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Dün İstanbul Ticaret Odasında yapdan 

Ticaret Vekilimiz alınacak 
tedbirlerin mahiyetini anlalh 
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Hükumet yeni vaziyete intibak edemiyen ihracatçıların 
yerine, icap ettiği takdirde, yenilerini ikame edecek 

Milli Şefimiz ismet lnönü Erzurum'da yapılan binaları gezerken 
(Malatya mebusu Nasuhi Baydar'm ıeyahat intıbalan 4 cU ıayfamızdadır.) 

İhracata konan 
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Mücadele 
ederken .. 

Falih Rılkı ATAY 
Harp hemen her tarafta ister is

temez bir pahalılık husule getirmi§
tir: hiç bir ıey olmasa mal fiyatlan
na sigorta artı§larmı zammetmek 
laımn. Sonra bilhassa muharip mem
leketler bütün faaliyetlerini harp 
aanayii üstüne teksif etmitlerdir. 
Mal bulmak imkanlan bir hayli da
ra1mı§tır. 

Bazı ıartlara röre makul bir pa
halılık haddini hükümet, sulh za· 
manındaki ekmek narhmda bile ca
iz görür. Fakat ihtikara müsaade 
etmez. 

Lüzumsuz pahalılık sebeple • 
rinden biri, spekülasyondur: mal 

• • -.,, ~....... -·· ··--·- •--:r 

ti~ek, sonra büyük fiyat f arklan 
ile satı§ yapmak! Bu hususta sıla 
inzibat tedbirleri almak hükümetin 
vazifesidir. 

Pahalılığın diğer sebebi, 1914 • 
1918 kıtlığının avdet edeceğini dü
tünerek, piyasadan lüzumauz mal 
kaldırmaktır. lhtikarla olduğu ka
dar bu ruh hnli ile mücadele etmek 
lazım 1 Cihan harbinde Oamanlı im
paratorluğu abluka edilen muharip 
devletler arasmdt. idi. Şimdi ise 
harp dı,mda olduktan başka, cihan 
kaynaklarını elinde tutan müttefik 
iki imparatorlukla ticari müzakere
lerimizi hemen bitirmek üzereyiz. 
Devlet fabrikaları eski fiyatlannı 
muhafaza etmektedirler; nakliyat 
tarifelerimiz değişmemiştir; çimen
to gibi bazı memleket imalatmm fi. 
yatları hükümet murakabesi altın
dadır; Numan Menemencioğlu'nun 
Londra ve Paris'te süratle tamamlı· 
yacağmı ümit ettiğimiz müzakere • 
ler bitip Fransa ve İngiltere, ve ye
ni iktisadi imkanlar sebebi ile, Bir
letik Amerika ve diğer bütün dev
letlerle mübadelelerimiz genişledi -
ği vakit, karımıza zannederken ne 
kadar zararımıza bir ihtiyatkarhk
ta bulunmuş olduğumuzu göreceğiz. 

Hükümct bir taraftan vazifesini 
yaparken, halkımıza da bu mücade
lede iki vazife dÜ§Üyor: 

1 - Ne gıda maddeleri ne de eş· 
ya bakımından Türkiye pİyasaıınm 
asla darlığa düşmiyeceğini bilerek 
ve düşünerek alım satım yapmak, 

2 - Pahalıla§an malı, eğer son 
derece zaruri değilse, almamak, ve 
muhtekiri fiyat düşürmeğe yahut 
ziyan etmeğe mahkum etmek! 

ihtikar mücadelesi, hemen her ta
rafta, halk ve hükümetin samimi 
ittiraki ile muvaffak olabilir. Şuna 
kani olmak lazımdır ki Türkiye'nin 
bu harpteki vaziyeti ile cihan harbi 
esnasındaki vaziyeti arasında hiç bir 
münasebet yoktur. Bir defa kurmu, 
olduğumuz veya mamullerinin fi
yatlarını murakabe ettiğimiz sanayi 
var. Hiç bir verııi arttınnadık; tari
felere zammetmedik; bundan sonra 
da iki büyük imparatorluğun müba
dele alemi içinde genişleyip ferah
lamak üzere bulunuyonız. Eğer bu 
kanaat herk~ste yer eder, mal top
lamak illeti geçer, ve biz spekülas· 
yon için toplanan mallara, piyasaya 
dolacak olan daha ucuzlan gelinci-

(Soau S iaci saTf ıd•) 

Sıhiye Vekilinin 
Halay' da tetkikleri 
Antakya; 19. a.a. - Sıhat ve içti

memnuiyetler 
de kalkakacak 

mai muavenet Vekili B. Hulusi Alataş İstanbul, 19 a.a. - Ticaret Vekili Naz. 
dün Hatay'a gelmiş İskenderun'da mi Topçuoğlu'nun daveti üzerine vali ve 

1. B S"k Q 'p . ..f . . belediye reisi Lutfi Kırdar, Cumhuriyet 
va ı · o mens er, artı mu ettışı, Halk Partisi İstanbul müfettişi ve villiyet 
hükilmet ve Parti erkaniyle kalabalık idare heyeti reisi Tevfik Fikret Sılay, 
bir halk kütlesi tarafından karşılan- mınta~a ticaret müdürü, oda re!sler! ve 

. .. • umumı klitlple gazete başmuharnrlen ve 
mıştır. Doktor Huliisı Alataş ogle ticari mahfiller erkanı ve manifatura. de· 
üzeri de §ehrimize gelmiş ve samimi ri, makara ithaUitc;ılan ve ayakkabıcılar-
tezahüratla istikbSl edilmiştir. dan mürek~cp bir heyet ticaret ve sanayi 

. . . . .. .. odası meclıs salonunda toplanmışlardır. 
Beledıyeyı, partıyı, hukumet kona- Toplantının mevzuu son zamanlarda 

ğını ziyaret ve vali Sökmensüer tara- muhtelif ithal ma.ddeleri üzerinde vaki 
fından şerefine verilen 75 kişilik zi- ano~mal tereffüler dolayısiyle Mdlı olan 

vazıyet etrafında konuşulmak, bu anormal 
yafette bulunduktan sonra Sıhat Ve- fiyat tereffülerinin önlenmesi ic;in ahnmrs 
kili jandarma umumt kumandam kor- ve alınmakta olan tedbirler hakkında ıılS-

. . . . ' kadarlara malQmat vermek ve ihtikarı ön.-
general Cemıl Cahıt ve vah ıle Yay- lemek üzere hükümetçe ittihazı mutasavver 
ladağı kayısına gitmiştir. Doktor Hu- kararlan bildirmekti. 
lQsi A1ataş bugün hastaneyi, ve diğer . Toplantıya vali L<ltfi Kırdar riyaset 
sıhi müesseseleri gezerek tetkikatta edıyordu. 

-.:.~-~---~- ..,_.,...,._.,_ 
Evetli kendilerine söz verilen manifa

turacrlardan Vehbi Bilimcr, manifatura 
(Sonu 5 inci sayfada) 

Bir İngiliz denizalhsı tarafından Elbe ağzında batınlan 
alman/arın Köln tipi kruvazörünün ıeması 

I 
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Vitrin müsabakası neticelendi 
lngili:ı BQ§vekili B. Çemberleyn 

~Yüksek harp 
Meclisi dün 
ictima etti 

Arttırma ve yerlı malı ha/tası dolayı•İyle 15 firmanın İftircikiyle yapı
lan vitrin müsabaka.. diin neticelenmİf ve müaabaka.cla kazanan ıu;,.a. 
lann isimleri te•bit eclilmiftiT. ( Htıberlerimi~ 6 ıncı •ayla.ela.) 

~ 

Toplantrda İngiliz 
Başvekili de bulundu 

Paris, 19 a.a. - İngiltere Ba1vekilt 
B. Çemberleyn bu sabah saat 9.20 de 
fransız harbiye nezaretine gelerek o
rada, general Gamelin ile konuşmalar 
yapmakta olan B . Daladiye tarafın -
dan karıılanmııtır. 

Yüksek meclis, bu sabah saat 9 da 
toplanmış ve 12 ye kadar devam et • 

(Sonu S inci sayfada) 

11 Admiral Graf von Spee11nin 
mürettebatı Buenos Aires'te 

faaliyetinde Her türlü harp bulunmalarına olmak 
. 

manı üzere 

LEİPZİG KRUVAZÖRÜ MÜRETTEBAT MEVKUF TUTULACAK 
• 

NASIL TORPİLLENDİ? 
Başka bir Rruvazöre de iki torpil isabet etti 

Londra, 19 a.a. - Bahriye nezareti tarafından verilen malfuna
ta göre, Bremen'i görmüt olan İngiliz denizaltısı alman vapuruna 
"dur" emri vermİ§ fakat tam bir ihtar ateti açacağı sırada bir al
man tayyaresi denizaltıyı dalmağa mecbur etmiıtir. 

Montevideo, 19 aa - Graf vonr----·--------------------------
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Spee'nin infiHlkı ve z:iyaı yüzünden 

insanca telefat olmamıştır. Filvaki 
ceb kruvazöründe kalmış olan müret -
tebat, infilaktan evet filikalara bine -
rek gemiyi terketmişlerdir. Mürette -
batın ekserisi Tacoma adındaki alman 
kargosu tarafından alınmıştır. Bu kar
go, üç yüz otuz kişiyi hamil olduğu ~ 

halde Montevideo'ya gitmiştir. Bu 330 
kişi, mevkuf tutulacaktır. Diğer al -

(Sonu S inci sayfada) 

Tayyare daha uzaklaşmamış olmak- r--------------------..,....----------
la beraber, denizaltı hemen tekrar su 
yüzüne çıkmıı ve Bremen'e bir kere 
daha "dur" emri vermiştir. Bremen bu 
emre itaat etmemiştir. Denizaltı tek
rar ihtar ateşi açacağı sırada tayyare 
tarafından dalmağa icbar edilmiştir. 

C. H. P. Meclis Grupunda 

24 saat sonra denizaltı gemisi, üç 
kruvazör refakatinde bir cep kruvazö
rü görmüştür. Denizaltının kumanda
nı bu gemilerden hiç olmazsa birine 
hücum etrneğe karar vermiştir. İlk 
torpil Leipzig kruvazörüne isabet et
miştir. Diğer iki torpilin büyük bir 
kruva7.Öre isabet ettiği zannedilmek
tedir. Dördüncü bir torpil düşman ge· 
milerinin arasından geçmiştir. 
Düşman gemileri tarafından takip 

edilen denizaltı gemisi ancak karan
lık bastığı zaman vaka mahalline dö
nebilmiş ve deni7.in yağ ve petrol ta
bakasiyle örtülü olduğunu görmüş

tür. 
Leipzig'den başka en az büyük bir 

kruvazörün ciddi surette hasara uğ
radığı ve en az bir alman harp gemi
sinin limanına dönmediği muhakkak· 
tır. 

Hariciye ve Milli Müdafaa 
Vekilleri izahat verdiler 

Ankara, 19 a.a. - C. H. P. Meclis Grupu bugün "19-12-1939'' 
saat on beşte reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın batkanlı -
ğında toplandı: 

C. Halk Partisi Umumi 

İdare Heyetinde 
C. Halk'Partisi Umumi İdare 

Heyeti, mutat olan haf talık top
lantısını dün öğleden evel yap
mış ve Partiyi ilgilendiren mev
zular üzerinde kararlar vermiş
tir. 

1 

İlk defa söz alan Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu son dünya hadisele
rini ve bilhassa bunlar meyanında bi
zi uzaktan yakından alakadar eden 
hadiseleri izah ederek umumi heyeti 
tenvir etmiştir. 

Bunu müteakip Muş mebusu Hakkı 
Kılıçoğlu'nun bir takririnden istifade 
ederek milli müdafaa işleri hakkında 
etraflı beyanatta bulunan ve mütead· 
dit hatiplerin gene bu mevzu etrafın · I 

(SoDU Sinci sayfada), 

. 
Fin/andiya'da 17 günlük bir laııladan sonra SoıJyef tayyare

leri tekrar faaliyete geçerek muhtelif yerleri bombardıman et
mi§lerdir. Cephelerde harp devam etrrıektedic. ~,Z,.ıiz, beyaz. 
lar giymiı Fin a!kerlerinin karlı havada h&ıı .:lıat yapı§larınc 
gö•teriyor. (Haberlerimiz 3 üncü sayfadadır.). 
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c DIŞ POLiTiKA J 
Sulh ihtimalleri 

:.\lmanya yanlış hesabı neticesin· 
de girdiii çıkmazdan kurtulmak 
için iki çare arıyor: harbin sahaemı 
reniılettin:nek, Polonya'nm iıga
Jindenberi gİrİ§tiği sulh taarruzunu 
İnkişaf ettirerek lngiltere'yi ve 
Fransa'yı sulh yapmıya ikna etmek. 

Harbin sahasını geniıletmek için 
Ümit bailadığı devlet Sovyet Rusya• 
dır. Fnknt Sovyet Rusya'nın Roman· 
Ya ve Balkanlar üzerinden yürüme. 
ai Nazi politikasının hedeflerine uy
gun değildir. Bir defa hala vaz geç· 
lnedikleri hayat sahaıı politikalan 
~ardır. Sonra ltalya'nın böyle bir 
2eniılemeğe muvafakat etmediği 
aon birkaç giin içinde en kati bir İ· 
fade ile &Öyleninittir. Bu ıebepl~dir 
ki Nazi gazeteleri Sovyet Rusya'ya 
Hindistan yolunu göstermektedir~ 
ler, Filhakika Sovyetlerin böyle bh
iatikamet üzerinde yürüıneğe teıeb. 
büa etmeleri kendilerini derhal ln
giltere ve Franaa ile kartı karııya 
retlrecek ve binnetice Almanya ra· 
hatlıyacaktır. Sovyetlerin Almanya• 
Yı içine girdiii çıkmazdan kurtar• 
inak için böyle bir macerayı göze 
aJıı.cakları çok §Üphelidir. 

Fakat harbin aahaımı geniılet· 
tnek yolundaki bu faaliyetle yanya· 
l\a. bir do ıulh taarruzu devam edip 
gidiyor. Sulh taarruzu muhtelif 
memleketlerde ayn ayn tekiller a). 
tnııtır: inailiz halkma harbin deva. 
anına lüzum kalmadılı anlatılmak 
isteniyor. Almllnya'ıırn İngiliz İm• 
Paralorluğu hakkında bir kaııti ol· 
rnadığı ve yalnıı: ya~amak için ıarkt 
Avrupa'da hayat aahasma ihtiyacı 
olduğu bildiriliyor. Eğer lnrıiltere 
huna ra-zı olurşa, iki dev)et arasın· 
da ebedi sulh münasebeti kurulmuı 
olacaktır. 

Fransızlar için kuJlandan arcü • 
rnan batkadır: Almanya'nın Fran· 
•a'dan bir kanJ yer istemediği, hat· 
ta alman askerlerinin fransız asker• 
leıiy)e harp yapmadıkları aöylen
bıektedir. 

Bitaraf memleketlerden her biri
nin vaziyetine gör~ de alman •ulh 
taarruzunun tabiyeııi deiiıiyor. Ko
münist aleyhtan olan ispanya mil
letine, Almanya'nm Sovyel Rusya· 
Ya kar~ı harekete g~mesi için aulh 
Yapması icabetti~i, eli kolu bağlı 
kaldıkça. antikomintem paktm ica• 

batını tatbik d Jı.F.~\\Qm~ .--
de ise ' .lpıfaçak olan sulh müzake. 
r-eleri~de Rusya'nın yer alacalı bil. 
dirillyor. Dlfcr taraftan ticaretleri 
müteessir olan Hollanda VQ Belçika 
gibi memleketlerin 1'alkına da kur. 
tıduı çareıinin ancak ıuJhta oldu • 
iu anlatılmak isteniyor. 

Fnk t bu ıulh taarruz\lrmn inkl
ıaf etıiiii iddia edilemcı:. Çünkü Al· 
nıanya'mn sulhtan anladığı, k'!'ndi 
kabul edebileçe!i aulh demektir. 
llöyle bir ıulh devamlı ıulh ot,_,mu. 
Belki yeni taarruz hamleleri yap· 
nıak için bir hazırlanma bir dinlen• 
ın~ devresi olur. 

lngiJiz ve fro.mn2': devlet ,adamlan 
hunu bildUdcri içindir ld sulh taar· 
ruzuna kı;ırşı vaziyet almışlar• 
dır. Geçen!crdc lngiliz hariciye ve• 
kili H~lifııka, lngiltero'nin ıulh PO· 
litilcaf1J11 büyük vuuıhla anlıt.ttı. Ar· 
kaşındım B ovekil Çcmberleyn de 
ham ve sulh hedeflerinden bahset· 
ti. Ba§ve1 ile göre, hArp hedefi mu. 
zaff er olmaktır. Sulh hedefi ancak 
bund n aonrn taayyün edecektir. 
Fakat Polonyo'nın tahliyeısi, Çekos
lovnkyl\'nrn kurt\lhıfu ve her Avru
pa devletine aiik\ln i~inde . çahama 
§artlarının temini lnr,iltcre'pin Üze· 
ı-inde ısrp.rla duracağı meselelerdir. 
Bunlardnn ba~kıı Daladiye de ken· 
disine ma.haua vuzuhla Fransa'nm 
kabul edcbilecc "ii sulh şartlannı İ· 
zah etmi~tir ki bunlar lngiltere'nin 
§a,.tlarından ayrı delildir. 

Geçenlerde ingiliz Lordlar Kama· 
rasında ıulh imkf\nl"'"' üıerinde bir 
ıniinal<~ıt• olm•ıııtıır. Bu meclisin &. 
zalanm! n Lord Oarnley tarafın· 
dan söylenen şözler, İngiltere hü • 
k iimetinin Ş\llh hakkındaki görü. 
§Ünden ayn bir görüı ifade eder
ini§ gjbi bir tefsire m\İ$aittir. İngil 
tere Avam ve l..ordlar Kamllrasm
daki münak §alıırı tehir ederken 
hu memleketin ne derece geni§ bir 
hüriyet hava.aı içinde ya,adığını 
hatırlamak luımdır. Bintlenaleyh 
bir mc-buaun ~ıkıp da ingilia hükü. 
nıetioi, hıırbe girdiği için ve yahut 
da sulh yapmadıib için tenkit etme· 
ai pek tııbiidir. Bununla beraber, 
l..ord Dnrnley sulhtan bahsederken, 
hunun Na:ı:i Almımya•sının tıısavvur 
ettiği sulh olmadığı da a§ikardır. 
l..ord Halifaks'ın zövle~iği ızibi, baş
ka memleketler, Lordlar Kamara· 
ıındaki bu mÜzftkere hakkında hü
küm vermezden evel söylenen nu· 
tukların metnini aynen okumalıdır-
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Ruslar Suomosalmi'de 17.000 esirveölü vermişler 

Finlandiya i(in kati 
dakika y klaşıyor 

Rus tayyareleri gene faaliyete geçtiler 
Londra 19 a.a. - 17 gündenberi ilk defa olarak Sovyet tayya

releri dü~ Helsinki üzerinde uçmağa teş«:bhüs etmitlerse de daha 
15 mil mesafedeki Sippo' da bulunan aahıl bataryalan tarafından 
uzaklaştırılmıtlardır. 

Diğer taraftan ııovyet tayyareleri I ~ O ,.. .........._, &s• 

Finlandiya'nın merkez kısmı üzerinde 1 B i r Rus z 1 r hl ıs 1 
uçmuşlardır. 

Göllerin sathındaki buz tabaka.~ı b ti rl 1 m .iŞ ' 
ıimdi en ağır tanklara da tahammul a . 
edecek derecede kalındır. Sovyet or
dusunun tensik edilen kumanda heye
tinin yeni taarruz usulleri kabul etti· 
ği bildirilmektedir. 

Ru• tayyarelerinin akınları 
Ameıterdarn; 19. a.a. - Tenska 

Nottsburo, bu sabah, Sovyet tayyarep 

Helsinki, 19 a.a. - Buraya 
gelen bazı haberlere göre Fin· 
landiya aahil bataryaları bu -
gün nısların 23.370 tonluk Ok
liabrskair.. Revalutsiu zırhlısı • 
nı batınnıştır. 

lerinin Viipuri civarında bombardı - u a COCA: !J(JIJt1';,.....___,..iJIO 
man ettiklerini haber vermektedir. 

Tehlike itareti saat ıı de verilmiş· derdikleri zannolunuyor. Rusların 
tir. Yaklaşan 18 tayyareden dördü şimdiye kadar elli bin nefer, 250 tank 
şebin! varmağa muvaffak olmuştur. zayiat verdikleri söylenmektedir. 
Filotilla halinde uçan bu tayyareler, Kati dakika yaklcgıyor 
sahildeki kuvetli hava dafi topların- Times gazetesinin askeri muhar • 
dan uzak ge~mek için, şimalden do - riri bu sabahki makalesinde: Finlln· 
Iaımıyorlardı. diya için kati d kika yaklaşıyor, di-
Ruı tayyareleri şehire yakın bulu· yerek şunları yazıyor : 

nan Malın tayyaro meydanına ulaş • " Kızılordunun, Kareli berzahında
mağa teşebbüs etmiılerdir. Helşink~- ki Mnnnerhcim hattını asla aşama • 
nin uıak bir varo~unoa bulunan Frı- ması muhtemeldir. ÇUnkü Rus kıta -
etricsberg garı civarında bir tarla or- !arı hemen hergUn bu hatta hücum et. 
tasına dört bomba dü~müştür. Sefa· mişler ve hiçbir muvaffakıyet elde 
retlerin iltica ettikleri, Helsinki'ye 20 etmemtglerdir. 
kilometre mesafede kain Granculla • Bir yandan da, Rus kıtalan, şimal 
da tehlike işareti verilmiştir. buz deniz\nde, Salmijarvi'den cenuba 

Viberg'da kua tehlike işareti ve - doğru ağır ağ1r ilerlemekte ve bu 
dlmit ve dokuz tayyare tehi~ ve ci· mıntakada, hudutta tiddetli muhare
varı üzerinde uçmuılardır. Bır tay - beler cereyan ettiği haber ve~il~~k • 
yare düıürütlmüştür. }-Java bugün çok tedir. Bu mıntakada, daha iyı mus~~
berrak ve bulutııuzdur. Bundan dola- Jah ve mücehhez Rus kıtalarının go
yı yeni hava taarruzları vukuundan 1 rünmesi manidardır. Finlandiyalılar, 
k~rkulmaktadır. 1 her§cye rağmen, piyade suba~ların~n 

Vç tayyarenip Viipuride: diğer iki g~~çl~~~, tecrübesizliği ve ta~~ye .?ıl· 
tayyarenin Kareli cephesi hatları Ü· gısızlıgı karşı&ında hayrete du§muş • 

uTra"Y1a'l-eTffi1.ı'\1firj)ü1n citv°i~~il<ıa ı .. .,..t;.. Rusların vaziyeti 
bir hastaneye, binonm Ü!'tiinde büyük Amsteradm, 19 a.a. - Finlandiya
kualhac; i aretleri bulumnasınJ rağ • dan alınan haberlere göre rualar Mu
mcn, bomLa "tmııhırdır. Gerek bu omaııalnti mıntaaksında tam bir mağli'ı· 
bombalard•n gerek bu sabah Helainkl biyete uğramı9lar, takriben 17.000 ki. 
varo§ları üzerine atılan bomb~lardan şi esir ve öHl bırakmışlardır. Fakat 
ölen bulunduiuna dair haber yoktur. cenup cephesinde, vaziyet finlandiya-

Buglin Helainki etrafında uçan 1 ıııllr için ciddile,miıtir. lllnlandiyalı
Sovyet tayyareleri, hava meydanına ! lar, bu cephede Koakamo'yu kaybet • 
büyilk bombalar atmııhırsa da bu bom· mişlerdir. Ruslar saatte 70 kilometre 
Lalar hedefe isabet etmeyip civar or - yapan çok süratli tanklardan kullan
mana dUşmUştUr. Finlandiya tayyare - mışlarsa da. finlandlyalılar tank dafl 
leri bir ruı tayyareaıini düşilrmüttür. topları kullanarak muhtelif noktalar-

Kar§llıklı kuvetler da mukabil taarruzlara geçmiılerdlr. 

