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Milh ...... efimiz Divrik demir madeninde 
Cümliurreisimiz Erzincan'dan Sıvas'a hareket etti MONTEVİDEO'DA KAPANA 

TUTULAN ALMAN GEM iS1 Yolda Divrik'te durarak • 

demirtepede tetkikler yaptı 
Mühlet dün gece yansı bitti 

Graf Spee (ıkacak mı! 
Er.rincan, ıcs LL- Reiaicllmhur I• 

met tnanu dün saat 13 de Erdncan'a 
muvualat etmittir. Şehir battan qa· 
fı bayraklarla ve taklarla ıilılenmit
ti. Millt Şef hükümet konağı, ordu 
milfettiıliği, halkevi ve belediyeyi zi
yaretten 10nra yaya olarak balkın 
ıonıus tenhürleri araıında Erzincan 
çar111ını gezmif, bir çok dükklnlara 
ufrıyantk Er.zincan'ın iktisadi hayatı 
lle alllladar olmuı, yeni yapılmakta 
olan hali gemıittir. Saat 18 de ordu
evinde preflerine verilen danslı çaya 
&itmittir. Erzincan balkı bilyilk ıe • 
Yinç içindedir. 

Sıoa'a Nırelıet ettiler 
Erzincc, 16 a.a. - ReiaicUmlıur ta

(Somı S inci aylada) 

Boıuna 
gayretler! 

FolU. Rılla ~TAY. 
A,,_• bpaklarmclaa tirk sa· 

•ettıleriae, tüırk ticaret nlerine, 
tirk ........... belli batlı ••tan
..... ıe ••1"111 Jae p.1.- ... 
r-'. llir iki SiMerherl tluıE :ql:•ı 
f'alrat D. N. B. aJ•nmıı• ta71acd* 
w aılarill MDat!!lldwn •••••• 
....ı.n...- ....... ... , ... -. 

D. N. B. durup dinl--ekaizin 
Moekcwa'dan Ankara'1a, Ankara'· 
elan MoekOYa'ya haber ta11JOr. Bu 
haherlenle iki kurt, daha cloiruau 
iki IUJ'Ult ıöse çarpmaktadır: bi
ri, müttefiklerle birlettifindenberi 
Tiirki1e ah•alinin berbatlqbimı, 
cliieri Tfbtiye'nin 10YY9tler emni • 
J'9tine kal'fı kötü •• sizli DİJ'etler 
ı...ıecliiini ilan etmek r 

D. N. B., ha•adialerinin meauli· 
J'9tİDİ Tau ajanama ,.üldeterek T6r· 
ld,..'de ikbaadi ha,.atm ö1I• bir 

GARP CEPHESiNDE 

Göğüs göğü.se 

l lk çarpışma 

B. Menementloğlu 
Türklye'ye samimi bir 

hitabede bulundu . 
Londta'da bulunan türk heyeti rei-

si ve Hariciye Vekileti genel ıekre • 
teri B. Numan Menemencioğlu dün 
akpm Londra radyoıiyle saat 19 u 
bet ıeçe Türkiye'ye ıu hitabede bu -
lunmuıtur: 

Aziz yurttaılarım. 
Londra radyoıunda Tilrkçe neırl • 

yatı idare eden, Birltic:b Broadcuting 
c:orporation benden ıbe bir kaç 
kelimelik bir hitabede bulunmamı iı
tedi. Maksadım ıize kendi aeıimi itit,, 
tirmek değil, memleketimin bavaıiyle 
temaı ederek kalbimin içinde sizin 

Renown İngiliz zırhlısı ve Ark Roya) 
tayyare gemisi sahaya geliyor 

Almanların miiıeatlJiı tlela batınlJrğını iJJia ettilrleri Ari Rtqlll 
"'7Jlta• • .,,.uı Kaptan Jıallımq ve Montevüleo1711 Jofnı 

ltareltet etmiftir 
Londra, 18 a.a. - Urupay hükümeti, Graf Ton Spee zırhlm. 

nm Montevideo' dan haMet etmesi için aon Te kati mühleti ba ı• 
ce yansı olarak te.bit etmipr. 

OD Mi!YlllG'11ft, 
ketteki yüksek itibarını kalpten tak· alman zırhlııı Buenoa • Aireı limanı-

Paria, 16 a.a. - 16 kidunuevel akf&ID tebliii: dir edilen dostluğunu bizzat gördü • na giderek tutacağı yol için kati bir 
,. • • • ğümü anlatmak olacaktır. karar hazırlamaıına imkin veren bir 

Diitman •at 8.15 te Moaelle ın f&l'kmdakı poataılarmuzdan bırıne İngiltere devlet adamları ve onla • . . . d al __ ._.. Al 
L • • B" bö)::.L Ju • d bir ::.~ vuıyett ı ameye Ç ıta~~lr. man 
aarıı taarruz etmittir. ır ua ymetin e m....-eae, topçu •e nn fevkinde, bütün duyan, söyliyerı zırhlııının Montevideo limanına kıla-
torpil endahtlariyle hazırlık J'apdcbktan aonra harekete seçmiftir. Bu ve diltünen İngiliz milleti, Tilrkiln vuzauz olarak ııtındıiı zaman, mah
hareketi topçu •e atır mitralyöslerin himaJMİDd• J'&pmqtır. Taar- büyük meziyetini deı.:inden anlamıı rukatı tamamen tükenmit olduiu ıöy- n~1;;;;:u ·~ft';t,.::;}:::::: 
ruza utnJan potta Pddetle muka•emet •tmİf •• ıötüa ıöiüe bir ve ona cidden inanmııtır. leniyor. 
çarp111D&dan aonra düpnan alır zayiatla tardolmmauttur. (Sona 5 inci sa.ylada) Montevideo, 1C5 La. - Graf von 

Elimizde bir mikdar mih •e miUı" unat bnWmuttır. (Sonu.sinci ayf•da) 
Diifmanm eair alllUJ'a maY&ffak oldutu iki .. erimia teYkif a te-

fimisden iatifad. ederek hatlarmuza iltihak etmiıtir. 

tanİrİllİ J'aplJ'OI' ki adeti kenclinisi ------------------------- -
AlmanJ'a'da zannecliyonunuz 1 kıt
lık ... iateniaia, p.haldsk Ye İfeia· 
lik mi İlteniaiz, darbk Ye mkmb 
aamma aklnuza ne ıeline, hepai 
Tiil'ldy•'J'• toplaDIDlflır. Bıralmm 
.....ıeket etJ'• Ye mahıullerini, 
'--- h ı· . . . b-t•• ....-pa ının iatimuız u un mem • 
leketteki tabii •e zaruri teairleri eh· 
tmda, petrol sibi ithal mallarında 
dahi hiç bir tahdit ;rapllUJ'an, hiç bir 
alım satım •eaİkaJ'a tabi olmıyan, 
hiç bir yeni verıi ihdas eclilmi,.en, 
ı....e seliri diipniyen bu memleket
te D.N.B. muhabirinia, için için, an
cak ııpta du,.duldarma fiiphe J'Ok• 
bar. Bir müddet ihracmı menettifi• 
miz )iyecek maddelerini dahi cbta• 
ıı:ra satmakta tüccutanmızı MI'• 

but bırakhilllUZlt bu memleket· 
te yq17an haber tellülan aaul bil
mezler? Kut baıkadır: bizim içi· 
mizde nifak tahriki yapmak! 

Bir alman ıa~et•İnin Motıko
Ta'c:lan öfrendiilni iddia ederek, 
Türle • lngiliz • Fran11z muahede
ainde SoYJetler ale:rhlne ıizli 
bir madde bulunduiunu yaymak 
latiyen D. N. B. pek aiizel bi· 
lir ki bu muahedenin Türkiye ile 
So.,.etler münasebetini tabit eden 
bir açık protokolü vardır. Kaldı ki 
Tiirldye'nin kendi elllllİJ'et •e mü
dafaumdan, kendi taahhütlerin
den ıayn hiç bir divaa, olmadıiım 
aörmek için huauai bir dikkate bile 
lüzum J'Oktur. Fakat bundaki maJc.

1 •t da ltikar: Moakova ile Aa-
kara':rı biribirine karıı tahriki 1 

Bir reuni ajamm tertipli bir cG
rette naaıl bu kadar ileri aidebilece
iini keneli i.dab telikkilerimizle 
anlamaktan aciz kalıyoruz. 

Bis ne yapbba dütünerek, tar
tarak ve inanarak yaptık: ne bot 
telkinler, ne dolambaçlı tazyikler, 
ae de doirudan doiruya tehditlerle, 

(Sonu .S incı aaylada) 

İtalya 'nın dıı siyaseti 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kont Ciano çok uzun 
bir nutukla takip 

edilen politikayı anlattı 
Tana •wıasında " Bllk• ... Sil .. lllllWUI 
etmek biitiin Mlllleken.in menfuti lktl1111dlr 

Roma, 18 a.a. - Faç1olar ve korporaqonlar mecU.iacle Duçe'Din, 
hükümet erki.nmm •e tribünleri dolduran muusam bir halk kiitl .. i. 
nin muvaceheainde hariciye num Kont Ciano, tam 1aat dokuzda bek· 
lenilen nutkunu irat etmeie batl&llllfbr. 

lıalyan Hariciye Naz.an 
Kont Cİllllo 

Harlci:r• nann bu mabddimedea IOD
ra Duçe'nln Avrupa'1& Ye bllttın dfiD7U& 
mlite&ddid defalar 1&PllUI olduh ihtar " 
taV1i1eleri etrafi1le iaab ve tqrih etmiı • 
tir 1929 tarihinden itibaren billbare A•· 
nıP. için hakikaten metWD oldata m87da· 
na çıkmq olan: 

"lluahedelerin :renlden aöaden sec:i • 
rilmesi, hU'p demektir." fonntiliine rat • 
men ıa1ri ldilane maaheclelerin yeniden 
sözden sec;irllmesi llinmuna il&l'et eden. 
Duçe'dir. Bu formBl, Avrupa':rı bir mer • 
mer hareketaialiii içinde tutmak nbmi:rle 
onun 1eni bir niaam tesiıine mataf olan 
kuvetlerini botacak ve felce utratac:ak o
lan tamirat, aakerl prantiler ve kollelctif 
emni1et namı altında 1&dedilmekte idi. 
Her devletin diier devletlere naaaran em
ni1eti mlnaıma olan kollektlf emniyet, bir 
vehimden, bir mukeden batka bir leJ' de • 
fildi. Bu emnl:ret, haıuıt bir takım men • 
faatlere hldlm kılmmıt olan hakiki birer 
ıiy11l ve 11lrert tar:rik lletlerinden baıka 
bir te:v olmı)'Ul karwılıkh yardım teahhlit -
lerinin billmel tatbik edilebilmesi için ak
tedilmiı muahedelere iatinat edi:rordu. 
Garbın dört bflJiik devleti araımcla bir iti-

( Soau .S iııci N7lad•) 

Ari Royal'le beraber Ktıp'tan Montevüleo' mlanna ltarelıet etlen insilmerin R enoum m-lıl• 

1 
................................................... 

1 TMTlll haftasında 

Gamrük ve inhisarlar Vekili B. 
Raif Karadeniz, Tasarruf ve Yerli 
Malı Haftası münasebetiyle dan 
akıam radyoda gazel bir konuıma 
yapmııtır. B. Raif Karadenirin 
slJzleri;,i dlJrdüııca ••ylamı•da bu
lacah.ınıs. 

Finler karşı koyuyor! 

Ruslar 29 tank ve bir 
çok top kaybettiler 

Rualann Botni körfezine Jofnı yaphklan 
taarruzun tevkif etliltliti bildiriliyor 

Helainki, 18 a.a. - Finlandiya reaml tehlili: Karada, clüpnan, 
Kareli herzahmm müteaddit noktalannda keaif hir topçu ateti ft 
tank himayesinde taamıza geçmittir. 

Punnusjoki cepheainde, mubacimler her tarafta püakürtülmUt
tür. Müteaddit dütman tanla imha edilmiftir. 
Şark hududunda dUıman genit mik· ı 

yuta huır1ık1ardan sonra Loimaıa i- Hollanda _ Almanya 
le Ladoga gölü aruındaki mıntakada 
taamın geçmiıse de S tank ve sair Amaterdam, 16 a.L - Bir Holanda 
harp malremesi bırakarak kera pilı- heyeti, iktıudt meseleler hakkında al
kUrtillmUttilr. man htıkümetiyle münkerelerde bu. 

Tolvajaervi'de kıtaatımız ilerle- lunmalr mabadiyle dün Berlin'e ba
reket etmiıtir. Bu ziyarete bilyilk bir 

(Sonu S iııci Nyla4a) ehemiyet atfedilmektedir. 



-2- ULUS 

Tarih Koridorlar1 : lise bitirme Ankara' da "Yüksek Pazar müsahabeleri 

Selim Sırrı TARCAN 

Teknik mektebi,, icin ! 
~ 

lmtlhanlannda BİR YIL .İÇİNDE Senin 
sorulacal< bahisler kurulacak Fazıl Ahmet AYKAÇ 

Geçen gün bir kitapçı dükklm- bu deftere borçluyum 1 Bu benim i-
Franaız ihtilalinin unutulmaz ai· milletler cemiyeti, dünyadaki ka- Maarif Vekalet! U~e bitirme imti· Günden güne eayıları artan fabri- nm camekanında vitne renginde çin bir aaııdet kitabıdır. Hiç bir ki• 

malanndan biri... Meıhur rahip vimler camiumm halini ıörüp ken· hanları hakkında ıtefkilatına yeni bir kalarımızın ve diğer endüstri mUeaae- zarif kaplı bir küçük eserin adı gö- tap beni onun kadar ali.kadar et• 
(Sieyes) tir. l§te ona dair küçük bir disini de onlara mı uydunun, yok - emir göndermiştir,. Bu emre göre li- selerimizin teknik kadrosunu hazırla- zümü çekti: (Pour toi!) senin içini mez. Onu okurken çocukluğwndan 
rivayet: bir gün kendisine sormuı- sa tahakkuk ettinnek iatediii ileri se bitirme imtibanlarmda talebe ola- mak üzere yurdumuzda bir yüksek Bu tıpkı al giyen alınsın cibi bir bugüne kadar geçen ömrümün ha• 
lar: insanlık idealine aadık kalarak da- rak veya hariçten girerek muvaffak o- mektebin kurulmaaı, esas itibariyle ıey, Öyle ya: aenin içinl Ben, be· yallerini aynada seyrederim. Bu, 

- inkılabın en kanlı devirlerin· ha müsait lriinleri mi beklesin 1 Zira lup 936 tarihli imt.ijhan talimatname - karar!aıttırılnn§ bulunmaktadır. Ha - nim için zannettiğim gibi, siz de bir hatıra defterinden bo.!ka bir ıe:1' 
de ne yaptın 1 muhakkak bir nokta varaa ıudar: sine göre olgunluk: imtihanlarına da ber aldığımıza göre, bu maksatla aHi- ken<liniz için olduğunu zannedebi - değildir. Ben bu sekiz yüz sayfalık 

- Yaşadım, yani ölmiyebildim ! her halde cemiyet bugün, kendi başlamış olanlar, vıeya mezkur tali - kalı vekaletler mümessillerinden mü- lirsiniz. Neyse kitabı aldım, sahibi- defteri koleje yazıldığım gün aldım. 
Rahibin bu tarihi cevabından gayeleri ile münasebeti kalmryan matnameye göre biltinne imtihanla - rekkep bir komisyon çalışmalarına nin imzasına baktım (5. de Meı- Bakınız üzerinde tarihi var. Ara• 

bahseden bir muharrir beş altı ay bir insanlık camiası ortaı~da bu- rında muvaffak olmuı bulunanlardan başlamış bulunmaktadır. Bu tesis için yery) tanunadıiım bir muhaıTir. dan tam altmıf sene geçmif. Yalnra 
evel fÖyle yazıyordu: lunuyorl olgunluk imtihanlaona 940 haziranın- Meclis'ten tahsisat istiyecek olan ka- Bu 150 aayfayı bir aatte okuyup bi- benim hatıra defterim batkalan• 

"Milletler cemiyetine, son za- Tahmin edersiniz; böyle reniı 

1 

dan itibaren girmep: bqlıyacak olan- nunun avan projesi bu komisyon tara- tirdim ve faydalı buldum. Hayatta 1 nınkine benz .... ~~z. Ben oraya yal-
maalarda ne yaptm derlerse o da bir suale timdiye kadar nazari am•· ]ar olgunluk imtibaıalarım 936 tarihli fından vücuda 1ıetlrllecektir. mesut olmak iç.in birçok tavıiye!erl ı nız memnun v• mUıterih geçen za-
tıpkı rahip Sieyea gibi karıılrk ve· li ne kadftr çok cevap verilmittir. imtihan talimatnamesine göre verme- Verilen malCımata nazaran bu yük- Son senelerde bu Amerika. modası manlanmı kaydederim. Canım biı' 
rebilir!. Fakat bunların tabiatını iyice mua- ğe devam edeceklerdir. sek mektep Ankara' da kurulacak ve biitürı Avrupa'yı sardı. Hiç fena bir 1 ıeye atkıhrsa veya neetmi ihlal e • 

Pek doğru; çünkü c~~iyet, mil- y~ne ~tmek için iptida. milletl~r ~':: Bu talimatnameye \göre, 939 • 940 teşkilat itibariyle Derlin'deki meşhur §ey değil: decek bir hadiae oluraa derhal hat .. 
Jetler arası hayatta henuz sulh, a - mıyetı mefhumundakı tekamülu ders yılı haziran ve eyllll imtihan de'i Teknike Hochıchule'ye benzeyecek - Herkesi~ maksudu bir amma ri· ra defterimi açar, ıeçmif günlerde 
dalet, filin ıibi prensipleıi yaıata• gözden reçinnek iktiza eder. Çün· relerinde olgunluk in1tihanlanna gi· tir. vayct muhtelif! beni memnun etmiı olan vakalan 
madı iae de kendisini ölümden ko- lrii en ziyade adı anılan bir nice te1' receklere, yazılı ve ıazlü imtihanlar Berlin'deki bu yüksek mektep dün· Hepimiz ıaadetin pefindeyl:r: ama okurum. Araıtaraeak olursak rü-
ruyabildi. gibi bu kurum hakkında da gerçek da. muhtelif derı gruplanndan fU ıu- yanın her tarafından gelen talebeleri ona kavuşm:ılı için başka, ba§ka nün yirmi dört saati içinde mutlak 

Meşhurdur: gelecek dediğimiz ve i~e yarar malumat, pek fazla ih- aller sorulacaktır: yüksek mühendis yetigtirir. Birçok yollardıın gidiyoruz ve bu zümrüdü- hoı geçen bir zaman vardır. Meaeii. 
ıonsuz ovayı, üzerine her türlü nik- nıal edilmiştir. O sebeple bu mev- Lise fen kolundan gıireceklere fi - Türk gençleri de burada tahsil gör - ankayı baıka, baıka yerlerde an • tatlı bir uyku, güzel bir yemek, lfii· 
binlik tohmnnu en kola>: ekebilece- zuu batka bir konuflll&da e,.lem.k zik kimya grubunda fizikten lise ıı - milglerdir. Ankara'da açılacak olan yoruz. (Maurice Maeterlick) meş- neıli bavda bir gezinti, samimi bir 
iimiz bir tarla sa~ak. h~ç yanl~ş ~1- niyetindeyiz. nıflarında eski programlara göre oku- ylikıek teknik mektebinin tam teşki· bur (Mavikut) adlı eıerinde bu dosta tesadüf, yeni bir elbiae, isti• 
maz. Ve mademkı daımı bedbınlık tulan bütün elektrik tiahisleri ve bu litlı olacağı ve 1941 den yılına kadar mühim meseleyi çok güzel hallet- fadeli bir kitap, eğlenceli bir koa • 
zekamızda bir nezle v~ irademizde Vakıflar müdürleri arasında bahislere ait deney ve problemler, yeti§tirileceği zannolunmaktadır. miıtir. "Saadet kuıu uzaklarda de- ser, sevinçli bir haber, atlatılan bir 
bir romat~.z~a. de~~tır; !u .~a_!d~ Tokat vakıflar müdürlüğüne Kü - kimyadan lise ikinci ıuufında okutu- wil, herkesin kendisindedir. Hüner kaza, hafif ceçirilen bir haatalık •• -
fena ve umıtsız ıoruı ıozluiunu tahya.müdilril BB. Hilmi Erdinç, Kü- lan madenler ve teorik bahialer lise Bali hakimlere makam onu arayıp bulmaktır.'' diyor. Bunlara benzer bin türlü ahval var· 
zihnimize takmamak hiç olmazaa tabya vakıflar mUdUrlUğUne Sivas fen kolunda okutulan ı:ırganik kimya (Senin için) kitabının aonunda dır ki bir an için yüzümüzü aiildü • 
ruhi aıba!nnız b~k~mdan f~ydalr müdürü HulQıi Seyhan, Sivaı vakıf- ve bu bahislerle alakal~ problemler, tahsisatı Yeren Lanun muharrir tC)yle diyor: rür, bizi keyiflendirir.Ben itte onla· 
olur. Omıt ve azım ıse manevıyab - lar mUdilrlUğUne Tokat mUdUrU Hü- matematik grubunda Hm: aınıflannda a "Saadeti eldtı etmek iatiyonanız rı teıbit ederim ve elem verecek bir 
mız~ sünetli h~v~aıdır. Ancak. biz ıeyin Bumin naklen tayin edilmitler- eski programlara göre okutulan bütün Adliye Veklleti, hlklmlerimizin 1ılbatmda bir almanak almızl Her tefin vukuunda teMllimi onlarda 
ne mat.çı bedbınlığe, ne de .m1Y?P dir. cebir bahisleri, fen kolunda eski pro- daha refahlı bir hayat aeviyeaine erit- akıam yataia girmeden o ıünün bulurum." 
nikbinbğe taraftar olmak ısterız. gramlara göre okutulan trigonometri meleri için esaslı tetkikle~ yapmakla naııl ıeçtiiini, vaktinizi naaıl kul- Bana da amerikalı ba,.anm fikri 
eaki dilde (raatbini) diye tercüme e- bahisleri, Kotlu ve Tas:ırı geomet - meıguldür. Türk adalet mekanizma- landığınızı, ıizi memnun veya mü- pek mülay~ geliyor. Ha,.atta iyi 
dilen cloiru rörürlük, imkanı oldu· ri bahisleri ve problemler. Tabii ilim sının bu feragatli işçileri i!tin ı:ıevcut k~dder eden h_?disc.leri,hatt5. wisterae geçen ail~lenn h_atırası. ile ~evkıya~ 
ğu takdirde bizce en tavsiyeye de- ter grubundan caki programa g8re in- her imkandan istifade edilccektır ... Ha~ nız ~avanın ~uneşl~ veya y~gmu~lu olmayı balme~ bır maı:ıfettı~. Mazı· 
ier ıöz yaziJetidir. Şu aebeple san antonomi ve fiziyolojtaine giren ber aldığımıza göre Adliye Vekal~tı oldugu~u. oraya bırkaç cumle ıle Y~ karııan .guzel hld ... lenn tatla 
milletler cmıİJetİne dair bazı dü· bütün bahisler. · bu maksatla bir kanun layihası bıle knycledmız. Sene sonunda o almana hulyalan hır aaadet kaynafıdır. 
ıünceleri düaturlamadan nel, IOD Lise edebiyat kolundan olgunluğa hazırlamış bulunmaktadır. Layiha, asli ğ~ ~?yle. bir. "!öz attığmız valtit 365 ~aydi a_ziz okyucul~ ydbqmda 
aenenİD cihan •akalan içinde bira• Kireceklere tarih - coğrafya grubun- maaşı 6000 kuruştan faı;la olan hakim· gunun hır bılarıçosunu görür ve vic- bır takvım almız •• ıyı ıeçen za• 
hayal dolattırmaiı Ulzumlu bul· da tarihten ilk zamanlar ve inkillp lcre, derecelerine g8re bir mnkam tah- damnızla karşılaşırsınız. Buna ü- manian kaydediniz: seçm.iı zaman 
duk. tarihi, co~rafyadan Türkiye, İtalya, sisatı tesbit etmektedir. §enmeyiniz. Günün yirmi dört aaa - olur ki cihan değer hayali! 

