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Yok olan mallar eski fiyatlarla_ İzzettin (alıılar 1 

FİNLANDİYA 1 DA 
HARP DEVAM EDİYOR 

her tarafla görülmeğe başladı 
Halk ile 
temasta· 
kalmak 

Falih Rıfkı ATAY 
Cümhurreisimiz geçenlerde Er

zurum' a kadar gidip geldi; türk 
mühendislerinin büyük eserini gör
dü ve adeti Üzere, halk ile konuş -
tu; mahalli ihtiyaçları tetkik etti. 
Gene bu son aylarda galba bütün 

·Vekillerimiz, muhtelif İstikametler-
de, memleketi dolaıtılar; kendileri
ne ait meselelerle yakından temasa 
geldiler. 

Muhterem lnönü'nün hükümet 
reisliğindenberi, bu hal, cümhuri
yet iktidannın ananesi olmuştur. 
Görülebilecek bir §eyi, hiç bir vası
ta, bizzat görmek kadar iyi öğrete
mez. Eski hükümetler için halk bir 
muamma, ve maatteessüf, kara bir 
muamma idi. Yukarmın bu kayıt
aızlığı, halk arasında da terkedil
mİJ olmak hr ·· .ilahı'. ==4aı:in 

oir 1ffmabıZl~nusuıe - getırmıştir. 
Öyle denilebilir ki Babıali dediğimiz 
zihniyetin halk avamı hakkındaki 
menfi hükümleri yanlıt olarak ne 
kadar kuvetli ise, milletin kendini 
idare edenlere karşı menfi hüküm
leri dahi doğru olarak o kadar ku
vetli idi. 

Halk ve memleketle doğrudan 

doğruya ve yakından temassızlık 

hastalığını tedavi etmiyen bazı mü
esseselerimizin bugün bile ne kadar 
aakat ve aksak hareketlerde bu· 
lunduklannı görüyoruz. Bu hasta· 
larm batında bizim matbuat ve 
mecmualarımızm birçok münevver
lerini saymak lazımgelir. Halk ve 
memleket için pek büyük ~eyler öğ
retmiyen Ankara'yı dahi· ya hiç zi
yaret etmemit olanlar, yahut da 
buraya bir iki defa ancak uğramış 
olanlar az değildir. Görüt ufukları· 
111, dar bir muhit içinde, ancak hapis 
duvarları tctkil eden bu meslektaş
lanmızm, hazan, anlayışta da bu 
darlıkla aynı nisbette bir mahdut -
luğa dütmÜ§ olduklanna şahit ol -
muyor muyuz? Dolaşmak, bu mem
lekette, eksiklerimizin oturduğu
muz yerde bildiğimizden daha çok 
olduğunu gösterdiği kadar, yaptık
larımızın da gene oturduğumuz 
yerde tasavvur ettiğimizden daha 
fazla olduğunu gösterir: her seya· 
hatten, hassas bir vatandaş, hudut
suz bir çalı§ma ihtiyacı ve bu ihti • 
yacı nikbin bir irade ve karar hali· 
ne getiren nefis itimadı ile döner. 

Mesul vazife adamlarımızın 
halk ile mütemadi temaslarından 
aldığımız mesut bir netice, halkın 
münevverlere gönlünü açması ve di
lini çözmesi olmuıtur. Yaban sozu 
değilse de, münevvere kendinden 
olmıyan bir cins gibi bakmak ve o
nu yadırgamak hissi zail olmuştur. 
Türk gençliği ile uğra§an her nevi 
müessese ve makamlar, yarınki mü
nevveri bizden ba§ka türlü, yalnız 
halk için parolası ile değil, halk 
içinde, halk ile kaynaşarak, halkı 
benimsiyerek yetittirmeğe §imdi
kinden daha geni§ mikyasta çalıt
malıdırlar. Nakliye vasıtalarımız 
memleketin en uzak kötelerine ka
rakıt seyahatlerini bile mümkün kı
lacak bir vaziyete gelmi!tİr. Mem -
leket halkçı devlet ve hükümet a · 
damına kavu•tu : halkçı münevvere 
de kavu§acağı zaman gecikmemek 
lazımdır. Bir Antalya yolcusunun 
hikayelerini, lstanbul'da veya diğer 

1 Ticaret Vekili dün muhtelif temaslarda bulundu 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Ticaret Vekili Bay Nazmi Topçu

oğlu, buradaki tetkiklerine bugün de devam etti. Vekil bugün aa
bah erkenden mmtaka ticaret müdürlüğüne giderek ihracat iıle
rimizle meşgul olmuştur. lnhisarlar Umum Müdürü Bay Halet 
T af pınar kendisini ziyaret ederek inhisar İ§leri hakkında izahat 
vemıittir. 

