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ltalyan - Elen hükumetleri arasında Hatay'da mebus • • 

seçımı 

Parti beş mebusluk içın 
on iki namzet gösterdi 

teati olunan notalar dün neşrolundu 

İkinci müntehipler bunların 
içinden istediklerini seçecekler 

İki devlet 1928 pakhnın dostluk 
Beyanname 

maları tabiidir. Muhterem ikinci 
müntehiplere tebliğ ve ilin eyle
rim. 

Maaril Vekilimiz 
B. Hasan -Ali Yücel 

prensiplerinden ilham alaca 
Hatay Viliyeti Mebus intiha

:-,, tefti1 heyetince villyetin u
mum nüfusuna nazaran ve inti
habı mebusan kanununa tevfikan 
bu vilayetten beş mebus seçilme· 
sine karar verilmiştir. 

C. H. P. Genel Başkan Vekili 
Başvekil 

Dr. Relik Saydam 

ltalya Yunanistan arasında yenı bir dostluk devresi açılıyor 

Cümhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanlık Divanı açık bulu
nan bu beş mebusluk için isim/e
ri alfabe sırasiy/e aşağıya derce
dilmiş olan on iki zatın Parti 
namzedi olarak ilin edilmesine 
karar verdi. 

1 - Abdülgani Türkmen 
2 - Abdullah Mursal 
3-Bekir Sıtkı Kunt 
4-Hamdi Selçuk 

Maarif Vekilimizin 
reisliğindeki toplantı . Atina, 3 a.a. - Atina ajansı bildi- ı 

rıyor: ..,....,....,.,, 
Başvekil B. Metaksas ile İtalya'nın 

Atina elçisi B. Emmanucle Grazzi a
rasında teati edilen aşağıdaki mektup
lar bu sabah neşredilmiştir: 

Vil~yetin ikinci mOntehipleri 
reylerini bu on iki namzetten di
ledikleri beş zata verecelr.lerdir. 
Bunlardan en çok rey alan beş 
zatın kanunen mebus seçilmiş ol-

S - Mehmet Tecirli 
6 - Nuri Aydın Konuralp 
7 - Bn. Saffet Bereket 
8 - Samih Azmi 
9 - Selim Çelenk 

10 - Suphi Bedir Uluç 
11 - Şelhum Devrim 
12 - Dr. Vedi Bilgin 

Dün türkçe ve edebiyat 

muallimleri bir 

toplantı yaptı 
Orta mektep ve Hselerdeki türkçe 

ve edebiyat muallimleri Maarif Yeki· 
!imiz B. Hasan - Ali Yücel'in rei•li· 
ğinde dün akşam kız lisesinde ikinçi 

(Sonu S inci sayfada) 

B. Metaksas'ın mektubu 
Atina, 30 eylül 1939 

Bay Elçi, 

(ümnuriyelimlzin Ticaret Vekilimizin beyanatı 

Ekselansınız tarafından 12 eylülde, 
Duçe'nin talimatı üzerine tarafıma 

yapılan ve mülhem olduğu ruh v• fi
kir kraliyet hükümeti tarafındi!n yük
•ek surette takdir edilen tebliğattan 
kraliyte hükümetinin ahzı malümat 
etmiş olduğunu ekselilnsınıza bildir· 
mekle kesbi şeref eylerim. 

ltalya'nın Yunanistan'a karş1 olan 
dostane temayüllerini bildiren bu teb
liğatta münderiç yeni teminat, en ha
raretli bir memnuniyetle karşdanm:ş
tır. Yunanistan'ın İtalya'ya karşı olan 
hissiyatına tamamiylc tetabuk eden 
bu dostane temayüller iki memleket 
arasında, kraliyet hükümetinin hassa· 
ten memnuniyetini mucip olan bir sa· 
mimiyet havası yaratmıştır. İtalyan 
hükümet reisinin Yunanistan - Arna
vutluk hududundan İtalyan kıtalarını 
uzaklaştırmak hususunda kendiliğin
den yaptığı jest, Duçe'nin sulhun ida
mesi bahsindeki gayretlerini çok H -

mimi bir sempati ile takibctmiş olan 
elen milletini derin ıurette mütebas· 

karakteristik vaslflar1 Hükumet yeni ve mühim 
N. :A. KOÇOKA 

Yıdim tarkta ve Balkanlarda bir 
iktisadi tedbirler alacak 

Mahsulümuz değer bahasiyle satılacak 
ithalôt eşyası ucuza môledilecek 

Hükümetçe iktısadi sahada yeniden mühim tedbirler alınmak
ta ve öğrendiğimize göre, mahsulümüzün değer bahuiyle satılma
sı, buna mukabil, memleketin ihtiyacı olan ithalat e,yumm harp
ten evelki fiyatlardan hatta daha ucuza mal edilmesinin temini 
ehemiyetl" derpi§ olunmaktadır. (Sonu J üncü sayfada) 

si• etmittir. Bu jesti ilham eden hissi
yattan hanaten mütehassis olan kra-

(Sonu S inci say/adı) 

CÜMHURIYET HALK PARTiSiNiN -
YARDIMIYLE, KISA BiR ZAMANDA 

36 Halkevi yeni 
bina sahibi oldu 

aulh ...., terakki &mili olan Cümhu· 
riyet Tiirlı:iye'ai gün geçtikçe yıl
lardanberi takip ettiği müsbet poli
tikaımm feyizli eserlerini bu mmta• 
ka Üstünde daha bariz suretle ve 
daha kuvetle hiHettirmektedir. Son 
g'Ünlvda ....demokr.-.c.ilerl• y.aphl'ı' 
muahede kar§ısmda bütün dünya 
matbuatının bu mevzu etrafında 
gösterdikleri hissiyat, noktainazarı· 
mızı en kuvetle teyit eden muazzam 
bir ve•ikadtt". Beynelmilel alemde 
bir teki.mül ve medeniyet unsuru o
lan devletimiz bu kudret kaynağını 
hiç ıüphe yok ki iç politikasında 
tuttuğu isabetli yoldan almaktadır. 
Bu büyük davayı evelki gün Büyük 
Mecliıin altıncı devresinin, ilk içti· 
ına yılının açılması münasebetiyle 
Büyük Reiaimizin ağzından bir daha 
iıittik. Hakikaten Milli Şefimizin 
İrat ettikleri son derece mühim ve 
tarihi nutku dinlerken çok itinalı 
hatlarla çizilen ve gayet vazıh bir 
ta.hlo halinde teressüm eden umumi 
Politikamızın, asil ve ulvi manzara
sı karıumda hürmet ve iftihar duy
ltlanıak mümkün değildir. Cemiyet· 
ler, kendi hususi hüviyetleri içinde 
fertten gayri bir ıeydir. fakat ce · 
nıiyetleri fertler te~kil eder. Bir ce
nıiyetin fertleri fizik bakımdan 
olduğu kadar moral bakımdan da 
tıe kadar kuvetli olursa o cemiyetin 
biinyeıi aynı nisbette sağlam olur. __ _ 
~~nun için en birinci tart aziz ve 

Ticaret V ehil imiz B. Naz.mi 
Topçuoğlu 

Halkevlerinin açılmıya baılandığı 1932 yılındanberi yeni bina
lar yapmak tefebbüsüne girişilmiı yerlere Cümhuriyet Halk Par· 
tiıince de nakden yardım edilmiı ve bu suretle birçok Halkevleri 
mahallerinin ve Cümhuriyet Halk Partisinin müıterek yardımla· 
riyle yeni binalara kavuımuf bulunmaktadır. 

1 Bu sene içinde de mahalli gayretler-

UYilk Şefimizin pek yerinde olarak 
teına. buyurdukları veçhile "vatan· 
~atta ve vatanda en büyük nimet o· 
l arı haysiyet ve emniyetin tamamiy· 

1 
e hakim" olmasıdır. Modern dev · 
et ve hukuk telakkisinin en büyük 

Prensibi bu veciz cümle içinde hüli.
~" .edilmi,tir. insanlar tabii ve ezeli 
t •ıdclerin tesiri ile millet namı al· 
llıda bir ci.mia vücuda getirmişler, 

;atan diye muayyen ve mahdut bir 
f 0 Pta.k parçasına kutsi bir mi.na iza· 
de etıni,lerse bunlar hep bu maksa· 
,,ın temini için yapılmı§ teylerdir. 
<>u "k· 1 ı noktayı memleketlerinde ta-
~aıniyle tahakkuk ettiremiyen mil· 
etlere olgun ve ileri millet vasfını 

Veremeyiz. Çünkü milli iradenin vÜ· 
t;tda &etirdiği kanunların himaye5İ 
a tcnda ya,amıyan insanların içti
~•İ bakımdan olduğu kadar iktısa· 

1 bakımdan da herhangi bir tekli· 
rnüı &afhası gösterebileceğini tasav
vur etmek mümkün değildir. Haysi· ret fertlerde oldu~u kadar millet· 
erde d" •ahsiyeti ifade eder. Hayıİ· 

l'":?t~iz in1anlardan müteıı.ıekkil bir 
cemiyet ancak bir sürüdür. Türk 
""a.:anı içindeki inaanlar, biribirine 
nıutcıanit umumi bir ıevgİ ve hür· 
lnet ahengi iç:iııde emniyet ve hay-

<Sona s. inci :sayfada) 

R F• } d• •• •• J • j le inşasına girişilmiş Halkevlerinden us - ın an ıya goruşme erıne 40- ına nakden yardım edilmiş ve bun-

devam 1 " d•ı• lardan isimleri aıağıda yazılı 36 Halk
O unacagı zanne 1 ıyor evinden bir kıomının inşası bitmiş ol-

duğu gibi diğerlerinin de bu yıl için
" de bitirilmesi temin olunmu~tur. 

Bu binaların hemen hepsi mahllerin 
de halkın zevk ile ve istifade ile top· 
!anıp çalışabilecekleri kıymet ve zara
feti haizdirler. 

(Sonu S inci sayfada) 

Dahiliye Vekilimiz 
seyahate ~ıkh 

Finlandiya ordusunun modern toplarından biri 

Dahiliye Vekilimiz B. Faik Ôztrak 
beraberinde Husu•! Kalem Müdürü de 
bulunduğu halde bazı şark vilayetleri· 

Telegram ajansının Helsinkiden og· mizde bir seyahat yapmak üzere saba
rendiğin~ göre .Rusya, Molotofun nut ha karşı şehrimizden ayrılmıştır. To
kun<la Fınlandıyadan istenenlerden 1 ros ekspresi Ankara'ya dört saat ka
b~~~aca Petsamo mınt::ıkasının ter dar teahhurla gelmiş olduğu içın Vc
kını talep eylemektedir. Bu suretlr kil ancak saat ı de hareket edebilmiş. 
Rusya Norveçle de hemhudut olacak· tir. 

Moskova, 3 a a. - Finlandiya heye· 
ti bu akşam saat 18 de KremJinc git· 
miştir. Heyet ile Molotof arasındaki 
konuşma1ar bir saat sürmüştür. Bu 
konuşmalar hakkında hiç bir şey ncş· 
redilmemi§ ise de müzakerelerin de~ 
vam edeceği zannolunuyor. 

Sovyetlerin ayrıca istekleri 
;ıtopenhag, 3 a.L - Scandinavian 

tır. Buna mukabil Rusya Finlandiy.-
1 

B. Faik Öztrak'ın bu •eyahatinin 
ya Ladoga gölünün şimalinde 3000 ki Diyarbakır'a kadar uzanacağı ve Ve
lometrc murabbaı toprak verecektir. 1 kilimizin bayramda Ankaraya dön-

(Sonu S inci sıy_lada) müı bulunacağı zannedilmekttdir. 

Ameri.ka senatosunun hariciye encümeni bitarallık kanunu 
projesini tetkik ederken 

Senat::ı ve 

bitaraflık 

kongrenin muhtelit Encümeni 

kanunu projesini kabul etti 

B. Ruzvelt memnun 
Kanunun bugün veya yarın 

meriyete girmesi muhtemel 
Vqington, 3 a.a. - Meclis Wolacott, Vorys ve Shanley'in tadil 

tekliflerini reddeyledikten sonra, senato ve kongrenin bitaraflrk 
kanununun kati metnini teabit edecek olan muhtelit komisyonuna 
kongre namına iftirak edecek delegeleri seçmiştir. · 

(Sona S. inci sayfada) 

Garp cephesinde 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Harekat garpten şarka 
doğru yer deği.ştiriyor 

~ 

Garp cep_herine iiden İngiliz askerleri 
[Y.ı:zısz s. inci say/ada] 
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!ozandan bu güne kadar 

Türk maliyes.i 
iş dairesinde iki yeni Dış ticaretimiz 

ni%amn_~me haz1rl.anıyor Kllrlna hesaplan bakiyeleri ve 
Devlet, vılayet veya beledıycler tara 

fından doğrudan doğruya yürütülmek k d"I' 'th 1 .. 1 .1 t hh"ll r 
te olan bazı iş yerlerinde İş kanunu re 1 1 1 a 1 i il il U e 

Ziraat Bankası tarafından muhıa, köylüye 

ve afetlerden zarar görmüı olanlara 
il ü•eyin SAMI 

" Maliyemiz, memleketin mü • 
" dafaaaınm fevkalade masraf
" lan karşısında, vatan imarı • 
" nı ve sivil hizmetleri durdur
" mayacak kudreti göstermek
" tedir. 

Urla Mebusu 

Kuvetli ve sağlam 
bir milli bünye .. 

Çünkü, zayıf.çelimsiz, iktisadi fı
karalığa uğramış bir milli bünyeye 
en ufak, en hafif bir mali vazife bile 
giran gelir. 

hükümleri tatbikatının teftiş edilme
si usulleri hakkında, İş kanununun 
94 üncü maddesine göre çıkarılması 
icabcden nizamnameyi hazırlamak ü -
zere bütün vekaletlerin milmessille
rinden mürekkep olan komisyon iş da
iresi reisliğinde toplanmaktadır. Ko
misyon ilk toplanhsını geçen hafta 
içinde yapmı§tı, ikincisini de bu ayın 
26 sında yapacaktır. Bundan maada, 
hafta tatili kanuniyle Ulusal bayram 
ve genel tatiller kanunu hükümleri a
rasında ahenk temini ve bu hükümle
rin günün it hayatına daha uygun bir 
şekle ifragı için gene it dairesi reis
liğinde Dahiliye Vekaleti tarafından 

gonderilecek müme1ı111illerle diğer bir 
komisyonun da toplanacağı haber a
lınmıştır. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın
dan alınan hesap hülfi.salarına göre 28.10-

1939 tarihindeki lı:lirinı heaapları baki
yeleri. 

CETVEL: l 
Türkiye Cümhurl:ııet Merkeı Bankasın

daki lı:lirinı heaapları borçlu bakiyeleri 
Memleket Miktar T .L. 

On binlerce kilo buğday ve 
pamuk tohumu dağıtıldı 

" Milletimizin alaka ve yardı • 
" mı ile cümhuriyet maliyesi • 
.. nin halde ve atide daima ka
" fi vasıtalan bulabileceğine 
" katiyen eminiz. 

Masraflar ne kadar kısılırsa, kısıl
sın, en ufak Lir mali vecibe taham· 
mül olunmaz bir ağırlık iktisap eder .. 

" Himmetli ellerinizde ku11etli 
" ve sağlam bir milli bünyenin 
" devlet itibannı ve hazine in
" tizamını daima muhaf ••• •· 
•• deceğine asla ıüphemiz yok
" tur. 

Mill1 bünyeyi kuvetli ve sağlam 
tutmak, Milli Şefimizin direktifidir. 

Hükümetimiz şimdiye kadar ol
duğu gibi yarın da bu direktife uy -
gun olarak çalışacak ve icap eden ted
birleri alacaktır. 

- Cümhur Reiaimüı:in Nutkun
dan -

Şurasına ina.ıalım ki, hükümetimi
zin milli müdafaa mevzuundaki zih
niyet ve telakki tarzı 1914 deki sefer
berlik telakkisi değildir. Milli haya 
tın dııında onunla alakasız bir milli 
müdafaa mefhumuna bugün itibar 
yoktur. Milli hayatın haricinde ve o
na istinat etmeden, kuvetli ve mUes
sir bir miicadale organize edilemiye
ceğini tarih isbat etmit bulunmakta
dır. 

Türk milletinin yilreğine huzur 
ve emniyet veren, göğıünü iftiharla 
kabartan bu l:izlü sözleri söyliyebil
mek, bu yüksek teminatı verebilmek 
için Milli Şefimiz Lozandan bugüne 
kadar, cumhuriyet maliyesinin kuru
luş ve yükselişine ö:nrünü vakfetmiş
tir. 

Bu itibarla, hükümetimizin ted
birlerine, devletimizin itibarına gü
venelim. Aldanmayız. Bugünlerde 
tarlasında çalııan ve güz ekimi ile 
uğraıan köylUmüz iman etmelidir ki: 

Hakiki istiklalin ve milli kalkın
manın ancak kuvetli ve muvazeneli 
devlet maliye ve hazineeiyle milın
kiln olabileceğine; milli inhitatın da
ima devlet maliyesinin inhitatı ve çö
zülmesi ile müvazi yürüdüğüne mil
letini samimiyetle inandırmııtır. 

Vergi mükellefiyetinin en mukad
des vatan vazifeleri arasında geldiği
ni yıllarca telkin etmiıtir. Bugün se
vinç ve güven ile halkımızda milıahe-
de ettiğimiz vergi ödeme hususun 
dald §Uurlu tehalük onun devamlı bir 
tarzda, verdiği siyasi terbiyenin eseri
dir. 

Türk maliyesinin geçirdiği tehli
kıell her dönüm noktasında, hayati 
mevzularda yüksek tefek-kür ve karar 
kudreti daima imdada yetiımigtir. en 
çetin prtlar içinde bile, yüksek oto
ritıeei, manevi ntifuz ve tesiri sayesin
de, bu mevzuda. laübaliliğe, demago
ji ile malfil ve günlük politika dü
tilneelerinin ncvzadı olan malt (Ex
~dients) Jara, tahakkuk imk!nını 
vermemiştir. 

Milli Şefimiz, devlet maliyesini 
daima bütün milli faaliyet mevzula
rımn bir sentezi olarak ele almıttır. 

Nuarında, istisnasız olarak bütün 
tetehbUs ve hareketlerimiz devlet büt 
çeaindc aksedcr. 

Millt bünyemizin strüktüril bUtUn 
hususiyetleriyle Bütçe aynasında gö
rllUlr. 

Attığı tohumların vereceği mahsul, 
değer bedeliyle mu
hakkak nakte çevrile
cektir. 

Geçen umumi harpta olduğu gibi, 
köylünün mahıulüne dcılma vaziyet 
ederek bedelini ödememek ve sonra 
da ondan istihsali arttırmasını bekle
mek gafletine düıecek kimse yoktur. 

Tüccarımız da itimat etmelidir ki 
hilkümetin arzuıu: peyderpey istih
lak edilecek stokların daimi ıurette 
yenilenmesidir. 

lstihlU edilen eşyanın yerine yeni
si konulmalıdır. Hükümetimiz bu ha
reketin durmamasına bilhassa kiymct 
ve chcmiyct atfeder .. Yok ise, bulup 
bulacağı, görüp göreceği bir defaya 
inhisar edecek bedelsiz "vaziyct"Jeri 
ancak zararlı hareketler olarak telak-
ki eder. 

Şuna inanalım ki: Devlet itibarı, 
türk maliyesinin kudret ve imkanları, 
her alınanı ödemeye müsaittir. Ve 
müsait olmakta devam edecektir. Bu 
itibarla, ortada milli bünyenin kuvct 
ve sağlamlığını ihlal edecek, hiç bir 
sebep yoktur. Bizlere düıen çalışmak, 
istihsal etmek uhdemizdeki sosyal va
zifelerimiz nelerden ibaret ise onları 
yerine getirmektir. 

Dıt Ticaret daireıi reiı 
muavinliii 

Ticaret VekAleti dıı ticaret dairesi 
reis muavini B. Suphi Ziya Özbak
kan'ın Londra ticaret ıuageliğine tayi
ni dolayısiyle açılan dış ticaret daire· 
si reis muavinliğine Londra ticaret a
ta;esi B. Celal Arman tayin olunmuş
tur. 

!arı istikbalin çetin imtihan devreleri 
için elde ihtiyat kuvet olarak, saklan
mıştır. 

Bütün bu teknik sebeplerle Tür -
kiye'nin bugünkü yüksek ma/1 iti
barı izah olunabilir. Bu mali itibar, 
münhasıran siyasi itibarın mahsulü 
değildir. Diyunu umumiye yükünün, 
umumi varidatımıza nazaran dilşlik 
nisbeti, Türkiye halkının vergi ver -
me kudret ve kabiliyetinin yUksek 
marjı mali itibarımızın esaslı Amil -
!eridir. 

Mitli kankınma, milli cihaz ve mil
li müdafaa masrafları için vergi kay
naklarına dayanılmış olmakla bera -
her bu kaynakların hayatiyetinın 
mahfuz tutulması da bir an göz ö -
nünden uzaklaştırılmamış ana pren
siptir. Milli kalkınma programları -
mız bu kudret ve hayatiyetin hudut -
!arı içinde kalmıştır. Hatta istihsali 
ilgilendiren mevzularda mlihim ten
ziltere de girişilmiştir. 

Bu şuurlu ve titiz hattı hareket sa
yesindedir ki bugün bUyUk imtihan 
eıiğinde halkımızın vergi verme kud
retinin milhim addedilecek bir marj 
irae ettiğini iftiharla müşahede edi
yoruz. 

Esasen, memleket müdafaası uğ -
runda can verirken mal esirgemenin 
milletimizin ananesine girmemi§, iz 
bırakmamı§ olduğu aşikardır. Hem 
can ve hem mal vermek suretiyle bu 

Almanya 
A he1aplarındakl 
borcumuı 
Almanya 

7.1130.100 

659.000 

Adana'daki son 
Banka na.zim 

fiat düsükllüğünde 
rolünü ifa etti 

B hesaplanndıkl 
alaca~ımı.ı 
Belçika 
Çeko-Slovak:ra 
Finlandiya 
FranH 
Hol anda 
İn cilt ere 
İıpınya 
l1Veç 
D. Heaap!arındakl 
borcumu.ı 
hveç 

3.003,200 

7.271.100 
785.300 

2,327.400 
733.900 

3.041.700 
608.600 

11.834.800 
276.600 

Başka memleketlerden anavatana gelen göçmenlerle, kurafi. 
lık, dolu, sel, yangın ve hastalık gibi af etlere uğrayan yerli muh
taç çiftçileri·n istihs:ıl kudretlerini arttırmak için hükümetimizin 
daha 1934 yılmda meriyet mevkiine koyduğu bir kanunla Ziraat 
bankasına bir milyon liralılt bir kredi temin edilmiıti. 

A. heaaplırındakl 
alacııfımı.ı 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Letony.ı 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.ı. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

200 
Banka bu bir milyon liralık had da-

3.003.400 hilinde muhtaçlara tohumluk ve ye -
496.500 

meklik buğday tevzii vazifesini bugü-2.754.500 
294.200 ne kadar nıuvaffakiyetli bir ~ekilde 

20.100 yapmış bulunuyor. 934 yılından sonra 
1.804,100 k "k. k 

595.4CO çı an ı ı ayrı anunla bankanın yar-
107,100 dım haddi üç milyon yedi yüz elli bin 
545.ooo liraya çıkarılmıştır. 
45.200 

339.000 Türk köylüsünün istihsal kudretini 
CETVEL : ı arttırmak mevzuu etrafında alınan 

Muhtelif memleketlerin Merkeı Banka 
larında tutulan kliring hesaplarındaki ala : son tedbirler cümlesinden olmak üze-
caklarımız • re 3730 sayılı kanunla mevcut kredi 
.Memleket Miktar T .L beş milyon liraya iblağ edilmiş bulun-
Es ton ya 
İtalya B. Hesabı 

HALKEVİNİN 

3ı.331 duğundan bugünlerde banka merkez 
294.300 ve şubeleri, ziraat vekaletinin yerli 

muhtaç çiftçilere, sıhat ve içtimai mu
avenet vekaletinin göçmenlere tevzii 
lilzumunu bildirdikleri on binlerce 
tonluk tohumluk buğdayın mübayaa 

Halk arasında ~ahJmaları ve tevzi işıeriyıe hummalı bir surette 
Ankara Halkevi, halk dersaneleri meşgul olmakta ve köylilnün zıraat 

mevsiminde tohumunu tarlasına ata -komitesi geçen kıı mevsiminde oldu 
• bilmesini temine uğraşmaktadır. 

