordu? 

Londra, 2 a.a. - Kararip denizinde 

batan alman Fricseich petrol gemisi

nın or2lardakı alman denizaltılar:nı 

beslemek vazifesiyle milkelle! olduğu 

tahmin edilmektedir. 

İngiliz kruvazörü uırafından yaka
lanacağı andadır ki Freidrich kendi 
kendini batırmıştır.' 



-6-

A vusturalya 

hararetle 

silahlanıyor 

Ordu için 5915 milyon 

Sterlin harcanacak 
Sydney, 2 a.a. - Avusturalya bat

vekili Menzie, parlimentoda söylediği 
bir nutukta aşağıdaki izahatı vermiı
tir: 

Ambargo kaydı amerikan bitaraflık 
kanunundan kaldırılır kaldırılmaz, A
vusturalya, silahlanmasını tamamla -
mak için, Amerika birleıik devletle -
rinden 100 Lockheed tayyaresi satın 
alacak, 3 torpido muhribi ısmarlıya -
caktır. 

Avusturalya, ordusunu motörlen
dirmek için, bir buçuk milyon ingi· 
tiz lirası sarfedecek, yeniden dört mü
himmat fabrikası kuracak, Avrupa'ya 
gönderilmek Uzere 20 bin kiıilik bir 
kuvet hazırlıyacaktır. 

Avusturalya, ordu için 4 bin otomo
bil inıa etmektedir. Ordu için aarfe
dilen miktar, elli dokuz buçuk milyon 
lngiliz lirasıdır. Havacılık için sarfe
dilen para, bu yek<inun dıJında bu
lunmaktadır. 

Gemi inıaatı Ja yapılacalı 
Avuıturalya Baıvekili, Avusturalya 

hükQmetinin bahri in184tını takviye 
etmek ve hatta arzu ettiği takdirde bili 
yük Britanya hesabına gemiler inp ey 
lemek tasavurunda olduğunu beyan et
miıtir •• 

Avuıturalya hilkQmeti, ayni zaman
da seri ve kuvetli ticaret gemileri de 
kirahyacaktır. Bu gemiler, müsellah 
Yapurlara ve hatti dütman muhrible
rine karşı koyabilmeğe medar olacak 
olan silahlarla techiz edilecektir. Bu 
remflerin bir kısmı Avusturalya'nın 
harp donanmasına, l zıları da ingiliz 
amirallık dairesine ait olacaktır. 60 
ıemfye müdafaaya mahsus bataryalar 
konulacaktır. 

Uzun süren ıiddelll 

~arpıpnalardın sonra 

Çin kıtaları iki 
şehri geri aldılar 
Çenıçov, 2 a.a. - Çell, Vançung ve 

Huanifsi'nin geri alınmasından son
ra. Çin kuvetleri, Taykang'ın timalin· 
de Utzli ıehrine hücuma başlamıılar
dır. Bir kaç ı:ün süren tiddetli muha
rebelerden sonra bu ıehir de çinliler 
tarafından istirdat edilmittir. Japon 
Jıcıtaları Taykang istikametinde geri 
sekilmektedirler. 

1 Bil' ıelıir Jalıa i•tirJat edildi 
HonJıcong, 2 a.a. - Çin ajansı bil

diriyor: 
Şiddetli bir çarpıpnadan sonra, Ho

nan'ın timalinde Tankia ıehrinin is -
tirdat edildiği haber alınmııtır. 

Japonlar, 250 telefat vermiılerdir. 
Bir çok mühimmat da çinlilerin eline 
ıeçmiıtir. 

İsviçre'de ahnan 
emniyet tedbirleri 

• 

T. IS BANKASI 
1940 Küçük cari hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 lkincitetrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 
Kumbaralı ve Jcumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 

kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 İKRAMİYEL~Rt 
1 Adet 2000 Liralık== 2000. - Lira 

3 il 1000 il = 3000. il 

6 500 - 3000. -il il il 

12 il 250 il == 3000. il 

40 il 100 il == 4000. il 

75 50 - 3750. -il il il 

210 25 - 5250. " -il il 

11111111111111r111111111111111111111111111aa11ıı11111111111111111111111111111111 

Türkiye lı Bankasına para yatırmalıla yalnız para birik
tirmİf olmaz, aynı zamanda taliinizi de denemiı olursunuz. 

lngilterede tereyağı ve 
jambon üzerinde 

tahdidat 
Londra, 2 a.a. - Reuter: 
Hükümet, tereyağı ve jambon nrfi· 

yatına tahdidat koymuftur. Adam ba
tına, haftada dört ons tereyağı ve 4 
ons jambon alınabilecektir. Bunun se
bebi, Avrupa'dan az miktarda tereya
ğı gelmesi ve hükümetin uzak mem
leketlerden ithalit için lazım gelen 
tertibatı henüz tamamiyle almamıı 

bulunmasıdır. 

Margarin istihsali, İngiltere için 
tamamiyle kafi miktardadır. 

mek isteyenlerin her gün Encümen 
kalemine ve isteklilerin de 10-11-939 
cuma günü saat 10,30 da Belediye en
cümenine mUracaatları (5495) 15507 

2 memur ahnacak 
Belediye Reislitinden ı 

Su lıleri İdaresi için (75) lira ilc
retli bir levazım ve bir milracaat me
muru alınacaktır. 

İstekliler arasında 8-11-939 tarihin
de aaat 17 de Belediye içtima salonun
da müsabaka yapılacaktır. lstekliler 
7-11-939 öğleye kadar aşağıdaki vesi
kaları Su idaresine vermelidirler. 

1 - Pullu ve fotoğraflı bir istida 
2 - Lise mezunu olduklarına dair 

vesika 

939 dan itibaren 15 gün daha kapalı li fOSe inpatına talip ~uhur etmcdl
eksiltmeye konmuıtur. ğınden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 

Mukavele, eksiltme projeleri ve bu maddesine tevfikan 31.10.1939 tarihin
ite ait evrakı keıfiye Nafıa Müdürlü- den 20.11.1939 pazartesi günü saat 
ğünde görülebilir. 15,30 a kadar temdit edilmi1tir. İltek

Muvakkat teminat 3521 lira 79 ku- lilerin evelki ıeraite tevfikan müra-
ruştur. caatları. (5610) 15586 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve 
Nafıadan almış oldukları vesikalara 
istinaden yüksek mühendis veya mi
mar kullanacaklarına dair vesika ve 
939 yılına aid ticaret odası kağıtları 

ve muvakkat teminat mektupları ile 
birlikte 9-11-939 perşembe günü saat 
14 de kadar İzmit Halk Partisi ihale 
komisyonuna müracaatları lhtmdır. 
"8890" (5569) 15520 

Köprü inşaatı 
Artvin Valiliğinden : 

1 - Hopa Borçka yolunun muhte· 
lif kilometrelerindeki bet adet köp
rünün betonarme tabliye in§aatı ve bu 
köprülerin muvakkat geçidi ve 1/ 025 
inci kilometresindeki istinat duvarı 
inşaatı işi yirmi gün müddetle kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıı
tır. 

2 - Bu işlerin mecmuu keşif bedeli 
on altı bin dörtyüz altmış üç lira kırk 
bir kuruştur. 

3 - Eksiltme 17 ikinciteşrin 939 
cuma günü saat 15 te Çoruh nafıa mü
dürlüğünde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin evrakı fenniyeyi 
Çoruh nafıa müdürlüğünde okuyabi· 
lirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için İs· 
tekliter bin iki yüz otuz dört lira yet· 
miş altı kuruşluk teminat ile ehliyet 
vesikası ve cari seneye ait ticaret o
dası makbuzu teklif makbuzu ile bir
likte komisyona vermeleri lazımdır. 

latekliler ehliyet vesikasının verilme· 
si için eksiltmenin yapılacağı günden 
on sekiz gün evel bir istida ile vilaye
te müracaatları muktazidir. Bu müd
det zarfında vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye giremezler. 

6 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuzu veya mektubu ticaret odası 
makbuzu ve ehliyet vesikası ile teklif 
mektuplarını ihale günil olan 17 ikin· 
citeşrin 939 cuma günü saat 14 de ek· 
siltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim edeceklerdir. Pos
tada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(5606) 15531 

inşaat yaptır1lacok 
Kütahy" Askeri Garnizon Satın 

Alma Komisyonu Bık.: 
1 - Kütahya tayyare garnizonun· 

da 61937 lira 62 kuruş ketif bedelli 
iki erat pavyonu ve 7814 lira 46 ku -
ruı ketif bedelli iki cephanelik yap· 
tırılacaktır. 

2 - Pavyon eksiltmesi kapalı zarf 
usuliyle ve cephanelik eksiltmesi a
çık eksiltme uauliyledir. 

3 - Eksiltme 17-11-939 cuma günü 
pavyon eksiltmesi saat 10 da ve cep -
hanelik eksiltmesi saat 16 da Kütah
ya merkez komutanlığı aatın alına ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Pavyonun muvakkat teminatı 
(4347) liradır. 

Cephaneliklerin muvakkat teminatı 
(590) liradır. 

