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Belçika Kralı ansızın Hollanda'ya·gitti 
C. H. P: MecHs grupunda 

• • ..... 
Hariciye .Vekilimiz 
son dünya vaziyeti 

hakkındO izahat verdi 
Ankara, 7 a.a. - C. H. Partisi Büyük I1illet !~celisi 

Grupu bugün "7. 11. 939" öğleden· sonra Reıs , Vckılı Sey
han Mebusu Hilmi Uran'ın riyasetinde toplandı: 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu bizi alakadar eden, 
son dünya ha,diseleri ve durumu hakkında izahatta bulun
muş ve bu meyanda bazı hatiplerin suallerine de c;vaplar 
venniş ve Hariciye Vekilinin izahatı Grup Umumı Heye-
tince taplamen tasvip olunmuştur. . . . . 

Ruzname-de dafüli nizamname mucıbıncc her ıçtıma se
nesi bidayetinde Müstakil Grup azasiyle birlikte gizli rey
le seçilmesi iktiza eden yedi kişilik haysiyet divamnın se-
çimi vardı. . . _ 

Bu seçim yapılmış ve tasnıf ın uzıyacagı anlaşılmakla 
neticenin heyete bi1dirihneıi için yarınki çar~amba günü 
saat 14,30 da grup içtimaı yapılmak karariy~e riyasetçe 
celseye nihayet verilmiştir. 

Harbin 
içindi! 
ve cl~ıında 

• 1 

Her tarafta e kadar h"' ••1'11 
•ar ki bir harp içinde bulunduiu· 
muzdan ldeta-ıüphe- edecefimiz 
aeliyor. 1 eylüle kadar •uiyet alui 
idi: yalnız Jıarpten bahaolunan ıa· 
rip bir ıulh deni ıeçitiyordul. 

Bu tezadm lzalu kolaydır: harp, 
hir tehdit olarak, .bazı devlııtlere 
bir takım kaz•nçlar temin etti. 2ir 
aralık ü:,ıle bir iti~at da husule ıel· 
di ki büyük n tok devletlerden hiç 
biri silah kullanmak ceaaret 'H niy• 
tinde değildir. Milli addettikleri da· 
\ralarını hallf!tmek iatiyenler ~in, 
bu umumi harp yılgınlıir ve barııçr· 
lık zafı hallerinden istifade etmek 
lazımdır. 

1918 denberi ,ilk defa, emrinki· 

Milh Şef'in 
.portreleri 

C. H •. P. yakında portreleri 
le•if'e biJhyıcı~t 

.. 
Cümhuriyet Halk Partisinin teşeb· 

büsü ile evelce iki kıyıT.etli ressamı· 
mıza yaptırılan ~illi §d hmet lnô 
nü'nün reıimlerı köy odalarına v 
köy mekteplerine varıncaya ka 
bütün devair ve plÜessesata yetec 
miktatd~ ,basılmak üıcre bir müesse
seye ıipariı verilmişti. Bu miieıısese· 
ce hu:ırlanan nümunelcr beğenilerek • 
derhal teksire başlanması tebliğ e -

• dilmiştir. Birincikanunun onundan 
itibaren peyderpey tesellüme başlana· 
cak olan bu resimlerin her · yerde 
muntazam ve mazbut bir şekilde a • 
sıl~asını temin için çerçeveli olarak 

)erden herhanıi birine harp kurası tevr.ii partice düşünülmüş ve icap e · 
çıktı: Almanya ya l eylül hathna den .tedbirler alınmıştır. 
çekilmek, yahut müttefiklere karşı 
muzaffer olmak me-.:kiinde kaldı. 
Almanya ne T:İcate imkan, ne de 
harp için 9imdilik baıka müttefik • 
ler bulabiliyor. Sovyet 'uıya ~endi 
emniyet tedbirlerini almalda meı· 
ıuldür. Polonya'da rrki hudutlar Ü· 

zerinde aurmayı tercih etmiıtir. 
Baltak'ta yeni bir müdafaa nizamı 
kurmaktadır. 

!talya, d baılanııçta, böyle • 
ltir harbin 1 u-.•aluiunu ilan et· 
miıti. O zamandanberi de ayN har
bin, kendi emniytt Ye menfaatleri· 
ne zarar vermek ihtimallerini önle· 
meie çahııyor. Y•naniatan'la, hu 
dutlardan, kartılıkh aaluır çektiler. 
Geçen rü• netrohınan notalarla bi· 
ri.ki_rlerine dostluk teminatlarını 
te'fO.arladılar. l'ürk • Yunan 11tÜna· 
aebetlerinin ne kadar HJDİmİ oldu· 
iu mal~ur. Kcunıumuz ve doatu· 
lftllza ihnİnaa veren her yeni hal, 
bizim için de laususi ltir memnuniyet 
Teaileai teıkil •"'er. 

Kral ile Kralice Vilhelmin arısındıki aörüpneden sonra bir teblil neJredHdl 

Hollanda vE Belcika bir sulk 
F , . . ··:ı,- . . ·. 
1 •••••• - ~J : . .. . . .d . ,. - • -

~avassulu teklif ediyorlar 
............................ 
Holanda'ya gide· 
rek kıraliçe Vil· 
helmin'le "ıörüten 

Belçika kıralı 
Leopold ............................ 

Brükıel 7 a.a. - Kıral ile hariciye nazırı B. Spaak, pazarteıi 
akıamı L~ Haye'e ıitmitlerdir. Krral ~e nazır, aah günü avdet 
edeceklerdir. . 

Seyahatin gayesi Hollanda Kıraliçeei ile hirlikte iki memleketi~ 
mütterek mcnf aatini alakadar eden bazı beynelmilel meaelelen 
tetkik etmek olduğu zannedil...Mrtedir • 

Almanlar Baltık 
denizini kapadılar 

Kıratın Hollandaya seyahati, Brülc· ı 
ıel'de ve ecn~bi ~emleketler~e~i d~~- 11101JO o o O 70 O O O O O O s.-rr R 
}oma.si mahfıllerınde kuvetlı hır ıur-
priz yapmıştır. Bu ı~yahat son daki - . c. H. p. umumi 
kada kararlaştırılmış olmakla beraber, 
Hollanda ve Belçikada vaziyetin her 
hangi bir §ekilde vahimleıtiğine hük
metmemek lazımqır. Oslo grupu hükü 
metleri ve bilhassa bunların hüküm· 
darları arasında, son zamanlarda ıık 
sık mülakatlar yapılmı§tır. 

İdare heyetinde 
C. H. Partiıi Umumt idare He

yetinden: 
~ 

İsveç le 

üçyüz 

Danimarka arasına 
tane torpil döküldü 

Sima/ J .. miz:n:l e faaliyette bulun"" alman mayın gemileri 

[Yazısı S. inci sayfada] 

Dost 
Sovyetle r.i n 
bayramı 

Komşu ve dost ıovyetlerin ihtilll· 
lerinin 22 inci yıldönümü münaııebe
tiyle dün akşam şehrimiz~eki Sovyet 
sefarethanesinde bir· ıüvare verilmi!· 
tir. Bu ıüvarede Başvekil Dr. Refik 
Saydam, Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoğlu, diğer bazı Vekiller, birçok 
mebuslar. kordiplomatik azası ve 
ıehrimizin birçok yerli ve ecnebi mu
teber zevatı hazır bulunmuştur. 

Süvare geç vakte kadar büyük ne · 
şe içinde geçmiştir. 

Brüksel ile La Haye arasında da iki 
gündenberi görüımeler devam edi
yordu. Kıral bu görüşmeler neticesin
de La Haye'yc hizı:at geleceğini kıra· 
liçeye bildlrmi~ti. 

Kıral HollanJa'Jan ayrıldı 
La Hayc, 7 a.a. - Belçika kıralı 

Lcopold bugün saat 15 tc Bcl~ikaya 
dönmek üzere buradan hareket etmiJ· 
tiİ-. 

Belçika hariciye nazırı Spaak La 
Haye·den saat 17 de Brük&cl'e dön • 
mü,tür. 
Nazır geldikten biraz sonra kabine 

fevkalide bir toplantı yapmıı ve La 
Ilaye muljkatı hakkındı Spaak'ın ver· 
di~i izahatı dinlemiJtir. 

Reımi tebliğ 
·Amsterdam, 7 a.a. - !Belçika kıra · 

lmın Holanda kıraliçcsi Vilhclmine·
ye yaptığı ziyaret münasebetiyle a~
ğıdaki reımi tebliğ neşrolunmuştur: 

Biitün dünya için ağır akıbetler 
hazırlıyan fU anlarda ve garbi Avru
pada muharabe bütün şiddetiyle he
nüz baılamıtken sesimizi bir kere da
ha yükseltmeyi bir vazife telakki edi
yoruz. 

Bir müddet evel, muharipler, adi
tine bir sulh için emin ve makul esas
ları tetkik etmekten imtina eylemiye
ceklerini beyan etmişlerdi. İntıbaı
mu; ıudur ki, bugünkü şartlar içinde 

(Sonu 5 inci uy/ada) 

C. H. P. Umumi idare Heyetj, 
dün öğleden evel mutat haftalık 
toplantuıru yaparak Partiyi ilıi· 
lendiren meıeleler üzerinde ıö
rütülmüttür . 

Dahiliye Vekili 
Malatya' da 

Malatya, 7 ı.a. - Dehiliyc Vekili 
Faik Öztrak dün Sivaııtan buraya gel• 
mit ve istasyonda vali, kumandan. 
mülki ve askeri erkan ile kalabıhlc 
bir halk kütlesi tarafındın kar§ılan· 
mış ve bir kıta asker rasimei ihtiramı 
ifa eylemiıtir. 

Faik Öztrak kısa bir • istirahatten 
sonra hükümet konağında vilayet da. 
ire amirlerini, teşekküller mümesiil
lerini kabul ederek kendileriyle umu· 
mi işler üzerinde görüşmüştür. 

Dahiliye vekilimiz öğleden sonra 
da, belediy6yi, alay kumandanlığını. 
Partiyi ziyaret eylemi§ ve mensucat 
fabrikası ile t ütün atölyesini gezmit
tir. 
Akşam üzeri hükümet konağında 

vilayet kaza kaymakamlarının iıtira. 
kiyle yapılan diğer bir toplantıda 

vilayeti alakadar eden meseler tetkik 
olunmuıtur. 

Garpteki hava harbinden sonra Deyi Meyi soruyor : -
Göring'in nômağlüp 

kuvetieri ·hani nerede?, 
muharebe müttefiklerin, hava Son 

kuvetlerinin üstünlüğü nü ispat etti 
1 

Yalnız Balkanlarda dekil, Bal· 
kanlar dıtında da bütün bitarafla· 
nn rayretleri harbin sirayet imkan
larını tahdit etmeie •atuftur. Türk 
lnıiliz • Franaız muahedeainiiıı ltü· 
Hin•dünya matbuahacla bıraktrfı 
akia onun dahi, bu tahdit ıayretle· 
rin.' en fazla yardım edea amiller
den biri bulunmuı olmaırdır. 

:-Jelainki'clen bir manzara 

Hemer hemen ilk bayramlarından 
beri bütün yıldönümlerini Ankara'
mızda sevinçle tesit ettiğimiz Sovyet
lerin, her senesi bir muvaffakiyet ve 
ilerleme merhalesi olan inkılaplarının, 
kendilerine daima aynı suretle me
ıut olmasını temenni ederiz. 

Harbin Ü!:Üncü ayıada buhaau70· 
nız. Bu devrenin huau•İ>'•ti, ihtilat 

ihtimallerinin her siln claha ••••• 
makta olduiudur. · Bu ıazalıf, bil· 

Hef sinki' de daha fazla 
nikbinlik gös.feriliyor 
Sovyet gazeteleri Finfandiya'ya 

Moaltova tiyatro•unJaki toplantı 
Moıkova, 7 a.a. - Tas ajansı bildi

riyor: 
Tetrinievel büyük •osyalist ihtilali

nin 22 inci ylldönümü münasebetiyle, 
dün akıam Moskova tiyatrosunda. 
Sovyetler, sendikalar, halk ve parti • haua Akdeniz ve BalkanJarda kea· 

dini göslerdi~i zaman, Türki1e'nin 
bund.-n ho·nutl~ cluymamaıı ka· 
bil mi..!ia ? ·.Harbin neticeaine t,.ir 
etmiyecek, fakat onu ltir taraftan 
uzatar,.ı<, diier tarafta• ~haımı 

d • ı teJekküllerinin iştirakiyle Moıkova 
karşı ostane neşrıyat yapıyor ar şehri ıovyeti içtima etmiştir. 

(Sonu 5. inci sıyfıda) 
- •- -••ve ......... '--.••YW"a 1 

Bu toplantıya, Stakanovist işçilerle, 
Helıinki 7 a.a. - Sovyet ıazeteleri, Pravda'nın kullandığı li-

1 
münevver işçi mümessilleri de iştir~k 

kull...:mak töYle c:lunJm, billkiı Finlandiya'ya kartı doıtluk etmiılerdir. Hazır bulunanlar, Stalın, ;.n.;.rmektellirJ.. (Soau S iaci uylıdı) (Sonu .S. ıncı sayfada) 

• -uı\J C- uuıııu\ı vı u u :n.. c.n;ra ı-ıuıırı 

Garp cephesinde evelki gün yapılan hava muhllrcbesin:len aonr 
Ya:r:iyet nisbeten aakinleımiıtir. Bununla beraber ufak çarpıtmalar 
•İk olmamaktadır. Hup Taziyeti hakkındaki haberleriıniz 3 üncü aa 
fadadır. Re.unimiz ceph•1• ıideıı franırz •iır toplarını ıöateriyor. 
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&iiRün meseleferl : 

Asrımız 
• 

yenı 

harbin.in 
cephesi 

Kahve ithalatı 
serbest bırakıhyor 

İcra Vekilleri Heyeti., 1 mriııcikl
nun 1939 tarihindeıı itibaren yurdu
muza vaki kahve ithalatının kliring 
a.nla\ftllları ile ahdi tallaa hükümleri 
ve 2/7005 numarh kararnamenin dör
düncü maddosi hükümleri dahilinde 

Dikili' de zelzelenin 
yaptığı hasarlar 
tesbit olunacak 

feliketıeclelere de ona g6re 
y•dı111 edilecek 

Ankara kız meslek 
mektebi imtihanında 
kazananların listesi 

' A8rımıs lıarbının huıustyetinl be • 
lirtmek için tarihi kuruntarla değil, 
devrelerle görelim: totuhat devri, 
din devri, iktisat devri. 

YaHn: SaJr.CJin ENVER 
Almanya'nın 1933 de petrol idha· olarak takas yolu ile serbest 

!hı 2.700.000 ton iken !938 de 4 mil- masınt kabul etmiıtir. 

bırakıl-
Dikili ve Berıama havallsl :ıelzele 

felü:etinden zarar görenlerden yar • 
dım yapılması zaruri görülenlere ilk 
yardımlar tamamen ikmal edilmi§ ve 
Dikilide açıkta kalanlar için· baraka
lar kurulmak üzere Kızılay genel mer 
kezince lüzumlu tedbirler alınını§ -
tır. 

Maarif Vekaleti, Ankara Kız Meslek Muallim mektebine para
lı "Ye panı.snı yatılı veya nehari olarak kabul edilenleri tesbit et· 
mİ§tİr. Bunları sırasiyle yazıyoruz: 

yon 900.000 ton olmuı. Bu beı sene- Parasız yatılı olarak kabul 
olunanlar 

Fütuhat devrinde harbı gazanferlik 
hini körükledi. Din devrinde Adem 
oğlunun hını ruhani bir kiıvıyı bü
ründü. 

lik Hlhalit fazlalığı iki kısma ayrıl- lı ki, harp zamanlarında asker .,.. le
aıak iap eder. Bir kısmını son sene- vazını stoku da da.bili ve iktisadi ha. 
)erde mühim inlı:i!jl.f &öeteren alman 
aanayii bdetmittir. Bunun haricinde 
lııalabilecek kııımını harp ihtiyacı 

için depo ettifi kabul ol nabi -
lir. Fakat bu ihtiyat dcponua mühim 
miktar tutmıyK.ağı ve harp sanayii· 
nin obur gövdesi çok çabuk eriteceği 
mu~kkaktır. Vakıa Almanya kömür
den mühim miktarda sentetik benzin 
ile dahilden de petrol istihsal etmek
tedir. J'alı:at Almanya'nın 1938 de -

reketlerde çok az yer verir. Y . N l~I enı orve~ e ~iSi İzmir Cümhuriyet kız enstltlislln • 
den Nilüfer Alagil, Perihan Koçtürk, 
Kadıköy kız enstitüsünden Tomris 
Tecer, Adana İsmet İnönü kız ens • 
titüsünden Mehcure İncirlioğlu, Ne • 
zahet ÖztUrk, İsttnbul Selçuk kı:ı 
enstitüsünden Mükerrem Yüceay, 
Yümniye Belgün, Trabzon kız en&
titüıünde!' Süreyya Alpakın, Bursa 
Necatibey kız enstitü.ünden Meliha 
Karagüzel, Muzaffer Özgür, Malıma· 
re İner, Meliha Mutluöz, Muammer 
Yılmaz, Melahat Öz, İstanbul Üıkil
dar kız enstitüsünden Muazzez Kapı· 
cıoğlu, Ankara İsmet Paşa kız enı • 
titüsünden Nebahat Begin, Semiha 
Uslu, Türkan Toperi, Samiye .IC1%ıl· 
tan, Efide Taşcı, Berrilnnisa Beoice, 
Aytekin Aykurt, Aytekin Akkuran, 
Baria Engür, Ferdiye Arda, A:ıizı 

Okay, Belkı. Güner, Melfilıat İkizer. 

Kurunuihiriye de •iktlaat dev
ri" diye modern ad takınca asrımu 
harbının ldeolojiıi kendiliiinden or
taya çıkar; harbın müsebbibi ve he
defi bizuıt iktiaattır. 

İdeal ekonominin fnkiıaf prenıip
leri muayyen; en fazlaya oahip ol
mak. Daha fazla ittihaal, daha fa.da 
istihlak, daha fazla kazanç, daha faz
la refah, her gün dünden daluı fazla, 
en fazla ve daima fazla. 

Bu hoı nazariye Uğıt üzerinde in
aanı erişilmez hayallere kaptırıyor. 
Zaman, zaman da bu tatlı hayalin &§· 
kiyle insanlık acı hakikatin ıstırabı· 
na katlanmak zorunda kalıyor. He
aap11z fazlalık dileli ekonominin 
bir haıtalığı olan kriz denen keıırne
keıi doğurduğu gibi önlenmiyen be
ter hırsı da harp afetini yaratıyor. 
Bu dileği, bu hırsı umumt harbin fa· 
ciaları !>ile körletemedi. Alemin oulh 
ve selamete kavuıtuğunu zannettiği 
yıllard• istatistik cetvellerlndelıi 
durmadan artı§ "1929" un kara bir 
gününıla had bir seviyeyi buldu. Bu 
kabusun teıirl efe çok çabuk dünyaya 
yayıldı. Dampingler, gümrük dıvar

ları, kontenjanlar, klirinııler derde 
deva olmadı. Hırs da - tatmin edil
meyince - tahrik edildi. İktisadi ci
dal baılamıştı. Kılıçlar ıakırdamadan, 
toplar gürüldemeden, bombalar patla
madan dünyayı saran bu gizli aava
fl kübik bir iıim de kondu: Btyaz 
bar pi .... 

Milletler arasında 'beyaz harp" de
nen sessiz ve dumansız bu cidal sü
rüp giderken kara harp hazırlığı da 
aldı, yürüdü. Askerler toplandı, ıtra
tejik noktalar tutuldu. Nihayet nifak 
Aleniyete vuruldu. Gizlenecek tarafı 
kalmıyan harp ilin edildi, yani te
kemmill etti. Şimdi de inki§l.f halin
de. 

Polonya'nın iıgali, hatta Majino'
ya yapılacak binler, belki de yllz bin· 
!erce cana mal olacak hücum ile elde 
edilecek bir kaç karıı toprak henüz 
harbın neticesi üzerinde müe11ir ol
maktan çok, amma pek çok uzaktır. 
Asrımızda askeri zafer mutlak ola • 
rak harbın galibiyetini temin etmi
yor. Kahraman Çanakkale'nin 1&nlı 
zaferi ile Mondros muahedesi yakın 
mazide bunun en canlı örneğidir. Bu 
gibi vekayiin rcımt tebliğlere kaydı 
udece çok korkunç ve feci olan za
manımız harbının inkitaf seyrini gÖ9-
teriyor. Bilhusa 1939 ha.rbının em
saline faik olması için oenelerden 
beri hazırla.nan muharipler bütün va· 
rını yoğ-unu ortaya koyacaktır. Ölen 
bir kaç yliz kiti ile bir kaç milyonluk 
yaralı kafilesi medeniyetin garpte 
mütekbif insan kütlesinde tatminkir 
bir boşluk yaratmayacaktır. Bunun ••
nelerin kemireceği cephe geriıi kur
banlarının felaket bilançosuna iUve 
edilmeıi IAtım !... İtte urımızdaki 
harbın bu yeni cephetini gözden ge
çirelim: 

Görülüyor ki, Almanya 1939 harbi
ne askeri cepheden - 1914 e nazaran 
- üstün bir mükemmeliyet ile girer
ken iktisadi cephesi çok zayıf!amıt
tır. Evet, (1914) de harbe giren alman 
milletinin sırtı pek, karnı tok idi. Bu· 
gün ise alman milleti dört, bet aene· 
denberi zaten sulh değil harp rejimi 
yaşamaktadır. 

ATuıturya ile beraber - petrol istih- Buna mukabil İngiltere adaları ve 
sali altı yiız bin ton olup, halen eline o.akinleri harpten ötürü iktiaadi ve 
geçen Polonya'nın Galiçya kuyuları mali müşkülatla uğraşacağı tüphesiz
da buna illve edilirse elde edebilece- dir. Nitekim İngiltere idhalatı Alman 
ği yekün bir milyon tonu pek az a- ya'dan daha müsait nisbi bir adet 
tar. Buna Romanya'dan elde edeceği göstermiyor. İngiltere hükümeti Bri
bir, bir buçuk milyon tonluk idhalatı tanya adalarında ihtiy"açlarının an -
da ilave edilirse Almanya'nın mevcut cak % 25 ini dahilden tedarik etmek
stokunun çok dayanamıyacağı meyda- te ve üst tarafını dışardan getirmek
n.a çıkar. Bilahaı.sa Almanya'nın 1938 tedir. Fakat, İngiltere esasen umumi 
deki petrol istihlakı 6.600.000 ton tah- iktisadiyatı buna göre teşkilatlıdır. 
min edildiğine göre bu miktar harp- !ngiltere'nin sahip olduğu bahrt ti
te artacağı da tüpheıi.zdir. Bakü'dan caret gemilerinin yekünu "6.722" dir. 
Almanya'ya kadar olan uzun mesafe Bugüne kadar denizaltı gcmil.erinin 
yüzünden (ll) petrol ihtiyacının açı-· tahrip ettiği mil<tar da ancak (330) 
&ını tamamen Ka'kas petrolleriyle da biri kadar; büyük ve tesir fi bir 
kapamasına imkin tasavvur edilemez. nispet değil. Bana fransızların sahip 

İkinci misal olarak bakırı alalım: olduğu 3.600 vapur ile 8.400 olarak 
Almanya 1937 de (245.000), 1938 de hesaplanan bitaraf sancaklı bahri ti· 
(420.000) ton bakır idhal etmiştir. Bu caret gemileri de ilave edilirse İngil
idhal rakamJarı ile Almanya'nın harp tere'nin deniz rabıtasının keıilmesi~ 
için ınühim miktarda bakır stok etti· ne imkan olmıyacağı meydana çıkar. 
iine hükmedilebiliyor. Fakat umumi 
istihlaki (200.000 - ZS0.000) ton a.ra
ıında olan bu kırmızı metal ihtiyacı 
da nihayet bir seneliktir. Çünkü Al
manya'nın harp esnasında esaslı bakır 
idhal edebileceği memleket yalnız 
Yugo•l•.;;;;a'dır. Onun da bütün istih
salatı (40.000) ton etrafında olup al
man sanayiine büyük bir yardım de
lildir. Kara hududu ile bağlı olan di
ter memleketler kendileri bizzat ba
lı:ır idhal ettiklerinden, bu yoldan ba
kır temini bahse mevzu teşkil etmez. 
Vakıa Belçika mühim miktarda bakır 
mustahıili ise de bunun ihraç mın
takası Afrika'da olduğundan Belçi
ka'nın kendi ihtiyacından fazla idha
latına muharip devletlerin abluka ne
zaretleri müsaade eder mi? ... 

lngiltere'nin mali vaziyeti de son 
senelerde daima sa13.h göstermittir. 

Kriz başlangıcı olan 1929 yılında İn
giltere'nin altın ıtoku "710" milyon 

altın dolar iken her yıl muntazam bir 
tezayüt kaydederek 1938 de (1.589) 
milyon altın dolara çıkarmağa muvaf
fak olmuıtur. Bunlara dominyonlar
daki altın ıtokunu da ilave etınek i
cap eder ki 1938 de Avuaturalya'da 
"15" milyon, cenubi Afrika'da 130 
milyon, Kanada'da 114 milyon altın 

dolardır. Müttefiki olan Fransa'da i
se (1.435) milyon altın dolar hazine 
stoku vardır. Bunlara İngiltere'nin 
hariçte y~tan muazzam ıermayeai de 
döviz aktifine yatırılırsa finans ve 
binneice ekonomi cephesinin kuvcti 
tebarüz eder. Şimdi JU iki iptidai madde Uzerin

dc yürüttüğümüz mütaİeayı buğday, 
Ne de olsa, İngiliz milleti de bugün 

tereyai, kurtun, çinko, demir gibi... 
ilh _ maddelere teımil edebiliriz. Esa- ağır bir yük altındadır. Londra boraa-

sı karıtıktır. Henüz harbın iıtilzam 
sen bunları hemhudut veya bitaraf 
memleketlerden temin ettijti kabul o- ettiği ekonomi sistemi tee11üa etme
lun• bile acaba mukabilini nasıl ö- miştir. Hayat bahalılaımaktadır. Hü-

d kümet girittiği bu muazzam ve elem-
diyecektir? Biraz yukarı al yazdığı- ti iti başarmak için teslihat ve harp 
rn1% gibi alman döviz ve a tın stoku 
bu hale müsait bir zemin arzetme- kazancı gibi mükelleflerine yeni ve 
mektedir. Vaziyet böyle olduğuna gö- ağır vergiler tahmil etmektedir. Har· 

1 bın istilzam ettiği masraflar vergiler 
re Almanya harp ihtiyaç arının ne . • . . . 