ğu gibi programına göre çalışmaları-
na başlamıştır. Yazın açık havada halk Bankanın hlikümet hesabına yap -
için gösterdiği faaliyeti şimdi kapalı makta olduğu bu tevziattan ba~ka tec
yerlere nakletmiştir. Bu meyanda yaz rübe mahiyetinde bu sene Ankara, Es
dolayısiyle muvakkaten dersleri ke- kitehir, Afyon, Yozgat, Haymana, Po 
silmi"' olan Ankara ceza evindeki der latlı, Sandıklı ve Boğazlayan'da to -

:s s humluk buğday ve arpa alarak bunl !ere tekrar başlanmıştır. Halkevinde arı 
temizlettirip ilaçladıktan aonra zUrraa 

bir öğretmen her gün ceza evine gide- çok iyi kalitede ve ucuz tohumluk te-
rek eczalı yurtdaşlara okuma ve yaz- min eylemiştir. 
ma öğretmektedir. Halkevi aynı za- Ayni mahiyette olarak Adana, An
manda bunların ders malzemelerini de tep, Maraş, Manisa, Ala~ehir, Salihli, 
tedarik etmi§tir. Dün gece dört ki§i- Turgutlu ve Akhisar'da pamuk tohu
lik bir heyet belediye temizlik koğuşu 

mu dağıtılmıştır. 
na giderek burada bulunan yüzlerce 

Her sahada zürraı himayeyi en esas-
vatandaıa ders vermiye bqlamıılar- Jı vazifesi bilen Ziraat bankası Adana
dır. Buralarda okuma, yazma öğreti- rda 
lecek ders malzemeleri Halkevi tara- da pamuk piyasasında son zamanla 
fından verilecektir. Temizlik ameleıi vukua gelen fiyat diltüklüğünü önle -

mek maksadiyle nazım rolUnü üzeriHalkevinin bu teşebbüsünden son de-
ne almış ve piyasada pamuk alıcısı sırece memnun olmuıtur. Halkevi aynı 

şekilde İtfaiye koğuşundaki erlere de fatiyle görünmeğe başlamııtır. 
Adana'da şimdiye kadar bankanın 

ıcviyelerine göre memleket ve kanun 
bilgileri, tarih heup gibi ameli ders- pamtU.. mübayaası üs milyon kiloya 

T . ' anzımat ın 

100 üncü 

yıldönümü 
Muhtelif cephelerden, Türkiyede 

ilk reform hareketi olarak kabul edi
len "Tanzimatı Hayriye" nin il!nı Ü· 

zerinden tam yüz yıl geçmi~ir. Bu 
münasebetle diln saat 17.30 da Ankara 
Halkevinde bir toplantı yapılmı§ ve 
Müzik öğretmen okulu mildür muavi
ni B. Şükrü tarafından tanzirnatın mi 
na ve ehemiycti mevzulu bir konfe
rans verilmiştir. Konferansı tehrimi
zin birçok milnevverleri alaka ile ta
kip etmiılcrdir. 
Diğer taraftan haber aldığımıza gö

re İstanbul Üniversitesi Tanzimatın 
yüzüncü yıldönümü milnasebetiyle bir 
kitap hazırlamaktadır. Üniversitenin 
muhtelif fakültelerine mensup profe
sörler, tanzimatı kendi bran~lan da
hilinde tetkik ve tahlil edecek ve bu 
etütler üniversitenin çıkaracağı kitabi 
terkip eyliyecektir. 

Avrupa'dan dönen 
talebeler 

Fransa, Belçika, İngiltere, tsvtçre 
ve İtalyada hükümet hesabına tahail
de iken memlekete alınan talebelerin 
okuma yerlerinden hangi tarihte ay
rıldıklarını ve hangi tarihte memleke
te geldiklerini açık: adresleriyle ve en 
çok bfr hafta zarfında birer mektup
la yilkıek öiretim genel direktC5rlll
ne bildirmeleri istenilmektedir. (a.a.), Bilyük türk devlet adamı, malt 

mevzuları, daima en ıilmullu ve iha
talı manasiyle aktısadi zaviyeden 
tetkik etmiş ve tedbirlerini ona göre 
ayarlamıştır. 

Milli ve umumi hayatımızın hari
cinde, onunla alakasız bir mali te§ki
latın müstakil, büylik ve modern Tür
kiye devlet maliye ve hazinesine 11-
yık olduğu kudreti bahşedemeyece
ğini göstermiş ve devlet maliye ve ha
.zinesını m i l 1 i b ü n y e n i n 
sağlamlığına ve kuve
t i n e istinat ettirmiıtir. Yıllarca de· 
vam eden tatbikattaki her tedbir bu 
esas fikrin etrafında toplanır. 

Türk maliyeıi, halde ve atide dal
mt iri.fi vasıtaları n•ıl bulacaktır. Bu 
mevzu objektif bir tarzda açıkça tah
lil ve münakaşa olunabilir. 

Türkiye: bugünkü büyük imtiha
nın nasıl olsa gelip çatacağını çok e
vciden düşünmUıtilr. imtihan yılını 
bile kestirmiştir. 

memleketin icabında yapacağı feda
karlıklar hakkında yakın mazimiz çok 
değerli misaller ihtiva eder. 

Yeter ki, fedakarlık yerine maıruf, 
olsun. Bu kanaat ne kadar kökleşir -
se, alaka ve yardım da o nisbette şü
mul ve ehcmiyet kcebedcr. Eğer ala
ka ve yardımlarımu:ın müessir olma -
sını istiyorsak, her vatanda! kendi 
sahasında, kendi işinde, daha fazla 
çalışalım, daha fazla istihsal edelim, 
namuskarane bir tarzla, ılın teriyle, 
milli gelirimizi mütemadiyen arttı -

ler verecektir. Bu derslere önümüzde- yaklaımııtır. Bu suretle Çukurova 
ki hafta başlanacaktır. Pek yakında bölgesinde pamuk piyasasına yapılan 
Halkevi ders odalarında estenografi müdahalenin Ege bölgesine de teşmili 

icap edip etmediği hakkında tetkikat 
ve halk için muhasebe dersleri, gece yapılmakta olduğu sırada Dikili ve ci
kursları halinde başlıyacaktır. Aile 

varında vukua gelen yer ııanıntı11 U
toplantılarına bu cumartesi gününden .zerine banka derhal bu mıntıkaya bir 
itibaren batlanayor? Halk detsaneleri 

Trabzon'luların 

Dikili'ye yardımı 

Türkiye nüfusunun tezayüt sey
rini takip edişinde; bu nüfusun bil
hassa istihı;alı ala!.o:adar eden meslek
lerde tekasüf etmesini temenni edi
şinde, h e r i s t i h s a l i n a r t 
masını israrla talep 
e d i ş i n d e , sanayileşme hareke
timizin kuvet ve ciddiyetle tahakkuk 
ettirilmesi hususundaki ihatalı emek
Lrinde, fiat seviyelerini yakından ta
l ip hususunda gösterdiği hassasiyet
te, milli kredi müesseselerini 1ağlam 
temeller üzerine oturtmaktaki koru
yucu tedbirlerinde, milli tasarruf ha
r .. kctini teşvik tarzında, ticaret ve te 
diye muvazcnelerimizin unsurlarını 

miıfredatiyle ıahsen yıllarca takip 
e miı olmasında, milli servet ve mil-
li gelirin t e r e k k ü p t a r -
z ı n ı v e i n k i ı a f ı e y l r-
1 e r i bizzat alaka ile tetkik ve 
kontrol etmesinde, türk parasının kıy
metinin ve iştira kudretinin korun
ması için gösterdiği titizliğe, mem
leket içindeki münakalata, hareketle
re ve mübadelelere verdiği hususi c
hemiyette, bütün bu mütenevvi rrıeı
gale ve mevzuların a r d ı n d a 
daima devlet maliyesinin kudret ve 
iti/ası bütün vuzuhiyle canlanır. İn
önü bütün bu deği§ik mevzularda ça
lışırken, devlet maliye ve hazineıinin 
sağlam esaslar üzerindeki kuruluı ve 
yüksetiıini bir an göz önünden ayır -
mamııtır. 

Milcadele meydanının kenarında, 
ıimdi §U sualleri kendi kendimize 
sorabiliriz: 

Türkiye: 
- Sulh devresinde mi111 ihtiyat ku

vetlerini, kaynaklarını, tüketmit ve 
yıpratmıt olarak mı bulunuyor ? 

- Türkiye: Tahammül edilmez 
muazzam bir düyunu umumiye yükil 
altında mi inliyor? 

- Türkiyenin vergi verme kud
reti ve kabiliyeti sulh devresinde a
zamf hatlerine kadar istismar edilmiı 
ve tüketilmig midir ? 

Hiç tüpheıiz ki hayır 1 Bütün bu 
sualleri hayırla cevaplandıracak va
ziyette bulunuyoruz: 

- Türkiye düyunu umumiyesinin 
yükü: mümasil memleketlere nazaran 
en hafif olanıdır. Hatta mukayese e
dilemiyecek dere"ccde niabet lchtcdir. 

Çünkü, Lozandan aonra, yaralı ve 
baştan başa harap vatanın imarında, 
cilmhuriyct müe11cıelcrinin kurulut • 
lırında, millt müdafaa cihazının tak
viye1indc daima tilrk milletinin ıuur
lu alika ve yardımına mUrıcaat cdil
mittir. 

TUrk vatanını mamQreye çevirmek, 
binlerce kilometre ıimendifer inp et
mek için talip çıkmadı diye mütevck
killne boyun bilkUlmcmittir. 

"Cemiyeti akvam" istikrazlırının 
mukannen ve mevkut mahiyetteki te
ıelsülilne; ıiyasi borçların Avru -
pa'da, yıllık tahsisat mahiyetine ıir 
miı olma1ına rağmen Milli Şefi -
miz gözlerini ve ümidini daima tilrk 
mi11ctin:n all\lra ve varuımını çevir -
mittir. Bir çok m~lekctler, kolay 
uaullerin incizabıne kapılmıtlar • 
ken, mail mevzular da tUrk milletine 
vazife ve fedakirlık deni verilmit, c
ıulı varidat kaynakları hazırlanmıt-

Mali mevzuları, iktisadi görüt tır. 

ile, iktıaadi .zaviyeden ele almak bu· Bundan dolayıdır ki TUrklye'nin, 
na derler .. Fikirlerindeki devamlılık Lozandan sonra yaptığı istikrazların 
en son noktasına kadar gelir, nitekim, yckfinu, memleketin mali kudretine 
bugün de büyük cidalin ve imtihanın nazaran, ehcmiyctılz hadlerdc kal • 
c;;iğinde aynı direktifi vermektedir: 1 mıı, milhim ve büyük istikraz imkan-

bu hususta bilhassa Ankaradaki öğret heyet göndcrmit ve bu mevzu üze -
menleri göz önünde tutmuş onları sık rinde yerinde tetkikler yaptırmııtır. 

Bu heyet zelzele mıntakaaında ıimdi
sık çatısı altına toplamıya karar ver- lik ld1 bir mUdahaleyc JUzum olma-

miı~:~n yıl çok semereli olan kahve- dığını ve köyJUnUn pamuk piyaıaaın-
ralım. ' 

dan memnun bulunduğunu görmUı ol
lcrde çalışma usulü ve faaliyetleri bu makla beraber ileride mUdahale mcv-
yıl daha sıkı ve esaslı bir ıekilde ya- zuubahiı olduğu takdirde icap ede _ 
pılacak halka muhelif mevzular üze- cek ihtiyatı tedbirleri almıt ve allka-Maliyemizin değer ve önem verdi

ği varidat milli iıtihsal ve faaliyeti -
mizin doğurduğu ve doğuracafı va
ridattır. Meseli bu seneki ıeker kam
panyasının devlete temin edeceği ıe
lirin mahiyeti, ,eker lthalitından te • 
min olunacak resim ile hiç mukıy~ 
se edilebilir mi? bu miaal, bütün i• 
tihsal ve imal gubelerimize tegmil e
dilebilir. 

rinde kısa faydalı konferanslar verile- ler 
cek ve filmler gösterilecektir. dar ıubelere bu huıuıta direktif 

vcrmittir. 

Maliyemiz, varidatının inkipfını 
fiyat tereffillcrinden de beklemes, 
çünkü müvazi olarak yllkeelecek mal
zeme fiyatları o farkı derhal fazluiy
le yutar. Maliyemis, istihsal tezayil • 
dünün temin edeceği varidata ehe • 
miyet verir. 

Dün Ank•ı' da hava 
bulutlu g~i· 

Çilnkü bu varidat hakikt mim ka -
zanç ve milli gelirdir. Sevgili Milli Dün ıehrimizde hava bulutlu geç· 
Şefimizin, bundan on ıcne evci (İki mif, rUzılr ıırpten ıaniycdc bet met
misli istihsal) isterim tarzında ver • re hızla e1mittir. En yilksek sıcaklık 
mit olduğu direktifin manasını bu - 17 derece olarak kaydedilmiıtir. 
gün bütün şümul ve ehemiycti ile da- Yurdda hava Trakya. Karadeniz 
ha iyi anlıyoruz. kıyıları bölgeleriyle orta Anadolunun 

htihsalimiz arttıkça, memleketi - ıimal kııımlarında kapalı ve mevzit 
miz içindeki hareket ve faaliyet tav- yılıtlı, cenup dofuıu bölgesinde ka
aamadıkça cidden endi§e mevzuu yok- pah, diğer bölgelerde umumiyetle bu-
tur. lutlu geçmiştir. 

Büyük devlet adamı, tilrk maliye - 24 saat içindeki yağııların karemct-
sine ayrıca manevi mesnetler de ha- reye bıraktıkları su miktarları Çorlu· 
zırlamııtır: da 16, Ltilcburgaz'da 8, Yeıilköyde 7, 

- Çalııkanlığa ve liyakate kıymet Tekirdağ ve Hayrcbolu'da 6, Göztepe 
vermek, de 3, Zonguldak'ta 6, Sinop ve Kara-
- Çalııkanlık ve Jiyalcıtla el Je e- kösede 4, diğer yağı§ gören yerlerde 

dilecek mmi l!,eiıri te1vik etınek, 1-6 kilogram arasındadır. 
- Aile yuvasırıa büyük bir i~tımai Rüzgarlar Trakya Kocaeli bölgele-

ehemiyet verip, aile ocağının ferdası- riyle Egenin şimal kısmında şimalden 
nı ( ·asarruf) ilt tC"min "ttinr.el:., diğer bölgelerde umumiyetle garp is

- Memlekete faydalı evlad yeti§- tlkametinden saniyede en çok 5 met-
dirtmek, re kadar hızla esmiştir. 

- Umumt ve huıust hayatımızda En yüksek 11caklıklar Balıkesir, Ak 
(İsraf) mefhumunun milli konaepti-I hil&I' ve Bodrumda 23, İzmir, Adana 
onun dı§ına atmak ... gibi. ve lıkenderunda 24 derecedir. . 

Ankara Ticaret külübünde 
Ankara Ticaret ve Sanayi odası ü

zerindeki tüccar kulübünün 1939 kış 
açılışı münasebetiyle, lkinciteşrinin 
4 ncü cumartesi günü saat on yedide 
kulüp idare heyeti tarafından bir çay 
verilecektir. 

Polis Enstitüsünde koni erans 
Bugün saat 1 de Polis enstitüsü 

konferans salonunda Dahiliye Veki -
leti seferberlik müdürü B. Hüaamct
tin Tugaç tarafından "Hava korun
masında ıahsi korunma" mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

...................................................... 
Fitremizi, gene kartalla

rımız içn, göklerden yağa

cak ölüme karşı bizi koruya
cak Kızılay için, yurdun ya
rınki koruyucuları yavrula
rımLz için vereceğiz. 

11111111111u11111111•1tııı111tııı1t•uııı1111111111 

Bize (Fitrenizi Ti.irk Ha
va Kurumuna veriniz) de
dikleri zaman hiç tereddüt e
debilir miyiz? Göklerin ko
runmasına tercih edebilece
ğimiz hiç bir mesele var mı
dır? 

Trabzon, 3 a.a. - Dikili felikets~ 
delerine yardım için teıkil edilen ko
misyona teberru edilen miktar 700 li
rayı baliğ olmugtur. Eınaf cemiyetle
rinin teberruları devam etmektedir. 

Trabzon' da teftişler 
Trabzon, 3 a.a. - Vali Adal ve C. 

H. P. mıntaka müfettişi Uru, kazalar 
tetlrilatını tefti§ için seyahate çıkm11-
lardır. 

Y enitehir ocak kongreei 
Cümhuriyet Halk Partimizin ocak 

kongreleri Türkiye'nin her tarafında 
olduğu gibi şehrimizde de devam et
mektedir. Haber aldığımıza g!Src Ye
nişehir ocak kongresi de bugUn Ye
nişehirde C. H. P. Ankara viUyet 
merkez binasında toplanacaktır. 

Halk evinde konf er anı 
Dün akşam 17.30 da Konservatuvar 

edebiyat hocası Şükrü Kurgan tara -
fından Tanzimat hakkında verilen 
konferans kalabalık bir dinleyici ö -
nünde verilmig ve konferansçı sürek
le alkı§lanmıştır. 

Polonya'da alacağı 

olan ihracatçılara 
Ticaret Vekaletinden tebliğ edil

miştir : 
Polonya'ya mal sevk etmiş olup d ıı 

son vaziyetler dolayısiyle alacakhırı 

henüz Polonya kliring miiesses:.- .. bce 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban'tıı
sına havale edilmemiş olan ihracatrı
larımızın, matların Polonya"ya se 1: , 

ithal ve alfikauar ithalatçı tarafın< n 
tesellüm edildiğini mübeyyin ihr, c lt 
beyannamesi, satış faturası veya m ı· 

saddak sureti, mııtav-.ssıt L:ınk, r· ·
kontu ve saire gibi müsbit vesikalarla 
birlikte derhal Ticaret Vekllcıtine 
müracaatları lazımdır. 
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[oış POLITI KA l 
Moskova ziraat sergisi 

D Ü N Y A H A' B E· .. R L E R, İ •· Ticaret Vekilimizin beyanatı 

. Sovyet İttihadının son on senelik 
~ırai tckô.mülünü göstermek için 
h u~ul_an Moskova ziraat r·2rgiai, 
t ~~dııatında sergi tekniğinin de bir 

B. Molotof'un nutkunun 
üçünıcü ve son kısmı e aınülünü ifade eder. Burada ıu ;eya bu mahsulün seneden aeneye 

kezayüdiinü gösteren basit bir ra-

r-·aı;; da, buğday veya meyva üze- Fin fa nd i ya'ya 
tın ~ Yapılan en karııık bir ilim yapı lan teki i f ıe·r ve 

safhalar 
e~besinin neticesi de bir bakııta 

1 an 
11!•1ıtbilecek tekilde, çizgiler, m Qza kere erin 

crafıklerle ve resimlerle izah edil • 
geçirdiği 

hıektedir 

. b~rgi,· her yeri Ankara'daki aer:1 İnası kadar geniı elliden fazla 
avyondan müte;ekkildir. Bunların 

0~ biri, ittihadı tefkil eden on bir 
:,.'?t1huriyetin zira.atine tahaia edil -
... ıı ti b ! r. Geri kalanlar da hububat, 

11&'day, pamuk, hayvancılık, sebze, 
~Y"Va ve saire gibi mevzulara bıra
•'-ııtır. Sovyet ziraat politilkaaının 
~ hedefi, zirai iatihıali kalite ha· 
llılıııdan ıslah etmek kantite bakı

hınıdan da arttırmaktır Yani kısaH el.ha iyi ve daha bol mahsul .. 
l ~ Pavyondaki rakamlann, grafik· 
d~ ve resimlerin İapat etmek iste· 
~ eri tek bir dava bundan ibaret· 

1_~ Ve elli küsur pavyonun duvar· 
...._, ıüaliyen bu rakamlara ve bu 
Pa~nlarda teşhir edilen mahsula
~ h&kıtacak olursa, on ıene içinde-

ıı.avaffakiyet pek büyüktür. 
t,ı· Büyük bir sovyet agronomu olan 
ıçurin demiıtir ki : 

- Tabiat iltimas bilmez. Onun 
~lhıfundan istifade etmek için eve. 
a organizasyon, sonra da bilgi la
·~rr. Bu iki ıarta riayet eden İn· 
~llll İçin tabiat ziyadesiyle cömert o-
ur. 

• . Binaenaleyh organizasyon ve 
~lian aovyet ziraatinin tekamülünde 
Üci esaslı umde olmuıtur. Organi
~Yonun aovyet sistemine göre hu· ..... . 
-•Yetı vardır: aovyet memleketle-
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1_~ çiftliie taluim edilmiıtir. Bun • 
·-nn beı bini sofhoz, yani doğrudan 
d_ohuya devlet tarafmdan itletilen 
ç.&ftlilılerdir. 240 bini de kolhoz'
dur. Yani topratm mülkiyeti devle
te -t olmakla beraber, köylüler tara 
1~aıı kooperatif teklinde iıletilen 
çifı)iklerdir. Bunlar, kardan topra • 
i11a kiraaı olarak devlete ait hiaaeyi 
ll1Jrdıktan sonra geri kalan kısmı a
ratar-nıda taksim etmektedirler. Şu
r-.-. izah etmek laznndır ki taksim 
nıüaa•at üzere değil, her köylünün 
&arfettiği mesaiye eöre yapılmakta· 
dır. M •• • • • ......,_,_,.. ol.ratıt 1rGy· 
liiye bırakılan hissenin bir kısmı 
llJ'laiyat olarak, bir kısmı da para o· 
larak verilmektedir. İstatistiklere 
RÖre, yirmi milyon aile kolhoz çift· 
lilderinde çahımaktadrr. Ve bu, 
ç.iftç.i nüfusun yüzde dokıan bqini 
teficil ediyor. Sofhoz, yani devlet 
çiftliklerinde çalııan çiftçiler muay
~- Ücret alıyorlar. Bu çiftlikler 
ıtlhozlar için bir DeYİ nümune çift-
li vazifesini de görmektedir. 

1 .. Fakat aovyet ziraatinin teki.mü-

Moakova, 3 a.a. - Molotof'un nut· j zim niyetimiz diğer battık devletleriy 
kunun mibadi: le yaptığımız karşılıklı yardım pak-

Finlandiya ile münaaebatımız hu- tına mümaıil bir paktı, Finlandiya ile 
susi bir vaziyettedir. Bunun baılıca de akdetmekti. Finlandiya hükümeti 
sebebi üçilncü devletler tarafından böyle bir pakt akdinin kendisinin mut 
Finlandiya üzerinde yapılan muhtelif lak bitaraf vaziyetiyle telif edilemiye 
tesirlerin gittikçe fazlalaımasıdır. j ceğini ifade ettiğinden biz, teklifle
Bitaraf müşahitler Sovyet Rusya'ya rimiz üzerinde ısrar etmedik. Bundan 
taalltlk eden emniyet meselelerinin i sonra, Sovyetlerin emniyeti bakımın
ve bilhassa Estonya ile yapılan m\.ina- dan ve bilhassa gerek deniz ve gerek 
sebata mevzu teşkil eden Leningratl kara cihetinden Leningradın emniye
mcselesinin Finlandiya ile yaptığımız tini nazarı dikkate alarak bu hususta
müzakerelerin de mevzuunu teşkil et- ki meselelerin müzakeresine geçmeyi 
tiğini tasdik etmek mecburiyetinde- teklif ettik. 
dirler. Hatta bazı cihetlerden sovyet- Diğer sovyet teklifleri 
lerin emniyeti meselesinin bu müza • 
kerelerde daha büyük bir ehemiyet 
kazandığı söylenebilir. Çlinkü sovyet 
devletinin Moskova'dan sonra başlıca 
şehri olan Leningrat, Finlandiya hu
dudundan yalnız 32 kilometre uzak
tır. Bu itibarla bugünkü uzun menzil
li toplarla dövülebilecek bir mesafe
den hududa daha yakındır. Diğer ta
raftan Leningradın deniz tarafında o
lan vaziyeti Finlandiya'nın Sovyet it
tihadına karşı takip edeceği dostane 
ve hasmane hattıharekete bağlıdır. 

Çünkü Finlandiya körfezinin bütün 
şimal sahil kısmı ve aynı zamanda bu 
körfezin merkezindeki bütün adalar 
Finlandiyaya ait bulunmaktadır. Bun 
dan dolayı ve Avrupanın vaziyetini 
nazarıdikkate alarak Finlandiya'nın 

günün icabatını takdir edeceği tahmin 
olunabilir. Bu seneler zarfında Sov· 
yetler Birliği ile Finlandiya araıında
ki münasebetler neye istinat etmiı
tir? Bilindiği gibi bu münasebetlerin 
esası diğer Baltık komşularımızla 
yaptığımız muahedelere benziyen 
1920 barı§ muahedesidir. Sovyetler 
kendi hilsnürızalariyle Finlandiya'nın 
muhtar ve müstakil mevcudiyetini te
min etmi§lerdir. Şüphesizdir ki, milli
yetlerin müstakil inkişafı prensibini 
kabul eden Sovyetler, yalnız bu hare
keti yapabilirdi. Sovyet hükümeti 
müstesna olmak üzere Rusyada hiç 
bir hükUmet Leninarat kapılarında 
müstakil bir Finlandiyanın mevcudi
yetine tahammül edemezdi. Keren&ki
Milyukof - Sereteli demokrat hükü
meti bu hususta gayet vazıh bir şahit
tir. Bundan başka Prens Lvov bükü' 
meti ile evleviyetle Çar hükümetin
den bahse imk.S.n yoktur. Hiç şüphesiz 
ki bu mühim mülihaza Sovyet - Fin
landiya münasebetlerinin ıslahına 

yardım edecektir. Bu münasebetlerin 
salahında Finlandiya hükUmcti Sov
yet Birliğinden daha az alakadar de
ğildir. 

Sovyet - Finlandiya 
mü:zakerel eri 

Netice itibariyle, Lcningradın şima
line doğru ıovyet • Finlandiya hudu
dunun 20-30 kilometre geriye atmak 
hususunda anlaşmayı teklif ettik ve 
buna mukabil sovyetlere ait Kareli a
razisinden Finlandiyanın bize bıraka
cağı arazinin iki mislini Finlandiyaya 
terketmek istiyorduk. Bundan başka 
bir deniz üssü tesisi için Finlandiya 
körfezinin methali civarında Finlan
diya arazisinin küçük bir kısmını 
muayyen bir müddet için icar muka
bilinde işgal etmeyi de teklif ettik. 
Finlandiya körfezinin cenup kısmın
da Sovyct • Estonya karşılıklı yardım 
paktında tasrih edild~ği v~çhile bir 
sovyet deniz üssü te~ıs e_~ılmek:e o~
duğundan Finlandiya kor!ezin.ın şı
mal methalinde ayrıca tesıs edılecek 
deniz üssü ile Finlandiya körfezinin 
emniyeti diğer devletler tarafından 
vaki olacak herhangi bir hasmane ha· 
rekete kartı temin edilmi§ olacaktı. 
Böyle bir üs tesi&i yaln~z Sovyet!er 
Birliği menfaatine değıl, fakat Fın· 
landiyanın da emniyetine yarıyacağı 
ffipheeizdir. 