Yol 
. 
ınşası 

Eakitehir Nafıa Müdürlüiünden: 
Eskitehir - Sivrihisar yolunun 

O + 000 - O + 524 arasında yapılacak 
16872,80 lira keıif bedelli inşaatın ka
palı zarf usuliyle yapılan eksiltmesin
de teklifler muvafık görülmediğinden 
20.11.1939 pazartesi günU saat 14,30 a 
kadar pazarlığa konulmuıtur. 

isteklilerin evelki prtlar dairesin
de vilayet daimi encümenine müraca
atları. (8994) (5611) 15587 

Pazarhkla bina inşaatı 
Eksiltme ilônı 

Adana 
den: 

Vakıflar Müdürlüfiin-

Eksiltmeye konulan iş: 

1 - İhalesi fesholunan ve 2490 nu
maralı kanunun 40 ıncı maddesi mu
cibince pazarlıkla eksiltmeye konu -
lan Adana'da Abidin paşa caddesin -
deki vakıf arsa üzerine olbaptaki pro
jesine göre apartıman inşaatıdır. 

2 - Bu inşaat maa müştemillt gö
türü olarak toptan ve pazarlıkla ve bir 
ay müddetle eksiltmeye konulmuıtur. 

3 - Keıif bedeli "47446" lira "74" 
kuruştur. 

4 - Bu inşaata ait fenni evrak ıun
lardır. 

A - Fennt şartname 
B - Mukavele projesi ve projeye 

bağlı vahidi fiyat cetveli. 
C - Eksiltme ıartnames 
D - Proje 
5 - Yukarıda yazılı evrak Ankara-

da vakıflar umum müdürlilfü inpat 
müdürlüğünden lstanbul'da vakıflar 
baş müdürlüğünden Adana'da Adana 
vakıflar müdürlüğünden iki lira otuz 
yedi kuruş mukabilinde alınabilir. 

6 - Pazarlıkla eksiltme 20.11.939 
atrihine raathyan pazartesi günü saat 
15 de Adana vakıflar idaresi binasın
da toplanacak komisyonda yapılacak
tır. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin "3558" 
lira "50" kuruıu teminat vermeleri ve 
&§ağıda yazılı vesikaları haiz olmala· 
rı şarttır. 

A - 1939 yılına ait ticaret oduı ve
sikası 

B - İhale tarihinden en u sekiz 
gün evel Adana'da nafıa müdürlüiün· 
den Ankara'da vakıflar umum müdür
lüğü inşaat müdürlüğünden İstanbul 
da İstanbul vakıflar bat mildilrlilğiln
den ve diğer vilayetlerde nafıa mü • 
dürlüklerinden alınmıı ve en u 
"35000" liralık tek bir bina inıaatı 
yapmıı ve muvaffak olmuı bulundu
ğunu bildiren yapı müteahhitliği vesi
kası. 

8 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat 
yüksek mimar veya yüksek inpat mü
hendisi olması veya bunlardan biri i
le müştereken eksiltmeye ittirlk et
meleri ve mukaveleyi birlikte imza et
meleri prttır. 

9 - Hariçten pazarlığa gireceklerin 

kilovat takatte bir Dizel elektrik gu 
rubunun tesis ve ilivesi 2490 sayılı a 
tırma, eksiltme ve ihale kanunu mu 
cibince (12061) lira (50) kuı uş bedel 
keıifle ve kapalı zarf usuliyle ikinc 
defa olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25-11-939 cumartes 
günü saat 10 da belediye dairesind 
toplanacak belediye encümeni tara 
fından yapılacaktır. 

3 - Bu işe girmek istiyenler (904) 
lira (61) kuru§ muvakkat teminatı 

kanunun tayin ettiği ve şartnamecl 
yazılı vesikaları aynı gün saat doku
za kadar belediye reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

4 - İstekliler eksiltme ıartnamesi 
ve projeleri Mardin belediyesinde gö
recekleri gibi parasız olarak suretle
rini de alabilirler. 

5 - İhale günü saat dokuzdan son
ra gelecek teklifler posta gecikmesi 
olsa dahi kabul edilmez. (9011-5653) 

15603 

Kapah zarf usnlHe 
eksiltme ilim 

Giimiif&De C. MüddeiumumDlfin 
den: 

1 - Eksiltmeye konulan it: 28619 
lira 80 kuruı ketif bedelli GümUıha
ne ceza evi inşaatıdır. 

2 - Bu ite ait prtname ve evrak 
ıunlardır. 

A • Eksiltme p.rtnamesl 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık iJleri genel tartna

mesi 
D - Yapı itleri fennt umum! ıartna-

mesi 
E - Keşif cedveli tahlili fiat 
F. Proje 
3 - İstekliler bu evrakı GOmt!t

hane C. müddei umumiliğinden 150 ku 
ruı mukabilinde alınabilirler. 

4 - Bu itin ihalesi ikinci tetrlnln 
18 inci cumartesi günü saat 10 da Gü
mü§hane C. müddei umumiliği odasın
da yapılacaktır. 

S - Bu ite girebilmek için istekli
lerin 2146 lira muvakkat teminat ver
meleri ve ihale gilnünden nihayet 8 
gün eveline kadar Gümüşhane valili
ğine müracaatları ve alacakları ehli
yet vesikalariyle birlikte 1939 yılına 
ait ticaret odası vesikasını ibraz etme
leri llzımdır. (9012) (5654) 15604 

1 nşaat mü na kasası 
Kocaeli P. T. T. Müdürlüfiln

den: 
Adapazarında yapılacak telefon mil 

ıeddide merkezi binası inpaı bir ay 
müddetle pazarlıkla eksiltmeye konul 
duğundan taliplerin evelki ilanda ya
zılı prtlar dairesinde Kocaeli P. T. T. 
müdürlüğüne müracaat etmeleri ve pa 
zarlığın 27.11.1939 pazartesi günü aaat 
onda yapılacağı ilan olunur. 

(9013-5655) 1.5605 

Bir makinist aranıyor 
Yozıat Belediyeainden : 
Elektrik santralındaki lokomobil\ 

itletmek için bir makiniste ihtiyacı

mız vardır. Şehri 100 lira ücret verile
cektir. Taliplerin vesaikle birlikte be
lediyemize müracaatları ilan olunur. 

15615 5 - Şartname keıif ve pllnlarını 
görmek istiyenler her gün komisyona 
müracaat edebilirler. "2490" numaralı kanun hükilmlerine --------------

6 - Ekailtmiye iştirak edecek o
lanlar kanunun icap ettirdiği vesaik 
mevcut olmak prtiyle (pavyona ait 
teklif mektuplarını saat dokuzda) 
makbuz mukabilinde komisyona ı11e -
receklerdir. 15555 

1 nşaat mü na kasası 

harfiyen riayet etmeleri luımdır. 

Postada vaki gecikmelerden mesuli • 
yet kabul edilmez. "3996" (5650) 15600 

1 nşaat mü na kasası 
Zonguldak Cümhuriyet Müddei· 

umumiliğinden : 

KAZALAR 

Elektrik tesisatı 
Bulancak Belediyeainden ı 

Berne: a.a. - Reuter ajansı bildiri- --------------

3 - Hllsnilhal tchadetnmnesl 
4 - Sıhhat raporu 
5 - Yüksek mektebe devam etmi

yeceğine dair bir teahhiltname. 

lıtanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel işletmeleri Umum Müdür
lüğünden: 

1 - Muhammen bedeli 18622,40 lira 
tutan Silahtar yeni kazan dairesi bi -
nasının ikmaline ait işlerin yapılması 
kapalı zarf usuliyle ek~iltmiye konul
muıtur. 

Zonguldak viliyeti içinde Bartın 

kasabasında yapılmakta olan ceza evi
nin 26886 lira 47 kurut ketif bedelli 
ikmali inpatı iti vahidi fiat esasiyle 
muhammen miktarlar üzerinden kapa· 
lı zarf usuliyle ekıitlmeye konulmuı
tur. Eksiltmesi 20-11-939 pazartesi gü
nü saat 11 de Zonguldak cümhuriyet 
müddeiumumiliğinde toplanacak ek· 
ıiltme komisyonu tarafından yapıla
caktır. Eksiltme ıartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak Zonguldak Na
fıa mildürlüğilnde ve cümhuriyet müd 
deiumumilik kaleminde görUlebilir. 
Muvakkat teminat 2017 liradır. Eksilt 
meye girmek istiyenlerin ihale gü
nünden en az sekiz giln evvel bir isti
da ile Zonguldak vilayetine müracaat 
ederek timdiye kadar en az 20000 lira 
keşif bedelli bu gibi inşaatı bir defada 
yapmıı olduklarını ispat ederek vesi· 
ka ibraz edip vilayet makamından a
lınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiy
le ticaret odasından bu yıl içinde alın 
mıı vesika ve teminatları ile birlikte 
teklif mektuplarını arttırma eksiltme 
ve ihale kanununun 33 Uncil maddesi
ne göre ihale saatinden bir saat evve
li olan saat ona kadar makbuz muka-

45 giln müddetle ve kapalı zarf uıu
liyle eksiltmeye çıkarılan (27394) lira 
72 kurut ketif bedelli Buluncak kaza
sında yapılacak elektrik tesisat ve aan 
tral binası inşasına istekli çıkmadı

lından evelki ilan,arımızdaki prtlar 
dahilinde 16.11.1939 perşembe günü 
saat 14 te ihalesi yapılmak üzere bir 
ay müddetle pazarlığa bırakılmııtır. 
isteklilerin Buluncak belediyesine 
müracaatları ilan olunur.(5646) 15599 

yor : 
HükUınet tarafından kabul edilen 

iki kararname, İsviçre eruiıinin bir 
kıamının bir müstevli tarafından iıgal 
edilmesi ihtimali bulunduğunu göster 
mektedir. 

