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MiHi Şef Sıvas cer citelyesinde ve şehirde tetkikler yaptı 
Sivas, 1 7 a.a. - Milli Şefimiz dün ak§Am tehri

mize teıriflerinde istasyonda aakeri ve mülki er
kan ile bütün memurlar ve on btnlerce halk tara Divrigi'de binlerce yurddQf tarafından karıılanan Milli Şel, demir mciclenlerini ziyarete gülerkcn 
fından coıkun ve candan sevgi tezahürleriyle kar- .-------------------------------------------
§ılanmı~tır. Varol, yafa, sağol Milli Şefimiz avaze-\ 
leriyle kendiierine kartı İçten sevgilerini göstermiı 
olan Halka Milli Şefimiz "Nasılaınız Sivaslılar' di
ye iltifatta bulunmuılardır. Sivaslılar Milli Şefine 
candan sevgi ve bağlılrklarını duyurmak fınatmı 
bir daha buldukları için sonsuz sevinç içindedir
ler. Şehir ba§tan bata bayraklarla ve taklarla 
süslenmiş bulunuyor. Cümhurreisimiz ikametleri
ne tahsis edilen vali konağı önünde halkm sevgi 
tezahüratı gece geç vakte kadar devam etmittir. 

Milli Şel'in Slvaa'ta.ki tetkikleri 
Dün geceyi vali konağında geçiren Reisicümlnl1" 

lamet İnönü bu sabah erkenden nezdlerine vilayet 
,,. belediye erkanını çağırarak Sivas tehrinin imar 
planı hakkmda etraflı izahat almıtlardır. 
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Türkiyenin 1 

politikası 
N.:4.KOÇOKA 

ller fırsatla Claima tekrar edil
anekte olmaıına rağmen türk mille
tinin karakteristik hüviyetini anla• 
anamakta ıırar eden birçok yabancı
lara elan tesadüf edilmektedir. El
an l'azetelerde Türkiye hükümeti -
nin vermİ§ olduğu tarihi ve mesut 
karann istikamet ve mahiyetini de
iittirmek Üzere Türkiye'de bazı 
tahıslarm kuvetli propagandalar 
yaptıkları hakkındaki bazı haberle
re Avrupa gazetelerinde rastlıyoruz. 
Cephe geriıinde propaganda harbi
nin en büyük ıiddetle devam ettiği 
ıu sırada bu veya bunun emsali da
ha büyük yalanlarla karşılaşmağı 
tabii sayarız. Fakat devletimizin 
İzzeti nefsine ve milletimizin fazile
tine tevcih edilen bu yalanlar karşı
amda hiddet ve istikri..h duymamak 
kabil değildir. Belki bu tarzda bir 
harekete cüret edenler bulunabilir. 
Bu nihayet bulanık suda balık avla
anak istiyenlerin bir arzusudur. Li
kin Türkiye'nin teahhütlerine karşı 
en eçtin bir çelik seli.betiyle bağlı 
olduğunu herkeıin bilmesi lazımge
lir. Çünkü Türkiye daha cümhuri -
yetin temellerini atarken, Lozan'da 
ana politikaamın umumi hatlannı 
bir prensip halinde düsturlaşhrmıt
tı. Bu prensiplerden birisi (milletle
rin hayat haklanna hürmet ve ria
yet etmek) işte bu maksatla bir 
müddet sonra Milletler Cemiyetine 
airmiı ve milletler araamdaki ihti
laflann beynelmilel kaideler içinde 
halli prensipini her vesile ile müda
faa eylemiştir. Yurdunda geniş bir 
program içinde bütün faaliyetini ik
tısadi ve içtimai kalk111.mağa hasre
den devletimiz bütün bu prensiple
rin başında (yurd ve cihan) sulhu
nu umde ittihaz etmişti. Orta Avru
pa'da çıkan ateş karşısında her ba
kımdan müstesna bir mevkii bulu -
nan memleketimizin karannı ver· 
meai lazımdı. Türkiye garp demok
rasilerine malum olan şartlar için
de katılmakla, yÜksek menfaatleri 
hakkındaki hiasiyatmı ızhar etti. Bü
tün memleketin hiuiyatınm samimi 
bir if adeai olan bu karar geliıi gü-

Soau J aaca sayfada). 

Arttırma ve yerli mallar haftası dolayısiyle 

Dün Ulus meydanında 
büyük bir miting yapıldı 
Ziraat Vekilimiz radyoda bir nutuk verdi 

Ziarat Vekilimiz B. Muhlia 
Erkmen 

~:=============== 

Arttırma ve yerli malı haftası mü
nasebetiyle dün büyük bir miting ya
pılmıştır. Yüksek mektepler talebe
siyle Ankaradaki kız ve erkek bütün 
lise ve orta mektepler talebesinin, es
naf cemiyetlerinin ve kalabalık bir 
halk kütlesinin i~tirakiyle yapılan bu 
mitingde, saman pazarında teşekkül 

• eden alay, önünde bando olduğu hal
de Ulus meydanına saat 14 te gelmit
tir. 

Abideye çelenk konduktan sonra, 
istiklcil marşiyle merasime başlanmıı
tır. Ulus meydanını, on binlerce kiti
den mürekkep muazzam bir halk küt
lesi doldurmuş bulunuyordu. 

Eveta, yüksek mektepler namına, 

Dil - Tarih Fakültesinden Bn. Ner
min kısa ve veciz bir nutuk söyledi. 

Siyasal Bilgiler okulundan Orhan, 
milli iktısat ve tasarrufun memleket 
hayatında işgal ettiği mühim mevkii 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Arttırma cJe yerli malı halta•ı Jolayısiyle yerli mallariyle 
bezenmiı bir vitrin 

Montevideo'dan ayrıldıktan sonra 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanların Admiral Gral von 
Spee kruvazörü "intihar etti,, 

Gemi yola çıkmadan önce tayfalardan 700 ünü boşaltmışh 
Bir İngiliz knıvazör filosu ile muharebeye tutıqtuktan ıonra Unı. 

guay' da Montevideo limanına aığmmak mecburiyetinde kalan al
man cep knıvazörü Admiral Graf von Spee dün aktam mahalli 
aaatle 17.15 te demir alarak Montevideo'dan aynlmıftır. 

Bu husuata Anadolu Ajansına gelen telgraflara ve Avnıpa rad
yo iatuyonlarmm netriyatma göre dün geçen hidiıeler f'IDlardır: 

1 
Hareket latnırlılrlan 

"5L1i2 sanı:tJ.li:P AJ1lJL1[j]lj_J] O Graf von Spce, daha evelki 
akşamdan itibaren harekete ha-

Spor haberlerimiz ar bulunuyordu. Uruguay hükU
meti, bütün teşebbüslere rağ -

4. üncü sayfadader men, geminin limanda kalma 
müddetini uzatanuyacağmı al -

"4ti7 ?anoı:ıı:sns:aıt .. 9JOD01SPO (Sonu S iaci sayfada) 

Rus taarnulan gene püskürtüldü 

Ruslar Finlandiya'da 
40.000 ölü vermişler ! 

Yeniden üç Ruı taburu imha ve 
birçok tanklar tahrip edildi 

Helainki; 17. a.a.. - D. N. B. aJanaı 
bildiriyor : 

17 klnunevel tarihH aakeıi tebliğ : 
Kara harekttı : Kareli berzahında. 

Rmlar dün müteaddit defalar Taipa
leen nehri üzerinde taarruza geçmiş
lerdir. Püskürtülen bu taarruzlar, top 
çunun kuvetli yardımı ile takviye e
diliyordu. 15 ve 16 kanunevelde, 30 
tane zırhlı tank tahribedilmiJtir. Rus
ların, Süvanto gölünü geçmek üzere 
yaptıkları bir tetebbüsü akim bırak
tırdık. Berzahın garp kısmında mev
zii taarruzları püskürttük ve üç tank 
tahribettik. Kuvetli bir topçu faali -
yeti vardı. 

Şark hududunda, düşman, Ladoga 
gölünün en yakın şimal mıntakasında 
taarruzlarına devam etmektedir. Bu ' · 
taarruzlar püskürtülmüştür. Leumola 
civarında üç düşman taburunu imha 
ettik. Kıtaatımız, Talvajaervi'ye doğ
rµ ilerlemektedir. Bütün gün, Agla -
jervi mıntakasında tiddetli muhare -
beler cereyan etmi§tir. 

Ladoga gölü ilzerinde, bir batarya, 
dün, üç düıman tankını tahribetmit-

Kendi kendini batırarak Montevid .. 
açık.larında intihar ~en Grıf von $pH 

(So• l lıtci $fYlllda), Flnlandi1a cukuleri atif tcilimleı inde 
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İntihap dairemden notlar · 

AYAS 
Yol, muntazam ve çukursuz. An

kara viliyetinin, biri müstesna, bÜ· 
tün kazaları merkeze bağlanmıştır. 
Bi~i timdi Ayaı'a götüren bu yol, 
Beypazarı'ndan g eçere k , Nallıhan'a 
ı:laşıyor. Fakat, bermutat, hudutta 
cluracaktır. Vilayetleri bir umumi 
yol ıebekesi planına göre çalıştır· 
ını::k imkanını henüz bulmadık. 

Diğerleri gibi, Ankara viliıyeti
nin yollan da bütçe•inin tahammül 
edebildiği u&ulde, yani bildiğimiz 

hafif fO&e olarak yapılmııtır. Müte
ı ıadi bakı i&ter. Ömrü azdır. Çok de
fa merak ettiğim bir ıey vardır: e&ki 
mebusu olduğum Bolu vilayetinin 
ana caddesini yapmak, tamir etmek, 
bir daha yapmak, gene tamir et
mek için meseli. on bet ıenedenberi 
&arfolunan paranın yekununu bil
mek isterdim. Bu yekıln, zannediyo
rum ki, bugün gene boydan boya 
geçilmek mümkün olmıyan bu 
yolu frenk u&ulünde te&is etmeğe 

müsaitti. 
Eğer daima tamirli tutuluraa, bu 

yola da tükür: otomobilin sürat aa· 
atinin ibreai, 50 ile 60 Km. arasında 
dolatıyor. 100 kilometre mesafede 
ancak bet on hafif zıplama, ve bir 
köprü batında bir iki dakikalık bir 
aapma, bütün arızalar, bu kadar! 

• Arabası olanlarm, yazın, Ankara 
etrafında Pik-nik yerleri aradığını 
bilirim. Sonbahar sarılığı içinde bi
le, Aya§ bağlarının ıirinliği göze 
çarpıyor. Kasabada evler büyük, dı
ıarılanndan bile ferah 1 Haais irat· 
cılık Ankara apartmanlan ile bizi 
türk sofasına aydınlık ve rahatına 
hasret bıraktı. Türk mimarının 
vazifeıi, bu yayla ev ve konakları
nın uıliıbunu, modem İn§anm tek
niği ve kazançlan ile tamamlamak 
olacaktı. 

Ayaı'm yükseğinde bir ayrı ma· 
halle var. Bu mahalle, eski bir kap• 
lıca etrafında kurulmuıtur. Hamam, 
iptidaidir. Evkaf, yılın binbir i§i ara
sında, bunu da tamir etmeia vakit 
bulamamııtır. Belediyeye devredi
Jeceiini iıtiyoruz. Bol akar auyu, e

ğer bazı hastalıklar için de iyi ise, 
Ankara ıehri bir iki saat uzağında 
bir kaplıcaya kavuıabilir. 

Ayaı'ın ııcak suyu varsa da, 
toprağı aerin auya hasret çekiyor. 
Kaaabanm aıağıaında, küçük men
balarm teairi kaybolduğu noktadan 
itibaren, çorak bir manzara ile kar-

İki Generalimiz 
Akhisarda 

Akhisar, 17 a.a. - Korgeneral Ra
sim Aktuğ refakatinde tümgeneral 
Tevfik Öğe olduğu halde şehrimize 
gelmi§ler devair rüesası ve kalabalık 
bir halk kütleıi tarafından karşılan -
mıglardır. Generallerimiz halkevinde 
verilen ziyafette bulunduktan aonra 
Manisa'ya gitmitlerdir. 

Serseri maynler hakkında 

yapılacak muameleler 

Falih Rıfkı ATAY 
ıılaııyorsunuz. Burası 10 bin dönüm 
tahmin olunan düz I»r arazidir. E
ğer su bulmak mümkün olaa, kolay
ca meyvalık ve zerzevatlık olabilir 
ve Ayaı'ı Ankara ıehrine nüfus ih
raç etmeğe muhtaç bırakmaz. 

Çünkü Ankara merkez olduğun
danbcri, kaaa.banın yan nüfusu bu· 
raya taımmııtır. Acaba bunun ıe· 
bebi yalnız ayaılılarm memuriyet 
veya okuma meraklısı olmaaı mıdır? 
Tiftik kıymetten düıtüiünden • 
beri, Ankara civarındaki bu kasaba
lar, eğer baıka geçinecek vasıta bu
lamazlarsa, tabii bir dağılııa mah • 
kum olmaktadırlar. Otuz kilometre 
ilerideki Beypazarı'nın ise nüfusu
nu nasıl muhafaza ettiğini görece
ğiz. 

Ankara aıçı dükanlarmda bula· 
tıkçılık, dairlerinde cam siliciliği ve
ya bu nevi hizmet gören kadınlara 
nereli olduklarını sorunuz; çoğu

nun ayaılı olduğunu anlıyacakaınız: 
bunlar kazandıkları küçük bir para 
ile Ankara mekteplerinde evlatlan· 
nı okutmaktadırlar. Birçok ayaılı • 
lar da dairelerde memurdurlar ve 
aileleri ile hükümet merkezine yer• 
leımiılerdir. 

Ayaı'ın iki derdi var: su, orta 
mektep! 

Aklı erenler bağlann ileriıincle 
bir baraj yapılmak imkanından bo.h
sediyorlar. Fakat dağların altında
ki düz ovanm hiç bir noktasında ar
teziyen tecrübe edilmemiıtir. Mu
hakkak olan ıudur ki eğer Ayaı'm 
on bin dönümü sulanacak olurıa, 
burası Ankara'ya zerzevat ve mey
ve yetittirecek, ferahlıyacak ve nü
fusunu tutacak. 

Orta mektep, maarif vekilliğinin 
ilk projeleri araaındadır. Benim or• 
ta mektepler hakkındaki düıüncem• 
le ayaılılar bilmem mutabık mıdır· 
lar? Yani liseye, liseden devlet ka
pısına memur namzedi gönderen bir 
mektep yerine, mahalli tartlara gö
re, Ayaı için adam yetiıtirecek bir 
müe11eıe! Geçenlerde Ankara'da 
bir daire 3 küçük memurluk için bir 
müsabaka açmııtı: 80 lise mezunu 

eldl ve im.tihandan M>nra 77 ai. e-
n e evlerine döndüler. 

Devlet kapıamdan fazla tarlaya, 
tezgaha, dükki.na ileri ziraatçi, za
naatçi veya esnaf yetiıtiren terbi
ye ocakları, kaaabalanmızm hayat 
ve aimasını değittirecekler, yen iç.ağ 
Türkiye'sinin hakiki nüvelerini vÜ· 
cutlandıracaklardır. 

) Basın Birliği balosu 
Türk basın birliği 13 ikinci kanun 

cumartesi akşamı, Ankara, İstanbul 
ve İzmir'de aynı zamanda birer balo 
verecektir. Bu balonun mükemmel ol
ması için gerek Ankara'da gerek İs
tanbul ve lzmir'de yapılan hazırlıklar 
çok ilerlemiştir. 

Mevsimin en zengin ve eğlenceli 
balosu olacağında hiç şüphe edilmi
yen basın birliği baloları daha §İm • 
diden her tarafta büyük bir alaka ile 
karşılanmıştır. 

Bu baloların hasılatı, henüz yeni 
kurulmakta olan ve bütün gazeteciler· 
le basın mensuplarını içine alan türk 
basın birliğinin ihtiyaç ve gayelerine 
hasrolunacaktır. Bu balo için yakın
da gazetemizde daha tafsil§t bulacak
sınız. 

Basın birliği balosu, her ıene aynı 
zamanda üç vilayetimizde de tekrar 
olunacaktır. 

C. H. P. kaza 
kongreleri 

Ordu; 17. a.a. - Cümhuriyet Halk 
Partisi Ordu merkez kaza kongresi 
Ebedi ~f Atatürk'ün manevi huzuru 
önünde üç dakika ihtiram sükiltün • 
dan sonra değişmez Genci Başkan 
Milli Şef'c sarsılmaz bağlılık ve t.i
zim duygularını bir kere daha teyit 
ederek mesaisine başlamıştır. Vali 
umumi meclis ve belediye balarının 
da bulunduğu bu içtimada görüşülen 
memeleket işlerini tam bir görüş ve 
anlayış beraberliği ve aamim! bir ha
va içinde kararlara bağlıyan kongre, 
idare heyetini seçtikten sonra mesai
sine nihayet vermiıtir. 

Kırıehir'de 
Kırşehir; 17. a.a. - Kırşehir mer

kez kaza kongresi dün yapılmıt ve 
kongrede başta valimiz olmak üezrc 
bütün daireler rüea.sası hazır bulun -
muılardır. Kongre geçen toplantıaın· 
dan bugüne kadar geçen devrede ba
şarılan itleri memnuniyetle tesbit ey
lemiş ve yeni dilekler üzerinde mü
zakerelerde bulunınll§tur. 

lzmir'de 
İzmir; 17. a.a. - Cümhurıyet Halk 

Partisi İzmir merkez kazası senelik 
kongresi dün gece Halkevi salonunda 
toplanmıştır. Vali, belediye reisi, şe
hir ve vilayet meclialeri Azası ve bir 
çok partililer içtimada hazır bulun • 
muşlardır. 

Kongre meaaisine batlamadan eve! 
Ebedi Şef'in ruhunu tiziz etmiş ve de 
ğiııznez Genci Başkan ve Mili! Şef İn
önüye halkın sarsılmaz bağlılığın ar
zına karar vermiıtir. 

Kongre, idare heyetinin senelik ra
porunu dinliyerek tasvip ettikten ve 
halk dilekleri üzerindeki müzakere • 
!erini bitirdikten aonra yeni idare 
heyetini seçmiı ve mesaisini nihayet 
verm:i:1tir. 

Çorum' da 
Çorum; 17. a.a. - Cüınhuriyet Halk 

Partisi merkez kaza kongresi dün 
toplanmıt ve dilekler lizerinde görü
şerek bunları karar altına aldıktan 

sonra dağılmıştır. Kongre mesaisine 
başlarken büyüklerimize karşı tazim 
tezahüratında bulunulmuştur. 

Beragma'da 
Bergama; 17. a.a. - C. H. P. kaza 

kongresi dün vilayet idare heyetine 
den &elen m.Ug.ahitlcrin huzuriylc top

lanmı~, idare heyeti raporu okunup 
kabul edildikten sonra yeni idare 
heyetini ve vilayet kongresine gide
cek delegeler seçildi. Büyüklerimize 
candan bağlılık ve tazim tezahürleri 
yapıldı. 

C. H. P. Musabey Ocağında 
Cümhuriyet Halk Partisi Dumlu· 

pınar nahiyesi Musabey ocağı yerli 
mallar ve arttırma haftası münasebe
tiyle Dumlupınar okulu salonunda bir 
toplantı tertip etmiştir. 

Bu toplantıya semtin bütün partili
l~ri ve ocak idare heyeti iştiriik et • 
miş, ocak başkanı Halil Sezai Erkut'· 
un bu haftanın minaaını canlandıran 
içli bir konuşmasını müteakip bu mev
zuda halkevinden temin edilen üç film 
gösterilmiştir. Konu~ ve sinema 
halkımızın çok alakasını ve takdirini 
çekmi' toplantı geç vakte kadar de -
vam etmi§tir. 

Çağrı 
X İskin kanunu muvakkat encümcrıi bu· 

ıün heyeti umumiyeden aonra toPlanaca.k
tır. 

X Dahiliye encümeni buaün aaat 10 da 
toplanacaktır. 

X Arzuhal encümeni bU&iln umu.mı heyet 
içtimaından sonra toplanacaktır. 

X İktısa.t encümeni bugün umumi heyet 
içtimarndan sonra toplanacaktır, 

X Maliye encümeni bugün umumi heyet 
i'timıından sonra toplanacaktır. 

Arttırma ve yerli mallar haftası dolayısiyle 

Dün Ulus meydanında 
büyük bir miting yapıldı 
Ziraat Vekilimiz radyoda bir nutuk verdi 

(Başı 1 inci sayfada) bugünkü birçok kayıt ve tahditlerin 
tebarüz ettirdi. kaldırılmasına imkan elverecek ve bu 

Bundan sonra Halkevi namına söz verrmli, bereketli mahıulün yayılma
alan Muhittin Doğan İnözü, yerli sı , artması için geniş sahalar açılmış 
malı kullanmak, para artırıp üretmek olacaktır. İktisatçıların beyaz altın 
ve israftan kaçınmak esasları üzerin- dedikleri pamuk ziraati de pek az 
de bir hitabede bulunarak, bu günün bir zaman içinde büyük bir inkişaf 
ehemiyetini tebarüz ettirdi ve sözle- göstermiştir. 1932 de yüz bini ancak 
rine şu cümlelerle nihayet verdi. bulabil~n pamuk rekoltesi son yıllar-
"- Sırtında mermi taşı;•an türk ka- da ilçyüz bin balyayı geçti: beı altı 

dınının, göğsü açık kahraman Meh • yıl içinde üç misli artış. 

metçiğin, Ebed! Şef Atatürk'ün ruhu, Şeker pancarı, bağlar ve çay 
Milli Şef lnönü'nün huzurunda söz bahçeleri 
veriyoruz: Şeker pancarı ziraatini memleketi .. 

İktisadi hedefe de ula•acağız. · ! mız, ancak cümhuriyet devrinde gör-
B_u s~vaşı da başaracagız. dü ve tanıdı. Bu mütekamil ziraat az 
Şım~ı hep beraber h~ykıralım: bir zamanda yurdun birçok mıntaka-
Yerlı malı kullanacagız 1 .• Par~ ar· ı !arına yayıldı. Memleket iktisadi ya • 

tıracağ.ız ! ... İsraf:a.n ~a~ına.c:ağız .... ,, tında ve ticaret muvazenesinde mü -
Zıraat Vekılımızın nutku tıim bir amil oldu. 

Tasarruf ve yerli malı haftası mü
nasebetiyle Ziraat Vekili Muhlis Erk· 
men dün akşam radyoda aşağıdaki 

hitabede bulunmuştur : 
" - Aziz yurttaıtarım; 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku • 

rumu benden de onuncu tasarruf ve 
yerli malı haftası münasebetiyle on, 
onbcı dakikalık bir konugma istedi. 

Müteaddit ve mütevali harplerin 
harap ettiği bağ ve bahçeler canlan • 
dı ve bir çok yenileri kuruldu. Geçen 
yılların emekleri mahsu!U bir çok bah 
çeler semere ler ini önümüzdeki yıl~ar
da verecek, zirai gelirimizi arttıracak 
ve bize yeni çeşit meyveler tattıra • 
caktır. Rize'de kurulmağa başlıyan 

çay bahçeleri, nihayet dört beş yıl 
sonra bizi çay ithalinden tamamiylc 
kurtaıacaktır. Aynı misalleri hayvan
cılıkta da görebiliriz. Ve gösterebili· 
riz. 

Bu getirdiğim misaller, miktarda 
artışlardır. Bunun yanında verim ar
tışı ve keyfiyet düzeliş nisbeti mik • 
tar artışının üstündedir. Daha iyi bir 
ziraat ile daha iyi tohumla aynı top
rağın, aynı emeğin kıymet ve netice
si yerine ve mahsulüne göre yüzde 
yi rmi • yüzde kırk arasında artmıı bu
lunuyor. 

Bundan beş altı yıl önce buğday ih· 
raç edebilmckliğimiz yalnız miktar 
bakımından değil, standard tip temi· 
ni noktasından da güç ve hatta im • 
kansız sayılırdı. Bugün ecnebt piya • 
salarında tanılan ve aranılan buğday 
' ' .... 