~. dikkate en çok llytll olan 
~ta ilme verilen kıymet ve ehe· 
~Yettir. Sovyet ittihadmda doksan 
zıra.t enstitüsü, 365 tecrübe istaa· Sovyet - Finlandiya müzakereleri 
r-oı.11 ve kolhozlar Üzerinde 20 bin 1 ahiren bizim teşebbüsümüzle başla
ı •boratuvar vardır. Verilen rakam· mııtır. Bu müzakerelerin mevzuu ne-
llrll &'Öre, bu sahada çalıtan agro· dir? Bugünkü beynelmilel vaziyette 

110rııların adedi on dört bine baliğ ve Avrupanın ortasında en büyük dev 
0lıııaktadır. intibamı ıudur ki aov- Jetler arasında bütün Avrupa memle
~et ziraatinde sergideki rakamların ketleri için tehlike ve sürprizlerle do
;l:~e ettiği tek~ülün ~~tlıca amili, lu muha~e~ deva~ ede~ken.' . Sovy~t 

Diğer tekliflerimiz ve bilhassa, 
Finlandiya körfezindeki bazı adalar
la sovyet Karali arazisinden iki misli 
mesahada bir sahanın mübadelesine 
ait olan teklifimiz, görünÜ§e göre Fin 
landiya bükUmeti tarafından itiraza 
utramamııtı. Tekliflerimizin birçoğu 
üzerindeki ihtilAflar daha halledilme
miştir. Finlandiya hükümetinin me -
sel! Karali arazisinde bir kısım top
rak terki için gösterdiği miisaadekar
lık bizi tatmin etmemektedir. Bundan 
başka Finlandiya ile anlaşmak için bir 
sıra yeni tekliflerde bulunduk: ba§lı· 
ca tekliflerimiz, kabul edildiği tak
dirde Aaland adalarının tahkimine 
kartı yapmakta bulunduğumuz itiraz
lardan vazgeçmiye hazır bulunduğu· 
muzu bildirdik. Malfundur ki, Finlan· 
diya hükümeti uzun zamandanberi bu 
adaların tahkimi meselesinde ısrar et
mektedir. Bundan başka mütekabil ve 
mütemmim garantilerle Sovyet - Fin
landiya ademitecavilz paktını takviye 
etmek arzusunu izhar ettik. Finlandi
ya ile Sovyetler arasındaki siyasi mü
nasebetlerin kuvetlenmesi bu iki mem 
leket arasındaki iktısadt münasebet· 
lerin aüratle inkip.fı için mükemmel 
bir esas olacağına şüphe yoktur. 

"Wlll tahaıındakı meaaıdır. hükümetının kendı emnıyetını takvı-
A. Ş. ESMER ye için yalnız ciddi tedbirler almak 

B. Göring Roma'ya 

gidiyor 
Roına, 3 a.a. - Havas ajansından: 

~ <:Joering'in yakında Roma'ya gel· 
da 11

• nıuhtemel olduu~na dair Roma'
ted~r takım şayialar deveran etmek
"cl ır. :Su münasebetle birkaç hafta e
lerd Alrnanyadan gelmiş olan haber· 
ri ·ıe •iman hava nazırının faşist lide
hil~i:· trılihim görüşmeler yapacağının 

~ 1lrrıi1 olduğu hatırlatılmaktadır. 
hi~ b~9rni mahafil, bu husuı hakkında 

tr tnUtalea serdetmemektedirler. 

leningrad şehrinin 
lllüdafaası ve Pravda 

ta~011k.ova. 3 a.a. _ (Royter) Pravda 
lti: tesı }'azdığı bir makalede diyor 

"L . c . 
da nıngradı ve civarını hem kara-

n ve h . . . 
tc . cm de denizden emnıyetını 

hakkı değil, vazifesi olduğu kolaylık
la anla§ılır. Bu vaziyette tabiidir ki, 
Sovyet hUkümcti bilhasaa Finlandiya 
körfezinden endişe etmektedir. Çün
kil bu yol Leningrada denizden isal 
ettiği gibi kara hududumuz da 30 ki
lometre olmak itibariyle Leningrad 
için ayrıca bir tehdit tetkil etmekte
dir. Şurasını da hatırlatırım ki, Le
ningradın nüfusu üç buçuk milyon ki
şidir. Ve bu da, Finlandiyanın Uç mil
yon altı yüz bin kişiden ~baret. bulu
nan nüfusuna yakındır. Ecnebı mat· 
buatın bu müzakereler esnasında Sov· 
yetlerin Finlandiyaya yaptığı teklif
ler hakkında neşrettiği masallar üze
rinde durmıya katiyen ihtiyaç yoktur. 
nu matbuatın bir kısmı Sovyetlerin 
Vipuri şehri ile Ladoga gölünün şi
mal kısmını istediğini iddia etmekte
dir. Bu, tamamiyle uydurulmuş bir 
haberdir. Di~er bir kısım matbuat, A
aland adalarının Sovyetler tarafından 
'ıtenildiiini iddia etmektedir. Bu da 
ı alandır. Hakikatte Finlandiya ile 
yaptığımız milıakerelerdeki teklifleri 
y .. . 1 t miz fevkalade mutevazı o up asgar 

Böylece bilhuaa Finlandiya'yı alA· 
kadar eden meselelerde ileri gitmiye 
hazır bulunuyoruz. Finlandiya'yı ida· 
re edenlerin Sovyetlerle Finlandiya 
arasındaki dostluk münasebetlerini 
takviye etmenin ehemiyetini llzım ol· 
duğu gibi anlıyacaklarına ve Finlan· 
diya hükümet adamlarının nereden 
gelirae &elain Sovyetler aleyhindeki 
herhangi bir teıvik ve tahrikin tesiri 
altında kalmıyacaklarına eminiz. 

Finlandiya meselesi ve Amerika 
Aynı zamanda ıurasını da aCSyleye· 

yim ki Birleşik Amerika Devletleri 
cümhurreisi bu meselelere karışmayı 
münasip telakki etmiştir. Fakat bu 
hareketin amerikan bitaraflık 5iyase
tiyle telifi müıküldür. Ruzvelt, 12 
teırinievel tarihinde yüksek sovyet· 
ler meclisi reisi Kalinine göndcrdiii 
mesajda Finlandiya ile sovyetler a -
rasında sulh ve dostluk münasebetle· 
rinin inkitaf ve muhafazasını görmek 
ümidinde bulunduğunu kaydetmiş • 
tir. Uzun zamandanberi Birleşik A • 
merik.a Devletlerinden hüriyet ve is· 
tiktallerini kurtarmak için çalıttık • 
lan halde buna muvaffak olamıyan 
Filipin ve Küba gibi memleketlerle 
Amerika arasındaki münasebetlerin 
daha iyi olmadığı muhakkaktır. Fa • 
kat, Finlandiya ile Sovyetler Birliii 
arasında aynı vaziyet mevcut değil • 
dir. Çünkü, Finlandiya bir devlet ol· 
mak sıfatiyle istikHH ve hUriyetini 
uzun zaman evel Rusyadan i•tihsal 
etmiıtir. 

i .~?.~~ .. ~.?.~'.~?.~~ .. ~'.~?.~.~! .. :. 
Sulh için 

itimat 
lôzımdır 

Hükumet yeni ve mühim 
iktisadi tedbirler alacak 

Mahsu!lümüz değer bahasiyle satılacak 
ithalôt eşyası ucuza môledilecek 

(Başı 1 inci saylad3) 
Bu hususta malOmat rica ettiğimiz 

Ticaret Vekili Bay Nazmi Topçuoğ
Bunun nasıl tahakkuk lu. muhtelif suallerimize cevaben. ga

zetemize şu izahatı vermiştir: 

edeceğini düşünmek 

Almanya'yo düşer 

"- Memleket mahsulünün değer 
kıymetle satılmasına çalışmak, hiç 
~üphe yok ki, başlıca vazifelerimiz
dendir. Bittabi bu cihetin, memleket 
müdafaasının icabettirdiği mevaddı 

Londra, 3 a.a. - Lordlar kamara • memleket dahilinde mebzulen bulun
sında yapılan müzakereler esnasında durduktan sonra, temini Iazımgelir. 
lord Halifax, sulha yaklaşmak için Mahsulümüzün değer kıymetle satıl· 
yapılacak her teşebbüsün esası, itimat ması ile memleketin iştir! kabiliyeti 
olması lazım geldiğini söylemiş ve ve tediye kudreti arttırılmış olacak
demiştir ld: tır. Diger taraftan buna muvazi ola-

.. _ Şimdiki alml!n hükümetinin or- rak ithalatın da mümkün olduğu ka
tadan kaldırdığı itimadın yeniden te- dar ucuza maledilmesi lazımdır. Bu 
essüs etmesi lli:ı:ımdır. Bu itimat, al- münasebetle şunu kaydetmek isterim: 
man milleti tarcı!ından } eni den tesis Gerçi, memlekette, demir, kalay ve 
edilebil.ir: B':n~~n na:.ıl ~ahal.k-~k ede- bazı inşaat mal:ı:emesi gibi, bir kısım 
bileceğını .. duşunmck bıze d~g.ıl, al.. eşyanın fiyatlarında • nedretinden do
manlara duşer. Harp gayelermın t.arı- ı layı • tereffular olmuştur; fakat Tür
fi ln~Utere'y.: ol~~ğu .k .... d~r ,dom~? · kiyemizin ş:mdiki vaziyeti umumi 
yonları ve muttefuderır:uzı ue al:ıı~a- ı harpte muhat olduğu §artlarla asla kı
dar eder. . . yas edilemez. Mahsur bulunmadığı· 

Silahlara sarılmamızı ıcap ettıren mız gibi, muharip de değiliz. Kara yol 
gayelerin tahakkukuna medar olacak Jarı kadar denizler tarafından da ti
şeraitin tafoilatı~ı teGbit e~mek z~~- caret yollarımız açıktır. Tek mUşkül 
nı belki gelecektır. Umumı hedefımız §undandır: Malıimdur ki kliring yo· 
açık, tuttuğumuz Y0•1 do~ru v~ halkı- liyle gelen eşyanın en mühim kısmı 
mız inandığı prensıplerın ı_nudaf~. • Almanyadan getirilmekte idi. 
asında müttehit olduğu tak.~ı~de n:u • Ağustos başında mUddeti biten ti
savat esasına dayanarak. butun mı~ : caret anıa,ması yeniden uzatılmadığı 
letleri birleştirecek yem. v.e. d~ha ıyı cihetle aynı eşyanın bqka memleket· 
bir dünya vücude gelmesını ıstıyenle- lerden getirilmesi için tedbirler alın
rin bu kanaatlerine te~afuk . e~ecek ması icap etmiştir. Bazı malların, kı
bir netice istihsal edebıleceğımızden sa bir müddet için de olsa, bu yüzden 
emin olabiliriz. .. .. getirilemeyiıi bir kısmı halk üzerin-

Hiç bir memleket veya ~ukum~t de eski harbi hatırlatarak e9yanın 
basiret inhisarını alama%. Mılletlerın 
emellerini ve Umitlerini mümkün mer 
tebe tahakkuk ettirmeğe matuf her 1 
teklifi tetkike hazır bulunmalıyız. Hit er Almanyanıa 
Dünyayı §İmdiki facianın tekerrürü-
ne karşı koruyacak ıartların tesesils 

ettiğine kani olmadığımız müddetçe •• Roma setı'r'ıle go .. ıu" ctu .. 
üstümUze aldığımız vazifenin ifasına ! 
devam etmeliyiz. Bu hedefe ne zaman 
ve nasıl varılacağını şimdiden tayin 
etmeğe imktln yoktur." 

Musolini Mareşal 

Badogli'o ile görüştü 
Roma, 3 a.a. - Muıolini bu aktam 

İtalyan ordusu Erkanıharbiye Reisi 
Mareşal Badogliyo'yu kabul ederek 
askeri meseleler hakkında uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. 

türk münasebetlerine - dünkü bUlte -
nimizde yazılmıştır - ve japon • ıov
yet münasebetlerine geçmiştir. 

Molotof harp kaçağından uzun u • 
zadıya bahsederek hükümetinin bu 
husustaki noktai nazarını yeniden i
fade etmiş ve en sonunda Amerikada 
ambargonun kaldırılması me11eleıine 
geçmi~tir. Sovyet hariciye komiseri 
raporunu şöyle bitirmiştir : 

Amerika hükümetinin muharip 
memleketlere gidecek sili:hlar üzerin· 
de mevzu ambargoyu kaldırmak hu -
ıusundaki kararı sulhun atisi itibariy
le haklı ıüpheler uyandırmaktadır. 
İnkar edilemez ki, bu karar muhare • 
beyi hafifletmek ve neticesini yak -
laftırmak şöyle dursun harbi tiddet
lendirecek ve uzun sürmesine sebep 
olacaktır. Şüpbeaiz ki, b<Syle bir ka • 
rar, Amerikanın endüstrisine yüksek 
karlar temin edebilecektir. Fakat bu 
vaziyet Amerikanın silAh ihracatı ü
zerine konulmuş olan ambargonun 
kaldırılmasını muhik gösterebilir mi? 

Şüphesiz hayır. 
İşte, beynelmilel vaziyet bu mer -

kezdedir. Ve Sovyetler Birliğinin ha
rici ıiyaseti prensipleri de bunlar • 
dır. 

Rus gcetelerinin nqriyatı 
Moskova, 3 a.a. - Molotofun nut

kunun haricte yaptığı ikiıler gaze
teleri fevkallde meşgul etmektedir. 

Matbuat, bu nutkun Japonyada yap 
tığı iyi tC15irleri tebarüz ettirmtkte -
dir. 

Paris, 3 a.a. - Pariı radyoıunun 
bildirdiğine göre Hitler, perJembe 
glinU Almanya'nın Roma ıefiri von 
Mackensen'i kabul ederek kendisiyle 
uzun uzadıya görütmüttür. Hitler, 
bundan sonra hava kuvetlerinin tcfle
riyle görilımUıtUr. 

Alman ıeliri B. Molotol'la 
görürtü 

Moskova, 3 a.a. - Alman büyUk el
çilerinin konferansında hazır bulun
mak üzere Berlin'e hareket etml§ olan 
Almanya'nın Moskova büyük elçiıi 

B. von der Schulenberg, B. Molotof'la 
mülaiıcatta bulunmuıtur. 

1 ngiltere ve Mısır 

arasında Filistin 

işi için görüşmeler 
Roma: 3 a.a. - İtalyan gazeteleri, 

Filistin meıeleıinin halli için Mısır 
ile İngiltere arasında yapılmakta o • 
lan müzakerelere dair Mııır Başvekili 
Ali Mahir Pqanın beyanatını neşret
mektedir. 

Bu beyanata nazaran manda memur
ları Filistinde 20 bin arap tevkif etmiı 
terdir. Mısır hükilmeti Filistin mese
lesinin hallinden evel bunların tahli· 
ye edilmesi istemektedir. 

1 milyon ton harp 
kaçağı yakalandı 

Londra, 3 a.a. - Muhasamatın ba
ıındanberi Almanyaya ait olduğun
dan filphe edilen bir milyon ton harp 
kaçağı eı1yası müttefikler tarafından 
müsadere olunmuştur. 

Bu eıyanın bir kısmı doğrudan 
doğruya harp levazımı imalatında 
kullanılan maddeler teşkil etmekte
dir. 

Almanya'daki Sovyet 

Ekonomi heyeti 
Amsterdam, 3 a.a. - Berlinden 

gelen haberlere göre almantarın en
düstri merkezlerini dolaıan sovyet 
ekonomi heyeti Berlindeki daimi he
yetiyle beraber Alman • Sovyet tica
ret mübadeleleri programını hazırla
mak üzere Berline gelmittir. 

nedret kesbedeceği zehabını uyandır
mış, umumi harbin geniş kazancına 
hasret çekenler de fırsattan iatifadeye 
yeltenmişlerdir. Bu haletiruhiye mem 
lekette, belki biraz anormal fiyat te
refuuna sebep olmak istidadını gös
terdi. Bunun üzerine hüküınet derhal 
vatanda§ları tenvir ettiği gibi, icap 
eden yeni kanuni mevzuatı da ibsara 
batladı. Filıhakika endişe edilecek hiç 
bir fCY yoktur. Hangi madde ftrdır 
ki bugün TUrkiye'ye gelmiyecek •eya 
getirilemiyecek olsun? Sadece bıanun 
tanzimi icap eder. Bugün. me.eli İn
giltere'den mübayaatta bulururmk leti· 
yenlere bankalarca akreditif açılmak· 
tadır. Dört bet ay evel İngiltere'den 
yapılan ithalatta yüzde 90 takas primi 
verilirken §imdi bu prim yibde 70 e 
inmiıtir. Şu vaziyete göre takasta 
yüzde 20 ucuzluk var demektir. Ta
kasların şimdiikne nazaran ytude 10, 
ıs tenezzül etmesi ihtimali kufttle 
mevcuttur. Eğer harp bazı eıya kıy
metleri üzerinde biraz tereffil dahi 
yaptı ise, bizim takaa primlerini dü
şlinnemiz dt yısiyle, İngiltere'den 
ithnlfüımızı harpten evelki fiyatlar
dan · a qağıya mal etmcmi.s gene 
mün ı olacaktır. Bittabi harp •be
biyle fiyatları yükselen, mesel! bakır 
ve kalay gibi mahdut bazı maddeler 
bir istisna teşkil edebilir. 

Bir taraftan müateblike yiJk olan 
ithal!t primleri indirilirken bir yan
dan da müstahsillerin hepeine prim 
verilmesi ihracatımızın ve i•tU19ali· 
mizin çoğalmasını intaç edecek ve bu 
sayede memleketin ittira kudreti daha 
.ziyade artmıt olacaktır. ,. 

.. 
Berlin ve 

Moskova 

anlaştılar. 
Berlin: 3. a.a. - Alman ve So.yet 

hükumetleri bugiln bir anlatma ak.det 
miılerdir. 

Bu anlll§m4lya vöre, garbi Ukruaya 
ve Bielorusya da bulunan almaalarla 
şimdi alman mıntakaaında bulunan es
ki Polo!lya topraklanndaki bütUa Uk
ranyalılar, Ruslar ve Rutenyablar di
ğer tarafın topraklarına hicret edebile 
ceklerdir. 
Bunların Option hakları Yardır. 

Bunlar iktısadi ve meılekt faaliyetle
rine luzumlu olan eıyayı ve keza ta -
hıslarına ait kiymetli eşyalarından bir 
kısmını da beraberlerinde götürebile
ceklerdi. Keza eski m.eskenleride bı -
raktıkları mallarından dolayı da taz
min edileceklerdir. 

İki hüktlmet bu meselelere muteal
lik işleri Almanya ile Rusya arasında
ki münasebatın bariz vasfı olan dost • 
luk zihniyeti dairesinde halledecek
tir. 

City Of Flint Norveç 

karasularında 

Londra, 3 a.a. - Amirallık daireei, 
City of Flint'in Norveç karaaul&nnı 
terketmekaizin cenuba dofru yoluna 
devam ederken ingiliz harp gemileri 
tarafından görülmüı olduğunu bildir
mektedir. 

Bu müanaebetle City of Flint'in İs
kandinavya karasularını terketmeden 
Baltık denizine varabileceği ehcmi
yetle kaydedilmektedir. 

Macaristan' dan 

boyuna Almanya'ya 

erzak gidiyor 
Budapeşte, 3 a.a. - Royter ajan

sından : 

Ya7ın eylemek Sovyetler Birliğinin 
lif nı.ı .hakkı değil aynı zamanda va
kı eaıdır. Hususiyle ki bu civar hal
fu:.ın nüfusu bütün Finlandiyanın nU
lc/na muadildir. Finlandiya. Sovyet 
rnaın bu hakkını ve vazifesini tanı· 
dıtazııtc: edemez. Finlandiyanın al -
ted~ i~cdbirler, ancak harp yapmak is· 

ı ı takdirde kabili izahtır""M 

haddi teşkil etm~ktedir .. Bu .ş~rtlar .ol
madan soveytlerın emnıyetını temıne 
ve Finlandiya ile doıtluk münasebet· 
lerini tanzime imkAn yoktur. Flnlan· 
diya mümeısillerlyle müzakerelere 
bafladık. Finlandiya hükümeti bu mil 
nuebetle Puikivl ve Tanneri Mosko· 
vaya murahhas 01 • .u ak 2önderdi. Bi- Bundan aonra Molotof, 

Fransız gazetelerinin neıriyatını 
iktibas eden sovyet gazeteleri mczkQr 
neşriyatın nutkun Fransada tevlit et
tiği aıkıntılık vaziyete tercüman ol
duğunu ve bir birine zıt mütalealara 
yol açtığını yazmakta ve bir kısım 
fransız gazeteleri alman - sovyet doıt 
luğunun kuvetinden baheederken dl -
fer bir kısmının da bunun akai mil -
taleada bulunduğunu kaydetmekte -

10Y7.et • dir. 

Almanya'nın ticaret filo•unun mil
him bir kıamını aovyetlere devredece
ği ne muhakkak nazariyle bakılmakta
dır. 

Almanya'ya gönderilmekte olan 
erzak paketleri aevkiyatı çok artmış 
olduğundan maearlar, bundan müte
essir olmaktadır. Aynı zamanda sev· 
kiyat hususunda da bir ta':ım müşkli· 
llt zuhur etmiştir. Tereyağ, et ve sa· 
iıeyi ihtiva eden büyük ve müteadd t 
paketler, bunların hepsinden gümrü t 
rllaumu alınmakta olmasına rağmen, 
mütemadiyen Almanya'y• aevkedil· 
mcktedir. 



Askeri bahisler : 

Zırhlı fırkalara karşi 
müdafaa vasıtaları 

1 "Le rr • d 1 ~ emps , , gazetesın en ___ _, 

A lman .zırhlı fırkaları seri ve 
hafif muharebe arabaların

dan müteıekkildir. Bu arabaların 
rı.aıf ıeyir kuturları büyüktür. Ya
nı bu arabalar bir kalkııta uz:un 
mesafelere gidip gelebilirler. lşte 
alman zırhlı muharebe arabalarının 
bu evsafıdır ki onlara takip imka
nını bahıeder. 

Fakat muharebe arabaları ayni 
zamanda hem ıüratleri fazla, hem 
yarım ıeyir kuturları uzun, hem 
kuvetli ıi1ahlarla mücehhez ve hem 
de mahfuz ve masun olamaz. Böyle 
bütün evsafı üzerinde toplamıı bir 
harp ıilihı aon derece ağır, pahalı, 
büyük olur. Almanların zırhlı sah
ra arabal ırı ıeridir. Buna mukabil 
ateıe karıı dayanıklı ve mahfuz 
d, ğildir Bunların zırhları umumi
yetle .zayıftır 

Bununla beraber almanlar İspan
ya harbinde tecrübe ettiler ve ora
da aldıkları dersten sonra arabala
rın zırhlarını kuvetlendirdiler. Al
man fabrikalarının bir senedenberi 
çıkarmakta oldukları zırhlı otomo
bil ve tank gibi tırtıl tekerlekli 
muharebe arabalarının .zırhları çok 
kalınlattırılmııtır. 

Fakat evelce yapılmıı bir araba
nın .zırhını arttırmak mümkün de
ğildir. Zira bir arabanın zırhı art
tırılıru onun motörünü de kuvet
lendirm~k icap edecektir. Netice i
tibariyle muharebe arabasının hac
mi çok büyüyecektir. Bu suretle 
yeni bir araba vücuda rctirilmit o
lacaktır. 

Binaenaleyh almanlar, tankları 
ve .zırhlı otomobilleri maddeten da
yanıklı bir hale getiremediler. Yal
nız muharebe arabalarını tadil etti
ler. 
Dayanınız arabaları ortadan kal

dırarak zırhlan daha kalın ve da
ha dayanıklı arabalar yaparak zırh
lı fırkalar vücuda getirdiler. Fa
kat bu yeni arabaların ıüratleri 
fazla olduğuna göre, gene icap et
tiği kadar dayanıklı bir hale koy -
madıldarı zannedilir. 

O halde almanların ellerinde bu
lunan zırhlı muharebe arabalarının 
&ırhlan .zayıftır; müaait bir men
silden tank dafi ıilihlariyle nor
mal tekilde endaht edilse bunlar 
kolayca tahrip edilebilir. 

Z ırhlı otomobil, tank gibi mu
harebe arabalarına karıı ko

runmak için birinci çareyi arazi 
temin eder: meıeli her hangi de
rinlikte bir •u hattından tanklar 
geçemes. Sonra dağlık bir arazide 
tanklar ancak yollan takip edebi
lir. Sık ormanlıkta tankların tırtıl
ları itlemez. Keza bataklıklar da 
muharebe arabaları için mühim bir 
mani tetkil eder. Nihayet mevzi
ler de bunlara engel olabilir. 

Zırhlı arabaları durdurmak için 
müdafaa mevzilerinin önünde ıunl 
manialar yapmak lbımdır. Meıeli 
hendekler kazmalıdır. Fakat tank
ları dütürecek hendekler büyük ve 
derin açılacağı için bunların inp
ıı çok zaman ve el emeği ister. Ke
za ağaç dalları ve kütükleri yığa
rak vücuda getirilecek manialar i
çin ayni güçlükler vardır. Eğer 
daimt tahkimat olmıyan yerlerde 
olmana, bu her iki usul de kabili 
tatbik değildir. 