MGnila toplantumdan sonraki OUn yurtta hava Yunanistan, Bulgaristan, edebiyat ta- Projenin, Büy:.ik Millet Meclisi'ne tinden yalnız on dakikasını bu ne -
ilk sünleri hatırfamamanız kabil rihinde tanzimata ve ondan sonraki takdim edilrmk Uıere bu yakınlarda fia murakabesine ayırınız. Bu öna- K 1 d Parf' k 1 • 
midir? Mösyö Çemberleyn ile kopoJı Ve yog"' ışJı geçti devirler. Türk edebiyatı tarihi, filo - Başvekalete sevk oluncağı ve Mcc - rünüzün kitııbı geçen günleri yeni- aza ilimiz 1 1 Ofttre 8rl 
Her Hitler bir beyanname imzalı· zofi ve sosyoloji grubunda lise ikinci lis'in bu devresinde çıkarılacağı zan- den size Y~~atac~ktır!.~, .. Dün Beypazarı kaza kongreai Halk 
yarak "Almanya ile lngiltere'nin Diin ıehrimizde hava sabahleyin sınıf ile üçüncü sınıf edebiyat kolun- nedilmektedir. Muharrır dogna ~oyluyor. Ço~ evi salondftda mıntaka Parti milfetti· 
ula biribrleriyle harbe girmemek" sisli ve kapalı, öğleden sonra çok bu- da &öaterilcn biltiln bahi&ler. bk~rk~. 1ev~e ~~ç11a~ı bngamıı§, bb~lleük_rı ~i Amasya mebusu Esat Uru'la vila• 
arzusunda olduklarını cihana ilin lutlu geçmiş, saat on beşte on dakika • İ u u mu§, yuz en uru~mu~ uy yet idare heyeti reisi İbrahim Rauf 
etmeaıitler miydi? ikinci bir hadi· kadar hafif yağmur yıtmııtır. icra Ve fili anneler pencerenin kenarında otu· Ayaılının huzuriyle yapılmıftır. Kon 
ae: Paris'e gelen Möayö Ribbentrop Günün en dütilk sıcaklığı 4, en yü'lc rur gözünü ufuklara diker, dalgm grede kaza kaymakamı, belediye reisi 
§Öyle dememiı miydi: "Fransa ile sek aıcaklıiı da ıo derec:c olarak tes- Ça§rt kanunundaki bakarlar. Hayatın kaygılarmdan a· beledi,,,. mecll•f A~.a1 ... , v,. hh· ,.~tr 
aramızda halledilmedik hiç bir d" . . zade fhıtrak bır kU§ gıDı neşeıroıan Partilı nazır bu unmu§lardır. 

h bit e ılmıştır. ,._ · d•J f d torun aorar: K k 'd h ti 1 f Rif toprak davası kalmadığını ci an Yurdda Ege, orta Anadolu ve Ka- x hktn kanunu muvakbt enC\UTienı ta 1 At etra m a... ongre aza 1 are eye re. • 
muvaceh .. inde reamen ilan ederim. radeniz kıyıları ~lgelerinde bava 11 • xıı • 939 paıannl rünü heyeti umumi- - Neneciğim ne düıünüyorsun? ki Evren tarafından açılmı.t bet dald• 

• 'b d h 'k yeden sonra toplanacaktır. İcra ve iflas kanununun, öt.eki ana lhti•ar kadın ir..ini çeker, ah e • ka Ebcdt Şef AtatUrk'Un hatıruı l,.in 
Bugiinden ıtı aren e er 1 mem• kapalı ve mevzii yafmurlu, Edlmede x Dahiliye encümeni 18 - xn - 939 p&· ba u k 1 d " r- s 
leket, kendilerini alüalandıran bü· sisli, Kocaeli ve cenubuyarkl Anado- zartesi giinü saat ıo da toplanacaktır. kanunlarımızla te Y n tet ~ ; ~n der: yavrum ıeçmiı &ünleri düıü • ayakta ıükQt edildikten sonra nlnm-
tün m ... leler hakkında biribiriyle lu b8lgelerinde bulutlu, dlfer yerler· x Arzuhal enci1meni pazartesi gUn!l u- maddelerfnf değiştirmek ma s~l 1~1e nüyorum ! Ben de bir zamanlar ae • name hilkilmlerine elSre konıre meu-

tm i . kar 1 ftl1'Dlltlar rnuml heyet i-lmaından sonra toplanacak- Adliye Veklletimiz tarafından r • nin gibi büyük annemin maaallannı lıine devam edilmlı ve kazanın dilek müta••n • e 1 ar a • de kapalı geçmiıtir. "'' d h be 
, "lh tır. - - yiha.hu:ırlanmıt 0.1 uğunu a r ver- dinlerdim, penbe yanaklı, Jepiaka ve ihtiyaçları teıbit edilerek yeni lda-dır.' ı •• 24 saat içindeki mutedil yağı9tarın ı k Lo ih üt ı l alınmak il 

m §ti · ay a m a ea arı.. . : saçlı bir kızdım. Evin iç.inde kahka· re heyeti seçimi yapılmııtır. 
Bundan aonra neler oldu? Hep metremurabbaına bıraktıkları ıu mfk· zere all·~· lı· vetd. .. letlere gondermı~tı. hamdan durulmazdı. Seni gördükçe Büyilk ve Mllll t:!efimize kon.ln"fl 

b ·1· Kıaa bir zaman kadroau tarlan Uludagw'da 18, İskenderun'da D · 1 • " k f' 1 ö d - kil ti t tk k v ---
1 ıyonaz. övız errn vasatı çe ıyat an ğ_re? ~g:mı~e gore .~~- e e~ e 1 - kendi çocuklufum göziimiln önün- heyetinin tazimlerinin arnna ittifak· 

içinde, Çin 1anımlarmı, Habet 9, Van ve Eskiteohir'de 8, KUçUkkuyu- lerını bıt_ırmış ve d. Ufuncel_erıy.,le b_ir- de canlanıyor. la ve alkıtlarla karar verı'lere'- kon • 
ed • • ı boi 1 nnı, z Jdakt'a 5 Çanakkaledc 4 Gümrük ve inhisarlar vekaleti, ikin- k-ı a 

traj iamı, apanya uımPaola da 6, ongu 'k k 1 d ı' cı· kaAnun 1940 ayı içinde nazarı itiba- tikte l~yıhadr_ı Adliye Ve a etı ne ıa- Bu uzun görünen hayatm ne ka- 1ıreye nihayet verilmittir. 
Çekoelovakya iatilaamı •• onya diğer yağış gören pe ço yer er e d etmışler ır 

Parçal--··mı 10··-.. .un.. Bunlann ite 3 kill'Wr'l'am araıındadır. re alınması lbımtrelen, Borsada kote et "flA · k .. . d dar çabuk geçtiğine tafJYOl'Um ve Kongre iki celse aktetmiı ve dlSrt 
__ nıua -•- • cra ve ı as anunumuz uzerın e . .. 1 . h . . ki t d tm" t' 

manaı nedir? Şu sorunun cnabınr Mevcut kar lSrttllerinin bu ub9b olan ve olmıyan dövizlerin vaaatt çek esaslı tadilfttı tazammun eden yeni l~- geçn:!' d &'UD enn aaretım çe yo- aaa evam e ıı ır. 
ararken dikkatimizi 1alnrz Gç bet toprak Uıttındekl kahnlıkları Vanda flyıtlırını tesbit etmiıtlr. Boraada yiha, vekaletlerin noktai nazarları da rum. er. . • • • • 
aiyaai ve iktıaadi fikirde ıezdirmek 3, Erzurum'da 7, Kara'ta 13, Uludal· kote olan dövizlerin vasat! çek fiyat· göz önünde bulundurularak, bir kere Ben mazıya elem ~uyarak, ıçını 
kafi delildir. Daha derinlere, kabil da 50 santimdir. lar: daha &özden geçirildikten sonra Bq· ~~~erek .ylde~ie hıç tara~t~r d~ 
oldutu kadar derinlere aitmell RUzılrlar dolu balgelerlnde tlmat, Sterlln 523,25 kuruı, Dolar 13014,25, vekalete gönderilecektir. gılım. Bır amerıkah muhamrın ka • 

Vaktl,.le lnıilia filozofu 1p...., diler bölgelerde cenup lıtlkametln • Franıız Franıı 296,25, Liret 677,75, tabmda okumuıtum "yaıı yetmi§le 
cer, bir Hbebin birden aiJade aetl· den saniyede en çok s metre hıala e .. laviçre Franıı 2927,75, Florin 6936,50, Asılsız bir haber sayılan daima neşeli, daima güler 
ceai Yatclll' derdi. Bu fikri fimdl fÖJ• mlttlr. Betıı 2155,50, Drahmi 96,875, Leva yüzlü olan bir kadm varmış, bütün 

1 tamambyabiliriaı her fena netl· En yUkaek ııcaktıklar B11ıke1irde 160.50, Peseta 1342,50, Penıtl 2365, Dahiliye Vekftleti mflsteıarı Nazif genç kızlar onu ıever ve sohbetin· 
c: bia Jenİ kötülük için aebep kar• 12, Tralnonda 15, BurN'da 16, !ı:mfr Ley 92,625, Dinar 249,625, Yen 3122, Erkin'in b~ka bir memuriyete nakle- den ho~lanırlarmıı. Bir gün bu genç 
nabdırl ve Samıun'da 17, Adana'da 18, Antal· İ1Veç Kronu 3116,25. dilerek yerine Kaatamonu valiıi Avni ~erden biri aormuı: 

Tiftik ihracat birliii 
latanbul, 16 (Telefonla) - Tiftik 

ve yapağı ihracat birliii bu&Üllden i" 
tibaren reımen teıekkül etmittir. 

İdare heyetine Ömer MaH~i, Ziya 
Kınacı, Nuri, Kerim ve N.:iı.;: aeçll • 
mitlerdir. Heyet bugiln yaptığı top • 
lantıaında birinci reisliğe Kerimi, i· 
kinci reiıliğe de Nafizi seçmittir. 

a.•manJa Jalmz (Venaillea) ya'da ıo derecedir. BorNdı kote olmıyan d8vlzlerin Doğan'ın getirilecefine dair İkdam - Naııl oluyor _da ~i~~n kaf~a~: 
.,... vautl çek fiyatlan: gazetesinde intişar etmiş olan haberin n~~ çatı~mıy?r.7 1:f ıç ~o!u ~eyf ınızı Bir maçtan çıkan dln. 

muahedeaini J'•H aeneydi, oaua Danimarka kuronu 2553, Norveç asılaıı olduğunu kayda Anadolu A • ıormedık. Sızın hıç ruhı hır ıatıra • lıtanbul, 16 (Telefonla) - Galata-
Führer'i, cihanın bir ideal fatihi 0 

• ı · · Il.k b · d bınız yok mu? Daima yüzilntiz gü saray - Demi rapor ma .. ından doa..-
lurdu. MaatteeHUf it burada kal· Taıarru a rıay•tın p.ru, ır l(uronu 2990, Plnlandlya Markı 255 janıı mezun ur. - :s 5 ... 

kiler sahibi olmaktır. 
32 

• ' lüyor! Elbet bunun bir hikmeti o - davaya UskUdar ceza mahkemeıinde 
madı. 

Şu halde? 
ilk netice olarak arıla12ılıyor ki 

insanhktn cilüm, yı~ını ve yakım 
vasıtalan bugünkü kadar dehhaı 
ve cehoaneaıi mahiyet aldıktan son· 
ra milletlerin aıukadderatmı aad•· 
ce kınet oyunfanna teslim etmek • 
ten daha korkunç gaflet olamaz! 
Kuvet nazariyecilerinin iddiası ne 
olurıa olsun kısa blr zaman 10nra 
davalarını batıl buhnıyacak kinııe 
görülnıiyeccktir. Ve elde edilen 
neticelerin hiç biri, yapılan hare
ketleri mazur gösterecek nıııhiyct -
te olmıyacakbr •• 

Esefle itiraf etmeli. Bugiinün en 
il.ri dünyası dahi dar kafa taaa
ııapları ile doludur. Ve kısa felaefe· 
li kör ihtirııs teknik medeniyetlo 
m\lcehhez A1; n.ıpa'yı bir veba ıal· 
gını gibi ltavramı~tır. O kadnr ki ir
fanı o kadar zengin ollln bu kıla, 
vicdsn f1knrlığından dclayı kendi 
kendini yiyor. 

Kürenin en ilerlemiş bit kısrrım
cla ruhi vaziyet böJle olunc:a onu 
temsil eden bir (milletler cemiye
ti) nin muvaffakiyet ö!çüail nereye 
varabilir? Ve bizim ruhumuzda, 
felaefemiz<le, ahlakımızda olan ku
aurları, nisbeten en az auc;lu ve ba· 
zan pek iyi niyetli bir le§ekküle 
yüklemek doğru mudur? 

Cevap gayet açık değil mi? El
bette öyle! lıte onun içindir ki 1932 
aenesindenberi ıoruyorlar: acaba 

Ki/ersiz ev hesapsıa evdir. 

Kuvetli ve ucur gıda tet;•I Vtl ru-
ruptur. 

25, Eıtonya mar1'ı 25
•75• Rupı 3918• Hariciyede bir tayin lacak, bunu IUtfen söyler misiniz? bugün de devam olundu. Gebniyen 

1S. Polonya bükümeti nezdinde Tür • Amerikalı kadın masasının Ü•· ,ahitlerin celbi için kendilerine teb-
Rayımark, Çekoslovak Kuronu, Zlo- kiye cUmhuriyeti bUyUk elçiliği ikin- tünde duran kalan ko.plr büyük bir liğat yapılmasına, maç hakkında Be

ti ve Ruble için vasati fiyat tesbit e- ci katipliğine B. Kemal Koç tayin e- defteri eline alarak: den Terbiyeıi umum mildUrlüttlniln 
dllememittlr. dilmi,tir. - lıte kızım ben bütün neşemi mütaleasının ıorulmasına karar veril

di. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Ertlk öGrebnen okulu 
talebelerinin tetkikleri Pipo tütünü ! 

inhisar idaremizin satı~ı 'ıkardı
lt güzel Jeylerden birisi de hiç 
~üphesiz, ingi/i;ı usulü harman ve 
terbiye edilmİ!J pipo tDtDnlerJdit. 
Pipolar dışardan geldiği ve iyice 
bir pipo almılr iatiyen bit lıimsenin 
bir hayli para vermui lbımgeldiği 
halde memleketimizde pipo içenle· 
rin sayısı, kısa bir mllddet içinde 
epeyce arttığını görenler bu tata
nf1n gazel bir şey ve idareye iyi bir 
kaz:mç mer.baı olduğuna ~ilphc et• 
mezler. 

Fakat /~in garabetine balrınıa ki 
bu rağbttt glJren ve kı:ıanç ıetirın 
Jatıf maddesi iki üç ıündenberi, 
Ankara piyasasında bulunmuyor. 
Tütüncü dükkanlarına uğrayan pi
po tiryakileri: 

...! Bizde de kalmadı: ba~ka hiç 
bir dükkanda dı yoktur! cevabını 
alıyorlar. 

Bir okurumuz anlattı: 
- Yan sokaklardaki dükHnlat

dan birisinde pipo tlltünü bulundu
ğunu babet alıp_ gittim. 

'#AN 1~1 IL7'R 
·.: _ _ ._:__- - ---=----- -·-----=---- --_-;;;;_-_-___ ........_ 

DDkHncı acı acı gülDmıiyırılr: 

•Beyim, dıdi, ''' kaldını•. Bir 
''yrılc IJncı bltiıl ııldi. Ylrml h· 
tu ıaıanam vardı, aldı. Oidttbn dı 
"piyaııda blg ia/mamıı da andın 
aldım.,, dıdl. BIJylı o/dulunu bil· 
Hyd/m, IJtıkl mOıtırilerimı dı bit· 
kaç tane ıaklırdım.,, 

Birçok pipo tiryakilerinden bu 
yolda ıllriyıtltt alıyoru.. Tiryaki 
şfklyetlerlnln ise mercii inhisar 
idardsfdit. Temenni edelim de bir 
çıre bulsun/ 

••• 

Bir torpido ile Fıansa'ya geçe
rek garp cephesindeki askerlerini 
görüp dönen ingiliz kıralının bu zi
yaretinden sonra İngiliz Başvekili 
B. Çemberleyn de bir tayyare ile 
ıarp_ cep_hesine u~tu; şimdi orada-

dır. 
Ba§vıkilin bu ziyaretini haber 

veren ağır ba~lı Royter muhabiri 
"B. Çemberleyn'in bu sefer elinde 
11emsiy1Si yoktu,. diyor. 
Şemsiyeye ne lüzum var! 
Şemsiye, Al/ahın rahmetine kar

şı korunma vasıtasıdır. Şimdi kul
ların zahmeti A/lahın rahmetini 
gölgede bırakmıştır. 

Onlara karıı ıemsiye değil, çelik 
kask ve gaz maskesi taşınır/ 

••• 
Dömi ıelcl 

Bir ıarap !Jişeslnin (lzerinde !JU 
kelimeleri gördüm: "Dömi sek" 
Jıaydi, "sek" şeklinde yazdığımız 
fransız kelimesini kuru olarak ter
cüme etsek, bu, "erik kurusu", "dut 
kurusu,, gibi bir garabet arzedecek, 
di1_elim ve bu kelimq_i bir terim o-

/arak kabul edelim. Fakat "dömi" 
ıekline soktuğumuz franaız kelime· 
sine "yarı" ve yahut "yarım" diye 
bir karıılık bulamıyor muyu• 1 

"TDrkt;e" de bu tDrlD iıabt1tsiz 
hareketler neticesinde "osmanlıca" 
olmuıtu; bunu hatırdan 'ıkarmıyı
nızl 

••• 
Eıir köpek! 

lngilizler, yalcslad 1c1arı bit al
man gemisinde tuttukları bir köpe
ği Londra'ya göndermifler. KIJpek 
burada bir kampta duruyor ve esir 
muamelesi giJrUyormuş. 

Eh, esirlere kiJpek muamelesi yap. 
maktan klJpelılere esir muamelesi 
yapmak dahı yeğdir. 

••• 
Pazara çık.acahmı~! 

Bir gazete, Montevideo'ya sı~ı· 
nan alman cep kruvazörünün paza
ra çıkacağını yazıyor. 

Pazara çıkmak! Acaba kendisi 
mi, ip_liği mil. 

T. 1. 

Ankara Ertik öfretmen okulu bu 
yıl ilk mezunlarını vermektedir. Ma
arif Vek~leti ve okul idareai üç yıl • 
danberi nazari ve ameli dersler &ör • 
mekte olan talebelerini Ankara civa· 
rındaki fabrika ve müesseaelerde do • 
laştırarak bilgilerini arttırmak kara· 
rını vermi§ ve bu kararını tatbik et • 
ın~kte bulunmuştur. 

Dün bu maks .. tla 17 taleb-.: mUdtir 
ve öğretmenleriyle birlikte ilk defa 
olarak Maske fabrik.ısını ve şehir o
tobüıleri tamir atölyesindeki makine
leri yerinde tetldk etmişlerdir. 

Bu tetkikler devam edecek ve ta • 
}ebeler Kırıkkale, Zongııldok, Sivas 
ve KArabük fabrikalarını ua gczcce!;:
lerdir. 

Hatay 1>ele:liye r • r ,w·i 
!Iııtay merkez bel:divc r,..· ·" ine 

B . Sadığın intihabı hakkında Hatay 
belediye meclisince ittihaz olunan 
karar yükıek tasdika iktiran etmiı • 
tir. 
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Birinci deniz muharebesi 
İngilizlerle almanlar arasında 

1939 harbinin birinci deniz muha
rcbeıi yapılmıttır: a~man cep zırh
lıaı Anıiral Spee ile biri ağır, ikisi 
hafif, üç ingiliz kruvazörü araamda 
Yapılan bir müsademede alman 

. -

Cenevreden ihraç kararına 

Sovyetler ne diyorlar ? 
(emberleyn garp 

cephesinde tefllıte 

iSTANBUL Gazeteleri 
zırhlısı haıara uğnyarak Montevi- ld ki 
deo limanına iltica etmİ§tir. Müte- Sovyetler Finlôndiya ile dost o u armnı Mutat hlllf ını sulh timsali 

olan 18msiyeslni almadı hasaıslar geçen çarıamba aıünU yapı· 
lan müsademenin insiliz deniz ku- onunla harbetmediklerini hatta 
\'etleri için bir zafer teıkil ettiğini 1.n&ilu Bqvekili B. Cemberle71l'in 
aöylemekte ittifak etıni§lerdir. Çün- yeni halk hükumetiyle anlaştlklarını söylüyorlar tanare ile carp cephesine gittiğini 
kü İngiliz gemileri adet itibariyle yamuttık. Aj&m, bqvokilin bu se~-
1 f 1 1 akı C · bati halalınnda dün ıu tafıiJlu vermış-a rnan zırhlısından az a o m a Moskova. 16 a.a. _ Taaı Ajansı, Sovyetler Birliğinin Milletler emıyc- tir. 

beraber, Amiral Spee zırhlııı teç- tinden "ihracına" hüküm veren 14 kanunuevel tarihli konsey kararı hakkın- Çemberleyn ıeyahatlnl bic yolcu tayya-
hizat bakımından İngiliz gemilerine be trni rMiyle 8'apauf ~e bu tanaft7e aıke.ri 
f da sallhiyettar Sovyet makamatının aşağıdaki mütaıleasını yan e ye ·---ıer refakat eylemiıtir. BqvekıJ, 
ilikti. İngiliz gemilerinden ikisinin .-y,-..- ha • 

saHlhiyettardır: cephe yanında blr ulı:ert va karugibına 
tqıdıklan toplar ancak altı puı· Mı·ııetler Cemiyeti konseyi 14 kS- Milletler Cemiyeti konseyinin ver- ti~iftındveano~ılanmıfraneııztırv.e ingi.liz zabitleri 
hık, birinin de aekis pualuk iken, -- --v 
Anüral Spee on bir pusluk toplarla nunuevelde, Sovyetlerin Finlandiya a- diği kararın hakikt manAaı ne aulh c- Bqvc.kil Cemberleyn, bu seyahatin~e 

Ieyhine müteveccih hareketlerini tak- mellerinin tahakkuku ne de Finlandi- siyah renkli elblıcle-r giymiıti. .R.~erın 
teçhiz edilmi~ti. Buna rağmen, al· • d ğ.ldi B ka ordular nezdlndeki hUSWii muhabınnın te
lllan semiai daha iyi dötüıen ingi • bih ederek Milletler Cemiyetinden ya milletıne yardım e ı r. u - barüs ettirdiii Teçhile B. Cemberleyn bu 
lialerin ı.--·amda mağlup olmuı ve ihracı hakkında bir karar sureti kabul rarın hedefi müflis Mannerheim züm seyahatinde tem&iyesinl almamııtır. . . 

---~ etmi0 •tir resine Finlandiya milletinin arzusu B. Cemberleyn par_ı~~tonun ıçtıma 
Pttonte'ricleo limanma aığınmııtır. :s • halinde olmasından bılı&tıfade Fransaya 

~Jetler hukukuna göre, bir Sovyet mahafilinin mütaleasınca, 1 lıil~fına olarak yardım etmek ve bina- geldiiini IÖyl«niı ve yolculuğun pek mü-
L-- -•.a bitaraf bir limanda Milletler Cemiyetinin bu manasız ka- enaleyh harlla teıvik eylemektir. kemmel g~tiiini ilive ~ıtir. . 
"--ıı •- k ·· h · b. be ·· b" h "k eJ k" l • ' On dakika 10nra, baıvekil, masltelenm.ış .__ J'İnnİ dört saat kalabilir. Fa- rarı anca muate zı ır te saum u - Har ı ta n en ım eNmf. bk otomobile binerek umumi karargiha 
kat eler dütman ile muharebe ya- yandırabilir ve bizzat betbaht amille- Görülüyor ki Milletler Cemiyeti, gitmit, orada ~ile Y~eiini. G.eneral O_ort 

· · mah d ' '--· ve erlrinı ba.rbıye reısiyle bırlikte yenıış -
Parak buara uir&DUJ ve bitaraf li- rını cup e er. . . Almanya ile İngiliz - Fransız blo•u tir. Erkim harbiye arasında. Glucester dil· 
aıı.n.. iltica etmek mecburiyetinde Evela şunu kaydetmek gerektır kı, araaında muharebenin nihayet bulma- kü ile iki de fransız prefeai bulunmakta -
k.lm ııa, silah ve teçhizah müates- Milletler Cemiyeti konseyinin kararı- sına yardım edecek yerde - ki bir dır. . . 
ıaa olmak üzere, aeyrÜsefer için nı yazdıran Fransa ve İngiltere erki· sulh aleti olarak kalmakta dwam et - ma!f°.!1:~ ~1!.1:1r 1b::v~iİ~=~~~li~: 
ia.p eden tamiratı bitirinciye kadar nı Sovyetlerin taarruzundan ~hıet • seydi aaıl vazifesi bu olacaktı • kon- te hava ~umi brardhına ~i~i7tir. O -
liınanda kalabilir. Yani bitaraf li. miye ve taarruzu takbih etmıye ne . . d.k. azası Finlandiyadaki ra.da. tngıltere hava kuvotıer!=n. plinl.arı 

. . . . 1 hakl seyın şım ı ı ve tcrtibaU hakkmda bqvekıle ızahat ve-
lbancla ancak geminin Hyriİeeferi manen ne de ıekıl ıtıbarıy e arı Tanner ve Mannerheim zümresinin rilmiftir. 
İgia tamirat yapdır. Tahrip edilen yoktur. İngiltere ve Fransa uzun za- her tahrikatına müzaharet göstermek . B. Çembede711, bun~. eo.nra bir ü~ü 
toplan Ve dl·aer t...-hizah tanu·r edı·- manlardanberi Aayada ve Afrikada e- . A "mal ~rkisinde :nyaret ederek tayyarecılcrın ıkamet ettık· 

• ~:r • • • ıuretıyle vrupanın ıı ~ . teri yerleri ııörmiittür. 
1-nez. Ve limana girdiği zamanki le geçırmıı oldukları azım toprakları de harp tahrikleri yoluna gırmışler - Bapetil, tın aüren teftiı ziyareti es-
dötüt kabiliyetini arttıracak hiç bir tahakktimleri altında tutuyorlar ve d" naamda bir kasabadan &eçmi4 ve ahali 

1 d h b. " tl t f. ır. . . • kendisini tanıdığından heyecanla allnıla • 

Cümhuriyet 
Cümhurreiıimizin ıözleri ' 

Ywıus Nadi, "Cümhu.rreumnı;;;in er • 
zurumlulara guzel sözleri" başlıııı altın
da hulasaten diyor ki: 

"Cephe savaşları bıterek ve onların 
Lozan'da muzaffer netıceleri alınarak 
rejimimizin kurulmasından itibaıen ken
disini uzun yıllar hi.ıkümet ba!iında ta -
nıdığınuz !iimdiki devlet reisımiz sayın 
İnönıi'min en buyük zevklerinden bıri, 
fırsat elverdikçe memleketi cezmek ve 
halkla yakından temas etmektir. 