Y etiıen yeni pamuk cinsleri 
Pamuklu sanayii kurulınağa başla· 

nırken memleketimizde ycti§tirilen 
pamuklar yüksek vasıflı değildi. Falr 
rikaların muhtelif dokumalar için is
tedi ği vasıfta uzun ve ince telli pa • 

Uludağ'da 45 santim 

kalınlığında kar var 
Dürt şehrimizde hava kapalı ve arahklt 

yağmurlu geçmiş, rüzgir cenuptan saniye• 
de 2 m etre kadar hı z la esmişt i r. 

Günün en yüksek sıcaklığ ı 8 derece 
olarak kaydedilmişt i r. 

Yurtta hava, Trakya, Kocaeli, Ege, Ka· 
radeniz kıyıları bö lgeleriyle Karadeniıin 
ga rp kıyılarında yağ ı şlı, di ğer yerlerde çok 
bulutlu geçmişti r. 

Dün sabah ı:ır t sekize kadar düşen ya.ı 
fı$ların karemctrc.7e bıraktıkları ıu mik.ı 
darlan Tekirdağında 30, İıtanbulda ıs., 
Edremit'te 17 , Balıkeoir'de 16, U ludsi'da 
14, Dursunbeyde 12, ZonguJdak'ta 10, K~ 
ıanda 8, Eskiıeh i r ve Emet'te 4. diğer ya .. 
tışlı yerlerde 1 ill 3 kilogram arasında .. , 
dır. , 

·Mevcut kar örtülerinin kalınlrkla.n U.ı 
1udai 'da. 45, Erzurum'da 7, Hırua'ta 6 eanti.ı 
metredir. 

Rüzgirlar E,.e, orta Anadolu ve Akd'e..ı 
niz kıyılarında cenup istikametinden eani"'' 
yede en çok S metre kadar hızla esmit, di"' 
ğer bölgelerde ekseriyetle durgun geçmil"' 
tir. 

Yurdda sıca klıklar Kars'ta sıfum altın.ı 
da 4, Erzurum'da 7 ve s1fırm üstünde ol "' 
mak üzere Erzincan'da,7, Bolu'da 8, Uıak.ı 
ta 10,lslahiyede 12, Giresunda 14, Trab ... ı 
zonda 16, İskenderunda 18 derecedir. 

Çok (Otuklu hakimlere yardım 
Jekli değiıliriliyor 

Haber aldığımıza göre, Adliye Ve
kalctimiz çok çocuklu hakimlere bu• 
güne kadar yapmakta olduğu yardı· 
mın şeklini dcğigtirmek kararını ver• 
miş ve bu hususta bir kanun 11\yihası 
hazırlıklarına başlamıştır. L11yihanın 

esası, çok çocuklu hiikimlerc yapıl • 
makta olan nakdi yardımı kaldırmak· 
ta bunun yerine çocuklarını okutacak 
vesaiti temin eylemektedir. 

Bu meyanda, h11kim çocukları için 
büyük şehir ve kasabalarda Adliye 
Vekiileti tarafından pansiyonlar açı• 
lacağı ve çocukların tahsil ve terbiye
lerini buralarda ikmal etmeleri için 
kendilerine yardımda bulunacağı an· 
la§ılmaktadır. 

çok aranmaktadır. 

C-Cc-- ·--.L: _-,.._..L !L----ı.-

Bunu, bana sayın ve sevgili yurt -
taşlarıma hitabedebilmek gibi şerefli 
bir fırsat olduğu için memnuniyetle 
teşekkürle karııladıın. Ve ulusal eko
nomimizde ziraatin yeri ve onun yap
tığı, yapabileceği tesirler üzerinde 
küçük bir konuşma yapmak üzere hu· 
zurunuza geldim. Fakat önceden te -
barüz ettireyim ki bu büyük mevzu 
içinde söyliyeceklcrim ona sadece bir 
kaç misalle ve ana hatlarla temas et
mekten, i§<ırct eylemekten ibare kala
caktır. Yoksa milli ekonomimizde zi
raat varlığımızın ehcmiyet ve tesiri
nin tahlil ve teşrihi küçük bir konuş· 
ma içine sığmıyacak derecede derin 
ve geniştir. Memleketimizin yüzde 
sekseni çiftçi ihracatımızın yüzde 
seksenden fazlası zirai ve mili! geli
rimizin esası toprak mahsulleri ve o
nun -tııı;arettyıc aa.naytt ol aguna g01-ç 

ziraat, ulusal ekonomimizin baş ve 
ana kaynağıdır. Bu kaynak çok zen· 
gin ve kuvctlidir. İktisadiyatımızda 
yarınki inkişafların en emin istinadı 
ve teminatıdır. Ziraat işleri, tabiat ve 
mahiyeti itibariyle semeresini geç ve 
güç verir. Böyle olduğu halde cüm
huriyct devrinin ziraat sahasındaki 

feyizleri de, onun her şubesinde, ba· 
riz ve aşikar görülmektedir. 

On sene eve[ ve bugün •.• 
Bundan on yıl önce 1928 de ekilen 

saha ancak altmış milyon küsur dekar 
tutuyordu. Bugün yüz milyon dekarı 
buluyor. 1930 yılına kadar dışardan 
buğday sokuyorduk. Bu miktar bazı 
yıllarda yüz yetmiş bin tona kadar 
yükseliyor ve bunun için harice öde
diğimiz para onyedi onsekiz milyon 
lira gibi mühim bir para tutuyordu. 
Dört beş yıldır buğday ihraç eden 
memleketler arasına girmiş bulunu • 
yoruz. Bugün kolaylıkla iki yüz, iki 
yüz elli bin ton buğday ihraç edebi
lecek vaziyetteyiz. Ve bu, bir başlan
gıçtır. Yıldan yıla artan istihsalimiz, 
bize daha fazla ihraç imkanlarını da 
verecektir. Daha dün denilecek yakın 
bir zamanda pirinç için harice her yıl 
iki buçuk milyon lira veriyorduk. Bu
gün bütün ihtiyacımızı yerli pirinç
le karşılıyabiliyoruz. Çiftçimiz, pi -
rinç zira.atini ııhh! icap ve şartlara 
uygun bir ıurette yapmağa alıştıkça 

Bugün kü pamuk istihsalimiz fab • 
rikalarımız ihtiyacının iki mislidir .. 
Geçen sene iyi, yüksek vasıflı yüz bin 
balya türk pamuğu ihraç edilmittir. 
Buna benzer misalleri, zira.atin diğer 
şubelerinde ve diğer mahsullerde de 
getirebiliriz. Fakat ben aziz dinleyi • 

mu~ların_ ~izde. yet!ştirilip yetiştiri • cilerimi yormak istemem. Bütıiln bun• 
lemıyec~g'. ~nd~şe ıl~ karşıla~ı:l'.or • !arın ifadesi tüt1ı: köylüsünün yıl.<ian 
du. Y~tı§tırıleb~ls~ bıle ~unun ı~ın U· yıla istihsal kuvetinin artması, ziraat 
zun bır zaman ıstıyeceğı kana.atı ha • tekniğinin yükselmesidir. Çetin vo u· 
k_imdi. ? _vak~c kadar ku~_ulacak fab • zun harplardan istihsal düzeni boııul • 
rıkalar ıçın lazı.m olan y_u~sek ~ası~lı muş, kuveti azalmış olarak çılnldığı 
p~ukların harıçtc? getı_rılmes~ . bıle düşünüllir ve araya bütün dünyada 
goze alı?mıştı. ~enı fabrıkal~ ıçı? ~- çiftçiliği gerileten, durduran büyük 
zun ve ınce tellı pamuk çeşıtlerının bir buhranın ginniş olduğu hesaba ka
yetişt'.rilme~ine başla~dı. A~ad~n ~- tılırsa ziraatteki bu ilerleyiş ve geniş· 
zun bır vakıt geçmedı, en nıkbınlerı- Jeyişi hiç de az görmemek ve türk 
mizin bile tahmininden daha kısa bir köylüsünün emek ve muvaffakiyetini 
zamanda türk çiftçisi fabrikaların is- fahr ve takdir ile karşılamak yerinde 
tediği vasıf ve miktarda hatti onun olur. 
üstünde pamuk yetiştirdi. Bu yeni ~e- O sayededir ki, dünyanın bu karı • 
§İtler 1933 de hemen hiç yok iken şık ve buhranlı devrinde iaşe ve ipti· 
1934 de "6800" dekar ekilip "800" bal- dai maddeler bakımından da tamami
ya ancak alınabilmişken 1939 da eki - le endişesiz ve çok emin, çok kuvctli 
len saha "1.500.000,, dekarı bulmakta bir mevki ve vaziyetteyiz. 
ve bundan alınan hasılat "200.000" bal Bununla beraber bu neticeyi, va • 
ya olarak hesap edilmektedir. Eski rılması lazım varılmasını istediğimiz 
yerli pamuklardan ancak "16,24" nu • neticeye nisbctle az ve geri bulmakta
maraya kadar iplik yapmak kabil i- yız. 
ken yenilerden mesela Akaladan "40" 
numaraya kadar iplik yapmak müm - Türk köylüsüne düıen vazileler 
kün olmaktadır. Yeni çegitler bugün 
piyasada yedi sekiz kuruş fazla fiyat· 
la satılmakta ve dış piyasalarca da 

Karasularımızda görülecek serseri 
ınaynlar hakkında liman reisleri tara
fından yapılacak muameleye dair bir 
talimatname hazırlanmışt ı r. Yeni tali
matname eski talimatnameyi yürür· 
!ilkten kaldırmaktadır. Talimatname
ye göre karasularımızda serseri bir 
halde bulunan veya denizlerin tesiriy
le gelip ıahillerimize düşen maynlc
rin teşkil ettikleri tehlikeyi bertaraf 
etmek vazifesi; daha yakında müte
hassıs bir deniz kıtası mevcu~ bulun· 
madığı takdirde en yakın liman reis
lerine tevecüh eder. Sah iller imizde 
serseri bir maynın n1evcudiyetinden 
haberdar olan gemiler ve küçük vası
taların kaptanları. jandarmalar, kol
cular ve saire, maynın görüldüğü 
mevkii ve teklini en yakın liman rei· 
sine veya mahallin zabı ta memuruna 
derhal hab= r vereceklerdir. H aber za· 
bıtaya verilm!şse . zatn tn hemen en 
yakın liman reis in i hab~rdar ed ... t ek
tir. Liman reisleri key fiy~ti a l5.kalıla· 

ra bildirmekle beraber seyriscfainin 
selameti noktasından icap eden ted· 
t•rleri derhal alacaklardır. 
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Ekilen arazinin kı•a bir zaman i -
çinde iki misle yakın bir nisbette art
tığını yukarda söylemiştim. Fakat bu, 
yetmez. Daha türk köylüsünün emeği
ni, ziraat bilgi ve tekniğinjn himme ... 
tini bekliyen topraklarımız var. Gene 
yukarda verimin arttığına, maho;ul 
keyfiyetinin düzeldiğine işaretlerde 
bulunmuş ve bu artış ve düzcli§in ye
rine ve mahsulüne göre memnun ola • 
cak bir netice olduğunu ilave etmiş -
tim. Ama şimdi buna da ilave edcyım 
ki ,topraklarımızın kabiliyetinden, 
çiftçinin kuvct ve kudretinden, vaktin 
den, vaşıtalarından daha istifade ede
bilecek pay ve mesafe çoktur. 

Talimatnamede maynların tipleri, 
h1ha şekilleri denizde veya sahile 
c~üşınüş maynlardan korunma tarzları 
hakkında hükümler vard ı r. 

Zile'de halk dersaneleri 
Zile. 17 a.a. - Kazamız halkevi ta -

rafından okuma yazma bilmiyen va -
tandaşlar için beş dersane açılmıştır. 

Talihsiz Papa ! 
Papa on ikinci Pi'nin güzel ke

man çalan bir müzisyen olduğu 
meydana çıkmış. Kendisi Almanya
da Papanın sefiri olduğu zaman bü
tün konserlere, bütün operalara gi
dermiş. 

Konsere ve musikiye bu kadar 
fazla dü.şkü.n olmasına rağmen, ne 
yapalım ki, dünyanın en ahenksİT 
zamanında Vatikan tahtına oturdu. 
Zavallı Papa talihoizmişl 

••• 
/ki hortlak! 

lstanbul gazetelerinde, son gün
lerde sık sık şu iki kelimeye tesa
düf ediyoruz: 

ihtikar. muhtekiri 
Aman, bu iki hortlak nereden 

çıktı? Bunlar, büyük harbin zaru
ret ve kıtlık günlerinde milletin 
maddi ve manevi varlığını, bütün 
düşmanlarla elele vererek, geriden 
ve içerden vuran iki ut_ursuzdu. 

'#AN 1~1 IL7'R 
Sulh içinde yaşıyoruz. Bu sükOn 

ve huzur içinde, eğer varsa. rahatı
mı:n bozmağa yeltenen bu iki hort
lağı bir daha hortlıyamıyacak hale 
sohlıml 

••• 
Ne dü§Ünüyorlar? 

Cümhuriyet refikımızın 
makalesinin başında şöyle 
!ık vardı : 

bir baş 
bir baş-

" Acaba milletler ne düşünüyor. 
far ? ., Tam sorulacak sual 1 Bazı 
milletlerin ne düşündükleri belli; 
fakat bir kısmının belli değildir. 
Zaten onlar bilinseydi dünyanın 

başına bunca dertler gelir miydi ? 

••• 
Korku~ bir isimi 

latanbul liman te§kilatı mensup-

farından herhangi birisinin ölümU 
takdirinde çoluğuna, çocuğuna yar
dım edebilmek için bir sandık ku
rulmakta olduğunu gazetelerde o
kuyoruz. 

Bu te~ebbüsün hayırlı ve insani 
olduğunda kimsenin şüphesi ola • 
maz. Fakat, ne yalan söyliyeyim, 
sandıiın adı bana korkunç geldi : 
" Ölüm sandığı 1 .. 

••• 
Kabahat gelin olmu§ da .•• 

Son Posta arkadaşımız, " Bo§an
malar niçin artıyor ? Kabahatlı ka
dın mı, yoksa erkek mi ? ., diye bir 
anket açtı. Önceleri avukatlara so
rulan bu sual, şimdi daha umumi -
leftlrilmiftlr. Son Posta, son nüs
halarından birisinde şu tavsiy_ede 

bulunuyordu : 

ff Kadın okuyucularımız, siz de 
cevap veriniz / ,, 

Bu gidişle iki cins, kabahatı bir
birine yüklemek için kaleme sarı

lırlarsa, istikbalde açılacak bir baş
ka ankete " falan tarihte açılan fi
lan anket de boşanmaların artması
na sebep olmuştur ,, diye, acaba, bir 

cevap gelir mi ? 

••• 
Rakı! 

•• Vakıt ,, gazetesinin genç mu. 
harrirlerindcn Hikmet Münir, " ra. 
kıyı ortadan kaldırabilir mıyiz ? ,, 
başlığı altında bir yazı yazmış. Fık
ranın şu veya bu, orasını bırakın da 
başlığı üzerinde duralım. 

- Rakıyı ortadan kaldırabilir 

miyiz ? 

- Evelli kadehi kaldırmakla i§e 
bll§lay_ınız 1 

T. 1. 

Mili! ekonomimiz savaşında türk 
köylüsüne düşen daha büyük vazife • 
ler vardır. Dunyanın geçirmekte ol -
duğu buhranlı devirde bu vazife 
(Başbakanımın nutuklarında tebarüz 
tttirdikleri gibi) şimdi hem memlc • 
ket iktısadiyatı ve müdafaası hem biz
zat kendi menfaati bakımından çok 
daha geniş bir mahiyet ve ehemiyet 
almıştır. 

Çiftçimiz bunu da sezmekte, gör • 
mekte ve anlamakta gecikmemıştir: 
bu yıl daha fazla sıirmek, daha ço:, 
ekmek için büyük bir gayret ve teha
lük göstermektedir. 

1'ürk köylüsünün kudret ve gay 
retinden daha büyük muvaffakiyet 
ler bekliyebiliriz. 

Aziz yurttaşlarım. Hepinize saygı 
ve sevgil.,r. 



18. 12 - 1939 

roış POLiTiKA J 
\... 

kont Ciano'nun nutku 
İtalya Hariciye Vekili Kont Cia

l'lo, a-eçenlerde yapılan teıkilattan 
ıonra parlamentonun yerine geçen 
""" . k 1 " r açı yolar ve orporasyon ar mec· 
lisinde söylediği bir nutuk ile ltal • 
l'a.'nm dıı politikasını izah etti. Bu 
llzun nutuktan dt anlıyoruz ki, ital
l"an dıı politikaamın ana hattı bir· 
kaç gün evel yüksek f a§ist mecli
ıi:ıde yapılan müzakerelerden son· 
ta neşredilen tebliğde de izah edil· 
diii ılbi, "intizar" "teyakkuz" ve 
''hazırlanma" sözeriyle hulasa edi • 
hbilir. 

Fakat Kont Ciano, yalnız İtalyan 
dıt politikasmm ana hattını izah et· 
inekle kalmamıı, ltalya'yı böyle bir 
•i:raaeti takip etmeie sevkeden ha
diselerin oldukça uzun bir tarihini 
Yapmııtrr. Söylemeğe lüzum yoktur 
ki bu tarihin büyük bir kısmı hacli
•elerin ltalya noktai nazarma göre 
tefsirinden ibarettir. Mesela Kont 
Ciano, Habeıistan'm iatilasmı, ltal· 
Ya'nm emniyetini, istikli.lini ve istik
balini zıman altına almak noktasın
dan haklı göstermektedir. ispanya 
lrıeaelesi bir medeniyet meselesidir. 
~rnavutluk, arnavut milletinin da
~eti Üzerine ilhak edilmiıtir. İtalya 
J.lariciye Vekili, geçmit ve o zaman· 
lar çok münakaıa edilmit olan bu 
hadiselerden Almanya • ltalya mü· 
l'laaebetlerinin geçirdiği safhalara 
iııtikal ettiği zamandır ki, sözlerin· 
de aamimiyet tebarüz etmektedir. 
Ciano'nun sözleri diplomasi lisanın
dan halkm anlryacağı dile terceme 
edilip kıaaltılmca Yaziyetin ıu oldu
h anlap)ır: 

ltalyan • alman mukareneti, Ha· 
bet daYaaı içinde başlamıt ve lspan· 
)a di.Yaaı içinde ıekilleımittir. ltal
)&, Almanya ile itbirliği yaparken, 
bir harbe yer verilmemesi lüzumun
da daima ısrar etmi,tir. Bu noktada 
.\ılmanya'dan da vait almıttır. Hatta 
leçen mayısta Almanya ile ittifakı 
İbızalarken, asgari üç sene harbe 
rirnıemek noktaamda her iki taraf 
da mutabık kalmıtlardır. Ciano bu 
bahiste diyor ki: 

"Alman hükümeti, bu mühlet hi· 
tam bulmazdan eYel yeni münaka· 
talar çıkmasına sebebiyet verecek 
1"'•lt•v•tt~ },,.rluml!İ bir meselenin 
Ortaya ablmamasma razı oldu." 

f talya~m Altnanya ile;-lmzAladı
iı ittifak muahedesiyle Üzerine al
dıiı askeri teahhütleri ancak imza
dan üç aene aonra yapmak mecbu· 
l'İyetinde bulunduğu hakkmdaki 
IÖzler bundan galat olaa gerektir. 

O halde nasıl oldu da Almanya 
Polonya meselesini ortaya atarak 
"yeni miinakaıalarm çıkmasına se
bebiyet" vermittir? Bu sualin ceva· 
\,ını Almanya'nm Rusya ile yaptı• 
iı paktta aramak lazımdır. Kont 
Ciano, Ruaya ile Almanya araıım • 
daki temasların nisan içinde baıla• 
dıimı söylemektedir. Müzakereler
den ltalya haberdardı. Fakat anlat
lllanm ıümulü geniı olmıyacaktr. 
Almanya'nm takip ettiii diifman 
Iİyaaeti Rasya'yı kıtkııtmııtr. Al· 
lllanya Ruaya ile anlatmakla bu dev· 
letin bitaraflıiını temin edecek, ya
ai inıiliz • fransız blokuna iştiraki· 
ile mani olacaktı. 

Almanya'nın Polonya meselesini 
ortaya atarken bu aovyet paktına 
ıüvendiii timdi daha aarih olarak 
anlatılmaktadır. Harp çıkarabile
cek bir meseleyi ortaya atmamak 
için ltalya'ya söz veren Almanya, 
aovyet paktmın imzaamı bildiren 
haberin heyecanı içinde Polonya 
1'1eseleaini sulh yoliyle halledeceii
ni tahınin etmiıti. ltalya, çıkacak 
ihtilafm bir harp doiurması ihtima
lini tteri sürünce, Almanya, itaba· 
nın askeri yardımına muhtaç olma
dığmı söyledi. lıte bu sebepledir ki 
ltalya, Almanyaya ittifakla bağlı 
bulunmakla beraber, harbin dıfın
d" kalmıttrr. 

Kont Ciano, Polonya meselesinin 
ortaya atılmasından dolayı Alman· 
ya'yı açıktan muahaze edememek
b beraber, herhalde meauliyetin 
c' emokratlardan ziyade Almanya'ya 
ait oldaiunu ihsas etmektedir. He
b alman • rua paktının tatbikattaki 
teceıtiainden hiç memnun olmadığı 
asikardır. Baltık memleketleri Üze
rinde aovyet hegemonyasının kurul
ınaaına Yaran alman • rus itbirliği 
halya için bir sürpriz olmuıtur. 

Nutkun son kısmı ltalya 'nın Tu • 
n" havzasiyle Balkanlar üzerindeki 
a?akasmın izahma tahsis edilmi§· 
tir ki, aynı alaka yükaek f aıist mec· 
liainin müzakerelerinden sonra net
rcdilen tebliğde de sarahatle izah 
cdilmiıti. 

A. Ş. ESMER .................................................... 
Artırma bir alışma işidir. 
Çocuğunu küçük yaıtan artırma
ğa alııtır. 

ULUS 

DÜNYA HABE · RLERİ· 

Garp cephesinde 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

8. Çemberleyn İngiliz 
mevzilerini ziyaret etti 
Londra, 17 a.a. - B. Çemberleyn'in, yanında Lord Gort, buı 

generaller ve 12 harp muhabiri olduğu halde dün fra.n~ız c:ephe
ainde İngiliz orduıu tarafından müdafaa edilen bölgeyı zıyaret 
eylemiıtir. 

Franaız sabah tebliği 1 
Paris; 17. a.a. - Umumi karargi-\ 

hın 17 kanunevel aabah tebliği : Amerika' da 
Cümhurreisliği 

namzetliği 

Cephenin muhtelif noktalarında pi
; ade ve topçu harekatı olmuştur. 

F ranaız akıam tebliği 
Paris, 17 a.a. - 17 kanunuevel ak

şam tebliği: 

Mahdut faaliyet olmuştur. İş'ara 
değer mühim bir hadise yoktur. 

Cephede faaliyet artıyor 
Paris; 17. a.a. - Havas ajansı, as

keri vaziyet hakkında şu malUınatı 
veriyor : 

Bu haftanın başındanberi, cephenin 
fazla canlı kısımlarındaki faaliyet, 
gittikçe artmaktadır. 

Tayyare harekatı, heyeti umumi • 
yesi itibariyle, hafif olmuıtur. İngiliz 
sahillerine doğru, mayn dökücü bir
kaç deniz tayyaresinin ilerlediği gö
rülmüş, icabeden tedbirler alınmıştır. 

Almanlara göre 
Berlin, 17 a.a. - D.N.B. ajansı bil

diriyor: 
Ordu tebliğinde, garp cephesinde, 

harp cereyan etmediği söylenmekle 
beraber, şurasını kaydetmek lazımdır 
ki, dün keşif kolları ve hücum kıtaatı 
faaliyeti olmuıtur. Lapach civarında 
keşif müfrezelerinin yaptıktan bir tc
ıebbüa, düşmanla ehemiyetli bir mü
sademeyi intaç etmi!tir. Bu keşif ha
reketi, Almanlardan iki hafif yaralı
ya mukabil, düşman hakkında çok c
hemiyetli haberler elde edilmesine 
imkin vermittir. Forbaeh'ın cenubi 
prkisinde Mandern civarındaki mın
takada, hUcum kıtalarının faaliyeti ha 
berverili)"Cn". 