Sahra muharebelerinde tatbiki 
mümkiln olan bir tek usul varaa, 
o da mayın tarluıdır. Tankın al
tında pathyan bir mayın bu tankı 
tahrip edemez; fakat tırtılını bo
aa.r. Bazı mayınlar taıınabilecek 

tekilde yapıldıkları için bunları 
tankların altına çarçabuk yerleıtir· 
mek mümkündür. Bunlar pasif mü
dafaadır. 

Bir de müspet müdafaa usulü 
vardır ki en mühimi budur: ilk 
muharebe hattında bulunan kıtala
rın tanklardan korumak: için tank 
dafi toplariyle bu tanklar, devam
lı, sık ve derinliğine doğru kade
meli bir ateı altına alınır. Ateıin 
devamlı bir ıekilde yapılması sa
yesinde bütün saha ateş altında 
bulundurularak tankın girmesine 
müsait bot bir yer bırakılmaz. 

Keıif bir tekilde yapılacak ate
ıin ıu faydası olur : tank dafi ıi
lihlarının bir kısmı tahrip edilse 
bile tahrip edilmiyen silahların ya
pacağı ıık ateı ona bir set t~ıkil e
der ve tankı geçirmez. 

Tanklara yapılacak ateıin kade
meli ıekilde olması da tunun için 
icap eder: derinliğine, yani ileri
ye dotru kademeli bir tekilde &tlf 

açıldığı zaman tank birinci atet 
perdesini birdenbire geçse bile i
lerliyemez. Bir alman zırhlı fırka
sı, e.:er kuvetli bir topçunun hima
yeııinde olmazsa böyle bir ateı per
desini imkanı yok aşamaz: çünkü 
o kabiliyette değildir. 

Binaenaleyh, bir orduyu makine
li tetekküllerin hücumuna kartı 
emniyete almak için esas şart, ka
fi miktarda, teıirli tank dafi silah
ları bulundurmaktır. 

T anka iıabet ettirebilmek için 
tank dafi toplarını tankın 

tam geldiği istikamete yerleıtirme
li ve siper aldırmalıd r. İstenen 
muhabere ve irtibatı yapmak için 
zaman oluraa, tanka karıı mü
dafaa oldukça basittir. Fakat taar
ruzda güçtür. Çünkü ilk muharebe 
hattının hemen arkasında daimi 
surette tank dafi silahları bulundu
rulamaz. O zaman, hareket kabili
yeti ıazla, kuvetli bir öncünün yar
dımı ile her sıçrayışta siper alınır. 
Bu öncü seri bir şekilde arazinin 
tabii maniaları üzerinde, ordunun 
önünde ilerler. Zırhlı arabalara 
karıı sağlam bir atet perde11i açar. 

Maamafih olabilir ki bütün bu 
tedbirlere rağmen düıman bütün 
ıilihlarının yardımı ile tank dafi 
ıilihlarının vücuda getirdiği per
deyi zorlar ve zırhlı arabalara yol 
açar. Bu vaziyet dahilinde düıma
nın zırhlı kuvetleri önceden hazır
lanmıt bir tevkif hatttı üzerinde 
durdurulabilir. Tevkif hattı da top 
ve tanlı: dafi silahlariyle mücehhez 
bir ıu hattı gibi tabii bir mania o
labilir. 

Zırhlı kuvetlerin muharebesi 
hakkında alman müelliflerinin yaz
dıklarına bakılırsa, bir alman zırh
lı araba grubu, kartı tarafta kendi
si gibi bir grupa rastlarsa ona der
hal hücum edecektir. lki tank gru
punun muharebeye tutuıması, tıpkı 
iki harp gemiıinin veya iki süva
rinin çarpıımaıı gibi olacaktır. lı
te o zaman hangi tank veya zırhlı 
otomobil materyel itibariyle iyi ise 
o üıtün çıkacaktır. Yalnız o kadar 
değil, hangi arabanın silahı daha 
kuvetli ve menzili büyükse o öte
kini alt edecektir. Eğer, çarpıpn 
tankların ıil1hlarının kuveti, zırh
larının kalınlığı ve mukavemetleri 
müsavi iıe muharebeyi sürati faz
la olan taraf kazanacaktır. Zira sert 
tankın kumandanı muharebeyi is
tene kabul edecek isterse etmiye
cektir. 

Maamafih burada gene arabala
rın teıekkülleri ve mütekimil olan
ları çok mühim rol oynıyacaktır. 
Sert zırhlı arabalar muharebede 
hile yapabilir: meseli düıman tan
kını peıine takarak kendi tarafına 
ait mükemmel ıurette gizlenmit 
tank dafi aillhının üzerine alır ge
lir ve onu orada tahrip ettirir. 

HUlba: 1914 - ıs harbinde bqlı
ca taarruz nlihı top, müdafaa si
llhı makineli tüfekti, bugünkü 
harpte taarruz ıillhı muharebe ara
baaı denen .zırhlı arabalar ve tank
lar, müdafaa ıilihı da tank dafi 
topları dır. 

Ankara Borsası 
3 lkincitefrin 1939 fiyatlan 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Millno 
CeneTre 
Amıterdam 
Beri in 
Brülrael 
A.tinı 
Sof ya 
Prıı 
Madrid 
Vartovı 
Budıpeıte 
Bülrr8' 
Belırad 
Yokohama 
Stolı:holm 
Moıkovı 

Ac;ılrı K'.ıpan11 

5.24 5.24 
130.025 129.60 

2,96875 2.96175 
6.675 6.675 

29.315 29.315 
69.405 69.405 

%1.74%5 
0,97 
1.Sl75 

13.1125 

23.%3875 
0,935 
2.495 

30.745 
31.19 

21.7425 
0.97 
1.5875 

13.1125 

23.21175 
0.935 
2.495 

30.745 
31.19 

ESHAM VE TAHViLAT 

Sivaa - Erzurum 
Hattı İl. il. 20.20 20.20 
Sıvaa - Erzurum 
Hıttı İl. 111. 20.28 20.28 
Sivas - Erzurum 
Hattı h . V. 2n.ıa 20.28 
35 1931 hazine 
Tahvili 69.- 69.-
Anad<ıbı Demiryolu 
I. '" n. 34.25 34.25 

( Petia) 

L:~~~~i!~J 1 Belgrad beynelmilel panayırı 1 (_R _A o_v_o _) 
M. T. A. nın 

1 tık .. ~:~r:~ :.~~:::ki cüm-1 
huriyet bayramında; baskı, tanzim ve 
teknik itibariyle en güzel bir eser o
larak ele aldığımız M. T. A. (Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü) nün; 
16 ıncı cümhuriyet yılı dolayısiyle 

çıkardığı sayıyı da kütüphanelerimi:.ı:e 
bir ıüs olarak koymuş bulunuyoruz: 
Nefis tabı ve tanzimi bu intıbaı veren 
225 büyük sayfalı bu koca kitabın içi 
de, mili izaferlerden biri olan toprak 
altı i~letme ve faaliyetlerimize ait bi
ze gurur ve zevk veren kıymetli yazı
lar, müjdeli haberlerle doludur. 

İlk sayfada M. T. A., 16 ıncı yılı 
türk milletine kutluyor: " ... Kesilme 
ve eksilme bilmiyen yürüyüşün bu 16 
ıncı duraktaki hesaplatmasından M. 
T. A. da yeni teşvikler ve yeni ümit
ler kazanmak mevkiindedir. Yolwnuz 
doğru, hedefimiz ma16m, maksatları
mız ba§tan başa medent ve insanidir.,. 

Hükümetimizce re1men iıtirak edilen Belerad beynelmılel panayırı kapanmıştır. 

İkinci sayfada Milli Şefin çok gü
zel, neıeli bir resimleri; daha sonra 
Başvekilimiz Dr. Refik Saydam ve 
lktısat Vekili Hüsnü Çakır'ın resim
leri mecmuayı süslemektedir. 

İlk yazı, cümhuriyetin 16 ıncı yılı
na rastlıyan 938 de, Türkiye madenci
liğine ait rakamlar ve maHimat ver
mektedir. Bu yazıda, toprak altı ıer
vetlerimizin ne kadar esaslı bir inki
ıaf ve sağlam temeller üzerinde bir 
geliıme içinde oldu~u vuzuhla anla
tılmaktadır. İkinci kııım dünya ma
denciliğidir. Bu rakamlarla yurdumu
za ait olanların mukayc.esi, başarılan 
davanın ehemiyetini daha gcnit ola
rak tebarüz ettiriyor. Bütün tahav
vüllere, vaziyetin hususiyetine ye bey
nelmilel hadiaclere rağmen Tilrkiye'
de istihsal ve ihracatı azalmıt hiç bir 

Panayıra memur heyetimiz memlekete donmektedir. 
Teıhir telmiiinin en ton terakkilerine uyıun olarak hazırlanan pavyonumuz yugos

lav halkı tarafından pek ziyade raibete ma:ı:har olmuş ve binlerce kişi tarafından ıe· 
zilmiıtir. 
Pavyonumuıu re•men ziyaret eden ticaret ve adliye nazırları mahııulit ve mamuli

tımız hakkında etraflı izahat almışlar ve pavyonun tertip ve tanzimini çok beienerek 
takdir etmiılerdir. 
Panayırm bidayetinde maham matbuat erlrlnmı ve bilihare de yusoslav nazırla -

rioyle ticari ve iktiudt mahafile men.up m~cberane ve diier tanmmıı ze"Vata pav -
yonumusdı bir reıımi kabul yapılmıttrr. 

Yulı:andalri resim paV3"0numıu halı:kmdı yuıoslav erkinına izahat verilirken alın • 
mııtır. 

İhracatı kolaylaştıracak yeni 
tedbirlerin tatbikine baılandı 

Yeni tedbirler ihracat tacirleri arasında 
büyük bir memnuniyet uyandırdı 

Dünyanın geçirmekte olduğu fev- lerini ihracatçılara petinen tediye 
maden yoktur. 

1 Dergide diğer yazılar tunlardır: ka]jde tcraitin .e bunun neticesi her huıusunda keza takas limitet şirketi
Karabük demir ve çelik fabrikaları. memleketin ticaret politikaaı için al- ne yeni vazifeler verilmi§tir. Bu su
M. T. A. enstitüsünün üçüncü çalıı- mı9 olduğu tedbirlerin memleketimiz retle haliharpte olan ve olmıyan mem 
ma yılının teknik bilançosu, Cevat E- ekonomisi üzerindeki tesirlerine kar- leketlere yapılacak ihracatta bu mem 
yup Taşman'ın petrol aramaları ve ıı Acilen alınması lazım gelen tedbir- le ket paralarının kıyimetlerinde hu -
bulma imkanları, Doktor profesör ]erin tatbikatına Ticaret Vekaletince sule gelecek tahavvüllerden mütevel
Arni'nin şimali Anadolu garbi kömür ehemiyetle devam olunmaktadır. lit zararlar önlenmiş, ayrıca yapılan 
havzasındaki madencilik hakkında Anlqmamız olan ve olmıyan mem- ihracata ait mal bedelleriyle primle
yeni noktaina:.ı:arlar; Dr. W. Graney- lekctlerle ticari mübadelelerin bil- rin kezalik tediyesi imkanı temin olu
n in Anado·l·u kömür havzası ~r~ kıa.- haua takas yolu ile geniı bir tekilde narak ihracatçılarımıza geni§ çalışma 
mında b~gune _kadar yapılan ı~tık~~.f- yapılmakta olduğu malumdur. Bu ka- sahaları hazırlanrnııtır. Bu sahada bir 
l~r venetıcelerı, Dr. V. ~tchepın~kı ı~ naldan vaki ithalat Mhasında beyne]- iki gündenberi takas limitet tirketi 
Sıv3:8 t~zlu. menbaları, ıdrokar~url~rı milel buhran aebebiylc çıkan müıkül- faydalı faaliyetine geçmit bulun -
ve hnyıtlerı: Behçet Kemal Çaglılr ın ]eri ve bilhassa dıt kredi darlığını maktadır. Bu mühim kararlar netice
Krom yatağı, KarageJikfe bir ıaat; bertaraf etmek için takas Jimitet şir- sinde evelcc ithalatçılarımıza temin e
Muhsin Tunay'ın yer altı hartacılığı; keti kanaliyle akreditif temini husu- dilen kolaylığa mukabil ihracatçıları
Dr. H. Huebei'n Tü~.kiy~·~e a~e~e mt~- ıunda elde edilen kolaylıkları evelce mıza da temin edilen bu sühuletler 
k~~im malze~e ~nd~strıs~ t~sısıne a~t yazmıttık. 
etut, T. Gazımıhal ın Dıvrık dcmır İhracat cephe.inde de ihracatçıla- yurdun ticaret aleminde büyük mem
cevherindeki fosfor ve iki kıymetli rımızın maruz kaldıkları pnj ve kur nuniyeti mucip olmuı ve itlerin inki
demirin yüzdeki mikdarının seri bir risklerini bertaraf etmek ve aynı za _ tafında tesirlerini göıtcrmiye hafla -
şekilde tayini; Dr. E. Thilman'ın manda takaı primlerini ve mal bedel· mııtır. 
ferdiyetteki cevherin tayininde feno-
sulfatla potensyometrik titrasyon u-

sulü hakkında kıymetli yazıları var- lngilterenin Balkanlarla 
dır. 

olan t icareti 

1 ngiltere sulh nezareti 

teşkil etmiyecek 
Dökümantaayon kısmında maden 

direklerinin dikilmesi, cevher ayıkla
mada terakki, yirminci asır başlarına 
kadar İran petrolunun tarihi, Franaa
da mühim bir tabit gaz ketfi gibi en
teresan etütler bulunuyor. Bundan 
aonra dünya maden haberleriyle ista
tistik ve fiyat cetvelleri gelmektedir. 

Londra. 3 a.L - Ticaret nazırı Stan· I Londra, 3 a.a: - A~am Kamarasın: 
ley Avam Kamarasında yaptığı beya- ad, sulhun akdıyle alakadar meıelerı 
natta lngilterenin Balkan devletleriy- bir harp kabinesinin yapamıyacağı 

tarzda tam bir bitaraflıkla tetkik et· 
mek üzere bir sulh nezareti teşkil edi
lip edilmiyeceği sualine verdiği ce
vapta Çemberleyn demiştir ki: 

M. T. A. nın bu sayısında da bazı 
yazıların franıızca, ingilizce ve al
mancaıı vardır. Kendi mevzuunda 
beynelmilel bir alaka uyandıran ve 
dünya maden döküman ve edebiyatın
da yeri olan bu kıymetli eseri hara
retle tavsiye ederiz. 

Havacılık ve Spor 

Türk Hava Kurumunun değ~li 
organı Havacılık ve Sporun 250 inci 
u.ym çıkmııtır. Bu aayı, büyük haf· 
ram için hazırlanmıı bir kapak için
dedir ki, altı oka kavuıan bir tayyare
yi temsil etmektedir. B. K. Çağlar'ın 

16 ıncı yıl yazısı, Server Ziya'nın şim
şekli bir havaya rastlıyan yıldönümü, 
Nurettin Artam'ın on altıncı bayram, 
Cemal Kutay'ın bir yılın bilançosu, 
Başkan Şükrü Koçak'ın Ankara rad
yosundaki konuşması, Necdet Rüştü
nün Tayyareci adlı şiiri, Şakir Ha· 
zım'ın Hava caketi batlıklı yazısı, 
Ahmet Kaya'nın Havamızı düıüne· 
lim yazıları bu nüshadadır. 

Günün meseelai olan bir mevzua a
it en seçkin yazı ve reıimleri ihtiva e· 
den Havacılık ve Sporu tavsiye ede
riz. Bu nüshada Milli Şefimizin, Ma
reşalın ve Baıvekilin güzel birer fo
toğrafları da vardır. 

Yeni İtalyan Nazırla. r1 
dün tahlif edildiler 
Roma, 3 a.a. - Eski ve yeni İtal 

le olan ticaret münasebetlerini inkişaf 
ettirmek üzere mezkur devletlerle f n-
giltere ara11nda müzakereler yapıldı
ğını aöylemit ve fakat timdilik bu 
bapta tafsilat veremiyeceği cevabını 
vermiıtir. 

İngiltere ile Sovyetler arasında ya
pılmakta olan ticaret müzakerelerinin 
neticesine dair ıorulan bir ıuale kar~ı 
da nazır demittir ki: 

••- Her iki taraf da bu müzakere
leri memnuniyet verici bir neticeye 
alqtırmak arzu•undadır. Bunun hari
ciade, nelce yaptıfım beyanatıma bir 
ıey ekliyecek delilim.,, 

Fransız Nazırlar 

meclisi toplandı 
Pariı, 3 a.a. - Bu sabah reisicüm

hur B. Lebrün'ün riyaseti altında bir 
nazırlar meclisi içtimaı yapılmıştır. 
B. Daladiye, beynelmilel vaziyet hak
kında haftalık raporunu vermiıtir. 

B. Dalculiye'nin izahları 
Pariı, 3 ı.a. - Daladiye, bugünkü 

kabine toplantısında harici işler hak
kındı verdiği izahatta Rus - Finlan
diya müzakerelerinden bahıetmit ve 
papanın beyannamesinin tümulünü 
göstermit ve Molotof'un nutkunu i
zah etmit ve akiılerini tebarüz ettir· 
miştir. 

yan nazırları aralarında bu sabah de- Daladiye bilhassa Amerikada am
vir ve teılim muamelesi yapmıılardır. ~rıonun kaldırılmaaı ve bunun müt
Yeni nazırlar, kıralın, müsteprlar da ~diklerin harp levuımınca beılenme· 
D~e'nin huzurunda tahlif edilmiıler si huıuıunda verecefi mesut netice-
dir. • ler \berinde tevakkuf etmittir. 

"- Hayır. Şimdiki hükümetin bu 
işe kifayet edeceği mütaleasındayım . ., 

İşçi partisinden Adama, bu hususta 
kati beyanatta bulunulmaıında ısrar 

etmiştir. 

Çemberleyn demiştir ki: 

"- Şimdilik, bu bapta hatta ne 
man beyanatta bulunulabileceğini 
le söyliyemem.,, 

za
bi-

KÜ(ÜK D IŞ HABERLER 1 . . 
x Stokholm - İsveç ile Almanya ara

sında ticaret 'mubadeleleri ve ted ı ye me -
selelerini tetkıke memur heyetler Stok • 
holmda müzakerelere baıı:am~şlar?ır.. . 

X Buenos· Aircs. - Ar Jantın hukumetı
nin memleket mah:.ullerine her zaman 
nor'mal bir mı:hı eç tomir-i için bir ticaret 
filosu ihdası tasavvurunda olduğu bildı • 
rilmektedir. . . . . 

x Ati ııa - Bütün Yunanıstan ıç·n bır 
tek cins c

0

kınek ihdas edı lmiştir. Bu tedbir 
sayesinde senede bir milyon İngiliz liruı 
kadar taaarruf yapmak imkanı hasıl ola-
caktır. t .

1 X 1.ondra, - Londra radyosunda . ngı : 
terenin alman kıtaatı tarafından ışıalı 
hakkındaki nazi fikri ile alay eden gener~l 
Svincton bu tehditleri hayali olara~ tavsıf 
eylemiştir. . 

X Amıterdam, - Holandanın bır ç?k 
vilayetlerinde örfi idare ilanının. bızı ıf
ııutı bertaraf etmek endişesinden ileri 
celdiiii bildirilmektedir. 

X l.ondra, - Bertin radyoıu, Katovic;te
ki bıitun yahudilerin oradan çıkarılmıı ol· 
duklarını bilrlirmektedir. 

X Kaunu, Dün Vilno"c!a nümayitc;iler ile 
polis arasında yeniden çarpıımalar olmuş
tur. 

X I.ondra - Kırat. İncil terenin Paris 
büyıik elçiİiiine tayin -=>lunan Campbell'i 
resmen kabul etmiıtir. 

X Berlin, - Ybde 4.5 faiıli 300 milyon 
muklılr huine bonunna kaJ'lt muamelesi 
bu&iln bw kaç saat içinde fulaai1lc ka • 
pammttır. 
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A N K A R A 

CUMARTESİ - 4-11-1939 
Saat : 

13.30 Program ve memleket saat ayan 
13.35 Ajans ve meteorolo11 haberleri 
13.50 Turk mu:ı:igi : 

<,;ala:ılar: Vecihe, Ruşen Kam, Ro
ıat Erer, Cev<iet Kozan. 

1-Okuyan: Sadi HOŞSES ı 
1 - Rast peşrevi. 
2 - De.de - l~ast şarkı - Hatınmc!an 

çıkma:ı asla. 
3- Kemani Rıza - Raat prkı • Bu

gtin hiç bakmadın. 
4- Refik Fersan - Mahur prla "' 

Bir neşe yarat hasta ıönüL 
5 - Şemsettin Ziya • Mahur oarkı ,. 

Şu guzele bir bakın. 
6- Mahur saz. semaisi. 

2-0kuyan: Melek TOKGÖZ t 
1 - Refık Fersan - Tahirpueclik pr• 

kı - Canlandı hayalimde o tuh 
aa:ı:r. 

2-Refik Fersan - Kürdilihicaz&lr 
şarkı - Gözlerin mai mine 

3 - Rcfık Fersan • Nıhavent pıia .. 
Sen pek guzelsin. 

4 - Arif bey - Kurdilihica:ı:kir tar• 
kı • Guzelim h iç aramaz mı. 

14.30 Mli:ı:ik (Riyaseti Cümhur bandoıu .. 
Şe: İhsan Kunçer): 
1 - E. C. Bagley • Marş 
2- G. Parcs - Yıldızlar altında (Se· 

rz.nad) 
3 - H. Villette - Les Burgraves ü • 

vertüru. 
4 - Verdi - Ayda aperasından fan • 

tezi. 
5 - Rachnuıninoff - Pret:id. 

15,15-15.30 Muzik (Dans mıiz.ği • Pl.) 
11.00 Program 
18.05 Memleket saat ayan, ajans ve mı ~ 

teoroloji haberleri. 
18.25 Muzik (Radyo caz orkestrası) 
19.00 Turk mıizigi: Halk tıirkuleri • Mah

mut Karındaı ve Sadi Yaver Ata • 
maıı. 

19.15 Ti.irk mıizii:i : 
Çalanlar: V ecihc, Re at Erer, Ru ., 
ıcn Kam, Cevdet Kozan. 

1-0kuyan: Radife NEYDİK t 
1 - Şevki bey - Uş~ak şarkı • Daf· 

!ar dayanmaz enınine. 
2 - Şevki bey • Unak şarkı - Düça• 

rı hicri yar olalı. 
3---·--- Hicaz koljma - Ebrulan • 

nın zahmı. 
4- Arıf bey - Uşşak p.rkı - Saki 

yetişir uyan aman gel. 

2- Okuyan: Muzaffer İLKA.R : 
1 - Nihavent peşrevi 
2-Ali Rıfat - Nıhavent Beste - Ah 

Zülfün ıorenlerin bahtı ıiyah aa 
!urmuş. 

3 - Arif bey - Nihavent p.rln • Yı· 
nılma ateşi aı:Jca 

4 - Udi Cemil - Nihavent prb • 
Ezvakı cihan 

5 - V ecıhe - Kanun taksimi 
IS - Sadettin Kaynak - Nihavent tar· 

ki - Sevgi kanunun aklım o ili • 
hi ıesini. 

7 - Mlinlr Nurettin - NihaYent ...
ltı - Sensiz ey ıuh ıözlerim a • 
va re. 

1 -Tanburt Ali Ef. - Nihavent yti• 
rük ıemai - Bilmeıı:dim 6.rüm,, 

9-Nihıvent uz semaisi. 
20.00 Konuflll& 
20.15 Türk müziii (Fuıl he,oeti) 
21.00 Müzik (Kıiçük orkestra - Şef: Mecılp 

Aıkın) : 
1- Ponchielli - La Gioconda 4>P9 -

rasından "Saatlerin dansı" 
2 - Franz Lehar - Çocuk prena ope

rasından vals 
3- Pepi Muller - La Paloma tarkı• 

ıı Ü7.erine fantezi 
4-Walter Sclırader - A.qam beri 

(hazin parça) 
5 - ltalo Nucci - İlkbaharın ç.içek • 

Jeri (İntermezzo mırı) 
6- Ziehrer - ViyanaJı kiiçlUı: kıl 

(Vals). 
22.00 Memleket saat ayan. ajana haberle-

ri, ziraat haberleri. 
22.15 Korıu.,na (E~t dillerde) 
22 .... 5 Müzik (Ca:ı:band • Pi.) 
23.25-23.30 Yarınki proıram n kaplZUI 

Bugünkü maçlar 
Bugiin Muhafızgücü sah,aında A ve JI 

takımları arasında ıu maçlar yapılacaktır: 
Demirspor - Maskespor B takımları 
Saat 13.45 de. Hakem: Bedii NazlL 
Galatasaray - Muhafızgiicü A takımları 
Saat 15 de Hakem: Ömer Urel. 