· • "b d ı suretı'yle ve dahılı ıstıkrazlarla karşılanmaz ıse 
kadarını tıcarı mu a t e 

d memleketin istihlak kabiliyetini a -
kapayabilir?... Farzımuhal bunu a . zaltan enflasyonlar bile beklenebilir. 
alman ticaretinin yüksek kabiliyetı İ ngiltere'de hayat ıartları ağırlaşa
ile ümidin fevkinde bir muvaffakiyet 

ca.ktır. Bu asrımız barbının yeni cep-
hasıl ol&a bile acaba nakil keyfiyeti besidir ki, bu cephenin sıkıntısını 
tam ve organize olarak işleyebilecek yalnız muharipler değil, bugünkü 
midir? .. Almanya'nın son senelerde dünyamızın iktisadi prtlarına ve bağ 
demlryolu nakil kapasitesi - beyne) !arına göre bütün beter az, çok bera
milel istatistiklere göre - <8·438) her çekecektir. Hem kim bilir, daha 
milyon ton kilometredir. Deniz mü- 1 . k' h' ne kadar .... nakalesinin umumi naklıyatta ı ıs-

sesi ise (% 30) dur. Almanya'nın de
niz rabıtası kesildiğinden bütün ih
tiyaçların, iktisadi cevelanın kera yo
liyle icrası mecburi olacağına göre -
bir haddi olması icap eden - alman 
demiryollarının bu kapasitesi daha 
ne kadar yükıeltilebilir? Unutmama-

(X) Mütehaısııların tetkikine ıöre Ba .. 
kü ile Almanya arısında bir yük vaıo • 
nunun gelit>, gitme müddeti bir aydır. Tek 
hat üzerinde bu iki mıntaka arasında da 
ancak beheri dört, be3 ytiı tonluk 7evml
Yt dört katar tahriki milmkündUr. Bu ıu· 
retle taşınan petrol yekU.nu hem o1.z hem. 
de çok pahalı olur. 

Haber aldığımıza göre Kızılay ge
nel merkezi nihai ve kati zelzeleler -
den yıkılan veya az çok hasara uğrı
yan binaların sahiplerine zararın e • 
hemiyeti ve sahiplerinin ihtiyaç de • 
recesine göre para yardımı yapacak • 
tır, Kızılay müfettişleri mahalli Kı • 
zılay mümessilleri, idare amirleri ve 
belediye reisleri ve fen memurların .. 
dan mürekkep heyetler teıkil oluna -
cak, bu heyetler batarın olduğu yer
lerde tetkikler ve mUıahedeler yapa
cak ve buna milıteniden yardım mik
tarı tcsbit olunacaktır. 

Dikili kasabasının in1aııı jeolojik 
tetkiklerin bitmesine ve yeni kasaba 
planının yapılmasiyle alakalı oldu -
ğundan bu kasaba halkına yapılack 

para tevziatının inşaata başlıyabile -
ceklcri bir zamanda yapılması ve ya· 
but kendilerine derhal verilmesi İz
mir valiliğince takdir olunacaktır. 

Tamamen yıkılan Rabakum köyü 
zelzele mıntak.asında bulunan ve ha
rap olan köyler başka yerlerde önü -
müzdeki inşaat mevsiminde, yapıla -
cak plana göre yaptırılacak buralar 
halkına para yardımı yapılmıyacak -
tır. Yalnız fakir ve muavencte muh -
taç olanlar varsa, bu kı~ sıkıntı çek
memeleri için bunlara şimdilik ufak 
para yardımı yapılacaktır. 

25 pacyonun intası ihale edildi 
İzmir, 7 a.a. - Dikili felaketzede

lerinin muvakkat iskanlarını temin 
için şimdilik on ikişer odalı 25 pav -
yonun inşası kararlaşmış ve dün bu 
pavyonların münakasası yapılmııtır. 
Pavyonların büyük bir kısmı bir bu
çuk ay içinde tamamlanacak ve böyle
ce 300 aile birden yerlettirilmiı ola
caktır. Diğer taraftan Dikili ve Ber
gamada zelzele fellkotino utnyan- • 
!arın muhtaç bir halde kalanlarına ait 
vergi borçlarının terkin ve tehirine 
dair hazırlanan mazbatalar vilayet i
dare heyetince tetkik ve taııdik edil
miıtir. Ziraat Bankuı da Dikili ve 
Bergamadaki muhtaç köylülere pek 
yakında yemeklik ve tohumluk buj!
day tevziine ba§lıyacaktır. 

ltalya ve Yunanistan'a 

balık ihracatı 
İstanbul, 7 (Telefonla) - İtalya ve 

Yunanistana yapılmakta olan balık ih
racatı hararetle devam ediyor. Bugün 
de bu iki memlekete mühim miktarda 
sevkiyatta bulunulmuıtur. 

Türkiye • Romanya 
ticaret görüşmeleri 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Türk 
Romen ticaret mOaakereleri devam et
mektedir. Müzakerelerin bu hafta için 
de bitirilmesi için çalıtılıyor. İki mem 
leket aruındaki ihracat itinde bir an
laşma mevcuttur. Romanyadan ithal 
edeceğimi• petrol ve kereıteye muka
bil, tuzlu balık, zeytin ve saire ihraç 
edilmektedir. Yalnız mütekabil ihra
catın tevazünUnü temin için her sene 
olduğu gibi bu sene de bir miktar tü
tün ve pamuk da ihraç olunacaktır. 

dün ~ehrimize geldi 
Norveç'in yeni Ankara elçisi B. J. 

Raeder dün sabahki ekspresle 1stan
bul'dan şehrimize gelmiş ve Ankara 
istaıyonunda elçilik erkanı tarafından 
karşılanmıştır. 

B. J. Raeder İstanbul'dan geçerken 
türk gazetecilerine apğıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 

.. _ Türkiye - Norveç münasebatı 

dostane bir şekilde devam etmektedir. 
İki memleketin biribirine daha sıkı 
dostluk bağlariyle merbut olacağını 

ümit ederim. Türkiye ile aramızdaki 
ticaret işlerinin, iki memleket menfa
atlerine uygun olarak inkişafına ça
lışmak başlıca emellerimdendir. Ara
mızdaki her türlü münasebetlerin in
ki§afı bu iki sulhperver memleketi 
biribirine çok daha yaklaştıracaktır. 

Türkiye gibi biz de ıulh taraftarı
yız. Bu itibarla da siyasetlerimiz yek
diğerlerine uygundur. Devam etmek
te olan Avrupa harbine karııımamağı 
ıureti katiyedc karar vermiş bulunu
yoruz. Diğer İskandinav ve Baltık 
devletleri de aynı şekilde hareket et
mektedirler. İstokholmde dört devlet 
reisi araıında yapılan konferansın ga
yesi de bundan ve bunu il§n etmekten 
başka bir şey değildir. 
Şimdiki halde bitaraflığımızı mu

hafazaya devam edectğiz. Fakat he -
defi başka olan yeni bir harp çıkarsa 
ne olacağını bugünden kestirmek im
kan haricindedir. Bugünkü harbin ne 
şekil alacağı hakkında da bir §ey söy
liyemem.,, 

Deftardarlar arasında 
tôyin ve nakiller 

Samsun varidat müdürü BB. Suat 
Kudat Elizığ defterdarlığı.na, Sam
sun tahslllt tefi Süreyya İrten Bin
göl defterdarlığına, mlllt em!Ak mil· 
dürlüğU kontrolörü İzzettin Tekin 
Niğde defterdarlığına naklen tayin e
dilmişlerdir. 

P. T. T. Müdörleri •asında 
Muş P. T. T. müdürü Vehbi Altuğ 

Gaziantep P. T. T. müdür!UğUne, 
Gaziantep P. T. T. müdürü Bayram 
Remzi Akdamar Mut P. T. T. mUdOr
lüğUnc naklen tayin edilmlıterdlr. 

Ahırkapı • Yenikapı 

tren yolu güzergahı 

istimlôk ediliyor 
İstanbulda Ahırkapı - Yenlkapı a· 

ra11nd•ki desnlryolu ıUıerg&hında 
bulunan ah .. p ve teneke evlerle sair 
gayri menkul malların iıtlmlikl kı -
rarlaşmııtır. Dahiliye Vekileti, bu 
yerlerin iatimllki için menafii umu -
mlye kararı vermittir. latanbul 'be -
lediyesi istimlak olunacak binaları 
yıktıracak ve demiryolu güzergihını 
açtırarak tanzim ettirecektir. 

Almanya'nın dünyadan toprak ola
rak hissesine düıen nispet Hyfizde 5" 
nufusu da "yüzde 4" dür. Bu iki nis
pet araaındaki aykırılık - nufuı bol
luğu, toprak kıtlığı - çalışma veri
mini azaltmaktadır. Alman toprakla
rı sakinlerine gıdai madde ihtiyaçla
rının - bütün takayyudata ve fenni 
tekemmü!Ata rağmen - ancak % 83 
ünli temin etmektedir. 80 milyonluk 1111111il111111111111111111111111111111111il1111111il11111il1111111111111111 11111il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ili11111111111111111111ili111111 

bir kütlede bu noksanlık küçültüle- ıurtttt faydalanmayı neden dOıOn-

mez bir kemmiyettir. Bunun yanında Taraftar. bitaraf ve ~~N I~ l IL7' R memeli? 
ham madde azlıiı da gıda maddeleri· Bu Htırları, rekor bayramının 
nin Uıtilndedlr. Almanya bu noktan- tarafgir / yaklaştığı fU gUnlerdo yuııımız-
lığı bazu kuvetiyle gidermek için se- daki maksat, birçoklarımızın uır-

lstınbulJu arkadaılardan birisi- ı d b · · b · h 
nelerden beri hazırlanmııtır. Yalnız 'k . I I - llü b. bulunup bulunmadılını ırııtırma· ar ın erı yerlermır ır anane •-
ıon yıllarda aıkerl bakımdan sillh nin giriıtiği yeni bir polemı ıra- düşünceleri ıçin az a şumu it Jindt vermek itiyadında bulunduk-

b sındı, ktndiıi gibi dilıünmiyen iki optimizm değil midir? /ısınız. 1 1. d k ve zırh keeilen Almanyanın u ve- arı ıtre sa a asını muayyon vo 
muhırririn bitaraf olmadıklarından Bir maarif d§vasında maarife 

rimslz oanayl yüzünden de finans ve . / • d . faydalı bir maksada hizmet eder 
• 1 bahsettiğini btlki okumuş, btlkı mensup olmak tara tarlıga a, ıca-

ekonomlsl de konjoktürel bilanço ar- bir hale koymayı tav•iyedir. 
k fi d l h ' 1 z. duymuısunuzdur. hında aleyhtarlığa da mani olamaz. 

~:ı:oda ~a:.ıın:siın~:am':vcı~t oa~;:r:ı~ Galiba bu iki muharrirdon birisi Netekim, kendisi de bir öğretmen Gerçekten, litreyi veronlor, bunu 
ku .. 560 .. milyon altın dolar kıyme- ben idim vo birkaç ıUn lJncoki !ık- olan lsmail Habib, birkaç gündür, bu moseledo do aleyhtar doğil, ta- şunun bunun olindt hiç bir işe ya-

, d t1lırımdan birisindt buna dair iki ı ı k b · f d d • ·1 k k d b k tinde iken, her yıl bir önceıın en a· bundan birkaç ıene önce maarifçe ra tarız; a at ıtara a egı , ta- ramıyaca pera en e eş, on uruş 
•a"ı dUterek muahhar altın mevcudu Uç soz yazıvttmiştim. ra/gı'r de deg.iliz. Kanaatimizce ne halinde heder etmektense bunu Ha-• • B · d ö d d · • · k b · kabul edilmiş bir odebiyat kitabını 
"17" milyon dolara dü•mü•tür. Buna ır ostum, g n er ıgı ısa ır va Kurunıuna, Kı·ılay'a vo Çocuk • • b "b' ı ı " d'd'kl · d ög·retmenlik, ne dt muharrirlik bir • mukabil ne elde etmi§tir? MUkemmel notta u ıtara o mayış ın nere- ı ı eyıp utuyor. 
ve mücehhez bir ordu, ayni zamanda den çıktığını soruyordu. Bir başka mualJimin de çıkıp o- iki satırlık bir fıkra yazmak sure- Esirgeme Kurumuna gidecek zar/-
mahı!ııt miktarda iptida! ve gıda mad- Şunu söyliyoyim ki herhangi bir nun kitabında tenkit edecek birçok tiyle yardakçılık otmeğe müsaade /ar içine koyarlarsa yepyeni mana-
de ıtoku .... Acaba toplanan stok har· mtstle üzerinde söz söylemek, yazı taraflar bulması imklnsız değildir. edectk iki meslok do olmamııt1t. siylt hıyır işitmiş, yardımda bulun-
bın devamı müddetince cephe kuve- yumak için bitaraf olmak JAzımgel- muş olurlar. 

T f 1 d - 1 ı a Evet taraftar da olabiliriz, aleyh-
tı'nı'n eıasını te•kil eden halkın ve sa- mez. ara tar ar a soy tt er, - Fı'tre ô · k · b · • k · kö " k" " yle bir hayır ı ır tayyareye 
nayiin ihtiyacını temin edebilecek leyhtarlar da , tar da. Yalnız yeter ı ru orune 

t b 11 b · k d J ht d d ı · J bir vida, bir hastaya ilaç, bir yara-

Bana bir not gönderen dostumu 
tatmin etmek için söyliyoyim: 

Birçok mese/elerdt oldutu gibi 

Bir takım ananeler vardır ki glin-

P.;;ralı yatılı veya neharl olarak 
kabul olunanlar 

İzmir Cümhuriyet kız enstlta.tln • 
den Behiye Kaleci, İstanbul Kadıköy 
kız enstitüsünden Fethiy~ Ertunçay, 
Adana İsmet Paşa kız enstitilsilnden 
Melahat Sepici, Neriman Doğu, Huri 
Çakan, İstanbul Selçuk kız enstitü
sünden Suad Aybar, Müzeyyen Kı· 
zıltoprak, Kadriye Uzbay, Trabzon 
kız enstitüsünden Kebire Karaçerı • 
gel, Bursa Necati bey kız enstitüaün
den Memduha Köke!, Hidayet Berke, 
Muazzez Güner, Seniha Argun, Hll • 
miye Zünbülova, İstanbul Üsküdar 
kız enstitüsünden Semiha Uzel, An. .. 
kara İsmet paşa kız enstittls!lnden 
İsmet Karacabey, Atiye Tangör, :Mu· 
azzez Tok, Sabahat Cuvaç, Gülperi 
Ege, Nuran Altan, Melahat Öner, :Re:ı 
zan Ellgöz, Y r Erkug, Naciye Ya
man. 

Bu kızlarımız meslek mualllm ...-. 
-tebhtd iikl, ikili~ ~u, 

ev idaresi, yemek pişirme, nakıt re • 
sim, çiçek üzerinde ihtisas ı:llnc• -
!erdir. 

Atatürk'ün ölüm yıldömimlnde 

Halkevinde 
yapılacak ihtifal 
Atatllrk'ün ölümünün ilk yıldönU

mU münasebetiyle önümüzdeki cuma 
gUnl1 memleketin her tarafında bir ih
tifal yapılacaktır. Partimizin hazırla
mış olduğu ihtifal programı mektep
lerdo, hallr:evlerinde, radyoda ve mat
buatta tatbik olunacaktır. Haber aldı
ğımıza göre Ankara Halkevindeki me
rasim Atatürk'ün ölüm dakikası olan 
saat 9.05 te başlıyacak ve B. Ferit Ce
IAI Güven ihtifal toplantısını lnaa bir 
hitabe ile açacaktır. Bundan sonra 
birçok hatipler Atatllrk'ün yltkaek 
tahslyeti ve büyük eseri 11zerinde ko
nuşmalar yapacaklardır. 

Rize'de çok yağış oldu 
Dün şehrimizde hava açık geçınlı, 

rüzgir cenuptan saniyede en çolı: 2 
metre kadar hızla esmiştir. Günlln en 
yüksek sıcaklığı 13 derece olarak teı
bit edilmiştir. Yurdda; Egenin cenup 
kısımlariyle Antalya'da hava kapalı 

ve yağmurlu; orta ve cenubu şarki A
nadolu bölgelerinde açık, diğer yer
lerde bulutlu geçmiştir. 24 saat için
deki yağışların metremurabbaına bı -
raktıkları su miktarı Rizede 20, Yan
da 14, Bilecikte 7, Akhisarda 6, Geli
bolu'da 5 ve diğer yağış gören yerler
de 1-5 kilbgram arasındadır. Rüzgar
lar, bütün bölgelerde ekseriyetle şi
mal istikametinden saniyede en çok 9 
metre hızla esmiştir. Yurdda en yük
sek sıcaklıklar Balıkesirde 15, Antal
yada 16, Bursada 17, Manisa'da 18, 
Erbaa'da 21, Adana'da 22 derecedir. 

Fon Papen geliyor midir?... İstatistik cetvellerine ve stan u u 1t ar a aşın • •Y arı no içuden, ne ışar an tara gır o -
ceph• gerisi haberlerine bakılınca bulunduğu herhangi bir mesti• kar- mıyalım. delik hıyatımıııa uymuyorsa tttke- Jıya sargı ve nihayet yoksul yav- htanbul, 7 (Telefonla) - Bir müd-
bugünkü muannid imtidat talebi kar- f1&1ndı bize taraftarlığı /azla görüp Yalnız bir nokta unutulmuın: dilir. Faltat bugilnkil lhtiyıçluımıs ru/ara bir öğün yiyecek ve bir göm- dettenberi Berlin'de bulunmakta olan 

'ısında mudehhar maddeler mevcu • nihıyet bir "bitıra/Jık" hak ve im- • ı d ı _, 1 ı /JI k 't' /ek olııbllir. Von Papen bu sabah İstanbul'• geldl • · d b' ı· Bu tarafgirlik yalnı• tara/tar/ar- ıç n ı •ru• ı o ın r ta ım ı ,. 

diyetini çab;k~e~r~it~e~c:e~k~ti~r;·~F~i:kt~lmi~'z:l~~t~iy~a~z~ı~v:e~r:m:e:•~ı:/~ı~k~ir~e~~ır~to:t~a:ı;t;er~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.;;;.;::~~::ı:::::ı:~~iİl~~llllllllllllll ............ ..ıW.ltı~ıliliı.Milllllıııııiıiilı.A.ıılılilııll~:::...1'Mlı ........ ı 
' 
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8. 11 . 1939 ULUS 

DÜNYA HA' BERLERİ 
' 

1 kinci gaf 
. City Of Flint admı taııyan bir 
Aınerika gemisinin bir alman harp 
ieın.isi tarafından müsaderesi, bir 
ta.raftan Amerika ile Norveç, diğer 
ta.ra.ftan da Almanya ile Sovyetler 
hl"••rnda ehemiyetli bir ihtilafın te-

Dominyonların büyük Britanya 
hükômetine yapacakları yardım 

.aıiia etmesine naile tetkil etmit· 
tır. Amerika efkannda büyük heye
can uyandıran bu ihtilafın mahiyeti 
!Udurı 

Nevyork'tan Llverpool'e ritmek
te olan City Of Flint Atla• Okyanu· 
•Unda alman "cep urhhsı" Doyç
la.nd tarafmdan durdurularak mua
Yene edilmit ve içinde harp kaçaiı 
etYa taııdıiı bahane edilerek mü-

Bir konferans Ottava'da 
çahşmalarına başladı 

OttoTa, 7 a.a. - lngiltere'ye yardım Ta.art.alarmı tetkik ~k 
olan konferanı açılm19tır. 

Konferansa Kanada, Avuaturalya, Yeni Zelanda Te lngiltet'e lı
tirik etmektedir. 

sadere edilmiıtir. Devletler huku- Kanada Amerika'ya 1.500 tayyare ( 
kuna göre, bu tekilde tevkif edilen sipari§ine karar venni~tfr. 1 •• k ba 
bir geminin bir alman limanma git- Wall Street Journal, timdiye ka-ı (inliler bir as• yı 

dar 1ngiltere'ye bir kaç yilz tayyare U !rıeai ve müsaderenin mahkeme ta-
tafnıdan taıdik edilmeıi icap edi. satınıt olan North Americ&n Aviati
>'ordu. Fakat almanlar, milaadere on korporasyonunun bugUnlerde blr 
ettikleri gemiyi İngiliz deniz ku- ingltiz heyetinden 1.600 tayyare ıi
"etlerinin elinden kaçıramıyacakla· pariti alacağını yazıyor. 
tını bildikleri için kendi limanları· Cenubi Alrikclda bir tayyare 
ba götürecekleri yerde Tromsö na- melttebi açılacak 
lllındaki Norveç limanına götünnÜt· Londra, 7 a.a. - Matbuat bürosu, 
ler, Devletler hukuku kaidelerine İngiltere ve cenubt Afrika hUkUmct
göre, bu tekilde müsadere edilmit lerlnln cenub~ Afrika'da tayyareci 
olan bir gemi, bitaraf bir limana, mektepleri açmafa karar verdiklerini 
muharip devlete ait harp ıemisi gi- bildirmektedir. 
bi, ancak makinelerinde veya tek· Bu mektepler, rasıt, fotoğraf ve 
beainde arız olan bir sakatlık dola- bombardımancı yeti,tireceklerdir. 
Yısiyle iltica edebilir. Ve sakatlık Sahil mUdafauı için de tedbirler 
tanür edilir edilmez, reminin der- ahnmı,tır. 
hat limandan aynlmuı lazımdır. Avuıturalya elçiıinin .t 
City Of Flint aemiıi Norveç memur· radyodaki beyanatı 
la.n tarafından muayene edilme:a· Londra, 7 a.a. - Diln akşam Lond-
den evel, Tromıö limanmdan ayn· ra radyosunda beyanatta bulunan A
lıp Sovyet ittihadma ait olan Mur- vusturalya elçisi Casey, töyle demiı
htanık limanma iltica etmi,. Bunun tir: 
Ü2erine Amerika hükümeti, gemi- Alman radyosunun İngiltere'nin 
nin ıahiplerine iade edilmeıini iste- dominyonlardan pek u yardım göre
b\İf. Fakat sovyetler, gemiyi ıahip· bileceği suretindeki iddiası, bo§ la -
lerine iade edecekleri yerde Mur- kırdıdır. Alman muteti, bunu yakın· 
nıansk'tan çekilip gitmeıine müsaa- da görüp anlıyt'caktır. · 
de etmişler. Bunun üzerine City Of Pencab parlamentoıunun 
Flint, ikinci defa olarak bir Norveç verdiği karar 
limanma iltica etmit ve derhal Lahor, 7 a.a. _ Pencap parllmento-
N orveç hükümeti tarafından vazi· ıu, tn&iltere'ye kayıtıız ve prtaız 
yet edilerek amerikalı olan sahiple- milzaharet edilmesi hakkındaki karar 
rine iade edilmittir. auretlni 30 reye kartı 104 reyle kabul 

City Of Flint'in maceraıı Ameri· etmittir. 
ka halkı tarafmdan en yakm bir •· 1 milyon dolarlık hediye 
laka ve hey~~ tak.ip. edildii?': Sineapur, 7 a.a. - Maleaya'nın Ke-
den Norveç hukumetının gemıyı, dah naibi Tunku Baldiph harp için 
alınan g-u..;J dnln ellerin~ a !I_ 1 • i 1 ' 1 
ı 1c:· ·k 1 t -'al . tıgfltere ye b r m iyon dolar hed ye 
ıp ea ı amen a ı •T• arma ...,. tml ti 

venneai, bütün memlekette sevinç e ! r. 

ıapleHller 
Honrkong, 7 a.a. - Çln ajanıı bll· 

diriyor: 
Çinliler Hupeh villyetinin cenu· 

bunda ve Çeng • Çung tehrinin ya
kınında bulunan Pei • Kang'ı zaptet· 
ml,lerdir. Japonlardan 600 lHU kay
dedilmi§tir. 

Çinlilerin yeni muvallaltiyeti 

Çungking, 7 a.a. - Çekiai ajanıı 
bildiriyor: 

Şansi, Kiangıu ve Kuangtung vt. 
layetleri cephelerinde Çin kıtaatının 
yeni muvaffakiyetler elde ettiii bil
dirilmektedir. 

Sovyetlerin yeni Sofya 
elçisi Bulgar Krahna 

itimatnamesini verdi 
Sofya, 7 a.a. - Sovyet Ruıyan'ın 

yeni Sofya Sefiri B. Lavrentiew, kı
ral Boriı'e itlmadnamesini takdim et
meıi mtinaıebetiyle bir hitabe irat e
ederek Sovyet Ruıya'nın iki memle
ket araıınd&ki siyast, iktisadi ve kill• 
türel münaıebetleri inldtafa muhar 
etmek için Bulgariıtan ile teıriki 
mcaai etmek ve bu ıuretle Avrupa'· 
nın umWJ1f ıulh davuına Mdlm ol· 
mak azminde ofduğunu ıöylemittlr. 

uyandırmıtht. Diier taraftan Al· -----------------------------

City Of Flint hakkında 

Alman tayyarelerinin 

bitarofhaı ihlali Uzerjne 

Belçika 
endişede 

Bapekll Hariciye ve MHli 
Müdıf ıı Naıırl11iyle görülfü 
Brtıkael, 7 LL - Baıvekil, dün ~ğ

leden tonra hariciye na.tın ile millt 
müdafaa nuırı reneral Denlı'i kabul 
ederek kendileri ile görU!müıtür. 

