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Milli ...... ef'imiz şehrimize şeref vereli 

Milli ŞJimiz lmaet lnönü Divrigi madeninde tetkikler yaparken lnönü, Kemahta kendilerini karıılıyan mektepliler arcuında 

İnönü Ankara garında Maarif Vekilimiz 
seyahate ~ıkll 

= ; ; "! ======;;;% 

Binlerce balkın sevgi ve Maarif Vekilimiz B. Hasan - Ali 
Yilcel, beraberinde hususi kalem mil
dilril olduğu halde dün sabahki 9.25 
treniyle bir memleket seyahatine çık
mıştır. Vekilimizin bu seyahatinin Di
yarbakıra kadar uzanacağı anlaşılmak 
tadır. Bu meyanda B. Hasan - Ali Yü
cel'in Hatay vil!yetlerindeki maarif 
müesseselerini tetkik ve teftiş etıne
ıi de muhtemeldir. 

saygı tezahürleriyle karşılandı 
; • - • • , .• , • ...... • .. , \{'l J 
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lnönü KayO§lılan selamlıyor 

Bir haftadanberi doğu Anadolu'da bir tet-
kik seyahati ya{>makta olan Milli Şefimiz, 
Cümhurreisimiz Ismet İnönü dün saat 15 te 
hususi trenleriyle şehrimize avdet buyunnuş
lardır. 

Sıhat Vek~limizin 

Maraş'taki tetkikleri 
Başvekilimiz Dr. Refik Saydam'la Ank~ra MaraJ. 18 a.a. - Sıhat ve İçtimai Mu-

1' ..,,.. ..,,..~ • • d'J~ ·-. en ~ J;: aı1.ı:u -· ....... an• ,.,..,......,... :u .. ~..-. .:ıu. 
Feflmıziayaf istasyonunda istikbal etmis- achr!m!zc gelmiştir. Doktor H~tusı Aı~uış 
-ç • İ .. .. .. .. . ııchrımıze muvasalatını mütcabp beledıye
lerdır. nonu, Ankara garında da, Buyuk Mıl- yi, partiyi ziyaret etmiş, memleket hasta • 
let Meclisi reisi B. Abdülhalik Renda, Mareşal nesi il~ ~ıtma f!iilcad~le ve trahom mtles· 
F . Ç k k h . . d b l b"· .. sesclcrını ıezmışlerdır , 
evzı a ma. , şe rımız e u unan utun ve-

killer, mebuslar, mülki ve askeri ümera ve ka
labalık bir halk kütlesi tarafından istikbal 
edilmişlerdir. 

Tren gara girdiği sırada, orada birikmiş 
bulunan binlerce halk Milll Şefimizi candan 
tezahürlerle selamlamış ve alkışlamışlardır. 

B. Menemenci oğlu 
dün Paris'e geldi 

Paris, 18 a.a. - Bir müddettenberi Lon
dra'da bulunan Türkiye Hariciye Vekaleti 

Cümhurreisimiz trenden indikten sonra Umumi Katibi Numan Menemencioğlu. bu-
k d.l · · k 1 w 1 1 ·ı "f · gün İngiltere hükümetinin tahıiı ettiği en ı erını arşı amaga ge en ere 1 tı at etmış hmuat bir tayyare ile Paria'e celmiıtir. 
ve gar binasında vekillerimizle bir müddet gö- Tilrk heyeti Fransa hflkilmethziıı miaa- ı 

firi olarak bir hafta kadar Paris'te kalacak-
( Sonu J. üncü sayfada) ur. 

Bir İngiliz deniza~hsı 
Köln tipinde bir Alman. 

kruvazörünü batırdı 
DANiMARKA. 
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Milli Şef'in 1 'Tutulduğu sinir buhranından sonral 
Köln tipi kruvazörün batı • 

nldığı yeri gösterir harita. (Bu 
cüretkarane deniz hücumu hak
kmdaki tafsilat 6 mcı sayfa -
mızdadır.) seyahati 

N. A. KOÇOKA 

Şarkta bir tetkik aeyahatine çı· 
kan Milli Şefimiz, dün Ankara hal
kının ııcak ve samimi alkıtları için
de hükümet merkezine döndü. Ote
denberi memleketi ve ha!kı yerinde 
görmeği ve tetkik elmcği şiar itti
haz eden büyük Şefimiz bir kış di
yarı olan ıark vilayetlerimizi mev
aimin hakiki renk ve ıiması içinde 
görmek makııadiyle bu seyahatleri
Dİ yapmışlardır. Devlet reisimizin, 
bütün hayatmdaki müıelsel ve bü
yük muvaff akiyetlerinin ıım bura· 
dadır. Her §eyi olduğu gibi yerinde 
gö"rmek. Ve halkın içine giı·erek o· 
nun ruhuna nüfoz etmek. Halkla 
yaptığı vasıtasız temaslar ona dev
let idaresinde en isabetli ilham kay
naklarını verir. O bu suretle bütün 
memleketin müıterek duygu ve müt
terek ihtiyacmın en gizli noktalan
na kadar nt\fuz eder. Daima en yük
sek mesuliyet makamlarından idare 
ettiği yül<sek memleket politikası
nın en çetin zamanlarda bile mu • 
vaffakiyetle neticelenmesi itte bun
dan ileri gelmi~lir. 

E~ki devirlerde bu mevsimde 
memlı-ketin şark hudullat·ına kadar 
gitmelı ne kadar mü.,küldü bu yoru
cu ve u:ı:un mesafeyi katetmek için 
ne ı~" -:!ar u zun zenıan ve ne kadar 
enerji ~1ırfc!rr.ck 1€.zrmdı. Şimdi nİ· 
hayet bir hafta bile olmadan ve git
tiği yerlerde uzun uzadıya muhtelif 
itleri tetkike de imkan bulduktan 

(Sonu 6. ıacı Sllf.f ada) 

Milli Şefimiz BCZ§vekille 
kar§ılCJfıyor 

Yarın 

Erzurum yolunda 
Milli Şefimizin son !eyahatlerine 
i~tirak eden arkadatımız Nasuhi 
Baydar intibalarını yarmdan iti
baren "Erzurum yolunda" baılığı 
ile aütunlanmızda neır-e baılıya
caktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Admiral Graf von Spee zırhhsı 
keftdi kendini nasıl batırdı? 

Monte video faciası 
hakkında taf silô:t 

Montevideo, 18 a.a. - Graf von Spee'nin i·ntihan tarihin en 
dramatik sahnelerinden biri olmuttur. 

Gemi demir alıyordu. Kalabalık halk kütlesi limanı Punta de 
L' este'yi ve sahilleri doldurmuftu. Gökte Uruguay ve Arjantin 
tayyareleri uçuyordu. Uruguay harp gemileri Panamerikan mın
takasmm hududuna doğru ilerliyorlardı. 

Allaha ısmarladık! 
Von Spee son dakikada karaya 31 

yaralı çıkardı. Yaralılardan biri has
ta arabasına binerken Graf von Spee'
ye döndü ve gözleri yaşla dolu oldu
ğu halde Auf Wiederschen "gene gö
rüşelim" diye bağırdı. Diğer bir ya- h••':W\, 
ralının elinde küçük bir Noel 
ağacı görülüyordu. İki alman za
biti de cep kruvazöründen çıkmıştı. 
Bunların acele bir taksiye binerek 
meçhul bir istikamete hareket ettik
leri görüldü. Bütün tamir ve oksijen 
makinelerinin mürettebat ve işçileri 
henüz Graf von Spee'ye bağlı bulu -
nan bir vapura nakledildiler. 

Admiral Gral von Spee'nin 
battığı yeri gösterir harita 

(ifffl 6 lltOl Hlf /llft) Admiral Gral VOfl s~ :ıırhlın ıe1ir /Winde 

Ticaret Vekilimizin 

lstanbuldaki tetkikleri 

İhtikara karıı 
ahnan ve ahnacak 

olan tedbirler 
İstanbul, 18 ( Telefonla ) - Bura

da bulunmakta olan Ticaret Vekili 
B. Nazmi Topçuoğlu bugün ~aat 10 
da mıntaka ticaret müdürlüğüne gi· 
derek tetkiklerde bulunmuştur. Vekil 
bundan başka yeni teşekkül eden tif· 
tik ihracat birliği ile de bazı temas
lar yapmıştır. Öğleden sonra tekrar 
mıntaka ticaret müdürlüğüne giden 
Ticaret vekilimiz manifaturacıları, 

yumurtacıları, makine idhalatçıları, 

bazı tüccarları ve bilahare liman iş • 
}etmesi umum müdürü B. Raufi Man· 
yas'ı kabul ederek görüşmüştür. 

(Sona J. üncü sayfada) 

~ 

Milli Şef'in seya~ıo · 

ait son resimler 

4. üncü sayfa 
af4:L11J:L1ilL1~ 



-2- ULU! 19. 12 - 1939 

insan ve. kültür : 

Vakıflar Galerisi 
'iki yıl kadar önce, Bolu'yu dola· ı nüp icraatmda Mudumu'daki gibi 

ıırken, Mudumu'ya da uğramıf ve hareket etmekte oldufunun, aala 
burada fÖyle böyle bir cami ile mis- bir delili sayılamaz. 
line nadir rastlanır bir hamam gör- Gelelim, binaenaleyh saleri'ye. 
müttük. Her ikiai de tamire muhtaç- Galeri ve banunla birlikte pzdi-
tı. rilen vakfiyeler artffi ile abideleri· 

Y azılanmızda, bu itten bahset • mizin tamir itlerine dair olan fo
tikten baıka, evkaf idaresindeki tografik dosyalar, cidden gezilip 
doatJarnnızı da ikazda kusur etme- görülmeye, ondan sonra da takdir 
miıtik. edilmiye laysktır. 

Ba defa, açdan "V akıllar galeri· Bunlara göz attıktan aoDra anb· 
ai"ai sezerken öirendik ki, cami ta· yonunuz ki, vakıflar idaremiz, 
mir edilmit fakat hamam, henüz memleketimizde mevcut bütün abi· 
tahaiaat uraamm gelmuini belde- delemizin muhafazası iıini, bir 
meldedir. banka muamelesi kadar muntazam 

Ba iki eaer araamda, mimari kıy· tutmak ve sisteme rabtetmek peJİD• 
111etiai ea çok hamam tatıdıimdan, dedir. 
tamirde seriye bıralulmıt olmeamı, Keza, yapdmaıı lazım tamiıferin, 
acaba bir dini eaer değil de bir aivil balen, yüzde ancak ı 5 • 20 sini eda 
eaer olmHma mı atfetmeliyiz 7 edecek bir tabaiaat clarlıiı kartıam· 

Fakat o saman da, cümburiyet da bulunuyoruz. Diifününüa bir ke
dewiadeki vakıf idareai için, böyle re ki, Süleymaniye camii'nin her 
bir hareketin ula tabii aaydamıya- hangi bir tamirini yapabilmek için, 
cajmı bbal etmemiz liaımdır. Ba yalnız iakele maarafı olarak on bet 
ancak bir aiihal olabilir, zira cüm- bin liraya ihtiyaç vardır. 
huri7et devrindeki evkaf idaresi, Fakat vakıflar idaremiz, bu tah· 
beb-.hal laik olmak mevkimde- ıiaatı bulmak peıindedir. Antalya'· 
dira bö7le taTaaaur edilmiu böyle da kendine ait olup çetitli ziraat ya· 
ite batlanut ve - bugün önümüze pılmaama da elveritli oian senit 
ko7dafa ...tea "Vakıflar ıaleriai"- topraklan ulalı buauaunda, ciddi .. 
ni de böyle bir zihniyete İnandığı mekler sarfetmektedir. "Taşdelen" 
iç.in batarmıttır. auyunu fennin büt~ icabatmı tat • 

Filvaki, cümhuriyet vakıflar ida- bik etmek suretiyle aatııa çıkara
reai, bize bu ilk galerisini gezdirir· bilmek için, elden gelen yapdmıt
ken, bütün vakıf itini, e•ela "tabiat tır. 
•• inaaa münasebeti" aibi ilmi bir e- Bmıun ıibi, milli abidelerimizi ıı· 
aaaa irca etmekte, ikincisi de, "is- raya koyup tamir etmek; bunlann 
Jim'da vallllf'' yerine "Tiirkler'de tamiri için lazım olan aanat ehlini 
•alaf" m ne olduiunu izaha çaht- himaye edip dolayıaiyle yannki 
maktadır. Ve bize, vakıf fikrini ilk türk aanatlanna yardım etmiı ol· 
ortaya atanlardan biri olmak üzere, mak; vakıf gibi içtimai müesaeaele· 
Hitit dHletinin vakfiyeleri ile bat- rin batmda gelen ve türk insanmm 
lıyan yeni, orijinal ve milli bir va· muhtelif asırlardaki hususiyetleri • 
kıllar tarihçeainin re3İmlere naklo- nin ideta zabtını tutmut bulunan 
lunmat tamaamı vermektedir. bir bayat ve faaliyet aahaıı üzerin· 

Galeriaini tasavvur ederken bu de türlü etütlere siriterek aynca 
kadar ilini, bu kadar milli ve bu de- muhtelif ilim tubelerine hizmet et· 
rece laik bir zihniyet ile hareket e· mek • Bütün bu biribirinden ebe
debilen cümhuriyet vakıflar ida~ miyetli itler hakkmda, ~ YA· 

a'ain, MadUl'lla'daki iki eaer ara- kıf idaremiz, ıuUrhı bir bilgiye aa· 
aıncla, mimari bakımından ebemi - hip ve o niıbette fUUrlu çahpnalara 

tetnedir. 7ebiaini tamir ettirerek nefisini ve 

eti bulmunazmı henüz tahsisatıız 

bırakmq olmaaı, kaniiz ki, sadece 

a.ir zühul eaeridir; •akıllar idare

mizin aatıinm galerid.ki gibi dütü· 

Din ıehrimiıde haYa 
•apalı g~I 

KendUine, bundan böyle de mu
vaffak olmaamı dilemek, galeriyi 
gezdikten aoara, bülriidin, bir borç 
halini almaktadD'. 

Barluın BELGE 

Askeri muhakeme usulü 
kanunu değilf iriliyor 

MiW Müdafaa Veklleti aakerl uaulii 
muhakeme kaıaununmı buı maddelerini 
deiiıtıren bir kaDun projesi buırlamııtır. 
projeye söre muft&Zaf n milatahdem aa -
kert phıslann hizmete sirmeden evel ve • 
ya ıilihaltına c;aiırılmadan evel itledik -
leri miintebası bir seneye kadar hapis ce -
zasını mucip curiimlerle kabahatlere ait 
davalar terhislerine kadar tecil olunacak -
tır. Seferberlikte muvuzaflann ve çairı
lacalı: ruhsatlı ve ihtiyat ulıı:erl phısların 
beı ıene aiır hapia ve daha al1ade mucip 

D'1n tebrimizde bava kapalı geç • cünimler mustesna olmak lbere maznun 
. d 5 bulundukları curüm ve kabahatlere ait dl-mif. rilzgtr garpten sanıye e metre valarda hazara veya terhislerine kadar te-

bdar hızla eamittir. En yüksek sıcak- cil edilecektir. 
lık 10 derece olarak kaydedilmittir. Hasarda 'H seferde silah alt.m C9in -

Ak lan muvazzaf ve ihfiyat efradm aleyhle • 
~urtta hava, Trakya'da kapalı, • rinde iılenip tikibi ılkiyete ve phsl dl.~ 
denb aahilleri, ıark ve cenup tarld ikameıine miıtevalı:kıf olan ıuçlann tllubı 
mıntakalarında bulutlu, diier mınta- terblılcrine bırakılacaktır. Bu takdirde di-

d k 
ıı. 1 va açmak için kanuni muddet ı;ıazara ve1a 

katar a ço bulutlu ve yer yer ya6ı§ ı terhialerine kadar iılemiyecektır. Bundan 
seçıniıtir. haib proje ile askeri usulu muhakeme ka· 

24 ti k w 1 ka tre e nunwıwı temyiz talebinin müddeti ve 
L.. aaa ı y~gıı arın rem~d Y prtlan, taadık ve feah, askeri mahkemele-
uıraktığı ıu mıkdarları Koucli e 5, rin teşkili suba,. hlkimleriıı tlyini, baı • 
Bur1a'da 11, Uludağ'da 41, Maniaa'da komat&Dlık mükemesinln aabay ,blkimlwi-
30, Balıkesir'de 6, Upk'ta 12, Kasta· Din 33tayUıı21"9"'!.~2 .. ~~ ..... bakkmdakidd leri sdıe, 

ni·~- 5 R" 'd G" 'da 32, , • _,, Ye ,.. ........ ına e mo uc: , ıze e 41, ıreıun 29, deiiıtirilmektodir. 

Sulh mahkemeleri 
asliye hukuk 

iılerine de baka<ak 

Böylelikle mahkemelerin 
uzun boylu taliki 

önlenecek 
Adliye Vekileti tarafından mah -

kemelerin ıUratle faaliyette bulunma
ları ve divaların ıilrilnccmede kalma
muı için mühim bir kanun projesi ha
zırlamııtır. 

Bu •:yiha ile, uliye bakimi bulun
mıyan yerlerde sulh hakimlerine aıt
liye hukuk itlerini görmek aalihiye
ti verilmektedir. 

Bugün, bütçe zaruretleri ve eleman 
azlığı dolayıaiyle ancak kazalarda 
uliye mahkemesi teıkil edilebilmiş -
tir. Ancak kaza dııında ikamet eden 
kimselerin asliye mahkemelerinin ka
zuına dahil itler için nahiyeden ve 
klSylerden kaza merkezine kadar gel
meleri icap etmekte ve yq. kayıt, i
sim tashihi ve irs hi11elerinin tayini 
gibi vatandqların huıuıt halleriyle 
alikalı ve ıüratle görillmeıi icap e • 
den davaların neticelenmesi bu yüz
den gecikmekte idi. Yeni tedbirle bu 
gecikmeler mümkün olduğu kadar ön
lenecektir. 

Nafia Vekaletinde 
yapllan yeni tayinler 
Antalya wliyeti nafıa müdürü Bedii Bn-

6-tiin 70 lira maqiyle Kırklareli na.iıa mii
dürlutüne, Oaaiantep Yllbeti touiar bat 
fen memurlanndan Bmim ltm IO lira ma
qi7le Bal*-1r viliyeti fQleler bat fen 
memurluiuna, Kırşehir vil~7eti toseler bat 
fen memmlarmdan Rec:41P Uç.er l50 lira ma
.. iyle İatanbal Yilbelıi ıtOSeler baı fen 
memurluinna, Mardin vilbet.i ıose -
ler baı fen memurlarından Mehmet Ali 
Tüziin 50 lira maqiyle Gaziantep viliye
ti f<)Seler baş fen memurluğuna, Erzurum 
vilayeti 1101eler baş fen memurlarından Ri
fat Alkın 50 lira maaşiyle Samsu."1 viliyeti 
ıt0seler baıt fen memurluğuna, Mardin vi
llyeti bat fea memurlarından Ali Şefik 
Gecliklioilu 50 lira maaıile Kırklareli vili
yeti bat fen memurlu&una, Ellzıi vilayeti 
toeeler mtlbenıdWerinclell. Kut Tllncel 50 1i 
ra ~:rle lılarq Yili7eti mlibendialiii
-· lsmir vt~ 7llPI itleri bq fen me
murlarından Turııut Gllvendefer 50 lira 
ınaaşiyle Artvin vilayeti yapı işl eri bas f en 
memurluğuna, Manisa villyetJ yapı isleri 
fen memurlarından M. Zeki Örkan 30 lira 
maaıiyle Seyhan viliyeti yapı iılerl fH 
memurlaiuna, Şoseler merkez fen heyeti 
fen memurlarından Saılm Gökan 30 lira 
maatıiyle İıtanbul vlllyeti ıosalar fen me
murlaiuna Samsun Yillyeti aoealar fen me-
11111rlarmdan 191Dai1 Soaat 30 11.ra mu
li1le Antalya Yillyeti fen memıurluiu 
na. Kırtdıir viliyeti toseler faı memurla
mıdan Ekrem Kıardoilu 30 lira maati1le 
Bursa au itleri birinci ıube mühendialiii 
kıaım fen memurluiuna, Şoseler fen he
yeti memurlarmdaıı ŞekiP Ö.1erim lO lira 
maqlyle İzmir vil&yeti tO&eler fen mo
mvlu.cuna. Gümüpne villyeti eoeeler fen 
memurlarından Fahri Koper 30 lira ma
.. iyle Kan vil&7eti 7apı ifleri fen me
maıtuiuna. Bu aen• teknik olçulumm mü
bendiılik b9nuDdan mezun olaıi Kemal Er· 
&ı.en 15 lira ayldt ücretle Seyhan su itleri 
k19Un miihendiıliiine, fen memurluiu kıa
mmdan mezun olan Kemal Girsin Burdur, 
Kenan Kolaylı Tunceli ve Avni Okay'ın 
Bolu vilayetleri fen memıırlulı:larma Z0 
ter Ura ınaatla, ?farq'daıı Kmlardi to
seler baı fen memarlujuna nnlen taJ'IA 
olunan AU Şefik Gedikoilu 50 lira ma.qiy
le Elhıi villyeti eoseler bat fen memur
luium, Zonculdalı: villyeti eoseler mıfl • 
hendialwinclen Remai Tarmıuı SO Hra ma· 
qlylıe AııDr. 'ril&7etl IQM1er mlih.U.. 
liilIM Dikim ta,.m ohmmuılardır. 

Trabzon'da 16, Zonguldak'ta 13, Si -
nop'ta 6, diğer yağıılı yerlerde 1 • 4 Tetkiki itiraz komiıyonu izalığı Silah altma çağrılan 
kilogram arasındadır. Kar örtülerinin tıtaııbulda yeniden tetkil olunuı bina . eğitmenlerin ücretleri. 