Bir hücum kıtası, keşd' löifarına 
mukabil, bazı vazifelerle tavzif edi • 
len bir müsademe cüzütamıdır. Mo -
dern harp siJahlariyle mücehhezdir ve 
vazifesini müatakillen ifa eder. Dün 
bu kıtalardan biri, Mandcrn'nin cenu
buşarkisine doğru ilerlemi§ ve düş· 
ınanın altı istihkamından açılan şid

detli ateılere rağmen hedefine vasıl 
olmu§tur. 

Piyadenin ve topçunun ittirak et
tiği bu milıademede, dUpnanın ağır 
zayiat vermesine mukabil bizim tara
fımızdan zayiat cUzt olmuıtur. İki ne
fer kayıptır. Alınan esirler, dü§manın 
variyeti hakkında fikir verebilecek
tir. 

Hava faaliyeti 

Vualde (Teksas), 17 a.a. Amerika 
reisicümhur muavini John Nance 
Garner, 1940 reisicümhur intihabında 
demokrat partisinin namzetliğini ka
bul eyledi~ini söylemiştir. 

Garner, demokrat partisinin B. 
Ruzvelt'in içtimai isJahatına ve milli 
kalkınma programına muhalif muha • 
fakar unsurlarını temsil etmektedir. 

Garner tarafından 1940 intihabına 
demokratların namzetliğini kabul et· 
tiğine dair dün Vualde'de yapılan be
yanat, B. Ruzvelt'in hafta tatilini ge
çirmek üzere bulunduğu Hyde park'ta 
hiç bir hayret uyandırmamııtır. 

Reisicfunhur bu hususta hiç bir tef 
sirde bulunmıyacağını bildirmiıtir. 

Fransız kabinesi 
Löbrönün 

reisliğinde toplandı 
Paris, 17 aa. - Kabine reisicümhu

run riynetl altında saat 15 de toplan-

yet hakkında umumi izahat vermit ve 
Cenevre'de Milletler cemiyetinin al • 
dığı kararları anlatmış ve bu müna -
sebetle irarwz heyetini tebrik etmiş-
tir. 
Nazırlar meclisi, Rusya'nın Finlan

diya'ya taarrurunu talobih yolunda 
İngiltere ile birlikte bütün dünyaca 
vecilen karara ittirik: ettiğinden do
layı batvekllin tebriklerini ittifakla 
tasvip eylemiş ve aynı zamanda bu 
mücnif hAdiselerc Almanya'nın Po -
lonya'ya kartı yaptığı taarruzun ve 
rus - alman paktının sebebiyet verdi
ğini de göz önünde tutmuştur. 

Binbaıı AHlee diyor ki: 

Muhalifiz ama 
Hükumetin 

mütea rrızla ra karşı 

almış olduğu vaziyeti 

tasvip ediyoruz 
Londra, 17 a.a. - Durham'daki işçi 

partisi konferansında söz alan Avam 
Kamarası muhalefet grupu reisi bin
başı Attle, bir nokta üzerinde ısrar 

etmit ve demiştir ki: 
"- ltçi partisinin vaziyetini tasrih 

etmek Ibımdır. Çemberleyn hüküme
tine muhalefet ediyoruz. Fakat, müte
arrızlara karşı olan vaziyetini tasvip 
ediyoruz. Mazide ve halde aynı olan 
ve istikbalde, aynı olacak olan idare 
tarzını tenkit ediyoruz. 

Biz işçi partisi menaupları için, bu 
harbe, mümkün olduğu kadar çabuk' 
fakat devamlı bir sulh temin ederek 
nihayet vermek esastır. Dünyayı ku
vetin ve adaletsizliğin elinden kurtar
mak istiyoruz. Biz, ittihat taraftarı -
yız, infirat değil. 

Avrupa işlerine niçin karıııyoruz 
sualini soranlara cevabım §Udur: çün
kü bozuk bir sulh istemiyoruz, sulhu 
yeni bir dünyada tesis etmek arzu
sundayız.,, 

Attlee, TUS emperyalizminden bah
sederken "hayır" sesleri yükselmesi 
üzerine, binbaşı §U ~vahı vefmiştir: 
"- Kendi kendisine sosyalist adı 

veren bir millet tarafından yapılmı§ 
da olsa, tecavüze karşı mücadele ede
rim.,, 

Türkiyenin 
politikası 

(Bsıı 1 inci sayfada) 

zel bir temayülden ziyade öteden • 
· ••kin ediıl•n ye JDttikgı ~~ 

mül eden müspet bir politikanın za-

-3-,,. ........................................... '" 
: D U N K U : 
"············································'" • 

ISTANBUL Gazeteler~ 
Yeni 

İngilizlerle franaızlar walip 
Hüseyin Cahit Yalçın. bil iki devletin 

muhakkak surette ealibiyetle bitecek 
harptan sonra dünyanın gireceği vaziye
ti tetkik ederek diyor ki: 

" Bu&iin dünyadaki büyük. küçük 
devletlerin, daha doğrusu baıska bir mil
letin hudutlanna tecavüz etmiyerek ıulh 
ve ıriikıln dairesinde yaşamıya ra
zı olan milletlerin kaffesi fran -
eızlarla inıilizlerin galebesini büyük bir 
memnuniyet ve itminanla beldiyebilir • 
ler . ., 

Harbın, müttefiklerin eılebeai ve 
dünya yüzünden cermen tahakküm ve ia
tipdadı kibusunun kalktnaıiyle netice -
lcnmcsinden sonra Avrupa vaziyetinin 
alacağı ııekli muharrir töyle tetkik et • 
mektcdir: 

" Harptan aonra i~iliz ve franıu:lar 
Avrupa için bir tehlike teşkil etmiyece.k
ler midir? Biz buna katiyen ihtimal ver
meyiz. İnıiltere ve Fransa'da efkin u • 
mumiye rejimi devam ettiği müddetçe, 
İngiltere ve Franaa sürsün diktatörlerin 
kör ihtlru ve i.tipdatları altında kal -
madıklan müddetçe küçük ve medeni 
Avrupa devletlerinden hiç birinin vii • 
cudunu ortadan kaldırmak, memleketle
rini kendi topraklanna ilhak ıri.bi bir 
harekete kıyam edemezler . ., 

Hariciye V ekilimnin bir lsviçre 
gazetesine beyanatı 

Yeni Sabah gazetesinde hariciye ve • 
kilimizin Joumal de Geneve'in 12 birin
ci kinun tarihli nüahaaında intişar eden 
beyeanatmın ıu tercümesi vardır: 

Moskova seyahati hakkında fikrini 
soran muharrire, Şükrü Saraçoğlu demit· 
tir ki: 

"- Moakova•ya ıeyahatim rua hökü
met adamlariyle konuımak fırsatını ver
di. Aynı zamanda eskiden beri d<>11tluk 
münasebetlerimiz olan bu memleketle bu 
bağları biraz daha kuvctlendirdik. Mü
zakerelerin kesilmesi hiç bir zaman bu 
dostluğu nyifletmemişti r "" 

Vekil, muharririn Ankara muahede -
sinden sonra türk • rua münasebetlecin
de bir defitiklip olup olmadıiı ıualine 
de: 

"- Ankara muahedesi, hiçbir AmaD 
bizim Ruaya'ya kartı politikamızın de • 
ii~iğin.i tazammun etmez. Bili.kis bu 
muahede sulhu temin ettiği &ibi hiç bir 
:kimseye karıı değildir. Ba muahedenin 
eaaaları muharebe baflamadan çok evel 
burrlanm11ttr. 15 •eneden beri Türkiye 
cümhariyeti deiitmlyen bir bant •in
seti takip etmektedir. İqiltere 'Ve Fran
sa bize bu buaaataki anla)'Jflanm müt~ 
addit defalar iebat etmittir. Montreuz 
konferansında Fransa ve İn&iltere, Tür
kiyenin noktai nazarını doğru bularak 
bizim iıtediğimiz ıekilde bir bolular 
mukavelccai yapılmasmı kolaylaştırmı~
lardır. •• ....,.._.,.._,sın n ,..,__ 
bulunup bulunmadığı sualine Saracoftu
nun cevabı şudur: 

"- Bizim iı;in bir rua tehlikesi ol • 
duğunu zannetmiyorum. Ciinlrü rualar 
pekali bilirler ki boğazların en iyi mu.. 
hafızıyız. Ve emin bir dost olarak bo • 
iazlarm yalnn biz hakiki bekçi•! olabil 
liriz. 

Almanya • Türkiye meselesine celin
ce: bizim Almanya ile mtinuebatmıı::r; 
miitikati deiildir. Filhakika limdiye ka
dar Almanya ile bir ticaret maahedeai 
yapılmamıttır. Fakat bu bizim kabaha
timiz olamu. Almanya kendisine aipafi1 
ettiğimiz mevaddı harbiyeyi teslim et • 
memiıtir. Bn de baskı yerlere müraca
at etmek mecburiyetinde kaldılt. 

Maamafih yakm bir samandan beri 
ticaret mü~allcreleri tekrar bqlamıı • 
tı.r. Zannedıy0z:wn ki bu müzakereler iyi 
bN" tekilde netıcelenece4rtir . ., 

Almanya Polonya'da 

a. a. Matbuat servi.i 

Muharrir, bir Balkan blokundan bah
•etmiı, vekilimiz l<)yle demiştir: 

"- Balkan memleketleri, yani Yun:ı
ıiatan. Yucoslavya, Romanya ve Türki • 
ye aralarında müttehittirler. Bunların 
arasında yalnız Macaristan ve Bu1ı;ar~s
tan eksiktir. Çok iyi olurdu ki İtalya da 
bir iza ve ayru haklara malÜt olar ... " 
böyle bir ittihada iştirak etmiı olsu."'.. 
Li.lı:in şimdiye kadar Roma hukiimcti t.ı 
husustaki ihtiyatkir hareketini dcgiştir
memiştir. 

Balkanlar bloku Türkiye'nin seneler
dir takip ettiği tarihi bir hadiseyi, yani 
barışı temin cdecellc: bir bloktur. Onan 
içindir ki Balkanlar blokunu teşkil eden 
hükümetler aralarındaki ihtiliflan r.c 
kadar çabuk hallederlc~c. Atatilrk'un 
ıösterdiği cesaretli politikayı göstere -
bilirlerse çok iyi olur. 

Biz etrafımızdaki bütün koqulan -
mızla muslihane bir tarzda anla~ı:k. Bi
zim için hayat sahası bugün itPl ettiği
miz milli sahadır. Bu suretle pyet bü -
yük imparatorluktan vaz &eÇtik. Ve ba
nım temini için büyiik fedıkirbklar 
yaptık.., 

Cümhuriyel 

Y a.rmm ıulhunc:la ltalyanm 
rolü 

Yunus Nadi, barba ittink etmi;:rwek 
bir intizar vaziyeti mubafua eden 1taı. 
ya'nın vaziyetini tetkik etmektedir. 

Muharrir, dünya 1'iizünde kati bir al
man hakimiyetinin kurulması ic;in Fran.
aa ve lncilterenin aade mailfıp ediknele
ri kifi gelmediğini, onların dünya hari
tasından silinmeleri llzım ıeldifini söy. 
liiyor ve almanlar için, bucün yaptrkla • 
rından yüz misli fazlasını yapmak ikti
darına malik olan bu kuvetli devleti yen
mek imklnınm mC'Vcut olmadıimı tas • 
rih ederek diyor ki: 

"İtalya'nm bir türlü malilrillyalar 
kapılmıyacak kadar realist bir idareci 
elinde olduğunu ve yalnız büyük devlet
lerin deiil. küçük milletlerin de eTell 
hak olarak. sonra da dünya muvuene • 
sinde kıymet olarak ınevcudiyetlerinlıı 
muhafazası elzemiyetine kani bulundu -
iuma kabul etmc'«liiimizde bati Yoktur. 
Avnıpa'nın ve dünyanın daha aola kay • 
mıı deiil de aol uçurumuna yuvarlan • 
D1l1 bir tahakkilme zeban olabileeeil ih
timaliııe de &iilm* lhımdır ve ba ctll· 
me elbette sehirli bir ciiliil balillde t 
celli edec:ektir.,, 

TAii 
Finlandiya harbi 
mevziJe,mekten çdayoı 

'M. Zekeriya Sertel, Finlandiya - rus 
barbmm ikinci haftasında olduiam.ız 
Jıald .. llo'V7etlerin fia _. m8daf .. hat 
tını apmamıı olduklarını. daflılt ve cöl
lült fin arazisinde rus askert harekltının 
ç0k bati ıekilde inkip.f ettiiini ve ni 
hayet finlerin topnklarmı beklenmiy 
bir tlddet ve kahramanlıkla müdafaa et
tiklerini aöyliyerek Finlandiya'nm he 
taraftan cördiiiil sempati Ye 7Udı 
kaydediycr. 

VAKİT 

lhtikarla mücadelede 
muvaf falriyet 

Aaım Us bu baılık altmda piyasanın 
bugünkii halini tetkik etmekte ve meni 
ihtiltk kanununun biran C'Vel c;ıkanlma
ııru istemektedir. 

Berıın, 17 a.a. - D.N.B. ajansı bil· 
diriyor: Dün gece, saat 20 ile sabaha 
karşı iki arası, birkaç ingiliz harp tay
yaresi, alman körfezinin çok yükse • 
ğinden uçmuşlardır. Bir tayyare, Nor
derney adasına doğru uçuf yapmıı ve 
alman hava defi bataryasının menzili 
haricinde, uzak bir noktaya, kUçilk 
çapta dört bomba atmıştır. Bu bomba
lar hiç bir hasar yapmamııtır. 

Nazırlar meclisi müstevli rus ordu
suna karp koyan küçük kahraman fin 
milletine takdir ve muhabbetlerini it· 
tifakla beyan eylemipr. 
Nazırlar meclisi müteaıldben fransız 

ruri ve tabii bir neticesidir. Biz garp 

demokrasileriyle mukadderatımızı 

birlettirirken ülkeler zaptetmek i
çin deiil, Avrupa'nın cenup doğu
.auncla emniyet Ye aulhu temin et· 
mek makaatlannı göz önünde tut • 
tuk. Türk devletinin bu büyük ka· 
ran bütün dünyada icabettiği ka • 
dar ehemiyetle telakki edildi. Gö

rülüyor ki bütün hareketlerimiz ve 
kararlanmız türk milletinin bü,.ük 
ve )'Ükaek menfaati enditeainden 
doğarak derin bir ıuurla verilmit 
kararlardır. Milletimizin .aerıbest i· 
radesine dayanan bu politika istika
metimiz milli vicdanm bir mahsulü
dür. Türk milleti her te1den önce hiç bir devlet kurmıyor 
mukavelelerin yüklettiği mi.nevi ve 
ahlaki borcun mi.nasmı herkesten 
daha ziyade anlar ve takdir eder. 
Onun nazarmda mukavelelerin ve 
ahlak prensiplerinin daima kudsi 
bir mi.nası vardır. Türk milleti en 
zayıf zamanmda bile beynelmilel 
ahlik ve kaidelere hürmetkar ol· 

ıo liradan 11111 derecede 
beklenen müddefler 

Garp cephesinde, her iki tarafın 
tayyare faaliyeti pek az olmuıtur. 
Buna mukabil, alman keşif tayyarele· 
ri, İngiltere üzerindeki ketif uçuşla
rına devam etmişlerdir. 

lngiliz tayyarelerinin faaliyeti 
Londra: 17. a.a. - İngiliz hava ku· 

vetleri, 16-17 kinunevel gecesi, Fri • 
sonne adaları üzerinde uçmuşlar, 
mayn dökücü düşman tayyareleri üs
lerine bombalar atmışlardır. Fakat bu 
taarruzun neticesi henüz malUın de -
ğildir. 

Franaa'da alarm İfareti 
Paris, 17 a.a. - Saat 9 da, şimal mın 

takasında, hava tehlikesi işareti ve
rilmiştir. Hiç bir hAdise olmamıştır. 

Split'de kanh bir 

• ispanya ticaret muahede.inin akdi
ni kabul etmiftil'. 

Maynlara ~ırptp 

batan gemiler nmttur. 
Cibnhuriyet.in genç tarihinde ise 

türk politikaamm beynelmilel düa-
Bir inglliz mayn tarama gemisinin tarlar dıtmda hiç bir hareketi kay

bir mayne çarparak batmıt olduğu dedihnemiıtir. Şu halde mukavele
haber verilmektedir. İki zabit ölmÜJ- lere hürmet verilen kararlara riayet 
tür. bizim için en mukaddes mefhumlar 

Atlantikte bir mayna çarparak ve· kadar azizdir. Bunu herkeain böyle 
ya torpillenerek batan 5217 tonilato- bilmesini ve böyle anlamasmı bir 
luk Germaniea yunan vapurunun bU- dal\a teyide lüzmn gördük. 
tün mürettebatı kurtarılmıttır. . 

Royter ajansının salihiyettar ma· 
hafilden öğrendiğine göre ingilz 
Doptforrol eve Velton vapuru ile yu· 
nan Paralas vapuru geçen hafta için· 
de Norveç sularında mayna çarparak 
batmıılardır. 

İngiltere'nin timali prkt sahilin· 
de iki Norveç vapuru mayna çarparak 
batmııtır. Bu gemilerden 30 kiti kur· 
tarılmı§tır. 

N.A.KOÇOKA 

Sıhal vekili 
Gazianleple 

Amsterdam'dan bildirildiğine göre, Antep, 17 a.a. - Sıhat ve içtimai 

k • • h İaveç bandıralı Ursus vapurunun tay· muavenet vekili Hulusi Alataş dün Om 1 n ISt teza Ü fÜ fasından 10 kişi Holanda bandıralı şehrimize muvasalatını müteakip has
Jrinda vapuru tarafından kurtarıl- taneleri trahom dispanserlerini bele-

Amsterdam, 17 a.a. - Almanya, ve-
1 Yirmi liradan aşağı derecelerde g ev çok küçük bir müstakil Polonya . 
devleti ihdas etmemek hususundaki çırilen müddetlerin bu derecede ge 
maksadı resmen tasdik etmektedir. mf İJd giDbi. sayılMıp hsayılamıyacafıA etr 
B 1. 'd p . . . ın a ıvanı u asebat umumı he er ın e, olonya umum valılıiın ka- • • . • . • c ah" t" hal ld ğ etı yenı hır karar ıttıhaz etmııtir. D 
~ mla yıahye dı .

1 
z 

0
t hu" u vd~IPol~~y~lı- vanı Muhasebatın bu kararını yazıyo 

u ı ere a aıs e ı ecegı soy- ~ 
ı k d . B h . ruz: enme te ır. u ükümetın merkezi 
Krakovidir. Ve Krakovi, Varıova, Ra- "1452 numaralı kanunla kabul edi 
dam ve LUblin idari merkezlerine bağ- len derecelerden bazıları, 3656 num 
lı olmak Uzere dört mülhakatı vardır. ralı kanunla kaldırılmıt ve ilga edile 
En fazla miktarda yahudi Lublin'c yer derecelerde geçen hizmetlerin ye 
leştirilecektir. cetvele göre eski maaşlarının en ya 

Mekkede Elektrik fabrikası 
Kahire, 17 a.a - Al Mıan garete

sinin verdiği bir habere göre Mısır 
ile Suudi Arabistan arasında bir mu
kavele aktolunmuştur. 

Mısır hükümeti Ciddeden Arafata 
ve Mekkeden Medineye birer yol 
yapmayı ve Mekke'de bir elektrik fab 
rikası kurmayı deruhte eylcmiıtir. 

kın üst derecesinde geçmiş sayılma 
ları esası muvakkat birinci madde i 
kabul edilmiş olduğuna göre kanu 
nun neırinde 20 lira maaş almakta b 
lunanların 25 liraya terfilerinde 16 
17,5 lirada geçen hizmetlerinin de 2 
lirada getmiş gibi sayılması mukt<U 
olduğu gibi 12 ve 14 lirada geçen mü 
detlcrin ıs lirada ve 22 lirada geç 
müddetlerin de 25 lirada geçmiş te 
lakki edilmesi kararlaştırılmıştır.,, 

Suudi Arabistan ıiyaai ve dini se • Köy eğitmenleri tedriu.ta 
beplerden dolayı kullanılmasını mah- başladılar 
zurlu gördüğü mühendis ve ameleyi 21 birincite~rinde ejitmen kursla 
reddetmek hakkını muhafaza eylemek dan mezun olanlara Maarif Vek5lctinc 
tedir onar lira ders vasıtalarına yardım para 

' verilmittir. Eğitmenlerin tayinleri tam 
men ikmal eclilmis ve bu.."llar gittikte 

lzmir koyunlarında 
yerlerde tedrisata başlamışlardır. 

bir hastahk türedi 

Zağrep, 17 a.a. - Bu sabah Split'de dıktan sonra Roterdama' çıkarılmıı • diye, çocuk dispanserini et sebze ha
cereyan eden komünist tezahürü esna- tardır. lini meyva pazarını, mezbahayı yeni 
sında zabıta, nümayişçilere, dağılma- 1499 tonluk olan Ursus vapurunun, mezarlığı ve bütün sıhi müessese ve 
ları emrini vermişse de, ruvelverlerle dün bir infilik neticesinde ıimal de· teşekkülleri gezerek tetkikatta bulun
hücuma maruz kalmış ve silüı istima- nizinde battığı haber veriliyor. 9 kiti muştur. Sıhiye vekilimiz meydana ge-
line mecbur olmuştur. kayıptır. Kurtarıl~nlardan iki kiti a - tirilen bu eserlerden ve sıhi sahada İzmir, 17 a.ci. - Son zamanlardct 

Gt!lirinden t!n az yüzdt! be~ini ar
tır. 

Az para ile çok gıdayı yemişle
rimirdt! bulursun. 

Eıki bir cürümden dolayı esasen ğır ıurette yaralıdır. başarılan itlerden memnuniyetini iz- görülen bir hastalığın mahiyeti henüz 
mahkumiyeti bulunan bir komünist İngiliz bahriye nezareti, Almanla • har eylemi§tir. Akşam belediyenin ıe- tethis edilmemiıtir. Gazeteler Ziraat 
nümayişçi ölmüş, yedi komünist ya· rın Tyne ve Tees ağızlarına mayn at- refine verdiği ziyafetten sonra sıhat Vekiletinin bu hastalğı tetkik ettir • 
ralanmııtır. Polis memurlarından be- tıklarını ve bu bölgelerin tehlikeli ol ve içtimai muavenet vekilimiz Maraş'a mek için bir mütehassısı gönderece -
şi ağır olmak üzere on yaralı vardır. duğunu tebliğ etmiıtir. · gitmiftir. 1 ğini yazmaktadırlar. 