Acı bir kayıp 

Orgeneral Yakup 

Sevki Sübaıı vef al elli 

Müteakiben Bay Nazmi Topçuoğlu 
Tütün Limited Şirketi müdürünü da
vet ederek, kendisiyle görüşmüştür. 

Bundan başka lastik ve kurşun tüc
carları da ayrı ayrı vekili ziyaret ede
rek kaq~ılaştıkları müşkülleri anlat
mışlardır. Ticaret Vekilimizin İstan
bul'da ihtikar işini bizzat tetkik et
mesi piyasada derhal tesirini göster
meğe başlamış ve bundan bir müddet 
evel yok olan mallar, tekrar ve eski 
fiyatlariyle her tarafta görülmeğe 
başlamıştır. Ticaret Vekili tetkikleri
ne devam edecektir. 

Maarif Vekili 
Malatya' da 
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~ferhum Yakup Şevki SübCl§ı 

Yüksek Askeri ŞOr~ azasından Or· 
general Yakup Şevki Sübaşı'nın Çam
lıcadaki evinde evelki gün anjin dö 
puatrin'den vefat ettiği büyük bir te-
essürle haber alınmıştır. · 

Cenazesi dün evinden askeri mera
simle ve bir top arabasiyle kaldırıla
rak Karacaahmet mezarlığına götü· 

(Sonu 3. üncü say/ada} 

lunan Maarif Vekili B. Hasan - Ali 
Yücel şerefine belediye tarafından 
verilen ziyafette belediye reisi Maa
rif V el<ilimize " hoş geldiniz ,, demiş 
ve Malatya'nın kültür sahasında maz
har olduğu terakki ve inkişafın yal
nız cümhuriyet devrine ait olduğunu 
tebarüz ettirerek Maarif V ekili'nden 
Malatya'nın gene kültür sahasında 
henüz karşılanmamış olan ihtiyaçları· 
nın telafi edilmesini dileyerek Maa
rif Vekilin'den Malatya halkının Mil
li Şef'e olan ebedi bağlılık ve hür -
metlerinin iblağını rica etmiştir. 

Vekilin cevabı 
Maarif Vekili verdiği cevapta, oku

yarak ve okutarak hizmetlerinde bu -
lunduğu maarif işlerine Vekil olarak 
da hizmet etmekten zevk duyduğunu 

(Sonu 5 inci sayfada) 
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1 kumantlan Langadorl'un intihariyle 

kapanmı1 oluyor. Kumandanm cenaze 
mera.imi bugün Buenoa Airea'te yapı· 
lacaktır. Resimlerimizden yukarıdaki 

Graf von Spee'nin ingiliz mermileriyle 
parçalanan tayyaresini Clfaiıdaki d• 
cep kruvazörünün teknesinde açılan 

rahneleri gösteriyor. (Haberlerim~ 
5 inci sayfadadır.) 

bir merkezde, bir cenup Amerika· Irak ve taaccüple dinliyen köksü:r 
aı seyahatinin hiki>:eleri ıibi me- münevver artık bize >:araımJY.orl 

Haber aldığımıza göre, İkinci Or
du Müfettişi Orgeneral İzzettin Ça
lışlar'ın isteği üzerine tekaütlüğü 
yüksek tasdike iktiran etmiştir. Türk 
ordusunun büyük kumandanlarının i
simleri arasında sayın İzzettin Çalış
lar'ın adı daima sa~gı ile anılmıştır. 
Harbiye mektebi sıralarından bugüne 
kadar vatani hizmeti kırk yılı doldu: 
ran kıymetli asker, 1906 yılında Er
kanıharp Yüzbaşısı olarak üçüncü or
duya gönderilmiş, muhtelif tümenler 
ve kolorduların kurmaylıklarında bu
lunmuş, umumi harbin başında karar
gahı umumi birinci şubesinde, Edirne 
kalesinde çalışmış ve Atatürk'ün A
nafartalar zaferini kazandığı zaman 
erkanıharpliğini ifa etmiştir. 