Onun için, memleketin demir ~ir ağ
la örülmesi sıyaıetini Ebedi Şef'ın tak
dir ve yardımına mazhar olan bir ııırar
la takip ederek tahakkuk ettiren Milli 
Şef, Erzurum'u memleketin her ta.cafma 
bağlıyan trenin oraya ridiıinden son ra, 
elbetteki bu güzel 5ehrimızi ziyaret e
decekti. İşte son ıeyahat bu tahminin 
hakikat sahaıına çıkıııdır. 

Erzurwn, bizim içın birkaç nokta • 
dan kıymctlıdir. Atatürk 19 Mayıı 1919 
da Anadolu toprağına Samııun·dıuı ayak 
bastıktan sonra bu ıehre gelmiı ve bii • 
yük vatanı Bingôl dailarının ıahikasın
dan kucaklamıştı. 

Erzunım, vatanın kuruluı hamlesinin 
başarılması için her nevi mahalli tefri
kaların ortadan kaldırıldıgı ve mılli bir
liğin sarsılmaz bir &ekilde kurulduğu bir 
şehir olmu&tur. Bu güzel ıirin memleket, 
aynı zamanda birçok harpları omuzla • 
yıp geçıren bir kahramanlrk diyarımız -
dır da-

Yurdun her noktasında bayındırlık 
yaratmakla meşgul olan yeni rejim, Er
;ı;urum'un da muammere olmaaına çalı1-
maktadır. Milli Şcf'in or.zurumlulara bu 
sahada söylediği aözler ve tekrar ıelmek 
vadi erzurumlunun yatız çehresinde 
mesut bir parıltı ve inııı-ah uyandır • 
mııtır. ~ yapılam•z. daha geçen er e ar ın sura e as ı· Bu auretle Milletler Cemıyetı, ıım- mıtur. B. Çemberleyn ahaliyi aelimlryarak 

Amiral Spee bakkmda fÜpheaiz yesi için Alm~ya tarafından _Yapılan diki idarecileri sayesinde, her hangi allutl•~. mukabel~ .etmiştir. fiyat yükteliti 
bQ hükümler tatbik edilecektir. s~lh tekli!l~rını de reddetmışlerdir. bir "sulh aleti,, olmaktan çık~nı§ ve to~°:ıi\1: ~9;~~r~~i.ı~ ~~=~k~ ~k: 
Verilen habere göre, alman gemisi· Sıyasetıe;ını ~a~ple zafe~e. kadar, de- Avrupada sulh tahrik!tına .milzaharet şam yemeğini orad~ Lord Gort ve erkim 
be yeC:m.İf iki saat mühlet verilmit- vam etmıye ıstınat ettırıyorlar. Bu için İngiliz • fransız asken blokunun harblyHiyle yemilitır. 
tir ki, Montevideo limanma çarıam· ahval, Fransız ve ingiliz erkanının bir lleti olmuıtur. Fransız sabah tebliği 
ba geceai iltica ettiğine söre bu mütecaviz siyasetlerini meydana koy E al" t baylar Paris, 16 a.a. - 16 Jdnunuevel 939 gi1n. 
llliihlet dün gece bitmit olmalıydı. muı olduğundan mütearrızı tavsifte mpery 1~ • • d f düz tebliti: İtara dejer ehemiyetli bir 
Eier çıkmamıt ise, devletler huku- fransız ve ingiliz mahafilini daha zi. Milletler Cemiye~ının hıç e şere - hidiıe yoktur. 
lluna oöre, alman zırhlısı harbin yade ihtiyata ve onları herhangi bir li olmıyan bu ıstıhalesi karşısındda Alman tebliği 

0 1 b. 1. • • • ·h aç hususun a-aonuna kadar Montevideo'da kal· tecavüzden ve bilhassa bir Sovyet ta- Sovyet er ır ıgını 1 r Bertin, 16 a.a. - Umumi brargilun 
inak mecburiyetindedir. Zırhlmm arruzundan bahsetmiye ne ahlakan ki kararı pek ili anlatılır. tebUli: Yeni hi çblr fe)' yoktur. 
ı_ • ... •• it 1 c · tini kendi aakert •unnandanı, çıkıp İngilizlerle döğü· ne de ıeklen hakları olmadıgını anla- .m.ı et er emıye sti 
teceiini sö:ylü,.oraa da, bunu yapm- mıya sevketmeli idi. menfaatlerine ilet yapmak ! yen 
crya kadar bu aözlerden fÜphelen - • J• ., So ti s· liği emperyalist baylar, emperyahst ma-
lllek caizdir. Çünkü ingiliz cemil.. Fınlan ıya 1 e u~e er ır nevralanna kartı koyabilecek ve te • 
riaüa biri huara uirayıp harp aah· Jo•ttar. cavüz siyasetlerini meydana vurabile-
2tsinden cekilmis olmakla beraber, Sonra §Unu kaydetmek icabeder ki, cek yegane kuvet olarak gördük~eri 

• !!:~ii~Jı::iy:;:tf-:..b~-:r::!: :ıc:t:t•:ıa1:::~#:.u~· b~i:~~P2~ fık tır:!a"tt~i;tt:~:"e~iı1;!.'arr~ :Nü~ 

Macar - Sovyel 
hududunda bir 

hadise oldu dıtan çıkmasını beklemektedirler. nunuevelinde Finlandiya halk bükü- dano zarar görecek ancak Mlttetler 
Diğer taraftan eğer hakikaten metiyle Sovyetler Birliği arasında ak- Cemiyeti ve onun otoritesidir. Sov • 
çıkıp gitmek iatiyoraa, alman zırhlı· tedilen karşılıklı yar..=ım ve dostluk yetler ~irliği ise bu karardan istifade Budapeıte, 16 a.a. _ Macar ajansı 
il için Montevideo limanında uzun paktiyle tanzim edil mi§ bulunmakta- eder: bildiriyor: 
lllüddet kalmak bir menfaat temin dır. 1 - Milletler Cemiyetinin pek şe- Macu - .ovyet hududuna 4 kilomet-
eb:nez. Bilakis Montevideo limanı • Bu muahede iki memleket arasında- refli olmıyan hareketlerinin mAnevt re mesafede Torooya nahiyes.i civa • 
lla daha çok inailiz gemileri yetiıe- ki münasebatı düzeltmiş ve gerek Fin- mesuliyetini ta§ımaktan kurtulmut • nnda bulunan 16 askerden mürekkep 
C.ğinden, döiüt yapmak için İm• landiya'nın istiklUi ve Leningrad'ın tur. Buna mukabil Sovyetlerln ihracı hudut muhafız bölüğü, perşembe sa
lcln kalmaz. Binaenaleyh Amiral emniyeti meseleleri, gerek Finlan - mesuliyetl bu mOesseseye ve onun babı, meçhul f&hı•lar tarafından ta -
Spee ya in.Plizlerle mücadeleyi ıö- diya topraklarının Sovyet toprakla- fransız • ingiliz idarecilerine terettflp arruaa uğramıftır. Galip bir ihtimale 
ze alarak çabucak MonteTideo'dan rından alınarak genişletilmesi mese • etmektedir. göre, mütearnzlar çok zaman evel 
çıkmalı, yahut da harbin sonuna leleri her iki tarafı memnun edecek 2 - Sovyetler birliği Milletler Ce- Ru.ya'ya kaçmlf olup §imdi rua ara
lcadar orada kalmayı göze almalı- tarzda halledilmJttir. Kareli mıntaka- miyetl paktlyle artık mukayyet delil- zieindcn Macaristan'a girmek iıtiyen 
dır. lan Flnlandiyaya veritmiıtir. MalQm dir ve elleri tamamlyle aerbeat kal • bir takım prhı•lardır. 

Amiral Spee'nin imhaaiyle ingi- olduğu üzere bu muahede ile Sovyet- mııtır. Macar reMıl makamatı tahkikata 
Ualer büyiik bir gaileden kurtulmuı ler Birlifi Finlandiyaya 70 bin kilo- Sovyetler aleyhine mUtevecclh ka- b&flamııtır. Taarruzun vukuu eana -
oluyorlar. Hemen tunu aöyliyelim metre murabbaı toprak ve 100 binden rarın banp prtlar altında huırlanlP sında hava karlı ve ai•li olduğundan, 
ki bu gaile, bu harpte 1914 harbin- fazla nüfus vermiı, mukabilinde iH alındılı tetkik edlline, Cenevrede dağlarda iatikamet tayini güçleıiyor
deki kadar büyük değildir. Çünkü 4000 kilometre toprak ve 25 bin nU • takip edilen hedefe eritilmek için ya- du. Macar hudut nöbetçi•i, bu meçhul 
lllmaıllarm bu defa açık denizlerde fuı almııtır. pılan rezilane manevralar meydana şahıslann yaldqtığını görünce diğer 

Cümhuriyette alelumum blittin q7a 
fiyatlarında ve bil.hun zaruri ihtiyaç -
lara taalluk eden maddelerde görülen fi
yat yübeliıi üzerinde duran bir yuı 
intiıtar etmiıtir. 

Bu yazıda gıda maddelerinde yüzde 
elliyi bulan bir tereffU ıörüldüğU, illç 
fiyatlarında da büyilk bir yiibeliı kay • 
dedildiği söylenmekte ve bazı iliçların 
da piyasadan kaldınldıiı Ulve edilmek
tedir. 

TAN 
fiyat yükıelifinin ıebebi 

M. Zekeriya Sertel "ihtikirm önü
ne geçmek için alınacak tedbirler" bat -
lıiı altında. her türlü eva fi:Yatl&nnda 
._,-rUlen J'GfNel .. fn. ban tflcc:arl- fh
tikAr hınımdan bafka, muayyen normal 
sebeplere istinat ettiğini söylüyor ve 
bunları sıralıyor: 

1 - Harp halinde bulwıan bütün dün
yaya mal yetiştiı"en büyük sanayi mem. 
leketleri bugün harp ihtiyaçlarına gö • 
re organize edilmiıtir. İtçilerin ve çift
çilerin çoğu ıillh altına alınmıştır. Bi
naenaleyh, bu memleketlerde istihsal a • 
zalmış, maliyet fiyattan yükıelmiı, ihra
cat kabiliyeti sekteye uiramııtır. 

2 - Harp yolları serbestçe müııaka
Jeye imkin bıarttmıyacak tehlikeli bi.r 
hale gelmiıtir. Bu yüzden hariçten ge -
len eıyanm bir kıımı ya hiç gelmez, ya
hut relen mikdar ihtiyacın dununda kal· 
mıştır. 

3 - Evelce ticari münasebetlerde bu-
1';111dui';'muz ~emleketlerle olan alıı ve
rıı eskı ehemıyetini kaybetmJıtir Bina
enaleyh, yeni pazarlar ve yeni ~csıba • 
lar bulmamız lizımdır. Bu ıebep ticaret 

D. N. 8. ·nin { 
Pek a:ı: gemileri vardır. Şimdiye ka- Gaye FinlanJiya'nın kuuetini çıkar. MalQm oldufu Usere konsey 15 muhafızlara . .,iıaret verdiğ~nden müte-
dar yalnız üç cep zırhlısı, Deut- mttırmak/ hadan mürekkeptir. Halbuki meskOr arrızlar dağılmıtlar ve gözden kay - uydurdugu""' 
chland, Scheer ve Spee deniz- karar yedi reyle verllmittir. Yani l· bolmu§lardır. 
lere çıkabilmiılerdir. Bunlardan Eler tecavüzün batlıca unıunmu sanın ekalllyeti tarafından kabul edil Macarlardan yaralanan ve ölen yok-
Deutchland, mahrukat tedarik ede- herhangi bir memleketi ele geçirmek mlıtlr. Konseyin diler aekls hPI ya tur. haber 
lllediğinden Almanya'ya geri dön- ve memleket halkını kendi tabakldl • celseye lttirak etmemiı veyahut ~ 

lllek mecburiyetinde kalmııtır. A- mü altına almak teıkil ederıe, Sov- mUatenklf kalmıttır. Sovyetler blrlı: AYUsfarılyadı yeficfirilecek Moı'-ova, 16 a.a. - D. N. B. A1·ansı 
111.İl'.al Spee'nin de sonu gelmiı de- yet - Finlandiya muahedesinin bir te- lh L--- ve n devletlerı f .. 

i iinln rac:ına &&&~ re bildiriYor: 
111ektir. 1914 harbi çıktığı zaman a- cavUzU del 1 bilikiı Sovyetlerin Fin- ___ ,. b i i l UzUnil ~ıtermlye tayy•ec'I aa,....... U 1 n çy •" 1 8J ~~en'de çıkan National Zeitunr ıaıe-
çık denizlerde almanların ondan landiyaya kartı sulhçu ve dostça bir kifidir. Bu devletler ıunlardır: in - tesuun Moskova'dan öirendiiine &öre, 
fazla harp gemileri vardı. Göben siyasetini tazammun eyler. Bu siyue- giltere, Fransa, Belç.iıka. Bolivya. Mı- Sydney, 16 a.a - Avusturalya baş· Moskova'da neıredilen ve Sovyet Rus1a 
ve Brealav Akdenizde iken harbin tin hedefi Finlandlya'nın istiklilini ıır, Cenubi Af-1'-- ve "'--ı-lk cUm· vekili Menzic:s ingı0 1iz imparatorluk ı ~d?'?tıiyle de verilen bir h~~e~de, türk -

o.- .uuuuu • . • . ıngılız • franaı:ı paktının, Turkıye'de fran-
ilk haftasında Çanakkale'ye iltica temin ve topraklarının geni§letilmeıi hurlyeti. bava planı mucıbınce, 10.400 pılot ve sız kumandaıı altında, Sovyetler ittihadı • 
•bniılerdi. Ve oamanlı bayrağı al· suretiyle kudretini artırmaktır. f 1 15.600 rMıt ve mitralyözcünün yeti§· na karıı bir ordu teukiline dair ıizli bir 

k ki b b 1 il h İ Hep bir arada 89 milyon nü us arı ti·r·ııeceüı·nı· bı.ldı·rmı·ıı.tı'r. maddeyi ih.tiva etti~i bildirilm. e.kt_edir. Bu tnıda hare et etme e era er, a • Hiç ~ p e yok ki, bugünkü ngll • olan İngiltere ve Franaa gene hep b~r • :ıı ordu 400 bın fransı:, 80 bin ın~ılız ve 500 
lllanlara denizlerde büyük yardım- tere ve Fransa mümasil ahvalde bils- arada 

38 
milyon nüfusları olan Belçı· bin türle askerinden mürek1ı:ep olacaktır. 

lar yapmadıkları iddia edilemez. bütün bacıka türlü hareket ederlerdi .k b li h k' 1 · • · · ah Anadolu Aı'ansının notu: 
:r ka, Bolivya. Mısır, cenubi Afn a ve ug n a ım o an aıyaaı ırtıca ve -

Sonra Dresden ve Karlaruhe Fele· yani, evelce nasıl Hindistan, Hindi· · k ı ~k dü k"' 1 .. • ·· h -· kil k ı Bu haber tamamen tasni edil-Dominik cümhuriyetıne dayanara a t un ugu avaaı mum n ı a-
ltlenk Hindiatanı sularında idi. Pa • ~ı·ni, Fas topraklarını zaptettilerse S 1 . ·h b'l · t" mittir. 

:ı 183 milyon nüfuslu ovyet erı ı raç ı mıı ır. 
&ifik denizinde Scharnhorst, Gneis· veya 1918 - 1919 da Sovyet toprakları- ı ı M·11 1 c · · · bö 1 b" h kararı veriyorlar. Da avere ile top a: ı et er emıyetının y e ır a-
nau ile Nürenbcrg ve Lepzig ge· nı istila eylediler.se, Finlandiya top- ·ıı · · d d .•. k ı k t" nan 127 milyon insanın mümessı en va ıçın e ver ıgı arar arın ıyme ı 
ınileri vardı. Emd:ın ve Könisberde raklarına da el koyarlardı. I'"' · k 1 1 183 milyon nüfuslu Sovyetler bir ı6ı· ıse o ayca anlatı ır. 
de Hindistan ıularmda bulunuyor - Ruslar Finlandr"yaya k-•ı B 1 1 f.k . 
l • ·r . k w•ır ni ihraç ediyorlar. . . u gar arrn 1 rı 
ardı. Bunlar e!e geçırı ıncıye adar harp etmı"yorlar.' k t t k ı S f 

Deri Fabrikatörleri ve ~uval 

tadrlerinin toplanhsı 
b Hatta bu kadarcı rey op ama • o ya, 16 a.a. - Hükümetin gazete-hayli ticaret cemisi atırmıılardı. 

Bir Möve gemisi yüz yirmi ton tica- Nihayet, şunu da kaydetmek icap çin bile fransız - İngiliz mümessille • si olan Dnes, Milletler Cemiyetinin, İstanbul, 16 a.a. - Dün mıntaka ik-
ret gemislnin hnkkından gelmi§ti. eder ki, Sovyetler birliğiyle Finlandi- ri konseyin teıekkülünil değiştirmek Ruı • Finlandiya meselesindeki kara- tısat ve ticaret müdürlüklerinde deri 

Şu halde 1914 harbine nazaran ya arasındaki ka~şılıkl.ı . yardım ve için bir gün evel hususi manevralara rının tamamiyle nazari olduğunu mü- fabrikatörleriyle çuval tüccarları ayrı 
lıu muhar"bcde almanların açık de- dostluk muahedcsı bu ıkı memleket müracaat etmiglerdir. şahede ettikten sonra diyor ki : ayrı toplanarak kendilerini alakadar 
llizler<le daha az gemileri bulundu- arasında su.lhu tamam olarak temin Filhakika konseyin toplantısı arife- Mitıetler Cemiyetinin Rusya'ya eden meseleler üzerinde görüşmüşler 
ğu iİbi, bu gemile:-in her biri de 

1 

cylemektedır. . . sinde asamble daimi olmıyan ua sıfa- karşı verilen hükümle bu kadar meş- dir. 
;:eçcn harpteki kadnr muvaffakiyet İşte asıl bu muahede ı~ı me~leket tiyle konseye cenubi Afrika ve Mısı- gul olmasına hayret edilmek lazım • İktısat müdürlüğündeki toplantıda 
g;>sterememişlcrdir. Bu da 1939 a_rası~da ~ulh~ ve dostlugu. te~ın ~t- rı seçmitler ve bu Bolivya'yı da ikin· dır. Milletler Cemiyetinin bariz vas- deri fabrikatörleri kendilerine akre
harbinde İngiliz deniz hakimiyeti- tıği ıçlndır kı, Sovyetler bırliğı Fın· ci defa olarak ibka eylemişlerdir. Bi- fı ha arasındaki noktai nazar ihtilaf- dif muamele yapılması ve deri sanayii 
nin 1914 harbinden daha kahir ol- landiya'ya karıı harp yapmıyor ve nanenaleyh Sovyetler aleyhinde bir landır. için icabeden ham maddenin temin e-
dufunu isbnt etmektedir. harp y~pmakta hiç bir ~nfaati yok· karar alabilmek için konseye bilhassa Slovo gazetesi de şöyle yazıyor : dilmesini iıtemiılerdir. 

A S ESMER tur. Yalnız Mannerheim zümresine bu iş ıçın üç i.za intihap 0 • Konseyde yedi büyük devletten bu- İktısat müdürlüğü deri fabrikatör-
• ~· mensup iflas eden eski Finlandiya i- lunmuştur. Ancak bu rezilanc manev- giln ancak iki devlet vardır. Binaen • terinin bu dilekleriyle yakından ala-

---------------- darecileridir ki bu muahedenin ta - ralar ile ingilizlerin ve fransızların aleyh karar vermiye selahiyeti yok - kadar olmuı ve keyfiyeti derhal ve
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Yeme!derini?.de yeğ/arı kızart- ~ 
: madan kullanınız. Kızarmı~ yağ : . . 
: zararlıdır. : . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

hakkukunu istemiyorlar ve Finlan- mümessilleri 14 klnunuevel kararını tu. Milletler Cemiyeti derin bir uy • kalcte bildirmittir. Çuval tilccarları
diya halkının hakikt arzusu hiUlfına her türlü ıiyaai ve manevi kıymetten kudan aonra uyandı ve belki de son nın ticaret müdürlüğünde yaptıkta· 
olarak batka devletlerin diktası altın- mahrum bırakmı§lardır. Hiç filphe • mermisini atmak için. !!tasya'nın mez ı rı toplantıda ise, çuval fiyatları U.ze
da Finlandiyayı Sovyetlere kartı harp siz kl bu gibi rezilane manevralan an- kOr kararı ;;roteıto bile etmemiı ol • rinde inhisar yapılıp yapılmadığı tet
yapmıya mecbur ediyorlar. cak Milletler Cemiyeti mahafilinde ~ıı tayanı dikkattir. · kik olunmuştur. Bir müddet evel ~u· 

•· •· Matbuat :servisi 

hayatının nonnal seyrini de deiiıtirmlı· 
tir. 

Muharrir, harbın baılangıcında, hü -
kümetin makul sebeplerle tedbir almıya 
lüzum &:örmediğini soyJuyor ve bu -
cilnkü vaziyetin sıkı tedbirleri z:ırurı kıl 
dığmı, alınacak acil kararlarla ihtikarı 
başlan&:ıcmda oldurmek lazım gclecegıni 
il .. ve ederek ıu tedbirleri tavsıye edi • 
yor: 

ı - Fransa, İngiltere ve Amerika ile 
ticaret vaziyetimizi normal hale soka -
cak muahedeleri bir an evet yapmak ve 
tatbik mevk.iine koymak, 

2 - lktısadiyatımızı beynelmilel va
ziyetlere g<iııre ayarlamak, 

3 - Dahilde toptancıların elinde bu· 
lunan malları tesbit ederek bunların ii -
yatı üzerinde oynanılmasına mani olmak. 

4 - Muhtekirlere karşı Almanya, İn
giltere, Fransa ve hatta Balkanlarda alı
nan ııiddetli tedbirlere mümasil tcdbı r·· 
!er almak, . 

S - Dahilde yetişen mah1Ulitm fi -
yatlanru yiıueltenleri ıiddetle cezalan
dırmak, 

6 - Yerli fabrikalarımızın iıtihsali • 
tını ucuzlatmak, 

7 - Bütün bunları yapahi1111ek için 
hükumetçe hazırlanan meni ihtiJcir ka -
nununu biran evet melliıten $ıkannak.,. 

Türkitepoat'taki tahkikat 
Tan ıuetesinin verdiii blı- habere 

cöre Turkiıepoat matbaaıında palis ta· 
rafmdan taharrıyat yapılmıı ve bazı ve
aaik elde cdilmiıtir. 

Türkiıepoıt mensupları, Pravda rw 
gaıeteııinde çıkan maule ile Molotof'uı 
Tilrkiye'yi alika.dar eden beyanatının 
kell<li matbaalarında basıldılını itiraf et
miılerdir. 

Yeni Sabah 

Milletler Cemiyetinin kararı 
Hliıeyin Cabit Yalçın. Milleıle.r \.e • 

miyetinin kararı, bllflıiı altında, Ru~ya. 
nın miltecavlz olarak t.a.ıundıimı vo JlılıJ. 
letler Cemiyeti s;ers;eveainin dııında bı
rakıldıiını kaydederek diyor ki: 

" Bu karardan sonra, Sovyetler Bir
liii Milletler Cemıydı içınden çıkmış 
demektir. Bunun, Sovyetler Birliii için 
maddi ve fili bakımdan hiç bir deiiitik
lik ifade etmiyeceii qi.kirdır. Ancak. 
manevi bakımdan meaelenin büyük bir 
chemiyeti ve bir delilcti old~ in.kir 
kabul etmez. Sovyetler Birliiiniıı tim -
diye kadar en bilyilk kuveti bir ideal 
temsil etınes1nde idi, manevi cazibesın
de idi.,, 

Muharrir, mıi!nakeıaya tab•mmülii bi
le olsa., rene bir ideolojQre dayanaıı. Sov
Yet rejiminin kahraman ve ıulh &mili !in
lere karşı yaptıfı tecavüzle dünyada 
mevcut olan maııcrvt sempatisini kendi 
kendine yıktığını söylüyor • 

İKDAM 

Türk milleti halinden ve 
iıtikbalind~ emindir 

Abidin Daver, "Tiirt milleti baHn • 
den ve iıtiW>ilinden emindir" baılıiı al
tJ11da bqvc.kiJ Dr. Refik Saydam'm eon 
nutkunu tahlile devam etmektedir • 

Cümhuriyet rejiminin ileri hamlele • 
rini, bilhassa iktıaadi sahadaki yeni inki
pfları birer birer ve rakamlarla teba -
rüz ettiren muharri hulisaten diy0r ki: 

"Başvekil, aon nutkunda, yeni iktı • 
sadt in.kipi iıuk1nlanıuızı efkin umu -
miyeye bildirirken, milli fabrikaların 
kurulduiu mahaller ve civarları için bi. 
rer iktıaadi hareket. wnran ve refah 
müjdecisi olduklannı da aöylemekle bir 
hakikatı ifade etmiıtir.,, 

Motorin Halleri 
Ticaret Vekaletinden tebliğ edil

miştir: 

Petrol ve müıtakları fiyatlarının 
her tarafta yükselmekte olmasına ve 
Romanya piyaaaıında iıe fiyatlar a
zim bir nisbet dahilinde ve muntaza
man tezayüt ettifi halde son motorin 
hamulelerinin ancak mezkur memle -
ketten getirilebilmiJ bulunmasına bi
naen motörin fiyatlarının arttırılma
sı zarureti hasıl olmuş ve aşağıda ya
zılı azami fiatlar 15 ilkkanun 1939 ta
rihinden itibaren tatbik mevkiine kon 
muştur. 

