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HER GECE 

Swing Boy's caz ve 

Meclis Ankara pakbnı tasdik etti 
Haric-iye Vekilimiz diyor ki: 

" , , ' 

Bu siyasi vesikalar, mesut ve 
verimli bir devreye esash bir 
başlangı( teşkil edecektir 

Hariciye 
J Hatipler bu muvaffakiyetli neticede;ı 

dolayı hükumeti tebrik ve takdir ettiler 

Vekili:mizin 
Büyük Millet Meclisi dün Dr. Mazhar Germen (Aydm) m re

isliğinde toplanmıştır. 

dünkü nutku 
Kastamonu mebusu Rauf Orbay, Urfa mebusu Razi Soyer'in 

intihap mazbataJarmm kabulünden sonra iki ~·eni mebı.ı.,umu 
yemin etmişlerdir. Har"ciye Vel~ilimiz Mecliste tarilıi nutkunu verirken 

lstanbul'da vefat eden Muğla me -
busu Doktor Hüseyin Avni Ercan'ın 

Falih Rılkı AT AY hatırasına hürmeten bir dakika susul-
Dün Büyilk Millet Mecliai üç ta· duktan sonra Türkiye, Fransa, lngil

raflı Türk • İngiliz • Franıız mua· tere araıındaki üçüzlü anlaşmanın tet
hecleaini taıdik etmittir. Muhterem kiki için kurulan muhtelit encümen 
Saracoilu'nun bu münaaebetle aÖy· reisi ge?e~al Cemal Mersinli söz ala-
lemit olduiu nutkun, millet vekil- ra~ dedı ~ı: .. .. . 
leri üıtündeki yükıek teairine iıaret - Azız arkadaılarım: hukumetı
etmek iıteriz. Bu nutuk baıit bir ı miz Türkiye Cümhuriyetiyle Fransa 
takdim ve izah mukaddimeıi olma· cümhuriyeti ve İnKiltere kıratlığı.ara· 
mııtır: Türkiye ile Fransa ve lnsil-1 sında ~ç tarafl~'kyarkdım m1':1-:h~deaı ge-

d 1 ti · • b devletler çen içtımada yu se mec ısınıze arze-
tere .. e ennı, ,,. u d'l · · y··k k l" b h d kadar üç milleti biribirine yaklaıtı· ! mııtı. ~ se m~~ ıs u m~a. e ~-

faat hizmet ve emekbirliii nın evelemırde harıcıye ve mıllı mu-
raa men ' d f ·· 1 · b" 1 k b' prtlarmı derin bir kavrayıı, ve Ha· ~ aa enc~men erı ~r .e~ere .ır en-
riciye Vekilimizin üslubuna has vu- cumen halınde tetkıkını tensıp ve 
aub ve samimiyetle tesbit eden bir emretın.,\i. Tenıibiniz veçhile iki en
•eaika kıymetini almıttır. Pek meb- cümen bir encümen halinde birleşti, 
zul kullanılan bir tabir olaa dahi, muahedenin esbabı mucibesini, met
dünkü nutka tarihi vasfmı vennek- nini, merbutatı ile, protokolları birer 
ten kendimizi alamıyoruz. birer ve madde madde tetkik etti. En-

cümenin değerli azaları hazır bulunan 
Hariciye Vekilimizden, muhtelif silal· 
ler sordular. Ve aldıkları cevapları 
kanaatli buldular. En nihayet bütün 
encümen azası neticede gerek muahe· 
deyi ve gerek onun merbutatını mil-

--··'•ı 

Dünkü toplantı eana•ınJa içtima •alonuna bir bakıt 

lnıiltere ve Franıa ile Türkiye 
araamdaki anlaımazhk halini bi
z.im halkımız hiç bir zaman mantıki 
... zaruri bulmamış, bu anlaımazlı
iı ricuda aetiren sebepleri muvak· 
kat ve i.nzi addetmittir. Daimi men
faat amilleri ve, bilhaaaa, cihan 
harbini takip eden aeneler ve hadi
.. ıer içindeki telakki beraberliği. 
tabii dostluğu erıeç iade edeceğine 
ıüphe etmiyorduk. İngilizler ve 
fransızlar cenupta komıwnuzdur
lar; Akdeniz emniyet ve nizamı ile 
har üçümüz derin bir ıurette ali.ka· 
danz. Banıçıyız; milletlere tecavüz 
muunluiu temin edecek beynelmi· 
W bir teaanüde taraftarız. 

letimizin menfaatine, vatanımızın se-ı-
limetine muvafık gördü ve müttefi • o h • ı • 
kan kabul etti. (Şiddetli alkıılar). a 1 ıye Vekili Belçika ile birlikte sulh İçin 

tavassut yapmakla beraber 

Halde bu kadar beraber olduiu· 
mm bu devletlerle, mazide aynlmı
JOl"UZ: uzun bir tarih, zaman za· 
man, bizi en aailam ittifaklarla bi
ribirimize bağlanmaia ıevketmiı· 
tir. Diler taraftan üç devletin bera· 
herliti, her üçünün beynelmilel ay
rı ayn münasebet ve taahhütleri ile 
tezat tetkil etmiyor: çünkü aramız
daki taahhütler cibi, her birimizin 
haıkalan ile olan münasebet ve ta· 
ahhütlerimiz de sadece sulh ve em· 
niyet içindir. 

Şimdi ben bu muhtelit encümenin 
reisi aıfatiyle bu muahedenin bugün 
müıtacelen müzakeresini teklif edi -
yorum ve bu teklifimin kabulünü de 
diliyorum; (kabul ve muvafık sesle· 
ri.) 

Hariciye Vekilimizin izahları 
Teklifin kabulünden sonra Harici

ye Vekilimiz söz alarak sık sık alkış· 
lanan ıu mühim izahlard.l bulunmuş· 
tur: 
"- Arkada~lar, 
Altı yedi aydanberi, fırka gru· 

pu içtimalarrnda elbirliği ile çalı
ıarak vücuda getirdiğimiz eıer, 
Türkiye ile F ranaa ve lngiltere 
devletleri araımda, 19 tetrinie · 
vel tarihinde, imza edilmit olan 
bu üçlü yardımlaşma muahedesi 
ve merbutları, millet vekillerinin 
son ve resmi t"lsvibini almak için 
bugün yüksek huzurunuza gel 
miş bulunuyor· 

Söze baılarken, hemen söyJ' 
(Sonu 4 üncü sayfada) 

Türkiye'nin coğrafi vaziyetinin 
teair muhiti ile, lqiltere ve Franıa
nm bu muhit içindeki nüfuz ve ala· 
kalan, onlara, kendi emniyet men• 
faatleri kadar, cihan sulh menfaat· 
leri lehine de müstesna bir vazife 
ve hizmet imki.nı vermektedir. Uç 
taraflı muahedenin münhasıran bu 
vazife ve hizmet duygusundan ku
'9et almıı oldutuna ıüphe edilemez. 
Muhterem Saracoilu'nun nutkunda .. 
pek aüzel anlathiı diğer birleştiri-
~i amiller iae, aynı vazife ve hizme
tin uzun seneler için devam temi· 
natını teşkil eder. 

Kuvetli ve müreffeh Türkiye, iki 
imparatorluğun kendi faydalarına 
ve sulh faydasına lüzumunda ittifak 
ettikleri bir müvazene unsurudur. 

Elazığ' a geldi 
Malatya, 8 a.a. - Dahiliye Vekili· 

miz ıehrimizden ayrılmadan önce ıe
reflerine belediyede verilen ziyafette 
~lediye reisi Dr. Cafer Özelçi söyle
diği nutukta Malatya'nın mazhar ol
duğu inkişaf ve terakkiden ve imar 
yolunda yapılan işlerden dolayı hal· 
kın Cümhuriyet Hükümetine olan 
minnet ve gükran hislerini ifade eyle
miş, Dahiliye Vekili verdiği cevapta 
Malatya'da gördüğü iyi kabulden do

Hollanda yeni ve mühim 
emniyet tedbirleri aldı 

Garbi Almanya'da askeri faaliyet var 
layı .Malatyalılara teşekkür ederek Amsterdam, 8 a.a. 

- Garbi Almanyada 
demiştir ki : biıyuk askeri faali . 

"- Dahiliye Vekaleti vazifesini yet hlikum ıiırmekte· 
aldıktan sonra Anadolu'ya ilk seya· dir. Hollanda budu • 
h . . .. .. .. h 1 • d b dunda teyakkuz ted . 
atımın uçuncu mer a esın e uraya b"rleri fazlalaıtırıl • 

geldim. Bundan evci gördüğüm vila · ı mıştır. 
yeti er ve burada gördug~ üm manzara Dicer taraftan, 

. . . Hollanda askeri ma. 
mesul hır adamı teşcı edecek mahıy7t· kamları da, emniyet 
tedir. Bu seyahatimden maksat bır· su seylapları mınta -
kaç giinlük fırsattan istifade ederek kas~nı genişletmek -

tedır. 
memleketin birkaç viHiyetini görmek, Su altında kalın 

1 
(Sonu S. ırıcı saylada) bu mıntakal:mn şark 

tan gelecek bir ta -
-- -- arruza karşı mukem

IT'el bir mudafaa hat-

1 

tı te kıl ett kleri mıı· 
lumdur 

İyi h~ber alan mail 
fillerde sov end"ği • 
&ıne gore nazi mat· 
buatının ifade tarzı 
butun bu korkuları 
h klı göstermekte • 
dir. 

Alman gazeteleri 
filhak;ka Belçika ile 
Hollatl(lanın Fransa 
·~~ lng ltercnın nü -
fuzu altında bulun -
duklarını iddia et -
mekte ve Avrupanın 
bu kısmında "muha • 
faza tedbirleri" alın
ması lizım geldiiini 
ilave eylemektedirler. 

Bu elektrık cihazı işleyince. muazzam bentler yıkllarak 
Hollanda hudutlarını su basmaktadır. 

.. 
Gerek Hollanda ve gerek Belçikada halk 

memleketin emniyeti ve bitaraflrgmın mil· 
f temadi bir tehdit altında bulunduğuna ka

nidir. Her ıki memlebt de ıeferberlik yap 
mı ıtır. .j Hollanda memleketin bir kaç mmtaka · 
ıım bilhassa suya boimuı ve diğer ba! 
mmtakalarda örff idare ilin etmiıtir. 

Seyahatin bcqka hedefleri Je 
var mı? 

Londra, il a.a. - Belçika kıratı La He-

Yarınki 
ihtifôl 

r, al:~v;nde ya)ılacak 
. . 

merasımın programı 

Ebedi Ş::f ATA TÜRK'iın hayz '1 

ıeda e!tıkleri günUn birinci yıldön;.
nü yarın tam saat 9.05 te Anka"<\ 
falkevinde yapılacaktır. Bu törenin 
programı aşağıdadır: 

1 - Tam saat 9,05 te Ankara Hal1:
evi Başkanı Ferit Celal Güven kısa b:r 
nutukla bu acı dakikayı hatırlata :c 
hazurunu da bet dakika ayakta ıük~t 
ve ihtirama davet edecek, bu sırac!a 
Musiki Muallim mektebi orkestrası 

da bir parça matem marşı çalacaktır. 
2 - Şair Behçet Kemal Çağlar Ata

türk'ün hayatına dair bir hitabede bu· 
lunacaktır. 

3 - Dil, Tarih ve Edebiyat Fakül
tesi talebelerinden Bayan Özel İnanlı 
İbrahim Alaettin'in TAV AFiNi oku
yacak. 

4 - ATA TÜRK'ün hayatıaa alt 
(Sonu S. incı sayfada) 

HİTLER 
Yeni bir nutuk verdi 

ve 1 ngiltere'ye Jidcletfe 

Hücum etti 
Münib, 8 a.L - Hitler nutkunu 

bu akpm naayonal .. aoayaliet muha· 
riplerinin toplantıaında MSylemittir. 

Bitlerin bu nutku lngiltereye kar· 
ıı çok tiddetli hücumları ihtiva et• 
mektedir. 

Hitler İngiltereyi 1914 bmtıinde 
olduğu gibi timdiki harbi de tasarla· 
mıı olmakla itham etmektedir: 1914 
te olduğu gibi 1939 da da Almanya 
fevkalide kuvetlenmiıti. Binaenaleyh 
Almanya 48 milyon ingilizin idare et• 
tiği 480 milyonluk bir nüfuau ve dün
yanın bütün zenginliklerini ihtiva e
den imparatorluk için bir tehlike tet
kil ediyordu. 

Hitler lngiltere'yi iki yilzlülükle 
itham etmektedir : imparatorlutunu 
süngü ile kurmuı olan İngiltere, tim
di karnı doymuı olduğundan, insan• 
lığın bir rehberi olarak ortaya çıkı· 
yor. Bizzat kendi tahakkümü altında 
bulunan milletlere hiç bir hüriyet 
vermezken diğer milletlerin hüriyeti
ni müdafaa etmek iddiasındadır. 

E•lıi ve yeni Almanya 
Hitler İngiltereyi daima ve bil· 

hassa Almanyaya karıı sözünden dö.1-
müt olmakla itham eylemektedir: 
1914 - 1918 harbinin bütün imtidadın· 
ca İngiltere alınanlardan bir gey iste
mediğini ve hedefinin münhasıran Al 

(Sonu S ıncı sayfada) 

Ölümünün 1 inci 

yıldönümü 

münasebetiyle 

Yar1nki n~shamız 

ATATÜRK 
ün hahrasına ithaf 

edilmiştir 

Bu nüsha 24 büyük 
sayfa olacaktır 

Cihan harbi ayrılığına ve onun buh
ranlarına rağmen, bu telakki, cüm
huriyetimizin on beş aene-lik iç ve 
dıt siyasetinin mesut bir netice&İ ol
duiu ıüphe cötürmez. Bir tehlikeyi 

atlftmak değil, istikbale doiru bir· 
likte yiiribnek için el verifi:yoruz. 
Muahede üç millete kutlu olsun! Dünlıü mecli• toplantmnda lcorJiplomatilı locuına bir 6akıı 

Belçika yabancı tayyarelerin kendi top· 
raklan üzerinden aık sık uçmalan netice 
sinde tel•1& d\itmcktcdir, 

~·ye gıde ken refakatinde Belçikanın en 
mümtaz askeri umerasından General Van 
Overstraeten bulunmakta idi. Deyli Eks
pres gazetesinin Briıkıel muhabiri bu hl
diıeyi haber vermekle tavasıutun iki bü -
kumdar arasındaki miıliltatın yegane he • i (Soau ,j. ıaCJ say_taaa) ....._ ___ ..,. ________ ,. 



~ - .. -
r Bli ~.e :'in n·Jf ·undan mevzular : 

ça ışan teşebbüs 
Kemal ONAL 

l'.Iilli Şef'in ikinciteşrin nutkunu 1 Parti programımız hususi teşebbüs
memlekct, Büyük Millet Meclisinin leri teminat altına almıştır. Kanun
sık alkışları içinde, hürmetle dinle- larımızda da onun inkişafını temin 
di. "Erlere meydan göründüğünde" edecek hükümler vardır. Binaenaleyh 
Türk hamasetinin bütün kıymetiyle bütün devlet makamlariyle mahalli i
tecelli edeceğini bildiren sözleri, darelerin ve milli müesseselerin, gene 
Meclis salonundan vatan ufuklarına kanunlardaki şartlar içinde, hususi 
coşkun bir heyecan götürdü. Onun teşebbüslere çalışma imkanı hazırla· 
bu sözünün ulaştığı her kalp, asil bir ması icap eder. Bilhassa amme hiz -
sükftn içinde merdlik imtihanına gi· metleriyle hususi teşebbüs mevzuları
receği günü bekliyor. Erkeği cephe· nın ayrılmasında fazla itina ister. 
de, kadını geri hizmetinde milletce Matbuatımızda idare makanizması 
yapılan yakın bir savaşın büyük kah- içine sokulmak istenilen küçük ikti· 
ramanları önUnde ve emrinde, yeni sadi teşebbüsleri nerede olursa olsun 
n esiller, babalarından dedelerinden gördükçe tenkit ve zararlarını teba
daha engin bir destan yaratmağa ha- rüz ettirmekle lıu mevzudaki vazife
zırdırlar. lerini yapını§ olurlar. Şüphesiz bütün 

Büyük Millet Meclisi, Milli Şef'in bu imkanlar ancak normal çalışan te
nutuklarındaki bir çok mevzularda şebbüslere ait olup Cilmhurre.s'miz 
olduğu gibi iktisadi direktifler üze- de bunu tasrih etmişlerdir. Kanun
rinde de hususi bazı tezahürler gös- ları veya milli menfaati ihmal eden 
t erdi. Bu kısımda bravo sesleri ve u- teşebbüs, nerede ve kiır.e ait olursil 
zun alkışlar içinde biten bir cı.imleyi olsun, en az bir islah mevzuudur. 
buraya alalım: "İktisat vekfüetinin, 
devletçe tedbirlere devam ederken, 
vatandaşlara geniş mikyasta iş sahası 
bırakmak hareketi takdir ve teşviki· 
nize layiktir. Lüzumsuz takyitler kal
dırılmalı, hatta normal çalışmalariyle 
memleketin iktisadi inkişafına hizmet 
eden teşebbüslere kolaylık gösteril
melidir." 

Halkevlerindc 
Türk~e okuyup 

yaıma kuriu a~ hyoı 
Milli Şef, vatandaşlara geniş iş sa· 

haları açılmasını, normal işliyen te
§cbbüslerin hızlandırılmasını istiyor
lar ve böylece bugtlnkü iş hacmini ka- Haber aldığımıza göre Cümhuri
biliyetimize göre dar ve teşebbüsleri yet Halk Partisi bu kış devresinde 
i::~isadi ihtiyacımıza nazaran az bul- her Halkevinde, o muhitin imkan ve 
muş oluyorlar, Mebuslarımız şiddetli ihtiyacına göre "Türkçe okuyup yaz 
a:kışlariyle Şefin bu görüşünü de 1 ma kursları,, açılmasını bütün teşkiln-
teyit ediyorlar. tına emretmiştir. 

Filhakika son yıllardaki iktisadi Bu kurslara 18 yaşından yukarı, o-
inkişafımızda hususi teşebbüsün his· kuma yazma bilmiyen kadın ve erkek 
sesi çok azdır. Rakamlarla da muka· vatandaşlar alınarak Maarit VekAle· 
y.se edilince vazıh olarak bulacağı- tinin millet mektepleri programına 
mız netice şudur ki ;:,aşarılan işlerin uygun bir şekilde okutulacaklardır. 
büyük hacmi ya devlete yahut serına- Bu kurslara devam edenlerden fa~ 
yesinin tamamı veya mühim bir kıs- kir olanlarının okuma malzemeleri 
mı gene devletin olan kredi müesse· Halkevlerince temin edilecektir. 
selerine nit olmuştur. Bunlar ken.di- CUmhuriyet Halk Partisinin ehe • 
lerine nyrılan büyük mevzularla da miyetle üzerinde durduğu ve takip et
kalmamışlar, bu mevzuların taalluk tiği bu teıebbUıUn mühim bir yurt lh
cttiği ufak teşebbüslere de bazan 
doğrudan doğruya, lıazan da araların- tiyacını kargıhyacağı 1Upheıizdir. 
da kurdukları anonim veya limitet 
halindeki teşekküllerle girmişlerdir. 
Sermaye ve bilgi bakımından bir çok 
vatandaşların tek başına veya topla- lstanbul'da ihraç 
narak yapabilecekleri şeyler böylece mal l arının fiya tı artıyor 
ufak teşekküllerin memurları elinde 
kalmıştır. Halbuki bu kadrolar teşeb
büsün neticesine yalnız memur ola -
rıık bağlı olduklarından sermayeye 
düşen zararı çok vakit ana müessese 

İstanbul, 8 (Telefonla) - HUkU -

metin ihEfÇ mallar~mız hakkında al -
dığı ıon ~arar htanbul piyasasında 

çekmi§tir. göstermekte olduğu iyi ve müsbet te-
Yeni l'ilrkiye'nin hayat ve hareket 

prensiplerini içinde toplayan C. H. 
P. programı hususi teşebbüs için ay
rıca teminat koymuştur. "Devletin 

sirler devam etmektedir. Bu mü -

nasebetle bir çok ihraç mallarımın fi. 
atları yükselmiştir. B.u arada bo· 

filen yapmağa karar verdiği iş husu· zulması ihtimali varid olan kepek 
si bir teşebbüs elinde bulunursa bu- mahsulüniln de ihracının kabil olma
nun alınması her defasında bir kanun sı alakadarlar arasında büyük mem -
yapmağa bağlıdır."Yıllardanbcri yaşı· 

nuniyeti mucip olmuştur. yan bu temınat ancak inhisari mahi-
yette devlete geçecek teşebbüsler i
çindir. Halbuki büyük kredi müesse· 
selerinin sermaye ve teşkilat kuvetiy
le fili bir inhisara gidebilecek teşeb
büsleri için kanun yapmağa lüzum 
yoktu. Burada müesseseler vatandaş
la hukuki bir müsavat içinde iş sa
hasına girmişti. Ve muvaffakiyet 
şartları asla müsavi değild i. 

Binaenaleyh kredi müesseselerimiz 
kuruluşlarındaki ana prensipten ay
rılmıyarak teşebbüslere teknik kai
deler içinde krediler vermek ve bun· 
lan samimane ve tarafsızca muraka-

ış·;~·;;·~:·~~:::~·~·: · ~~~~~:~~· ' 
1 zü Kızılay rozetiyle 
f süsleyiniz · I Kızılay Cemiyeti Ankara Merke· 
J zinin yeni adresi : 

f Postahane caddesinde Yağ-
i cızade apartımanı 4 numaralı 

l .. ~:::::.~.:::~~.7 ................. . 

ULUS 

Sovyet • suarede 1 sefa etinde 1 

Ba§vekilimi:r.le Adliye ve Har:ciye Vekillerimiz, Sovyet Büyük 
elçi&iyle beraber 

Başve!c:limiz, Fransc..'nın Ankara Büyü:ı Elçisi. B. Massigli 
ile gÖrÜ§iiyor 

Haricive Vekilimiz. Franıa ve Yunanittan Büyük Elçileriyle 
görüıürken 

Türk Maaril Cemiyetinin tertip ettiği büyük eşya piyangosunun 
keıideoi dün noter huzurunda yapıltnı§tır. Yukardaki reıim 

bu keşide esnasında alınmı§tır. 

9 - 11 - 1 '"'0 

C. H. P: teşki ô 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııcı 

Dikili fe ô 
yardım için 

her ye inde 

ez 
m 

• 
j 

Eylülün 23 ünde İzmir'de ve hususiyle Dikili'de vukua gele 1 

yer sarsıntısı felaketi üzerine bütün memleketin yersiz ve yiy\,
reksi.z kalan vatandaşların yardımına koştuğunu muht lif vc
rilelerlc okuyucularnnı.za haber vermiştik. Kızılay tec;kil1tıı;ı:ı 1 

önayak olduğu bu hayırlı teşebbüsler yurdun her tarafında mus
mir bir şekilde devam etmektedir. 

1 Haber aldığımıza göre CUmburi-
1 1 yet Halk Partisi de teşkiUitına b'r 

Alatu .. rk'u .. n anıt• k brı' tamim yollıyarak Pa:ti teşkilitın~n: 
~ kızılayın bu sahadakı hareketlerını 

beynelmilel 

ınüs baka 

Ebedi Şef Atatürk'ün anıt-kabrinin 
yapılacağı yer olan Rasattepe'deki 
bütün ittimlak muameleleri bitmiş
tir. Yapılacak eserin, türk milletinin 
hissiyatını tamamiyle ifade edebilme
ti için bunun beynelmilel şohreti ha-

l 
iz birsanatkiira yaptırılması ve bunun 
için de beynelmilel bir müsabaka a
çılması kararlaştırılmıştır. Bunun i-
çin lazımgelen vesaik ve esaslar ha
zırlanmıştır. Ve buna mütedair ilan
lar da yapılmıştır. 

Orta mekteplerden 

meslek mekteplerine 

gelen talebenin notları 
Maarif Vekaleti, orta mekteplerden 

birinci yoklamayı müteakip meslek 
mekteplerine gelen talebenin aldıkla
rı notları S esasına göre yeniden tes
bit etmiştir. Yeni notlarda 10 ve 9 nu
maralar 5 numara, 8 ve 7 numaralar 4 
numara, 6 ve S numaralar 3 numara, 4 
ve 3 numaralar 2 numara, 2 ve 1 nu
marnlar da 1 numara sayılacaktır. 

Mua:lim mekteplerine 
alma<ak parasu yahh talebe 

Marif Vekaleti, Muallim mekteple
rine alınacak parasız yatılı talebelere 
ait ikinci liste üzerinde çalışmalarına 
devam etmektedir. Bu ikinci listenin 
bayram ertesi kati şeklini alacağı Ü· 

mit edilmektedir. 

Takas talepnamelerinin tescili 
Takaı talepnamesi tescil ettirilme

den ihracatta bulunup da bilahare 
malın herhangi bir ıebeple takasa ta· 
bi tutulması zarureti hasıl olduğu tak
dirde keyfiyetin Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasınca tetkik edildikten 
sonra takas talepnamesinin tescil e • 
dilebilmeıi Ticaret Vekaletince karar
laştırılmıştır. 