Zirai kalkınma İIİD Arttırma ve yerli mallar haftası münasebetiyl 

Vilayetlerde B. Sım Day'ın radyodaki konf eransi 

ahnan tedbirler 
Avrupada başlamış olan harp dola

yısiyle Dahiliye Vekaleti vilayetlere 
bir tamim yapmış ve bu tamimle her 
sahada dikkatli ve basiretli çalıımak
la beraber zirai kalkınma işine ehemi
yet verilmesini bildirmişti. Vilayetler 
ekim işinde halkı teşvike ve Ziraat 
Vekaleti ile temas ederek zirai kal • 
kınma etrafından tedbirler almağa 
bqlamışlardır. Vilayetlerce alınan ve 
alınacak olan tedbirlere ait raporlar 
Dahiliye Vekaletine gelmeğe batla • 
mıotır. 

Bu ders yılında 2000 
Eğitmen yetiıtirilecek 

Maarif Vekileti, nisan ayı içinde ted -
riaata baflıyacak olan köy eiitmenleri ye
tiıtinne kuralan etrafındaki hazırlıklarını 
bitirmek üzeredir. Bu ıene eiitmen kurs
larına 2006 kiti alınacaktır. Etitınen nam
zetleri illı: tedriut müfettiıleri, sezici baı 
muallimler ve köylerde çahtan muallimler 
tarafından iıtelı:liler arasmdan ıeçılecektir. 

İşlek yolların kenarlarında 8 • 10 köy
den emürekkep mıntıkalar kurulacak ve 
bu ınıntakalar göz on!inde tutularak nam -
zetler seçilecektir. Namzetlere kurstan çık
tıktan sonra kendi köylerinde çalıştırıla -
cakları bildirilecek ve kendi köyünden u
zak bir köye asla verilmiyecekleri anlatı • 
lacaktır. · 

Eğitmen teıtkilitı kurulurlten aadece i
dari taksimat ıöz önlinde tutularak kaza • 
lara ıöre ve biribirine bitişik olımyan ıe
niı bir saha içine bu teşkilitı yaymıya te • 
ıebbüs edilmiyecektir. Teşkil1t, vllbet 
merkez kazaamdan batlanaralı: diier kaza
lara teımil edilic'kea telkil edile~ek mm • 
takaların da blribirine bitişik olmalarına 
çok dikkat edilecektir. Karstaki kursa 
Kars'tan 75, Çoruh'tan 100 Beyazıt'tan 25 
olmak lizere 200, Enincan konuna :S:rzu
rum'dan 40, Erzincan'dan 25, Bincölden 
20, lluıtan 20, Gümtlpneden 25 olmalı: be
re 130, Trabson kurauna Rize. Trabzon, 
Gireeun ve Onfu'dan otuzar olmak bere 
120, Samam kanana Samsundan 40, Amas
ya Ye Tobttaa otmar olmak bere• 100, 
Kayseri kursuna Sivastan 50, Kı1"1ehır ve 
Yozgattan 40 ar, Niiıdeden 30, Kayseri -
den 20 olmak üzere 180, Kırklareli tunu
na Tekirdaf mdan 30, Edimeden 20, Ça -
nakkaleden 40, Kırklarelinden 10 olmak Ü· 
zere 100, İzmir -kursuna Muğladan 40, 1z -
mir ve Aydından otuzar olmak üzere 100, 
Kocaeli kursuna Bilecik, Kocaeli ve İııtan
buldan yirıniter, Bursa ve Bolu.dan otuzar 
olmak üzere 1'20, Seyhan kursuna Seyehan 
ve Guianteptcn otuzar, İçel ve Hatay' -
dan 7irmi ... olmak iisere 100, Malatya 
kanuna ilanı.-. ıoo, llala"9 Ye Urfa -
dan llli•u:r. Diyarbakırdan 30, El!zıt ve 
Tunceliden Ollllr olmaK u;ıere .c..ıv, ~ ....... • 
monu kursmıa Kastamonu ve Çankırıdan 
35 er, Zonsuldak ve Sinop'tan 30 ar, Çorum 
dan 20 olmak üzere 150, Eakiıehirdeki iki 
kursa Ankaradan 40, Konya ve Kütahyadan 
otuzar Afyondan lO, Eskiıehlrden 16 ol • 
malr iizere 136, Isparta kursuna Isparta, 
Burdur, Denizliden kırkar olmak üzere 120, 
Antalya kurwna yalıı.ıs Antalyadan 100, 
Manisa kursuna da Manisadan 40, Bahke -
sirden l50 olmak üzere 100 eiitmen alma
cakur. 

D. D. Y. Umum Müdür 
muavinliii 

Devlet demiryolları, itletme umum 

mUdUr ınuavinlitıne D. D. Y. doku -

zuncu ltletme mUdUril B. Kemal Tep

kaya tayin edilmlttir. 

"Millet zenginledikçe 
vergi nisbetlerini indirme 
mümkün olabilecektir11 
Arttırma ve yerli mallan baftaımm aon günü münasebetiyle Traba 

mebusu ve Cümhuriyet Halk Partisi idare Heyeti azasından B. 
Day Ankara radyosunda bir konferam vermiıtir. Konferanaı ara 
ıütunlanmıza alıyoruz: 

"- Muhterem dinleyicilerim, 
Onuncu yılını idrak ettitim.is, uıuul 

Ekonomi ve Arttırma Kurumunun; çok 
muhterem b&fvekilimiz, Dr Refik Sayda
mın büyük nutku ile açılan °tasarruf hafta
ıı; radyamuzda intitar eden pek kıymetli 
hitabelerden faydalanmamıza da fırsat 
verdi. ' 

Ta~rru! fikrini tamim yolunda, mu • 
vaffakıyetlı adımlarla ilerliyen bu kuru • 
mun yükıek idare heyeti.ne bu mevzuda· 
benim de, arzcdeceiim birkaç cümleyi' 
dinlemek lütfunda bulunacak vatandaılan~ 
ma; en samimi tetelı:kilrleriml talrdim ede
rim. 

Muhterem vatandatlarım; 
Sermayenin ve bucünkıi medeniyetin 

öz kaynağı olan tasarruf mevzuuna; bu 
konuşmada, yalnız fert ve aile tasarrufu ve 
mitli tasarruf noktasından temas edece -
tiz. Bu itibarla tasarrufu; basit minaıiyle, 
"kazancımızdan günlük ihtiyaçlarını temin 
ettikten sonra istikbale bir pay ayırmak" 
ve daha ilmi bir ifade ile, "varlıfunıza 
maddi veya manevi, az veya çok herhangi 
bir servet ve kıymet ekliyecek her türlü 
faaliyetlerde bulunmak" diye, tarif edebi • 
liriz. 

Tasarruf; cüniin ihtiyaçlarını tedbirli 
ve kazancımıza göre, biraz noksan karıı • 
laınamızı ve bu ihtiyaçların teminini zaru
ri kılan nisbetten fazla istihsal etmemizi 
icap ettirmek itibariyle; yorucu teli.kki 
edilebilirse de, ihtiyaçlarımızı kazancı -
~ızla karıılıyamıyacaiımız zamanlarda; 
kımıeye muhtaç olmadan bayat, şeref ve 
naınusumıuu kurtaran en kuvetli bir mes
net en sadılı: dosttur. Çünkü, zaman zaman 
kazanç veya masraflarımızda hasıl olabile
cek tahavvül ve temevvüçlere raimen; fert 
ye ailenin malıet., lntlaammı muhafaza1a 
ı~kin veren ve bilha11a; munzam bir ia -
tıhs.al vaaıt~aı olarak, yannııı bucünden 
i.~ı.ı ve müreffeb olmasına yarayan her 
turlü servetler: ancak. tasarrufla temin o
lunabildi~i için tasarruf; hakla ba78tımı • 
zın nrurı kıldıiı en eaaılı vuıifelerı ı • 
den biridir. 

Milli hakkı hayatm takviye ve mlida • 
fu11: en baıta milleti tqkll eden fertle • 
rin kudret ve kuvct muhassalasına dayan -
makta olduguna göre, tasarruf; aynı za
manda, bir vatan borcudur. 

ettirmektedh. 
Bu tedbirler; yalnıa fertlerin YUlf 

ni )fa etmesinden ibaret delildir. Ba lla 
ınıta: devletin de mühim vazifelerle mil 
kellef bulundutu, tabiidir. Bu abmldl ı; 
hpnayı temin zaruretiylodir -· : ammu 
mızda, devletlerin iktıaadl hayata t 
eden vazifeleri artm11; milletlerin h 
biinyelerine ıöre, bu huaustaki mUMhaJe 
leri ı;oğalmıttır. 

"Y alnu: .ay ~ urmaye cuı..oın 
den krwetlenmek kafi Jefilllir. 

Unutm•m.whdır ki; milli iktıutta lıat 
nilen sa1elere nnlaıbilmesi için, 1mdm, a 
kelı: bütün millete efradı tarafından ~ 
ruf icaplarına devamlı bir itiyat hdnd 
ria1et edilmesi ve halkın, ,.ını. ....... 
ve ll1 noktumdan deill, bilsi dledad 
de Jmvetlendirilmeai lhrmdır. 

Bunun için; tasarruf itiyadmı ve bb 
liyetini arttırmak, her türlü bilıileri Ye 
aarrnf usul Ye esa11lannı yaymak; her ye 
de, her vatandaoa borçtur. 

Hatırlatmayı faydalı bulduium bu ta 
sarruf unaurlannnı ve ahenkli c;ahemanı 
temeli; behemahal; tasarrufun hima1•i 
ne, dahili •e harici huzur ve emniyete v 
devletin iktıaadi vazilelerini yapabilece 
prtlar içinde bulunmasına dayandıi 
kayda bile hacet ıörmem. 

Muhterem Yatandqlanm. 
Aıll bllnyeslnde tuamaf fikri mtlılm 

bir yer aldıtı; eaerleri1le1 hattl; darb 
meselleriyle Ye niba1'et; cilmhuriyet dev 
rindeki iktısa.di inkişaflariyle muspet v 
malüm olan çalııkan ve ka.bıliyetli tür 
milletinin, uki devirden ciimhuriyet dev 
rine zengin glrememlı olmaıı sebebini d 
bu maruzatıwla izah etmiı olduiumu u 
nıyorum. 

Filhakika; imparatorluk ldareel, tuar 
rufun muhtaç olduiu tartlara anma delil 
dL En baıta; harici ve dahili emai1'• 
1'0lrta. Devlet, milli taurrufıa konmıak • 
lihiyetindea mahrumdu. 

Müsavi hak ve ıartlar ip,.tle 
~alqıyona/ 

Medeniyetin ilerlemeai niabetinde, ih • 
tiyac;lanmız da geniıliyor. Taaarrufu: his- 1nkılibımızm 16 ıenelik taze ha7ata .. 
ıet ve mahrumiyetten uzak blr mlnada an- da; millet ve fert olarak, tasarruf ddiain
ladığımız cihetle; bir taraftan ıeniıllyen de va:dı&ımız merhaleleri; büyük rebber
bu ihtiyaçlarımızı tedbirli ve tasarruflu lerinıızin ylikıek kudret ve iqatlanaa; 
surette tatmin ve bir taraftan da biriktir • türk milletinin bıa ınevnda da ,.ını. ilim 
mi:r• 4-aın sanıre~uia, Ve bwmıı ve hakikatm detiımes icaplarına 1Q'm a· 
lçln. behef!tııhlll \. <!alla ~--uaamm1a ... ., ~ ,,. 4ıeYWk cabımnn=e ı ..... y 
0 CU1tl \,Vli. ÇdllŞJ'llıYd "'"•"-• •-• 1 ~-td-~ı• -•-ı,..ı- '-••Y...+ti J.;;"--lftA_ bcwıı;.. 

MflU ve eahsi varlıiınuz için mUbfm il O! ue-wnıuaa; ı~.uc ı;u'l"n'IU-=----
bir vazife olduiunu arzettliim tasarruftan Rejimimiai tetkik ediDce; W'IAtı -· 
muvaffak neticeler almabilmesi; her 1'1&rt· ılJe kanunumuzun; mılnn•aı, canım•• Ye 
taıın arttırabileceği her tilrlll mal. para ,,. namuaamua sibi ve onan dereceelllde ta • 
bilıiden milmkiin olanını meslek ve hayat arruadan maıun tuttuiwm ve deler blıbaaı 
prtlarına göre; yeni lıtihaallerde lnıllan • nrilınedea. umwnl menfaatler i'1D daldı.
ınaaı, kendi baıına yapamıyacaiı itleri; da- t1mllk Ye istimvale mll8Mde etınedijini 
ha ıeniı ve daha verimli lıttihal mlieaee. n her vataNlaıa, aıl1eMi bak ve tutıar 
ıeleri kurmak suretiyle: birliklerle, tir • içinde ~hpnak ve kanmn.ek hak ve biri· 
ketlerle baprması ile temin olumbillr. 7nlni Yerdijini ıörflrUI. 

Millet malını, kendi malıma sibi Mu~Ş~~~.!'1~ .. ~e:ı4: 
lıorumalıyu/ ve deiiımu blıkanhp altmda; baJlamı -

Milli varlıtımızın her zerresi: sene sm her ası mütuqit bir aıı-. ve maUb -
milli varlıiımız için olduiu kadar, berbiri· betle 'b9ailDHlllekteolduis CtlmhıariJet 
mla için de faydalı bir kıymet oldujundan• Halı Partin Procnmm& plince; 
hepimizin miıiterek malı hWı:miinde oı.,; Bu proıramda; nrmayeain ehemi7eti 
baıkalarınm malını ve bilhaau; millet m&• ,,e buıaun 1eclne meııbaı, malll aiJ ve ta -
hm, kendi malımız kadar bir allka ve mu- sarruf olduıu turih edıldikten sonra; fert 
habbetle korumak, kollamak ve israftan ve aile hayatında ve wııumıye-tle, devlet 
kurtarmak herbirimize vazifedir. idarelerinde, tasarruf fikrinin güdiilmeil 

Bu sebepledir ki; yerli malı ve mahsu- iıtenmekte; çiftçi kredisine ve kredi em
lli bedeli veya bir vatandaım emeii mulıa- nıyetine, banka ve ıiıortalar cibi milli ıa -
bilinde aarfedeceiimiz paranın, ya erıec; ı;arruf müesıeselerıne, yurttaılann .,, ve 
cebimize döneceiinc veya bizim de ihtiya- toprak sahibı' olmalarına, h"·ılı ,· va·--~-ı-

J • • •• • • • • •• • • • •• • •• •• •• • •• • • • • • • •• • • • • • • la .. ...... ~ nmısı temine yarıyaca.fr bir hale se - ların zenginleımeaıne, miW E. n .:tin art • 

Baraj Lokantasında 

Yeni varyete ittiraldyle bU
yUk program - nefis yemek • 
f evkalide eğlence ve ıüprizler 

Maaa angajmanı iki dn sonra 

: leceiine emin olmalı ve maaraflarım.u.da maıına buyük chemiyet atfcdılmekte ve 
: bu noktayı da mUbim t\Kmalıyız. Parti hukümetine de; bu vadıde drelrtiflu 
: Bu sayededir kl; memleketimlade ser - verilmekte oldugunu muıahede ~deria. 

ma1enlıı artmaıı, refahın çoialmaıı, iıtib- . 
l&liıı ucualamaaı ve 1abancı memleketler • Bu rej~; ne yal~ıa devletin ,,. Dl de 
den celbine mecbur kalacainnıa et:ruıın muayyen bır zumrenın refahını dilılnen, 
daha bol ve daha ucu temini mlimlriin olur. , bir reji~ d!liildir .. Mill~.t~. hakimi1etin~ 

Hıal&aa; miW tasarruf; zamanın. ser • dayan bır hukwnet~; koylu ve ıtehklı. 
ma1enln, her ttirlil bllsi ve kudretin en kadın ve ~r~ek butun yurttaıların . buaur 
verimli tekilde kullanılmuı, lıtihaalin u • ı ve ıulı:ıln ıçinde ve kanunların hUDQesl 
cualatılma11, milli ınahaullerin kıymetlen- altında ve a,.nı pyeye doiru; dıumadua 
dlrllmni, ihtl7a~rımızın en ıacua ve en iyi çahımasını, durm~dan. kazanma11nı. ve art· 
prtlarla temini; toplanacak her türlü ser- tırmsını, ~er ferdın bır .yıldan dıierbte; kalınlığı Bayburt'ta ı Erzurum'da 7 ve •rul verıileri tetkiki itiraz komiıyo- Tahaı ve ~evr~ dola1'1!1~le 11Wı .at-

~ , . ' . .. ' nu balığına lstanbul ticaret odasınca 
1 
tına çağrılan köy eğıtm~ennın aylık ile- :, 

Uludag da 40 aantımetredır. Ruzgar • namzet ıöstcrilen B. Osman Nuri Belli- retlerinin tam olarak tediyesine devam o- ""lı 1111111118181111111,. 111118111811111111r 
lar bütün mıntakalarda timal istika- ıi1 70 lira maatla t.,.ın edilmlttir. lunmuı brarlaımııtır, 

batlryacaktır. Ti. 3941 maye ve ae"etin iyi korunmaıı sibi refa- daha. zenıın. daha kuveth ve ~ . ~.tU 
hmıızı arttıracak tilrlu tedbirlerin toplu, ve bınne.tıce; dah~ meıut ıeçmesını, aiti • 
sıralı ve ahenkli bir ıurette alınmaıını icap yen realııt bir reJimdlr. . . 

metinden Trakya, Ege mıntakaların - ---------- -------------------------------------------
da saniyede en çok 9, diğer mıntaka- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

=r~n çok 5 metre kadar hızla es- ~· • l'kler f ~~N 1~ il IL7' R berler uvuruyor. 
E .. k k kl klar Adan 'd 

19 
_,arın 1 • ~ Batan bu" tasnlat,, ı hrıılamak 

Bod~ı: :: A::y~'da 20 der:ce~ir.' Amerlh'da divetlilerini artist •• / igin Anadolu ~jaml~ın bir te.t ,.. 

P.T.T. de bir tayin 
Posta, telgraf ve telefon umum mü

dilrlüiü telgraf itleri reisi muavini B. 
Hikmet Tekebaı aynı reiılikte açık 
buluan fen müpvirliğine tayin edil -
mittir. 

T l!nus m~Uarı h .' ında 
veba tedbiri kaldıı ıldı 

Tunus limanında uzun zam Jan • 
beri veba hastalığı göriilmediğinden 
bu liman muvaredatına evelce konul
muı olan veba tedbirleri sıhat ve içti
mai muavenet Vekllletince kaldırıl • 
mı ıtır. 

Y .. hancı mektel : rd k:t 

talebenin yaı haddi 
Yabancı mekteplerde okuyan tale -
~n yaı hadlerinin reaml mek.e pler

ıtbik edilen esaslara &öre tHbit e
Gibf•i kararlalfDıJtır. 

/er, muharrir ve reuamlar teıkil tırlık notu kAlı gelmıftir. Fakat bu 
eden bir ziyafette orijinal bir eğ • ag harfle tanılan H DeutclJe Nach -
lence tertibini daıanmafler : bir mersiye veya kitabe vardı. lstanbul haya_tıaın gizli ve aıikir ricbten Bureau,, neden bu tprıa gay-

- Haydi, demifler, herkes ken· Ciddi halHrler kadar eı dost ara· blitQD safahatını bizzat ve bilfiil retkefliklere ıazu.m görQyor ? 
disi için münasip göreceği mezar •ında ur/edilen nükte ve litileleri tetkik eden merhum, edebiyatımızın Verdiği bu köta misiller dolayı-
lcitabesinJ birer JcAfıda yazsın; o- de. icabında dQzelterek, ıebirden ea büyak realisti olmak için kili siyle bir tanıdığım, geçen gan D. 
kayalım / ıelıire nakletmekte mfltehassıs olan gelecek malzeme ve tecrübeye ma • N. B. harflerini şö}·le okuyordu : 

Herkes bir ıeyler yazmıı; i§Vesi, Cümhuriyet'in Ankara muhabiri, Jiktl. " Düşmanca Neşriyat Bürosu ,, ve 
gazelliği ve ~pkınlığıyle meıhur dün Server Bedi'in bqka muharrir- Soyadını Hicaz'daki .. Sala,, mev- haksız da değildi / 
bir sinema yıldızı kalemi evirmiş, /er için de buna benzer kitabeler kiinden alan ve çocuğuna gene o • • • 
çevirmiş, yazacak birıey bulama - hazırladığını söylüyordu. mübarek beldede ıeytanların taş - Ve.züv yanar dağtJ 
yınca yanrnda oturan zarif bir mi- Meseli, ondan öğrendiğimize ga. /andığı " Merve ,, mevkiinin adını --- --~ --
zah muharririnin kulağına eğilerek re, Peyami Sala için ·gene Allah veren bu zat," Beynessafa ve/ Mer- Graf Spee'nin cenubi Amerika sa-
fısıldamıı : geçinden versin mukaddimesiyl.- ve ,. geçen hayatında rakıyı um • hil1erinde, bir baıka alman kruva -

- Benim için manuip bir kitabe Server Bedfin yazdığı kitabe fU • sem, ıarabı kevser niyetine içer ve zörünün Elbe nehri ağzında battı-
yazsanız a / dur : 111Usikide Hicas faslından pek ziya- ğını, Finlandiya'da büyük çarpış -

Muharririn yıldız için bef tfdl- " Bu gazide muharririn lstınbul- de boflanır sulehadandı. .. malar olduğunu bildiren heyecanlı 
kada yazıverdiği kitabe ıudur : da alfJJa ile Babılli caddesi bir ma. haberlerin yanı başında bir haber 

" Nihayet tek baıına yatıyor. ,. cadeleciden, TOrk maarili de bir ıs- • • • daha : 
Cümhuriyet'in son nüshalarından lalıatçıdan mahrum kalmııtır. Se - D. N. B.! Vezüv yanar dağı yeniden ateş 

birisinde yazdığı zarif bir nükteye yahat ve •ferden big hoılanmadı- püskürmeğe baflamış / 
bakılırsa Server Bedi de eıine, da. ğı için Anhra'ya bile, o da ınecbu- D. N. B. Ajansı, 16 illrklnun ta- Sanatta birçok insanl:Jr tabiatı 
tuna §imdiden mersiye ve kitabe riyet ilcuiyle ancü bir iki defa ıi· riblyle Moskova'dan çektiği bir taklit etmiılerdi; ey zavallı tabiat, 
yazmaia heveslenm!Jtir. S6yledlfi- den ba gtJslde blem sahibinin ılın- telgrafta gene TJJrkiye aleyhinde, fecaatta da sen in.sanları mı taklide 
miz nüshada Anbralı bir muharrir di ebedi ahret ~f•rine çıkması, ne gene Türkiye ile dostlarının arası- başladın !. 
;,in ölümünden 6ace f.Hllm14 firia bazla bir tecellidir. nı açacağım sandığı bir takım ha · T. l. 