Londra; 19. a.a. - Reuter ajanııının Sovyet tebliği 
Halsini(i'den öğrendiğine göre, Mos- Moskov~ 19 a.a. - Tebliğ: 
kova garnizonunda iki yüz bin nefer, 18 lı:tl.nunuevelde sovyet kıtaları 
Norveç hududu boyunca mevcut Fin- Murmanık istikametinde Petsamo' -
lilndiya lstihkfimlarını arkadan kujat- nun 85 kilometre cenubunda.ki Pit -
mış olan alayları takviye etmek üzere kajarvi'yi iıgal etmiglerdir. Diğer is
Flnlandiya'ya gönderilmiftir. Yapılan tikametlerdc küçük keşif milfreıeleri 
bir hesaba nazaran, Fintandiyalılar, arasında müsademeler olmuı ve Kare-
500.000 Sovyet askerine karıı harp et· li berzahında şiddetli topçu ateşi kay
mektedirler. Petaamo ile Sella arasın- dedilmiıtir. 
da, Sovyetlerin on fırkası vardır. Sel- Tayyarelerimiz muhtelif bölgelerde 
liil ile Ladoga gölünde keza 10, ayrıca faaliyete geçmiştir. 
Kareli'do 10 fırkaları vardır. Fintan- BaltJk filomuz Bjorlcö bölgesinde 
diya'nın seferber edebildiği efrat ye· sahil bataryalarını bombardıman .et -
kunu 350 bindir. Sovyetlerin, Manner- mi,ılr. 

heirn hattını yarmak üıere, Kareli Bir rıı• lırkaıının akıbeti 
berzahına da takviye kuvetleri gön • 

lar. Bununla beraber, bu nutukların 
hulasası okunduju zaman da mü • 
zakerenin takip ettiği cereyanı ve 
vardıiı neticeyi anlamak mümkün· 
dilr. Almanlar Hollanda ve Belçika 
hülcümdarları tarafından yapılan 
sulh tekllfinin İngiltere ve Fransa 
taTafından kabul edilmemesini, bu 
iki demokrat devlet aleyhine pro· 
paganda yapmak ıçın istismar 
etmektedirler. Diyorlar ki sulh kon· 
ferıın:u toplanl\hilirdi. Bir f avda çık· 
mtua da ne zararı olurdu 7 İ§te İn· 
giliz lordu böyle bir propaganda şi
Jahını Alınanya'nın elinden almak 
içindir ki lngiltere'nin ve Fransa'· 
nın milzalıereye hazır olduklarını 
blldirmelerine taraftardır. Fakat 
Lord Hatif akı'ın korktuğu vaziyet 
meydana gelmiştir: alman propa· 
gandasını silahsızlandırmak için 
Darnley tarafından ileri ıürülen fi. 
kir, timdi alman propagandasının 
elinde yeni bir silah olmu~tur. An· 
cak alman propagandasının her si
lahı gibi bu da gürültüsü çok, teh
Ukesi az olclD bir silahtır. 

A. Ş. ESMER 

Helainki, 19 a.a. - Suomusalvi ha
rekatı esnasında finlandiyalılar bir 
rus fırkasını ilğır zayiata uğratmışlar
dır. Bu fırkayı göl Uzerine ricate mec· 
bur ettikten sonra finlandiyalılar gö
ltin bur:larını kırmıtlardır. 

Finlandiyalılar, sovyet kıtıılarına 
bırakmak mecburiyetinde kaldıkları 
arazide, önlerine geleni tahrip etmek· 
tedirler. Rus kıtaatının istifade ede • 
bildiği muvasala yolu, çok uzun olan 
şimal buz denizi, çölüdür. Bu hat bo· 
yunça mevcut olan demiryolu finlan
divalılar tarafından kısmen tahrip e
cliİmistir. Ruslnr. işgal ettikleri mın· 
takal~rda kıtaatı yerle~tirmek için 
takma evler getirmek meeburyietinde 
kahyorlar. Norveç hududu iiı:erindeki 
Gleb de bulunan ortodoks kilisesi yan
mıştır. Ruıolar, cenuba doğru akına 
devam için külliyetli kıtaat scvket -
mektedirler. 

Sovyet kıtaları, Petsamo mıntaka· 
sını müdafaa r'den Finlandiya kuvet • 
leıini çevirmek hususundaki hareket
lerinde muvaffak olamamışlardır. 

Bu hareketler esnasında Sovyet kı
taatı, bazı küçük Finlandiya müfreze
lerini takip ederek Norveç hududunu 
ihlll etmiglcrdir, 

Garp cephesinde 
~arpıımalar 

Almanlar1n iki 

müfrezesi tardedildi 

COmhurlyet 
Türk mühendislitfnln hak 
ettiği takdir 

Yunus Nadi, Cilmhur.reiai.miı:in Erzu· 
rumdan dönü&ıe Sıva. ılmcndifer atclye
lerini gezerken türk mühendislerine kar· 
ıı ifade ettiği takdir ve iltifatı bahis 

Par.la; 19. a.a. - Havas ajansı, as- mevzuu ederek diyor iki : 
kcro V'"""iyct hakkında AU malftmatı "Türk ınühcııdisliği en salahiyetli di · 

' - • lin en ha:klı takdiri ile en yilkaek müki • 
veriyor : fatını almııur.,. 

DUn. Moselle'in şarkında, ve cep· "En sallhiyetH dil,, derken, yalnu 
· Devlet Reisimizin yüce mnkamını kasdet-

henin garp müntehasındaki mıntaka- miyoruz. Bizim devlet reisimiz yiikı;ek 
da, alınanlar tarafından, yeni bir ufak ilim ve fen işlerini tetkik ve tenkit ede -

bb .. ·· 1 t Alman bilmdc meziyetiyle de mümtazdır. O, mü-
taarruz teşe usu yapı mış ır. - hendislerimizi takdir ederken. başarılan 
ların, bu mıntakada evelce yaptıkları itlerde bu takdir liyakatini iyiden iyiye 
taarruz te§ebbüaleri gibi, bu da, oto- ölçen bir kanaati tebelhir ettirmekten baş-

"l "hl · 1 ·· k .. Cl ka bir şey yapmıyordu.,, 
matik sı a arın ateşıy e pus ur u • Eserleriyle iolcri hrııet İnönü'ne be -
müştür. ğentlirınek ı;urctiyle kayıtsı:ı: ve şartaı:ı: li-

Bir fransız kıtası, Vosgea ormanı- yakatlarının imtihanını parlak bir 'ekil
. · l"kl · d 1 h 1 de veren tilrk milhendiılerinin memleke · nın derın ı erın e, a man at arının tin umran f~aliyetindcki büyiik hizmc-tle-
içine sokulmuş, bu hatları aşmış ve rini kaydeden muharrir, bilhassa şimendi · 
alman arazisinde birkaç kilometre fercillk faaliyetinden bahsetmekte ve bir 
. · · ' kr. d ı siırıi imkansızlıklara ve itirazlara ra.fnıcn ılerlemıştır. Bu hare at esnasın a, bu si;raseti ısrarla y\iruten ;llaşvekıl İs· 
fransız kıtası bir alman müfrezesiyle met Incimi'nl.ın muvaffakiyetini tebarüz 
kars.ıJas.tığından S$rp arazide şiddc:tli ettirmektedir. . . . 

• -:ı ' • Yunus Nadı dıyor kı : 
bir müsademe olmugtur. MUsademı= 9233 • 24 te "Anadolu hattını sııtm a • 
fransızlar lehine cereyan etmiş ve iki- lahm mı almıyalım mıl''. diye .d.üşün.ü~k;n 
• ha ikisi yedek subay olmak Ü· "bu hattı alırsak acaba tliletebılır mıyız.,, 

sı su y, diye endişe edenler de vardı. Aldık ve her 
zere dört alman esiri ahnmı~tır. A • halde kı,ımpan.yadan daha iyi işlettjk. 
mirsiz kalan alman milfrozesi çekil- llk tlmendifcrlerin inşaııın.ı ccncb~ ser-

. • maye ve tekniğine tevdi e~tık v~ :rıya_nlı 
mıştır. olduğumuzu anlamakta ı:ec\kmedık. J'urk 

Rhin glizerg§hında ve nehir üstün- mühendisleri ve tUrk işc:lliil a~ iti ba -
de her iki taraf arasında şiddetli tü- ~armak liyakatini kendinde bulmakta ge. 

' · · · · · ' cikme~li ve bugün yapılan Erzurum hattı, 
fenk ate~ı teatı edılmıştır. sermayesinden işçiliğine kadar, tamamen 

Fransız •abah tebliği 

Faris; 19. a.a. - 19 kanunevel sabah 
tebliği : 

türk olan bir eserdir. 
Reisicümhurumuz sayın İsmet İn5nil'

nün türk muhendisliğini tebrik eden kıy· 
metli takdirlerinaen Başvekil İsırıct İn8· 
niı'ne de büyük bir iftihar hissesi ayırmak 

a. a. Matbuat servj:s/ 

pek 7erlndedlt'. y ~ ~yet bu ~il!'ik . .,. 
•erde tilrk milletının ylikaek kabılıyeotın • 
den parlak bir nümune görmek 15.znn .. 
drr.,. 

Yeni Sabah 
Hariciye Vekilimizin beyanatı 

Hüseyin Cahit Yalçın, Saracoilu's:ıua 
Joumal de Geneve'e vcrdi&i beyanatı tah
lil etmektedir. 

Saracoilu'nun ııazctııci ile konuı;umen 
çok mühim noktalara tcmııs ettigini. ve 
cümhuriye tinkıl5.bından sonra turk sıya-
11etinin lngillz ve fransız siyasetine bir 
yaklaşma temayülü arzettiğlni sôyliycn 
muharrir diyor ki : 

"Rus dostluı:u ile muvazi surette de 
vam ve inkişaf eden bu dostluğun ~v~~ 
komoularımızla nmimi mUna:ıcbetlcnmızı 
ihlli.1 etmemesi için icap cıden en ufak 
noktalara bile Türkiye gayet .dikkatli ve 
hassu d:avrnnmıitlr. Harld politikamızın 
bu dUrüstlU~üdür ki dü1irni1D propaganda.o 
larının gayretlerini akim bırakacak ı;uret• 
te iki komşu arasında sağlam bir a."\laŞllla 
:ı:e:mlni hazırlamııtır.,. 

Bundan 50nra Almanya ile alyaı;i mü.ı 
münasebetlerimizin mevzuna gay~ naı:ik 
ve kibar bir lisanla temas eden Hariciye 
Vekilimizin bu sahada gosterdiği inceliği 
tebarüz cttrcn muharrir &özıi Balkanlar 
ve İtalya mcvzuuna getirerek diyor ki: 

Gün geçtikçe İtalyan siyaseti bir tch· 
like ve şlırlı unsuru olarak örünmckteo 
çıkıyor. Bundan dolayıdır ki Jiariciye ~· 
kllimlz ltalya'nın da Balkan blokuna dı • 
ier balkanlılarla müuvi hnk ve aallhiyct 
direı;inde Aıa olmaııJna taraftar bulundu .. 
ğunu çıkça ifde etıniotir.,. 

İstanbul postası 

Boraamız 

Suphi Nuri İleri, C6ham n tahviUt bor• 
aaınnın Ankaradan İstanbul& Mkli lllnımıı. 
nu ileri r.ürmektcdir. 

lşara değer bir hadise olmamıştır. 

Fransız akıam tebliği 
Pariı, 19 n.a. - 19 kanunucvel ak

şam tebliği: 

Bugün tc:maı unsurları arasında bü
yük bir faaliyet kaydedilmiştir. 

e igoland'daki hava 
harbinin tafsilôtı 

Fransa' da alarm i§areti 

Pariı; 19. a .a. - Dün öğleden sonra 
Fransa'nın ıimal eyaletlerinde dtit -
man tayyareleri görülmUştür. Birçok 
yerlerde tehlike işareti verilmiştir. 

Almanlar 36 İngiliz tayyaresini 
düşürdüklerini bildiriyorlar 

Hi~bir hadise olmamıatır. Londra; ı 9. a.a. - Bahriye nezaro-
Bu sabah garp mıntakasında, aaat tinden bildirllmi§tir : 

4.40. tan. 5:50 y~ ka~ar .sü:en bir hav~ Alman tayyareleri diğer üç romor· 
t~hh~esı ı~aretı verıl~ııtlr. Herhangı köre daha taarruı ctmislcrdir. Bun -
bır had\~ vukuuna da\f haber yoktur. larnan ellen w~ay hasaı:: uinyarak 

bir şimal denizine çekilmi§. Compag~ 
nus da mitralyöı ate§iylc bir kişi öl-

leh hOkOmelinin gayesi 

Bir Slav devletler 
bloku kurmak 1 ngiltere ve Kanada 

Tayyareci yellılirmek 
i~in plan haıırladllar 

müş, bir kişi yaralanmış, Pearl romor- Par is: ı 9. a.a. _ Polonya hilkümeti 
körii ise batmış, mlirettebatı vapuru bugün Polonya miJJetine hitaben neg
terketmitjtlr, rettiğl bir btıyannamede tnhakkuk et-

İki alman tayyaresi bu akşam iki tlrmek istediği hedefleri çizmektedir: 
ine-iliı balıkçı remiıine taarruı etmiş· " Başlıca hedef Polonya toprakları
lerdir. Bu gemilerden biri batmı~ dl- nın kurtarılması ve gerek Polonya'ya 
~eri hasara uğramıştır. Dört denizci gerek Avrupa'yıı devamlı bir emniyet 
ölmüş ve bir kişi de yaralanmıştır. temin edecek hudutları çizmektir. Bu 

İlk kanoda fırkası 
1 ngiltere'ye geldi 

Londra, 19 a.a. - Kanada ordusuna 
mensup ilk fırka, pazar gUnü, İngilte
re'nin gırp sahilinde bir limana çık
mıştır. l3u ilk Kanada fırlcası, cephe
ye gitmeden evci, İnglltere'de sıkı 
talimlerde bulunacaktır. 

İngiltere Dominyonlar neza • 
rctiyle hava nezaretinin neşrettik -

teri bir tebliğde, Ottava'da dün imza 
edilen ve imparatorluğun hava antre
nemanı planının tatbik mevkiine kon
masına mütedair olan bir anla§ma ya
pıldığı bildirilmektedir. Bu antaşmı. 
ya Kanada, J\vusturalya, yeni Zclan· 
da ve İngiltere dahildirler. 

PHln, imparatorluğun elbirliğine 
çok şayanı dikkat bir misal teşkil et
mektedir. Planda Kanada, Avustural
ya ve yeni Zelanda gençlerinden bü
yük bir kısmının pilot, rasıt, telsizci 
ve hava topçuıu olarak antrenman gö
recekleri tnsrih ediliyor. 

Birçok harp gemilerinin himayesin

de olarak muazzam transatlantiklerle 
İngiltereye gelen Kanada askerleri

ne B. Eden kıratın bir mesajını oku

muş ve buna, Kanada kıtaları ltuman

danı general Mac Naughton cevap 
vermiştir. 

Alina' da bir İtalyan 
kitap sergisi aclldı 

Bir 15.stik sandal içinde giden dört 
ingiliz tayyareci$ini bir balık~ı gemi 
alarak şimali şarkt sahillerinde bir U
mana sıkarmıştır. 

Bu tayyarecilerln son Heligoland 
hava muharebeıine iştirak etmiş ol • 
dukları anlaşılmıştır. 

Sark sahili a~ığında denize düştU
ğti .ıanneatlen bir tayyareyi aramak 
üzere ü~ tahJişiye kayığı bütün gece 
çalışmıştır. On saat uğraştıktan son-
ra, kayıklar geri dönmüşlerdir. ı: 

Alman tayyarelerinin faaliyeti 
18 kanunu evci IIeligoland hava 

emniyetin diğer bir garantisi de Bal
tık denizinden Kıırndcnize ve Adri .. 
yatik denizine kadar bütün slav dev
letleri arasında bir blok kumıaktır. 

Beyannamede deniliyor ki : 
" Bugünkü alman istilih;ı, almanla

rın slav memleketler\ arasında hiç 
yoktan ıık sık çıkan kavgalardan is· 
tifadc etmeleri netice&idir. ,, 

muh~re~e.si h~kkınd~ alınan son maln· Saliihiyetli makam tarafından bi -
mat ıngılızlerın zayıatım artırmakta • ze verilen malumata n\\zaran, Ankara-

dır. Haydarpaşa ve Afyon yolcu katarla • 

Tren seferlerinde 
teehhürler 

neden ileri geliyor? 

Alman nvcılarının düşürdüğü 311 riylc bunların devamı olan diğer tren
i~gili~ tayyaresin.den başkaç~ h~va .d~· lerde son günlerde görülmekte olan 
fı toplarının ateşıylc de l;ıır ıngıhz techhürler ittihazı zaruri bazı teknik 
tayyaresi düşmüş ve difer biri deniz tedbirlerle Eskişehir • Çukurhisar a
ortasına in?'iy·e· mec?ur olmuşt~r. Hu rasında yapılmakta olnn ray değiştir
suret1e 52 ıngılız Vıckers Vellın~ton me ameliyesi yü:i;ündcn ileri gelmek
ta.yyaresinden 36 sı dU§ürülmüşütr. tedir. Yakın bir zamanda bu ameliye-

I ki Norveç vapuru battı nin ikmalini miiteakip bu trenler mu
ayyen zamanlar zarfında seyriseferle-

Oslo, 19 a.a. - 2-400 tonluk Norveç rini ikmal edeceklerdir. 
Glittre Fjaelt vapuru şimal denizin· Toros sürat katarlarına gelince, 
de bir mayna çarparak batmıştır. Mü- bugünkü harp vaziyeti dolayısiyle 
rettebattan be§ kişi kaybolmuştur. Di- Semplon Oryan Ekspres katarlarının, 
ğerleri İskoçya sa.biline çıkarılmıştlr. memleketimize daima teehhürJe gel -

A r ll N b" l mekte bulunmaları yilzilnden bunların 
ıtr~yc orveç vapuru . ır a - devamı ol n Toroı aUrat katarlarının 

man denızaltısı tarafından torpıllen - . f 1 . t h' ·· 
1 

d a d · · M" b d .. d" .. 1 .. seyrıse er erıne ee .1ur e e\• m e e-
mJştır, urette attan or u o mu§ ve ki · 1 1 k d ( a) 
d. • 1 • k t 1 t ce crı an aşı mı:ı ta ır. a . • ıger erı ur arı mış ır. __ 

Fransa'daki tablo 
hırsızı mahkum oldu 

Mısır Veliahdmrn 
Kızılay' a feberrnu 

Atina, 19 a.a. - Atina ajansı bildi· Pads, 19 a.a. - Paris istinaf mah· 

Mısır Veliahtı Prens Mehmet Ali, 
Türkiye cümhuriyeti Kahire elçiliği 

vasıtasiyle Türkiye Kızılay Cemiyeti 
umumi merkezine 500 İngiliz lirası te
berru buyurmuşlardır. Bu asil ve in -
sani teberrudan pek mütehassis olan 
Kızılay cemiyeti Kahire elçiliği vası
tasiyle &amimi şükranlarını Altes 
Prense arıctmiştir. (a.a.) 

riyor: kcıncsi, rus ressamı Boguslaviki'yi 
İtalya millt terbiye nazırı B. Bot- Luvr miizesinden Watteau·nun L'İn

tai italyan kitap sergisini açmıştır. A - different adındaki tablosunu çalmıı 
çılış merasiminde kırnl, veliaht, baş~ olduğundan dolayı beş sene hapse ve 
vekil, İtalya orta elçisi ve diğer bazı beş sene Fransa'da ikametten memnu· 
phsi>:etler hazır buhmmu~lardır. • iıctc mahkQm ctıni~tir, . , 
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T U R K l Y B 
RADYO DlFUZYON POSTALARI 

TURKİYE ANKAR 
Radyosu Radyoeu 

'Karalarda akan yahut yerin al
tmdan çıkan sularm çolu mikrop
lar bakımmdan daima temiz aayda
cak feyler olmamakla beraber au· 
J'1ID namuaundan ıüphe etmek biç 
bir Yakit kimaenin batırma gelme
mitti. Sularla aalgm haatalıklar bu
lathiı Yakit bile, auyun öyle fena 
bir ite Yaaıta olmaaı bir namua me
Mleai olmazdı. Su her yerde aziz 
tutulurdu. 

lerce çinlinin her türlü ifrazlariyle 
kirlenen nehrin auyunu, ayni uaul
de aüzgeçten geçirip çeımelere ver
meyi pek pratik bulmuılardır. Şim
di o üniYenitenin halin, kimyaca ve 
mikrop bakımından temizliii fÜP· 
haiz fakat namuau pek fÜpheli o
lan o auyu kana kana ve lezzetle iç· 
mektedir ••• 

Maarif Vekilliiince her sene ac;ılan 
köy eğitmen kurslarında uç ıenedenoeri 
beden terbiyesi tatbikatiyle iıtigal etm s 
olan Bay İlyas Sunal, bu müddet zarfın -
dairi tecrübe ve tetkİ'klerinden istifade e
derek bu kursların beden terbiyesi, oyun 
ve ıpor derslerinde rehber ve program va
zifesi görebilecek çok faydalı bir kıtap vil 
cuda getirmiıtir. 

Gayet pratik bir ıekilde ve kolay an
laşılır bir dille tanzim edilmiı olan bu 
kitaba eklenen ıemalar ve resimler bır 
kat daha faydalı bir hale koymuştur. Re
simli ve ııenıah bir tarzda izah edılmiş o
lan birç:>k oyunlar, beden terbiyesıni sı
kıcı mahiyetten çıkararak bilhassa koylıi· 
nlın zevkle ve eğlenerek tatbik edecekleri 
b:r h'1viyet verme:Ctedir. Ayrıca kitabın 
sonuna ban hıfzıssıhha kr.•deleri ve ka
zalar halınde yapılacı.k yardım ıe:Cilleri 
ilave edilmiıtir, 140 sayfalık bu kıtabın 
fiyatı 50 kuru~tur. 

1648 m. 182 kcı/120 Kw. 
31.70 m. ~65 Kes 20 Kw. T. A. P. 

A N K A .R A 

ÇAŞAMBA: 20.12.1939 

12.30 Proaram, ve memleket saat ayı 
12.35 Ajana ve meteoroloji haberlerı. 
12.50 Tıirk mıiziği (Pl.). 
13.30-14,00 Miızik : küçük orkestra ($ef 

Necip A~ın). 
1 - Hipprnann: Seyaiıat ıarkıları (fant 
zi) . 
2 - İtalo Brancucci: Elveda aıkım (vals) 
3 - Brahm1: Macar dansı, No. 1 ve 2 
4 - Spero Kcc.ıunıınn: Ebedi arkadaıı. 

18.00 Prograr.ı. 
18.05 Memleket saat ayarı, ajans ve me

teoroloji haber1erı. 
18 25 Tiırk muzılfi. Çaianlar: Vecihe, Fa• 

bire Fersan, Refik Feraan, Cevdet Çai• 
iL 
1 - Okuyan: Radife Erten. 
1 - Sel. Pınar - hıizzam prkı : (Seviyor• 
dum onu). 

Bir zamandanberi, bazı yerlerde 
temizlik için kullanılan, hatti içilen 
suların namuaundaıt ıüphe etmek 
lazım geliyor. Bir au büabütün mik· 
ropauz, hatta kokuauz, maddi ci· 
betten tertemiz olabilir. Fakat bun
dan dolayı namualu bir au oldufuna 
hükmetmemelidir. Maaleaef, bu za. 
manda auyun da namualu olmıyanı 
Yardır. Buna aebep su mühendisleri 
.,lmuıtur. 