1. - İstanbul, İzmir ve lskcnderun
da depo fiyatları dökmede kilo başı
na 9 kuruı ve çift büyük tenekede 
329,20 kuruı olarak tesbit edilmiştir. 

Binaenaleyh, her yerdeki cari fivat-
~ra: -

Dökmede kilo ba~ına: 2,46 kuru' 
Çift tenekede: 73.80 " 

ilave edilmi§tir. 
2. - Benzin ve gazyağı fiyatların· 

da değişiklik yoktur. 

Rektör Ye Maarif Müdürü 
döndüler 

htanbul, 16 (Telefonla) - Birka; 
gün evci Ankara'ya gitmiş olan üni· 
versite rektöril Cemil Bilsel ve maa
rif mlidürU Tevfik Kut bugün şehri
mize döndüler. 

val fiyatlarına yapılmıJ olan yüzde et
li zamdan başka son günlerde fiyat· 
larda çuval batında yirmi kuruş bir 
ilave yapıldığı yolunda ileri sürülm~ş 
olan iddialara kartı çuval tüccarları 
fiyatlarda böyle ihtiklr bulunmadığı
nı ıöylemigterdir. Bu husus hakkın
~~ t:t~ikat Jcvam etmcktcdır, 
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B. Raif karadeniz'in radyoda konferansı 

Gümrük ve İnhisarların 
tasarrufa yaptığı hizmet 

Gümrük Ye lnhiıarlar Vekili B. Raif Karadeniz Tasarruf Haftası 
Clolayııiyle dün aktam Ankara radyoıunda deierli bir konferans ver. 
mittir. Konferanı ıudur : '-

"- Deierli dinleyicilerim: 
Bu hafta içinde size hitap eden bir çok 

•esler, tasarrufun manasını ve eheıniyetini 
i.ıah ederek, çalııahm, tasarruf edelim. 
yerli mah kullanalım diyorlar. 

Ben bunlara yeni teyler ilive edecek 
deiılim. Sadece bu huıuıtaki cörü,Jerimi 
ifadeye çahtarak kısa bir konu$ma yapa • 
caiım. 

Aziz yurttaılanm; 
Biliyorsunuz ki: iktısadl varlık bir 

milletin iıtinat edeceii en büyük kuvettir. 
Bu varlık yurd içinde fertlerin. cemiyet • 
lerin teeekklilleri ve devletin sahip oldu;,.. 
ları kıymetler: türlü celir kaynakları ve 
vasıtalanıım heyeti mecmuaıı.cbr. 

Bunların en çoiuna ve en deierliıine 
uhip olan milletler cihanın en bahtiyar 
ve en lnıvetli mevcudiyetleridir. Beıerın 
bayau mlicadele ile ıeçti. Belki de dıinya 
durdukça böyle devam edecektir. Ancak 
aon .1&manlarda bunun ıekli deiiıti. Dev • 
rimooe milletlerin mücadelesi aa.dece iktı
aadl muharebe ve Krvet çarpıtması halini 
aldı. B~ Avrupa harbı bile bundan 
başka bir teY delildir. 

Uzun aeoeler ıüren çetin ve öldürlicll 
muharebelerden sonra cUmhuriyet, vatanı 
harap ve perifan bir halde bulmuıtu. Onu 
imar etmek onun üstünde bir milli servet 
vucuda cetirmek lbmıdı. Bu yapılmadık • 
sa yafalDIYa imlıcln yoktu. Bunun çaresi 
iıae bir sok ıeylerln yapdmasm ıicabettiri-
7ordıı. 

Milli aanayilıı tesili, demlryollarmnı 
bııası, ıı:iral mahsullerin ıslahı ve arttırıl
ması ve tllrlii mali müe11eseler kurulma
ıı iktıaadl kalkınmanın icabeyJediii ıair 
seıitli bir çok itlerin yapılması ve mem • 
leketin her veçhile cihazlandırtlması en ön 
plinda selen busuılardandı. 

Bunları yapabilmek için tek vasıta va
tandatın kolu onun tasarrufu ve onun ser
veti idi. Eveli onu korumak ve onun bi • 
riktirmeaini temin etmek lbımdı. Cümhu • 
riyet ilk kurulduiu ıünden beri var kuve
tiyle bu hedefe eri101iye çalııtı. Bütün 
devlet teıkilitı, içtimai müesseseler mad
dı ve manevi bütün vasıta ve kuvetler hep 
bu uturda seferber oldu. 

Nasıl çahııldrfı ve devlet teıeklı:lille • 
rlnin bu ıayeye teveccuh eden ııayretleri 
hepinizce maldmdur. 

Mali teıekküllerlml.z iptidai maddeleri
mizi iıliyen biıyük fabrikalar kurdu. Hu -
auıl sanat müeaaeseleri himaye edildi, yer
altı acrvetlerimlzin işletilmesine ebemi • 
yet verildi, zirai iıtihaalin çofalması ve 
iyileşmesi için yapıcı ve yaptırıcı türlil 
müesseseler meydana cetirildi. 

Devletin. hususi idarelerin ve belediye
lerin imar hareketleriyle bir çok eserler 
vucut buldu. Sanayi ve ticaretin muhtaç 
olduiu krediyi ve lıcolayh1dan temin edi
cı mali muesseseler faalı) ete ııeçti. Bir ta
raftan mekteplerimizde cençlere bu fikir 
aıılandı, bir taraftan da Uluaal Ekonomi 
Te Arttırma lnuwna mlllette tuarnıf •• 
yerli malı kullanılması itiyadının kökle~ • 
mesi için çahıu. Bunların hepsi vatan • 
daım ıervet yapmasına ikt11aden lralkm • 
masına ve kuvetlenmesine matuf hareket
lerdir. 

Bu faaliyetlerin her birisinin bu pye
ye nasıl hbmet ettiklerini ayrı ayrı izah 
etmek burada uzun ıürecektir. Makaadımı 
iyice ifade etmiı olmak için ıizlere devlet 
teıekküllerinden sadece bir ikisini ve ter
cihan baıında bulunduium teeeklriillerin 
bu uturdaki hi.rmetlerini kıaaca tebarüz et
tireceiim. 

Gümrük tqkilatı 
Giimrük tetkılatını e.ıe ala!mı: 
Eakiden ııümriik resminin miınhasıran 

hazıneye para topiamak için konulmu:; oır 
vc:rcı oıd11&u telaluıı vardı. :saıtanat dev
r..nı..c ba,,.lla nıc:mıc.lletlere ınıaç c..uıe1:ci( 
malıarımızuan resım umak memıekcte .cı • 
recck yabancı maııara ıelınce ounJaıoan 
alınacak ırumruk resminı muayyen bır had
den yukarı çı.llarmamayı muaheueıerıe oı
JlCr muıeue.c .ıı:arıı tc.ullluı euncıı: ye ııııu.
yormuıı ııbı bır de yurd ıc;ınde bır yerden 
dı~er yere conderılecek maııar ıçı.n de ay
ru.a kara ıumruklrı kurarak dev.et .tıesa • 
bma para toplamak hcp bu batıl telakkının 
e .. cr.erı ıdı. Mılli ıktısat bu tazyık altın
a" .11: .ırulamazdı. 

Cıimhurı:yet devrinde ihraç edilecek ve 
memlekete para &eteirecek mahsullerden 
bılikis bazıları ıçın ıcabederse ustelık 
prim vermek, ithal edılecek mallardan 
memlekette istihsal edııen \':: yapılan mu
masıllerını korumak ıc;ın icabede.n nııbet • 
te verıi istemek yolu açılınca: milli iktı
aat uyanmıya ve resim hadlerının ıııabetl: 
bir ıekilde tak.dir ve tayini iıi tek4miıl et
tikçe de yavaı yaavı tee111uıe basladı. 
Yurd ıçinde mevcudiyetlerını curur ve 
iftıharla seyrettigimiz fabrikaların ve a • 
ttlyelerin kuruluşunda ve onların gunden 
ıune artıııında bu sıstemin pek buyuk hiz
meti oldu, Sadece bunda deıil her ııilııkU 
kazancımızdan ihtıyaçlanınız dıııınoakinı 
ayırarak az veya çok biriktirdiiimız para
lrın ve sair kıymetlerin husulünde hep bu 
ııstemın faydası cörüldil. 

Bu&"ıinkü ıumruk teıkilltı vatanı ha • 
riçten vukubulacak silahlı tecavüzlere kar
tı hudutlarda bekliyen bir ordu gibi yur
dun servetini ve iktııadi varlığını bekliyen 
ve koruyan ikinci bir ordu halini aldı. 

l nhisaı lar tef ki lata 
İnhisarlar teıkilitının da millı tasarruf 

ve ıktısada hizmetleri az olmamı!jtır. ifa 
warenın çalışma mevzuları arasında bulu
nan tut.ın milli mahsullerimizin en deKer
lıı.ıdır. ... optaıt.arımızın kendisınc has fe
yiz ve bereketi iklimin hususiyeti tlirk 
tutıinunu me:nleketimiz içın iktısadi bir 
imtiyaz halıne koymuştur. lstatiı;tıkıcriınız 
bize auır.teriyor ki dılızyanın 32 milleti ve 
memle.cetl sig:ıralarının rayiha, içim . ve 
yanma kabilıyetlerini ıslah için harnıarJa • 
rına tUrk tütumi karı§tırmalaa ve bunun 
içın de bizim tuttinlerimizi aramaktadır • 
lar. 

İnhisarlar idaresi her tarafta araştrma· 
lar yaparak tiıtütnun topraklarımızın iyi 
yetişen kısımlarında ekilmesi için mıntaka
lar ayırmak bir tutun enstitüsü kuraıak 
tutün cinslerinin ıslahiyle ufra$mak, tıi · 
tünün toplanması, kurutulması. bakımı ve 
dinlenmesi usullerini öiretmek, zürraa a
vans dağıtmak, satı$ zal!lanında pi)•asala
ra ılrerek bunların düıük fiyatla elden 
çıkmasına mlni olmak ıibi müessir faali
yetlerle bu mahsulümiızün değerini koru • 
makta, ıarap ve emsalinin imaline yarıyan 
diğer mahsullerimizin himayesi için de 
mthnasil yardımlarda bulunarak bunların 
da en iyi ıekilde istihsal edilmesine çalı1-
maktır. 
• J)undan bllflıa febriir&Jannda muhtelif 

müess~se.ve atelyelerinde her sene 15.000 e 
yakın ışçı çah§"Urmak suretiyle binlerce 
aileye k_aza.nç temin etmektedir. 

Makın~ ve kimya işleriyle ugraşan yüz
l~rce tcknı~yen ve binlerce işc;i bu idare
nın. muhtclıf fabrika, atelye ve mücssesc
lerındc ç~lışarak yctışmekte olup bun.ar 
memleketın teknik bilgili insanları mevcu
dun~ ~atılarak milletin becerikli çalışma 
ve !S~ıhsal hususundaki kudret ve kabıli • 
yetını ayrıca artırmaktadırlar. 

Muhtelif teıekküllerin 
tasarrula hizmeti 

İıte muhtelif te~ekkullcrın h:r birH 
~u ıeki_lde mütalea olunur ve faaliyetleri 
ıncelenırse hepsiııın ya do&rudan doğruya 
~eya dolayısiyle tasarrufon ve milli ııerve
tın husulune yardım ettikleri görullır. Hele 
yurttaıın biriktirdiğini bıınkalara vermesi 
ve yerli malı kulıanma ı bu çnlışmalara 
bilseniz ne kadar hizmet etti. Bankalarda
ki kiiçlik ta,sarrufların li ek nu hıç dcı.eceit 
öadar az bir ral:amdaıı b ,şlıya ak yuz m i
yonu aıu. Ferdin cemi)etc açtıı;ı bu kre
di bankalardan i• sahalarına yayılarak 
memleketin iminna ve kalkınmasma yar
dım etti. 

Yerli malı kullanılın.ısı sayesinde yı.•rt
ta kurulan sınai mliesseselerimi:r.in istih • 
aalatı memleketin bir yıllık sınai madde • 
ler istihlak mikdarını üçte ikisinden faz -
laamı yurt içinde temın edecek dereceyi 
buldu. 

Hulisa biribirini tamamhyan bütiin ça. 
hemalar ve ıayretler milli servetin birık • 
mesine ve çoğalmasına amil oldu. 

ıs &ene ıüren bu çalışmalardan ıonra 
elde ettiğimiz netice bıiyük olmuştur. 

Şıiphe yok ki bugün daha varlıkl ıve da
ha miıcehhez bulunuyoruz. Çeşıtli eserlere 
tlirlü türlü istihsal vasıtalanna sahip ol • 
duk. Şimdi milli iktısarımız sarsıntılara ve 
buhranlara tahammül edecek haldedir. 
Milli celir günden güne artmakta ve her 
yıl biriktirdiklerimizin yekiinu biraz daha 
kabarmaktadır. İstikrar bulmuş bir para • 
mız, muvazeneli bir bütçemiz var. Yaban
cılara muhtaç olmaksızın milli sanayiimizi 
yaptacak ve onu ileri götlirecek ve her 
türlü imar işlerimizi yapacak teknisyenle
rimiz yetişti. Bundan ıonra bu faaliyetle
ri ateşli bir imal ile yiırütecek ccnç nes
limiz var. Artık çalısmak ve ilerlemek için 
kifi vasıtalara aahip bulunuyoruz demek -
tir. 

Ancak aziz yurttaş; 
İstediklerimizden henüz uzakta bulu • 

nuyoruz. İleri g'tmiş milletlerin saflarına 
kadar gelebilmek ic;in itiraf etmeliyiz ki 
daha çok çalışmak ve hızlı yürümek mec • 
buriyetindeyiz. Devlet teşkilatının bu yol
daki gayretleri ne kadar c;ok ve verimli o
lursa olsun bunlar nihayet yardımcıdır. 

Milli serveti yapmak için asıl iıı ıenin 
çahpnanda ve senin biriktirmendedır. O -
nwı için .özleriml bitirirken sana hitabe • 
den bUtUn ıesler gibi benim de dıle m 
şu olacaktır. Çalıı:alım. tasarruf edelim 
ve her zaman yerli malı kullanalım. 

Esasiye hukuku 
Anayaaa Hukuku 

Yazan: Oıman Nuri Uman. Cüm -
huriyet Merkez Bankası Hukuk mü
şaviri. Bir cilt: 300 sayfa. 

Bu eser klfisik bir hukuku esasiye 
kitabındaki bütün bahisler alınmış, 
teşkilatı esasiyemizin tarihçesi, 
emelleri ve hükümleri üzerinde du • 
rulmuş bolşevizme, faşizme, nasyo • 
nalizme temas edilmiş kitabın sonuna 
teşkilatı esasiyemizin say ve tekamü
lünü gösteren siyasi ve teşrii vesika
larla bütün tadilleri muhtevi bir teş
kilatı esasiye kanunu konulmuştur 

Fiyatı 2 liradır. Tevzi yeri: Ankara· 
da Akba ve Tarık Edip, İstanbul'da 
Üniversite kitap evleridir. 

Havacılık ve spor 
Tilrk Hava Kurumunun organı olan bu 

değerli mecmuanın son sayısı, gedıkli yu
vasına tahsis edilmiştir. Bu sayı havacı
lığrmızla alakalı olanların üzerinde dikkat 
ve ha11asiyetle durduğu bu bahiste bir çok 
dikkate decer nıalümat ihtiva ediyor. 

Batyaır, Falih Rıfkı Atay'ındır. Türkl
ye'nin en ıenc; pilotiyle yapılmış bir re
portaj, havacı mualliınlcrin hayatı, lnönU 
kampında kanatlı gençlik, ve hava kurumu
nun faaliyeti hakkında son haftalar içinde 
Turkiye rr.atbuatmın neşriyatından alınmış 
ıeçme yazılar mecmuayı ııislüyor. Harp 
tı:ııyyareciliğir.de fazla suratın zararı baıı
lıkh yazı, bilhassa enteresandır. 

Dergi bu sayıs;yle abonmanlarma yeni 
bir hıımette bulunmaktadır. Havacılık 
spora ab?ne olanlara yekfinu 150 kuruşu 
geçmemek ü:ı:ere eu kitaplar hediye edil- ı 
nıekted·r: Aka Gündüz'ün Yıldız romanı, 
Mc:.~et Behiç'in Orhan'ın tııyyareciliği, 
Saffet Ziya'mn Nasıl giyinmeli, Yunus Na
d:'nin Kırk dokuz saat zeplinle seyahat, 
Server Ziya'nın Pervane, Yaz bulutu, Ga
latasaray kitapları vardır. 

A R K l T E K T (Mimar) 
Bu mimari derginin 103 - 104 cü sa

yıları zengin münderecat ile intişar 

etmiıtir. Bu sayılarda, Mimar Seyfi 
Arkan'ın Tahran türk sefaretanesi, 
Mimar Sedat Eldemin Nevyork ser
gisinde türk pavyonu ve diğer yapıl
mıt bazı eserler ile, mimar Behçetin 
iklim ve yapı dertleri yazısı, Mimar 
Necmettin'in Aydın'da lsabey Camii 
dokümanları, Mimar Sedat'ın ameri -
kan otel odaları tetkiki ile sergiler 
hakkında bir yazı ve mütenevvi mima· 
rl haberler ve piyasa cetvelini ihtiva 
etmektedir. 
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KAPANA GİREN GEMİ 
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RADYO .UİFUZYuN .POSTALARI 
TÜRKİYE ANKARA 

Radyosu Radyoıu 

PAZAR: 17.12.1939 

DENiZCiLiK iŞLERi 
MOTEHASSISI 

ARKADAŞIMIZ YAZIYOR: 

D ün gelen haberlere göre, Ad-
miral Graf von Spee zırhlısı, 

dün gece yarısına kadar Montevi
deo'da kalmak müsaadesini istihsal 
etmiştir. 24 saat yerine daha fazla 
müddet kalmak için nasıl müsaade 
aldığı.nı bilmiyoruz. Devletler hu
kuku kaidelerine göre, 24 saat kal
ması lazımgelirdi. Fakat alınanla
rın ricası üzerine Orüguay'ın bu 
müddeti çoğaltması geminin zararı
na olmuştur. Çünkü, bir taraftan al
man gemisi, yaralarını tamir eder
ken diğer taraftan da başka ingiliz 
harp gemileri Montev-ideo açıkları
na gelmişlerdir. Dünkü gazetelerde 
çıkan ajans haberleri İngilizlerin 
beş gemiden mürekkep olduğunu 
bildirmişler, fakat isim zikretme· 
mişlerdir. Yalnız dünkü gazeteler
de çok dikkate değer bir haber da· 
ha Yardı ki ingilizlerin Renown 
muharebe kruvazörü ile yeni Ark 
Royal tayyare gemisinin (almanla· 
rın batırdıklarını ilan ettikleri ge
mi) bugünlerde Ümitburnu civarın
daki Cape - Town (Kap Tovn) dan 
geçtiklerini bildiriyordu. Bu iki ·ge
minin tam yolla Montevideo'ya doğ
ru yolda bulunduklarını tahmin et
mek giiç bir şey değildir. 

Tam bu satırları yazdığımız sıra
da, Londra'da türkçe neşriyatta bu
lunan İngiliz radyosu, Ark Royal 
tayyare gemisi ile Renown (Rinavn) 
muharebe kruvazörünün ve fransız
ların Dunkerque (Dönkerk) muha
rebe kruvazörünün Montevideo'ya 
doğru yolda bulunduklarını haber 
verdi. Aynı zamanda, Achilles (A· 
kilis) ve Ajax (Acaks) hafif kru
vazörlerinin alman gemisini bekle
mekte olduklarını da bildirdi. Exe
ter (Ekseter) kruvazörünün ağır 
yaralı olduğu ve süratini kaybetti
ği için, muharebe sahasından uzak
laştığı anlaşılıyor. Exeter, yaralı· 
larını Arjantin'in Belgrans limanı
na çıkarmış ve kendisi tamir edil· 
mek üzere, Cenubi Atlaa Okyano
aunda bir lngiliz mUstemlekeai ve 
deniz üssü olan Falkland adalarına 
doğru gitmiştir. 

Umumi harpte, alman kruvazör 
filosuna kumanda etmiş ve bugün 
de Montevideo'da kapana girmiş 
va·dyette bulunan cep zırhlısına is
mini vermiş olan Admiral von Spee, 
işte bu Falkland adaları civarında 
mağlQp olup batmııtı. 

Ş imdi Admiral von Spee ı;ırh

lısının ne yapacağını ve akı· 
betini tetkik edelim. 

Evela ıunu ıöyliyelim ki bu ge
mi, Montevideo limanına kaçmakla 
ve orada kalmakla hata etmiştir. 

Bir ajans telgrafına göre mahruka
tı bitmiş imiş. Bu takdirde, mazotu 
bitmeden evet, daha ciddi ve daha 
cesurane harp ederek üç ingiliz 
kruvazörünü hiç olmazsa yaraladı
ğı Ekseter'i batırmağa çalışması la
%lmdı. Haydi İngilizler daha ağır 
bastıkları için batıramadı, diyelim. 
Bu takdirde de, Montevideo'dan 
sarnıçlarına mazot doldurduktan 
sonra hemen yola çıkacaktı. Bu 
takdirde, karşıaında yalnız iki ha
fif ingiliz kruvazörü bulacaktı ve 
15 lik toplarla mücehhez olan bu 
gemilerle harbe tutuıarak onları ba· 
tırmağa uğraşacaktı. Kıç taretinin 
hasara uğrıyarak üç 28 lik topunun 
sukut etmiş olmaaı, böyle yapması
na bir mani teşkil etmezdi. Çünkü 
baş tareti ve bunun 3 tane 280 liği 
vardır. Ayrıca bordalarında 8 tane 
150 lilik vasat top vardır ki bunlar 
da İngiliz kruvazörlerinin 152 lik 
toplariyle eıittir. Almanın 3 tane 
28 liği bu hafif ingiliz kruvazörle
rini birer tam isabetle havaya uçu· 
rabilir. Onun için, ma:zotunu aldık
tan sonra, hemen denize açılsaydı, 
yalnız iki hafif kruvazörle harp e
deceği için ağlebi ihtimal, bunları 
yaralıyabilir, hatta batırabilirdi. 

Halbuki alman zırhlısı böyle yap
mamıştır. Harp ederken göstereme
diği cüretkarlığı ve taarruzt ruhu, 
bitaraf bir limanda, emin bir vazi
yette yatarken de gösterememiştir. 
Limanda, va:ziyeti soğukkanlılıkla 

muhakeme ederek en iyi kararları 
alabilirdi. Bunu yapamadı, bila -
kis Montevideo limanında mümkün 
olduğu kadar fazla kalmağa çalı§
tı. Şimdi. bu limanın önünde İngi
liz gemileri çoğalmıştır ve daha da 
çoğalacaktır. Bunu bildiği için İn
giliz diplomasisi de Urüguay hü
kümetini fazla sıkıştırmamıJ, sade, 
ilerisi için fena bir misal teşkil et
mesin diye icabeden teıebbüılerde 
bulunmakla iktifa etmiıtir. 

Graf Spee 
Bir çaresini bulup ta büyük gemiler 
yetişmeden İngiliz hafif kruvazörlerinin 

elinden kurtulamazsa mahvolacaktır 

Ş imdi ne olacak? İki ihtimal 
vardır. 

1 - Admiral von Spee limandan 
ve Uruguay kara sufarıncian çıkar 
çıkmaz İngiliz harp gemileriyle mu
harebeye tutuşmağa mecbur olacak
tır. Eğer, limanın ağ:zında, bazı ha
berlere göre, yalnız iki ingiliz ha
fif kruvazörü, Achilles ile Ajax 
varsa, bunların üzerine saldırması 

lazımgelir. Gece karanlığında gö
rünmeden limandan çıkması ve en
gine açılması ihtimali pek zayıftır. 
Cilnkü ingili:ı: gemileri buna mani 
olmak için icabeden tedbirleri al
mışlardır. Bu itibarla muharebeye 
mecbur olacaktır. Akıl ve mantık 
İngiliz krııvazörlerini. ya ağır hasa
ra uğratarak yahut batırarak bun
ların elinden ku-:-tulmağa çalışması
nı, yani taarruzi har::-ket etmesini 
amirdir. Yok eğer, limanın öniinc!e 
S ingiliz gemisi bekliyorsa, o za
man ümitsizce ölüncüye . kadar dö
ğüşmesi, ve şerefli bir şekilde bat
ması icabeder. 