Yeni içtimai ahlak yt!rli malı 

kullanmayı emrediyor. ..., ___ .. __ ................... . 
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( __ H_A_Y A_T _V_E_S _I H_A_T_J Sonbahar at 1 s p o 
Kuru yemişlerimiz yarışlarının ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Tasarruf ve yerli mallar haftası re, en büyük f ayduı terkiplerinde 
daha batla.mazdan önce Ulus haber sellüloz maddesinin bolJuğudur. Bu 
vermitti: fı'anaız dostlarnnız bizim madde hazmedilemediği ve kana 
memleketten genit miktarda kuru karııamadığı için insanı beslemiye 

on ikincisi C. H. P. SİL T MAÇLARI 
. -· 

yemit almayı kararlaıtırmıtlar. hiç yanyamazsa da baraaklann te- Çifte bahis 52,40 Demirspor, Birlik 
spor'u 2 -1 mağlup etti 

Kendi heaaplarma, doğrusu, pek a- mizlenmeaine çok fayduı olur. He • , 
kıllı~ı~ et~işler ... Vakıa bu ticare!- le kuru incirin bu hizmeti pek meş- lira getirdi 
te bızmı tuccarlarnnızla kuru yemıt hurdur ••• Kıt mevaimi zaten pekliğe . . . • -
yetittiren yurtdatlarnmzm kin da müsait ld • 'b. h . Sonbahar at yansiıırmm on 1kınc111 dun 

l ak ı· 
1
. b h 0 ugu gı ı o cep edekı mu- &chir ipoclromunda yapılmıştır. Hava bozuk 

0 m azan ge ırae, u arp zama• harebe bu mevsimde yer altmdaki ve yağmurlu idi. Fakat gene meraklılar ya. 
nında en büyük kar kuru yemif a· kı§lalarda b ki k; "b 1 rı:t yerini doldurmuştu. Koşular umumiyet 
l ı d • e eme en ı aret o • itibariyle çok zevkli ve heyecanlı olmuş 
a1iı arın ~· h _ k l dugundan, Majino hatıtnda da, Sig- müşterek bahiste dolgun paralar vermiştir. 

zun auren, ya ut. surece o an, frid hattında da hareketsiz kalan Birinci ko§U: . 
r.ıuharebelerde kalon hesaplarmm insanlar 11··1 "h . 1 '- Birinci koşu çalı manialı i.di Beş ve d ·ı · k d h ın ıe u oza ı tıyaç arı ço~ . . . . .. a top mermı erı aayıaı a ar e e• olsa k • K f l l daha yukarı yaştakı halıs kan ıngılız at ve 

Maskespor : 3 - As . Fa. gücü : 1 

Harbiye dün senenin gol rekorunu kırdı ! 
miyetli olduğu bT O gere tır. uru aau ya arın kısraklara ve idiçlere mahsustu. İkramiye. 

• • nu ı ıyo~sunuz. • hepsi gibi soya faıulyalarınm da si 305 lira mesafesi 350-0 metre idi. Ta$pı. 
nun ıçın dostlarunızm bızden alma· / aellülo h . . ld • d nar iştirak etmediğinden koşu üç hayvan 

k 1 d ki k . I zu e emıyetsız o ugun an l ·· d yı arar aıtrr r an uru yemıt e • M •· h d k • • arasında yapıldı. Baştan aona kadar on e 
rin ne kadar kalori vereceğini he • aın~:o at.tın a unı yemıf yıyen • g!?en Tomru '!ittikçe ara!1 ~ç~ra~. iki üç 

l l d k. ) I ler, fuphesız, daha rahat edecek • yuz metre ara ıle kolay bır bırıncılık aldı. 

C. H. P. ıilt maçlanna dün de Muhafızgücü sahasında devam olun
muıtur. Cumartesi gününe nazaran daha kesif bir seyirci kütlesi önün
de oynanan bu müsabakalar ekseriyetle tahmin edilen neticeleri vermi~. 
ve fakat son oyun genç Maakespor'un galibiyetiyle bitmiştir. 

aap ayınca on ann ne en arı o· le d' Verçe ikinci Sakarı üçüncü oldu, Zaman 
duklan meydana çıkar: rBırl. k l . . • . 5,25 dakikadır. Milşter~k bahis ganyan 125 Harbiye. Güneş jdet sahadan ayrılmıstır. As. Fa. Gücü -

o a on bereketlı vıtamın al k rıd' .. . • . . Mas~espor maçında da kaleci Refet tehli-
Yuvarlak hetıapla, kuru uzumün . ' ' • ur~ş v.e 1

• • ~u. m~s~baka . mutemadı bır .Harbıye keli bir akını durdurmuş ve fakat kendisi 
100 gramı 300 kalori verir, demek kaklenlhik v~renı· m~denler, fazla ola- /küıncı kodşuk: ı· k . ·ı· hakımı_Yetı ıçerısınde ce.reyan etı:ııış ve bu de basından yaralanarak birinci devrede 
k" bi k .. .. 30 .

1 
ra , e emıyet 1 nısbette aellüloz bi- . ç yaşın e. ı yer ı yarım an ıngı ız er- sene cıdden çok z~yıf .bır kadro ıle saha.da 1 oyunu terk mecburiyetinde kalmıştır. Yara-

ı on n ton uru uzum, mı yar zim kuru yem"şl • . . f .1 ti . kek ve dişi taylara mahsus satış koşusu idi. yer nlr..ak .. mecb~rı.yetınde kalan Guneş ta- sını sardıran bu genç ikinci devrede, oyuna 
kalori. . . ~ en~ızın ~zı e erı • ikramiyesi 200 lira mesafesi 1800 metre kımı enerJık rakıbınden tam 12 gol remış, ilt ihak etmiş ve birçok kurtarışlar yapmış-

Kuru • • • ·· gram 350 k I dır. Onlar hızım haha yerlı malları - idi. Beş tay arasında yapılan bu koşuda bu suretle de Aıı.kara'nın bu senekı gol tır. 
"d b ınbc~nn yuzl

7 5 
~l a o- ınız olduğundan dostlanmızn mil • Yılma~ iki boy ara ile kolaylıkla birinci ol- rekoru kırılmıştır. 

rı en ef ın ton , mı yar. I k • ' • ıiu. Yuksel ikinci, Cesur üçüncü oldu. Za - D . . . Dömilittalistler 
Kuru fmdık yüz gramı 750 kalo- yar arca alorı ver~cek kuru yem~~ mnn 2,01 dakikadır. Müşterek bahi!! gan- .. e_~ırspor - BırlıkBpor . . 

"d d-rt bin t 30 mil V k •attıktan aonra bıze de kalacagı yan 200 plise aıra11f7Ie 160 ve 290 kuruş Gunun ıkıncı ve hakıırntte en eheıniyet- Bu haftakı maçlardan sonra Demırspor 
rı en °.. . ~n y~r. a ıa ıüpheaizdir ve bizim de bol bol ku- verdi. li musabakası olan bu oyun ilk anlardan i- ı - Gençlerbirliği, Harbiye ve As. Fa. Gücü 
bunun dörtte bın kabuklu ıae de ka- • . h' b. O .. ·· k • 1 tibaren sıkı oir şeıuıue ınkışat etmış, .ı:Hr- dömifinale kalmıştırlar. Cumartesi güniı 
baklannm da insanı dıtardan ısıt nı yemıt yememıze ıç ır mani çuncu Ofır. JıKsporluıar şuurıu oır ıkı akınıa .uemırs;ıor Gençlerbirligi - Demirspor, pazar giinü de 

i I l lb • yoktur. G. A. Dört ve daha yukarı yaştaki yerli ya • muaafaasını epıyce hırpaıadıktan sonra As. Fa. Gücü, Harbiye idman yurdu karşı 
maya yanyaca mı a ıcı ar e ette rım kan İngiliz at ve kısraklara mahsus han bır ue goı atmıya muvaitak olmuşlardır. karşıya gelecektir. 
bilirler. dikaptı. İkramiyesi 375 lira mesafesi 2400 Nıce sonra santrıor vrnan ın ayagı:fle ue- Bu maçların 19 Mayıs stadyomunda ya-

şa halde Fran•a'nm bizd I A ' 1 metre i.di. Startla beraber öne düşen Baskın raberlige ve 30 uncu dalııka.da da aalıbıye- prlması muhtemel1Jir. Oğrendiğimize göre, 
• en a •· YUS ura ya her zamanki gibi rakiplerini bir hayli aça - te ulaşan demırspor1uıar bundan sonra &e- J.taskespor lik maçlarındaki şartlarla şild 

cafr on dokuz bın ton kuru yemiıin, rak koşuyu önde götürüyordu. Herkes bu ne tamamen daı;ınık bır oyun oynamıya müsabakalarına girdiği için dünkü galibl-
aadece besleaıek bakmundan 77 6 aranın kapan:ıcağınr ve Baskının cec;ilece - başlamışlar ve çamuru nazarı itibara alını- yetine rağmen dömifinale kalamamııtir. 

As. Fa. Gücü - ltfaskeıpor 

mil ar kalori ver v • ' ' ğini zannederken bu sefer rakiplerinden hiç yarak yerden ve kısa paslarla rakip hatla-
"!' • ecegı anlaıdır. d d T.. k birisi kendisine yetişemedi. Ve Baskın üç rı ı:orlanııya teşebbus etmişlerdir. Halbuki 

Halbuki dostlarmuzm karıı tarafm. ra yosun a ur (e boy ara ile r~hnt bir birincilik aldı. Ceylan i;;lerınue .lsmaıı gıbı sert ve bu işte kurd 
da bulunanların, kaloriıine en z" - ikinci Olgo üc!incü oldu. Zaman 2,45 daki- elemanlar bulunan Birlikspor takımı ken-
d .. diki · f I ıya- kadrr. Müşterek bahis ganyan 320 plase ı;ı- dı yarı sahasına çekilerek biıtun hucumıa. 

e pven e~ aoya asu yesinin ı 

1 
rasiyle 215 ve 250 kuru1 verdi. rı geri çevırmiş ve devreyi bu şekilde. 2 -. ı 

a~ aikırı1rkt.aki miktan ancak 75 necrtya Dördüncü koşu: · ı • bdit_ınlikten son!a.kayn! ıdııuv:f!akıyetl~ :~k 
mıly&r a On verebilir c•• .. 1- '.f H k ataa BIStcrnını 1 ·ıncı evr.,..e de a 

. • • • • oru uyor uç ve daha yukarı yastaki halis _an a • ederek başka gol yemeden aahada nayrıl -
)u bi.nm kuru yemıtlerimizin yalnız Londra, 17 a.a. _ Gelecek çarşam- rap at. ve. krsra~lara mahs:ıs handıkapt_ı. mışlardır. 
kalori ciheti"nden defen· Ba Ford- ba .. Und · • tk. ramıyesı 450 lıra m.e~fcsı 18??. metre ı- Bu mUsabakada Demirspor miıdafaasm-y gun en ıtıbaren Avusturalya ... o ı h t k tt bu ko k d - • ••• ~·· n a .. u ayvanın ış ıra e ıgı . . • da tiaı:ı ııın, muavın hattında Şemsının, 
un O a ar tohretlendırdıgı faaulye- radyosu her gün kısa dalga üzerinden şu çok guzel olllu. Tomurcuk gaye~ ıyı ko- ıorvette ıse Salıh'le Arihn ıormunda 0 _ 

den :rükMktir ... Lezzet bakrmmdan, evel! ingilizce, fransızca, almanca ve şara~ sıkı bir mücadele ı;onunda bır boyun madııcları bılhassa bellı oımuşcur. lJemır -
d 1 b" k ara ıle koşuyu kazanmıya muvaffak oldu. spor· ayrıca HaKkıyı solac;ıı:a gcçirıp ku-

ne e o sa. ır uru faaulye denı.~k daha sonra da türkçe, arabça, İtalyan- örnek ik~!'~! h!.ç ümit edilmediği ~alde çuK Oman 1 takınıuan çfK;ırınakıa aa' ol • 
olan IOya ıle o kadar tatlı kuru u • ca, felemenkçe, rusca ve norveçce neş- Bozku~t uçuncu o.ldu. Zaman 2,l6 ~akıka - uu.•ça lıı.yuk bır isabetsızlık yapmıştır. 
zümlerimizle incirlerimizin ve o ka· riyat yapacaktır. d!r. Müşterek bah ı s ganyan 8•60 plase srra- .Uemırspor eger bu seneki takımını esaslı 
•..ı ~l I k sıyle zs5, l65 ve 950 kuruş verdı. bir surette tesbıt etmezse ilerisi için cıddi 
uar ya• ı o an uru fmdıklaranız Avusturalya istihbarat nezareti gü- B . . k . . . 

d 
__._ 

1 
e§ıncı oşu: guçlukler kendılıgınden ortaya çıkacaktır. 

araam a m1.1&ayeee wapı amıyacağı nün haberlerini verecek, aynı zaman-.. • • " Dört ve daha yukarı yaşta ve sene zar. 
fupbeaızdır. da Avu.ıuralya müziği dinlenecektir. fında koşu kazanmamış halis kan arap at 

Vitaminler bakmımdan, soya fa· ve kısraklara mahsustu. İkramiyesi 250 li-

Dünkü kır koşusu 

Havanın yağışlı olmasına rağmen 

150 genç atletin iştirakiyle yapılan 
dünkü kır koşusu çok zevkli olmuştur. 

Yerlerin müthi:? çamuruna rağmen 
koşucular, müsabakayı muvaffakiyet
le bitirmişlerdir. 

Yugos~avya 

Fenerbahçe'yi 
• 

2 - O mağlup etti 

18 - 12 - 1939 

j ( __ R _A o_v_o __ ] 
T U R K 1 Y E 

RADYODİFÜZYON POSTALARI ..... ı 
TÜRKİYE ANKAıu 

Radyosu - / Radyoııı 

1648 m. 182 kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9-46S Kcs/20 kw. T .A.P. 

A N K A R A 

PAZARTESİ: 18 - 12 - 193~ 

1'2.30 Program ve memleket saat ayan, 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 Türk müziği (Pl.) 
13.30 - 14.0<J Müzik (hafif müzik • Pl.) 
18.00 Program 
18.05 Memleket saat ayan, Ajans ve m• ' 

teoroloji haberleri 
18.25 Müzik: radyo caz orkestrası, 
19.00 Konuşma (Onuncu Tasarruf ve Yer 

li mallar haftası mıinasebetiyle Ulusal 
Ekonomi ve Arttırma Kurumu namına 
konuşma) 

19. 15 Turk müziği: Karışık prograıi. 
20.15 Konuşma: (Hatip nasıl yctiıir). 
20.30 Türk müziği: Fasıl heyeti 
21,15 Müzik: küçük orkestra {Şef: Nec!P 
Aşkın) 

1 - Felix Glcssmer: Kırlangıçların 
ve-Oai 
2 - Brusselmans: Felemenk Suitindeıı 
Aşk gliliı 
3 - Hans Löhr: Memleketten memleke· 
te (muhtelif memleketlerin melodileri 
üzerine Rapsodi) 
4 - Lecocq ~ Küçük Dük 
5 - Rob. Brecht: Bir Hikaye 
6 - Cesar Cui: Kantabile (Viyolonsel 
Solo) 
7 - Becce: Amalfi Serenadı, 
8 - Gerhard Winkler: Kemanın aşk 
şarkısı, 

9 - Paul Linclte: İtalyan serenadı. 
22.00 Memleket s:ıat ayan, ajans haberle• 

ri; ziraat, esham - tahvilat, kaı::biyo • 
nukut borsası (fiyat), 

22.20 Müzik: Küçük orkestra (Yukardakl 
programın devamı) 

22.35 Müzik: Senfonik parçalar (Pi.) 
23.00 Müzik: Cezband (Pi.) 
23,25 - 23.30 Yarınki program, ve kapanı1. 

................. 
En sağlam gelir devlet tahvilidir. 
Devlet tahvili alan hem kendine, 
hem yurdun imarına yardım et
miş olur. 
Portakal mevsiminde bol, bol re
çel ve şurup yapmayı unutma. 
Bol, bol reçel yiyen çocuk, ku
vet ilacına muhtaç olmaz. 
Ev kadını esvap dolabın kadar 
kilerini de düşün. 

il er mevsime göre reçel ve ~u
rup/arını hazırla. 

, ... •;, 

auly .. inin Bl Ye 82 Tit · 1 · • ra mesafesi 1800 metre idi. Beş hayvan a· 
• . anım en Yat rasın.da cereyan eden koşu çok heyecanlı 

•a da hızım kuru yemiflerinıiz bir oldu. Son anlara katlar önde giden ve ko· 
araya ıelince o iki vitamini •erdik • Ceza evlerindeki mahkumlar GUYU knznnacagı zann_edllen K<;klit_i kuvet-

• le hUcum ederek Onlu ıle Şahın bır anda 

Güniin en ııon müsabakası Askeri Fabri
kalar Gilcu ile bu sene cidden kati surp -
rizler yapan Masiteı;por arasında olmuş -
tur. 

ilk dakikalardan itibaren çamuru ıyı 
hesapltyarak topu bavacltu'< ve .ı .. rıt• o ,. -
!arla rakip sahaya sevkedcn maskesporular 
Askeri .Fabrikalar Gucunün muavin hattı
nın ortasındaki boşluktan mükemmel i~le
miye ba$lamışlar ve fakat penaltı.dan ye -
diklen bir golle birincı devreyi 1-0 mag -
lüp bitirmişlerdir. 

htanbul, 17 a.a. - Burada bu
lunmakta olan Yugoslav takımı l'o Burıün ve bu gece 

teıı ba.tka fazla olarak A ve C TI· ı ı f geçtiler. Vnlil birinci Sahin ikind Keklik 
tam.inlerinden de bol bol verirler. yıyecek bedellefİnf 0BSI üçüncü oldu. Zaman 2,13 dakikadır. Mü:ste-

Madenler cihetinden soya ile bi- rek bahis gany~n 1,95 plase 11rasiyle 140 ve 
. . . . '"de e kler 1 280 kuruş verdı. zım kuru remıılenmız araamda mu- O y C8 • Alt k 

k ak k d" lnCl O§U: 

Y
ayeae yapm pe uzun Ufer. Cezaevleriyle mahkeme binaları in- Altıncı ko~u kuvet koşusu idi. Üç ve 

. almz ıurumı aöyliyeyim ki, ma- daha yukarı yaştaki yerli halis kan İngiliz 
C:lenlerden hepsinin neticeai olan p.sı karşılığı olarak alınacak harçlar at ve kısraklara mahsustu. İkramiyesi 450 
kimya hali bakımından, Ulua'un ve mahkilmlara ödettirilecek yiyecek lira mesafesi 2000 metre vJi. Yfmur altın-

bedelleri hakkındaki kanunda. mah • da geçmesine rağmen yarış çok zevkli ol -
aaydıiı kul"U yemitlerin hepsi alka- kfunlardan aranacak yiyecek bedelleri du. Başlar başlamaz öne düşen Karanfil ra
lendir. En iyisi kunı incir, 28,35 de- hat rahat birinci oldu. Son anda fevkalade 

ödenmediği takdirde bunun ne suretle güzel hücum etmesine rağmen Özdemir bir 
recede, sonra kuru üzüm 21,85, da- tahsil edileceği zikredilmemiş bulun- baş ara ile ikinciliği Kayaya bırakarak ü -
ha IODJ'a kul"U fmdrk bile, 7,53 de- maktadır. !;Üncü oldu. Zaman 2,12 dakikadır. Müşte • 

rek bahis ganyan 120 plise sırasiyle 145 ve 
recede, kendi ağırlığında ekmeğin Yiyecek bedelini ödemeğe mukte - 440 kuruş verdi. Üçüncü ve dördüncü koşu· 
vereceği ekşiliği tamamı tamamına dir oldukları sabit olan borçluları ta- !ar arasındaki çifte bahiste Basktn - To • 
Jıa ... ılar. Alkalen olan gıdalar kana 1 - ah .1. k b"l murcuk çifti bir liraya mukabil 52,40 lira 

·::r kipte, devlet a acagının t sı 1 a ı altıncı koşudaki ikili bahis ise Karanfil -
ferahlık, zihne parlaklık verir... olmakta ise de aczi sabit olan mahkum kaya kombineı:onu bir liraya mukabil 24.80 
Franaızlann kuru ceviz almadıkla - lar aleyhine yapılan icra takipleri ta- lira verdi. 
rma bakılırsa kuru yemişlerde bu mamen neticesiz kalmaktadır. Hazi
haaaaya dikkat ettikleri anlatılıyor, nenin zararını mucip olan bu vaziyeti 
çünkü yalnız ceviz öteki kuru ye- önlemek üzere, adliye vekaleti yuka
miılerimizin aksine ekıilik verir... rıda adını yazdığımız kanuna yeni 
Soya fasulyaama gelince, bu bakım· bazı hükümler ilave eden bir layiha 
aan onun ne olduğu hala öğrenile • hazırlamıştı. Meclisin alakalı encü • 
ınemiştir. menlerinde tetkik edilerek son şekli-

Fakat kunı yemi,Ierin, garp cep· ni almı~ bulunan bu layiha umumi 
lieaindeki muharebenin ıekline gö- heyete sevkedilmiştir. 

jambondur) diyordu diğeri, ve bu onlar kadar mü
rebbilerinin de mükalemeye getirdikleri yegane 
l:iaıe idi; kalan zamanda onlar da susuyor ve sı
cak ıu içiyorlardı. 

iptidai maddesi kendir olan 
maddelerin ihracı 

İptidai maddesi kendir olan döküntü 
halindeki halat, kınnap parça ve kırın
tılarının memleket dahilinde istima
line imkan olmadığından ihracında 
bir mahzur bulunmadığı ticaret veka
letinden alakadarlara bildirilmiştir. 

YAZ4N: . 
Tltomas MllHN 

İkinci devrede açıkların muvaffakiyet
aiz ve randımansız oyunları yıizunden or
tadan oynamıya mecbur olan Askeri fabri
kahlar fazla dıripling yaparak topu ya ça
mura ve yahut da genç elemanlardan mü
rekkep Maskespor mu<lafaasınıı terkctmlş, 
Lu suretle oyunu daha ziya.:le kendi yarı 
sahalarına suruklemişlerdir. 2S inci daki
kada penaltıdan Reşadm ve 30 uncu daki
kada gene aynı oyuncunun ayağından ıki 
gol kazanan maskesporlular 40 ıncı ~~ika
da bir gol daha atarak mçı 3 - 1 galıbıyet
le bitirmişlerdir. Maçtan aonra Maskespo
run gayri nizami kadro çıkardığı için hiık
men mağlilp olduğu anlaşılmıştır. 

Hakemler 
Dünkü maçları idare eden hakemler, 

tatmin edici ve hatta otoriter degildiler. 
Bilhaaaa aon oyunun hakemi B. Said'i fu
la hareketsiz, sert hareketlere karııı da bir 
az Iikayd bulduk. 

Sahadan çıkarılanlar 
Dernirspor ! Birlikspor maçında tekme

leşen demirsporlu Hakkı ile rakibi saha -
dan dıııarı çrkarılmustır. Aynca Demirspor 
merkez muavini İbrahim de ehemiyetli ıu
rette ve ayağından sakatlanarak bir müd -

lı-a9u.- -- ı--ı·l~----- r __ _ 

bahçe takımı ile yaptı. Heyecan
lı bir maçtan sonra Fenerliler sa
hadan 2 - O mağlup vaziyette 
çıktılar. 

Polonyalı mühendisleı 
Kayseriye gittiler 

Hükümetimizle yaptıkları anlaşma 

üzerine bir müddet evel şehrimize 
gelmiş olan polonYalı mühendislerden 
ikisi, tetkiklerde bulunmak üzere 
Kayseri mensucat fabrikasına gitmiş
lerdir. Verilen malumata göre mühen
disler bir kaç gün sonra Kayseri'den 
dönecek ve gene tetkiklerde bulun -
mak üzere Karabük demir ve çelik 
fabrikalarına gideceklerdir. 

Isparta da iplik fabrikası 
Isparta, a.a. 17 - Müteşebbis bir 

kaç firma tarafından yapılmakta olan 
yeni iplik fabrikasının montaj işleri 
ilerlemektedir. Bu modren iplik fab
rikasının yakında faaliyete geçmesi 
bekleniyor. 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

. , 

1- YENİÇERİ HASAN 
Türkçe sözlü ve türkçe şarkılı 

2-KADRIL 
Baş Rollerde: 

Gaby Morlay • Sacha Guitry 

İlaveten 16 cı yıl cümhuriyet bay
ramındaki muazzam resmi geçit 
ve Milli Şef İsmet İnönü'ntin 
nutukları ve Metronun en son 

dünya havadisleri 

Seanslar: saat 2 de YENi. · 
ÇERl HASAN, 3,30 da KAD
RiL - 5,30 da YENi CERl 
HASAN - 7 de KADRiL -
8,30 da YENiÇERi HASAN 

ve KADRiL. 

'~mı;a------' 

Tonio Kröger hiç de ba§ka sofra arkada§ı arzu 
etmiyordu. Sükunet ve huzur içinde ya§amaktan 
hotlanıyordu, balık tüccarı ile ev sahibesinin ha· 
zan konuıurken telaffuz ettikleri gırtlakdan gelen 
danimarka ıealerini, açık ve kalın vuayelleri din· 
liyordu. Tüccarla ara sıra barometrenin vaziyeti
ne dair baait bir iıaret mübadelesi yapıyor, ve son
ra. Veranda'dan geçerek, sabahları saatlerce knl
drğı plaja doğru inmek için kalkıyordu. 