Hasta bakıcı hemşireler 
talimatnamesi 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekale
ti, hastabakıcı hemşirelere ait kıya

fet talimatnamesini değiştirmiş ve bu 
değişikliği aHikalılara bildirmiJtir. 

takviye eylemelerini istemiştir. 
Bilindiği üzere Partimizin nizarı

namesine mevzu esaslardan birisi d:: 
muhtelif maksatlarla kurulmuş hayır
lı ve faydalı teşebbü ... lcre karşı sevgi 

J ve ataka göstermesidir. Parti teşkil .. t 
kademelerimizin, Partili arkadaşları 

ve bütUn yurttaşları bu mevzu üzerin
de daima tenvir ve irşat etmeleri ve 
herhangi bir felaket anında bu suret
le hazırlanmış vatandasların olanca 
varlıklariyle felaketzedelere yardıma 
koşmalarının kolaylıkla temini, Par
tinin her zaman göz önünde tuttuğu 
gayeler<lendir. 

İzmir havalisinde vukun gelen ve 
üç binden fazla vatandaşımızı yers: z 
bırakan, birçok yaralanma ve ölüm 
vukuuna sebebiyet veren felaket üz -
rine Parti teşl:ilatı nizamnamesin· ' 
emrettiği bu alaka ve has .ısiyeti gb .. -
termiş ve çok kısa zamanda faaliyetı
nin faydalı semerelerini elde etmiş
tir. 

Parti teşkilatı, Kızılay cemiyetin:: 
yardımcı olarak, yurttaşlarımızı bu 
meskensiz ve meviisız kalan I.ardcşlc
rimize yardıma teşvik etm's ve Kızıl
ay faaliyetini kuvetlendirm'ştir. 

Faaliyete geçen Parti vil yet idare 
heyetleri aldıkları neticeleri peydcr· 
pey Parti merkezine bildirmege baş
lamışlardır. İlk olarak toplanıp kızıl
ay merkezine gönderilen paralar 1599 
lira 14 kuruştur. Bunun 1919,49 ku
ruşu Ayancık'tan, 209,65 kuruıu Kırlc
larelinden ve 470 kuruşu Malatyadan 
toplanmıştır. 

Peyderpey toplanan ve Parti mer
kezine bildirilen vatan ların bu 
yardımlarını biz de sayfalarımızqa 
iftihar ve şükranla neşre devam de
ceğiz. 

Renkli 1 op a keğıtt rmın 

ithali yasak e i' i 
Gümrük ve İnhisarlar V ckfileti, 

memnuniyeti mucip bir şekilde aza -
lan kaçak tütün kullanılmasını ta
mamen önlemek maksadiyle beyaz 
renkli kopye kağıtlnrınds. olduğu gi
bi herhangi renkte olursa olsun bü
tün kopye kağıtlarının yurdumu .. a 
sokulmasını yasak etmiştir. 

Gökten gelecek tehlike) ı 
karşı iyi hazırlanmak, milletin ' 
bütün fertlerini ayrı ayn dü 
şündüren bir davadır. Bu mcv· 
zua hiç bir Türk vatandaşı ka· 
yıtsız kalamaz. 

be etmek yeliyle memlekette iş hac
mini arttırmağa çalıştıkça Milli Şef'
in direktiflerine daha iyi intibak et
miş olacaklardır ve bu intibak şüphe
siz türkün refahı ve Türkiye'nin um

11111111111111111 1111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111 

ranı demektir. 
Türk vatandaşının fırsat buldukça 

tc~ebbüs kabiliyetini inkişaf ettirdi· 
ğini f?Österen bir çok misaller vardır. 
unun, zevkle hatırlıyacağımız henüz 
taze lıir muvaffakiyetine temas ede
lim: Sivas'tan Erzurum'a k2dar uza
nan dcmiryolu bir kaç tilrk müteşeb
bisin eseridır. Karanlık ve sarp bo
ğular ıçinde coşkun Fırafla kilomet· 
r.lerc,. did:şerek demiryolunu yapan 
Turk teşebbüsü, teknik kudretinin 
harikı::-3ını ynratmıştır. Bu kısım de
miryo Jmuzun elli milyon lirayı aşan 
b:r ış olduğunu söylersek müteşeb
b"slerınıızin mali muvaffakiyetlerini 
cL ölçmüş oluruz. Cümhuriyet nafıa· 
m, 1 .irk müte:ieh!lislerine çalışma 

i.u!:anını hazırlamakla büyuk eserın 

en iyi şartlar içinde tahakkukunu te· 
minle kalmış değildir, bu imkan mil
li kabiliyetımizin yüksekliklerinden 
birini de ispata yaramıştır. Türkün 
merd ruhunda yatan dürüst çalışma 
ie .':ına bilhassa teşebbüs sahasını aç· 
mnk yolunda güçlükler tahayyül e
c!enler olur a bu misalden ve Milli 
Şef'in yliksek direktiflerinden kuvet 
almalıdırlar. 

Ben de o fikirdeyim ! 
"Edebiyat muallimi B. lsmai/ Ha

bib, gazetelerden birisinde bir ma
kale serisi ile mektep kitaplarını 
hlicum ediyor. On senedenberi ta
lebeye okutulan, mükerrer tabı ya
pılan edebiyat ders kitabında leci 
yanlışlar varmış. 

Bu eserin mUe/lili, musahhihi ve 
ruhsatiyesini veren maarif erklnı 
/radar - belki onlardan daha fazla -
edebiyat hocaları mesuldür. 

On senedenberi şimdi mi g~rDI -
dli? Niçin sustular? B6yle bir me
sele karşısında hangi •ebep, hangi 
endişe insanı slikOta mecbur edebi
lir? Tedris vszilesini lJzerine alan 
heyeti umumiye bu imhal ve yahut 
ihmali ile töhmet altında kalmış ol
muyor mu? 

Kaç dereden kaç su getirilse müş
terek ve şiddetli mesuliyetten kur
tulmak kabil değildir.,, 

Bu satırları Akşam gazetesinin 
"Dikkatler" sütunu muharriri yazı
yor. 
Bunları kendi sütunumda aynen 

kopye ettiğimden anlıyabilirsiniz 

ki ben de aynı fikirdeyim. 

Kazalar! 

DUnyanın bazı kısımlarında har
bin ateşi yanar ve dumanı yükselir
ken, hamdolsun, yurdumuz sulhun 
her tlirlU nimetlerinden eksiksiz 
faydalanıyor. 

Şimdi iinünıde açılı duran bir ls
tanbul gazetesinde şöyle bir haber 
okuyorum: 

"Bir otobüsle iki otomobil çar
pı§tı.,, 

Ah, şu nakil vasıtaları da, ne o
lur, memleketimizin sulh ve sükun 
m:ınzarasım bozmasalar! 

Fransız mecmuaları ve Türkiye 

Franaızc:ı VU ve Matc/1 mecmu
aları, son posta ile gelen nüshaların. 

da giirOyoruz, Türkiyeye resimler 
ve yazılarla dolu güzel sayfalar a
yırmışlar. Bu dostane tezahürden 
dolayı lransız mcslekda§larımıza 

te§ekkür ederiz. 

Yalnız mcslekdaşça yapacağımız 

ufak bir tenkide de gücerımiyecek
Jcrini umarız: 

VU'nün koyduğu resimler içinde 
bir tanesi var ki bir erkekle başlat1 
bağlı on kadını g6steriyor. Altmda 
ise ~u s6zler yazılıdır: 
"El~veı du conservatoire de mu

sique" 
"Musiki konservatuvarı ta/ebele-

ri" 
Modern Türkiye'de bu kıyafette 

talebe olmadığı gibi, bizim konser
vatuvarımızda ut, kemençe ve ka
nun çalınmaz. 

Onun yanıbaşında bir resim da
ha: Ctımide oturan bir imamın kar
şı•ında iki geçeli oturmu~ ellerinde 
birer kitap beyaz baş örtülü kızlar ... 
Bunlar da mecmuanın kavlince ca
mide dua eden peçesiz tlirk kadın
larıdır. 

Türkiye dııındaki milsli1man 
memleketlerden birisinde çekildi
ğine şüphe olmıyan ve yahut eski
den kalan bu fotoğrafın da inkıl§p 

Türkiyesiyle bir alakası olamaz. 

Türkiyeyi tanıtmak ve bir dost
luk göstermek çok kibar bir jest. 
Eğer mcslekdsşlarımız, bu resim

leri seçerken biraz daha dikkatli 
davransalar, bizi tanımak ve tanıt
mak balcımınclan daha fazla minnc-
timizi kazanırlardı ... 

Kelime karıplllıkları! 

Ak:ıam gazetesi haklı olarak bir 
şikliyette bulunuyor ve diyor ki: 

"Unkapanındaki yeni köprünün 

iami "Gazi köprüııü" konuldu. Vali 

de nutkunda bunu böylece söyledi. 

Biribiriyle inat ediyormuşçası

na gazetelerden kimi ''Gui k5prü

ıü'', kimi "Atatilrk köprüsü" diye 

yazıyor. 

Sanki mutlaka bir karışıklık ol

ması ıartmıı gibi... 

Bari bu isme hürmeten daha dik
katli, daha titiz olalım.,, 

Bu tlirlil katı§tklıklara yalnız is
mihaslarda değil, ismicinslerde de 
tesadüf olunuyor. MeseM yukarzki 
haklı şiklyette bulunan gazetenin 
iç sayfalarından birlndelci bir ya
zıda hem tahtelbahir, henı de de· 
ninltı kelimıltti ıet;iyordu. 

T. l. 

o:· f1 yur~tu ha ·a umım~ıv ne 
~u!utlü gc i 

Dün şehrimizde hava sabahleyin n

çık, sonraları bulutlu geçmiştir. Gü

nün en yüksek sıcaklığı 12 dereceye 

kadar yükselmiştir. Yurtta hava, Trak 

ya, Kocaeli, Aktl .. niz ve Karadeniz 

kıyıları bölgelerinde hafif ya ;murtu. 

Egede açık, diğer bölgelerde bulutlu 

geçmiştir. Bu sabah s:ı t sekize kadar 

düşen yağmurların me re murabba!a

rınıı bıraktıltları GU ınikdar:arı Ant.ıl

yada 9, Fethiyede 7, llodn.mda 4, Mu~ 
la, Zonğuldak, Van \ e A • r.c:ı bin::r 
kilogramdır. Hüzgarlar doğu bölge
lerle orta Anadolu ve Karadeniz kı) ı
larında yer yer cenup ve garptan; di
ğer bölgelerde ş"ınal i<-tik, mf'tinden 
saniyede en çok 9 m-: .e l:ld .. r hı J 

esmiştir. 

En yüksek sıcakh'·lar Mardif" \: 
12, Urfada 14, l>örtyo1da rn, M r~n
de 20, Bodrumda 23 derce · r. 
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[DIŞ POLiTiKA 1 
Üçlü ittifak 

Türkiye ile lngiltere ve Fransa 
araımda geçen ayın on dokuzunda 
imzalanan ittifak muahedesi dün 
Büyük Millet Meclisi tarafından it
tifa.kıi.ra ile tasdik edilmi§tİr. Mua
hedeyi Jngiltere ve Fransa evelce 
tasdik etmİ§ bulunduklarından dün
kü muameleden sonra üçlü ittifak 
artık meriyete girmiı bulunuyor. 

Türk • lngiliz - Fransız ittifakını 
doğuran i.miller, Lozan sulhundan 
aonra bu iki devletle aramızdaki 

münasebetlerin tanzim edildiği za .. 
mana kadar geri gider. Filhakika 
bu muahedenin imzasını takip eden 
yeni beynelmilel istihale içinde 
her üç devlet de aralarında görüş 

ve menfaat birliği mevcut oldu,unu 
anlaını§lardı. Bu görü§ birliği, Ya
km§&rkı ve Akdenizi ali.kadar eden 
beynelmilel ihtilaflar çıktıkça te
barüz etti. Aralarında evelce an· 
la§J!la olmadığı halde Türkiye, 
Fransa ve lngiltere böyle ihtili.flı 
zamanlarda kendilerini aynı cephe .. 
de bulmakta idiler. Almanya'nın si
lahlanması, ltalya He el birliği yap
ması, ltalya'nın Habeıistan'a karşı 
giri§tiği te~bbüs ve nihayet ispan
ya harbi gibi vesilelerle çıkan ihti
laflarda Türkiye, daima İngiltere 
ve Fransa ile beraber yürümüıtür. 
Bu suretle yakm şarkta ve Akde
r.izde sulhun korunmasından başka 
bir emeli olmıyan bu iki büyük dev
l-•le Türkiye arasında kartılıklı bir 
i nat hissi uyanmıştır. Montrö Bo· 
ğazlar mukavelesinin Tiırkiye gÖ· 
rüşüne uygun tekilde tadili ve Ha· 
tay üzerindeki hakkrmızın Fransa 
tarafından tanınması lngiltere'nin 
ve Fransa'nın Türkiye hakkında 

duyduklan itimat hissinin iki bariz 
delilidir. 

Bu §artlar altında mihver dev
letlerinin giriıtikleri tecavüz politİ· 
kası Avrupa ve bu arada yakın 
§ark sulhunu tehlikeye koyduğu bir 
sırada ideti tabii bir hissin sev
kiyle her üç devletin de bir araya 
gelmeleri tabii idi. Nasıl ki öyle ol
du. Almanya Çekoslovakya'yı imha 
ettikten ve ltalya da Arnavutluğa 
asker çıkardıktan sonra, bütün orta 
ve şarki Avrupa mihver devletleri
nin istilasına mi.ruz kalmıştı. lngil
tere ve Fransa derhal Polonya'ya, 
Romanya'ya ve Yunanistan'a ga· 
ranti verdiler ve Y akmıarkın ve 
Akdenizjn ıulhunu muhafaza nok -
tasında Türkiye'ye iş birliği yapma
yı teklif ettiler. Mayıs ayı içinde ya
pılan deklarasyon bu teklifin neti
cesidir. 

Geçen aym on dokuzunda imza· 
lanıp da dün meclis tarafından tas· 
dik edilen muahede mayıs deklaras
yonunun her üç tarafa da tahmil 
ettiği vazife ve meıuliyetleri formü .. 
le eden bir vesikadan ibarettir. Bu
nunla beraber, dünkü karar büyük 
tarihi ehemiyeti haizdir. 

Muahedenin maddelerini tetkik
ten de anla§ıldığı Üzere, üçlü itti
fak fU veya bu buhranlı zaman İçin 
yapılmıf geçici bir politika kombi
nezonu değildir. İngiltere, Fransa 
ve Türkiye on be§ sene gibi siyasi 
tarihte pek uzun aayrlacak bir za
man için biribirine karşı bağlanmış 
bulunuyorlar. Bu da her üç devlet 
arasındaki menfaat ve görüş birli· 
ğinin ne derece sağlam ve devamlı 
olduğunu anlatmıya kafidir. 

Üçlü ittifak Akdeniz ve Yakın· 
§ark ıulhunun korunmasında ne 
derece i.mil olacaktır? 

Bizce bu sualin cevabını hB.dise· 
ler §İmdiden verınit bulunuyor. E
ğer bugün Akdeniz ve Y akınşark, 
orta ve garbi Avrupa'da baılıyan 
harbin tehlikelerinden masun bulu· 
nuyorsa, bu sükiinu büyük ölçüde, 
geçen mayısta yapılan deklarasyc· 
na borçluyuz. Üçlü ittifakın sulhçu 
olan vasfı burada bütün vuzuhiyle 
tebarüz etmektedir. Yakrnşarkta ve 
Akdenizde sulhun korunması, Tür .. 
kiye'nin, lngiltere'nin ve Fransa'
nın en büyük emelleridir. Üçlü itti
fakın mevcudiyetindeki hikmet bun 
dan ibarettir. Bu itibarladır ki 
muahedenin İmzasından dolayı 

memnun o1mıyanlarm iyi niyetlerin· 
den ve hatta maksatlarından ıüphe 
elmek caizdir. 

Üçlü ittifakın meriyet mevkiine 
girmesiyle Yakın§arkta yeni bir ta· 
rih· devri açılmaktadır. Bu devrin 
bütün Yakınşark milletleri için kut 
lu olmasını dileriz. 

A. Ş. ESMER 

Nazarı dikkate 
İstanbul'da istiklil.J caddesinde 2l 

numaralı binada Halk Opereti namiy· 
le faaliyette bulunan Mulenruj mües· 
sesesinin Cümhuriyet Halk Partisi 
ile hiç bir alakası olmadığını tavzih• 

uı:u s 

Lord Halifaks diyor ki 

İngiltere hüriyet için, 
sulh için çarpışıyor 

• 
• İngiliz - Alman 

hava kuvetleri 
arasında harp 

B. CÖRÇİL'İN BEYANATI 

72.000 ton zayiata muka 
52.000 tonluk gemi zaptedi 

Deni%1erde mikyasta horp ~uyor 

Londra, 8 a.a. - Aval'll ı..:n.rasmda bugün de.!« har 
hakkında beyanatta bulunan Çörçil, büyük mikyasta harbi 

tahmin ediliyor cak denizlerde yapılmakta olduğunu söylemiştir. 
Kuracağımız yeni nizamda bütün milletlerin Londra, 8 aa. - Dün, İngiltere, ı.. Londra, 8 a.a. - . tneiherenin vjln-, 

bl'ze mu''zahı'r olmaları laA zım 1 kt" koç~a ~e. Almanya sahilleri açıkların- dığı zayiatın derhal bildirildiflni bc-ge ece ır da ıngılız_ hava kuvetlerıyle alman !yan eden Çörçil bazı rakamlar venniş·ı B. Molotof' un s 
Londra, 8 a.a. - Lord Halifaks, dün radyo ile netrolunan bir tayyarelerı arasında çarpışmalar ol - tir. 

k 
. H k" mu~tur. Harbin ikinci ayında İngiltere i2 nda nutu vermıştir. Lord alifaka demittir ı: ~ngilizlerden hiç. b~r kayıp. _Yoktur. , bin tonilato kaybetmiştir ki, ilk aya 

"- Büyük Britanya harp hailesinin tekerrürü ile Avrupanın tkı alman tayyaresının duştugu ku - nisbetle yüzde elliden daha udır. B ... 
nutku etr 

yeniden ıstırap çekmemesi için ne mümkünse yapmağa azmet- vetle tahmin ohınmaktadır. na mukabil İngiltere Almanyadan 52 

mittir. Gayet açık olarak kendi ken.dime iki süal soruyoru.m:. . Hava nezaretinin tebliğ! . 1 bin tonilatoluk gemi müsadere etmit akisler devam edi 
1. - Mücadelemizin asıl hedefi ne- gormıye ve bır karar vcrmıyc ıhtıya- Londra, 8 a.a. - Hava nczarctı bıJ- tır. ı 

dir? cımız vardı. Boyun eğmek en büyük 1 diriyor: Denizaltılarına ka.:şı. açılan mü~~ He lain ki. 8 a.a. - Melotof"un 
2. - Zaferimiz sayesinde hedefimi- şerefsizliği kabul etmek olacak ve Dün şimal denizinde bazı hava ha-1 d';.led.~n bahseden _Çorçıl haftada ıkı ci nutku Finlandiya gauMleri ve 

ze vasıl olacağımızdan emin olabilir harbi bertaraf etmiye dahi yaramıya· , rcketleri olmuştur. Shetland adaları- ıla_ dort .. alman denızal_tısının batırıl - karı umumiyesi tarafından me 
miyiz? ca'· Vicdanım bundan bir an bile' na yaklaşan bir alman tayyaresi top- ~ıgı~ı •oyleme_kle h~ık_auen. de. a9a· niyetle karşılanmıştır. Bu n t 

Elde etmek ümidinde bulunduğu- şüpne etmemiştir. Ve böylece en bü- çu ateşiyle geri püskürtülmüş ve in· g_ı bır. rakaın zıkrettıgını b_ıldırmış ve bilhaaaa sulhcu olduğu bol mahfl 
muz neticeler meyanında şunları sa- yük şerefsizlik ve en büyük cinnet giliz tayyareleri tarafından kovalan- sozlerıne şeyle d:vam etmıştır : de kaydedilmektedir. Nutukta f 
yabilirim: mütcarrıza teveccüh etti. Alman hü - mıştır. Bir kaç alman tayyaresi daha Fazla nıkbınlı~e k_apılmıyalım. Bu ıovyct müzakerelerine t'eloas e<ı111Ta 

ı. - Silah yolu ile rekabetin tarde- kümetinin büyük şerefsizliği dünya- ·görünmüştür. İngiliz tayyareleri şi- harp es~asınd_a hıç bır d~vre olm~ya- diği ayrıca tebarüz ettirilmekted 
dilmiş bulunacağı yeni bir dünyanın nın gözleri önünje serilmektedir. mal denizinde bu tayyarelerle muha- caktır kı, denızler tamamıyle ~mnıyet 
tanzimi, Bizler ve bizim safımızda harbe • rebcye tutuşmuş ve dü:ıman tayyare- altında bulu~sun._ fakat g~ne hır de~ır Amerika'Ja 

2. - Bütün milletlerin insani müsa- denler, bizim ırkımızdan ve dünyanın leri bulutlar arasında kaybolmuşlar - gclmı~e.cekt~r. k_~ ~ut~cfıkler denız - Vafinıton, 8 a.a. - M06kova 
vat, ve mütekabil hürmet ve tesanüt diğer tarafından olan bütün insanlar, dır. Bu tayyarelerin üslerine dönme- l~rdekı ışlerını yurutmıye devam etme son ittihamlart, amerikan mahfill~ 
esası üzerinde elbirliği yapmaları, / kıraliyete karşı sadık milletler, müt- ğe muvaffak olup olmadıkları malüm sınler. de istihza ile karışık bir ist!hf. 

3. - Yapılması elzem olan değişik- tefiklerimiz ve biz hepimiz aynı ira- değildir. İngiliz tayyareleri hiç bir . f!.oyal Oak na•ıl battı? . k;u-tılanrruştır. Siyasi mahfille ·n 
liklerin cebir ve şiddete müracaat yo- de içinde birleşmiş ve tanrının hima- hasara uğramamışlardır. Mıllı mudafaa nazırı Lord Chatfıl- nirlenmesi neticesi olarak, &Ov 
lu ile değil sulh içinde icrası çareleri· y~si __ altı~d~ ele le vernıiş __ olarak al~an Shetlan~ adalarına yaklaşan alman eld .~rdlar Kamarasında "Royal ti lalinin .. yıldön~ü. münu. 
ni bulmak, huk~metının, bu en buyuk cınnetı sa- ta~yaresının. 4 kışıden ibaret olan Oak zırhlı~ın_ın zıı·aı etrafında açık l &0vyet buyuk. elçılığiD4e verı. n 

4. _ Almanya'nın, komşularına ar- ıkasıyle, ke~dı m:ı.ııvına ke~dı karar n:'.urettebatı ıl.~ saatte 424 kilometre ız~.hat vermıştır. vareye davetlı bul_u~lıırın bır ~c 
ka arkaya verdiği zararları imkan nis- v_ermış oldugunu ısbat etmeK kudre - suratle uçan Henkel" markalı bir 1 - Bu _mesele _etrafı~da_ yapılmış bu drftte gıtmemıştır. 

t . d t• . t k tıne sahıp bulunuyoruz. alman tayyare olduğu tasrih edilmek- olan tahkıkatın bır netıceaı addedılc- 1 ftal 'J 
pe ın e amır e me . b'l k . ya a 

B .. t.. ·ıı ti · d"' t · tedir ı ece olan bu ızahata nazaran H-10 R 8 R u un mı e er ycnı unyanın esı- ''Zafer bı"·ı· hedefe · . oma, a.a. - uı Dft\pa · d • . . ~ sabahı bır alman denizaltısı Scapa Fhv _ . ...- -
sıne yar ıma davet edıleceklcrdır. ..,.. k ., , .. . .. . . nın 8'0l'1 tezahurlcrı, borada 

B Ç b l 
,. .. _, . go urece mı.,, mendıregının mudafaa sıstemınden ge b' tt .. k"l L'- -• il . em er eyn ın sozaerı Şı'mdı' ı'kı'ncı· s aı· ge · . gömülmelidirler. k • ır sure eve musta ı "" cua et 

B Ç b 1 
.. 

3 1 
.. 

1 
.h. d u ıme çıyorum · çere mezkur zırhlıyı batırmıştır.,. k"t d"l kt d" 

. em er eyn ın ey u tarı ın e- Bu harp yalnız kuvetin söz söyle- Bu harp bittiği zaman akıl ve ba· Lo d Ch f" ld d . . ki ı e ı mc e ır. 
ki şu beyanatını hatırlatırım: mek hakkına malik bulunduğu bir siretin ve hüsnüniyetin bizi bekli ye- .• r G a ı~ cr~ıştır Fi: , h" Giornale d'İtalia gaz teıindc G 

"İngiltere kaba kuvete, suiniyete, h · z f · · · d f" eek olan muazzam i•. i vücuda getir- b. - eçlen arpte B capa k?w 
1
a. ıç da, Rusya'nın 20 senedenbcri ar . . ... . . . arptır. a erımız sayesınde he e ı • '( ır şey o mamıştı. u mez ur ıma- . 1 • .. 1 k b 

adaletsızlıge, tazyıke, ve ıtısafa kar- mize varacağımızdan emin miyiz? Di- mek üzere ittihat edeceklerine emin b ·· b 1 ' d - hl"k çın ça ıştıgını soy eme te ve r . 
1 

,. nın ugun maruz u un ugu te ı e- . d ç· 1 . 
şı harp etmektedır.,, ğer bir tabirle şöyle söyliyeyim: za. o mamız lazımdır. Bu işin ne zaman le · · t"hf f . 1 B rı ar ına ın, spanya ve llogolıttı .. .. . 