... ,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •• ,,,.,,,.,1119--- ~ E Yakın iıtikbalin bol nüfuslu, ma- ~ 
: mur, mesut ve kuvetli memleketi:~ 

= ~ = BÜYÜK TÜRKİYE ~ 
= ~ : Yazan: ORHAN CONKER i 
E Bütün Kitapçılarda satılmakta- i 
E dır. 4126 ~ 
':11111111111111111111111111111111111111•" 

Halkımızın arzusu üzerine 

ULUS Sinemasında 
14,30 - 1 7 .30 • 20.30 da 

iki film birden 

Damgah kadınlar 
ve 

GÜZEL ESİRE 
12,1.5 ucuz matinesinde 
Güzel eaire ve jurnal 

Tl• 2193 
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Garp cephesinde 

Harekat garpten şarka 
doğru yer değiştiriyor 

Bir Alman tayyaresi düşürüldü 

ULUS _g_ 

36 Halkevi yeni 
bina sahibi oldu 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Maarif Vekilimizin 
reisliğindeki loplanll 

İtalya ve Yunaniston'm 
teati ettikleri notalar 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 
(Başı 1 inci sayfada) ı ya her şeyden cvel bizzat kendi ımn• 

toplantılarını yaptılar. Orta mektep H h .. kü . .. . k , d faatlcri ile meşgul olmaktadır. Ve bu 
ve liselerdeki türkçe ve edebiyat ted-ı b'y~t . u mctı, mu~sıl as c:ı tc_ - menfaatlerdir ki onu şu veya bu tara-
risatının randımanını arttırmak ve .ır erı emretmeğe musareat e} lemış - fa temayül ettirecektir. 

bunu temin ıçın türkçe muallimleri · tır. • .. .. . . İtalya, doğrudan doğruya bir te-
·n çalışmalarına bir veçhe vermek Kralıyct hukumetı, dcrın surette şebbüste bulunmamakla beraber B· 1-

nı yesini istihdaf eden bu ikinci top- bağlı kaldığı sulh siyasetini takibet • kanlardaki mevkiini tarsin etmek cı. _ 
Paris, 3 a.a. - Askeri vaziyet hakkında Havruı ajansı bildiriyor: 
Askeri fı:\aliyet garpten şarka doğru yerini değiştirmektedir. Geçen 

hafta almanlar Sarre mmtakasında faaliyet göstermişti. 

Memlekette Halkevi açılması lazım 
gelen ve açılmış bulunan bütün yer
lerde C. H. Partisinin ve mahalli gay
retledn birliği ile müteakip seneler
de de ihtiyaca uygun binalar yapıl -
ması faaliyetine devam olunarak bu i
tin 8-10 sene gibi kısa bir zaman için
de itmamına çalışılacaktır. 

Yukarda sayısı söylenen Halkevle
rinin adları şunlardır : 

ga k . . . . İ e 
Jantı da çok faydalı neticeler alınma- ~l c nıyet.ını ve aynı zamar:d~ talya mclindedir. Her ne zaman müşkülatın 

a vesile oldu. ı e Yunanıstan arasında yenı bır dost- izalesi bahis mevzuu olursa tavass t sın 1 k d · · k 1 ki b" ··k u Maarif Vekilimiz, eve la toplantıda . u. evresının ve arşı ı ı en uyu teklifinde bulunmaktan hali kalmı. 
bulunan muhtelif türkçc ve edebiyat ıtımada day~~an yeni b.ir a~tantı~ yor. Fakat bulgarlar Romanyadan is. 
muallimlerine imla ve gramer mevzu- ba_şlamasını gor~:k bah~ın.d:kı samı- tediklcrinclen vazgeçmek niyetini gö.:;. 
!arı etrafındaki mÜ§&hede, tetkik ve mı arzusunu yenıaen tcyıt ıçın bu fır- termemektedir. Bu, bir mahzurdur. 

Dundcnbcri Orenthal çıkıntısının 
ikı tarafı°nda harekata başlamışlar -
dır. Başı takriben altı kilometre ge -
nişlikte olan bu çıkıntı, Zweibrucken 
§chrinden sekiz kilometre ve alman 
hududundan da bir kilometre kadar 
mesafede bulunan Orenthal mevkii
nin adını taşımaktadır. 

motorlü bir alman istikşaf tayyare
si düıürmüştür. 

Aksaray, Akhisar, Artvin, Ahlat, 
Bayburt, Bor, Biga. Babaeski, Çivril, 
Çorum, Çermik, Elmalı, Eminönü, "İs
tanbul'' Argani, Erciş, Erzurum, Gü
müşhane, Gelibolu, Gebze, İnegöl, İz
mit, İsparta, Kara Kırklareli, Kara
mürsel, Kadıköy, "İstanbul" Lice, 
Nevşehir, Ovacık, Sorgun, Savur, Su
şehri, Sarıkışla, Yalvaç, Yenice, Yıl
dızhan (a.a.) 

Akıam tebliği 
Paris, 3 a.a. - 3-10-1939 Akıam 

tebliği : 

tecrübelerini sordu. sattan istifade eylemekle mülıahidir. Rusların bugünkü vaziyette Bat. 
Muallimler, orta mektep ve lise ta- Bu siy~sctten ~üi~cm .0l~n ve bu si- kanlar<la bir şey yapması İtalya-::a 

lebelcrin<leki imli ve gramer noksa- ra~e~e ıtal~a.n hukum~tının tamamen beklenmiyor. Olsa olsa ruslar Bulgu. 
nını izah ettiler ve bunun telUisi için ı~~ı~~k e~tığınden emın bul~nan. el.en ristandaki nüfuzlarını takviyeye çalı· 
alınması icap eden tedbirleri anlattı - hukumetı, enternasyonal va,.ıyctin ın- ~acaklardır. 

Muhasematın başlangıcındanberı 
'""' çıkıntının framıız kıtaatı tarafın
dan i§gal cdilmiı olması alman mü -
nakalatını La Blies ile Pirmasens 
arasında fevkalade işgal eylemekte -
dir. Dün alman keşif kolları bilhas -
la bu mevkide çok faaliyet göstermiş
~ir. 

Cephenin heyeti umumiycsindc 
bugün sükunetle geçmiştir. Temas 
unsurları arasında mevzii hareketler 
olmuıtur. 

lar. kişafının, iki hükümcte, yakın bir is- Balkanlarda olup bitenler İtalya·yı 
Maarif Vekilimiz B. Hasan - Ali tikbalde, bütün sahalarda itimatlı ve doğrudan doğruya alakadar eder. Fa

Yücel, muallimlik, müfettişlik ve V c- semereli bir işbirliği için, aralarında- kat bugün için ~tiden emin gözükme le 
killik meslek hayatının muhtelif saf- ki münasebeleri daha iyi bir şekle tedir. 

Alman re.mi tebliği 
Bertin, 3 a.a. - Alman büyük umu

mi karargahı tebliğ ediyor : balarını alakadar eden ve toplantıda koymak fırsatını vereceğinden kati ü- T avmis "azeteırinin tef sirlerl 
Garptc pek mahdut olan topçu ve 

kctif kolJarı faaliyeti görülmüştür. 
tır. Kanunun kabulünde g:izükcn ek
seriyet ümit edildiğinden kuvctlidir. 
Fransa ve İngiltere için, kendi en
düstrilerinin henüz kafi derecede ye
tiştiremediği maddeleri ezcümle tay -
yare Amerika'dan satın alabilecekle
rinden emin bulunmaları mühim biri
timat unsurudur. 

bulunan mua.llimler iç~.n birer meslek mit b~.sl~mek.tcdir. Bu~a in.tizare.n. e- ı Lo~dra, 3 
6
a.a. _ Taymis gazetesi, 

düsturu tcşkıl eden muşahede ve tec- len hukumetı, İtalya ıle ): unanıstan İtalya ile Yunanistan arasında tea~i 
rübelerini büyük bir samimiyet ve arasında 23 eylül 1928 tarihinde Ro - ı olunan mektupları mcvzuubahs ede
vuzuhla anlattı. Vazifeye dört elle ma'da imzalamın dostluk, uzlaşma ve rek diyor ki: 

O ç meçhul tayyare 

Diğer taraftan Sarngeminesin ti -
Dıalinde alman kıtaatının harekatı 
lbÜşahede olunmu9tur. Almanların 
Orenthal çıkıntısına karşı lıir hücum
da bulunmaları muhtemeldir. 

Brüksel, 3 a.a. - Şark istikametin -
den gelen üç meçhul tayyare, dün Ro
ubaix'c doğru Tournai mıntakası üze
rinden uçmuştur. Fransız hava dafii 
bataryaları ateş açmışlardır. 

sarılmakta, mevcut noksanları süratle adli müzaharet paktında ifade edilen "Bu anlaşma, İtalyanın, Yunanista
telafi etmekte muallimlere düşen bü- dostluk ve işbirliği prensiplerinden nın ve Türkiye'nin Balkanlarda , ~ 
yük memleket borcunu hatırlattı, pra- mülhem olmağa a:ımetmiş bulunmak-

1 
Akdenizdeki nüfuzlarını istikrar et

tik ve kıymetli tavsiyelerde bulundu. tadır. 
tirmiye hadim olsa gerektir. lngiliz kıralı be§ tayyareciye 

nİfan verdi 
Bilhasaa türkçe ve edebiyat dersleri- Tazimatımı kabul buyurmanızı rica 
nin plana bağlanmasında, talebeye öğ- ederim, bay elçi. 

Fransız kumandanlığı teşrinievel 
ayına ait hava faaliyeti blSnçoaunu 
henüz neşrctmemiştir. Fakat iyi ma -
lfirnat alan mahafilden öğrenildiğine 
göre teşrinievclde düşürülen alman 
tayyareleri on kadardır ve binaena • 
leyh teşrinievel sonunda harbin ha • 
§ındanberi 28 alman tayyaresi düşü -
rulmüştür. 

Bir hava muharebesi 

Londra, 3 a.a. - Dün kırat, Kiel ha
va baskını ile alman tayyarelerine 
karşı yapılan muharebelerde temayüz 
eden beş genç tayyareciye nişanları
nı vcrmiıtir. Asırlardanbcri ilk defa 
olarak bir ingiliz hükümdarı faal bir 
hizmette bulunan bir kaç askere ni • 
şanlarını vermektedir. 

Fransız efkarı umumiycsi Amerika 
parlamentosunun bu kararını Roose -
velt'in müdafaa ettiği prensipleri mü
dafaa için taarruza hedef olmadan si
laha sarılmı§ olan Avrupa demokrasi
leri hattı hareketinin tasvibi mahiye
tinde telakki eylemektedir. 

MolotoPun nutku ve · 
ambargonun kalkman 

retilecek mevzuların üç imtihan' dev-
resine taksimindeki faydaları saydı. ltalya elçisinin cevabı 
Ve gramer tedrisatı için bir izahnarne İtalya elçisinin cevabi mektubu ŞU· 
hazırlanması lüzumunu tebarüz ettir - dur: 
di. 

Maarif Vekilimiz, bundan sonra 
muhtelif tefti§ ve tetkiklerinde idare, 
ders ve terbiye İ§lerindc gördüğü ku
surlar üzerinde irşatlarda bulundu. 

Atina. 30 eylül 1939 
Bay başvekil, 
Bugünkü tarihli notalan ile, ekae

Iansınız, elen hükümetinin, derin su
rette bağlı kaldığı sulh siyasetine de
vam niyetini ve ayni zamanda Yuna
nistan ile İtalya arasında yeni bir 
dostluk ve karşılıklı en büyük itima
Ja dayanan bir antantın başlamasını 
görmek bahsindeki samimi arzusunu 

Arnavutluğun işgali üzerine Yuna
nistanın düştüğü endişeler İtalyan 
kuvetlcrinin yunan hududundan geri 
alınması üzerine esasen zail olmuştu. 
Keza diğer Balkan devletleri de İtal
yan siyaestinin birleştirici ve istikrar 
ettirici hedefine inanmıya başlamı•
lardır.,, 

Yine bu gaute, İtalya ricali arasın
daki değişiklikler hakkında da şöyle 

.Scrn, 3 a.a. - Vavas: Bugün saat 
13 c doğru Bale halkı evlerinin dam
larından büyük bir alman bombardı
rnan tayyareaiyle beı fransız avcı tay 
Yarcsinin arasında cereyan eden bir 
müsademeyi ıcyretmiıtil". Franeız 
tayyareleri atman tayyarceini tardet
nıişlcrdir. 

Kıral, altı saat Almanya üzerinde 
uçan tayyarecilerle ilk defa olarak 
Berlin ve Potsdam üzerinden uçan 
tayyarecileri de kabul ederek kendi
leriyle görüşmüştür. 

Faris, 3 a.a. - "Havaı" Matbuat 
hülasaları: 

Pariı matbuatı, Molotov'un nutku 
hakkında tcfsiratta devam etmekte ve 
sovyet - alman anlatmasının daha Al
manya'nın Polonya'ya yaptığı taar -
ruzdan önce bütün teferruatiyle ne 
dereceye kadar tetkik edilmit olduğu
nu isbata çalı,maktadır. 

Önümüzdeki pazartesi günü türk
çe ve edebiyat muallimleri gene Maa
rif Vekilimizin reisliğinde kız lise
sinde toplanacaklar ve gramer için 
hazırlanacak izahname üzerinde konu 
tacaklardır. 

yazıyor: 

"Bu değişiklikler mühim olmakla 
beraber, o kadar alaka göstcrmiye 
değmez. Son kabine tcbcddüH.i 1935 
te olmuştu. Binaenaleyh yeni bir te
beddül her an bekleniyordu. Bu deği
şiklikler Musolininin muhasaınatm 
başındanberi takip ettiği s:yasetin 
müstakil mahiyetini umumiyet itiba
riyle teyit eder.,, 

Yirmi dakika kadar aüıren mo..de
nıc franııs topraklarında Alaac:e o -
Vaaı {lzıerindc cereyan etmiftir. 

• Bir ingiliz tayyarai bir alman 
tayyare.ini diifürvlü 

Paria 3 a.L - 3 tcırini aani aabah 
tebliği: Gece aakin geçmiç yalnt% 
bir kaç topçu ve piyade atcıi kay
dcdilmlftir. 

Dün gUndttt bir ingilis avcı tay
yaresi fnmaıı: ara.riAi üzerinde iki 

Almanya'da teredd üt 
Londra, 3 a.a. - Deyli Herald ga

zetesinin diplomatik muharririne gö
re, alman hükümetinin mutedil un -
ıurlarını tutan sovyetler askeri ha -
rek!tı durdurmaya ve sulhçu olarak 
gözükerek harbi siyaset sahasında 
yapmıya Hitleri iknaa çalışıyorlar. 

Müfrit nazilcr ise, İngiltereyc kar
!' muazzam bir taarruz yapılmasında 
israr ediyorlar. Bunların istediği İn
giltereye karıı kütle halinde hava 
hücumları yapılması, harp filosuna 
taarruz edilmesi ve İngiltereye asker 
pkaırnuya t-_,.bbil• olunmnıdır. 

B. Ruzvelt memnun 
Kanunun bugün veya yarın 
meriyete ginııesi muhtemel 

(Başı 1 inci sayfada) I Ruzvclt, gazetecilerin bugUnkü top

Bir komisyon tarafından tesbit e- lantısınkda1dmeb1 usan .m.cclbi~.in.~nkb am. ba~-
dil k l t' to ile meclisin gonun a ırı ması ıçın uyu ır e • ece oanmcınıena . 1 d·v· k d dl 
nih ~ · d'k· 1 acak ve bu scrıyet e ver ıgı arar an o ayı a, tas ı ıne arzo un · • · b'ld' · be 
""et' p· · · · mı· 1• lacak memnunıyetını ı ırmış ve şu ya-... ın ıttman pro;csı ıs n a - . .. . . 
tır natın neşrıne musaade etmıştır: 

0

s· i il h' 1 b k 1 "Bu kanun Birleşik Amcrika'ya 
dl lıyas mh kşka ıdt ekr! amk argonuhn :'-k: tarihi bitaraflığını iade etmiı olmasın 

rı ması a ın a ı anunun er ı ı A 

rn l' k • 1 k h k b liinil dan dolayı fevkalade memnunum.,, ec ııcc atı o ara emen a u R · · .. h k · ı d k 
tıikbinliklc beklemektedir. Bu kanu- eısıcu; ur, ~~~nu ı~zab~ ~ -
nun hafta ıonunda reisicümhur tara- tan. sonra udnuı:ı tatlı atı~a aıt ~rd:ıç 
iı d . d'l' . . cmırname e ımza ıyacagını bıl ır-n an da ımza e ı ıp merıyete gırmc- . t• 
ai k . mış ır. 

ço muhtemeldır. . . . Bu hususta rcisicümhur hariciye 
Ayan ve mcbusan mcclıslerının müsteşarı ile görüşmüştür. Hariciye 

~~rahha~ları bu sabah toplanarak .her nazırı Hull ile de yarın görüşecektir. 
kı rneclısce ayrı ayrı kabul edılen Reisicümhurun mezkur cmirnamc-
~etinlcri tevhide koyulmuşlardır. leri yarın veya pazar günü Hyde-
4r1 ezki'i · b ·· k b l . ur metnın ugun ve yarın a u park'a gitmeden evci imzalıyacağı 
Cdılerck rcisicümhurun imzasına ar - annediliyor Hydepark'ta raruunba-
ZediJ . beki . Z • :ı r-·· 

rnesı cnıyor. ya kadar kalacaktır. 
MczkOr kanunun kabulUnden son· . . . • 

ra p ıı::. f k ı·d . t' Ruzvclt mebusan mcclısı lıdcrlerı-ar dmentonun ev a a e ıç ıma . A • • • 

devr · k k nın fevkalade ıçtıma dcvresı kapan-
csı apanaca tır. ' d h"k'. t k · d 

dıktan sonra a u umc mcr ezın en 
Tayyareler ıevke hazır ayrılmıyacakları ümidini izhar eyle-

Navyork, 3 a.a. - Nevyork rıhtı - miştir. 
!tıındaki ingiliz seyriscfain kumpan - Bir Nevyork gazeteıinin 
~alarının hangarlarında büyük ameri- makale.i 

an bombardıman tayyareleri sıralan
~ağa başlamıştır. Bunlar bit~~aflık 
d~Unu nihai surette kabul edılır e · 
· lllez scvkcd ilccektir. 

t lornerika tayyare endüstrisi halen 

1~~ Verimle çalışmamakla beraber, sa· 
~hıycttar mahfiller seri imalat usulü-

~.1'1 icauettiği takdirde ayda her ne· 
• Ld.,n binlerce tayyare çıkarılmasına 
ır-• ' . 

n verect-ği kaııaatindedırler. 
11..ıhtclil cnciimrn metni kabul 

elli 

Nevyork, 3 a.a. - Yeni bitaraflık 
kanununu mevzuubahs eden Nevyork 
Herald Tribuna diyor ki: 

Bununla beraber, Amerika meclisi 
tarafından ambargonun kaldırılması 

hakkında verilen karar geç vakit gel
miJ olmakla beraber Pctit Parisien 
gazetesinde Lucicn Bourgucs bu ka
rarı memnuniyetle kar~ılamakta ve ~u 
satırları yazmaktadır: 

Amerikan'ın iki mecliıi, Rooıevelt-
in talebini kabul ettiler. Ad!Jet ruhu 
ve demokrasiler lehindeki hareket, 

infirad temayülüne kartı zafer kazan

dı. Kongredeki milzakcre Amerika' -

nın sempatisi hakkında hiç bir §tip • 

heye yer bırakmıyacak bir tczahilrle 

nihayet bulmuıtur. Meclis reisi Bank

bcad, ambargonun kaldırılması hak • 
kındaki kararın Fransa ve İngiltcre'

nin lehinde olduğunu ıöylemit ve 

böyle bir yardımın tabit olduğunu, 

çünkil totaliter hftkllmetle demokrat

lar arasında intihap mevkiindc olan 

Amerika hissiyatı, hükümet ıekli 

ferdlere serbestçe düşünmek ve fikri

ni serbestçe ifade etmek imkanını ve

ren müttefiklere müteveccih olduğu

nu teslim eylemittir. Amerika'nın 

çok kıymetli olan manevi müzahare -

tine pek yakında franaız - ingilis .n -
ferini yaklaıtıracak olan maddt milı:a
harct inzimam edecektir. 

Sovyet - alman yaklaımaaı mesele
sini tekrar ele alan Wladimir d'Or

mcsaon, Figaro gazetesinde anlaşma -
nın düalitesini gösteriyor ve Sovyet
ler birliğinin Almanya ile bir harp 
korkusundan Hitler'in, Almanya'nın 

ise Avrupa'daki uzun bir harp korku
ıundan Sovyctlerin ekmeğine yal 
sürmekte olduklarını kaydediyor. Fa
kat, muharrire göre, bunlar öyle iki 
"zayıf''dır ki, ikisi bir kuvete muadil 
olmaktan çok uzaktır. 

Populaire gazetesi Molotofun 

Cümhuriyetimizin 
karakteristik vaslf lan 

.. (Başı 1 inci sayfada) 

yeniden teyit için iki memleket ara
sında mevcut olan ve elen hükümeti 
tarafından çok hususi bir memnuni -
yetlc karşılanan samimiyet havasın
dan istifade eylemekle mübahi oldu -
ğunu bildirmek lütfunda bulunmuş -
tur. Ek:.el~nsınız ayni zamanda bana 
şu ciheti bildirmek lütfunda bulun -
mu§tur ki, bu siyasetten mülhem olan 
ve italyan hükümctinin bu siyasete 
tamamiyle iştirak ettiğinden emin bu
lunan elen hükümeti, enternasyonal 
vaziyetin inkişafının, iki hükümete, 
yakın bir istikbalde, bütün sahalarda 
itimatlı ve semereli bir i§birliği için, 
aralarındaki münasebetleri daha müs
pet bir şclcle koymak fırsatını verece
ğinden kad ümit beslemektedir ve bu
na intiza:en, elen hükiimeti, İtalya i
le Yunanistan arasında 23 eylül 1928 
tarihinde Ifoma'da imzalanan dostluk, 
uzlaşma \' e adli müzaharet hakkında 

ifade ecJi: r.n dostluk ve ış=;:Jiği pren
siplerind,.n mülhem olma~a azmetmit 
bulunmaktadır. 

Hükümetimdcn aldığım talimat ü
zerine ekselansınıza şunu bildirmekle 
kesbi şeref eylerim ki, Yunanistan'a 
karşı ayni hissiyattan mülhem olan İ
talya, derin surette bağlı bulunduğu 
sulh siyasetini takibctmck niyetinde 
ve Yunanistan ile İtalya arasında ye
ni bir dostluk devresinin ve karşılıklı 
en biiyük itimada dayanan bir antan
tın başlamannı görmek bahsindeki 
samimi arzusunda hemfikir bulun
maktadır. 

siyetin ne büyük bir nimet olduğu
nu en geniş manasiyle idrak ederek 
yaıamaktadırlar. Bizim makaadrmız 
bu hayali noktayı bütÜn milli faali
yetimiz için bir mihver telakki ede
rek dahili politikamızı bu mihver 
etrafında ink.iıaf ettirmektir. Hari
ci politikamızın da eaaı ana hattı 
budur. Şu hale göre türk politikası
nm müphem olan ve vazıh olmıyan 
bir ciheti yoktur. Bu sistem ise yal
nız fevkalade zamanların değil in
san tabiatının, insan ruhunun tabi 
olduğu değiımez kaidelerin bir 
ifadea.idir. Yeni türk devleti temel
lerini realist esaslara göre atmııtır. 
Bu bizim milli karakterimizin mem
nuniyete ıayan husuıi bir vasfıdır. 
Türk inkılabı bu noktadan ilham a
larak tahakkuk etmiıtir. Yaptığı
mız ve yapacağımız itlerde daima 
roınanizmanm buharlı manzarasın
dan uzakta kaldık ve kalacağız. 
Yürüdüğümüz yolun tü~ milletinin 
Y'Ükaek ve aziz menfaatlerine en 
uygun bir yol olduğunu severek, bi
lerek, inanarak Milli Şefin arka· 
ımdan takip ediyoruz. Çünkü bizde 
Milli Şef, bütün ka.rtdıklı sevgi ve 
hünnetlerin bir nokta etrafmda te
kaıüf ettiği milli bir bayraktır. 

İtalyan kraliyet hUkilmeti de, ken

di tarafından, şu kati ümidini ifade 

eder ki, enternasyonal vaziyetin inki

şafı, iki hükümetc, yakın bir istik • 

halde, bütün sahalarda itimatlı ve se

mereli bir işbirliği için, aralarındaki 

münasebetleri daha miispet bir şekle 

koymak fırsatını verecektir. Buna in
tizarcn, İtalyan kraliyet hükümeti, 
Yunanistan ile İtalya arasında 23 ey
lül 1928 tarihinde Roma'da im?.alanan 
dostluk, uzlaşma ve adli müzaharet 
paktında ifade edilen dostluk ve işbir
liği prensiplerinden mülhem olmağa 
azmetmiş bulunmaktadır. 

N. A. KOÇOKA 

Rus - Finlandiya 
görüımeleri 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Petsamo mıntakası Finlandiyanın 
beyaz denize yegane mahrecini teşkil 
etmektedir. Bundan başka bu mınta -
ka Finlandiyanın demir sanayi ve 
madenler merkezidir. Binaenaleyh 
Finlandiyanın bu taleb! reddedeceği
ne muhakkak nazariyle bakılıyor. 

En yüksek tazimatımı kabul buyur
manızı rica ederim, bay başvekil. 

Yuann gazetelerinin r.e~riyah 
Atina, 3 a.a. - Gazeteler, b;::ş..,.ck!l 

Mctaksas ile İtalya elçisi arasında te
ati olunan mektupları ilk sayfaların -
da ve büyük harflerle ncşre~mekte 
ve bu vesikaları, İtalya ile Yunan;s
tanı biribirinc bağlıya.'l dostluğun 
resmi bir teyidi suretinde tavsif C~'
liyerek balkanlar ile prki AvruP2da 
sulhun tarsinine kadim olacağını yaz
maktadır. 

Polonya hükumeti 

Anger'ye naklediliyor 
Londra, 3 a.a. - Yeni Polonya hilktl

metinin Paris'ten Ange'yc nakledile
ceği Paris'ten bildirilmektedir. 

Bqvckil Sikorski aynı zamanda Po
lonya ordusunun başkumandanı da ol
duğundan, harbiye nezareti ile tema.
ta bulunmak üzere Paris'tc kalacaktır. 
Polonya harbiye nazırı da yine Paria
te kalacaktır. 