Müteakiben nazırlar meclisi top
lanmıttır. 

İyi malOmat almakta olan mahafil, 
bu içtimaın alman tayyareleri tara -
fından Bclçika'nın bitaraflığının mü
temadiyen ihl!l edilmesi hususunun 
Brilnel hilkümeti tarafından Berlin 
hUkUmetl nezdinde protesto edilme
sini müteakip akdedilmit olduğuna 
tıaret etmektedirler. 

Siyast mahafil, bu h!diseler kar§t· 
sında enditelerini gizlememektedir
ler. 

Evelce mevcut olan nikbinlik yeri
ne timdi biraz huzurauzluk kaim ol
muı oldutu ı8ylenllebilir. 

Belçika yeni aılteri teclbirlcr 
alacak mı? 

Ayni mahafile göre, 1nglltere'nin 
Almanya'ya kartı ittihaz edilmiş olan 
abluka tedbirlerini tefdit etmeğc ni
yet etmesi üzerine Almanya'nın bi
taraf memleketlerin mukavemet ka -
biliyetlerini yoklamak üzere bU mem· 
leketlerl korkutma yolundaki faaliye
tini arttırmak tasavvurunda bulun -
maıı muhtemeldir. 

Belçika mahafili, Ulve ediyor: 
Belçika hUkümetinin hattı hareke

ti, hiç 1Upheıiz Almanya'nın hattıha· 
reketini tayin etmetıinde ba.!lıca Amil 
olacak ve almanların ya.kında ittihu 
edecekleri kararların §U veya bu ıe· 
kilde tecelli etmeai üzerinde milhim 
blr rol oynıyacalrtır. 

İyi mal<Unat almakta olan mahafll, 
netice olaraln fÖyl• demektedir: 

.. Her halde Belçika hWrümeti, ye
ni bir takım ukert tedbirler almak 
tasavvurunda değildir. ÇUnldl evelc• 
ahnmıt olan tedbirler her ihtimale 
kartı Jroymafa kafidir." 

manya hükümeti, devletler huku· 
kunun kaidelerine uygun hareket 
ettiiinden asla ıüphe edilemiyeceii 
halde Norveç hükümetinin &'emİyi 
amerikalılara ıeri Yenneaini proteı· 
to etmittir. Şimdi de Almanya'nın 
Norveç hükümetini tehdit et:m«tkte 
olduiu bildirilmektedir. 

City Of Flint meselesi, böyle harp 
içinde hazan, küçük hadiselerden 
büyük neticeler dojabilecefini ıös
teren miıallerden biridir. BüyÜk 
harp içinde Lüzitanya Yapurunun 
batınlmaaı da aynı neticeyi dojur
muttu. Gerçi almanlar, büyük harp· 
ten ders alarak bu defa yeni bir Lü
zitanya hadiıe&İ çıkarmaktan çe
kindiler. Athenia gemisinin batml· 
ması bö~e bir hadiıe tetkil edebi· 
lirdi. Fakat vaziyeti anladıklan için 
derhal geminin kendileri tarafın· 
dan batırıldıiını inkar ettiler. Belki 
de denizaltı ıemiıinin kumandanı, 
kendiıine 'Yerilen talimatı tecavüz 
ederek Athenia'yı batınnı§h. Çün • 
kü denizaltı gemilerinin hareketle· 
rini murakabe etmenin hazan zor 
olduğunu büyük harp göıtermittir. 
1916 senesi ilkbaharında da Su
aeka gemiainin batırılması yÜzÜn· 
den Amerika ile Almanya arasında 
bir ihtilaf çıkmıttı. Amerika tara· 
fından yapılan tiddetli tazyik kar • 
tıaında Almanya, haber vermeksi· 
zin ticaret ve yolcu gemilerini batır• 
mamayı videtmiıtl. Halbuki 24 
ll'ıart 1916 tarihinde Suaekı gemiai 
batırıldı. Amerika proteıto edince, 
alman hükümeti, tıpkı Athenia ıe· 
miai meaelesinde olduğu gibi, gemi· 
nin bir alman denizaltı gemiıi tara
fından batırıldığını inkar etti. Hal
buki Tirpitz harpten sonra neşretti
ği hatıralarında bu ıeminin batıral· 
maaı hakkında tunları yazmakta· 
dır. 

Norveç ve Alman hükumetleri arasında 
görüşme devam ediyor Lelonyıdaklalmanları 

getiren vapur 

"24 mart 1916 da Suseks fransr:z 
\•ap ~ıru torpillendi. Birlik Amerika 
Cümhuriyetinin sualine kartı1 al&
kadar denizaltı gemisinin raporu 
gelmeden deniz erkanıharbiyeai, 10 
nisanda alman hükümetinin Susekı 
'apurunun tahribinin alman deniz
altı gemisinin hücumundan batka 
sebepten neıet etmit olduğunu ka
bul etmek mecburiyetinde bulundu
ğunu bildirdi. Fakat bilahare rapor 
gelince; Suaeka'in denizaltı gemile· 
rimizin biri tarafından torpillendiği 
an:a,ıldı.,, 

(Tirpitz'in hatıralan: tercüme 
ed•n Sait Talat. Sayfa 338.) 

Her halde almanlar bu harpte 

Oslo, 7 a.a. - Norveç hUkUmeti, City Of Flint meselesine 
müteallik olan alman protestosunu reddetmiştir. Maamaflh dip
lomasi yolu ile görüşmelere devam edilmektedir. karaya oturdu 
Bir tren 

---ı City Of Flint'in a1maıı mtıudere 

1 
. 1 mürettebatı, bundan birkaç hafta CTel 

kazasında Norveç'in cenup aahilinde yakalan- Rlga. 1 LL - Memleketlerine dö
mıt olan alman tayyareeilerl ll• bir. nen 3.000 almanı hmıll oldufu halde 
likte lıveç hududu mınında klin Oatenhafen'e miltevecclben hareket 
Kongavinıed kalesinde mevkuf bu- etlnlı olan Stuben vapuru, ıu eevi· 9 ölü 12 yarah var 1 mak d yeainin alçalmuı il&erlne Riıa llma-un ta ır. a 

Alman deniz ataıe.i viı amiral 8tef- nı nilnde karaya oturmuıtur. 
Bern, 7 a.a. - D. N. B., Bohemya'· 

da Eger • Pilıen hattı Uıerinde fect 
bir tren kazası vukua gelmiı olduğu
nu bildirmektedir. 9 vaıı:ondan mürek
kep olan bu tren, bir kayanın yıkıl· 
ması Uzerine yoldan s;ıkmııtır. 9 ölü 
ve 12 yaralı vardır. Bunlardan 5 i a· 
ğır surette yaralıdır. 

fan, Bergen'e hareket etmlttir. Bu ıe- Vapurun yüzdUrUlmni t~~bbU.ll 
yahat City of Fillnt meselesiyle allka· munffakiyetle neticelenmedıfı tu
dardır. Amerika vepurunun bir mUd ~yolcular, batka bir vapura ak-
det Bergen'de kalacağı nnnedilmek • edileceklerdir. 
tedir. 

N orve~ filkretıin ..• 
Londra, 7 a.L - "Reuter" Evenlng 

News gazeteıi yuıyor: 
Amerika efklrmı tehyiç ebnemek Norveç çok tilkretıin ki aınwılar 
için ulu orta, ticaret ve yolcu remi· baıka cihette çok met1uldilrler, yok· 
ıi batırmaktan çekinmitlerdir. Fa- sa Hitler arzusunun dünyaya hlkl~ 
kat Almanyan'm mukadderatmı i- olduğunu kendisine gösterirlerdi. 
dare edenler, Amerika efkarmı Yaralanan taylanın anlattıkltın 
harp kaideiet"İne uygun olmıyan Londra, 7 a.a. - Daily Sketch'in 
batka hi.diıelerin de tehyic edebile- Bergen muhabiri, bacağındaki yara, 
ceğini anlamaktan acizdirler. Fil- City Of Flint'in serbest bırakılması· 
hakika Amerika'dan gelen haber- na mukaddime tetkil etmit olan ame
Jer, City Of Flint hadisesi dolayı- rikalı mürettebattan Sellavs'ın apğı
siyle, Amerika'nın, ansızın, Lüzi· daki beyanatını neıretmektedir : 
tanya gemiıi battığı 1rünlerdeki at· "- İhtimal biraz tenttirdiot kifayet 
mosfer içine atıldıimı bildinnekte· ederdi, fakat müsadere mürettebatı 
dir. Evela kanuna uyıun hareket kumandanına kanın zehirlenmeıi teh
ettiği halde Norveç'i tehdit ettiii ci- likesi olabileceğini hatırlatmıya lü
hetle amerikalılar, Almaftya'ya hid- zum gördük. Kumandan, Almanya'nın 
detlenmitlerdir. ikincisi tam bitaraf herhangi bir istasyonu ile telsizle gö
hareket etmedikleri cihetle Sovyet rüttükten sonra bir Norveç limanına 
ittihadına kartı muiber olmutlar· girmeğe karar verdi. Belki de böyle 
dır. hareket etmek için talimat almııtı. 

Amerika'nm vaziyetini yakından Kaptan, insani hissiyat izhar etmek 
bilenler, bu büyük devletin fili su· suretiyle Amerlka'ya hoı g<Srünmeği 
rette harbe ittiri.ki için almanlarm, fevkalade arzu etmekte olduğunu göı 
büyük harpteki ribi, amerikan ef- teriyordu. Fakat norveçH doktor, be
karıumumiyeaini tehyiç edecek bir· nim yaramı görmeğe geldiği zaman 
kaç ıaf yapmaları kafi olduğunu enditeye mahal olmadığını ıöyledi. 
söylemektedirler. Gemideki almanlar, bize harbi aali 

Athenia bu gaflardan biri idi. aevmemekte olduklarını ve aralarında 
City Of Flint de ikinciaidlr. Alman· bazıları da kederli kederli, bu harbe 
ya'yı idare edenler Amerika'yı an- bir nihayet verilmesi lbım olduiunu 
lamamakta ıırar ettikçe bu rafla· 1 ıöylediler. 
rın t•kerrür etmeai l»eklenir. Marmanık'ta 6eçen •iiıVer 

A. Ş. ESMER Sellava, Murmanak'taki ikameti 

hakkında t(Syle dedi : 
"- Alman milu.de~ mürettebatı, 

Murmanık'ta üç giln mevkuf kaldık
tan eonra 28 ilkteırinde tekrar gemi
ye bindiler. Son dakikaya kadar hare· 
ketimiz, 1Upheli idi. Zira ruılarla al
manlar, müzakereye devam etmekte 
idiler. Hattl limandan çıktığımız za. 
man arkamızdan bir sovyet ganbotu 
geldi. Nihayet bareketimlı:e müsaade 
edildi. Bütün ıeyahat eınasında ufuk
ta ingiliz harp gemileri g6rilyorduk. 
Maa.mafih bu gemiler, Norveç kara 
ıularına girmekıiıin bizimle temua 
gelemiyorlardı. Alman bahriyelileri, 
gece eanaaında kendi harp gemileri 
ile temaa halinde olduklarını bize ıöy 
lemelrten ihtiraz ediyorlardı.,. 

Almanya' dairi alıi.Jer 

Londra, 7 a.a. - Evnlng Newı yazı
yor: 

"Sllth ambargoıunun kaldırılması 
ve City of Flint gemisinin Norveç ta· 
rafından serbest bırakılması almanla
rın saraılan ıinirleri üzerinde ıert 

darbeler tesiri yapmııtır. Haftalar 
geçtikçe dünyanın diğer mUletleri 
daha iyi münasebetler teıfs etmek ve 
yeni bir sulh ve huzur devresi açmak 
husuıundaki mUıterek arzu ile biri. 
birlerine yakıa,ırlarken Almanya ken· 
dl hiddetine terkedilmit bUyUk mil
letler içfn umumi btr tehlike ve lrU
çilkler içln bir tehdit halinde kalmı§· 
tır.,. 

-3-

Glrptekl hayı harbinden sonra Deyi Meyi soruyor : 

Göring'in nOmağlUp 
hava kuvvetleri nerede? 

Pariı, 7 a.a. - Havacılık mahafili, dt1nkU hava muharebeef
Dka mUttefik tayyarelerin manevra kabiliyetlerinin yeni bir de
llll ve faik düıman kuvetlcrine hücum etmekten korknuyan 
franaız tayyarecilerinin cüret ve cesaretlerinin beliğ bir nif ane
~ olduğunu beyan etmektedirler. 
IMr iki tarafta da yalnız avcı tay· -----------------

yarelerl vardı ve bunlara hiç bir iı· 
tikpf tayyareal refakat etmiyordu. 

Ayni mahafil, yüksek kumandanlı· 
ğın sadece alınanların "muhakkak" 
olan zayiatlarını bildirmiş olduğunu 
ehcmiyetle kaydetmektedirler. Maa • 
mafih düşmüş başka alman tayyaresi 
bulunup bulunmadığını anlamak için 
üzerinde hava muharebesinin vukua 
gelmiı olduğu ormanda arattınnalar 
yapılmaktadır. 
Yarı resmi bir tebliğ, dilnkil muha

rebeyi "milhim ve çok manidar bir 
zafer0 diye tavsff etmektedir. Bu teb· 
liğ il!ve ediyor: 

Bu muharebe, franıız pilotlarının 
yüksek meziyetlerinin yeni bir deli· 
li olup fransı.z tayyareciliği malze· 
mesinin kıymetini göstermektedir. 
Hattı müstakim Uterinde Mener
schmldt'ler, biru daha ıeri hareket 
edebilirlerse de akrobaıi mevzuu,bas 
oldufu :ıaman, franıız tayyareleri
nin ialkiyetinden ittlbaha mahal yok-
tur. 

Tayyareler amerikan mc:wnul&tı 

Pariı, 7 a.a. - İyl bir menbadan 
ötrenildiflne töre dUnkU hava muha
rebeıine ittirak etmit olan bUtUn 
franıız tayyareleri Curti11 markalı •· 
merlkan tayyareleridir. 

"NamafUip tayyareler nerede?,, 

Londra, 7 a.L - DilnkU hava mu· 
harebealnden bahseden Daily Mail, 
soruyor: "G6ring'in namağlup hava 
kuvetleri, hani nerede?" 

Bu gazete, lllve ediyor: 
"Ne ingiliz tayyareleri, ne franıız 

tayyareleri bu namağlup hava kuvet
lerlne tesadüf etmif değildirler. Bu 
harbin en bUyUk hava çarpıtması o
lan dilnkil hava muharebcai, müttefik 
tayyare ve tayyırecllcrlnin faikiye
tinl a1ik!r bir ıurette ispat etmekte
dir.'' 

Sabala teblifl 

Parlı, 7 a.L - 7 teırinlaanl ıabah 
teblitl: 

Gece ıakln ıeçmlftlr. 

A.,,_ teblifi 

Pariı, 7 a.a. - 7·11-939 &kjlm teb -
litl : 

Cephenin muhı.Jtf noktalarında 
mevzii ketif kollan ve topçu faali • 
yeti olmuıtur. 

Cephetlelıi v~iyef 

Parla, 7 a..a. - A•kert vasiyet 
Sarrelouiein garp mıntakasında kü

çük alman müfrezeleri tarafından ya
pılan iki ufak taarruzdan baıka, cep
henin bUtUn imtidadınca, kayda değer 
hiç bir hidiac olmamııtır. Cephede 
mev.ıiler aynen muhafaza edilmekte -
dlr. Dütman müfreıelerlnin her biri 
yalnız bir defa harekete geçmiı ve bu
hareklt, Vamdt ormanında ba'layıp 
Biıt~n nehri vidiainin te§kil ettiği 
oldukça derin ve münhat mıntaka bp. 
yunca devam eden kııımda cereyan 
eylemiftir. 
Franıız kıtalarının, Forbach'ı tahli

ye ettiklerine dair, yabancı memleket 
lerde bir tıkım rivayetler çıkmıttı . 
Sel&hiyetli aakert mahfiUer, Forbach· 
ın elan franıız kıtalarının i§gali al -
tında bulunduğunu katiyetle ifade 
etmektedirler. Kıtaat, Forbach mın
takaaında, alman era.ıisinde k~in iki 
tepe ile iki kasabayı halen i§galleri 
altında bulundurmaktadırlar. 

Alman askerlerinin kontrolü 

Londra, 7 a.a. - Deyli Sketç gaze • 
tesi, Sigfrid hattı gerisinde sew•ar 
kilttiphaneler tesis edildiğini haber 
vererek diyor ki : 

Hitlerin ati hakkındaki korkuları, 
kıtaat içine sokulan casusluk aiste -
minden anlaıılmaktadır. Her kütüp -
haneye memur edilen bir destapo a • 
janı, kiltilphancdeki kitaplar arasına 
sokuıturulmuı mu.ıur eserleri okumak 
iıtiyen askerleri kaydetmekte ve bun
ları aıkı bir nezaret altında bulun -
durmaktadır. 

ltalyan gazetelerinin nqriyatı 
Roma, 7 a.a. - Garp cephesindeki 

askert harek!t hakkında fransız as -
keri münakkidJerinin verdikleri iza· 
hat italyan gazetelerinde geni' bir 
yer tutmaktadır. 

Dokuz franıız avcı tayyaresiyle 
27 alman tayyaresi arasında cereyan 
edip 9 alman tayyareainin silkutlyle 
neticelenen ıon hava harbi, baıı gUn
lUk &&zetelerde iri bqlıklarla neırc -

Vltnoda bir idam 
Kaunas, 7 a.a. - Vilno divanıhar

bı, polonyalı Filijov'u Litvanya oto
ritelerine kartı yapılan iıyanın mü
rettibi olarak, idama mabk<im etmit 
ve hüküm infaz olunm~ur. 
Divanıharp, Filijov'1Ul lıard9flerin· 

den birini 15 sene .ttrgtine mahkum 
etnıiştlr. · 

Thetis denizoltts1nda 

bir tecrübe yapıldı 

Londra, 7 a.a. - Şlmdl, Galle. mem· 
leketinln timal sahilinde kAtn Jııloel
fre koyunda demirli Thetiı tahtelba
hirinin pronıında amirallık tahkikat 
hlikimleri ile tahtelbe.hiri lmal eden -
ler tarafından bir ekaeniz yapıhnıt • 
tır. Netice zamanında tebliğ edllccek· 
tir. 
Kın kurbanlannthm !4 klfi Tb.tis

te bulunmakta iaeler de baga.ı mua· 
yene edilen kısımda det11lerdir. 

Dört Almın b*lyellsl 
merasimle gömüldü 

Londr.a, 7 a.L - Geçen hafta Kent 
ıahilinde bulunan dört alınan behri -
yetisinin ce-sedi bugün bir aakerl me
zarlığa askert merasimle gömülmüş -
tür. 

Cenaze meraaimine bUtUn lngiliz 
a&kert ıı:arnlzonlan mümenillcri ve 
yardımcı ıerviıe mensup kadınlar iş· 
tirak etmi§lerdir. Tabutlardan ikisi 
alman ve naı:i bayraklariyle l>rtillü i
di. 

Alman ideolojisi 

kalıp değiştiriyor 
Bilkreı, 7 a.a. - Havas Ajansı bil· 

diriyor : 
Yeni alman - aovyet doıtluğu, Al

manyayı ideolojlıinl yeni vaziyete 
uydunnak mecburiyetinde bırakmak -
tadır. Nitekim "dilnya boltcviklik ha· 
reketiyle mücadele,, organı yerine, 
yeni bir aylık mecmua çılanıya ba§ • 
lamıştır. Bu mecmuanın adı "Hare • 
ket" olup, iıminin altındaki ba§lık 
tudur: "PlUtokrul ile n millotJerin 
tahriki ile mücadele organı." 

İstanbul' da 
piyasa gittikçe 

canlanıyor 
İstanbul, 7 (Telefonla) - HükUme

tin verdiği bir kararla bir müddet e· 
vel ihracı menedilen birçok toprak 
mahsullerinin liıansa tföi tutulan ve 
birçok ihraç maddelerimizin üzerine 
konan fevkalAde tedbirlerin kaldırıl· 
ması dolayısiyle İstanbul piyasasında 
geni§ mikyasta bir canlılık ba§laınt§· 
tır. Bu maddeler üzerinde iş yapan ih· 
racatçılarımız, muhtelif memleketler
den vaki olacak teklifleri önlemek u. 
zere hazırlıklara başlamışlardır. 

Sahlacık milli binaların 

m~hammen bedelleri 
Maliye vekaleti, satılacak veya ki· 

raya verilecek milli emlakin arttırma 
ilanlarına derci lazım gelen muham· 
men bedellerinin ne şekilde tahmin 
edileceğini uzun bir izahname ile 
alakalılara bildirmiııtir • 

Toprak mahsulleri ofisi yulaf ve 
arpa da alacak 

İcra Vekilleri Heyeti, toprak mah· 
sulleri ofisinin buğday gibi stok yap· 
mak Uzer yulaf ve arpa da mübayaa 
edebilmesini kabul etmiştir. 

dilmektedir. 

lngiliz tayyarelerinin yaptığı 
kqifler 

. Londra, 7 a.a. - İngiliz tayyarele
rı, garbt Almanya üzerinde 4 ist ik
şaf UÇU§U yapmı§lar ve bir çok kıy· 
metli fotoğrafiler almışlardır. Bu tay
yarelerden b1ri, il11ülharekeıinı dön
memittir, 
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C enaze mera•imi-Zeki Kocamemi (birinci mükafatı kazanmıttır) 

Sanat bahisleri : 

Birinci Devlet Res.im 
ve Heykel Sergisi ve 
mükôfat kazananlar 

'Birinci Devlet Resim ve Heykel Ser 
gisini, sanat hareketimizde bir mer -
hale olarak kaydetmelidir. Her nesil
den hemen bütün türk ressamlarını ve 
heykeltraılannı geniş salonunda top -
layan bu sergi, her bakımdan büyük ve 
isabetli bir hamledir. Salonundan tu -
tun da tertip ve tanzimine kadar, kü -
tat resminden günlük ziyaretçilerine, 
tuval adedinden eserlerin keyfiyetine 
n nihayet mükafatından mükafat ka
zanan tablolara kadar her şeyile bizim 
yüzümüzü güldürmüştür. Zannederim 
ki içinde sanat aşkı taşıyan hiç bir 
kinae, türk resmi namına, Maarif 
Vckilliği'ne şükran duymaktan ve ser
giyi hazırlayan Gi.izel Sanatlar umum 
müdürlüğünü tebrik etmekten kendi • 
ni müstağni kılamaz. 

Yetmiş beş sanatkarın üçyüz kadar 
eserini ayrı ayrı gözden geçirmek ve 
bu yetmiş beş sanatkarı hakkını vere -
rek tetkik etmek bu sütunlar için im • 
k4nıız bir şeydir. Şimdi umumi hir 
gözle yapacağımız bu kritiğin daha 
ctraflısı, "Güzel Sanatlar., mecmuası
nın ikinci sayısında yapılacaktır. 