1 
rın ıs ı a ını mucıp o muştu. u a- h•d· le . . h 

Bu sözler aklı başında bu tun ınsan- ferden sonra ne olacak? ug· runda bu ve nası yerine getirileceğini tahmin c t ··b d 1 - d b'. .. 11 ıse rını atırlabna1rtadır. .. . .. ı ccru c en a acagım.ız c.rs utun 
!arın her gun bıraz daha vuzuhla du- kadar fedakarlıklar, bu kadar hesap- etmek bc~erin iktidarı haricindedir. zırhlılarım f 11 00 ... k b' · · d ki b'" F k ızın ma sa arını yu ır 
şünmek mecburıyetınde kal ı arı u- sız masraflar yapacak oldug· umuz is. a at azmimiz ve hareketimiz zafa "ıtı·na ·ııe t tk"k trn k 1. . .. . . . . e ı e e ve onu e ımız-

Almanya' tla 

tun sualler_e gıtgıde d_aha sarıh bır tikbal nasıl bir istikbal olacaktır? düşmedikçe iyi bir neticeye varacağı- deki bütün vasıtalarla ve bütün bilci 
cevap teşkıl etmektedır. B. Çemberleyn ne bir intikam zafe- mıza emin olabiliriz. Ben eminim ki, ve kurnazlıklarımızla takvi tm k-

Berlin, 8 a.a. - "D.N.B." 
zeteleri, Molotof'un tepinicvol ı 
Jal!nin yıldönümü mün•ebetiyle ı 
!ediği nutku ziyadesiyle takd'r 
yorlar. 

Müttefiklerin netice itibariyle harp ri, ne de bir intikam sulhu istemedi- ingiliz milleti kuvvetini ve azmini, ve tir. ye e e 
ten ne kazanmak istediklerini daha sa ğimizi s9yledi. Toprak üzerinde de e- harbin devamı müddetince hattı ha • B · J al h 
rih olarak ög·renmek hususunda her m lJ · · kt B·ı· k. - k t. d k' d - J - Jd b k ır •Veç vapuru man arp e erımız yo ur. ı ıyoruz ı eg•r re e ın e ı ogru ugu e en ıra - gemi•i tarafından zaptedilJi 
taraftan arzular izhar edildi. Umumi sulh müzakereler ve anlaşmalar ya- mazsa, allahın yardımı ile, bugünkiln-
•b· 

1 1 
d tt·· · · · Stokholm, 8 a.a. - Selüloz yüklü 

td ır er e cevap şu ur: urıyet ıçın lu ile aktedilmiyecek olursa istikbal- den daha mükemmel müstakbel bir 1- 3 çarpışıyoruz, sulh için çarpışıyoruz. den ümidimiz pek az olacaktır. Gene lem yaratmak hususunda elzem olan v~~~r:o~:ı~t~~:a:i~:~~~~e b~~r a~=~ 

Völlciacher Bcobahter yauyu •• 
••Gözü artık arkaya çevrilmı o~ 

çürümüş kapitalizm hiç ıöph ız o 
müne yaklatmaktadır. En ıe,rı 
başkalarının malı ile sişmanl 
memleketlerin dahi dahili k 
kalmamış ve artık çıkar yol b 
maktadırlar. Hatta halk kütle! 

Kendi emniyetimize ve diğer millet- biliyoruz ki Avrupanın harp hailesi- ilhamı bulacaktır. harp gemisi tarafından zaptcdilmiş _ 
!erin emniyetne karşı yapılan mey· ni bir kere daha denememesi, ne pa· f 
dan okuma hareketine mukabele ettik. hasına olursa olsun, lazımdır. Bu ka- "Vazile.miz birlqmektir !" ır. 
Bütün milletlerin bildikleri gibi ya - naatle, zamanı gelince milletler ara- Harbin sebebi olan marazı imha et-
şamak hakkını müdafaa ediyoruz . .Mil sında silah rekabeti deliliğinin yer meğe maddi kuvvetin kafi gelmediği
Jetler arasındaki nizamın yerine ika- bulamıyacağı yeni bir dünya vücuda ni tasdik ederim. Bunu itiraf etmekle 
me edilen haşin kuvete karşı harp edi- getirmek için bütün nüfuzumuzu kul-
yoruz, mukaddes muahedeleri ih!al e- ]anacağız. Aksi takdirde milletlerin beraber şunu da nazarı dikkatt~n ka
denlerc ve verdikleri sözden dönenle- hakikaten yaşamak, nihai felaket teh- çırmamalı ki, eğer harpten korksa İ· 
re karşı harp ediyoruz. likesine bir daha düşmemek hususun· dik, insan hayatlarını feda etmekten 

l l d k dakı. u·· ·t k ti · · · k' t · çekinse idik, marazın karşısında atıl A manya an ama 1 ça... mı ve anaa erını ın ar e mış 

l qok tatmin edecek yolları ar 

Paris, g a.a. _ g teıriniaani ubah biliyetinden de mahrumdur'ar. 
tebliği: emperyalist devletlerin y•nı 

Garp cephesinde 

Ke~if müfrezelerinin faaliyeti art- ı ser~ze~tlerinin başhcası bud 
mıştır. Mevzii topçu faaliyetleri kay- bugunku harbın hakıkl sebe\;; 

a 
I• 

bıd 

dedi imiştir. Molotof'a göre harp •eb pler 
Almanya tecavüz hareketlerine ta

hammül edilmiyeceğini anlamadığı 

müddetçe Avrupa'nın sulh sanatlariy
le meşgul olamıyacağını gördük. 

oluruz. Aradığımız yeni dünya bütün bir h?lde kalsa idik beşeriyetin bütün 
milletlerin, beşeri haklara müsavi su- terakkilerini temin etmiş olan mane· Akıam tebliği 
rette sahip olarak, biribirlerine karşı vi kıymetlerin hepsini imha ettirmiş Pariı, 8 a.a. - 8. il. 939 akşam teb· 

Molotof'un bu sözleri filhak ka 

Böylece almanların bir kaç ene -
denberi Avrupayı maruz bıraktıkları 
taarruzlardan yalnız atiyi siyanet et
mek değil Almanyanın komşularına 
iras ettiği zararları da tamir etmek 
kararını verdik. 

Almanyadaki iptidai seciyeli insan

ların haklı davaya sahip kimselere in
safsızca zulmetmeleri kararımızı ku -
vetlendirmiştir. 

Umumiyet itibariyle hiç bir millet 
diğer bir milletin dahili işlerine mü
dahale etmeırelidir. Tarih bu gibi te
şebbüslerin beyhudeliğini gösteren 
bir çok misaller verir. Hassaten in -
gilizler başkalarının işlerine karış -
maktan nefret ederler. Yeter ki başka 
ları ingiliz işlerine karışmasınlar, fa
kat almanlar kadınlardan ve erkekler
den, beşerin en iptidai haklarını al -
mak isteyince cihan vicdanı derhal, 
insiyaki olarak ve derin surette müte
essir olmuş ve isyan etmiştir. Bina • 
enaleyh biz nizamı muhafaza etmek 
insanlar arasındaki münasebetlerde 
yüksek vasıflar taşıyan bir merhamet 
hissi ve medeni devletlerin büyük ca
miasında aynı merhamet duygusunu 
idame etmek azmiyle harbediyoruz. 

Boyun eğmek şerefsizliktir 
29 temmuzda Chatam House'da, her 

l.ıangi bir taarruz tasarlıyan her han
gi bir kimseye ihtarda bulunmuştum. 
Sanılmıştı ki, İngiltere müdafaa et
tiği ideal uğrunda bu kadar çabuk dö
vüşmiyecektir. Harbe mani olmak hu
susunda gösterdiğimiz israr korku 
zannedilmişti. Bunda yanıldılar. B. 
Çemberleyn: "Kötü adam karşınıza 

çıktığı zaman yapılacak şey ya onun 
iradesine boyun eğmek, yahut onun
la dövüşmektir . ., diye çok güzel bir 
söz söylemişti. Boyun eğmek, şeref • 
sizliği, kabul etmektir. O günler şim

di gözümün önünde. Karanlık bir va-

hürmetkar ve müsamahakar elele ça - olacaktırk. Dünyanın her tarafında !iği: Cephede normal faaliyetler ol
lışacakları bir dünyadır. Beynelmilel bu harpten uzak olan bütün milletler muştur. 
münasebetlere, içtimai meselelere, Sİ· ümitlerinin üzerinden tehlike rüzgi

giliz harbinin başlıca sebebini g s 

mektedir. Garbın harp arayıc 

yasi ve iktisadi işlere müteallik bir- rının geçtiğini duydular. 
çok şeyleri tanzim etmek mütemadi_ Bizi hiç ilerlememekle tenkit eden· 
yen değişen bir dünyaya değişiklik- !er bulundu. Fakat tuttuğumuz yol 
!er getirmek zaruretiyle umumi su!_ çok uzun olabilirdi. Ne çıkar? O yo
hun cebir ve şiddete müracaattan do- lu yürüyecek vaktimiz vardır. Nete
layı ihlal edilmiyeceği emniyesini te- kim herkesin bize yapmak istediği si
lif yollarını aramak zaruretinde kala temleri tartacak ve bizim yerimizde 
cağız. Tesis edeceğimiz yeni nizamda bulunduğu takdirde daha iyi şekilde 
bütün milletlerin bize muzahir olma- hareket edip etmiyeceğini düşünecek 
!arı lazım gelecektir. Britanya milleti zamanı vardır. Tenkit İngiliz ırkı İ· 
bu eseri vücuda getirmek için lazım çin bir ananedir. Ve bu anane İngiliz. 
olan büyük fikir ve hareket mesuliye- !erin üstat oldukları bir sanattır. Bu 
tini aynı zamanda deruhte etmiştir. da hür insanlar olduklarına del.ilet e

Mazinin derslerinden iıtilade der. Eğer Almanyada bir tenkitte bu-
edelim lunmağa teşebbüs etseniz sizi derhal 

Şimdiki halde diğer milletler gibi bir mevkuflar kampına gönderirler. 
sukutuhayallerin ve mağlubiyetlerin Hüriyetimizi bize bırakınız. Fakat o 
mazide bize verdikleri derslerden is- hürriyeti irademizi takviye için kul
tifade etmemiz lazımdır. Harpten son !analım. Sizi ikaz ederim: dü§man a. 
ra dünyanın ne şekil alacağını bileme ramızda tefrika işareti görmek ve bun 
yiz. Muhasamatın hangi şerait dahi- dan istifade etmek için pusuda bek· 
!inde nihayet bulacağını da bilemeyiz. J liyor. 
Keza sulh binasını kurmak için ne gi- Vazifemiz sıkı bir ittihat içinde bir
bi malzemelerden istifade edeceğimi-· !eşmek sarsılmaz bir fikir ve ruh ku
zi de bilmemiz kabil değildir. vetine sahip olmaktır. Bize meydan o

Bazı kimselerin düşündüğüne gö- kuyana karşı koyabilmek ve harp bit
re, beynelmilel yeni nizamın tesisi tikten sonra, itiyi bina etmek için ça· 
milletlerin, daha uzvi bir ittihada yol lışmamızı istiyecek olan beşeriyetin 
açmak için hakimiyet haklarından bir davetine cevap verebilmek kudretini 
dereceye kadar vazgeçmeleriyle müm- hiç şüphesiz bu sayede bulacağız. 
kün olabilecektir. Fakat müstakil dev 
!etler için bu suretle daha iyi beynel
milel bir sistem vücuda getirilmesi 
ümit edilse bile, sırf kendi iradeleriy
le bu sisteme hayat verebilecek olan 
o devletlerin bu hususta ne düşündük 
!erini bilmek gerektir. Şurası aşikar
dır ki tek başına bir millet ne kom
şuları namına söz söylemeğe ne de is
tikbal hakkındaki kendi noktainaza. 
rını başkasına kabul ettirmeğe saliihi. 
yettardır. 

Gerek beynelmilel müesseseler, ge
rek milli müesseseler, inkişaf edebil-

k i in köklerine u • · 

Halifaks'ın nutku ve alman 
gazete[ eri 

Berlin, 8 a.a. - "D. N. B." Gazete· 
ler Lord Halifaks'ın dün akşam rad
yoda neşredilen nutkunu muhakkira
ne bulmaktadırlar. 

Berliner Börsen Zeitung diyor ki: 
Halifaks kendisini tarih ve hukuk 

hakemi olarak ortaya koyuyor. Fakat 
şurası hatırlatılmak icabcder ki, ayni 
Halifaks 2 eylül tarihindeki bcyana
tiyle Duçe'nin barış lehindeki gayret· 
!erini baltalamıştır. Halifaks uzun za-

nd 11 a-

Fransa'ya yerleşecek 

bize karşı olan kinleri, harict. 

Ii olan Almanya korkusunun d 

fessüh korkusunun mahsul..; u 

l h h . I . harpçiler Avrupa"daki genç ha k h 
e mu acır erı reketlerinin kendi memleketi 

Paris: 8 a.a.- Pat ajansı bildiriyor: 1 işgal etmesinden korkuyorlar, 

demokrasiyi müdafaa ettiklt'" 

lüyorlar. Fakat hakikatte mn 

Polonya hükümeti sosyal yardım na 
zırı Stanczyk, ahiren Paris'dc fransız 
sosyal yardım nazırı Pommaret ve Na
fia nazırı de Monzic ile, polon yalı mu- vetlerinden huzur içinde iı fa i \ 
hacirler arasındaki mütehassısların düşünüyorlar. Tehdit edilen ı 
istihdam meselesi üzerinde mülakat -1 için telaş gösteriyorlar Hakikatte ~ 
lar yapmıştır. 1 diğer milletleri kendi keyifleı r. 
-~u görüşmeler ezcümle demir sana- re istismar ve idare hakları iç· en(·ı 

yıı ve maden sahasından müfit surette .. .. . 
istihdam edilebilecekleri neticesini şeye duşuyorlar. Yanı yollar b ma 
vermiştir. Şu sırada Londra Stanczyk ve yeni işler başarmağa büyıik •e 
ile alakadar ingiliz mahfilleri arasın- bellikleri manidir. Buna binae ı. r 

da aynı mevzu üzerinde görüşmeler ya !iyen milletleri durdurmağa ve ı a 
pılmaktadır. rı demokrato - kapitalist siı•eınc 

rar sokmağa çalışıyorlar ... 

B. Çemberley'in bu Berlincr Lokal Arzeiger gaıeı 
I de şu satırları yazmaktadır. 

haftayapacag~ıbeyanot 5 tl b ·t· 1 ovye er arış •• ıyor cır 
Londra: 8 a.a. - Reuter ajansı bil · "Molotof, nutkunda, bu 

diriyor : . 
B k ·ı be ı ·ı 1 • t h k harebeyı ç:karan ve onu gerıış'etm 
aşve ı yne mı e vazıye a . _ . 

k nda b hafta be tt b ı 1 ve uzatmak ıstıyen. fakat tfiıak · 
ı u yana a u unmıya- . .. , . 1 

kt M f .h H 
11 

d lerınden ve ımıstemleke.erı .,0 ca ır. ama ı yarın o an a ve ,. . . . 
B 1 "k h''k'- d 1 f d Ih karlık etmek ıstemıyen ıngı z de e çı a u um ar arı tara ın an su 
1 h . d k" ı h k d . b adamlarının mesuliyetini c ın e va ı o an a.re ete aır cya - . . 
natta bulunması muhtemeldir. ~et_ et~ıştır. Kez~ Moıkova 

D.. t ft ı d v· Ch amıllerı olarak bıtaraf m m!ck 
ıger ara an or ınston urc- . 

h ·ıı · ·ı· b h · · · · · h k harbın kesmckeşıne sürük! .k • 
ı ıngı ız a rıycsının mcsaısı a • ... 

· b b yen emperyalistleri göste B 
kındakı eyanatını gelecek perşem e k . • • 
tehir edecektir. n:ıu abıl Sovyetler Birliğ. kı ı.u' 

zıyet rus - alman teşriki ~ aışirı 

siyasi hattını ispat etmektrdır - har" 
ka ilan etmek istiyordu. İngiltere'nin I bin sürat\e bitmesi için çalı•'1"ak a ve 
harp mesuliyeti .abit olmuştur. Bu- barış siyasetine devamı ist mekıedır 
na binaen, Halifakı'ın, kendisini ve Sovyetler Birliği, vüs'at ve kud etı "le 
rejimini dünyaııın hakemi olarak or- İngiltere, Fransa ve dünyanın !.er t,. 
taya koyuşundaki muhakkırane hattı •alında har.pçıların faali)'C ıni zorllJ; 

lı;ı.lcik;ı•e t caatla 

7-



ULUS 9 - 11 - 1939 

Hariciye Vekilimiz diyor ki: Befcika - Hollanda ı ıv1SSutunun alılsteri : ( __ R _A _o v_o __ ) 

u siyasi vesikalar, mesut ve 
Paris ve 

Londra'da 
Teklif güzel TÜRKİYE 

Radyo Dılüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu -ANKARA Rad,o·u 

-Dalga uzunluğu-FAKAT 
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 

li bir devreye esash bir 
başlangı( f eş kil edecekf ir 

1 

verı 
Asıl hedef Avrupa'yı mütema.di 

taarruz korkusundan kurtarmaktır 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T, A. P, 

A N K A R A 

PERŞEMBE: 9.11.939 

Faris, 8 a.a. - ''Havas" Matbuat hülasaları : 
12.30 Proıram ve memleket ~at ayarr. 
12.35 Ajanı ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Tilrk müz.iğ'i: yeni $arkdardan t. l· Bütün Faris gazeteleri Belçika - Holanda teklifi 

tefsiratta bulunuyorlar. 
hakkmda 

rek~ep karııık prograın). Çalanla:: 
Cevdet Çat;,la, Ha!>an Gür, Ham 1i 
Tokay, Şerif İçli. Okuyanlar: Saf.. 
ye Tokay, Sadi H~scs. 

Fetit Farisien gazetesinin başmuharriri diyor ki 

Belçika kıralı ve Holanda kıraliçe- ı 
si gibi çok hürmete layik ıahsiyet -
!erden gelen bir tavassut teklifi dai-

1 k • J d k' b h d la 1 mı nazarı itibarc alınma .. a değer. İki (Başı 1 inci sayfada) neslin mensup olduau tür mil -1 gına, so. n ay ar a ı u. ran o yıı y- • 
•- ı d baz db J J hükümdarın seri bir sulhun toprak-_;_ iri Du eserin vücut bulması !etinin, medeni ve müterakki mil- e Y .• enı .. en .ı te ır.e_r. a _ınmasını 

-~ - b k ı Jd t t !arı etrafında dolaşan tehlikeden ken-ıçhı beraber çalışttğım fransız ve ll'tlerle aynı safta ve aynı hizada ~ 11 ı:orme azı.m~e ıgıne ııare e • dilerini kurtarmasını temenni ctmele-
• ')' f' ) · b · b.. 1 k b' h k ) tıkten sonra dedı kı : 
~ .. ~1~~~~ 1 •r e~~ an~ ebs~.rı~k bu: yer

1
a mafaı, artı !r .a

1
. 0 ?'

11
ut· _ Gün geçtikçe buhranın vehameti ri hayretle karşılanamaz. Fakat bu 

:1'- Uııu ı e mutenıuııp uyu ı- tu'. ~te, ransız v~ !~~ı ız._mı et- arttı. Avrupa'da harp baılıdı. Ve harp hükümdarlar da Fransa ile İngilterc
devlet adamı old~klar!nı an- lerının hakperestlı~ını gosteren her gün yeni ıoahaları ve yeni menfa- nin Chamberlain ve Daladier tarafın
:ak fırsatını vennı,Ierdır. Üç- bu üçlü muahede bıze o hakkı ve- atleri tehdit etmek istidadını göster- dan Hitler - Molotov bant taarruzu

ahedenin bu iki kıymetli riyor. Haklarımızda çok kıskanç, di. Hadisatın bu suretle inkişafı kar- nun ferdasında ittihaz edilen hattı
lesi, uzun süren müzakerele- vazifelerimizde çok titiz olduğu- şısında müşterek emniyete ait tedbir- harekette israr ettiklerini görerek 

iz esnasında, az vermek veya muzu, bundan tüphesi olanlllra, !erin ve taahhütlerin daha z_iy~de sa- hayrete düşmiyeceklerdir. Zira. o u
almak gibi hasis fikirlerden bu kürsüden, sizin namrnıza, bir raha: ve ~uzuh peyd~ ~t'."esı lazımdı. mandanberi Almanya'da vaziyetini 

ıJc kalmı•lar ve sa d h t k d · Bugun yuksek tasvıbınızc arzedılen değiftİren hiç bir h!diae vuku bul • 
amen. uzd h b" ~.k b' - a a e rar e ıyorum. üç taraflı karşılıklı yardım muahede- mamııtır. 
eserın a a uyu ır eser · ı b b · ı b' t' Tav-·auttan Almanya İ•tilade 

. • ı d o· Hayatın tabı··, seyrı'nı'n yaptıg~ı ••ye mer utatı u ıcap arın ır ne ı- -tlımı.sı ıçın çırpınmış ar ır. ıye cesidir. edecek 
'lirim ki üç d~".letin mu~ahh.ası, İhtiva eyledi~i hükümler yüksek Keza hükümdarlar şurasını da tes-

muahede ıçın, yekdığerıyle muahede tasdikinizc arzedilmiş olan bu mua- !im edeceklerdir ki, bugünkü ahval ve 
ünaka,a ve pu,.rlık etmiş de- B d H · · y k' hede cvelce imr.aladığımıı iki anlaş- •crait içinde, onların tavassut teklif-' • .• • 1 un an sonra, arıcıye e ı· . . . . • 
dır. Munhaıuaıı..bıraz eve ar- r h d . dd 1 . . ma gıbı yakın ve uzak menfaatlerımı- !erini kabul etmek Almanya'nın kar 

.,.llltb' ğim gibi, ..erin büyük ve · 1 mua e enın . ma e erını . ve zin masuniyetini temin ve harbin bu hanesine kaydedilecek bir hadise o-
1...,,,,..ff k L:. , 1 · · ı muahedenamenın derhal merıye- mıntakalara sirayetini önlcmiyc ma- !ur. zı·ra Polonya'nın taksimini tamir a '" ser oması ıçın . .•. . ·· k 1 

1 ki 1. d 1 te gırdıgını gosteren proto O U tuf bir emniyet cihandır. Müdahale - edecek olan böyle bir kabulden yal-ı 1 ı ve ;,ıymet ı yar ım ar- , 'h S ti 1 d · · • · '---) I d O • · · , teşrı ve ovye er e aramız a mizin müessır olabılecegı sahalarda nız Almanya iıtifade eder. 
.uu ur~us ar 

1 ~; nun tının·: bir harbi intaç edebilecek ahval- sulhun ve emniyetin muhafazasına Bu husustaki bütün tehiratta ayni 
ız ıefır! Naçbu a ve rad nsız de Türkiye' den teahhütlerinin 1 yarıyacak bir emniyet silahıdır. Bu mütalea görUimektedir. Meseli ayni 
•· • M I" h zurunuz a te ' · ·· ı ~. asıg 1.'.!e u • icrası talep edilemiyeceğine da- muahededc ve merbut~tında tas.dık e- gazetede Lucien Bourgues ıoy e ya-
ıdriir edecegnn. . ir olan diğer protokolii'n de Rus-' dilmi~ olan ah_vald~ T".rkıye C~mhu- zıyor: 
fde arkadaslar, bır taraftan • k b' d ti k · nesı' riyetinin kendı vazıyetının ve yuksek Bir Hitler barışının, bitaraflara ..- . , f ya ya artı ır oı u nıta . . . 

1 
.. 