No: 20 

Bir çok günler hava donuk ve yağmurlu geçt:; 
Eakat §İmdi, parlak ve aydm gök, soluk mavi aeı t 
bir kuma§ gibi denizin ve karanın üstünde gerili
yordu; ve kızıl ve altm bulutların önünden geçti• 
fi ve çevrelediği güne§, altında alevler içinde ür
peren, ışıldak ve dalgalı denizin üstünde hatmet! e 
yükseliyordu .•• Gün böyle başlamııtı. Tonio Krö· 
ger mesut ve müteheyyiç, çarçabuk giyindi. Ve• 
randa'da herkesten önce kahvaltı etti. Sund'da, kü· 
çük banyodan epeyce uzakta yüzdü, ve sonra bir. 
saat plaj boyunca yürüdü. Dönüşte bir çok araba .. 
lnr, yolcu arabaları, otelin önünde kıyafetlerinej 
bakınılırsa küçük burjuvajiye mensup, bir çc !i 
kimselerin, Veranda ve traçayı olduğu kadar pi• 
ynnonun bulunduğu küçük salonu da doldurduk• 
lnrını yemek salonundan gördü. Bütün bu insan• 
lar, yuvarlak masaların etrafına oturmuş, bira i
çiyor ve gürültülü konu§arak sandöviç :yiyorlardı. 
Aile!er tekmil efratlariyle gelmitlerdi, genç, ihti
yar, hatta bir kaç çocuk. 

Bazan plajda sakin bir hava hüküm sürüyordu, 
c .. niz, tembel, durgun ve parlak, mavi, ~an. ye~il 
veya kırmızımtırak şeridler halinde, dinleniyor, ve 
bunlann Üzerinde gümüşümtırak pırıltılar ~d:lin· 
de parıldıyordu. Yosunlar güne§te kuruycrdu, ve o
rada kalan denizanaları parça parça havada kaybo· 
luyordu. Bütün bunlarda bir infisah ve biraz c!a. 
Tonio Kröger'in yaslandığı balıkçı gem:sir-in kat· 
ranı kokuyordu. Danimarka ımhillerini d ... ğiJ, fakat 
acrbest ufku görecek şekilde kumun Ü!tÜne otur
muıtu. Fakat bunların üzerinden d~nizin seıin ve 
13.f nefesi esiyordu. 

Sonra kapalı fırtına hav.?1hn ge!di. 

Dalgalar, boynuz atmağa hazırlanan dan Iar 
gibi, baılarını büküyor, ve pek yuknrılara kadar 
suladkıları ve alklerle, suda parlıyan midyeler ve en· 
kazla örttükleri sahile doğru öfkeli öfkeli ko;uyor
lardı. ileride, güneıin bulutlar arasında saklandı
ğı yerde, beyazımtrak ve kadifemsi bir parıltı su
larm üzerine düıerken, dalgaların te,kil etti&i u

zun ıırtlar araamda1 kapalı hava altında! ıan ye· 

ıilimsi köpüklü vadiler uzanıyordu. 

Tonio Kröger, rüzgarın hıııltıınna büı·ünmüş, 
pek sevdiği yorucu, sersemleştirici, durmak ve din· 
lenmek bilmiyen gürültü içine gömülmüt bir vazi
yette ayakta duruyordu. Yüzünü çevirip de uzak
laıınca, birden etrafında her ~eyin sakin ve aıcak 
olmaya başladığrnr sanıyordu. Fakat biliyordu ki 
arkasında cnu çağıran, çeken ve selamlıyan deniz 
vardı. Ve gülümsüyordu. · 

Çimenlerin yalnızlığı boyunca memleketin içi
ne c1oğnı yöneliyordu, ve derhal, mıntakada uzak
lara kadar dalga dalga uzanan kaym ormanı onu 
kar11lıyor ve kabul ediyordu. Gövdeler araaındRn 
bir deniz §eridi görecek $ekilde, bir ağaca yula
narak yosun üzerir.e oturdu. Ba:ıan rüzgar, kaya
larda parçalanan dalgaların, u;ı;akta biribiri üstü
ne di.i~en taHalnrın cıbırdığı sese ben?:İyen, gürül
tülerini geti İy:>rdt•. Ağaçların tepesinde, bcğuk, 

yeknL\tn!< ve hav<\d~ kaybolan, karga sesleri .•. Diz
leri ü~tünde bir kitap vardı, fRkat bir satır oku
mayo;-c!u. Derin bir nİ!'lyan içine dalmı§h, zaman ve 
mekandan münezeh göklerde uçtuğunu sanıyordu, 
yalnız ara sıra ani bir acı, kısa ve yakıcı bir arzu 
hissi, bir ok gibi, gönlünü delerek geçiyordu, ve bu
nun adını ve men§eini aramıyacak kadar tenbel ve 

dalgındı. Bir çok günler böyle geçti. Nasıl geçtiğini 
aöyliyecek halde değildi, ve bunu öğrenmek de u· 
murunda değildi. Ve sonra, bir gün geldi, güneı 
gökte parlarken, bayağı kimaelçrin önünde, bir 
şey vaki oldu. Ve Tonio Kröger bundan fevkalade 
bir hayret duymadı. 

O gün, fafakla başlıyan bir bayram ve ıenlilı 

günü oldu. T onio Kröger erkenden ve ansızın, u

yandı, beliniz ve ince bir korku içinde uykudan 
sıçradı, ve gözleri önünde bir mucize, sihirli ve pe· 
riler dünyaaındagörülen bir maytap bulunduğunu 
sandı. Camlı kapısı ve balkonu Sund'a bakan ve 
ince tülden bir perde ile salon ve yatak odası o
larak ikiye bölünen odası açık renkten bir l·rğıtla 
kapl<'nmı~tr, ve hafif ve açık bir mobilya ile döşeli 
idi, Öyle ki daima. aydınlık ve hot bir görünüııü 
vardı. Fakat oı· anda; uykudan kamaşan gözleriy
le, od-.t1m1 hakiluı.tte olduğundan ham ba~ka bir ~e· 
kilde deği§mİş ve tenvir edilmiş, mobilya~ı ve eş· 

yaı yaldızlayım, ve tülden perdeyi kırmızı ve tr>tlı 

bir köze tahvil eden p~nbe, dile gelmez bir biçim· 
de dumanlı, ve teshirkar bir ışıkla dolup ta~mı~ 
görüyordu .•• Tonio Kröger ne olduğunu uzun za • 
man anlam~dı, fak at, camlı kapıdan dı§arıya bak
tığında güneıin yükşeldiğini gördü. 

Öğle yemeğinde, sofra tuzlu, salamuralı 
pitmiş !Öğüşlerle dolup taşıyordu. 

ve 

"Misafirler, dedi balık taciri, Helsingor'lu le· 

nezzühcü ve dansörlerl Evet, tanrı bizi korusun, 

bu gece hiç uyumayacağız, dana edecekler, dana c• 
clecek ve mu&iki çalacaklar. Korkarım uzun &Üre· 
cektir. Bu, bir takım ailelerin te§kil ettiği bir cerr.İ· 
yettir, bir k!r eğlentisi oldui.!:u kadar bir toplantT, 
hü!asa, teberrü veya böyle bir §eyle tertip edil~:ı 

bir koşudur, ve bu güzel günden istifade ediyor· 
lar. Gemi ve araba ile geldiler, kahvaltı yapıyor
lar. Sonra, daha uzaklara gezmeğe gidecekler, a· 
ma bu ak§am buraya. dönecekler, ve o zaman bu· 

(SoDu var) 
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Cümhurreisimiz 
Ankara'ya dönüyor 

(Ba§ı 1 inci sayfada) imtihanını vermiş sayılır. Bu bakım-
Bundan sonra otomobille vilayet dan şimendüfer mühendislerimizi teb

konağını Parti merkezini ziyaret et- rik ederim. Kendilerine kalbi teşek -
mişler ve müteakiben yaya olarak ye- kürlerimi bu beyanatla ifade etmek 
r.i açılmış olan bulvarları, çarşıyı ve isterim. 
1.ütüphaneyi gezmişlerdir. halk her Mühendisliğin diğer şubelerindeki 
~·erde Milli Şefimize karıı duyduğu arkadaşlara da kendi ihtisaslarının en 
samimi hisleri ve derin muhabbeti iz· yüsek eserlerini tahakkuk ettirerek 
Lar ediyordu. milhendislik seviyemizi her istika -

Milli Şefimiz devlet demir yolları j mette kemal derecesine yükseltmele-
•r atöly..lndc ~c:retıertne verınm Tlnf tsterrm. ,, 

) üz kişilik öğle ziyafetinde bulunduk Orduevindeki danslı çayda 
tan sonra aon zamanlarda işletmeğe Sivas, 17 a.a. - Reisicümhur İsmet 
c: ;ılan modem cer atölyeaini gezerek İnönü bugün öğleden sonra ordu e
memleketimizin bu endüatrile'1Jle vinde tertip edilen danslı çayı şeref
hamlesini yakından tetkik etmişler - lendirmişlerdir. Pek neşeli geçen çay, 
dir. akşam geç vakte kadar devam etmiş -

Şehir, bayrak ve taklarla süalUdür. tir. 
Hava çok gilzeldir. Halk Reisicüm - .. • • • l k 
h görmek kin sokakları dol- Cumhurreınmı:z yo a çı tı 

urumuzu >" • • • h 1 t 
.:ıurmaktadır. Sivas, 17 a.a. - Reısıcüm ur sme 

.. • • • • L.J• ; İnönü'nü hamil bulunan hususi tren 
. MuhendUlerım_ı~ı .. taRUır saat 23 te şehrimizden Ankara'ya mü-

Sıvaa; 17. a.a. - Reıaıcumhur ls~et tcveccihen hareket etmiştir. 
lnönii, Erzurum'dan Sivas'a avdetın- • •11• Ş ıı· b kl. 
de mühendialerimize kaqı duyduğu Kayserı Mı ı e ı e ıyor. 
takdir hislerini inşaat müdürü B. Kays~ri; 17. ~.a. -:-- ~ili~ Şefim.i~ın 
Sunguy'a Atideki tarzda ifade buyur- Kaysen'ye teşrıflerıne ıntizar edılı -
mutlardır : yor. Şehir bu münasebetle baştan ~-

.. _ Er.surum demiryolu güzergl - şa bayraklarla donanmış, ~k.~arl~ s~s
h 1 ikmllden .onra tetkik etmek ha· lenmiş bulunuyor. Halk buyuk bır ışn': hakiki bir zevk ve sevinç vermiş - tiyakla Milli Şefini beklemektedir. 

tir. 
Memleketimiz umumi bünyesi iti • 

bariyle arızalıdır. Bizim memlekette 
yapılan ıimendüfer hatları fen alemi
nin daima dikkatini celbedecek eser -
ler olmuıtur. Geyve - Karaköy parça
ları eakiden takdirle seyredilirdi. To
ros güzergihı yalnız bizde değil, bü
tün dünyada seçme fen eserlerinden 
sayıldı. 

Cümhuriyette açtığımız güzergah -
lar hep biribirinden zor ve biribirin
den kıymetli olmuştur. Samsun - Si
vas hattı mühendislerimiz için ifti -
har olunacak bir eserdir. Malatya gü
zergahı bilhassa Ergani vadisi her 
yerde nadir sayılacak eserlerle dolu· 
dur. Erzurum güzergahı ise çetin ol
makta sınai tesislerinin her çeşittten 
pek ziyade bulunmasında diğer bütün 
hathırımızdan üstündür. 

Türk miihendisleriniı. 
verdikleri ıelahiyet imtilaanı 
Sansa boğazının bilhassa Atma ve 

Pingen boğazlarının inşaatı, fen kud
retinin ve insan azminin nadir eser· 
leri olarak temaşa olunmağa değer. 
.. Bunları görmek vatandaşlarım için 
yüksek iftihar vesilesidir. Bunları 
tetkik etmek mühendisler için ciddi 
istifade mevzuudur. Mühendislik ede
biyatımız bu eserleri bütün diinya 
fen alemine cesaretle tanıtabilir. Er -
zurum hattında bütün iş ve muvaffa. 
kıyet Türklere aittir. Sermayeyi, is
tikşaf, inşaat ve yüksek fenni neza -
reti, her nevi inşaat için lazım olan 
işçileri Türkler temin etmiştir. Diye
bilirim ki, şimendüfcr inşaatında türk 
mühendisliği her meseleyi halletme • 
ğe salahiyet imtihanını Erzurum hat
tında vermiştir. Her meslek gibi, mü
hendislik te ancak en yüksek eser 
m .eydana getirdikten sonra o!ı:>unluk 

........................................... ! 
ÇÜK Dl~ HABERLER 

.................................................... 
X Bükre3 - Dünya tarihi enstitü

sünün açılış resmi kıra! Karol, Başve
kil Tataresko, saray nazırı Urdariano, 
maarif nazırı Andrei ve diğer zevatın 
huzuru ile yapılmıştır. Kıra! bir nu
tuk vermiştir. 

X Nevyork - B. Cordel Hull, cüm
huriyetçi ayandan Vandenberg'e gön
derdiği bir mektupta, ticari anlaşma
lar siyasetini müdafaa ve Vanderberg 
tarafından teklif edilen usulü tenkit 
etmiştir. 

X Pasadena - Kaliforniya'da, saat 
3 sularında, yer sarsıntıları hissedil · 
miştir. Zelzelenin merkezi Japonyada 
olduğu zannediliyor. 

X Londra. - Mesai nezareti tara· 
fından neşredilmiş olan istatistiklere 
nazaran, harp başlangıcından beri !n
gi lterede hayat pahalılığı yüzde 24 
nispetinde artmıştır. 

X 'Tokyo - Nişi Nişi gazetesi, Do
mei ajansının haberine atfen, Tiençin 
vaziyeti hakkında, hariciye nazır ve
kili Tani ile İngiliz elçisi B. Robert 
Craigie arasında, yakında müzakere
lere başlanmasına intizar edildiğini 

yazıyor. 

X Atina - Yunan atletizm fede -
rasyonu, İtalya federasoynu tarafın
dan kanunuı;ani ayında yapılmak üze
re tertip edilmiş olan Avrupa basket
bol şampiyonluğuna iştirak etmeğe ka 
rar vermiştir. 

X Londra - Tasarruf sertifikası 
ve mildafaa bonosu satışı üç hafta zar 
fında 34 milyar İngiliz lirasını geç
miştir ve satış devam ediyor. Bu ra
kam nüfus baı;ına haftada 5 şiline te 
kabul etmektedir. 

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

Rus taarruzları gene püskürtüldü Almanların Graf Spee von 
kruvazörü '' intihar etti ,, Ruslar Finlôndiya'da 

40.000 ölü vermişler! 
(Başı ı inci sayfada) 1 diyeti üs gemisiyle birlikte dcvr'.;ı 

man elçisine bildirmişti. Gemi li- ı vaz.ifesi gör~n bir ingi~iz ?e~iz tayya• 
mandan erzak ve yakacak almış, resı tara~ın~a.n kcşf~d_ılmıştır. Alm-.11 
motörlerini tecrübe için işlete -ı vapuru, ıngılız gemısıne yaklaş~ası 

Yeniden üç Rus taburu imha ve 
birçok tanklar tahrip edildi 

k h k h 1 t hakkında tayyare tarafından verılen 
rep 

1
.are h~tlde azır hatm~ış dır. k emre itaat etmiyerek yoluna devam e-

o ıs sa ı e ve n ım.ar a sı ı . 'k' . b' 'h d b · · · ı 1 1 dınce tayyare ı ·ıncı ır ı tar a u -
emnıyet tedbırlerı a mış, merak ı a- ı 1 b .. . L h dt t 

· kl G f unmuş, unun uzerıne eon ar -:-n 0 cıvardan uza a~tırmı~tır. ra kk f . . T · ·1· , • 1 d --ı d va u etmıştır. ayyareve ıngıtz 
von Spee dekı 22 yara ı a og e en . . L h d , kl t 11 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 
tir. Denizde yalnız sahil muhafız ge
mileri faaliyet sarfetmişlerdir. Hava
da, 16 kanunuevelde, düşman tayyare
leri, bilhassa Petsamo'da ve şimali La
punya'da uçuşlar yapmışlar ve birkaç 
bomba atmışlardır. Hava kuvetlerimiz 
çok faaliyet göstermiş ve cephe yakı
nında, zırhlı Rus tank kafilesini bom
bardıman etmiştir. 
Yarı resmi bir kaynaktan haber ve

rildiğine göre, Finlandiyalılar, muha
sematın başlangıcındanberi 176 tank 
iğtinam etmişlerdir. 

Müıtakil müfrezeler tqkü 
ediliyor 

Finlindiya yüksek kumandanlığı, 
birçok müstakil müfrezeleri ihtiva e
den tanklarla mücehhez hususi seri 
hücum kolları ihdas etmiştir. Bunla
rın vazifesi, Sovyetlerin tayyarelerle 
Helsinki civarına asker getirmelerine 
mani olmaktır. Finiandiya'nın diğer 
merkezlerinde de buna mümasil kol
lar ihdas edilecektir. 

Sovyet kı talarının, uzak şimalde, 
ehemiyetli takviye kıtalariyle taar -
ruza geçtikleri anlaşılmaktadır. 

Narveç kaynaklarından gelen ha -
herler, bu hususta, Finlandiya haber
leriyle tetabuk etmemektedir. Diğer 
taraftan, şüphe yoktur ki, Finlandiya
lılar, bu mıntakada, mühim istihkam
lar inşa etmişlerdir. 

Cümlıurreiıinin nutku 
Finlandiya cilmhurreisi, öğleden 

sonra radyoda söylediği bir nutukta, 
Finlandiya'nın, Milletler Cemiyeti 
kararı karşısında, baştan başa son de
rece memnuniyet duyduğunu ve Ce -
nevre'de temsil edilen devletlerin, 
kendisine yardım için ittihaz edecek-

1 1 h gemısı eon ar t a ya aş ı , arı za -
kerin azası donduğunu haber ver sonra karaya çıkarı ınca a man arp d Al .. 

· · · "hl b't d .. 1. man vapur batıyor u. man r.ıurette· 
mektedı·r. Toprak donmut oldu- gemısının mu et ı me en once ı- b . .1. . . 1 t -· . . at ıngı ız gemısıne a ınmış ır. 
guv için binlerce ölüyu- gömmek manı terkedecegı daha k<ıtı bır hal 1 .1. ha d 1 H t :ı • ngı ız n ıra ı un saman vap· • 
imki.naızhğı, ilkbaharda, kor- almııtı:· . • • , runun da Gıı f von Spee tarafınd:ın 
kunç salgın hastalıklar çıkması Gemı kcndısını ba~ıracak mı.. batırılan vapurlar arasında olduğu 
enditesini uyandrrryor. . . Bu s.rada, .bütün ş~hırde bomba gı- anlaşılmıştır. Vapurun mürettebatı 

Finlandiya askerleri, memleketleri-ıbı patlı,ran hır havadıs d~y~lmuşfur : Fon Spee'de bulunmaktadır. 
ni istila edenlere karşı kin besleme- Admıral Graf ~on .. Spee bnın, mahfallı Komodor Harwood amiral oldu 

.. saatle 20 de kendı murette atı tara ın· Lo d 7 G f · Jerine rağmen, sovyet ordusu umera- ! . _ . . n ra, 1 n.a. - ra von :::ıpee yı 
f d "l" .. "kl 1 . kar oan batırılacagını, radyo merkezı ma- Montevidco'ya ilticaya mecbur ed"n 

sının, e ra ı o ume suru eme erı • h b . · · " 
d f t d kt d 1 hallı saatle 18.45 te a er .. ermıştır. ingiliz deniz muvaffakiyeti ve bu mı.i· 

şısın a ne re uyma a ır ar. 0 f S d · 1 d ı 
. . . . ra von pee, emır a ma an eve • nasebetle Komocior Harwood'un ~i-

Fınl~ndıya şımalınden gele~ habe~- mürettebatından 700 kişiyi ve erzakın- rnlliğe terfii pazar gazetelerine şevk 
lere gore, başkumandanlık Fınlandı- dan mühim bir kısmını limanda de-

h • ve heyecanlı yazılar ilham etmiştir. 
ya - sovyet ududunda kain Tornea mirli bulunan alman bandıralı Taca-

hl' · · Sunday Dispatch gazetesi Nevyork· 
şehrinin ta ıyesi emrini vermıştır. ma vapuruna aktarma etmiştir. Admi- tan alınan mallımata nazaran Hitler 
Sebebi, Petsamo mıntakasında, adet- ral Graf von Spee'nin kendi kendini kumandan Langsdod'a denize açıl -
çe çok aşağı olan Finlandiya kıtaatı- batırmak niyetinde olduğu rivayeti masını ve Montevideo açıklarında 
na karşı harp eden sovyet kıtalarının ilk defa olarak o zaman ortaya çık - muharebeyi kabul etmesini emretmiş· 
daha ileriye gitmeleri ihtimalidir. ls-

mıştır. tir. Rivayete göre, Hitler, geminin 
veç, Finlandiya §İmalinden gelen kül- Fakat bu hususta henilz kati birşey bütün harp müddetince hacil bir şe -
liyetli mülteciyi barındırmağa hazır- söylenemez. kilde mevkuf kalmaktansa, batmasını 
lanıyor. Bıi.eno• - Ayreı'e doğru... tercih edeceğini bildirmiştir. 

Eıki bir İngiliz elçiıinin Alman harp gemisi demir aldıktan Sunday Chronicle gazetesi, diğeı 
söyledikleri sonra Montevideo limanında, Buenos cep kruvazörü Deutschland'ın Atlas 

Londra, 17 a.a. - Bir kaç gün için Ayres istikametinde yol almağa baş- denizinde Graf von Spee'yi korsan 
tngilterc'ye dönmüş olan İngiltere'- lamıştır. Şayet Buenos Ayrcs'e git ··olarak istihfaf etmek üzere Kiel'de 
nin Helsinki elçisi B. Henry Mac mek isterse, Graf von Spee'nin Uru-· alelacele hazırlanmakta olduğunu ya
Grady Beli, Finlandiya zayiatının ha- guay ve Arjantin kara suları arasında zıyor. 
kikaten çok az olduğunu söylemiştir. 17 millik bir mesafe katetmesi lazım 
Finlerin şimdiye kadar 2 bin zayiat geleceği kaydolunmakta idi. SQ N 
vermelerine mukabil ruslar en az 25 lngiliz gemilerinin hareketleri DAKİKA 
bin zayiat vermişlerdir. Başka bir habere göre, Renown 

Çok çabuk bombardıman ve muha- ve Arc Royal ingiliz harp gemileri Gemi intihar elli ! 
rebe tayyaresi ile mühimmat yetişti- Riyo limanına gelmişlerdir. Arc Ro
rildiği takdirde finler uzun müddet yal dün yakacak ve yiyecek almıştır. 
mukavemet edebileceklerdir. Mareşal Bugün de Renown yakacak ve erzak 
Mannerheim'in ve hükümetin orduya i ihtiyacını ikmal etikten sonra saat 6 
timatları tamdır ve acele silah gönde- da iki gemi Rio limanını terkedecek
rildiği takdirde Finlandiya'nın kur - !erdir. Pernambuko'da bulunan iki in 
tutabileceğini bildirmektedir. giliz destroyerinin de Rio'ya gelme -
Fransız gazetelerinin hayranlığı leri beklenmektedir. Bunların da di

Londra radyosu sabaha kar· 
şı şu haberi vermiştir: 

"Bu dakikada almanların 
Admiral Graf von Spee gemisi 
denizin dibinde yatmaktadır.,, 

leri tedbirleri itimatla beklediğini Paris, 17 a.a. - Havas: Matbuat 
ğer iki gemiye iltihak edecekleri bil-
diriliyor. 