Bu kararnamelerden biri böyle bir 
hal vukuunda halkın ne gibi hakları 

ve mecburiyetleri olacağını zikretmek 
te, ikinci kararname de, hududa fazla 
yakın sınai mUeaıeıelerin yer deği~
tirmeleri hususundaki kanuni mesele
lere müteallik bulunmaktadır. 

Berne'de bu kararlar manidar olmak 

O. HAVA YOLLARI 
(5619) i5568 

2 Hangar yapt1rılacak Nazarı dikkate 
Devlet Hava Yollanndan ı Ankara Belediyesinden: 

Ankara ve İstanbul meydanlarında 13315 sayılı Taksi otomobilinde unu· 
40 x 70 metre eb'adında yeniden iki tulmuı muhtelif paketlerde bayram· 
han&ar yaptırılacaktır. , . . lık sekiz kilo ıeker ile 26-10-1939 ta-

Bu veya. buna yakın eb adda tı.pl.erı rihinde Cebecideki pazardan alınmıı 
bulunan f ~rmal~.rın 15.1.t.9.39 tarıhıne ve hamala yilkletilmit olup hamalın 
kadar teıhm mu?detlerı fıat ve ~rt- mal sahibini gaip etmesinden dolayı 
ları bakında teklıfte bulunmaları ılln zabıtaya müracaatla tevdi ettiği 13 ki· 
olunur. (5573) 15521 lo muhtelif sebze belediye levazım 

h bf!raber, bunlardan tela~e dli.ımeğe -------------- Müdürlüğündedir. 

r.ıahal olmadığı söylenmektedir. 

Libya'ya gönderilen 

1 talyan köylüleri 

ANKARA BELEDlYESl 

100 metre lôstik 

ah nacak 
Ankara Belediyesinden 

4-11-939 tarihine kadar sahipleri zu
hur etmediği takdirde satılarak para
sının emanete alınacatı ilan olunur. 

15616 

ViLAYETLER 

2 - Muvakkat teminat 1396,68 lira 
dır. 

3 - Eksiltme 11. 11. 939 cumartesi 
gün il saat 11 de Metro han binasının 
betinci katında toplanacak olan art
tırma ve eksiltme komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Btı iJe ait prtnameler idarenin 
levazım mUdilrlüğünden parasız teda
rik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarının şartna
medeki tarifat dairesinde hazırlana -
rak Nafıa Vekaletinden alınacak ehli
yet vesikası ile birlikte saat 10 a ka -
dar 7 inci kattaki komisyon kitipliği
ne imza mukabilinde verilmiı bulun-
ması lizımdır. (8971/5600) 15563 

Şose 
. 
ınşası 

Elektrik tesisatı 

Nazilli Belediyesinden ı 
12.12.939 tarihine rastlayan sah gil· 

nü saat 14 de Nazilli belediye ihale 
encümeninde eksiltme komisyon oda
sında 42318 lira 84 kurut bedeli ketifli 
nafıa vek!letince musaddak Nazilli 
kasabası elektrik ıebeke ve transfor -
matör ve tesisatı 2490 sayılı kanun hü
kümlerine göre kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuıtur. 

Muvakkat teminat miktarı 3173 lira 
91 kuruıtur. 

Fenni ıartnarneleri, proje, keşif hü· 
lbası ile buna milteferri diğer evrak 
6 lira mukabilinde Nazilli belediyesi 
muhasebesinden alınabilir. 

Roma, 2 a.L - Libya'ya 11.000 köy 
1ü rı.akletmekte ve biri Venedik'ten, 
o.,eri Palermo'dan gelmekte bulunan 
~e her birine iki torpido refakat et· 
mekte olan iki gemi kafilesi, dün öğ· 
leden sonra Akdenizde karıılaımıtlar
dır. kafileler, Libya'ya doğru seyahat 
lerine devanı etmiılerdir. Bucün ru 
illal liınanında 6 cemi dcmirlemiı bu
lunacaktır. 

1 - Temizlik çöp arabaları teker
lekleri için alınacak olan 100 metro 
lastik on beJ gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuttur. 

Kapat. eksiltme ilônı 
Eskiıehir Nafıa 

Kocaeli C. H. Partiai Batkaala- den : 

Müdürlütün- bilinde komisyon reisliğine vermeleri 
ilan olunur. (9019-6662) 15602 

İsteklilerin teklif mektupları en a:ı: 
30 bin liralık bu işe benzer it yaptık • 
Jarına dair nafıa idaresinden almış ol· 
duğu vesikalara istinaden ihale tari -
hinden 8 gün evel alınmıı ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odası vesikaları
nı havi zarflarını 12.12.939 salı gilnı.İ 2 - Muhammen bedeli (600) lira

dır. 

3 - Muvakkat teminat (45) " 
4 - Şartname ve numunesini göre 

ğından ı 23.10.1939 tarihinde ihale edilmek 
Kapalı zarfla eksiltmeye konuldu- üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

iu halde talibi çıkmıyan 46957 lira 27 çıkarılmıı olan Sarıköy Mihalıççık 
kuruı Jı:eıif bedelli İzmit Parti ve yolu 4 + 400 - 13 + 293 kilometrele
Halkevi binası ikmali in,aatı 24-10- ri arasındaki ll708ı;27 lira ketif bedel-

Dizel tesisatı 

Mardin Belediyeainden ı aut 14 de kadar Nazilli belediye en· 
1 - Belediyenin mevcut elektrik .elMw!rıine gelm~lerl, lbımdır. 

santralına 120 Ut 130 beygir ve 1101 (8998/5651) 15601 
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Fatin alınacak 
.M. M. Vcknlcti Satın Alma Ko

bıı'lyonuncfo.n : 

Kamyon femir eHlrile<ek 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

misyonundan ı 

ULUS 

.Sığır eti alınacak 

Ankara Levaznn Amirliği Satın 
Alma Komiayonundan : 

düf oden pazartctıl ıünll sa.at 10 da Siin 
askeri satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

6 - İsteklilerin banka teminat mektubu 
veya vezne makbuzları ile komisyona mü
racaatlan. (5663) 15608 

Buğday alınacak 

NAFIA VEKALETi 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden ı 

-7-

ve terceme. 

3 -Miisabaka Ussn mizanı doldur
mak şartiyle en fazla numara alanlar 
kazanmıı olacaklardır. 

dö~tclıer çiftine tahmin edilen fiyatı (480) 
tipi ?u;z S'"ksen kuruş olan 80.000 çift A 
Ya k otın kapalı zarf usuliyle münakasa . 
Paza~nu~mu~t~r. İhalesi 6 • 2. teşrin - 939 
cı9 ll~)!U glinu saat 10 dur. İlk tcmiratı 
taf · on dokuz bin yüz on liradır. Ev
kuruve şartn1mcsi 19 on dokuz lira yirmi 
mis ş mukabilinde M.M.V. satın alma ko
nunYonundan alınabilir. İsteklilerin kanu
bir emrettiği belgelerle ihale saııtın<lan 
illa s~ıı.t. evetine kadar M.M. V. satın al . 

1 - Komisyonda meYcut listede yazılı 
bir adet Bancl lı:am.yonu pazarlıkla tamir 
edilecektir. Pazarlığı 6-11-939 pazartesi 
günü saat ıs de vckllet satın alma ko • 
misyonunda yaprlacalctrr. İsteklilerin mu . 
ayyen gün ve saatte komiayonda bulun . 
malan. (S639) 1S594 

Battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Ödcmisln 64800 kilo keailm.is arhr 
eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur İ
halesi 20.-11-939 pazartesi giinil saat ıı" de 
yapılacaktır. Umum tahmin tutarı ıssı u. 
ra olup ilk teminatı 1166 liradır. Şartname
si her gün komisyonda görülebilir. İstekli
ler 2490 sayılı kıınunun 2 ve 3. maddele
rinde yazılı VC41ikalarla birlikte teklif ve 
teminat mektuplarını ihale saatmdan bir 
saat evclinc kadar İzmir Bornova aakcrl 
satm alma komisyonuna vermeleri. 

(5633) 1SS92 

Ankara Levaznn Anırrliği Satın 
Alma Komisyonundan ı 

ı - Erzurum garnizonunun ihtiyacı olan 
l500 ton buğd:ıy 21-11-939 salı günü sut 
ıs de kapalı zarfla komisyonumuzda ek . 
siltmcye konulacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 36000 n ilk temina
tı 2700 liradır. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra.da Akköprü ile Orman Çiftliği yo
lu üzerinde ve Orman Çiftliği arazisi 
dahilinde yaptırılmıı bulunan ta -
vukçuluk enstitüsli binaları noksanla
rının ikmali ve damızlık kümesi in -
şaatı. 

MUsavat halinde fransızcadan maa
da bir ecnebi lisana ._ ııkuf sebebi riıc
handır. 