Eğer, ingilizler yalnız iki hafif 
kruvazörden ibaretse, bunlar, tam 
yolla Montevideo'ya gelmekte olan 
büyük harp gemileri yetişinciye ka
dar, alman zırhlısını sadece takip 
edeceklerdir. Bu imkana da malik
tirler. Çünkü süratleri alman zırh
lısından 6 mil fazladır. Bu sürat 
farkı sayesinde İngiliz kruvazörle· 
ri almanın müessir menzilinden dı
şarda kalacaklar ve öteki büyük ge
miler gelinciye kadar, teması kay
bctmemeğe çalışacaklardır. Ilir yan
dan telıizle de almanın r.e tarafa 
dotru kac;tıtını, bUyUk g_e~l1•r• 

mütemadiyen haber vereceklerdir. 
Netekim, büyük harbin başında Gö
ben ile Breslau, Messina limanın~an 
çıkıp Çanakkale'ye doğru kaçarlar
ken İngilizlerin Gloucester kruva
zörü, mahrukatı bitinciye kadar al
man gemilerini takip etmiş ve tel
siziyle ingiliz amiralına malCtmat 

vermiş, fırsat bulunca da Breılau 
kruvazörüne yetişerek ona birkaç 
mermi atmıştı; hatta bir iki isabet 
de temin etmişti. 

A dmiral von Spee bir çaresini 

bulup da büyük gemiler ye
tişmeden ingiliz hafif kruvazörle-
rinin elinden kurtulamazsa akıbetı 
mahvolmaktır. Çünkü Renown 6 ta
ne 380 tik top taşıyan ve 31,5 mil 
süratinde müthiş bir muharebe kru
vazön.id .. r. Ark Royal da tayyare
l::riyle mücadeleye i~tirfık edecek
tir. Üstelik Dunkerque adlı fransız 
zırhlısı da B tane 330 hık toplarla 
miicehhez ve 31,5 mil süratindedir 
Bunlar, alman cep zırhlısını dera
kap denizin dibine indirebilirler. 

2 - Alman gemisinin kumanda
nı, Montcvicleo'<lan çıktıktan sonra 
eğer Üriiguay karasuları seyrisefe
re müsaitee, bu sulardan çıkmadan 
Rio de la Plata mansabını şimali
garbiye doğru takip ederek Arjan
tin karasularına gidebilir ve oradan 
da bu memleketin hükümet merkezi 
olan Buenos - Aires limanına ilti
ca edebilir. Bunu yapmakla ne ka
zanır? Mukadder akıbeti birkaç gün 
daha uzatmaktan başka bir şey ya. 
pamaz. Çünkü, orada da 24 saatten 
fazla kalamaz. Kalsa bile bu kapa
lı denizde geçirdiği günler, hep 
kendi aleyhinedir. Çünkü ingiliz 
gemileri tam yolla gelmektedirler. 
Gene ya çıkıp harp etmeğe, yahut 
da harp sonuna kadar, kalmak ilze
re teslim olmağa mecburdur. Bu 
takdirde l'.fontevideo'ya teslim ol
ması daha doğrudur. Ama alman 
lııurnandanı 'R.n•nna - A i r~a'.i n ::ı hu . _ 
havasını Montevideo'nunkine ter-
cih ediyorsa o başka ... 

Bakalım, alman gemisi ne yapa
cak? Şerefli ölümü göze aldırarak 
denize mi çıkacak, yoksa bitaraf 
devlet!erden birine teslim mi ola
cak? Bunu bugün öğreneceğiz. 

*** (" "" .......... " .............................................................................. "' ... . 
Güzel vitrin müsabakası l 

Onu_nc? Tasarruf ve Yerli Malı Haftası münasebetiyle birçok yerlerde olduğu gi
bi ıehrımızde. de bir "vitrin müsabakası., tertip olunmuştur. Yerli ma 1ı satan bütiın 1 

mağazalar vıtrinlerini güzel memleket meyvalariyle fabrikalarımızm md,ariyle 
ve ~rd mahsulleriyle süılemiıılerdir. 

Tıc~ret ve Sanayi Odası umumi katibi B. Celil Akyiirek'in de dahil bulundufu 
bir jürı hey~t!. iki gündenberi vitrinleri dol aımaktadır. Dün de ö~leden evet lsmetpa • 
ıa Kız .en.stıtusü atelyesinin vitrinleriyle Yeni:ıehirdeki bir çok mağazalar gezilmiıı 
ıüze~. ":'ıtrınle~i tetkik olunmuştur. 

Jurı heyeti buıünlerde kararını verecek ve derece alanlan tesbit edecektir. 

12.30 Proıram, ve memleket saat ayan. 
12.35 Aj~ı ve meteoroloji haberleri. 
12 50 Turk muziııi · buyuk fasıl heyetınden 
karışık program. Çalanlar: Ha.kın Der• 
man, Şerif Içli, Ha&an Gur, Hamdi To• 
kay, Zi.ıhtü Bardakoglu, Ba&ri lJ fler, Iz
zettin Okte. Okuyanlar: Miızeyyen, Mef• 
baret, Safiye, Semahat, Melek Tokcö&, 
Mustafa, Celil, Tahsin. 

13.30 - 14.30 Müzik (kus;uk orkestra· ıef: 
Necip AŞkın). 
1 - Martin Utıl: Grinzina'e tekrar sit
meliyim (valı). 
2 • Puccini: Al Bohem operaamdan fan
tezi. 
3 - Hain.z Munkel: Venedilı: baurua 
(serenad). 
4 - Fran.z Leha.r: vals. 
5 • Joh. Straun: Viyaan ormanları cf.ı 
ıanHi (vala). 
6 - Joh. Straun: Polka. 
7 • Rossini: Mozaik. 

18.00 Program. 
18.0S Memleket aaat ayan, ajana Te ~ 

teoroloji haberleri. 
18.25 Müzik radyo ca.r orkestruı. 
19.00 Çocuk saati. 
19.30 Turk müziği CaJanlar: Vecihe, R .. 

liat Erer, Fahire Fenan, Refik Fersau. 
1 - Okuyan: Necmi Rıza Ahıslı:an. 
1 • Şehnaz peırevi. 
2 - Ali bey • hicaz ıarkı: (Derdimi aıw 
zctmee:e o auha). 
3 - Nedım ·hicaz aarkı: (Yüceldilıce ,.u .. 
cel.di). 
4 - •••• - hicaz ıarkr : (Gülıeni hiiınilne 
kimler varıyor). 
S - Dede • hicaz •arkı: (Şu kartıki dal• 
da bir yeşil çadır). 
6 - Hicaz saz semaisi. 1 
2 - Okuyan: Semahat Özdenaee. 
1 • Reşat Erer • keman taksimi. 
2 • Lemi • huseyni ıarlu: (Zaman olur 
ki). 
3 • Lemi • hiıseyni şarkı: (0 ılizel &'Ö.,_ 
terle bakmasını bil). 
4 • ••.• • eviç turkti: (YürüdiiJcçe ıervi 
boyun). 

20.15 Turk müziği: Halk tlirküleri tnebo· 
lulu Sarı Recep tarafından. 

20.30 Konuşma (Onuncu taı;arruf ve yeril 
mallar haft111 münasebeiyle ulu&al eke· 
nemi ve arttırma kurumu namma Ziraat 

Vekili Muhlis Erkmen). 
20.45 Turk muz iği: fasıl heyeti. 
21.30 Mıiıik: oda müzigi • yaylı sazlar 

kuarteti. 
Birinci keman: Licco Amar. 
İkinci keman: Enver Kapelman. 
Viyola: İzzet Albayrak 
Çello: Mesut Cemil. 
L. van Beethoven'den: Kuartet oıı. 111. 
No. 2, sol majör. 

22.00 Memleket saat ayan, ajanı haber• 
lcri. •• 

22.15 Ajanı spor ıerviıi. . 
22.25 Müzik (cazband • Pl.). 
23.25 • 23.30 Yarınki proıram ve kapanıs 

Ilugün ve bu gece 

ULUS Sinemasında 

YENİÇERİ 
HASAN 

Tür(e sözlü Türk(e lfttll 
Beatekirlan: ART AıK1 • 

SADl. ZEKl 

Okuyanlar: MUALLA - NU
MAN IÇLISES HAMİYET 

DUYGULU. 

.. 

Musiki heyeti: Kemani SADi 
- Kemani DEMIRALI • Ka
nuni AHMET - Klarnet .ŞOK. 
RO. Udi ZEHRi - RekkaM 

AYŞE MÜJGAN 

ilahiler • peırevler - semailer 
gazeller • ,ancılar Ye raka 

havalan 

ilaveten: 16 cı yıl cümhuri
yet bayramındaki muazzam 

resmi geçit ve Milli Şef 
iSMET INÖNÜ'nün 

nutukları 

Metronun en ıon dünya hava
disleri ve renkli Miki .. 

Seanslar: 2,30 - 4,30 • 6,30 ua 

10 - 12 ucuz matinelerinde 

KADRİL 
Baı rcllerde : 

Gaby Morlay Sacha Guitry 

TL: 6294 -

Mühendis ve Mimarlar i(in 
bir kanun projesi 

_:!111111111111111111111111111111111111111. 

Ulusal istilılakin artması, yerli l = Hı"zmel erbabı vergı"lerı" = 
malı kullanmakla gerçekleşir. : 5 -

• ••• t = = 
Nafıa Vekaleti, mühendislik ve mi

marlık kanununu değiştiren bir ka -
nun projesi hazırlamaktadır. Bu pro
je ile, Mühendis mektebini bitirmedik 
leri halde kendilerine "Yüksek mühen 
dis,, salahiyeti verilmiş olanlara, Yük
sek Mühendis mektebi mezunlarına 

tanınan hakların da verilmesi tek • 
lif olunmak~adır. 

Sinop'ta hava korunma 
tecrübeıi 

Sinop, 16 a.a. - Bu sabah saat 10 
da burada tayyare hücumuna karşı 

korunma tecrübesi yapılmıı ve mu • 
vaf fakiyetle ...aeticelemniıtlr. 

- ve · -- -- -
Akdeniz seferlerinin Hayf aya § lalbikatı 5 

temdidi : : 
İstanbul, 16 a.a. - Münakalat veka- : (Kazanç, buhran, muvazene, ha- 5 

Jeti, Akdeniz seferlerinin Hayfaya ka E va kuvetlerine yardım vergile- : 
dar temdit edildiği takdirde mevcut : riyle tevkifat cetvelleri). : - -vapurların bu işi karşılayıp karşılıya- : Yazan : 
mıyacağını deniz yolları idaresinden E NiHAD ALI ÜÇÜNCÜ =--
sormuştur. _ _ 

Deniz yolları idaresinin bu httsuı- : neşredilmek üzeredir. : 
ta yapmakta olduğu tetkikle müsbet '=iı111111111111111111111111111111111111ı;:' 
netice verdiği takdirde Akdeniz va-
purlarının Hayfaya kadar temdidi ih
racatımızın inkişafına yardım edece
ği gibi ihracat eşyalarımızın bir kıs
mının kendi vasıtalarımıda nakline 
imktn huıl olacaktır. 

Artırma bir alııma İ§idir. 
Çocuğunu küçük yaıtan artırma
ğa alıttzr. 
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İtalya 'nın dış siyaseti 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııcıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

.Kont Cioıno çok uzun 
bir nutukla takip 

edilen politikayı anlattı 
(Başı 1 inci sayfada) 

lif akdini teklif ederek bu yolda bir te • 
vakkuf merhalesi vücuda getirilmesi için 
İtalya, ön ayak olmuştur. Aynı zamanda 
Dııçe, bir kalkınma projesi ortaya atmıı • 
tır : 

ıevirm ile anla,rnalarma '1ıalkçılar cephe
ıi,, unvanını veriyorlar. Tek bir pllnda 
birleşmiş üç cephe: 

Sovyetler cümhuriyeti ile ittifak, Al -
manya ve halya'nın ideolojik, ılyasl ve 
askeri bakımlardan ihatası, 

·Bohemya ve Moravya 
muharebeai 

1939 martında alman hükümetl, Bohem
ya il eMoravya'yı işgal edere-k buralarda 
bir himaye teıiı etmiye karar vermietir • 

Arnavutluğun ilhakı 

Boşuna 
gayretfer! 

(Baıı 1 inci sayfada) 

Türkiye'yi açık •e dürüst milli em
niyet politikaamdan zerrece ayır
mıya imki.n Yoktur. Bi:ııi olduğu
muz sibi kabul etmek, •• olduğu
muz gibi kalacaimuza kati bir ka
naat b..liyerek hareket ebnek 
doğru olur. Bu eautan aynlan her 
hayal sukuta mahkUmdur. 

Türk milleti, Milli Şefin, Kamu
taym ve Hükümetin etrafmda, 
milli mukadderatm icap ettirdiği 
her türlü vazifeler için, türk aeciye
ainin bütün kuveti ile birleımiı ka
lacaktır. Macera pe9inde değiliz: ve 
yeni maceraların hiç kimaeye fay
daaı olacağı fikrini doiru bulanlar
dan da deiiliz. 

Sabır ve aofuk kanlılığa aadık 
kalacağız. Yolumuz doğru olduğu 
kadar amirlerimiz aailamdır. 

Milli Sef'imiz Divriki 
demir madeninde 

(Baıı 1 inci sayfada) 
met lnönü'yü hamil bulunan hwıuıl 
tren Erzincan'dan saat 8 de Sivu'a 
müteveccihen hareket etmi.ftir. 

Kemah' ta 
Kemah. 16 a.a. - ReisicUmhur 1a

met İnönü, saat 9.30 da huauai trenle
riyle Kemah'ı teşrif etmiıter ve iataa
yonda bulunmuş olan ve içten tezahü
ratta bulunan halka iltifat ettikten 
sonra Sivas'a müteveccihan yollarına 
devam buyurmuşlardır. 

Divrik demir madeninde 
Divrik, 16 a.a. - Reisicümhur İs

met İnönü saat 13 ü çeyrek geçe Div
rik'e muvasalat etmişler ve büyük ıe
vinç ve samimi tezahüratla karıılan • 
mışlardır. 

Milli Şef'imiz, Divrik istasyonun
da çıkan demir cevherinin iıtasyon<la 
vagonlara yükletilmesine dair etraflı 
malllmat aldıktan sonra qenlerine bi • 

Finler karşı koyuyor!. 

Ruslar 29 tank ve bir 
çok top kaybettiler 

(Baıı 1 inci sayfada) 

meğe ve dütman malzemesi iğtinamı· 
na devam etmit ve gece elimize on beı 
adet orta tank geçmiştir. 

Suomisalmi'de, kıtaatımız dört gün 
•Üren şiddetli bir çarpıtmadan sonra 
Suomisahmi kilisesinden hududa gi -
den yolu kesmeğe muvaffak olmuı
lardır. Kıtaatımız Suomisahmi kaaaba 
sını geri aldıkları gibi dü§man kuvet· 
lerinin bir kısmını Kiantajarvi gölü -
nün garbına püskürtmüşlerdir. 

Diğer kısımlarda vaziyette hiç bir 
değişiklik yoktur. 

Deniz kumandanlığı tebliğinde 
ezcümle deniliyor ki: 
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Fin Hariciye NazUI 

Molotof'a hitap ediyor 

Müzakereye gireriz 
fakat ıerefimizden 

f edakarhk yok ! 

Alman hükümeti tarafından zaruri ola
rak irae edilmiş olan hudutlar dahilinde 
ıtatükonun muhafazası, dörtler misakı ve 
ıilihların tahdidi projesi, hiç bir mana i
fade etmiyen birer vesika halin.de kalmıı
tır Bu vaziyet muvacehesinde İtalya'nın 
bi; tek vazifesi vardı. o da kendi iradesi 
ve kendi kuveti ile menfaatlerinin muha • 
fazasına. tevesslil zaruretlerinin teminine 
ve kendisine has bir imparatorluk sistemi 
tesisine çare bulmak idi. Habeıistan isi, 
J7alrıız müstemleke meseleleri sahasında 
ltalya'nın bırakılmılf olduğu gayri adiline 
vaziyetin değil, aynı zamanda kendi emni-
3'etini istiklalini ve istikbalini ziman altı
lla almak vazifesinin zaruri bir neticesi idi. 

Nisan ayının ilk haftalarında İtalya, 
Arnavut milletinin müttefikan izhar et • 
mel..-te bulunduiu bir temenniyi yerine ıe • 
tirerek Amavıatluğu ilhak etmi,tir. Bu hi
diıeler, biribirlerinden ayrı ıeylerdi. "Sulh 
cephesi., tarafından ileri sürülen muhayyel 
bir alman • İtalyan itilafı yoktu. Sulh cep
hesinin bu iddiada bulunmaktan maksadı, 
ihata siyasetine Tuna ve Balkan memle • 
ketlerini de sürüklemek idi. Arnavutluğun 
inali, tamamiyle bir kalyan teıebbü.Udür 
ve bu teıebbüııün icrasını imir olan sebep, 
bize his olan bir takım sebepler ve bizim 

Falih Rıfkı AT AY nerek yirmi daıkika ötede bulunan 
Curek istasyonuna varmışlar ve ora

Orbo adalarında ve Ago sıra adala
nnda cereyan eden bir müsademe es
nasında sahil bataryalarımızın ateti 
Gorky tipi bir aovyet muhribini ehe
miyetli surette hasara uğratmı§tır. 
Son dakikada alınan haberlere göre 
bu muhrip batmııtır. 

Aksi takdirde en son 
Büyük ispanya ihtilafı Bir Nafia heyetimiz 

Mısır'a gidiyor 

dan otomobilleriyle istaa)'(>ndan 750 
metre yükseklikteki Demirtepe ocağı
na gitmi§lerdir. nelerimize kadar ~rpııa<altı 

Kont Ciano, aıınhazır tarihinde ilk de
fa olarak Afrika topraklarında muazzam 
insan kütlelerinin toplanmaları pa-rlak bir 
zafer kazanmalan ve bir imparatorluk fet
hetmeleri gibi bir netice vermiı olan mesai 
ve gayretlerden bahsettikten ~a. sözü 
büyiik İspanyol ihtilafına naldetmııur. Ha
tip, eoyle demiıtir: 

1936 senesi 18 temmuzunda c~ral 
Franco, her türlü tereddüde nihayet vere
rek memleketinin lferefini ihlil eden ve 
onun istikbalini ebedi olarak muhataraya 
rnaruz bırakmak tehlikesini arzeyliyen bir 
ıuriş ve cinayet vaziyetini ortadan kal dır
mıya azmetmiştir. İspanya'nm en necip 
hvet ve enerjileri derhal onun yanıbaeırıda 
ınevki almıılard1r. 

müttefiklerimizdir. 
Arnavutluğun İtalya ile birleşmesi, Ar· 

navut milleti lehinde aarfetmit olduğumuz 
uzun faaliyetin ve eski bir takım huk:u -
kun tetevvücü demek idi. Sekiz aydanberl 
Arnavutlukta mazide hiç cörülmemi11 olan 
bir ııılh ve sükWı hüküm Mirme-ktedir. Bu 
ıulh ve bu nizam, orada kuvetle ve teh • 
didle muhafaza edilmekte olmayıp italyan 
ve Arnavut milletleri araıındaki tam ve 
lı:ardeıçe mesai birliiinin neticesidir. 

Kont Ciano bundan ıonra carantiler 
meselesine celerek, Varşova ile aktedilmit 
olan 25 aiustos ve 4 eyllll tarihli müahede

Demirtepede demir madeninin ne 
suretle topraktan çıkarıldığı ve Curek 

~ısırda~i sulama tesiaa~ını ve bu iataayonuna nasıl taşındığı madenin 
t~sısatın ıd.~re tar~ını yerınde .te~ • ve itletmesinin yakın zamandaki seyir 
kık etmek uzere hır Nafıa heyetımı • ve inkişafı, yapılmakta olan 250 kiti -
zin Mısır'a gideceğini evelce haber lik lokantalı amele evi hakkında ken
vermiştik. Öğrendiğimize göre Nafıa dilerine verilen izahatı dinlemişler ve 
Vekaleti sular umum müdürü B. Sa • bir çok sualler sorarak memleketimi • 
lihattin'in reisliğinde bulunan heyeti- zin aahai inkişafında büyük rol oynı
miz bu hafta içinde hareket edecek - yacak olan bu kıymetli demir madeni 
tir. ile yakından alakadar olmuılardır. 

750 bin aovyet aakeri 
Londra, 16 a.a. - Helainki'den a -

lınan haberlere göre Finlandiyanın 
merkezinde harekatta bulunan Sovyet 
kıtaatının mevcudu 750 bin tahmin e
dilmektedir. 

Rua taarruzu tevkil edilmif 
Oalo, 16 a.a. - Rusların Salmijaer

vi mıntakasında Botni körfezi istika
metinde yaptıkları ilk taarruzlar, 
kuvetli müdafaa hatlarına dayanan 
finlandiyalılar tarafından tevkif edil
mite benziyor. 

Helainki, 16 aa .. - Hariciye nann 
B. Tanner, dün aktam radyo ile, a.. 
ce Finlandiya sonra İsveç liaaniyl .. 
doğrudan doğruya Molotof'a hitap .. 
derek demiştir ki : 
Kavgamızı muslihane bitirmek \ben 

müzakerata girmeğe amade misinid 
Finlandiya buna hazırdır. Sizin de 
lUtfen radyo ile cevap vermenizi rica 
ederim. Bundan henüz bir kaç hafta 
evel B. Paasikivi ile benim, ıizinle ve 
Stalin'le konuşmakta olduğumuzu ha
tırlayınız. Siz bizden bir arazi terkini 
istiyordunuz. Haklı bir talep olma • 
masına rağmen, size geniş müaaad .. 
karlıklarda bulunmağa amade idik. 
Anla~madan müzakerat talik edildL 
Siz birleJik Amerika'nın tavassut tek
lifini ve lsveç'in tekliflerini reddet• 
tiniz. Muhasematın durdurulması için 
Milletler cemiyeti tarafından yapılan 
teklifi reddettiniz. Tarafımızdan dol· 

Kont Ciano bundan sonra İtalya'nm ia
sıanyol dahiU itlerine müdahale etmcdiii· 
ili aöylemiı ve demiıtir ki: 

"İtalya, baıka bir memlekete taalltlk e • 
den dahill meselelere karışmaktan büyük 
bir ihtimamla istinkaf etmiştir. Doiru o • 
lan, bunun aksidir. Bolıevik ihtilili, ko • 
tnintern tarafından çok zaman evet hazır
lanmıı buJımuyordu. Buna dair rcd ve 
cerhi kabil olmıyan bir çok deliller vardır. 

Kont Ciano bundan sonra ademi müda
hale siyasetinden bahsetmiş ve İtalyanın 
7aptıiı tekliflerin kabul olunmadığını söy
llyerek diicr devletlerin ademi müdaha • 
leden maksatlarının müdahale ol.dufunu 
bildirmiş ve demiştir ki: 

"İııtiklilinden feragat etmiş olan bir hü
kümetin müdafaası için ecnebi memleket -
lerde silihlandmlmış olan beynelmilel kı
taatm fspanya'da bulunması, her tilrlü ade-
1111 müdahale ümidini suya öıitürüyordu. 
İtalya, dllıpnanlarınm oyunlarma ilet ola-
maz ve bir karcaşalık vu:iyetinin nasyo • 

rıalistlerin zararına olarak temadisine mli-
11url,. .. d ... ..miyt-r.eZi ribi mevcut vziyeti Ak

eiüz'deld hayatı menfaatlerini dotrud.n 
dofruya tehdit ed-lı •• ı....a A....._ • 

m medeniyetini muhataraya düşürecek 11e· 
kilde ve tehlikeli vahşiyane bir surette al
tüst edilmesine likayd kalamazdı. 

İlk İtalyan tayyareleri, 28 temmuzda ve 
Franco'nun talebi üzerine İspanya'ya cön
derilmiı ve o l[ilnden itibaren italyan kanı, 
llHyonalistlrin divası için akmııtır,,, 

Jerle neticelenrnit bulunan İngiliz • fransıı babı mucibe.! bunlardır. 
prantilerinin bir tarihçesini yapmııı, son
ra ıöyle dcmiıtir: 

" Bu ahval ve ıerait karııunıda AlrMn· 
ya ile İtalya'nm müıtereken kabul ede
cekleri bir siyaseti tarif etmek ve karar -
!aştırmak için fikir tea.tieinde bulunmala
rmdan daha tabii ne olabilir? Bu nolı:tai 
nazar teatisi, 6 ve 7 mayıs tarihlerinde Mi· 
lano'da yapılmııtır, Alman hariciye nazı • 
n ve ben, vaziyet haldunda Roma - Berlin 
tarafından verilmiı olan hükmün ve i•tik • 
bale muzaf olan tuavvurlarınm yekdiğe • 
rinin aynı olduiunu müşahede ettik. İtal • 
ya ile Almanüa, her türlü d~man taarru -
zunu silih kuvetiyle püekürtmiye karar 
vermiş olmakla beraber, iki memleket için 
dahili imar itlerini mükemmel bir ıekle 
sokmak ve askeri hazırlıklarını itmam et • 
mek için zaruri olan uzun bir müddet zar
fında sulhun muhafaza ve takviyesine bü • 
tün kuvetleriyle çalıımaları lüzumunda ta· 
mamile mııtabı'k kalmıılardı. Bu intizar 
devresinin devamı müddeti bizce üç ve aı. 
tnanlarca dört ili beş sene olarak teabit =-=· i~: ~4\\ll!Pa1 
müdahalelerle dünyanın sulhunu ihll.1 et • 

ltalya en az üç ıeneye 
muhtaçtır 

Kont Ciano, İtalya'nm "müselllb bir 
halde intizar vaziyetinde bulun.maaı" hak
kmdaki bütün pyialan ve saçma izahları 
reddettikten ve iki harbın yani Afrika 
ve lapanya muharebelerinin bir çok vesai
ti istimal mecburiyetini hasıl etmesi üze • 
rine İtalya'nm askeri hazırlıklarmı yap • 
ma.k için erı azı üy seneye muhtaç olduiu
nu ilin etmie bulunduiunu beyan eyledik
ten sonra İtalya'nın harptan korkabileceil 
ıuretindeki ıayiaları cerhetmiıtir. 