Vakıa, tabii dedifimiz berrak pı
nar aulannm nerelerden geçip gel· 
diklerini bilmek her vakit mümkün 
olamaz. Onlar da belki yer altmda 
pek kirli yollardan ıeçtikten aonra 
temizlenip parlıyarak gelirler. Fa
kat gözümüzle ıörmediiimiz için 
o pmar aulannı keyifle içeriz. Bir 
au maddi olarak pek temiz olaa da 
kirli yerlerden ıeçip geldiği bili
nince o auyu i~ek, hatta yalnız te· 
mizlilC için kullanmak pek güç olaa 
gerektir. 

!dilli Şefimiz. Aıkale i.taayonunda 
İstanbul leh Konsolosunun 

yaptığı bir müracaat 
2 - İahak Varan - hüzzam prkı: (Kaç 111 
beni ıen). 
3 - ..•. - hicuklr prkı: (Bana hemdelll 
eyleyen). 

ilkin, Almanya'daki au mühen• 
dislerinin en mefhurlarmdan lm
hoff, kömür madenlerinden ve ge
çen aylarda harp aabau olmumda:ı 
dolayı iyice tanıdıfmız Ruhr taraf. 
lannda ahaliye yetitecek kadar au 
bulmayı dütünürken, gök yüzün
den 7afan ve kuyulardan çıkan au
larm az ıeleceiini anlayınca, Jerin 
altmda kirli mecralarda akan auları 
aüzgeçlerden geçirdikten aonra ye
niden ahalinin eYlerine kadar gön
dermek hatmna gelir. Bir takım İn• 
ce mühendia heaaplanndan Ye tec· 
rübelerden aonra o kirli mecralar
daki auyun on defaya kadar tekrar 
tekrar süzgeçten geçirilerek yeni
den kuJJanılabileceiini anlar. Şu 
halde bir tehirde lüzumlu auyun yal 
nız onda biri yeniden temin edilin
ce onda dokuzunu kullanılmq Ye 
kirlenmit aulan aüzgeçten ıeçirerek 
tekrar kullanmak mGmlriin olacak 
demektir •••• Bu türli aa kim7a hain· 
mmdan mükemmel, mikrop bakı· 
mmdan da temiz bir au, fakat ona 
namaalu su denilemez. 

Bu kadar mühim bir icadm tak· 
litçi bulmamau mümkün delildir. 
1' lethur alman mühendisinin uaulÜ· 
nü ilk taklit eden de bir Amerikan 
ıehri, Loa Angelu, olmuftur. Bu te
hirde 1910 yılında ancak bet yiia 
bin nüfua Tarken ainema atüdyola· 
nnm liinl-Wre ço1.._, ........ 
ıehrin nüfusu iki buçuk milyona çık 
tıiından halka her &'ÜD lüzumlu o
lan tekiz yüz bin metN mikabı au
J'llll iki yüz elli hin metre mikihı 
öylece kirli mecralardan tedarik • 
dilmektedir. O ..,hirdeki • da kim
yaca Ye mikrop hekanmd- ne ka· 
dar mükemmel Ye temia olaa DamlU

lu bir au aayılamaz. 
ikinci mukallit de Çin'de IJagaa 

üniveniteai olmllftur. Methur hikl· 
yede A...rupalılarm giydikleri pan
talonun taklidini yaparken 7amaaı· 
nı da yap11tırmayı lüzumlu ıörea 
çinli teni gibi, Avnapanm Ye Ame
rikanın medeniyetini Çin'e getirme
le çalıpn bu üniveraite o medeni· 
yetin pek çirkin bir yaması ıibi o
lan bu aca,.ip uaulü de tatbik etme
J'İ kendiaine Yazife aaymııtır. Ancak 
üniYenitecle kirli mecra bulunmadı· 
iı için, orap yakm Kanton tehrin· 
den ~ aallar üz..U.de yaııyaa hin· 

Bereket Yerain ki auyun namusu
na halel &'etirenler hekimler deiil· 
dir. 

lzmir'de muhtekir 
firmalarla mücadele 
İzmir; 19. LL - ihtikar komisyonu 

iki ticarethane hakkında ibtiklr suçu 
ile tahkikata bqlamııtır. 

Bugün ve bu ıece son olarak 

ULUS Sinemasında 
2 film birden 

1-YENiÇERi HASAN 
Türkçe aöalü Ye türk maaikili 

2-KADRIL 
Bat Rollerde ı 

GABY MORLA Y • SHA 

A"°'"ı 18 mcı Ciimhuriyet .. .,.._....-_......._ __ 
Metro ıfumal dünya haberleri 
Seanılar: 2,30 Yeniçeri Hasan 
4,30 Kadril, 6,30 Yeniçeri Hasan 

Gece 9 da YENiÇERi HASAN 

Tel: 8294 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 

E Yarın matinelerden itibaren § - -- -- -: ULUS Sinemasında : - -- -S IRENE DUNNE • DUGLAS S 
S F AIRBANKS Jr. birleterek S 
: .-..irdiii en güzel filmi : 
- T-·- -

~YAŞAMAK . ~ 
5 ZEVKTiR$ 
- -- -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

HULASA 
AlmaDJ'&'lllll ıimalindeki aerbeat ıeblrlerd• birinde 

bir burjuva ailesinden dünyaya ıelen Tonio Kröıer, 
daha ıenç n1mda menıup olduia cemiyetin daplcbiı· 
m biuedi70r. Aldıiı ananevi terbiye ile npdıiı sanat· 
k1r hayatının biribirine zıd tema)'iilleri arasmda ~lla· 
narak kendine bir yol çizememekten muıtarıptir. 
Sevmek, 7&18JDÜ, bir kelime ile her.kes ıibi o~~ !ç!n 
aarfettiti biitt1n pyretlere ratmen. bunun kendiaı ıçm 
imklmu: oldıı&unu 1öri170r. 

H iç fÜphesiz Erzurum'dayız. 
Uzak ve dik tepelerde vakit 

vakit gözlerimize ilişip kaybolur -
ken şimdi ayaklarımız altında gı • 
cırdıyan kar; 

Deminki, "nasılsınız" aualine, 
buralara has pve ile verilen "Kub
ban ohm sene" (*) cevabı ; 

Eski toprak tabyalar arasındaki 
köyden geçi§ ; 
Dinlediğimiz f(>yle hikiyeler: bir 

yük yeşil sebzenin Kop'tan geçtiği 
haberi gelir gelmez erzurumluların 
aevincin~ payan olmazdı: 
Aldığımız son havadis: Millt Şe· 

fi davet maksadiyle yola çıkan 
Trabzon heyeti, karlı dağlar yol 
vermediği için, Bayburt'ta kalmıt -
tır. (**) 

Ve, perde perde inen akpm ka
ranlığında hayalleri silinmekte olan 
Palandöken sırtları. 

Evet, bütün bunlar tilphe bırak· 
mıyor ki Erzurum'dayız. 

- Li.kin bu tereddüt, bu lttlbah 
niçin? 

- Çünkü, büyük harpta Ulukıt
la'dan Zıgana'ya kırk üç günde gi
debilmit olduğumu unutamıyorum: 
Çünkü, Sakarya muharebeleri esna
sında bir tümen in Kara'tan Polatlı 
civarına seksen yedi günde gelebil· 
mit olduğunu biliyorum. Halbuki 
biz, Ankara'dan trene bindiğimiz 

andan kırk bir aaat sonra, itte, Er· 
aurum'dayız. Ve muhterem lnönil, 
kunıcuau oldutu demlryo\u in~ po
li tikasının Er7ıırum zaferini. halk
la birlikte kutlamak üzere Erzu
rum'da, erzurumlular aruında bu -
lunuyor. Şehirliler büyük yapıcı'nın 
etrafını kuptmıı coıkun, minnet • 
tar, bağırıyor: 

- Sağoll 
Menbaı kalpte ve dimağda olan 

bu temenni, bir büyüğe kartı duyu
lan hürmetin ifadesi olmaktan çok 
fazladır: üzerine titrenilen evlida, 
alikaıının sonsuzluğunu bin defa 
iıbat etmit babaya, yalnız milleti • 
nin saadetini düıünen Şef'e karıı 

hiıeolunan sevgi, uygı, çözülmez 
bağlılık, yani bütün temiz hisler, 
dotru ve iyi fikirler bu ••.atol l" hi
tabında mündemiçtir. 

Ş imdi, uzun otomobil dizisi, 
elektrik ıııklan içindeki ıeh· 

re doğru, hızla ilerliyor: çarıı, 

Cümhuriyet caddesi, villyet kona-

ğı. Resmi ziyaretler ... Cümhurreisi
mize soruyorlar. 

- Kahve emreder misiniz ? 
- Hayır. Bir erzurumlu evinde 

çay içmek isterim. Fakat, önce yeni 
binaları görelim. 

Yeni binalar, üçüncü umu • 
mi müfettitlikçe inp ettirilmit 
olan resmi ve yarıresmt ika • 
metgahlardır ki bir mahalle teş • 
kil ediyorlar: umumi müfettiı • 
lik dairesi, umumi milfettiı evi, ko
lordu karargahı, vali konağı, mual
lim mektebi, müstahkem mevki ko
mutanlığı, kolordu kumandanı mes
keni, halkevi ve memurlara kiralan
mak üzere birçok apartımanlar, !le
hir oteli ... Kübik denilen mimari bu 
binalarda neden mahalli üsH\bun ye
rini tutmuştur? Düz hatlar ve geniı 
pençcreler nasıl bir imtihan vere
ceklerdir? Bunları zamanla öğrenece 
ğiz. Fakat, ilk intibaımız ıudur ki 
bir plana göre, zevkle ve bariz bir 
zarafet endigeıiyle kurulmut olan 
yeni binalar erzurumlular için imar 
itlerinde derhal taklit edilecek ör • 
nekler vazifesi görmeseler bile bir 
müddet gıpta, ve sonra, yapıcılıkta 
teıvik ve tergip mevzuu olacaklar
dır. 

Yeni inplar bunlardan ibaret de 
değildir. Erzurum huıusi idare ve 
belediyesinin iştirakiyle te11<il edil
miı olan imar birligi de bir mezba
ha, altı daireli bir apartıman. iki 
ntimune -.l. bir elnema ..,. POa~ ~· 
telgraf idaresi Ho infüoar1cır io'C lren-

dilerine birer daire yaptırmıılardır. 
Milli Şefimiz bunları birer bi • 

rer geziyor ve fiyattan, ne kadar 
zamanda kuruldukları, hangi fay -
daları görülüp ne gibi mahzurlarına 
raıtlandıtı hakkında izahat alıyor, 
dıvarlarına bakıp merdivenlerini 
tetkik ediyor, parkelerle lambrile • 
rin maliyetini soruyorlar. 

·E rı:urum evine gidelim. 
Cilmhuriyet caddesinden ge· 

ne geçiyor, eski aokaldarda ilerli • 
yonıs. Otomobillerimizin camları • 
na küçük ve beyaz zerreler yapıtı
yor : kaç gilndOr dimnit olan kar 
Euurum'da olduğumuzu batırlatı • 
yor; lakin otomobillerimizin teker· 
lek zincirleri sağlamdır ; karın ve 
kıtın ne ehemiyeti var? 

J)iltünmekten kendimi alamıyo
nllll: demiryolu, elektrik, otomobil, 

İzmir; 19. a.a. - İstanbul Polonya 
konsolosluğu şehrimiz ticaret odası
na gönderdiği bir mektupta son za -
manda Polonya'dan gelen mülteciler 
arasında bulunan muhtelif ilim ve fen 
adamlarının arzu edildiği takdirde 
İzmir'de muhtelif tubelerde çalışma
ğa imade oldukları bildirilmiştir. 

kıt yüzünden muvakkat surette 
dunnuı olan hummalı imar faaliye
ti, ve bir erzurumlu evinde çay iç • 
miye giden devlet reisi ... Bütün bun
ları on yedi ciimhuriyet yılında gör
dük. Ve istikbalde görmek istedik
lerimiz iıe en ileri medeniyetin her 
türlü vasıtaları ve imkanlarıdır. Bu 
vaaıta ve imkanlara, en geç, ıu daki
kada cıvıldaşan kutlar gibi berrak 
•esleriyle okudukları neıidelerini 
dinlediğimiz bu yavrularla onla
rın yaıdaıları yirmisini bulmadan, 
muhakkak ki, malik olacağız. 

Misafiri olduğumuz ev sahibinin 
iki sevimli kızından biri ilk okulun 
ilçüncü, diğeri betinci sınıfındadır. 
Serbest tavırlı, güler yüzlü, zeki na· 
zarlı yavrular muhterem İnönü'ye 
kitaplarını, defterlerini getirip gös
teriyor, kırık dökük sözlerinden ve 
vakur tavırlarından yarına matuf 
itminan verici bin bir mana çıkaran 
o nafiz bakışlar altında sakin ve 
memnun, yılıonu sınavında imi~ce
sine, okuyor ve izab ediyorlar. De
v.im. i · i 'tmi e ek alıpk ol-
m":aCf•s-• ... ,, •• ••rt""' o •fo un r 11A tu·•••Ut <7 t11t'lı 

nasıl hareket ettiğini anlatıyor, ta • 
rihten ve coğrafyadan bahsediyor • 
lar. Millt Şef'in parlak kara gözleri 
timdi daha revnaklı, yüzünün dtis • 
gün çizgileri her zamankinden ha • 
reketli, müsterih, neteli ve her teY· 
den emindir: divarlan le...halar ve 
zemini halılarla ıüalü bu sıcak oda
da taranmıı saçları, munis simalan 
ve irfana teşne zekilariyle kendile· 
rine hepimizi hayran eden bu, iki 
küçük erzurumlu kızı dinleyip ok
tıyan devlet reisi Ersurum'a ancak 
metin eaular üzerine kurduğu is -
tikbali seyretmek için gelmit de • 
ğil midir? 

Naalai BAYDAR 

(•) Kurban ola7DD ..,na. Fakat ıen'
delıi n'yi y harfinin ıesine yakl ... cak 
ıurette :vurmıt8 okuyunm. <••) Tebtir edqim; demiryola Trab
soa'a da ,.Uında dabile baihncaktır. 

4 - Refik Fersan - hicaz 1&rln: (Göbüm
den kaçıp gittin.) 
2 - Okuyan: Mustafa Çatlar. 
1 - Udi Ahmet - karcığar ıarkı: (Beni 
bidne mi sandın). 

2 - •• •• - karcıgar prkı: (Bilmem ld 
ıefa, neşe bu ömrün neresinde). 
3 - . ..•• - Halk türküsü: (Sabahtan kalk• 
tım güneş parlıyor). 
4 - ••.. - Halk türküsü: (Demirciler d .. 
mir döğer tunç olur). 
3 - Okuyan: Müzeyyen Senar. 
1 - Cevdet Çağla: keman taksimi. 
2 • Udi Mehmet - hicazkar şarkı: (Seni 
candan severim). 
3 - Arif bey - hicarklr prkı: (Riyaılf 
çepni ahu). 
4 - •••• - bicasklr prkı: (Bir bahçevıın). 
5 - .... ·hicaz tarkı: (Bir bakııta beni 
meatetti), 
6 - •..• - hicaz türkU: {Sürmelimin goı• 
lerine). 

l!US Konıqma (Dıı politika hldiselerf), 
19.40 Türk miiziii: Fasıl heyeti. 
20.20 Temsil: Kahkw dıifmanı. Yazan: 

Kemal Tözem. 
20,50 Konu.,ua (haftalık posta kutusu). 
21.10 Müzik: (riyaseticümhur bandoıo 

(şef: İhsan Künçer). 
1 - Er. Brun: Marş. 
2 - Aubrey Winter: Valı'lerden potpuri 
3 - Guy Ropart.z: "Choral Varie". 

4 - Thomu: Hamlet operasındMI: Cho
eur des Comedienı; Prologue; Marcht 
Danoiıe. 

5 - Mucacni: Amıca opernmdan DriiDoo 
tebip parçalar. 

22.00 Memleket saat ayarı, ajana haber• 
leri; ziraat, esham - talrrillt, kambiyo • 
nukut borsası (fi19t), 

22.20 Serbest saat. 
22.30 Müzik: Mendelaaoba lı:tm181l 1ııılll 

sertoıu (Pl.). 
23.00 Müzik cazbant (Pl.). 
23.2.S - 23.30 Y armki proeram. ve bp&DJI 

Yazan: Divanı Mubaaebatta 
Murakıp Yuauf Kenan Omal 

Resmi ve husul biluımım lllGhMipleri, 
ikinci derece lmiri itat.rı ve muraf ta• 
hakkutı:, liıe hesap, levuım memurların• 
meaaliyetlerden kurtaracak olan yeni 
Barem ve Maq Kanunlannı •• 
izabnamelerini ve tediyeyi ilgi· 
lendiren bütün rna1raf kanunlarını ve 
vergilerin eureti hesabı haklı:mda tatb ki 
m":,ınlleri ve maa1. tekaüd, dul ve yetinı 
maqlannı, ücret, gündelik. muhtelif ik~r· 
miye ve tuminat, huzur hakkı ve mUtea .• 
bitlere yapılan tediyat, aidatı be'i)·e v" 

saire:ri ihtiva eden ve evelce 
Divanı Muhasebat reisli_:i 

wafmdan baıtınhp Heyeti Milrıkabeytı 
tevzi olunan 

UMUMi TEVKiF AT 
CETVELLERİ 
n91redilmiıtir 

607 aayf L Fiatı 3 liradır. 
Posta Kutusu NO. 366 ya mürac11at 

na çekildi, Ye bu emada yol Ye eY yeniden canlan• 
du kıra gezmeie ıidenler dönüyorlardı, hatta Hel• 
aingör'den doiru biaiklet ve arabalarla yeni mİaa• 
firler seliyordu, Ye bir kemanm akortları ile bir 
kımatacmın hım hım aesiyle bir tak1111 naimeler 
uydurup durduiu ititiliyordu. Ve bütün bunlar 
parlak parlak bir balonun vadi idi. 

Böylece kendini tamamen aanata, yaratmıya. kudre
te •Hri70r, fakat ba onan için bir nevi öUimdllr, Çilnkil 
cemi7ette )'&lnudır. Ve bu imlva,. üba fasla taham
mlil edemiyerek, aellmeti firarda, mücadeleyi bırakma
da buluyor, Ye ıeldiii yerlere doinı yenJden bir seya
hate çıkıyor, ıimdi bu se)'&hatin iatibalanm anlatıyor, 

No: 21 
Şimdi küçük orkeatra bir mart çalmaia haıh· 

yordu: boğuk ve ahenkli kulalma geliyordu: danı 
bir polenez ile açılıyordu. Tonio Kröıer biraz da· 
ha durdu ve dinledi. Fakat marım temponmu bir 
vala ritmi takip ettiğini itilince, kaUıb Ye J'&Y&fC& 
oclaamdan dıtarıya çıktı. rada, aalonda, lKr balo olacak. E•et, tann bellla

rmı Yenin. Gözümüzü yumnuyacafız. 
"Demek güzel bir Yakit l'eçireceiiz," dedi. To

ıüo Kröıer. 
Bir an hepai auıtular. Otel aahibeai kırmızı par

maldarmı maNnm üstüne koydu. babk tüccan aai 
bUl'UD delifinclen, biraz baYa almak için, üfledi, 
Ye ameriküdar, suratlarau uzatarak, ucak sulan• 
nı içtiler. 

Bu esnada, anaızm, fÖyle bir Yaka oldu: Hana 
Hanaen Ye ln&'eborg Holm aalondan geçtiler. 

Tonio Kröger, banyo ve çabuk yiirüyiiıten aon
ra tatlı bir yorgunluk içinde aandalyeaine yulan· 
mıtt kızarmıı ekmek üatünde aalamura yayın bah· 
iı yiyordu; - V •randa ile denize kartı otunıyot"
du - Ye birden kapu açıldı Ye çift elele ilerliyor
du, acele etmeden, batı bot bir yüriiyüıle. lnge
borg, aanım lnseboıır, bir Yakitler Bay Knaak'in 
deralerinde giyindiii gibi, açık bir elbise taııyordu. 
Çiçeklerle bezeli, hafif robu ancak topak kemikle
rine kadar ıeliyordu. Ve omuzlannm etrafında, 
beyaz tülden, önünde aiwice dekolte bir 7aka ta· 
worda, ki aaria ye oynak boynunu &'Öateriyordu. 

Şapkaamı teridindea düiümliyerek kollarmdan bi

rine a11111fb. Belki eekiainden biraz daha fazla ge
lipnifti Ye timdi baımm etrafında pek ıüzel ör
güsü Yardı; fakat Hana Hanaea hiç deiitmemitti. 
Altun düimeli ıemici gömleiini taııyordu, Ye bu
nun üstüne urt Ye omuzlan örten genit maYİ yaka 
düıüyordu, ve aarkan elinde, iki yana kayguauz 
aallanan, kıaa teridli denizci beresini tutuyordu. 
lqeboıır belki yemek yiyenlerin kendini aüzmeain
dea sıkılarak, uzun ıözlerini yana çeviriyordu. Fa· 
kat Hana Hanaen aufraya doiru dik dik bakıyor, 
Ye aıra ile, tahrik edici bir vaziyette ve biraz müa
tehziyane, miaafirleri aüzüyordu. Hatta lnreboıır'· 
un elini bıraktı Ye, ne biçim adam olduiunu daha 
iyi göatermek için, beresini daha kUYetle iki tara
fa aaJJadı. Böylece, çift, Tonio Kröger'in sözleri ö
nünden, denizin sakin Ye maYİ fonunda, aalonu bü
tün uzunlufunca katederek, geçti. Ve kartı kapı· 
dan, piyanonun bulunduiu odaya doiru, kaybol
du. 

Saat yanmdı, ve yandaki odada ve Verandada
ki tenezzühcüler kafilesi ayaia kalkarak yan yol
dan oteli terk ettiği zaman, panaiyonerler hlla auf
rada idiler. Dıtanda arabalara yerle~i ·ken takalaı· 
ma ve giilüpneleri i~itiliyordu. Sonra binekler, yol 

üzerinde l'ICırdryarak kımıldandılar n tekertene 
tekerlene uzaklaıtılar ... 

"Demek geri gelecekler?" diye sordu Tonio 
Kröger. 

"Evet dedi balık taciri, Tann bana aeıım. Or
keatra aiparit ettiler, ıörecekainiz, akaine odam 
tam salonun üatünde. 

"Güzel bir ellence." tekrarladı Tonio Kröger, 
sonra kalktı, uzaklaftı. 

Gününü diler günler gibi geçirdi, plajda, or
manda, dizleri üatünde bir kitap, Ye ıüneıte gÖz· 
lerini lurpıttırarak. Tek bir dütünce zihnini kurca
lıyordu: geri gelecekler, Ye aalonda dana edecek· 
ter, balık tüccarmm vadettiii gibi; ve bu ümidi~ 
seviniyordu, öyle bir aevinçle ki, geçirdiii uzun ölü 
yıllar boyunca bu kadar korkulu ye bu kadar tatlı 
bir aevinç duymamııtı. Bir defa, anaızm, bir fiki 
tedaiai ile, uzak bir tanıdıiı, ne iatediiini bilen Ye 

ilkbahardan kurtulmak için kahYeye giden, roman
cı Adalbert'i hatırladı. Ve omuzunu ailkti .•• 

Oileyin yemek adet olunandan daha erken ye
nildi, Ye aktam yemeli her zamankinden biraz da
ha çabuk bitirildi, çünkü yemek aalonunda balo 
hazırlıklarma baılamnqb, bu derece etJ'a alt üot 
olmuıtu. Sonra, etraf karanlı, Toaio Kröger oclaaı. 

Odaamm baktılı koridordan, otelin yan kap ... 
ama, yan bir merdi•enden geçilebilir, Ye oradan dıa, 
bir odadan geçmeksizin, verandaya Yanlabilirdi. 
Sanki memnu bir mmtakadan l'eçiyormuı gibi, aea
aiz, gizlice, karanlıkta dikkatle el yordamma iJer
Jiyerek, nafmeleri açık ve aeçik kendine kadar ge
len bu basit, manasız Ye nefia bir tarzda ga17ediei 
muaikinin mukavemet edilmez cazibeaine kapılarak 
bu yolu tuttu. 