Cilmhurlyet Halk Part111 prosrammm 
bu ana hatlarının muhtelif kanunlarla. bv 
ıun tatbikat ıahasına girdiiini ve sinni • 
ye devam ettitini ve bu Procramm d.,,l• • 
te yükledlıi vazifelerin, mail ln*lnlar ... 
rası ile; yapılmasına, devam edikliiini sör· 
mekle, mesuduz. 

'
1Millet zenginlqti.lrçe oergilercle 
indirme imlıcinlan artacalthr.n 

Devlet biltçesi; bir taraftan kahraman 
ordumuzun ve milli müdafaa kudret!Jaia 
takviyesi, adaletin ve dahili emniyetin te
mini ıtıbi tasarrufun i11tınat ettıKi buaur 
ve sukfln ıartlarının idame ve ikmaline ve 
diğer taraftan; her nevi sailılı iılerine. 
medeni blhrilerin tamimine, ııtihaalleriıni
zin himayesine ve nihayet; demıryolları ıri
bi münakale v111ıtalarının tevıiine Ye bl11'ü11 
sanayi itlerinin tesisine, huliaa; milli kud· 
ret ve kuvctimizi arttıracak hizmetlere 
tahs.s edılmiı bulunm .. ktadır. 

Millet zenginleştikçe; devlet varidatı 
ve butçemizin butun bu hi:ımetleri ıeniı • 
lemiye devam edecek ve buna makabil; 
verıiledmizdeki niıpetleri indinnek ve 
vergi sistemlerimizde; iktısadl ihtiyaçla • 
rımızda daha uysun 11lahat yapmak, lıabll 
olabilecektir. 

Aziz yurttaılanm; 
Dünya ahvalinin ve bütUn mltletler ik· 

t11adiyatının ıu karışık ve bıınranh zama
nında dahi; ıerefli ıulh ve ılikCtn şartları 
içinde bulunan ve h kumet nın aldı-' ı teJ
birleri ve gdıterdiı.ı yoll:ırı, hukumeti lra· 
dar bilen ve ıüden ve Mılh Şef'ı etrafmua 
her sahada oldugu ıil>i; bölünmez bir kUt-

1 

le halınde; iktısadl bünyesıni tamamlayıc:a 
mesaisine devam eden milletimiai.D, her 
yılını bir evelkinden üstün neticelerle ıüa· 
liyeceıi;inden emin bulunuy<>rua, 
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( DIŞ POLITiKA J 
Graf von Spee'nin sonu 
İngiliz kruvazörleri tarafından 

lna.ğJi'ıp edilerek Montevideo lima
hına iltica eden aln\an cep zırhhu 
Craf von Spee, kendi kumandam ta
rafından batırılmııtır. Hatırlarda
dır ki alman zırhlısı Uruguay dev
letinin merkezine iltica ettiği za· 
illan, alman gazeteleri ve alman 
radyoları, geminin hasara uğrama· 
dığını ve mahrukat tedarik ettikten 
&onra denize açılarak İngilizlerle 
!nuharebeye devam edeceiini iddia 
etnüılerdi. Bu gazeteler İngiliz ge
!nileri için münakap kaldırmıyan 

bir zaferi, alman donanmau için 
bir mu:safferiyet olarak gösterdiler 
._.e biitün Almanya battan aıaiı do
llataldı. 

Gariptir lr.i fimdi aynı alman ga· 
ıet.ı.n· ve radyolan, hatta verilen 
haberlere göre, alman hükümeti, 
&eminiD batmlmaamdan dolayı U· 
tuauay hükümetini meıul tutmak 
iati,.or&ar. iddia ıudur: alman zırh
lııı alır ..... tte yaralanımt- Ve ta• 
hliratmı yapmak ıçın lazımgelen 
hlühlet verilmemi§. Devletler huku
kıuıa göre, bitaraf bir limana uğra-
1an bir harp gemisi, o limanda an· 
c.k yirmi dört aaat kalabi~r. Fakat 
bir harp neticesinde haaaft ujnya• 
rak bitaraf limana iltica edene, de
llizde ..,riaefer edebilmek için la
ına gelen acele timiratm yapılma· 
•ı için mühlet verilir. Fakat bu müh
let sarfında harp gemisinin döiiit 
kabili,.etini arttıracak tamirat yapı· 
laınaa. Urugu&J' hükümeti gem.inin 
\'azi,.etini tetkik ettikten sonra sa• 
turi olan tamirlerin yapdmau için 
1etmif iki saat mühlet vermiıtir. 
Geminin Dllhlanm timir için müh· 
let verilemezdi. Fa.kat bunun için 
de mühlet verildifi, hatta yeni bat
tan ve daha kuvetli ıillhlarla tec• 
hiz edildiii farzedibin, Yon Spee'· 
hin, ba arada UrupaJ' aahillerinin 
açıklarına dizilecek olan kuYetli 
İngiliz ve franıız •harp gemilerinin 
elinden kurtulmaama imkan var mı 
İdi? Bu tartlar altında geminin ha· 
hrdmaamdan dolayı almanlann U
l'UauaJ' hükümetini meaul tutmak ia
ten.eleri manasıdır. 

Alman semiai için J'apdacak ,.,., 

Montevideo limanına iltica etmiye-. --•-1. L__..aJ..J....&-

&emİleriyle aonuna kadar muharebe 

etmekti. Eauen sekiz pusluk top· 

larla miicehhes olan F.kaeter kru· 
\'azöriİ huara ufl'UIUf Ye harp ha
ricine Çlkanlmııb. c.n,.. albtu 
Pualuk toplarla mücehha iki kü· 
ÇÜk ingilis kruvazörü kalıyordu. Al· 
rnan sırhbıı bu semilerle döiüfebi· 
lirdi. Ve neticede batarsa ıerefini 
kurtarmıı olurdu. Von Spee b11Du 
1apmadı. Bu garip hareketinin bir 
İ:tahı, von Spee'nin petrol aldıktan 
\'e ufak tefek tamiratına yaptıktan 
•onra, fakat kuvetli İngiliz gemile· 
rinin gelmelerine vakit bırakmadan 
dıpn çıkarak, iki küçük ingiliz ıe· 
rniıiyle döiüımek niyetinde bulun· 
rnuı idi. Fakat alman kumandanı 
hua 7apmı,.or. Kendisini mailiibi
fetten ula kurtaramıyacak olan 
rnfihlet verilmesini istiyor. Ve veril· 
rn871ace, seçenlerde inıiliz Raval· 
Piadi semiıinin yaptıiı gibi, faile 
kuntlerle döfüterek ıerefiyle bata· 
cafl ~erde intihar edi)'OI'. Almanlar 
hup semilerinin intiharmda bir ... 
ref tevehhüm edi,.orlaraa, aldanı
)'orlar. Gemilerin intihan, imanla· 
rıa intihan ıibi acze delllet eder. 
Şeref, faik düımanla kartı ka11ıya 
ıelip döfüpnekteclir. Kaldı ki he
rıü lmvetli insiliz gemileri J'olda 
olafaadan almanın kal'fll&f&C&i• 
İki kruvazör kendisinden daha za
)'ıftı. 

lngiliz denizcileri geçen çarşam

ha günü yaptı~rı döğüıte alman 

denizcilerine her noktadan faik ol

duklanm göıh· mitlerdi. Von Spee· 
ııia selli lkıbeti, bu zaferi tümul· 
1 .. tirmektedir. Bu deniz muharebe
•i iki met araımdaki mücadelenin 
bir aemholüdür. Bitaraf memleket• 
ler ba harbin bitiı ,.klini timdiden 
&örilr gibi oluyorlar. 

A. Ş. ESMER 

Jiençin için müzakere 

tekrar baıladı 
Tokyo, 18 a.ı. - Yarı reamt mahfil • 

lerde IÖylendiflne ıöre, 1nıiltere'nin Tok 
l'o büyük elçiıi ile japon hariciye nazır 
ınua•inl araaındı Tienta·n meaeleainin ta•· 
fi7"I için müzakereler bulamııtır. İnıil
tere tavillerde bulunmıya hazır söıükii -
)Oraa da daha bir takım enıh mnelelerin 
tavzihi 11.zım gelmektedir. 

Diğer taraftan. Rusya balık avı mese • 
lesinde Japonya ile a.ıun mtiddetli Ai
haı bir mukavele ak.dine hazır olduğunu 
lap0nya'ya bildirmiıtir . 
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ISTANBUL Gazeteleri . ' 

Uğradığı muvaff akıyetsiılik karıısında Rusya Denizlerde harp 

Bir haftada 
Finler fazla kar yağmasını so.ooo tonluk 
sabırsızhkla bekliyorlar gemi battl 

cepheye yeni kıl alar yollamağa hazırlanırken 
--------------------------------.._ _________ ...... ___ Cillllllrlyet 

Ciaıno'nun nutku 
Nadir Nadi İtalya Hırlci7e Nazırının 

evelki iÜJl Roma'da verdiği bü)"iık nut
ku tahlil etmektedir. 

Muharrir, eylüliill bil-inden beri Av
rupa'yı bir bataklıi;a aaplamıı olan har· 
bın önüne geçmek ic;in İtalya tarafından 
sarfedilen mesaiyi tebarüz ettiren ltıl
ya Hariciye Nazınnı tamamen haksız 
görmek kabil olmadığını .öylemektedir. 
A vnapa'ıwn en realiıt ve en uyanık dev
let ıdamlanndan biri olan Duçc'nin, Av
rupa muvızeneaindeki bozuklUiun en e
ııaı;lı ıebeplerinden olan buyük harp r.o
nu muıhedelerinin yeniden tetkikini ta
lep etti&i zaman ret cevabı ılmıı olmuı
nın bugünkü harbın doğuıunda belli bat
lı sebep oLduğunu izah ettikten sonra: 

•· •· Matbuat servisi 

Muharrir, dünkü gazetelerde intipr 
eden n gi}ya türk • fransız - İngiliz as
kerlerinden müteşekkil olarak Rusya'ya 
kartı ihzar ı:dilecı:k bir milyon kişiJ i;c 
bir ordudan bahis bulunan havadisin eve
lii Moskova"ya işaa ve sonra oradan nak
Jolunmuı gibi göıterilen bir alman pro
pagandasından ibaret bulunduğunu yaz
makta ve alınan propagandasının fjtri b.r 
aptallıkla hasta olduııu ic;in mU'tla'ka 
kendi yalanını bizzat kendiıi meydana 
vurduğunu tebarüz ettirerek diyor ki: Stokholm, 18 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: laveç gazeteleri 

Leningrad' da büyük bir heyecan hüküm ıürmekte olduğunu müt
tefikan söylemektedirler. Halk, matbuatın aükUtuna rağmen, 
Finlandiyadaki muvaffakiyetaizliği idrak etmektedir. Sovyet cep

Londra, 18 LL - Norveç'in 4600 
tonluk Strindheim vapuru İskoçya sa
hilleri yakınında batmıştır. Vapurun 
bir mayne çarptığı zannedilmektedir. 

" Bizim Rusya'ya tecavüz etmek hu
ıuıunda bir emel beslediğimiz fikrine 
gelince, buna Moskova'daki doıtlarımız 
muhakkak ki gülerler ... 

Muharrir, makalesinin sonunda Ber
lin'in yunanlı dostlarımızla aramızı aç
mak huıuaunda sarfettiği gayreti gülunc; 
bulduğunu .öylemeıktedir. 

hesinde maneviyat da çok aaraılmııtır. Mürettebattan iki kişi ile kaptanın 
cesedi Fiuse ismindeki Norveç vapu
ru tarafından bir timal limanına çı

karılmıttır. 

Birçok Finlandiya tayyareleri, rus 
saflarına beyannameler atarak, Kızıl
ordu aıkerlerini, silahlarını, r~jimi 
devirmek, Gepeu zincirlerini kırmak, 
harbe nihayet vermek ve ruı general
lerini cezalandırmak için kullanmağa 
davet etmiştir. 

Finlandiyadaki muvaffakiyetsizli
ğin, aovyet hükümetine, cepheye, ha· 
kikaten talimli 200.000 asker gönder
mek fikrini verdiği söyleniyor. Zira, 
rus esirleri, üç aydan fazla talim gör
mediklerini söylüyorlar. Gepeu, Fin
landiya muvaffakiyetsizliğinin, bir 
ihanet veya sabotaj neticesi olup ol· 
rnadığını tetkik edecektir. 

Finler bol kar yağmaaını 
bekliyorlar 

Bern, 18 a.a. - Havas ajansı bildi-
riyor: 

Nouvelle guette de Zürich'in Stok
holm muhabiri, Finlandiyalıların, da
ha bol kar yağmaıını aabınızlıkla bek 
lediklerini haber vermektedir. Memle
ketin 1imal kısmındaki göller, şimdi 
sovyet tanklarının geçmesine imkan 
bırakacak kadar donmuştur. Bunların 
geçmeaine meydan vermemeke için 
bir buçuk metre daha kar yağmaaı 
lazımdır. Buna mukabil gölle -
rin buzu, Finlandiya orduları için 
istifadeli bir nokta arzetmektedir. 
Çünkü buz sayesinde, göller mükem
mel bir tayyare meydanı halini al • 
maktadır. 
Diğer taraftan, aynı muhabir, İsveç 

orduıu Finlandiya ıimal hududunda
ki kıtaatı bqkumandanblına general 
Negrln'in tayini, İlveç hillrilmetinin 
her tUrlU ihtimallere kar§ı koymak 

fU(kl eln1efti!lr., 

Fin - ruı haTbi ve ıovyet tebliği 
Moakoca, 18 a.a. - teobliğ: 
17 kiııunuevelde, Murmanak iıti

kametlnde aovyet kıtaları Petaamo
nun cenubundald yolu takip ederek 
75 inci kilometreye varmı1lardır. 

Ukhta ietikametinde Kurau mev· 
kiinl itıal eden aovyet kıtaatı hu
duttan itibaren 132 kilometrelik me· 
ıafeye varmıılardır. 

Diler ietikametlerde yalnıs latik
şaf faaliyeti ve bazı noktalarda da 
topçu ateşi olmuştur. 

liği : 
Kareli berzahında : Sovyet kıtaatı, 

şiddetli bir topçu hazırlığından sonra 
ve birçok tankların himayesi altında 
büyük kuvetlerle taarruz etmişlerdir. 
Taarruz püskürtülmüş ve 26 tank tah-

Bir Norveç vapuru karaya 
oturdu 

"İtalya'nın takip edeceği hareket tar
zının bu nutukla aydmlanmaınıı olduiu
nu ıuyliyerek mak. .ıni bitırmektedir. 

rip olunmuştur. Londra; 18. a.a. - Norveçin Jotum 
Taipale nehri üzerinde Ruslar ta • vapuru İngilterenin şark sahilinde ka- J A H 

arruz için iki defa kuvet tahşidine te- raya otunnuıtur. Mürettebatı karaya 
şebbils etmişlerse de Finlandiya top- çıkmıttır. 
çu ateşiyle dağılmışlardır. 5 tank tah- Bir alman vapuru daha 
rip edilmiştir. kendi kendini batırdı 

Şark cephesinde, Koirinoja ve Sis- L dra. 18 a.a Al '·- d ı 
k

.. . . on , . . - man U<l.n ıra ı 
ı1aervı mıntakasında dı.işman taar • A . h" 

1 
. . . ntıoc ıa vapurunun, geçen ay zar-

ruz arı tardedılmıştır. f d · ı ti d ak"be - d -L" . ın a ıuna a asın a t ı ugra ıgı 
. ımorva mıntakaaında artan hır fa-, sırada kendi kendini batırdığı bu ıa· ı 

ahyet kaydedilmiştir. Düıımanın iki hah teyit edilmektedir. 
tankı t~hri.~ edil~iştir.. Bu vapur 3000 tonluk olup, Birletik 
Gala1ervı de Fınlendıya muvaffakı- Amerika'da kilin Saint Michaleı'ten 

yetleri devam ediyor. 12 teşriniaanide hareket etmişti. ' 
Suomosalvi'de üç Sovyet tankı tah- • • 

rip olunmuştur. Bır haftada batan gemiler 
Karada başka kaydedilecek birıey Londra; 18. a.a. - 10 ili 16 kanun-

Tehlike itareti 
M. Zekeriya Sertel, ılmanlırın nefea 

alabilmek için tek çare olarak Sovyet • 
!erle inııilizleri bir harbı tutuıturmıya 
çabaladıklarını ve Stalin'in reddettiii ... 
kcri ittifakla bwıa imkin bulamayınca 
propıııandı yoliyle iki bü,.;ik memleke • 
tin arHını açmıya uiraıtıklaruu kayıt 
ve buna her iki tarafın dı vakıf bu.lan· 
duklarını turih ederek alman kaynakla • 
rınuı bu gayeye varmak için Tiirldye'nin 
de iımini karqtırarak yaptıkları uılıuı 
neşriyatı gösteriyor. 

Yeni 
yoktur. evelde batırılan ingiliz gemilerinin Berlin uğrqryor 

Denizde, Sovyet torpidolarının Fin tonajı mecmuu 23.478 ve bitaraf ge- ı 
landiya körfezinde dolattıkları mil - milerin tonajı 20.244 olarak tahmin 
şahede edilmiştir. edilmektedir. Ayni müddet zarfında 

1 

Ladoga gölü üzerinde Finlindiya tonajları mecmuu 7920 olan iki alman 
topçusu düşman topçusuna karıı fa- gemisi tevkif edilmi1tir. 
aliyetine devam etmektedir. "'"'- el" 1·ık ·· ·· f nda . . A&Iıunev ın on gunu zar ı , 

Havalarda kaydedılecek bıqey ol • tonajları mecmuu takriben 3 milyon 
mamııtır; • olan 1100 vapur ingiliz limanlarına 

ŞıJJetlı muharebeler girmiştir. Gene bu on gün zarfında 
Oslo; 18. a.a. - İsveç ajansının Fin batırılan gemilerin sayısı 10 dur. Bun

Hlndiya hududundaki muhabiri bildi- lar Hollanda bandıralı lmningham, 
riyor : · Yu~ bandıralı Garonfarlia ve Ger-

Kulejarvi'de Ruslarla Finlandiya • maıne, lsve~ bandıralı Toro Algol ve 
lılar arasında çarpışma dün bütün ge- Mısır, Belçıka bandıralı Rosa, Nor
ce 1idJetle devam etmiı ve ıimdi de veç bandıralı Ragni, Hoflood ve Stri· 
devam etmektedir. naheim ile Danimarka bandıralı Mag

... ,ı:ıwı.. V.ıMJr lal;ldu 
er boyunca Finllndiya arazisinin bil- ---

Hüıeyin Cahit Yalçın. ba batlık altın
da, Almanyı'nın artık mukadder olan bir 
nuıtlQbiyetten kurtulmak içiıı dünyayı 
ateşe vermiye çalııtıiıru kaydederek di· 
yor ki: 

"Görünüıe nazaran, Berlin'in tu da
kikada takip ettiii bu plla bllbaıaa Tür
kiye ve Yakm Sark üzerinde toplanıyor. 
Ne yapıp yapıp Türkiye ile Ruaya'nm 
arasını ıc;mak ve cenubu taM AYnıpa· 
ıııııda büyük bir harp çıkararak insiliıı ve 
fransız gayretlerinin mühim bir luımı· 
nı bu taraflara tevcih etmek •e muhte • 
mel müdahalelerle mesele:ri btittin bütün 
körükleyip ıleYlemek iıtiyor.., 

Milli ~fimlı 
ıelrrlınfıı flief tenli 

İKDAM 
Lordlar Kamarumda ıeçen 
bir münakata 

Abidin Daver, aon ıünlerde lordlar 
kamaruında cereyan eden •• Kont Dırn
ley ismindeki bir hanm IU1b lehindeki 
beyanatı üzerine cereyan eden münaka -
tılara temas etmektedir. 

Muharrir, Kont Dımleyin lordlar 
kımar11mdı ıldıiı cevapları tedtik et • 
mekte ve inciliıı milletinin bll'kilı:i tema
yillilntirı bu ıuretle bir dabı meydana çılı:· 
tıimı' yazmaktadır, 

VAKİT 
ltalyanlann Balkanlarda 
mnkii 

Asım Ua, İtalya Hırici7e Nuınnm 
aon be)'anltnu tahlil etmektedir. 

Asım Ua, italyan milletine bitap eden 
Kont Ciano'nun beynelmilel lleme de 
ital7111 ıiyaaeti hakkındı izahat nrdiii
ni IÖ7lemekte. fakat bu bo7anatm ltal· 
yuun nai:retw k&fi derecede aydmlat
mıdıtmı illve etmektedir. 