Polonya orduıuna kayıt muameleel 
ilerlemektedir. Bfrftç btn asker kay. 
dedilml1tir. 

Almanya'nın 

vaktile Polonya'ya 

teklif ettiği planlar 
Paris, 3 a.a. - Po'onya lıarici}•cı 

nazırı B .Zaleski, Petit Parisien gaze

tesinin bir muharririne beyanatta bu. 

lunarak B. Fon Ribbentrop'un 21 
mart 1939 tarihinde Bl'rlindeki Po

lonya sefirine Almanya ile Polonya'· 

nın Sovyet Rusya aleyhinde i., birliği 
}apmasını natık bir p15n teklif etm'~ 
olduğunu ifşa etmişt:r. 

Diğer taraftan Z6 ilkteşrin 1938 de 

müstemleke meselesine telmih etme
sine işaret ederek, bunun Sovyet ha
riciye komiserinin Hitlcr ve Ribben 
tropla birlik olmak ve Polonya fü
tuhatını güzel sözlerle ödemek için 
yaptığı açık bir hile olduğunu bil
dirmektedir. 

Stephane Lausannc, Moskova nut 
kunun hakikatten nasıl ayrılmış ol
duğunu göstermeye çalışıyor ve: 

Rusyanın, Aaland adalarının cenu
bunda bulunan Utoe adasını da iste -
diği söyleniliyor. 

ltalya gazetelerinin yazıları 

Roma, 3 a .a. - Bu sabah çıkan ga
zeteler, ilk sayfalarında ftalya ile Yu
nanistan arasında teati edilen notala
rın metnini biiyül: harflerle neşret -
mekte ve koydukları başlıklarda iki 
ıremlekctin dostluğunu, sulh sivaseti
ne devam etmek ve aralarındaki isbir
Iiğini kuvetlcndirmek hususundaki 
a~zul2rını tebarfü: ettirmektedirler. 

B. Fon Ribbentrop, Polonya sefirine 
müstemlekelere ait mutalebat esnasın 
da Almanya ile Polonya'nın teşriki
mesai etmesine dair bir plan teklif ey 
]emiştir. 

B. Zaleski, Polonyan•n },a,.iciye 
nazırının her iki t .. klHine de kulak 
asmamış olduğunu il.ive ctmi~tir. "Fakat sadece reisicümhur Ruzvel

tin Kalininc olan mektubu ile Kali
ninin verdiği cevabın neşredilmesi 
bile Amcrikada umumi infiali mu
cip olmuştur.,. diyor. 
Petit Journal gazetesinde Pierrot 

Di~er taraftan Hclsikide beyan e
diliyor ki, IIangeoda bir sovyct üs -
&ünün tesisi Finlandiyanın hakimiye
tini katiyen ihl3.l edecektinr . 

(Bayram Çocukta zevk ve 
Ne~e değ ırı.;r) 

l!·:Va.,~ ... vta., . 3 2. a. - Meb·ı~~n me.C: 

"Millet pek5Hi. bilir ki, bu kanun 
harbe doğru bir adım değildir. Bu 
kanun sadece harbin ortaya çıkardı
ğı meseleyi karşılıyacak bir siyasetin 
cezri ve ameli bir surette düzeltilme
sidir. İşte bu zihniyet dairesindedir 
ki, ayan mecli~i mezkfır kanunu ka
bul etmiş ve mcbman mecli3i de böy
le har,.k:t cylenıiştir . ., 

Paris'te §eVk ve heyecan 
de Stephane Lausanne gibi düşünmek 

Finlandiya'da milli müdafaa 
iıtikrazrna 500 milyonluk 

İftirak var ltolya bitarcrf I alı:-r.ok islİ\lor 
Roma, 3 ~ "· - Royter - 1taİva , bu 

iki ayl•k 1-ar p•cn sonra b ' ciavette ol· 
duğu c:recede bitaraf ka1m:.tk if.t'"":1Ck 
tcd!r. Her halde bı.:, askeri bzı:lı~:!arı 
yeni bir merhale daha kıııtetmiş olaca- ı 
ğı ilk ha.hara ~adar İ>QlTle de J'&aı cd'Pl 
g:d«ektir. Suruı mu'?iik'a~ ld, 

Sevgili yavruhrım rın bay
ramlı1·1arını ha71dar~en Ço
cuk E'>irge:-ne K~rumunun 
Keçiören Ana~mcağmdaki 

Ve ıı.yan meclisinin muhtelıt encu· ı 
::'!ni bitaraflık kanunu hakkında hü· Pari!I, 3 a.a. --: ·:~avas" 

lltnet tarafından ~evdi olunan metni Amerika mcclısın.ın .ambargo hak • 
ltabuı ctm'•t' kındaki kararını bı!dırcn telgraflar ı:ır ır. P 

B R •t n ger vakit gelmit olmakla beraber a-. uzve, memnu :ır • k , 
\1a•in 3 R ·5: -ümh· ur riı'te -.•vk ve heyecan ıle ar~ı.anmıı-:ı- gton, a.a. - eı .... ır-

te ve Moskova nutkunun en küçük 
bir tefsire dahi tabi tutulmayan B 
Çcmbcrleynin bu sözlerdeki menfa
at güden ve hakikate aykın olan ma 
nayı çok iyi anlamıı oldufun u kay
deylemektedir. 

Helsinki, 3 a.a. - Milli müdafaa 
ı .. tikrazına şimdiye kadar 500 milyon 
mark mikdarında iştir!k edilmiştir. 
Bu rakam, her türlü tahminlerin fev -
kindedir. Her taraftan iıtirtk talep -
leri ıclmektcdir. 

ı yavru!an da sevindinnenizi 
1 Kurum saygı ile diler. 

ke 
k 
ı 

bu 
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Simal dev:c·~crinin 
askeri ku':ctleri 

Şimal memleketlerinin ordu 
kuvetleri §udur: 

Tüfenk 
}!azar zamanında: 
14.000 Danimarka, 13.000 Norveç, 

30.000 1svcç, 32.0CO Finlandiya; yc
ki:n 89.000 
IIARP ZAMANINDA 

250.000 Danimarka, 230.000 Norveç, 
700.000 İsveç. 400.000 Finlandiya; 

:Yekun: 1.570.000 

Makineli tüfenk 
/ Danimarka 1.500, Norveç 1.100, h
v•ç 2.300, Finlandiya 2.500; yekun 
.7.400. 

Top 
Danimarkanın 168, Norveç'in 180, 

fsveç'in 528, Finlandiya'nın 212; ye-
1 . .in 1.088. 

Tayyare 
Danimarkanın 1.000, Norvcç'in 250, 

lsvcç'in 500, Finlandiyanın 350; ye· 
ı un: 2100. 

Deniz kuvvetleri 
Danimarkanın 28.000 ton, Norveç'in 

36.000 ton, Isveç'in 126.000 ton, Fin
Ja~diyanın 23.000 ton. 

Bu rakamlar takribidir. 

Pati• - Midi 

DEVLET ORMAN lŞ. 

Satılık çam tomrugu 
Dursunbey Alaçam Revir Amir

liğinden : 
1 - Dursunbey Devlet Orman !ı

letmeai istasyon deposunda iıtifte 

mevcut (1734) adede muadil (1225) 
metremikap (289) desimetremikap 
çam tomruğu açık artırma ile satılığa 
çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baJ kesme 
payları mevcut ve kabukları ıoyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait sattı ıartnamc
si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun
bey revir amirliğinde görülebilir. 
Tomrukların beher metremik5.bının 

muhammen bedeli (11) lira (70) ku
ruştur. 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçeleri 16-11-939 perşembe günü 
saat 15 te Dursunbey revir amirliği
ne müracaatları ilan olunur. 15637 

Satılık : 
Sıt.1/ık. Otomobil - Çok yen.i kUbik ka

palı ıpor 4 şişe ile 160 kilometre yapan 
Ford otomobili lzimet dolayıaiyle aatı • 
hktır. Tel: 3322 ye müracaat . 4100 

Satılık - Belediye civarında iyi icar 
getirir dükklnla Atpazarında büyük kah
vehane Tel No: 3363 4115 

Satılık - Hiç kullanılmamıt yepyeni 
Leica fotoğraf makinesi 1 : 2 objektif 170 
lira 1 : 1,5 objektif 200 lira çantalariyle 
beraber. Posta. K. 124 de milracaat. 4122 

Satılık Fotogral - Cont11:ıı: 2 (1-2 objek
tif) hiç kullanılmamış bir halde 175 liraya 
sa.tıhktır. Telefon: 3101. 4139 

Satılık - 38 model 13 b~ygir kuvetin
de ıepetli ve az kullanılmıt Herley Da · 
vitson markalı motor aatıhktır. f,Juracaat 
3480 den 25 Tarık. 4140 

Satıllk ev - Cebeci asfaltında ikişer 
katlı iki k~rgir ev satılıktır. Tel : 1538 

7148 
Satıltk - Bir adet 36 model Şevrole 5a

tıhktır. Hiikümet caddesi Emniyet ga • 
rajında Hamdi ustaya müracaat ve yahut 
Telefon No: 1939 4151 

Kiralık 

Kıra/ık - Bakanlıklar karşısı Akay 
aokak 10 numarada 7 oda bodruın katı ve· 
aair konforlu müstakil bir ev. İçindekile
re her gün 14 e kadar müracaat. Telefon 
5575 4006 

Kıralık - 3 oda bir mutlak müsta1ul 
üst kat elektrik ve auyu var. Rus ıefareti 
karıısı No. 58 Telefon: 3271 A1ustafa Du~ 
ru. 4008 

Kıra/ık - Bahçeli evler D. 4 tipı 30 
numaralı ev, mazbut beı oda mutımba dO
şeli bütün konforu haiz. Telefon: 1287 

4012 
Kiralık. daire - Yenişehir Demirtepe 

Urunç ıokılr No. 2/1 apartmanın birinci 
katı: 4 oda, hol. banyo, v. ıı. her zaman 
&Örülebilir, Tel: 1348 4078 

Kiralık oda - Mobilyalı ve banyolu 
bir oda kiralıktır Işıklar Cad. Ötkil sokak 
No: 2 de birinci ıtat aaat 5 • 7 arası mü-
racaat. 4079 

Kiralık - 2 odalı daire: Samanpazarı 
kurıuntu cami kar!)111 No: 84 Alim B. 
Ap. havag:a~ı ve ııairesi tamam. Kapıcıyı 
müracaat. 4080 

Ucuz kıra/ık daireler - Yenisehir Ada· 
kale sokağında (Yükıel Cıd. yanında) 
No: lti Şefik BlLKUR apartmanında 4 
oda ve geniı balkonlu daire ucuz kira-
lıktır. Ti: 3972. 3978 4081 

Kıra/Ik Apartman - Gcniı 4 oda v. ı. 
ıabit 2 ıardorp 1 büfe t:ım konfor cihaz 
ve teıisatı. Fcvkal&de nezaret İç Bakan~ 
lık Kızılırmak ıokık 4 Ti: 6046 4086 

Kiralık - Bahçe içinde Uç ve dört oda
lı ve birer hollü muşambalı ve konforlu 
elektrik, havagazı, ıu ve ıair müştemilatı 
havi iki daire kiralıktır. Sel1nik caddesi 
No. SS içindekilere müracaat. Tel : 3115 

4094 
Kira/Jlc - Dikmen 1ukarı Öveç 19-2 as

falta yakın elektrikli manzaralı ıenit Uç 
odalı klgir alt kat müsait kin. Tel: 5031. 
ZS6 t. Soykan. 4095 

Kir•lık - Kav2.k1ldere Güven evleri No. 
31 müstakil 6 oda 2 hol konforlu ev ile 
ayrıca 3 oda bir hol milıtakil ev otuı H· 
rayı kiralıktır. İçindekilere müracaat. 

4096 

.:!.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

;; Türkiye Cümhuriyeti ~ 
= ZİRAAT BANKASI ~ --

-

Kuruluş tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

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

----
------- __ "'!!!:',..·~,= ,_ 

ıt :E 

--

--- Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,. 500 ., Z.000 

4 

40 
100 
120 

.. 

.. 

.. .. 

250 
100 
50 

40 

.. 

.. .. 
" 

1.000 ., 

4.000 .. 
5.000 ft 

4.800 " = 160 ,, 20 .. 3.200 " 

-------

--

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

= DlKK T: Hesap!arınd<ıki paralar bir sene içinde 50 li-
:= radan a~ağı dü§mİyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 := 
;::: fazlasiyle verilecektir. := = Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve - -= 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. -- = ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fi=' 

ULUS 4. 11 - 1939 

Küçük ilan şartları 
Dört ıatırhk kilçllk ilinlardan ı 
Bır defa. tçın 30 Kuruş 
lkı defa lçıa SO Kuruş 
Üç defa ıçın 70 Kuruş 
Dört defa ıçın 80 Kuıuı 

Devamlı küçük il!nlardan ber de
fası için 10 kurut alınır. M esell, 
10 defa neıredilecrk bir ilin için 
140 kuruı alınacaktır Bir kolay • 
hk olmak üzere her sanr. selime 
i.ralarındaki bo$1uklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kil ... 
çili. ilin 120 harften ibaret olma ... 
hdtr 
Dôrt aatlrdın fazla her ıatır için 
beher ıeferine ayrıca on kuruıt a~ 
lınır. 
Küçük llinların 120 harfi geçme
mesi lizımdır. Su miktarı geçen 
llSnlar ayrıca pul tarifıine tlbi • 
dir. 

Kiralık Konforlu Daireler - Yenige -
hirde Yüksel caddcılnde Mimar Kemal 
mektebi kar1ıaında yeni yapılan apartma • 
nın bcıer odalı ve her türlü modern kon
foru havi kaloriferli daireleri kiralıktır. 
Her ciln ıaat 10 ill 18. Telefon: 24-97 4109 

Kiralık. döşeli oda - Haftada bir ban· 
yo, çııma:,ır dahil, Orduevi kar:iısında Fo
to Suadcı müracaat. 4112 

Kiralık - 3 Oda bir hol muşambalı ve 
bütün konforlu ehven fiyatlı. Kocatepe 
Geçit Sok. No. 5 HIJ 

Kiralık - Maltepe asfalt cadde otobüı 
ıon durak yanmda No. 19 bet oda, hol. 
banyo, ı~\ elektrik mevcut birinci kat ki· 
rahktır. Ust kata n1liracat. 4114 

Kı'ralık - Yeni~ehrin merkezinde, Ba • 
kanlıklara yakın, bir buçuk iki ve Uç oda 
ve hollil, yerli dolıplıı tam konforlu dai
reler. Müracaat Tel: 3629 4116 

Kiıalıl düJı:k.in, depolar - Yenişrhir, 
Me1rutiyet caddesi • Türke aokait köşe
sindeki dükkinJardiln birincisi ve arkada~ 
ki depolar. Tel: 3835 • 5502 4117 

Kiralık oda - Yeniıchir, Emciler cad -
desi 8 numaralı apartman, Daire No :6 ya 
müracaat. 4119 

Kiralık. - Şehirde iki tyl aile nezdinde 
konforlu mobilyalı birer oda. kirahkttr. 
Poıta kutuıu 466 ya müracaat. 4120 

Kiralık Mobilyalı Oda - Mobilyalı gü
zel bir o<la kirahktrr, Yeniıchir Lozan 
meydanı Emciler caddesi No: 73 çe mü
racaat. 4123 

Kiralılr. Mobilyalı Oda - Cadde üzerin
de geniş bir oda kiralıktır. Yenişehir Or· 
duevi krtrtrs1nda Sevinı Ap. Ka.t. 3 4131 

Kiralık Daire - Dört oda ve bir salon 
ve tam mü~temiltt 60 lira. Yeniıehir Sı • 
biye Vekil eti karşısında Arman sokak 
No. 4 Ümit apartmanı. 4135 

Kiralık Daire - 4 oda 1 hol, konforlu 
Ycni1ehir Ataç ıu. Özenç Apt, da dükkin
lar yanında. Tel: 3319 4136 

Kir3lık daire - Yeni,ehir Demirtepe 
Urunç sokak No. 4 evin 7 odadan ibaret 
olan muşambalı yaih boyalı konforlu dai
resi kiralıktır. 4138 
Kiralık - Müstakil bir oda Sathk Ba

kanlığı ka.rıııı, Çağ:atay aok. No. 2'2 Ak .. 
kaya Apt. 71~ 

Kiralık konforlu apartman daireleri -
2 ve 3 odalı banyolu, havaıazh, mutfaklı, 
memurin koopera!ifi arkasında Yusuf E · 
sendcmir Ap. Müracaat Tel: 24~ Saat 
7-19 4150 

Kiralık oda - Mobilfah ve mobilyasız 
i.il yanında Yenişehir ı Bankası arkasr 
Sellnik caddesi No: 5 Kıt 1 de 4153 

Kiralık. - Havadar ve manzaralı Uıt 
kat beı oda bir hol, kalorifer ııcak ıu, 
Yeni,ehir Kızılırmak cadd«i Uraı Apt. 
No: 8 Telefon: 3102 veya 3223 4154 

Kiralık. - Selinik caddesi No. 4-0 havı· 
dar üst kat 4 oda bir hizmetçi odası, fı. 
rınh havagazı ocaj:ı, yeni boyalı daire 
Telefon: 3102 4155 

Kiralık daireler - Vekl1etler arkaıı 
Jandarma mektebi yanı, yeni inıası biten 
Nazlı apartmanında, iki oda, bir hol, yerli 
dolap, banyo, sandık odası, mutfak ve dört 
oda, hol, hi,;metçi odası, ba!\.yo, mutfak 
ve btitlin konfor. Müracaat Uluata Cemal 
Kutay, Tel: 1062. 4157 

Aranıyor : 

Ev Aranıyor - Altı US. on btiyücek O· 

dayı ve bilcümle modern tesisatı muhtevi 
bahçeli ve a-arajlı bir villi. kiralanacak -
tır. Kira mikt . .....,.nı da bildirmek suretiyle 
vaki olacak tekliflerin Ulusta (Villi) ru 
muzuna tahriren bildirilmesi. 4089 

Aranıyor - Lisan bilen bir ıatıcı lizım 
Almanca ve İngilizce bilmesi ıart. Akba 
kitapevi Tel: 3377 4091 

Muhtelif kumaş alınacak le eksiltmeye konulmuşutr 
Z - Bu işe ait evrak: 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
A - Ekıiltme şartnamesi, 
B • Fenni şartname, 

ı - Kurumumuz erkek ve ktz talebesi için isim, miktar ve muhanunen be 
deli ile muvakkat teminatı aşağıda yazılı dört kalem muhtelif kumat 16.11. 
1939 perşembe günü saat 11 de rektörlük binasında mtiteşekkil komisyon 
tarafından kapalı zarf usuliyle ihale olunacaktır. 

C • Hususi fenni tartname, 
D • Keşifname, 
E • Mukavele projesi, 
3 - Bu işe ait muvakkat teminat 

1249 liradır. 
2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminat ve teklif mcktup

lariyle kanunun tayin ettiği vesikaları ihale saatinden bir saat eveline ka
dar komisyon reisine vermeleri. 

4 - İhale 8.11.1939 tarihine ra•tlı· 
yan çarşamba günü saat 15 te Malat
ya vilayeti daimi encümeninde yapı· 
lacağından 2490 sayılı kanuna göre 
hazırlanacak teklif mektuplarının iha 
leden bir saat evet daimi encümen re
isliğine devdii meşruttur. Posta ile 
gönderilecek mektupların geçikmesin 
den ötilrü hiç bir mazeret ve mesuli· 
yet kabul edilemez. 

3 -Kumaı nümunelcrini görmek ve daha fazla izahat ve parasız şartna· 

mc almak istiyenlerin enstitü daire müdürlüğüne müracaatları(5560) 15545 
Asgari Azami Beher metresı Muvakkat 

Cins 
Elbiselik kumaş 
Paltoluk 

Metre Metre Fi. Tutarı teminatı 

1176 1316 615 7232,40) 

Tayyör Jüt 
Mantoluk 

420 
82 
30 

504 
100 

38 

FAKÜLTELER 

Kapalı zarf 
eksiltme 

usuliyle 
ilanı 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya 
Fakültesi Direktörlüğünden : 

10.11.1939 cuma günü saat 15 de ı\n 
kara Mektepler Muhasebeciliği oda· 
sında toplannacak Eksiltme komisyo· 
nunda 5846 lira 50 kuruş muhammen 
bedelli muhtelif cins masaların kapa· 
lı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak
tır. 

Eksiltme ~artnamcsi ve teferruatı 

Ankara Mektepler Muhascbcciliğine 
yatırılacak 5 lira bedel mukabilinde 
Fakülte muhasebesinden alınır. 

Muvakkat teminat 439 liradır. 

İsteklerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve şartnamesinde yazı
lı vesikalarla birlikte aynı gü" saat 12 
ye kadar makbuz mukabilinde komis
yona vermeleri. (5464 15439 

Kapalı zarf 
eksiltme 

usuliyle 
ilônı 

Ankara Dil ve Tarih • Coirafya 
Fakültesi Direktörlüfü'1den : 

10.11.1939 cuma günü saat 15 te An
kara Mektepler Muhasebecili ği oda
sında toplanacak Eksiltme Komisyo· 
11unda 4450 lira muhammen b•dclli 
muhtelif cins yazı tahtalarının kapalı 
zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

ı\nkara Mektepler Muhasebesine yatı
rılacak 5 lira bedel mukabilinde Fa
külte muhasebesinden alınır. 

Muvakkat teminat 333 lira 75 kuruş-
tur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve ıarnamesinde yazılt 
veıikalarla birlikte aynı gün ıaat 12 
ye kadat makbuz mukabilinde Komis 
yona vermeleri. (5465) 15410 

450 
400 

2268 
400 

) 
) 

122 ) 
754 

400 

10052,40 

MAHKEMELER 

Ankara Birinci Sulh Hukl.'1< 
kimliğinden : 

Ha-

Ankara Fevzi pcıia mahallesi Ülker SO· 
kık 9 ntım1'rada Sadullah kı.tt Samiye. 

Ankara Fe· zi p:ışa mahallesi Ülker so
kak 9 nutr.arada Sadu11ah o~lu Ertuğrul 
İstanbul bclediyeıi eski memurlarr:ıd<"~n : 

Ankara derter<larht.ı vck:li Avul:at Bch
zat Dc;ııan ta afından aleyh!:ıize açılan 34 
lira 52 kuru~ alacak d5.vasının yapılmP.kta 
olan duruın:~sında adresiniz meçhul oldu
ğundan tehligat yapılarnaüıiı g:ö=-ı.:'müt 
ve usulün 141 if'-ci nı~ddc~i mucibince ıa -
nen y3p1lın d;j.vetiyeye de icabet etmedi
ğinizden J!:cne usulün 141 inci ma<ldcsi mu
cibince ve y:rmi gün müd:Jetle i13nc.n gı
yap kararı tebl!ğ:ine karar verilmiş ve du
ruşma da 8~12~9· 9 cuma güniı aaat 9,5 ııa 
bırakılmış olduğuntlr.n meıkGr günde biz
;:at hazır bulunmadd;ınız veya bir vekil 
göndl!'rml!'d'ğiniı: tııkdirde mahkemeye er~ 
yaben bakılatagı tebllc makamına kaim ol 
mak ü"ere ilin olunur. 4144 

Olü Çaputçu Hüaeyin Tcrekeıi 
Taafiye Memurluğundan : 

1 - Ölü Çaput.;u Hüseyinin hissedar 
bulunduğu Ankaranın Yenice mahalleıin. 
de Şır aokatrnda 183 ada 8 parsel ve 2-3-4 
umun1 4-6-8 hususi numaralı 362 metre 
murablıaı ahşap dükkS.nm Uç hiııe itiba • 
riyle bir hiısesi. 

z - Ankaranın Yenice mahallesi Otel 
soko.,ında 183 ada 1• pa1ıel 1-2-3 ve 1~3-
2-3 ve ı-ı .. s hu5usi numaralı 756 metr~ 
ınurabbaı Uç ev ve 8 dükkSnın ve bir garaj 
ve arsanın üc hisse itibarıyie bir hisıcıı 
ayrı ayrı Sltılmak üzere açık arttırmaya 
çıkarıimt~tır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI : 

1 Na.da gösterilen 8 parsel No.lu aayn 
menxulun a.nıap bir dükk.ı.n ve ti:.:erınde 
bir o<la vardır ayrıca genışce ardiye ola
rak kullanılan kısımdan ba.~ka araa halin· 
de de lıir y(;r va.rdır tahtnın edılen krymc-

5 - İsteklilerin ihaleden Hlakal 8 
gün evci vilayet nafıa müdürlüğün· 
den bu iş için ehliyet vesikası alma· 
!arı lazımdır. 

6 - Dcllaliye, pul, ilan, mukavelo 
ve saire masrafları istekliye aittir. 

(5426) 15365 

Ambar yaptırılacak 
Seyhan Pamuk Deneme hlah Ye 

Üretme Çiftliği Müdürlüğünden: 

1 - Seyhan pamuk deneme ısllih 
ve üretme çiftliği için Hacı Ali köyiin 
de yeniden inşa edilecek olan 3 adet 
pamuk kütlü anbariyle 1 adet tohum 
anhan kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu i~in keşif tutarı (78613.05) 
lira ve muvakkat teminatı (5181) lira
dır. 

3 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi , hulasai keşif ve 
metraj cetvelleri, hususi şartname ve 
diğer vesaik müessese müdürlüğil ile 
Seyhan Nafıa müdürlüğünden temin 
edilebilir. 

4 - İhale 11· 2. nci teşrin 939 tari
hine müsadif cumartesi günü oaat J O 
da Seyhan pamuk üretme çiftliği mü· 
dilrlüğünde yapılacaktır. 