Veranda bot ve karanlıktı, fakat parlak ref1ek· 
törlerle mücehhez iki petrol lambaaı ile bolca ay· 
dmlatılan salona açılan camlı kapu açıktı. Ayakla
rmm ucuna basarak yavatca oraya kaydı. Bir hır
sız gibi, orada karanlıkta durmak, ve aydmbkta 
dana edenleri, görünmeksizin, aeyretmek z~Ykl de· 
riıinin üstünde bir kıdıklanma husule getiriyordu. 
Gözleri derhal hırela aradıkiannm peıine düıtü. 

Eğlence, batlıyalı daha yarnn saat olduiu ha l
de, fevkalade canlı ve neteli görünüyordu; fakat 
zaten, bir likte kaygısız, laubali, mesı·d bir gGa g .. 
çlrdikten ır.nrA, ateıli ve cotkun otele dönmltlel't 

(Sona .,.,. J 
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Ticaret Vekilimiz ahnacak 
tedbirlerin mahiyetini nlalh 

Spee11nin 

m.ürettebatı Buenos Aires'te 

dmiral Graf von il 

(Başı 1 inci sayfada) Amerika cümhuriyetinin verecekleri 
man bahriyelileri, Arjantin romorkö- notayı 19 kanunu evelde neşredeceği
leri tarafından alınmış ve Buenos - ni söylemiştir. 

(Başı J inci sayfada) lı:adar giden ikinci bir tcnzilli fiyat ka - lüzum kalmamı~ bulunmaktadır. Aires'e gönderilmiştir. Orada kendi- Arjantin hariciye nazırı tarafından 
r Va .... sının husıısı"yetı" ve •on .,.;;nlcra·e bu bul etmekle mani faturada anormal ve spc- l d • ? k d • 1 b k 1 k k 1 1 l b A . 

, v •- ıt ·· 1a 'f b" rr d. · · k B .. h'" tl ne er ır lerine azaze e nazarıy e a ı aca - a eme a ınmı" o an u notayı merı-ı. , .u;a:ıa cereyan eden fiyat narck:tlcrı u .. tı ır tere üün mcvcu ıyctının en· ugun u §ar ar . ,, 
cı . atuwa ızahat verdi, dilcrince de itiraf edildiğine işaret etti. Bu kadar müsait şartlar altında bu- tır. Graf von Spee'nin kumandanı bir ka hükünıetlerinden bir çoğu tasvip 

.. u .za .... at huı •satan •udur: Müteakiben deri bahsine temas ile A · t"n torpido b"n i~ti~ t · b l nmaktadır Nota kara sula - " .. " r muhtelif cins deri fiyatlarındaki fahiş lunulurken, bir takım fırsatcılar çıkı- r;an ı suna 1 m :s •• e mış u u • • -
Manıfatura pıyasasında anormal tere • · k K h Uruguay hükUmeti, Graf von Spee- rında vukua gelmi" olan son deniz fu yoktur. Esasen çeşidi bini ıcçen bu pi- farkı tebarüz ettırcre am i'nin beya - yor, bir kısım vatanda;iların ve bil - " 

Yasada normal zamanlarda çeşıdine göre n~tına cr:bcn ~crdedil~n ~~ı;rbı ~u~ib~· hassa sabit r,elirli insanların geçim:ni nin batmış olduğu mevkide yukarı ak- muharebesinin uyandırmış olduğu 
<,, 5 ten '7< 40 a kadar kir ve zararla mal nın mcm c ette er şeyın ır en e sı mış • .. samı su i;zer inde kalmış olan kruva -1 memnuniyetsizliği kaydetmekte ve 
satılabılirdi. Harp sebebiyle bu pıyasa 1 olduğunu iddi:ı edecek bir is~ikame~. ~ı - ı tazyik edecek hareketler: teves_sul e- k k 
mühim bir durgunluk devresi geçirdi. Ci- dıgını, halbukı_ başlıca sebcbı s?eku~as - diyor. Buna müsaade etmıyeceğız. Bu zörün seyrisefain için teşkil etme te bu gibi hadiselerin te errür etmeme -

1 d d · · l"k ttı son zamanlarda yon ruhu olducunu makarada dahı vazıye- "b"l • h b" h t 1 d oldugi u tehlikeyi ortadan kaldırmak sini kat·ı bir lisanla istemektedir. ro ar ur u, ışsız ı ar • tin aynı bulunduğunu dermeyan eyledi. gı ı er umumı ar tn a ıra arına a-
biraz alışveriş oldu. Spcküllisyon takriben 3· k ' ı · ·1 · mü:nkün olup olmadığını tetkike me- Nevyorktan bildirildiğine göre, B. 
1/10 nisbctindedir. Fazla mucssir değil- M l k t' • • tt' ~ • yanan harp nesliuır ı es cı ı e yenı 
dir. Diğer tereffiiler, orijin fiyatlarının em e ~ rmızın ar~e ıgı arasındaki farkı hiç görmemekte, a- mur bir kaç mütcha .. sıs göndermiştir. Hull, Panama konferansı tarafından 
tebeddülü ve çeşitlerin azalması dolayı- vazıyet ve şeraıt deta umumi harptenberi g eçen yirmi Kruvazörü berhava etmiş olan in - tarif edilmiş olan bitaraflık mıntaka-
ııyle tüccar arasında çe~it tedariki ıçın Ticaret Vekili bundan sonra mem- senelı"k devrede uyku}'a yatıp bugün filak, uzak mcsafeleredn işitilmiş ve sını ihlal eden muhariplere karşı na -vaki normal mübadele neticesinde h5.diı 
olmuştur. leketimizin bugünkü harp şartları uyanmışa benzemektedirler. Montevideo şehri sarsılmıştır. sıl bir hattı hareket ittihaz edileceği 

Esasen vekiletin mü.dahaleıi, gazetele- içinde arzettiği vaziyete geçerek aşa- Bugünkü şartlar umumi harp şart- Graf von Spee'de, kumandan ge- hakkında müşterek bir klrar verilmek 
rin nqriyau bu piyasaya tesir yapmış ve ~ d k" · h t · · • k d miyi batırmak kararını tebliğ ettig~i üzere Amerika hükümetleri arasında manifaturacılar ticaret odasın,fa toplana· gı a ı ıza a ı vermıştır. larına uymaz. Yemene ·a ar manifa-
rak fiyatlarda mühim tenziller yapmışlar- "- Bugün harbın doğurduğu iktı- tura giderken imparatorlu ğun Adana zaman, kumandan ile gemideki subay- görüşmelere devam edilmekte olduğu-
dır. sadi şartlar, harp haricinde kalan ve Yedikule'de birkaç fabrikacıktan Jar ara:.ında ciddi bir hadise çıkmıştır. nu beyan etmiştir. 

Diier cihetten Türkiye<le, '40 milyon l d · l '"l"" M I l'f kl'fl d k' f k liralık kadar sermaye bu piyasaya bağ- memleketlere genii iktısadi ve ticari baş.ka nesi vardı ? Halbuki bugün Subay ar enıze açı mayı ve o um mu- u ıte ı te ı er arasın a ı ar 
lanmııtıt". imkanlar vermektedir. Buna munzam mensucat sanayiimizin b!.iyüklüğünü hakkak olmakla beraber mücadele et - B. Hull, muhtelif hükümetler ta -

Yerli fabr:ikalar da piyasaya mamul!- olmak üzere memleketimizin bir za - b"J" B d b k d" · meyi tercih ettiklerini söylemişlerdir. rafından ileri sürülmüş olan teklifle-tını sürdükçe fiyatlara müessir olurlar. ı ıyoruz. un an aş. a te ıye ım -
Bundan başka toptancılar mallannı miıa - mandanberi sarfetmekte olduğu sana- kanlarımız da vardır. Ve yarın daha Fakat kumandan, bunun üzerine kız- rin çok farklı olduğunu ve henüz mev-
tchlike doğrudan doğruya satmak husu- yileşme hamleleri de vaziyeti lehimi- genişliyecektir. mııı ve gayri memnunları susturmuş - zuu bahs meseleler hakkında bir karar 
aunda Vekil etin direktifine uymuşlardır • · d'l · b l l w ·· l 
Denilebilir ki manifatura piyasası halen ze olarak esaslı bir şekilde ıslah et - Türk hükümeti bir jandarm~ tur. ıttıhaz e ı memış tı un ugunu soy e-
muztariptir ve Anadoluya datılmıı olan miştir. Bugünkü cümhuriyet Türkiye- h"k" · d ~·ıa· Gral von Spee'nin miştir. 
kredı.len'n ancak u· rte ı'kisi tahsil edilebil- ld" u umetı egı tr B .. ·· 1 · l ~ si imparatorluk Türkiyesi deği ır. mürettebatı Rio,da u goruşme erın mevzuu, şun ar-
mi;ıtir. d k" T'" Türkiye cıimhu: iyeti hükümeti im- dır .. 

Bir deri tacirine göre Geçen umumi harp zamanın a ı ur- !'aratorluk devrindeki jandarma hü - Buenos - Aires, 19 a.a. - Admiral 
kiye ile bugünkü Türkiyeyi mukaye - G f S • · k d ·1 Vehbi Bilimer'in verdiii bu izahattan kiimeti cieğildir. İktisadi bir devlet- ra von pee nın uman anı ı e er -

d · · ı d K mh" d• · va·ı·y ... ini seye imkan yoktur. Türldye'nin bu • k t:: h b " · · k'l d 1039 k. ıonra crıcı er en a ı, .. rı ~ '" gu"'nku·· ı'ktısadı· va'!ı'yetı" 1929 dan berı· tir. Spe1<ü1asyona müsaade etmiyece- cını ar ıyesını teş ı e en, ı-hah etmıştir. Kendisine nazaran deri fi- _ h r. a· · ı k b d k 
yatlarındakı tcreffü, kösclelerde yüzde 1 ğiz. Alaca~ımız tedbirler bilhassa ik- şi, dün . ı ısesız o ara ura a ara -
20 • 25, yuz düz derilerde yilzde 4-0 • 50 görülmemiş derecede müsait şart ara tisadi mahiyette olacaktır. Mal mev- ya çıkmışlardır. 
dir ve bu tcreffii her sene deri ithal mcv- mazhardır. Daha şimdiden temin edil- cut deg· ilse celbini temin edeceğiz. Hariciye Nazırı B. Cantillo, Graf 
lımi eylul, t"•rinicvel, tc,rinisani, kanu- · b" çok fazla ı"radlarımız vardır ki ·· 
nucvel aylar;" olduğu halde bu sene bu mış ır Bunun içın akreditifler de açtırmak- von Spee mu rette batının her türlü 

ı . d 1 bunlar döviz ihtiyacımızı tamamen ve . ı h f •· t"nd b 1 1 aylarda ithallit yapı mamı:ı, pıyasa a ma tayız. D eri sanayii içın 75 bin İngiliz ~rp aa ı~e ı e u unma arı1?'a ma -
azalmış olmasından miıtevcllittir hatta ziyadesiyle tatmin edebilecek - lirası tahsicı ettir<lik. Osmanlı ve Se- nı olmak uzere bunların Martın Gra-

D 'f' l '"k lt A 'll tir. Mesela; 1 . k • t k k 1 k erı ıyat arını yu •e en arnı er Janik ';.ıan~aları yiızde ikı ile muamele cıa as erı mın a asına sev o unara 
Eskiden konşimento mukabilinde mal Ergani bakır madeni iıleyince ... yapmağa hatırd•rlar. 1st, ycnler gidip l mevkuf tutul~caklarını söylemiştir. 

arönderen memleketler uzun zamandanbcr:i "Ergani bakır madenimiz bu sene aıabilirlc:r Şimd~ve karlar % 25 - 30 Buenos - Aıres radyosu, Graf von 
paralarını alamadıklann<ian artık akrcdi- istihsalata başlamıştır. Senede asgari akı·cditif farkı v~renler ş\mdi yüzde Spee'yi beslemiş olan Tacoma vapu -
tif mukabilinde mal vermektedirler. Akre b" b k k 1 b · 1 
ditif de açılamadığı için ithalit imkanı 9 ın ton a ır verece 0 an u tesı - iki ile işlerini halledebileceklerdir. ~ runun Arjantin _makam.lar.ı ta.ra:ından 
bulwıamıyor, Dericilikte mal beklemek satımızın bize temin edeceği döviz G~ne düne kadar takas primi % 70 mevkuf tutuldugunu bıldırmıştır. 

1. - Graf von Spee hadisesi dolayı
siyle ittihaz edilecek hattı hareket, 

2. - Bu kabil hadiselerin tekerrü -
rüne mani olacak bir formül bulmak, 

3. - Bitaraf mıntakanın yeniden ih
lali halinde cenubi Amerika hükümet
lerinin alacakları tedbirler. 

Mücadele 
ederken .. 

esastır, Fakat yen.isi ıtelmediti için eski miktarı 700 - 750 bin sterlingdir. Bu iken bugün bu nisbet de 0/
0 

65 e inmiş Bahriye nazırı B. Seatto alman bah-malla.r tükenmekte ve bundan başka ikinci · . , . _ 
derecede iptidai maddelerden olan zırnık, öyle bir rakamdır ki düne kadar hıç tir. Yerli deriler, fiyatının çok yük - riyelilerini misafir edildikleri muha- (Başı 1 inci sayfada) 
kepra.ko, asitler ıibi mevat fiyatlan pek ticaret muvazenemizde mevcut ve da- scldiğmd~n bahsedildi. Haibııki, y.:rli tirler otelinde ziyaret etmiştir. Bah-
fazla yükselmiş bulunmaktadır. h'l d ~ ·ld" d . 1.1 k f 1 kl d ye kadar, rağbet bile etmezsek pi-

Bu mallar. lelmez·e fabrı·kalar yakın- ı egı ı. erilndeki tereffü t!<~ımal zamanlar- rıye ı er mev u tutu aca ar ır. h 
1
• . .. 

1 
b"'l"~ d'" 

• 'h g 8 d 208 b' yasa a va mın surat e ta 11 ıge on-da çahıamıyacak vaziyete düşecekler ve Krom ı racatımız 1 3 e ın daki fiyatlarla mukc.::ııt~e edilmelidir. Digw er taraftan ,alman zırhlısını ha-
d · ·ı · ıoo b. b ı· • 1 F" ti d d"" t düğünü görebiliriz. ıimdilik hiç olmazsa erıcı crın ın tona a ıg o muştur. ıya ar a or Yoksa ihracın mc.ninden sunra vaki vaya atmak için kullanılan infilak 

lterlinglik do .. vize ihtiyacı vardır. Bundan b l" · k d d'l n Ba•ı mallaı· a'ç'n pahalılıgwa hı'ç · eş ay eve ısıne nazaran ay e ı e anormal sukut muka}·ese eı.ası olamaz. maddesinin Montevideo'ya Ar1·antin ... 1 
başka evclce getirilen n henüz ödcnemı- b l d b U · • 
yen amerikan mallarından yüzde 25 prim tonda 2 ingiliz lirası tereffü 400 bin I~·~ esas:ı g~re tereffö rı ;üeti izam e- romörkörleri tarafından nakledildiği se ep 0 ma ığını, azı ma ar ıçın 
alınması da tereffüde imildir. sterlingli.k bir fazla döviz temin et • dildiği kadar degildiı. hakkındaki haber Arjantin makamları de pahalılık sebeplerinin anzi ol • 

kt 'd' f d 1 ı k d du<Funu dü•ünmek, nihayet bir har-Bir ayakkabıcının itirazı mc e ır. Dert· sanayı'ı'ndekı' ı'htı'kaAra karııı tara ın an ya an anma t ır. ., ,. 
B g-day ı'stihsalimiz geçen ene :ı- bin ate•i dı•ında da olsak tesirleri 

Dericilerin bu suretle hülba edilen u 6 
• db' l k lngiliz harp gemileri Rio de Ja- '" " 

]erden fazladır. Her ne kadar 1938 de te ır a ınaca içinde bulunduğumuzu düıünerek mütalcasından &OI1I'a ayakkabıcılar koopc- .. _._. ______ _. .. __._~-... neiro'Jan aJ1rılJı 
i;~~{~n -vı;n~iz~hata itiraz eÜniş, kösele tiy~~~z-~i;;dildikt~~-;~~~;-1939 prim almak ise yepyeni bir iştir. Bi - Londra, 19 a.a. - R ... ec:..:n=own"""='-"'v'""'e=A=r~kc~ı ~k:;o;::i~~k::rm:ktv~!~z:;;ı:~~ 
fiyatlarında tereffüün yüzde '4-0 olduğu. l 
nu, bu yüksek fiyatlarla ah~n mallar!~ senesinde asgari 100 bin ton fazla sa- naena eyh, bunun geçen aylarda gö • Royal ile ingiliz kruvazörleri, Rio de miz için, tela~ı arttırarak spekülas-
imlil edilen ayakkabıları, fıyatlanndakı tabileceğiz. Bu da takriben 9 bin ster- rülen fiyat tereffüleriyle hiçbir ala - Janeiro'yu terketmişlerdir. İngiliz yonu veya alttan alta mal top-
yükscklik dolayısiyle müşterinin kabul et l' l"k d '" · t · · h ' t d k kası yC1ktur. Bu memlekette debagat gemilerinin Rio de Janeiro'da bulun- l - t 'k d 1 · memesine binaen iııterinin durduğunu, ıng ı ovız emınıne ızme e ece - amagı eşvı e en yazı ar yen-
memlekette altı aylık stok bulunduğuna tir. en geniş himayeyi görmüştür. Müs - duğu müddet zarfında, bu gemileri 30 ne halka hakikati, ve manaıırz tela-
cmin olduklarını, bu stokların belki fab- ihracat üzerindeki memnuiyet tehlikin bu fedakarlığı müşkül za - bin kişi ziyaret eylemiştir. fm zararlarını öğreten izahlarda 
rikalardan çıkmış ve fakat tüccar deposu- 1 d 
na girmiı bulundutunu söyliyerek bilhas- kalkacak man ar a yardım görmesi içindi. Hal- Verilen mühlet .meselesi bulunmak! Bu suretle hem kendi-
aa evelı:e getirilen amerikan. mdalhlarıbı:ın Gerçi bu sene henüz ihracımız az buki müşkül zaman gelince, adeta si- etrafında mizi zarardan korumuş, hem de 
tediye edeceği yilzde 25 primın a a ır- lahını çekerek halkın üıerine yürü - hükümetin bizim lehimize olan ted-
kaç günlük bir mesele olduğunu halbuki ise de bunun sebebi harp münasebeti- Montevideo, 19 a.a. - İltica hak-
tereffüün çok evci başlamış bulunduğunu le ittihaz edilen ihracın meni tedbiri· yen bu sanayi olmuştur. Bu da, bu şu- kının tatbikine dair olarak yapılan birlerine yardım etmit oluruz. 
ileri siırdü . benin gördüğü himayeye layık olma-

b dir. Maamafih iki üç güne kadar bu bazı yanlış tefsirat üzerine hariciye Bir yerine et •atınca... dığını göstermiştir. Bu bapta icap e-memnuiyet de kaldırılacaktır. nezareti tarafından neşredilen bir teb-
Bundan sonra işlenmi11 deri ithalatçıla- Pamuklarımızda da hem ı'st"ıhsal den tedbirler alınmak üzeredir. l' wd .. l .. l d .1 kt d' 

d · 'l 'k L d · k · h" 1 ıg e ezcum e "OY e enı me e ır: nndan ve erıcı ı t · ~ır etı sa ıp e· Pamuklu mensucat hakkında da dü- :s 
I"inden Yani, kendi branşı hakkında ıu fazla hem de fiyatlarda mühim fark • Admiral Graf von Spee, 13 kanunu-
5özleri söyledi: lar vardır. Bunlar ihraç cephesinden şündüğümüz tedbirler vardır. Boya eveldeki muharebeden sonra Monte -

·- Eylul ayında yüzde 15 kadar fiyat- . d"l k f 1 1 kl d fiyatlarının yükselmi" olması ve sair vı'deo lı"manına saat 22; 50 de gı'nnı'ş-ları arttırdık. Fakat sonradan ihtikirla temın e ı ece az a ı ar ır. :s 
mücadele komisyonunun müdahalesi üre- İthalat cephesinden de birçok ihti- malzemede görülen tezayüt dolayı - tir. Alman orta elçisi ertesi gün ba
rine te:ırinievelde fiyatları indirdik. Esa- yacımız daha dahilden tedarik etmiye siyle Sümer Bank müesseseleri ma • riciye nezaretine müracaat ederek 7 
ıcn malımızın yüzde 70-80 ini sattık, Es- mulatı fiyatları bu defa yeniden tes- w 

kiden bir alanlar bu defa beş alıyorlardı. başlamış bulunuyoruz. Bu meyanda agustos 1914 tarihli kararnameye uy-
Bu suretle elimizde mal kalmadı. Yerli Karabük'ü başta zikredebiliriz. Filha- bit edilmiş bulunmaktadır. Bu fiyat- gun olarak geminin tamiri için 15 gün 
mallar yükselince biz de yüzde ıs kadar kika Kar"abük tesisatımızda halen bir ların ağustosa kadar değişmemesi i - mühlet verilmesini istemiştir. Hari-
fiyatlarımıı:ı arttırdık. Son zamanlarda çin hükümet tedbirini almıştır. · · h 
getirdiğimiz mallarda bu tezyidi yaptık . ., fırın işlemektedir. Bu fıaın günde üç cıye nazırı o zaman mtl.te assıslardan 

Ayakkabıcılar tarafından buna karşı da yüz ton, senede asuari 100 bin ton de- ''ithalat tacirleri yeni vaziyete mürekkep bir komisyon teşkil etmiş 
itirazlar dermeyan edildi. faturalarda faz- "' k · k • ·· dd · 
lahk yüzde 25 tir. İbraz edilince görülür. mir istihsal edecektir. Fakat yakında intibak edemediler,, ve omısyon atı mu etı tayin et -
Mallar, komisyonun müdahalesinden kur. ikinci fırın da işliyecektir. Yalnız bir S.. B k h · · d k' · · miştir. 
tulmftk 'ırı· n bao.ka ellere ıreçirildi denildi. umer an arıcın e ı sanayı ı- B b" h · · · · ·1 

" y " • fırın i•liyeceğini farzetsek senede 100 · d · b d p kl ~ · una ınaen arıcı ye nezaretını ı -
Mutava•sıtların elı'nden :s çın e ıca e en amu arı verecegız. t'ca h k k" . 1 • d ki 

o b' 'th l kl b' b k ·1 ı u u ı prensıp erın en uza a"-ın ton az ı a etme e ır uçu mı - Ve kendilerinin Sümer Bank fiyatla- :s 
k urtulmak irin... 1' ı k b' t f t • t • mış gibi göstermeğe sebep ve mahal :r yon ıra ı ır asarru emın e mış o- rına uymalarını temin eyliyeceg~iz. 

yoktur. Gene ayakkabıcılardan biri, ayakkabı -
cılar te~ekkUlünc hariçten deri getirmek 
kolaylığı yapılırsa mutavassıtların esare
tinden kurtulacaklarını sôylcdi. 

Nihayet makaracılar namına $ekcrci -
yan eu izahatta bulundu: 

lacağız. Pamuk ipliği ihtiyacına da çare bulu-
3-4 milyon sterlinlik döviz yoruz. Hükümet pamuk ipliği getire- Amerika devletlerinin 

kazancı cektir. yapacakları protesto 
Makaradaki vaziyet de bir hususi - Buenos - Aires, 19 a.a. - Hariciye Bu suretle, daha harbın başlangı -

cında 3 - 4 milyon İngiliz lirası bir 
döviz kazanç ve tasarrufumuz oluyor 
demektir. 

yet göstermektedir. Harpten evel bil- nazırı B. Cantillo, Panama konferan
tün makara ihtiyacını İngiltereden te- sının tesis etmiş olduğu bahri bitaraf 
min eden memleketimiz harpten son- mıntakaya muharipler tarafından ya
ra ve bilhassa klering sisteminin tat- pılan tecavüzü protesto etmek için 21 
bikindenberi bu malları Almanya ve 

Falih Rıfkı ATAY 

Yüksek harp 
Meclisi dün 
içtima etti 

(Başı 1 inci sayfada) 
miştir. 