Radyo bundan Mmra gemi
nin Montevideo' dan açıldıiı· 
nı, çok geçmeden iki infilak 
sesi ititildiğiıni ve alman kru
vazörünün yavaş yavaş sulara 
gömülmeğe batladığmı IÖyle
miştir. 

söylemiştir. hulasası: Busabahki gazetelerin başlı-
Cümhurrdsi demiştir ki: ca tcfsirat mevzuu finlerin mukave -
"-Bize yardım etmek için yapıla- meti ve Graf Spee'nin Montevideo'da 

aak.-•rn• --;;··d J-i ...-.w-- ~aa i!ca=••icilr. Ga.at.lerlıı akse -
ticeye eri§tirebilmemiz için elzem o - risi Helsinki'den ve Finlandiya'ya 
lan malzemeyi temin etmektir. Müda- komşu olan memleketleırden alınan 

faa edilecek bir kültürü ve bir mede - haberlere göre, kahraman Finlandiya 
niyeti oJ.an bütün devletler bize yar - ordusunun toprağını karış karış mü -
dım etmekle onları müdafaa etmiş ola- dafaa ettiğini gösteriyorlar. 
caklardır. 

Sonra cümhurreisi orduya, şeflere 
ve askerlere hitaben şöyle demeiştir: 

"- Cesaretinizden, fedakarlığı -
nızdan, kahramanlığınızdan dolayı 

sizlere teşekkür ederim . ., 
Cümhurreisinin zevcesi Madam 

Kaisa Kallio, askerler ve mülteciler 
milhim bir hitabe irat eıtmiştir. Madam 
Kallio, harp gürültüleri içinde geçen 
noel yortusuna, Finlandiya tarihin 
uzak devirlerinde tesadüf edilebilece
ğini söylemiŞ ve yuvaları sağlam ka -
lan bütün finlandiyalılar, kendilerine 
vedia oanlara karşı büyük bir sempati 
göstermiye davete etmiştir .Cümhur -
reisinin zevcesi kalbi henüz sıcak o • 
!anların ve mala mülke sahip bulunan
ların, müstevliler tarafından saçılan 

feHiketi tadile çalışmalarını tavsiye 
etmiş ve demiştir ki: "böyle yapma -
!ısınız ki, Allahın, daha ağır vazifeler 
yüklediği kimseler, noelin getirdiği 

huzur içinde, yurttaş muhabbetinin ve 
mukadderata imanlarının kuvetlendi -
ğini hissetsinler.,. 

Madam Kallio'nun hitabeıi 
Cümhurreisinin zevcesi Madam 

Kallio, bugün keza bir hitabe irat et
miştir. Madam Kallio noel münasebe· 
tiyle askerlere hediye paketleri gön
derecektir. 

Sanwr ıiddetlendirildi 
Telgraf ve mektup sansürü şid -

detlendirilmiştir. Bundan böyle mek
tuplar münhasıran, Finlandiya, lsveç, 
Danimarka, ingiliz, fransız, italyan 
norveç ve alman lisanlariyle yazıla -
caktır. Rusçanın listeye dahil bulun -
madığı dikkate konulmaktadır. Çift 
katlı zarflar kullanılmıyacak ve tel -
graflarda 30 dan fazla kelime bulun -
mıyacaktır. Gizli kodlar menedilmiş
tir. 

Maten gazetesinde Fabry, Stalin 
kıtaatının en cesaret kırıcı bir iaşe 
tecrübesi yaptıklarını, iyi biİ' iaşe za
bitinin bir siyasi komiserden daha 
mühim olduğunu acı tecrübe ile öğ -
renmekte olduklarını Voroşilof ordu
larının acız diye bağırmıya başladık -
larını ve malzeme ve mühimmat fık -
danından çok müşkiJatta olduklarını 
bildiriyor. 

Pöti Pariziyen gazetesinde Char
les Morice, Finlandiyanın kahraman -
ca müdafaasından bahsederek, finle -
rin tarihin en güzel sayfalarindan bi
rini yazmak üzere olduklarını bildiri
yor ve: bu sayfa "medeniyetin inti -
kamı,. adını alabilecek olan ilk faslı 
teşkil etmektedir, diyor. 

Şimal memleketleri ve askeri 
yardım meıeleıi 

Kopenhag, 17 a.a. - Şimal memle -
ketlerinin Finlandiyaya askeri yar -
dımda bulunmaları için bazı Norveç 
ve Danimarka hükümetlerinin salahi -
yeti olduğu ve bu hükümetlerin, aske
ri bakımdan bitaraf kalmak hususun -
daki noktai nazarlarında ısrar ettikle
ri teyit olunmaktadır. 

National Tidende gazetesi, Dani • 
marka'nın bu vaziyeti muhafaza etme
si, askeri hazırlığın mükemmel olma· 
masından ileri geldiğini, fakat ikti -
sadi ve maddi yardım meselesinin büs 
bütün başka olduğunu söylemekte
dir. 

Sovyet tebliği 
Moskova, 17 a.a. - Sovyet tebliği: 
Rus kıtaları Murmansk ve Ukhta 

bölgelerinde ilerlemişlerdir. Diğer 
bölgelerde müsademeler kaydedilmiş
tir. 
Havanın muhalefeti sebebiyle hava 

faaliyeti olmamıştır. 
Salmijaver köyünde Finlandiyalı -

lar, ricat etmişler ve bütün binları 

yakmışlar, evleri boşaltmışlardır. 

Alman amiralı muharebenin 
tafsilatını veriyor 

Buenos - Aires, 17 a.a. - Amiral 
Graf von Spee'ntn .ın.naridanı Lang9-

dorf, Uruguay memurlarına muhare
benin nasıl cereyan ettiğini hikaye 
etmiştir. 

Kumandan, aynı zamanda üç taraf
la muharebe vaziyetinde kaldığı için 
geri kaldığını, ingiliz kruvazörleri -
nin manevra süratinin kendisini müş
kül vaziyete sokarak sahile yaklaş
mağa mecbur ettiğin,i, sahil ise çok 
sığ olduğundan düşmandan ziyade ku
ma oturmamak için mücadele icabet
tiğini, bu halin Exeter zırhlısı muha
rebe edemez hale konuluncaya kadar 
devam eylediğini söylemiştir. • 

Radyonun ilave ettifine sö
re kumandan amiral Langa
dorf, batarken gemisini terket· 
memiştir. Gemide aynca 200 
denizci daha bulunmakta idi. 

Ankara Halkevi 
köycülük şubesinin 
bu haftaki gezisi 

Bundan sonra Ajax sahil ile Graf Pazar günü havanın yağışlı olufU• 
Spee arasına girerek iki obüsü isabet na rağmen köylerde çalışmak yolun• 
ettirmeğe muvaffak olmuştur. Bu o - daki programlarına devam eden Halk• 
büslerden biri topçu kumandası mevki evi köycüleri Çakal ve Bünyam köy
ini tahrip ederek bir çok bahriyeliyi lerine giderek, geçen hafta bu köy. 
öldürmüş, diğeri su kesimi altındaki lerde tesbit olunan fakir yavrulara, 
kompartimana nüfuz etmiştir. hayırseverlerden ve Halkevi'nden te• 

Kumandan, ingiliz topçusunun bü- ı min edilen yüzlerce adet, alfabe, def· 
yük bir isabetle endaht ettiğini kay- ter, kalem. tebeşir, yazı tahtası gibi 
dediyor. Alman gemisinde bir çok ölü mektep levazımı bütün köylülerin hu· 
ve yaralı bulunmasının sebebi budur. zurunda dağıtılmış ve bu arada dev· 

Kumandan bu vaziyet üzerine bir Jetin köylümüztin kalkınması uğrun
duman perdesine sığınarak muharebe- daki büyük gayretleri izah edildiği 
yi, daha iyi şartlar altında tekrar baş- gibi Halkevi köycülerinin hizmetle • 
lamak üzere, terkettiğini ilave ederek: rindcn de bahsolunmuştur. Yağmurı 

"İngiliz kruvazörleri ile ayrı ayrı rağmen köylerine l:adar gelinerek ya• 
muharebeye muvaffak olacağımı ümit pılan bu maddi yardım ve sıcak alaka 
ediyordum." köylülerimizi çok sevindirmiştir. Öğ· 

demiştir. retmen B. Habip çol: içli bir konuıma 
Bu manevra ingiliz kumandanı Har- ile dünl;ii ve bugünkü köylünün kıya• 

wood tarafından hemen hissedilmiş sını yapmış ve Halkevi'ne teşekkür 
ve Achilles ile Ajax'ın bindirmek is- etmiştir. Köylerden halkevliler geç 
tiyorlarmış gibi Graf Spee üzerine vakit dönmüşlerdir. 
birlikte .saldırmaları için emir veril - Halkevi salonlarında, haftalardan • 
miştir. Pek cüretkaane olan bu ma - beri devam edilen yüksek mektepler 
nevra, iki kruvazörü duman perdesi gençliğinin çaylı toplant!sı bu hafta 
içinde Graf von Spee'ye bir mil me- da büyük kalabalık ve neşe içinde 
safeye kadar yaklaştırdı ve iki kru- gençlerimizin samimi kaynaşmasiyle 
vazör iki taraftan ateşe •başladılar. ve şuurlu bir disiplin ile geç vakte 
Daha şimalde kalan Exeter dahi za- kadar devam etmiştir. 
man z~man ateş ediyordu. Halkevimizde bir kaç defadır oyna· 

Ölenler ve yaralananlar nan Vazife piyesi dün de saat 20,30 
hakkında alman tebliği dan itibaren bir daha sayın halka 

Berlin, 17 a.a. - D.N.B. ajansı bil- gösterilmiş vazife alanlar, seyircile • 
diriyor: Ordu baş kumandanlığına rin takdirini, aevincini ve alkışlarını 
gelen bir habere göre Admiral Graf toplamıştır. 

von Spee zırhlısı müretetebatından 36 Halkevinin şehrimizin okul ve kah· 
kişi, cenup Atlasında yapılan deniz vehanelerinde senelerdenberi halk i· 

Hava bombardımanları yapılma -
ması, Hensinki'ye, bir rrrikdar mülte
cinin avdetini intaç etmiştir. Dahiliye 
nazırı, ahaliyi mevsimsiz avdetten iç -
tinaba davet etmektedir. Helsinki'de 
ikamete kati surette mecbur bulunmı
yanların ,tahliye edildikleri noktalar
da kalmaları lazımgeldiği bildirilmiş -
tir • 

• 11111 , 1111111,,, , 1111111111111111111111 muharebesinde vatanı uğrunda ölmüş- çin Lanternmajik makine ile göster • 

40.000 ruı ölüsü! 
Stokholm, 17 a.a. - Niga Dag

ligt Allemanda gazetesinin Fin· 
landiyadaki muhabiri, rus ordu -
sundan en az 40.000 askerin öl
düğünü, fazla olarak, yüz bin aa-

Zeytinyağı en besleyici gıdadır. 
Onu yemeklerde çiy olarak kul
lan. 
Gaziantep fıstıkları e~siz bir türk 
meyvesidir. 
Onu bol, bol sar/et. 
Portakal mevsiminde her gün 
portakal yemeği ihmal etme. 
Kilerini portakal reçel ve şurup
Jariyle doldur. 

tür. Bunlardan başka 6 ağır, 53 hafif mekte olduğu propaganda filmlerinin 
yaralı vardır. gösterilmesine başlanarak cumartesi 

Bir alman vapuru gecesi Cümhuriyet Halk Partisi Dum-
Kendi kendini batırdı lupınar nahiyesi Musa bey Ocağının 

Kap. 17 a.a. - Adolf Leonhard tasarruf ve Yerlimallar haftası müna
adh alman vapuru ingiliz harp gemi - sebetiyle yaptığı bir toplantı da bu 
leri tarafından tevkif edileceğini an - kabil faydalı filmlerden 3 tanesi Dum 
!ayınca kendi kendisini batırmıştır. lup1nar okulunda yüzlerce yurttap 
Verilen tafsiHita göre bu alman vapu- gösterilmiş ve aynı zamanda Halkevi 
ru, Amiral Graf von Spee'ye mülaki körcWilk t*&ioıle Halil Sezai Er • 
olmak ve yahut Almanya'ya döıu"Ilek kut tarafından tasarruf haftası milna• 

•111111 1 11 11111111111111111111a•a111 '" ietiyordu. Adolf Leonhardt'ın mevcu- scbetiyle bir konuşma yapılmı§tır. 



-·-
Kont Ciano'nun nutkunun aküleri 

Paris mahfilleri verdikleri 
hükümde ihtiyatlı davranıyor 

Nutuk her tarafta alaka uyandırdı 
Roma, 17 a.a.- Kont Cillıno'nun nutku her tarafta akis ve al&

b uJ&Ddırmıfbr. Nutuk, bitiin Yusoelav mahfillerinde büJiik 
bir allka ile Jcartılammfbr. Otleden eonra intifar eden ıueteier, 
bu nutka birinci aayfalanm tahıia etmitlerdir. 

Millllllllt - Y1 llesllH11 

40m la. .ıt yalı ıll111e1k 

ton Natriambiılilfit mtlteabbit nam n be
abma Aüert FabrfbJar 1111111111 mfldtlrltllll 
merkez Atin alına komi17onanca 21-12-939 
pertembe dnll aut 15 te puarhlda ihale 
edilecektir. Sartnaını paraua olaralı: ko • 
mi17ondan verilir. Taliplerin maYakbt te
minat olD (Si) lira (50) hnlt .,. 1490 Aakerl Pahrllalar Umma Müdiir· 
nmnarah km ••11 1 n 1 nıaddalerillMld lüil Merkn Satm Alma Komia
ve1ailı:le komiı7Qllca olmadıklarına ye bu _ _. 1 ~ 
iıle allbdar tlccardaa olduklanna dair Duuuan ı 
Ticaret Oda. v•UIMi7ı. maü6r sin ve Tahmin edil• bedeli (1800) Un olan 
1&&tte komlarom mtlracaadan. (8HI) 4000 Kc. Neft - mflttabbit mm 'H be· 

18305 abnsa askeri fabrlblıw amanı mtldtlrltiiti 

M:".la.1.1.ft .............. merkez Atin alma komiqommca SQ..lJ.939 
UIVmlll .. '8 ....,.... cumartesi sünl aat lG.JO da panrhlda 

ihale edilecektir. Şartname puuu olarak 

10 bl• ltllk tel 11111111 ..... ~ or~ru~al!~-::0 ı::=: 
bnanun 2 ye S madclelerindtıld vesailtle 

Aaked Püiilı:alar Umma Midir· JmaaiQOBC11 olmacfddanna ve ba iıle all· 
lüiii Merka Satm Alma Komiqo. bdar tflccardan olduldanna dair Ticaret 

_.__ Oduı nsikui7le mezkar ciin ve 1Utte 
--• komı.,.oaa mtlracaatln. (6411) 1634Z 

Tahmin edilen becla1i (llOO) Ura olan • I k 
lo kalem c:eıik ta1 balat mıteahhlt nam •e Bec ton alemınyum a 

lmçre ve Romanya mahfilleri nut· • 11-bma askeri fabriblar amam mildlrUl· 11 

ku çok miluit karfılamıf)ardır. Ati • J So le ti mn• 1atm alma komiı70DdJ1ca 1 k 
Dada a~ıeden ec>Dra ıl"lkan aıH!eteler, aponya • "'' r 19-12-tsf aaJı datl aut ıs te pa1ar1JkJa i• a ınaca • ır •- bale edilecektir. Şartname parud olarak 
D\ltlnuı ıeniı bir hillbaıunı altı ıi1 - komia70ndan vwlllr. Taliplerin .....-Ut Alkel'I Pabrikalaı' Ummn MGcllr-
tun üzerinde muuzam baflıklar altın- ' teailaat olan (120) Ura ve 2490 numaralı ı::.a.a. Merka S.tm Alma Komlayo. 

BI 11 ""1 il ı bn1lmm 2 ve S maddelerindeki ., ... ıkle .._,.. 
da aqretmitlerdir. r a '9re lmaalQonC11 olmlıdıldarma v• ba iti• all. andanı 

Pqte'de aJqam pseteleri, Kont Ci· UI kadar tflccardan oldaklanna dair ticaret o- Tahmin edilen bedeli (46IO) lira olan 
ano'nun nutkunu büyilk bqlıklar al· dau v•llıul7le mesktr da ve autte ko • 5 ton alemin7QID lak Askeri Fabrikalar u • 
.__da teL..-:a- ettirme'-te - bu nutku mi•70U mlracaatlan. CU7l) 11311 lll1llD lltidilrliliil Merkez Satın Alma Ko-
WM ~YA a .... • k ı 1 miı)'Ollunca 30-12-9SI cumartesi sfintl 1aat 
cilaantUmaı tarlhı bir ehemiyetı baU muza eJe er MüteallllU .. " 11es11t1111 u c1e .,.....lakla ihale edilecektir. Sartna· 
di ·ı l ,_. d. ler me panua olarak komi170Ddaıı verilir. ye tanı ey emea"o ar • Taliplerin mavakbt teminat olan (341) 

Hariciye auıruun nutku, Belçika M , JS tol Trlaatrl• • fosfıf Ura (75) lmrut ve 2490 numaralı kımun1111 
pnteleri tarafından üç dtiln halin· oakova, 17 LL - Japonya nın z ve ı maddeleriadeki veaailde komia7on-
de .,. bilyilk bqhklar altında aynen Moakova b~yUk elçi-! '!oıo, bulÜJl , .. L cu olnıadıldanna ye ba iıle allkadar tüc-
iktibu edilmiıtlr. Gazeteler, mütalea Molotof'u zıyaret etmiıür. l IRICM ::ba";i.o~~ ;;::.etK~:,;z: 
aerdetmemektelene de nutkun mWıim Bazı haberlere göre, Molotof, ja- Askeri Fabrikalar Umma Ml•fir- miracutlan. (1419) ıssa 
cUmlelerinl tebarüz etirmeJı:tedirler. pon elçinne, eovyet hWdlmednbı u- lllG Merkez Satm Alma KoadaJO- J adef elektrik motörii 

Nnyork'ta Glleden eoma çıkan p- zak prktaki japon balık lmtiyulan· nandant 

aetıeler. Kont hc~~·nalun ndautJı:unu. ıa- na1~~~~~ o= ~n ~!a ~r Trt!:t':ı~ ~~~!8::~:>..:S "0~8! alılllrJk 
•e çupu bq ~ bD neıret - ~~Boa ınen e.le0 

1
u•-- Ye 1abına aıkerl fabrikalar amam mldllrliliil a_L_J _..__

1 
U MJ!!..1• 

mektedirler. Bu gueteler, bu nutkun mııtır. vyet auaya ı aponya ara- merkez Atin alma komiıyonunca 20-12-939 -....-. Fah....- ar anma -ur· 
ttaJ,an'an aiyaeetlni tavzih etmiı ol • unda umumi bir ticaret muahedeai c;a~pm._ dDI saat 11 da puarlıkla ihale IQG Merkez Satm Alma KomiaJ'o-

-'-d" "t clai mllsakerelerin ö n edılecektir. Sartume paraau olarak ko • d dutuna ipret eylemektedirler. - me m.a e r n.a • miı:PODdan verlllr Taliplerin muvakkat te- nan anı 
F,.,,... malalillerinin inti6aı miizdeki kanunuaanlnin 10 unda Mot- mlnat olan (1&2) ·ura (50) 1nanae ve 2490 Tahmiaeedllen bedeli (2325) lira olan 
.__._ 

17 
_(Hava) Sellhi- kova'da bqlamMI muhtemeldir. Ja· 1&711ı aı ........ ı ve ı maddelerindeki •• 3 adet elektrik motörl Aıkert Fabrikalar 

..--. a.a. - ahhaa he et• Stokh ım•.1- 1alkle komi1700ca olmadıklarına veba i .. Umam mltıdtlrlllitl merka aatna alma ko • 
yetil mahfiller, Kont Ciao'nun nut - pon mur Y ane 0 ....- le allbdar tUccarcJan olduklarma da1r ti • miıyon11nca Z5-1J.tS9 pa1arteai dDil ... , 
]na hakkında dün aJqam bu nutkun ki japon elçili llatautima riyuet ede- CU'et oc1w veaiıra.lle muktr sııa ve uat• 15.JO da pa:1arlıkla ihale edilecektir. Sart-
tuQamell tarihi mahiyette oldutunu cektlr. Bu muahede,. Japonya il• Sov- te komil70n& mllrcaatln. (Un) 16312 ~;1:;:-:.~':.t ~ v(T,'.Q 

harbi mtıncer olan beynelmilel hl- yet Rua~ aruında ılJı: umumi ticaret Mlfelllllff .. YI hesllHla 5 fOI ika <•> 1mn11 ve 24IO mıman1ı ammaa 

1 ital 
,_._: ıı muüedeai olacaktır. Z ve S maddelerlndeld v..Ulde komlqon • 

tr )'Ul noauu nuanna Cure n obuchldanna ft W itle elhdar tlc-
hiJEAye ettiiizıi aöylemekle iktifa edi· Japonlann. en fula imtlyua mu· •-lir yıutıalı ..ilk alı... carüa o14aldarma dair Tlcant Odul ... 
vorlanh. bar millet maddeei tatbiJdnl iateme ... I IJI.. pi alkul7le mesJttr siD Ye IUtte komiQODa 
" ıL• ri • ,.._. F...._.ar u-.. ....._ m1racaac1an. CMZO> 11'44 

Ayna mahfillere rare, aynı bldlae- d~e alSyleniyor. Bu auretle. Japon- •- a •-- ltomie 200 ftl • lfe 11.1.1ı. 
Jer hakkındaki franau 1örllli1 yakın· Sovyet milnuet.b, lallba dolnı eldi- IQG M.U. -tm ...- ~ ~ m a•I 
da nqredilecek bir "San kitap" la bil yor ıibl IÖrbmeJı:tedlr. -;t_::. eclil• bedeli Cl250) Ura olan 
dirilecektir. Sovyet htlkOmetl, Sovyetler Birli· 5 toa .. r.tar 7&7hlı c;ellk mBteabbit mm ceflz fomnlll lllnacak 

lleaul framu mahfilleri, Kont Ci • linin, Japonya ile Japon _ Sovyet .,. heaabma aatrert fabrikalar UD?am mtl • AM rl F hrikal U Müd.n-
ano-ıt tk1ı Jwldnncla verdikleri ' dlrltlfl merka atm alma komıı:vommca e a ar mum ur• 

mı nu milnuebetleri meteıe.inln umumi ıu- 20-12-939 c;arpmba dnil aaa.t 15.30 ela p&• liifü Merku Satm Alma KOllÜlyo-
tdlldlmde lhti,.tb c1Uranmaktadır • rette haJ ft tenfyeelnl maakereye l· nrhtda ihale edilecektir. Sartname para • nandanı 
lir. Bu aahafil, ba nutukta ileri ıürül made oldupu, Molotof vuıtuiyle us olarak kom197QDclan verilir. Taliplerha Balt metre ml1rlb 31 11 50 
mit olan a6flfilnln Dace'nln efil ve blldlrmltti. Palrat pmdiye kadar ja- :!:v:~ıı:=~!8b!:s.!. 1~~:~~== ~ ~el tahmin ecli= ~) Ul :O ~ 
..,.lıitıa tmmmiyle Mtabiik etmek- ponlar her iki memleket arasındaki delerlndeki v ... ilde midı700cu olmadık· re mi.ktbı cevb tomnıP Aaked Fabrika-
*' ....... .,.._ be-" etmektedirler. •---:betleri 1ah uaıuı ....... t..: 1anna veba lıle allbdar tttccardan olduk· lar mmım mldlrlttttl merkez ll&tm alma 

ilk dolu kambara11 Be•hra .......... _,...__ • 
Ying ilk mabaulG taprkea claJclalaaa lnlDGtılD pil..._ 
bıdım. 

Tini,. Clmlmrl,.tt Zlnat Jlan1rM1 ,.a blrlktlnD1en 1aw ,al 
br'a Ue 2UOO lira ikraml,. wrlJOC. 

Pir& lılıtlnlrlrlım ...... olehUlnlals. 
~ı l B1ltU. 1 Blrlncllrtınıa. ,1 Kart, \ dUlraa tariJl1trlD. 

4edlr. 
hraml,.181'111 ...... 