Taliolerin mektep şehadetnamc]eri
askerlik vesikalan, hüsnühal ve ıı hat 
şahadetnameleri ile hüviyet cüzdan
ları veya ıuretlerini istid.1 ile 25 tes· 
cinisani 1939 akşamına kadar Vekal: 
sicil ve memurin dairesi umum müdür 
lüğüne tevdi eylemeleri ve 27 teırini
ıani 1939 pazartesi günü Ankaradı.t 
Vekalette hazır bulunmalan ilan olu-

lcoın ısyonuna vermeleri. (S363) 15325 
Kuru ot alınacak 

3 - Şartname Ye evsafı kolordunun 374 
sayılı kitabındakinin aynıdır. 

4 - Bu kitap hor yerde ve her zaman 
görülebilir. 

Keşif bedeli : 2504 lira 32 kuruş -
tur. 

Fatin alınacak 
. M. M. V ckaleti Satın Alma Ko

hıısyonundnn : 

do~tche.r çiftine tahmin edilen fiyatı (400) 
çift :SYti~ kuruş olan 120.000 yüz yirmi bin 
nak tıpi fotin kapalı zarf usuliylc mü • 
rin asıyıı konmuştur. İhale&i 6 • 2. te~ · 
temf 939 pazartesi günü saat 1 l dir. Il:c 
elij 1~tı (22.950) yirmi iki bin dokuz yüz 
mı d.ı.radır. Evsaf ve şartnamesi (24) yir
ma 0 rt lira mukabilinde M.M.V. satın al
ka koınisyonundnn alınabilir. fsteklilerın 
tın~unun emir ettiği belgelerle ihale saa . 
11 an bir saat cvelinc kadar M.M.V. satın 

ma komisyonuna gelmeleri. (S364) 1S326 

(amaıuhk bez ahnacak 
M. M. Vckôleti Satın Alma Ko

bıiıyonundan : 
<2r>eh~r metresine tahmin edilen fiyatı 
)'o Yırnıi üç kuruş olan 1.500.000 bir mil
Pa~ beş yüz bin metre çamaşırlık bez ka
tu 1 zarf usuliylc münakasaya konmuş 

.. r. İhalesi 9 • 2. teşrin - 939 perşembe 
~na ıaat on birdir. İlk teminatı (17.550) 
ısa Yedi bin beş yüz elli liradır. Evsaf ve 
rurtn:ımesi (17) on yedi lira yirmi beş ku
m·' tnuknbilinclc M.M.V. satın alma ko -
n 11Yonundan alınabilir. İsteklilerin kanu
b~n ernir ettiği bclgclcrlc ihale saatından 
l:ır ~aat evcline k:ıdar M.M.V. satın alma 
•0rnısyonuna gelmeleri. (5365) 15327 

30.000 ~ifl yemeni ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

tnisyonundan : 
lk Beher c;lftine tahmin edilen fiyatı (225) 
b 1 Yüz yirmi beş kuruş olan (30.000) otuz 
n 1ı çıft yemeni kapalı zarf usulü ile mü -
a .asaya konmuştur. İhalesi 6 - 2. teşrin -

ft:nrtcsi ciınu saat ıs dir. İlk teminatı 
d 25) dört bin altı yüz yirmi beş lira -
kır. Evsaf ve şartnamesi (340) üç yüz 
ktrk.kuruu mukabilinde M.M.V. satın alma 
rı 0mısyonundan alınabilir. İsteklilerin ka
blnun emrettiği belgelerle ihale saatından 
le r saat evelinc kadar M.M. V. satın alma 
0ınisyonuna vermeleri. (S366) 1S328 

20.000 ~ifl ~izme ahnacak 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
(&00) scki.ı yüz kuruş olan (7.SOO) yodi 
bin beş yüz adet t;aıtanJyc panrhkla mü
nakasaya konmuıtur. İhalesi 9-11-939 pcr
ıembc gUnü saat on birdir. Kati teminatı 
(Sekiz bin bcs yüz'J liradır. Evsaf ve ıart
namcsi (300) üç yüz kuruş mukabilindl! 
M.M. V. satın alma komisyonundan ıh -
nııbilir. İsteklilerin kanunun emrettiği 
belgelerle ihale ıaatında M.M.V. satın al
ma komiıyonuna rclmclcri. (S640) ı5595 

Yün ~orap ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

Beher kilo:ıuna tahmin edilen fiyatı 
(Z35) iki yüz otuz beş kuruş olan (5.000) 
beli bin kilo yiın çorap ipliği pazarlıkla 
münakasaya konmuştur. İhalesi 8-11-939 
perşembe ıiinü saat on dürttedir. Kati 
teminatı (176..25) yüı yetmiş altı lira yir
pıi beş kuruıtur. Evsaf ve şarnamesi be
delsiz olarak M.M. V satın alma komis
yonundan alınabilir. isteklilerin kanunun 
emrettiği belgelerle ihale aaatrnda M.M.V. 
satın alma komisyonuna g"elrncleri. 

(S642) 15596 

LEVAZIM AM1RUCI 

Pirinç alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - 100 ton pirincin kapalı zarfla ek -
siltmesi 6-ı 1-939 saat 15 de Ankara le . 
vazrm tmirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22000 lira ilk te
minatı 1650 liradır. Şartname ve nümuncsi 
komisyonda görülür. İçinde kanuni ve ti
caret odası vesikaları da bulunan teklif 
mektuplarının saat 14 de kadar komiııyo· 
na verilmesi. (5375) IS351 

Ankara Levaznn Amirliği Satın 
Alma Komiayonundan : 

ı - Komutanhk birlikleri ihtiyacı için 
ş.crait ve evsafı dahilimle 742000 kilo ku
ru ot kapalr zarf usuliylc satın alınacak . 
tır. İhalesi 20-11-939 pazartesi günü saat 
11 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ı9663 liradır 
İlk teminatı 1474 lira 73 kuru3tur. İstek~ 
!ilerin ilk teminat makbuz veya mektup . 
lariylc teklif mektuplarını ihale günü ihale 
saatından bir saat cvelinc kadar Fındrklr . 
da komutanlrk satın alma komisyonuna 
vermeleri. (5643) ı5597 

Benzin alınacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Askeri iht.:.vacı için mevcut evı;af 

ve şerait dahilinde olmak ve on gün için
de teslim edilmek şartiylc 73350 kilo ben
zin 3550 kilo muhtelif makine yağı ve 900 
kilo gaz yağı kanunun M. Fıkrasına göre 
pazarlıkla satın alınacııktrr. 

2 - Pazarlığı 6.J !-939 günü saat 10 da 
Balıkesir satınalma komiııyonunda yapı · 
lacaktır. (S645) 15598 

Buğday kırması 
Ankarl\ Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Erzurum ıtarnizonunun 600 ton 
buğday kırması 22-11-939 çarşamba &'Ünü 
saat 10 da kapalı zarfla komisyonumuzda 
eksiltmeye konulacaktır. 

2 - Tchmin bedeli ı5000 lira ve ilk te
minatı 1225 liradır. 

3 - Teklif mektupları 2'2·11-939 saat 9 
da komisyona vcriolmiş veya posta ile aynı 
saatte komisyonda bulundurulmuş olacak. 
trr. 

4 - Evsaf ve şartnamesi komisyonda 
mevcuttur. istekliler tarafından her za · 
man görülcbllir. (5661) 15606 

Un alınacak 
Nohut alınacak 

Ankara Levazım AmiT'liği Satın 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Alma Komisyonundan : 

S - Teklif mektuplan 2ı-ı ı-939 saat 
14 e kadar komisyonumuza verilmiı veya 
poeta ile aynı saatte komisyonda bulun . 
durulmuş olacaktır. (S666) 15609 

MAARiF VEKALETi 

Fosseptik yaphnlacak 
Maarif Vekaletinden : 
Hamamönü orta okulu için arttır

ma ve eksiltme kanununun 46 ıncı 
maddesinin "L" fıkrasına göre bir 
fosseptik yaptırılacaktır. Bu işe ait 
keşif lıedeli 5053 lira 59 kuruştur. 
Şartname ve resimleri orta tedrisat da 
iresinde görülebilir. Pazarlık 3. l ı. 
1939 cuma günü saat 11 de Maarif Ve 
kaleti binasında müteşekkil komis
yonca yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 380 liradır. Ta
liplerin muayyen vakitte komisvcna 
müracaat etmeleri. 15571 

VAKIFLAR U. Md. 

Memur alınacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğün -

den : 
Vakıflar Umum Müdürlüğü Emlak 

kaleminde münhal olan 20 lira maaş
lı memuriyete musabaka imtihanı ile 
bir memur alınacaktır. İsteyenlerin 
ibraz edebilecekleri vesikalariyle be
raber 10- teşrinisani /1939 cuma gü
nü seat onda Zatişleri Müdürliiğüne 
müracaat etmeleri. (5641) 15584 

P. T. VE T. MÜDÜRLOGO 

2 - Eksiltme 17-11-939 cuma günü 
saat ıs de Nafıa Vekaleti yapı ve i
mar işleri eksiltme komisyonu oda -
sında pazarlık suretiyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak on üç kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar işleri reis
liğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tekiilerin (187) yüz seksen yedi lira 
(82) seksen iki kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri lazımdır. 