İçtimaa İngilizler tarafından Baş
vekil Çemberleyn, Faris büyük elçisi 
Campbell, milli müdafaa nazırı Chat
field, hariciye nezareti daimi müste
şarı Cadogan ile general 1ronside ve 
İsmay, fransızlar tarafından da Baş
vekil ve milli müdafaa nazırı Daladi
ye, La Chambre, general Gamelin, ha
riciye umumi katibi Leger, amiral 
Darlan ve Champetier de Ribes işti
rak etmişlerdir. 

B. Hull, bu hafta nihayetinden e ~ 
vel Amerika hükümetlerinin bu bapta 
mutabık kalacaklarını ümit etmekta 
bulunduğunu söylemiştir. 

lngilizlerin zayiatı 
Londra; 19. a.a. - Amirallık, Aju 

kruvazörü mürettebatından olup Mon
tevideo harbi esnasında ölen yedi ve 
yaralanan iki bahriyelinin isimlerin! 
dün akşam neşretmiştir. Tebliğte cli
ğer 11 bahriyelinin hafif yaralı oldu
ğu ve memnuniyet verici bir tarzda 
iyiliğe doğru gittiklerini ilave etmek· 
tedir. 

Almanya. Uruguay araıında 
ihtilal ~ıkacağa benziyor 

Bern, 19 a.a. - Graf von Spee•ye 
verilen mühletin tcmdidinden imtina 
edilmesine karşı vaki olan protesto • 
sundan maada, Uruguay ile Al111anya 
arasında, mezkur zırhlı mürettebatınuı 
akıbc:-ti dolayısiyle de bir ihtilaf çık
ması ihtimali belirmektedir. Alman 
askeri mal:.afili, Uruguay'ın müretteba 
tının , kazazede telakki edilmesi lazım 
olduğuna kanı bulunmaktadırlar. 

Bazı alman mahfilleri, Basler Na • 
tional Zeitung'un Berlin muhabirine. 
Graf von Spee'nin batmasından dolayı, 
Almanya'nın Uruguay'dan tazminat 
istiyeceğini ihsas etmişlerdir. 

Bu mahafil, Uruguay'ı , İngiltere .. 
nin tazyikı karşısında beynelmilel hu· 
kuk hükümleri mucibince, muktezi 
miihleti vermemi~ olmakla itham edi • 
yorlar. 

C. H. P. Meclis 
Grupunda 

(Başı 1 inci sayfada) 
daki suallerine cevaplar veren Milli 
Müdafaa Vekili general Naci Tınaz
ın izahatı grup umumi heyetince al• 
kışlarla kabul ve tasvip olunmuştur. 

Vaktin ilerlemi~ olması dolayısiyle 
ruznamede mevcut diğer maddelerin 
müzakeresi gelecek celseye talik edi
lerek riyasetçe celseye saat 19 da ni
hayet verilmiştir. 

Almanya'da kredi 
diktatörlüğü 

kuruldu 
Bern, 19 a.a. - Mareşal Göring'in 

riyasetindeki alman müdafaa konseyi, 
alman ekonomi nazırı Funk'a tam se
lahiyet vermek suretiyle, kredi işle
rini alakadar eden hususlar için gay
rimahdut, sıkı bir diktatörlük ihdas 
etmiştir. 

Gazetta de Francfort'a göre, doktor 
Funk, lüzum gördüğU takdirde, yeni 
kredi müesseseleri ihdasına, mevcut· 
ları ilgaya, değiştirmeğe veya tevhi
de selahiyettar olduğu gibi, mer'i ka
nunlara muhalif dahi olsa, büten ni
zamnameleri tadil edebilecektir. 

Doktor Funk'a verilen vasi seHlhi • 
yet südet şark piyasalarına· ve Polon
yanın işgal edilen kısımlarına da .. a. 
mil olup 1940 senesine kadar mer'idir, 

. ................................................... , 
ÜK DIŞ HABERLER 

• .. ........................................ . 
X Paris, - Madeni sanayi amelesi fe

derasyonu, komunist unsurlarla ve alman 
- rus paktını takbih etmemiş olan bütün 
teşekküllerle her türlu alika ve mesai b:r. 
!iğini katctmeğc karar vcrmi5tir. 

X Kudüs, - Arap - Yahudi yakla§ma
sı birliğine mensup yahudi talebeler, yap
tıkları bir mitingte, Filistin halkının iki 
unsurunun iş birliğıi yapmalarının halle
dilmesi lazım en esaslı meselelerden bi
rini teşkil ettigini bildiren bir karar su
reti kabul ctmiutir. 

"- Elinde en çok stok bulunduran mü· 
essese ötedcnberi Santral muessescsidir. 
Fakat bu defa malı yoktur, Bizim elimiz
de 170 bin liralık kadar mal vardır. Cıhe
ti askeriyenin ihtiyac1nı daima biz temin 
ettiğimizden derhal bu malı ordu emrine 
verdik. Bir kısmını teslim ettik, bir kısmı 
de emre amilde tutulmaktadır. Piyasada 
mal yoktur. Fiyat ondan yıikselmiştir. 
Mal olmadığı için speküHis)'on var denile· 
mcz. Döviz verilirse mal getirilebilir . ., 

Memleketimizin sanayileşme hare
ketleri ilerlemiş, bu maksatla kurul -
ması düşünülmüş birçok fabrikalar 
kurulmuş ve işlemiye de başlamiştır. 
Binaenaleyh 5 - 10 seneden beri itha
latımızın karakteristik vasfını teşkil 
eden ve miihim bir yekfina baliğ bulu
nan makine ithalatına ihtiyacımız a -
zalmıştır. 

İtalya'dan almaktadır. 

Şimdi, !ngiltereden mal gelebilir. 
ithaliitçı göremiyoruz. Bu sebeple ve 
yeni münasebetlerin tees~üsüne ka -
dar piyasada darlık hasıl olmaması i
çin Ziraat Bankasına ehemiyetli mik
tarda kahve sipariş ettirdik. Gelecek 
başkaca mal da vardır. 

Daladiye, ingiliz miimessillerini se- X Panama - Reisicümhur Juan Aosc-
mana'nın vefatı üzerbc, birin.:i rcisicum

Iamlıyarak Graf von Spee'nin batma- hur muavini Dr. Aucusto Samuel Boyd, 

Ticaret Vekilimizin sözleri 
Bunun üzerine Ticaret Vekili Nazmi 

Topçuoglu verilen izahatın bazı noktala· 
rına temas ederek eıciımle: 

Manifatura f.yatlanndı:ki tercffülerin 
yüzde yetmişı bu1duğu, bir buc;uk ay cvel 
38 kuruşa satılan satcnin altmış kuruşa. 
S8 lik dıvi tınin 65, 45 lik d.vitinin 80 ku· 
ruşa s:ıtıldıgını bir kısım İstanbul tücca
rı .ın İzmire giderek orada mal kapat!11ak 
gıbi hare!:ctlcrini fiyat yukselmesınde 
mucssir olduı;unu bey:ın ederek, memle
kette 40 milyon liralık manifatura bu
lunduğu ifade edilmiş olmasına ve yerli 
ıstıhsalatın da piyasayı miıtemadiyen bcs 
leıııekte btılunıııasına göre memlekette bir 
senelik ı;tok bulundu;;u binnetice kabul 
eaılirkcıı tcreffıi sebeplerini normal ad
delme1.e imkanı olınadıgını spekülasyonun 
me ;ıcudıyetinden şuphe edilnıiyeccğini v.e 
manifaturaıaı ın piyasadaki buyük ehemı
ycti dolay11iyle di-.er eşyayı da tcreffü 
barckctlı:rinde peşinden sürü!dediğini izah 
eyledi. Ve esasen manifa0t~racıların ilk _te
masta yllzde yirmi tenzılatı kabul cttık • 
lcrini ve VekalcHn sonradan vaki ısrarı 
üzerine muhtelif maddclerrl,. vüTrle ona 

Bu sene kurulması mukarrer olan 
klor fabrikası makine ve malzemesi 
gelmiştir. Ateş tuğlası fabrikası için 
fazla mevad ithaline lüzum yoktur. 
Keza, kendir elyafı çıkarmak için Kas
tamonu'da kurulacak fabrika dahi faz
la bir miktar ifade etmez. Yani bu ne
vi ithalat için geçmiş senelerde oldu
ğu kadar sermaye immobilize etmemi
ze lüzum kalmıyor. 

Dört milyon liralık mal istihsal e
decek olan Malatya fabrikamız da ke
za bir kısım ithalatı önliyecektir. As
keri ihtiyaçlarımız ise temin edilen 
kredilerle tatmin edilmekte ve ibra -
cat dövizlerimizi bu ihtiyaca tahsise 

Hatta sattığımız malların bedeli ola· 
rak bugün İngilterede 500 bin sterlin 
var, fakat bunları satacak ithalatçı bu
lamıyoruz. İngiltere yüzde 10-15 da
ha pahalı bile olsa piyasada % 100 
fark varken niçin buradan getirilmi
yor? Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, 
ithalat ticaretimiz yeni vaziyete inti
bak edememiş ve kendisinden bekle -
nen rüştü gösterememiştir. Eğer it
halatçılar kendilerinden beklenen tan 
zim işini başaramazlarsa bunu biz ya
pacağız. Fakat ithalat ticaretini dev
letleştirecek değiliz, belki kendileri
nin yerine daha kabiliyetli ithalatçılar 
ikame edeceğiz. 
"Herhangi bir malın noksanlığı

nı çekecek değiliz,, 
Kahvede de iş böyle. Serbest piya

saya i~ bırakılmıyor denilirdi. Brezil
}'a şirketini kaldırdık. Fakat ortada 

Hulasa, herhangi bir malın noksan
lığını çekecek değiliz. Hükümet la
zım gelen her kolaylığı gösterecektir. 
İnşaat malzemesi, demir için ve sair 
ithalat maddeleri için dövizle tediye 
edilecek akreditifler temin ediyoruz. 
Normal iktısadi her kolaylığı göstere
ceğiz. İmkan nisbetinde ve makul her 
yardımı yapacağız. Bu bizim dost eli
mizdir. 

Fakat fırsat;u maksatlar takip eden, 
umumi harbin hatırasiyle hareket e
den halkın geçmiş p.rtlarını tazyika 
kalkışanlara karşı da silahlı elimiz u
zanacaktır.,, 

Vekilin bu beyanatından sonra top· 
lant • : nihayet verilmiştir. 

sına müncer olan parlak ve muzaffeı ıemyiz mahkemesi huzurunda yemin cdc
deniz muharebesinden dolayı büyük re~ _riyaseticumhur makamını işgal eyle-

mıştır. 

Britanyayı tebrik etmiştir. 1 X Lizbon - Portckizcle fransız kızıl-
Yüksek meclis, umumi vaziyeti de haç cemiyetine yardım için bir komite 

rin bir tarzda tetkik ettikten sonr '.eşkil olunmuştur. Bu komite marifetiyle 
~ransaya ilk olarak 200 bin franklık bır 

ruznamedeki bütün meselelerde frar :k gönderilmiştir. 
sız ve ingiliz hükümetlerinin tam g< 
rüş birliğini müşahede etmiş ve siy< 
si askeri sahada fransız - ingiliz te~ 
riki mesaisinin malik olduğu hareke· 
vasıtalarını takviye için icabeden ted 
birleri almıştır. 

Kozan'da Halk dersanesi 

X Ne\•york - Nca Hellas vapuru ile 
ırcket etmiş olan türk talcbcieri buraya 
:lmişlerdir. 

X Londra - Koordinasyon nazın aml
. al Lort Cha tfield, harp vazı:ı: etı hakkın
da 20 kanunucvcldc radyoda bır nutuk ve
recektir, 

X Londra, -Bakır fiyatı, hissedilecek 
derecede yüksclmiııtir. 

X Londra, - İmparatorluk kuvctleri -
nin mli~tcrck harcketıni tanzını ıçin do -

Kozan, 19 a a. - Kazamız han minyonlar nazırlarıyl e ır.gııız nuırıarı a-
. asında cereyan eden muzakcreı er nilıa}et 

okuma yazma bilmiyen kadın erkel ,ulmu~ v: c;ok iyı netıceı cr vcrımştır. 
bütün yurttaşlar için Gazi okulunda x Londrı, -N c .. s Chronıclc gazetesi 
iki şubeli bir dersane açmıştır. Dün ' papanın _noel ~rıfesinde &oyliycceg_i. ~u -
ak!:amdan itibaren derslere başlanmı _ tuk~a mılletlcrı sulha davet. edc_ccı:ını ve 

" ş I vatı kanla alman> a arasındakı md lsel;ct -
tır. ten bahsedeceğini zannetmektcuır. 
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Güzel vitrin müsabakasını 
kazananlar tesbit edildi 

• '' Afrodit ,,· ın 

muhakemesi 
dün başladı 

Uzun köprü Orta mektep kurma 

ve Koruma Cemiyeti 
nizamnamesidir 

AN .. ~ DEFTERDARLIGl 
mahallinde görebilirler. Makineye ait 
yedek parçalar listesi Edirne Nafıa 

müdürlüğünde mevcuttur. 

Satıhk değirmen Eksiltme 29 - K. Evel - 939 tarihi
ne milsadif cuma günü saat 15 de Edir 
ne nafıa müdürlüğü odasında teşekkül 

Ankara Defterdarlığından ı 

Müsabakaya yerli malı teşhir eden 
7 5 ticarethane İştirak etmiştir 

1 - Uzunköprü kasabasında (orta mek
tep kurma ve koruma cemiyeti) adiyle bir 
cemiyet kurulmur,tur. 

İstanbul, 19 (Telefonla) _ Fransu: e- 2 - Cemiyetin merkezi ve ikametgfilır 
diplerinden Piyer Luis'in eseri olup bey- Uzunköprü halkevi salonudur. 
nelmilel bir kıymet taşıyan ve Nasuhi 3 - Cemiyetin maksat ve gayesi 
Baydar tarafından dilimize çevrilerek ye- A - Uıunköprü kasabasında yeniden 

1 
edecek komisyon marifetiyle yapıla • 

Bandırma kazasının sığır yolu ma- caktır. Taliplerin eksiltme saatind::.ı 
hallesinde ıarkan gimalcn tarlalık, bir saat evet muvakkat temniatları•' ı 
garben Fabrika bah!icsi, cenuben sığır 1 vilayet muhasebe veznesine te:;lim e t· 
yolu caddesi ile mahdut ve hazlnei 1 meleri şarttır. 
Maliyeye ait iki katlı kargir ve Postada geç kalan mektuplarrl \ 
36250 lira bedeli muhammenli türk un dolayı komisyon mesuliyet kabul et • 
fabrikasının (Fabrika binasile içinde- mcz. Dellal ve gazete ilan masraf!- ı 
ki hazineye ait 85 beygir kuvvetinde- müşteriye aittir. (10295 - 6390) 16S2 ı 

nidcn intiııar Hhnsma konulmuş olan bir orta mektep binası vücuda getirmek 

Kazananlar1n isimlerini neıred1lyoruz 
"Afrodit" isimli eser mü.ddeiumuınilikçe mefruşatını ve levazımı' tedrisiyesini te
toplattınlmııı ve hakkında müstehcen nq- min etmek. 
riyat divuı açılarak aaliye 7 inci ceza B - Vücuda getirilecek mektebin p!Atı 
mahkemesine verilmişti. İstanbul fikir 5. • ve projesini, hükumetin kabul edeceği tlP 
leminde büyük bir alAka uyandıran bu da- ve ıekilde yaptırmak. 

ki motör ve tefcrrüatilc 4 su deposu, 
55 beygir kuvvetindeki motör ve te -
ferruatı, 5 adet un eleği, 1 un harman 
mikinesi "kayıg yoktur", 8 adet vals 
topu, 1 lcvaj makinesi, 1 adet levaj 
tulumbası, irmik isajörü ve buğday 
anbarından ibaret olan aletlerile bir
likte) 2490 sayılı artırma eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ve kapalı 
zarf usulilc 29-12-939 tarihine müsa
dif cuma gilnü saat 15 de ihalesi icra 
edilmek üzere 9-12-939 tarihinden i
tibaren 20 gün müddetle artırmaya 

çıkarılmıştır. 

Makinist aranıyoj· 
Artırma ve yerli malı haftası müna

aebotiyle Ekonomi ve Arttırma Kuru
mu tarafından tertip edilmiş olan vit· 
rin müsabakası neticelcnmi§ ve dere
ce alanlar jüri heyeti tarafından tes
bit edilmiştir. 

Bu seneki vitrin müsabakasına 75 
ticaretane iştirak etmiştir. Bu ticare
tanelerin hepsi vitrinlerini yerli fab
Tikalar mamullltiylc ve memleket mah 
ıullcriyle ve güzel zevkleriyle süsle -
mitlerdi. Bugünkil ticaretin başta ge
len prtlarından biri halini alan rek
J!mcıhğın bizde günden güne inkişaf 
etmekte olduğuna artık inanalfüiriz. 

Vitrin müsabakasına iştirak etmiş 
olan ticaretaneler önce İ§tigal mevzu
larına g<Sre tasnif edilmiş ve bu su
rette tetkike tabi tutulmuştur. 

Oç güzel vitrin 
Bunlardan "her nevi mensucat ve 

m!mulAt., kısmına dalıil bulunan Uç 
ticaretanenin vitrini fevkalade beğe -
nilmittir. Bunlar Sümer Bank Yerli 
Mallar Pazarı, Yiln ve İpekiş Tica -
rctanleri ve İsmet İnönü Kız Ensti
tilsU atelyesinin hazırladığı vitrinler
dir. Ekonomi ve Arttırma Kurumu • 
nun fevkalade beğenilenler için tah -
ıiı ettiği 100 liralık nakdi mükafatın 
hangisine verileceğini tayin i~in ara
lannda bir kura çekilmesine karar ve
rilmi§tir. Çekilen kura da İsmet İnö
nU Kız Enıtitlisilne isabet etmiştir. 
Binaen.aleyh bu seneki vitrin müsa • 
bakasının birinciliğini bu güzel vit
rinler kazanmıt demektir. FcvkaHide 
beğenilen bu Uç müesseseye jüri he
yeti ayrıca birer sarı ve beyaz madal
ya ile tahrid takdirname verilmesi
ni kararla§tırmıştır. 

Beğenilen diğer vitrinler 
8 tane 25 liralık nakdi mUkafatı şe

ker mlmutltı ticaretiyle meşgul o -
lanlar arasında fevkalade olarak be • 
ğenilen Bankalar caddesinde Şekerci 
Oaman Nuri Uzun. diğer şekerciler· 
den Meliha Turhan ve Halk Pasta sa
lonu kazanmıştır. Kunduracılardan 
Koyunpuarında Mustafa Güneş, ma
nif aturacılardan Anafartalar cadde
ıindc O çer Ticaretanesi ve Hilal Ma
ğazası, oyuncakcılardan Anafartalar 
caddesinde Cavit Örnek, yerli mamu
lltı bisiklet satanlardan Yenişehir'de 
AtatUrk bulvarında Cavit Cav da 
25 er lira kazanmışlardır. Bu ticareta
nelere nakdi mükifattan başka birer 
tane de 111rı ve beyaz madalya verile
cektir. 

Yerli mahsullerimizi satanlar ara
ıında Memurlar Kooperatifi f evkala
de olarak kabul edilmiş ve bu mücs
aeaeye de bir aarı ve beyaz madalya 
verilmesi jUrl heyetince kararlaştırıl
mı§tır. 

Apğıda adları yazılı müesseselere 
birer aarı madalya verilecektir: Şakir 
biraderler, Halıcı Ekmel, Ortac, Meh· 
met Ali, Ali İlhami, Aytaç, İbrahim 
Atlu, Halıcı Hüseyin Muzaffer. Mu
aaffer Gürcan, Karamilrscl ticareta
nesi, Raşit Hulıl~i. Halil Naci Mıh
çıoğlu, Şekerci Hacı Bekir, Ahmet 
Enver Bakkaliyesi, Çiçekçi Sabunca
kis, Yenişehirdc Kutlu Pastanesi, Bal 
kan Bakkaliyesi, Halk Pasta ulonu. 
A,ağıda adları ya.r:ılı müesseselere 

de birer beyaz madalya verilmesi ka
rarla§tırılmıştır. 

Şekerci Himit, Kuyumcu Azyaşar, 
Kuyumcu Zakir, halıcı Yakup, Haraç
çı Kardegler, Mehmet HulUsi :ıamam: 
cı, 101 Çeşit Mağazası, Hatıl Nacı 
Mıhçıoğlu (Anafartalar caddesi), KA· 
zım İlser, şekerci Ali Uzun, Oska ti· 
caret evi, Kamelya Mağazası, Florya 
Mağazası, İstanbul Pasta salonu, IIi
lal Fotoğrafhancsi, Hasan itriyat de
posu, Niyazi Atlas, Kunduracı Ali Ga 
lip, Şark kundura pazarı .. 

Güzel vitrin müsabakasına iştirak 
eden diğer firmalara da birer takdir
'la"'T\e gönuerileccktir. 

Bn. Mafl.Eıule Naci Eldeniz'le 
bir konuym:ı. 

Jüri heyeti kararını verdikten son· 
ra bir arkadaşımız heyet azasından 
Bayan Makbule Naci Eldeniz'i ziya· 
ret etmiş ve gerek Yerli Mallar haf· 
tası münasebetiyle yapılan müsabaka, 
gerek reklamın ticaretteki fayda ve 
lüzumu hakkında sayın Bayanın ihti
saslarını rica etmiştir. Bu konuşmayı 
aynen vazıyoru7.: 

- Bu seneki müsabaka hakkında 
lhtisaslarınız ? 

- Vitrin mi.isabakasınd:ı, hemen ilk 
ıenedenberi jüri heyeti arasında bu
lunmakla müftehirim. Her senede vit
rinlerde teşhir edilen memleket eşya-

sının tekamülünü görmekteyiz. Vit • vaya bugiln başlandı. Salon tamamen do- C - 940 ders yılına kadar bu l.ııleri ba· 
rinlerde mal te~hiri ticaret sana i 11} idi. Kalabalık arasında birçok muha.r- ıarmak, 

:r ve Y rırler ve edebiyatçılar vardı. Dava edı • 4 - Cemiyeti kuran m!ieaals Aza 
bakımından memleket için de, alıcı l lenlerden Sühulet kütüphanesi ıahibi Se- ı - T.C. tebaasından Muradiye mahal· 
ve satıcı için de çok ehcmiyetlidir. mili Lü~fif m~tbaacı Kenan hazır bulunu- lesinden Arif oğlu Mustafa Yayalar. 
Ul 1 k . yorlardı. ddıaname okundu. Burada Af- 2 - T.C. tebaasmdan Halise hatun ma· 

usa e onomı ve arttırma kuru • rodit'i türkçeye çeviren B. Nasuhi Bay- hallesindcn tüccar Halit Orhon 
munun tasarruf haftası mlinasebetylc dar'ın Malatya mebusu olması ve bu yfü:- 3 - T.C. tebaasından Halise hatun ma-
milsabaka tertibi ile ticaret erbabı • den teşrii m_,!lsuniyeti ?ulunrI?:ısı itibariyle halleainden tüccar Ahmet Akalın 

. . . hakkında dava aı;ılabılmck uzere ayrıca 4 - T.C. tebaasından Halise hatun ma-
mıza eşyasını tcşhır ve teşvık etmesı müracaat yapıldığı yazılı idi. İddianamede halleııinden Mahmut Arif Dilmen 
hususunda vermiş olduğu fırsat şük- halkın ar ve haya duygularını rencide edi- S - T. C. tebaasından Muradiye mahal-
rana degv er bir harekettir. Gerek tile- ci ve. müstehcen mahiyette ~örill~ . e~er lesinden tüc-ca.r Latif Gürece 

scbebıyle bunu neşreden Semıh Lutfı ıle 6 - T.C. tebaasından Habib hoca ma· 
carımızın ve gerekse halkımızın men- basan matbaacı Kenan'ın matbuat kanu • hallesinden tüccar Huan Emin Sezgin 
faatini gözetmesi noktasından da pek nunun 31 inci maddesi dellletiyle ceza 7 - T, C. tebaasından Halise hatun ma .. . . ı kanununun 426 mcı ve 427 inci maddeleri- hallesinden tüccar Mehmet Bezci 
muhımdır. ne göre dava edildikleri ileri sürülüyor· 8- T. C. tebaasından Halise hatun ma-

- Reklfimı ticaret hayatında zaruri du. Sorgular yapıldı. İlk olarak Semih hallesinden tüccar İhsan Mutlu 
bulur musunuz ? 1 Llitfi ,unları ıöyledi: 9 - T.C. tebaasından Hızaefendi ma-

• . .. . - Cihan edebiyatının meşhur Afrodit'i- hallesinden dava vekili Haydar Tüzer, 
- Teşhır tarzı le muşterı cezbetme- 1 ni tilrk adliyesinde benim mü.dafu. edece- ıo _ T.C. tebaasından Halise hatun ma 

nin ticarette oynadığı rol pek aşik§.r- 1 ğim hiç .~klım~ gelm~zdi .. Her ~~ılsa İs- halleslnden ticaret ve sanayi odası baş. 
dır. Yabancı memleketlerde teşhir tanbul cı_.ımhurıyet muddeıumumısı ~ıdı· katibi Kllzım Taner'den :ibarettir. 