1 ıslerle dığer taraftan ranıız ve ld ., . . .. 1 · menfaatlerının ıcap arına gorc nası hizmet etmek §öyle dunun, bunları 
riliz devletleriyle yapılan a· 0 uguna ışa~.e\ etdmıt .ve. s~z erı· bir hareket tarzı ihtiyar e~cce~.ini. ~ü- kati bir esarete mahküm edeceği aşi-

-L)' 1 1 zi ça-ı ne devamla fOY e emııtır. tün dünyanın §imdıden bılmeaı hızım kardır. Alman tahakkümünün deva-
"""' 

1 
ve an ayılş 1 .ved~uva t · "- Arklldatlar, \'e müttefiklerimizin olduğu kadar mı bitaraflar için büyük memleketler 

~alar üç dev. etı'.. .unyll k~rı - Herkes biliyor ki büyük harbin Avrupanın menfaatlerine de uygun - için olduiundan çok daha büyük bir 
ının ne esaslı bır donu'"?.~~ ası I ve istiklal muharebelerinin kati dur. Bu muahede hiç bir devletin a- tehlike teıkil eder. Fransa ve İngil
;ıkil edecek ollln ?':' ?çd u y~r- tasfiyesinden sonra, türk, İngiliz ley hin~ müteveccih değildir. Çünkü tere Hitler Almanya'sı ile mücadele 
mlaşma m?llhe~esı ıçıı:ı e ı~z- ve fransız milletleri, hayatın her harekete geçmeoi sulh ve emniyet o- ederken ayni zamanda buı:Un diğer 
n, şereflf'rı ve ımzalarıyle bır· fh d yeniden incizaplar !arak ifade ettiğimiz katı esasların A:vrupa devletlerinin iatiklili için de . d' (Alk 1 ) ıa ilim a, . B .. 
ft.ır ı. lf ar d - b 1 mıt ve bu incizap· ihlil edilmeaıylc meşruttur. u ıtı- mücadele etmektedir. 
Kim ne derse desin, bu muahe- l u>J:1aga aj.~ h l da ken bari;>. diier devletlerle mevcut dosta- "Biz Je barııa Clftkız: ama ." 
ı sulha hadimdir ve tamamen d~r'. h~yatın_ 1 1

kt sa a arn:ık ' · • ne münasebetlerin devamına hiç bir Şimdi Figıro gazetesinde wiadl-
. . V b d ını ıuettınne. e gecı memı•- h"I . • ,_., t . k bir ma 

tnüniyet eıerıdır. e un an 1 . · · Ak ve.; ı e manı •ş•ı ~ mıyec.e .. . . - ·mir d'Ormesson'u okuyalım: 
nra Ü devletin sulh için çalış- ~ır: Alelumum Cemıyetı vam hiyettedir. Cüml,:•nyet hukum.et,nı~ Tıbkı Belçika ve Holanda hüküm-' J h .. • müsmir ıçtımaları, kongre ve konferans· imzasını taşıyan bu muaheednın, dı- darları &ibi biz de barııa aşıkız Ve 
aıan a aBmuessır 1 v~) lar ve alelhusus Hatay mMelesi-' ğer muahede ve mukavelelerle çarpı- bunu zaaf dereceıini buluncaya .ka • 
acaktır. ( ravo ıeı erı • • h ıı· M 'd kt d'l h. b' f kt · · · nın il ı, ontreux e il e 1 en tan ıç ır tara t yo ur. da.r bir çok defalar 11pat ettık. Mil-

• b.. "k h ' f Boğazlar mukavelesi, Nyon kon· Kanun layiha.siyle mcrbutatının salcmetpcrveriz ve sulhperver olmak-
ualıedenın UYU e emmiye 1 feransının mukarreratr, bu kar- tetkikini havale buyurduğunuz muh- ta berdevamız. Fakat barışı adilet da-l tılıklı incizabın canlı birer ahi- telit encUmenin kanaati budur. iresinde istiyoruz. Baıka harp hede-
'A.rkadQ§lar, • . , • • l de5idir. Denilebilir ki, son sene- An/Cıfmanın karakteri•tik fimiz yoktur. 
Bu mu~hede!', ~ız~m ıçı'.', ya· ferde bu üç devleti alakadar e- noktaları Hülasa Paris matbuatı Belçika -
s tuken ve Stycuı bır veaıka le- d h r meselede kendiliğinden Müstakil Grup Reis Vekili B. Ali Holanda teıebbüıünü takdir ve ta -
itki etmek cula doğru olmaz;. ~n .. e .. b' r··' v bir hüküm Rina Tarhan (İstanbul) şunları söy- zimle yadctmekle beraber, adalet, 
iJalriı, doğru olan te/ı'ikki fUdur b~r !!°.~ruh! ) ır( ıgı t e B' t f. Jedi : milletlerin istiklali ve ferdlerin hüri-

/ 'il · · bırfıaı ası o mu~ ur. ır ara . . 
1 

. . d 
6a •İyasi ve•ika ar, mı etımız Q b.. . . t "-Bugün yüksek tasvibinize arzo- yetı prenaıp erıne rıayet esasına a-

• • ~··ı 11• aıL-·ı ıahalarda tan hayat.ın. ta 1•1. seyrının yar~· yanan ingiliz ve fransız hattı hareke-
ın ııy- ~ •~· b b 1 k d - t ftan hır lunan siyasi vesikalar 12 may11 ve 24 
lJ ':t.... k d içtimai ve iktııadi tığı u ır 1 

• ıger. ara I • haziran tarihlerinde kıymetli Ba,ve _ tinin, Hitler kuvet usulünün zaferini 
••" a ar, . az eve! muhtasaran ızahll Çil ıştı·. kabule müsait olmadığını kaydeyle -hal J t ve verım h kü 1 kilimizin huzurunuzda vaki beyanları :ı • adr a uz:un, mlesb~ b 1 ngıç- ğım muahedename Ü ··m erı üzerine zaten kabul buyurmuş oldu- mektedir. 

ı bır evreye eıM 1 ır af a 1 ·· .. ·· alınllcak olursa görü- Lortdrdda 
L · ç.. k.. b d goz onune ~unuz esasların daha vazıh olarak tes--lrü etiece ... tır. d .u. n 11

• un ba·n· ıu··r kı' u··c taraf murahhasları, üç- & ..... bit edilmiı imzalı bir şeklinden başka 
onra T ürkıyed ~ny~l"l ıl~ ~n hu-

1 

lü muahedeyi yapmak için, geçi- bir şey değildir. O tarihlerde sulh 
it ti. en me enı mı e ının u.. h-d· 1 · · · h · · k · · · b" k • 1.h yd' 1 b kt _ ci ve muvakkat a ıse erın teıırı cep esını ta vıye ıçın ır orunma 
"':_~tle, hattj: at d .'.jd~ Tü; , altında kalmadıkları gibi bu mu- tedbiri olarak kabul buyurmuş olduğu 

fı oir mevcu ı~e • eg~ ır. d - J ahede ile üç devlet arasındaki nuz beyanat esas vasıflarını buı:ün de 
ltiye •ene bu ikı .m.ı/letın •a_ e~e t pUrüzlü ve ihtilaflı işleri muhafaza etmektedir. Salahiyetli tet
f raJrk · ı l'ıını ıempalı ıle ' mevcu kikinize sunulan muahedenin başlıca • • .'. v~ ea 

1 
• de de. ,·ı. hal ve tanzim için de uğraşmıt 

stedıgı bır me~cu~ı.y1 et. I ~/ 1 deg·illerdir. Onlu, sadece, f'n bü- karakteristik noktaları ~unlardır : 
rr Türkiye ılmı ı e ır anı ı e, ğ ı - Tamamiy1e tedafüi mahiyette
•' · b" "k · '-ı· b'" yük Üstadın. hayatrn yarattı 1 va- dı·r. Ba•kaları ile de sulhu takviye ordu•ı.J ıle uyu ıngı ız ve u- b' tm' 1 • 

' .11 l • • ·· .. kıayı tahrir ve teı ıt e ış er ve için anlaşmalar aktine mani te,kil et-
yülr fra!'ıız. mdı et erdını~ gto~~n· ı bu tahrir ve bu tesbitin kusursuz 
de tle Jımagın a me enıye ıçın, kd' • . mez. 

. . . lh · · · / k olması için de ye ıgerıne can- z _ Müddet, buuünün hadiselerine C akkı ıçın au ıçın, ınsan ı d . • 
~ b 'lh' k d · mevcudi- dan ve karşılıklı yar ım etmış - mahsur değildir. 

Londra, 8 a.a. - Royter ajansı 
"kıraliçe Vilhelmilc ve Belçika kı

ralı taraflarından yapılan herhangi 
teklifin Londrada ciddiyetle nazarı
itibar& alınacağını timdiden ıöylcmek 
mümkündür., diyor. 

Çemberleyn ile Daladiye'nin har
bin sebepleri ve devamlı bir ıulh te
ıisi için lüzumlu olan vaziyetler kar
tmnda kendi hükümetlerinin aldıkla
rı durumu çok açık olarak izah etmi~ 
bulunduklarını hatırlatmak da muva
fık olur. 

ana nnnaaaaaaann 

H itler teklifleri 
tetkikle meşgul 
Amsterdam, 8 a.a. - Bcrlin'den a

lınan haberlere göre, alman hükümet 
merkezinin Holanda ve Belçika hü -
kümdarlarının sulh lehine yaptıkları 
teklife karşı ilk aksülamcli. tehdit
lerle maildir. İki bitaraf memleket, 
İngiliz ablukasına kolayca baş eğmiş 
olmakla itham edilmektedir. 

Hitler, La Hayc sulh mesajını tet -
kik etmektedir. Bu teklif hakında 

görüşmek üzere von Ribbentrop'u da
vet etmiştir. 

Belçika ve Holanda hükümdarları
nın bu jesti, Holanda ve Belçika'da 
pek müsait bir ıekilde karşılanmıştır. 
Belçikalılar ve holandalılar memle -
ketlerinin emniyet ve bitaraflığının 
daima tehlikede bulunduğunu bildir
mektedirler. Bu iki memlekette esa
sen seferberlik ilan edilmiştir. Ho -
landa hükümeti memleketin bazı kı
sımlarını ıu altında bırakmış ve bazı 
mıntıkalarda da örfi idare il.in etmiş
tir. 
Yabancı tayyarelerin kendi toprak

ları üzerinden uçması Belçika'yı te
laşa düşürmektedir. Bu suretle gerek 
Holanda'da gerekse Belçika'da halk. 
hükümdarları tarafından yapılan 
bu teşebbüsün muvaffak olmasını te
menni etmektedirler. 

Alman gazetelerinin tefsirleri 
Bertin, 8 a.a. - Alman matbuatının 

kanaati şudur ki, Belçika ve Hollan
danın sulh teşebbüsü, İngiltere ve 
Fransa'nın hattı hareketi dolayıaiyle 
muvaffak olamıyacaktır. 

Hamburger Fremdcn Blatt diyor ki: 
"Buı:Unkü ihtilafta çok şayanı dik

kat bir dönüm noktası teşkil eden Bel 
çika • Hollanda teşebbüsü garp dev
letlerinden fevkalade seri bir cevap 
almııtır. İngiltere, Fransa ve Alman
yaya gönderilen notaların altındaki 
imzalar henüz kurumamıı idi ki, garp 
devletlerinden bitaraf tavassutunun 
baltalanmasını ifa eden sesler yük
selmiştir.,, 

Mezkür ı:azete bu hususta şunu kay 
dediyor ki, fransız ve İngiliz propa -
gandaaı alınanların Belçika ve Hol -
landa üzerinde tazyik yapmış olduğu
nu ileri sürmek suretiyle iki hüküm
darın tavassut teklifine cebir altında 
tevessül etmiş olduklarını anlatmağa 
çalışıyorlar. 

Matbuatın umumi neıriyatı şöyle 
hulasa edilebilir: 

Herhangi bir tavanutu, mahiyeti 
her ne olursa olsun, İngiltere redde
decektir. ÇünkiJ onun hedefi Alman
ya'yı imha etmektir. 

6 • 6. 6 •• c 
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Fransız matbuatı gibi, ingiliz mat
buatına nazaran da, Belçika ve Ho
landa hükümdarları bu tehlikeli anda 
bitaraflıklarının muhtemel müdafaası 
için bütün tedbirleri aldıktan sonra 
müsalemetperver hiısiyatındaki sami
miyeti bir keredaha komşuları Al-

13.30. 14.00 Müzik (karışık hafif müzik .. 
Pi.). 

18.00 Program. 
l.S.05 M emlcket saat ayan, ajana voe me .. 

teoroloji haberleri. 
18.25 Müıik (radyo caz orkeıo.traı1). 
19.00 Konuşma (ziraat 5aati). 
19.15 Türk müz:iii (fasıl heyeti). \ 
20.lS Konu,ma (doktorun saati). 
20.30 Ttirk mtizigl Çalanlar: Cevdet Çat

la, Kcnıal Niyazi Seyhun, Vecihe, 
Refik Feraan. 
I - Okuyan: Melek Tok&öz. 
1 - Nezahat - hicaz şarkı: (Meval
mi bahar geldi). 
2 - Sel. Pınar - hicaz şarkı: (Yti. .. 
züm a;ülsede kızlar}. 
3 - •.••. - hicaz türkü: (Şu köy
lünün yosma.da kızı}. 
4 - Dode - ıehnaz şarkı: (Gönül 
durmaz ıu eibi çağlar). 
11 - Okuyan Müzeyyen Stnar. 
1 - Taksim. 
2 - Rahmi bey ... müetear tarkı: 
(Gel ey uki şarabı tazelendir). 
3 - Zeki Arif • maye şarkı: (Açıl. 
dı bahçede güller). 
4 - Sel. Pınar - hüzzam prkı: (Ge
cenin matemi). 
S - $ükrü - hü:r:zam prkı: (Ay ö
perken}. 
6 - •... - bayati tarkı: (Ey ıercn
ler). 

21.15 Müzik (küçük orkestra: Necip Aş .. 
öın). 
ı - Ludwig Siede: İlkbahar mel~
disi. 
2 - Annandola: İspanyol ••k ıar
kısı. 
3 - Pıfascagni: Kavalleriya ruati
kana. 
4 - Lanner: Romantik vala. 
5 - Moussorgsky: Bir söz ya1ı. 
6 - Haydn: Yaradılış. 
7 - Tsch1.ikowsky: Eleji (hazin 
par~a). 
8 - J. Strıı.uss: Büyijlt vals. 

22.00 M tmleke-t saat ayarı, ajan.1 haber
leri; ~iraat, esham - tahvilit. kam
biyo - nukut boraası (fiyat}. 

2'2.20 Müzik (küçük orkestra .. yuk.ardald 
programın devamı). 

22.35 Müzik (solistler - Pi.). 
23.00 Müzik (cazband - Pi,) • 
23.25 - 23.30 Kapanıı. 

Halkevinde "Uzun Mehmet" 
piyeıi temsil edildi 

Ankara Halkevi dün gece kömUr 
günü olmak münasebetiyle "Uzun 
Mehmet" piyesini oynatmış ve halkı
mız tarafından alkışlanmıttır. 

manyaya ispat etmek istemlılerdlr. 
Çemberleyn "hedefimiz Avrupayı 

mütemadi taarruz korkusundan kur .. 
tarmaktrır . ., sözlerini tekrar eden Ti· 
mes gazetesi, bu prensiplerle hiç bir 
kompromi mümkün olmadığına göre, 
Almanya'nın cevabı bu prensiplere 
uygun olmadıkça bu tavassut teklifi
ni hiç bir müzakerenin takip edcmiye 
ceğini blldirmektedir. · 

Romdda 
Roma, 8 a.a. - Holanda kıraliçc:;i 

ile Belçika kıralının barış lehindel:i 
teşebbüsleri Romada büyük bir intiba 
hasıl etmiştir. Müttefiklerle Almanya 
arasında bir kompromi bulunması te
menni edilmektedir. 

Oslo'Ja 
Oslo, 8 a.a. - Belçika ve Holanda 

tarafından yapılan tavassut teklifi bu 
rada ehemiyetle nazarıdikkati çek
mektedir. Maamafih matbuat iki hü
kümdar tarafından yapılan teşebbü
sün muvaffakiyetli bir neticeye var~ 
masını şüpheli karşılamaktadır. 

Amerikdda :eın ve 1 aua en 
1 

!erdir Tekrar edeceğim, muahe- 3 - Komşumuz ııovyet hükümetine 
)'etleri İçin zaruri. ve ~ok f:y~~lı dena~eyi murahhaslar yapma- karşı takip etmekten ayrılmadığımız 
ir varlık tel_ı'ik~ı edı.lme le ır. mıştır. Onlar, hayatın tabii seyri- d06tluk siyuetini mahfuz tutmakta

( Bravo •eıle~ı. şıddetlı alkıılba~). nin yaptığı bu muahedeyi sadece dır. 
Muaheclenin büyük manası ız:e l d Muhterem arkadaşlar; bu esaslar 

d . E · • yazmış ar ır. d d ·· ·· ı verilen bu kıymette ır. · mınım B b k .. b'zim üçlü hiç kimsenin yur un a gozu o mıyan, 
d kk · v u a ıma gore, 1 gayesi huzur ve sükün içinde inkişaf iri bun an •onra lera ı e me- h d · ·ı· dli haylltında , • · 1 k /larında a- mua e e, ıngı ız a ile medeniyete hizmet etmekten iba-

muahedesini ge'.iı;di.ğinden dolayı J milleti, mukadderatını ancak kendi _ Vaşington. 8 a.a. - Mebusan mec
muhttrem Başvekılımıze ve onun aziz ıi tayin ve tesbit eder. (Bravo ses _ !isi mahfilleri Holanda ve Belçika hü
arkadaşlarına teşekkür etmeyi, her - !eri) Yoksa ahvalin icraatı, zamanm kümdarları tarafından sulh lehinde 
şeyden eve!, bir vazife bilirim. Ta - icabatına göre ya şuraya, ya buraya yapılan teşebbüsü tasviple karşılamış 
rihin büyük hadiseleri vukua geldi - gitmek türk milletinin şanından de • 1 !ar, fakat bu hareketin neticesi hak -
ği zaman devlet işi başında bulunmak ğildir. Zamanını bekliyerek her han- 1 kında fazla ümitvar görünmemekte 
şanstır. Bu şans eğer kendisine ve - gi bir fırsattan istifade ederek bir bulunmuşlardır. 
rilen vazifeyi hüsnü ifa etmiş bir hü- diğerinin peyki olmak bize yakışmaz. Jl'.•vyork'ta çıkan sabah gazeteleri 
kümet recüllerine tesadüf ederse e - (Bravo sesleri, alkışlar.) Düşman hu- Belçıka ve Holanda tarafından yapı
bedi bir şeref kaynağı olur. Aziz hii· dutlarımıza ı:eldikten sonra tedbir a- lan tavassut teklifinin hiç bir muvaf
kümetimiz bu müsbet şerefe mazha • ıacak kadar görgüsüz ve tecrübesiz fakiyet ihtimali olmadığını kaydedi-

•nılyet ve ınıa? /. yok hamle- büyük bir yer tutan ve inı:ilizler- ret bulunan ve fakat yurdun korun-
, arımı: genı§ ıyece d. 1 . • ce "Common Iaw" denilen adet, ması hususunda gaflet ve ihmali asla 
İmİ;ı; sıkla acak. har eş erımı: hl" k . ) ·· ıtenit ya- tecviz etmiyen Cümhuriyet Tür ki ye
l h bu" •ük türk milleti hede- il il ve anana ere mu . 
a a, Y k ı zısız kanunlara benzer kı bunla- sinin ana siyasetine uygundur. Bun-

ine biraz .dah.ıı !aklaJI~Ca ... tır. . rın kuvetleri ve ömürleri yazılı dan dolayı Cümhuriyet Halk Partisi 
Türk mılletının bugunku ?.eslı 

1 

kanunlarınkinden çok daha faz· Müstakil Grupu bu muahedeyi lüzum-
tanat devrinin asırlar.~a .sure~ la, cok daha uzundur. lu ve müessir bir emniyet tedbiri ola-

. b t malı rak tasvip ve takdir ile karşılar. (Bra-alinı taaısu unu, suııs ı . N·.h kd 1 b .. 1" 
',. · • A ·· k"' ı ayet ara at ar, U uç u \'O seslerı· alkı•lar) ni ve feıaketlerını, tatur un h d . h ı·t .. • • · 

d ) k b'r mua e enamenın mu e ı encu- Bµ muahedenin üç memleket ara-
bayrağı altın a top anara • 

1 
1 • t tk:k. d n t kmil sında mevcut iyi münasebetleri muh· 

h 1 d Ik' . ttıktan ve menın e ı ın en geçe e 
amhe ~ 11 ·~~p . ~ f · ve ı merbutları ile beraber tasvip o- telif safhalarda caaslı surette inkişaf 

cüm urıyet rejımının eyı:ı: ) · 1 d · d ettireceg·ine de inanıyoruz. Bu anla•-
h h fh unmasını sız er en rıca e er- , 

bnkıin arını ~yatın er s.~ a-
1 
ken içimden gelen bir kanllati, ma münasebetiyle dostumuz Fransa'-

11nda ~anlar.?ı~dıktan, dun ya- bir kere daha, tekrar ediyorum: · nın ve dostumuz İngiltere'nin siyasi 
nın badıreler ıçınde yuvarlllndı- B • . k' b .. 1.. h d şahsiyetleri ve matbuatı .tarafından 

. _ . b' k en emınım ı u uç u mua e e T"" k' .. ki h kk d k' ta' "'ı bır devırde, celıkten ır te a· .
11 

. • . • .. • .b. ur ıye ve tur er a ın a va ı K 

ıı< • • .• . ·k k d mı etımız ıçın, re]ımı gı ı, mec- dirkar ve kadirşinas beyanat ve neşri-
dam gıbı. bl uyut I :~·~~~. ant ve )isi gibi. Sefi gibi, uğurlu bir mü- yat hepimizi cidden mütehassis ctmiş
büyük baş sme ne.mu n~n. e ~a- essese ol~caktır.,, (Bravo sesleri. tir. Biz de bu dost milletlere karşı ay-
fında toplanmıo.k kıyaıetını ~~~ şiddetli ve sürekli alkışlar.) nı takdir ve itimat hislerini duymakta-
terdikten ve, boylece, artık tur Yurdda ınlh, cihanda mlh: yız. (alkışlar) 
bayrağının, bundan sonra, halk Hariciye Vekilimizden sonra söz Hükümeti tebrik 
çocuklarının omuzları üstünde. alan R. Muraffer Göker (Konya), B. Muhittin Baha Pare (Buru) de· 
mütemadiyen yiıkıelece~i kana- yurtta suln cihanda oulh prenılplmi- di ki 

· ı • "J~ ,.. c ;e u pren 'D<n lı.ec la:~ta ;ınlaııldı- j 

riyetlerinden dolayı iftihar edebilir- de~iliz. yorlar. 
ler. Kendilerini tebrik ederim. Türk Hatip bundan sonra anlaşmanın tah- Her~!~ Tribuna gazet;sini, barı.ş 
milletini de, sizin şahıslarınızda, teb- !ilini yapmıttır. meselesının esas noktası halen ve daı-
rik ederim. Bazı milletlere azlığından B h--' b' . t ma müttefikler tarafından kendisine 

u mua eae ır emnıye · · d b'l ki · b' ı h''k·· dolayı küçük denildiği bir zamanda d ıtımat e e ı ece en ır aman u u-
unauru ur · · k 17 milyon türk milleti, dünya mukad- metının ortaya çı masıdır. 

Bu muahedenin balkanlarda ve şu- N k T' deratı mevzuubahs olduğu zaman, eli evyor ımes gazetesi de vazi-
tutulacak muazzam bir millet halinde ki Akdenizde bir sulh ve emniyet yette bu tavassut teklifine muvaffa -

il' . (Alk 1 ) B . b ı· garantisi olduğunu kaydeden B. Ha- kiyet imkanı temin edecek hir bir de-tece ı ettı. ış ar u ısa et ı tak- lil Menteşe (İzmir) İngiltere ve Fran • 
dirlerinden dolayı da İngiliz ve Fran- ği~iklik vuku bulmadığını kaydeyle-

h .. k.. 1 • • b 'k d . sa ile yapılan bu anlaşmanın meşnı mektedir. 
sız u umet erını te rı e erım. O hedefleri üzerinde durdu. 
milletlere tebşir ederim ki, çok isa -
betli bir harekette bulundular. İmza
ların paçavraya çevrildiği, sözlerin 
kıymeti kalmadığı bir zamanda, tarih
te olduğu gibi, daima sözünde duran, 
taahhüdünü her ne bahasına olursa 
olsun, ifaya muktedir olan bir millet
le elele verdiler. (Bravo sesleri, şid -
detli alkışlar). 
Arkadaşlar, bize bitaraf kalmadığı

mız için itap, tariz ""' itirazda bulu
nanlar oldıı. Onlar itilmelidir ki, !!irk 

Anlaşma ilfif akla kabul edildi 
Hatiplerden sonra layiha açık reye 

konuldu ve riyaset makamı, reylerin 

İlk tayyare gafilesi 

Novyork'tan yola çıktı 
tasnifi neticesinde üçüzlü anlaşmanın Londra, 8 a.a. - Amerika'nın ln
mevcudun ittifakiyle kabul edildiğini giltereye göndereceği tayyarelerin 
tebliğ etti. Bu netice meclisin sürekli ilk kafilesi Nevyork'tan hareket et
ve şiddetli alkışları ile kar,ılandı. miştir. İngiltere'nin Amerikaya evel-

Büyilk Millet Meclisi, ayın yirmi - ce sipariş etmiş olduğu 456 tayyare 
sine rastlıyan pazartesi glinü saat 15 . şıı 1 · • kacı~r 1..~;ı.ereye ı:eimiı ola-
de toplanacaktır. !caktır • .................. __.___... ... 