(5561) 15546 

Yapı ve imar iıreri ilam 
Nafra Vekaletinden : 

1 -Eksiltmeye konulan iş: Tem
yiz mahkemesi binası çatısının tamiri 
işidir. 

Keşif bedeli 4879 lira 68 kuruştur. 
2 - Eksiltme 6.11.1939 pazartesi 

günü saat 15 te Nafıa Vekaleti yapı 
ve imar işleri eksiltme komisyonu o
dasında pazarlık suretiyle yapılacak
tır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak (12) on iki kuruş be
del mukabilinde yapı ve imar işleri re
isliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 365 (üç yüz altmış beş) lira 
98 (doksan sekiz) kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri lazımdır. 

(5671) 15610 

T?CARET VEKALETl 

Elbise diktirilecek 
Ticaret Vekaletinden : 

rıur. (5523) 15465 

D. DEMIRYOLLARI 

Ateş tuğlası alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko-

misyonundan : 
Muharrunen bedeli 11648 lira olan 

73 kalem lokomotif ateş tuğlası 22.11. 
1939 çarşamba günü saat 15 de k. palı 
zarf usulü ile Ankara'da idare bina -
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 873,60 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpa • 
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (5600) 15556 

TAPU VE KADASTRO 

Takeonıetre al.nacak 
Tapu ve Kadastro Umum Müdür

lüğünden: 
Açık eksiltme ile : 
l - On be~ gün müddetle eksiltme

ye konulan Sange takeometrelerine ta 
lip çıkmamasından naşi arttırma ve 
eksiltme kanununun 43 üncü maddesi 
mucibince 26.10.1939 tarihinden itiba
ren on gün daha uzatılmasına. 

2 - Makineler fransız mamulatın
dan (Veritable tip) mira ve şemsiye
sine ve mira destekleriyle beraber 10 
adet Sange Takeometresi alınacaktır. 

3 - Beherinin tcferrüatiyle beraber 
muhammen bedeli (500) liradır. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

tnisyonundan : 
Ilcher çiftine tahmin edilen fiyatı (820) 

Bckıı yüz yirmi kunıs olan 20.000 yirmi 
b n çift çizme kapalı zarf usuliylc mü • 
n kasaya konmustur. İhalesi 6 • 2. teşrin • 
93.9 Pazartesi günU saat on dörttür. İlk te
Tll:natı (9.4SO) dokuz bin dört yüz elli li
radır. Evaaf ve prtnamcai (820) ıckiı 
Yuı yirmi kunıs mukabilinde M.M.V. sa -
t~n alma komisyonundan alınabilir. İstek· 
hicrin kanunun emrettiği belgelerle ihale 
ıaatrndan bir saat evcline kadar M.M.V. 
Batın alma komisyonuna vermeleri. 

1 - lC\'.J ton nohudun kapalı .zarfla ek· 
ıi1tme1i 21.11.939 saat 15 de Ankara LV. 
amirliği satın alma komisyonunda yapı . 
lacaktır. 

1 - Erzurum garnizonunun ihtiyacı için 
kapalı zarfla münakasaya konulan 500000 
kilo unun bedeli 70000 lira ve ilk teminatı 
47SO Hradır. 

2 - İhale günü 20·11-939 pazartesi gii
nü saat ıs dedi~ 

Manganez alınacak 
P. T. T. Umum Müdürliiğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 17 ton Man-

1 - Vekalet mlistahdemleri için 
53 erkek ve 3 kadın elbisesi pazarlıkla 
diktirilecektir. 

2 - Bu işe ait kumaş vekaletten ve
rilecektir. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli 560 
lira ol up muvakkat teminatı 42 lira
dır. 

4 - Eksiltme 7 ikinci teşrin 1939 
tarihine mfisadif salı günü saat üçte 
yapılacaktır. 

(5367) 15329 

3 - Evsaf ve şartnamesi kolordunun 
ilk tekmil gamizonlannda mevcut ve aynıdır. 

teminatı 7500 liradır, Şartname ve nümu · Her zaman ve her yerde göriılür. 
nesi komisyonda (Öriilür. içinde kanunt ve -' - Teklif mektuplan eksiltme saatın
ticarct odası vesikaları da bulunan teklif dan bir sıİat önceye kadar komlı)'Onurnu
mcktuplarmrn saat 14 e kadar komisyona za verilmi, veya posta ile aynı ıaatte bu
vcril.meai. (56ı5) 15588 lundurulmuı olacaktır. (5662) 15607 

2 - Muhammen bedeli 10000 lira 

Kuru fasulye alınacak Un alınacak 

ganez açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel (4930) mu

vakkat teminat (369,75) olup eksilt
mesi. 12 birinci tc§rin 1939 salı günü 
saat (16) Ankarada P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki sc>tın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İhale 6.11.1939 pazart~si günü 
saat 14 te vekfilet zat işleri ve levazım 
mlidürlüğünde toplanacak olan alım 
satım komisyonunda yapılacaktır. 

200 rifl pafinaj' zinciri aflnacak Ankara Levaznn Amirliği Satın 
~ Alma Komisyonundan : 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
Ankara Levazmı Amirliği Satın makbuz veya banka teminat mektu-

Alma Komisyonundan : biyle kanuni vesikalarını hamilen 

5 - İsteklilerin 1939 senesine ait 
ünvan, ruhsat tezkeresi, ehliyet vesi
kası ve muvakkat teminat makbuzla
rı ile birlikte belli gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (5675) 15612 

4 - İsteklilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve vermeye talip olanla
rın da tamamının % 7,5 nisbetindeki 
pey akçesiyle veya bir banka mektu
biyle birlikte ikinci teşrinin 7 nci gü
nü saat üçte tapu ve kadastro umum 
müdürlüğü levazım dairesinde satın 
alma komisyonuna mUracaatıarı ilan 
olunur. (5624) 15590 

Tapu M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
hıiayonundan : 

k
200 çift patinaj zinciri kapalı zarfla 

e siltmeye konmuştur. Eksiltme 9-11-939 
Perşembe gÜnli saat 11 dedir. tık tcmina -
tı; 450 lira olup nümunc ve şartnamesi ko
~ısyonda gôrulür. Beher çiftine 30 lira 

1>'at t<:.'lmın cdilmiıtir. Taliplerin temi • 
~•tlariylc birlikte zarflarını ihale saatın
ı:~. bchcmahal bir saat cvclinc kadar M. 

• v • Sa. Al. Ko. na vermeleri. 
(5507) 1s.4S8 

iç ve dış 1 ôstik alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

b'ı. 15Yonundan : 
lıa6~60o ebadında 75: 120 adet ic; ve dış 
dı tık açık eksiltmeye konmu,tur. (İç ve 
ltı' beraber) bcherinc 66 lira fiyat kon-
11.~ıtur. Eksiltmctıi 9-11-939 perşembe gü
,: •aat 14 dedir. rTk teminatı 375 lira olup 
zıı rtnanıesi komisyonda görülür. Taliplerin 
lu ua,.,.en vakitde M.M. V. Sa. Al. Ko.da bu 
nınaıan. (S508) 154S9 

Battaniye al.nacak 
. M. M. V ckaleti Satın Alma Ko
ııyonundan : 
i~~er tanesine tahmin edilen !iyatı ı~
İıı .ıra olan bcı bin tane battanıye 6 • ı
a c~ teşrin • 939 pazartesi günü saat 10 
aıa nkarada M.M. V. satın alma Ko.da 
ltı blrkla satın alınacağından isteklilerin 
ar1ı1tlıı .liralık tcminatlarlylc birlikte pa· 
atın riln ve saatında Ankarada M.M.V. 

alnıa Ko. da bulunmaları. 
(SS05) 1S490 

! erlik ah nacak 
. P.t. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
ıs yon 
B Undan : 
ur~:er Çiftine tahmin edilen fiyatı 225 
k'nc· olan beş bin çift hıısta terliği 7 -
nltaı teı.ırın - 939 salı günü saat 1 ı de 
arır1t7"da M.M.V. satın alma Ko.da pa · 
aıa 1 t satın alınacağından ieteldllcrin 
' bi~{ günü ı6S7,S liralık toırı'""tlarJy. 
ı. (S •itte mczkfır komisyonda bulur•cnala-

544> ıssıı 

İnşaat münakasas• 
.)4. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
15Yonundan • 
1 • 

a11ıkj A.nkarada üç malzeme depotu pa. 
9,858 ~· ınşa ettirilecektir. KC$if bedeli 
rı 84 ıra .63 kuruştur. Kati teminat mlk· 
ai ıru8811 hradır. İhalesi 11-11-939 cumar· 
Oıtı'ıy n saat 11 de vckilet aatın alma 
e, Pl~nu binasın.da yapılacaktır. Şartna. 
lınabili vi resimler üç lira mukabilinde 
·Üsteşa rİ _ stcklılerin ihaleden evci hava 
esiJra rl ıgr altmcı ıubcye müracatla 
teın· a tnalan, muayyen giin ve saat -

Onda 
1~i ve kanunl belgeleriyle Jı:omiı • 

u unmaları. (5638 ) J55Cll 

1 - 170 ton kuru fasulyenin kapalı zarf
la eksiltmesi 20-11-939 ıs de Ankara L V. 
imirliii satın alma komisyonunda yapı -
lacaktrr. 