İllr: olarak aklıma gelen Zeki Koca
nıeme"dir. Yetmiş bu kadar "ressamın 
arasından -Çallı mü:.tesna. O, üstad • ' 
lığına yaraşır bir jestle konkura gir -
medi- birinci mükafatı almak bir işt ir. 
Bu, "cenaze merasimi., tablosu, sahi· 
d en serginin en güzel eseri mi? Üze- . 
rinde bir çok fikirler yürütülüyor. Bir 
çok taraflarından tenkitlere uğramak -
tadır. Bana göre, " cenaze merasimi ,. 
her ıeyden evel büyük re.o;imdtndir. 
Yani klasik manasında, öz resim san
atı manasında büyük resimden ... Onda 
büyük forma doğru atılmıı geniş bir 
adım, ölçülü bir müvazene, ne yaptı
ğını bilen ve bir takım tecrübeleri ge-

Erciyef • Turgut Zaim 
(ik inci mükafatı k":zanmııtır) 

Figür. Bed ri Rahmi Eyüboğlu 
A rif Kaptanın küçük peyzajile 

beraber 
çirdikten sonra kemalin ve olgunuğun f k ) 
eıiğine basmıı bir aanatkirın işçiliği (üçüncü müka atı a.ıanmıttır 
var. laştırmağa çalışan Turgut'un bu tab -

Zeki'nin her eserinde gördüğümüz 1 )osunda da aynı fantazyayı buluyo~ -
mükemmel bir dessenin çevirdiği sunuz, deı;senden fazla renge ehemı • 
bu çok figürlü kompozisyonda ev- yet veriyor ve tabiatın değil, hülyaaı
vela mevzu büyük bir muvaffakıyetle nın renklerini arıyor. Tatlı gamlar 
ifade edilmi!tir. Gamlı atmosferi, ha- bulm<t.kta çok mahir ! Onun yüzlerin
maal yeşilliği bana Poussin'in asıl de gözler, yanaktan bakar. Kadınları, 
peyzajlarını hatırlatan bu tabloda her insandan fazla nebatlara, çiçeklere 
hangi bir tezyini kapris, ho1 görün- benzer. En uzaktaki eşya, en yakın 
ıiln diye aranmış renk oyunları, ve plandakilerle yanyana durabilir.Onun 
nadiren coşkunluktan, çok defa bil- resimlerinde hiç bir tabiat kanunu, 

' gisizlikten gelen havailikler görme - hiç bir mekan müvazeneıi , değişmez 
dim. Bilakis, plastik bakımıdan, sağ- ve oozulmaz değildir. Bütün manzara 
lam ve tutumlu bir palet, lıilgi, me • bir havailik ve ıerhoşluk içindedir. 
tot ve aşk gördüm. Mevzuu trete Erciyeş'te de aynı serazatlığı görüyor 
ediş itibarıyle mükemmel ve kusur- sunuz. Yalnız bu tuvalde diğerlerin -
suz olan Zeki eğer büyük ışık gölge den farklı olarak Perspektiv de var. 
planlariyle işe ba§ladığı halde, öndeki Minyatür esprisine aykırı. Fakat yi
detaylara indiği zaman, arka plan- ne minyatiirden... Turgut'un, bütün 
daki peyzajda gösterdiği muvaffa- diğer arkadaşlarından ayrı ve belki de 
kiyeti de gösterse ve dömi - tent hepsinden orijinal olarak tuttuğu bu 
bir çalışmıya düşmeseydi, belki yol onu nereye götürecek ? •• Resimle
de bir şaheser vermiş olacaktı. Bun- rinde fazla ve hazan yorucu olan o 
dan başka, arkadaki küçük figürle- tezyinleri, renk israflarını, aral.>eıkle -
rin umumi ahengi bozduğunu, ön rindeki o başı boşluğu ve nihayet ga
plandaki atların fonla ~arıştığını ve yet tehlikeli olan rahatlıklarını, daha 
ba:an yer .. yer kı~":'e.tlerın aksamı~ ?.1- sağlam, daha yorucu, hatta çirkine 
cugunu so~leyebılırız. Fakat . b~tun doğru giden ve endişelerle dolu olan 
b;-ı~ıa;a ragmen cena~e ~e-~as~~ınde bir resim için bir gün feda edecek mi? 
Eızı hır ?akışta saran hır buyuk.luk var. Buna rağmen 0 resimler güzel 1 
lıte resım .bu tabloda ba~lar dıyorsu - Şiir dolu ı Mesela o Erciye§. bize 
nuz. Bu, hır sanatkarın ılk .merhalede Hindistan'ın, minyatürlerinde gördü
elde_ edebileceği en ~ü~ük m~vaffakı- ğümüz masallar dünyasından bir per
yettır. Cenaze .mera~ımı:.belkı de salo- de açıyor. Fakat öyle de vefasız bir 
nun en kuvetlı eserı degıl ! Fakat bu hali var ki • • • İnsan onların " bir 
en kuvetli eseri, jüri dışında bir _kere varmıf bir yokmuş .. olmasından kor
de bi~ ar~sak, öy~e sanıyoru?,'1 _kı, ~-u kuyor. Bununla beraber, bu yolda 
payeyı, yıne Zekı Kocamemı nın ku- Turgut'un sebat etmesinden, çok ha -

"'k " a merasimi ne yahut çu cen ze " • yırlı ve çok güzel bir netice ümit et-
mavi örtülü natürmort'u ile küçük memize veıile oluyor. 
peyz~jına -~erecekti_k. Ze~i:yi tebrik Üçüncü mükafatı aralarında bölüte
ederım. ;rurk resmı, kendısınden çok meyen diğer iki reıme gelince; Arif 
ıey beklıyor. kaptanın küçüle peysaj'ı serginin en 

İkinci mükafatı kazanan Turgut Za- iyi eserlerinden biridir. Gerçi Arifin 
im'in " Erciye§ .. i, Zeki'nin tuvalin • orada daha güzel eıerleri de var ••• 
deki çalıımaya taban tabana zıt bir Hatta, onun tablolarını ıeyrederken, 
ruhtadır. Kendisini tanıdık tanıyalı, ikinciyi birinciden, üçüncüyü ikinci -
prk minyatörlerinden aldığı bir ilha- den ilA ... g1h:el boluyoraunuı:. Bir d i
mı, "tue ve saf bir plbtik aıkla üılub- &er ınakalımde de 9Ö>:llmlttitP- 1taP. -

ULUS 

Amerika'nın 

. bitaraflığı 
Son kanunla alôkadar 

nizamnameler 
Haydpark, 7 a.a. - B. Roosevelt, 

dün bir müddet "harp vesait ve me
nabii mecfüi"nin raporunu tetkik ile 
meşgul olmuştur. Bu raporun milli 
vaziyetin vehamet kesbetmesi takdi
rinde silahların ve harp zamanında 
lazım olan sair maddelerin imalini 
tanzim etmeğe ve ima13t miktarını 
arttırmağa müteallik bazı vesayayı 

ihtiva etmekte olduğu söylenmekte
dir. 

Reisicümhur, beynelmilel vaziyet 
hakkında mütalea serdetmekten icti
nap etmiş ve bilhassa alman hüküme
ti tarafından yapılan protestoları 
Norveç'in reddetmesi me:;.e}esi hak
kında hiç bir şey söylememiştir. 

Vaşington, 7 a.a. -Hariciye neza
reti, bitaraflık kararnamesi ahkamı
na tevfikan, 

1. - Muharip memleketlerin sivil 
ahaliı.;ine yardım maksadiyle yapıla -
cak mali teşviklere müteallik nizam
nameler, 

2. - Amerika gemilerinin gemi 
derununda inzibatı muhafaza için za
zuri olan mıktardan fazla silah taşı

malarını meneden nizamnameler, 
3. - Amerikan tebaasının Atlas 

okyanusunda 35 derece arzı şimalide 
ve 66 derece tulügarbide muharip ge
milerde seyahat etmelerini meneden 
nizamnameler neşretmiştir. 

Amerika'da da 

nıektupla 

propaganda yapılıyor 
Nevyork, 7 a.a. - Almanların mek

tuplarla yapmakta oldukları propagan 
dalar, Amerikaya kadar gelmektedir. 
Alınan mektuplarda İngilterenin Po
lonyaya gaz vermiş olduğu yazılıdır. 

N ev J ersey hiikümeti dahilinde poı 
ta memurları, şehirlerin ehemiyetine 
göre alınan mektupların 300 ila 700 
arasında tehalüf etmekte• olduğunu 
beyan etmektedirler. 
• Nevyork §ehrine hiç bir mektup gel 
memiştir. 

tanı, banliyö ıemtleı-ine, köşe manza • 
ralara, fakır insanlara ait meskenlerin 
arka sokaklara bakan cephelerine düş 
künlüğü ve o peysajları trete edişi ba
kımından diğer arkadaşlarından ayır· 

mak lazımdır. O bizim Lir nevi Utril
lo muz mu olmak istiyor ? Keşke bu
nu istese ! .. Bilerek veya bilmiyerek 
o kendine böyle bir yol tutmuştur. Bu 
yolda verdiği eserler bütiin sergilerin 
daima en iyi tuvalleri arasında yer a-
lıyor. Ve buna layık.. Desenin 
kuvetine, tatlı paletinin şiirini 
katabilen, daima sıcak ve cana yakın 
renklerinin yerlerini iaabetle tayin e
den bu sanatkarımız da, aynı zamanda 
ne yaptığını bilen, metiyesinin ehli o
lan bir ustalık var. O resimlere bak -
tığınız zaman hiç bir plastik zaaf bul
muyouunuz. Bütün kıymetler yerli 
yerinde, her biri bitmiş bir resim 1 •• 
Fakat bir sanatkarın her eserinin bit -
miş görünmesi ve bir çırpıda güzele 
mal olması pahalıya da mal olmasıdır. 
Şunu demek istiyorum ki, Arif bir ga
yeye varmış gibi bir hal içindedir. Bu 
rada kaldığı takdirde yapacağı eser -
terin artık bir tekrar olması tehlikesi 
vardır. Bu kolayca yakaladığı " gü -
zeli ,. tahrip etmenin yollarını ara -
malı ve paletini biraz da şiirsiz boya
lardan kullanmaya başlamalıdır diye 
düşünüyorum. 

Yine üçüncü mükafatı alan Bedri 
Eyuboğlu'nun figürü, bize yeni bir 
Bedri getirmiyor. Sergideki panosu
na bakınca anlaşılıyor ki Bedri bu 
sergi için fazla çalışamamış l Askeri 
vazifesini yapmakta bulunması bunun 
en mühim sebebidir. Bununla beraber, 
bu yeni tuvalleri de yine hep ayni ta
zelikte, aynı giizcllikte ve hep aynı 
araştırmalar içinde ... Pano Eskizi en 
çok beğendiğim eserlerinden biri ol -
du .. Sıcaktan ziyade soğu~a kaçan 
renklerle namütenahi bir fantezya, na 
mütenahi, bir hillya . . . Ve biraz da 
firari bir güzellik.. Nitekim şimdi bu 
satırları yazarken peysaj. gözümün ö
nünde tamamen canlanmadı. Onda gör 
düğüm güzellikleri ve renklerindeki 
hevesleri anlatamadım. Bütün Bedri 
itte bu havailiktir. Onda en büyük me· 
ziyet ve en büyük kusur olarak gö
rülen taraf.. Mütemadi bir araştır
ma ihsas eden tuvallerinde. neden bir 
" icra kolaylığı .. da sezilmektedir ? 
Ressamlarımızın en zengin kumaşa -
tısı olan Bedri, çirkinle ne zaman gü
reımeye başlayacak !.. Bilinmez fakat 
batlayacaktır .. Mükafat kazanan eıer
le ri böylece umumt olarak gördükten 
sonra timdi büttin sergiyi gezelim. 

Ahmet MUHiP 
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TÜRKİYE 

Bayram maçlan 
Radyo Dıluıyon Posıııları 

TURKİYE Radyosu - ANKARA Radvosu 
-Dalga uzunlutu-

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

A N K A R A 

İstanbul muhteliti ve Matbuat 
tak~mı bayramda geliyorlar 

ÇARŞAMBA: 8.11.1939 
12.30 Proıram, ve memleket saat ıyarL 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberlerı. 
12,50 'fürk miııiği (Pi,) . 
13.30- 14.00 Miııik (küçiık orkestra - ıef: 

Necip Aşkın). 
ı - Tschaikowsky: Milletler suiti. 
2 - Viktor Hruby: Viyana opere· 
tinden potpuri. Ankara bölgesi bayramda yapılacak 

müsabakalar için programını hazır • 
larnıştır. Haber aldığımıza göre, İ& -
tanbul muhtelitinin Ankara muhteli
ti ile bayramın üçüncü günü karşı -
laşmaıu tahakkuk etmiştir. Aynı gün 
beden terbiyesi genel direktörlüğü -
nün İstanbulda Çengelköyde açtığı 
kursun talebelerinden müteşekkil ta
kımla Gazi terbiye enstitüsü takımı 

arasında bir hentbol maçı yapılacak -
tır. O gün İstanbul matbuat takımı -
nın da Ankaraya gelmesi beklenil -
mektc:dir. Bu takdirde Ankarada ga
zetecilikle alakalı futoolculardan mü
rekkep olmak ÜLere kurulacak takım, 
İstanbul gazetecileriyle oynayacak -
tır. 

Öğrendiğimize göre bayramın ikin
ci giinü Ankaradaki lise, me~lek ve 
yüksek mektepleri arasında 939-940 
senesi spor faaliyeti de başlamış o • 
lacaktır. 

Bu müsabakalara erkek ve kız tale
belerimiz iştirak edeceklerdir. O gün 
Gazi terbiye enstitüsü ile yüksek zi
rat enstitüsü araı.;ında futbol, Maarif 
cemiyeti li:.esi ile erkek lisesi arasın
da hendbol ve İsmetpaşa kız enstitü
sü ile Gazi terbiye enstitüsünün kız 
talebeleri arasında voleybol maçları 
yapılacaktır. 

Bir tavzih 
Matbaamıza kadar gelen veya tele

fonla bizimle konuşan bazı sporcu -
lar, Ankara lik: maçlarının fili neti -
celerine göre tanzim etmekte oldu -
ğumuz puvan cetveline itiraz etmek
tedirler. Filhakika kulüblerden bazı -
)arının nizamsız vaziyetleri dolayı -
siyle hükmen yenilmiş sayıldıklarını 

biliyoruz, Ancak, bu gibi takımların 
sahaya çıkarılmamaları lazım gel -
diği de ına!Umumuzdur. Buna naza -
ran, alakalı !arın resmi tebligl~rini a
lıncaya kadar puvan cetvelimizi sa -

Behçet Kemal Çağlar'ın 
Halkevindeki konferansı 

Behçet Kemal Çağlar dün saat 17.30 
da Ankara llalkevinin bir salonunda 
toplanan seçkin bir kalabalığa verdi
ği konferanıta Türkiyenin iklim ve 
manzara hususiyetlerini, milli raksla
rın ve halk türkülerinin emsalsizliği
ni, halk ve köylü sohbetlerinin derin
liğini anlatmış, memleket sevgisini 
ve samimiyetini belirtmiştir. 

Bir seri konferansa methal olduğu 

.zikredilen bu mukaddemeden sonra 
bu defalık Gümüıane - Bayburt - Er
zurum yolculuğunun notlarını, ihti
saslarını, bu seyahatte elde ettiği di
ni halk türkülerinden ve masalların
dan parçaları bu yeni gördüğü yurt 
türkülerinden aldığı ilhamla yazdığı 

~iirlerini okudu. 
Yer yer halk nükteleri ve köylü soh 

betleriyle de renklenen bu konuşma, 
memleketi görmenin ve halkla konuş· 
manın bir sanatkar üzerindeki yapıcı 
ve yaratıcı tesirini canlı bir misalle 
tebarüz ettirmiş oldu. 

Birçok defalar hararetle alkışlanan 
bu konuşma ile Halkevi bu yıl daha 
çok rağbet göreceği anlaşılan kışlık 

konferanslarına başlamış bulunmakta 
lır. 

Giresunda yoksullara 

yapılan yardımlar 
Giresun, 7 a.a. - Giresun "Yardım 

sevenler" kadın cemiyeti bugüne ka· 
dar 200 den fazla yoksul aileye para 
yardİmında bulunduğu gilıi 150 fakir 
ailenin de kışlık ihtiyaçlarını temin 
eylemek ve bir çok fakirleri de giy
dirmek suretiyle genit yardımda bu
lunmuştur. 

Cemiyetin bu hayırlı çalııması mu
h itimizde büyük bir takdirle kar -
ıılanmıştır. 

Burdur'da büyük bir 
ilkokol inşa edildi 

Burdur, 7 a.a. - Merkeze haclı 
Celtekçi nahiyesinin Belonu köyün
de yeni yapılan büyük ilk okul bina
sı ile gene bu köyde dikilen Atatürk 
büstünün açılışları yapılmıt ve bu mü 
nucbetlc yapılan törende vllimiz 
Sadri Aka ile Parti ve belediye reiıle
rl, Tilty et crklııı w civard• ıelen 
biDlercc halk balunmuftUr. 

hada filen kazanılan neticelere göre 
tanzim etmekte devam edeceğiz. 

Romanya futbol 

Federasyonunun 

yar.>tığı bir teklif 
Romanya futool federasyonu 15 ilk

kanunla 25 ikincikanun arasında üç 
maç yapmak üzere memleke\imize 
gelmek teklifinde bulunmuştur. 

Futbol federasyonumuz 16 ilkkli • 
nun cumartesi ve 17 pazar günleri 
Ankarada ve 20 ilkkanun çarşamba 

günü de lstanbulda üç maç yapabile -
ceğini bildirmi~ ve zaı;uri masraflar 
için de makül bir miktar tayin et -
miştir. 

İki federasyon mutabık kalabildi -
ği takdirde önümüzdeki ay zarfında 
Ankara ve Bükreş muhtelitleri ara -
sında güzel ve heyecanlı iki müsalıa
ka seyretmek imkanı hasıl olacaktır. 
İngiliz amatör futoolcularının ziyaret 
lerindenberi böyle bir maça hasret 
olduğumuz için, yapılmakta olan mu
haberatın iyi bir şekilde neticelen -
mesini temenni ederiz. 

Atatürk koşusu 
A nkara atletleri Atatürk'ün Anka -

raya ilk gelişlerinin yıldönümü olan 
27 ilkkanun tarihinde her sene bir 
kır koşusu tertip eOnekte idiler. 
Öğrendiğimize göre, koşular bu yıl 

gene yapılacaktır. Atletizm f ederas -
yonu, müsabakaların aynı gün büti.in 
yurtta icrası için icap eden tedbirleri 
almış ve bölge ajanlıklarına talimat 
verilmiştir. 

Bu yıl Ankaraclaki ' müsabakalara, 
kulüp, mektep ve diğer müesseseler -
den iştirak edecek atletlf•rin bir kaç 
yüzü bulacağı tahmin eöilmektedir. 

" .. ? • " 

Yulius Streichen 
serbest bırakıldı 

Zürih, 7 a.a. - Berlinden haber ve
rildiğine göre, Streichcr serbest bı • 
rakılmıştır. Harbin başlangıcındanbe
ri Nürembcrg nazi partisi toplantı -
larında ilk defa söz alan Streicher, 
yahudilerin Polonya buhranına sebep 
olduklarını, Fransa ve İngiltere ile 
beraber, harpten onların mesul olduk
larını söylemiştir. 

Münih gazeteleri bu nutku, aayfa
lrının alt kısmında, başlıksız ve dört 
satırdan ibaret olarak neşrediyorlar. 
Streicher h üriyetini kazanmış ise de, 
gözden düşmü~tür. 

Mançukuo Almanya'ya 
ihracat yapacak 

Tokyo, 7 a.a. - Domei Ajansından: 
Mandchukou hükümeti, mahsulatını 

Almanyaya Siberya tarikiyle gönder
meğe karar vermiştir. Bu ihracat, de
niz tarikiyle yapılıyordu, fakat Avru
pa harbinin zuhuru yüzünden bahri 
ticaret felce uğramış olmasına binaen 
inkıtaa uğramıştı. 

Almanya - Mançuri ticareti ameri· 
kan donları üzerinden yapılmaktadır. 

Bu husus hakkında Sovyet Rusya ile 
Dairen'deki alman meclisi arasında 
tam bir itilaf aktedilmiş olduğu söy
lenmektedir. 

Almanya'da tasarruf 
propagandaSI baıladı 

Berlin, 7 a.a. - Zürihten haber ve
rildiğine göre, alman ahaliyi tasarru
fa davet eden bir beyanname neşre -
dilmiştir. Tasarruf hesapları kaydını 
temin için mektep talebesi, muallim
leri başta oldugu halde tasarruf san
dığına götürülmüş ve orada, muallim
ler tarafından tesbit edilen meblağla-
rı yatırmışlardır. • 

Alman sefirleri işlerinin 

kJına avdeteHiler 

3 - Martin Uhl: Herke.e. 
4 - Heuberger : Şark'da. 

18.00 Program. 
18,05 Memle.ket saat ayarı, ajans ve me

teoroloji haberleri. 
18.25 Türk müziii Çalanlar: Fahire :Ver• 

aan, Refik Feraan, Cevdet Koa..ıı, 
Reşat Erer. 
l - Okuyan: Melek Toltcöz • • 
1 - Şetaraban peşrevi. 
2 - Fa.he. şetaraban prln: (~ 
vuslat içilain). 
3 - Sadettin Kaynak - ıetarMaıa 
şarkı: (Gecemiz kapkara). 
4 - Dede • şetaraban prkt: (06· 
zümden gönlümden). 
S - • , •• - ietaraban şarkı: (ltah• 
çderde aşlama) . 
II - Okuyan: Semahat Ö.ıdCJJML 
1 - Re~at Erer: Keman taksimi. 
2 - Lemi - . uşşak şarkı: (Giinler 
ıeçiyor)~ 
3 - Attaki - uşşak şarkı: (Se<rda. 
ma• yakın gel). 
4 - Klarnet Şükrü - uş$ak prku 
(Geıer dolaşırsın) . 
S - Uşşak saz s"cmaisi. 
lll - Okuyan Sadi Hoşses. 
1 - Selihattin,Pınar - karcıııar pr
kı: (Sana göniı1 verdim). 
2 ~ •• • . · ~ karcıgar· şarkı: (Bikesil 
biçareyim) 
3 - •.•..• hical türkü: (Dağlar 
dailar viran dağlar). 

19.25 Konuşma (dı~ politika hadiseleri). 
19.40 Tiırk müzi"i (fasıl heyeti ) , 
20.20 Temsil: "Hir ad koyamadım" (Ya

zan: Rifat Nerin) . 
20.50 Konuşma (haftalık posta kutusu). 
21.10 Mudk (Riyaseticiımhur bandosu -

şef: İhsan Kıinc;er). 
1 - Theo. lfopprecht: Mars. 
2 - P. Lacome: La Ferla (İspan
yol suiti) . 

I.os Toros. 
Larcja. 
La 7.ar.lUela, 

3 - ] . J. Mayan: Denizde gece. 
4 - H . Maquet: Anamlılar dansı. 

22'.00 Memleket saat ayarı, ajans haberle· 
ri : ziraat, esham - tahvilit, kamb:. 
yo · nui(ut hor!\ası (fiyat), 

22.20 Se rbest ~nat. 
22.30 Miiıik (opera aryaları • Pi.). 
22.55 Mı.iı:ik (cazbantl - Plı), 
23.25 Yarınki program. 
23.30 Kapanış. 

Yeni Hatay " mebusları 
~ . . 

şerefine valinin ziyafeti 
Antakya, 7 a.a. - · Vali Şükrü Sök

mensüer yeni"seçilen Hatay mebusları 
şerefine dün akşam turizn\ otelinde 
bir ziyafet vermiş ve ziyafe'tte parti 
müfettişi Reşit Tankut ile pa~ti tara
fından mebusluğa namzet göııterilen 
zevat hazır bulunmuşlardır. 

Yeni belediye meclisi ilk toplantı
sını yaparak riyasete Sadık Yurtınan'ı 
seçmiş ve daimi encümen izala:ını a· 
yırmııtır. 

Hatay'ın diğer şehirleri belediye 
meclisleri de ilk toplantılarını yapa
rak reislerini ve encümenlerini ıeç

mitlerdir. 
Hatay vilayeti umumi meclisi inti

habatı önümüzdeki pazar günü yapı
lacaktır. 

Fransız vapurlars 

gene sefere başlıyorlar 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Öğrendi· 

ğime göre, harp dolayısiyle seferleri
ni tatil eden fransız vapurları bu haf· 
tadan itibaren İstanbulla fransız 1i • 
manian arasındaki seferlerine tek -
rar başlıyacaktır. 

lzmir' de C. H. P. Ocak 
kongreleri bitti 

İzmir, 7 a.a. - Cümhuriyet Halk 
Partisi, ocak kongreleri bitmi§ ve na
hiye kongreleri toplantılarına ba~lan· 
mıştır. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -Yakın istikbalin bol nüfuslu, ma- : 
mur, mesut ve kuvetli memleketi: E -

_ BÜYÜK TÜRKİYE ------ -
- Yazan : ORHAN CONKER : - -Bütün Kitapçılarda satılmakta- : -: dır. 4126 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
Bugün 

ULUS Sinemasında 

ARKA SOKAK 
Methur " Le Puritain" roma· 
nmdan yapılan büyük film 

ARTİSTLER: 
PİERR FRESNA y . VİVİAN 

ROMANCE 

Yepyeni dünya hava disleri 
Seanslar : 
12,15 - 14,30 • 16,30 - 18,30 ve 21 de 

Kopenhag, 7 a.a. - Almanyanın, 

geçen hafta Hitler tarafından davet 
edilen Moskova Roma elçileri Fon 1 
Schulenbcrg ve Fon Mackenzcn vui- l 
leri baıına dönmüılerdir. ~-······ Tli 2193 



u ı: us 

Belçika. Krah ansızın Helsinki'de daha fazla 
Hollanda'ya .gitti nikbinlik gösteriliyor 
(Ba~ı 1 inci aayl•d•) ı Jabtıir. 1 (Başı I incı' sayfada) 1 brelerinin batangıcında Almanya -

ıı~rih teki~d~ fi~irle.rin.i .izah etmele- Seyaltatin gaye.; netlir? Unsi anomi iımindeki Finlandiya nın göıtermiı oldufu aıtlı:•Nlatın, 
rı ve bu fıkırlerı bırbırıne yalnnlq- Halihazırda Belçika kırahnın ae - gazetesi, Finlandiya'nın müdafaa ted- ıebebi, o eenada Ruıyanın taleplerin-
tırmaları doğrudan doiruya kendile- yahatinin gayesi, henüz malum değil- \\irlerinin hakikatta bir harp hazırlı- de daha mutedil davranmaaı idi ve 
ri i~in mütküldür. dir. Fakat muhakkak: olan bir cihet ğı olduğuna dair Pravda gazetesi ta• alman mahafili, meaelenin buhranıu: 

Binaenaleyh, bütün komtulariyle varta o da kırat Leopold ile kıraJ~e rafından ortaya sürülen iddiayı &il- halledileceği ümidini l>Hliyordu. Şim 
iyi münaaebetler idame eden iki bita- VilMlmine'nin Oslo grupunun zihni- Jünç bulmakta ve "o halde Belçika. diki ahval ve ıuait dahilinde alman 
raf memleketin hükümdarları tıfatiy- yetine ve usullerine 14ldık olmakta Holanda ve İsviçre de harp hazırlık- mahafili, tovyet1erin beslemekte ol
le tavanutumuzu t

0

eklif ediyoruz ve devam 'etmek niyetinde olduklarını lan yapıyorlar" demektedir. dukl&rı ihtirasların Finlandiyadan 
bu tavanutumuz iltifat gördüğü tak- göıtermek arzuıunda bulundukları Bugün Helsinki'de evelki günler - 90nra İıveç ve Norvcçe ıirayet etmesi 
dirde, bir anlatmayı kolaylattırmak muhakkaktır. Son iki gün zarfında den daha fazla nikbinlik gösteriliyor takdirinde Almanyanın lakayd kala -
ve buna hadim olmak için elimizdeki iki paytaht ~rasında bir takım görüı- ve Moskova görüşmelerinin dostane mıyacağını beyan etmektedirler.,. 
bütün vasıtaları ve bizzat kendileri- meler yapılmı• ve bu görütmeler ne . bir sureti tesviyeye müncer olacag~ı ,. Muhabir netice olarak, Almanya -
nin dostane bir anlayıt zihniyetiyle ticcıinde Belçika- kıralı, Holanda kı- zannediliyor. nın harekete geçmeıi muhtemel olup 
bize verecekleri v~ııtaları kullanınıya raliçesine kendisi ile tuııhıen görütme-

r- Almanya'Ja hofnutıuzlulı olmadığının henliz meçhul bulundu -
hazırız. fe geleceğini bildirmiştir. ğunu beyan etmektedir. 