Son Ptsla 

Muhittin Birgen. b&fVeJdlin maden 
bavınını siyaretleri mUnuobotiyle, ma
den itlerinin devlotlottirllmnl lünmun
dan bahiı bir makale aeeretmektedir • 

Ticaret Vekilimizin 

lstanbuldoki tetkikleri 
(Baıı ı inci sayfada) 

yilk bir kısmını itgal etmektedir. Fa
kat azim zayiata uğramışlardır. An - B ç b ı · (Başı 1 inci sayfada) Ticaret vekilimiz bu akpm aaat 
cak imha olunan alaylar yerine taze- • em er eyn rüştükten sonra doğruca Çanka- 21 re kadar mıntaka ticaret müdürlü-
leri ikame olunmaktadır. Cumadan _ ya'ya çıkmışlardır. i~de met~l o.l~ak banka ;111üdiırle-
beri Sovyet orduıu mütemadiyen ce- MAJI• NO Türk mühendialerinin Milli riru romen •. ın~lız ve amerıkan pet-
nup iıtikametinde zorlamaktadır. Elli ~ ı· · 1 .. • ••L-anJ rol ve beru:ın ıırketleri mümeKilleri-
'--d Fi , 4 d" ~e ımı.ze a.zun ve fUJU an . .. 1 . kab 1 d k .. - ar ftüln ıya ukeri bitkin bir Milll Şefimiz İnönü'nün aeyahatı ~ı, armator erı u e ere görüıme· 
halde Norveç hududunu geçmiılerdir. h d eanaıında Türk demiryolu mühendis- er yapmııtır. 
Bunların ıilihları aluımııtır. a ttJDJ gez İ !erine kartı ibru buyurdukları tak- İhtikir meselesi hakkında Ticaret 

Küçük seyyar Finlandiya müfreze- dir ve iltifat. bütün mühendislerin vekilimiz gazetecilere ıu beyanatta 
leri, ormanlarda dağılarak yol kenar- Pa la 18 B" ,__ .. İnönU'ye kartı duydukları minnet bulunmuıtur 
lar • ] k h fif l r • a.a. - ır ,..ç sun evel Fran- , .. ına gız enere a top arla ve mit n'n solaıiı olan inciliıı batvekiH bacün şükran ve thim hislerinin ifadeıine - Hergiin ıazetelerde baldı ola-

mekted" B k w 700 teftıt etmiıtır . . 
ralyozlarla sovyet kıtaatını imha eyle- Lor~aine ~e~eaindeki İngiliz mmtakasını ı bir veaile olmuıtur rak tikiyet mevzuu olan bir ihtikar 

. ır. aa ına ugrıyan rus as- Sabahle . · . 
1
• ~.ı. b" ha d Türk Yüksek MUbendiıler Birli • meaeJeaı var. Bu defa buraya ıelitim 

Büyük bir aovyet taarruzu kerınden tek bir k" · ı. t l yın 1111 ve 80•- ır va a b"J'----- ih ·ı.ı:: ışı ~ur u amamıı • huausi trenden bir köy ietuyonunda inen ği'nden birlik reisinin im.ıaaiyle al- 1 u..aa tı-rı Jıcarıılamak için alı-
Helsinki; 18. a.a. - Finlandiya teb- tır. ÇemberleYD General Gamelin tarafından dığımız •tağıdaki mektubu bütün nacak tedbirleri tetkik içindir. Paha-

kaJ"lılanmıştır. Bir mitralyöz bölüğü ııe- T' .. . • . . ' . 1 } • d - b 1 · · · 111111111111111111111111 lam resmini yıpmıttır. ilrk muhendıılerının samımi hısle - 1 ıgı oguran se ep erı eyıce tctkık 

1 sveç ve Norver hudutta ihtiyat tedbirleri aldılar cemberıe)'ll otomobille lıf•sinot hattı- rıne tercüman oımaaı itibariyle su- etmeden alınacak kararın realiteye ıe-
~ na ptmiı ve biııııat Gamelln ~ bir Is- tunlarımıza memnuniyetle alıyoruz : tabuk etmemesi şüphesiz mahzurlu 

Helıinki, 18 a.a, _Uzak timalde[----.·---------= ~~d~eiz~ •;::~~lıti~.em - " Değişmez Büyük Milli Şefimizin olduğ.undan bu ~ünlin_ıü alakadarlarla 
cereyan eden aıkerl harekit hakkın • Amerika Japon Bu ziyaretten aonra Çemberle)'ft, düı. son Erzurum ıeyahatları eınasında konuımaya tahsıı ettım. Yarın ölle-
da verilen haberlere &öre Ruılar aon • mania temu baliııde ba1uaan insillz 1ı:u - hattın türlü nafıa inpatını tetkik bu- den ıonra saat 15 te ticaret odaaında 
&ünlerde efrat ve malzeme bakımın - ihracatına ambargo :1.:f1ıi1n• citmit va bir taburu teftiı yurmalarını müteakip intaat müdürü manifaturacılar, deri fabrikacıları, 

.. ,..tr~-'-ıı.- f batar 
1 

Sungu arkadHımıza hitaben Türk •i· mamCU deri toptancıları, kunduracı 
dan mUhim miktarda takviyeler aldık -u -........ raııaıs ya armı ııuen ., :s 
tan ıonra tekrar taarruza geçmiıler _ tatbik edecek mİ ? Çemberlen yapılan manevra atıtlan bak- mendilfer mühendisliğinin bu suretle eanafı birliği ile makaracıları topla -
dir. DU§lnanın adetçe Uıtünlllill kar· landa bananhimi siıılememiıtir geçinnit olduğu olgunluk imtihanına yıp konuşacağız. Çarpmba günü de 
ııunda Finlandiyalılar kUçilk Salmi- yor:olryo, 18 ı.a. - DJf.B. Ajansı bildiri· ~~rleyn, franau zırbh kttaatmı ve dair yüksek beyanat ve iltifatları bü- ıpekülbyon mevzuu olan diğer eıya· 

__ı h · · ~it ,,eme •haenetla~-:ıertirentahkimale barp tJDımmtad~ tün. Türk mühendieleri nezdinde en lar alikadarlari·y· le müzakerelerde bu-
jae~ı fC rını terketmitler ve ıehrin A~i fJimbun pııet•inin. Vatınston ·-- • 0

_.. 1 ğ B 
cenubunda müdafaa mevsilerine çe • muhab~ri! Amer:ika • Japonya tıcaret mu • taamdan aynhmftır. derın minnet ve ıükran hisleri uyan- u~ca, ız. .ugun bunlardan batka A-

i ahednının foalııni intaç eden ıebepler hak- 8a1Yekil Dalıdiye bu alqam hariciye dırrnııtır. merıka dan ıdhalat yapan ticarethane 
kllmiılerd r. Finlandiyalılar, Sovyet • kında, iy1ndan Vandenberl'le si>riltmtlt • nea1~fetethıde Çemberlen terefiae büyük bir MUhendiıli~in di~er ıubelerı"ndekı" sahipleriyle bir konuırna yaptık. Mil-
lerin uzak timal mıntakaıında ilerle • tür. Vandenbers, bunu JIPOll)'a'ya bir ihtar s ~.... vermiftlr. 5 

& k 1 · i 
meainden endlte du·--·-·ı.+ .. ve tak- old~ aöylemlıtir. Muahede, Vqiq - arkadafların da kendi ihtiaaalarının za ere erım ze yarın ve yahut çarıam 

,,~.... ton un, J•Ponya'ya ihraç edilen mallara ber en yilkaek eserlerini tahakkuk ettire- ba günü de devam edec'tğiz. Kahve 

ketini durdurmak ümidini beslemek- zere fdhedilmittir. 1bracata tatbik edil.. aradenizdeki Sovyet ~k milhendialik seviyemizi her isti- er de aldığımız müsbet karar ga -
viye kuvetleri aayeainde bu ileri hare-, an ambarco koymaımı mtbnktin kılmak il· K üz in 

d" 1 B • k b" b cek ambarso kanunu llyihaıı, koqre)'S kamette kemli derecesine yUkıeltme- zetelere tebliğ edilecektir. Manilya-
te ır .er

1
. unal'J mlu a ıl u taarruz ha- tevdi edilecektir. Bu husustaki karar va- c.·ı leri hakkındaki emir ve direktifleri, dan 5000 çuval, Riyo'dan 15.000 çuval 

reketı sveç ı ere Norveçlileri endi- ziyetin ilerde alacağı inkiıafa bağlıdır. ı I OSU manevra yaptl kah · şeye düşürmektedir. İsveç ve Norevç. Vande~berg'in dediğine g~re, eğer Ja • bütiln mealekdatlarım için en yUkaek ka vemız gelmek üzeredir. Brezilya 
k 

1 
h . . . ponya ıle Rusya arasrnda bır pakt imzalı • Moskova, 18 a.a. _ (Havas) _ Sov bir düstur olarak kalplerimizde men- hve tirketi de kendi hesabına ayrı-

Rus ıta a~ının udut ıstıkametınde nacak olursa, Japonya'ya yapılacak ihra • ku• katacağını ve her birimizin bu ca 15.000 çuval kahve getirmektedir. 
ilerlemelerıne karşı hududun bazı cata ambargo vazı tedbiri derhal meriyete yetler geçende Karadenizde yaptıkla- '$ Ka noktalarını ıon günlerde takviye ef. girecektir. rı deniz manevralarına torpidolar, de- uğurda candan baştan çalışacağımızı . nu~sa~ide yüklenmek üzere yuka • 

d il 
k tl dl i nizaltılar, mayn gemileri ve tayyare- Tilrk mUhendiıleri namına arzeyle • rıdekı mıkdarlardan başka bugün ya-

ra ı e uve en rm ılerdir. h"h rim. ,, rın 15.000 çuval kahve satın almak ü-Bir tas ı ıer iıtirak etmiıtir. Şimal memlelıetlerintle tuaniit Manevraların bqlıca mevzunnu de- zere bulunuyoruz. Yarından itibaren 

d 
aei~~~~f!:ı 1~!~1. B~~f::li~t~~~!; nizaltılara kartı mücadele teıkil et - İni' de yu·n Ye flftlk •-ı'rlerı· Zir~t Bankası ister kahve taciri ol-

Am.ter am 18 a a Sovy t k t __ .,__, • ld Hl\ ıun ııter spekülatör herkese l kı:ınun-
• · · - e ı aa- yapmıt olduiu beyanatta, franaızca telpaf mıı o uğu zannediliyor. " 

tının yukarı ıilmalde iıveç ve norveç , metnindeki bir hıtldan dolayı bir yınhı • 81.lı'L git'' ı'yorlar saniye kadar teslim edilmek üzere a-
hlı: vulcua ıeldiii cörlllmlittür. ltiıır be. "

111111111111111
"

1111111111
""

11111111
""""

11 '1 n P livre kahve satışına baJlıyacaktır. 
hudutları iıti~~etinde Uerleyiti ti· ;~~~erek bu hatlyı tu ıuretle taabib edi- K Ü (Ü K D 1 Ş HABER l ER lıımir, 18 a.a. _ Meı1teııi İıtanbulda Sanıyorum ki yarın yahut öbirgün 
mal memleket erı teunUdUnU kuvet • "Bulııaristan komıu memleketin milt • bulunan yiiıı n tiftik ihracatçıları birli • kahve gibi diğer maddeler üzerinde 
lendinnektedir. külltından lıtlfıde edebilir.,; ciimleai "Bul· iinin faalcyote ceçmeıi iiııerine lzmir'de de alacağımız müıbet kararları size 

priıtan battl komtu memleketin mlitküll- X Belsrad - lmtiyulı Ahire ihracat bu itlerle metCUI olan tacirler birHie tay- b"ld" 
Gazetelerin bqlıkları .. Finlandiya- tınıdan a.tifade etmenizin ııa... ıekllnde tirketinia umumi mlidtlrii Edo Mırko•iç dedilmiye baılamqJardır. ı ırecek vaziyette bulunacağız. Si-

nın dlvuı bizim dlvamızdır." gibi ya· okunmak iktiza ede_r_. __ bul tilpbeli alnal n terait altında apartı. yuetimfzln temeli piyasanın muhtaç 
zılarla doludur. İki bin kitillk bir ...x._ manında btledilmiıtir. Yan,.,..e nehri yeniden oldufu malı mebzulen temin etmek • ........ K rfal 'd h•kOme x Kopeallas - Almaıı7a'da oturan da- :J~ tir. Nerede bolluk varsa spekilliayon 
nUllü kafilesi Finlandiya'ya gitmiye U lft 1 U 1 Dimırkalılar, bu sene, her samanki clbl. ad d 

Noel :rortuaunda memleketlerine 1idemi7e- gemilere arılıyOf or a urur. " 
hazırlanmıttır. Finlandiya'ya yapıla - ceklerdir. Alman makamıtı filhakika, çrlnı lr 
cak aıkerl yardım hareketi mütema • konag"'ı temeli atlldı viıeıi veriyoraa da, ndet vizesi vermek • ~.-1.. ten imtina ediyor. _ .... ,., 18 ı.a. - Japon resmi ma-
dlyen genitlemektedir. kamlan, Yancçe nehrinin tarta muallak 

Siird, 18 a.L - Dlyarbakır'dan, İran ,,. X Saatiago de $ili - Bir otomobil ya. olaralı: tekrar açılması için buırlıtı: yapıl-
HükUmetin takip ettiği katt blta _ Irak'• giden hatlann ayrıldıklın noktada nıı eanumda Ja.e Prieto'nun otomobili dıimı illa etmektedirler. Açıht tarihi he-

. . . . teıkll edilen Kurtalan kazası hliıkümet ko- devrilerek balk anama cirmittir. Bet öHI nib telblt edilmomiftlc. 
raflık sıyasetı aleyhındekı cereyan nalının temeli atılmıştır. Bu münasebetle ve birkaç yaralı vardır. Orta Çln'de bu büytik nelıl J ı 
"timal memleketlerinin hüriyeti, pa- l 7apılan ll!eraaimde Siird valisi ile tüm ko· I X Lizbon - Air - France'in Fransa - Şaach&Tı ilPJindm yani ikf ı~ne'f: ;::~ 
rolası altında kuvct bulıiıaktadır ' · 1 m~ta"!· vıllyı:t erkim ve kalabalık bir ballı: Portektıı. brra Mferlerial -.-ı üc; motörlü hariçle yapdu ticut ~llta kapan ~ 

• kütlesı hazır bulunmuıtur, 1 ıanareaı Tanca'duı Lfsboıia vamuıtır. ı mıttı. 

Asılsız bir haber 
17 tarihli Son Poıtı ve Yeni Sabah ıa· 

ııetelerinde latanbul tetkilit kanununun 
deii•tiriloceiine ve belediye ile vilbetin 
tefrik edileceğine dair olan haberlerin 11d
ııı: olduiuau bc7Slla Anadolu Ajanaı me • 
ıundur. (a.a,) 
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Milli efimizin son yurt 
seya tlerinden birkaç görünüş 

Milli Şef Divrik demir madeninde izahat alıyorlar 

camhurreisimiz lnönü isl!ıayonda demir malenlerinde çalııan 
amelelerle konuıııyor!ar 

ı ki 

l!illi Ş _/;1,ıiz Swas cer nt.?lyeaimle tesisat etrafında iz!lhat 
alıyorlar 

Cümhurreiıimiz Sıvaı cer ately_eıinde 

Milli Şefimiz Erzurum,da izahat 
alıyorlar 

Cümhurreisimiz bir küçük 
yavruvu imtihan edivorlar 

Milli Şelimiz. küçük yavrulara 
iltifat ediyorlar 

Cü.mhurrei•imiz Divrigi demir madeninde 

Milli Şel, Sıva• Orduevinde ıerellerine verilen çayda 

Milli Selimiz Sıv• c• atel)'..inde 

Milli Şefimiz kendilerini karııl,. 
yan yavruları ok§uyorlar 

Ciimhurrei•imiz bir köylii ile 
fcol'IClfU)'OT 

Millt ~' halk arcuıncla 

l~önü Su1e11 en atelyeainJe 

Milli ş _/imiz Swaı o,:duevi,ı"de cay'da 

llilli SelinıU Divrilc demir madeninde 



111 
19 - 12 - 1939 ULUS -S-

DENİZCİ GÖZIYLE 1 -----
İngiliz bahriyesinin iki zaferi 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . 

1 - Graf von Spee'nin intiharı 
2 - Elbe ağzında Köln tipinde 

bir kruvazörün batırılması 
DENiZ iŞLERi MOTEHASSISI 
ARKADAŞIMIZ YAZIYOR : 

' Ç etin bir çarpışmadan eonra 
Montevideo limanına kendi

ni dar atan alman cep zırhlısı Ad-
miral Graf von Spee, tahminlerimi
zin haricinde bir akıbete uğradı. 

Dünkü UlW1'ta konulan güzel baş
lığın ifade ettiği gibi intihar etti. 
Biz, evelki günkü yazımızda, ge -
minin akıbeti hakkında tahminler 
yaparken bu şekli dü~ünememiştik. 
Çünkü askerlikte intihar yoktur. 
Döğüşmek ve ölmek vardır. Alman 
bahriyelileri, Büyük Harp'te, hep 
böyle yapmı§lar, üstün kuvetler 
karşısında, kahramanca düğüşerek 
öyle batmışlardı. Rus - Japon har-

1- Aıkerlikte intihar değil kahramanca çarpuıa
rak ıerelli ölüm vardır. Gral von Spee intiha
rı tercih ederek a$kerlere yakı§mıyan bir sinir 
buhranına tutulmuştur. 

2 - Bir İngiliz denizaltısının bütün mayn tarlala
rını geçerek Elbe nehrinin ağzına kadar ıo
kularak Köln tipinde bir alman kruvazörünü 
batırması da İngiliz bahriyesinin cüret ve ce· 
saretini göster.mek bakımından çok dikkate 
fayandır. lngilizler Scapa - Flore'de batırılan 
Royal Oak zırhlısının intikamıni almıılardır. 

bında, Çuşima'da, amiral Neboga -
tof'un filosu gibi beyaz bayrak çe-
kip testim olmak zilletine düşme -
mişlerdi. Onun içindir ki biz de ten korkmakla askerlerini ölümden 
yaptığımız tahminlerde, alman cep kurtardıysa da alman denizciliği -
zırhlısının ya bitaraf bir limana il- nin maneviyatına ve şöhretine bü-
tica ederek harbın sonuna kadar yük bir darbe indirdi. Bu gemi, in-
mahpus kalacağını, yahut da harp gilizlerle muharebe ederek şanlı 
edip batacağını düşünınüştilk. Bir bir şekilde, bayrağı dalgalana dal -
Türk başka türlü düşünemezdi. galana batmalı idi. Aksini yapmak 
Tilrkiye - İtalya harbında, Beyrut insani olsa bile askeri ve şerefli de-
limanında, batan Avni-ilah ganbotu ğildir. Çünkü o vakıt şu neticeye 
da bizim gibi düşünmüş, sonuna ka- varırız : üstün kuvet ve ölüm kar-
tlar harp ederek kahramanca bat - şısında harp ve mukavemet etmek 
mıştı. Alman kumandanı ise, gemi- lüzumsuzdur. Bunu prensip olarak 
sinin 965 kişilik mürettebatından kabul edince de askerlik, kahraman- • 
700 kişi bir alman tüccar gemisine lık ve zafer olmaz. Alman kuman -
bindirdikten sonra, limandan çık • danı, kendi denizaltı gemilerinin, 
mıı ve bitaraf kara sularını takip e- düşman ve bitaraf, önüne gelen her 
derek zırhlıyı Rio de la Plata sula- ticaret gemisini, habersiz ve mcr -
rında, ticaret gemilerinin yolu üze- hametsiz batırırlarken insani gaye-

rinde batırmıştır. --"'·~-!~!.e .~J.~. k~!?et .~~e~Lk~l~~~~--~,:-
A J._..,_ t. •• ---,,:ı- • 

tini beğenmedik. Harp sonunda, beyhude kıtala meydan vermemek, 
geri almak üzere, gemisini ya Mon- yalnız alman mürettebatı için batır· 
tevideo yahut Buenos - Aires lima- lanan bir keyfiyet olursa, buna" in-
nında Urliguay veya Arjantin hü - sanlık ,, değil " korkaklık ,, demek 
kümetlerinden birine teslim edebi- daha münasip olur. 
lirdi. Kumandan, gemiyi batırmak- Görülüyor ki alman cep zırhlısı, 
la iki fikre hizmet etmiş olabilir : her "müntehir gibi, bir sinir buhra-

1- İngilizlerin bu devletlerin bi- nına kapılmış ve manasız bir iş 
taraflığını dinlemiyerek gemiyi yapmıştır. Mantıki hareket etmek 
zaptetmeleri, isterse bitaraf bir devlete teslim o-

2- Harbın akıbetinden yani Al- lacak, kahramanca hareket isterse 
manya'nın zaferinden ümit kesmiş döğüşe döğüşe batacaktı. ( Son ha-
olmaıı. barlere göre bunu emirle yapmış 

Birinci ihtimal, ingilizlerin şim- olması, işin esasını değiştirmez; 
diye kadar tuttukları bitaraflığa ortada bir sinir buhranı vardır.: 
hürmet prensipine hiç uygun ol - yalnız bozulan sinirler sahibinin 
madığı için yanlıştır; ikinci ihti • ismi değişir ). 
mal, belki doğrudur ama, alman Montevideo'da bir alman ticaret 
maneviyatını yıkıcı bir şeydir. gemisine yüklenen gemi mürette-

Alman kumandanının barba cesa- batının akıbeti ne olacak? Bu da, 
ret edemeyişi de üç sebepten ileri beynelmilel bir siyasi meseledir. Bu 
gelmit olabilir : gemi, içinde asker dolu olduğu için, 
ı- Kendi hatası yüzünden Mon- harp gemileri hakkında\si ahkama 

cevideo'da fazla kalarak ingiliz ge- tabi tutulmak lazımgelir. Ya Mon· 
milerinin oraya toplanmaları üze • tevideo'dan çıkıp gidecek, yani yol· 
rine kaçmak ümidinin sıfıra inmesi da yakalanıp içindekiler esir olacak, 
ve bütün cesaretinin kırılması, yahut da limandan çıkmıyarak için-