1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı için mezkur gün ve saatte o komisyona mü 
280000 kilo un kapalı zarfla ckıiltmeyc racaat edeceklerdir. 
konulmuştur. 4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 

tesçili 
Ankara Merkez Tapu Sicilli Mu

hafızlığından : 
2 - Muhammen bedeli 23800 lira ilk 

teminatı 178S liradır. Şartname ve nümu· 
nesi komisyonda ırörülür. İçinde kanuni 
ve ticaret odaar vesikaları da bulunan tek
lif mektuplarının saat 14 de kadar komiıı· 
yona verilmesi. (5616) 15589 

2 - Şartnamesi Siirt aıkert satın alma T. levazım, İstanbulda P. T. T. leva-komisyonundadrr. İstekliler şartnameyi ZIRAA T VEKALETİ Ankaranın Aşağı Ayvalı mevkiinde 
vaki tahminen 1500 metre murabbaı 
miktarındaki arazii hali yeden Kızı 1-
cahamamlı İskender oğlu sucu İsken
der Çakar tarafından kanunu medeni
nin neşrinden ıonra küşat olunan tar
lanın hazine namına tescili defterdar
lık tarafından talep olunmaktadır. Ta 
puda bu mevki ve hudutta çevrili bir 
kayıt bulunmadığından 1515 numaralı 
kanunun hükümlerine göre tasarrufu
nun tesbiti için 9.11.939 tarihine müsa
dif perşembe günil öğleden evel mahal 
!ine tahkik memuru gönderileceğin
den bu gayrı üzerinde herhangi bir ta
sarruf veya bir ayni hak iddiasında 

bulunanların ellerindeki rcsmt vesi
kalariyle birlikte tahkik gününe ka
dar Ankarada tapu sicil muhafızlığı
na veya tahkik günü mahallinde tah
kik memuruna müracaatla itirazlarını 
bildirmeleri ve tahkik günü komşula
rının da mahallinde bulunmaları ilan 

her &'iln iı Hatlarında ırörebilirlcr. zım ayniyat şubesi müdürlliklerinden 
3 - İşbu (~80.000) kilo un muhammen 

1 

bedelsiz olarak verilecektir. 
tutan 392'00 lıradır. (5452') 15-427 

4 - İlk teminatı (2940) liradıc. 
S - Eksiltme 20-11-939 tarihine tcsa • ------

Yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birliklerinin ıcnclik ihtiyacı olan erzaklar eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Cinsi, miktarı, tutarı, teminatı, ihale tarihi, ihale saatr, ve ihale ıekli a,afıda gösterllmlştir. Eksiltmesi Vizede tü

men satın alma komisyonunda yapılacak. 
3 - Evsaf ve ~artnamcleri komisyondıı dır. M csai gi.ln ve saatlerin<lc görülebilir. 
4 - Kapalı zarfla alınacak kalemlere iştirak etmek iıtiyenlcrin bildiriluı gün ve saatten bir saat cvel teklif mektuplarını 

komisyona vermeleri. (5680) ı5614 
Cinsi Miktarı Tutan M. Teminatı İhale İhale İhale 

Bulgur = 

Ton Lira Kr. Lr. Kr. Tarihi saatr Şekli 
13 2470 18S 2S 24-11-939 10 A~ık eksiltme 
20 3800 285 00 = = :: 11 = 
20 3800 285 00 = = = ı5 = 
20 !800 285 00 = = = 16 = 
20 4100 307 50 = = = 17 = 
28 5380 44ı 00 27-11-939 10 JCapalr zarf 
38 7980 598 so = = = 11 
38 7980 598 50 = = = 15 
38 7980 598 50 = = = 16 
38 8550 641 25 = = = 17 
28 2315() 177 00 28-11-939 10 
3S 4560 342 00 = = ı l 
38 4560 342 O'J =. = = 15 
38 ~S60 342 00 = = ..:::: 16 
311 5130 38-4 75 = = = 17 
70 9800 735 00 29.11.939 10 

100 14000 1050 00 = = = 11 
100 14000 1050 00 = = = 15 
100 14000 1050 00 = = = 16 
ıoo 1 !'000 11 'ZS 00 = = = 17 

'}azyafı 

= 
= 
= 
= 

Makarna 
= 
= = = = = 

Nohut 
Açık eksiltme = = = 

= 
= Kap~lı zarf 

= = = = = = = 

Erzak ve sah.un eh nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan : 

1 _ Tümen birliklerinin senelik ihtiya er olan crıaklıır eksiltmeye konmuştur • 
2 _ Cinsi, miktarı, tutan, M. teminatı, ihale tarihi, ihale saatr ve ıhalc 5ckli ;.ıa fıcla gösterilmiştir. Eksiltmesi Vizede 'Ü· 

men satın alma komisyonunda yapılacak ur. 
3 _ Evsaf ve şartnameleri komisyonda dır. Mesai giin ve ııaatlarrnda görülebilir. 
4 _ Taliplerin bildi~ilcn gün ve saatten bir sat evci tckı:ı mektuplarını komisyona vermeleri. (S679) 
Cinsi Mıktan .Tutarı M. Teminatı İhale İhale 

Ton Lıra Kr. Lr. Kr. Tarihi ıaatı 
37 35520 2464 00 20-11-939 10 
22 21120 1S84 00 = = = 11 
22 21120 1584 oo = = = ıs 
22 21450 1608 75 = = = 16 
30 9900 7 42 50 = = = 1 7 
ıs 5940 +ıs so 21.1 ı.939 ıo 
18 5940 445 50 = = = ı 1 
18 6210 %5 70 = = = ı5 
90 24300 1822 00 22-11-939 10 
60 16200 ı2ıs 00 = = = 11 
60 16200 1215 00 = = = 15 
70 19600 1470 00 = = = 16 
77 23100 ı 735 00 23-11-939 10 
+ı 132'00 990 00 = = = 11 
44 13200 990 00 = = ::ı: ll 
44 13860 1039 50 s ~ :s 11 

Sadeyağ 
= 
= = 

Sabun 
::: 

= = 
S. Eı 

= 
= 
= 

Pirinç 
= 
= -

1561~ 
İhale 
Şekli 

Kapalr zarf 
= = 
= 
= 
= 
= = 
= 
= 
::: 

= 
= 
= 
= 

Ziraat makinisti 

alınacak 

Ziraat Vekaleti Zirai Kombina
lar Kurumu Müdürlüğünden : 

1 - Kurumumuzca tatbik edilmek
te olan köy kalkınması işlerinde istih 
dam edilmek ve motor, ziraat maki
nistliği ve makine tamirciliğinden im
tihan edilmek suretiyle 60-80 lira ay
lık ücretle "10 adet ziraat makinisti 
alınacaktır. 

2 lsteklileriry Ankarada Yeni§ehir
de meşrutiyen caddesi köşesinde zi
rai konminalar kurumu mlidürlüğünc 
15.11.1939 tarihine kadar müracaatları 
ilan olunur. (5519) 15466 

HARiCiYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Hariciye Vekiıletinden : 

Hariciye Vekaletine 11 inci derece
den mevcut miinhal memuriyetlere ta
limatnamesine tevfikan müsabaka ile 
memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 27 teşrini sani 
1939 pazartesi günü saat 10 da Harici
ye VeHletinde yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin 
memurin kanununun 4 üncü madde
sindekilerden ba~ka a~ağıda yazılı ev
safı da haiz olmaları Hizımdır. 

olunur. (5632) 15591 

OKULLAR 

Büffaniıe vesaiıe ahnacak 
Müzik Öı}retmen Okulu Direk· 

törlüğünden : 
Cinsi Miktarı 

Battaniye 40 adet 
Patiska 450 metre 
Nevresim 150 adet 
1 - Yukarıda yazılı üç kalem ihti

yaç açık ekı:ıiltme usuliyle alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 10.11.1939 cuma gUnU 
saat 15 te Ankarada mektepler muha
sebeciliğinde teşekkül edecek komis
yon huzurile yapılacaktır. 

Hukuk, mülkiye, ulumu siyasiye. 
iktisadiye ve içtimaiye ve fakülte de
recesindeki yüksek ticaret mekteple
ri veya hariciye mesleği ile alakası 
bulunan mümasil yüksek mektepler
den birinden mezun olm?k. 

Müsabaka imtihanı şöyledir: 
l - Hukuku medeniye. hukuku dü

ve], hukuku hususiyei düvel, iktisat, 
maliye ve t:ırihi siyasi (1815 de., zama 
nımıza kadar) hakkında tahriri ve şi· 
fahi sualler. 

3 - Muhammen bedeli 1320 liradır. 
4 - Taliplerin yüzde 7,5 teminat 

akçclerini ihale saatinden en az bir 
saat evel mektepler muhasebeciliği 
veznesine yatırmııt olmaları şarttır. 

5 - Nümuneleri görmek istiyenle· 
rin okul direktörlüğilne miiracaatla-

2 - TUrk~e ve fransızcadan tahrir rL (5482) 15445 
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SAKİR ZÜMRE 
J 

TORK SANA YU HARBİYE ve MADENIYE FABRiKASI 

HALİÇ - KARAAGAÇ - İSTANBUL 
TELEFON: 43214 TEL. ADRESİ: ZOMRE 

<OllCULDAJc 
lÜHRE 

HALie 

KÖMÜR SOBALARI 

M 4 mleketimizin ilk soba fabrikasının 15 senelik tecrübesi mah
sulüdür. 