4 Tane 1000 Lira 
4 .. \ &oo .. 
4 H 2SO .. 

40 .. 100 ,, 
100 ,, t. ,, 
120 .. ı 40 " 
180 " 20 ,, 

Kur'aya ancak 50 Ura lülktlrmlı olanlar lfreDIDr. rrempıarmc.--.-- ı- muı- ıı ve m uaa--.a ~ ~= ._..k_le .... komi•70Jl1lllc& 25-lJ.Nt pUUteal dal u-
y~••• m11ıleı.d ~ W: ,. -- ....... -••""im._.. at~~~ ..... ~ 
•••-·~~ • ~w~ .~-~ ~~krin munkbt t~~at ~M~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

JRrlln, 17 a.a. - Yarı resmı Deut· Rusya He, mestli bır ademı tecavuı lira <•> kunat ve 1490 .......a. bnmıaa cini % 20 fazlasiyle alırlar. 
ICker DleDat, nqretmit olduiu bir J>Mtı ima ederek, ellerini bOabtlttln D DEMIRYOLLARI 2 ve J maddelerindeki veaaikle komlQODo 

.~ede Kont Cianon'un .CSylemiı baflamall ...._&Jertni 1b1u edl- • ~.,,..:·~ 1.f~~tt:_: 
~nutkun bith_. buab Awu- yorlarda. JS ...aaa YllOI llhl-.1. tilaıal7ı. muk6r dav• latt• koaaieıo • 
~ hBklm drmekte olan ihtl1lfm _. ... na mtlracaatlan. (1411) l&S45 

TUrkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
-..,ıert llaklnnda mtttalealan tebe • y .. d D. D. Yollan Satm Alma K.omia • -----------

~d= ~ :ı'.::::~ lllY 1881 il 1 ";-:::!::_bedeli 7337.75 lira olan VILAYE'JUR ---------~---;_-------
...... •ldalan9& i~ etmektedir. Napoli. 17 .... -Vah JU&rclalı 25 adet H. ve il. tipi ft10D Z.1·1940 ,___ .-... 

llakalecle nutkun İtalyan - Alman"-· ı--- ı-ı.-.. •-.a••-- L..qJ11mı ... -. Sab sllnt\ ll&t 15 do kapalı sarf um· 4 AhJGp köprli kam ..-ekl'e mfa ........... de olan modrc nlmUDe nlnla DmaaU 
a.. .... ..-c 1-ttall teyit etmekte "" -- .... llNla. .._ --'"" ı 81fna.lleoelrlerl Fld 490 kanıt bedel inpatı ve kalorifer elektrik mllW ı.-

,..ıu .. ~ 1 - ltaJ Ywrdalan .P.Ddan hır biri ıW iti ile Aab.ra dare binuaada erttu- 11111hblllacle nafıa mtldGrlUpıutea .. tua .tt olup 23471 Ura 65 kaaqlak 
otdiıtu beyan edUdlhm tonra da 'tA- metra ıenifliiinde llvlar akmaktadır. mi turetllı atılacaktır. yaptlrllacak •tm alabilirler. lr.etlf becteU ... lDfl&t bpa1ı .-rf 
J&'nua ~ =~~ rmna: llumafllı fimdilik civarda bul11DU Bu ite prmek lateyealerba SS0.34 ' 6 - Ebfltme,. afnbUmeJı: isin ta- nllle ôafRmeJe çıbnlnPftar. 

119 

J:..lü ~~ fftikbmllnl mlaru et· halk için tıehlib yoktur. ~ ~~mt ~-= Çaa-khle Nafıa lıllcllrlfllln • liplerin 6150 liralık llmftkkat temi • ı- 'Bkalttme 28 - 12 • 99 pelllftbe 
.. IU1lda tanalmu uml teba- ta,, 669 e •• vea ve ._ ı nat vermeleri ve lhale &Untlnclen 11- clntl aat 15 ele Bnurum Ylllfetl dal-

:: =ftktedlr. ~~-mt 14 t~ ~~ l - Kapalı serf utullyle ebUtme- abJ 8 ,en evel Çanıkble Ylllyetbae mi enclmeninde yapılacaktır. 
ASKERi F ABRIKALAR a- verme e • ye Jroaalm it 98000 lira btlf bedeli mGracaatla alacakları ehliyet nalb • S- İaklller ba ltln nra1a hmd ------------~·~~ = Ç11111r1raJe "11&yeti dahilinde anahte • lan lle ticaret odam vesllı:uam komi8- yealnl Emarum nafıa mBcltlrltlll ..ı. 

0.1 bl Japon '" ,,_...,.._ lif epkl•kta 7AP1laceJr dört lldet ala. yona nrmeleri llllmdır. mi ıncllmenlnde o~. er f .. ... ...... w enk ldliifDde poı.wılr. (63&9) pp Wprl iapabcbr. 7 - Teklif mektuplan 23. 12. 939 4- Mmımt tenJtwt 1790 lira SO 
11173 a - Bıı ite alt nrü pnlardır ı cumartesi &ilnil uat ona kadar aiü • bruftar. 

slr''.rlnl ballrdlllr .. _. Demirci ocaklan • - ProJe bas mubblunde ıı:omııyona "nım.. s- ı.tekmer1n ba i11n .wıtm..t. 
b - ....... cetftU Ü lbımcbr. Polta ll• cBn4erlleeek ne fttirlk edebllmelert ~ln lliıiledea 

Alkerl F....._ U-Mltlll'- at.nacak c- HUlllll tMtneml mektuplann ihale ıtınn mt ona b 1elds ıtln enel blr lıtlda U. YUtyet 
Çaaldn1o 17 a.a. - Çin kararc&hl- liiii 11--. laba Alma Kamiap el - Ketlf hlllwa dar koml170DA celmlt olman prttar. nhmma mflraceatla bu iti ,.,.Wle-

- lıir tDHlim 1are ıimal "pbeai· mclaaı D. D. Yolları Saba Alma r.,ı.. • - llabftle proJal PoltadaJd pciJı:meler bba1 edllmu. eelderine dair eldl,et ....._ elma • 
...ı.aae YaqtM1lin cenubunda Tahmin ecllla 1*leJI (IUOO) Un. ollD JOIUllMloı f - Blmlltme ~ (t7H - CSlst) H098 lan mecbarlcllr. 

,.ıea Çia tMmllU 80n yirmi dört IOOO metre tal*llt* ..... Allaed hbdo llubımmen beclell tOOO lira olan ı - Bayuıdırhk itleri pne1 f81t • 6-- TaHpleda ticaret Odmiı wlll"-ca11 
wa lglade inldpf etmittir. Yeniden !':.-:!::~. :.-=.:: ~ demirci ocakları 29. 1. tMO puarteel oımnl Bir lokomobil alınacak veehllyetvwlbaıve•lcehec1.ave-
• kly w a.ba iteal olunmuıtur· nl nat 15 te bpah arfla u.ıe edilecek· gUııtl aaat 15 de kapalı arf uuliyte • - Teni,.ı tlreblJ8 w lllrslr ulklerlle birlikte mesker aattea bir 
trürru Pekin. Hankn demlryolu· tir. •artDUlle Cl> Ura (48)-.... müabl· Anbrada idare blnuınc1a •tul alına· lnpata ait fennt prtneme lamama Belecliye R.Wfllnden 1 mt evel arf1anm qlce mflhlr maı-
- a.rinde bulunan Siquuıc !_etti· ~:::.tk~=-=~~·1~~~;r-1fr~ = caktır. 3 - ıı.ı. la. 12. ts9 terlldne rut • Samsun eleJı:trUı: aaııtralı l in 300 mu ile lrapatıhml otdafiı halete ko • 
......... liç koldu denm etmea e- teklif mektıaplanm maktr dod• aat 14 Bu lte girmek ilti)'elerln &75 lira- hyan oumarteli ~I uat 11 • nafıa be .,; lı: etind bir d !t llllıyona '9etllllıerl lhundır. Posta4a 
• de .adar komtıJOD& •-eteri " ._.... bJı: muvakkat teminat ile kan.unun ta- mldlrlilll hln•11nc1a toplanacak ko- 1iir :~ edil ak etir Y loJı:o- vuku balacek pcikmeler lrabal edil· 
la,anı ciftrmdeki hereklt bilbu- rinia de a4IO nwrall bnııa a ve I _.. yln etttili veaiblan .,. teldlfterlnl mlqoA buunmcle- 1IP&ı.akttt mop muuayaa e ece t • ma (iMi) tun 
...... .u olmuftUr. Çüa lntutı da- ?:~0!:"1ba vWeik~r.1ı:-r:=~ ayni rnn uat 14 de kadar komltJoo 4 - lntaat bedtHala 15000 • 1iratl 

1 
- ihale: 

4
• 

1
• 

940 
perpmbe pi · • • 

ha bir miktar toprak ....... , •• dalrlanm dair Ticani GIMı ...... "' relllllin• vermeleri tbımdır. 939 ma)'I• tonuna bclar, mltebüill uat 
15 

de belediye daimi enclmenl Makınıst aranıvor 
K.laHenı • HIDtpl demirJolu be • :2~c~ >"" aaau. ~ ...._. fartnemeler paruıs olarak Ankara- 940 maU Jılı ls;iade tediYo eclllecelı: • ~rwıda kapalı urf uıullyle yapı· 1 
dndlıld lake lıtaayonıınu itpl ıt • da nlnme clairealnden, Haydupq- tir. 2 _ rMuhımmen bedeli: l7.200 u- lta1elUr Bel~•ı 
mltler~r. • • • Mateallhft .. W da teeelldm ve aevlı: teflilfnden da- 1 - ltteklller bu ite alt btlf nra- radır. Belediyeain 120 Ura aylık ~•t-
Hafıf Çan topçuau Kiukiang civa - • lıblacaktır. (6245) 16267 3 _ Muvakkat teminat: 1290 Ura- 1ı elektrik maldnlldili mnahaldlr. 

t'hMla bir Japon deatroyerlnl bmUl'IDlf" ' lol llor kalsıum .,.... Travers alınacak dır. Dbel maJı:inealnden anla.- ebliyetll 
4 - lbaleıl: 2490 aayılı Jı:anua Jıl· kimaelerln 30 Dnuııuevel 1939 tari-

Ask.t FaKikalar Umma...... D. D. y.u.n ••Alma ac-11,__..•ı lı:Umleri clairHinde yapılacaktu. hine kadar beledlyembe mttraaatla-
1116 Merku Satm Alma ~ 5 - Daha fula ma10mat almalı: ve n llln olunur. ıan 
-claaı Knhı•111na bedel, IDUftklrat teminat w clDlleri ile mlkt:uJan w lllte cerekli evrakı cörmek iatiyealer Sw-

Tabmin edilta bedeU (3000) lira ota namaraı.n appda yanlı ahpp trlmnler her Jiate mabtniyata •:rn •"'" bel .Jli li 1 ..._.,_ '·'etme mil Maden kx."'oro alınacak 8 ton lrlorlralalmn mitealıblt nam ve heu· lhal r• IUD ea ye e eauuı. ._. • V•ır• 
llllla ubr1 fabrlblar 

811111111 
mlldlrlflll ı edilmek flsere ve Jı:apalı Arf uull ile Z6. 12. 1939 taribiDde uat dürUllilne milraeaat etmelidirler. tamir a.ı...a:-..:-••ı 

ınerkas aatna alma komlayoaanca aı-12-tsl 15,30 dan itibaren Anbra'da idare binaında atın alanac:ütır. 16220 ~ 
Perteaabe dn8 aaat ıs.so da pazarlıkla iba· B11 111 clrmek iıteyerılerln alt oldulu 1ilt8 bin•11ıda yalla muvaJı:Jrat te- • Belediye baaaua fürikuınan ... 

•rıın. 17 .... _ Royter ajanu bil· ~=· v!:~;a:upf::"!na:~::~ m1naı u. kanunun tayin ett1ıı na1blan" tekliflerini aynı llllı uat 14,IO B1r memur aranıyor nelik Uat1yacı ısm •= Alınacak ... 
_. ,...._. olu (ı25) lira v• 14'° uyılı u . a kadar komlayon rellllline vermeleri Janaıdar. iris bin tıon Zonpldak z rodia (0,10) 
~_:_ laU..lbdeki -------ı DllDDD a •• 3 maddelerindeki v .. lkle ko- lartmmeJer paruıs olanlı: Anlrara'cla _, ..... dalreebıden, Lmlr ve... laparta Villyetindenı ine maclell k6milr6, hava can idare-
-yama r- - mi.,._. olmadıklanna veba l•1e ıttbdar kipbir'de tcıu. -...ıanncta. Haydarpqa'da tnelltım ve eeYJı: tef1ilin- Vlllyet Huauıt Muhuebelln41 mtbı tinden lld Hra otu kunat bedeli ana-

~1111 den itida~~! !!:.,'::-:' !8.:t:=.0=ı!ôr"dn"-:! =-nt~ den dılıblmaktadar. (6801) ımaa hal ao Ura alt =-tlı mubaHbt _.. kabilinde wrilen prtDamHi mac:i. 
:r-L UWD .__ yona m1raeaatJan. (i3el) 16304 llubammeft bedeli llllftkbt Ylll mUmeyyialllfne talip olaaJaruı bitıce kapalı sarih ebitmeye lııonl • 
_.UMltı mn.tema olaü O.ere, Hol· Miktar w clnal Beheri Mecmuu teminatı velllildyle birlikte vlllyet •abnnna mUfbar. haıeai 3/1/ 940 çaqmba ıtl• 
iPllııllllla. Belçika. Ltlbemburg, Dani Miifellllllt 11111 fi ..... Liıte No. Adet L ıc. L ıc. L ıc. mttracaatlan. 1U8a nil mt 17 de olup muhan•nen bedeli 

a w ta.içre lıuclutlannı kapata • · dokun iki bin liradır. '490 aayıla b-
llaber verilmektedlt 1 fon llalJlm lllsallff ıll•• ı Ul.700 Cari hat kayın lllllf yt kalörlf•, Elekfri nun tarifatı dahilinde buarlammt tek 

karar bir ihtiyat Udbiri i>lup, traversi l,80 20l.060 00 11•303 00 lif mektuplan lbale &Unfl uamt ... t 
F•ndlıte kadar alman ~lı&ına Ask..t Fabrikalar U-11..._ ı 10.000 KBprll mqe ıra- feslsab 16 ya bclar enclmlllde ri,...te wrl-

nı r lana ;:_:~m;aJ8;!9';,.: :" ~;"" .. Satm AIMa ICı ,,.. ı 1.000 "r: ~= 5:::: s.:: Eıw VllbelW•ı ~ ~UV:r:r~aatı bit bia 8'1da 
ler ~ olalala aatufım l ., ...... eclllea w.u ,,., un-. ı ı- Btı.urum YillJ.•.tia(t ~ (4~· 



18 - 12. 1939 -
MiLLi MÜDAFAA 

Dört adet etüv alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

rrıisyonundan: 
1 - Dört a.det etüv kapalı zarfla eksilt

meye konulmu§tur. Muhammen bedeli 7600 

klıra olup ilk teminat miktarı (570) liradır. 
apah zarfla eksiltmesi 23.12.939 cumar

tesi günü saat 11 de L V. aatın alma komis
}'ollUnda yapılacaktır. İdari ve feıuıi şart
rıaıncsi her gün komisyonda görülebilir. 
lsteklilerin muayyen gün ve saatten bir sa-

lı:at evet ilk teminat ve teklif mektuplarını 
Oı:nisyona vermeleri. (6260 ) 16199 

Sargılık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

llıisyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

26 kuruş olan ('200.000) metre sargılık bez 
llazarlıkla satın alınacaktır. Pazarhğı: 
2 • ikincikanun • 940 cumartesi günü saat 
ıı dedir. Kati teminatı: (7800) lira olup 
hrtnamesi %60 kuruşa komisyondan alınır: 
'raliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
lı.J, Ko. da buhw.malan (6408) 16337 

inıaaf malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Keşif bedeli 1171 lira 65 kuruş olan in

~aat malzemesi pazarlıkla satın alınacak -
tır. Pazarlığı 30-12-939 cumartesi gijnU sa
at il dedir. Kati teminatı 175 lira 7S ku -
tuş olup şartnamesi komisyonda görülür. 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
l\J. Ko. da bulunmaları. (6410) 16339 

İnşaat malzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

tnisyonundan: 
Bin lirahk inşaat malzemesi pazarlıkla 

ı:ı.tın alınacaktır Pazarhğı: 20. 12. 939 
Carşamba günü saat 11 dedir. Kati temi-
1'\atr: ı 50 lira olup şartnamesi komisyon
rla görülür, Taliplerin muayyen vakitte 
l\'ı . M. V . Sa. AI. Ko. da hazır bulunmala-
rı (6427) 16366 

200 adet anot bataryası 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

tnisyonundan: 
200 adet anot bataryası pazarlıkla sa

tın alınacaktır. Bcherine 650 kurus fiyat 
tahmin edilmiştir. Pazarlığı: 20. 12. 939 
;arşamba giinü saat 15 tedir. Kati temi
~atı 195 lira olup ııartnamcsi komisyonda 
~orülür. Taliplerin muayyen vakitte M. 
lvı. V. Sa, Al. Ko. da bulunınalar\~~~8) 

NAFIA VEKALETi 

1 D adet yol silindiri alınacak 
Nafıa Vekaletinden: 
9. 11. 939 cumartesi günü saat 11 de 

Yapılacağı ilan edilmiş olan 10 adet 
} ol silindirinin pazarlığı, görUlen lü· 
zum üzerine aşağıdaki _şartl~r .?aire -
since 20. 12 39 çarşamba gunu saat 
11 e talik edilmiştir. 
Pazarlık Ankara'da Nafıa Vekaleti 

binası içinde malzeme müdiirliiğii o • 
dasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. İstanbul
da gümrüklü ve montajlı olarak tama
men buharlı yahut tamamen mazotlu 
Veyahut kısmen buharlı, kısmen ma -
2otlu olarak teslim şartiyle muham -
tnen bedeli alat ve yedekleriyle bera· 
ber buharlı silindirin beheri 8500 ve 
:Yine aHit ve yedekleriyle beraber ma
zotlu silindirin beheri 8250 lira olup 
tabii olan sevk yollarının bilahare 
görülecek lüzum üzerine değiştiril • 
nıesinden mütevellit masraf farkları 
Vekalete aittir. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrilatı 
425 kuruş bedelle malzeme müdürlü • 
ğünden alınacaktır. 

Muvakat teminat: 
İsteklilerin buharlı veya mazotlu 

olarak teklif edeceği silindirlerin tu
tar bedeline nazaran 2490 No. lu kanu
nun 16 ıncı maddesine göre olacak -
tır. 

İsteklilerin muvakka\ teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat 11 de mezkQr komis
yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(6341) 16290 

Çıralı çam ağacı 

alınacak 
Nafıa Vekaletinden: 

30 birincikanun 939 cumartesi günü 
eaat 11 de Ankara'da Nafıa vekaleti 
binasında malzeme müdürlüğü oda
sında toplanan malzeme eksiltme ko
nıisyonunca vagon içinae ve Anka
ra'da teslim edildiği takdirde ceman 
9600 lira muhammen bedelli çıralı 
çam ağacından 200 metre mikap ke
restenin teslim müddeti artırılarak 
kapalı zarf usuliyle yeniden eksilt
rnesi yapılacaktır. 

İstekliler Anadolu hattı üzerinde 
olmak üzere teslim istasyonunu de
ğiştirebilirler. Ve bu istasyonda ge
ne vagon içinde teslim şartiyle vere
cekleri fiyatların ne suretle hesap e
dileceği şartnamesinde yazılıdır. 
Muvakkat teminat 720 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
Ankarada Nafıa vekaleti malzeme mü 
diirlüğiinden parasız olarak alınabi
lir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
rnuvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla birlikte ayni gün 
ıaat 10 a kadar mezkur komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım-
dır. (6375) 16347 

. 
ULUS -1-

JANDARMA 
940 dan birinciteşrin 940 sonuna kadar se
nelik 21,000 kilo sabunun muhammen bede
li sekiz bin sekiz yüz yirmi lira ve ilk te-

k k k 1 k minah 661 lira 50 kuruştur. Karabü o u a ınaca 3 - Kars garnizonunun ikinciklinun 940 
dan birinciteşrin 940 sonuna ka.dar senelik 

Jandarma Genel Komutanlığı An- 16700 kilo sabunun muhammen bedeli 7014 
kara Satınalma Komisyonundan : lira ve ilk teminatı 526 lira S kuruştur. 

. . • . 4 - Ardahan garnizonunun ikincikanun 
1 - Bır tonuna yırını altı lıra kıy- 940 sonuna kadar bir ay zarfında 3800 ki-

met biçilen vasıflarına uygun iki yüz ~o aabunun muha~men bedeli (1710) lira 
seksen üç ton Karabük koku kapalı ılk teminatı .ııs lıra. 25 kuru!jtu.r.. . 

1 
S - Artvın garnızonunun ıkıncıkanun 

zarf usulü ile 25.12.939 pazartesi günü 940 sonwıa kadar bir ay zarfında 3000 kilo 
saat onda satın alınacaktır. sabununun muhammen bedeli 1380 lira ilk 

~ . k . teminatı 103 lira 50 kuruştur. 
2 - sıartnamesı parasız omısyon- 6 _ Şalınalar garnizonunun ikincikanun 

dan alınabilecek bu eksiltmeye gir- 940 son.una kadar bir ay zarfında 3000 kilo 
mek istiyenlerin (551,85) beş yüz elli sab~unun mU!1ammen bedeli 1350 lira ilk 

. . . . tcmınatı 100 lıra 2S kuru!jtur. 
hır lıra seksen beş kuruşluk ılk temı- 7 - Pasef garnizonunun ikinciklinun 940 
nat ve şartnamede yazılı belgeleri sonuna kadar bir ay zarfında 1800 kilo ıa
muhtevi teklif mektuplarını belli gün b~unun m~hammen bedeli 8Z8 lira ilk te-

. mınatı 61 lıra 50 kuruştur. 
saat dokuza kadar komısyona vermiş a - Eksiltmesi 29 birincikinun 939 cu-
bulunmaları. (6273) 16215 ma günü saat ıs de .kapalı zarfla Erzurum 

Kor satm alma komısyonunda yapılacaktır, 
9 - Şrtname ve evsafı kolordunun tek

LEVAZIM AMlRLIGI 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm • 

o ima Komisyonundan : 
1 - Antalya'daki kıtantm senelik ihti

yacı olan 353.000 kilo unu kapalı zarf usu
Hyle eksiltmeye konulmuııtur. 

2 - Şartnamesi İspartada tümen satın 
alma komisyonunda ve İstanbul, Ankara 
levazım 5.mirlikleri satın alma komisyo • 
nurıdadır. İstekliler şartnameyi komis • 
yonlarda okuyabilirler. 

3 - lşbu 353.000 kilo unun muhammen 
tutarı 38830 lira. 

4 - Şartnamesindeki yüzde 25 fazlası da 
dahil olduğu halde ilk teminatı 2912 lira 
25 kuruştur. 

S - Eksiltme 25.12.939 tarihine tesa
düf eden pazartesi giinü saat 15 de İsparta 
tümen satın alma komisyonunda yapılacak-
tır • 

6 - İstekliler 25.12.939 pazartesi saat 
14 de kadar teklif mektuplarını lsparta 
tümen SA. AL. KO. na verecek veyahut 
göndereceklerdir. Bu saatten sonra veri
len veya gönderilen mektuplar alınmıya
caktır. Saat ayan tümen daire saatiyle ya
pılacaktır. 

7 - 2490 sayılr kanunun hilkilmlerine 
ve bilhassa 32 maddesine uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak 
ettirilmiyecektir. (6201) 16144 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın • 

alma Komisyonundan : 
1 - Eli.zığ birlikleri iı;ln senelik 162 

ton un alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 
19400 lira ve ilk teminatı 1458 liradır. 

2 - Şartname ve evsafını görmek isti
yenlerin 17 tilin. satın alma komisyonuna 
müracaatları. 