2- ümitsiz bir muharebeye tu • deki alman denizcileri tevkif ve 
tuşarak beyhude gemisinin müret- harbin sonuna kadar hapis edilecek. 
tebatını öldürtmemek gibi sadece Her iki şıkın ikisi de, alman ku-
insani bir arzu, mandanının yanlış düşünmüş oldu-

3- Alınan mürettebatının, yüz - ğunu ispat eder. 
de yüz ölümle neticelenecek bir Hulasa, alman harp gemisinin bu 
muharebeye girişmekten istinkaf - hareketi, emir kimden gelirse gel-
ları. sin, alman bahriyesinin şöhret ve 

Nitekim Büyük Hahb'in son a - prestijine mühim bir darbe indir-
yında, alman açık deniz donanması miş; ayrıca alman denizcilerinin 
gon bir muharebe yapmağa hazır • maneviyatını da kırmıştır. Esasen, 
lanırkcn, alman deniz askerleri za- cep zırhlısının Montevideo'ya kaç. 
bitlerine isyan etmişler ve donan- masiyle neticelenen ilk muharebe· 
r. 1ayı denize çıkmak imkanından de de gösterdiği beceriksizlik, al-
r:1ahrum bırakmışlardı. Bu isyan, manların maneviyatını bir hayli 
bir müddet sonra, o muhteşem al • kırmıştı. Bu harpteki alman deniz-
man donanmasını teslim olmak zil- cilerinin. her bakımdan geçen harp-
letini kabul mecburiyetine düşür • teki ağabeyleri derecesinde olma-
müştü. dıklnrı tahak'mk etmiştir. Bu nok· 

Ne olursa olsun, Admiral Graf ta, miist<Jı:bel harekat itibariyle son 

d · derece miihimdir. von Spee'nin kumandanı, enıze çı· 
kıp kahramanca bir muharebeden Almanların kabahatı, Üriiguay 
tionra batıp ölmek gibi çok şerefli makamlarına yiiklemeğe çalışma!a-
Lir akıbetten kendisini ve gemisini rı da beyhude ve manas•zdır. Gemi, 
mahrum etmistir. Kumandan Langs- limanda, devletler hukukunun mü-
C:orf, Büyük ~ Harp'te, Falkland a- saade ettiği mi.i<ldetten fazla kal-
c1aları muharebesinde ölen ve mlin- mtştır. Burada fazla kalması ise 
tehir gemiye adını veren amiral kendi aleyhine olmuştur. Bu kadar 
Graf von Spee gibi, bir mazhariyete çok kaldığı kindir ki ta Kap'taki 
eremiyecek, yani müstakbel alman İngiliz ge'llileri bile Mo:ıtevideoya 
donanmasında, bir gemiye ismini gelmişlerdir. Eğer, cep zırhlısı, de-
t;;ıktıramıyacaktır. nize çıkamıyacak kadar peri~an bir 

halrle iee, alman gem!si daha ilk 

A ıkerlikte ölümden korkmanın muharebede feci surette mağlfıp ol-

yeri yoktur. Alman kuman - muş demektir. Bu da, Ürüguaylıla-
danı, ingiliz ıemilerir.Ie döğüşmek- rın kabahati değil y_al 

'-

Köln tipi kruvazörün 
batııına gelince 

A lman deniz kuvetlerinin bu -
günlerde talihi hiç de yolun

da değil; cenubi Amerika sularında 
bir cep zırhlısı batarken Elbe nehri 
ağzında bir ingiliz denizaltı gemisi 
de, refakatında altı muhrip bulun
masına rağmen, Köln sınıfı bir al
man kruvazörünü batırmıştır. 

Köln tipi hafif kruvazörler üç ta
nedir: Köln, Königaberg ve Karls • 
ruhe. Bu Uç gemi 1927 - 28 senele • 
rinde v..anılıwslıudır.~ tonluk 
makıneıerı o:ı;ouu · beygır liuvetln-
de ve 32 mil süratindedirler. 9 tane 
150 tik vasat top, 6 tane 8,8 tik ve 8 
tane :\.7 hava dafi topu, 4 hava dafi 
makineli tüfeği, 12 tane 533 lük 
torpido kuvanı, bir tayyare atma -
ğa mahsus katapült, 2 deniz tayya
resi ile mücehhezdirler. Her biri -
nin mürettebatı 592 kişidir. 1500 
ton mayi mahruk alırlar ve 10 mil 
süratle 9800 mil katedebilirler. Mü· 
kemmel korsan gemileridir. 

Alman donanmasında Köln gibi 
altı hafif kruvazör vardı; şimdi be
şe inmiş oluyor. Fakat meselenin 
asıl mühim tarafı, bir ingiliz deniz
altı gemisinin ta Elbe nehri ağzına 
kadar girmeğe muvaffak oluşudur. 
Çünkü alman körfezi, Helgsland a
dasının dört tarafı, Holstein (Holş
tayn) sahilleri hep maynle kapalı -
dır ve buralarda bir sürü karakol 
gemileri dolaşır. Bir teşbih lazım • 
sa, biraz daha gerisinde Hamburg 
limanının bulunduğu Elbc nehri 
ağzını, İstanbul'un Halicine - fakat 
yüz defa daha tahkim edilmiş .ol -
mak üzere - benzetebiliriz. Elbe 
nehri ağzına giden bütün deniz yol
larında Almanların deniz ve hava 
üsleri ve müstahkem adaları var -
dır. Bilhassa Cuxhaven (Kuksha -
fen) deniz üssü, nehrin tam ağzın -
da olup buraya girip çıkan bütün 
gemileri kontrol eder. Buraya ka • 
dar sokulan ve altı muhrip himaye
sindeki bir alman kruvazörünü ba· 
tıran, ingiliz denizaltı gemisi, bir 
müddet evel İngilizlerin Scapa 
Flow (Skapa Flov) iissüne girerek 
bir ingiliz dretnotunu batıran al -
man denizaltı gemisinden -denizal· 
tıcılık bakımından· daha mühim bir 
iş görmüştür. Çünkü Skapa Flov 
yedi medhali olan, takım adaların 
ortasında büyük ve geniş bir koy -
dur. Bu n edhallerin birinden gir -
dikten sonra mesele kalmaz. Hal -
buki Elbe ağzı kilometrelerce im -
tirlat eden müteaddit mayn tarlala
riyle kapahlmıştır. İngiliz denizal
tı gemi!'li, bu mayn tarlalarını nasıl 
aşabildi? Ya, çok uzun ve son dere
ce tehlikeli araştırmalardan sonra, 
mayn tarlalarınının arasından geçe
bildi; yahut da ingiliz denizaltısı, 
alman mayn tarlalarının planlarını 
elde etmeğe muvaffak oldu. Bu iki 
ihtimalden hagisinin doğru olduğu
nu ancak harpten sonra öğrenebi • 
leceiiz. 

E ğer, İngiliz denizaltı gemisi, 

bu igi kendi ~aıtır~ariJ.le 

J Kamutay dün 

toplanamadı 
( RADYO 

~ T U R K y E 
Mebuslarımız Milli Şefimizi istik • j 

bal etmek üzere istasyona gitmiş ol- Pul haberleri RADYO DIFUZYON POSTALARI 
TÜRKİYE ANKARA 

duklarından dün ~ec~_is_'.te ~kseri~et 1 Cezair: Silah altına alınanların ai- Radyosu Radyo3u 
ıı:ıevcut bulunmadıgı goru~muş ve ıç· ı lelerine yardım için dört puldan iba- 1648 m. 182 kcs/ 1'20 Kw. 
t l arn t M l 31.70 m. 9465 Kcs/ 20 Kw. T.A.P. una yapı am ış ır. ec ıs yarın sa- ret bir seri pul çıkarılacaktır. Kıy • A N K A R A 
at 15 te toplanacaktır. metleri mecmuu tahminen 20 frank 1 

Meclise gelen evrak tutacak olan bu pulların üzerinde el SALI, 19. 12. 1930 
. . .. 12,3() Program, ve memleket saat ayar:ı. 

Meclis'in muhtelif encümenlerinde ele tutuşan bır fransız bır de mustem· 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri 
tetkik edilmekte olan bazı layiha tez- leke askeri resmi bulunacaktır. 12.SO Türk müzici . 

B J 'k · G ld ~ "b' b Çalanlar: Reşat Enver, Vecıhe, Ce•-
kere ve mazbataların tetkiki bitmiş ve e çı 8 • • eçen sene .0 ugu gı ı u det Kozan, Kemal Niyazi Seyhun. 
bunlar umumi heyete sevkedilmişler- 1 se~e de sekı: _puldan ıbarot, veremle ı - Okuy.an: Muzaff~r tıkar 
dir Umumi heyete gelen tayihalar mucadele serısı çıkarılacaktır. Bu &e· ı - Nıkr!z peşı:ev~. , 

· · · 1180 f k sJ" 8.20 f k 2-Lemı - Ni.kru: şar.ı:ı: (Yav-içinde ezcümle şunlar vardır : rının . ·. ran a ı, . ran zam ru gün yanağım aşkrn ateoi 
İstanbul liman işleri umum müdür- kıymetı ıle mecmu .~ıy~etı 20 f~an~ sandım>. . 

lüğü 935 yılı kati hesap hakkında ka- olacaktır. Pulların uzerınde Belçıka - 3-.- -:- ~ıkrız ~ıitı: (Fa~ma) 

ı ı:.yı"hası 1939 mal"ı 1 umum~ı nın başlıca kuleleri bulunacaktır. 4 - İzrkmırlı(HHny:.ı - .. H1u~~~ı;n nun " , yı ı . . . . A • • '-1 ı: er gun o guze a••ul· 
mu azene kanununa bağlı (D) cetve- Bulgarısum: Bırıncıkanun ayı ıçın- le yalnızca inerdi). 
1. dv deg-i .. ikl'k 1 h kk da de on bir puldan ibaret mecmu kıy- 5 - Sadettin Kaynak - Hüzzam 
ın e :ı: ı yapı ması a ın . . . . türkfi. (Elif) 

kanun liiyihası, hudut ve sahiller sı- metı 315 leva tutan bır tayyare. serıs~ 6- İzmirİi Hayri - Hüseyni 
hat umum müdürlüğü 1939 mali yıh ç~kar:la~ktır. Buk p~l.ların 50 hın serı ~ürk~ i.Cemile ~~ . ·: 
bütçesinde 3000 liralık münakale ya- o ncag~ soylenme t~ ır. 7 -k.~~(rSı sım -b k) seynı t\ôr• 

• . .. Danımarka: Danımarka kızılhaçı - u. arı zan a 
pılması hakkında kanun layıhası lu - • . . . . ,. 2-0kuyan: Mefharet Sağ.nak 

halı.nde . k • h ., b _ nın hamısı kıralıçe Aleksandrın ın 1 _Mahmut Cellilcttin Pı. _ zumu yenı as erı mu a_e e . . Ö H" ) 
"l"kl t k"l' · · M ı· V k"l t" resmını taşıyan 10 t 5 . mor ve kır- \lzzam şal'kı: (Kerem eyle 

cı ı er eş ı ı ıçın a ıye e a e ı- Ö k 'k" 2-Arif bey - Kürdili hicazkar • · . . mızı ve 15 t 5 kırmızı ren te ı ı . ne salahı yet verılmesı hakkında ka - · şarkı: (Baıs feganı naleme) 
nun layihası ve İstanbul mebusu Ga- kızılhaç. pul~ çıkarılmıştır. 3 - Lemi. . - .. ~.~ayyer ~arkı: 
. ah · - Danzıg: Bıtaraf memlekeder gaze- (Gezdım yurü.dum) 
lıp B tıyar, Mugla mebusu Yunus t 

1 
. 1 k d _ .. D . 13,30/ 14.00 Müzik: Hafif mfizlk (Pi.) 

Nadi, Trabzon mebusu Serif Bilge, e lelrınaetl 0 un ugu~ .~or~ .':110zıg 18.00 Program 
Urfa mebusu Sn.mi t ba ve Urfa ·pu arın ~n .on tancsı uzerıne eu- 18.05 Meml~kct ı;aat ~yan, ajans ve metc-

-· ş y .. . tsche Reıch' ve kıymet olarak pfen- oroloJı haberlerı 
mebusu Şeref Ulug un te~rıı masunı- . l .. . l 18.25 Müzik:Cazband (Pi) 

l . . k ld 1 h kk nıg ve mar : şurşarJı vuru muştur. 18 55 K (A"l . · . yet erının a ırı ması a · ında Bac. ! . onuşma ı e zıraatı, 
• kı:.l t tezkercl · :ı spanya: General Franko'nun res - 19.10 Türk müziği: Klasik program 

"e de erı, . . 'd - d k. 11 A k d k"' h • h • . mını taşıyan serı en aşagı a ı pu ar n ara ra yosu ume ses ve uz CJ 
Umumı eyetçe toprak mahsullerı d k 

1 
t yeti. 

ofisi ve devlet ziraat işletmeleri kuru- a satışa çı arı mış ır: .. idare eden: Mesut Cemil 
1938 b'la 1 k"k 30 C· kırmızı; 2 P. bron; 4 P. me- 19.50 Konu~ma (Çocuk terbiyesi) 

munun. ı . nço arını tet ı e me- nekşe. 10 P. esmer sarı. 20.05 Tiırk müziği: karışık program 
mur edılen komısyon çalışmalarını bi- l 1' ş·· d""f . .. .. .. d"' 21.00 Konser takdimi: Halil Bedii Yönet.ı 
tirmiş ve toprak mahsOlleri ofisinin .. ta ya: .~men °. erın .. yuzuncu . O· ken tarafından 
S S 1 k h d . h kk d k' b' num yılı munasebetıyle uç puldan ıba· 21.15 Müzik: Radyo orkestrası (Şef :Dr. 

. ay ı esap evresı a ın a ı ı- t k"' .. k b' . k 1 - .. - E Praetorius .. . re uçu ır serı çı arı acagı ogre- · 
uançosu uzerınde yaptığı tetkiklerin .1 • ·t· 1 -Ch. V. Gluck: Alceste operuın· 

. . . b' h nı mı~ ır. da rt'" 
netıcesını ır rapor alinde umumi - . n uve ur 

kd" . . Luksemburg : Altı puldan ıbaret en- 2-E. Volf/Ferrari: Divertimento, 
heyete ta ım etmıştır. teresan bir seri çıkarılmaktadır. l bi- op. 20 

rincikanun 939 dan 31ikincikanun940 3 -Ch. Go.u~??= Faust operasından balet müzıgı 
tarihine kadar iki ay satışta kalaca!~ 22.00 Memleket saat ayan, ajans haberle. 

Dolmabah(edeki izdiham olan bu serinin kıymet ve üzerindeki ri, ziraat, esham • tahvillit, kambi-
• 1 J b d 1 • •• 1 d ' yo • Nukut Borsası (fiyat). 

resım er e ta ı a et erı şoy e ır: zı.oo Serbest saat. • 

hak esl"ne dev m edı'ldı' 10 c.+ S c. (Prens Jan) 270.000; 35 22.30 Müzik (Operetler Pi.) mu em a c. + 10 c. (Prens Feliks) 100.000; 70 c. 22.55 Müzik: Caz~and (Pi.) 
+ 20 C· (B. Düşes Şarlot) 80.000 ; 1 f 22.25/23.30 Yarınkı program, ve kapanı~. 

İzmit, 19 (Husust) - Geçen sene 
Dolmabahçe önünde vukua gelen iz -
diham ve bunu takip eden müessif ka
za dolayısiyle o zaman İstanbul emni
yet müdürü bulunan Çorum valisi B. 
Salih Kılıç ve arkadaşları aleyhine a
çılmış olan davaya bugün devam edil
miştir. Geçen celsede istinabe suretile 
ifadelerine müracaat edilmesine ka -
rar verilmiı olan şahitlerin ifadeleri 
henüz gelmemiş olduğu için duruşma 
yapılamamış ve muhakeme bu ayın 
27 •iner ta"Jfk olunuıuıttur. 

başardı~ harikulade bir iş gör -

müştür ve bu muvaffakiyet, Skapa 
Flov'a giren alman denizaltı gemi -
sinden daha takdire layıktır. Çün

kü, Skapa Flov'un geçilen tehlikeli 

yeri mahdut bir dar geçitten ibaret

ti. Alman denizaltı gemisi, bu ge -
çidin ağzında beklemiş ve yolsuz 
bir geminin peşine ta.kılarak, onun 
dümen suyunu takiben bu geçidi at· 
lamıştır. O vapurun dümen suyu, 
periskop izinin görülmesine uskur 
gürültüleri de denizaltı gemisinin 
pervanelerinin çıkardıkları eeslerin 
duyulmasına mani olm\Jltur. Esa -
sen ingilizler de, bütün Büytik 
Harp içinde bu harp limanına gire
bilen iki denizaltı gemisinin imha 
edildiğini biliyor ve Skapa Flov'a 
girilmez, diye kati bir kanaat besli
yorlardı. Bu kanaatin verdiği fazla 
emniyetle de noksan tedbirler al -
mıılardı. Halbuki Elbe ağzı, şimal 
denizinin alman körfezi kısmından 
itibaren maynlenmiştir. Aşılacak 
mayn tarlaları pek çoktur ve bir 
kaç yüz mil mesafeyi, hep geçit arı
yarak geçmek lazımdır. Sonra, Al -
manlar, bu denizaltı gemileri Ska -
pa Flov'a girdiğindenberi, kendileri 
de aynı akibete uğramamak için u
yanık bulunuyorlardı. 

Almanlar, İngilizlerin, Royal 
Oak'ın intikamını almak için alman 
üslerinin kalpgahına kadar girerek 
İngiliz denizaltıcılığının alman de -
nizaltıcılığından aşağı değil, hatta 
üstün olduğunu isbata çalışacak ka
dar inatçı ve mağrur olduklarını 
her kesten iyi biliyorlardı. 

+ıs c. (Prens Jan) 50.000; 1,25+75 
c. (Prens Feliks) 50.00:l 1,75·H,SO (B. 
Düşes Şarlot) 50.000. 

- B. Düşes'in Prens Feliks'le ev
lenmesinin 20 inci dönüm yılı dolayı
siyle 3 pultl-ın ibaret "939 Caritas" 
pulları tipinde bir seri çıkarılacaktır. 
Bu serinin tabı adedi de 40 bindir: 
2 fr. (Prens Jan); 3 fr. (Prens Fe
liks); 5 fr. (B. Dil1C9 Şarlat). 

c. s. 

idari Tazifesi olan muallimlerin 
ders saatleri 

Bazı mekteplerde müdür ve müdür 
muavinlerinin 12 saatten fazla olarak 
okuttukları dersler için vekalet ücreti 
almak istedikleri anlaşılmıştır. Maa
rif Vekaleti bu hususta al~kalılara bir 
tamim yaparak idart n.zifesi olan mu
allimlerin haftada en çok 12 saat ders 
okutabileceklerine göre kendilerine 
vekaleten de olsa ders verilemiyece -
ğini vekale tücreti tahakkuk ettirile -
miyeceğini bildirmiştir. 

Vilayelimlzde kaza kongreleri 
devam ediyor 

Türkiye'nin her tarafında olduğu 
gibi Ankaramızda da Parti kaza kon
grelerine devam olunmaktadır. 

Pazar günü Aya§ kazası kongresi, 
Parti binasında parti mıntaka müfet -
tişi Amasya mebusu B. Esat Uras ile 
müşahit olarak bulunan vilayet idare 
heyeti reisi İbrahim Rauf Ayaşlı'nın 
huzurlariyle yapılmıştır. Kongrede 
kaymakam ve belediye reisi ile bete -
diye meclisi azaları ve Partililer ha -
zır bulunmuşlardır. Kongrede bir se
nelik mesai raporu okunmuş, kazanın 
ihtiyaçları tesbit edilmiş ve yeni idare 
heyeti seçimi yapılmıştır. Kongre bü
yüklere tazim telgrafları çekerek me
saisini bitirmiştir. 
Aynı günde Kızılcahamam'da da 

Parti kongresi toplanmış, toplantıda 
vilayet idare heyeti azasından Rauf 
Baykan ve Arif Çubuker ile kayma- 1 
kam, belediye reisi ve bir çok Partili- 1 

ler hazır bulunmu,lardır. Kızılcaha -
mam Parti kongresinde de bir senelik 
çalışma raporu okunmuş, dilekler tes 
bit edilmiş ve kongre kapanırken bü
yüklerimize tazim telgrafları çekil -
miştir. 

Havanın yağmurlu olmasına rağmen 
kongrede büyük kalabalık bulunmuş
tur. Bu da halkımızın memleket mese
lelerine ne kadar alfika gösterdiğini 
isbat eder. 

Çivril Halk evinde 

köy günü kutlandı 

1 

Çivril, 18 a.a. - Çlvril'de halkevi köy. 
cülük şubesinin tertip ettiği ilk köy günü 
dtin akşam halkevi salonlarında kutlandı. 
Kaymakamımızın da iştirak ettiği bu top· 
lantıya köylüler milli kıyafetleriyle gel • 

1 mişlerdi, toplantıda halk türküleri söy -

Avusturalya radyosu 

yarın sabah Türkçe 

~eşriyata başhyor 
Londra. 18 a.a. - Avusturalya radyoau 

muhtelif lisanlarla olan ~yatını her 
sabah. Ankara saatiyle Sl.30 ili 10.30 ara -
sında yapmaktadır. Dalga uzunluiu 25 
metre •• 11870 lriloailı:ldir. 

Tilrk~c neıriyatm da bu arada yw.pıla -
caiı anlatılmaktadır. Bu nctriyat 20 birin
ci lrinundaıı itibaren b~h;yacaktır, 

Muğla' da C. H. P. kongresi 
Muğla, 18 a.a. - Merkez kaza kongre

si dün toplanmış dilekleri ve hesabatı tet
!::ik ederek yeni idare heyetini ıeçmiatir. 