KULLANIŞ - KONFOR - EKONOMi. UCUZLUK 

Her cins kömürü kolaylıkla yakar. 

Bütün zevkleri okşayacak evsafta ve muhtelif tiplerde sade, 
krcm!u ve emaye cinslerde oda, salon, apartman, dershane ve 
koğuşların teshinini temin edecek eb'adda sobalar. 

YENİ KAT ALOKLARIMIZI lSTEYINlZ. 7257 

ııııııııırıı;ıııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııiııııııııııııııııı 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları 

müessesesi Müdürlüğünden • • 

Fabrikalarımız istihsalôtından : 
Pik demir 
Kok 
Ham Katran 
Yol katranı 
Zift 

satışa çıkarılmışt1r. 

Kreozot Yağı 
Benzol 
İnce ve Orta Nafta 
Ham Naftalin 
Kok Tozu 

Satıhk lokomobil makinesi 
'.Ankara Defterdarlığmdan : 

Fabrikanın Beygir Fabrika 
ismi senesi kuvveti numarası Atmosfer Fabrikanın markası 

Cannsta 1927 80-100 1154 12 Assnann. OSTOGKDLR 
G.M.B.H.STUTTGARTT 

Yukarda evsafı yazılı lokomobil makinası 23-10-939 tarihinde, istasyon 
civarında cü:nhuriyet un fabrikasında satışa çıkarılmış ve 1110 liraya kadar 
aürfüen pey haddi Hi.yıkında görülmediğinden, satış 4-11-939 tarihine talik 

olunmuştur. 

Taliplerin işbu tarihe tesadüf eden cumartesi günü saat 10 da mezkur 
mahalde bulunmaları ilan olunür. (5534) 15468 

ULUS 

Türk Maarif Ceıniyetinden: 
Türk Maarif Cemiyeti Eşya piyangosu, İkinciteşrinin 

(7) i·nci salı günü saat 14 de Kollej Bina.sı Salonunda Noter 
huzurunda çekilecektir. İsteyenler bulunabilir. (5626) 

15585 
" . 
· ... i .. · '_,,:· ~ . . : ........ · .. ' . . ..: ~ .,(•• : . : .. 1 • ,,·~ • .... .- .-... ~~·~ ... -ı .. 

DETA 
DEMİR ve TAHTA FABRİKALRI T. A. Ş. 

Merkezi: Ankara, SeJanik caddesi Arda apartnnanı 
Fabrika adresi: Deta - Adapazarı 

Soba, Poyra, Etüv, her nevi araba 
ve yedek aksamı ile kereste kurutma hususunda mütehassrstır. 

M Bilumum döküm, demir ve tahta işleri yapılır. DiAGLLiii 

Satılık : 
Acele satılık - Ceviz kaplama çok az 

kuJlanılmış yatak odası takımı, Yenişehir 
Selanik cad. Park Ap. daire 5 her gün saat 
18·20.30 kadar gösülebilir. 3980 

Acele satılık arsa - İstasyon arkasında 
asfalta yakın 775 M/2 arsa uy~n fiyatta 
verilecek. Tel: 1538 4060 

Satılık hisse - Yapılmakta olan kiicük 
evlerden C. F. tipinde satılık hisse var. 
Tel: 1538 4061 

Acele satilık arsa - C:ankırt caddesin
de (48) M. yüzlü 1062 M 2 arsa ucuz ve
rilecek. Tel: 1538 4062 

Satıltk Apartman - Ankar~nın her sem 
tin.de istenilen beC:clle ev, apartman var -
dır. Tel: 1538 4063 

Satllık Otomobil - Cok yeni kübik ka· 
pah spor 4 'ii~e il·~ 160 kilometre yapan 
Ford otomobili azimet dolayısiyle satt • 
lıktır. Tel: 3322 ye müracaat . 4100 

- - --- -· 

Küçük ilôn şartla rı 
Dort satırlık kuçı.ik ılilnlardan ı 
Bır defa ıçrn Jn Kuruş 
lkı dı·!a ıçın 50 Kuruş 
Üç dda ıı;rn 70 Kuruş 
Dorı del.1 ıçın 80 [{uruş 

Devamlı küçük ı15nl<>rdan her de
fası içın 10 kuruş alınır. MeselS, 
ıo defa ne~redilecek bir itan ic;in 
140 1<uruş alınacaktır Bir kolay • 
lık olmak üzere her satır. ıı:elimo 
ualarrn:Jaki bo~luidaı müstesna. 
30 harf itibar edilmiştir. Bir idi• 
cük ilan 120 harften ibaret olma• 
iırıır • 
Dört satırdan fazla her satır lçhı 
bc:her seferine ayrıca oo kurut a.
lınır. 
Kiiçük ilanl::ırın 120 harfi geçme
mesi lanmdır Bu miktarı geçen 
ilanlar ayrıca pul tarifsine tabi • 
dir. 

~=======================:::ı 
Satılık - Belc:diye civarında iyi icar Kiralık - Maltepe asfalt cadde oto 

..ılllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. getirir dükkanla /\tpazarında büyük k:ıh- 5011 durak yanın<la No. 19 beş oda. 
- veh:ıııe Tel !'\o: 3353 411.5 banyo, su. elektrik mevcut birinci kat 
§ Satılık _ Hiç kul!anılm:.>'Tlış yepyeni ralıktır. Üst kata müracat. 41 

-- 80 senelik tecrübe neticesi olan -------- REVUE 
SAATLERİNİ 

Her yerde israrfa aram'lnız menfaatiniz 
mucibidir 

Ankarada satış yeri: Riza Gözliikçü 
Bankalar caddesi No. 8 727i 

:: Lcica foto;'•r:ıf ır.~l~inesi 1 : 2 objektif 170 
lira 1 : 1.5 obi"'tt'f 2'JO lira cantalariyle 

: ber<:ber. Posta. K. l24 de miir•caat. 4122 
=ı . 
- S:ıtılik Fotograf - Contax 2 (1·2 obiek-= ı ti f) h:ç kul'anrlmamıs bir halde 17 5 lırı>ya 
: sa~rlıktır. Telefon: :ırnı. 4139 

:ı ~~~~~~~~-~~~~~~~~ -... 
: Kirahk · 

'=;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıısııırııır: Kıra/ık - Bakanlıklar kar~ısı Akay 

Halksıı nazarı dilr!<atine 
/\n~cara Belediye Riyosetjnde~ı : 
Görülen lüzuma m~bni Enılôk Bankasındaki 

Otobüs durağının kaldırıldığı sayın halka ilôn 

sok:ık 10 numarada 7 oda bodrum katı ve
sair konforlu müstakil bir ev. içindekile
re her gun 14 e kadar müracaat. Telefon 
5575 400() 

Kıra/ık. - 3 oda bir mutf;ık miistakil 
i.ist kat elektrik \'~ suyu var. Rus sefareti 
karşısı No. 58 Telefoıı: 3271 l1Iu3tata Du. 
ru. ~008 

Kiral·k [{onlor!u P.ıirclcr - Yen;~e • 
hirrle Yi.:ksel caılı.lc.-ıııdc .Mimar Kemal 
mektebi kar~ısında ycııi y;ı;nlatı apartma -
nın be~cr odalı ve her tarliı modern koıı· 
foru havi kıloriferli daireleri kiralıktır. 
Her gı.i;~ sa;ıt ıo ila 18. Telefon: 2497 4109 

Krralık - Bahçeli evler D. 4 tipi 30 

Kimlık - Yenişd1rin merkezinde, Ba 
kanlıklara yakın, bir buçuk iki ve iiG 
ve hollü, yerli dolaplıı tnm konforlu d 
reler. Müracaat Tel: 3629 41 

Kiralrk dükHn, depolar - Yeniş · 
Meşrutiyet caddc:s: - Türke sokağı köş 
sinıleki dükkanlardan birincisi ve arkad 
ki depolar. Tel: 3835 • 5502 41 

Kira/Jk oda - Yenişehir, Emci!er cad 
desi 8 :1Umaralı apartman, Daire No :6 
müracaat. 41 

Kiralık - Şehirde iki iyi aile nezdin 
konforlu mobilyalı birer ocla kiralıktı 
Posta kutu~u 466 ya müracaat. 412 

Kiralık Mobilyalı Oda - Mobilyalı · 
zel bir oıla kiralıktır. Yenişehir Loza 
meyılanı Emciler caddesi Nc:.ı: 73 çe m· 
racaat. 412 

Kiralık !.fobi/ıralı Oda - Cadde üzeri 
ıle genış bir o:l~ kı ra:ı~tır. Ye:ıişehir O 
tluevi karşısınöa Sevim Ap. }~at. 3 413 

C::iralrk Daire - Dört oda ve bir aalo 
ve tam mi:~temil!\t 60 lira. Yenişehir Sı 
hiye Vekaleti kar ı~ır:da Arman soka 
No. 4 Ümit apartmanı. 413 

olunur. 
numaralı ev, mazbut beş otla muşamba dö- Kiı-alrk Daire - 4 oda 1 hol, konfor} 
şeli bütün konforu haiz. Tt:lefon: 1287 Yeni:ıehir Ataç su. Özenç Apt. da ~ 

10 dökümcü alınacak 
Demir ve tahta fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 

Adapazarında bulunan Fabrikamız dökümhaneleri için on adet döküm
cüye ihtiyaç vardır. İsteklilerin sarih tercümei hal ve bir kıt'a fotoğrafla 
Deta Adapazarı adresine tahriren müracaatları. 4097 

Veni usuUe hesap dersi 1 i ........... ii;~;-;T .. ;;~ .. ; ............ i 
! i 

Hesabı en zayıf olanlar dahi azamı İ YARAJI(( KÜÇÜK İNSAN i 
20 derste yetiştirilmektedir. Uhıs'ta · İ i 
z rumuzuna yazılması. 4124 : Her genç ana babamn zevkle, t 

t heyecanla okuyacağı kitap. ı 
f : .................... -.............................. 