Kon.t Ciano, İtalya milleti arumda nok
tai nazar ihtilifları ve zıddiyet bulunduiu 
suretindeki iddiaları da red ve cerhetmiı 
tir. 

Bundan ıt0nra, .CSzü Almanya'nm Po • 
Jonya'daki aerl harekatına nakleden Kont 
Cfano, t(iyle dem ittir: 

.. Almanya, ltalya'dan hiç bir ıey iate • 
meıniıtir, Bu maka.atla hiç bir teıebbWı 

IRRflW W:''..Mflr'Krmt1ı=:: 
lar kadrosmuı girer .• 

ltalya ve Balkanlar mek tasavvurunda oldukları mtnasmı ta • 
zammun etmez, billkis onların teşriki me-
sailerinin iayesi çok mühim bir temel at- Hatip, ilaveten demiıtir ki: 
mak idi ve Almanya ile 1talya'nm hayad " Paşist hükümetinin hiç bir leteb • 
ihtiyaçları adiline bir surette iyice anlaşı- büste bulunmamıı ol.duiwıu ve bu anda bi· 
Jıp tatmin edilmedikçe müstakar ve haki- taraf devletlerle itbirliii Ye dostluk mü • 
ki bir ıi!ahiyet iktisap ebneaine imkin nuebetlerimizi hususi bir ıurette tarif et· 

Almanya'nın Franko'ya yardımı mutasavver olrnıyan Avrupa ıulh ve enmi- mek için hiç bir tetebbüste bulanmak ta • 
Koat Ciano, bundan sonra düemanm her 

ttirlil mukavemetini kırmak ve harp mey • 
danlarında İtalya ile İspanya arasında ebe
di rabıtalar tesis eylemek suretiyle ital • 
yanların i11tirik etmiş oldukları muhare • 
belerin muhtelif aafahatını nakletmi11tir. 
Franco'nun aailine gayret ve faaliyetini 
anlatrnıı ve ona· yardımda bulunm111 olan 
memleketler arasında Almanya da bulunu
yordu, İtalya ile Almanya'nın siyasetleri a
rasındaki muvazllik gitgide daha aıikir 
bir hale reliyordu. Bundan pek tabit ola -
rak ıöyle bir netice hasıl oldu: bir an 
&eldi ki iki memleketin mütterek düşman
lannın muhalefeti ve koalisyonu ile tezad 
halinde bulunan aynı cayeye müteveccih 
faaliyetlerinin m~terek tanzimi için te • 
ınaalar tesisine lüzum hasıl oldu. 

Berlin - Roma mihveri 

yeti istikbalde kolaylıkla bu temele istinat ıavvurunda olmadıiımııı aöylemek iste • 
edecekti. rim. 

Bununla beraber, alman hükümeti bizim- Madem ki, Balkan yanmadaamdan bit-
le. mutabık kalarak yukarda aöyleıdiiim ha .. a bahsedilmiwtir. Ve madem ki bikme
mühlet hıtam bulmadan eve] yeni münaka- ti vücudunu tarihten ve coir&fyadan. ana
ıalar çıkmasına ıebebiyot verecek mahi _ nelerden ve bir Balkan devleti haline gel· 
,.ette her hangi bır mceelcnin ortaya atıl _ miş olmak va.k:ıasın<lan alan bir alika ile 
maması lüzumunu kabul ve teslim etti. Bu italyan eiyaaeti bu mmtakaya doiru te • 
mukaddemat üzerine ve Almanya ile hal- veccüh edi70r. Tuna havzaamda ve Bal -
ya'nm ihata tuavvunına karıı müttehit bir kanl&Tda nizam ve sulhu muhafaza etmeyi 
cephe arzetmeleri malı:aadile Millno'da pek kati surette arzu etmekte olduiunu beyan 
rumda bi~ i~tifak ını.tı imza edileceii ve teyit ebnekle beraber İtalya, ne tekilde 
ılin ve bu ıttıfak 22 mayısta Berlin'de im- oluna olsun bu bloka dahil olacak mem -
za eclilmiıtir.,, leketlere faydası ve sulhu tesise medar o

Kont Ciano, bu meruim nnumda teati lacaima kail deiildir. 
edilmif olan ve misakın hiç lrims~e kartı Kont Ciano, bundan ııon.ra İtalya ile 
tehdit mahiyetinde olma.dıiını ilin eden be- Yu~oslavya arasında atctolunn ve iki mem
Y&natları hatırlattıktan ııon.ra sözüne ıu leket rumda her türlü muhtemel harbı ber· 
suretle devam etmi,tir: taraf edere~ ~i~, devamlı ve yapıcı bir 

.. Kendi dahili imar itlerine vakfı nef- su.n garantısı tqlril eden ademi tecavüz 
Daha Habeı buhranı esnasında taslaiı setmi tolan Alman.yada samimiyetinden ka- ve dos~luk misakından bahıetmiıtir. 

'riicuda getirilmiı olan Berlin • -Roma tiyen iıtıbah edilemiyecek olan bir sulh Hatıp, Yunanistan ile kara hudutlarının 
mihveri ıiyaseti, kendisine ilk defa olarak arzusu ile ~ütehauiı bulunuyocdu.,, tahdidi keyfiyetinin ihtilifata sebebiyet 
lapanya'nm nasyonalist ihtilifmda hakiki Ko!1t Cı~o •. ~lmanya He. Polonya ara • vermek ıöyle dursun umumi münasebetle
bir tatbik sahası bulmuııtur. Unutmamalı - sınd~kı g~rıınlı&e bais olmuı olan esbabı ri tenvir etmiı oldu&unu reçenlerde teati 
dır ki, habeı ıeferlnln bidayetinde İtalya. tetkık ettıkten sonra ve carp devletleri edilen notaların ilerideki muhtemel inki -
n muhalefette bulunmuş olanlar, bize kar- tar~fından aarfedilen faaliyetlerden bahsey- ~flar için esas tqkil edeceiini ııöylemiı· 
ıı obstrüksiyon yapmaktan ibaret olan ha- ledıkten so~ra Polonya'nın garantilere da- tır.İ 
roketlerinden rücu etmerniıılerdi ve tari - ~~n.arak, muzakere etmek yoluna girmedi • talya ile Türkiye araaındaki milnase • 
hin muazzam bir hidisesi olmuı olan vu cını .~lat.m.ıı! İtalya'nın bu husustaki te • betlere 1!132 tarihin.de tecdit ve teyid edil
••lnayı artık ortadan kaldırmak imkanına ıebbuslerını ızah etmiş ve bu urada yapı • miı olan doatluk misakı hakimdir 
malik olmadrklarmdan dolayı hiç olmazsa la? ı:us ':alman mukarenetini anlatarak de- İtalya ile Bul&ariıtan araaınd~ki mü -
Roma imparatorluiunu tanımamak sureti· mıııtır kı: nasebetler, ananevi olarak dostanedir. 
le Jtcndi kendilerini aldatmıya çalışıyor • R al Aramızdaki mün~sebetleri arttırmıı ol • 
lardı. Berlin protokolları ve Hitler ile ua • . man nrukareneti duiumuz Romanya ıle olan miinaıebetleri· 
B ı .k. .. M k ·1 miz de dostanedir. erchteqaden'de yapılan te a ıler, Al- os o.va ı e Berlin hükümetlerinin a- İ 
manya ile İtalya arasında daha sıkı bir me- ralarında bır ademi tecavüz miıa.k:ı akdet- ki memleket arasındaki doıtluık ve te· 
Mi birliğinin temellerini atmıya medar ol- mek ~us~s~daki kararların fevkalade olan saniit rabıtaları çok derin olduiundan ital
nnıttur. Fakat komünizm aleyhtarı olan si- ehemıyetını, hadisenin bütün dünyada u • yan - macu münasebatından bahsetmek 
YMetimizin temayülünden ayn olarak bil- yandırmıı ~ldu&\l hayret cöıtermiıtir,,, hemen hemen lüzumeuzdur. 
haeaa alikası mahdut bazı meselelere taal- , Kont Cıan~, Fransa ile Büyük Britan. Tuna haııztuında ue Balkanlarda 
J(Mr eden vesikalardan ziyade ltalya ile Al- ra .nın Rusya ıle askeri mesai birliğini de h I 
manya arasındaki rabıtalar Avrupa veka- ııtı!zam eden ııln bir mesai birliii vüvuda ..,lhu mu a a.za etmek 
Y6inin iki hiikümete zaruri olarak yüklet - ıetırmek hususundaki te11ebbüslerini ha • İtalyan hariciye nazırı iliveten demiı • 
melı:te olduiu hareket ve istikamet birliii tırlattı~tan sonra müzakerelerin Sovyet tir ki: 
aayesinde gittikçe sıkılaşmakta<hr. İ$te bıı 1 !~usya_ ıle yapılan .. tasfiye işinin bais oldu- " Tuna havzasında ve Balkanlarda sul· 
ıerait altında ve 1937 senesi eylülünde &U muzakereler yuzünden uzamış oldu&u • hu muhafaza etmek bütun memleketlerin 
Duçe'nin Alm:ınya'ya yapmıs olduğu seya- nu hatırlattıktan so nra sözü 1talya'ya nak. 1 mu§ terek mentaatleri iktızasındandır Hu 
hatten sonra İtalya, Almanya ile Japonya !ederek daha n.isan ayında bu mesele hak- l •ebepten dolayı İtalya, milletlerin 'kendi 
arasında komintern aleyhine m:.iteveccih kında a_l~a.~ h~kumeti ile do!Crudan doi • aralarındaki muallak meseleleri dostane 
olarak aktedilmiı olan misakı imza için ruya goruşulmu.s ol<lugu ve daha o zaman bir suretle halletmek hususundaki arzula • 
Alm.an.ya taraf.ından yapıl~n dav.eti _kabul S?vy~t Ruıya .!'~ ıerginligi izaleye matuf 1 rını izhar etmelerini derin bir sempati ile 
etmııtır. Bu mıskın tamamıyle sıyası olan bır. sıyas~t tak.ıbıne karar verilmiş bulun- karşılamaktadır ve onlara bu sahada da 
pyeııi, komünizm aleyhinde~i siste.mi ku - d~gunu soyl~mıştir. Gaye, Ruııya'yı bitaraf yardımda bulunmıya arnidedir. 
vetlendirmek ve bu sistemı teşkıl eden b!r hale getırmck ve onu büyük demokra- Kon.t Ciano, İsviçre, ceoubi Amerika 
d~vletler ar.as!~a her saha el~ ?aha geniş ~ıler ta.ı afın~an .ta~avvur edilmekte olan ve Japonya ile olan sıkı münasebetleri ha-
bır mesai bırlıgı hazırlamak ıdı. ıhata s.ıst1.-.nıne. ıştırakten menetmek idi. tırlattıktarı sonra faşist ltalya'nın vukuatı 

Kont Ciano, üç taraflı itilifın im:>'a'lrn. Bu ış! ehemı~et v~ ııiimulu mahdut bir teyakkuz ile takip etmekte olduiunu ve i-
dan bir kaç hafta sonra hıılya'nın Millet - harckcttı, ,çunku nazıst Almanya tarafın. cabında, kendi menafiini kara hava ve de
ler C:cmiyctl?i• ter~etmek kararını res - d~n Rusya ya karşı daimi ıurette . takibe • n~z ~ün~kalat ve ticaretini, prestijini ve 
men ılin. e~mış <?ldugu:ı~ ve eyHU buhran~- dıl~ekte olan esaslı hasm.ane vazıyet ıe • b.u~~k l;>ır devlet olmak .itıbariyle istikba
nm ne gıbı şeraıt dahılınde cereyan etmış bebıyle ~~ha uzak .gayelerı elde etme1:i im- lını ınhına kabul etmez bır enerji ile müda
balunduğunu hatırlattıktan sonra gayesi, 1 kin harıcı~de goruyordu-k. faa etmiye azmetmiş olmakla beraber dıin
milll ekalliy~tler me.se!esinc bir hal sure~i Kont Cıano, b~~n ıonra bütün mü • yayı sulh ve aaliha kavuşturmak için bir 
bulmaktan zıy~de ~ıll~tl~r. arasın.da bır zakerelerden kendısı~ın.~abe.rdar edildiğini kere .. da~a harekete geçmiye amide oldU&u
huzur v~ ~uslıhane ışbırlıiiı devresı a~m~k aı;ılatı:ııııı, ve ~iman h~kumetıne ltalya'nın nu ııoylıyerek nutkun nihayet vermi•tir. 
olan Mun_ıh. ~.onfe~a~s~!1dan bahse~m ·ıs.tır. ?ıç hır a.sk~r~ ~eşebbuste buhınmıyacağının ~u. mü<lafaa •. i~al!~n milletinin şevk ve 
Fakat. Mün .hı, Mü.nıh ın. z~ddı .den•l.ebıle- ıbli~ edıl?~~ı~ı ~e bu?u. da Almanya'nın az~ı ıle dol~ ~ısıplını, silahlarımızın ku . 
cek bır 0Vl'!~ıyet t~kıbe~mı~tır. Dır kıyas~t tasvıp et~ıı:ını soy!emıfit.ır: j vetı ve Duçe nın idare ve dehası ile zın;an 
hareketı dıye tımf edılmış obn şeye b r 1. İtalyanın 1 eylul tarıhıntle almııı oldu· altına alınmıştır. Ve bütün bunlar vata • 
te:ılimiyet .gibi hücum ed'lmi$tir. Demok ı:~ v~ziyet, Almanya'nın ihtilafı mwzıileş- nr!°ızın mukadderatı kadar yıiksek ve e _ 
ratlar. garıp bir surett .. harp lisanı kul • tırmıye matuf olan maksadına tamamlyle mın ,eylerdir • 
]anmayı se,·dil:lerinden Münih'i takip eden uygun ve İtalya ile Almanya arasındaki Birçok kmmları, coıkun alkıılan di • 
bu sivasete "demok,rasiler cephesi., ism;n, misaka ve teahhütlere harfiyen mutabık o- vet etmiı olın bu nutuk, sonunda da Duçe 
•erdiler ve nasıl ki aralarındııki kovalis - lan bir cayri muhariplik vaziyeti idi. hakkında büyük bir tezahürde bulunan a-
70na da "demokrasiler cephesi,. iımini 1 İtalya'nın askeri hiç bir teşebbüste bu- sambleniıı devamlı alkııları ile ıclimlaıı
vvmektedirler ve dahili ıiyaaetlerinde bol· l1&D1D11acaiı s&&retiııdeki beyanatının cı • mııtır. 

Reisicümhurumuz Dcmirtepe civa
rındaki işletme sahasında bir müddet 
yayan gezdikten sonra Curek istasyo
nuna avdet etmişler ve orada yapıl
makta olan 100 kişilik lokanta, amele 
evi ve memurin evleri, mektep, haa • 
tane hakkında malumat almıtlardır. 

Milli Şefimiz, saat 15.30 da Sivaaa 
doğru yollarına devam etmişlerdir. 

Cümhu"eiıimiz Sıvaa'ta 

Sovyet kıtaatı buna mukabil buz 
denizi mıntakaaında terakki etme
mekte ve oraya mütemadiyen motörlü 
takviye kıtaatı göndermektedir. 

Ruılann zayiatı 

Sivas, 16 a.a. - Reiıicümhur İsmet Helsinki, 16 a.a. - Taipale nehri· rudan doğruya yapılan teklifleri din• 
İnönü bu aqam saat 21 de Sivas'a ni geçerek Mannerhaim hattına hü- lememek için bütün kapıları kapadı • 
muvasalat buyurmuılardır. cum etmek istiyen mühim aovyet ku- nız. Fakat size radyo ile hitabetmek 

vetleri son günlerde 29 tank ve birçok imkanı elimizdedir. Hldiaeler, Rue-

B M 1 
top kaybctmiılerdir. Finlandiya top- ya'nın çok genit projeleri olduğu fiık• enemenciog'"" u çuau birçok mıkliye dubalarını batır- rini uyandırıyor. Çarlık hudutlarına 
mııtır. Ruslar bu hücumlarda 1500 ö-
Hi vermitlerdir. Yaralı ve esirler de tekrar tesis için bütün Finlandiya'J'I 

J" k' r ı ,. bl sayılırsa yalnız bu mıntakada taarruz zaptetmek arzU9unda göriln?yorm • ur ıye ye samımı r ruılara en apfı on bin kitiye mal ol- nuz. Eğe~ maksadınız böyle ıee. -na 
IDUftur. ol9DUS ki Fialandi,.. hayatta bir tek 

hl'labede bulundu Ladoga göıtmnn !imalinde fintan- nnıandıyaıı kalıncaya kadar kmclhll 
diyalılar yaptıkları son mukabil taar- müdafaa ed~ktir. 

• . ruzlarda rusların on bet tankını tah- Finlandiya milleti, ne iatfklilinl, ne 
. (Baıı 1 ıncı sayfada) rip etmitler ve ilerlemekte bulunmut· hüriyctini kaybetmeğe ula razı ol • 

TüD:nyiı~l'bud fe;ağ zamanlarınd~ tardır. Salmi mıntakaamda finlandi- mıyacaktır ve ecnebt boyundurufmuı 
r • ngı ız ost u un~n kıyme~ı yalıların mukabil taarruz ile ihata et- kabul etmiy~ektir. 

burada nasıl duyuluyor, hıı ve takdır tikleri ruı kuvetlerinin mevcudu bel- B aJdt ili 1 ediliyorsa, sizin samimi kalpleriniz- li değildir. . orcuna • m ~ 
de de eminim ki duyuluyordur • • Vaşıngton, 16 a.a. - Fınlandiya 
Vat~ndan uzak 'sizin ııcak naz.arla- F.inlandıya ord~ mükemmel tank hükümetinin taksit borcunu ihtiva .. 

rınızdan cüda bulunduğum bu sırada, dafı toplarına ~k bulunmakta ve den çek B. Procope tarafından B. 
bu b" "k kl t • 1 .. 1 bunları fevkalide ıyi kullanmaktadır- Morgenthau'a verilmittir. Bu çekiıa 

uyu ya aşma vası asıy e soy e- lar ·• • • · 
diğim sözleri, ona delllet eden doıt • ~ tevdıı çok hazın bır tekılde olmut-
lara minnetin yanında ıize kalbimin Bire lıar,ı on tur. 
en sıcak köıesinden gelen samimi bir Stokholm, 16 a.a. - İıveç gazete- Çehresinde vakar ve hilznn okuma 
haıret ifadesiyle bitireyim. terinin Finlandiyadaki muhabirlerine Finlandiya diplomatı, Amerika mall-

ye nazırına demiftir ki: 
nazaran Finlandiya kıtaatı ricatlerini Bu tediyeyi bir aıkıntı, fellket w 
mükemmel bir tarzda yapıyorlar. İte taarruz devresinde yapıyoruz. Finlaa 
yarıyacak bütün köprüleri ve diğer diya milleti kendi hayatı ve hakikat. 
§eyleri tahrip ettikten sonra yeni adalet ve demokrasi divaaı uğrunda 
müstahkem hatta çekilmitltrdir. çarpışıyor. Birle§ik Amerika'da 99 

Graf Spee ~ıkacak mı! 
(Başı 1 inci sayfada) 

Spec'nin tamiratı dün bütUn gece ol
duğu gibi bugün bütün gün de hum-

Bir Finlandiya askerine on rus as-
keri isabet etmektedir. dünyanın bütün diğer memleketlerU.. 

de hüriyetc ve demokrasiye inanan• 
malı tarzda devam etmiştir. Bu hu- Sovyet tebliği 
susta birçok çelik levhalar kullanıl· Moakova, 16 a.a. - Leningrad aake-
mııtır. Son mühletin inkizasında al- ri mıntakaaı erkinıharbiyesinin teb
man zırhlısının çıkmıya teşebbüs edip liği: 

etmiyeceği merakla bekleniyor. Al - ıs kanunuevelde, Murmansk isti • 
man zırhlısından çok daha kuvetli in- kametinde Petsamo cenubunda bulu. 
giliz zırhlıları Rio'nun mansabını çe- nan Salmijarvi köyünü işgal ettik. 
virmiş olduğundan böyle bir çıkış ha- Oukhta istikametinde cepheden 128 
reketi büyük bir cüret olacaktır. kilometreye kadar ilerledik. 
Mütehassıslar se>n verilen mühletin 

bütün tamirlerin yapılması için kafi • Petrozadovsk istikametinde Leppo-
geldig-ini müşahede eylemiılerdir. sılt.a kasabasını ve istuyonunu i§gal 

et tık. 
Alman zırhlısı mayi mahruk ve ton- Kexholm istikametinde, muvaffaki-

larca yiyecek almaktadır. 
yetle ilerledik. Havanın fenalığı yü-

Mütteliklerin harp lilo.., zünden tayyare harekatı yapılamamıı-
Montzvideo sularında tır. 

toplanıyor lngiltere'nin yardımı 
londra radyosu, dün 14.15 ser- Londra, 16 a.a. _ 60 bin gaz maske-

visinde, Kap'ta bulunan Renown 
si ve bir miktar harp malzemesi Fin

zırhlm ile alınanlar tarafından 
müteaddit defalar batınldığı id- landiya'ya sevkedilmek üzere vapur-
dia edilen Ark Royal tayyare ge- lara yüklenmiş ve gemiler yola çık
misinin Montevideo sularına ha- mıılardır. 
reket ettiğini bildirmiştir. Fran· Finlandiyaya yapılacak yardım sade 
sızların Dunkerque zırhlısı da tayyare ve gaz maskesine inhisar et· 
Monlevicleo açıklarında bulun- miyecektir. Press Association, daha 
maktadır. Londra radyosunun başka harp malzemesine müteallik ih
haber verd:ğine göre, ıimdiki racat müsaadeleri verildiğini veya ve-
halde Montevideo açıklannda rileceğini bildirmektedir. 

mütteffü donanmaya mensup 6 Amerika'nın yardımı 
harp gemisi nöbet beklemekte- Vaşı'ngto 16 A 'k k 1 
d . B ı G f S , • n, a.a. - merı a ızı • 
ır. un ara ra pee yı kova- haç cemi f F' ı d' • d 

ı - · ·ı· · · d d h 1 ye ı, ın an ıya ya yar ım 
ı~an uç ıngı ız gemısı e a il • etmek üzere 250 bin dolar tahsis et • 

~~.l'/ DAKiKA : mittir. Bu paranın 100 bin doları der-

Londra radyoau spikeri bu 
gece yarısmdan aonra aaat 1.45 
servisinde fU haberi vermİ§tir: 

- Birkaç ...ı,e evel alman 

bir Montevideo haberinde Graf 
Spee cep zırhlıamm motörlerini 
harekete reçirdiii bildirihr.ekte-
dir. 

ların bize yardım edeceklerine itiD9-
dımız vardır. 

B. Morgenthau, verdiği cevapta, '9 
yi günlerde olduğu gibi kara günler
de de taahhütlerine sadık kalmaktan 
asla geri durmıyan memleketi tebrik 
arzusunu ifade etmiştir. -hal kullanılabilecektir. 

Rualann taarruzları ağır 
zayiatla püıkürtüldi.i 

Helsinki, 16 a.a. - 16 kinunuevel 
Finlandiya tebliği : 

Kareli berzahında Paipali nehri U • 
zerinde mühim rus kuvetleri uzun bir 
topçu hazırlığından aonra ve önlerin• 
de 50 tank olduğu halde taarruzda bu
lunmuşlardır. Bu tankların on dördil 
tahrip edilmit ve dördü de hatlarımı• 
za gelerek teslim olmu~tur. Rusların 
taarruzları ağır zayiatla püskürtül
müştür. 

Rusların Ladoga gölü timalindekl 
taarruzları da akim kalmıştır. 

Uzak ıimal mmtakasında Finlan. 
diya kıtaatı çok faik düşman kuvetle
ri karşısında geri hatlara çekilmekt .. 
dir. 

Talvajaerbi mıntakasında Finlan
diya taarruzu devam etmektedir. Mü
hiın mikdarda rus harp levazımı ele 
geçirilmiştir. 

Buna mücavir mıntakada rua kıta
atının ihata edildiği yerde muharebe 
devam etmektedir. 

Sahil bataryalarımız dü1man harp 
gemilerinin taarruzlarını tardetmlf 
ve bir devriye gemisini batınnııtır. 