Varlo'da halk dersa~eleri 
Varto, IS a.a. - Halkevi tarafından a

çılan dersanelere okuma yazma bilmiyen 
yüzlerce vatandaş devam etmeılttedir. Bu 
dersanelere devam edenlere kitap ve ka • 
ğıt kalem gibi ders vasıtalan da halkcvi 
tarafından temin edilmektedir. 

Bergama ve Dikili'de 

yeni sarsınttlar 
İzmir, 18 a,a. - Bergama ve Dikili'de 

zelzeleler, muhtelif şiddetlerde olmak üıe. 
re devam etmektedir. Hergama'da evelki 
gün hafif bir zelzele vuku bulmuıı. dün de 
biri ~iddetli olmak üzere iki sarsıntı his -
sedilmiıtir. Dikili'de de beşer saniye sü • 
ren ki zelzele kaydedilmi!itir. Yeni hasa • 
rat yoktur. 

Petrol firmaları mümessilleri 
Benzin ve petrol işleri ile meşgul 

bulunan firmaların mümessilleri ş:h· 
rimize gelmişlerdir. Mümessiller ti
caret vekaletiyle temaslarına başla • 
mışlardır. 

Bugün ve bu gece 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

1 -YENİÇERi HASAN 
Türkçe sözlü ve türkçe şarkılı 

2-KADRİL 
Baş Rollerde: 

Gaby Morlay - Sacha Guitry 

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

dünya havadisleri 

Seanslar: ıııat 2.30 da YE' 
ÇERi HASAN. 4 ,30 da j( 

RlL • 6,30 da YFNlÇ 
HASAN 

Gece 9 da YENiÇERi 

' • 

Bu itibarla eğer, ingiliz denizaltı 
gemisi, casusların yardımı olmadan 
bu işi yaptıysa harikulade bir mu
vaffakiyet kazanmıştır. Casuslar, 
alman mayn tarlalarının planlarını 
elde etmişlerse dahi, ingiliz deniz
altı gemisi gene mühim bir iş yap
mıştır. Çünkü mayn tarlaları sık sık 
yenilenir ve geçitleri değiştirilir. 

Buralarda denizin dibine, denizaltı 
gemilerinin geçtiğini haber verecek 
türlü türlü tertibatlı ağlar geril -
miş; dinleme cihazları konulmuş -
tur. Onun için, mayn tarlalarının 

yerlerini bilmek işi biraz kolay -
laştırsa dahi, o azim mlişkilatı ta • 
mamiy le ortadan kaldırmaz ve mu
vaffakiyetin harikulade ehemiyeti • 
ni azaltmaz. İngilizler, Royal Oak 
hadisesinin intikamını aldılar. j lenmiş ve muhtelif oyur'ar oynanmı$ ve , 

1 
geç vakte kadar samimi bir hava i~inde 1 ,_ ________ _ 
eilenilmiatir. 
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19 - 12 - 1939 
Tasarı·uf ve yerli malı haftasının son günü Heligoland üzerinde Bir İngiliz denizalhsı 

Köln tipinde bir Alman 
kruvazörünü batırdı 

Ankara Hukuk Fakültesinde 
dün güzel bir tören yapıldı 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İngilizler 12 Alman 
tayyaresini düşürdüler 

Hukuk Fakültesi töreninden bir görünüş 

Alman tayyareleri gemilere hücum 
ettiler, fakat bir netice alamadılar 

Londra, 18 a.a. - Amirallık tebliğ ediyor: "İngiliz hava kuvet· 
lerine mensup bir bombardıman müfrezesi bugün Heligoland kör
fezi üzerinde, denizde göreceği her alman gemisine taarruz et
mek hedefiyle bir ktif UÇUfU yapmııtır. 

Hiç bir harp gemisine tesadüf edi- ı mil mesafede iki alman t~yy.ar~si ta
lcrnemiş ise de mühim alman harp 1 rafından bombardıman edılmıştır. 
tayyare kuvetleriyle bir muharebe ol- Tayyareler vapur batıncıya kadar 
muştur. 18 bomba atmışlardır. 

Londra 18 a.a. - Elbe nehri ağzında Uraule adlı bir İngiliz de.; 
nizaltısı, ~ef akatinde altı destroyer olan Köln tipinde bir alman 
kruvazörünü torpilleyip batırmııtır. 

Bu alman kruvazörü 1931 de denize indirilmişti. 6 biın ton, 65 
bin beygir kuvetinde, 32 mil aüratinde idi. Bu tip kruvazörlerde 
dokuz tane 1 S lik, dört tane sekizlik top, on iki tane torpil topu 
bulunmaktadır. 

Denizaltı ününe dönüyor mf tebliği: 
Amirallik, Ursula İngiliz denizal • 

sının, 14 kanunuevcl perşembe günil 
Elbe ağzında, Köln sınıfından bir al
man kruvazörünü batırdığını tebli! 
eder. Altı muhribin refakatinde bulu
nan kruvazCSr 6000 tonluk olup 571 ki
şilik mürettebatı vardı. 

Bir haftadanberi yurdun her tarafında yapılan toplantılar, mi
tinglerle, söylenen konferanslarla, temsillerle devam eden onun
cu yerli mallar ve tasarruf haftası dün akşam kapanmı§tır. Hafta
nın ıon günü münasebetiyle Ankara Hukuk Fakültesinde güzel 
bir toplantı tertip edilmiı, ekonomi ve arttırma kurumu batkanı 
Balıkesir mebuıu general Kazım Özalp güzel bir nutukla haftanın 
kapandığını bildirmittir. 

Almanların 12 tayyaresi düşürül- Bütün mürettebat kurtulmuştur. 
müştür. Bizim tayyarelerimizden ye- iki tayyarecinin cesedi bulundu 
disi dönmemiştir. Berlin, 18 a.a. - Alman sahillerinde ilı:i 

Al l • il İngiliz tayyarecisinin cesedi bulunmuştur. ınan tayyare erı gem ere Bunlar geçen hafta ıimal denizi üzerinde 
taarruz ettiler dü:ıiırülen on V ellington tayyaresi müret

Amirallığın ve hava nezaretinin bil
dirdiğine göre, dün öğleden evel ve 
sonra alman tayyareleri şimal deni -
zinde İngiliz ve bitaraf ticaret ve ba
lıkçı gemilerine karşı müteaddit ta
arruz yapmışlardır. 

tebatındandır. 
Malllm olduğu üzere bu harp deniz üze

rinde cereyan etmiş olduğundan diııten tay 
yarelerin mürettebatına yardım edilmemiş, 
her halde bunlann elı:aeriai ölmüştür. Çün. 
kü hiç bir taraftan bunlar hakkında bugü
ne kadar haber alınamamıııtır. 

Londra, 18 a.a. - Burada, salahi
yetli bir kaynaktan haber verildiğine 
göre, Köln sınıfı alman kruvazörünün, 
İngiltere'nin Ursule denizaltısı tara • 
fından batırılması keyfiyeti ,Bremen 
zırhlısını gören tahtelbahirin bir de
nizaltı gemisini batırrnadığına ve bir 
alman kruvazörünü torpillendiğine 

dair olarak bundan dört gün evet ami
rallık tarafından neşredilen tebliğ ile 
münasebattar değildir. 

Alman kruvazörünü batıran ingiliz 
denizaltısının, büyük Britanyadaki 
üssüne avdet etmekte olduğu söyleni
yor. 

/ngiliz amirallı.ğının tebliği 
Londra, 18 a.a. - Amirallığın res-

"Königsberı,, ve "Karlsruhe" aynı 
sınıfa mensupturlar. 

Alman telmbi 

Berlin, 18 a.L - Köln tipinde bir 
alman kruvazörilniin bir ingiliz de • 
nizaltısı tarafından batırıldığına dair 
ingiliz amlralliflnin tebliğini D. N

B. ajansı tekzip etmektedir. 111111111111111111111111111111111111111111 Saat 15 te tertip edilmiş olan top -
lantıda, bir çok profesörler, hukuk 
fakültesi talebeleri, Ankaradaki diğer 
yüksek mektepler talebeleri bulun -
muılardır. 

B. Baha Kantar'ın sözleri 
Töreni, fakülte dekanı profesör 

Vitrin müsabakasını 

kazananlar bugün 

mükôfat alacaklar 
Baha Kantar açmıştır. B. Baha Kan - . 
tar "lk sermayesi azim ve irade olan Artırma ve yerlı mallar haftası 
on :enede verdiği faydalı ve hayırlı münaseb~tiyle ~nkara !ica~et Od.a
netfcelerin gözönünde olduğunu söy- sınm tertıp etmıf oldugu l'Uzel vıt-
1 · rin müsabakası da dün nihayetlen • emıı: . . J .. . h . d .. d l 

Almanlar 13 balıkçı gemisine hü
cum ederek Serenitz, Nevcoiae, Pearl, 
Evelina ve Sedgofov'u batırmışlardır. 
Bunların milrettebatının bilyi.ik bir 
kısmı kurtarılmıştır. Alman tayyare
leri bundan başka diğer bazı gemileri 
de mitralyöz ateşine tutmu~larsa da 
hasar yapamamışlar ve yalnız birkaç 
kişiyi yaralamışlardır. 

Alman tayyarelerinin faaliyeti 
Berlin, 18 a.a. - Bugün neşrolunan bir 

tcbligde bildiriliyor ki, alman tayyareleri 
17 kanunu evcide yalnız keşif hareketle -
rinde bulunmamışlar fakat ingiliz ticaret 
ve harp gemilerini de bombalamışlar.dır. 
Dôrt ticaret gemisi batırılmış ve üç harp 
gemisi de ağır hasara uğratılmıştır. Batı -
rılanlar arasında İngiliz Pearl ve Sercnty 
vapurları vardır. . 

İngilizlerin verdikleri haberler hıllh • 
na olarak alman tayyareleri bitaraf vapur
lara ne İngiliz sularında ne de bu s~lar ha
ricinde katiyen hücum etmemiılerdır. 

Alman keşif kollarının 
bir hücumu püskürtüldü 
Paria, 18 a.a. - 18 Kinunuevel aabab ~li~: . . . 
Gece sakin geçmiıtir. Birkaç topçu faahyetı kaydedilmiftir. 

.. Türk zeka ve kudretiyle işliyen mı§tır. urı eyetı un e top ana-
müesseıelerimizin her gün mütemadi- rak müsabakaya iıtirak edenler hak 

arttığını ve geni•ledigw ini büyük kında konupnuşlardır. Haber aldı-yen :r w •• • •• • h . b .. d 
b . ·ıe go""ru··yoruz demi•tir gımıza gore Jurı eyetı ugun ere-ır gurur ı ,, :r • • A k .. kA 

Cilmhuriyetin, yoksulluk içinde e • ce alanlan •!an edece ve mu a • 
line aldığı güzel vatanımızın bütün iç- fallarını dagılacaktır. 

Wray gemisi teknesinde bir delik 
olduğu halde ıark sahiJlerine romor
körle çekilmiştir. 

İngiliz tayyarelerinin &örünmesi 
üzerine almanlar muharebeyi kabul 
etmeksizin kaçmışlardır. 

Tayyareler bir uapuru bahrdı 
Londra, 18 a.a. - İngiliz bandıralı 

Serenite mot8rii dün doğu sahiline 6 

Almanlara göre 
Bertin, 18 a.a. - Bu akşam neşrolunan 

bir tebliğe göre, saat 14.30 da mühim İngi
liz tayyare kuvetleri alman sahillerine ta
arruz tqebbliıünde bulunmu.ıur. 

Alman avcı tayyareleri derhal yüksel -
mit ve iki saat kadar devam eden çok şid
detli bir hava muharebesi olmuıtur. Ge
rek Alman avcı tayyarelerinin gerek hava 
daff toplarının ateşiyle fngilizlerin 34 tay
yaresi düıüriilmllıtür. Diğer İngiliz tayya
releri uzaklaıtmlmıştır. 

Fransız alqam tebliği ı- • 
Paris, 18 a.a. - 18 Kanunuevel ak-I Mıı.llı" ~ef'ın 

şam tebliği: ~ 
Bugün öğle üzeri Vosgea Dlerde 

keşif milfrezclerimizden biri ile al -
man unsurları arasında tiddetli bir 
çarpışma olmuştur .. 

İkisi subay olmak üzere bir kaç e
sir aldık. 

seyahati 
(Batı 1 inci sayfada} 

timat sahalarda ani denecek derecede 111111111111111111111111111111111111ı1111 ı 
süratli olan bu yükselişin hikmet ve fabrikalar yoktu. Mahrumiyetlere kat 
kuvctinin şeflerimize olan inan bağlı· lanmak zarureti vardı. Millet her şeyi 
lığından geldiğini tebarüz etti~e? p:o- gözüne aldı. Kararını verdi, o zaman
feıör sözlerini şu cümlelerle bıtırmış· danberi her sene tasarruftaki gayret 

tir: çogaldı, genişledi. 
"- Doğru yol bize gösterilmiştir. Arkadaşlar; 

Vuffemiz bu yolda yürümektir. Çün- Sizler bugün daha şümullü bir re-
ki muvaf fakiyet vahası bu yolun üs - mizle milli iktisadı tebarüz ettiriyor 
tündedir. Siz talebelerimizden iatedi- ve vatanperverane hareketlerinizle 
ğimiz bu mütevazi tiSrenden, fakülte- kökle tiriyorsunuz. Yarın bunu elini
mizin fahri profesörlüğünü kabul bu- ze alacaksınız. Bizler sizlere güveni • 
yurmakla bize büyük bir fahrü şe:. yoruz. İstikbalden tamamiyle cmin~z. 
ref veren Milli Şefimizin, büyükleri - Bu içinde bulunduğumuz senenın 
mizin etrafında saflarımız daha 11kı, fevkaladeliğini düşünerek idareli dav 
a .. im ve hamlelerimiz daha şiddetli ol- ranmak mecburiyetinde olduğumuzu 
duğu halde çıkmaktır.,, hatırda bulundurunuz. Filvaki harp 

Montevideo faciası 
hakkında tafsilat 

Bir alman taarnızu püskürtüldü 

Paris 18 a.a. - Havas ajansı askeri va
ziyet h~kkında ıu tafsilAtı veriyor: alınan
lar dün müteaddit keıif kollan çıkarmıı -
!ardır. Bunlar evelki giin .Moacl'in şarkın
da yapılan taarruzun hemen hemen aynı 
5artları dahilinde bir ufak taarruza ıeç -
miılerdir. Bununla beraber barekita iıti
r&ı. 9Cl- .ırwı- ev.ıki &iiıı takvi eli bir 
bölilk kadar Uhmln Cdı en e re C!a
ha az sayılı oldulu zanneilılmeırteaır. . 

sonra merkeze dönmektedirler. in
önü yaptığı büyük eserler sırumda 
bu büyük abide ile de hakkiyle .if -
tihar edebilir. Çünkü eser, onan mü
temadi say ve sebatının çelild.,..Ut 
bir ifadesidir. Bu eserlerin büyük
lüğünü, Türkiye'nin havaamı tenef
füs etmiyenler ve bizim içimizde ya
ıamıyanlar, icabeden ölçü içinde 

B. Baha Kantar bundan sonra cko- harici bulunuyoruz, fakat her ihtima
noml ve arttırma kurumunu hürmetle Je göre iktııat ve tasarrufu gö.zönünde 
yadetmiş, kurumun reisini selamla • bulundurmalıyız. Her ıeyi idareli kul· 
mııtır. }anmak milli vazifedir. Hepinizi aay-

Alamet Erdem'in sözleri gı ve sevgi ile selamlarım.,, 
Fakülte dekanından sonra kürsüye Bundan sonra talebe davetlilere gU-

ıon sınıf talebelerinden 3613 Ahmet zel memleket mahsulleri dağıtmıı ve 
Erdem çıkmıı. arttırma ve yer.lir_n~lı törene son verilmiıtir. 
kullanma davasında, Türk gençlığının 
heyecanına tercüman olarak güzel bir 
konupna yapmıştır. 

Ahmet Erdem'den sonra talebeler
den Sabri Erdem, Emin Erdem ve 
mazlum da güzel birer konferans ver
miı ve Üzerlerine dilşen vazifeyi ifa· 

B. Cör~ll'ln 

verdiği nutuk 
ya ant içmişlerdir. Londra: 18. a.a. - Bahriye nazırı 
Bay Yuml Kemal Tengirıenk'in B. Vilson Çörçil bu gece saat 12.1~ te, 

konu§maaı İngiliz deni:ı kuvetlerinin zaferıyle 
neticelenen harp hakkında bir nutuk Talebelerden sonra kürsüye gelen 

1 vermiştir. B. Çörçil, ingiliz kuvet e
iktisat profesörü mebus B. Yusuf Kc- rinin kazandıkları mühim muvaffakı-
mal Tengirşenk iktisat ve tasarruf dl 
haftası münasebetiyle güzel bir ko - yctleri tebarüz ettirrerek, urs.~l~. a . l 

ingiliz denizaltısının salı gunu hır 
nuft!lCl yapmıştır. büyük alman denizaltısını torpclle -

General Ôzalp'ın ıözleri diğini sonradan bir zırhlı kruvazör 
Profesör Yuıuf Kemal Tegirgenk- filosu~a rastlıyarak bunlardan ikisine 

ten ıonra Ekonomi ve Arttırma Ku • torpil attığını, bu gemilerin gilçlilkle 
rumu reisi Balıkesir mebusu general üslerine dönmüş olmalarına rağmen 
Kazım Özalp aşağıdaki güzel konuş- herhalde harp sonuna kadar gayri fa-
masiyle haftayı kapamıştır: al vaziyette kalacaklarını töylemiştir. 

(Ba~ı 1 inci say! ada) 
Bir Alman tayyarui u~uyor ! 
Halk gözleriyle yaklaşmakta olan 

bir alman tayyaresini takip ediyordu. 
İngiliz avcı tayyarelerinin bu alınan 
tayyaresine doğru ilerlediği görül
dü. Aynı zamanda Uruguay sahil ba
taryaları ateı açtı. Alman tayyaresi 
uzakla'tı ve bulutlar arasında kay
boldu. 

Gemi hareket etti 
Nihayet Graf von Spee demir aldı. 

Arkaaında Tacoma olduğu halde ya
Yaf yavq koydan inmeğe başladı. Sa
hilde büyük bir gilrültü bajladı. Al· 
manların leh ve aleyhinde sesler yiik
seli yordu. Biraz eonra cep kruvaza -
rünün yanındaki Tacoma ile birlikte 
kara ıuları hududuna vardığı ve hu
dutta Arjantin ve İngiliz harp gemi
lerinin seri hareketlerde bulunduğu 
görülüyordu. 

Graf von Spee doğu - cenuba dof
ru ilerledi. Direkte büyük amiralhk 
bayrağı dalgalanıyordu. Biraz aonra 
kruvazör gözden uzak bulunuyordu. 

Saat 20 yi 3 daki:ka geçe, Montevi
deo radyosu ıu haberi veriyordu: 
"Graf von Spee kendi mürettebatı ta 
rafından batırılmııtır." 

Kumandan gemisini terketmedi 
Birkaç dakika sonra alman elçiliği 

şunu bildiriyordu: 
"Graf von Spee'nin kumandanı 

Langıdorff gemlıini terketmek iste
miyerek boğulmuştur.,, 

"Arkadatlar, B. Çörçil, Ursula denizaltısının, 6 
Dekan, profesör ve talebenin kı~ - destroyer himayesind~ ~l~ Köln ti- Kumandanın mektubu oe 

metil sözlerini istifade iJc dinledık. 
1 
pindeki alman kruvazor~~~ batırdı~ı- protestom 

Gençlerimizin hamiyet ve atak~sı. nı da bildir~iş, son:a sozu Mont~v~ • Diğer taraftan öğrenildiğine g8 -
karşısında iftihar duyuyoruz. Mıllt deo'daki denız harbıne ~ak.~et~ı~~ır. re, kumandan Langsdroff, hareketin
ekonominin inkişafına yarıya~ .hayır- B. Çörçil, silahlarını~ . üstunluğune den evel, Montevideo'daki alman el -
h faaliyete sizlerin bu iştir:ık ınızi~ ~- rağmen Graf von S~ee .nın har~ ~de - çisine uzun bir mektup göndererek 
hemiyet ve değeri büyüktür. Hepını- cck yerde bitaraf bır lımana ıltıcayı Uruguay hilkilmetini, zırhlının taml
se teşekkür ederim. tercih etti ğini, son:adan ~a. ~uharebe rine klfi derecede zaman vermemeain 

İktisat ve tasarrufun onuncu sene- edecek yerde kendı kendısını batır - den dolayı şiddetle protesto etmittir. 
ıinc girdik. Bundan 9 sene evel m~m- mağı tercih ettiğini söyl~ye:e~, M.on- Kumandan, bu mektubunda, 72 saat -
Jcketi iktisadi buhrandan kurtarmak. tevideo önlerinde yalnız ~ng~l~z A1ax, lik mühletin değil geminin harp yapa 
dü,mekte olan milli paramızın kıyme- Achilles ve Cumberland ı~ıl:z h~rp cak vaziyete, fakat hatta denize ta
tini korumak için iktisat ve tasarru - gemilerinin bulunmakta oldugnu ılA- hammül edebilecek bir hale getiril
fun en miiessir çare olacağı düşü~ü-, ve etmiştir. . meaine bile kafi olmadığını söylemit
lüyordu. O zaman ismini daima mın- Graf von Spee'ye karşı muvaf fakı • tir. Uruguay makamlarının bu hattı 

yapılacak tamirler için zarurt olan 
mühleti temdit etmemelerinden fiki
yet etmektedir. Kumandan, mektupta, 
13 kAnunu evcide Exeter'e taarruz e
derek onu harp harici bırakıtığını, son
ra kendi hasaratını tamire karar ver -
diğini söylemektedir. İngiliz bükü -
metinin, Rio de la Plata nehrinde, an
cak Uç milden ibaret bir bitaraf mınta
ka kabul ettiğine va:kıf olduğunu aöy
Iiyen kumandan. gemisi, Arjantin ve 
Uruguay hükümetlerinin kara suyu 
tellkki ettikleri mıntakaya girince, 
Lohas ad•ı civarında ingiliz kruvazö
rünün atctiyle karJılaftığını, bilmu -
kabele ona ateı açtığını izah etmekte
dir. 