1 

f TARIK EDİP Kitap evi ı 

1 M ARİ E ANT O İ il ETTE L •• - ....... _ .. _ .. _.-~:'.~--.. 
........................................................ 

1 DAKTİLO KURSU 
64 lincU devresine ikinci teş-

rinin ilk haftasında başlı

yacaktır. (BİR) ayda diploma 
verilir. Belediye sırasında Ha· 
nef apart. No. 4 Tel: 3714 ,,.__A _____ w.ııa•' 

............................... + ............................. ... 
: . : 
: K 1 i ~ ira ık büyük ev i 
! 12 oda tam konfor. Tl: 1589 i ! 4125 I ............................................................ 

--.... 

lJ L U S - 20. incı yıl. - .No: o!>~8 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

4012 !ar yanmda. Tel: 3319 413 

Kı'ralık - Büyük hol 3 ve 4 geniş odalı 
her türliı konforlu. Atatıirk Bulvaıı A -
kasya Ap. Aynı apartmaı\Ja 3 nıım-:ray,1 
müıacaat 4056 

Kiralık - Yenişehir Me~rutiyet cad. 
guzel manzara ve kalori ferli 7 oualı bir 
kat. İsteklilerın ay111 cad. de No. 32 ye 
müracaatları. 4058 

Kiraltk daire - Yenişehir Demirtepe 
Urunç sokak No. 2/1 apartmanın birinci 
katı: 4 oda, hol, banyo, v. s. her zaman 
görülebllir, Tel: 1348 4078 

[(iralık oda - Mobilyalı ve banyolu 
bir od:t kir'!lıktır. Işıklar Cad. Ötkü sokak 
N o: 2 de birinci kat saat 5 - 7 arası mü-
racaat. 4079 

Kirallk daire - Yenişehir Demirtep 
Urunç sokak No. 4 evin 7 odadan ibare 
olan muşanılıalı yaı,:lı boyalı konforlu dai 
resi kiralıktır. 413 

Aranıyor : 

Rv Aranıyor - Altı ila on büyllcelı: O" 
dayı ve bilcümle modern tesisatı mı:zhte9'l 
bahçeli ve garajiı bir villa kiralanacak 
tır. l~ira miktarını da bildirmek auret.iyld 
vaki olacak tekliflerin Ulusta (Villa) ru· 
muıuna tahriren bildirilmesı. 4089 

Aran1yor - Lisan bilen bir satıcı l!zırıl 
Kiralık - 2 odalı daire: Samanpazarı Almanca ve İngilizce bilmesi şart. ,Akba 

kun;unlu cami karşısı No: 84 Alim B. kitapevi Tel: 3377 4091 
Ap. havagazı ve sairesi tamam. Kapıcıya 
müracaat. 4-080 

Ucuz kira/ık dair~ler - Yenişehir Ada. 
kale sokağmda (Yüksel Cad. yanında) 
No: 16 Şefik BİLKUR apartmanında 4 
oda ve geniş balkonlu daire ucuz kira-
lıktır. Tl: 3972, 3978 4081 

Kiralık daire - Yenişehir Demirtepe 
ekonomi sokak No. 21 A 3 oda, banyo, 
mutfak hela, balkon, müracat D. D. yol
ları maı;aza şefi Ti: 1797 4085 

Kiralik Apartman - Geniş 4 oda v. s. 
sabit 2 gardorp 1 büfe tam konfor cihaz 
ve tesisatı. Fevkalade ne.laret lç Bai<an
hk Kızılırmak sokak 4 Ti: 6046 4085 

Kiralik - Bahçe içinde üç ve dört oda
lı ve birer hollü mu~ambah ve konforlu 
elektrik, havagazı, su ve sair müştemilatı 
havi iki daire kiralıktır. Selani!' caddesi 
No. 58 içindekilere müracaat. Tel : 3115 

4094 

Kiralık - Dikmen yukarı Öveç 19 2 as
falta yakın elektrikli manzaralı genış Uç 
odalı kagir alt kat mı.isait kira. Tel: 5031. 
256 İ. Soykan. 4095 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evleri No. 
31 müstakil 6 oda 2 hol konforlu ev ile 
ayrıca 3 oda bir hol müstakil ev otuz Ji. 
raya kiralıktır. İçindekilere müracaat. 

Tezgahtar ve kasiyer aranıyor - Çevik 
temiz bayan ve bay aranıyor. Mtira()&Bt: 
Yenişehir Atatürk Bulvarı Varoar AP• 
No: 31/33 4121 

İş arayanlar · 

!~ Auyor - Eski harfleri iyi oku}".11' 
makinetle seri yazan b"r bay":ı evinde m2• 
kincsiy!e iş arıyor. 2304 l"adi<le. 4127 

lş Arryor - Türkce, Fra.ısızca, İngi • 
lizce, Alnnnca stenoı:;-rafi mııh~sebe muha• 
berat ve tercüme y<>pab:l~;ı türk tabası 
bir genç iş arıyor. Ulusta E. Hazana mü• 
raca at. 4125 

lş auyor - F~<"tnsnca ve piyano biteıı 
bir almıın mürebbiye çocuk bakım iııı.erl 
aram:ıkt;ıdır, Yenişehir posta kutusu 10'2• 
M. C. adresine müracaat. edilmesi 4133 

ZAYILER 

Baklavad.~ Fındık, Dondurmada Fındık, 
Umumi' Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

4096 

Kiralık döşeli oda - Haftada bir ban
yo, çamaşır dahil, Orduevi karşısmda Fo
to Suade müracaat. 4112 

Zayi - Ankara belediyesi otobüı idare" 
sinden aldrğım 1313 numaralı otobüs P'-' 
somu kaybett:m. Yeni-ıini alacağımdan e5' 
kisinin hiikmü olmadığı ilan olunur. Nj 
bahat Kıymık. 413 

Fın~ık, Pastada Çikolatada 
rekte Fındı~~, 

Fındık, Çö .. 

Her tatlıda Fındık, Cepte 
hayattır: ~ındık, Ayakta Fındık ..... : bir 

Kışın Fındıkla Çörek, yazın Fındıkh don. 

durına kuvvetin Ö Z Ü D Ü R. 

FINDIK SATIS KOOPERATİFLERİ BİRLİGİ ,, 

Mümtaz Faik FENiK 
Müe .. se'\e Müdllrü: Naşit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

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

Kiralık - 3 Oda bir hol muş::ımbalı ve 
bütün konforlu ehven fiyatla. Koc<>t!'pe 
Geçit Sok. No. 5 4113 

7,;ıyi - Ankara memurlar kooperatifi118 

ait 3448 No.lu hisse senedım zayi olmuş• 
tur. Yenisini alacagımcia:ı e~k;sinin bük • 
mu olmadı"ı. Temyiz maiıkenıesi tzasm; 
dan Asım Tuncay. 413 

if =====================================================================~ 

YENİ SİNEMALAR 
BU GECE 21 de 

SAMİM! ANLAŞMA 
Baş Rollerde 

Victor Francen - Gaby Morlay 
P. Richard Wilm 

Programa ilaveten 
Ankara'da imza edilen 

İNGİLİZ - FRANSIZ - TÜRK 
Ademitecavüz paktı imza merasimi 

GÜNDÜZ 
14.45 - 16.45 - 18.45 Matinelerinde 

3 V A L S 
HALK MATİNESİ 12.15 de 

TATLIGONAH 

HALK ve SUS Sinema!arrnc!a 

BU GÜN BU GECE 
939 - 940 Sinema Mevsiminin İlk Biiyük 

TÜRK FİLMl 

ALLAHIN CENNETİ 
BAŞ ROLLERDE 

Münir Nurettin - Hazım - Behzat - F. Tevfik - Halide - ?,!uammer 
MUSİKİ VE ŞARKILAR: 

Bestekar Sadettin Kaynak ve Muhlis Sab:ı~attin 
----SEANSLAR--- -

HALK'da: 13 - 15.30 - 18 - Gece : 21 (I"' 
SUS'da: 12.30 - ıs - 17.30 - Gece : ::o .50 .. fa 

-------

940 MODEL BLAUPUNKT RADYOLARI GELDİ 
Kôzım Rüştü Adliye caddesi 

Gençağa Ap. No. 6 Telefon : 2208 