Bizce bu, kendi milletlerimizin iyi- Kıral Leopold, bunun ünrine dün Stokholm, 7 a.a. - Havas: Avenı· 
Uği ve bütün dünyanın menfaati ileti- akf&Jll saat 20,15 te otomobille Laha- ka Dagbladet gazetesinin Berlin mu· Almanyancn vaziyei 
zası olarak yapmıya mecbur olduğu- ye hareket etmiştir. Kıralın Brülı:sele habirine göre alman mahafili, Sovyet 
muz bir vazifedir. Öyle ümit ederiz bugün öğleden ıonra avdet edeceği Rusyanın Finlandiya meselesindeki 
ki, bu teklifimiz kabul edilecek ve bu tahmin olunmaktadır. hattı hareketinden dolayı memnuni -

Berne, 7 a.a. - Baslcr Nachrichten 

in Bertin muhabiTine ıöre Almanya 
ruı - Finlandiya ihtilafındaki kati ka-auretle de devamlı bir ıulh teaiai yo - Müliiltat •abalun ilti•İne lıaJar yetsizlik göstermektedirler. 

lunda ilk adım atılmıt olacaktır. aürJü Aynı muhabir, ilave ediyor : yıtsızlıiını muhafaza ve idame ede-
Wilhelmine, Leopold Amaterdam, 7 a.a. _Öğrenildiği- "Sovyet Rusya ·- Finlandiya milza- cektir. 

Briilıael'Jelıi intiba na göre kıral Leopold ile kıraliçe 
Brükıel, 7 a.a. - Hava•: Holanda Wilhelmine arasındaki görüşme, sa

Jnraliçesi ile Be~çiaa kıralı tarafın- bahın ikisne kadar devam etmiş ve bu 
dan yapıan mU.tterek ıulh tavauut görü,me eınaaında iki memleket ha
teklifi hakkındaki ilk intiba büY,ük riciye nazırları da hazır bulunmuştur. 
bir ihtiraz ve aynı umanda tam bir Belçika kıralının ziyareti' hedefi 
hayret kelimeleriyle hüliaa edilebilir. hakkında ketumiyet muhafaza edil-

Kabinenin aktettifi fevkalide top- melı:tedir. Resmi mahafilde zannedil
lantıdan sonra netrolunan teblil ha- diğine göre kırat avdet etmittir. Her 
riciye nazırının La Haye'ye .kıral ta- halde neredeyse hareket edecek ve hiç 
rafından yapılan ziyaret Ye enternaı - bir te,yi merasimi yapılmayacaktır. 

yonal vaziyet hakkında mnumt izahat Seyahatin ehemiyeti 
verdiğini bildirmekle iktifa etmekte-

. Pariı, 7 a.a. - Diplomasi mahfille-
di~ • 

rı, alman kıtalarının Holanda ve Bel-
Baıkaca hiç bir sarahat mevcut ol-

madığından bilhuea iki hükümdarı çika hudutlarında tabanüt etmit bu-
yeni bir ıulh tavaHutunda bulunma - lundukları ve Almanya'nın kendi me
) a aevkeden esaslı amiller hakkında nafiine muvafık' bir hattıhareket itti
bir takım faraziyelerde bulunmakta _ hu etmeleri için bu iki memleket ü-

d zerinde tazyikte bulunmakta olduğu 
ır. 

bir ıırada, Belçika kıralı ile Holanda 
Her ne oluna olaun aiyaat mabali

filin müttehid kanaatı ıud4ır lı:i, bu 
yeni tava.ut da ilkinden daha ziyade 
müabet bir netice vermiyecektir. Bir 
çok mahafilin enditc ile ıorduiu ıual 
ıudur : · 

"Acaba Almanya ne y..,acak •..e be
zı bitaraf hiiküinet merkezlerine a -
çıkça yaptıiı söylenilen tehditleri 
tatbik edecek midir?,. 

HollanJa lwJutlunJ•lıi 

"'"""' "''"'.,.; '.itam, 7 a.a. - Brük•elden buraya 
gelee haberlere göre Polonya harbini 
yapmıı olan alman hücum , kıtaları, 
Hollanda hududu boy;unca bulunuyor 
lar. 

Almanlar bunu izah için, mezkur 
kıtaatı Sicfrid hattı iıtihkimlarına 
yerle1tirmek imkinının bulunmadı • 
ğını ileri ıürmektedirler. 

Bu kıtaat aruında mühim miktar -
da tank fırkaları da bulunmaktadır. 

kıraliçeainin yekdiğerine mülaki ol
malarındaki ehemiyete iıaret etmek
tedirler. 

Aynı mahfiller, Brübel hükümetl
ne )Ayet Holanda ile mütterek bir mil 
dafaa pllnı kabul edecek oluru bu 
hareketinin doıtluğa münafi telakki 
edilecefinin diplomaıi tarikiyle ihtar 
edilmiı olduğunu istihbar etmi9tir. 

llti teulen biri 
Siyaıt mahafil, evclki gece La Ha

ye'de yapıan görüımcnin esas mev
zuu bu meselenin teıkil etmit olduğu
nu ve iktıaadi bitaraflık mcseleılni 
nazarıitiliara almaları lüzumuna i~-
re,t etmektedirler. . 

Oılo grupuna mensup diğer dev
letler gibi Belçika ile Holanda da bi
taraflığa müteallik Fransız - İngiliz 
tezi ile alman tezinden birisini tercih 
etmek mecburiyetindedirler. İşte Os
Jo grupuna mensup devletler mümes
ıileri, bu maksatla bugün Kopenhag'-

Bir alman fG%etninin lel-irleri da toplanmaktadırlar. _., 

Berlin, 7 a.a. - Hamburıer Frcm - B"flıca mütlriil 
denbladt, Belçika kıralı Leopold'un Bazı mahafilde ıöylendiğine göre 
La Haye'yi ziyaretini mıcvzuubah.iı bu devletl(rin mar~z kaldıkları en 
e~erek Avru.pa harbi arifeıin~e ~~l- büyük müıkül, Almanya'nın kendi 
çıka kıralı .~1~. ~olanda kıralı.çeı~nın noktainazarını meselenin teknik ve 
~~l~ tetebbuıunu hatırlat~ralt , dıyor , ti~ri ıahadan çıkmasını intaç edecek 

•. • . . .. . '~kılde zorla kabul ettirmeğe teteh-
Bı taraf ~e~leketler ıçın böyle hır büs etmesinden ileri gelmektedir. 

sHu.lhl t~ıebb.usku d~ha yapkmadk . fırsatı :Berlin hükümetinin, Belçika ve 
ıt erın 6 ıl tetrın nut un an ıonra Holandaya İngiliz _ Frans t · ·ı 

b .. . . Al lh k ız czı ı e 
.•~g?stermııtır. . ma~yanın ıu te alman tezi arasında mutavassıt bir hal 

lıfını Çemberleynın tıddetle reddet - ıureti kabul ettikleri takdirde Alman 
mesine meydan bıraltmadan bu fır - yanın bundan memnun kal ~ _ . .f . d·ı r d.. amıyacagı 
~ttan ıstı ade e ı me ,ıy 1·, nı ve Belçika ile Holandayı bitaraflık 

.. Alma~a, ~ z~an bıtaraflar~~ vazifelerini ifa etmemiş telakki edece 
goıterdıgı çekıngenlıkten dolayı mu- ğini ihtar etmiJ olduğu ilave edilmek 
teeaıir olmuştu ve bugün dahi bita - tedir. 
raf memleketleri İngiliz deniz dik • Siyasi mahfiller bu delilin Alman
tatörlüğüne pek zayıf bir mukavemet ya'nın Belçika ve Holanda'~a karşı 
göeterdikterini ve Holanda vapurları- yapacafı muhtemel her türlü harek t 
nın İngilizlerce tesbit edilen .liman - ·çin bir mazeret tetkil edebil ~ · 
1 k .b. . 'k'- . . .. ki ı ecegı 
ara uzu gı ı gıttı u:rını gorme e mütaleasını ıerdetmektedirler 

müteessirdir. ' 
Bu böyle gidene Avrupa ıulhunu, 

büyük devJetlc'rin olduğu kadar kü
çük devletlerin de menfaatlerine uy
gun olarak teıiı etmek mümkün ,o • 
lamı,Yacaktır. 

Brülıael'Je bir teblii çılıarıltlı 
Kıral Le9pold, kıraliçe .Wilhel

mine'nin kendiıini ubahley'in kabul 
etmit olduğu Lahaye sarayında Bel
çika ve Holanda haricjye nazırları ile 
görüımüttür. ' ' \ ' ! 

Dost 
Sovyetlerin 
bclyramı 

1 

(Baıı 1 ,.,1ci $aylada) 
Belga ajanll, bir tebliğ ne,retmi• · 

tir. Bu teqliğde bilhaaaa JÖyle denil- Molotof, V9roşilof, Kaganoviç, An
mektedir : • · · . · • 1 drecf, Mikoyan, Beria, Şvernik, Ma-

Kıra1 Leopold'un z'iyareh, Brük· lenkof, Dimitrof ve Luganin'in sovyet 
!el'deki ve ec

0

nebi memleketlerdeki mecliıine gelişlerini, şiddetli alkıılar
siya:ıi mahfilleri fevkalade hay~te la karşılamıştır. · 
düşiirmiiştiir. Deveran, eden bazı şa- Halk komiıerleri meclisi reiıi Mo
yialar hilafına olarak icra11na ıon da- lotof, teJrinievcl büyük sosyalist ih
kikada karar verilınit olmakla bera . tililinin 22 inci yıldönümü hakkında 
ter bu seyahatin Belçika ve Holanda- bir rapor okumuştur. Molotof kürsü-
ca vaziyetin vehamet kesbetmiı oldu- de görününce, halk tarafından, daki -
ğu suretinde tcfıir edilmemesi lazım kalarca süren alkışlarla karşılanmıt
gelmektedir. t~r. Molotof'un nutku, müteaddit de-

Oslo grupu :miimessilleri araıunda- falar alkıılarla yarıda kesilmiştir. Nu
ki temaslar, ilk ilk vaki olınuıtur, Bu tuk bittikten ıonra, hatip tekrar alk:ıı
temaılan yapmaktan mak,at, kati bir lanmıı ve aonra, Moıkova'nır;ı en rü· 
teıebbllı icratını cörü~mek olduiu zide artiatleri ve muaikitinaıları tara

ibi altlldc no~iuw t~atiıj de o- fandan büyük bir komer verilmittir •. 
--"!~~.;..... ....... ~._:.~.:.-::.....~~~ 

B. Molotof'un nutkunun 
·uyand1rdığı akisler 

İngiliz basını nutku istihza, İtalyan 
basını da hiddetle karşılayor 

Londra, 7 a.a. - Molotof'un dün \ müttehimler arasına sokmaıını mlna
s~.Y~~diği. nu.t~k etrafınd~ mütalealar j Jı buluyor ve bundan. Berlin ile Mos
yuruten ıngılız gazetelerı, Rusyanın kova araaında kati hır anıa,ma mev
lakaydisi, alman emellerine, geçen haf cut olmadığını istihraç ediyor. 
takinden daha kuvvetli yeni bir dar- Gayda, Ruıyanın Tuna ve Balkan
be vurmakta olduğunu tebarüz ettir- !arda ıulhu muhafaza edebileceii id
mektedirler. diaaını tiddetle reddettikten ıonra, 
· Molotof'un nutkunda İngiltere ile bilhaaıa ltalyanan macJGpların üreri
Franıa'nın harp hedeflerinden bahiı ne çullanarak ganimetten hi11e çıkar
olan k11ımlar, ingiliz matbuatında hiç mak için münaaip zamanı bekledifi 
bir hiddet uyandırmamıttır. Bu gazc- iddia11nı nefretle kartılıyor ve diyor 
teler ınadece istihza etmektedirler. ki: 

Deyli Telegraf gazetesi, Molotof'u "·Böyle bir zihniyet ancak Sovyet 
birinci sınıf mizahçı diye tavsif et· Rusyada olur. O Sovyet Rusya ki, bu 
mektedir. Diğer taraftan, bu gazete zihniyeti daha geçen eylülde ve mü
nutuktan, Sovyet Rusyasının bitaraf daafa11z Polonya topraklarında tatbik 
kalmak hususundaki azmini gösteren etmiıtir.,, 

mina iıtihraç etmekte ve bu azmin, Gayda, İtalyanın bütün gayretlerini 
:.ımanyayı eseflendireceğini, Finlan-1 Tuna ve Balkanlarda ıulhun muhafa-
ıyayı memnun edeceğini söylemek· zatına hatreylediğini ve aynı zaman

tedir. 
Daily Herald gazetesine göre, Sov

yetler İttihadı, Almanya ile yaptığı 
anlaJmadan mümkün olan bütün isti
fadeleri temin ettikten sonra bu an -
latma ile artık hiç alakadar görünme
mektedir. Bu gazete, Göring'in Roma 
ıeyahatinin, bizzat italyanlar tarafın
dan reddedilmiş göründüğünü, zira, 
Ribbentrop'la mutabık kalan Göring
in, İtalyanın dahili işlerine müdahale 
etmek arzusunu gösterir gibi olduğu
nu ilave ediyor. 

Roma'Jalti akialer 
Roma, 7 a.a. - Kominternin Avru

pa ve Birleşik Amerika devletlerine 
garip bir hitabesi,, başlığı altında Gi
ornale d'İtalia gazetesi, Virginio Gay
da'nın komünist icra komitesine tid
detle hücum eden bir makalesini neı
retmektedir : 

"İtalya hariciye nezaretinin sözcü
sü, bu makalede komintern'in Alman
ya, İngiltere, Fransa ve Amerikayı 
hiç bir fark gözetmeksizin emperya
list gayeler uğrunda harp etmekle it
ham eylemeıine hayret ediyor ve di
yor ki: 
"Eğer bütün Avrupada bir emper

yalistlik harbi ve kapitalistler aratın
da bir menfaat rekabeti varsa Sovyet 
Ruıya buna diğer devletler derecesin
de ittirak etmektedir.,, 

ltalya, orta Avrupa, Ballıanlar 
Gayda, ıovyet ricalinin "bir mütte

fik olarak silahlar gözüktüğü Hit
lerci Almanyayı,. da komintern'in 

da Avrupa medeniyetinin müdafaaaı 
için çalı,tığını yuarak makalesini bi
tirmektedir. 

Macar razetelerinin telairleri 
Budapeıte, 7 a.a. - Molotof'un nut

kunu mevzuubahı eden Macar gazete
leri bunu umumiyet itibariyle bir ıulh 
nutku olarak kartılamaktadır. 

Magyar Nemzet, Rusyanın Finlan
diya'dan yaptığı talepleri zayıflatmıt 
olmaıını Amerikanın müdahalesine 
atfetmektedir. 

U jıat gazeteıi de, Molotof' un g<Sı

terdiği ıiılhculuğun Türkiye tarafın
dan ittihaz olunan hattı hareket neti
ceıinde boğazların açık kalmatına 

mütevakkıf bulunduğunu kaydeyle· 
mektedir. 

Alman razetelerine' göre 
Beri in, 7 a.a. - 1917 ihtilalinin yıl

dönümü bayramı münasebetiyle Mo -
lotof tarafından söylenen nutku, al
man matbuatı, uzun undıya bahis 
mevzuu etmektedir . 

Berliner Börıen Zeitung, Molotof
un bir kere daha harp meıuliyetinin 
garp devletlerine ait olduğunu ispat 
eylediğini yazmaktadır. 

'Hamburger Fremden B!att diyor 
ki: . 

"Molotof bu nutkiyle bir daha göı
terdi ki, Sovyetler Birli&i bu emper -
yalist harbini çıkaranları teıbit huıu
ıunda Almanyanın yanında yer almı
ya azmetmittir ve Ruıyanın harict ıi
yuetini bu prtlara uyduracaktır.,, 

Almanlar Baltık 
denizini kapadılar 

Kopenliag, 7 a.a. - Almanlar İsveç'le Danimarka arasında 
yüzen torpiller komağa devam ediyorlar. Şimdiye kadar konu
lan. torpillerin adedi 300 e yükselmiştir. Bugün bu havaliden 
pek az vapur geçmek cesaretini göıtenniştir. 

Bir kaç torpil İsveç sahillerinde 
karaya çarparak patlamıştır. 30 tor-• 
pil de Danimarka'nın ~rk sahilinde 

karaya çarparak patlamııtır. 

._iman maynları etrala 
yayılıyor 

Stokholm, 7 a.L - Reuter ajanıın
dan: Alman mayoları aahMınııı Falı· 

. . 
terbo açıklarına kadar tevesşü etme-
ıi dolayısiyle Baltık denizinin med

hali bilkuvve kapanmııtır. 

Bu hal, iıveçli mücehhizleri yese 

dütürmüttür. Bu milcehhizler, malla

rını lıkandinavya'nın prp sahili bo
yunca tlmen4Silerle ıevJı:etıııek aıec -
buriyctindc ~acaklardır: 

Harbin 
içinde 
ve dışında 

l 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

ıeniıl•ter.k, lutamı:ıı: inaaniyetinin 
daha çok 11hrap çekmeaine mal o
lacak olan maceralardan ıittikçe 
u:ıı:aklatmall, harbin henüz dıtmda 
olanlar için, kendilerine ve ıulha 
t•k yapabilecekleri hizmet olduğu
na fÜphe yoktur. 

Bir hüriyet ve emniyet ıulhu, bü
tün milletlerin aevdaeı olmurtur. Kı
ea ıünn .. ını temenni ettiğimi:ıı: bu 
harbin, ıirayebiz kalmaımı ve böy
ı~ bir ıulh nizamı ile neticelenmeıi
ni bekliyelim. Harp dıtında olanlan 
bir makeat teaanüdü ile birlettiren 
bu emel, yarınki ıulh için en ı-üzel 
teminatlardan biri olabilir. 

Falih Rılkı ATAY 

Şimal denizinde 
bir muharebe 

Londra, 7 a.a. - Bahriye nezareti
nin bir tebliğine göre, bu sabah ara -
larında iki Polonya torpidosunun da 
bulunduğu hafif° İngiliz harp gemile -
ri Şimal denizinin cenubunda al -
marı tayyareleriyle çarpıJlllıttır. 

İngiliz gemilerine hiç bir hasar ol -
mamı9tır. Düımanın zayiatı malUm 
deiildir. 
Alman tayyarelerinin bir alnnı 

Londra, 7 a.a. - İıkoçyanın firr. -
!inde Shetland adaları üzerinde al -
man tayyareleri uçmu,tur. Dafi top
ları atet açmıt ve çok: yüktekten u -
çan tayyareler bulutlar araaında kay
bolmuttur. 

Tayyarelerin bomba attıkları ha
berleri teeyyüd etmemittir. 

Fon Papen'in Sofya'da 
yapttOı temaslar 

Berne, 7 a.a.-K Baaler Nachrichten 
gazetesinin ıofya muhabirine göre, 
almanyanın türkiye büyük elçisi TOn 

Papenin dün bulgar ba~ekili Xöıe
ivanof ile yaptığı mülakat ıofyada de 
rin bir heyecan uyandırquıtır. 

Mezkur muhabire cöre, Von Pa -
pen butrariıtanın bitaraf bir balkan 
bloku te,kil mcaeleıindeki hattı ha
reketiyle romanya ile olan bulgar mü 
natebetleri hakkında izahat almı1 ve 
Almanyının cenubu .-rkt ITI'Upasına 
karşı katiyen muılihani emeller beı
lediğini temin eylemittir. 

Hollanda işgal edilirse 

lngiltere ne yapabilir ? 
Londra, 7 a.a. - 'York.ıiire Post ga

zetesinin aakeri muhaıbiri Holanda -
nın ifgali takdirinde bu itgalin İn
giltere hakkında nasıl bir netice tev
lit edeceğini tetkik ederek İngiltere 
havacılık mahfillerinin alman hava 
üslerinde bir yaklaşma tehlikesinden 
endite etmediklerini yazmaktadır. 
Bu muharrir diyor ki : 

Modern tayyarelerin süratine 
rağmen deniz elin müessir bir kal -
kan mahiyetini muhafaza etmektedir. 
Düşmanın havadan yapacağı taarruz 
ıu üzerinde kırılacak aynı zamanda 
oldukça uzun ıürecek eolan intizar 
devreıi esnasında İngiliz hava defi 
topçuıu hazırlanmak imkanını bula
caktır. 

1 ngiliz lirasının 

Nevyork borsasında 

düşüşünün sebebi 
Londra, 7 a.a . - Londra'nın büyük 

lıankerlerinden biri İngiliz lirasının 

Nevyork'taki ıon ıukutu hakkında 
Royter ajansına şu beyanatta bulun -
muıtur: 

Baılıca ıebcpleri psikolojik olan bu 
ıukut belki muvakkat olacaktır. Ecne
bi memleketlerde külliyetli" miktarda 
iaterlin elden çıkarılmı,tır. Bunun se
bebi de ambargonun kalkması üzerine 
İngiltere tarafından Amerikaya küli
liyetli miktarda silah siparişleri veri
leceği korkuıudur. Tabiatiyle silah 
bedellerini ödemek için Amerikaya 
iıterlin akını olacak ve bu suretle pi
yata dü1ecekti. Bu korkular ~ki se
bepten dolayı beyhudedir : 

ı. - Yapılan hesaplarda İngiltere 
uin Amerikadan yapacağı mübayaat 
miibalağalı gösterilmiştir. 

2. - İngiltere hazinesi ıilih bedel
lerini Amerika parasiyle ödiyecek ka
dar dolar ve Amerika kıymetlerine sa
h iptir. 
Loadranın mali mahfilleri ingiliı 

-S-

Almanlar 
Romanya'yi 

terkedecekler 
Bunun için de bazı 

şartlar ileri sürdüler 
Bükreıı. 7 a.a. - Umumiyetle iyi ha

ber alan Romanya mahfillerine göre, 
Romanyadaki alman tebaasının Alman 
yaya gönderilmeıine dair olup, ekal
liyet organizasyonu komisyonu nul 
şefleri tarafından ileri sürülen baııhca 
noktalar şunlardır: 

1. - Muhacirler, ev eşyalarının yal· 
nız üçte birini götüreceklerdir. 

2. - Buna mukabil, Almanyada, ez• 
cümle himaye altındaki Çek arazisin
de ve Almanya tarafından işgal edilen 
Polonya topraklarında kalan eşyanın 
yüzde 97 sini alacaklardır. 

3. - Muhacirler, memleketlerine 
iade edildiklerinin ilk on senesi ı:ar -
fında, her sene gayrimenkul malları· 
nın varidatının yar11ını alacaklardır. 

4. - Almanya, muhacirlerine ait 
bütün gayrimenkul malları Romanya 
hükümetine iade edecek, mukabilinae 
alacağı bedel, iki memleket aruında 

yapılacak ticari muamelelerin ıerbeıt 
döviz yerine, takat yoliyle yapılması· 
na tahıis edilecektir. 

5. - 750 bin kiti olan bütün a lman 
ekalliyeti, tamamen Almanyaya iade 
ediJecektir. En evel Almanyayı ~ift• 
çiler ve ıençler gönder-nece-ktir. MU· 
ntvverlerin ekseriıiyle profeeyonel· 
ler, Almanya'da bunlara İl} bulmmun 
ıüçlütünden dolayı ve bilhu .. Al• 
manya, Romanya'daki nüfuzunu kay• 
betmek iıtemediğinden Ronumyada 
kalacaklardır. 

Nazi komiıyonu, Romanyanın, bu 
projedeki maddeleri kabul edeceli i1· 
midini izhar eylemektedir. 

Bununla beraber, Romanyada bulu• 
nan alman ekalliyetlerine ait ruete• 
ler, böyle bir projenin mevcudiyetini 
ink.ira devam etmekte ve YHiyet böy· 
le oluydı, almanların, führerJerinin 
davetine icabet etmeleri lbımgeldlği· 
ni iddia eylemektedirler. 

IÜtÜI Dl~ HABERLER 
X Roma, - Bir kaç g\mdenberi, 

Arnavutluk dahilindeki italyan kıta• 
!arını tdtit etmekte olan deni.satırı 
italyan kıtaatı müfettiıi de BGeo Ti
randan aynlmıytır. 

X Va1ington, - Hariciye nezareti, 
Amerika ile Venezuclla aruında bir 
ticaret anl•..tmasının alrtedildifini bil 
dirmektedir. 

X Bu<Upefte - Macar gazeteleri. 
B. Daranyinin vefatı dolay11iyle m .. 
blıtan meclisi reialiğinin Adliye n .. 
zırı B. Taanadi Nagiye tevdi oluna • 
cağını ve onun yerine maarif mU.te • 
prı B. Stolfanın getirilereğini bildir
mektedirler. 

X Vardhas, - Gandi, hind hlikü • 
metinin teşekkülüne esas tetkil ede
cek olan kanunuesasi metnini ihzara 
memuran müessesan mecliıi mebuıla
rının intihabını tavsiye eden bir be· 
yannaıne ı;ıeıretmiıtir. 

X Zürih, - Alman gazeteleri, kö:1-
Jüleri muhafazası kendilerine tevdi e 
dilecek esirlere kartı ikaz etmekte ve 
bunları düıman telakki etmekte de • 
vam ey lemeleri tavsiyesinde bulun • 
maktadırlar. 

X Rio-de-Janei ro, - Londradaki 
Brezilya mahfillerinde söylendiğine 

göre Brezilyanın sabık Berlin elçisi 
Senyör Moniz de Drago müddetini 
bitirmiş olan Oliveiranın Londra el • 
çili ğine tayin edilmiıtir. 