. .. . , . f:ı İbrahım Hakkı Konyalı'yı ehlıvukuf 5 - Cemiyetin eeliri ve cemiyete eir. 
tarzının ne bUyuk ıstıfadeler temın ı seçmiş ve ondan aldığı rapora istinat et· me ve çıkma 3ckll. 
edildiğini bütün gidenler görüyor. O miştir .. tbr~hlm Hakkı Konyah'nm edebi- A _ Yılda bir lira veren cemiyete aza 
diyarda vitrin cazibesine kapılmamak 1 yatla hıı; bır aJakas.ı yoktur. Bunu bu sa- olur. 

1 )onda bulunan edebıyat ve matbuat men· 
bilmem mümkün olabiliyor mu ? Gö· suplarına sorsanız aynı cevabı alırsınız. B - Cemiyetln varidatı azanın yıllık a· 
ntil bizim de muhterem tüccarlarımı- Ehlivukuf olamaz, kabul etmem. Ayrıca idatı, kaza halkının ıı.akten veya aynen 

· i 1 · l" k ld ~ h • vaktiyle çıkardığım bir mecmuaya yazısı- vaki olacak teberrüatı ile reami ve husu-
zın vıtr n erme ayı o ugu e emı- nı koymadığım için bana muğberdir de. si müesseselerin yar.dımlarından ibarettir. 
yeti vermelerini istiyor. Bilhassa ik- Bu divada ediplerin malumatına mliracaat C - Taahhüdatmı ifa etmiyen &:tanın 
tlsat haftası teşhir ve teşvik haftası- edilmelidir. . kaydı silinir. 

• . . Bundan sonra matbaacı Kenan da mil- 6 - Cemiyetin umumi heyeti, 
dır. Bır mal sahıbi malını teşhır eder- dafaasını yaparak İbrahim Hakkı Kon- Cemiyetin umumi heyeti ıeneıde iki defa 
ken, ayni zamanda müşteriyi pek gti· yalının ehlivukuf olamıyacağını söyledi, toplarur. tık toplantı aza adedi elliye çık
zcl teşvik edebilir. Her gün ayni eş- müteakiben İbrahim Hakkı Konyalı tara· tığı zaman yapılır. Senelik idi toplantılar, 

• . • fından hazırlanan rapor okundu. Raporda kanunusani ve haziran aylarının ilk he.ha-
ya. aynı şekılde umumı nazarlara tak- esatirden ilham alınarak Afrodit'in mu- 81 içinde yapılır. Hunlardan baııka idare 
dim edilirse bilmem başımızı !revir- hayycle yardımiyle romanlaştırıldığı, e- heyetinin talebi ve fahri reisin muvafaka-

k ki , r . . ? v b serde şehevi ve behimi hisleri okşıyan ta- tiyle fevkalade olarak toplanır. 
me a ımıza ge ır. ~ c u ~ş~a rafların galip geldiği, muharririn bu yol- 7 -Umumi heyetin va.ı:ife ve sal1hiye-
yığını arasında yem bır cins, yem bır da serbestçe hareket etmek için bililtizam ti: 
nümunc kendini gösterir mi ? Mesela işin içine esatiri karıştırdığı mealinde A - Cemiyetin gayesini teşkil eden, 
b' h r · v d b' .. birkaç aatırdan sonra eserden parçalar bu orta mektep binasının inşasını temin için 
ır tu a ıyecı magazasın a ır gun lunuyordu. Neticede kitabm yenlden ali- muktazl her türlü itararları ittihaz etmek, 

çanta ve eldivenler serisi, bir gün er· kalılar tarafından tetkiki ic;.in muhakeme B _ İdare heyetini seçmek. 
kek, bir gün kadın çama~ırları ilahari.. tS.lik olundu. C - İdare heyetine yapılacak iıler hak 
Böyle seri halinde tanıtılırsa, alıcı - Mmt.aka mahalle teıkilatı kında salahiyet vermek. 
nın gözünü kendi dükkanında tcabit ku l C - Cemiyetin muamelatı umumiyesi-
et.miş olmaz mı ? Kumaş satanlar me- ru uyor , ni tetkik ve kontrol etmekten ibarettir. 

Dahiliye Vekaleti, mıntaka mahal- 8 - Cemiyetin idare heyeti • 
sela memleketimizin ıaf ipliğiyle do- c · 'd le teşkilatı hakkında yeni bir kanun emiyetın ı are heyeti wnumi heyet ta· 
kunmuş, o güzel harelerini, naftala • • . h 1 p . .. .. il rafından seçilecek beş 5zadan terekkup e-
rını fabrikalarımızın çıkardığı yeni proıesı azır amıştır. rOJe onum z. der. Bunlıır da aralarında reis, reis veki-

deki günlerde BaşvekUete verilecek- li, kltip ve veznedar intihap ederler. 
yeni çe§itlerini bazan rengarenk ba • tir. 9 - İdare heyetinin vazife ve aal1hiyet 
zan da bir renk dalgası içinde göste - leri 
drse, vitrininde tenevvU temin etmi~ Lubiyat re.mi üzerindeki m~k. - Cemiyete lza ve kayıt ve kabul et-
olur zannederim. tetkikler B - Aidat ve her nevi teberrüatı tahsil 

- JUri azası olarak sisin en çok be-- • Dahiliye Yckllcti rnblyet resminin_ eıce~ En az haftada bir U>planu yapmak 
ğendığfniz \ itrinler hangileri oldu? tıyatro ve konserlerden ne şekilde ve ç - İdare heyeti topladığı parayı zira-

- Bilhassa ekonomi haftası müna· ne miktarda alınacağını tetkik etmek- at banka.sında hıfzeder. 
sebetiyle gözler vitrinlerde kendine tedir. Tetkiklerden alınacak neticeye l~ - .M:~t.~p b!nasm': elveriıli arsanın 

· 1 y ı· mallar . .. ıeçılmesı hiikumetın bu ııc memur edece-
azız o an eşyayı arıyor. er ı göre luzumlu kararlar alınacaktır. &i heyet tarafından yapılacaktır. 
pazarında eski ve yeni zaman ne gü- 11 - İnşaat arttırma ve eksiltme kanu-
zel ifade edilmiş. Hauaten pamuklu GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. nu hilkiimlerl daireainde yapılacaktır. 
mensucat Avrupa masnuatı ile karıı- 12 - Cemiyetin fahri reisi kaza kayma 

kamıdır. 

taşmaları pamuklu sanayiimizdcki in- 50 adet felefoft direg"'i ahnacak 13 - Cemiyet gayesini temin ettikten 

Muvakkat teminat muhammen be -
delin yüzde yedi buçuğudur. 

· Talip olanların ve fazla malumat 
almak isteyenlerin Bandırma Maliye
sinde müteşekkil millt eml!k satış 
komisyonuna muracaat ederek p.rt
name almaları i18n olunur. (6394) 

16334 

DEVLET ORMAN lŞ. 

Sahhk (am tomruGu 
Devlet Orman lıletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 

1 - Eskipazar istasyonu deposun
da istiftc mevcut (516) adet muadili 
(429) metre mikap (644) dcsimctte 
mikap çam tomruğu açık arttırma ile 
satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca bq kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da Orman umum müdilrlü
ğiinde İstanbul Zonguldak Orman çc
virge mildürlüklerinde ve KarabUkte 
Devlet orman işletmesi revir amirli -
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhamme?! bede
li (12) lira (75) kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akç • ı. 0.12 1oao gt; .. n aa••--11 

de Karabükteki revir merkezine mil -
racaatları (10345 - 6432) 16391 

1CRA VE İFLAS 

Ankara Birinci icra Memurluğun
dan: 

kişafın bir delilidir. ıonra mallarını ve nalııit mevcudunu orta 
B i 'tl · 'pek · k lan Ankara inhisarlar Batmüdürlü. mektep idaresine devir ve teslim eder. Haczedilip satılmasma karar nrilcn 

o çeşı ı ı ıg Utna.§ nın ze- 14 - Bu nizamnamenin hükümleri umu 2000 lira klymetinde 1156 numaralı oto-
raf eti ile mütenasip bir §ekilde ve ya· ğünden: mt heyet karariyle değiıtirilebillr. mobilin 25. 12. 939 tarihine ınilndif pa-
nında kuzusu He ne güzel teşhir et • ı - Barut depomuza telefon tesisi 4747 zartesi günü saat 12 de belediye müzaye

de salonu önünde satılacaktır. % 75 i bul-
miş. işi için idaremizce 50 adet telefon di- mazsa 26. 12. 1939 sah cünü aynı mahal ve 

Kız enotitüsünün vitrini bilhassa reği açık pazarlıkla satın alınacaktır. ---------------- aynı saatte kati satılacaktır. Taliplerin 
ekonomi bakımından iftihara değer. 2 - Telefon direklerinin beheri al- D. DEMiR YOLLARI oradaki memura müracaatları il!n olunur. 

4745 Eski bir çantaya bir bez geçirerek ter- tı metre uzunluğunda olacak ve tepe 
temiz bir kır ça~tası, bir ıüt şi§esin - muhiti (40) santimetre ve dipten iki 25 adet vagon sahlatak 
den pembe bir elektrik lambası ve sa- metre de (55) santimetre bulunacak· 
ire ekonomi maksadını ne güzel ifade tır. D. D· Yollan Satm Alma Komia. ViLAYETLER 

yonundan: • 

Kırıehir Belediyeıinden: 
Belediyenin 120 lira aylık tahsisat

lı elektrik makinistliği mUnhaldir. 
Dizel makinesinden anlar ehliyetli 
kimselerin 30 Kanunuevcl 1939 tari
hine kadar belediyemize müracaatla· 
rı lltln olunur. 16372 

Bir ayar memuru ahnacak 
Trabzon Belediye Riyaaetlndenı 

Şehrt (75) yetmlt bet lira ilcrctll 
Trabzon Grup markezi belediye ayar 
memurluğu mUnhaldir. 

ÖlçUler nizamnametıinin (46) ı.ncı 
maddesine tevfikan ayar memurluğu 
chliyetnamelini ve belediye memar ve 
müstahdemleri nizamnamesinin flçUn• 
cü maddesindeki vasıfları hais talip
lerin birer kıta fotoğraf ve veelkala
riylc birlikte belcdi~mizc milraıcaat-
lan ilin olunur. (6498) 16434 

Harta yapttrdacak 
Sürt Belediye Rei:alifindeaı 

1- Siirt vilayetinin halihazır tek· 
ıcn hektar ıneskQn kısımla yüsylrmi 
hektar gayri mcskQn kıamının takco
metrik haritaaile imar tahaaını tctkil 
eden ve imar pllnlarının tanzim lılc· 
rinc ait umumi talimatnamenln altın· 
cı maddesi mucibince yapılmMı gc• 
rekli avan projenin hazırlanması ve 
Nafia vekAlctince tastiktcn ltOtU'a ay· 
ni talimatnamenin yirmi dokusuncu 
maddede mezkQr imar plS.nının yapıl
maaı 19/12/939 tarihinden itibaren 
yirmi gUn mUddetlc açık ekaUtmcye 
konulmuıtur. 

2- Eksiltme Bİl/940 tarihine mü· 
ısadif pazartesi günü eaat on bette Si· 
irt belediye salonunda belediye cncil· 
meni huzurunda yapılacaktır. 

3- Birinci maddede zikrolunan 
\o lu.. ve :van proje •• imar plinla• 
rının tanzim iıiiı.in muhammen t>Cdell 
ilç bin liradır. 

4- Eksiltmeye gireceklerin yuka
rıda bahıi geçen talimatnamenin be • 
§inci maddcıindc yazılı ehliyeti ol • 
maları ıarttır. 

S- İıteklilerin iki yllı: yirmi bef 
Hralık muvakkat teminat makbuzla • 
rlle uzak yerlerden iştirak edecekler 
teklif mektuplarını ihaleden nihayet 
bir saat evci göndermi§ bulunmaları 

şarttır. Postada vuku bulacak gecik -
melerin nazarı itibara alınmayacağı i
lan olunur. (6521) 16450 

KAZALAR 

Buz Fabrikası tesisi ediyor. Kızlarımızın ei emeği ve zev· 3 - Açık pazarlık ve ihale muamele 
ki, gene uygun bir zevkle tanzimi, ne si 28. 12. 939 tarihinde ıaat 15 de 
gfüı:el. Bu müess~sel'!r arasında jüri Bankalar caddesindeki baş müdürlU
heyetinin tereddüdünü kura fikriyle ğümüz binasında toplanacak komis
tesbit etmiye meclrnr olduk. yonda icra edileceğinden açık pazar-

Muhammen bedeli 7337.75 lira olan 1 la" Ç Q l ı n Q CQ k Fethiye Belediye.inden: 
25 adet H. ve M. tipi vagon 2-1-1940 1 - 27. 9. 939 tarihli eksiltmesine 
Salı gUnü saat 15 de kapalı zarf usu· latanbuJ Belediyeıinden: talip c;ıkmıyan 5270 lira muharruncn 

Koyun pazarında miiteıebbia bir lığa iştirak edecek taliplerin belli 
gençin dükkanını arttırma haf tasına gün ve saatte komisyona gelmeleri ve 
hürmet ederek ayakkaplarını tertemiz bedeli muhammene göre muvakkat te
bir şekilçle teşhir etmesi zikre değer. minat parası olarak 19 lira 13 kuruş 

Bir de Anafartalar caddesindeki ilk evci idaremiz veznesine yatırma
"Üçer., mağazasının vitrini t:.uluş iti- tarı lazımdır. 
bariyle çok güzeldir. Fabrika pençere- 4 - Keşif varakası ve §artnamesini 
terinden dökülen türlü türlü ipekli • şimdiden görmek ve fazla izahat al
lcrini teşhir etmesi, gelip geçenlerin mak istiyenlerin her gtin baş müdür
dikkatiyle beraber hiç şüphe etmem li.iğümilz barut §Ubesine mUracatları 
ki. sempatisini kazanmıılardır. il!n olunur. (6343) 16273 

Biraz aşağıda "Hilal" ma~azuı -
mebzul çeşitlerini mlinasip vecizelc • MAHKEMELER 
riyle süsliycrck dikkatli gözlere tak· - Hukuk 

Ankara Asliye Birinci dim etmesi, bütün senenin bir haftası-
Mahkemesinden: 

na çok uygundur. Ankara Altındağ m;ıhallesinde 529 nu-
Şekerci Osman Nuri Uzun, ve Bur- maralı evde Mehmet oğlu Sadettinin al

sa paearının emek iarf ederek takdir dığı (Yıldırım) soyaılının (Deın) &ayadı 
celbetmeleri tebrike ıtayandırlar. ile değlotlrllmesine dair olan davanın du-

• :ı • .. ruımaaında almıı olduiu ~ıl?ı;ım aoyadı-
Bankalar caddesındekı dukkanların nın (Dem) soyadiyle deiiıtırılmck sure-

vitrinlerinin temiz olması tabiidir ki, tiyle tescil ve ilinına 4. ıo. 939 gününde 
arkasındaki cc:yayı daha gu'"zel ~abili temyiz olmak- U.zere karar veri1diii 

cam :s ılln olunur. 4742 

gö&te~iyor. 
1 

• d h .. .
1 

• b Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha· 
Saır şene crın a a oı:enı mış e - kimliğinden: 

zenilmiş vitrinlerini gözümün önüne Nlksarın Taıme.ktep mahallesinde 48 
getirirken, gelen &ene için sayın tüc • No.lu hanede mukim Şakir oğlu Hasan oğ 
carlarımızın haftanın şerefiyle müte - lu Basri Alp. 

1 1 i Maliye Veklleti 1 No.lu kazanç temyiz 
nasip vitrinler ıazır amasını temenn • lı:omiıyonu memurlarmdan Necip Ulvi 
den başka söyliyecek söz:üm yok, Apaya ziraat vekaleti namına avukat Gü

Mahalle heyetlerinin verdiği 
vesikalar 

Dahiliye Vekaleti alôkahlara bir 
tür.ı!m yaparak belediye hudutları i
çinde mahalle ihtiyar heyetleri ve ma
halle mümessilleri tarafından verile· 

zide Alper tarafından aleyhlerinize açılan 
davadan dolayı ikamctgfihlarınızın mec;hu· 
liyetine mebni illi.nen davetiye ve gıyap 
kararı tebliği ıuretiyle gıyaplarınızda ya
pılan duru~ma sonunda 275 liranın 3 10 
ilcretl vekalet ve mahkeme masraflariyle 
birlikte tahsiline 14. 12. 939 tarihinde ka
rar verilmif olduğu ilanen tebliğ olunur. 

47415 

cek her nevi evrak ve vesikaların be- Zıyi - İaparta mülca idadlden 340 da 
1 d . 1 · l d tasdik edil- aldığım vesikayı zayi ettim. Yenisini ala. 
e ıye erce ınce cnme en cağımdan esl:ieinln hilkmil olmadığı i11n 

memesini bildirmiştir. lolunur .. Nurettin Ko1er. 4743 

lü ile Ankara İdare binasında arttır- B 1 d' -e e ıye hastanelerinin altı aylık bedelli buz fabrikası tesisi - yalnız 
ma suretilc satılacaktır. •ıA ·h · k ı aç ı tıyacı apalı zarf eksiltmesine teslim müddeti dört ay olmak Uzcre 

Bu iıe girmek isteyenlerin 550.34 konulmuıtur. Tahmin bedeli 19107 li- aynı gartlarla - yeniden ve bpah 
liralık muvakkat teminat ile kanunun ra 72 kuruş· ve ilk teminat miktarı zarf usulü lle münakasaya konmuş -
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 1433 liradır. İhale 27.12.939 çarşamba tur. 
aynı giln saat 14 de kadar Komisyon günU sat 15 te İstanbul daimi encü 2 - İhale 21.1.940 tarihinde saat oı. 
Reisliğine vermeleri lazımdır. meninde yapılacaktır. Şartname zabıt beşte Fethiye belediye dairesınde be-

Şartnameler Ankarada levazım ve muamelat müdürlüğünde görüle - tediye eııcümenince yapılacaktır. 
dairesinde ve Haydarpaşada tesellilm bilir. Taliplerin ilk teminat makbuz 3 - Muvakkat teminat 395,25 lira· 
ve sevk Şefliğinde görülebilir. (6389) veya mektupları ve 2490 numaralı ka- dır . .Pwje ve p.rtnamcler Fetıhiye be-

16373 nuna göre hazırlıyacakları kapalı zarf lediyes:n.icn parasız alınabilir. 

Bakır lokomotif ocaklar1 
ah nacak 

D.D. Yolları Satın Alma Komis 
yonundan: 

larını ihale günü saat 14 de kadar ls (1039/6472) 16415 
tanbul daimi encümenine vermeleri 

(10088 - 6275) 16244 Elektrik tesisatı 
280 fon mazot almaı:ak 

GermfJt.\cİk Belediye Reislifinden: 
Samıun Belediye Riyuetinden: 1- Kasabamızın fenni elektrik te· 
kapalı zarf uıuliyle münakasaya sisatı şartname ve keşif mucibince 

Muhammen bedeli (496100) lira o- konulduğu halde talip zuhur ctmemes kapalı zarf usulilc eksiltmeye kon • 
lan 87 kalem bakır lokomotif ocakları hasebiyle bir ay zarfında pazarlıkla i- muştur . 
ve tefcrrUatı 29.12.1939 cuma günü sa- halesine karar verilen elektrik ve su 2- Keşif bedeli (25901) lira (50, 
at 15 de pazarlık usulU ile Ankara'da fabrikalarının ihtiyacı olan 220 ton kuruş olup muvakkat teminat 1942 Ji. 
idare binasında satın alınacaktır. mazota gene talip çıkmadığından pa- ra 61 kuruştur. 

Aktedilecek mukaveleye mevzu teş- zarlığın 21-12-939 tarihine katlar bir 3- Eksiltme 13. Şubat 1940 salı gil· 
kil eden malzemenin imali için icap ay daha temdidine karar verilmiş ol - nü saat 16 da Germencik belediye bi
ettiği takdirde idare müteahhide ken- duğundan talip olanların pazartesi ve nasında ve belediye encümeni huzil • 
di hurdalıklarında mevcut takriben perşembe günleri encümene müraca • runda yapılacaktır. 
120 ton temiz talaş ve 150 tonu parça atları ita nolunur. "10255" (6381) 4- Şartname, plan, ve keşifname • 
halinde lokomotif ocakları vesaire gi~ 16323 lcr beş lira mukabilinde Germencik 

bi demirden ari hurda bakır verecek - Kapah ı.aif usulile eksiltme ilan belediye muhasebesinden alınır ve ad· 
tir. rcslerinc r.önderilir. 

Bu işe girmek lstiyenlerin tesbit e- Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 5- İsteklilerin mühürlü teklif mdt· 
dilen günde muayyen saate kadar ka- İpsala kazasının Sarıcaali köyünde tuplarını kanuni vesaikle birlikte o/o 
nunun tayin ettiği vesikaları hamilen bulunan bütün yedek aksamiyle bir - 7 buçuk güvenme parası makbuzu , e
komisyon reisliğinde isbatı vücut et- tikte Ekiskavatör makinesinin mu- ya banka teminat mektubunu ihtiva 
meleri lazımdır. hammen hedeli 30.000 lira olup kapalı edecek kapalı zarfların ihale saatın-
Şartnameler Ankara'da malzeme da- zarf usuliylc ve 20 gün müddetle satı· dan bir saat evveline kadar ( saat -15-

iresinde ve Haydarpaşa'da teıcllüm lığa çıkarılmııtır. e kadar ) belediye riyasetine makbua 
ve sevk §efliğinde görülebilir. Muvakkat teminat akçes[ 2~50 lira- mukabili teslim edilmiş ve göndcril-

(6460) 16432 dır. Makineyi görmek arzu eüvnler miş bulunması lazımdır. \6430 
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MiLLi MODAF AA 
yeniden aı;ılı: cbiltmeye lı:onulmustur. 