5 - İstekliler ihale gününden laa· 
kal B gün evci bu işi yapabilecekleri
ne dair Seyhan vilayetinden ehliyet
name alacaklardır. 

6 - r JSta ile gönderilen tekliflerin 
dış zarfı iyice kapanmış ve mUhUr mu 
mu ile mühürlenmiş olacaktır. Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 - lsteklilcrin teklif mektupları 
nı 4 ncü maddede yazılı ihale saatin
den bir saat cveline kadar mildUrlye-
timize müracaatları. 15504 

Şose tamiratı 
tı 5l50 liradır. Kırtehir Nafıa Müdürlüfünd•u 

.2 .No,da. ıö5terilcn .14
1
parsel il~erinde· 1 - Kırıehir - Ankara yolunun 143 

kı bıncı ıkı ttatdır zeının .;atın,<.J.a bır .aebzc 
1

,_ +000--147+150 ve ısı+000-ıss+ 
bir kavat bır eıbısecı ıkı bat>...iô.al pıyazcı 
bir lotcanta tlukka.ıuarı v.l.-<lır . .öu dukkan· 000--156+700-157+700 kilometrele
ların ust katları üç kı~:ın.dan ibaret ~luç rinde yapılacak 18126 lira 87 kuruı 
arrı ayrı methalleri .v~rdır. Hoş arsa .. uzc· keşif bedelli esaslı şosa tami t 1 ' • 
rınılck.ı ınetlıalueıı gırılınce bır avlu uze - . ra l !il 
rinde bir h:la ve bır ardiye teklinde kul- dtr. 
!anılan bir botluk bu 12 ayak merdivenle 2 - Bu işe ait evrak 9unlardU', 
çıkılınca b;r ıı.ota uzcrinde üç oda vardır 
bu kıııunda elektrik tesisatı vardır. Otel A - Grafik 

Kapalı zarf usulile eksillml ilanı soka.ındakı methalden gorilerek merdi B - Keşif ve keşif hüliaa11. 
venle yukz.rıyc1 çıtcılınca bir sahanlık ı.ize- C - Hususi ve fennt ı:..artname 

C f rinde Uç oda varaır bu ıusımda elektrik ~ 
Ankara Dil ve Tarih • oğra ya tesıaatı yoktur dıger cepheden yuiıarıya D - Eksiltme ıartnamesl 

Fakülteıi Direktörlüğünden : çıkııınca bir sahanlık üzerınde iki oda E - Mukavelename 
21.11.1939 ıalı günü saat 15 te An- bir mlltfak van.ıır heyeti umumiyeıi ah - 3 - Bu it 23.10.939 tarihinden !tt-

ıaptır uı:erı yerli kiremittir kıs.men ha -
kara Mektepler muhasebeciliğinde raptır 16000 lira kıymet takdir edilmiı • haren bir ay içinde pazarlıkla yaptı· 
toplanacak Eksiltme Komisyonunda tir: rılacaktır. 

6750 lira muhammen bedelli Etajer." SATlŞ ŞARTLAR! : 4 - Pazarlık nafıa müdürH!ğthıdc 
!erin kapalı zarf usuliylc eksiltmesi toplanan komisyon tarafından yapıla· 

1 k 1 - Satt1 peşin para ile olmak üzere 
yapı aca tır. 8-12.9J9 tarıhıne musadif cuıua ıaat 14-16 caktır. 

Eksiltme §artnamesi ve teferruatl )'a ka<lac Ankara ıcta dairesi iil!s memur· S - Iıteklilerin pazarlığa girebfl-
Mektepler Muhasebecili~ine yatırıla- luğunda tereke tasfiye memuru tarafından meleri için •4&ğıdaki vesikaları lbru 

yapııacakur. Talipler gayri menkuller• 
cak beş lira bedel mukabilinde Iı'akül- takdir eüılmili kıyıııet uzerinden ayrı ayrı etmeleri lhımdır. 
te hesap memurluğundan alınır. ı;,~ yedi buçuk pey akçesi vereceklerdir. A - Ticaret odasında kayıtlı olduı-

Muvakkat teminat 506 lira 25 ku. Milıi bir banka mektubu ve teminat olarak ğuna dair vesika. 
kabulu icap eden tahviller de verilebilir. 

ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu· 
vakkat teminat ve §artnamede yazılı 

vesikalarla birlikte aynı gün saat 14 e 
kadar makbuz mukabilinde komisyona 
vermeleri. (5647) 15621 

ANKARA BELEDiYESi 

Otomobil tamir (lfirilecek 

2 - Satıı gunü arttırma bedeli gayri B - Vil:iyetten alınmıt ehliyet Te-
menkullcrüen ~ıer biı ine takdir edilen kıy. sikası 
metin ~,O yetm!1 betini buldukta ve üç de-
fa nida ettirildikten 1011.ı-a en çok arttırın 6 - Pazarlığa girmek iıtiyenler 
mü'1tcris!r.e ihale edilecektir. Bu arttır • her giln nafıa müdürlilğilne müraca-
mada teklif ed:ten bc-Jd mallara takdir e· atları i!An olunur. (8931) 15558 
dilen kıymetin ~O yctıniş be1ini bulmadıiı 
takı.hrüe en çok arttırının tahü.dü baki 
kalmak iartiyle 23.12,939 tarihine müsa . 
dif cumartesi gtinü saat 11-12 ye ka.dar ya
pılacak ikinci arttırma sonunda en çok 
arttırana iha:e eıdileccktir, 

KAZALAR 

Halkevi binası in11atı 
Tezg6.btar ve kasiyer aranıyor - Çevik Ankara Belediyesinden : 

3 - Her iki arttırmada ihale bedeli der· 
bal ve yahut verilecek mehil içınde tesli
mi vezne edi!niedlK'i takdirde ihale bozu. 
lur ve kendisinden e\•elki teklif ıahibi 
teklifi veçhile aldt .. J takdirde ihale edilir 
bu olmadr .. ı t3k<liıt.e 15 günlük arttırma 
neticesinde en çok arttırana satılır ve a • 
radaki fark evelki müşteriden tahsil olu
nur. 

Bor C. H. P. Batkanlığından : temiz bayan ve bay aranıyor. Müracaat: 1 - Makam hizmet otomobilinde 
Yenişehir Atatürk Bulvarı Vardır Ap yaptırılacak tamirat on beq gün müd-
No: 31/33 4121 > 
Aranıyor - Yenişehirde 2 veya 3 odalı detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

kaloriferli daire aranıyor. Tel: 2114 7147 2 - Muhammen bedeli (1700) lira-

Hisse aranl}'Or - Yapılmakta olan bah- dır. 
çeli ev hissesi alınacaktır. Biızat sahibi.. 3 - Muvakkat teminat (127,50) li-
nin mektupla Ye.niıehir Yaltırık caddeai radır. 
Kader AP. D. 5 fe müracaatları. 4152 
----------------· 4 - Şartnamesini görmek istiyen-

iş arayanlar • 

lş Arıyor - Eıki harfleri iyi okuyup 
makinede seri yazan bir bayan evinde ma· 
kinesiyle iı arıyor. Z304 Nadide. 4127 

lı Arıyor - TUrkçe, Fransızca, tnııi -
lizce, Almanca atenografi muhaıebe muha
berat ve tercüme yapabilen türk tabası 
bir genç is arıyor. Ulusta B. Hazana mü
racaat. 4128 

lı arıyor - Franıırca ve piyano bilen 
bir alman mürebbiye çocuk bakım iıleri 
aramaktadır, Yenişehir Posta kutusu 10'24 
M. C. adresine müracaat. edilmC'1i 4133 

Zayi - Öiretmen Ali Yaverden dev .. 

lcrin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 17. 11. 939 cuma günü 
saat 10,30 da belediye encümenine mü 
raeaattarı. (5620) 15569 

Kömür alınacak 
Ankara Belediyeıinden : 

1 - Su i'lcri için alınacak olan 
(120) ton Karabük kömürü 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (2820) lira
dır. 

3 - Teminat (211,50) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen· 

4 - Tapu harcı müşteriye de114.1!ye ve 
milteraltim verg:ler s:ıtış bedelin.den öde
necektir borçlu ve alacaklılarla diıer ali· 
kadarların işbu gayri menkul üzerindeki 
haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa da· 
ir olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle 
20 gün içinde n1en1uriyetitniıe bildirmeıe. 
ri lazımdır. Aksi takdirde hakları tıpu si
ciliyle ıab;t olnıadıkça satış bedelinin pay
la')masını hariç kalacaklardır. Arttırmaya 
girenler gayri menkuliln hukuki vaziyet . 
lerini ve tartn.ame1erini ve ısair lAzım ge
len malil'Tıatt gôrmü1 okumuş ve bunları 
tamamen kabul etmls ad ve itibar olu -
nur. 4143 

ViLAYETLER 

İnşaat münakasası 
Malatya Valiliğinden : 

Bor Cümhuriyct Halk Partisinde 
inşa ettirilecek olan 12499 lira 99 ku
ruş bedeli keşifli Halkevi binasının 

üst katının inşası işi ile alt ve üst kat· 
!arının diğer bilumum noksanlarının 
ikmali 1-11-939 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. İhale 20-11-939 
pazartesi günü •aat 15 te Bor C.H.P. 
binasında icra kılınacağından taliple
rin % yedi buçuk muvakkat teminat 
ve ehliyet vesikalariylc bir!ikte ihale· 
den üç saat evvel komisyona müraca~ 
at etmeleri bu husustaki proje ve ke· 
şifnamelcri Niğde ve Bor Halk Parti· 
sinden görebilirler. 4160 

.. Cebeci Hastanesi,.. 
':ilt. Saç ve Zührcviye mütchassışı 

Dr. Kemal Arıcan 
Berlin Kıliniğinden mezun. ren aldıiım memurlar kooperatifine ait lerin her gün encümen kalemine ve 1 - 16650 lira 83 kuruş keşif bede- \ 

3.837 numaralı hisse senedini kaybettim isteklilerin de 17. 11. 939 cuma günü li.ni muhtevi olup Besni ka.zası merkc.-
y · · · ı · d ki · · k ti .. Cocuk Sarayı karşısında Halıcı 
enısını a acagrm an es ıının ıymc saat 10,30 da beledıye cncUJ.O.enıne 

1 
zınde yaptırılmakta olan ılk okul bı- - -

olmadı~ı ilan olunur. M. lbıan Eroncel - İbtahim Ap. Tel: 3101. 
, 114S müracaatları. (~622) · 1~570 nası bakiye in§aatı kapalı zarf usuliy· ı 
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MlLLI MODAF AA 

Portatif ~ad1rhk bez ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
li Yerli ve yaflancı mamulatından olmak 
ııle~e. (1:000 000 : 2.000.000) bir milyon 
il ı(kı mılyon metre portatif çadırlık bez 
he 100.000 - 340.000) yiız bin illi üç yüz 
c'3~k bin metre ekmek torbalık bez 10·11-
:at cuma günü saat on dörtte pazarlıkla 
nı ın ~lınacaktır. Portatif çadırın beher 
etresıne tahmin edilen fiyatı (95) dok

~an beı kuruş ve ekmek torbalık bezin be
lı:~r mc:resine (72.5) yetmiı iki buçuk 
Pa ruş hyat tahmin edilmiıtir. lst ~klilcrin 
rıa:arl.ılı: gün ve aaatında kanuni kati temi
tın lar1ı1le birlikte Ankarada M.M,V. sa -

a ına komisyonunda bulunmaları 
(5613) 15564 

Fatin ahnacak 
.M. M. Vekaleti Satm Alma ko

rnısyonundan : 

1 
1 - ıo.ooo çift fotin pazarlıkla satın a

;racaJttır. Muhammen bedeli 48000 lira 
h ~P ,kati teminat miktarı 7200 liradır. 1 -
va CSi 6-11-939 pazartesi g{inü saat 11 de 

1 ekfi.let satuı alma komisyonunda yapı -
acaktır. Şartname ve evsaf 240 kurus 
~Ukabilinde alınabilir. İsteklilerin muay
b eni ıriln ve saatte katt teminat ve kanuni 

e releriyle komisyonda bulunmaları. 
(563'i) 15580 

600 battaniye ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma ko

bıiayonundan : 
600 adet battaniye pazarlıkla satın alı

nacaktır. Muhanunen bedeli 4260 lira olup 
;au teminat miktarı 639 liradır. İhalesi 

·ll.939 salı giinU saat 11 de vekllet sa
tın alına komisyonunda yapılacaktır. Şart
~ı:ıı.e her ıün komisyonda görülebilir. İa-
e~tılcrin muayyen gün ve saatta kati tc· 
lnınat ve kanunun 2, 3, üncii maddelerin
de Yazılı vcsaikle birlikte komisyona mü
racaatları. (5635) 15581 

Benzin ahnacak 
M. M. V eka.leti Satm Alma Ko

tniayonundan : 
l - 450 ton A, 800 ton B kategorial tay

~ro benzini pazarlıkla aatm alınacaktır. 
uhammen bedeli 332.000 lira olup lı:atl 

tc:ninat miktarı 34060 liradır. Pa.zarlriı 
ıo.11.939 cuma günü saat 15 de vekSlet 
'şatın alına komi&yonunda yapılacaktır. 

artname ve evaah 16 Hra 60 kuruş mu -
kabilinde alınabilir. İsteklilerin muayyen 
Ettin ve saatte katı teminat ve kanunl bcl
Celcriyle komisyonda bulunmalan. 

(5637) 15620 

Yün ~orap ipliği alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

nıisyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 

~k2~5) iki yüz otuz bet kuruş olan (2290) 
1 • ı bin iki yüz doksan kilo yün çorap ipli 
eı Pa.zarlılda mllnalı:aaaya konmuştur. İha
L~i 7-11-939 &alı ıünU saat on birdedir. 
"'atı teminat (807,25) sekiz yü.z yedi lira 
l'irını bet kuruştur. Evsaf ve ıartnamesi 
bedelsiz olarak M..M. V. utm alma komiı 
>"onıuı.dan almahllir. İsteldllerin kanunun 
~?1!r ettiği Belgelerle ihale aaatmda 
.. • 1 M.v. Satın Alma Komisyonuna gel-
nıeıeı;, (5667) 15625 

K.nlör_jfor tôdilôtı 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

nıiayonundan : 
Keşif bedeli 2475 lira 66 kunıt olan 

Genel Kunnay kalarUfer taıisatmdaki ta
dilat ve ilaveler işi pazarlıkla yaptırılacak 
tır. Pazarlığı 2'I , 1-939 pazartesi günü sa
at 11 dedir. K:. teminatı 371 lira 40 ku· 
~' olup şartna."l'lesi komisyonda görülür. 
~ aliplcrln muayyen zamanda M. M.V. 
<>a.At.Ko. da bulunmalan. (5668) 15626 

ASKERi FABRiKALAR 

8 Ton Sarı Sabunlu Kösele 
8,5 Ton Siyah yağh kösele 

ah nacak 
Aa.keri fabrikalar Umum Müdür

lGfii Merkez Satm Alma Kocniıyo
llllndan: 

8 
l'aJunin edilen bedeli (36.C>40) lira ?lan 
ton san sabunlu kösele ve 8,5 ton sıyah 

)•'-ı "k 1 .. d:'l' ~- kösele askeri fabrı a ar u!11um mu· 
51 
Urluğü merkez aatın alma komısyonunca 

2
•11.1939 perşembe güniı saat 14 tc pa

t artıkla ihale edilecektir. Şartname ( 1) li
,,a $~1) kurut mukabillinde kon:iıyondan 
<2rıtır. Taliplerin muvakkat temınat olan 
3 703) lira ve 2490 numaralı kanun?n 2 ve 
oİ ?!laddclerindeki vesaikle komııxoncu 
d lrıadıklanna ve bu itle ali.kadar tuccar
.~Q olduklarına dair ticaret odası vesika· 
/>'le ınezkGr gün ve saatte komiı;yona mü-
•taatlan. (5612) 15574 

100 ton ko'· ~:ömür~i ihalesinin 
aeri bıP· ıldığı hakkmda 

1 .. A~eri Fabrikalar Umum Müdür 
lığ'" •• . ıı \l •Yıerkez Satm Alma Komısyo-
ll?ıdan • 
ıs.ı ı l · · ·· ·· t ı ı de tıaıa • 939 cwnartesı gunu saa 

de 1~11kla ihale odileceği 2-11-?.39 t~rihin
eltıit an edilen ıoo ton kok komüru açık 
tar .~e suretiyle ihale edilmek üzere tck
kôırı~. lrı edileceğinden mczkGr günde bu 
diır u(r hakkında çıkan ilan hükilmıüz: -

. 5691) 15630 

4645 adet boş benzin 

tenekesi sattlôc<ik 
l .. !ıskeri fabrikalar Umum Müdür-
tıgij l\" K . :tı ~crkez Satın Alma omıayo-
llrıdarı. 
~ehe . • d"l 46ç5 a rınc 8 kuruş fiyat ta~min _c ı en 

r"kat det boş benzın tenekesı Askcrı Fab· 
•lnıa ar Umum Miıdıirlii{:iı Merkez Satını 
tıın komisyonunca 20-11-Hl39 pa.ı:artesi 

c-~1 •aaı 14 te artırma ile satılacaktır. 
Ve~·ıı~tnanıe parasız olarak komisyondan 

ır T ı· 1 . . Oları (2 a ıp erın muvakkat tcınınat O· 
lı ita 8) lira (87) kuruş ve 2490 numara
le nı nunıın 2 ve 3 maddelerindeki vesalk
taaı~zkur gün ve· saatte komisyona mtira· 

rı. (5692) ı~~~l 

ULUS -7-

LEVAZIM AM1RLIC1 

Kuru ot al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

AJma Komisyonundan : 
1 - Antnlyadadi kıtaatm senelik ihtiya

cı olan 286500 kilo kuru ot kapalı zarf u
suliylc eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Şartnamesi İsparta tümen satın al
ma komisyonunda ve fatanhul, Ankara L V. 
amirlikleri satın alma komisyonundadır. 
İstekliler şartnameyi komisyonda okuya
bilirler. 

3 - İşbu 286500 kilo kuru otun muham
men tutarı 12892 lira 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesindeki yüzde 25 miktar 
fazlaaı da dahil olduğu halde ilk teminatı 
966 lira 94 kuruştur. 

5 - Eksiltme 9-11-939 gününe tesadüf 
eden pazartesi günü saat 16 da İspartada 
tümen satın alma Ko. da yapılacaktır. 

6 - İ5tekliler 9-11-939 pazartesi günü sa 
at 15 e kadar teklif mektuplarını İsparta 
tUmcn satın alma komisyonu başkanlığına 
verecek ve yahut göndereceklerdir. Bu sa
atten ıonra verilen ve yahut gönderilen 
mektuplar alınmıyacaktır. Saat ayan til -
men daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 HYilı kanunun hükümlerine ve 
bilha11a 32 maddesine uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye İştirak 
ettirilmeyecektir. (5394) 15356 

Sığır eti at.nacak 
Ankara Levazını Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Babaeski garnizonları ihtiyacı için 

110 ton sığır eti kapalı zarfta eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 28050 lira ilk temi
natı 2103 lira 75 kuruştur. Eksiltmesi 6-
11-939 günü pazartesi saat 16 da Lülcbur
ıaz askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. Teklif mektupları belli gün 
ve saatten bir aaat evci komisyon başkan
lıfına verilmiş ve potta ile gönderilmiş 
bulunacaklardır. (5412) 15363 

İnşaat mü na kasası 
Ankara Leva:ı:rm Amirliği Sahn 

Alma Komisyonundan : 
Eskitehir gamiı:onunda askcrt bir bina 

kapalı zarfla eksiltmeye konmu5tur. 
Kqif, ııartnamcsi, İstanbul, Ankara L V. 

lmirlikleri &atın alına komisyonlarında 
ıörülebilir. 

KC1if bed~li 37959 lira ilç kuruetur Mn
valdcat teminatı 2846 lira 93 kuruştur. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 6-11-939 pazar

tesi günü saat 16 da Eskiıtehir Lv. A. satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. Sa. Al. 
Ko.nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaik 
ve teminat mıı.kbuzlariyle mezkilr gün ve 
au.tten bir aau evcl saat 15 e kadar tek
lif mcktuplannı }s.omisyona vermiş bulu
nacaklardır. (5385) 15370 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kilietckl birliklerin 337000 kilo u -

nun kapalı zarfla eksiltmesi 6 - 2. et 
teş .• 939 pazarteıi günü saat 10 da İsll -
hlyede tuğay satın alına komiıyonunda 
yapılacak. Mektuplar dokuza kadar veri
lir. 

2 - Muhammen tutan 43136 lira ve ilk 
teminatı 3236 liradır. 

3 - Şartnamesi İstanbul, Ankara, lsll
hiye tuiay ıatm almakomiıyonundadır. 

(5444) 15383 

Un alınacak 
Ankara Levazım .Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
l - Gaziantep garnizonunun senelik ih· 

tiyacı olan (208) ton un kapalı :zarfla mü
naka1aya konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (22880) ve mu
vakkat teminatı (1716) liradır. 

3 - Münakasası 17 2. ci. teş. 939 cuma 
ııünü saat 10 da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her ıiln komiıyonda 
görülebilir. 

5 - İstekliler münakasa saatinden bir 
saat evci icap eden veaikalariyle kanunun 
tarif ettiği ljekilde hazırlıyacaklarr mek· 
tuplarını Gaziantep satın alma komisyo-
nuna vermlıı olacaklardır. (5480) 15443 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Konıisyonundan : 
1 - Gaziantep garnizonunun senelik ih

tiyacı olan 75000 kilo ıığır, keçi, veya ko· 
yun eti kapalı zarfla münakasaya konul· 
mustur. 

2 - Muhammen bedeli (17250) - 187 50 -
(22500) ve muvakkat teminatları da 
((1294) - (1407) - (1688) liradır. 

3 - Münakasası 18 2. ci. Tcıt. 939 cu. 
martesi cünü saat 11 de yapılacaktır. 

4 - Sartnamesi her giin komisyonda 
görülür. 

5 - İıtckliler münakasa saatinden bir 
ııMt eve! icap eden vesikalariylc kanunun 
tarif ettiği ııekilde hazırlıyacakları mek
tuplrııu Gnziant:p satın alma komisyo -
nu"" vermiş olacaklardır. (5481) 15444 

Bakraç ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
10.000 adet bakır kapalı bakraç alına -

caktır. Avrupa bııkracından tercihan ola
cağı gibi bakraçlar Samatya bakracından 
ve eski yeni imalat kırpıntılarından ya -
pılmakla ckıiltmcsi 9-11 -939 perşembe 
günü s:rnt 14 de Tophanede İstanbul L V. 
nmirllğin<le yapılacaktır. 

Bedeli 55.000 lira ilk teminatı 4000 lira
dır. Şartname ve numunesi komisyonda 
görülür. !stcklilerin kanuni vesikalarla 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(5614) 15565 

Benzin alınacak 

YC ıcrait dahilinde olmak ve on giln için
de teslim edilmek ııartiyle 73350 kilo ben
zin 3550 kilo muhtelif makine yağı ve 900 
kilo gaz yağı kanunun M. Fıkrnsına göre 
pazarlıkla satın aiınacaktır. 

2 - Pazarlığı 6-11-939 günü saat 10 da 
Balıkesir aatrnalma komisyonunda yapı -
lacaktır. (5645) 15598 

Sadeyağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sat m 

Alma komisyonundan : 
k-32 Ton sade yağı almacaktır. Pazarlı 

la eksiltmeai 10-11-939 cuma günü saat 
de Tophanede İstanbul LV. lrnirllfi sat 

14 
m 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
tı 

a-
Tahmin bedeli 30400 lira ilk temina 

2280 liradır. İibu &ade yağı on tondan 
!ja{:x olmamak üzere ayrı ayn da ihale 
dilebilir. hteklilcrin belli saatte tcmina 
laryle birlikte komiıycna gelmeleri. 

C· 

t-

(5660) 1562 2 

Kuru ot ahnacgk 
Ankara Levazım Amirlifrj Sat m 

Alma Komisyonundan : 
a-1 - Konyadaki kıtaatm ıcnclik ihtiy 

cı olan 660.000 kilo kunı otun 24-10-93 
gününde yapılan kapalı zarf eksiltmesin 
de talip çıkmadı~ındnn 24-10-939 sah g 
nünden itibaren b\r ay icinde panrlıca b 

9 

-
l.i· 
ı-

rakılnırştır. 
2 - İlk pazarlığı 9-11.939 perşembe gU 

niı ııaat 10 da yapılacaktır. 
-
-3 - Şartnamesi An!:tara, İstanbul, Kon 

ya L V. amırliklerindcdir. İGtekliler oku -
yablllrler. 

4 - Muhammen tutarı 29700 liradır. 
5 - İlk teminatı 2783 lira 59 kuruştur 
6 - İstekliler 9-11-939 perşembe gtin ·u 

saat 10 da kolordu binası içindeki satı 
alma komisyonu.ıda hazır bulunmaları. 

(5664) 1562 

n 

4 

Kazan ve bakra( saire almaca k 
Ankara Levazım Amirliği Satı n 

Alma komisyonundan 
Cin6i Adet 
Bakır büyük kazan 34 
Bakır küclik kazan 32 
Bakır kap:ıklı bakraç 145 
Bakır gevğir 50 
Bakır kepçe orta boy 30 
Bakır süzgeç 50 
Bakır saplı tas 50 
Bakır yağ tavası .ı;o 

1 - İzmir müstahkem mevki birlikle 
rl için yukarıda cins ve miktarı yazılı se 
kiz kalem kazan ve bakrac pazarlıkla sa 

---
tın alınacaktır. 

2 - İhalesi 9 ikinci t~rin 939 perşcm 
be saat ıs de İzmlrde kıolada. 