3 - Eksiltme 20 birinci kin. 939 cu
martesi günü saat 10 da Eli.zığ tümen sa
tın alına komisyonunda yapılacaktır. Tek • 
lif mektupları aynı gün ve aaat dc>kuzda 
verilmiş olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile ya-

mil gamizonlannda mevcut ve aynidir. Her 
yerde her gün görülebilir. 

10 - İ§bu mahallere sabunlar müteahhit 
tarafından teslim edilecektir. 

11 - Teklif mektuplannın eksiltme sa
atinden bir saat evci mezk\ır komisyon bas 
kanlıima verilmiş veya posta ile ayni &a

atte komisyonda bulundurulmuı olacaktır. 
(6379) 16320 

Odun ahncak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - Kırklareli garnizonunun 939 yıh ih
tiyacı için 2,500,000 kilo odun açık eksilt
me ile satın alrnacaktır 

2 - Odunun muhammen bedeli 37500 Ji. 
ra olup ilk temin.atı 2812 lira SO kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebi
lir. 

3 - Eksiltme 28. 1. 940 per&embe günü 
saat 15 dodir. 

4 - Taliplerin kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesikalariyle ve teminat mektupla
riyle birlikte belli gün ve saatte Kırklareli 
As. Sa. Al. Ko. na &elmeleri. 

(6384) 16325 

Bir makinist alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Okul nakliye bölüğüne 75 lira ücretle 

ve imtihanla bir makinist alrnacaktır. İs
teklilerin dilekçe, bonservis hüsnühal ka
ğıdı ve nüfus hüviyet cfizdanı ile birlikte 
harp okulu komutanlığına mUracaatlan. 

(6452) 16387 

ANKARA VALILlCI 

Şose İnfası ve sınai 

imalat 

ZIRAA T VEKALETi 

Benzin safm ahnacak 
Zirai Kombinalar Kunımu Mü-

dürlüğünden: 

1- Kurumumuz için açık eksiltme 
usuluk 500 teneke benzin satın alına
caktır. 

2- Eksiltme 9/1/940 sah günü sa
at ıs tedir. 

3- Beher teneke benzinin muham
men kıymeti 3 lira 19,50 kuruş ve mu
vakkat teminat 119 lira 81 kuruştur. 

4- Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün kurumumuza ve istekli
lerin 2490 sayılı kanun mucibince is
tenilen vesikaları ile ve teminat ak
çelerile eksiltme günü Ziraat Vekli
letinde Merkez Satınalma Komisyo • 
nuna müracaattan il5n olunur. 

(6443) 16407 

ANKARA BELEDiYESi 

Ford kamyoneti 

sahlocak 
Ankara Belediyesinden: 
1- Su işleri servisinde kullanılan 

bir adet 1933 modeli PICK marka 
ford kamyoneti on beş gün müddetle 
açık artırma ile satılacaktır. 

2- Muhammen bedeli (400) liradır. 
3- Muvakkat teminat (30) liradır. 
4- Evsafını görmek isteyenlerin 

hergün encümen kalemine ve istekli· 
lerin de 26 - 12 - 939 salı günü saat 
10,30 da Belediye Encümenine müra-
caatları. (6294) 16230 

100 fon Sülfatdalomin ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 
1- Su işleri için alınacak olan 16 

bin lira kıymeti muhammeneli 100 ton 
sulfat dalomin 15 gün müddetle ve ka
palı zarf usulile eksiltmeye konul -
muştur. 

2- İhalesi 29 - 12 - 939 cuma günü 
saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1200 liradır 
4- Şartnamesini görmek isteyen -

lerin hergün Encümen kalemine ve 
isteklilerin de 29 - 12 - 939 cuma gü • 
nli saat ona kadar teklif mektuplarını 
Belediye Encümenine vermeleri ilan 
olunur. (6292) 16280 

Santrifüj tulumbası ah nacak 

iCRA VE iFLAS 
1 

4 - Şartname ve listesini görmek 
isteyenlerin her gün encümen kale - ----------ı--~M--em-ur~l:--u-Ankara 3 üncü cra 
mine ve isteklilerin de 29. 12. 939 cu-
ma günü saat on buçukta Belediye en 
cümenine müracaatları. 

(6366) 16306 

ğundan : 
Bir borcun tahsilini temin zımnında 

haciz edilen Gölba$1 mevkii.nde 100.000 a· 
det tuğla açık arttırma yolu ile mah:ıllincle 
aatılacl\ktır. 

Muhammen kıymeti 636 liradır. Birin • 
Satıh k varil ve tenekeler ci arttırma 2s-12-939 perşembe sant 14 de 

ve ikinci arttırma 29-1.2-939 cuma gtlniı ay-
Ankara Belediyesinden: nı saatte yapılacaktır. Taliplerin % 7,5 

teminat vermeleri ve satı~ gıinıi muayyen 
1 - Otobüs idaresi anbarında bulu- s:ııtte mahalli mezkiırda bulunmaları ilan 

nan 113 adet yağ varili ile 200 adet olunu, 4720 

yağ tenekesi satılmak üzere on beş DEVLET ORMAN lŞ. 
müddetle açık artırmıya konulmuş -

tu~·- Muhammen bedeli (175,5) lira- Satılık çam tomruğu 
dır. Devlet Orman lıletmeııi Karabük 

3 - Muvakkat teminat (13,17) lira- Revir Amirliğinden: 
dır. 1 - Karabükte köprü başında istif-

4 - Şartnamesini görmek için en- te mevcut (1099) adet muadili (637) 
cümeh kalemine ve varil ve tenekeler metre mikap (283) desimetre mikap 
için otobüs müdürlüğüne ve istekli ·ı çam tomruğu açık artırma ile satıla
lerin de 29. 12. 939 cuma günU saat caktır. 
10,30 da Belediye encümenine müra • 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
caatları. (6367) 16307 payları mevcut ve kabukları soyul

Karabük kömürü 
alınacak 

Ankara Belediyesinden: 

1 - Su işleri için alınacak olan 120 
ton Karabük kömürü on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3060) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (229,5) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 29. 12. 939 cuma günü 
saat 10,30 da Belediye encümenine 
müracaatları. (6368) 16308 

Ala koda rla ra 
Ankara Belediyesi imar Müdür-

lüğündcn: 

Kadastro 
Ada No. 

383 
273 
384 
363 
255 
273 
361 
362 
423 
516 
656 

İmar 
Ada No. 

1512 
1513 

" 1514 
1515 

.. 
1517 .. .. 

.. .. 

muş .olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankarada orman umum müdürlü
ğünde, İstanbul, Zonguldak orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Karabük
te devlet orman işletmesi Revir amir· 
liğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (12) lira (75) kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 22. 12. 939 günü saat 11 
de Karabükte Revir merkezine müra-
catları. 

(10145/ 6329) 16271 

Sahhk çam tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabülı 

Revir Amirliğinden : 
1 - Eskipazar istasyonu deposun· 

da istifte mevcut (516) adet muadili 
(429) metre mikap (644) desimette 
mikap çam tomruğu açık arttırma ile 
satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesml 
payları mevcut ve kabuklan soyul
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
O:Zerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satıt şartname
ıi Ankara'da Orman umum müdürlü
fünde İstanbul Zonguldak Orman çe
virge müdürlüklerinde ve Karabükte 
Devlet orman işletmesi revir amirli • 
ğinde görlllebilir. 

4 - Tomruklann muhammen bede
li (12) lira (75) kuruştur . 

pılacaktır. Ankara Valiliğinden: 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya- 1 C 'kl" S --··-, ___ , a. _,_ Bel d' · d 

.aılı CihU;yeot v•alkaıaruu ,.. uı. •-1 .... ..._. ~ - Ct'l 1 ~ U41.1Uol4.4U. ~u.nı.uı _ -8.Q&&J'& e lYUlll en: 
ılc beraber zarfların içine koymuş bulu· 00 + 400 - 8 + 400 Üncü kilometre- 1 - Su işlerinin Kayaştaki su kuyu 

981 
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S - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 29-12-1939 günü saat 11 
de Karabükte.ki revir merkezine mü • 

nacaklardır. (6203) 16145 leri arasında yapılacak şose ve sınai suna konulmak üzere alınacak olan 

y U 1 Q f Q 11 n Q C Q k imlat inşaatı 25.12.939 pazartesi gü- blr adet Santrfüj tulumbası on beş 
Hamamönünde vaki yukarıda ka - racaatlan (10345 _ 6432) 16391 

dastro ve imar ada numaralan göst~ 

Ankara Levazım Amirliği Satm • 
alma Komisyonundan : 

nü saat 15 de vilayet daimi encüme- gün müddetle açık eksiltmeye konul
ninde ihalesi yapılmak üzere kapalı muştur. 

rilen sahanın müstakbel vaziyetleri GÜMRÜK VE 1NHlSARLAR V. 
tesbit ve Vekiller heyetince de taa -
dik edilmiştir. ı:;u adalarda yerleri bu Sigara kôğıdı olanacak 

İhale günü talibi çıkmıyan komutanlığa 
bağlı birlikler ihtiyacı için 488000 kilo yu
lafın kapalı zarfla mün..1kasası yapılacak
tır. Zarflar komisyona 26-12-1939 salı gü
nü saat 10 da vcrilmiıı olacaktır. Beher 
kilosunun muhammen fiyatı 7 kuru~tur. 
llk: teminatı 2562 liradır. lsteklilerin belli 
&Ün ve saatten bir saat eveline kadar Fın
dıklıda komutanlık satın alma komisyonu

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· 2- Muhammen kıymeti (1770) lira· 
lunanların çaplarını almak Uı:ere imar İnhisarlar Umum Müdürlüğün ~~ ~~ 

2 - Keşif bedeli (47698) lira (14) 3- Muvakkat teminat (132,75) lira- müdürlüğüne müracaatları ilin olu • den: 
nur. (6430) 16369 kuruştur. dır. 1 - Şartname ve nftmunesi mucibin 

ce 26,S m/ m 270 bin ve 28 m/m 330 3 - Muvakkat teminat (3577) lira 4- Şartnamesini görmek isteyenle-
(37) kuruıtur. rin hergün Encümen kalemine ve is • 

TAPU VE KADASTRO bin adet bobin sigara k~ğıdı pazarlık
la aatın alınacaktır. 

na teklif mektuplarını vermeleri. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları· teklilerin de 29 - 12 • 939 cuma günü 
nı teminat mektup veya makbuzJariy- saat on buçukta Belediye Encümeni- II - Pazarlık 15. 1. 940 pazartesi 

Memuri1et imtihanı yıpıl1t1k günü saat 14 de· Kabataşta levazım ve 
mubayaat şubesindeki alım komisyo

Tapu Kadastro Umum Müdürlü- nunda yapılacaktır. 

(6253) 16211 le ticaret odası vesikalarını ve Nafıa ne müracaatları. (6293) 16281 

Sadeyağı alınacak müdürlüğünden bu iş için aıacakları Kavak fidanı alınacak 
fenni ehliyet vesikalariyle birlikte 

Ankara Levazım Amirliği Satm • 
alma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli (19200) lira 
olan (19200) kilo sade yafı 25-12-939 pa
:zartesi giln.U saat 16 da kapalı zarfla ek· 
siltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1440 lira olup !jartna • 
meıi Ankara, !ıtanbul levu:ım 6.mirliklerl 
ve Kayseri askeri satın alına komisyon -
larında jörülebilir. 

3 - isteklilerin ilk teminat ve 2490 sa· 
yılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı ve
saikle teklif mektuplarını ihale saatından 
IAakal bir saat eveline ka.dar komisyon baıı
kanlığına vermi& bulunmaları 11.zımdır. 
Postada vuku bulan gecikmeler kabul e -
dilmez. (6286) 16223 

Sabun ahnacak 

yukarıda adı geçen giinde saat 14 de 
kadar encümen reisliğine vermiş ol
maları. 

S - Bu işe ait keşif ve şartnameyi 
(119) kuruş mukabilinde Nafıa mü· 
dürlüğünden alabileceklPri. 

(6263) 16201 

Mütehassıs bah~ivan aranıyor 
Ankara Vilayetinden: 
Vilayet fidanlığı için bir mutahas· 

sıs baçevan alınacaktır. Behçevan mey 
veli ve meyvesiz ağaçl<!-r yetiştirilmesi 
ve bakımına çiçekcilik ve ser işlerine 

Ankara Levazım Amirliği Satın vukufutamı olması lazımdır. Bahçevan 

Al K • d bu Şubelerde çalışmış olduğuna dair 
ma omısyonun an: . • . . . 

1 _ Sarıkamış, Kars, Ardahan, Artvin, elınde mevcut vesıkaları ıle bırhkt: 
Şahnalar, ve Pasef birlikleri ihtiyacı için Vilayet makamına muracaat etmelerı 
senelik sabunlan kapalı zarfla eksiltmeye ı ilan olunur. (6393) 16374 
konulmuştur. 

2 - Sarıkamıı garnizonunun ikinciklnun • 
Odun ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın alma Komisyonundan : 

ı -- Aşağıda bulundukları mevkileri yazılı birlikler ihtiyacı için hizalarmda miktar, 
tahmin fiyatları, teminat ve tutarları ve ihale saatları yazılı odunların kapah zarf u
suliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltme 25-12-939 tarihinde pazartesi aünü &lime Süloflunda satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin kanun! vesikalariyle birlikte en geç ilin edilen giln ihale aaatmdan 
bir saat eve! komisyona teklif mektuplarını vermiş olmaları Iaıımdır. 

4 - Şartname ve evsafları tatil gün ve aaatları hariç her gün mezk\ır komisyonda 
görülebilir. (62!10) 16224 
Mevkileri · İhale Miktar İlk teminat Tutarı 

SüloiUu 
Yağcılı 
Hacıdanısment 
Hasköy 
Yukarıda yazılı <t 
mevkie 

2 

Saatleri Ton Lira K. Lira K. 
10 945 124-0 00 16538 00 
11 778 1021 00 13615 00 
14 .. 778 1()'21 00 13615 00 
15 . 720 945 00 12600 00 
16 624 ~19 00 10920 00 

Kalem yem ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Kıtaat ihtiyacı için nşafıda cins ve mikdan yazılı iki kalem yem pazarhkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 19. 12. 939 sa 1ı &ünü saat 10 dan itibaren Eskişehir 
Kor. Satınalma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

İstekliler nıczl:ür gün ve saatte teminat makbuzlariyle komisyonda hazır bulun· 
mal arı 16389 

· Teminat Bd. Muvak, Tem. Pazarlrk gil. Saat 
Cins Ton Lr. Kr. Lr. Kr. nü 
Arpa soo .ıooo 56500 4075 19/12/939 
Yulaf 500· 700 40250 3019 

10 
11 

Ankara Belediyesinden: ğünden: III - Şartname ve nümunesi her 
1 - Bahçeler için alınacak olan İdarelerimizde bir memuriyete ta • gUn sözü geçen ıubeden ve İzmir, An· 

muhtelif boy ve yaşta 10,100 adet ka- yini için 14/12/939 tarihine kadar mü- kara başmüdürlüklerinden parasız a· 
vak. fidanı on be§ gUn müddetle açık racaat etmiş olan lise mezunlarının lınabilir. 
eksıltmeye konulmuştur. imtihanları 20/12/939 çarıanba günU IV - İsteklilerin verebilecekleri 

2 - Muhammen bedeli (2525) lira- saat onda umum mlidürlükte yapıla- miktar üzerinden % 7,5 güvenme pa-
dır. cağından müracaat edenlerin hazır rası ile veya banka teminat mektup .. 

3 - Muvakkat teminat (189,38) li- bulunmaları ilan olunur. lariyle birlikte tayin edilen gün ve 
radır. (6448) " 16385 j saatte mezkQr komisyona gelmeleri 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~·~~~~~~.iınn~unu~ (1011-~97) 1~48 

3 kalem matbaa malzemesi alınacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Miktarı Muh. bedeli 
CİNSl Kg. Lira Kr. 

Muhtelif cins matbaa murekkebi 6330 16447 
Muhtelif cins yaldız 295 1887 50 
Muhtelif cins vernik 250 455 

I. - Şartname, nUmune, miktar ve evsafını gösterir listeleri mucibince 
rında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

% 7,S teminat Eksiltmenin 
Lira Kr. Şekli Saati 
1233 52 Kapalı zarf 15 

141 56 Açık eksiltme 15,30 
34 12 Açık eksiltme 16 

yukarıda yazılı üz kalem eşya hizala-

II. - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ekıiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
III. - Eksiltme 28. 12. 939 perşembe gUnü Kabataş'da levazım ve mübayaat şubesindeki aıım komısyonuncı,:ı 

yapılacaktır. 

IV. - Şartname, müfredat listeleri ve yaldız nümuneleri her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V. - Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler mühilrlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme 

parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü ihale saatinden 
bir saat eveline kadar mezkOr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri Hizımdır. Diğer eksiltmele
re gelecekler tayin olunan gün ve saatlerde % 7,S güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (10238/6348) 16316 

Yazlık elbiselik alınacak 
Gümrük Muhafazaaı Genel Komutnnlığı İstanbul Levaznn Amirliii Sahnalma Komisyonundan 

Muhammen fiyat İlk teminatı Eksiltmenin 
Miktarı Cinsi Lira Kr. Lira Kr. Gilnü Saat Şekli 

4000 'l'crKım yazlık elbise 22000 00 1650 00 22.12.939 Cuma 15 Kapalı zarf 
846 ,, ,, ,, 4653 00 350 00 22.12.939 Cuma 16 A~ık eksiltm:: 

1 - Gümrük muhafaza kıtaatı ihtiyacı için yukarıda gösterilen iki kalem yazlık elbise eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Nümune ve şartnameleri kommisyondadır. Görülebilir. 
3 -İsteklilerden kapalı zarfla iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesıne gore nazırııyacaıuarı 
zarflarını bir saat evetine kadar komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye gireceklerin ilk teminat makbuzları 

kanuni vesikalariyle birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 
~9911/6181) 16139 
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Makine Mühendisi alınacak 
Malatya Bez ve İplik -abrikaları T. A. Ş. den: 

Fabrikamız makineleri bakım ve tamirat servisini idare 
etmek üzere Diplom Enjenyör bir makine mühendisi alına
caktır. Taliplerin tercümei hal ve diploma suretlerinin şir-
ketimize göndermesi. 4708 

Baş, Diş, Romatizma, Siyatik ve kulunç 
Ağnlarını geçirir, Gripe ve soğuk algınlığrna 

karıı iyi bir ilaçbr. 

NEOKÜRİN 

NEOKÜRIN 

Bayanlann aybaıı sancılarını keser ve 
adeti kolaylaıtırır. 

kalbi ve böbrekleri yormaz Vt 

mideyi bozmaz. 

Günde 2-3 adet alınır. Sıhhat Vekaletinin rulı:atını lıaizdir . 7306 

Katranh şosa inşaatı ilônı 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan 
Müessesesi Müdürlüğünden 

Muhammen bedeli 65,000 lira olup 4300 metre kadar 
tulü haiz katranlı 9osenin fenni ve umumi ıartnaıne muci
bince vahidi fiyatla inşası Türkiye demir ve çelik fabrika
ları müessesesi tarafından münakasaya konmuştur. 

Evrak bedelsiz olarak Karabükte Müessese inşaat mü
dürlüğünden, Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü 
muamelat servisinden ve lstanbul'da Sümer Bank şubesin
den bedelsiz alınabilir. 

Tekliflerin en geç 22-12-1939 günü saat 12 ye kadar Tür
kiye Demir ve çelik fabrikaları müessesesi inıaat müdür
lüğüne gelmit bulunması şarttır. Postada vaki olabilecek 
gecikmeler kabul edilmez. 4587 
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Okumadan § Kiralık daire -----geçmeyiniz : Ulus meydanında Koç A- § 

1
: partmanının üçüncü katın- : 

Yılba•ı Piyango biletleri gi- t - d d'·rt d ı k -~ : a o o a ı ve onforlu bir: 
j şemizde satılmağa , : daire 1 Şubat 940 tarihin- ;: 
f başlamııtır. ı' ;: den itibaren kiralıktır. Ta- : 

1 

Sayın mÜ§terilerin Yılba§ı Hi- - 1 · K 
!etlerini Kı•met Gi§emizden al- ·ı ;: lip erın oç Ticaret Evinde § 
malarını dileriz. 4670 : Bay Osman Aslana müraca- : 

: atları. 4583 ;: 
·===M~OO~"~°'=°'="=-~==·=U ~U ·===. -:; 1111111111111111111111111il11111111111;: 

Dr. A. RIZA TARLAN 
Cebeci Hastanesi .Jll ııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ı.. 

Sabık Sari ve İntani hastalıkları § TARZAN ve OGLU : 
mütehassısı 

Adliye yanı Genç Ap. No: 7 : Pek Yakında Halk Sinemasında:; 
Muayene saati 10-18 Ti: 1323 ':iııııı111ııııı111ıııııııııııııııııııııı;: 
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ULUS - 20. inci yıl. - No: 6600 

imtiyaz Sahibi 
hkender Artun 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese MU.dürü: Naşit ULUO 

ULUS Baaımevi ANKARA 

YENİ SİNEMA 
Bu ıecc 21 de 

KOVBOY'un AŞKI 
Baş Rollerde: 

Garry Coopcr - Merle OberO" 

Gündüz: 
13.45 • 16.15 • 18.30: da 

Son olarak 

Seviştiğimiz günler 
Baş rollerde: Janette 

Mac Donald • N elson Eddy 

Hangar inşaatı 
Toprak mahsülleri Ofisi Umum Müdür· 

lüğünden : 
1 - lstanbul'da Pendik istasyonunCla yapılacak llu'l>u • 

bat hangarı götürü olarak kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuıtur. Keşif bedeli (35500) otuz beş bin bet yüz li
radır. 

2 - Eksiltme evrakı (3) üç lira mukabilinde Ofis umımı 
müdürlüğünden ve Ofis'in lstanbul ıubesi müdürlüğünden 
alınabilir 

3- Eksiltme 23-12-939 tarihinde saat onbirde Anakra'· 
da Ofis umum müdürlük binasında yapılacaktır. 

Teklif mektuplarını havi zarflar makbuz mukabilinde 
Ofisin muhaberat servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (2662.50) iki bin altı 
yüz altmış iki lira elli kuruştur. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye gire
bilmek için ihale tarihinden nihayet iki gün eve! Ofisten 
alacakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. (6433) 16379 

Elbise ve palto alınacak 
Ankara fn§aat Uıta Okulu Müdürlüğünden: 

Giyim eşyasının miktarı muhammen bedeli tutarı muvakkat 
teminatı 

l460 lira 
adı 

Harici elbise 120 takım 2050 kuruş 

209,44 lira 
Palto 30 adet 1075 " 332,5 " 

1- Okulumuzdaki parasız yatılı talebe için liızumu olan yukarıda adı, 
miktarı, muhammen bedeli, tutarı ve muvakkat teminat akçesi yazılı iki ka
lem giyim eşyası açık eksiltme ile ve bir parti halinde talibine ihale edile
cektir. 

2- İhale 2/ 1/ 1940 salı günü saat 16 da Ankarada Mektepler muhasebeci
liğinde toplanacak komi•yon tarafından yapılacaktır. 

3- Taliplerin ihale saatinden evci teminat akçelerini ismi geçen muha
siplik veznesine yatırmış olmaları ve gerekli vesaiki haiz bulunmaları 

15.zımdır. 

4- Talipler bu münakasaya ait şartname ile nümuneleri her zaman 
okulda parasız olarak görebilirler. (6456) 16408 

HALK SİNE~\ASI 
BUGÜN BU GECE 

İki büyük film birden 

1 - RIO GRAND GÜLÜ 

2 - SAVA$ DiYARI 

Seanslar: 

14.30 • 16.30 • 18.30 Gece 21 de 

12,15 de ucuz halk matinesi 

ŞİKAGO YANIYOR 

SUS SİNEMASI 
Bu gün bu gece 

Türkçe sözlü büyük komedi 

Ali Babanın mirası 
Nefis Dark musikisi ve muhte1em 

'Revü sahneleri 

Seanslar 

14 • 16 - 18 Gece 20.30 da 

12 de ucuz halk matinesi 