Bundan başka büyük harpte ikinci 
ordu kurmay başkanlığında ve umumi 

Muhtelif cephelerde şiddetli topçu 
ve tayyare faaliyeti kaydedildi 

Helsinki, 21 a.a. - Hava kumandanlığının tebliği: 
Harbin baılangıcındanberi, her iki taraf tayyarelerinin en hö

yük faaliyet gösterdikleri gün dündür. Bütün gün hava muhare
beleri olmu§tur. 

Kareli berzahında, tayyarelerimiz 14 ıovyet tayyaresini dütiir· 
müşlerdir. Bunların ekserisi bombardıman tayyaresidir. Batarya• 
larımız altı sovyet tayyaresi düşürmüttür. 

l Dün Finlandiya üzerinde uçan Sov· 
1 yet tayyareleri 200 dür. 

Jandarma UmUm Düşman tayyareleri Helsinki civa· 
rında Abo ve Sortevala'yı, Hango'yu 

komutanı Maraşa gitti ve Finlandiya sıra adalarını bombar
dıman etmişlerdir. 

Antep: 21. a.a. - Teftiş seyahatın- Bugün öğleden sonra sovyet tayya· 
· , bulunan jandarma genel komutanı releri Ilelsinki üzerine on bomba at
korgeneral Cemil Cahit Soy<lemir dün 1 mışlardır. Bombalardan birinin şehir 
Hatay' dan şehrimize gelmiş ve bura- 1I haricinde bulunan bir hastaneye iaa • 
daki jandarma birliklerini teftiş et - bet ettiği zannolunuyor. 
tikten sonra bugün Maraş'a hareket j İki gündenberi sovyet kıtaatı Kare· 
etmiştir. (Sonu S inci sayfada) 
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Sıhiye Vekilinin 
Adana'da tetkikleri 

Adana; 21. a.a. - Sıhat vekilimiz 
B. Hullisi Alataş, dün .Adana'ya gel
miş, vali, kumandan, belediye reiai, 
sıhat müdürü, partililer, halkevlilerle 
halk tarafından karıılanmıştır. 

Vekilimiz vilayeti, belediyeyi, ku
mandanlığı ziyaret ettikten sonra yan
larında vali B. Faik Üstün olduğu 
halde Adana hastanesini trahom dis· 
panserliğini, zühreviye hastanesini, 
doğum evini, fabrikalar hastanelerini 
ve diğer sıhat müesseselerini gezerek 
tetkiklerde bulunmuşlardır. Vekil öğ
leden sonra da şehrin görülecek gü
zel kö~elerini gezmiştir. B. HulUsi 

Sonu 3 üncil sayfada) 

Efkar1 telaşa vere<ek haberler 
veren Romen köylü f 1rkas1ndan 

üç mebus 

tevkif edildi 
Bükreş, 21 a.a. - Nasyonal köylil 

partisi mensuplarından üç kişi. kah
velerde ve umumi toplantı yerlerinde, 
umumi efkarı telaşa verecek ma -
hiyette havadis neşrettiklerinden do
layı tevkif edilmişlerdir. Kasdımalı
susla haber neşrinin, kanunen cezayı 
müstelzem olduğu maltlmdur. Bu üç 
mebus, ileri gelen şahsiyetlerde!l de
ğil alelade tahrikatçı kimseler olduk
larından, tevkif hadisesi etrafında tef 
sir ve mütalea dermeyan edilmemek
tedir. Üç kişinin tevkifi makfil ve ye
rinde telakki edilmektedir. Mevkuf
lar adliyeye teslim edileceklerdir. 

Sovyef - Romanya 
hududu dün ~lldı 

Bükreş, 21 a.a. - Sovyetler tara· 
fından işgal eJilt"rı lfomanva ile Po
lonya arasın:!aki h•Jdut. ~'">etler 
Birliğinin P0lanya Galiçyasını ilha -
kından beri ilk defa olarak d:.in açıl
mıştır. Romanya ile Sovyet Rusya a-j 
rasında işHyen ilk maqandiz trenleri 
hududu gesmiştir. 

Almdn tayyareleri her gün §İmal denizinde balıkçı gemilerini ba. 
tırmağa devam ederken, ingüiz kaçakçılık kontrol •ervisleri Je 
Almanya'ya giden malları müsadereye devam ediyorlar. Bir ta· 
raftan ela miknati•li maynler, bazı vapurların batmasına sebep 
olmuıtur. Yukarda: duman percle•i arkcuında seyir yapan bir 
müttefik gemiıi. (Haberlerimiz 5 inci •aylada.) 