19 u 65 geçe inlilôlı 
Montevideo'daki ingiliz orta elçisi 

Drake, hidhıeye bizzat şahit olduğu
nu bildinniftlr. Graf von Spee mahal
li ıaatle tam 19 u 55 geçe güneı ufuk
ta kaybolurken mlithit bir infilaktan 
sonra batmıştır. lnfila.It vuku buldu
ğu anda gemi mürettebatın bindiği 
sandallardan 2 mil lllftafede bulunu
yord\l. 

Geıninin içinde her ta.rafa petrol 
döküldilğil için ıeri bir yangın baıla
mit ve bütün Montevideo Okyonuaun 
bu noktasında yükselen muazzam alev 
sütunlarını seyretmiıtir. 

Kumandan kurtuldu mu? 
Montevideo, 18 a.a. - Ar
jantin kruvazörü Lihertad'
ın bir tahlisiye aandah Ad· 
miral Graf von Spee'nin ku
mandanını ve zabitlerini 
kurtarmıtbr. 

Alman cuniralı ve tayfalar 
Buenos. Ayrea'te 

Buenoa • Ayrea, 18 a.L - Graf 
YOD Spee zırh.Jısmm kunıandanı, 
erkanıharbiyesi ve diğer deniz -
elleri zırhlı battıktan sonra top
lıyan romorkörlerle buraya ıel· 
mitlerdir. 

Almanlar limanm askeri mm -
takumdaki otelde mevkuf tutu
lacaklardır. 

Tacoma ~zedeleri topluyor 
Montevidco, 18 a.a. - Alınan pet

rol gemisi Tacorna, Graf von Spee'
nin tahlisiye aandaUarına atlıyan mü 
rettebatını toplamıştır. 

Alınan tetebbüıü franıı:r:larm kuvetlı 
müdafaası karşııında akim kalını;rtır. Mev
cut intiba alman taarruzlarının ya~ıu:r: ·~ • 
kerleri değil :ıabit kadrol~rmda talı~ ett~r
mek ıayesine matuf oldug~ mer~~zın~ır. 

Tayyareler, pek az faalı~et ıoıtermıı -
tir. Bir kaç alma& tayyareaınin Franaa ıl· 
mal ve ıimall garbi mıntakalarmda uçtuk
lan haber veriliyor. 

beraizce Umandan çıktığı için tevddf 
edildiğini bildirmektedir. Graf von 
Spee'nin Tacoma'ya aktarma edilen 
sulbaylan ve efradı da tevkif edilmiı -
tir. 

Ncvyor1ı: Taymia, Graf von Spee'
nin Montcvideo limanına girdiği za -
man ciddt surette yara almıt bulun • 
madığı yolundaki iddiayı münakaşa 
etmektedir. Gazete şöyle diyor: gemi 
hasara uğramıştır, ve binacnalehy 
ingiliz topçuları mükemmel topçudur, 
yahut hasara uğrama.ınııtı, o takdirde 
alman bahriyelileri cesur dcğiUerdir. 
Fakat, Graf von Spee hasara uğramıı
tır. 

Liman mütlıül vaziyete girdi 
Montevideo, 18 a.a. - Royter: 
Graf von Spee'nin, tam Montevi -

deo'ya giren gemilerin ekseri zaman 
demir attıkları yerde kendisini batır
mıt olması Montevideo'da ıiddctli bir 
infial uyandırmıştır. Graf von Spee'
nin enkazı, limanda ıeyriacfaini müş
külleştirecektir. Bu enkaz, ancak di
namitle yapılacak uzun bir ameliyat
hn sonra kalkabilecektir. 

Uruguay hilkümeti, Admiral von 
Spee'nin havuzlanması için icabeden 
mühleti vermemiştir. Ordu baş ku -
mandam Führcr bu aebeple, kuman -
dana zırhlıyı kara sulan haricinde 
berhava ederek batırmasını emretmiş
tir. Bu hadise 17 kanunu evelde, saat 
20 de cereyan etmiştir. 

Hitler kararı nasJ verdi? 

akdlr edetne7.1er. Onun htlktbnet 
reisliii ile cümhuriyetm bafarcugı 
bu eaer zengin memleketler 61çü
aünde umumi bir demiryolu politi
kasınm tabii bir neticesi telakki edi
lebilir. Fakat bizim memleketimize 
göre bu itin azametli bir h11M11iyeti 
vardır. Yıllarca aiiren uzun harp, 
memleketin bütün maddi lanetleri
ni inaafsızca kemirmiı •• tükebnit
ti. Hükümetin mesul adamlannı 
bekliyen ve derhal yapılması icabe. 
den binlerce it vardı. Yeni bir dev· 
let yeni bir sistem ve nihayet yeni 
bir hayat kuruyorduk. Memleket dı
ımdan sennaye tedarikinin acı tec
rübelerinin ıstırabı henüz dudaklan
mızda yaıarken tabiatiyle bundan 
ıiddetle çekiniyorduk. Her teYe rat· 
men ayakta duran Türkiyeye bari-t
ten sermaye tedarik etmek belki o 
zaman bizim ıartlanmız içinde 
mümkün de değildi. Bizim yalnız 
tek bir hazinemiz vardı. Ona kuvet
le nüfuz etmek, toplamak Ye niha
yet bir kuvet halinde tebarüz ettir
mek lazımdı. Milli enerji. itte Ata
türk'ün büyük hükümet reiainin bi
ricik dayandığı en aağlam •• en ha
kiki kuvet bu idi. Hayal gibi görü. 
nen ıeyler bir demir hakikat halin
de her sene bir parça daha tabak • 
kuk ederek Erzurum'a v:ınldı. lfte 
eserin büyüklüğü ve derin hususiye
ti buradadır. Bu büyük it: tamamiy. 
le Türkiye halkının parası; türle İf· 
çilerinin emeği ve türk mühendiıle
rinin zeki kudretleri ve onun batın
da bulunan iradesi yüksek bükü. 
met adamlarının sayleriyle vücuda 
getiril~~tir. 

Aziz Şefimizin, Sıvas'ta tevakkuf
ları esnasında türk •anat zekumm 
iftihara değer bir abidesi olan bü
yük atclye karııaında türılc fen a
damlarına kar§ı ızhar buyurduklan 
yüksek takdir onun için nihayetsiz 
bir kudret ve hn eket vesilesi o!a
caktır. 

netle yadedcceğimiz Ebedi Şef Ata- yetle harp ederek muz~ffer. olan Ko: hareketi ve difer taraftan kendlıine 
türk : "- Bu işi yapmak lazımdır. modor Harwood'un amırallığe . terfı mevdu bin ki9inin hayatının meıuli -
Ba,lıyalım .. dediler. Faaliyete gi~i : c~~i~ini ~e kendisine İngilter.e'nı? e~ yeti karıısında, kumandan, tayfanın 
'ildi. o vakit b .. şvekil bulunan ~ıllı buyuk ~.ı§anlarından ol~ B~.ın 01.~ hayatını kurtarrnafa ve proteeto ma
, .. fimiz İsmet İnönü de Büyilk Mıllet nının şovalye Komandor rutbesın~n kamında da Graf von Spee'yi batır-
tecliaindc verdikleri bir beyanatla tev~ih edil~iğin~ bil.diren . B. Çurçıl, mağa karar verdiğini bildirmiıtir. 
rıl. malı kullanmanın tasc:rrufun denızlerdekı maglUbıyetlerınden dola- Ekm k I ti k .ı 

• w • d ı· ı 't ·1 ı d e ırını ve mu a ua teketi b•ıhr nd!ln k •rtı:ıraca •ını yı hıd et ı o an alman arın §ı ma e- ,. • • • 
\ediler. Meıeıe mühimdi. Hareket nizinde muht~l~f ingiliz ve bitaraf ti- tamır edilmantf 

Limana mensup birçok hizmet va
purları kurtarma işine yardım için 
harekete geçmitlerdir. 

Londra, 18 a.a. - Royter ajansının 
Amsterdam muhabiri, Hitler'in balı -
riye rüesası ve bahriye mütehassısla -
riyle aaatlerce müzakereden sonra, 
Graf von Spee'yi batırmak emri verdi
ğini bildirmektedir. Graf von Spee' -
nin etrafını kuf8tan demir çemberi 
kırmıya, alman hayatlarını korumak 
üzere, imkan niabetinde mahdut mü -
rettebatla teşebbüs etmesi imkanı tet
kik edilmiş ise de, deniz mütehassısla
rı, İngilizlerin gemiyi ellerine geçir -
melerine meydan bırakıldığı takdirde 
pek çok dakik alet ve edevatın ve ceb 
zırhlısında bulunan inşaata müteallik 
bir çok teferruatın sırrını öğrenmiş 
olacakları ınaluuru üzerinde ısrar et
mişlerdir. 

Ankara'dan itibaren Erzurum•:ı 
kadar uzanan mesafe içinde türk 
milletinin Şef'ine kar~ı gösterdiii 
derin muhabbet ve alaka bu mil!e
tin kalbinin ona kartı ne kadar u ', 
kadirıinaalık duygulariyle dolu c J
duğunun bariz bir ifadesidir. Çün • Ü 
o bizim sadece devlet reisimiz ~ ... 
ğil, her türlü ihtiras ve hi:slerin h '1• 

disinde nihayet bulduğu kudsi 1 "r 
varlığımızdır. Türk nıilleti onun ' :i
viyetinde ifadesini bulduğundan do. 
)ayıdır ki Milli Şefimizdir. Bütün 
türk valanda~Jarı onun emrinde 
mutii bir askerdir. 

ştı İşte bu fikri devamlı tat- carct gemilerını tayyarelerle bombar - Graf von Spee kumandanı mektu -
~~ c~miy:t teşkil olundu. dıman etmiyc çalıttıklarını, f~at bir ıbunda, Uruguay resmi makamatının, 
~n bugünkü gibi her tarafta netice alamadıklarını kaydetmigtir. e.zcilmle mutfakta ve eGııck fırJJP.nda 

Nevyork Times gazetesinin Mon -
tevideo muhabiri, Tacoma gemisi ıü
varisinin, icabeden resmi muamelitı 
ikmal etmeden, gemle) ne birlikte ha- N. A. KOÇOKA 
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2 bina yaptırılacak 
k 

1 

inşaaı kaı>alr zarf usuliyle eksiltmeye kon-Koyu n eti alınaca muştur. Kapalı zarf u.uliyle eksiltmesi 
3. 1. 940 çarşa:nba g!inu saııt 11 de Eskişe

Ankara Levazım Amirlici Satın hir Kor. Satın alma komisyonunda yapıla. 

M. M. Veknleti Satın Alma Ko
ırıisyonundan: 

Alma Komisyonundan: cnktır. Keşif bedel! 6'2189 lira. 94 kuru:;-
İ . .. • tur. Muvakkat temı.natı 4360 lıradır. $art-

1 - İki kliçük bina kapalı zarfla eksilt
ıneyc konulmuştur. Keşif bedeli 9699 lira 
8 kuruıı olup ilk teminat miktarı 728 lira -
dır. Kapalı zarfla eksiltmesi 29-12-939 cu
ma gün!! saat 14.30 dıs. ~ava satın al::la ko -
l'risyonunda yapılacaktır. Keşif evrakı her 
&un 49 kuruş mukabilin.de komisyondan a
lınabilir İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü 
lnaddelc~indc yazılı kanuni belgeleriyle tc
ıtıinat ve teklif mektupları ile muayyen sa
•tte.n. bir saat cvclinc kadar komisyona mü-

ı ~ ~m!r mı;s~ahkem ~cvk! askeri_ ha~ namesi İstanbul, Ankara. Lv. Amirliklcriy. 
tanesı bı.rl.ıkl.erının 44 bın kılo ~csılmış le Eskişehir Kor. &atın alma komisyonun
k~yun etı ihtıyacı kapalı zarf usulıyle ek- da görülebilir. 
aıl2trneyelhkol n~ım25uştub~·ri "k"-

939 
İstel:lilerin kanunda yazılı vesaik le ve 

- a esı - ı ncı ımun · pa • · kb 1 · 1 kO ·· ı 5 
1 li ti t 15 d t · d K 1 d temınat ma uz arıy e mez r gun aaat zartes g n ana e zmır e ış a a k d kl"f k 1 kO K 

t · 1 ,. · ı · • · t 1 k . c a ar te ı mc tup annı mcz r om. 
zmır evazım .. mır ıııı sa ın a ma omıs • na vermiş bulunacaklardır. 

yonunda yapılacaktır. (6492) 
3 - Tahmin edilen tutarı 19800 lira -

~acaatları. (6360) 16303 

ZiRAAT VEKALETi 

dır. 
4 - Teminatı Muvakkata akçası 1485 

liradır. 
5 _ Şartnamesi her ıUn mezkOr komii • ı 

yonda görülebilir. 
6 - İsteklilerin ticaret odasında kayıt

lı olduklarına dair vesika göstermek mec
buriyetindedirler. 

16425 

3 kalem (achr malzemesi 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Orak makinesi, harman 
makinesi, traktör ve bileği 

makinesi alınacak 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
aayılı kanunun 2. 3 maddelerin ve şart - Alma Komis?Tonundan: 
namesinde yazıh vesikalariyle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatmdan en 
az bir saat evcl vermiş olacaklardır. 

. (6306) . 16251 

Ekmek ahnacak 
Ankara Levazon Amirliği Satın 

Ziraat Vekaletinden: 
Alma Komisyonundan: 

1 - Zirai kombinalar kurumu ihti- ı _ İzmir tayyare birliklerinin 198000 
Yacı için orak makinesi, harman ma- kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliylc 
ltinesi, bileği makinesi ile traktör alı- eksiltrnerc ko'!-f"uşt~r: . 

, Z - Ihalcıı Z9-Bırıncıkinun - 939 cuma 
nacaktır. g.inü saat 15,S ta İzmirdc kışlada İzmir 

2 - Bu makinelere ait fenni şart- Lv. Amirliği Sa. Al. No. yapılacaktır. 
nameler zirai kombinalar kurumu 3 - Tuta~ı 21780 lira.dır. . 

.. • • • 4 - Tcmınatı muvakkatc akçcsı 1633 
tn:.ıdürliığiınden parasız olarak verı- lira 50 kuruştur. 
lir. S - Şartnamesi her glin mczk<lr ko -

3 - İstekiilerin şartname almak il- misyonda gör~le~ilir .. 
6 - lsteklılerın tıcaret odasında kayıt· 

lcre Ankara'da zirai kombinalar ku- h olduklarına dair vesika göstermek mcc-
rumu müdürlüğüne müracaatları. buriyetindedirlcr. 

( 5 ) 16346 7 - Eksiltmeye lttirik edecekler 2490 
63 l sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddele · 

LEY AZIM AMIRLICl 

24000 kilo ke~i kllı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

•hna Komisyonundan : 

rinde şartnamesinde yazılı vesikalariylc 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saa -
tından en az bir ııaat evci komisyona ver-
miş bulwıacaklaroır. (6413) 16340 

Çorap ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 100000 çift pamukla karışık yün ço

rap alınacaktır. Pazarhkla eksiltmesi 
22. 12. 939 cuma günü saat 15,30 da İst. 
Tophanede Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. yapı-
lacaktır. · 

1 - 22500 metre kanaviçe 1500 metre 
tepe urganı 230 bin metre gergi ipi yukarı. 
da yazılı üç kalem çadır malzemesi 21. 12. 
939 perşembe günü saat 11 de 1st. Topha. 
nede Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. da pazarlık
la eksiltmesi yapılacaktır. 
Şartname ve nümunclcri mczktl.r komis

yon.da &Örülür. İsteklilerin kanunt vcsika
lariylc ve tcminatlariylc belli saatte mcz
kftr komisyona rclmclcri. 

(6490) 
16423 

Üzüm alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 33000 kilo çekirdeksiz kuru üzüm 

alınacaktır. Kapalı zıırfla eksiltmesi 3. 1. 
940 saat 15 de Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7260 lira ilk te
minatı 544 lira 50 kuru5tur. Şartname ve 
n!imuncsi komisyonda görillür. İçinde ka
nuni ve ticaret odası vesikası da bulunan 
teklif mektuplan saat H de kadar kabul 
olunur. (6491) 

16424 

Kuru fasulya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

P. T. VE T. MUDORLOCU 

2 No. h Fincan ahna<ak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - Taahhüdün ademi ifasından do
layı 50.000 adet 2 No.lu fincan açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (12500) mu
vakkat teminat (937,5) lira olup ek
siltmesi, 8 kanunusani 940 pazartesi 
günü saat (11) Ankarada P. T. T. 
Umum müdürlük binasındaki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakat teminat 
makbuz veya l>anka teminat mektu
biyle kanuni vesikalarını hamilen 
mezkfir güıı ve saatte o komisyona mü 
racaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. 
levazım. lstanbulda P. T. T. levazım 
ayniyat §Ubesi müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. 

(5960) 15917 

Porselon izolatör 

ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için 2000 adet por
selen izolıltör açık eksiltmeye çıka -
rılmıştır. 

2) Muhammen bedel (1400) muvak
kat teminat (105) lira olup eksiltme
ı;i, 9 kanunusani 940 salı günü saat 
(15) Ankarada P.T.T. Umum Müdür 
lilk binasındaki satınlama komisyo -
nunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat mak 
buz veya banka mektubu ile kanuni 
vesikalarını hamilen mezkur gün ve 
saatte o komisyona müracaat edecek
lerdir. 

4) Şartnameler, Anknrada P.T.T. 
Levazım, İstanbulda P.T.T. Levazım 
ayniyat şubesi Müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. (6012) 

15966 

.... 7-

7 kalem spor malzemesi ah nacak 
Ankara Yüksek Ziraat EnstitiUü Rektörlüğündenı 

1 - Kurumumuz talebeleri için isim. miktar ve muhammen bedeli Ue mu
vakkat teminatı aşağıda yazılı (7) kalem spor malzemesi görülen lüzuma 
binaen yeniden 2. ı. 940 sah günü saat 11 de Rektörlük binasında müteşek
kil komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle ihale olunacaktır. 

2 - Spor malzemeleri nümunelerini görmek ve daha fazla izahat ve pa
ra!\ız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne müracaatla 
rı. (6398) l 0349 

İSİM 
Fransız flöresı 

Adet Muhammen Fi. Tutan 
75 

Teminat 
15 5 

Flöre yedek namlusu 
Kılıç 

30 2 ~ 

110 s 56 
Kılıç ıredek namlusu 
Flöre eldiven 
Kılıç eldiveni 
Maske 

20 
15 
10 
15 

2 
3,S 
3,5 
5,5 

"'° 52,5 
35 
82,5 

30 

Tesviyeci, Tornacı, Frezeci 

ve Demirci alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Mü dürlüğibıden: 

Fabr11cnlarımızda ı;alıııtınlmak üzere iyi tesviyeci, tornacı, frezeci, ve demirci 
alınacaktır. 1stcklilcrin imtihanları yapılmak üzere Kırıldcalc grup müd!irlüfü ile 
Ankara, İzmir ve Zeytinburnu sillh fabrikalanmız müdürlüklerinden birine mü· 
racaatlırr. (6447) 16411 

FAKÜLTELER ------
Açık eksiltme ilônı 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fe.kültcsi Direktörlüğünden : 

4. ı. 1940 perşembe günü saat 14 
te Ankara mektepler muhasebeciliğin 
de toplanacak olan açık eksiltme ko
misyonunda fakültenin 51 erkek ya
tılı talebesi için fakültede mevcut nü 
muneler~ göre kurn.1§ alınacaktır. Nü 
muncleri görmek istiyenlerin fakül-

j OKULLAR 

1 Elbise yaptırılacak 
Musiki Muallim 

dürlüğünden : 
Mektebi Mü-

1 - Musiki mualim mektebinin kız 
talebesi için 49 - 54 ,erkek talebesi i
çin 88 - 92 kat elbise yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedel 4467 liradır. 
3 - Eksiltme 2 ikincikanun 1940 

salı günü saat 15 te Ankara mektep-

24000 kilo keçi kıh 22-12-939 pazartesi 
tilnil saat 14 de İstanbul Tophane'de L V. 
iınirliği aatın alma komisyonunda mütc -
lhhit nam ve hesabına ar;ık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin bedeli 16800 lira ilk te
lhinatı 1260 liradır. Şartnamesi ve n.ümu
lle,;j komisyonda görülür. İsteklilerin ka · 
tıunt vcsikalariylc belli saatte komisyona 
lelmeleri. (6220) 16160 

2 - Tahmin bedeli 45000 lira ilk temi
natı 3375 lira.dır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda ıörill!ir. İııtekilcrin kanunt vc
ıikalariylc belli saatte komisyona gelme-

1 - 120 ton kuru fasulya 4. 1. 94-0 pcr-
5cmbc günü saat 14 de lst. Lv. Amir. Sa. 
Al. Ko. da müteahhit nam ve hesabına açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
21000 lira ilk teminatı 157S liradır. Şartna· 
mc ve nümuncai mezkur komisyonda görü· 
lilr. İsteklilerin belli saatte kanuni vcsi
kalariylc beraber Tophane komisyonuna 

te hesap memurluğuna müracaatları 
D. DEMIRYOLLARI Muvakkat teminat s2 liradır. 

ler muhasebeciliğinde teşekkül ede -
cek olan komisyon huzuru Jle yapıla· 
caktır. 

500 ton arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

~lrna Komiayonundan: 

leri. (6495) 19420 

Nakliyat yaptırılacak 
gelmeleri. (6493) 

16426 
İsteklilerin aynı gün ve saatte 

3 kalem vagon krikosu ahnacak mektepler muhasebeciliğinde müte

D. o. Yollan Satın Alma Komis • şekkil eksiltme komisyonuna gelme-
Se me r urganı alınacak yonundan: teri nan oıunur (6461) 15413 

4 - Taliplerin % 7,5 teminatlarını 
eksiltmeden bir saat evel mektepler 
muhasebeciliği veznesine yatırmış ol
maları lizımdır. 