•. ıı. 1939 

Hitler İngiltere'ye şiddetle 
hücum ediyor ve diyor ki : 

Her şey mümkündür, 
teslim olmak asla! .... 

fe karşı kendi hedefini çıkarır: Mil
letlerin iyilik içinde inkişafları için 

manyanın milletlerin ahenkli camiası mücadele ediyoruz. Kendi milletimi -
içinde yaşamasını temin etmek oldu-
ğ "dd" 1 . . 

0 
d zin emniyeti, kendi hayat sahamız 

(Başı 1 inci sayfada) 

unu ı ıa ey emıştı. zaman e- . . .. ...ı 1 d" B . . 
k J Al r Jd ıçın mucaue e e ıyoruz. ura} a ha;l-

ımo ·rıat o an ml~ndya te~. ım ol ku ive 1 katarının karışmasına müsaade etmi-
ngı tere onun e ın en mustem e e e- . 

rini ve filolarını aldı, ticaretine mani yetceğ~zlt. Ih . t . B 
ld E · • '"kl ·· kı d. "h ngı ere su u ıs emıyor. unu 

o u. zıcı yu er yu e ı ve nı ayet d'" · · · "tt"k R t k" k • . un ıyı ışı ı . ayş agta ·ı nut um-
manH~vlı end.son hk?karetı yaptı. da da söylemiştim. Bu sahada söyli-

ıt er ıyor ı: k ·· .. k B" · · ı · ı 1 •• 1 .
1 

k" 11 • d yece sozum yo tıır. ız ıngı ız ere 
. - ngı tere es ı usu erı~e a\ et tebligatımızı onların her halde anlı • 

edıyor. Fakat Almanya bugun ° za- yabilecekleri bir lisanla yapacağız. 
?1anki Almanya değildir: Bugün. onu Ancak Fransanın da bu harp tahri-
1dare edenler o zaman sı~erlerde bu- katçılarının hizmetine girmiş olması
lunmuş olanl~r.dır ve bu mıllet de .harp na ve şimdi İngilterenin izi üzerinde 
a~nrası d7vrını _Yaşamış ol~n mıll~t~ yürümesine müteessiriz. 
tır. Ve_r~aılles dıkatsını, takıp eden ıkı İki cephede birden harp ettiğimiz 
sene. ı~ı.?d~. Alm~nya da sefaI7tten zaman ne gibi neticeler elde edebile
kendı~ı ol.d~renl:rın .. sayısı'. Vılson ceğimizi göstermiştik. Bugün ancak 
prenınplerının mudafıı amerıkahların tek bir cephemiz vardır. Ve bu cephe
bütlin harp müddetince uğradıkları de muvaffak olacağımıza katiyen e-
zayiattan fazla olmuştur." mınız. 

Hitler şunu tebarüz ettiriyor ki: Sovyetlerle yapılan pakt 
··- Eğer ingilizler şimdiki alman 

hükümetine itimatları olmadığını id· 
dia ediyorlarsa Almanya ingiliz hü· 
kümetine itimat etmemekte daha hak
lı~ır." 

tngiltere ve Almanya arasında 
bir mukayese 

Hitler, Almanyanın emniyet ve var
;ını garanti için icap eden bütün ted 

b rlerin alınmış olduğunu söylüyor ve 
diyor ki: 
"- Bir ingiliz gelir 

1

"İngiltere'nin 
hudutları Rhinde'dir,. der ve diğer bir 
ingiliz de gelir "İngilterenin hudut
ları Vistüldedir" derse, ben de onla
ra ancak şu cevabı verebilirim: 

Efendiler, çabucak Taymis kenar
larına dönünüz. Aksi t'lıkdirde size 
hudutlarınıza dönmiye yardım ede
rim ... 

Hitler Almanyanın medeni icraatı-
nı izah ettikten sonra diyor ki : 
"- Almanya medeniyet içinde yü -

zerken İngilterede medeniyetin göl
gesi yoktu. Nihayet Almanya son al
tı aene içinde lngilterenin bütün ge -
çen asırda yarattığı medeniyeti eser -
!erinden fazla eser yaratmıştır.,, 

Hitler nasyonal sosyalistliğin Al -
manyayı yalnız kültür sahasında de
ğil kuvet sahasında da ihya eylediği 
kaydeyledikten sonra sözlerine şöyle 
devam etmiştir : 
"- Bugün arık söyliyebilirim. 

Dünyada bir ikincitii bulunmıyan mu
azzam bir ordu yarattık: Ve bu ordu • 
nun arkasında alman tarihinin kaydet 
mediği bir tesanütle bütün bir millet 
ayakta duruyor. Bugün bu orduya ve 
bu millete mazide gorülmedik müte • 
assıp bir enerji ile kumanda eden bir 
hükümet idare başında bulunuyor. 

Rusya ile anlaşmıya muvaffak olu
şumuzu ben alman diplomasisinin bir 
muvaffakiyeti suretinde telakki etme· 
dim. Bu iki millet bir defa kanlarının 
son damlasına vanncıya kadar biribir
leriyle harp etmişti. Londra ve Paris
teki efendilere böyle ikinci defa hiz
mette bulunmamak için aramızda an
laştık. İşte tarihin esaslı bir dönüm 
noktasında bulunuyoruz. 
Nasıl 1813 Prusyası 1806 Prusyası 

ile mukayese edilememişse, 1919, 1940, 
1941 ve 1942 Almanyası da 1914, 1915, 
1916 ve 1917 ve 1918 Almanyasiyle 
mukayese edilemiyecektir. O zaman
lar olup bitenler istikbalde bir daha 
tekerrlir etmiyecektir. Her şeyi yapa
cağız ve parti bana bunun garantisinı 
temin ediyor. Geçen umumi harpte 
malesef şahidi olduğumuz tezahüratııı 
bir daha baş göstermemesi için azmi • 
miz, dahili mücadelede olduğu gibi 
harici mücadelede de sarsılmıyacak • 
tır. Dahilde iktidarı ele almak husu
sunda gösterdiğimiz azmi şimdi ha
riçte göstereceğiz. Dahili mücadeleyi 
yaptığımız sıralarda şunu diyordum· 
her §ey mümkündür. Teslim olma~ 
as!S.. 

Almanya teılim olmıyacak 

Bir nasyonal sosyalist olarak bil -
tün dünya muvacehesinde tekrar edi· 
yorum: her şey mümkündür. Teslim 
olmak asla. Eğer bana harbin belki üç 
.sene aüreceği söylenirse cevabım şu
dür: Harbin müddeti ehemiyetsizdir. 
Almanya teslim olmıyacaktır. 

Bana diyorlar ki, 1ngiltere üç se· 
nelik bir harbe hazırlanmış bulunu· 
yor. İngilterenin harp ilan ettiği gü
nü Mareşal Göring'e beş senelik harp 
hazırlığı yapmasını emrettim. Bunu, 

''Almanyanın harp hedefi yoktu,, harbin beş sene süre~eğini zannetti· 
ğim için değil, fakat be şsenede tes· 
Jim olmıyacağımızı göstermek için 
yaptım. Tek bir azmin iradesi altın 
da toplanmış olan 80 milyonluk bir 
milletin neye muktedir olduğunu is 
pat edeceğim. Yapacağımız fedakar -
Jıklar geçer. Ehemiyeti yoktur. Ası 1 
olan zafeıdir. Hazırlıklarımız saye 
sinde bu harbi 1914 dekinden daha ko 

Bu yeni Almanyanın bildiğiniz gibi 
İngiltere ve Fransaya karşı hiç bir 
harb hedefi yoktu. Son defa İngiltere 
ve Fransaya elimi uzattığım nutukta 
bu mesele hakkında vaziyet almıştım 

Buna rağmen bize taarruz edildi. Bu · 
nun Avusturya. Çekya veya Polonya 
meselelerile alakası yoktur. Çünkü i-
c.abında bu memleketler ~olayc~ unu- laylıkla idare edeceğiz. O zaman Al 
tuluyor. Ve Polonya İn?ılter.~nın .~~ manya kör körüne harbe yuvarlanmış 
devletlere ne ka.dar az al..ı.ka. gos:erdıgı 1 tı. Fakat senelerdenberi milleti herr 
ni fazla olarak ısbat etmıştır. Zıra İn- 1 rr 1en hem de maddeten - iktısaden -
giltere Rusya'ya. d~ taa~r~z e:~e.~i idi. I silahlandudık. Size temin ediyorum 
Çlinkü Polonya ıkıye bolunmuştur. Fa bizi ne askeri ne de iktısadi sahada 
kat İngilizler, "bunun ehemiyeti yok,. mat edemiyeceklerdir. Tek bir mitlet 
bugiln bizim harp hedefimiz başkadır yenebilir: 0 millet alman miUetidir. 

diyorlar. . . .. . ~ Eğer B. Çurçil inanm~y~rsa, bunu o-
Eğer mılletlerın hurıyet davasını nun ihtiyarlığına verırım. Çember-

ele aI_ıyorl~r~a: lngil:e:e. buı~un par • leyn, Çurçil. Halifak~ ve saireyi din· 
lak ~.ır. delılı~ı .v~rebıhr: Mt!~etlerı · liyerek buna başka ınanmıyanlar da 
ne hurıyetler~nı ınde et~ın .. Eger ~~: olmuştu. Bilhassa muarızlarımız Po 
gilt.er.e 35~ mılyo~vluk hı~~Jıle:.e hun lonyalılar inanmamışlardı. Askeri ha· 
yctını verır ve uı ger butun must~rı: • rekat alman silahlarının ne olduğunu 
l~kelerinde bir plebisit yap--ırsa gıroş gösterdi. Nüfusu 36 milyondan fazla 
ti {i idd"a ında bulundıığu davaya ne ve hazari ordusu 50 fırka olan bir dev 
asil hır hçhe \"ermiş olur.. let on giin içinde askerlikçe ezildi ve 

' r t!h cep!. •nı:z; uar ve muval:...: . 
oiacrcğız,, 

lngi';z: .. r hodbin gay::ler giitmedi · 
ğ'ni ırlJia eder .. c, bu gülünçtür: iz -
har ettt ~,ıuiz hissiyat bize tesir etmez 
Alman milleti, muazzam bir yalan 

30 günde imha edileli ve kati surette 
::s1im oldu. 

lıp~ny a, İn'gi~tcre ve 
rrarısa'ya mal sali:cak 

djııyası Lizeruıde ancak yirmi sene . .. . ,, . 
g•çtiği ha C.:c, ay~ı igfaıkarlığa teşeb · Madrıc11: 8 a.a. ~ ha"b~~ .:k H~rL 

Letonya'dan ayrılacak 
Alman ekalliyeti 

Riga, 8 a.a. - D.N.B. ajansına göre 
alman ekalliyetinin Almanyaya iade
sine dair olarak imzalanan 30 teşri -
nievel tarihli Letonya • Almanya mu
ahedesi Letonya hükümeti tarafından 
tasdik edilmiştir. Harbiye nazırı ey
lül ayı zarfında silah altına çağrılan 
ihtiyatlann 14 teşrinisaniden itibaren 
terhisi emrini vermiştir. 

Amerika müttefiklere 

8000 f a\•yare verebilecek mi ! 
Roma, 8 · a.a. - Sovyet Rus yanın 

Berlin sefarethanesi salonlarında sov
yet ihtiHilinin yıldönümü münasebe -
tiyle verilen resmi kabul esnasında 

Mareg·' Göring Messagero gazetesi • 
nin bir muhabirine Amerikanın müt
tefiklere 8 bin tayyare vermiye muk
tedir olacağını zannetmediğini söy -
lemiştir. 

Mareşal Göring hava harbi hakkın
da da bugünkü harpte düşman ge -
milerinin araziden daha mühim oldu
ğunu ilave etmiştir. 

Sovyetler Estonya'dan 

hava üssü istiyorlar 
Kopenhag, 8 a.a. - Tallinden ha -

ber verildiğine göre, Sovyet Rusya 
son pakt mucibince kendisine verilme 
si icabeden Baltık denizi adalarında 
kain üslerin yerine şimdi Estonya a· 
razisi dahilinde hava üsleri verilme
sini istemektedir. 

Yarınki 
ihtifôl 

(Başı 1 inci sayfada) 
muhtelif sesli film parçaları gösteri
lecek. 

5 - Bundan sonra Milli Şefimiz 

İSMET İNÖNÜ'nün beyannamesi 
muallim Muhittin Doğan İnözü tara· 
fından okunacak hu suretle törene son 
verilecek. hazırlanan çelenkler Ebedi 
Şefin muvakkat kabrine götürülecek. 

Ankara Halkevi bu münasebet· 
le ATATÜRK'ün hayat, mücadele ve 
inkı taba ait bir kitap bastırmıştır. 

HaJkevinde Ebedi Şef'in fotoğrafla -
rından mürekkep bir sergi hazırlan
mıştır. Sergi bayram sonuna kadar a · 
çık bulunacaktır. 

Yenişehir Parti merkezinde de 
bir tören yapılacak 

Öğrendiğimize göre Ankara HaJk
evinden başka Yenişehirdeki parti 
merkezinde de yarın tam saat 9.05 de 
bir ihtifal yapılacaktır. Bu ihtifal 
toplantısında birkaç hatip Atatürk'ün 
hayatı ve ölmez eserleri üzerinde ko· 
nu~malar yapacaklar, partideki bu me 
rasimden sonra Orduevi meydanına 

gidilerek orada bulunan Atatürk hey
keline çelenkler konacaktır. 

Hollanda yeni 
emniyet tedbirleri aldı 

(Başı 1 inci sayfada) 
defi olmadığı zannedildiiinl söylüyor. 

Bu İngiliz gazetecisi tarafından duyulan 
bazı rivayetlere nazaran Almanya Belçi
kayı gayri resmi olarak bir muracaatta 
bulunmuş ve İngiliz tyyareleriııin Hollan
da üzerinden uçmalarına mümanaat husu
sunda Almanyanın yardımı vukubulursa 
Belcil:a nın ne vaziyet alacağını sormuştur. 
Belçika keza Lüksemburga bu şekilde bir 
yardım yapıldığı takdirde nasıl bir vazi • 
yet takınacağını bildirmeye de davet edil
mi!jtir. 

Deyli Ekspres nıuhııbid illive ediyor : 
"Almanyanın Hollandaya yapacağı yar

dımı Hollandada hava iısleri tesisinden 
ve halen Hollanda hududunda tahşit edil
miş bulunan 25 fırkanın yardımını temin
den ibarettir . ., 

Hitlerin temasları 
Brüksel, 8 a.a. - Berlinden bildirildiğine 
göre, Hitler, dun Fon Keitcl, Fon Frau • 
chitch ve Göring ıle görüşmüştür. 

Brükseldeki temaslar 
Brüksel, 8 a.a. - Başvekil ve Ha· 

dciye nazırı Spaak ile milli müdafaa 
nazırı general Denis kıra] tarafından 
saraya davet edilmişler ve kıralla u • 
zun bir konuşma yapmışlardır. 
Öğleyin içtima eden Belçika kabi

nesi akşam geç vakit hal5. devam edi
yordu. Kabine, enternasyonal vaziyeti 
yeni bir tetkike. tabi tutmaktadır. 

Bugün neşrolunan yarı resmi bir 
tebliğ, iki Lüksemburg nazırının son 
günlerde Brüksel'e gelmiş olmasının 
dün Belçika ve Hollanda hükümdarla 
rı tarafından yapılan sulh tavassutı 

teklifiyle alakadar olduğu hakkında 
ki haberler tekzip olunmaktadır. 

b..ıs edenlerin safdilli w;ne hayran ka Je~ ev.el spanya 111.n en uyu muş -
lır, eğer ş"mdiki hedefiniz harbe ni l ı~rıl~rı. F~ansa, İngıltere, cenub Ame
hcıyet h.rmek oluu.,umı sbylüyorsa . rık~ ı~ı. \ e h~rbden so?ra İspan~anın 
n·z. or.a b şlamıımanız Jfizımdı. Çün katı bıtaraflıgı. muharıblerle t.ıca~et 
ku l:ıiz bug:in harpte isek İngiltere • ~ap?1as~na .manı olacağı zannedılebı - , ....... ,,_ ......... .......,._ ....... ,.......,.,,.,.,,,..., .. """"' .. ""',.,...,. .. .,..,..,.,,_ . ..,,..,,.,,.,.,. ...... 
n:n burıu ı .. tediği içindir. Eğer bugüı lırdı. Şımdı, .~mbar~o kalktı~t~n son: 
ileride harp olmasın diye harbediyor ra İspa~y~ ~ukumetı, ekono~ı~ı.kendı 
ı:anız size cevabımız şudur: Hiç kim ekonomısını tamamlayan, Dovızı mev
r.e sizi harbe mecbur etmedi. ' cut ve kara ve denizden İspanya ile 

Onlar, münhasıran Almanyayı im · münakaU\tı müemmen olan memleket
ha için harbeıiiyorlar. Onlar için ye - lerle ticari münasebetlerin tekrar teıi· 
gine harp hedefi budur. Ve bu hede- :ıine karar vermiş bulunmaktadır. _ 

(Fitre) lerimizi Türk Havcı 

Kurumuna vermekle üç milli 
cemiyetin gayelerine bir anda 

1 
y~rdım et~ek imkanını elde et 

_ mış olacagız. 
• uuuuuuuuwAuuu.-.u;wwzı'ı;uw\w'1NAWHNl'HtYH* 

Dahiliye Vekili 

Elôzığ' a geldi 
(Başı 1 inci sayfada) 

oraların ahvali hakkında malumat al
mak ve benimle beraber çalışanlara i

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

zahat vermektir. Bu seyahatim kısa •---------------• 
olmasına rağmen dönerken iyi intiba
lar almış olacağıma şimdiden eminim 

Cümhuriyetin yegane mesnedi 
memleketi için hiç bir fedakarlıktan 
çekinmiyen halkın beraberliğidir 
Cümhuriyet idaresinde .memleketin 
yiikselişinin temeli, nifakı gömmek-
tir . ., 

Millet hiz.meti 
Faik Öztrak iç ve dışta bu kadar 

İngillerenin yakalachğı 

Kaçak eşya 
420.000 ton 

kuvetli oluşumuzun tesanüt ve birlik Londra, 8 a.a. - 4 teşrinisanide İn
neticesi olduğunu bunun hiç bir vesi~ giltere·nin müsadere ettiği ka~k eş
le ile ihlfiline müsaade edilmiyeceğiı;ı yanın yekfınu 420.000 tona baliğ ol
ehemiyetle tebarüz ettirdikten sonra makta idi. 
bÖzlerine devamla demiştir ki : Avam kamarasında muhafazakar 
"- Halkın huzurunu bozan sebep- Levy, bu eşyanın hfıla vapurlarda ol

lerin başında şahsi garazlar gelir duğu ve bu suretle vapurların hare
Bunlardan uzak kalacağız. Millet hiz- ketine imkan bırakılmadığı hakkında
meti her şeyi millete vermektedir. Ne- ki haberlerin doğru olup olmadığını 
yimiz varsa, neyimiz olacaksa mille- sormuş, asla doğru olmadığı cevabını 
tin hizmetine koyacağız... almıştır. 

Dahiliye Vekili sözlerini, Malatya-
nın hususiyetlerinin fttisi çok ümitli, • 

feyiz] i ve parlak olacağını gösterdiği- H e 15 in ki' de vaziyet 
ne, en kısa zamanda en yliksek terak-

normallaşıyor 
Helsinki: 8 a.a. - Moskovada bulu-

kiye mazhar olması için Iazırngelen 
şeylerin yapılmakta olduğuna, ticaret 
ve ziraat itibariyle de Malat:ya'nın 

çok iyi vaziyette bulunduğuna i§aret 
ederek bitirmiştir. nan Finlandiya Maliye nazırı Tanner 

diin Helsinki ile uzun bir telefon mu
i haveresinde bulunmuştur. Haber ve-

Vekil Elaz.ığ'da 

EJazığ, 8 a.a. - Dahiliye Vekil rildiğine göre, maliye nazırı Sovyet
Faik Öztrak dün buraya gelmiş ve Finlandiya görüşmelerinin devamı 
Yolçatı istasyonunda dördüncü umu-
mi müfettiş vekili Saip Örge ile vali- için bulunan yeni esaslar hakkında 

hükümetine malfımat vermiştir. miz. vilayet erkanı ve halk miimessil-• 
leri tarafından karşılanmıştır. Hükümet merkezini terk eden 

Dahiliye Vekili şerefine gece halk- kimseler tekrar yerlerine dönmek-
evinde bir ziyafet verilmiştir. tedirler. Mekteplerden bir çoğu önü

Mareşal Voroşilof 

bir nutuk verdi 

müzdeki pazartesi günü tekrar a
çılacaktır. Helsinki tabii haline av
det etmekte ise de pencereleri muha
faza için konulan kum torbaları he
nüz kalıdrılmamıştır. Geceleri sokak-

Moskova, 8 a a. - Milli müdafaa& lar da karanlıktır. Buda gösteriyor ki 
halk komiseri mareşal Voroşilov, dün Moskova görüşmeleri henüz kati bir 
söylediği nutukta, bir sene içinde va-. neticeye bağlanmış değildir. 

rılan hedefleri hatırlatmış. kızılordu- yeni talimat gönderildi 
nun kuvetini tebarüz ettirmiş ve vu·ı 
kua gelmekte olan hadiseleri dikkat·• Helsi'ıki, 8 a.a. - Hükümetin Mos-
le takip etmek ve müteyakkız bulun-' kova'daki murahhaslarına gönderdiği 
mak tavsiyesiyle sözlerine nihayet yeni talimatı Finlandiya Reisicümhu

vermiştir. 

Bir Yugoslav tekzibi 
Belgrad, 8 a.a. - Yugoslavyanın 

Ankara elçisinin Belgqıdda bulunu -
şunun siyasi müzakerelerle alakadar 
olduğuna dair bazı ecnebi gazeteler -
de çıkan haberler selahiyettar maha
fike tekzip olunmaktadır . 

Elçi, geçenlerde ölen annesinin ce
naze merasiminde bulunmak üzere 
Belgrada gelmiştir. 

İngilfere'de 10 - 80.000 
kişi gönüllü yazıldı 

Londra, 8 a.a. - Avam kamarasın
da beyanatta bulunan Hore Beliaha, 
harbin bidayetindenberi ingifiz ordu-

ru tasvip etmiştir. 
Son Moskova konuşmalarında bir 

müzakere esası bulunabildiği için an
laşmanın ihtiva edeceği noktalar mü
zakerelere tekrar başlandığı vakit tea
bit olunacaktır. 

Finlandiynnın fedakarlıkları 

Stokholm, 8 a.a. - Demokraten 
gazetesine göre Finlandiya, Hangoe
de bir rus üssünün teessüsüne mani 
olmak için azami fedakarhklan yap
maktan çekinmemiştir. Finlandiya bu 
nun için Kareli'de yeni tavizlerde bu
lunduğu gibi Kronstad önündeki a
daları grupunu da Rusyaya terketmi
ye muvafakat göst~rmiştir. 

Yozgat'ta C. H. P. ocak 

ve nahiye kongreleri 
Yozgat, 8 a.a. - Boğazliyan ve Ak-

suna gönüllü yazılanların miktarı 70, dağ madeni kazaları dahilinde Cüm. 
80.000 raddesipde olduğunu söyle -
miştir. huriyet Halk Partisi ocak ve nahiye 

Dahili asayiş nazırı bundan böyle kongreleri yapılmıştır. Kongreler pek 
hararetli olmuş ve mıntakalnrı alaka sivil müdafaa teşkilatına yabancıla-

A dar eden meseleler üzerinde düşünce
rın kabul edilebileceğini mahalli sala 
hiyettar makamlara bildirmiş olduğu- ler, dilekler ileri sürülmüştür. 
nu ilan eylemektedir. Bu toplantılarda bilhassa partili. 

Polonya Baıvekili 

Hzriciye Nazm ile 
beraber Londra'ya gidiyor 
Londra, 8 a.a. - Royter ajansının 

Jiplomatik muhabiri bildiriyor: 
Salahiyettar Londra mahfillerinde 

söylendiğine göre, aynı zamanda Po
lonya ordusu başkumandanı olan yeni 
Polonya başvekili Sikorski ve Po
lonya hariciye nazırı Zaleski gelecek 
hafta İngiliz hükümetinin misafiri <>
larak buraya geleceklerdir. 

Muvasalatları akşamı B. Çember
leyn'in riyaseti altında resmi bir ziya
fet verilecektir. Ertesi gün kıra) tara 
fından kabul edilecekler ve aynı gü -
nün akşamı Polonya sefareti tarafın
dan şereflerine verilecek olan akşam 
yemeğinde hazır bulunacaklardır. 

Polonyalı nazırlar Londrada ika
metleri müddetince B. Çemberleyn 
ve B. Halifaks ile ve müdafaa nazır
lariyle mülakatlar yapacaklardır. 

ler arasında sıkı kaynaşma temini et-
rafında temenniler izhar edilmiş ve 
yeni idare heyetleri seçilmiştir. 