X Londra, - B. Cres Avam Kama· 
rasında Britanya hükümetinin yakın· 
da İspanyol hükümetiyle müzakere 
lere ba~lamak ümidinde bulunduiu • 
nu bildirmi ştir. Bu müzakereler es • 
nasında her iki memleket arasındaki 
ticari muamelelere ve tediye işlerina 
ait bütün meseleler nzarı dikkate alı
nacaktır. 

X Roma, - M usolini yeni hava 
müsteıarı general P r icoluyu kabul 
ederek İtalyan hava kuvetlerinin in • 
kişaf ettirilmesi projesi üzerinde gö· 
rüımüııtür. 

, Paris, - Sir Phippsin y erine ln
gilterenin Paris büyük elçiliğine u • 
yin edilmiıı olan R onald Campbell 
bugün tayyare ile Londradan Pariı~ 
gelmiııtir. 

>..: Eski maari f nazırı Alfier i, İUl· 
~~nın P~pa nezdindeki büyük elçili -
gıne tayın edilmlttir. 

lirasının harp ba~ındaki sukuttan ıon 
ra olduğu gibi tekrar yükselecetine 
emindirler. Ambargonun kalkması in
gilir lirasını zayıflatacağı yerde daha 
müsait bir vaziyete getirditinden do
ia, ı yükselme kolay olacaktır. 

.ık 



Bombordtman 

tayyarelerinin 

kullandıkları 
•• 

Ut usôl 
Tayyareler, deniz ve kara hedefle

rine üç muhtelif wrulde taarrıuı eder
ler. Bununla beraber bu iiç tllıR ta. 
uruz da ayni zamanda olabiru. 

1 - Yükıek iıtifa bomhar"-ıu: 
B11 tllılü bombaıdınıaııda tayyare, 

ıerelı: seyri emuında yaptıitı lıah._ 
rafla, gerek rüzgSrtn tesiri7)e it. 
ne (Üç isabet ettiıir. 

Fakat yülı:aclı: irtifa lıoıabard
lıpanya harbı cenuında loaa bir ııa • 
manda· tekemmül ctıniJtir. Tayyarı 
hedeften oldulı:~a uzalıta yi1kaık bir 
irtifaa sıkar. Hiç gürüb .. etmeden o 
irtifadan ıilzüknk h.odefiıl 500 -•re 
!berine kadar iner. Siiratini leser, al
tan alır Te bombalarını ııal:ar. 

Alman!• Fortlı lı:öpriiıoiine bayle 
taarnu dtiler Pakat mal oldulı& 
trcre bir netice elde edeımdikr. 

2 - Pike pkliAdı bcımbat~: 
Tayyare tepai •tal• dikilir, •ıl 

tılr init yaparak ana eoo nıetıo yalııa.. 
,...aı. bombalanru bıralı:ıt ,.. tılı:rar 
doğrulabilir. G ilerin Dooıııtı.r&...

nında 11k ıık bu ıaw.I tatbik edilir. 
:t - Alsalı:taa taarruz: 
Tayyareler, toprai• yahyacak t-lıil

Cte bir kas -heye lııadar alsahr. ir 
taraftm malıineli tllfelı:lerlyle atet .. 
sar bir taranaa da bombalarHH atnıa
fa lıqlarlar. 

Alçaktan atarruz uı•IUnU, tayyore, 
ekeeriya kol Ull...S. ~rllıy a pl,.a<M· 
lerı lı:arp lı:ullanu. 

1 ngilfere' de bürokrası 

He mücadele boştadr 
İngiliz par!Smentoeu bu hafta inıi· 

liz mebuılannın bürokraoiniıı ifratla
rı ve memleketiıı iktiaadl hayatında 
bunlan kötürilmlettirici tuiri dedik· 
!eri ıeyle meııuI olacaktır. Bu harbın 
l:ıatlangıcında veya az önce ihdas edil
mit olan laoatrol iılerinin lnıiliz dıı 
ticaretinin daralmasından kısmen me
ıul olduğunu göstermek için delil o
larak rakamlar verilecektir. 

Le Tımps'dan 

Ankara Borsası 
7 Ikincitetrin 1939 fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
!f..,,Ork 
Pariı 
llil&no 
Cenevre 
Aıtıotenlam 
Bertin 
Briiksel 
Atin& 
Sof7• 
Pr&J 
M&drid 
Varıeva 
Bııdapeıt• 
Bükreı 
Belırad 
Yolr<ıhom 
Stokhc!m 
Moıkova. 

Açılı• ita_,..,, ----
5.24 

U0.1115 
2.9&115 
6.16125 

29.315 
M.05 

21.8325 
0.97 
1.5875 

13.1825 

23.28875 
0.935 
2.495 

Sl.001125 
:ı.19 

5.24 
130.)6 

2.96'75 
.. 76125 
29.315 
et.495 

21.8325 
e.tı 
1.M75 

13.1825 

2Uı&7S 
0.935 
2,495 

31.00'25 
31.19 

ESHAJI VE TAHViLAT 

1933 tkram!yol! 
Ercani 
Sivaı - Erzurum 
Hottı lı. iV. 
C, Merkez 
Banlı:au 

19.63 19.63 

ıll.25 :ıo.25 

1oı~s ıoa.5o 
(Peıin) 

Not: Hi••lırındı r•lıım bulun· 
mı7ın döPiaJtr jçin fi7ıt ıeıcil 
edilmemiıtir. 

P. T. VE T. MODORLOCO 

250 masa telefonu ılın1<1k 
P. T. T. Umum Müdür!Uitünden: 

1) İdare ihtiyacı için 250 adet masa 
teleform kapalı zarfla ekıiltmeye çı

karılmıştır. 
2) - Muhammen bedel (7500), mu

vakkat teminat (562,5) lira olup ek
s;ıtmesi, 21 ikinci te~rin 039 !alı gil
nU saat (16) da Ankara'da P. T. T. 
umum mE türlü\. binas1r.da~i ~atın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka temİnftt mektu
biyle kanunı veıaiki ve te\.lifi m:.ıh· 
tt vi kopal· >.a:flarını o gün •oa' (J5) 
kadar mezkur komsiyona verecekler
dir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, 1ıtanbul'da P. T. T. Jevuım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden b•· 
d•lsiz olarak verilecektir. (5669) 15638 

Satılık ev, Bağ ve Tarlarlar 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankosr Merkez Müdürlüğünden : 
Tap oenedinde yuılı 

Kiktan 
Dönümü Ev Arıın Cinai 

---· -- - -------
29 400 Evli bağı 
2 2 32 H .. 
ıo Tarla 
11 50 Zira, tarla ve mi! n 

j 
hedim bahçe 
Haneyıi. 

6 Evli bağ 
8 50 .. .. 
8 l Bal 

10 Tarla 
20 H 

20 .. 
15 .. 
10 H 

8 H 

30 .. 
ıo .. 
6 Evli bağ 
7 Bat 

30 100 Evli bahçe mey· 

• veli ve meyvesiz 
tarla. 

5 Evli bağ 

1719 Müfrez çifttik 
arazisi. 

ıs 3 Evli bağ. 

H 

- ,. 

Kl!çUıre.t 

Çengi Kayua 
Küçi!k Aynmcı. 
Virancrk Kıs,.ııocı.: 
Sizalıta. 

H 

San Hüseyin yetinde. 
Göl bqında 
San Hileeyin 
Mezar altında 
Beynam yolunda 
Kara mülkliliünden 
Toklu 
Daniıment 
Hacıkadın 

" 
Alrt pe 

Odan çiftliği 

Küçilkeaat 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 

Bollfhıiıwa ac1ı 

l 

lftteblt Kaymakam Me!ımet 
Nuri .,.. eti Zehra. 

JCthççı Ahmet 
Hamdi eti Hafıza SıdlkL 

Rqlt kızı Huriye ve oğulları 

Senet 
No. aı 

74/75 

171 
179 

Rauf ve lboan. 188 

Oıman km Behiye 
Fuat km Fatma Ltltflye. 

• 
Tekna.:i ot. Kbım. 

Abdülkerim eti Adme 

221 
229 • 231 

228 

ve oğlu Vehbi. 230 
Ayaılı Sait oğ. Ahmet Tevfik 251 

İbrahim Ot. Klzım. 216 

Borsları, 2814 No. hı lıanun mucibince takıitlendirl !.'ip taksitlerini gününde vermediklerinden dolayı borçla
rının tamamı muacceliyet iktloabeden yukarda isimleri yazılı milstakrizlere borçlarının ödenmeıi için muktazi 
ilin ve ihtarnameleri yapıldığı halde kanuni müddeti zarfında yine tediye etmemit olduklarından Bankamız 
lehine birinci derece ve birine! sırada ipotekli bulunan gayrimenkulleri tahıili emval kanunu hükümlerine göre 
21 gün müddetle ve açık arttırma suretiyle oatılığa. çıkaırılmııtır. 

İhalesi 29-11-939 tarihinde Çarşamba günü öğleden ıonra saat 15 de Ankara vll8yetinde mUteıekkll satıı ko

miıyouunda yapılacaktır. 

Satı1 p.rtları açık arttırma ka~ıdında yaıılıdır. Tali'plerin muayyen günde Ankara villyetinde müteıekkil 
•tıı komiıyonuna (İdare heyetine) ve fazla ma!Umat almak iatiyenlerin Müdürlüğümilze müracaatları ilan 
olunur. 4198 

ple daymon pil takımının ihalesi 16 
ikinciteşrin 939 perşembe günü saat 
il de Ankarada P. T. T. umum mü
dürlük binasındaki satın alma komis
yonunda yapılmak üıere eksiltmesi 
10 gün temdit edilmiştir. 

Muhammen bedel (4250), muvak· 
kat teminat (318,75) liradır. 

:ı - İstekliler, muvalıkat teminat 
makbuz veya banlıa teminat mektubu 
ile kanuni veaika\arını himilen mcz· 
kiir gün ve aaatte o komisyona müra
caat ed~ceklerdir. 

3 - Şartnameler, Ankara'da P. T. 
T. lenıım lıtanbulda P. T. T. ayni
yat ıube mUdürlülılerinden bedelsiz 
olaralı verilecektir. (5712) 15695 

Su tesisatı yıptırıl1<ık 
P. T. T. Lenznn Müdürlüğün· 

den: 
1 - Etimeığut radyo iataeyonu 

lojman binasının harici su tesisatı in
patı paıarhğa çıkarılınıttır. 

2 - Muhammen bedel (1061,79), 
muvakkat teminat (79,65) lira olup 
pazarhk 24 ikinciteşrin 939 cuma gü
nü saat 11 de Ankarada P. T. T. u
mum müdürlük binasındaki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubu 
ile kanuni vesikalarını hamilen mez· 
kQr gün ve saatte o komisyona mUra
caat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım müdürlüğünden bedelsiz 
olarak verilecektir. (5713) 15696 

D. HAVA YOLLARI 

Müsabaka imtihanı 

DeTlet Havayollan Umum Mü
dürlüfünden : 

ı - Münhal memurluklar için 10. 
11.1939 tarihinde yapılaca~ı evelce i
lan edilen müsabaka imtihanı görülen 
lüzum üzerine 17.11.1939 cuma günü 
saat onda icra edilecektir. 

2 - Milsabaka imtihanina ittirak 
edecek talipleri meydana getirecek o
tobüs aynı gün ıa"t 9,30 da merkez 
postanesi önUnden hareket edecektir. 

(5727) 15680 

TAPU VE'' \DASTRO 

Kadastro yapılacak 
Ankara Mıntakaaı Kadaotro Mü 

düdüiünden : 
Şimali: Çubuk barajı yolu: (Yük

ıek ziraat mücıesesi) 
Şarkı: Golf sahası ve telsiz istaı

yonu araziıi 

ten itibaren bir ay içinde mahallinde de Ankara mektepler muhaaebecili
bulunacak posta memuruna veya An· ğında toplanacak eksiltme komiıyo
kara vilayeti kadastro mildürlilğüne nunda 4800 lira muhammen bedelli 
müracaatla gayrimenkul sahiplerinin muhtelif cins sıraların kapalı zarf u
tevzi olunacak beyannameleri alma- suliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
lan doldurup veya kadastro posta me- Eksiltme ıartnameııi ve teferrüatı 

muruna doldurtup iade etmeleri ve mektepler muhasebeciliğin• yatırıla
ellerlnde bulunan tasarruf belgeleri cak beş lira bedel mukabilinde lakül
lle nüfus k~ğıtlarını göstermeleri ve te hesap memurluğundan alınır. 
ık!şer tane fotoğraf vermeleri ve bir l Muvakkat teminat 360 liradır. 
ay mliddet. !~inde beyanname ve~mi· İsteklilerin teklif mektuplarını mu
yen bu sozu geçen saha dahllınde vakkat teminat ve ıartnameainde ya· 
gayrimenkul malı veya bu gayrimen- zıh vesikalarla birlikte aynı gün saat 
kul mallar üzerinde aynı hakkı olup LO a kadar makbuz mukabilinde komiı 
da tescil talebinde bulunmıyan kim· yona vermeleri. (5515) 15463 
oelerin hakları 2613 aayılı kadastro 

kanunu ve nizamnamesi hükUmlerine Kı"""I ıarf usulı'le eksı'llme ı'lı·nı 
istinaden kadastro komisyonunca ha· I"" 
sıl olacak kanaat daireainde tahdit ve 
tescil olunacaiı ilan olunur. (5763) 

15705 

FAKÜLTELER 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilônı 

Ankara Dil ve Tarih· Coirafya 
Fakültesi Direktörlüitünden ı 

10.11.1939 cuma ıUnil aaat 15 de An 
kara Mektepler Muhasebecillii oda· 
sında toplannacak Ekailtme komiayo
nunda 5846 lira 50 kuru§ muhammen 
bedelli muhtelif cins masaların kapa
lı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak· 

Ankara Dil T~ Tarih • Coğrafya 
Fakülteıi Direktörlütündenı 

11.11.1930 cumarteıi gilnU oaat 11 
de Ankarada mektepler muhaaebecili· 
iinde toplanacak ekılltme komiıyo
nunda 4973 lira muhammen bedelli 
muhtelif cinı masaların kapalı zarf 
uıuliyle ekıiltmeıi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
mektepler muhasebecililine yatırıla

cak beı lira bedel mukabilinde fakül
te hesap memurluğundan alınır. 

Muvakkat teminat 373 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu· 

vakkat teminat ve prtnamede yazılı 
veıikalarla birlikte aynı gün 1aat 10 
a kadar makbuz mukabilinde komlsyo 
na vermeleri. (5516) 15464 

tır. ---------------
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı OKULLAR 

Ankara Mektepler Muhasebeciliğine ---------------
yatırılacak 5 lira bedel mukabilinde Battıniye vesaire ılı111<ak 
FakUlte muhasebesinden alınır. 

Muvakkat teminat 439 liradır. 
İsteklerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve §artnameslnde yazı
lı vesikalarla birlikte aynı gün saat 12 
ye kadar makbuz mukabilinde komis
yona vermeleri. (5464 15439 

Kapalı %arf usuliyle 
eksiltme ilônı 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya 
Fakültesi Direktörlüğünden : 

10.11.1939 cuma günü oaat 15 tt An· 
kara Mektepler Muhasebeciliği oda· 
sında toplanacak Eksiltme Komisyo
nunda 4450 lira muhammen bedelli 
muhtelif cins yazı tahtalarının kapalı 
zırf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
Ankara Mektepler Muhasebesine yatı· 
rılacak 5 lira bedel mukabilinde Fa
külte muhasebesinden alınır. 

Muvakkat teminat 333 lira 75 kuruı· 
tur. 

Miiaik Oiretmen Okulu Direk
törlüiünden ı 

Cinai Miktarı 

Battaniye 40 adet 
Patiıka 450 mttre 
Nevreılm 150 adet 
1 - Yukarıda yuılı Qç kalem lbti· 

yaç açık ekailtme uıuliyle alınacak· 

tır. 

2 - Ekıiltme 10.11.1939 cuma gUnü 
ıaat 15 te Ankarada mektepler muha
sebeciliğinde teşekkül edecek komis
yon huzurlle yapılacaktır. 

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

akçelerini ihale saatinden en az bir 
saat eve! mektepler muhaaebeciliği 

veznesine yatırmış olmaları ıarttır. 
5 - NUmunelerl görmek istlyenle

rin okul direktörlüğüne müracaatla-
rı. (5482) 15445 

ViLAYETLER 

Ambar yaptırılacak 

Satrlık : 

SatılıJ: - sa model 13 be71!r lı:uvetin
de ıepetH •• 1.s kullarulmıı Herley Da • 
•i-.On markıh motor 11.tıhkt1r. Müracaat 
S4IO den 25 Tank. 4140 

Satılık l'F - Cebeci ufaltmd.a ikiıer 
katlı iki lı:lrı!r e• ıatılılı:tır. Tel : 153S 

4148 

Satı/ıJ: - Bir adet 36 model Şenole H· 
tıltktır. HUklimct eaddeal Emniyet ga • 
rıjında Hamdi ustaya mtiracaıt ve 7ahut 
Telefon No: 1939 4151 

Acel• ıatllık ırsı - Demlrtepcnin en 
hl.kim yerinde 620 M2, Dikmen ııfaltında 
53g M2. uycun fiyatla verilecek. Tel: 1538 

4185 

Sıtdıl arsa - İstasyon arkasında asfal
ta çolr yakın 1500 - 1540 M2. arıa Tel: 1538 

4186 

Satılık ar.sa - Kavakhderede Güven e• ... 
lıri ittiıalinde 3000 küaıır M1. aru. ucu11 
verilecek Tel: 153S 4187 

Satılık apartman: - Yeniıehirin her 
semtiyle Cebecide iıtenilen bedelle apart-
man, ev vardır. Tel: 1538 4188 

Satılık. - Kavaklıdere, Ayrancı asfaltı, 
İıvıç elçiliii binııı karıısında 1300 - 1600 
metre arıa ııtılıktır. Telefon: tl819. 4205 

Acelı •at1'ık - Az ve yaln11 Avrupada 
kullanı!mıı Buik markı 1935 modeli 5 ki
ıiUk bir otomobil aatılıktır. Yeni11ehir 
Mesrutlyet cad. No: %'5 Rize Ap. 3 Nolu 
dair•ye müracaat. 4'206 

Kiralık : 

Kıralıl Apartman - Genlı 4 oda v. ı. 
sabit 2 ıardorp 1 büfe tım konfor cihaz 
ve tesisatı. Fevkal&de nezaret İç Bakana 
hlr KmJırmak oolrak 4 Tlı 6046 4086 

Kiralık Konforlu Dairel~r - Yenlıe -
hlrde Yilksıl caddHinde Mlmır Kem-1 
mektebi kar1ıırnda yeni 7apıJan apartma • 
nın beıer odalı ve her türlü modern kon· 
loru havi kaloriEerli dalrelerl kiralıktır. 
Her ıUn ıaat 10 ilt ıa. Telefon: 24P7 4109 

Kiralık dük.le.in, depolar - YeniıeJılr 
ı.;te1rutıy~t caddesi - TUrke ıokatı kö15e~ 
ıındekl dilkklnlardan blrlnciıl ve arkada
ki depolar. Tel: 3835 • S502 4111 

Kiralık dairt - Yenişehir Dımlrtıpı 
Urunç ıokık No. 4 evin 1 odadan iba.ret 
olan muşambalı yağlı boyalı konforlu dai· 
resi kiralıktır, 41~8 

Kı'ra!tk daire - Ye.nitehir Demirtepe E .. 
konomi ıokak No. 21 S oda banyo mutbak, 
hıll balkon, M ilracıat D. D. 701ları mata.· 
za ı•fi Ti. 1797 4149 

Kirılık dıir~/er - Ve'lrlletler arkası, 
jandarma mektebi 7aoı, yeni inıaıı biten 
Nızh apartmanında, iki oda, bir hol, 7erli 
dolap, banyo, sandık odaıı, mutfak ve dört 
oda, hol, hizmetçi odaıı, ha.n.yo, n1utfak 
ve bUtUn konfor. MUrıcıat Ulusta Cemal 
Kutay. Tel: 1062. 4157 

Kit1/ıh Odı - Iıılı:lar ca.ddnl No: 2 
Ilgaz apartman ikinci katta iki oda yalnız 
aile için kiralıktır. İçindekilere müracaat. 

4164 
Klr•lıi. ucuz dılrt - Maltepedı iki o

da bir hollü kullını1h bir daire kiralıktır. 
Görmek için Maltepe ıebıeci Rüıtüye fiat 
için telefon 1440. 4176 

Kiralı~ - Yeniıehir • Sıhhat Balı:anlıiiı 
karş ... ında ikiz eokak Balkaya apartmanın .. 
da bir bayan için kiralık oda içindekilere 
müracat. 418a 

Kiralık. - Jandarm• Yt Poliı enıtitUsü~ 
ne ve Dikmv1 asfaltına pek yakm Turağay 
apartmanında kirahk dtireler içindekilere 
müracaat. 4183 

konulmuştur. 

2 - Bu l9in ketlf tutarı (78613.0S) 
llra ve muvakkat teminatı (5181) llra
dır. 

3 - Bu ite alt ekılltme şartnamesi, 
mukavele projesi , hulbai ketlf ve 
metraj cetvelleri, huıuıl ıartname ve 
dlğ'" vesaik müe1111e mildUrlüğil ile 
Seyhan Nafıa mildilrlilğUnden tımin 
edllebillr. 

4 - !bale 11· 2. ncl teırin 939 tari
hine müaadif cumarteal günü ıaat 10 
da Seyhan pamuk üretme çiftliği mil· 
dilrlüğühde yapılacaktır. 

5 -' İstekliler ihale gilnilnden laa
kal 8 gün eve! bu iti yapabilecekleri
ne dair Seyhan vilayetinden ehliyet
name alacaklardır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin 
dı§ zarfı iyice kapanmıı ve mühür mu 
mu ile mühilrlenmiş olacaktır. Posta· 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 - lsteklilerin teklif mektupları 
nı 4 neti maddede yaaılı ihale aatin
den bir saat eveline kadar mUdüriye· 
timize müracaatları. 15504 

Köprü inşaatı 

Küçük ilôn şortları 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 
811 defa ıçın 10 Kuruş 
lkı de/11 tçın 50 Kuruş 
Üç df'I• ıçın 10 Kuıuş 
DOrı defa ıçın 80 Kuruş 

Devamlı kUc;uk il5.nlardan her de. 
faıı için 10 kuruş alınır. Mesell. 
10 defa rıeıredilectk bir ilin lçin. 
140 kuruş alınacaktır Bir kolay • 
Irk olmak ü:ıcre her satır, ıcelime 
ıralarındaki bo1luklar mtistesn&, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kü • 
çük itin 120 harften ibaret olma -
lıdır 
Dört satırdan faı:la her satır içtn 
beher seferine ayrıca on kuruı a .. 
hnır, 
Küçük llinların 120 harfi geçm~ 
mesi llzımdır. Bu miktarı geçen 
11inlar ayrıca pul tarifıine tlbi -
dir. 

Kiralık. bir oda - Mtiltakil, banyoıu ve 
önünde ••niı bir taraçası var. Havadar ve 
manzaralı. Postane caddesinde Mermerci 
Ap. No. 9 a müracaat. 4184 

Devredilectk Telefon v• kiralık dükkBn 
- Postane caddeti No. 43 görmek için ya
nmdaki saatçiye, görüımck için Tclefonı 
3753 4189 

Kirılık - Çocuk Sarayı bahçe.i altında 
Muzaffer KRzım apartmanında 4 odalı da· 
ire kapıcıya müracaat. 4192 

Kiralık - Aite _yanında gti.ı:cl bir oda 
ldrahktır. Özen arkası Menek1e 10kak "ca-
nıtez Ap. daire 4 de müracaat. 4193 

Kiralık. oda - Aile nezdinde mobilyalı 
rtlzel bir oda kfralıktlr. Yenişehir Ha .. 
YUl'ba'ı Karanfil ıokak Adalar Ap. 8 nu· 
maraya müracaat edilmesi. 4197 

Aranıyor : 

Ar11117or -t)'! dikit bilen bayıınlara lh• 
tiyaç vardır. Atatürk bul•arı Toygar Ap 
6 numarada terı:i Mukaddese müracaa.t. • 

4163 

Aranıyor - Bir anne ogul, bir oda bir 
hol veya iki oda mutfaktan istifade şartiy
lı ırıyor. Müracaat : Yen!ıchir Karanfil 
So. 43.3 420S 

iş arayanlar : 

Jş Arıyor - Türkçe. Franarzca, İnlf aı 
lizce, Almanca atenoırafi muhaıebe muha· 
berat ve tercüme yapabilen tlirk tabası 
bir genç I~ arı1or. Uluıta B. Hazana mü
racaat. 4128 

1 ı arıyor - Almanca, Pranııaea •• İn· 
&ilizce muhabcrata V3.kıf, daktiloda eeri 
yazan ve almanca tenoaraflti bilen bir ba .. 
yan iş arıyor. Almanca da hususi denler 
verel)ilir. Ulusta (Viyanah) rumn.zuna 
tahriren müracaat. 41PO 

iş arıyor - Muhasebe; muza.af ve 
defter usullerine aşlna bir genç ründe bir 
iki saat çalışmak üzere iş arıyor. Uluıta 
Y.S. rumuzuna mektupla müracaat, 41915 

iş arıyor - Usulü mu:ıaafaya lıneıt •• 
nazari vakıf tecrübeli bir muha9ip Anka .. 
ra veya villyetlerde daim! veya muvakkat 
iş aramaktadır. Uluı'da D. B. rumu .. 
:ı.una mektupla mür'lJ.caat. 4203 

Z•yl - Ankara erkek liı~i birinci ıı -
nıfından 1938 senesi almış otrluğwn tas -
diknamemi kaybettim. Yeni!linl alacafım • 
dan eskisinin hükmü olmadıKı ilin olunur. 
1. D, şubeslnde 841 No.lu Burhan Tay • 
rancıoH;hı. 419S 

teklller bin iki yilz otuz d5rt lira yet· 
miı altı kuruşluk teminat ile ehliyet 
vesikası ve cari seneye ait ticaret o
dası makbuzu teklif makbuzu ile bir
likte komisyona vermeleri ISzımdır. 