• 

Dün • • 
mevsımın 

ilk karı yağdı 
Dün şehrimizde mevsımın ilk ka

rı yağdı. Sokaklar ve evlerin damları 
beyazlandı. Kar, bilhassa çocuklara 
neşe getirdi, sokaklarda kar topu oy· 
nıyan çocuklar pek çoktu. 

Kar, sabahleyin saat 10,15 de baJ
ladı ve 11,15 e kadar devam etti, top
rak üstünde iki santimlik bir kalın
lık tutmuştu. 

Dün sabah saat 8 de suhunet sıfırın 
• altında üçe düşmüştü. Karın yağı~ı 

soğuğu biraz kırdı ve suhunet sa:ıt 
12 de sıfırın üstünde bire çıkmıştı. 
Sabahleyin havanın rutubeti yüzde 
seksen nisbetinde idi, rüzgar saniye
de 2,5 metre hızla esmekte idi. 

Resimlerimiz, kar altında kalan An· 
karadan iki manzarayı gösteriyor. 
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Crzuruın yohuıda : 

Bir öğle · sonunun intibaları 

U mumi Müfettişlik konağında

ki suare saatinin gelmesini 
beklerken bugün öğleden sonra ya
pılan ziyaret ve tetkiklerden edin
diğim intibaları kayde çalışıyorum. 
Şarkta güneş, akşam vakti yaklaşın
ca, garbe çabuk çekiliyor. Fakat, 
gündüz gözü ile gene bir atölye. 
bir örnek ev, bir nalbantlık kursu, 
bir stadyom, bir hastane ve üç mek
tep gördük. 

Mekteplerden birinde, hakiki ma
hiyeti itibariyle masumca, lakin 
Şef'imiz ve hepimiz için çok ehemi
yetli bir hadise oldu: bir gencin 
ders kitapları arasında arap harfle
riyle basılmış bir kitap bulundu. 
Bu genç ilk tahsilini eski harflerle 
yapmış, orta mektebe gecikerek gir
miş lise sınıflarında arkadaşlarını 

takip edememiş, yirmi altı yaşına 

gelmiştir. Kitabı mektebe getirmek
ten maksadı bu sene vereceği son 
imtihanlar için bulabildiği boş za
manlardan istifade ederek malUma
+.ını genişletmekten ibarettir. 

- Bu izah hakikate elbette uy
gundur. Fakat eski harflerin genç 
nesil ile hiç bir alakası olamamak 
lazımdır. İleriye doğru on adım a
tarken geriye doğru bir adım bile 
atamayız. Geri karanlıklarla dolu, 
ve ışık ancak ileridedir. Maarif a
damları eski harfleri kullanmada 
bizzat kendilerine ve hususiyle 
gençlere karşı en ufak müsamaha
da bulunmağa mezun değildirler. 

İstitrat olarak işaret edeyim ki 
maarif idaresinin türk harflerini 
yaymak ve bu gibi hadiselerin mün
ferit kaldığını ve kalacağını ispat 
etmek hususunda gösterdiği delil
ler tamamiyle tatminkardı. Cümhu
riyet maarifinden esasen uyanıklık
tan başka ne bekliyebilirdik? 

Ş imdi hastane, nalbantlık kursu 

. ve atadyom üzerinde durma
lıyım. 

Marepl Çakmak Hastanesi fen
ni tesisleri bakımından yalnız Er
zurum için değil, her memleket için 
iftihara layık bir müessesedir. Bir 
tek eksiği vardır: kalorifer. Bütçe 
zaruretlerini ve her işin sırası gel
diğinde yapılacağım bilme~ değiliz. 

L§kin bir kış memleketi hastane
sinde ısınma meselesi bir an evet 
hallolunmak iktiza eden bir mesele
dir. Biz, önUmUzdeki kış başında 
bu meselenin maziye intikal etmig 
olduğunu göreceğimizden eminiz. 

N albantlık kursu.na gelince; bir 
müessesenin ihtiyacını tat

min gayesiyle açmış olduğu bu 
kura hakkında izahat alan Cümhur
reisimiz, kendileri için pek aziz o
lan halkı dü§Ünerek soruyorlar: 

- Bu kursa köylülerden de tale
be almak ve yetiştirmek mümkün 
değil midir? 