Tayyarelerimiz bir çok muvaffald
yetli keıif uçutları yapmıılardır. 



-6-

111111111111111111111111111111 

Güreı ıeıvik müsabakaları 

.14 puvanla birinciliği 

Demirsporlular 

kazandılar 
Dün Ankara'da şimdiye kadar gir -

ilikleri m üsabakalarda derece almamış 
güreşçilerle, güreşe yeni başlıyanlar 
arasında bir g reko-romen teşvik mü· 
sabakası yapılmışbr. Birçok meraklı
ların bu arada İstanbul mebusu B. Ra
na Tarhan'ın alalea ile seyrettikleri 
g ~reşler çok güzel olmuştur. 

Neticede, takım halinde Demirspor 
kulübü 14 puvanla birinci, aynı puvan 
la Harbiye İdman Yurdu ikinci, sanat 
m ektebi üçüncü, Güneş dördüncü ol
muşlardır. Ferdi neticeler şunlardır: 

72 kiloda: 
ı - Muhittin Uyar (Hr. O.) 2 -

Osman Özer (Güneş) 3 - Halit An
tuna (Hr. O.). 

79 kiloda: 
1 - Suat Özkaya (Hr. O.) 2 - Hik

met Naim (D.S.) 3 - Ziya Özulu 

Bugünkü 
at yarışları 
Bugün saat ı4 de ııonhahar at ya • 

rışlarının on ikincisi gehir hipodro -
munda yapılacaktır. Hava geçen haf
taya nisbeten daha güzeldir. Bir ya
rı ş müstesna diğerlerine giren atlar 
azdır. Fakat bütün koıuların netice
leri çok karışıktır. Her halde bugün 
çok zevkli koşular göreceğimiz mu -
hakkaktır. Bir çok defa karanlığa ka
lıp zevkle seyredllemiyen manili ko
şu bu haftaki programda birinci koşu 
olarak tertip edilmiştir. Bu da me -
raklıları sevindirecek bir haldir. 

Birinci ko§u: 
r 

(Çalı Manili) beş ve daha yukarı 

yaştaki halis kan ingiliz at, kısrak ve 
idiçlere mahsustur. İkramiyesi 305 li
ra mesafesi 3500 metredir. Bu koşuya 
dört halis kan kaydedilmiştir. 

Sokori (Atlı klüp) 
Verçe (Atlı klüp) 

Tomru (Asım Çırpan) 
Taşpınar (Kemal Tezer) 

Koşu mesafesinin uzun olması~a 
rağmen aralarında kılas farkı oldugu 
için koşunun favorisi Tomrudur. 
Kendisine yegane rakip Taşpınardır. 

I kinci ko§U: 
(Hr. O.). 

87 kiloda: 

(Satış koşusu) dur. Üç yaşında_k~ 
ı yerli yarım kan İngiliz e~kek_ ve dı~ı 

taylara mahsustur. İkramıyesı 200 !ı
ra mesafesi 1800 metredir. Koşuya beş 
tay kaydedilmiştir. 

Yılmaz (R. Klihyaoğlu) S8 

ı - İsmail Hakkı Yavuz (Hr. O.) 
2 - Mustafa Taştan (As. Fa. G.). 
Gelecek hafta cumartesi günü saat 

JS,30 da, bu müsabakalarda derece a
lanlarla, evelce derece aldıkları için 
Bu müaabakalara girmemiş olan gü -
reşçiler arasında müsabakalar yapıla
caktır. Bu müsabakalara da milli ta
kım güreşçileri ile Türkiye birincili
ği almış olan güreıçiler iştirak etmi
yecektir. 

C. H. P. şilt 
maçları 

Cesur (T. Çevik) 52 

Tuna (M. Atalay) 5o.5 
Ayda (H. Eray) 50.5 
Yüksel (N. Sargın) 50.5 

Bu koşudaki sikletler satış fiyatla
rına nazaran verildiğinden kilolar 
muhteliftir. Satış fiyatının diğerle • 
rinden fazla oluşu dolayısiyle Yıl • 
maz en ağır kiloyu taşımaktadır. Ma
mafih en şanslı olan gene Yıl
mazdır. Tunca ite Cesur'un şansları 
Yılmazdan sonra gelir. 

Üçüncü ko§u: ' . r 
Dört ve daha yukarı yaıtakı yer ı 

kan ingiliz at ve kısraklara 
yarım İk . . 37 5 

G 1 b• I' w • mahsus handikaptır. r~yesı 
enç er lr 191 lira mesafesi 2400 metredır. Buraya 

G. Sarayı du .. n 3 - o yendi dört yarım kan kaydedilmiştir. 
Ceylan (S. Temel) 62 

Dün Ankara mıntakası şilt maçları- Aleeylan (F. Atlıoğlu) 56 
na Muhafızgücü stadyomunda başlan- Baskın (C. Apayık) 51 
mıştır. Günün yegane müsabaka•• o- Olgo (M.Çelebi) 47 
lan Gençlerbirliği - Galatasaray mU ... Baakının 51 kilo taşımaaına ra m~n 
aabakası pek az seyirci önü nde oy mesafenin 2400 metr e oluşu dolayı91!. 
nanmış ve 3 • O Gençlerbirliğinin ga- le şansı azalmaktadır. Yarışı gayet gu 
Iibiyetiyle neticelenmiştir. Takımlar, zel ve çabuk götürerek ııon anlarda r~ 
sahada şöyle birer kadro ile oynuyor- nına yaklaşanlara koıuyu terkettığı 
!ardı: çok görülmüştür. Bu vaziyette koşu-

Gençlerbirliği: Rahim - Ahmet, A- nun Al Ceylan veya Ceylanın kaza~
/i. Halit, Hasan, Münir - Selim, Mus- ması ihtimali pek çoktur. Baıkı~ kı
tafa Ali Hüseyin, Mustafa. !osunun hafifliği dolay11iyle rakıple

G~/ata~aray: Fazıl • Fuat, Refik - rini çok açar v_e. koşuyu bırakmazsa 
lsmail, Ahmet, Ömer - Mucip, Mus - belki plase olabılır. 
ufa, Necdet, Haşim, Fethi. Dördüncü koıu: 

Galatasaray takımı İstanbul. ~al~ : Üç ve daha yukarı yaştaki halil kan 
tatarayının Refik ve Necdet gıbı ıkı at ve kısraklara mahsus handi • 

. d"l . b arap f . eski elemaniyle takvıye e ı mış una k t İkramiyesi 450 lira mesa esı 
mukabil Gençlerbirliği sol bek Nuri- 1;g0 

1

~etrcdir. Günün en kalabalık ve 
den mahrum bir kadro ile oynamak .. koşusu olan bu yarışa on dokuz 
mecburiyetinde kalmıştı. Maç.tan e- ~:~e kıarak kaydedilmiştir. Ko.şanla
vel ölen Galatasaraylı Ekremın batı- rın isimleriyle taııyacakları kıloları 
rası taziz edildi. sırasiyle yazıyoruz: 

Oyun Yüksel (S. İnak) 66. kilo, Me~ut 
Ortadan kısa ve isabetli paslarla o- (H. Alpaslan) 61 kilo, Örnek (Y. G~ç

yunu açan Gençlerbirli ği: mua~in tü) 55 kilo, Bora (R. Baysal) 55 kılo, 
hattının mükemmel yardımıyle hu • -------------
cumları çok tehlikeli bir ~ekilde in • d k"kada Umit edilmiyen bir müda
ki1afa başladı. Nihayet Galatasaray h:ı: ile ~ole mani oldu. İki dakika 
müdafaasının yer t utmak fırsa~.ını ~- sonra gene orta muhacim. Farukun 
radığı bir sırad~ topu kapa~ H~~~y~n yere yatarak vurmak istediği topu ka
r.üze! bir şiltle ılk ve 5 incı da 1 

•. a a çırmasından istifade ederek gol at
da Ali. Fazı lı atlatarak ik inci golu ~t: mak üzere iken gene Adnan yetişti 

b. J 'ğ " • orantısı tı. 2 - O ve Gençler ı r 1 ının g ve ikinci defa olarak muhakkak bir go 
ic•risinde devam eden oyun, Galat~- I• daha mani oldu. Birinci devre Ga
E="' .. ,,ın ?.5 in ri <l.., 1 · i ~;,;(l1 vaptt ~ı bır ıatasarayın ta.zyikı devam ederken 
pc n~ltı ile 3 - O .oldu. Ve devre bu şe- golsüz bitti. 
k '. ıe neti cclend ı. , . . •. /kinci devre: 

' '.<inci devrede o~un Gr.nç.erbırlıgı- İkinci devre gene Galatasarayın Us-
n; ı kati hakimiyetı al tında oynanma- t "" lüğü altında başladı. Sarı kırmızı
•· " > ra "rMn g'>l o1ma~ ı. Ve bunu~ ak· 1 ~n birinci devrenin son kısımların
[ ne çok bilyük oortlık emue!erı ~a, ;aar,österdikleri enerjiyi muhafaza e
P: '•terdi. füı • rada hak".m Gençıerbır- d' ~rlar. Yugoslav kalecisi devrenin 
Evinden Hii~eyin ve Ga'~tan1rarhn d:~a başlangıcında tehlikeli ziyaret -
Fo•imi oy11n da" çıkardı. G 'n~ er > ır · 1 maruz kalmıya başladı. Dördün-
. • . • - S r de oyu:-ı esn3sın . ere . . d" . d . ı·.,ı so ~aç ı e ı e ım · cü dakikada Budurının, ye ıncı akı-

cl' h;,,. sıJ.-a t1 ~n '1 '. . . _. . •r kada Eşfakın sıkı şütlerini kaleci 
f•c d~ netı c•~ını. de r._ l~ırmed. ""rl"kle kurtarabildi. Yugoslavlar o-
G • • · l·- · ı • e bıttı gu,...u $·0 er. ... e r oı r ı g1 e~1ın · nuncu dakikadan sonra müsavatı tc .. 

'll~~l(~ ~» ~yı 

1 -O yendi 

min etmeğe muvaffak oldular. Şimdi 
mütevazin ahenkli ve bilhassa çok 
~üzel bir futbol seyrediliyor. Hare
ketlerle dolu olan bu oyun, zaman za
man iki taraf için ümit verici safha -
lar arzc tmelıı:tedir. 

Birinci gol: 
17 inci dakikada ~emil , iki yugos

lav müdafii de atlatarak topu ağlara 
Yugog~-ıv takımı bugün ııci ma ~aktı. 

çını Taksim stadyomunda Galatasa Yirmi yedinci dakikada yugoslav 
ray ilo oynaJı. ;ol içi kısa mesaf : Jen nefis bir ~Ut 

Oyuna gal atıı• '<aylılar başlad ı lar cekti, Osman tam vaktinde yaptığı bir 
Yugos1av taqiki dovamlı . f"kat az O· plo"jonla bunu kesmeye muvaffak ol
luyordu. 33 üncü dakikada Yugoslav du. Oyun mütevazin bir ıekle girmiş
orta muhacimi, aau içle yaptığı güzel ti. Hakemin bitirme düdüğü iJitildi 
bir deplôsmanı müteakip hemen sayı ve Galatasaray sahadan 1-0 galip çık
vaziyetine girdi. Fakat Adnan, ıon tı. 

ULUS 

llk dolu kumbarayı Bankaya götürürken duyduğunuz se
vinç ilk mahsulü taıırken duyduğunuz sevinçten çok daha 
tatlıdll'. 

Türkiye Ciimhuriyeti Ziraat Bankası para biriktirenlere her yıl 
kur'a ile 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Para biriktirirken zengin olabilirsiniz. 
Keşi deler: ı Eylül, 1 Birincikanun, l Mart, 't Haziran tarihlerin

dedir, 
İkramiyelerin liıteıi: 

4 Tane 1000 Lira 

4 " 500 " 
4 " 250 " 40 " 100 " 100 " \ 50 

120 " . 40 " 
" 160 " 20 " 

Kur'aya ancak 50 lira biriktirmiş olanlar girebilir. Hesaplarında-
ki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dlişmiyenler ikramiyele-
rini % 20 fazlaaiylc alırlar. .. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 

Gümüş (H. Ennan) 54 kilo, Tomur -
cuk (D. Günday) 54 kilo, Duman 
(A. Hayranlı) 53 kilo, Efe (M. Dinç
el) 52 kilo, Yaman (İ. ve K. Atlı) .'il 
kilo, Bozkurt (N. Kurtay) 51 kilo, 
Yıldız (S. Özkan) 50 kilo, Aşkın (S. 
Böke) 50 kilo, Ünlü (A. Geliş) 50 ki
lo, Ejder (E. Alankuş) 49 kilo, Çetin 
(H. Antuman) 49 kilo, Sevim 1. (F. 
Karabay) 48 kilo, Alıcı (N. Önengut) 
48 kilo, Önal (M. Batur) 47 kilo, Se
vim II. (A. Kütükçü! 46 kilo. 

Evelki hafta yapılan ı6oo metrelik 
yarıştan edindiğimiz kanaate göre 
bugünkü yarışta da üçlü tayların mu
vaffak olacaklarını düşünmekteyiz. 
Bu düşUnceye göre de buradaki şans
lıları şöyle bir sıraya koyuyoruz: 
Örnek, Tomurcuk , Aşkın ve Bora. 
Mamafih Yükıel için plase olacaktır 
diyenler de fazladır. 
Be§İnci ko§u: 

Dört ve daha yukarı yaşta ve sene 
zarfında koşu kazanmamış haliskan 
arap at ve kısraklara mahsustur. İkra
miyesi 250 lira me•afesi 1800 metre -
dir. Koşuya altı hayvan kaydedilmiş 
tir. 
Kısmet (M. Batur), Keklik (S. De

met) , Ünlü (A. Geliş), Şahin (K. O
dabaşı), Alıcı (N. Önengut), Yavuz 
(G. Yüksel). 

olsun bu koşuda iş göremez kanaatin
deyiz. Özdemir gene bu rakipleriyle 
koştuğu sonbahar büyük handikapını 
65 kilo taşımasına rağmen kazanmış
tı. Eğer o zamandanbcri idmanında 

bir bozukluk olmadı ise kendisini bu 
koşunun favorisi addetmek doğru o -
lur. Karanfile gelince o da son zaman 
larda kendisinden yüksek rakipleriy
le az kilo taşıyarak muvaffakiyetli 
koşular yaparak nazarı dikkati cel -
betmiştir • Batray da Reisicümhur ko
şusu gali' · olması dolayısiyle şöhret
lidir. İki haftadır koştuğu kotularda 
bir muvaffakiyet kazanamamasını id
manının noksanlığına hamledenler 
vardır. Bugün plise olabilir zannında
yız. Kaya da evelki hafta 3000 metre
lik koşuda plase olmamasına rağmen 
çok muvaffakiyetli koıu yapmış bir 
hayvandır. Günün en güzel koşusu 
olacak bu yarışın neticesi merakla bek 
tenmektedlr. 

Bu haftaki çifte bahis UçUncü dör
düncü koşular arasındadır. İkili bahis 
iae altıncı koşudadır. 

OKULLAR 

Ayakkabı alınacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Satın Al • 

. ıa Komisyonu Ba,kanlığından : 
Okul talebe•i i;in 360-400 çift is-

17-12-193 

Peşin para ve açık arttırma ile satılık emlôk 

Emlôk ve Eytam Bankasından : 
Esas 
No. Mevkii ve Nev'i 

Mukadder K. Depozitos·ı 

T . L. T. L. 

411 Misakı Milli Mahallesi ••ki Nardü§mez, yeni 
gözgü sokak 20, 20 A. 20 B. numaralı ev (son 
defa esaslı bir surette tamir ettirilmiş ve ya~ Iı 

boya ile boyatılmıgtır.) G 0~0.- ı.z , o.-

533 Ankara Frenközü mevkiinde, Kadastronun 
1669 ada 4 parselinde kayıtlı 1345 M2. tarla 
(İşbu tarlanın bir kısmının üzerinde Bayram 
oğlu Hüseyin Çukur tarafından fuzulen yaptırıl
mış 7 numaralı ev vardır. ~02.- 40,40 

748 Ankara Keçiören civarında Deliktaş mevkiin
de, kadastronun 1713 ada 9 parselinde kayıtlı 
6405 M2. harap bağ (tarla halinde) 320.- 64.-

749 Keçiören civarında Deliktaş mevklinde, ka-
dastronun ı713 ada 10 parselinde kayıtlı, 5344 
M2. tarla. 267.- 53,40 

565 Keçiören civarı, Güllükaya mevkiinde, kadao
tronun ı 704 ada 51 parselinde kayıtlı bağ ye-
rinin 3 hissede 2 hisaesi, tamamı 2485 M2. (İt-
bu tarlanın bir kısmında hissedar Hüseyin 
Erol'un barakası vardır.) 497.- 99,40 

ı. - Yukarda mevkii ve mesahalan yazılı eml!k peşin para ve açık ut
tırrna ile satılıktır. 

2. - Arttırmaya iştirlik edecekler arasında mllhOr kullananların mOhOr
lerini Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede aıraaında bedel, mukadder 
kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozltolarını nisbet dairesinde tezyit 
eylemeleri 15zımdır. 

3. - İhale 28-12-1939 perşembe günü oaat onda Bankamız satı§ komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçeai, hüviyet cüzdanı ve 
iki ve•ika fotoğrafı ile Bankamız Eml&k Servisine mOracaatlan ilin olu-
nur. 4721 

KASELERİ 
ağrılarını, ROMATiZMA 

oancılarını, SİNİR rahatıızlılı:lannı 

DERHAL geçirir 

GRİP, NEZLE ve SOOUK ALGINLIOI-

\ NA kart• mlleaair ilaçtır. 

icabında günde 1 - 3 kaşe alınır, 
Her eczanede bulunur. 

Sıhhat Vekaletinin resınt mUaaadeıini haizdir. 

karpin açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 3-ı-940 çarşamba günü saat 
15 te Ankara Mektepler Muhasebeci
liği binasında yapılacaktır. Tahmin 
edilen bedel beher çift iskarpin için 
5 lira 60 kuruıtur. İlk teminat 0ı68 li
radır. iskarpin numunesi ve şartna
mesi her gün mektepte görülebilir. 

(6451) ı6394 

Elbise yaptırılacak 
Musiki Muallim Mektebi Mü

dürlüğünden : 

ı - Musiki mualim mektebinin kız 
tale'besi için 49 - 54 ,erkek talebesi i
çin 88 - 92 kat elbise yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 4467 liradır, 
3 - Eksiltme 2 lkineikanun 1940 

salı günü saat ıs te Ankara mektep-
ler muhasebeciliğinde te§ekkill ede -
cek olan komisyon huzuru ile yapıla
caktır. 

4 - Taliplerin % 7,5 teminatlarını 
eksiltmeden bir saat evel mektepler 
muhasebeciliği veznesine yatırını§ ol
maları lazımdır. 

S - Nümuneler mekıtep müdürlü -
ğündedir. (6457) 16396 

3 adet Enstrüman dolabı 

yCDphrılatak 
Muıiki Muallim Mektebi Müdür 

iüj;ünden : 

1 - Okulumuz Konservatuvarı için 
3 adet enstrüman dolabı yaptırıla
caktır. 

2 ~ Muhammen bedeli 645 liradır . 
3 - İhale 2 İldncikanun 1940 .alı 

günll saat 15 te Mektepler Muh .. ebe
ciliğinden yapılacaktır. 

4 - Talipler % 7,5 teminat akçe • 
sini ihaleden evci Muhuebecillk vez• 
nesine yatırmış olacaklardır. 

5 - Şema Okul DirektörlUğUnde• 
dir. 

6 - İlan vetair maaraflar mUteah· 
hide aittir. (6'470) 

I J6'403 

Mendirek • 
ınşası 

İstanbul Mıntaka Liman Reiıli
ğinden : 

Silivri limanının tarattırılarak te
mizlettirilmeıi, eıkiden mevcut dö
küntünUn imAI ve ıslAhı ile mendirek 
inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmu§tur. 

Tahmin bedeli 9997 lira 25 kuru$ -
tur. % 7,5 teminatı muvakkate 749,80 
liradır. İhale 29-12-939 cuma gilnU sa
at ıs tedir. 

Talip olanların teminatı muvakkato 
makbuzu veya banka mektupları ve 
diğer vesaiki muteberelerile ve bu i~s 
dair münakalat vekiletinden almıt ol
dukları fennt ehliyetnameleriyle bir
likte teklif varakalarını 2490 numara· 
1ı kanunun 32 inci maddesi hilkllmlc· 
rine uygun olarak kapalı zarfla ih~· 
le saatinden bir saat evveline kadar 
Galatada Rıhtım üzerinde İstanbul 
Mıntaka liman reisliği binasında mü
te§ekkil komisyona ıartname ve plln· 
!arı almak htiyenlerin idare §ubesine 
müracaat!;u-ı ilan olunur. (10357) 

(6450) 16392 

Bu Hakikatı Herkes Bilmeli 

Bu koşuya yazılı olan Ünlü ile A
lıcı dördüncü koşuya da yazılmışlar
dır. Mamafih bu ko~uda koşacaklarını 
zannediyoruz. Ayağının henüz iyi ol
mamasına rağmen geçen hafta güzel 
koşan Ünlüyü bu koşunun favorisi ad
detmek hata olmaz zannındayız. Kıs 
met bunların hepsinden daha iyi bir 
hayvan olmasına rağmen bu sene hiç 
bir koşuya girmemi~tir ve idmanının 
da tamam olduğunu zannetmiyoruz 
Pek çabuk olduğu söylenilen Yavu -
zun da plase olması ihtimali vardır. 
Altıncı koıu: 

Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hn!t!llıklara tutulmamak için sağlığınızı BlOGENlNE 
kan ve derman haplarile sigortdaymı:ı:. 

Kuvet koşusudur. Üç ve daha yuka
rı yaştaki yerli halis kan ingiliz at ve 
kısraklara mahsustur. İkramiyesi 450 
lira mesafesi 2000 metredir. Buraya 
da altı halis kan kaydedilmiştir. 
Taşpınar (K. Tezer), Özdemir (A 

Atman), Karanfil (A.Atman), Slfkap 
(F. Ağan), Batray (S. Temel), Kaya 
(F. Atlı). 
Taıpınar m~nili koşuda da yazılıdır. 
Eğer o koşuyu kogaraa her ne ohırsa 

BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz 

>İr devadır. 

BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir, hariçten gelecek her 

türlü mikrobları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaıtırır, zekayı· 
yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BIOGENINE; kullananlar katiyen kardan, kı§tan, soğuktan ve havaların değitmesinden 

müteessir olmazlar. Çünkü vücudu her 7Dman genç ve dinç bulundunır ve bu sayede müthit 
akibetlerle neticelenen GR!P, nezle, enflocnza, sıtma gibi hasatlıklardan korur. Du hastalık
lardan komnmi.\k için büyüklere sabah, öğle, ahşam birer, eekiz yaşındım üstün çocuklar 
yalnız sabah, ak~am birer BIOGENINE almalıdır. Hasta olanlarrn kurtulması için de bu mik-

tar bir misli arttırılmalıdır. Her ecnazede bulunur. 7292 
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BAŞVEKALET 

Muhtelif malzeme ahnacak 
Beden Terbiyesi Genel Direk

törlüğü Satın Alma Komisyonun· 
dan : 

Eskrim Federasyonu için alınacağı 
evelce ilan edilmiş olan bin lira mu
hammen bedelli malzeme için vaki fi. 
tt teklifleri fazla görüldilğünden iha
le yapılamamıştır. 
Pazarlık usuliyle 8-1-940 pazartesi 

Cünü öğleden evel saat 11 de ihalesi 
kararlaştırılmıştır. Talip olanların ay 
nı gün ve saatte komisyona müraca-
~tları ilfin olunur. (6471) 16404 

MiLLi MODAF AA 
. 

Tahta manevra sandığı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

tnisyonundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 600 

kuruş olan 340 adet tahta manevra sandıiı 
ntüteahhit nam ve hesabına 25 birincilı:t. 
nun 939 pazartesi günü saat 10 da Ankarada 
ld. M. V. satın alına KO. da açık eksiltme 
ııuretiyle satın alınacağından isteklilerin 
ntezldlr gün ve sa.atta 378 liralık ilk temi· 
~tları ile birlikte komisyona müracaatla.· 
ıı. (6236) 16186 

2 nevi nal alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

tnisyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı yüz sek -

~en yedi bin beş yüz yetmiş dört lira olan 
:ki yüz on dört bin giyim at nah ile seksen 
altı bin giyim katır nllh pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

Pazarlığı 30 • birinci kanun • 939 cu -
nıartesi günü saat 10 da Ankarada M. M. 
"V. satın nlına Ko. da yapılacaktır. Nalla • 
rın hepsi birden bir talibe ihale edileceği 
gibi ellişer bin ve daha yukarı partilere 
bölünmek suretiyle ayn ayn taliplere de 
!hale edilebilecektir. İsteklilerin pazarlık 
l!Ünü hepsi için yirmi bin iki yüz elli lira 
hırk kuruşluk veya talip olacaktan miktar 
İtin teklif edecekleri fiyat üzerinden kati 
t~mlnatları ile birlikte Anknra'da M. M. 
"V. satin alma. Ko. da pazarlık gün ve saa
tin.de bulunmaları. Şartnamesi 940 kurusa 
nıezkQr ko.dan alınır. 16283 

Nal ahnacak 

LEVAZIM AMIRLIGl 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - 80000 kilo sığır eti kapalı zarfla 

alınacaktır. 
2 - İhalesi 25 • 1. ci kan. - 939 cuma 

günü saat 16 da olup ilk teminat akçası 
1500 liradır. 