-
(5&S8) 1562 9 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
n 1 - Komutanlıia baih birlikler içi 

200000 kilo bu!;;..."'Un kapalı zarfla mUna . 
kasaıır yapılacaktrr. 

2 - Zarflar komis)l-Ona 21-11-939 sal 
g{inü saat 10 da verilıniı olacaktır. Behc 
kilosunun muhammen fiyatı 12 kuruş 50 
santimdir. İlk teminatı 1875 liradır. lha 
lcel aynı &ünde yapılacaktır. İsteklilerin 
belli &'iin ve saatte Fındıklıda komutanlık 
u.tm alma komisyonuna gclcmcleri. 

ı 

r 

-

(5698] 15635 

Zeytin yağı allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Kômiıyonundan : 
1 - Komutanlıca bağlı birlikler ic;in 

58000 kilo zeytin yağının kapalı zarfla mü -
nıkasaıı yapılacaktır. 

. 
-
I ---
-

2 - ~.ar!lar komisyona 22-11-939 çar 
şamba gunU saat 10.30 da verilmiş olacak 
tır. Beher kilosunun muhammen fiyat 
42 kuruştur. İlk teminatı 1627 liradır t 
halesi aynı günde yapılacaktır. 1stekİilc 
rin belli gün ve saatte Fındıklıda komu 
tanlık satın alma komisyonuna gelme 
leri. (5699) 15636 
' 

ORMAN KORUMA 

Sat.ilk boş teneke 
Orman Koruma Genel K. Satın 

Alma Komisyonundan : 
Orman koruma genci komutanlığı dai 

re müdürlüğü deposunda mevcut 267 ade 
bo~ benzin tenekesi açık arttırma su 
retıylc satılacaktır. Talip olanlar Ankara 
da Y enişehirde Yüksel caddesinde orman 
koruma genel komutanlığı binasındak 
ıatın alma komisyonu tarafından 7-11-939 
salı günü saat 11 de ihalesi icra kılınaca 
ğ!n~an icap edecek teminat ak~eJcriylt 
bırlıktc belli gün ve satte komisyona mii· 
racaatları ilan olunur. (5532) 15494 

-
t 
-
-
i 

. 

JANDARMA 

Karabük koku 
alınacak 

Jandarma Genel 
Ankara Satın Alma 
dan: 

ı Komulanhğ 
Komisyonun-

1 - Bir tonuna yirmi dört lira kıy
met biçilen vasıflarına uygun (283) 
ton) karabük koku kapalı zarf usulü 
ile 21-11-939 salı günü saat onda satın 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko -
~isyon~a~ alınabilecek bu eksiltmeye 
gırm~k ıstıyenlerirı beş yüz dokuz bu
çuk lıralık ilk teminat ve şartnamede 
yazılı vasikaları muhtevi teklif mek -
tuplarını en geç belli gün saat doku· 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

1 

za kadar komisyona vermiş olmaları. 
Alma Komisyonundan : (5683) 15627 

1 - Askeri ihtiyacı iç"r "levcut evsaf------
-----~~~-

Yulaf a ınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

ı _ Çanakkale müstahkem mevki birlik teri . hayvanatı ihtiyaçları için aşağıda cins 
ve miktarlan yazılı yulaflar kapalı zarfla eksıltmeye konulmuştur. 

2 _ Her kıtaatın ihalesi hizalarında ı:österilen gün ve ııaatlcrde Mıt. Mv. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ İsteklilerin mezkur tarihte teminat a~çaları ve ihale kanununun 2 : 3 madde
lerindeki vesaikle birlikte ihale saatrndan bır saat evci komisyona milracaatlan. 

(5489) 15447 

Cinsi 

Yulaf 

Miktarı 
Kilo 

76!1000 
360000 

M. Bccl. 
Kr. St 
4 50 
4 50 

M. Tem. 
Lr. Kr. 
2S75 12 
1215 00 

Tutarı 
Lr. Kr. 

34335 00 
10200 00 

İhalesi ve ııekli 

10°11-39 10; 5 K. Z. 
10·11-39 11 K. Z. 

TiCARET VEKALETi 

Elbise diktirilecek 
Ticaret Vekaletinden : 

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

2 - Bu işe ait kumaı vekaletten ve
rilecektir. 

ZiRAAT VEKALETi 

Memur ahnacak 
Ziraat Vekaleti Zirai Kombina

lar Kurumu Müdürlüğünden : 
Kurumumuzda münhal 80 lira aylık 

ücretli dosya memurluğu için lisenin 
fen kısmından mezun ve İngilizceden 
Türkçeye terceme yapabilecek bir me
mur alınacaktır. 

mazot kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 32940 
lira ve muvakkat teminatı 2470 lira el
li kuruştur. 

İhalesi 17-11-939 tarihine raslıyan 

cuma günü saat 15 te Galata rıhtımın
daki umum Müdiirlük binasında top
lanan satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Bu husustaki şartname Hi5 
kuruş mukabilinde sözU geçen komis
yondan alınabilir. (8957 • 5608) 

3 - İtin tahmin edilen bedeli 560 Talipler arasında 7.11.939 tarihinde 
lira olup z_nuvakkat teminatı 42 lira- saat 17 de Kurum binasında müsaba-

15562 

dır. 1

1 
ka imtihanı yapılacaktır 

4 - İhale 6.11.1939 pazartesi günü İstekliler 6 11 939 ""ğl • k d 
k~ . . . . o eye a ar aıa- VAKIFLAR U. Md. 

saat 14 te ve <ılet zat ışlerı ve levazım g~ ıdaki vesikaları K M"' d"" lü~il-
. ··~·· d 1 k 1 1 urum u ur 5 

müdurlug~n e top anaca 0 an a ım ne tevdi edeceklerdir. 
satım koİmısky1~1nu.nda yapılacakt_ır. • ı. _ Pullu ve fotoğraflı bir istida, 

Masa sandalye saire ahnacak 
5 _ ste ı erın 1939 senesıne aıt 2 Lı"a · f k d . - enın en ısmın an mezun 

Unvan. ruhsat tezkeresi, ehliyet vesi- olduklarına dair vesika, 
Vakıflar Umum Müdürlüğün-

den: 
kası ve muvakkat teminat makbuzla· 3. _ Hüsnühal şehadetnamesi, 
rı ile birlikte belli gün ve saatte ko- 4. _ Sıhhat raporu, 

Vakıflar umum müdUrlüğü aklAmı 
için yaptırılacak 1588 lira bedeli ke
tifli masa, sandalye ve saire 16.10.939 
tarihinden itibaren yirmi gün müddet 
le açık eksiltmeye konulmuttur. 

misyona müracaatları. (5675) 15612 5. - Yüksek mektebe devam etmi· 

GÜMRÜK VE iNHİSARLAR V. 

Tômirat yaphnlacak 
Anlcara inhisarlar Baş-udürlü-

ğündcn : ; 
ı - Gümrük ve tnhisarlar Vekale

tinin tahtı işga!inde bulunan İnhisar 
lar Umum MüdUrlük binasında 1928 
lira 2 kuruştan ibaret keşif varakası
na göre yapılacak tamirat 2490 sayı· 
1ı kanun hükümleri dairesinde açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Açık eksiltme ve ihale 16-11· 

939 tarihinde perşembe günü saat 15 
de Bankalar caddesinde İnhisarlar 
Baş müdürlüğü binasında toplanacak 
komisyonda icra edilecektir. 
3- İlk teminat parası 144 lira 60 

kuruştur. 

4 - Tamirat işinin keşif varaka· 
s1le, kırokisini, fenni ve idari şartna
melerini şimdiden görmek isteyenle
rin her gün Baş Müdürlüğümüz mu
hasebesine müracaatları ilan olunur. 
(5557) 15514 

POLiS 

Bir doçent alınacak 
Ankara Polis Enstitüsü Müdürlü

ğünden : 
l - Ankara Polis Enstitüsünün ay

da 350 lira ücretli doçentliğine aşağı
daki şartları haiz bir doçent alınacak
ır. t 

2 - Mezkilr şartları haiz taliplerin 
derhal Enstitü Müdürlüğüne müraca
at etmeleri ve istidalarına vesikalarını 
da raptetmeleri ilan olunur. 

Şartlar: 
1 - Türk olmak 
2 - Fransada veya Fransa fsviçre

sinde tıb veya kimya - Fizik tahsil et
miş bulunmak. 

3 - Askerliğini yapmış olmak. 
4 - Hariçte başka bir iş almıyacağı 

nı teahhüt etmek. 
5 - On sene müddetle Emniyet U

mum Müdürlüğü emrinde çalı§acağı
na dair noterlikten musaddak teahhüt 
name vermek. 

t 
6 - Fransızca lisanından yapılacak 

ahriri ve şifahi müsabaka imtihanın-
da muvaffak olmak. (5562) 15623 

D. DEMIRYOLLARI 

Ampul alınacak 

y 
D. D. Yollan Satm Alma Komiı 

onundan : 

o 
Muhammen bedeli 5520,24 lira olan 

n kalem muhtelif tenvirat ampulü 
0-11-939 pazartesi günü saat ıs.ıs de 
apalı zarf usulü ile Anl:ara'da İdare 
inasında satın alınacaktır. 

2 
k 
b 

r 
Bu işe girmek istiyenlcrin 414,02 li

alık muvakkat teminat ile kanunun 
ayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ynı gün saat 14,15 e kadar komisyon 
eisliğine vermeleri lizımdır. 

t 
a 
r 

d 
Şartnameler parasız olarak Ankara

a Malzeme Dairesinden, Haydarpa
a'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden § 

d ağıtılacaktır. (5601) 15618 

yeceğine dair bir teahhütname, 
(5693) 15632 

SIHHAT VE f ÇTlMAI M. V. . 
Elbise diktirilecek 

1 - Eksiltme 6.11.1939 pazartesi gU 
nü saat on beşte ikinci vakıf apartma
nında Vakıflar umum müdürlüğü in
şaat mUdUrlüğünde yapılacaktır. 

Sıhat ve içtimai Muavenet Veka
letinden : 

2 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak Ankarada Va
kıflar umum müdürlüğü inşaat mü
dürlüğünde ve Hatayda Hatay Vakıf
lar müdürlüğünde görülebilir. 

VekAlet müstahdemini için mevcut 
şartnamesine göre (36) takım resmi 
ve (35) takım iş elbisesiyle (28) adet 
kasket \'e bir manto ve (36) adet ka
put, kumaşı Vekaletten verilmek şar
tiyle diktirilecektir. Pazarlık 9-11-939 
perşembe günü saat 15 tedir. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere levazıma 
müracaatları ilfin olunur. 

(5685) 15628 

D. DENlZYOLLARI 

Eksiltmeye girmek istiyenler temi
natlariyle birlikte yukarıda yazılı 

gün ve saatte ihale komisyonuna mU-
racatları ilan olunur. (5138) 15241 

Memur alınacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğün • 

den : 
Vakıflar Umum Müdürlüğü Emlak 

kaleminde münhal olan 20 lira maaş-

Mazot ı k 1ı memuriyete musabaka imtihanı ile 
a ınaca bir memur alınacaktır. İsteyenlerin 

Devlet Liman lan işletme Umum 1 ibraz edebilecekleri vesikalariyle bc-
Miidürliiğündcn : l raber 10- te§rinisani /1939 cuma gü-

ldare vasıtaları için 350 ili 450 ton nü saat onda Zatişleri Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri. (5641) 15584 

Kiralık arsa 
Vakıflar Umum Müdürlüiünden: 

Senelik 
muhammen Teminatı 

kirası muvllkkateel 
1:1evkii Vakıf numarası Lira Lira Cinsi 

Soguk kuyu 298/ 8 252 1 ı Arsa 

Yukarıda evsafı yazılı arsa teslim gününden 31.i.940 gilnüne kadar ki
rası açık arttırmaya konulmuştur. 

İhalesi 11.11.1939 cumartesi günil saat ıı de Vakıflar umum müdürlüğü 
varidat Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin mezkur müdürlüğe müracaatları (5559) 15544 

Travers ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komiayonunda.n : 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdarlariyle cinsleri ve eksilt

me gün ve saatleri aşağıda ait olduğu listesi hizasında yazılı ahşap travers

ler h"r liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usulü 

ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesika ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden bir 

saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak Haydarpqa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinde, 

Ankara'da Malzeme dairesinde ve Eskişehir, lzmir'de de İdare mağazala
rında dağıtılmaktadır. 

Beher 

, adedi 
muhammen Muvakkat 

Liate bedeli teminatı Eksiltme 
No. Adet Miktarı ve Cinai L. K. L. K. Günü uati 
----- ----

1 36.260 Cari h:ıt kayın travers 1 85 4604 05) 
2 33.250 

" .. 1 75 4159 38) 
3 84.350 

" .. 2 10 10106 75) 22.11.39 
4 61.900 ., 

" 
1 90 7130 50) j;araamba 15,30 

s 55.265 
" " 1 90 6500 18) 

6 111.700 
" " 1 80 11303 00) 

7 32.700 .. Çam 
" 3 20 6482 00) 

8 13.800 
" 3 20 3312 00) 

9 3.000 Makas meıc traversi 5 50 1237 50) 23.11.39 
10 10.000 Köprü 

" 5 00 3750 00) perJembe 15,30 
11 1.000 .. ,, 6 60 495 00) 

(5599). U617 

Balast 
D .D. Yollt\n Satın Alma Komisyonundan : 

Devlet demiryolları birinci işletme ihtiyacı için aşağıda cins, miktar. muhammen bedeli ihzar mahalleri
nin kilometreleri yazılı balast kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmq~tır. 

Eksiltme H. Paşa gar binası dahilinde birinci işletme komisyonunca 10. ıı. 939 tarihine tesadüf eden cuma 
günü saat ıı. de yapıla_ca~tır. Eksiltme.ye girecekler 2490 No. lÜ kanunun aradığı evsafı haiz olacak ve saat {10) 
a kadar temınatlarını ıhtıva eden teklıf zarflarını komisyona vermi~ bulunacaklardır. 

Eksiltme şartnamesiyle mukavele projeleri itletmemiz yol baımüfettifliğinden parasız olarak alınabilir. 

Ocağın bulunduğu yer 

Kilometre 148-150 H. Paşa 
Eskişehir hattı. 
Kilometre 184-186, 500 H. 
paşa Eskişehir hattı 

Kilometre 256-258 H. paşa 
F.ski§ehir hattı. 
Kilometre 40 Eskitehir 
Konya hattı. 

Miktarı 

M3 

5000 

5000 

8000 

20000 

8487 15347 
Vagonda teslim 

Depoda teslim edildiği takdirde 
muhammen bedeli ayrıca tahmil 

ücreti Tutarı Muvakkat teminat 
Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. 

1 30 o 10 7000 00 525 00 

1 35 o 10 7250 00 543 75 

1 50 o 10 12800 00 960 00 

l 10 o 10 14000 00 llOO oe 
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== == -----------------------
~ H E R AY 1 N 11 İ N D E ~ Vanıoıı orıı kömllrü ılınacak 

i [~~~~~~::::~~i.~:::ı ı oo. o~~:::~~:~~J r:~:~~~~~:~:::~~~~:J I, ;,;t5~~~~~:~~~~~~~,~ 
5 := vakkat teminat (540) lira olup pazar-

5 S A H ı• P L E R ı• N ı• A R 1 Y Q R •' = lık: 9 İkinci teşrin 1939 perşembe günü = = ıaat 16 da Ankarada P. T. T. Umum - -= :: Müdürlük binasındaki satın alma ko-- . -= s 1 z = misyonunda yapılacaktır. 
5 o E = 3- Taliplerin ~artları öğrenmek Ü· 
5 E: zere her gün ve pazarlığa iştirak et -= = mek için mezkur gün ve sa11tta o ko • - -= ~ misyona müracaatları. (5288) 15266

1 1 /1 Mİ L L i pi y AN GO // i P. !. ~nu~:~·M:~::~nden• 1 

:5 d b• b• ı t 1 1 k =: 1 - İdare ihtiyacı için 8 ton grafit 
55 an ır 1 e a ip YO una ÇI ınız :: açık eksittmcye çıkarılmıştır. = = 2 - Muhammen bedel (2640), mu-

'=iflllllllf lflllllllllllllflllflllllllllfllllffllflllllllllllllllllllllllllllllflllllJlllllllllllllllllll J l f l l l fil l J 111111111 (';: vak kat teminat (198) lira olup eksilt-
ı.------------------------------------- m'.!si, 11 birinci kanun 1939 pazartesi 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.!:. - -- -- -
~KERESTE ALINACAK~ - -- -- -- -- -5 Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden: := = = 5 ı - Mamakta gaz maske fabrikası için aıağıda ebadı yazılı (255) E = metre mikibı çıralı "JI"' tahtuı kapalı zarf uıuliyle aatın alına- = - ~-- -
-k -=ca tır. --= 40 metre mikibı 1,5 X 20 X 400 -= 55 " " 1,5 x 22 x 400 --= 25 .. " 1,5 x 25 x 400 = - -= 25 ,, ,, 2 X 25 X 400 _ - -= 10 .. " 3 x 22 x 400 = - -= -5 2 - Tahtaların evsafını havi prtname umumt merkezimizdedir. §§ - -= 3 - Talipler teklif mektuplarını 10.11.1939 tarihine müsadif cu-:= 
5 ma günü saat on bire kadar Yeniıehirde umumi merkezimi:r.e verme- = - -=udirler. 4105 
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Halkın nazarı dikkatine 
Ankara Belediye Riyasetinden : 
Görülen lüzuma mebni Emlôk Bankasındaki 

·otobüs durağının kaldırıldıği sayın halka ilôn 

olunur. 

:!1111111111111 Türk Maarif Cemiyetinin 1111111111111~ 

- -- -: Zen-"n ikramiyeli : 
- ft• -- -5 Büyük Eşya Piyangosu E - -- -- -§ (:elı:iliı 5/ 11/1939 lkrambı 15400 llra ~ - -- -5 B iletler F .vango bıyllerınde. Cemiyetin Merlı:u ve Şubeleriyle Yeni E 
: Postıtbane kareııında Erzurum Hıınır. • R11ml tlln hleri Btiroıunda : 
: Bir tin mukahillnnf' ~ııtılmtık tıtd•r. <1ee9 ... 991) 14890 : 

TAPU VE KADASTRO 

Alôkadarlara 

günü saat (16) Ankarada P. T. T. u-
mum müdürlük binasındaki satın al
ma komisyonunda Pyapılacaktır. 

3 - İstekiler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu-

Anka.ra Tapu Sicil Muhafızlı- biyle kanuni vesikalarını hamilen I 
ğmdan : mezklır gün ve saatte o komisyona mü , 

Sekiz t.ıksitte ödemek üzere maliye racaat edeceklerdir. 
hazinesinden inşaat müteahhidi Naz- 4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
miye 2049 liraya 341 yılında ihale edi- T. levazım, lstanbulda P. T. T. leva
len aşağı eğlence mevkiinde 4 dönüm zım ayniyat §Ubeıi müdürlüklerinden 
bağın bilmesaha 6 dönüm zuhur etti- bedelsiz olarak verilecektir.(5453) 
ğinden fazla miktara ait 1134 lira 11 15436 
kuruşun ilavesiy le hasıl olan mebali
ği ödemeyi kabul etmek suretiyle ıim
diye kadar tapuya tescil ettirmediği 
ve mumaileylıin vefatiyle karısı Ay· 
~e ve evlaları Cemal Şemsei Nur ve 
Muharreme intikal edip işbu veresele 
rin de ikametg:'ıhı meçhul bulunduğu 
veçhile 3 ay zarfında tapuca tesçil yap 
tırılmadı ğı takdirde 3524 numaralı ka· 
nun hükmüne tevfikan muamele ya
pılacağı hukuk usulü muhakemeleri 
kanunu mucibince ilan olunur. 

70 adet bisiklet ahna<ak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 
1 - Talibi çıkmıyan 70 adet bisik

let pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel ( .. 620) mu· 

vakkat teminat (346,5) lira olup pa
zarlık 28 İkinciteırin 939 salı günü sa· 
at (16) da Ankarada P. T. T. Umum 
Müdürlük binasındaki aatınalma ko -(5694) 15633 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili misyonunda yapılacaktır . 
..11111 3 - Taliplerin ıartları öğrenmek 

Her rece üzere her gün Ank:arada P.T.T. leva
zım, İstanbul'da P.T.T. Ayniyat şube 

Gazinosunda Müdürlüklerine ve pazarlığa iştirak 
etmek için de 28 İkinciteşrin 939 tari
hinde mezkür gün ve saatte o komis-

ve 

MEZEY revüsü 
Her rece 

BARAJ Gazinosunda 

CAZ Te 

MEZEY revüsü 
4159 

DAKTiLO KURSU 

yona müracaatları. (5628) 15619 

Kirahk daire 
Yenişehirde Meşrutiyet cadde

sinde Kütükçü apartmanının dört 
odalı ve kaloriferli konforu haiz 
6 numaralı bir dairesi kiralıktır. 
Talip olanların Vehbi Koç Tica
ret evinde Oıman Aslana müra-
caatları. 4108 

........................................................ 
Kirahk büyük ev 

12 oda tam konfor. Tl: 1589 
4125 

• 

T. IS BANKASI 
1940 Küçük cari hesaplar 
' 

İKRAMİYE PLANI 
Ketideler: 1 Şubat, 1 Mayıa, 1 Ağustos, 1 lkinciteptııa 

tarihlerinde yapılacaktır. 
Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulu~ 

kuraya dahil edileceklerdir. 

................ 1940 i K RAM i YELER i. 
1 Adet 2000 Liralık== 2000. - Lira 

3 11 1000 11 = 3000. - H 

6 il 500 il - 3000. - il 

12 il 250 il - 3000. - il 

40 il 100 il - 4000. - ,, 
75 il 50 il == 3750. - il 

210 il 25 il == 5250. - il 

Türkiye lı Bankanna para yatırmakla yalnız para birll. 
tirmİf olmaz, aynı zamanda taliinizi de denemiı olursumıs. 

Memur namıedi ahna<ak 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Bankamızın Ankara merkezi için 

iki, İstanbul ve İzmir şubeleri için bi

rer memur namzedi alınmak üzere mü 

şarttır. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 64 ilncll devresine ikinci teı· 
._ ____ ,,_,._,. ... ,.,_ ....... , ... .,_.,, ..... _,., ... .,_ ..... , .. ..-.. sabaka imtihanı yapılacaktır. Müsaba-

Staj müddeti azami bir sene c!"9111 
edecek ve staj müddeti zarfında Yük
sek mektep mezunlarına imtihandaki 
mııvaffakiyet derecesine göre 80. -
seksen ila 100.- yüz ve lise mezun• 
)arına altmış ila yetmiş beş liraya ka
dar ücret verilecektir. 

MÜJDE 
AKMAN BOZASI ÇIKTI 

.aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. 

~ OPT A RADYOLARI ~ - -- -- -5: Şık aile ıalonlarmı ıü!leyen zarif, ıağlam, ucuz OPT A : 
E radyolarını, her çetit radyo lamblarını ve yedek akıamını : 
: ancak müe11eıemizde bulabilirsiniz. : - -: M. ve A. Hanef Kardeşler. Yeni Hal karşısı Telefon: 3150 :; - -: Telgraf : Hanef, Ankara 4065 : - -'=;ıı111!lllllllllllllllllllllt 111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

rinin ilk haftasında batlı· 

yacaktır. (BİR) ayda diploma 
verilir. Belediye sırasında Ha
nef apart. No. 4 Tel: 3714 

U L U S - '20. inci yıl. - No: 6559 

imtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı işleri MUdilrO 

Mümtaz Faik FENiK 
M6e11eu Müıiürft: Na~it ULUO 

ULUS Buımevi AN KARA 
~ ~ 

--------------------- kaya girebilmek için Yüksek Mektep İsteklilerin tafsilat almak ilure yıl 
karda isimleri yazılı şubelerimislf 

merkeze zat işleri servisine 16.11.939 
tarihine kadar müracaat etmeleri 14 • ! 

.................. .. 
MARİE ANTOİNETTE .................................................... 

veya Lise mezunu olmak ve yaşı yir
miden aıağı ve otuzdan yukarı olma
mak, askerliğini yapmış veya bu hiz
metle alakası kalmamış bulunmak zımdır. (5695) 15634 

YENİ SiNEMA 
BU GON BU GECE 

Yalın maziye ıit tıriht bidisıtı cın -
lıındırıın içinde yıışııdığımız beyne/mi· 

/e/ siyasi valcııyii batır/atan 
Fransızcı sözlü 

SAMİMi ANLAŞMA 
Baş Rollerde 

Victor Francen - Gaby Morlay 
P . Richard Wilm 
Proırama ilaveten 

Anlı:ara'da imza edilen 
İNGILtz - FRANSIZ - TURK 
Ademitecavüz paktı imza merasimi 

-- Filmin uıunluiu dolayııiyle -
Seanılar 

10 • 12 • 14.30 • 16.30 • 18.30 
Gece : 21 de 

HALK ve SUS SINEMALARIND/\ 
BU GUN BU GECE 

!139 • 940 Sinema Mevsiminin İlk Büyük 

TURK FİLMİ 

ALLAHIN CENNETİ 
BAŞ ROLLERDE 

Milnir Nurettin - Hazım - Behzat - F. Tevfik - Hallde - !.!uammer 
MUSIKt VE ŞARKILAR: 

Bestekar Sadettin Kaynak ve Muhlıs Sabahattin 
--- S E A N S LA R ---

HALK'da 10.30 • 13 • lS.30 - 18 · Gece: 21 de 
SUS'dı : 10 - 12,30 • ıs . 17.30 • Gece : 20 .30 da. 

940 MODEL BLAUPUNKT RADYOLARI GELDİ 
Kôzım Rüştü Adliye caddesi 

Gençaaa Ap.No. 6 Telefon : 2208 