İstekliler ehliyet vesikasının verilme
si için eksiltmenin yapılacağı günden 
on ııekiz gün eve! bir istida ile vil!ye· 
te milracaatları muktazidir. Bu müd
det zarfında vesika talebinde bulun· 
mıyanlar eksiltmeye giremezler. 

6 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuzu veya mektubu ticaret odası 
makbuıu ve ehliyet vesikası ile teklif 
mektuplarını ihale günü olan 17 ikin· 
cite9rin 939 cuma gilnü ıoat 14 de ek· 
siltme komiıyonu reisliğine makbuı 
mukabilinde teslim edeceklerdir. Pos
tada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(5606] .15531 

Toprak tesviyesi 
Zonguldak Beden Terbiyesi Böl· 

1esi Baıkanlıjiından ı 

Eksiltme 19nı 
1 - Zonguldak maden okulu önün-

Artvin Valiliiinden : deki sahada tesis edilecek olan şehir 
ı _ Hopa Borçka yolunun muhte stadına ait 23260 metre murabbalık ve 

lif kilometrelerindeki beş adet kop 20277 lira 43 kuruşluk ilk keşifli top
rünün betonarme tabllye inşaatı ve bu rak tesviyesi açık pazarlıkla eksiltme· 
k8prillerin muvakkat geçidi ve 1/025 ğe konulmuştur. 
inci kilometresindeki istinat duvarı 2 - Mıı,·akkat teminat 1520 lira 80 
inşaatı işi yirmi gün mUddetle kapalı kuruştur. 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış· 3 - İstekliler muvakkat teminat ve-
tır. ya banka mektubu ile kanuni vesaiki 

2 - Bu işlerin mecmuu keşif bedeli milzaycde gününden bir gün eveline 
on altı bin dörtyilz altmıt liç lira kırk kadar bölge başkanlığına vermeleri ve 
bir kuruıtur. ya göndermeleri postadaki gecikmeler 

Cenubu: Atıfbey mahallesi 
Garbı: Keçiören yolu ile Çubuk 

barajı yolu. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve şarnamesinde yazılı 
vesikalarla birlikte aynı gün saat 12 
ye kadar makbuz mukablllnde Komiı 
yona vermeleri. (5465) 15440 

Seyhan Pamuk Deneme Islah ve 3 - Eksiltme 17 ikinclteşrln 939 nazarı itibara alınmaz. 
Üretme Çiftliği Müdürlüfünden: cuma günü uat 15 te Çoruh nafıa mil· 4 - Eksiltme Zonguldak vllayet ko-

Kapılı zarf usulile eksiltme ilinı l - Seyhan pamuk deneme ıslah dUrlüğünde yapılacaktır. nağında beden terbiyesi bölge başkan· 
ve üretme çiftliii için Hacı Ali köyün 4 - İsteklilerin evrakı fenniyeyi lığında 10 ikinci tesrin cuma günü &a· Daymon pil takımı alınıcık 

İle mahdut Babaharmanı mevkiinin 
bir kısmını teşkil eden yerin ve bu 

P. T. T. Levasım Müdürlüğün- yerdeki gayrimenkul malların ilan Ankara Dil ve Tarih - Cotrafya 
den: tarihinden itibaren on be1 gün sonra f " kültesi Direktörlüfündenı 

de yeniden inta edilecek olan 3 adet Çoruh nafıa mUdUrlilğilnde olı:uyabl· at 15 de yapılacaktır. 
pamuk kütlü anbarlyle 1 adet tohum lirler. 5 - Şartn•1"' 'er bölg başkanlıCın· 

. ' ı - Tallbı çıkmıyan 2500 adet kom· kadaıtroeuna batlanacaktır. Bu tarıh- 11.11.1939 cumarteıi ıünli nat 11 
ınbarı kapılı aarf uıuliyle ekıiltmeye Ş - Ekılltmeye girebilmek için lı· dadır. (5724) 15 50 __ ........................... __ ...... 



MlLLI MODAF AA 

Kalörifer tadilatı 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

tnlayonundan : 
Ke,if bedeli 2475 lira 66 kurut olan 

~eneı Kurmay kalarllfer tesiutmdaki ta
t ilat ve ilaveler iıi pazarlıkla yaptırılacak 
ıtr. Puarhiı 20-11-931> puarteal ıilnü il· 

1 11 dedir, Kati teminatı 371 lira 40 ku· T' olup ıartnamcıl komisyonda g~rUlllr. 
8 atıplcrin muayyen zamanda M. M. V. 
a.Al.Ko. da bulunmaları. (5668) 15626 

Tire çorap at.nacak 
M. M. V ekiıleti Satm Alma Ko-

11\layonundan : 
1 - (15000) çift tire çorap pazarlıkla 

&atın ılmacaktır. Muhammen bedeli 4200 
~ta olup katt teminat miktan 639 liradır. 
aıarlıtı 10-1 l·H9 cuma ı\lnU ıaat 11 de 

Vtkllet tatin alma komiıyonunda yapıla • 
~•lttrr, İttelı:lilerin muanen sün ve ıaatte 
•att teminat ve kanunt belııelcriylc ko • 
Qllııronda bulunmaları. (6719) 15666 

Minder kılıfı alınacak 

.............. ~-tarif ettlfi ıekıtde huırbyaeaklan ..._ 
tuplarını Gaı:lantep ıatın alma komi.,.,_ 
nunı vermlı olacaklardır. (MIO) 15441 

Et alınacak 
Ankara Len:ınn Amwtiti Satın 

Alma Komiıyonundan ı 
l - Guiantep ıa.mlıonunwa ıllUHft ih

tiyacı olan 75000 kilo aıtır, lt~l. ven 11:0· 
yun eti hpah zarfla miinakaaa:ra konut
muıtur. 

2 - Muhammen bedell (17250) • 11750 • 
(22500) ve muvakkat teml.natlan 41 
((1294) • (1407) • (1688) liradır. 

3 - Münakaaası 18 2. ci. Teı. 939 ca
martetl rünil 11at 11 de yapılacaktır. 

4 - Şartnameai her ııiin komiıyonda 
ıörUIUr. . 

5 - İıteklller mllnak11a taatlnden bir 
11at enl icıp eden veellıı:ılariyle kanunun 
tarif ettiği şekilde hazırhyacaklan melı
tuplrını Oaıiıntep tatrn alma ltomiıy0 • 
nuna vermi• olacaklardır. (5481) 1544-4 

Yol inşaatı 
Ankara Levazım Amirlili Satın 

Alma Komiayonundan ı 

::.:-:-:..11!! ı:.:..ı-:.:· :ı:k: 
lari1le teklif mektuplanm ihale finl ihale 
IUtlDdn titr ,.., "eline kadar Fındıklı • 
da komutanlık eatm alına komlayonıma 
vermeleri. (S643) 15597 

Buğday kırması 
Ankara Levazım Amirlili Satm 

Alma Komisyonundan ı 
ı - Ernrum pmi...,... 600 wn 

bufday kınnuı 22-11-939 ..,.amba gilnll 
tut 10 da kapalı arfla komi•10Jlum.usda 
eksiltmeye konulacaktır, 

2 - Tehmin bedeli lSOOG Jlra n l9t ı.. 
minatı 1225 liradır. 

3 - Teklif mektuplan 312-11-9!9 aaat 9 
da komisyona verilmiı •ep& Potta ile &)'Dl 
aaıtte komisyonda bulundunıhmıt olacak. 
tır. 

4 - Evsaf •e tartıwneal lromb1'0Cda 
mevcuttur. htekliler tarafından her A • 
man ıörülebilir. (5861) 15606 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirlifi Satm 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Erzurum ıarniıonunun ihtiyacı için 

kapılı zarflı münakısaT& konulan 500000 
kilo unun bedeli 70000 lira ve ilk teminatı 
47SO liradır. 

7ac1 olan SS.-0 kilo ım1111 ll0 t0-•9 ıtntı 
,apıtaa .... ır ..,.na ekll1•_.nd• talfttl 
çıkmadıiındait 21-10-939 cumartesi giinb
den itibaren bir ay içinde pazarlığa bıra
kılmıttır. 

2 - İlk pazarhlı Sl-10-tlt aaJı ctlnli 1&· 
at 11.SO da 2,lnci puarlıtı 10-11-939 cmna 
cttnü ıaat 11,30 da •e ton PMUlılt 211)..tı
g:s9 pazarte91 ıünU aut 11.30 da yapıla • 
ca.ktır. 

S - Unun ıırtrıameal İ•pa.na tlmen ko
mutanlılt binaımdakl letm alma ııomı. · 
yaıundıdır. htekHler 11rtııanM7i komis -
1'0ftda ıörebilirler. 

4 - lluhamm& ..-ıt (MllO) liradır. 
s - tik te.mhatı 4ao!J Hradrt. 
6 - taeeklilerin 20-11-939 pa.nrt-' ıtl

nii -t ıuo da aatm alini ~
da batmuna1an. 

7 - lut tyan tthnen daire ••tmıfe 
,..pılacaktır. (5556) 15701 

Satıhk haYvanlar 
Ankara Le.azmı AmlrHti Satın 

Alma Komiayonundan : 
Muhafıs ılaymm çiirlife çıkanlan hay. 

vanlarlı altı ayını dold11.nn111 taylar aa
tılacaktır. 

İ•teklilerln 8,11,11 illrt .. rin ciinlerinde 
mubaha ,anındaki at pazarına plmeleri. 

(5759) 15702 

-7-

l 
lftl,-ılerin yill elli liralık teminat 

SIHHAT VE lÇTJMAI M. V. w İlllir nılkalarla puarhk ıun ve aa-

Elbise diktirilecek \atlncie k(~:~ona mUracaat~~;ıÖ6 
S.hat Ye içtimai Muavenet Vekl

etinden : 1 D. DEMIRYOLLARI 
VekAlet mUıtahdemlni için smYcut 

prtnaneaine göre (3t5) takım re.m1 
ve (3s) takım iı e1biıesıy1e c2s) adet Ateş tuğlası alınacak 
kasket ve bir manto ve (36) adet ka
put, kuma!t VekAletten verilmek tu· 
t iyle dfktlrUeeektir. Puarhk 9-11-939 
perıembe günü saat 15 tedir. Taltple
rln .-rtnameyi görmek üzere levazıma 
milraeaatlan ilAn olunur. 

(5685) 15G28 

ASKERi FABRiKALAR 

4645 adet boş benzin 

tenekesi satılöcôk 

D. D. Yollan S.tm Alma Ko-
miıyonundan : 

Muhammen bedeli 11648 lira olan 
73 kalem lokomotif ate! t•jlaıaa 22.11. 
1939 çarıamb& günö saat 15 de kapalı 
ı:arf uıulU ile Ankara'da idare bina • 
aında ıatın alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin 873,(5() li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettill vesikaları ve tekliflerini 
ayni giln saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lbımdır. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
IDiıyonundan : 

l - (SOOO) adet minder kılıfı pazarlıklı 
•atın alınacaktır. Muhammen bedeli 10.000 
lira olup kati teminat miktarı 1500 lira • 
dır. Puarlıtı 11-11-939 cumartesi ıünil 
•ıat 10 da vekil et ;atın alma komisyonun
da yapılacaktır. Şartname, evuf ve nümu· 
ne her gün komlı10nda ıörtilebilir. İıttk· 
lilerln muayyen ırün ve aaatte kati temi • 
l\ıt ve kanuni belıeleriyle komisyonda 
bulunmaları. (5720) 15667 

1 - Eıkiıehir prnizon birliklerinde 
yapılacak yol inıaııı kapalı zarf uıullyle 
ekıiltme7t konnuıttur. 

2 - kapalı zarf uıullyle eksiltmesi 16· 
l 1-939 perıembe günü ıaat 16 dı Eskite· 
hir kor aatın alma komiıyonundı yapıla
caktır. Keıif bedeli 20447 lira SS kurue • 
tur. 

2 - İhale günü 20-11-939 pazartesi cil· H alına co k 
nü saat ıs dedir. ayvan 

3 - Evıaf ve 11rtnamesi kolordunun 

Aakeri fabrikalar Umum Müdiir
üğü Merkez Satm Alma KomiBJ"O

nundan: 
1 

Şartnameler paruıs olarak Anlı:ara
da malzeme dairesinden, Haydarpa • 
p'da teaelJUm ve aevk tefliğlnden da-
fıtılacaktır. (~) 15556 

Benzin ye sair yığlar alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

lrıiıyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı (5940)· li

ra olın : 20 ton benıln 800 kilo ince 1ai. 
61JO kilo kılın yai, 400 kilo valvalin, 200 
lri!o ıırea zoo kilo caz. 200 kilo llıtiipil Jli· 
lan kapılı zarflı ekılltmeye konmuştur. 
Eksiltmesi : 24-11-939 cuma ııünü aaat 11 
dedir. İlk teminatı : 445 lira 50 kurut o· 
lup şartnamesi komiıyonda görülür. Talip
lerin zarflarını ihale ııaatından behemahal 
bir aaat evellnı kadar M.M.V. 81. Al. Ko. 
na vermeleri. (5744) 15607 

İdrolil pımuk ahn1<ak 
M. M. V•klleti Satm Alma Ko

miayonundan : 
Muhammen bedeli (!700) lira olan 2000 

kilo tazyikli idrofil pamuk pazarlıkla ta· 
tın ahnacılrtır. Puaflıiı 17:11·1>31> eu~a 
ıünil aaat 11 dedir. lk temınatı: 277 lıra 
50 kuruı olup prtnameıi komiıyonda gö
rülür. Taliplerin ınuayyen vakitte M.M. V. 
la. Al. Ko.da bulunmaları. (5745) 15691 

Parke yol inşôsı 
M. M. Veklletl latm Alma Ko-

1niıyonundan : 
Ketif bedeli 5012 lira 25 kunış olan Ak

köprü civarında parke 701 açık eksiltme • 
1e konmuıtur. Eksiltmeel: 24-11-039 cuma 
ıünil saat 11 dedir. İlk teminatı 371 lira 
olup prtnametıi 26 ~ruta komisyondan 
alınır. Taliplerin muanen vakitte M.M.V. 
Sa. Al. Ko.dı bulunmaları. 

(5746) 156'9 

LEVAZIM AMIRLICI 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirllll Satm 

Alma Komiayoaundan ı 

3 - Muvakkat teminatı 1533 lira 55 ku
ruştur, İstekliler kanunun 2, 3 maddele • 
rinde yuıh vesaik ve teminat makbuıla
rını hamil teklif mektuplarını ıaat 15 e 
kadar komiıyon riyasetine vermlı bulu • 
nacaklardır. (5577) 15522 

Bakraç ahnacak • 
Ankara Levunn Amlrlili Satm 

Alma Komiıyonundan ı 
10.000 adet bakır kıpıh bakraç alına -

caktır, Avrupa bıkracından tercihan ola
catı ıibi bakrac;lar Sımıtyı bakracından 
ve eski yeni imalit kırpıntılarından ya • 
pılmaklı ekailtmeti 9-11-939 perıembe 
ıilnU seat 14 de Tophanede İltınbul L V. 
lmirliilnde yapılacaktır. 

Bedeli 55.000 lira ilk teminatı 4000 lira
dır. Şartname ve nümunegi komisyonda 
ıörülür. İıteklilerln kanunt nıikalarla 
beraber belll saatte komisyona ıelmeleri. 

(6814) 15565 

Sığır eti alınacak 
Ankara L.vaıan Amirlitl Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Ödemle!n 64800 kilo keaitmiıı ııiır 

eti kapalı zarfla ekıiltmeye konmuıtur. 1-
haleal 20.-11·939 puarteıl ,;inil eaat 11 de 
yapılacaktır. Umum tahmin tutarı ıssı Iİ· 
ra olup ilk teminatı 1166 liradır. Şartname
ıi her ırüft komlıyonda ıötülebilir. İstekli
ler 1490 eayılı lsananan 1 ve 3. maddele
rlıtdt yazılı •eellıı:ılırla birlikte t~lıı:lif ":e 
teminat mektuplarını ihale aaatından bır 
11at eveline kadar İımir Bornova askert 
aatın alma lıomlsyoııunı vermeleri, 

(5613) 15592 

Kuru ot alınacak 
· Ankara Levazım Amirlifi Satm 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Komutanlık birlikleri ihtl:racı l~ln 

ıeralt ve enıfı daJlillrid• 742000 kilo Jıu. 
nı ot kapalı ıarf 11auli1le aatm alınacak • 
tır. thıleıi 20-ll-919 pazarteei günü aaat 
11 de yapılacaktır. 
ı - Muhammen bedeli 19663 li~ır, 

tekmil ıımiıonlarında mevcut ve aynıdır. 
Her zaman ve her yerde &örülür. Ankara Levazım Amirliii Satm 

4 -: Teklif .. mektupları ekıilt~e ıaatm- Al K miı•onundan : 
Beherine 8 kurut fi:rat ı.hmhı ediı.t 

4645 adet bot benzin tenekesi Aekert Fö
ikalar Umum Müdilrlüğii Merkez Satı:a. 
lma komisyonunca 20-11-1939 pa:ıarteal 

ııünü ıaat 14 te artırma ile aatılacaktır. 

Ampul ahnacak 
dan bır ıaat on<:eye kadar koınıayonumu- · ma 0 " r 

D. D. Yollan S.tıa Alma Kemlı 
yonundan : 

ıa vcrilmiı veya posta ile aynı aaatte bu- Tümen ihti:racı için binek, nakliye ko- a 
lundurulmuı olacaktır. (5662) 15607 ıumu lte katır Ntın alınacaktır. 

Un alınacak 
' Ankara Levazan Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Sllrtteki birliklerin ihtiyacı için 

280000 kilo un kapalı zarfta eksiltmeye 
konulmuttur. 

2 - Şartnamesi Siirt ukert satın alma 
komiıyonundıdır. htekliler ıartnameyi 
her ııiin iı saıtlarında ıörebilirler. 

3 - tıbu (280.000) kilo un muhammen 
tutırr S0200 liradır. 

4 - tik teminatı (2940) liradır. 
5 - Eksiltme 20-11-939 tarihine te.a • 

düf eden pazartesi giinü u.at 10 da Siirt 
askerl ııatın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

e - hteklllerin ı.ınka teminat ı:Mlrtun 
veya vezne makbuzları il• komisyona mil· 
racaatları. (5683) 15601 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Satm 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Krnnam ıarniaonunun ihtiyacı olan 

600 ton bulday 21-11-939 Ulı ıt1nf1 ... t 
ıs de lıı:apalı zarfla koml•Jellatnuda ek • 
ılhm.,,e lloll1llıcalrtır. 

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

S - •artıtame ve nalı lmlordmla S74 
aayıh lıitabmdakinln aynıdır. 

4 - Bu kitap her yerde ve her sam.an 
cörülebilir. 

S - Tüllf melıctuplan 21-11-959 1&&t 
14 e kadar komlıyonumu.u verilmiı nya 
po8ta ile aynı 111tte komisyonda bulun • 
durulmuş olacaktır. (5666) lsao9 

Un ah nacak 
Ankan Levun Alnlrliii Satm 

Alma KomlaJOn.Maa ı 
1 - Anıtal,..dalri lntaatın Mnalik ihtl • 

Hayvanını tatmak iıttiyenlerin haftanın 
pazartesi, çarıamba, cuma ıünlerinde Sarı 
kııla yanındaki komisyona müracaatları. 

(5761) 15703 

ZlRAAT VEKALETi 

Pulluk, Dlskharo ye Mibzer 
11h111<n 

1 
1 

Şartname paraııı:ı olarak komieyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat o
olan (28) lira (87) kurut ve 2490 numara
ı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesailı:
e meskQr ciln ve ıaatte komisyona müra
caatları (5692) 15631 

Kırrkkalede yapt1rıla<ak inşaat 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Satm Alma Komis
yonundan: 

Xettf bedeli (43454) lira (90) ltunat olan 
yukarıda yazılı inpat askeri fabci • 
katır amam miidürlüiii mtrku tatm alma 

Ziraat Vekaletinden ı komisyonunca 22-11-1939 çartamba gi1 • 

Zirat kombinalar ihtiyacı için kapa nü ıaat 15 te kapalı zarfla ihale edilecek • 
tir. Şartname (2) lira (11) lnant mukabi-

lı zarf uıullyle 30 adet Mibzer, U a inde komisyondan verilir. Talipleria mu-1 

Muhammen bedeli 551o,14 Ura olıan 
on kalem muhtelif tenvirat ampaHl 
20-11-939 pazartesi gilnü ... t U,U de 
kapalı zarf uıulü ile Ankara'da İdare 
binasında aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 414,ol 11-
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veılkalan ve tekHnerlni 
aynı gün uat 14,15 e kadar komiı70n 
reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da Mabeme Dalreetnden, H~a
ta'da Tesellüm ve Sevk Şefliilnden 
dağıtılacaktır. (5e0t) UGll 

det 5 Dilkli, 15 adet 6 Dialdi pullukla nkkat teminat olan (32'SO) lira (12) Jru. r _.. ta1 .. af ..._.. ..&--· 
30 adet Dl'kıharo Htın alınacaktır. nııu havi teklif mektuplınm menh ıta· )llllll l1ilV' 8ft91' llltwa\ 

de taıt 14 de kadar lromlıy0aa vermeleri 

D. D. Y olian Saan Alma Ko-1 - Mlb1trin beberine 675,5 Diık- •• kendilerinin de MiMi n.-nüı kaıuı • 
H pulluğun beberine 600,6 Diakli pul nun 2 ve 3. maddelerindeki )'ilah •mallı:

e muayyen (iln n 11atte komlsyaaa mil- miıyonandan : 1 
tutun beberine 750 ve Dikıharonun rac:aatlın. (5630) 15655 
beherint de 350 Ura kıymet tahmin •· §artııameeinde yapılan tıMlllhat dola-
dilaıiıtlr. yıısile 1.11.939 tarihinde makarre olan 

a - ibate 14 birinci kanun perıem JANDARMA enlltmeıı tehir edilen '" beherinin 
be gUııU IUt U de Ziraat veWetl bi· muhammen bedeli (S95) kuruı olan 
nasında mUte .. kkil 11tın alma komiı B . alınacak 5000 adet çam telgraf direti 2!-11-1939 
yonundı yapılacakhr. attan ıye pertembe gtinll aut 15 de kapalı ı:arf 

3 - 30 adet Mibseriçin 1519 lira 15 uıulil lle Ankarada İdare binasında 
adet ·5 Dikıli pulluk için 675,15 adet Jandarma Genel KcMbutan.hit satın alınacaktır. 
6 Dlkllı pulluk lçln 844 ve 30 adet Ankua Satın Alma Komiıyonun-ı Bu ite girmek lıteyealedn (1481,25) 
Dikıbaro için 788 llrı muvakkat temı dan liralık muvakkat teminat ilo kanunun 

. 
nat nrllecelrtif. ı - Bir tanesine 9 Ura kıymet blçl- tayin ettiil vHikalın ve tekliflerini 

4 - Bu makinelere alt idari ve fen len vuıf ve ömellıM uygun iki bin aynı gUn ... t 14 de kadar komisyon 
nt prtnameler ıdrat komblnalar mtl lira et.terinde battaniye 16. ıı. 939 Reisliğine vermeleri IAaımdır. 
dUrUltunden paraııs olarak verilir. perıembe rUnU saat 10 da pazarlıkla Tabıhihli ıartnameler para•• ola-

5 - lıteklilerin kapılı ıarflanm 11tın alınacaktır. rak Ankarada malıeme dairesinden, 

. 

t 

Yulaf ahnacak 
14 Brlnci ldnun perıembe gilnU aaa 2 - 'artnamffl paraı11 komiayon- Hıydarpqadı te11l1Um HYlr Şefliğin 
14 de kadar Jromlıyona ftrmelıri ve dan alınabilecek bu puarlıp (irmek ı den. Eıklfehir ve lmıirde idare mağa
.. t U de 3490 •yıb kanunda ,uıl . nlanndan datıtılacaktır. (5656) 1~657 
valkalarla blrllkte komlıyonda ha 

l 

.A.alıara t.e.HllB Amlrllfl Satm Alma Komiıf'mundan ı 

l - Qaaalılıale mlietah~em 111"1ri birlllr leri ha,...aatı Dati"tlan itin ....... elaı 
•• milıtarlan nsılı FQlaflar kapalı aarfla ebiltme,.. lroıaulnnaftgr. 

sır bulunmalan (4968) 15148 

DEVLET ORMAN IS. 

Travers ah nacak 
D. D. Yollan Satm Alma 1Comb:r•11ind• ı 1 - Oaı:iantep ıımiıonunun HDelik ih· 

tl1ıeı otan (IOI) to1t un kapalı sarfla eU. 
nakaaayı konulmuttur. 

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

3 - Münakaııaaı 17 2. ci. ttt. tst ~ 
aünü ıaat 10 da yapılacaktır. 

2 - Her lntaatıa i1aat .. ı hisalanada atsıteri1• sttn •• Matlel"dt Mat. ••· MtlD 
alma kom!ıyonunda ,..prlaca.ktır. 

3 - hteklilerln meıkilr tarihte teminat akça1an n ihale lrananan'llll 2 : S m.aMt-. 
lerindlkl \'ttalkle birlllrte ihale saıtmdan bir ıaat evel komisyona milracutlan. 