1 - Kağızman Sv. grupunun 500 ton 
lrpaama teklif edilen bedel pahalı gö • 
rfildiltündcn yeniden kapalı zarfla cksilt
lheye çrkarılmıııtır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 6000 ton ıchir dahili nakliyat yap

tırılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 4. 1. 
940 saat ıs de Ankara Lcv. Amirliği satın 
alma Kom. yapılacaktır. 

Ankara Levazon Amirliği Satm Muhammen bedeli 5500 lira olan 
Alma Komisyonundan: üç kalem vagon krikosu 2. 2. 1940 cu-

2 - Tahmin edilen bedel 30000 lira 
•c ilk teminatı 2250 liradır, 

3 - İhalesi 25-12-939 pazartesi günü sa
lt 10 da Karaköac mıntaka satın alma ko
ıtıisyonunda :yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 13800 lira ilk te
minatı 1035 liradır. Şartnamesi komi•· 
yonda ~ör!ilür. İçinde kanunt vesikalar da 
bulunan teklif mektuplan ıaat 14 de ka-

1 - 12SOOO adet ıemeır urganı alınacak- ma gUnü aaat 15,30 da kapalı zarf ueu 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 21. 12. 939 pcr- lü ile An.karada idare binasında sa -
şcmbc gifn!i saat 11 de İıt. Tophanede Lv. tın alınacaktır. 
Amirliği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Fab-
rika ve Kastamonu mah olmak üzere alı· Bu i9e girmek iateyenlerin (412,50) 

4 - 1ıteklilerin teklif mektuplamu ı. 
hale aaatından bir aaat evci komisyona tes
lim etmit olmaları lizımdır. 

dar kabul olunur. (6488) 
16421 

nacak olan lııbu iplerin prtname ve nümu- liralık muvakkat teminat ile kanunun 
neleri mezkdr komisyonda gör!ilür. i .-....iğ" "kal t kl"fl "nl 

2 - İsteklilerin kanunt vesikalariyle tay n <>•• ı vesı arı ve e 1 erı 
tcminatlariyle belli saatte komisyona ,:1~ aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 

S - Evsaf ve pnnamcsi kolordunun::- Düwe.&. .U.:.-1 l·•-•L 
d'it""llcr·iliı;°ıi'ri1~;h'ir yerde görülebilir. A k Le Am' l"ğ" Satm 

- .. ı .... : lltAAA\ 
16427 

- ~ ... Joııu•"- v..-.nelerl J&.undır. 

Şartnameler parasız olarak Anka-
( 6267) lt:227 n ara vaznn ır ı ı 

S "" • ı k Alma Komisyonundan: 
1 g 1 r et 1 a 1 naca 1 - 4000 takını rüzglr elbisesi ve fotin 

40 60 T BI k T ty 1 k rada malzeme dairesinden, Haydar -
- on o u a a mata paşada tesellüm VC sevk §efliğinden 

Ankara Levazım Amirliği 
Alma Komisyonundan: 

üstlüğü alınacaktır. Pa.zarh:kla eksiltmesi 
Satın 21. 12. 939 pcqcmbc günü aaat 14 de 1st. 

Ankara Levazım Amirliği Satm dağıtılacaktır. (Mt4) 16410 

1 - Safranbolu garnizonu için alınacağı 
ilan edilen 96 ton ııi\r etine yükıck fiyat 
teklif edildiğinden kabul odilmcmiı tekrar 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

2 - İhalesi ZS. 12-939 pazartesi günü sa· 
Pt ıs de Safranbolu belodiyesindc yapıla -
takı«. 

3 - Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 
2? kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı 1584 liradır. 
S - Şartnamesi her ııün Safranbolu as • 

l:~ri Sa. Al. komisyonunda görülebilir • 
6 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret o • 

daJanna kayıtlı olduklarına dair vcsikala· 
tını ve 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 madde-
lerinde yazılı vesikalariyle teminat ve tek· 
lif mektuplarını ihale saatmdan bir saat 
Ocl saat 14 de kadar Safranbolu belediye
t indc As satın alma komisyonuna verme • 
lcrl. (63Ô3) 16233 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satan 

A ima Komiıyonundan: 
1 - Dokuzuncu kolordu mmtakasmda 

nıuhtclif garnizonlar arasında ..Y~pılacak 
tahminen iki bin ton eşya ve muhımmatın 
nakli kapalı zarfla milnakasaya konul • 
nıuştur. 

2 - Tahmin bedeli 30.000 lira ve ilk tc
ınlnatı 2250 lirııdır. 

3 - İhalesi 25 - Birinciklnun - 939 pa
ıartcsl ıUnU saat 11 de Erzurum satın al
rrıa komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi mcıkQr komisyonda 
mevcuttur. Arzu edenler her gün görcbi -

Tophane Lv. lmirllği Sa. Al. Ko. da ya. 
pılacaktır 

2 - Tahmin bedeli 35020 lira ilk temina 
tı 2626 lira SO kuru~tur. Nümune ve p.rtna 
mcsi komisyonda gör!iliir. İıtcltlilerin ka· 
nuni vcsikalariylc belli saatte komisyona 
gelmeleri. (6489) 

16422 

2 Pavyon yapt1rılacak 

Alma Komisyonundan: 
Beher kilosuna 2.2 kurut bedel tahmin e

dilen 4-0 - 60 ton Blok Tutya As.kert Fab
rikalar umum müdUrlUttl merkez satrıı al
ma komisyonunca 27. 12. 1939 c;artamba 
günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(990) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelcrindekci vesaildc komisyoncu ol
madrklarına ve bu iılc ali.kadar tüccardan 

Ankara Levazım Amirliği Satm olduklarına dair Ticaret odası vesikasiylc 
meıknr ıUn ve aaatte ltomis:yona müracaat· 

Alma Komisyonundan: lan. (6496) 
Eıkiıehlr garnizonunda iki adet pavyon 16428 

2 kalem yjyecek ah nacak 
Ankara Levazon Amirliği Satm Alma Komisyonundan: 

1 - Amasya garnizonu senelik ihtiyacı için aşağı.da cins ve miktarı yazılr be 
si maddeleri kapah zarfla satın alınacaktrr. Şartnameleri hergiin Amasya piya 
de alayı satın al. Kom. unda rörülcbilirtaliplcrin _hizalarında &österilcn tarihten 
bir saat evelinc kadar vesika ve muvakkat tcminatlarıyle Amaıya piyade alayı aatrn 
alma komiıyonuna teklif mektuplarını vermeleri. (6481) 16429 

Cinai Mlkdarı İlk Teminatı Fi İb. iÜn Saatı 
Sığır eti 70000 945 00 18 4 • 1 - 940 10,30 
Bulgur 66000 44S 50 9 5 - 1 - 940 11,30 

Yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komiıyonubdan: 

ı - Amasya rarnizonunun senelik ihtiyacı için apğıda cins ve mikdarı yazılı 
beş kalem besi ve mahrukat maddeleri açık eksiltme ile alınacaktır. Sartnamclcri 
satın alma komisyonundadır. İstekliler görebilirler. 

2 - Taliplerin hizalarında yazılı tcminatlariyle Amasya a.tterl aatm alına ko· 
misyonuna mUracaatlan. 6219 16159 

lirler. Cinıl Mikdarı 
Kilo 
305000 

9200 
85000 

100000 
7000 

İlk Te. 
Lr. Kr. 
1858 75 

Muhammen B. İbale cün ve 18ati 

20/12/939 9 da 
5 - Talip olanlar yevmi mcıkOrda iha-

le saatından bir saat evci teklif mektupla- Un 
rınr ltomiıyona vennis veya posta iJ,. ay. Sadeyai 
ıu saatte komlıyonda ltulunmuı olaca,dar. IArpa 
dır. (0307) 10235 Odun 

----- ---Sabun 

522 00 
191 25 
112 50 
236 25 

Lr. Kr. 
27450 00 

7360 00 
2SSO 00 
1500 00 
3150 00 

., ,, .. 
" ,, ,, 
u ,. ,, .. , ... 

Muh~elif yiyece { at.nacak . 

9 .. 
9 .. 
9 .. 
9 .. 

Ankara LevRzım Amırliği Satın Alma Komisyonundanı . . 
ı _ Aşağıda cins ve miktan yazılanların hizalarında gösterilen gün ve ""''"''u" """ "'c-ıı 7tpııacıı ••tır. ısteklılerm teminat 

fl"'lkbuz veya mekturl~riyle kanunda yazılı vesikalariylc ihale glinündcn bir saat eve !ine kaJar teklif mektuplarını Kdirnode 
tle$riyat dairesindeki &atın alma komisyonuna vermeleri. (6310). 16%38 

3 ~eıit kimyevi madde 
ah nacaktır 

Etlik Siatofajin Ji.boratuvan mü
dürlüğünden: 

İki bin kilo tetraklorur, iki bin ki
lo jeHltin, bet yüz kilo gliserin 
kapalı zarf usuliyle iatın alınacaktır. 

Hepsinin muhammen bedeli 7800 li
ra olup ihale 28. J2. 939 perıembe gil
nü saat 15 de Etlikte bulunan miles
sese binasında yapılacaktır. Teklif 
mektuplarının mezkfir gün ve saat
ten bir saat evcline kadar gönderil
mesi lazımdır. Muvakkat teminat 585 
liradır. Taliplerin 2490 No.lu artır
ma ve eksiltme kanununda yazılı vav
ııfları haiz olması ~rttır. Şartname 
mUeaseseden paraaız olarak verilir. 

(6476) 16416 

İ lôn tashihi 
Diıtofajin Laboratunn Müdür -

lüiündenı 
Ulus gazetesinin 7 ve 14 birinciU

nun 939 gUnlU nilshalarında intiıar 

eden ilanlarımızda yanlışlıkla (Hep
sinin muhammen bedeli 7800 lira olup 
ihale 28. 12. 939 pergembe gUnil saat 
15 de Etlik'te müe111ese binasında ya
pılır. Teklif mektuplarının mezkur 
gün ve saatten bir saat eveline kadar 
&"Öndcrilmesi lizımdır.) İbaresi Beh
ven dercedilmemiş olduğundan tashih 
ve tavzih olunur. ( 4677) 16417 

ELEKTRiK MÜHENDiSi 
ve tecrübeli aantral ıefi vazife arıyor. 

(Elektrik Mühendisi) nımuziylc İst: 176 
Posta Kutusuna yazılması. 7313 

Açık eksiltme ilônı 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesi DircktörJüfünden : 

4. 1. 1940 pcrşemıbe günü aaat ıs te 
Ankara mektepler muhasebeciliğinde 

5 - Nümuneler melctep müdilrlil 
ğündedir. (6457) 16396 

l adet Ensf rüman dolabı 

yıpllnlacak 
toplanacak olan eksiltme komisyo- Muaiki Muallim Mektebi Müdür 
nunda fakültenin 51 erkek talebesi lüğünden : 
için imal ettirilecek elbiselerin ima
liyesi eksiltmesi yapılaeaktır. 

Şartnameyi görmek istlyenlerin 
fakülte hesap memurlu~una müraca
atları. 

Muvakkat tc::ıinat 54 liradır. 
İıteklllerin aynı günde mektepler 

muhasebeciJiğine gelmeleri ilin olu-
nur. (6463) 16414 

ANKARA BELEDiYESi 

Ahşap malzeme ahna<ık 
Ankara Belediye&indeıu 
1- Otobüs idareai için alı.nacak o

lan ah§ap malzeme on beş gün müd -
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 1651 liradır. 
3- Muvakkat teminat (123,83) lira

dır. 

4- Şartname ve sairesini görmek 
istlyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 2/1/940 salı gü
nü saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (6437) 16381 

Satıhk hayvanlar 
Ankara Belediyesinden: 
Başı boş olarak sokakta zabıtai be

lediye memurları tarafından bulunup 
Atpazarında Kıbrıs hanında muhafa
za edilmekte bulunan bir dişi mer
kep, bir dişi hindi, bir horoz ,üç ta· 
vuk ve bir yaralı mer.kebin sahibi 
zuhur etmediğinden 19. 12. 939 salı 
günü saat on birde Kıbrıs hanında 
satılacağından hazır bulunan memu
rumuza müracaatları. (6486) 16,419 

Muhasip aranıyor 

1 - Okulumu:r: Konservatuvarı için 
3 adet enstrüman dolabı yaptırıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 645 liradır. 
3 - İhale 2 İkincikanun 1940 salı 

günü saat 15 te Mektepler Muhasebe
ciliğinden yapılacaktır. 

4 - Talipler % 7,5 teminat akçe -
sini ihaleden evet Muhasebecilik vez
nesine yatırmış olacaklardır. 

5 - Şema Okul Direktörlilğilndc
dir. 

6 - lifin vesair masraflar müteah· 
hide aittir. (6470) 

16403 

Kongreye dôvet 

Türk Veterinerler Birliği Reis
liğinden: 

Türk Veterinerler Birliğinin 1939 
yılı kongresi 23 Birincikanun 939 cu
martesi gtinil saat 14,30 da Türk Tif
tik Cemiyetinin Bent deresindeki 
merkez binasında toplanacaktır. Sa 4 

yın Azaların te§rifleri rica olunur. 
4735 

ENSTiTÜLER 

Bir Daktilo ahnacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitü

sünden: 
Maden tetkik ve arama enstitüsü 

için türkçesi ve daktilosu kuvetli bir 
daktilo imtihanla alınacaktır. Bu şe
raiti haiz talipler arasında yabancı 
dil bilenler tercih olunur ve yetmiş 
liraya kadar iicret verilir. 

Ticarethanelerde çalıımı§, usulü İsteklilerin mektep vesikası, doğ-
muzaafa vakif, tecrübeli, teminat ve- ruluk kağıdı, nüfus hüviyet cüzdanı 
rebilir bir muhasebeci arıyorum. Ya- ve dört adet vesika fotoğrafisiyle 

4736 tida ile enstitü genel direktörlüğüne Cinsi Miktarı Tutarı T_emınatı İhalenin 
Lira Kr. Lıra Kr. Şekli 

'°ulaf 1470.000 
240.000 
130.000 
144,000 

Kilo 83200 5660 K. Zarf 
İhale ıUnü 
27-12-939 
27-12-939 
27-12-939 
27-12-939 
25-12-939 
25-12-939 

Saatı 
11.30 
16 

banabatlı Ap. No. 6 ya milracaat. 

1 
birlikte 25. 12. 939 gilnüne kadar is-

-------------------- m\iracaatları. (6481) 16418 

1 uru fasulye 
1Tohut 
p · rinı; 

f'• deyağı 
S•bun 
l _akarna 

52.500 
7S.000 

150.000 

Kilo 37200 2790 K. Zarf 
Kilo 19500 2535 K. Zarf 
Kilo 39600 2970 K. Zarf 
Kilo 0037S 4269 K . Zarf 
Kilo 24750 1857 ~-Zarf 
Kilo 33750 Z532 K. Zarf 25-12·93!1 

3 kalem sebze alınacalc. 
An'rı"'"" T.evazım Ami.liği Satın Alma Komisyonundan: 

ıs 
15.30 

1 l.30 
ıs 

Aş:ı ıda c•r ve miktarı yazılı 3 kalem scb ze ayrı ayrı ve hizahmnda gösterilen günlerde e~slltme.si An n r~ lev~zı"! Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır Isı anaka ait teklif m~ktuplann•n silat l~ kadar m~ı:kur kon_ıı~) una .verılnıcsı (6.>l l) 16~39 
Cincı Mıktan Muhammen bcdclı tik temınatı Eksıltme tarıhı şcklı Saatı 
Prı; & 70000 Kilo 4200 Lira 315 Lira Açık 25-12. 939 ı+ 
Lah~a 56000 Kilo 3360 Lir 252 Lira Açık 25-12-93Ç 14.30 
Ispanak 90000 Kilo gooo Lira 675 Lira K. Zarf 26-12-939 1~ 

Elbise alınacak 
Gazi Terbiye Enıtitüıü Direktörlüğünden: 

1 - Okulumuz talebesi için kumaş, iıjçilik müte.ahhide ait olmak iizere elbise satın alınacaktır. 
2 - Aşağıda cins miktar ve muhammen bedeli yazılı elbiseler hizalarında gösterilen giin ve saatlerde ayrı 

ayrı ihalesi yapılacaktır. 
3 - Şartnamesini görmek istiyen okul idaresine mUracaat etmelidir. 
4 - İsteklilerin mezkur gün ve saatte Ankara'da Mektepler Muhasebe ciliğine yatıracaklnrı t eminat ma k-

buzlariyle birlikte mezkur Muhasebecilikteki komisyona gelmeleri. (6459) 16412 

Cinsi 
Er. talebe elbisest 
Kız talebeye tayyöı 

Miktarı 

220-230 
130-135 

Beher takımın Muhammen İlk İhalenin İhale günü !hale .aat i 
fiyatı bedeli teminat şekli 

33 7590 569,25 Kapalı zarf 3.1.940 
26 3510 263,25 Açık eksiltme 3.1.940 

ıs 

16 



.... -- - - -~--·· ....... -.... ,, ,,-,: ,,.~ .~ 

Tane Kunıı - Tane Kurt;: 

Sipahi 25 ( Meder.i kutu) 50 
Samsun 25 ( Me~cn~ l!t~c) 45 

Sipahi 20· 35 Samsun 20 30 
Yaka 20 30 Salon 20 35 
Çeşit 50 72,5 Çeıit 100 145 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - . -r FOS FARS OL, kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. =: 
Tatlı iştah temin eder. Vücuda devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak uabi = -buhranları, uykusuzluğu giderir. Muannit inkıbazlarda, barsak tembelliğiınde, Tifo, . Grip, 55 ---------.... -- Zatürrieye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta f&• =: 
yam hayret faydalar temin eder. =: 

:: • • . F O S F AR S O L'ün; Diğer bütün kuvet şuruplanndan üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETTE = 
=: KAN KUVE1 IŞTIHA ŞURUBU KAN, KUVET, 1ŞT1HA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal gös- 5 
E: ' ' tennesidir. ... Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulu·nur. =: 
~ı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r11111111111111111~1111111111111111111111111111ııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Güzel 
olmak 

• • 
ıcın 
~ 

Her şeyden evvel sıh
hatli ve parlak bir te
ne, lekesiz ve düzgün 
bir cilde malik olmak 
lazımdır. 

Sizin de cildinizi gü
zelleştirir, guddelerini 
besliyerek canlandırır. 

f4ô''~~~·~iik°hlr7e·~~ülı~··;;;h ... ;j\r~~KREMPERTEv''~~·;ti?'~~·ı 

i 
yapılış tarzındaki incelik dolaytsiy le, tenin fazla yağlanması- ! ~ 
na mani o lur. Yağsız ola rak hususi tüp ve vazo lar da satılır. i ~ 
.......... , .................. ,, .................... tlttl•llltMH•ttttttlllttltt• .. tllHlllllltHl 

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

ANKARA PALAS 
Büyük Salonlarında 

31 Birinci Kanun 1939 ak§amı 

"REVEİ LLON,, hazırhklanna başlanmfştır 
Masaları şimdiden tutunuz 

Muhasebeciye müracaat 

1 ~11111111111111111111111111111111111111!::. I - -
~ Piyano, piyanola ve § - -- -: müzik satış mağazası : - -: Akord ve tamir at t emin edilir. : 
: Yenişehir O rduevi karşısı : 

§ Dirim A part. N o. 2 4685 E 
.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

. ): .. ·. ,.,,.. -. : · .. 'l~: l. , . - ··: .'" ' ı . ~~.:·,. . · .. ~·:·'.·::·,. · · r:·~:·~ · . . . '··· . .... 

Pul meraklılarına müjde 20.000 ıır· aya a1 ... ınır Z ayi - Ankara Askeri Fabrikalar ida-
.ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!::, resin.den aldığım askerlikten terhis teı;ke-
E TARZAN ve OGLU : Yeni~ehirde Karadeniz apartı· .. r7rı:i. kaybettim. Yen.isini alacağımdan el-
: : ının alt d l • l Turk pullarını noksansız ve kısının hükmü olmadığı ilan olunur 
- Pek Yakında H alk ve Sus - man m a pu evı açı mı§trr. · - . : ı h kalpsız olarak ikma l edenlerin kol· 
: Sınemalarında - Aranı an er levazım vardır. Pul da 321 doğumlu Rüştü oğlu Hüseyin. 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllF alınır. . 7731 leksiyonu tel. 6138 4730 4739 

U' L U S - 20. inci yıl. - N o: 6601 

İmtiyaz Sahibi 
l sk ender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare E den 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümta z F a ik FENiK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 
~-======::::;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;:;;;.;:;;;;;;; 

ff:~==============z:::=============================================~ 

YENİ SİNEMA 
Bu Gün Bu gece 

Garry Cooper'in 

kendi hayatı, mesleği ve aıklan 
hakkında çevirdiği büyük eser 

KOVBOY'un AŞKI 
beraberin.de oyruyan: M erle Oberon 

Fransızca Sözlü 

Seanslar : 

14.45 • 16.45 - 18,45 Gece : 21 de 

HALK SINEMASI / 
BUGÜN BU GECE 

İki büyük film birden 

1 - RtO GRAND GOLÜ 

2 - SAVA~ DlYARI 

Seanslar : 
14.30 • 16.30 - 18.30 Gece 21 de 

12.15 de ucuz halk matinesi 
ŞİKAGO YANIYOR 

1 

SUS SİNEMASI 
Bu gün bu gece 

Türkçe sözlil büyük kome<li 

Ali Babanın mirası 
Nefia ~ark musikisi ve muhtesem 

Revü sahneleri 

Seanslar 

14 - 16 - 18 Gece 20.30 da 
12 de ucuz halk matinesi 