Almanya'nın 
harp plônı 

Almanya'nın bu harpte kullan
makta olduğu ve ileride kullana
cağı taktiği anlamak için general 
Ludendorf'un 

T opyekün Harp 
eıerini okuyunuz 

Her kitapçıda bulunur 
1 

J 
........................................................ 
• Fitre, bizi, yılda bir defa, şah· ı 
sımızdan başkalarım düşünme-

ğe çağıran fırsattır. Bu davete ! 
samimi bir alaka göstermeliyiz. i • ı ........................................................ 
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Tanınmıs 
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maliyeci i 
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Bükreş. 8 a.a. - Romen maliye ve 
endüstrisinin tanınmış simalarından 
Max Ausghnitt, dün akşam tevkif -
dilmiştir. Resitza fabrikalarında mu
him bir hissesi olan Ausghnitt, Ro -
manyan'ın en mühim çelık fabrika} -
rından biri olan "Titan Nadrad"ı da 
mürakabe etmekte idi. 

Bir müddettenberi romen adliye 
makamları kendisini döviz kaçakçılı
ğı yapmak, kaçak suretıyle mal sat -
mak ve sahte evrak kullanmak sure
tiyle romen tabiiyetine geçmekle it
ham etmekte idiler. 

Son zamanlarda polis Ausghnitt'ln 
memleket haricine çıkmasına manı 
olmuştu. 

Ausghnitt'in Romanya'nın son ya
hudi maliyeci ve sanayicisi oltna 
dolayısiyle tevkifi BUkreş'te büyt:"rc 
bir tesir husule getirmiştir. fi 

Macar köylü partisi 

reısı Belgrad'da 
Roma, 8 a.a. - Belgrad'dan bildi

riliyor: 
Macar köylü partisi reisi mebu .

Eckart, dün Belgrad'a gelmiştir. Mt
maileyh başvekil muavini Maçek il_ 
bir mülakat yapmıştır. Eckart, bugiıı 
hariciye nazırı Markoviç, ile görüşe{ 
cektir. Macar - yugoslav münasebet 
!erinin tanzimi bakımından bu ziyanıis
rete hususi bir ehemiyet atfedilmek 
tedir. 

Macar ekalliyetleri meselesinde itı.:>l ~ 
tisası olan kont Haller, mumaileyht e ı 
refakat etmektedir. ı 

(emberleynin tekzip 

etliği bir ıa ia 
l 

i 

Londra, 8 a.a. - Dün Avam k 
mara,;ında beyanatta bulunan Cham-ı -
berlain, kendisinin, Lord Halifax'ın -
Simon'un ve Hoore•un iştirakiyle bi~ 
nevi mahdut halı nazırlar meclisi 
teşkil ettiğine ve bu meclis tara· 
fından ittihaz edilen kararların tavai· 
ye şeklinde harp kabinesinin tetkiki- _ 
ne azdelinceye kadar milli müdafaa • 
nazırlarından gizli tutulduğuna dair · 
bir gazete tarafından ileri sürülen id
dianın tamamiyle asılsız olduğunu 
söylemiştir. 

Chamberlain, harp zamanında bed
hahane maksatlarla yapılan bu nevi · 
neşriyatı tenkit etmiştir. 

Ankara Borsası 

I 8 lkinciteşrin 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Acılıs Kapanıı 

Londrıı 
Nevyork 
Paris 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapcşte 
Bükreş 
Bclgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.24 
130.tı25 
2.9G875 
6.76125 

29.315 
69.495 

21.8325 
0.97 
1.5875 

13.1825 

23.28875 
0.935 
2.495 

31.16 
31.19 

5.ıı 
129.28 

2.9525 
6.7225 

29.1-475 
69.0975 

21.7075 
0965 
1.57875 

13.1075 

23.155 
0.93 
2.48 

30.98 
31.0125 

Not - 11izal.ırmda rakam bu
lunmıyan dovizler için fiyat 

1 
tescil edilmemiştir. 

~~'===========================~ 
lr Bugün 

ULUS Sinemasında 

ÖLÜM HARBİ 
''Racket Busters,, 

Amerikanın şehirlerini uçurarak 
15 milyon vuran Gangsterler, 130 
milyon halka dayanan polis tet
kilatının müthiş savaşı. 

Artistler: 
HIJMPHAREY BOGART 

GORGE BRENT 
GLORlA D1KSON 
Aynı programda : 

MlKl TiLKi AVINDA 
METRO DÜNYA 

HAV ADlSLERt 
Seanslar: 

14,30 - 16,30 - 18,30 ve 21 de 
Akşam için numaralı koltukları

nızı kapatınız 

Evimize gelecek fitre zarfla· 
rını boş çevirmek, Türkgenç· 
!erini kanatsız, Kızılay·ı ilaçsız 
ve sargısız. kimsesiz yavruları 

sütsüz bırakmak demektir. 

Vatanın emniyeti bizden ~·ı 
kanat ve bol uçucu istiyor { 

(Fitre)lerimizle bu isteğe ce 1 
vap verebiliriz. 1 

12,15 ucuz matinesinde 
Arka Sok~k 

.~ ..... -.............................. .. ........... ~ .......................... Tl · 2193 ıı... --
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Amsterdam, - Telegraf gazetesi, ta-
nış alman sanayıcilerinden Fritz 

yssen'in İsviçreye kaçtığını bildir -
tedir. Thyssen, 200 milyon marka ba-
olan servetini terketmiııtir. 
Riga, - Almanya ile Letonya ara -

da bir ticaret itilafı akdini müzakere 
ek üzere bugiln Berline bir heyet ha -
t edecektir. 
Riga, - Memleketlerine iade edil -

te olan 3000 almanı hamil olan Steu -
vapuru yilzdilruldukten sonra Goten-

en'e hareket etmiştir. 
Paris, - İngiltercnin yeni büyük el
Sır Ronald Hugh Camplell Parise 

•t;~jlıuvıısalit etmiştir. 
Kudus, - Fransız makamları tara -

_,,_ . ..., ...... an Filistine Suriye ve Lübnan hubu
tı ıhracı hakkında verilen müsaade Fi
t n pıyasasında bir seUih husule getir -
tır, 

Katan.yn, - Etna yanardağı birden • 
e faaliyete geçmiştir. Bundan 11 sene 

elki milhim indifaın arifesinde olduğu 
orta kraterin üstünde muazzam kır • 

ı aydınlıklar görülüyor . 
Milino, - Kış olempik oyunlarına 

r olan alman teşekkülleri mümessille
e birlikte kararlar ittihazı ic;in Gar • 

_,._ ..... e gitmesi mukarrer İtalyan delegasyo
Almanyanın talebi uzerine seyahatini 
ır etmiııtir. 

Havana, - Havana şehrinin göbe -
e, Hamburg Amerika Layn kumpan -
mın binası önünde bir bomba patla -
ur. Telefat yoktur. Polise nazaran 

ykastin failleri komünistlerdir. 
Vaşington, - B. Ruzvelt, gazeteci -

ı kabul ederek, Amerika vapurlarının 
anama kumpanyasıruı devredilmesinin 
taraflık kanununa muhalif olmadığını, 

r.....-... erikalılann mallarmı bitaraflara sat -
k hakkına malik olduklarını ve fakat 
tıla~ gemilerin mürettebatı arasına gi -

rerıtiyecekleıini bildirmiştir. \u __________________________ ___ 

mü 
fil Salon kiralanacak = Beden Terbiyesi Genel Direktör
ka ığünden : 

da .. Atatürk bulvarı üzerindeki apartı
- ıanlarda, jimnastik ve eskrim salonu 

larak kullanılmaya elverişli yeri mev 
ut olup kiraya vermek istiyenlerin 
lefonla 3826 numaraya, mektupla 

Venişehir İzmir caddesi No. 11 de Es
uim Federasyonu başkanlığına müra 
·aatları.,, 15653 

ANKARA BELEDiYESİ 

5 DO su saati atma<ak 
A nkara Belediyesinden : 
1 - Su idaresi için alınacak olan 

382 lira 50 kuruş kıymeti muham
neneli 500 adet su saati yeniden 45 
giın müddetle ve kapalı zarf usuliy· 
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - !halesi 19.12.939 salı gUnü saat 
1 de belediye encümeninde yapıla

caktır. 
3 - Muvakkat teminat (554) lira-

~ r. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
ısteklilerin de 19.12.939 5alı günü sa· 
t ona kadar teklif mektuplarını en

tumenc vermeleri ilfin olunur. 
(5596) 15559 

Kirahk depo 
Ankara Belediyesinden : 

1- ı - 10 - 939 tarihinde müddeti bi· 
ten İstasyondaki odun ve kömür de -
p su 31 - 5 - 941 tarihine kadar pazar-
1.kla kiraya verilecektir. 

2- Muhammen bedeli (900) liradır. 
3- Teminat bedeli {135) liradır. 
4- Şartnamesini görmek isteyenle · 

rin hergün encümen kalemine ve is · 
tektilerin de 17 - 11 • 939 cuma günü 
saat {10,30) da Belediye Encümenine 

.. tnuracaatları. (5756) 15712 

' Satıhk ankaz 
Ankara Belediye imar Müdürlü

i:··nden : 
Duatepe'de kadastronun 285 inci a· 

dasının 4 numaralı parselindeki ahşap 
hanenin hedim ve tesviyei türabiyesi 

f alacak şahsa ait olmak Uzere enkazı 
.:nuhammen bedeli olan yüz seksen li
ra ve 286 ncı adanın 33 numaralı par· 
selindeki evin enkazı ise yirmi lira ile 
ilan tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
İaalesi 24 - ıı - 939 Cuma günü saat 
15 de İmar Müdürlüğünde yapılaca • 
gından ta1iplerin % 7.5 teminatlariyle 
uracaatları ilan olunur. (5779) 15720 

Bilya ve diıli ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresine lüzum olan 
oıuhtelif 475 bilye ile 30 adet iki nevi 
dişli ayrı ayrı açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bilyanın muhammen bedeli 
2565 lira teminatı 192,38 liradır. 

3 - Dişlilerin muhammen bedeli 
650 lira teminatı 48.75 liradır. 

4 - Şartnamesini ve listelerini gör
mek istiyenlerin, encümen kalemine 
ve isteklilerin de 11. 11. 939 cumarte
si günü saat 11 de belediye encümeni-
ne müracaatları. (5799) 15731 

Bir kôtip alınacak 

Ankara Belediyeainden : 

Belediye kontrol heyetine müsa
baka ile 58 lira ücretli bir katip alına
caktır. İsteklilerin lise mezunu olma
sı, el ve makine yazısını seri ve güzel 
yazması, yapılacak imtihanda muvaf
fak olması, sıhat, hüsnühal evrakı ve 
bonservislerini ibraz etmesi şarttır. 

İmtihan, 17. 11. 1939 cuma günü 
saat 10 da belediye binasında yapıla-
caktır. (5804) 15733 

Satıhk hayvanlar 
Ankara Belediyesinden : 

Başı boş olarak sokakta zabıtai be
lediye memurları tarafından bulunup 
Atpazarında Kıbrız hanında muhafa
za edilmekte bulunan bir erkek mer
kep, bir sakat dişi merkep ve bir sa· 
kat kısırağın sahipleri zuhur etmedi
ğinden 15-11-939 perşembe günü saat 
14 te Kıbrız hanında satılacağından 
hazır bulunan memurumuza müracaat-
ları. 15i34 

VİLAYETLER 

İnşaat mü na kasası 
Kütahya Askeri Garnizonu Satın 

Alma Komisyonu B. S. K.: 

A - Kütahya tayyare garnizonısnda 
36599 lira 51 kuruı muhammen bedelli 
malzeme deposu ve 19983 lira 25 kuruş 
muhammen bedelli bir garaj yaptırıla · 
caktır. 

B - Eksiltme kapalı zarf us:ıliyle ola
caktır. 

C - Eksiltmesi 17 ·11-1939 cuma günü 
malzeme deposu saat 11 de ve garajın ek
siltmesi saat 15 de Kütahya merkez ko -
mutanhğındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

D - Malzeme deposunun muvakkat te
minatı (2744) liradır. Garajın muvakkat 
teminatı (1500) liradır. 

E - Şartname, keşif ve plln.lannı gör
mek istiyenler her gün komisyona müra
caat edebilirler. 

F - Eksiltmeye iştirak edecekler kanu
nun icap ettirdiği vesaik mevcut olmak 
ıartiyle (Malzeme deposuna ait teklif 
mektuplarını saat onda, garaja ait teklif 
mektuplarını saat on dörtte) makbuz mu
kabilinde komisyona vereceklerdir. 

(5549) 15-498 

Şose 
. 
ınşası 

Eıkiıehir Nafıa Müdürlüğün
den: 

23.10.1939 tarihinde ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmış olan Sarıköy Mihalıççık 

yolu 4 + 400 - 13 + 293 kilometrele
ri arasındaki 11708,27 lira keşif bedel
li §OSe inşaatına talip zuhur etmedi
ğınden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan 31.10.1939 tarihin
den 20.11.1939 pazartesi günü saat 
15,30 a kadar temdit edilmiştir. İstek
lilerin evelki ıcraite tevfikan müra-
caatları. (5610) 15586 

Yol 
. 
ın_şası 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir • Sivrihisar yolunun 

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

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

inşaat mü na kasası 
Zonguldak Cümhuriyet Müddei

umumiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Bartın 

kasabasında yapılmakta olan ceza evi
nin 26886 lira 47 kuruş keşif bedelli 
ikmali inşaatı işi vahidi fiat esasiyle 
muhammen miktarlar üzerinden kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmesi 20-11-939 pazartesi gü· 
nü saat 11 de Zonguldak Cümhuriyet 
müddeiumumiliğinde toplancak ek • 
siltme komisyonu tarafından yapıla • 
caktır. Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak Zonguldak Na
fıa müdürlüğünde ve cümhuriyet müd 
deiumumilik kaleminde görülebilir. 
Muvakat teminat 2017 liradır. Eksilt
meye girmek isteyenlerin ihale gü
nünden en az sekiz gün evel bir isti
da ile Zonguldak vilayetine müraca -
at ederek şimdiye kadar en az 20000 
lira keşif bedelli bu gibi inşaatı bir de 
fada yapmış olduklarını ispat ederek 
vesika ibraz edip vilayet makamından 
alınmış müteahhitlik ehliyet vesika -
siyle ticaret odasından bu yıl içinde 
alınmış vesika ve teminatları ile birlik 
te teklif mektuplarını arttırma eksilt 
me ve ihale kanununun 33 üncü mad -
desine göre ihale saatinden bir saat 
eveli olan saat ona kadar makbuz mu
kabilinde komisyon reisliğine verme
leri ilan olunur. (9019-6662) 15602 

uı:us 

Dizel tesisatı 
Mardin Belediyesinden : 

1 - Belediyenin mevcut elektrik 
santralına 120 ila 130 beygir ve 110 
kilovat takatte bir Dizel elektrik gu
rubunun tesis ve ilavesi 2490 sayılı ar 
tırma, eksiltme ve ihale kanunu mu
cibince (12061) lira (50) kuruş bedeli 
keşifle ve kapalı zarf usuliyle ikinci 
defa olarak eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Bu işe girmek istiyenler (904) 
lira (61) kuruş muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiği ve şartnamede 
yazılı vesikaları aynı gün saat doku· 
za kadar belediye reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Elektrik tesisatı 
Bulancak Belediyesinden : 

45 gün müddetle ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılan (27394) lira 
72 kuruş keşif bedelli Buluncak kaza
sında yapılacak elektrik tesisat ve san 
tral binası inşasına istekli çıkmadı

ğından evelki ilanlarımızdaki şartlar 
dahilinde 16.11.1939 perşembe günü 
saat 14 te ihalesi yapılmak üzere bir 
ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
İsteklilerin Buluncak belediyesine 
müracaatları ilan olunur.(5646) 15599 

Elektrik tesisatı 
Nazilli Belediyesinden : 

12.12.939 tarihine rastlayan salı gü
nü saat 14 de Nazilli belediye ihale 
encümeninde eksiltme komisyon oda· 
sında 42318 lira 84 kuruş bedeli keşifli 
nafıa vekaletince musaddak Nazilli 
kasabası elektrik ~elıeke ve transfor • 

4 - İstekliler eksiltme şartnamesi 
ve projeleri Marc~in belediyesinde gö
recekleri gibi parasız olarak suretle-
rini de alabilirler. matör ve tesisatı 2490 sayılı kanun hii· 

5 - İhale günü saat dokuzdan son- kün_ılerine göre kapalı zarf usuliyle 
ra gelecek teklifler posta gecikmesi ı eksıltmeye konmuştur. 
olsa dahi kabul edilmez. (90l 1 •5653) Muvakkat teminat miktarı 3J 73 lira 

15603 91 kuruştur. 
Fenni şartnameleri, proje, keşif hü 

Elektrik mühendisi aranıyor ıasası ile buna müteferri diğer ev_rak 
6 lira mukabilinde Nazilli belediyesi 
muhasebesinden alınabilir. 

Erzurum Belediyesinden : 
Şehir tenviratını idare etmek üzere 

şeraiti kanuniyeyi haiz bir elektrik 
mühendisine ihtiyac; vardır. 

Talip olanların vesikalarıyle birlik
te Erzurum belediyesine miiracat et-
meleri ilan olunur. 15652 

Pazarhk sureti~le ihate ilam 
Muğla Vilayetinden : 

İsteklilerin teklif mektupları en a7 
30 bin liralık bu işe benzer iş yaptık -
!arına dair nafıa idares"nden almı!; ol· 
duğu vesikalara istinaden ihale tari · 
hinden 8 gün evci alınmış ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odası vesikaları
nı havi zarflarını 12 12.939 salı giinü 
saat 14 de kadar Nazilli belediye en
cümenine gelmeleri, Hizımdır. 

(8998/ 5651) 15601 

Elektrik tesisatı 

9 - 11 - 1939 

Muhtelif kumaş ahnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

l - Kurumumuz erkek ve kız talebesi için isim, miktar ve muhammen ' ·1 

deli ile muvakkat teminatı aşağıda yazılı dört kaleo muhtelif kuma~ 16.1 l. 
1939 perşembe günü saat 11 de rektörlük binasında müteşekldl komh:y1.. . ı 

tarafından kapalı zarf usuliyle ihale olunacaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminat ve t c1>1if m~ 1•• .. · 

lariyle kanunun tayin ettiği vesikaları ihale saatinden bir ~:ıat eveline k •• 

dar komisyon reisine vermeleri. 

3 -Kumaş nümunelerini görmek ve daha fazla izahat ve parasız ş::ırtr:ı
me almak istiyenlerin enstitü daire müdürlüğüne müracaatiarı(5560) 15545 

Cins 
Elbiselik kumaş 
Paltoluk 
Tayyörlük 
Mantoluk 

10 
Demir ve tahta 

Asgari Azami Beher metresi Muvakkat 
Metre Metre Fi. Tutarı teminatı 

1176 1316 615 7232,40) 
420 504 450 2268 ) 
ı:2 ıco 40'l 400 ) 754 
:o 33 400 122 ) 

10052,40 

dökümcü ah naca~~ 
fabrikaları Türk Anonim Şirketinden:: 

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

S.ltılık - 38 model 13 beygir kuvetin
de sepetli ve az kullanılmış Herley Da · 
vitson markalı motor satılıktır. Müracaat 
3480 den 25 Tarık. 4140 

r 

Küçük ilôn şartlan 
Dört satırlık ki.ıc;ük ilanlardan ı 
Bır defa ıçın JO Kuruş 
lkı defa ıçın 50 Kuruş 
Üç defa ıçın 70 Kuruş 

1- Pazarlığa konulan iş : Muğla 

hükumet konağı inşasına talip çıkma
dığından yeniden pazarlığa çıkarıl -
mıştır. 

2- Bu inşaatın keşif bedeli 64.872 
lira 49 kuruştur. 

Satılık ev - Cebeci asfaltında ikişer 
katlı iki kircir ev satılıktır. Tel : 1538 

Turgutlu Belediye Riyasetinden: 4-148 
Dôrt defa ıçın 80 Kuruş 

Devamlı kilc;ük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Meseli. 
10 defa neşredilectk bir ilin içın 
140 kuruş ahnacnktır Bir kolay • 
!ık olmak üzere her satır, Kelime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibnr edilmişti· Bir kü • 
c;ük illn 120 harften ibaret olma -
lıdır 

3-- Bu inşaatın 14.872 lira 49 kuruşu 
939 senesinde ve 50.000 lirası da 940 
senesinde tesviye edilecektir. 

4- Bu inşaata ait evrak şunlardır 
A- Proje, 
B- Keşif cetveli, 
C- Kapalı zarf usuliyle ek&iltme 

şartnamesi, 

F- Bayındırlık ifleri genel ıartna
meai, 
-E Yapı itleri umumt fenni ıartna 

meal, 
-F Huaust prtname, 
G- Fenni prtname. 
R- İstekliler bu işe ait evrakı 32 

kuruş bedel mukabilinde Mufla nafia 
müdürlüğünden alabilirler. 

5- Pazarlık 30 Teşriniaani 939 per
ıenbe günü saat 15 de Muğla nafia mü 
dürlüğünde müteıckkil komiayon hu
zurunda yapılacaktır. 

6- Muvakkat teminat 4493 lira 63 
kuruştur. 

7- lateklilerin pazarlığa girebilme
leri için bu seneye ait ticaret odası ve
sikasiyle pazarlık gününden eekiz gün 
evvel rumen Muğla viliyctine müra -
caatla alacakları ehliyet vesikasını ib
raz etmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
pazarlığa ittirik edemezler. 

(9216/5774) 15717 

1- Turgutlu şehrinin elektrik tesi
satı ve yedek motor ve dinamo guru -
bunun ( Santıral binası ile iki adet 
muhavvile merkezi binası hariç olmak 
üzere ) (134.923) lira (40) kuruşluk 
keşfi üzerinden 8 - 11 - 939 tarihinden 
itibaren (45) gün müddetle ve kapalı 
zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme Turgutlu belediye bi -
nası dahilinde müteşekkil belediye da
imi encümeninde 22 - 12 - 939 tarihine 
rastlayan cuma günü saat (15) de ya
pılacaktır. 

3- Bu işe ait evraklar : 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavelename sureti, 
C- Bayındırlık işleri genel ~rtna

mesi, 
D- Nafia Vekaleti yapı işleri umu-

mi fenni şartnamesi, 
E- Hususi şartname, 
F- Fenni şartname, 
G- Keşifname, 
H- Projeler. 
Bu evrak (675) kuruş mukabilinde 

Turgutlu, Maniaa belediye reislikle -
rinden tedarik edilebilir. 

4- Bu işe ait muvakkat teminat 
miktarı (7997) liradır. 

5- İsteklilerin 939 senesine ait ti -
caret odası vesikası ile teminat mek -
tubunu ve bu işi yapabileceğine dair 
Manisa vilayetinden alacağı vesikayı 
ve istekli yüksek elektrik mühendisi 

--------------- olmadığı takdirde yüksek elektrik mü-
KAZALAR hendisinin mesuliyete iştiraki şartiyle 

Halkevi binası inıaah 
Bor C. H. P. Baıkanhğmdan 

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

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

Elektrik tesisatı 
Çerkeı Belediye Riyasetin den: 

Nafia vekaletinden musaddak pro
jesi mucibince (15922) lira (10) kuruş 
bedeli keşifli lokomobil alternatör, 

tablo ve şebeke tesisatı ihale edilmek 
üzere kapalı zarfla (45) gün müddet
le münakasaya konulmuştur. Proje ve 
teferrüatı beş lira mukabilinde bele
diyemizden alacakları gibi İstanbulda 
Galatada Assikürasiyonu generalı ha
nında 67 numarada elektrik mühendi
si Hasan Halet Işıkpınardan bedeli 
mukabilinde alınabilir. Tesisat müna
kasası 16.11.1939 perşembe günü yapı
lacaktır. 

Taliplerin o gün zırfında saat 15 te 
belediye encümenine müracaatları i-
lan olunur. (8108 - 5161) 15128 

işi yapacağına dair olan noter senedi
ni dış zarfa koymaları lazımdır. 

6- İsteklilerin teklif mektuplarını 
22 - 12 - 939 tarihine rastlayan cuma 
günü saat (14) de kadar Turgutlu be
lediye reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri ve yahut ayni gün ve ayni 
saate kadar varacak şekilde posta ile 
göndermeleri lazımdır. Postada vaki 
teahhür kabul edilmez. 

(9253/577 5) 15718 

İnşaat münakasası 
Turgutlu Belediye Riyasetinden: 
1- Turgutlu şehrinin elektrik san

tıral binası ile iki adet muhavvile mer 
kezi binası in~atı (22360) lira (80) 
kuruş keşfi üzerinden kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme Turgutlu belediye bi
nası dahilinde müteşekkil belediye en
cümeninde 22 - 11 - 939 tarihine rast
layan çar_şamba günü saat (15) de ya
pılacaktır. 

3- Bu işe ait evrak şunlardır 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavelename sureti, 
·c- Bayındırlık işleri genel şartna

mesi, 
D- Nafia Vekaleti yapı işleri umu· 

mi fenni şartnamesi, 
E- Fenni şartname, 
F- Keşifname, 

G- Fiat silsilesi, 
H- Projeler. 
Bu evrak (112) kuruş mukabilinde 

Turgutlu ve Manisa belediyelerinden 
tedarik edilebilir. 