Muhanunen bedeli 3173 lira olup lllı: 
temin.at miktarı 288 liradır. Açık eksilt -

iı elbiselik kumaı ahnacak Odun ah nacak 
5 çeıif serum ahnacak mesi 3·1-940 çarııamba ıunU saat 14 de ha- M. M. Vekaleti Hava Müste§ar-

va aatın alma k~miıyonunda yapılacaktı~. lığından: 
Ankara Levazım Amirliği 3ahn 

Alma Komisyonundan: 
M. M. V. Satın Alma Komisyo

ll\lndan: 

İdari ve feıuu şartname her gun komıs- . . . 
yonda görülebilir. İsteklilerin muayyen 1 1 - 10.000 metre ı~ elbıselık kumaş pa
ıün ve saatte ilk teminat mektup veya zar~ıkla satın. alınacaktır. Mul_ıamme? be
makbw:larlyle ve kanuni belgeleriyle ko· deh (6300 )!ıra olup katt temınat mıktan 
misyonda bulunmaları. (6396) 16336 (94S) liradır. Pazarlığı 23.12.939 cuma.rtesi 

1 - Sarıkamıı garnizonunun 039 - 940 
yılı odun müteahhidi mukavele mucibince 
teahhüdünU ifa edemediğinden kanunun 1. 
ci maddesi mucibince namuhcsabma bu 
1.600.000 kilo odun açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. Tahmin fiyatı 32 bin lira.dır 
Teminatı 2.400 liradır. En ııon pazarlığı 
S ikincikinun 94-0 cuma cünü saat 10 da 
mmtaka satın alma KO. da yapılacaktır. 
Evsaf ve şerait kolordunun tekmil garni • 
zonlarında mevcut ve aynı olup her giln 

. Hepsine tahmin edileıı fiyatı (11.SOO) 
l!ra olan 5 çeşit serum kapalı zarf uıu • 
lı1te satın alınacaktır. Eksiltmesi: 26 - 1 • 
!140 çar,amba giınü saat 11 dedir. İlk temi. 
rıat: 862 lira 50 kuruı olup eartnamırsl lc>
ınisyonda gcirıiliır. Taliplerin .zarflarnu 
ll'ıuayyen saatten behemahal bir saat eveli· 
ile kadar M.M.V. Sa. Al. Ko.na vermeleri. 

günU saat 10 da bava satın alma komısyo-
Sıhhİ malzeme alınacak nunda yapılacaktır. 

Şartname ve evsaf her &iin öğleden son-
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ra komisyondan alınabilir. İsteklilerin mu

ayyen saatte kati teminat ve kanuni belge
leriyle komisyonda bulunmaları. (6515) 

(6314) 16241 

Sargıhk bez ahnacak 
M. M. Vek&leti Satın Alma Ko

bıiayonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 26 

luruı olan 400.0-00 metre aarıılık bez 29-12 
•!13g cuma ııünil saat 11 de Ankarada M.M. 
\r, Sa. AI. Ko.da kapalı zarfla satın ah -
bacağından isteklilerin 6950 liralık ilk te -
lninatlan ile birlikte teklif mektuplarım 
eksiltme aaatından bchemahal bir saat eve
line kadar komiıyona vermeleri ve şartna· 
ltıC111ni alacaklar 520 kurueluk makbuzla 
birlikte M.M.V. Sa. Al. Ko;na müracaat -
lan. (6313) 16252 

1000 metre muşamba ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

lr'ıiıyonundan: 
Hepr"ne tahmin edilen fiyatı 1650 lira 

Olan bır taraflı ve 130 santimetre genişli
tinde 1000 metre mu~mba açık eksiltme 
ile aatın alınacaktır. Eksiltmesi 26-12-939 
•ah gilnu aaat 11 dedir. İlk teminatı 123 
lira 75 kunı~ olup şartnamesi komisyonda 
Côrülür. Taliplerin muayyen vakitte M.M. 
\r. Sa. AL Ko.da bulunmalan. 

(6315) 16253 

Gazh bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

lr'ıisyonundan: 

miıyonundan: 
Hepsine tahmın edilen fiyatı 4600 lira 

olan 12 çe~ıt ııhi malzeme 5 ikinci kanun 
1140 cwna giıniı ııaat ıs de açık eksiltme 
ıuretiyle Ankara'cla M. M. V. satın alma 
KO. da satın ahnacıiından isteklilerin 345 
lirhk ilk teminatları ile birlikte muayyen 
gün ve saatte KO. da ~lunmıüarı. (6399) 

16350 

1 S fon Podur kloru ahnacak 
M. M. V ckaleti ~atın Alma Ko

miıyonundan: 
Hep&ıne tahmın edilen fiyatı 4650 lira 

olan l!ı ton pudur kıoı u !i lkın-.ı k.uıun 9<tU 
cuma gunıi. ııaat 10 aa Ankara da M. M. V. 
1atın alma KO. da açık eksıltme suretiyle 
satın alınacagınC:an iı;teklılerın 349 lira
lık ilk teminatları ile birlikte muayyen sa
atte KO. da bulunmaları. (64-00) 16351 

Oksijenli su ahnacc:k 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miı;yonundan: 
Beher kiloııuna tahmin edilen fi}·atı 100 

kuru~ olan ikı bin kılo okııJenli ı.u 3 ı
kitl(:İ kanun 940 çaroambı guııu &aat 10.30 
da Ankara'da M. M. V. satın alma KO. da 
açık eksiltme suretiyle satın alınacağından 
isteklilerin 150 liralık ilk teminatları ile 
birlikte muayyen ıı:un ve saatte KO. da bu-
lurunaları, (6401) 163S2 

Naftalin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(14) kuruş olan (500.000) metre gazlı bez 
kapalı zarfla satın alınacaktır. Ekı1iltmesi misyonundan: 
25-1-94-0 pcreembe günıi saat 11 dedir. İlk Beher kiloıuna tahmin edilen fiyatı 30 
1erninatı (4750) lira olup tartnamesi ko - kuruı olan 5000 kilo naftalin 2 ikinci ka
l'lıisyondan 350 kuruwa alınır. Taliplerin 

1 
nun 940 sah günu saat IS de Ankarada 

llıuayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko.da 1 M. M. V. aatın alma KO. da açı.k eks!lt~e 
lıalunmalan. (6317) 16254 suretiyle aatın alınacağından ısteklılerın 

1000 kilo Amid on dö bile 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 
lr'ıisyonundan: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı (60) 
kuruş olan (1000) kilo amidon dö bile a • 
Çık eksiltmeye konmustur. Eksiltmesi 27-12 
·939 çarşamba günü saat 11 dedir. tık te
minatı (45) lira olup şartnamesi komls • 
l'onda aörülur. Taliplerin muayyen vakit
te M.M.V. Sa. Al. KoAa bulunmaları. 

(6310) 162S6 

10.000 adet yemek kaıığı 

alfnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

112 lira SO kuruşluk ilk teminatlariyle bir
likte muayyen elin ve saatında KO. da bu-
lunmaları. (6402) 16353 

fiziyoterapi aletleri ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1190 lira 

olan 33 çeıit fizyoterapi iletleri 4 ikinci 
klnun 940 çar&amba gilnü saat 15 de An
karada M. M. V. satın alma KO. da açık 
eksiltme ıuretiyle satın alınacağından İs· 
teklilerin 510 liralık ilk teminatları ile bir
likte muayyen gün ve saatte KO. da bu
lunmaları. (6403) 163S4 

Arap sabunu alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan: 
Beher kiloıuna tahmin edilen fiyatı 40 

kuruı olan 3000 kilo arap ııabwıu 4 ikinci 
tniıyonundan: kanun 94-0 perıembe &'ilnu saat 10 da An-

Beherine tahmin edilen fiyatı (50) ku - karada M. M. V. satın alma KO. da pa
ru, olan (10,000) adet yemek kaşığı açık zarhkla ıatın illınacağından isteklilerin 180 
~lr ., 1r '""' • - - ·-...-...·. '-'- '--•t ·~'-w#~'b 1 • l 
113~' perie:iıoe'"i:üiiü.saat ıı dir. İlk temi - ıun ve saatınaa Kv. aa u unma arı 
ııatı: (375) lira olup şartnamesi komisyon- (6405) 163S5 

da ıoriıliır, Taliplerin muayyen vakitte "ldrof"ıl pamuk ahnacak 
:t.ı.M.V. Sa. Al. Ko.da bulunmaları. 

'
6320

) 
16257 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

25 kalem cam malzeme misyonundan: 

alınacak 
M. M. V ek.aleti Satm Alma Ko· 

tnir.)'onundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı (193S) lira 

Olan 25 kalem cam malz:emeai acık eksilt· 
rne ile satın alınacaktır. Eksiltmesi: 26-12· 
939 salı günü saat 11 dedir. İlk teminau 
145 lira 13 kuruş olup prtnameal komi• • 
Yonda gorülur. Taliplerin muayyen vakit -
te M.M.V. Sa. Al. Ko.da bulunnalırı. 

(6321) 16258 

1 O kalem ili( ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

hlisyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı (20500) 

lira olan on kalem ilac kapalı zarfla satın 
alınacaktır. Ek!iltmeıi 26-1-940 euma günü 
ıaat 11 dedir. llk teminatı: 1537 lira 50 
lcuruş olup !jartnamesi komisyon.da görü -
lilr. Taliplerin zarflarını ihale 11atından 
behemahıl bir uat evellne kadar M. M. V. 
Sa, Al. Ko' na vermeleri. (6316) 16270 

Su tesisatı yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

b\İ~yonundan: 
Keşif bedelı (302SS) lira iki kurus olan 

.-_nkarada r.az okulu harici su tesisatı isi 
lrapah zarfla eksiltmeye konmuştur. Ele -
ıiltmesi 28-12-939 perşembe ş:ıinU saat 11 
dedir. İlk teminatı 2260 lira 35 kuruı olup 
tartnamesi 152 kuruşa komisyondan alınır. 
Taliplerin muayyen vakitten bir saat eve
Une kadar ıarflannı M. M. V, Sa. Al. Ko-
h& vermeleri (63%3) 16284 

1 nşaot yaptırılacak 
M. M. Vekô.leti Satın Alma Ko· 

ıniwonundan: 

Beher kiloıwıa tahmin edilen fiyatı 175 
kuruı olan iki bin kilo idrofil pamuk S i
kinci kanun 940 çarpmba günü saat 11 de 
Ankarada M. M. V. &atın alma KO. da a
çık eksiltme suretiyle aatın alınacağındn 
isteklilerin 262 lira 50 kuruşluk ilk teminat
ları ile birlikte eksiltme gün ve saatında 
KO. da bulunmaları. (6400) 16356 

5000 ~iff terlik alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miıyonundan: 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 200 

kuruı olan 5.000 çift terlik 4 ık.inci kanun 
940 perıembe ııinü saat 10 da Ankarada M. 
M. V. 1atın alma KO. da pazarlıkla satın 
alınacağından isteklilerin l.SOO liralık ka
t! teminatları ile bırlikte pazarlık gün ve 
saatında KO. da bulunmaları. (6407) 16357 

Kundura alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

miıyonundan ı 
Beher çiftine tahmin edilen fiyat (470) 

dör yillı yemlı kuruı olan (32.000) ouz: iki 
bin çif okur kundurası kapalı zarfla mü
nakasaya korvnuşur. İhalesi 2. 1. 940 sah 
rlinü &aııt on birdedir. tık teminatı 
(8.770) sekiz: bin yedi yüz yetmiıt lira o
lup şartnamesi (755) yedi yüz elli be;, ku
ruş nıukııbilinde M. M. V. satın alına ko
miı;yonundan alınabilir. İıteklilerin ka
nunun emrettiği belgelerle ihale ıaatindtn 
bir saat eveline kadar M. M. V. ıatın al· 
ma komisyonunda bulunmaları. (6426) 

16378 

Nal ahnacak 
M. M. Vel<aleti Satn. Alma Ko -

miııyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 5000 lira 

olan 7500 geylnı at nah ile iki bin geyim 
Keşif becfeti <220.220) 11 a 11 kurus olan katır nalı 22 birinci kanun 939 cuma gü

Ankara orduevi tevıi inşaatı pazarlıkla nü saat 10 da Ankara'da M. M. V. satın 
)'aptırılacaktır Pazarlır.ı 27-12:939 c;arsam-

1 

alma KO. da pazarlıkla satın alınacağından 
ba ~U ıaat 11 dedir tik temınatı: 12.261 isteklilerin 7SO liralık katl teminatları ile 
lira olup ııırtnımeıi 1102 kuruta lrof!!lsyon- birlikte pazarlık gun ve ıaatında KO. da 
dan alınır. Tallolerin muayyen vakıtte M bulunmaları. (6423) 16390 
ld V Sa Al Ko da bulunmaları. (6358) 

• • • . 111301 

Su tesisah yapflrılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

rn:"vontından: 
Keşif bedeli 2.000 lira olan gaı olculu 

ve kimya taburu harici su tesisatı paıar • 
hkla eksiltmeye konmuştur. Pazarh~ı: 
28-12-939 perşembe gilnü saat 11 dedır: 
Katt teminatı: 300 lira olup sartnamesı 
komisyonda goriiliir. Taliplerin muayyen 
Vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. d~ b11l11nma· 
ları. (6359) 16302 

Dizel molörü mili ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Müste§arlı

fından: 
1 - Bir adet dizel motör ana miline 

h1ua71cıı Pnıdı talip ıuhur etmediilndaa 

Kar 

M.M.V.HAVA 
MÜSTEŞARLICI 

ve (amur temizleme 

makinesi ahna<ak 
M. M. Vekaleti Hava Müsteıar

lığından: 
1 - Meydan piıtleri üzerinde birikecek 

olan kar ve çamurları temizliyecelc makine 
alınacaktır. İsteklilerin 15 gün zarfında 
verecekleri makinaların tip, ev&af, dökü· 
man fiyat cetvelleriyle azami teslim mild
detlerini bildiren mufa&Sal malQmatı havi 
tekliflerini hava müııteıarlıfı inJaat şube-
ıiııo vormolcri, (6478) ~33 

16446 

LEVAZIM AM1RL1Cl 

görülebilir. (6505) 16441 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 300 ton yiyecek ile 4000 ton yem 

almak Uzere 43-00 ton iaşe maddeleri U
Ankara Levazım Amirliği Satın- .ımnköpruden Keşan anhanna naklettirile-

Bulgur alınacak 

alma Komisyonundan : cektir. Pazarhgı 21.ı2.ıı3g pcrıembe günü 
saat 16 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 

İhale gUn!i talibi çıkmıyan komutanlı - S2250 liradır. Teminatı "838 liradır. Şart
ğa bağlı birlikler ihtiyacı için 200000 kilo namesi her gün mezkQr komisyonda gbrü
bulgurun tekrar kapalı zarfla mtinakasası lebilir. İsteklilerin teminat makbuz veya 
yapılacaktır. Zarflıır komisyona 27-12-939 mektuplariyle kanunda yazılı vesikalariylc 
çarşamba giınü saat 10 da verilmiş ola - beraber belli giln ve snatte I:dirnwe Nüs
caktır Beher kilosunun muhammen fiyatı riyat dairesindeki Sa. Al. Ko. na gelmeleri 
ıs ku~uştur. İlk teminatı 2250 liradır. İs- (6!106) 16442 
teklilerin belli giın ve saatten bir saat eve. 
line kadar Fındıklıda komutanlık satın al- Tevhı't semerı' ı'skell\tı' a1ına'~k 
ma komisyonuna teklif mektuplarını ver- "' :.ıg 
meleri. (6233) 16174 

Kuru fasulye ol.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Sahn· 

alma Komisyonundan : 
İhale giınıi talibi çıkmıyan komutanlı

ğa bağlı birlikler ihtiyacı için 240000 kilo 
kuru fasulyanın tekrar kapalı zarfla miı
nakas sı yapılacaktır. Zarflar komiı;yona 
25-12-939 pazartesi günu ııaat 10 da ve -
rllmlş olacaktır. Beher kilosunun muham· 
m~n fiyatı 22 kuruştur. İlk teminatı 3960 
liradır. İste clllerin belli gün ve saatten bir 
saat eveiin.c kadar Fındıklı.da komutanlık 
satın alma kom ısyonuna teklif mektupla -
rıııı vermeleri, (6234) 16175 

Zimba binası ve pannakhk İJİ 
Anl.ara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
Eskişehir garnizonlanntlaki müessesat • 

tan birine ikı adet zımba binasiyle etrafın 
parmaklıkla tahdidi işi kapalı nrf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. Kapalr zarf u
sulu eksiltmesi 25-12-939 pazartesi giınü 
saat 16 de Eskişehir Kor Sa. Al. Ko. ya
pı!acaktır. 

Şartname$i Eskişehir, Ankara ve İstan
bul L V. liınirlikleri satın nlma Ko.larında 
ıı:ör:ılebilir. Keşif bedeli 21319 lira 15 
kuruştur. Muvakkat teminatı 1598 lira 94 
kunıştur. İstekliler kanunda yazrlı vesa· 
ikle ve teminat makbuzlarını havi teklif 
mektuplarını mezkür günde saat 15 şe ka
dar Ko. Rs. ne vermiş bulunacaklar · 
dt~ (6305) 16234 

K1rm111 merdmek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - İhale günü talibi olmıyan komutan

lı a b.ıclr birlikler ihtiyacı olan 96.000 ki
lo kırmızı mercimeğin tekrar kapalı zarfla 
miınakasası yapılacaktır. Zarflar komis-

Ankara Levazım Amirlifii Satın 

A•ma Komisvonunrlan: 
1 - 5000 adet tevhit semeri ickeleti a

lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25.12.939 
pıızartesi gunli saat 14 de Tophanede İst. 
Lv. Amir .• Sa. Al. Ko. yapı!ııcaktır. Tah
min edilen bedeli beheri dört lira ilk temi
natı 1500 liradır. Beher parti SOO adet ol
mak üzere ayrı da ihale edilebilir. Numu
nesi mezkur komisyonda goriılur. İstekli
lerin belli saatte komisyona gelmelcrı. 

(6507) 16443 

Yatakhk pamuk alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
ı - 2115 kilo yataklık p:ımucun pazar

lıkla eksiltmesi 22.12.939 saat 15 de An
kara Lv. amirlifi satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 761 lira 40 kuruş 
kati teminatıl09 lira 21 kuruştur. Nümuııe-
si komisyonda gôrulıir. (6508) 16444 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
ı - Mıraı garnizonunun ihtiyacı olan 

S70000 kilo un 15 birinciklinun 939 günü 
yapılan kapalı zarfla eksiltmesinde istek
li çıkmadığından 16 I.klinun 939 cumarte
si &'Ünün.den itibaren bir ay içinde pqzar -
lığa bırakılmıştır. tık pazarlık 25. 12. 939 
paıartesi glinu &aat 15 te yapılacaktır. 

2 - Şartnaıneaı Ankara ve lstanbul Lv. 
imirlikleri satın alına komisyonlıınncla
dır. İstekliler şartnameyi mezkür komis
yorula &'brebilirler. 

3 - Muhammen tutarı 71250 liradır. 
4 - İlk teminatı 6593 lira 75 kuruııtur. 
S - İsteklilerin ıs .12. 939 pnzartesi gü 

nu saat 15 te satın alma komisyonunda bu 
lıınmalan. (6522) 16451 

Un ahnacak 
l'flffftş-'ıJri~ı'r. !f~er~ıYo~~n1 ".ıtuiıa;;:- An'K ~evaznn Am rrrıı .::7attn 
zı;ıcn fiyatı 17. ku;uştur. ~lk .~emı.n.atı 1224 Alma Komisyonundan: 
lıradır. İsteklılerın bellı gun ve saatten • • • . • 
bir saat eveline kadar Fındıklıda komutan- 1 - Askerı ıh~tyacı ıçın 300 ton un 
lık Sa. Al. Ko. na teklif mektuplarmı ver- kapalı zarf uıı'?lU ıle ve C)40 ağ~toı ao~
meleri. (6'416) 16361 na kadar taksıtle alınmak suretıyle ckaılt 

meyd konulmuştur. 

Slg"" ır et•ı alınacak 2 - Muhammen bedeli 39000 liradır. Muvakkat teminatı 292S liradır. 
3 - Eksiltme kapalı zarf uruliyle ve 11 

Ankara Levazım Amirliği Satın ikinciklnun 940 pcroembe günü saat 10 ôa 
teklif mektupları saat 10 a kadar teslim e-

Alma Komisyonundan: dilmiı olacaktır. 
1 - Kırklareli garnizonu için 300.000 4 - Evsaf ve şartlannr görmek istiyen-

kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle miinaka- , ler her sün iş saatinde mezkur komiııyona 
saya çıkarılmıetır. müracaat etsinler. (6S23) 1645.2 

2 - Muhammen bedeli 85500 lira olup 
ilk teminatı 5525 liradır. 

3 - Münakasa 3.1.940 çaroamba giinü 
&aat 15 de Kırklareli as. satın alma KO. 
da yapılacaktır. Şartnamesi her gün mez
kur komisyonda görülebilir. 

4 - Taliplerin kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaik ve teminat ve teklif 
mektuplarını havi ıarflırı belli ıUn ve 11-

atten bir saat eveline kadar Kırklareli As. 
Sa. Al. Ko. da vermeleri. (6417) 16362 

Bir makinist alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Okul nakliye bö!Uğüne 75 lira ücretle 

ve imtihanla bir makinist alınacaktır. İs
teklilerin dilekc;e, bonservis hüsnühal kl
ğıdı ve nüfus hüviyet cüııdanı ile birlikte 
harp okulu komutanlıfına milracaatları. 

(6452) 16387 

Sadeyağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - Mersin garnizonu için 9600 kilo il· 

deyağı lı:apalı urfla eksiltmeye lı:onulmuı· 
tur. Muhammen bedeli 9936 liradır. :Mu
vakkat teminatı 74S lira 20 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 5.1.940 cuma &iinü ıaat 
10 da Adana'da askerf satın alma Ko.da 
yapılacaktır. Şartnamesi Ankara, İıtanbul, 
Diyarbakır Lv. &mirlikleri Adana As. Sı. 

NAFIA VEKALETİ 

38 kalem lo1oğral malzemesi 

ah nacak 
Nafıa Vekaletinden : 
25.12.939 pazartesi günil saat 16 da 

Ankarada Nafıa vekaleti binası için

de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da 1644 lira 40 kuruş muhammen be
delli 38 kalem fotoğraf malzemesinin 

açık eksiltme usulü ile eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Eksiltme tartnameıi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlilğün
den alınabilir. 

Muvakl.at teminat 123 yilz yirmi iiç 
lira (33) otuz üç kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnanıeıinde yazılı vesaik ile bir
likte aynı gün saat 16 da mezkQr ko
misyonda hazır bulunmaları lbımdır. 

(6231) 16209 

Telefon tesisatı 
Al. Kom. da gcirülebllir. Nafıa Vekaleti Konya Ovası Su. 

3 - İstekliler kaMınun 2-3 maddelerin· I ld • M ··d ·· 1 .. v - d 
'deki şarta haiz olduklarına dair vesaiklt ama areaı u ur ugun en: 
birlikte tayin edilen saatte en çok bir saat Eksiltmeye konulan iş: 
ev.eli.n~ kadar z.arflarını mezktlr komisyon ~İdaremiz tele' m şebekesinin 
reıılığıne vermıı olmaları ll:ırmdır. 

(6504) 16440 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Levaznr Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 

1 - Amasya garnizonunun senelik ihtlyaçlrı için aıağıda cins ve milcdarı göıte
rilen besi maddeleri alınacaktır. Şartnameleri komisyonumuzdadır. İstekliler gôre
bilirler. 

2 - Taliplerin hizalarında gösterilen tarihlerde ve.ika ve muvakkat teminat
lariyle Amasya alay satın alma komisyonuna müracaatları. 

Cinsi Mikdan 

Sıfır eti 70000 

Pirinç 10000 
Bulgur 66000 
Kuru fasulye 35000 
Kuru ıofan 9500 
Nohut 9000 
Mercimek POOO 

Eksiltmenin Muv. Te. Ve.ikası 
$ekli Lr. K. 

n.dcli 
kiloeu 

nun Fi. 

K.zarf 945. 00 

Açık 19S, DO 
K zarf 445, so 
Açık 367, 50 
Açık 17, 82 
Açık 50. 62 
~çrk 47, 25 

Ticaret 
ve aicil .. .. .. 

,, .. .. 

Kr. 
ıs. 