(5439) 1M47 Satıhk çam tomru§u 
'Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdarlarlyle clnalerl ve eksilt

me giln w .Utleri lflfıda alt oldatu liıteai hlıuında yuılı ahpp travers
ltr h~r liıte muhteviyatı ayn ayrı ihale edilmek ilzere ve kapalı zarf uıulü 

ile Ankarada İdare binaaında satın alınacaktır. 4 - Şartnamesi her gün komlıyonda 
ıö"'Ülebilir. 

~ - İstekliler mUnakaaa saatinden bir 

Clnal 

Yulaf 

Milttan M. Bed. M. Tem. Tutan !halesi ••teldi 
Kilo Kr. St Lr. Kr. Lr. Kr. 

763000 4 so 2575 12 34335 00 10-11-39 10; 5 K. %. 

Erzak ve sabun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komiayonuadaa ı 

1 - Tümen birliklerinin ıenelik ihtiyacı olan enılrlar ekllltıneye lronb ı • 
2 _ Cinsi, miktarı, tutan, M. teminatı, ihale tarihi, ihale ıaau •• ihale tekli ... tada lhtf!fflmlttlr. Eblltm•I Vlıe4• fi. 

Sadeyal 
= 
= 
= 

8ıbwa 
= 
= 
= 

8. Eti 
= 
= 
= 

Pirinç 
= 
= 

men aatm alma koınlıyonunda yapılacaktır. . 
3 - Evaaf ve eırtnıme1eri komiıyondı dır, Mesai ıfln ve aaatla.rmda ıısreteb.ıtlr. 
4 - Taliplerin bildirilen ııün ve aaattcn bir tat ~vel .teklH mektuplarını komısyona vermeleri. (5670) 
Cinıi Miktarı Tutarı M, Temınatı İhale İhale 

Ton Lira Kr. Lr. Kr. Tarihi natı 
37 35520 14&4 00 20-11-tM 10 
22 21120 ı H4 00 = • = 11 
22 21120 1584 oo = s • ıs 
22 214so 1608 75 = = = ıe 
30 9900 742 50 = = = 17 
1a 5940 445 50 ıı.11.939 ıo 
11 5940 445 50 • = a U 
ıa 6'210 415 70 • = • 11 
110 24300 ıın oo 21.11.911 ıo 
eo 1eaoo 1211 oo • • • 11 
&o ıtS200 12ıs oo = = ~ ıs 
70 19600 1470 00 = = = 16 
77 23100 17S5 00 13-11-939 10 
44 UIOO ttO 00 ıa =- = 1l 
44 13200 990 00 = = = 15 
44 13160 10311 50 = - - ıe 

Yiyecek ve yalCacak ah nacak 

ueıa 
İhale 
Şekli 

X:ıpıh sarf 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

:Ankara Levuım Amirliii Satm Alma Komiayonundan ı 

Ciazyıiı 
= 

= 
= 

Makama 
= = = 
= 

Nohut 
= = = 
= 

Bulıur 

= • 

1 - Tümen birlilıı:lerlnin aenellk ihtiyacı olan e~ıa~lır elı:alltmeyt . lromıhtıaı.tur. 
2 _ Cinıi, miktarı, tutan. teminatı, tha le tarlhı, ıhale saati, •• ıbalı ıeklı aıılı da ıöıterltmlıtlr. Elrtiltmesi Visede tCl· 

men satın alma komisyonunda yapılacak. . 1 • • 
J - Evsaf ve urtnameleri komisyond~ dır. Mesai atin.·~ ıattler "~e .r~rlileb~tlr. 

1 
4 Kapalı zarflı ılınacak kalemlere iıtirak etmek ııtı> cnlerlrı bıldırıluı ııi1n •• ıutten bir aıat ıvıl teklif ıntktuplırın 

- 15614 
lı:omiı)'Ona vermeleri, (56lı0) M. Teminatı İhale İhale ihale 

Cinıi Mllıtırı Tutarı ş kl' 
Ton Lira Kr. Lr. Kr. Tarihi 111tı e ı 

13 2470 185 25 24-11-939 10 Açık ekıiltml 
20 !800 215 00 ~ = ::z 11 = 
20 HOO 285 00 = = :::: 15 =' 
20 3800 215 00 = = = 16 = 
20 4100 307 so = = = 17 • 
28 5880 441 00 t7·11-93t 10 Xıpalı ıarf 
31 7980 598 so == = = 1 ı = 
38 7980 598 50 = = = 15 m 
H 7110 iti SO = = ::: 16 = 
38 1550 141 15 :z: z: z: 17 = 
28 2360 177 00 28-11-939 10 A~ık ekıiltml 
38 45110 341 00 - • • 11 • 
31 4560 342 00 = = = ı 5 = 
31 4560 !42 00 = = ~ 15 ~ 
3& SUO 114 75 = = = 17 Kapılı zarf 
70 ,,.,., 735 00 29 .. 11·931 10 = 

100 14000 1050 00 = • ~ 11 = 
ına 14000 ıoso oo = • • 11 = 
180 14000 1096 00 = = = 1& ~ 
100 15000 1 t25 00 :: = = 11 -

Dmhe7 AJ., •• l>T1et Otmaa 
ı,ı.-e..ı nvlr Amlrliiindeoı 

1 - Durıunbey devlet orman tıı.t
mMl letuyon cS.poeunda tıttfde mev
cut (762) adet muadili (443) me~ 
mlktp (813) ... imetromlkAp tam 
tomrufu açık artırma Ue 11tıhp p -
lranlmııtır. 

2 - T<DM1-ın aynca 1-f ıı.. 
me payları mevcut ve kabuklan • 
yulmuı olup haeim kabukıuz orta lnı . 
tur ilterlnden htuptanmııtır. 

3 - Tomruklara ait 11tıı ~ 
ıi İatanbul, Ana.n. Balıkesir onan 
çevtrfe MUdUrlillderinde ve Durt111l 
bey rmr amlrtlttnde 18rUlebillr . 

r Tomrutrtınn beher metromlklbının 
muhammen bedeli (11 )lira(70) ku . 
ruttur. 

4 - lıteklllerln " 7,5 muvak11a 
pey ü~arile 11·11-Ht puarteıl ,U 
nU saat 15 de Dununbey revir amir 
lifine mUracutlatı llln olunur. 

t . 
. 

15577 

Satılık çam tomruğu 
Dur11mı..,. Alacam Devlet orman 

lıletiileil mir AllllrlltllMl•ı 
1 - Dursunbey Devlet orman 1t 

letmeıi iıtaıyon depoıunda iıtlfd 
me•cut (738) adet tnuadlll (429) met 
romikap (102) desimetromikip çam 
tomruğu asık artırma Ut Ktılıta çık 
rılmııtır. 

. 
e 
. 

a 

2 - Tomrukların ayrıca baı keım 
payları meveut vı kabukları soyul 
muı olup hacim lrıbulrıuz orta kutu 

e 
. 
r 

Uıerlnden hıaaplanmııtır. 
3 - TomrulrJara ıit Htıı tartname 

ıi 1atanbut, Ankara, Balıkeair orman 
çevirıe mü4Ur1Uklerinde ve Dunun 
bey revir amlrliiinde görülebilir 
Tomrukların beher metromikabını 
muhammen bedeli (11) lira (7) ku 

. 

. 

n 
. 

ruıtur. 

4 - 1atekllltrin "17,5 muvatdca 
ptJ akçalarlle 14-11-039 Hh rtiftil ... 
at 15 de Dtırtunbey revir Amirliğin 

t 

e 
mllrıcaatfarı ll!n olunur. 15578 

Bu ite girmek lıtlyenlerln Jisteal hizasında yazılı muvakkat teminat ile 

kanunun taytn ettifi vcılü ve tekliflerini aynı rUn ebittme saatinden bir 
... t evveline kadar komiıyon reiıtlfine vermeleri lbımdır. 

fartnameler paraaıs olarak Haydarpqa'da Tesellüm ve Sevk ŞefUfinde, 

Ankara'da Mılıeme dalrttlnde vı Eılı:iıehir, İzmir'de de İdare matuala-
nnda dıfıtılmaktıd,,.. • 

Llate 
No. Adet Mlktan ve Cln91 

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

Beher 
adedi 

muhammen Muvalı:bt 
bedeli teminatı Bktfftmt 

L. K. L K. GUntl SMtl 

1 
2 

Je.2eo 
33.250 

Cart hat kayın traven 1 85 4eo4 OS) 
4159 38) 

3 84.350 
4 61.900 
5 55.265 
6 111.700 

* 

32.700 
13.800 

" .. 
" .. 
H .. 
" " 
" " 

" Ç11n " 
" " 

7 
8 
9 3.000 Makas meıe traversi 

10 
11 

10.000 Köprü ,. 

1.000 " .. 

1 75 
2 10 
1 90 
ı 90 
1 80 

3 20 
3 20 
5 50 
s 00 
6 60 

10106 75) 22.11.39 
,130 50) çarpmba 15,JO 
6~00 18) 

11303 00} 

6482 00) 
3312 00} 
1237 50) 23.11 .39 
3750 00) perıembc 15,30 
495 00} 

(5599) 15617 

Çam tomruğu ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonundan ı 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarı apğıda yazılı 1 ve 2 No. 
lı liateler muhteviyatı çam tomruk ve azmanlar ayrı ayrı ihale edilmek üze
re 24-11-1939 tarihinde cuma günü aaat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka
ra'da İdare biansında satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek iatiyenlerin Jiıteleri hiztıında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn aaat 14,30 a kadar 
komisyon reialiline vermeleri lizımdır. 

§artnamtler 511 kuruıa Ankara, Eıkiıehir', lsmir ve Haydarpap nzne· 
lerinde satılmaktadır. (5687) 

Llate 
No. Malzemenin iımi 

1 Çam tomruk takriben 5071, ~99 m• 

Metre mikibı 
Muvakkat bedeli 

Lira K. 

muadili 11700 adet 35 00 
ı Çam umanı takriben 2371 ın• 

muadili HOO ••et 43 '>O 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

10125 30 

6360 55 
15694 
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 4 İkinciteşrin 1939 vaziyeti .:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll l!:. = = - -
~KERESTE ALI NACAK~ AKT i F · 

Kasa: 

Alun: Safi kiloıram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirleı 
Altın: Safi kiloırım 
Türk Jiraıı 

Hariçteki Muhabirler : 

15.500,313 ~ 

678.111 

Lira 
21 .802.430,68 
13.244.337,50 

1.465.435,67 

953.816,81 
326.369,4!_ 

Alhn aafi kilocram : 10.010.238 ;.. !4.0ll0.200,14 
Altına tahTili lıı:abil aerbest döviıler 17.926,76 
Diter dövizler ve borçlu klirin& 
bakiyeleri : 4.649.469,01 

1 ]azine T ahvillen : 
Deruhte edi. evrakı n.akdiye kırtıht 
Kanunun 6-S inci maddelerine tev· 
fikan hazine tarafmdan vaki t ediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Csham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhte edilen evrakı nakdi1enln 

158,748.563,-

17 .307.666.-

203.026.430,02 

A - )kar,rhtı Esham •e Tahvillt (İti- ~ 
(bari kıymetle) ~ 47.591.644,97 

B - Serbest eshıır Tt tıhYillt 7 . .S66.S47 ,&8 

:Avanolar : 
Hazineye kısa vadeli a•an:s 
Altın ve döviı üzerine 
Tıhvilit üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif :. 

7.697.000,-
11.055,97 

7.837.421,66 

Yekun : 

Lira 

S6.512.253,85 

il' 1.280.186,27 

f 18.747.S9Ml 

141.440.897.-

203.026 430,02 

r 55.ı5s.192,65 

15.545.477,63 

4.5-00.000.-
17.S9l.174,40 

- ---. -
- 493.602,202,80 

PAS i F : 
Sermaye : 

ihtiyat akçesi 

.ldi ve ftvkallde 
Huıuıl 

J" edavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-S inei maddelerine tev. 
fikan hazine tarafındın vaki tediyıt 

Deruhte edi. evrakı nakdiye balriyeıi 
Karşıhiı tamamen ıltm olarak iJlve .. 
ten tedavüle vazedi1en 
Reeskont mukabili illveten tedavüle 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz T aahhüdatı : 

Altına tahvili Ubil dövizler 
Diğer döviı:ler ve alacaklı klirinı 
bakiyelerı 

Muhtelif : 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.307.666,-

41.440.897.-

17.00-0.000,-

136.000.000,-

2.760 ,02 

41.310.332 ,72 

Yaktın : 

Ura 
15.000.00-0,-

10.217.134,25 

294.440.897.-

31.319.806,05 

41.313.092.71 

101,311.270,76 

493.602,202 ,80 

- -- -- -- -- -- -=:Tü rkiye Kızılay C emiye ti Umumi Merkezinden: S - --= 1 - Mamakta gaz maske fabrikası için a§ağıda ebadı yazılı (255)= = metre mikibı çıralı çam tahtası kapalı zarf usuliyıe ıatın alına- :S 
= caktır. 

40 metre mikabı 1,5 X 20 X 400 
55 " .. 1,5 x 22 x 40C 

125 
" 

" ! 1,5 x 25 x 400 

25 " " 
2 X25 X 400 

10 .. .. 3 X 22 X 400 

----------------------2 - Tahtal9r1n evsafını havi ~artname umumt mcrkezimizdedlr. 5 
::c 

- 3 - Talipler teklif mektuplarını 10.11.1939 tarihine müsadif cu-=: 
=: ma günü saat on bire kadar Ycnişchirdc umumi merkezimize verme- 5 
= Jidirler. 4105 = -
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll llllllllllllllllllllr;:' 

.::!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -. -
Bir t.asta bakıcı aranıyor ~ 

=Ergani bakırı Türk Anonim Şirketinden 
----··---

Ergani Maden'indeki İşletme İdaremizin hastahanesi için Kızıl- =: 
1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren Iskonto haddi %4 Altın üzerine avans %3 

ay Cemiyetinin Hastalıakıcı Hemşireler Mektebinden mezun bir = 
hastabakıcıya ihtiyacımız vardır. Bu hastabakıcının hastahanemize 5 
taallı1k eden fenni ve idari işleri tedvire muktedir, uzun seneler = 
hastahanelerde çalışmış, tecrübeli bir hemşire olması 13.zımdır. İste-§ 
diğimiz evsafı haiz olarak hastabakıcılık vazifesini deruhte edecek =: 
hemşireye şirketimizce Barem Kanununa göre azami ücret verile- _ 

tektir. -

ANKARA BELEDiYESi 

Otomobil tamir ettirilecek 
Aftlca ra Belediye.ind en ı 

POLiS 

Bir öğretmen aranıyor 
Ankara Polia Enatitüsü Müdürlü

i ünden : 

O. DENIZYOLLARI 

Mazot alınacak 
Devlet Limanl arı l t le tme Umum 

Müdürlü ğünden : 

1 - Makam hizmet otomobilinde p ı· o ıs enstitüsüne daktilografi öğ-

İdare vasıtaları için 350 ilil 450 ton 
mazot kapalı zarf uıuliyle tksiltmeyt 
konulmuştur. Muhammen bedeli 32940 
lira ve muvakkat teminatı 2470 lira el-

yaptırılacak tamirat on beş gün müd- retm•nl' - · b' ·· - t t · . .... ıgı yapmıı ır ogrc men ayın 

detle açık eksıltmeye konulmu,tur. ı edı'lec•kt' T ı· 1 • 'k ı ·ı . . ~ ır. a ıp crın vesı a arı ı c 
2 - Muhammen bedelı (1700) !ıra- bı'rl'kt 11 11 939 · .. ·· 

dır. ı .e. . . ... cumartesı gunu .. sa· li kuruştur. 

3 M kk 
. (

127 50
) 

1
. at on ıkıde enstıtude yapı lacak musa· 

- uva at tcmınat , ı· bak . . 1 1 · ·ı· olu • 
d 

a ımtıhanına gc me erı ı an 

İhalesi 17-11-939 tarihine raslıyan 

cuma günü saat 15 te Galata rıhtımın
daki umum Müdürlük binasında top
lanan satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Bu husustaki şartname 165 
kuruş mukabilinde sözü geçen komis
yondan alınabilir. (8957 • 5608) 

ra ır. 

4 Ş . . .. k . . nur. (5747) 15691 
- artnamesını gorme ıstıycn· 

]erin her gün encümen kalemine ve ---------------
isteklilerin de 17. 11. 939 cuma günü MAHKEMELER 
ıaat 10,30 da belediye encümenine mü ---------------
racaatları. (5620) 15569 

Kömür alınacak 
'.Ankara Belediyeıinden ı • 

1 - Su işleri 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. 

15562 Saframbolu Sulh Hukuk Hakim
lii'inden : 

:!ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. 
M üddei Silmcrbank Karabük demir çelik 

fabrikası namına vekili avukat Rasih Ye. _ 
ıc.ncil ile müddeialeyh Safranbolunun 1: MOZAYIK~ 

* 
= 

Marka moza- ;: 

yıkların en : 
iyisidir. : 

= 

Bürnük köyünden Ali Gök meyanesinde -
mütehıttiı 29 lira 27 kuruş ılicak diva. : 
ırndan detayı icra kılınmakta olan duruı
masında; müddeialeyh namına çıkarı1,n 
di.vetiyenin mumaileyhin askere sev\cedi- : 
lcrck kıtai askeriyesi meçhul bulundu&:u : 
beyaniylc bili tcblil' iade ~ilmit ve mtid
doi vekili de ilinen tebliıat icrasını talep : Kur.un mühürlü çuval alınız . _: 
eylemiş olmakla mumaileyhin duru$ffia l"Ü· 
nü olan 4-12-939 pazarte&i ıünü saat 9-10 .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllll,. 
da Safranbolu ıulh hukuk mahkemesinde .,ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllı.. 

Kontrplak ve saire alınacak 
Türkkuıu Genel Direk törlü ğün

den : 
15.11.1939 tarihine rastlıyan çar

şamba günü muhtelif saatlardc ihale
lerinin icra edileceği, UL.US gazete
sinin 28.eylül 1939 ve 2, 10, 16 ilk teş
rin 1939 tarihlerinde intişar eden nüs
halariylc ilan edilen: 

Muhammen bedeli 14450 lira olan 
6900 m' kontrplakın, 

Muhammen bedeli 11000 lira olan 
3000 m' kontrplakın, 

Muhammen bedeli 9500 lira olan 
21 m' amerikan çam kalasın, 

Muhammen bedeli 7000 lira olan 
6000 m' keten bez ile muhtelif geniş
likte 18000 metre şeridin, 

Muhammen bedeli 4800 lira olan 
3000 beyaz, 1000 kilo yeşil germe laki 
(Emait)in, 

Muhammen bedeli 1800 lira olan 
1500 kilo asetonun, 

Ankara gümrüğünde teslim şartile 
ihaleleri 17.11.1939 cuma günü saat 9, 
10, 11, 14, IS ve 16 ya tehir edilmiştir. 

İsteyenlerin muvakkat teminat ve 
liizumlu vesikalariyle birlikte muay
yen gün ve saatlerde Türkkuşu genel 
direktörlüğü satın alma komisyonuna 

-
Talipler muhtasar tercümeihallcrini gösterir bir mektupla Anka

ra'da l{oç hanındaki İdarci Merkeziyemize müracaat etmelidir. 

4199 

--------
~111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111 11 1111 1 11111 1 11 1 11111~ 

..ıı : :x•:•xc ::ı: : ı:ı 1 :ı::: : 1 1 1 ' : : : ;ı :::ı ::::ı: ) :: ..... 

-

ANKARA PALAS 
BÜYÜK SALONUNDA 

Her pazar 

TH E DANSANT! 
• 

Bütün programın İştirokiyl( 

-

-4 - Şartnameıini görmek iıtiyen
lerin her gün encümen kal emine ve 
isteklilerin de 17. 11. 939 cuma günü 
saat 10,30 da belediye encümenine 

hazır bulunmaıı veya tarahndan muaad -
dak vekiletname ile vekil 1"öndermcıi alr:- : 
ıi takdirde muamelci 1"•1abiye ifa oluna - : 
caiı teblic makamına kaim olmak uzere 

Kiralık daire : gelmeleri. 3972 ., ı , oı;ı:c: : ı:ııı , : : : : : • il il : ""'' " ıııı;ı '"""" •:cc::::::::cı '. ; ,,,.. 

müracaatları. (5622) 15570 
ilin olunur. 4194 : = 

Y enişehirde Me,ruti yet cadde- .:!111 ll lll l l l J l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l il l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l f l l llHllll!:. 

Tômirat yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye binası çatısının Mar
ailya kiremidi ile kaplanması bir haf· 
ta müddetle açık' eksiltmiye konul
muıtur. 

2 -; Muhammen bedeli (1905) lira
dır. 

Y eni,ehir Atatürk bulvarı 

KARTAL 
ŞEKERLEME PAST A FIRINI 

Bayramlık nefis Fondan, Çiko
lata, mefhur Edirne Badem ez. 
mcsi, Şekerleme ve Karcmcla'l a~ 
rını hazırlamıt olduğunu aayın 

müıterilerine arzeder. 7202 3 - Muvakkat teminat (142,88) Ji. 

radır. '••••••••••••-' 
4 - Şartname ve keşif defterini 

görmek istiyenlerin her gün encü
men kalemine ve isteklilerin de 10 11. 
939 cuma günü saat 10,30 da belediye 
encümenine müracaatları. (57 55) 

15704 

An kaz satışı 

'Ankara Beled iyesi imar Müdür lü iünden : 

Mahallesi Cinsi 

H acibayram Ahıap hane 

" " .. 
,, il ,, 

Adası 

51 
51 
51 

Parseli 

16 
17 
5 

Muhammen bedeli Lira 

50 
250 
300 

Yukarda ada ve parselleri yazılı hanelerin hedim ve tesviyei türabiyesi 
alacak şahsa ait olmak üzere enkazı muhammen bedelleriyle ilan tarihinden 
itibaren on bet gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. İha lesi 23-11-939 
perşembe günü saat 15 de İmar Müdürlüğünde yapılacağından ta liplerin % 
7.5 teminatlariyle müracaatları ilin olunur. (5748) 15700 

. Kiralık ve satılık köşk 
Yenişehir Cümhuriyet tep•sinde İş Bankası köşkü denmekle maruf ve bilu

mum konforu haiz büyük kötk müştemilatı ile birlikte satılık veya kiralık
tır. Müıtemil:ltı meyanında Garaj, ıoför odas \, ser ve iki tenis kortu ve fen
ni ahır bulunmakta, ayrıca imar edilmiş büyük bağ ve bahçeyi ihtiva et mek

tedir. 
Resmi daire veya sefarethane olarak kullanılmıya da elveritlidir. Satın 

almak istiyenler doğrudan doğruya teklif mektuplariyle, kira lamak istiyen· 
!er de görüşmek üzere İş Bankasına müracaat etmeleri. 4200 

: sinde K üt ükçü apartmanının dört : = = 
: odalı ve kaloriferli konforu haiz - = = 
_ 6 numaralı bir dairesi kiralıktır. : §§ H E R A y ı N 11 ,. N o E § 
: Talip olanların Vehbi Koç Tica- - = = 
E ret evinde Oıman A1J1ana müra - : - = -: caatları. 4108 : -

'""'"~'l'K'K'~'~";"""'' ~ fSo.Öoo Lira ı oo.ÖÖO ... Li.ra l ._ı_s_o_._o_o_~ .. ~.·,_ra_. ~ 
APİKOGLU 

SUCUKLARINI 
Tercih edin iz 

Halis koyun ve sığır etinden ma
muldür. Bütün bakkallarda sa· 
tılır. 

T aklitlerinden aakınınız. 7283 

r·i{i;~i;kbÜ;uk·~-·ı 

- . --------= 

S İ Z DE ! - -- -- -- -= -

; "Milli PIYANGO,J i 
= -
§ dan bir bilet alıp yoluna çıkınız ~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11111111111~ 

SAHİPLERİNİ ARIYOR! ---------------

1 
12 oda tam konfor. Ti: 1589 ı 

4125 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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U L U S - 20. iru:i yıl. - No. 6563 

Imtlyu Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Netriyatı i dar e Eden 
Ya.zı Iıl e rl Müdürü 

Mümtaz Faik F ENiK 
Mu ...... MGdilrOı Jlloe!t ULUO 

ULUS Baanne•i ANKARA 

YENİ SiNEMA 
BU GUN BU GECE 

Fransızca tözlü 
GEORGE OH NET'in Bllyük Rom•m 

ANA KALBİ 

HALK SiNEMASI 
BU GECE 21 DE 

H A RP M UHABİRİ 
Baş Rollerde 

Clark Gable - M yrna Loy 

GÜJllDÜZ • 
( S erıe Panine) Ş t M A. L O T E L 1 
Baş Rollerde: Bıı Rollerde 

Françoiı Rosya • Pierre R enoir J. Pierre Aumont - Arvıa Bella 
Prence Troubetzekoy Louia Jouvet 

sus SİN EMASI 
BU GUN BU GECE 

Fransızcı sözlü - - - Baştan başa rerılJi 

KAÇAK KORSANLAR 
TOM SOYER'in müthış maceraları 

Seyircileri üzerinde çok müessir izler 
bırakan heyecanlı maceralarla dolu 

büyük sergÜ?.e,st fılmı 
Ana1Lk ıefkatiyle aşkı arasında kalmış Seanslar 

bir kadının ba,ından &eçenle r 14.30 • 16.30 • 18.30 - Gece : 21 de Seanslar 
Seanslar: Ucuz halk matinesi 12.15 de 14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da 

14.45 • 16.45 - 18.4-5 - Gece: 2'1 de V E R T E R Ucu:r halk m~ tine"'' ~;):oıt 12 de 

YENl ve SUS sinema larında aynı zaman da başlıyacak olan riA°RtE ANTOtNE'TTEriı;;;;{;;iık 
ceceıine ait numaralı balkon bil etlerinin evelden aldırılması bilhassa rica olunur. 

Kôzım Rüştü Adliye caddesi 

Geftçağa Ap. No. 6 Telefon : 2208 .940 MODEL BLAUPUNKT RADYOLARI GELDİ 