4- Bu işe ait muvakkat teminat 
(1678) liradan ibarettir. 
5- İsteklilerin 939 senesine ait ti -

Saulık - Bir adet 36 model Şevrole sa
tılıktır. Hükümet caddesi Emniyet ga -
rajında Hamdi ustaya müracaat ve yahut 
Telefon No: 1939 4151 

Acele satılık. arsa - Demirtepenin en 
hakim yennde 620 M2. Dikmen asfaltında 
539 M2. uygun fıyatla verilecek. Tel: 1538 

4185 
Satılık arsa - İstasyon arkasında asfal

ta çok yakın 600 - 640 M2. arsa Tel: 1538 
4186 

Satılrk arsa - Kavaklıderede Güven ev~ 
leri ittisalinde 3000 küsur M2. arsa ucuz 
verilecek Tel: 1538 4187 

Satılık apartman: - Yenitehirin her 
semtiyle Cebecide istenilen bedelle apart-
man, ev vardır, Tel: 1538 4188 

Satılık - Kavaklıdere, Ayrancı asfaltı, 
İsveç elçiliği binası karşısında 1300 - 1600 
metre arsa satılıktır. Telefon: 6819. 4204 

Acele satılık - Az ve yalnız Avrupada 
kullanılmış Buik marka 1935 modeli 5 ki
şilik bir otomobil satılıktır. Yeni şehir 
Meşrutiyet cad. No: Z5 Rize Ap. 3 Nolu 
daireye müracaat. 4206 

Ki ra hk : 

Kiralık Apartman - Geniı 4- oda v. ı. 
sabit 2 gardorp 1 büfe tam konfor cihaz 
ve tesisatı. Fevkalide nezaret İç Bakan
lık Kızılmnak sokak 4 Tl: 6046 4086 

Kiralık Konforlu Daireler - Yenişe -
hirde Yüksel caddesinde Mimar Kemal 
mektebi karşısında yeni yapılan apartma -
nın beşer odalı ve her türlü modern kon
foru havi kaloriferli daireleri kiralıktır. 
Her gün saat 10 ili 18. Telefon: 2497 4109 

Kiralık dükkan, depolar - Yeni şehir, 
Meşrutiyet caddesi - Türke sokağı köşe
sindeki dükklinlardan birincisi ve arkada
ki depolar. Tel: 3835 - 5502 4117 

Kiralık daire - Yenişehir Demirtepe 
Urunç sokak No. 4 evin 7 odadan ibaret 
olan muşambalı yağlı boyalı konforlu dai
resi kiralıktır. 4138 

Kiralrk daire - Yenişehir Demirtepe E
konomi sokak No. 21 3 oda banyo mutbak, 
hela balkon. Mıiracaat D. D. yolları mağa-
za şefi Ti. 1797 4149 

Kiralık daireler - Vekaletler arkası. 
jandarma mektebi yanı, yeni inşası biten 
Nazlı apartmanında, iki oda, bir hol, yerli 
dolap, banyo, sandık odası, mutfak ve dört 
oda, hol, hizmetçi odası, banyo, mutfak 
ve bütün konfor. Müracaat Ulusta Cemal 
Kutay. Tel: 1062. 415i 

Kiralık ucuz daire - Maltepede iki O· 
da bir lfollü kullanışlı bir daire kiralıktır. 
Görmek ic;in Maltepe sebzeci Rüştiıye fia: 
için telefon 1440. 4176 

Kiralık - Yenişehir - Sıhhat Bakanlığı 
kar~ •• nda ikiz sokak Balkaya apartmanın· 
da bir bayan ic;in kiralık oda içindekilere 
müracat, 4182 
Kiralık - Tanclarma ve Polis enstitüsü· 

ne ve Dikm<1.ı asfaltına pek yakın Turağay 
apartmanında kiralık daireler icinılekilere 
müracaat. 4183 

Dört satırdan fazla her satır ic;in 
beher seferine aynca on kuru~ a
lınır. 
Küçük llllnlarm 120 harfi reçme
mesi 11.zrmdır. Bu milı:tan ceçeıı 
ilinlar aynca pul tarifaine tlbi .. 
dir. 

Devredil~cek Telefon Ye kiralık düüin 
- Postane caddesi No. 43 görmek içhı ya
nındaki aaatç.iye, röriifmek için Telefon: 
3753 4189 
Kiralık - Çocuk Sarayı bahçesi altında 

Muzaffer Kbnn apartmanmda 4 odalı da
ire kapıcıya müracaat. +192 

Kiralılc oda - Aile nezdinde mobilyalı 
güzel bir oda kiralıktır. Ycni1ehlr Ha • 
vuzbaşı Karanfil ııokak Adalar Ap. a nu· 
ınaraya müracaat edilmesi. 4197 

Kiralrk ~v - Çankaya caddesinde tem -
yiz mahkemesi karonırnda 29 numaralı 7 
oda, 2 banyo, aynca hizmetçi odaları olan, 
kaloriferi ve ıarajı bulunan bir ev kira
lıktır. Nafıa vekaleti ıulu idaresinde 
mühendis Bay Remziye müracaat edilme
~ ~07 

Kiralılc - İki oda ve bir küc;ilk holden 
mürekkep konforlu daire. Yeniıehir Tu -
na C. Yiğitku~un S, 15 ~111 

Kiralık oda - Yenişehir Meşrutiyet 
caddesi Türe sokağında Şenyuva apartma. 
nında bir oda kiralıktır, 4212 

Ucuz kirlrlc daireler - Yenİ$ehir Yük -
&el caddesi yanında Adakale sokağında 16 
No.da Şefik Bilkur Ap. 3 oda 1 hol ve 
balkonlu yeni daireler 40-55 liraya 421J 

Aranıyor : 

Aranıyor -İyi dikiş bilen bayanlara ih
tiyaç vardır. Atatürk bulvarı Toygar Ap. 
6 numarada terzi Mukaddese müracaat.. 

4163 

İ ş arayanlar : 

iş Arzyor - Türkçe, Fransızca, lnıt ~ 
lizce, Almanca stenografi muhasebe muha
berat ve tercüme yapabilen türk tabası 
bir genç iş arıyor. Ulusta B. Hazana mü
racaat. 4128 

iş ııuyor - Almanca, Fransızca ve İn
gilizce muhaberata vakıf, daktiloda seri 
yazan ve almanca stenografisi bilen bir ba
yan iş arıyor. Almanca da hususi dersler 
vereQilir. l!Justa (Viyanalı) rumuzuna 
tahriren müracaat. 4190 

iş arzyor - Muhasebe; muzaaf ve 
?e.fter usullerine aşina bir ırenç günde bir 
ıkı saat çalışmak üıere iş arıyor. Ulusta 
Y.S. rumuzuna mektupla müracaat. 4196 

iş arıyor - Usulü muzaafaya ameli ve 
nazari vakıf tecrübeli bir muhasip Anka-

. . . ıra veya villiyetlerde daimi veya muvakkat 
caret odası vesıkası ıle temınat mek - iş aramaktadır. Ulus'da D. B. rumu _ 
tubunu ve bu işi yapabileceğine dair zuna mektupla 'I!Üra<"aat. 4203 

Manisa viHi.yetinden alacağı vesikayı ı iş arryor - Diplomalı alman mürebbiye 
ve istekli mühendis veya mimar olma- yeni docmuş veya küçük çocuk bakım iş
dığı takdirde mühendis veya mimarın 1 !eri arıyor. Yenişehir Olgunlar sokak, Tan 

. . . . . . . Apt. No: 5 Tel. 5703 4214 
mesulıyete ıştırakı şartıyle ışı yapa -
cağına dair olan noter senedini dış 

zarfa koymaları Hizımdır. 
6- İsteklilerin bu yoldaki teklif 

mektuplarını 22 - 11 - 939 tarihine rast 
layan çarşanba günü saat {14) de ka· 
dar Turgutlu belediye reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri ve yahut 
bu saate kadar varacak şekilde posta 
ile göndermeleri lazımdır. Postada va
ki teahhür kabul edilmez. 

(9252/5776) 15719 

• 

ZAYlLER 
Zayi kuponlar - Sinıer kumpanyasınl 

ait 433330 dan 433350 numaraya kadar iki 
liralıktan kırk liralık kupon zayi edilmiş
tir. Hükmü olmadığı ilô.n olunur. Mehmet 
Gürel. 4215 

Zayi - Kırşehir vilayeti nüfus idare -
sinden aldığım nıifus tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü ol
madığı illin olunur. Kırşehir Yenice ma -
hal'e~ind:n 337 doğumlu Şaban oğlu Ke -
mal Şahmay. 4215 

940 MODEL BLAUPUNKT RADYOLARI GELD~ 
Kôzım Rüştü Adliye caddesi 

Gençağa Ap. No. 6 Tele fon : 2200 
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MiLLi MODAF AA dan alınabilecek bu pazarlığa girmek 
istiyenlerin yüz elli liralık teminat 
ve sair vesikalarla pazarlık gün ve sa
atinde komisyona müracaatları. 

let pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel (4620) mu -

vakkat teminat (346,S) lira olup pa
zarlık 28 İkinciteşrin 939 salı günü sa
at (16) da Ankarada P. T. T. Umum 
Müdürlük binasındaki satınalma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

SIHHAT VE lÇTlMAI M. V. Kirahk arsa 
Di~ m lzemesi ahna'ak Bir sıhat memuru aranıyor Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

(5764) 15706 
Merkez Hıfzıssıhha Müeaseseai 

Müdürlüğünden : 

Senelik 
muhammen Teminatı 

kirası muvakkatesi Muhammen bedeli 2800 lira olan 54 ka
lem diç malzemesi pazarlıkla satın alına -
caktır. Pnzarlıgı : 18 - 11 - 939 cumartesi 
g.ınü saat 11 dedir. Kati teminatı: 420 li
ra ?lup. şartnamesi komisyonda görülür. 
Talıplerın muayyen vakitte M.M.V. Sa. 
ı.1. Ko.da bulunmaları. (5766) 15715 

MALİYE VEKALETİ 3 - Taliplerin şartları öğrenmek 
üzere her gün Ankarada P.T.T. leva
zım, İstanbul'da P.T.T. Ayniyat şube 
Müdürlüklerine ve pazarlığa iştir:ik 
etmek için de 28 İkinciteşrin 939 tari
hinde mezkur gün ve saatte o komis-

Müessesede 80 lira ücretli hayvan 
sıhhat memurluğu milnhaldir. Talip 
olanlar ellerinde bulunan vesikalar:ile 
müessese müdürlüğüne müracaatları. 

Mevkii Vakıf numaras\ Lira Lira c·n i 
Soğuk kuyu 298/8 252 11 Ar a 

Daktilo aranıyor 
Maliye V ekiıleti Kefalet Sandığı 

Reisliğinden : 

(5752) 15711 

Yukarıda "evsafı yazılı arsa teslim gününden 31.5.940 gününe ~J r • 
rası açık arttırmaya konulmuştur. 

11 kalem 
İhalesi 11.11.1939 cumartesi günü saat 11 de Vakıflar umum miıuurl 

ilaç af macak Sandığımızda münhal bulunan elli 
lira ücretli daktiloluk için 16 - 11 - 939 
perşembe günü saat 14 de ( Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü binasının 
üst katındaki muhasebe kaleminde ) 
imtihan· yapılacaktır. 

yona müracaatları. (5628) 15619 ADLlYE VEKALETİ 
varidat Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin mezkur müdürlüğe müracaatları (5559) 
M. M. Vekiıleti Satın Alma Ko

n·=·wonundnn : 

LEVAZIM AMlRL1CI büfe 

15544 

Satıhk evli bağlar 
Hepsiııe tahmin edilen fiyatı 19.000 lira 

cı n 27 kalem ilaç pazarlıkla satın alma -
C'.lktır. Pazarlı ı: 17-11-939 cuma gunü sa
at 11 dedir. Kati teminatı: 2430 lira olup 
f. rtnamesi komisyonda gorulür. Taliple -
T n muayyen vakitte M.M.V. satın Al. Ko. 
da bulunmaları. (5770) 15716 

İmtihana girecek taliplerin ( memu
rin kanununun beşinci maddesi muci
bince ) aşağıdaki vesaiki ( 16 - 11 -
939 günü saat 12 ye kadar ) sandık 

muhasebeciliğine ibraz etme teri la -
zımdır. 

1200 tevhit semeri 

alınacak 

Adliye Vekaletinden : 
Yenişehirde temyiz mahkemesiyle 

vekalet memurlarına resmi mesai sa
atleri hadcinde şartnamesi mucibince 
kahve, çay ve limonata gibi meşrubat 
satmak üzere binanın bodrum katında 
bir oda bir sene müddetle ve artırma 
usuliyle kira}a verilecektir. Arttınn.ı 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünd !l : 

Z!RAAT VEKALETİ 

1- Pullu ve fotograflı istida, 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Almn. Komisyonundan : 

10. ıı. 939 curr.;ı günü saat 15 tedir. 
Bir senelik bedeli icarı 60 liradır. 

Tapu senedinde 
yazılı miktarı 

Dönüm Arşın 

15 
30 

50 
100 

Yapılan 

mesahaya 
göre 

Metresi 

32628 
29344 

Cinsi 

Evli bağ 

" " 

Mevkii Borçlunun adı 
'\-

Kubbeli ) Hafız Abdullrıh oğ 
Mecidiye ) Ölü Ali. 

Senet 
No. 

40 1 
4 o Pulluk, Diskharo ve Mibıer 

alınacak 
Ziraat Vekaletinden -

2- Hüsnühfü kağıdı ve mahkfimi -
yeti sabıkası olmadığına dair müddci
umumilikten alınacak vesika, 

3- Sıhhat şahadetnamesi, 

Eskişehir kıtaatı ihtiyacı için 1000-1200 
adet tevhit semeri pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlığı 10-11-939 cuma günü saat 11 de 
Eskişehir kor satınalına komıı:yonunda 
yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1000 ade<le ı:öre 30000 
liradır. Muvakkat teminat 2250 liradır. 

1steklılcrın mezkur gun ve saatte temi
nat makbuzl:ıriyle komısyonda hazır bu-

Muvakkat teminat 450 kuruştur. İs
teklilerin vezne makbuzu ile levazım 
ve daire müdürlüğü odasında teşek

kül eden komisyon:ı müracaat etme-

Bankamıza birinci derece ve birinci sırada ipotekli bulunan yukarda m k
tar ve cinsi yazılı gayrimenkul, arttırma kağıdında yazılı şartlar daire 

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 
h zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a 

4- Nüfus hüviyet cüzdanıı de ve 3202 No. lu Bankamız kanununun 40 ıncı maddesi hükmüne tevfi n 

leri. (5797) 15729 
(5749) 15710 

lunmaları. (5740) 5688 açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla un n 1
1 

~ 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. um El CQ { 

1 - Mibzerin beherine 675.5 Disk- NAFIA VEKALETİ ANKARA DEFTERDARLlGI 

Arttırma, 9-11-939 tarihinde başlamak ve 25-12-939 tarihinde bitmek i.ı e
re bir buçuk ay devam edecektir. Muvakkat ihale 25-12-939 tarihine m· 

li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul Ankara Levazım Amirlifi Satın 

ıu1un beherine 750 ve Diksharonun Yapı ve imar işleri ilônı Alma Komisyonundan: M yok~ama•ar• 

dif pazartesi günü öğleden sonra saat 16 da Bankamız binasında yapılac • 
tır. Taliplerin ve fazla malUınat almakistiyenlerin aynı gün müdürlüğümu~ 

beherine de 350 lira kıymet tahmin e- 1 - Susurluk uarnizonu için 340 ton · QQŞ ~ Y li 
ze müracaatları nan olunur. 4209 

dilmiştir. Nafıa Vekaletinden : un 27-11-939 pazartesi saat il <le kapalı 

Ekn1ek alınacak Anknra Defterdarlığından : 2 - İhale 14 birinci kS.nun perşem 1 - İstekli çıkmamış olan temyiz 

1 

zarfla satın alıı.ınc k:ır. . 
• • . _. . . 2 - ilk tcmın tı .:ılSS lıraclır. 

be gUnü saat 15 de Ziraat vekaleti bi- mahkemesı bınası çatısının tamııı ışı s - Evsaf ve artr.ımcsi Ankara ve ı- Mütekaidin mülkiye ve askeriye 
nasında müteşekkil satın alma k:omis gene aynı şartlarla tekrar pazarlıga İstanbul LV. mırlıl.leri satın alma ko - ile dul ve yetimlerinin Kanunevvel 939 Ankn.ra Hu'.·u"° Faku"'ltesi Dı"r-'--

K "f b d r 4879 r misyonlarında ve Bu sa tiımen satın alma ~ .. -
y"nunda yapılacaktır. konulmuştur. eşı e e ı ıra 

1 
komısyonunda her gun parasız gorulebillr. yoklamaları 9/11/939 tarihinden 28 - törlüğünden : 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 68 kuru~tur. 4 - lsteklilerın belli saatten bir saat 11 - 939 tarihine kadar yapılacaktır. Hukuk fakültesi için alınacak as-
adet 5 Diksli pulluk için 675.15 adet 2 - Eksiltme 10. ·ıı. 1939 cuma gü- eveline kadar. k nuni şekilde teklif mek - 2- Maaş sahiplerinin yoklama kfi _ km ğ" 
6 Diksli pulluk irin 844 ve 30 adeti nü saat 15 te Nafıa Vekfıleti yapı ve tuplarını komısyoııa vcnnış olmaları ş:ırt- g·ıdındaki suallere ayrı ayrı yazı ile gari 4500 azami 5000 kilo e e ın 

~ tır. (5762) 15714 tahmini fiyatı beher kilosu 9 kuruş 
Dil,sharo için 788 lira muvakkat temi imar işleri eksiltme komisyonu oda- • • ~ cevap vermek ve soy adlarını behema-

75 
sant"m \ e muvakkat teminatı 36S 

nat verilecektir. • sında yapıl~caktır. . r ç a aca hal yazmnk suretiyle askerlik şubcle- lira 62,~ kuru tur. 
4 - Bu makinelere ait idart ve fen- 3 - Eksıltme şartnamesı ve buna • rinde kayıtlı bulunan askeri miıteka -, 

17 11 939 
• ..•. saat 

15 
te a-

A •• •• • k "k" k b A . 1·~· S . . . cuma gunu nı şartnameler ziraı kombinalar mu muteferrı evra (12) on ı ı uruş e- Anknrn Levazım mır ıgı atın itlerin askerlik şubesince dul ve ye - k k .
1 

•
1 

'h 
1 

. 
1 

-
· · d · · • · • d 1 çı e sı tme ı e ı a esı yapı acagm-dürlüğü1nden parasız olarak verilir. de

0
l .mğ_uk.abılı~ e ~~?ı ve ımar ışı!rı j Alma Komısyonun an : timleriyle mülkiye mütekait dul ve ye dan isteklilerin teminatını yatırarak 

S - steklilerin kapalı zarflarını reıslı ınaen a ma ı ır. 1 - Kor birliklerinin pirincine verilen timlerinin Belediye Muhtarlık İşleri hukuk fakültesi direktörlüğüne mü_ 
14 Erinci kanun perşembe günü saat 4 - Eksiltmiye girebilmek için is- fiy.1t yüksek goruldugun<len paazrhga ko- Müdurlü lince tasdik ettirildikten 

. · kl"J · (365) .. .. it bo l" a nulmu tur. racaat)nrı ilfin olunur. (5791) 15724 
14 de kadar komısyona vermelerı ve te ı erın uç yuz a mış ~ş ır 2 _ İhalesi 20-11-939 p:>zartcsi giınü sa- sonra resmi senet, nüfus tezkeresi ve 
s at 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı (98) doksan sekiz kuruşluk muvakkat at il de:lir. . . maaş cüzdanlanyle Defterdarlık Mu - Bir memur alınacak 
vesikalarla birlikte komisyonda ha teminat ~ermeleri lazımdır. (5782) 

1 
3 k-

1
•
1 
Muvakk~_:., tcmn.dınatçı 20

1
63

1 
klıradır. hascbesinden maaş alanların Defter -ste ı erın mezrour gu e or uca or sa-

.zır bulunmaları (4968) 15148 15722 tın alma komisyonuna rnlir'1c:ıntları. darlık Muhnsebc Mıidürliiğüne, Çan - Anknrn. Dil ve Tarih - Coğrafya 

Ziraat makinisti 
alınacak 

Ziraat Vekaleti Zirai Kombina

lar Kurumu Müdürlüğünden : 

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

2 İsteklilerin Ankarada Yenişehir
de meşrutiyen caddesi köşesinde zi
rai konminalar kurumu müdürlüğüne 
15.11.1939 tarihine kadar müracaatları 
ibn olunur. (5519) 15466 

JANDARMA 

Y arabük koku 
alınacak 

(5786) 15723 kaya emvalinden maaş ahınların Çan - Fakültesi Direktörlücünden : 
kaya Malmüdtirlüğilne müracaatları. F k"")t · ·· bak ·ı 11" l' Telefon direği alınacak Yu af ah nacak 

Birinci Umumi Müfettiılikten: Ankara Levazım Amirliği Satın 
ı - İstekli çıkmadığından Sason Alma Komisyonundnn : 

Bölgesindeki karakollar arasında çe- 1 - İzmir müstahkem mevki ~irlikleri 
kilecek telefon hatları için yı.izde beşi haYtanatmın ~40000 l:ılo >ulaf ıhtıyacı l.a-

. palı zarf usulıyle eksıltmeye konmuştur. 
(7 - 8) metre, gerı kalanı (6) - metre 2 - lhalcsi 24 - 2, ci teırm - 939 cuma 
uzunluğunda, tepe muhitleri (0.40) ve gumi saat .ıs de İzmir Lv, imirliği satın 

Y k d .. .1 .. 1 d a u emıze musa a ı e e ı ıra 
3- u arı a r.osterı en gun er e 1 k .. tr b" t ı b k t · ı · 

müracaat etmiye~ \'e yoklamalarını ay ıd ucre 1 ır al e e k ayıMışk~rı 
yaptırmayanların lıu yoklama muame- .1 b"l ı t 'h d"l k 

1 

yar ımcı m~muru a ınaca tır. a ıne 

. . . . ı e yazmasını ı en er ercı e ı ece -
lesı bızzarur umumı tevzıattan sonra . l kl"l · 17 11 939 

·h· k 
1 - .1• tır. ste ı crın . . tarı ı"le a -

yapı acagı ı an olunur. (5781) 15721 dar müsbit evrak ve üç tane vesika res-

FAKÜLTELER 
mi ile fakülte direktörlüğüne müraca
atları. 

(5790) 15726 · ~ · · o o o 50 1 ı alma komisyonunun yapılaca!.tır. dıger muhaıtlerı ( .4 • · metre 0 - 3 - Tahmin edılen tutarı 18711 lira • 
mak üzere (5800) adet kavak veya me dır. , , , .. 
şe ağacından mamul direk 6-11-939 ı • 4 - Teminatı muvakkata akçası 1403 1 Kapah zarf usulde e~sılfmt ilam 

. . b .. .. dd 1 k lıra 33 kuruştur. 
dan ıtıbaren on eş gun mu et e a- · 5 - Şıırtnamesi her gün komisyonda Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya 
palı zarf usuli ile eksiltmeye konul- ıorulebilır. . Fakültesi Direktörlüg~ünden • 

6 - İsteklıler tlc:ıret od:ısınd:ı kayıtlı • 
muştur. olduklnrıı:.a daır vesika göstermek mec · 21.11.1939 salı günü saat 15 te An-

2 - Bu direklerin (950) adedi Bay- buriyetindedırler. . kara Mektepler muhasebeciliğinde 
kan (2350) adedi Mutki, (1500) ade- 7 - Eksıltmeye lştırnk edecekl:r 2490 toplana ak Ek "it K . d 

. ' . sayılı kanunun 2 ve 3. maddclerınde ve c sı me omısyonun a 

ANKARA V ALlLIGl 

~ose inıasr ,.e ımai imalat 
Ankara V liliğindcn : dı Kozluk ve (1000) adedı Sason ka- şartnamesinde yazılı vesikaları teminat ve 6750 lira muhammen bedelli Etajer-

zaları dahilinde gösterilecek yerlerde t~klif mektuplarını ıhale santıı:dan en az lerin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 1 - Ankara - K. Hamam - Gerede 
1• l k bır saat evcl komısyona vermış bulun - ı 103 800 126 ~ 800 ·· ·· k"l tes ım a ı~aca tı:. . . . ~ malan. (5787) 15724 yapılacaktır. yo unun - uncu ı o 
3 - Dıreklerın bırıncı kanundan Eksiltme şartnamesi ve teferruatı metreleri arasında yapılacak olan şose 

Nisan ayı on beşi arasında kesildikle- Yu af ah nacak Mektepler Muhasebeciliğine yatırıla- inşaatı ve sınai imalat işleri mukadde-
ri resmi vesaikle isbat edilecektir. cak beş lira bedel mukabilinde Fakül- ma üç defa eksiltme~ e konulmuş iken 

4 - Direklerin tahmin olunan bede- Ankara Levnum Amirliği Satın te hesap memurluğundan alınır. ı talip zuhur etmemiş olmasından dola-
li (21350) lira olup, muvakkat teminat Alma Komisyonundan : Muvakkat teminat 506 lira 25 ku _ yı her türlü ihtimal nazarı itibara a
(1601.25) liradır. 1 _ İzmir miistahkem mevki birlikleri ruştur. lınmak suretiyle bu kerre şartnamede 

D. DEMIRYOLLARI 

250 lon karpit alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 23500 lira ol "l 

250 ton karpit 25 - 12 - 1939 pazert i 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ı • 
Ankarada İdare binasında satın nlı 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1762. ı; 
liralık muvakkat teminat ile kanun l 

tayin ettiği vesikaları ve tt>kliflcr i 
ayni gün saat 14 de kadar komis} ı 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka -
da Malzeme dairesinden, Ha;rdarp -
şada Tesellüm ve sevk şefliginden c -
ğıtılacaktır. (5696) 15701) 

Kirahk Bü' 
D. D. Yollan 2. ci işletme Art

tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Senelik muhammen kira bedeli ') 

lira olan Karabük istasyon büveti l ~ 

sene müddetle ve pazarlıkla kiraya 'e

rilecektir. 27. 11. 939 tarihine rast • . 
yan pazartesi gilnU saat 16 da paza -
lık neticesinde tekarrür edecek b 

üzerinden % 15 nisbetinde kati te 
nat alınmak suretiyle ihalesi yapı -
cağından isteklilerin kanunun ta 
ettiği vesaiki htl.milen muayyen g 
ve saatte komisyonda hazır bulum -
lan lazımdır. 