26, 
9, 

t4, 
2,50 
7,50 
7,00 

(6453) 

Tarih Seat 

4/1/940 10,30 

4/1/!>40 11 
4/1/94-0 11,30 
4/1/94() 11,30 
5/1~40 10 
5/1/~ 10,30 
5/1/C)40 11 

1638a 

ıalAht, tevsi ve tamir işleriyle malze
me ve yedek aksamı keşif bedeli 

(29520) lira (30) kuruştur. 
2 -Eksiltme 5.1.940 tarihine rast

lıyan cuma günü saat 15 de Konyada 
su işleri 15 inci şube mühendisliği bi
nası içinde toplanan idaremiz eksilt
me komisyonu marifetiyle ve kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - lstekliler eksiltme şartnamesi
ni, mukavele projesini ve merbutatını 
Konyada su işleri 15 inci şube mühen
disliğinde ve Çumrada Konya ovası 

sulama idaresi işletme müdürlüğünde 
görebilirler ve fazla mall'ımat talep e

debilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin (2214) lira (50) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt

dasında müteşekkil mübayaa komls • 
yonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 793 lira 80 ku -
ruştur. Muvakkat teminat 59 lira 54 
kuruştur. Alınacak e§yanın nümwıesi 
müdürlük kaleminde her gün görüle

bilir. 
Taliplerin o gün ve saatte komis

yonumuza müracaatları. 
(6517) 115448 

ASKERi FABRiKALAR 

Müteahhit nam ve hesabına 
4000 Kg. neft yağı ahnacak 

menin yapılacağı günden en az sekiz Askeri Fabrikalar Umum Müdür~ 
gün evcl ellerinde bulunan vesaikler- lüğü Merkez Satın Alma Komisyo· 
le birlikte bir dilel:çe ile Nafıa veka- nundan: 

Jetine veya Konya Naf1.a müdürlüğü- , Tahmin edilen bedeli (1~00) lira olan 
ne miiracaat ederek bu ışe mahsus ol- 4000 Kg. Ne!t yağ! mute:ıhhıt nam. v.e he.: 

.. . b &ahına a&kerı fabrıkalar umum mudurlur.u 
mak uzere vesıka almaları ve u ve- merkez satın alma komisyonunca S0-12-939 
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd- ~umarte~i gün~ saat 10.30 da pazarlıkla 
det idnde vesika talebinde bulunmı- ıha!~ edıleccktır .. Şartnarı_ıe PiJ:rasız olarak 

J: • • • komısyondan verıllr. Talıplerın muvakkat 
yanlar eksıltmeye ıştırak edemezler. teminat olan (135) lira ve Z490 numaralı 

5 - İsteklilerin teklif mektupları- kanunun 2 ve 3 maddelerinde.ki vesaikle 
ik" · addede yazı1ı saatten bir komisy~ncu olmadıklarına ve ~u işi~ ala-

nı ıncı m . kadar tuccardan olduklarına daır Tıcaret 
saat evetine kadar eksiltme komısyo- Odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
nu reisliğine makbuz mukabilinde ver komisyona muracaatln. (64-18) 1634Z 

meleri lazımdır. 8 1 1 k 
6 - Postada olan gecikmeler kabul eş ton a emİnyum Q 

edilmez. 16363 

Demiryolu inşaatl 
N nfıa. Vekaletinden: 
Erzurum ile kilometre ıs+ 500 ci

varında bulunan Uzunahmetler arası 
demiryol inşaatı ve ray ferşiyatı işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

ı. - Eksiltme 6.1.940 tarihine tesa
düf eden cumartesi günü saat on bir
de vekaletimiz demiryolları in§aat da
iresindeki arttırma, eksiltme ve ihale 
komisyonu odasında yapılacaktır. 

2. - Bu inşaat ve ameliyatın mu -
hammen bedeli iki milyon üç yüz elli 
bin liradır. 

3. - Muvakkat teminatı (84.250) li
radır. 

4. - Mukavele projesi, eksiltme 
şartnamesi, bayındırlık işleri genci 
şartnamesi, takeometre plf.in ve pro -
fili, fenni ~artname, 91 B numaralı 

malzeme tipi, telgraf hattı şartname~i. 
ferşiyat talimatnamesi, vahidi kiyasii 
fiat cetveli, çimento normundan mü
rekkep bir takım münakasa evrakı el
li lira bedelle demiryollar inşaat da
iresinden teJarik olunabilir. 

5. - Bu eksiltmeye girmek istiyen
ler referans ve diğer vesikalarını bir 
• at_ida.J,.a baalıyarak eksiltme ~ün -
den en az sekiz gün evcl vekaletimi-

ze vermek suretiyle bu i~ için ehliyet 
ves1kası istiyec 'der ve bu vesikayı 
münakasa komi .. yonuna vereceklerdir. 
Eksiltme tarihinden laakal sekiz gün 
evci yapılmamış müracaatlar nazarı 
dikkate alınmaz. 

6. - Eksiltmeye girecekler 2490 nu
maralı arttırma, eksiltme ve ihale ka
nunu mucibince ibrazına mecbur ol -
duklan- evrak ve veaikalarını ve be -
şinci maddede izah olunan ehliyet ve
sikalariyle muvakkat teminatlarını ve 

fiyat teklifim havi kapalı ve mühürlü 
zarflarını gene mezkur 2490 numara
lı kanunun ve eksiltme şartnamesinin 
tarifatı dairesinde hazırhyarak 6.1.940 
tarihinde saat ona kadar numaralı 
makibuz mukabilinde demiryollar in
şaat arttırma, eksiltme ve ihale ko -
misyonu başkanlığına teslim etmiş ol-
maları lazımdır. (6458) 16431 

P. T. VE T. MüDüRLUCU 

Bir yüksek mimar ahnacak 
P. T. T. U. Müdürlüğünden: 

İdaremize (250) lira aylık ücretle 
bir yüksek mimar alınacaktır. 

Taliplerin istida ve evrakı müsbite
leriyle birlikte 2.1.940 tarihine kadar 
Ankara'da P.T.T. umum müdürlüğü 
muamelat müdürlüğüne müracaatla

rı. (6334) 16315 

Masa, dolap ve saire ahnacak 
Ankara P.T.T. Müdürlüğünden: 

Dairemiz ihtiyacı için 15 tane masa, 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (4650) lira olar. 
5 ton aleminyum lak Askeri Fabrikalar U
mum Müdurluiu Merkez Satın Alma Ko
misyonunca 30-12-939 cumartesi gunu saat 
11 de pazarlıkla ih:ıle edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (348) 
lira (75) kunış ve 2490 numaralı kanunurt 
Z ve 3 maddelerindeki vcsalkle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tuc. 
cardan olduklarına dair Ticaret Odası "c
siksıyle mezkur glin ve saatte Komisyona 
müracaatları. (1419) 16343 

3 adet elektrik mo1örü 
almac:ak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo· 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (2325) llra olan 
3 adet elektrik motoru Askeri Fabrikalar 
Umum miidurlilğU merkez satın alma ko -
mlsyonunca 25-ız.939 pazartesi cunü saat 
15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name parasız olrak komisyondan verilir. 
Taliplerın muvakkat teminat olan (174) 
lira (38) kuruı ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesalkle komisyon -
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dair Ticaret Odası vc
ıikasiyle mezkQr giın ve ııaatte komisyona 
müracaatları. (6'4ZO) 16344 

200 i1a 300 metre mikabı 
ceviz tomruğu ahnacak 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo· 
nundan: 

Beher metre mikibına (36) lira (50) 
kuruş bedel tahmin edilen zoo m. 300 met
re mikabı ceviz tomruğu Askeri Fabrika
lar umum mudurluğu merkez satın alma 
komisyonunca 25-lZ-939 pazartesi guniJ sa
at lS de pazarlık ile ihale edilecektir. Şar
name parasız olarak komisyondan verilir 
Taliplerin muvakkat teminat olan (821) 
lira (25) kuruli ve Z490 numaralı kanunu:ı 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 1tomisyon
cu ohnadıklanna ve bu iıle alikadar tiic -
cardan olduklarına dair Ticaret Odası ve
sikasiyle mezktlr gün ve saııtte komisyo -
na müracaatlan. (14Zl) 16345 

200 fon kurıun ahnarak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komiıyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli {70.000) lira olan 
200 ton kurşun askert fabrikalar umum 
mürlürlilğu merkez satın alma komisyo • 
nunca 27.12.939 çarşamba gijn!i saat 14.30 
da pazarlıkla ıh le edılecektir. Ş rtnmo 
(S) lira (50) kuruş muk bilınde komısyon
dan verilır. Tahplerin muvııkk t teminat 
olan (4750) !ıra ve 2'90 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki ves:ı.ikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle al kadar tüc • 
cardan olduklarına dair ticaret odası vesi· 
kaıiyle mezk<ır gun vr. saatte komisyona 
müracaatları. (6500) 16436 

Bir dakfilo ve bir memur 

alınacak 
10 tane camlı evrak dolabı, 7 tane dö- Aıkeri Fabriknlı1r tclrnüt ve mu· 
şeme5iz koltuk, 20 tane cam hokka avenet &andığından: 

açık eksiltme suretile alınacaktır. 1 nır erkek daktilo ile bir hesap memu. 
Eksiltme 3 İkincikanun 940 çarşan- ru alınacaktır. Taliplcrın ı tıda ile 25 

ba günü saat 15 te müdürlüğümüz o-ı I.kanun 939 paz:ırtesi ı:lınune kadar As
keri fabrıkalarda sandık ıdareı; ne mura-

------------------ caatları. (6516) 164-47 

Çırall çam tahtası ahn ca { 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merl<ez Satın Alma Komisyo

nundan: 

350 metre mikAbı çıralı çam tahtası (3.5 : 4 X O, 15 X 0,025 ebadında) 
350 metre mikabı çıralı çam tahtası (3,5 : 4 X O, 18 X 0,025 ,, ) 
800 metre bikAbı çıralı çam tahtası (3,5 : 4 X 0,22 X 0,025 ,, ) 

Tamamen çam verilemeılifi takdirde her kalemin nısfı koknar olabilir. Bede
lin "'o 33 iı temınat mektubu mukabilinde avans olarak verilcc; ektir . 

Tahmin edilen bedeli (69.000) lira olan ebat ve mikdarları yukarıda yazılı 
üç kalem çıralı çam tahtası asker! fabrikalar umum mudOrlu,;u merkez ıı .. tın alm:ı. 
komisyonunca 27. 12. 15139 çar~amba ~unıi saat 15,S'O da paz rlık ıa iha c ed lccd:
tir. Şartname (3) lira (45) kuruı mukabilinde komisyond n verlrr. T 1 plerin mu
vakkat teminat olan (4700 lira ve 24go numaralı kanunun 2 ve S. mad.delerındeıti 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tuccardan olduklantıt dair 
ticaret oda.sı vesikasiyle me..:kür ıun ve aaatte komisyona nıuracaatlırı. (6501) 

164S7 
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Cüınhuriyet Merkez Bankasının 16 llkkanuı1 1939 ,,aziyeti 
AKTİF~ 

Kasa: 

Altın: Safi klloıre.ıx 15.500,313 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Safi kilo&ram 
'l'ürk lirası 

J lariçteki Muhabirler : 

678.111 

Altın safi kilocram : 9.999,734 
Altına tahvili kabil serbest dovızı .. -
Oiğer dövizler ve borclu klirın& 
bakiyeleri : 

l lazine T ahvillen : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşıh&ı 
Kanunun 6-8 inci maddelı:rıne tev
fikan hazine tarafından vaki tediya• 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
(Deruhte edilen evrakı nakdiyenln 

A - )karşılığı Esham ve Tahvilat (İti
(bari kıymetle) 

B - Serbest esha.ır ve tahvilat 

Avanslar : 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve döviı üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

Lira 

21.802.430,71 
20.236.942.-
1.652.822,74 

953.816,81 
265.869,21 

14.065.425,34 
58,399,34 

t0.760.288,56 

158.748.563,

' •.983.074,-

W8.877 .734,59 

S0.580.164,97 
7 .563.000,70 

8.379.000,-
14.635,52 

7.808.722,-

Yekun : 

Lira 

•3.692.195,45 

24.884.113,74 

140.765.489.-

208.877.734,59 

5:.143.165,67 

16.20!.357,52 

4.500.000,-
18.313.925,66 

516.598.668,65 

PASiF: 
Sermaye: 

1htiyat akçesi 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

lf edavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fıkan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bal:iyesl 
Karşılığı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilavetCll tedaviilo 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz T aahhüdatı : 

Altını tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı ldirinr 
bakiyeleri 

MuhteJif : 

Lira 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563.-

17 .983.07 4,-

140. 765.489,-

17.000.000,-

139.000.000,-

4.880,53 

46.296.422 '7 3 

Yaktın : 

Lira 
15.000.000,-

10.217.134,25 

296.765.489,-

36.568.058,33 

46.301.303.26 

111.746.683,81 

516.598.668,65 

1 Temmuz 1 938 tariJ.inden itibaren fskonto haddi %4 Altm üzerine avans o/0 3 

ANKARA V AL1L1Cİ 

Yazı masası yaphrılacak 

J\nkarn Valiliğinden : 
Ankara Merkez İlkokuIJarı için 

480 lira muhammen bedeli bulunan 12 
adet yazı masası pazarlıkla yaptırıla
caktır. İhale 21-XII-1939 perşembe 
günü saat 15 te vilayet daimi encür.ıe
ninde yapılacaktır. Muvakkat temi • 
natı 36 liradır. İseklilerin ihale gü
nü daimi encümenine ve şartnameyi 
görmek ve daha fazla tafsilat almak 
istiyenlerin de her gün Maarif Mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(6249) 16180 

Memurluk için 

müsabaka imtihanı 
Devlet Meteoroloji itleri Umum 

Müdürlüğünden: 

Hangar inşaatı 
Toprak mahsülleri Ofisi Umum Müdür· 

lüğünden : 
ı - Devlet Meteoroloji işleri umum 

müdürlüğü vilayetler teşkilatında 
münhal bulunan vazifelere imtihanla 
memur alınacağından taliplerin 1. t 
kincikanun 940 tarihine kadar Mete 1 - lstanbul'da Pendik istasyonunda yapılacak hubu -
oroloji işleri umum müdürlüğüne ve- bat hangarı götürü olarak kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
ya bulundukları mahalle bağlı olduğu konulmuştur. Keşif bedeli (35500) otuz beş bin bet yüz Ji. 
vi1ayet merkezlerindeki meteoroloji 

1 
radır. 

istasyonlarına müracaat etmeleri la 2 - Eksiltme evrakı (3) üç lira mukabilind2 Ofis umum 
zımdır. müdürlüğünden ve Ofis'in İstanbul şubesi müdürlüğünden 

2 - İmtihanlar 4. 1. 940 da başlıya- alınabilir 
cak ve ders gruplarına göre yapıla- 3 - Eksiltme 23-12-939 tarihinde saat onbirde Anakra'-
caktır. Bu hususta malfımat almak is 

da Of is umum müdürlük binasında yapılacaktır. 
Mu-fehaSSIS bahrivan aramyor tiyenlere şifabt veya yazı ile müra T b ) caatta bulunabilirler. eklif mektuplarını havi zarflar makbuz muka ilinde 

ı'\nkara Vilayetinden: 3 _ İmtihana girebilmek için lise Ofisin m11haberat servisine teslim edilecektir. 
Vilayet fidanlığı için bir mutahaa- lerin 937, 938, 939 aeneleri mezunu ve 4 - Muvakkat teminat miktarı (2652.50) iki bin altı 

&ıs baçevan alınacaktır. Behçevan me)_' olgunl~k ımtihanı ver.~i~. ol~ak ve yüz altmış iki lira elli kuruştur. 
veli ve meyvesiz ağaçlar yeti§tirilmesı memurın kanununun dorduncu mad 5 - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye gire-
ve bakımına çiçekcilik ve ser i§lerine desinde yazılı vasıfları haiz bulunmak bilmek için ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofisten 
vukufutamı olması lazımdır. Bahçevan şarttır. alacakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. (6433) 16379 
~ Şu~le~eç~ı~m~cldu~~d~r 4-Müs~b~tili~ı~ağıd~y~ ~~~-•ı•••••••••••••••••••••••mır 
elinde mevcut vesikaları ile birlikte zılı derslerden yapılacaktır. 1 Turk 
Vilayet makamına muracaat etmeleri çe, 2 yaban<:ı dil, 3 fizik, 4 tabii coğ 
ilan olunur. (6393) 16374 rafya. Türkiye coğrafyası, 5 riyaziye, 

(cebir, müaelleaat, kozmoğrafya) 6 

OKULLAR 

Meslek kursları 
Akıam Sanat Okulu Direktörlü· 

ğündenı 

jeoloji, Nebatat. 
(6503) 16439 

Bir merdiven yaphnlacak 
Ankara Telefon Müdürlüğün 

den: 
Telefon mlidürlüğünlin methaline 

betonarme bir. merdiven yaptırılacak
tır. Muhammen bedel (655) lira (8) 
kuru§, muvakkat teminat (50) liradır. 
Şartname müdüriyet bürosundan be
delsiz alınabilir. 

İthalat tüçcarları ve fabrikatörlerin' 
NAZARI DİKKATİNE: 

Bütün Alman mallarına faik olmak şartiyle büyük gayretlerle te
min edebildiğim Fransız, İngiliz ve İtalyan: 

BOYA VE KiMYEVi MADDELER (Eczai Maddeler ve ilaçlar 
dahil) HER TÜRLÜ ELEKTRiK KABLOLARI, ELEKTRiK 
MALZEMESl ve saire, Ham, YIKANMIŞ YON VE YON IPLICI, 
CAM HIRDA VA TiYE, KANT AR, SU ve GAZ BORULARI ve 
saire için mümessilliğini aldığım cihanşümul Fabrikaları için Sipa
rişler kabul ediyoruz. Taşrada ciddi Acenteler aranmaktadır. 

İstanbul P. K. 421 e müracaat. 7312 

A Si 
1940 Küçük cari hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, l Ağustos, 1 İl;incite~rin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirtı.sı bulunanlar 
kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 İKRAMİYELERİ 
!"'""""~"~det 2000 Liralık= 2000 . 

.......... ..... ! 

i 3 il 1000 il = 3000. 
6 

" 500 " = 3000. 
12 ,, 250 ,, = 3000. 

---~- ------- ..___ ___ _ 
40 " 100 " = 4000. 
75 " 50 il = 3750. 

210 il 25 " = 5250. 

ı 
Lira ı 

il 1 
il : 

il 

il 

il 

il 

................................................................................................ ._ ____ .. 
Türkiye it Bankasına para yatırmakla yalnız para birik

tirmif olmaz, aynı .zamanda taliini:z:.i de denemİf o!urıunuz. 

Bir kamyon ve bir kapah 
kamyonet ahnacaktır 

Malatya Bez ve İplik Fabrikası T. A. Şirketinden: 

Malatyada teslim edi1mek üzere evsaf ve fiatlarını 15 ikinci kanun ta· 
rihine kadar Malatya Bez ve İplik Fabrikaları Türk Anon~m Şirketine bil· 
dirmeleri. 4750 

Okulumuzun muhtelif meslek kura 
ları 1 Kanunusani 1940 pazartesi gü
nü yeni ders yılı mesaisine ba§lıyaca
ğından eski talebenin kayıtlarını te.c
did etmelerini ve yeniden kaydedıl
mek istiyenlerin her gün sabahleyin 
(9) dan akşam (17) ye kadar okul ida
resine müracaatları ilan olunur. 

(6509) 16445 

Pazarlık 5. ı. 940 cttma günü saat 
onbeıte telefon müdürlüğünde yapı
lacaktır. Taliplerin 2490 m:marah ka
nunda yazılı vesikalarla mezkOr saat
te müdüriyete müracaatları ilan olu-

Dr. Nejat Kulakçı 
Harbiye Hastanesi kulak burun Bu Hakikatı Herkes Bilmeli 

Elbise yaptı ralacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu Di

rektörlüğünden: 
Okulumuz talebeleri için yaptırıla

cal; olan 1640 lira tutarındaki 80 takım 
harici elbise açık eksiltmeye konul
muştur. 

Taliplerin şartnameyi ve kumaş ve 
r.ıalzeme nümunelerini görmek üzere 
1 er gün okul direktörlüğüne ve ek -
E; itmeye gireceklerin de 123 liradan 
i':ıaret bulunan ilk teminatlarile ve 

nur. (6499) 16435 

.............................. 
Elma fidanı 

Amasya cinsi 3 yaşlı ve 3 metre 
boyunda çok güzel Kastamonu 

1 

Elma fidanları gelmiştir. Bah -
çeli evler 145 numaraya müra -
caat. Telefon : 3485/58. f 

4749 i ........................................................ 
ı anunun iı:abettirdiği vesaik1e birlik- Kiralık 2 ve 5 odah daireler 
te ekı;iltme günü olan 4/1/1939 per -

ve boğaz mütehassısı 
Muayenehane: Anafartalar Cad. Ateş han 
No. 3 telef. 1126 ev telef. 6595. Pazar ,;ün
leri memur ve aileleri 10-12 parasız. 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci GÖZ Hastalıkları 
sınıf mütehassısı 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 
sabık göz ba$ muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye srraııı 
Talas Ap. kat: 1 Tel: 3592 4306 

.... mHı HfitriMM ı11ııımı11ııı1a! - --~enbe günü saat 16 da Mektepler Mu- Emniyet lbideıine be' dakika mesafe-
1. l ·ı·-· d t lanacak olan ko __ de jandarma mektebi yanında Nu:h apar- : 
uase lCCl ıgın e op tımanuıda bütün konforu haiz iki ve be$ 

EBEDİYEN SENİNİM _ -John Bo1es - Barbara Stanwick : misyona müracaatları odalı daireler kiralıktır. Saat 17 ile 20 ara 
(6518) 16449 sında 1063 numaraya telefon edilebilir. 

4752 

Dükkan ve ev vıktır1lacak 
Celcdiye imar Müdürlüğünden: 

Adası 

265 
265 
265 
285 

Parseli 
24 
25 
26 

5 

Mevkii 
~:1manpazarı .. .. 

" 

Cinsi 

Dükkan 

" .. 
Ahşap hane 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

15 00 
5 00 

30 00 
25 00 

YukarıC:a ada ve parselleri yazılı gayri menkullerin hedim ve tesviyei 
turabiyeleri alacak şahsa ait olmak üzere enkazı muhammen bedelleri ile 
ilan tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
İhalesi 4. 1. 940 tarihinde müsadif perşembe günü saat 15 de imar müdür
lüğünde yapılacağından taliplerin % 7,5 teminatlariyle birlikte müracaat-
ları ilan olunur. .(6502) l6438 

-...................................... , .. ,. 

l1 L U S - 20. inci yıl. - No: 6602 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı l~leri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müesaeıe Müdürü: Naşit ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BlOGENlNE 
kan ve derman haplarile sigortalayınız. 

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

bir d~vadır. 

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

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

BIOGENINE; kullananlar katiyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların deği~mesinden 
müteessir olmazlar. Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthit 
akibetlerle neticelenen GRlP, nezle, enfloenza, sıtma gibi hasatlıklardan korur. Bu hastalık
lardan konmmak için büyüklere sabah, öğle, akşam birer, sekiz yaşından üstün çocuklar 
yalnız sabah, akşam birer BIOGENINE almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu mik-

tar bir misli arttırılmalıdır. Her ecnazede bulunur. 7292 

YENİ SİNEMA 
Bu Gün Bu rece 
Garıy Coop~r'in 

kendi bayatı, mesleği ve aıklan 
hak:kmda çevirdiği büyük eser 

KOVBOY'un AŞKI 
beraberin.de oynıyan: M~rle Obuon 

Fransızca Sözlü 
Seanslar: 

14,30 - 16,30 - 18,30 ıece 21 de 

12,15 de halk matinesi 
Şikago Yanıyor 

HALK ve SUS SİNEMALARINDA 
BU GUN BU GECE 

Herlcoei heyecandan titreotca ıenenin en muazzam ve muvaffak macera 
ve heyecan filmi 

TARZAN ve OGLU 
Türkçe sözlü 

Baş rollerde: Johnny V eismuller Maureen O'Zullavan 
Seanslar: Halkta: 14,30 • 16,30 - 18,30 gece 21 de 

Susta: 14 - 16 • 18 - ,;ece 20,30 da 

Sus sinemasında 12 de ucuz matinede 
ALİ BABANIN MİRASI 