3 - Evsaf ve ıartnamesini görmek iı
tiyenler her gün Çorluda satın alma ko
misyonuna müracaatla eörebilirler. 

4 - İsteklilerin kanunun ikinci ve ü -
çilncil belgeleriyle birlikte belli gün ve 
ıaatten bir saat evel teklif mektuplarını 
komisyona vermiş bulunmaları lazımdır. 

(6207) 16131 

Yulaf ahnacak 
An~ara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
İhale cünll talibi çıkmıyan komutanlığı 

bağlı blrllkler ihtiyacı için 96.000 kilo yu. 
lafın tekrar kapalı zarfla münaka.ıuı ya
pılacaktır. Zarflar komiıyona 26.12.939 sa· 
h gii.nil saa.t Hl.30 da. verilmiı olacaktır. 
Beher kilosunun muha.nvnen fiyatı 1 ku· 
n11tu.r. İlk teminatı 504 liradır. İıteklilc
rln belli gün ve saatten bir aaat evetine 
kadar Fındıklıda. komutanlık 1&tın alma ko
misyonuna teklif mektuplarını vermeleri. 

(6254) 16193 

Yün çorap alınacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
44300 çift yün çorap alın.acalı:tır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 25.12.939 pazartesi günü 
sa.at 15 de Tophanede İstanbul L V. amir· 
liği Htm alma. komisyonunda yapilacaktır. 
Tahmin bedeli 22150 lira. ilk teminatı 1661 
lira 25 kuruştur. Şartnamesi ve nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanunt 
vesikaalriyle beraber teklif mektuplarını 
ihale saatindan bir ıaat eveline kadar ko
misyona vermelesi. (6255) 16194 

Muhtelif muhabere malzemesi 

alma<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevkii birlikleri 

için 336 adet ağır sahra kablo arka teske
resi zincirleriyle sarma tertibatı ve çevire
cek kolu 1000 adet ağır sahra koblu dola • 
bı 300 çift kablo askı tertibat? 37 çift di· 
rek mahmuzu 10 adet emniyet kemeri 23 

Arpa ıenriyesi ahna<a k 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 
Satm 

1 - İhale günü talibi çılamyan 
tanlığa bağh birlikler ihtiyacı için 
kilo arpa eehriyesinin tekrar kapa! 

komu. 
96000 

ı zarf. 
ko • la münaka.aa.ıu yapılacaktn. Zarflar 

misyona. 4-1-940 perşembe günü saa 
vcrilmiı olacaktır. Beher kilosunun 
hammen fiyatı 20 kuruştur. İlk tem 
1440 liradır. İhalesi aynı günde yap 
tır. İsteklilerin belli gün ve saatt 
saat evetine kadar Fındıklı'da Kom 
Sa. Al. Ko. na teklif mektuplarını 

t 10 da 
mu -
inatı 

Ilacak-
en bir 
utanlık 
venne-

!eri. (6464) 16397 

Makarne alınaca k 
Ankara Levazım Amirlifi 

Alma Komisyonundan : 
Satm 

omu. 1 - İhale günü talibi çıkmıyıın k 
tanlığa bailı birlikler ihtiyacı için 2 
makarnanın tekrar kapalı zarfla miın 
ıaaı yapılacaktır. Zarflar komisyona 
Pcrfembc günü saat 11 de verilmiı 
tır. Beher kiloaunun muhammen fi 
kur~tur. İlk teminatı 3600 liradır. 
ıi aynı günde yapılacaktır. İltekliler 
1i cün ve saatten bir aut evetine 
Fındıklı'da komutanlık 1atın alma k 
teklif mektuplarını vermeleri, (~5 

40 ton 
· aka -
4-1-940 
olacak-
yatı 20 
İhale· 

in bel-
kadar 

om. na 
) 

1 6398 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirlifi 

Alma Komisyonundan : 
Satm 

o. dan 
nacak-

1 - Lüleburgaz aekert Sa. Al. K 
700 ton kuru ot pazarlıkla utın ah 
tır. Tahmin bedeli 40250 lira ilk te 
3018 lira. 75 kuruştur. Pazarhit 28 
peroembe günü saat 10 da Lüleburc 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şart 
her Jiin mezkur komisyonda eörüleb 

minatı 
-12-939 
az As-
nam~i 
ilir. 

(6466) 1 6399 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komiayonundan : 
Satın 

ıenelik 1 - Bandırma garnizonu için 
400 ton un 3-1-940 çarşamba günü sa 
de tümen satın alma komisyonunda 
zarfla satın alınacaktır. İlk teminat 

at 11 
kapalı 
1 3900 

liradır. 
ezkftr 2 - Evsaf ve oeraiti her afuı m 

komiıyond~ paraSiz görülebilir. 
3 - İ&teklilerin belli saatten bir 

eveline kadar kanuni ısekilde teklif 
tu?>larıru komisyona vermiı bulun.m 
ısarttır. 

(6467) 16400 

100 ton nohut alına 

Hat 
mek • 
aları 

cak 
M. M. Vekaleti Satn. Alma Ko. takım portatif merdiven kapalı zarf usuli

le eksiltmeye konmuşt>;r. 
Ankara Levazım Amirliii 

Alma Komisyonundan : 
Satm 

b'ıİsyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 5000 lira 

olan 7500 geyim a.t nalı ile iki bin geyim 
katır nalı 22 birinci kanun 939 cuma gü
nü ıaat 10 da Ankara'da M. M. V. satın 
alına KO. da pazarlıkla satın alınacağından 
iateldilerin 750 liralık kati teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatmda KO. da 
bulunmaları. (6423) 16390 

NAFIA VEKALET! 

Memur ve daktilo ahna<ak 

2 - İhalesi 27-12 g39 çarşamba günü 
saat 15 de İzmir'de kıılada İzmir levazım 
Amirliği satın alına komisyonunda. yapıla -
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 22230 lira. 20 
kuruştur. 

4 - Teminatı muvak.katc akçesi 1668 li-
radır. 

5 - Şartnamesi her gün mezkur ko
misyonda ııörülebilir. 

6 - latekliler ticaret oda11nda kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mecbu • 
rlyet!ndedirler. 

7 - Eksiltmeye i~tirak edecekler 2490 
eayıh Jranunun 2. 3 cU anaCld•l•rt.... •• 
~artnamesinde yazılı ve~ikalarJyle. temınat 

a. talip 1 - 100 ton nohudun pazarhğınd 
çıkmadığından tekrar pazarlıkla eka 
ıi 21-12-939 ıaat 15 de Ankara Lv. im 
ıatın alma komisyonun.da yapılacakt 

iltme-
irliğl 

ır. 

ra 2 - Muhammen bedeli 10000 li 
teminatı 750-0 liradır. Şartname ve 
nesi komisyonda görülür. İsteklileri 
vakitte teminat kanuni ve ticaret od 
sikalariyle komisyona müracaatları. 

ilk 
n!imu-
n belll 
ası ve-

(6468) 16401 

ve teklif mektuplannm ihale saatinden en 
Nafia Vekaletinden: az bir aaat evel komisyonda bulunacaklar-
Nafıa Vekaletinden : 80 lira ücret- dır. (6356) 16299 

Yali masası ak yaphrllac 

ti bir daktiloluk ve. ay:ıca 2~ v~ 25 li- Elektrik tesisatı 
ra maaıla ve 150 lıra ilcretlı dort me-

Ankara Valiliğinden : 
Ankara Merkez İlkokulları 

480 lira muhammen bedeli bulun 
adet yazı masası pazarlıkla yap 
caktır. İhale 21~XII-1939 per 
gilnü saat 15 te vilayet daimi en 
ninde yapılacaktır. Muvakkat 
natı 36 liradır. İseklilerin ihal 
nU daimt encümenine ve şartn 
görmek ve daha fazla tafsilat 
istiyenlerin de her gün Maarif 
dürlüğüne müracaatları illin o 

için 

muriyet münhaldir. 
1 - Daktiloluk için 19 kanunuev

\rel 939 Salı günü, 
2 - Dört memuriyet için 20 kanu • 

nuevvel 939 çarşamba günü. 
Saat ıo da Nafıa Vekaleti binasında 

imt~an yepılacaktır. Maaşlı memuri
yetlere ait umumi bilgi imtihanında 
ınuvaffak olanlar arasında aynca (ya
zı makinesi ile sür'atli ve yanlı~sız 
yazı yazma) imtihanında icra kılına
caktır. 

Talip alanların birer arzuhal ile mü
racaat ve memurin kanundaki evsafı 
hliz olduklarına dair vesaiki ibraz et
rıck suretile imtihana girmeleri ilan 
olunur. (6443) 115386 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

SO üdaı te,efon direği ahnacak 
Ankara inhisarlar Ba§müdürlü • 

fünden: 
1 - Barut depomuza telefon teıiıi 

İJi için idaremizce 50 adet telefon di
reği açık pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Telefon direklerinin beheri al· 
tı metre uzunluğunda olacak ve tepe 
tnuhiti (40) santimetre ve dipten iki 
ınetre de (55) santimetre bulunacak
tır. 

3 - Aç1lt pazarlık ve ihale muamele 
sl 28. 12. 939 tarihinde ıaat 15 de 
Bankalar caddesindeki baş müdürlü
ğümiiz binasında toplanacak komis· 
}'onda icra edileceğinden açık pazar
lığa iştirz' edecek taliplerin be11i 
gün ve saatte komisyona gelmeleri ve 
bedeli muhammene göre muvakkat te· 
rninat paraıtı olarak 19 lira 13 kuruş 
ilk evel idaremiz veznesine yatırma
ları lazımdır. 

4 - Keşif varakası ve şartnamesini 
~imdiden görmek ve fazla izahat al
rnak iı;tiycn!erin her gün baş müdür
lilğümiiı: barut şubesine milracatları 
i'~n olunur. (6343) 16273 

tAakinist aranıyor 
Kır~chir Belediyesinden: 
Belediyenin 120 lira aylık tahsisat· 

1ı elektrik makinistliği münhaldir. 
nızcl makinesinden anlar ehliyetli 
kimselerin 30 Kfi.nunuevel 1939 tari
hine kııdar h'.!lediyemize müracaatla· 
rı il:in oluı.ur. 16372 

yaptırılacak 
Ankara Levazmı Amirliii Satın 

Alma Komiayonundan: 
1 - 1665 lira. 40 kuru• keıif bedelli u· 

mum aıhiye deposu elektrik tesisatı açık 
eks.iltmesl 27-lZ-939 saat 15 de Ankara Lv. 
lmirliii Sa. Al. Ko. nwıda yapılacaktır. 

2 - İlle teminatı 124 lira 90 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda ııörülür .İıtcklile • 
rin kanunt ve ıartnamesinde yuıh vesika· 
larla birlikte belli vakitte komiıyona mü· 
racaatlan. (6357) 16300 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
Aydın birliğinin ihtiyacı için 66 bin ki· 

lo koyun veya keçi veya &1fır eti kapalı 
zarfla eksiltmeye kon.muştur. Hanrisi u • 
cuz olursa o cins etin ihalesi yapılacaktır. 
Bu üç cinı ete her talip tarafından bir zarf 
içerisinde olmak üzere her Uçilne de ayrı 
ayrı fiyat teklif edilebilir. 

İhale 28 • birincikanun - 939 perşembe 
günü saat 15 de Aydında askeri satın al • 
ma komisyonun.da yapılacaktır. 

Sığır etinin muhammen bedeli 16500 U • 
radır. Keçi etinin muhammen bedeli 16500 
liradır. Koyun etinin muhammen bedeli 
26400 liradır. 

Sığır etinin ilk teminatı 1237 Ura 50 ku· 
ruştur. KeÇi etinin ilk teminatı 1237 lira 50 
kuru,tur. Koyun etinin ilk teminatı 1980 
liradır. 

Şartnamesi Aydın'da aakeri satın alma 
komisyonunda görülebilir .Taliplerin tek • 
Uf mektuplarının kanuni vesikalariyle bir
likte ihaleden -ı.·- saat evetine kadar mak • 
buz ınukabiliı itomisyona verilmesi. 

(6369) 16309 

an 12 
tınla-

şembe 

cüme-
temi· 
e gü-
ameyi 
almak 

Mü-
lunur. 

(6249) 16 180 

Şose im lô işi 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (765) liradıın 

bulunan Ankara - İstanbul yo 
ibaret 
!unun 
rasın· 8 + 000 - 8 + 300 kilometreleri a 

daki imla iti 25-12-939 pazartesi 
daimi encümende ihalesi yapılma 
zere pazarlığa konulmuştur. 

günü 
k Ü· 

Muvakkat teminatı 57 lira 39 k uruş-
tur. 

kasiy· İsteklilerin ticaret odası vesi 
le teminat mektup veya makbu 
Nafıa Mildilrliiğünden alacakla 
Jiyet vesikaaiyle birlikte sözü 
günde saat 15 te daimt encümen 

zu ve 
rı eh-
geçen 
e gel-

mel eri. 
• her 
bilir· 

Bu iıe ait ketif ve fa.J'tnameyı 
rün Nafıa MüdUrlUğünde göre 
ter. (6474) 16405 

Odun ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan: 

Cinsi Mikdarı Muhammen B. M. teminatı Şekli İhale Ta. etin 
Kilo Lr. Kr. Lira 

saatı 

11 Odun 770000 18480 1386 Kapalı 3 • 1 • 940 Çe.rtamba 
ı - Eksiltmeye konulan odun mikdan ve muhammen bedeli muvakkat tenuna tı 

eksiltmesinin şekli ve icrası tarih ve saatları yukarda yazılmııtır. 
rfa'da 2 - Evsaf ve teslim ıartların.ı gösteren ıartnama.ini i.tekliler hec gün U 

tümen satın alma komiıyonunda okuya.bilirler ve komisyondan parasız almab 
3 - Eksiltme Urfa'da tümen satin alma komisyonunda yukarda yazılı seki 

mr. 
l tarih 

ve ı;aatte yapılacaktır. 
4 - Teklif mektupları eksiltmenin yukanda yazılı açma saatinden bir saat 

kadar satın alma komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. 
atten sonra mektuplar kabul edilmez. 2-4$10 ıayıh kanunun 43 üncii maddesine 

ev eline 
Bu sa-
uygun 

n bu • 
ııekilde posta ile gönderilecek teklif mektupları kabul edilir. 

5 - Şartnamenin 4 Uncil maddesin.de istenilen vesikalar muvakkat teminatı 
Iunduğu ı:arf içerisine konacaktu. (6253) 16279 

ve kuru ot ah nacak 
f ,kara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

halele· 
h vesi-

ı - - Aşağıda cins ve m!kdan yazI!anla rın hizalarında gösterilen günlerde i 
ri yapılacaktır. isteklilerin teminat makbuz veya mektuplariyle kanunda yazı 
kalarlyle ihale cilnU ihale uatinden bir saat evcline kadar teklif mektupların ı Edir-
ne'de Müşiriyct dairesindeki satın alma komisyonuna vermeleri. (6469) 16402 

Cinsi Mikdarı Tutan Temin atı İhale ıüırll Saatı 
Kuru ot 495000 24750 1857 3·1-940 Çarşamba 15,30 K. zar f 
Sı&ıreti 82000 26240 g68 .. ,. U . 

;~ 

Satılık değirmen 
Ankara Defterdarhiından: 
Bandırma kazasının ıığır yolu ma

hallesinde şarkan gimalen tarlalık, 

garben Fabrika bahçesi, cenuben sığır 
yolu caddesi ile mahdut ve hazinei 
Maliyeye ait iki katlı kargir ve 
36250 lira bedeli muhammenli türk un 
f abrikaaının (Fabrika binasile içinde
ki hazineye ait 85 beygir kuvvetinde
ki motör ve teferrüatile 4 ıu deposu, 
55 beygir kuvvetindeki motör ve te • 
ferruatı, 5 adet un eleği, 1 un harman 
mikinesi "kayış yoktur", 8 adet vals 
t 
t 

1 
i 

opu, 1 levaj makinesi, 1 adet levaj 
ulumbası, irmik isajörü ve buğday 
anberından ibaret olan aletlerile bir
ikte) 2490 sayılı artırma ekıtiltme ve 
hale kanunu mucibince ve kapalı 

zarf uııulile 29-12-939 tarihine müsa
dif cuma günü ıaat 15 de ihalesi icra 
edilmek üzere 9·12-939 tarihinden i
t ibaren 20 gün müddetle 
çıltarılmıştır. 

Muvakkat teminat muhammen be -
delin yU.r:do yedi buçuğudur. 

S 

'talip olanların ve fazla malumat 
almak isteyenlerin Bandırma Maliye
inde müteşekkil milli emlak satış 
komiıyonuna muracaat ederek şart· 
name almaları ilan olunur. (6394) 

16334 

ANKARA BELEDiYESi 

Lastik ahnacak 
Ankara Belediyuinden : 

1 - Su işleri için alınacak olan 3 
adet iç ve 3 adet dıt lastiğine talip ç1k 
mamaıına binaen ekliltmeıi on gün 
uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (577) lira 
(74) kuruştur. 

t 
3 - Teminatı (43) lira (33) kurut· 

ur. 

1 
i 

4 - Şartnamesini görmek istiyen. 
erin her gün encümen kalemine ve 
ateklilerin de 22-12-939 cuma günü 
aat 10,30 da Belediye enclimenine 8 

müracaatları. (6438) 16392 

Sahhk iki sandık portakal 
Ankara Belediyesinden : 

Zabıtai belediye memurları tarafın· 
dan sahipsiz olarak bulunup belediye 
1 evazım anbarında muhafaza edilen i
ki sandık portalın sahibi zuhur etme
diğinden 18-12-1939 pazartesi günU 
saat 14 te belediye mUzayede salonun
da satılacağı ilan olunur •• (6475), 16~06. 

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

-1-

2 memur alınacak 
TÜRKiYE CÜMHURIYET' MERKEZ BANKASINDAN: 

İzmir şubemizde münhal bulunan 100 ve 120 liralık iki memuri

yet için asgari liı;e tahsili g5rmiiş olanlar arasından ve barem kanu
nu hükümleri dahilinde tayin edilmek üzere müsabaka imtihaniylc 
iki memur alınacaktır. 

1 - Müsabakaya girebilmek için a?~ıdaki şartları haiz olmak 
lazımdır: 

a) Türk olmak, bulaşıcı bir ha6talığı veya vazifeaini muntua
cnan ifaya mant olacak derecede lıünyevi zaafa veya ansa. 
ya müpteli olmamak, 

b) İffet ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hizmetlerini 
istimal hakkından mahrum edilmemiş bulundutu yapıla
cak tahkikatla ubit bulunmak, 

e) Yaşı 18 den ap.fı ve 35 den yukarı olmamak. 
2 - Müsabaka imtihanı programı. 
a) Riyaziye, 
b) İktuıadt colrafya, 
c) Türk tarihi, 

d) Sosyoloji 

e) Fransızca veya İngilizce veya Almanca lisanlarından tUrk
çeye ve tUrkçeden bu lisanlara tercüme. (Ehliyet tcıbitin
de liıan prt değildir, fakat müsavi hallerde tercih sebebi
dir.) 

3 - İdare Merkezimiz ile İstanbul ve İzmir ~ubelerimizde ya
pılacak olan bu imtihana i~tirak edeceklerin 23-12-1939 tarihine ka
dar mezkur şube Müdürlilklerine ve Ankara'da memurin servisine 
müracaat ederek lUzumlu vesikaları tamamlamaları lazımdır. 

4 - İmtihanlara Ankara - İstanbul ve İzmir'de 28·12-1939 per-
şembe günü saat 9 da batlanacaktır. 4699 

Nazarı dikkate 
"'Envanter itleri dolayıaiyle anbarlarnnız 25-12-1939 

tarihinden 28-12-1939 tarihine kadar kapalı kalacakların
dan bu müddet zarfında elektrik ve havagazı rakordman
larımn yapılamıyacağını sayın müıterilerimize ilan ede
rız. 

20.000 liraya alınır 
Türk pullarını noksansız ve 

kalpsız olarak ikmal edenlerin k ol· 

l~k•i>:oou tol. &ısa 4730 

t 

Ankara Elektrik T. A. Ş. 

Ankara Havagazı T. A. Ş. 

Pul meraklllorına miijde 
Y enitehirde Karadeniz apartı· 

manının altmda pul evi açılmııtır. 
Aranıtan her levazun vardır. Pul da 
alınır. 7731 

• 
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SiM ATvEHU YET 
VEAiA 

Memleket yavrularmrn iltifak.ma, anne ve babalarının 
bihakkın teveccühlerine mazhar olan 

ÇAPA MARKAMÜSTAHZARATI 
ikincikônun 1940 ta tam çeyrek asrı idrôk 

etmek bahtiyarlığına nail olacaktır. 

NURETTiN ERGÜVEN 
Müracaat ıaati 14 - 18 

Ankara İsmet İnönü Cad. No: 45 

• • 

1940 

• 
' 

/ • • 
--

1939 
' 

31 
• ' 
1 LK ,. 

KANUN 
--, 111 Pr. Sadri Mak.ıudi'nin 111'\ 

= Hukukun Umumi Esasları -
= = : Hukukun felsefi ve aoıyolojik : 

: esaslan ile alakadar olanlara -
_ tavıiye olunur. Satıı yeri: Ta- : 
' nk Edip Kitapevi. 4716 1 60.(100 

Pirinç ve tekmil liuLubat unl_arı~ı, kendi ~stün te~nik eseriy
le Avrupai bir tarzda ve nefıs bır surette ımal ve ıhzar eder. 

Beşiktas. Kılı(ali KuruluJ tarihi: 191 S 

GÖZ 
hastalıkları mütehassısı 

Dr. Muzaffer Sander 
Cebeci HastehPnesi 

Göz Kliniği Şefi 
Adliye Sarayı caddesi Sarraf 
Hakkı Apartman Telefon: mu· 

ı"ıı .. llİİaymemn•e•h•a•n•e•2•0•25••;e•v•:•3•7•6•1 ... ~ 

Lağım yaptırılacak 
- (!/ 

Gazi Terbiye Enstitüsü Müdür-
lüğünden : , .::!11111ııııııııııı1111111ııııııııııııııı~ 

ı _ Enstitilmüz hala lağamlarının : 1 : 
umumt mecraya bağlanması açık e1o,. : Piyano, piyano a ve : 
siltme ile münakasaya konulmuştur. -

2 - Tahmin edilen bedel 2600 lira
dır. Muvakkat teminat 195 liradır. 

3 - Eksiltme 2. 1. 940 salı glinü aa
at 14 de Ankara Mektepler mubase -
beciliğinde yapılacaktır. 

4 - Fennt şartname ve keıfinl gör 
mek isteyenler okul idaresine ınüra -

müzik aatıt mağazası --
= Akord ve tatnirat temin edilir. : -_ Yeniıehir Orduevi karşısı : 
- = : Dirim Apart. No. 2 4685 -

':1111111111111111111111111111111111111111" 

caat etmelidir. .ııı il 1111111111111111il1111111il111 il Ilı.. 

5 - İsteklilerin belli gün ve ıaat- : T ARZAN ve OCLU -
te kanunt vesikalariyle birlikte mez- : Türkçe sözlü ••• : 

ANKARA PALAS 
Büyük Salonlarında 

31 Birinci Kanun 1939 aktamı 

"REVEILLON,, hazırlıklarına başlanmlştır 

\ 

Masaları timdiden tutunuz 
Muhasebeciye müracaat 4681 

kilr komisyona gelmeleri. ~ ı ı ı ı ı il 111 il ı ı il ı ı ı ı ııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı; 
(6455) 16395 -------------------------------------

ULUS - 211 . inci yıl. - No: 6599 

imtiyaz Sahibi 
lsl<ender Artua 

UmHmi Neşriyatı idare Eden 
Yazı i şleri Mildürü 

Mümtaz Faik FEN!~ 
Müessese MüdürU: Naşit ULUÔ 

ULUS Basnnevi ANKARA 

YENi SiNEMA 
BUGÜN BU GECE 

Aık - musiki ve sençli1r: filmi 

Seviştiğimiz günler 
Tama men renkli 

Baş rollerde: Janette 
Mac Donald - N clson Eddy 

Seanslar: 
13.45 • 16.15 - 18.30: Cece 21 de 

11 de ucuz halk matinesi 

HALK SiNEMASI 
Bu Geee 21 de 

lki bilyiik film 

1 - RJO GRAND GÜLÜ 

z - SAVAŞ DiYARI 

Gündüz: 
14.30 - 16.30 • 18.30 ve öğleden eve! 

10 ve 12 de ucuz matinelerde 

Ali babanın mırası 
Türkçe aözlü a.rapça ıarkılı 

SUS SINEMASI 
Bu Gece 21 de 

Gördiliü fevkalide rağbet üzerine 

Ali Babanın mirası 
Tilrkçe sözlü arapça şarkılı 

Gündüz: 

10 da ucll.% mat inede ve öğleden ! onra 

13.15 - 15.30 -17.45 de 

SEVl/iT101M1Z GÜNLER 