Şartname ve mukavelename pro · -
leri ikinci işletme kaleminden \ e K -
rabük istasyonundan parasız vcrıı-
mektedir. (5792) 15728 

Jandarma Genel 
nkara Satın Alma 

Komutanlıir 
Komisyonun-

5 - Mukavele projesi, eksiltme ve h:ıyvanatının 372000 kilo yulaf ihtiyacı ka· İsteklilerin teklif mektuplarım mu- esaslı tadilat yapılmış ve yeniden ka-
fenni şartnamesi Diyarbakırda Nafia p:ılı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. vakkat teminat ve şartnamede yazılı pah zarf U!;uliyle eksiltmeğe konul - ·---------------

2 - İhulesi 24 - 2 ci teşrin - 939 cuma 
Müşavirliğinden p:ırasız alınabilir. günü saat 15.SO da kıiılada Izmir LV. amir· vesikalarla birlil:te aynı gün saat 14 e muştur. HA VA KURUMU an : 

1 - Bir tonuna yirmi dört lira kıy
Eet biçilen vasıflarına uygun (283) 
on) karabük koku kapalı zarf usulü 
le 21-11-939 salı günü saat onda satın 
ılınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko -
isyondan alınabilecek bu eksiltmeye 
irmek istiyenlcrin b::ş yw dokuz bu-
uk liralık ilk teminat ve şartnamede 
azılı vn&ıkaları muhtevi teklif mek -
uplarını en geç belli gün saat doku
a kadar komisyona vermiş olmaları . 

(5683) 15627 

Veteriner ecza ahna'ak 
Jandarma Genci 

nkara Satın Alma 
an : 

Komutan!ıb 

Komisyonun 

1 - Cins ve miktarları şartname
:: yazılı yetmiş dokuz çeşit vcteri
:!r ecza ve m:ılzeme 10.11.939 cuma 

t .ınü s:ı.at onda pazarlıkla satın alı
:ıcaktır. 

~ 2 - ~.ırtnamesi parasız olarak ko
·syomhn alınabilecek bu pazarlığa 
rmck i .. tiyenlerin muayyen gUn ve 
atte yL;.ı: yirmi liralık teminat vez

' • m:ıl.bu"u ve banka mektubu ve 
~ .rt~amrde yaııh belgelerle birlikt.c 

ona müracaatları. (5684) 15642 

0Jtianiye ahnacak 
Jandarma Genel 

nkara Satın Alma 
c!an : 

Komutanlı&ı 
Komisyonun-

1 
1 

- Bir t<lnesine 9 lira kıymet biçi-
l l~n va ıf ve örneğine uygun iki bin 

ıra değerinde battaniye 16, 11. 939 
P::r:tembe gilnü saat 10 da pazarlıkla 
atın alınacaktır. 

2 
- ~artnamcsi parasız komisyon-

6 - İhale 22/ ikinci teşrin -939 per- ligi satın alına komisyonunda yapılacak. kadar makbuz mukabilinde komisyona 7 .. -Eksiltme 23-11-939 tarihine rast-
N fi 3 - Tahmin edilen tutarı 2046J lirndır. b ·· " 5 d A şembe gUnU saat onda a a Müşavir- 4 _ Temınau muvakkate akçası 1534 li- vermeleri. (5647) 15621 hyan p~rşem c gunu saat 1 e n • 

liği odasında müteşekkil komisyonca ra so kuruştur. kara vıiayeti daimi encümenide yapı-
yanılacaktır. 5 - Şartnamesi hc:r sün komisyonda Kapah za:f us .. lile e~:siltme ilam I lacaktır. 

7 - İste diler 2490 sayılı kanuna gö:ü~bif~;ekliler ticaret odasında kayıtlı . • • 3 - Keşif bedeli (162.054) lira (44) 
uygun olarak hazırlayacakları teklif old':'kla:ına ?air vesika gbstermek mec - Ankara Dıl ve Tarıh • Cografya kun•ştur ve muvakkat teminat (9352) 
mektublnrını teminat mektubu veya burıyetınde~ır)er. . , Falcültcai Diı-cktörlüğündcn : lira (72) kuruştur. 

'. ., • 7 - Eksıltmeye ıştırak edecekler 2490 28 11 939 salı günü saat 15 de An İ 
makbuzu ve tıcaret odası vasıı<asıle sayılı konunun 2 ve 3. maddelerinde ve i..\ - - 4 - steklilerin teklif mektuplarını 
birlikte saat dol:uza kadar Ko::nisyonl şartnamesinde yazılı vcsikalariyle teminat kara ekteplcr Mulıasebecıliğinde top ticaret odası vesikası teminat mek -
. t" ceklerdir. Postada 0 _ v~ teklif mektupla~ını ihale san.tından ıtnaz )?nacak eksiltme kom~sy?nunda _7110 tup veya makbuzu ile' ihale gününden 
rıyase ıne vere . bır saat evel komısyona vermış buluna · lıra m h b d ll ) t t 
lan geçikmeler kabul edılemez. 15671 cal:lardır. (57&8) 15725 •. u ammen e e ı. n ap e. aJer : en az beş gün cvel vilayete istida ile 

., T. VE T. MÜDÜRLUCO 700 ton yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

O d b• 'P. J f ' k Alma Komisyonundan : 1 a e' IJh( e a.maca 700 ton yulaf pazarlıkla alınacaktır. Tah· 
M .. d .. ı··. .. min bedeli 49000 lira ilk teminatı 3675 

P. T. T. Levazım u ur ugun liradır. Pazarlığı 16 - 2. Teş. - 939 pcr • 
den : vembe günu saat 11 de Lülcburgar:da as • 

l _ Talibi çıkmıyan 70 adet bisik· ı kerı: ımtın alm~ koml~yonund~ yapılaca~
tır. Şartnamesı her gun komısyonda gö· 

_ rülebilir. (5802) 15732 

~~uhte.if yiyecek ve yaka::ak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 _ Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan erzıık, yem ve mahrukatlar eksiltme· 
ye konmuştur. . . . , . . . , • z _ Cinsi. nııktan. M. temınatı, ıhale tıı rıhı, ıha le saatı ve ıh31e şeklı aşagıda y:ı· 
zılıdır. Eksiltmesi \"izede tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ Evsaf ve şartnameleri komisyonda dır. M esni gün ve t:ıatlarmcla gorülebilir. 
4 _ Kapalı zarfla alınacak kalemlere iştirak etmek istiyenlerın bildirilen gün ve 

saatten bir saat ev el teklif mektuplarını komisyona 'ermeleri. (5760) ı 5713 

Cinsi Miktarı Tutıırı M. Tem. İhale !hııle İhale 
'l'on Lr. Kr. Lr. Kr. tnrihı Saati Şekli 

Sadeyağ 
Sabun 
Pirinç 
S. eti 
Gaz yağı 
Makarna 
Nohut 
Bulgur 
K. et 
Odwı 
Yulaf 
Fasulye 

22 21120 1S.S4 00 5-12-39 14 Kapalı zarf 
18 5940 445 50 " " ~ 15 
44 13200 990 00 .. " .. 16 
60 16200 1215 00 .. .. .. 17 
20 3800 285 00 24-11-39 16.30 
ıs 5880 441 00 27-11-39 16.30 
38 4560 342 00 ıs-ıı -::9 16.30 

100 14000 1050 00 29-11-39 16.30 
44 1760 132 00 4-12-39 15.SO 

830 7'470 560 25 5-12-39 10.30 
88 4840 363 00 6.12-39 16.30 
54 8100 607 50 7-12-39 16.30 

.. 
Açık eksiltme 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

lerının kapalı zarf usulıyle eksıltmesı müracaat ederek alacakları fenni ehli-
yapılacaktır "k 1 • ı b" J'k "k" • d • . • yet vesı a arıy e ır ı te ı ıncı ma -
Eksıltme şartnamesi ve teferruatı dede zikrolunan günde saat 14 de ka-

Mektepler Muhasebeciliğine yatırıla - 1 
d ·· · ct"ne ı · ı~ 

k b 1. d 1 k 1 •• 1. d F k'"l nr encumen rıyas ı verme erı a-ca eş ıra be e mu auı ın e a ·u · d 
zım ır. 

te Hesap Memurluğundan alınır. 5 B · 't k "f t 
'il.• • • - u ı'ie aı eşı ve şar name ve 
muvakkat ternınat 533 lıra 25 kuruş· d"ğ k A k İ t b ı t · t ı er evra n artı, s an u ve zmır 

uf' . . . Nafia Müdürlüklerinde görülebilir. 
steklılerm teklıf mektuplarını mu- V h A k N f' d 4 f' 06 

vakkat teminat ve şartnamede yazılı eya ut n ara ~. ıasın an . ı_ra 
"k 1 1 b" J'k · .. kuruş bedel mukahılınde alınabıhr. 

vesı a ar a ır ı ·te aynı gun ve saat ., 
5700 15644 14 e kadar makbuz mukabilinde komis- ( ) 

yona vermeleri. (5643) 15707 

Münhal asistanhk ASKERIFABR1KALAR 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya 
Fakültesi Direktörlüğünden : 85 fOn Ok köm "'rü a~macak 

Dil, T&rilı ve Coğrafya Fakültesi -
nin Fransızca Dil ve Edebiyatı Ensti- Askeri Fabrikalar Umum Mii
tüsünde 3000 kuruş maaşlı bir asistan- dürlüeü M rkcz Satın Alma Ko
hk milnhaldir. Üniversite veya yüksek misyonundan : 
mektep mezunu olmak Fransız diline Tahmin edilen bedeli (2027) lira (25) 
ve edebiyatına lliyıkiyle 'Vakıf bulun - kuruş olan 85 ton kok komuru asl:eri fab. 
mak şarttır. rikalar umum n. !urlu u merkez satın al· 

ma komisyonunca 23-11-939 perşembe günü 
Talip olanlar arasında 20. XI. 1939 saat 14 de acık eksıltme ıle ihale cdılccek-

pazartesi günü saat 10 da müsabaka tir. Şartname parasız olarak komisyondan 
imtihanı yapılacaktır. · verihr. Taliplerin muvakkat teminat olan 

İ (152) lira (S) kuruş ve 24W sayılı kanu • 
steklilerin bayram ertesi müsbit ev- nun 2 ve 3. Q1 ddelerindeki vesaikle ko -

rak ve üç tane vesika resmi ile Fakülte 1 misyoncu olmadıklarına ve bu işle alaka-
Dekanlıüma müracaatlar dar tüccard:ın olduklarına daır t caret o · 

.. ı. daaı vesıkasiyle mc:zkQr gün ve: saatte ko 
(5743) 15709 misyona muracaatları. (5728) 15681 

Gardirop saire alınaca; 
Türkkutu Genel Direktörlüğun

den: 

1) Türkkuşu pansiyon binası içi • : 
SO Adet ders sırası 
25 Adet Gardrop 
12 Adet yemek masası 
2 Adet kürsü 
2 Adet yazı tahtası 

İhtiyacı, açık eksiltme ile satın a
lınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 5550, muvak t 
teminatı 416 lira 25 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi, 10 - 11 cuma g· i 
saat 16. da T. H. K. genel merkez b·
nasında Tiırkkuşu satın alma kom· -
yonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve pHinlan veyah t 
nümuneleri komisyonda ve ok 1 
her gün görülebilir. 

5 - İsteklilerin muvakkat tem"n t 
ve lüzumlu vesikalariyle birlikte ih -
le günü komisyona gelmeleri. 41 1 

OKULLAR 

Tômirat yaphrılaca ~ 

Musiki Muallim Mektebi Mü · -
lüğünden : 

Mektebimizde yapılacak 788 
69 kuruş muhammen bedelli tami 
pazarlığı 24. 11. 1939 cuma günü 
15 te mektepler muhasebcci!i d 
pılacaktır. Taliplerin teminat a 
riyle birlikte müracaatları. (5 ) 

15130 
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EMEK ZANDIRAN KOLAYLIKLARLA KAR~I KAR~IYA 
Asrımızın kolaylık ve sürat rekoruna muvazi bir mesai ile en yeni eserimizi ortaya koyduk. 

Bu eser; memleketimizin san'at aleminde eşsiz bir muvaffakiyeti; büyük noksan ve 
ihtiyacımıza ilk ve kat'i bir cevaptır. 

En son sistem 
otomatik vasıta· 
larla katiyyen 
insan eli sürül
meden imal ve 
ihzar edilen: 

Mercimek 

Bezelye 

Buğday 

Nohut 

ve emsali sebze 
ırnmprimelerinin 

benzer ve taklit
leri olmamasına 
rağmen memle
ketimizin her 
tarafına şamil 

olmak üzere bak 
kallarımızdan 

50 gramlıkları 9 
100 .. 15 
kuruştan alabi
lirsiniz. 

50 gramlık bir 
komprime 2,5; 
100 gramlık bir 
komprime 5 por
siyon içindir. 

toplayan 

KOMPRİME 
Lezzet, nefaset 

ve kudret 
kaynağıdır 

ıoo 

Gramlık 

bir paket 

KOtRpirmenin 

kimyevi 

analiz 

raporu : 

Rütubet mikta· 
rı % 7 

Yağlı m~ddeler 

% 19,80 

,Yağın hamizi
yeti % Ol 

Tuzu% 8,50 

Külün hamızı 

klormada erimi
yen kısmı 1/100 
Hamiziyeti: 100 
gram un için 
sarfedilen nor
mal kalevisan • 
timetre mikabı 
olarak 3 CC nor 
mal İdrat dö 
karbon mecmuu 
49,65 Azot total 
hesabile yapılan 
mevaddı proto-
niye % 18,50 

Münferid veya toplu aile gezintilerinde; şehirde; köyde; dağda; bayırda velhasıl her yerde 
ve her zaman (hariçten hiç bir madde ilave etmeksizin) en acele ve en dar zamanımızda 
nefis ve leziz: 

ÇAPAMARKA ... 

Çorbahk komprime ve püresini 
Bet on dakika :zarfında hazırlayabileceksiniz. Lezzet ve nefaset itibarile Avrupa'daki emsalleri 

ile beraberdir. 100 gramlık bir paket komprime evsaf ve yüksek kalitesile bir günlük kalori sarfi
yatınıza tekabül eder. 25 senedir fasılaı.ız mesaisinde Türk neslinin gürbüz ve sıhatli yeti§mesine 
hizmeti en ulvi bir maksat bilen ÇAPA MARKA senelerce devam eden azami fedakarlık ve ciddi 
tetkikler neticesi bu yepyeni eseri kendi branşına ilave ederek memlekete takdim etmekle; bu saha
da da büyük bir bo§luğu doldurduğuna ve vazife ıini yaptığına kani bulunmaktadır ... 

Bir memleket i§i saydığımız yeni eserimiz Üzerinde muhterem vatandaşlarımızın tenkit ve irtat· 
rmı kemali hürmetle beklediğimizi arzederiz. 

Beşiktaş: Çapamarka Kuruluı tarihi: 1915 Tel: 40337 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. ..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -- -- -a Alakaaarlar1n nazar1 dikkatine § 
-- ---. ---

-
~Muhasebe memuru aıamyor ~ - --: Ankara' da tanınmıt bir : 
: müessesede muhasebe me- : 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli~ll!ii ll . ;ıııı ııı t -. - ... ----- il -------- MI LLI. PIY ANG il hu:ı 

-.. . . .,. 
-7 ----m 

--------------- ile 
80,000 liralık 

11 İkinciteşrin 

büyük ikramiye 
1939 da başlayan 

. . . . . . -
. -..... 

-------------- Bi Ri NCi KEŞİ DESi 
. .. 
~ -. . . . . . .. ----
. --... ------- BAYRAM arifesine rasthyor ----

~ .... --- . -. -----------
J Lirahk onda 

birden 
bir biletle 2 bayram ----··--
yapabilirsiniz § - -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-~ 

MAHKEMELER ı 
__ A_n_k!"""a_r_a~B~ir~in-a.-:.-:S:-u-:l':""h-:H~u':""k-u:-k-:H~a- ı 

..:'Jlf llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -
kimliğinden : = Bir hasta bakıcı aranıyor 

-------- -Niksarın Taşmektep mahallesinde 48 
numaralı hanede mukim Şakir oglu Hasan J 
oğlu Basri Alp : 

Ankara Maliye vekli.leti bir numaralı ka· 
zanç temyiz komisyonu memurlarından 
Necip Ülvi Apaya : ı 

~Ergani bakırı Türk Anonim Şirketinden == ··---Ziraat veklileti namına avukat Güzide 
Alpar tarafından aleyhinize açılan 275 lira = 
alııcak davasının yapılnıııkta olan duruş- -

1 masın<la adrc~iniı: meçhul oldugundan ila· 

1 

nen yapılım davetiyeye icabet etnıediginiz-
den usulün 141 inci madclesi mucibince = 
ve yirmi gün müddetle ilanen ve y irmi = 
giın müddetle gıyap kararı tebligat yapıl-
masına mahkemece karar verilmiş oldu • 
iiundan duruşması 14.12.939 parşembe gü- _ 
nu ııaat 9.5 ga bırakılmış olduğundan mez· -
kiir gunde bizzat mahkemede hazır bulun- _ 
madıgınız veya bir vekil göndermediı:i • = 

1 
niz takdirde mahkemeye gıyabınızda ba • 
kılacağı tcblig makamına kaim olmak lİ • 
zere ilan olunur. 4208 

-
Ergani Matlen'indeki İşletme İdaremizin hastahanesi için Kızıl- :5 -ay Cemiyetinin Hastabakıcı Hemşireler Mektebinden mezun bir S: 

hastabakıcıya ihtiyacımız vardır. Bu hastabakıcının hastahanemize = 
taalluk eden fenni ve idari i~leri tedvire muktedir, uzun seneler =: 
hastahanelerde çalışmış, tecrübeli bir hemtire olmaaı luımdır. 1.-e-§ 
diğimiz evsafı haiz olarak haıtabakıcıhk vazifesini deruhte edeoek := 
hemşireye şirketimizce Barem Kanununa göre azami ücret verile- =: 
cektir. = -Talipler muhtasar tercümeihallerini gösterir bir mektupla ADJra- =: 
ra'da Koç hanındaki ldarei Merkeziyemize müracaat etmelidir. =: -4199 • = 

Taliinizi 

denemek için MlLLI PlY AN
CO biletinizi bir kere de 

yeni açılan 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

DUY AL 
ıiıesinden alınız. Yeni~hir 1 
Atatürk uranı ÖZEN sırası A
lemdar Ap. altında No: 60 
(DUYAL Tuhafiye Mağazası) 

Y eni9ehir :Atatürk bulvarı 

KARTAL 
ŞEKERLEME PASTA FIRINI 
Bayramlık nefis Fondan, Çiko

lata, meşhur Edirne Badem ez
mesi, Şekerleme ve Karemela'la
rını hazırlamış olduğunu sayın 

müşterilerine arzeder. 7202 

DİKKAT! 
APİKOGLU 

SUCUKLARINI 
Tercih ediniz 

Haliı koyun ve ıığır etinden ma
muldür. Biltiln bakkallarda sa
tılır. 

Taklitlerinden sakınınız. 7283 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları 

mües~esesi Miidürlüğünden : 

Fabrikalarımız istihsalôtından 
Pik demir 
Kok 
Ham Katran 
Yol katranı 
Zift 

Kreozot Y afi 
Benzol 
ince ve Orta Nafta 
Ham Naftalin 
Kok Tozu 

satışa çıkarılmııtrr. 

80 seneden fazla bir tecröbe mahsule olası 

R E V U E 
SAATLERİNİN 

Modelleri en son ve zarif tekildedir. · 
Anlcarada aatq yeri: Riza Gözlükçl 

&nkalar Caddesi No. 8 7f/Bf 

~ Türkiye Cüm!ıuriyet Merkez Bankasından - : : murluğunda çalıştırılmak ü- : ,. General Steam Navigation 
"Yunanistan'da bloke matlubatı bulunanlar, bu paraların: : : zere iki memura ihtiyaç var- § CO Ltd. Of Crece --

-------... .. -~ --.... 

"1. - Ne suretle tekevvün ettiğini, : : dır. : (27.000 Tonluk) 

"2 _Blokajın vuku tarihini, : : Beş yüz liralık kefalet ver- : "N EA HE LLAS 
"3. - Mikdarlarını, : : meleri lazımdır. İsteklilerin E 11 
"4. - Hangi müessese nezdinde bulunduğunu ve sair müfit ma- : : şimdiye kadar bulundukları : Lüks Transatlantik Vapuru 

"lümatı, 10. 12. 1939 tarihine kadar Türkiye Cümhuriyet Merkez : : işleri de gösterecek şekilde : lkincitetrinin 25 inde ve 
"Dankası Umum Müdürlüğ ıne, isim ve adresleriyle bildirmeleri : E ve kendi el yazılariyle yazılı : saat 16 da 

DEMİR ve TAHTA F ABRİKALRI T. A. Ş. 

Merkezi: Ankara, Seli.nik caddesi Arda aparhmanı 
Fabrika adresi: Deta • Adapazan 

Soba, Poyra, Etüv, her nevi araba 
ve yedek akNUnı ile kereste kurutml\ hususunda mütehassısta. 

;: "ililn olunur.'' 4180 : E birer mektupla fotoğrafları- : 

':iuımmm11m1111mmmmım1111111111111111111111111111111111111111111r- E nı 47 numaralı posta kutusu- : 
E na göndermeleri. 4210 : 

PİREDEN - NEVYORK' A Bilumum döküm, demir ve tahta itleri yapılır. 

Doğru hareket edecektir. 

B.>!3 .. ::' 1 __ .1 ;J.ar torl asına kadar yoJlard .. ki hastalıkların mik-

rop ' at mı Lö:.ün<l ~n tem ;ztemck :,. · -ı . MOBLÖ kullanınız ... 

le. •• o 
Etlbreklerin çalışmak kudretini arttı 
rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını 
esl:i ve yeni belsoğukluğunu, mesane 
iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak halle· 
rini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumların, mesanede taşların 
teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı 

temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vek5.letinin ruhsatını haizdir 

HER ECZANEDE BULUNUR. 
7281 

-,,,,, ............. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 
i .................................................... I 
i CASUS AVCISI 
: : ................................................. ... 

U L U S - 20. incı yıl. - No. 6564 

imtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdiirü 

Mümtaz Faik FENiK 
Muessese Mildilril: Nasit ULUG 

ULUS Basnnevi ANKARA 

Yolcu ve emtiai ticariye buradan 
kabul olunur. Tafsilat için Gala
ta'da Salon caddesinde İktısat 

Kirahk büyük ambar 
hanında K. Sıskidi acentasına 

müracaat. Telefon: 42612 
Akköprü caddesinde icabında ikiye de kabili taksim 700 ton hububat v 

saire alabilecek büyük bir ambar kiralıktır. Telefon: 2493 4167 

Yeni ve Sus sinemalaranda 
BU GECE 

SUS'da 20.30 - YENİ'de 21 den itibaren 

MAR1E ANTO !NETTE 
( Fransızca Sözlü ) 

- Baş Rollerde -
NORMA SHEARER - TYRONE POWER 

Bu gece için numııralı biletlerin gundüzden aldırılması 
Sayın Müşterilerimizin menfaatleri icabıdır 

G Ü N D Ü Z 
YEN1'de : 14.45 • 16.45 • 18.45 de 
ANA KALBİ 

HALK Si• E~A/.\SI 
BU GÜN DU GECE 

HARP MUIIABlRl 
( Fransızc'l S ız!ü ) 

Daş Hollerde 
CLARK GABI E - rI YRNJ\ LOY 

Korku, deh et \e heyec:rn saçan 
m:ıceralarla do u e:n~a·s·r. bir aşk 

ve serr:uze t f. 'mi 
se~nıılar 

1 uo . 16.30 • 18.30 
Gece : 21 de 

SUS'da : 12 • 14 • Hi • 18 de UCUZ HALK MATİNESİ 12.15 de 
KAÇAK KORSANLAR HARP DÖNÜŞÜ 
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