- Direktifinize göre hareket e
deceğiz. 

Filvaki, dört ay süren kursta fen
ni nalbanthktan başka baytarlığa 
dair de bazı iptidai bilgiler öğretil
diğine göre burada ders görecek 
olan köylü gençler hem kazançlı bir 
sanat sahibi olacak, hem de köyle
rinin hayvanlarını cehaletin türlü 
tehlikelerinden kurtaracaklardır. 
Sancılanan atının kulağını kesip 
ağzına vermiş olan köylünün hika
yesi kötü göreneklerin korkunçlu
cuna misaldir. 

Nasuhi BAYDAR 
yolları, sahilde deniz ~ibi hareket 
ve faaliyeti bilakis tezyit ve tevsi 
eden unsurlardan biri olarak telak
kiye alışmalıdırlar. Erzurum'da at
la çekilen kızaklar gördüm. Talebe
nin mekteplerine skileri ile kayarak 
gittiklerine şahit olmak isterdim. 
Beyaz ve temiz kar tabakaları üze
rinde, uçar gibi, dağlar ve ovalar 
aşabilmek ... Kışı dokuz ay süren bu 
mıntakalar halkının en büyük zev
ki bu olmalı değil midir? 

Dikmen sırtlarına gözlerini dik
miş, bol karlı günleri bekliyen An
kara gençlerine tavsiye ederim; kış 
tatillerini, sıcak vagonlarda iki 
g:inlük seyahatten sonra bulacakla
rı Palandöken eteklerinde geçirsin
ler. 

B eklediğimiz suarenin ve onun

la beraber - ne yazık ki - Er
zurum'dan ayrılmanın zamanı da 
geliyor. Umumi müfettişlik konağı
nın sıcak ve kalabalık salonlarına 

girerken Erzurum'a ve misafirper
ver erzurumlulara doyamadan dö
neceğimize acınıyorum. Erzurum'
un coğrafyasını, Erzurum'un tari
hini, Erzurum'~n sanatını, Erzu
rum'un folklorunu imkan olsaydı 
da tetkik edebilseydim. Fakat, duy
duğum esefi şimendifer yolculuğu
nun iki günden az sürdüğünü hatır
lıyarak izale ediyorum: Erzurum'a 
vakit buldukça gelebilirim. Vakit 
buldukça Erzurum'a hep gelmeli
yiz. 

Milli Şefimizin bizzat açtıkları 

suarede tuvaletleri, zarif siluetleri, 
neşeli yüzleri seyredip şakrak kah

kahaları dinledikçe düşüncelerimin 
vechesi değişiyor: on yedi senede 
ileri bir cemiyet kurmuşuz. Bu ce
miyet her şeyiyle garplıdır. Hayata 
layik olduğu yüksek değeri ver· 

mektedir. Var olmanın yaşamağı 

bilmeğe ve yaşamanın da çalışmağa 

vabeste olduğuna inanmıştır. Mazi 

ile alakası, şimdi, cereyanını dik
katle takip ettiğimiz milli oyunlar

dan Erzurum barı ve Hançer barı 
gibi benllliınize ait olup güzellik

lerini istikbale de nakledeceğimiz 

kıymetlerledir. Geçmişten iyi, doğ· 
ru ve güzel olan her §ey bizimdir. 
Bunları medeniyetin iyi, doğru ve 
güzel olan nesi varsa onlarla tarain 

ediniyor ve sıhatli, sağlam, üstün 

bir millet olarak geleceğe emniyet
le bakıyoruz. 

Cümhurreisimiz ayağa kalkıyor 

ve her zamanki gibi bqtan başa ~
na dolu kısa bir hitabe ile erzurum
lulara veda ediyor. Bu dar sütun
larda şu bir iki cümleyi nasıl tek

rar etmiyeyim: 
- ... Dört sent evel gördüğüme 

nisbetle Erzurum'u çok kalkınmış 
ve ilerlemiş buldum. Şarkta mamur 
şehirler benim idealimdir... Erzu
rum'da yüksek cemiyet, vatanper
ver zihniyet her çehrede aşikardır ... 
Erzurum'dan memnuniyetle ayrılı
yorum. Yakında gene geleceğim ... 

Erzurum'dan gece yarısını bir da
kika geçe ayrılıyoruz. Vagon te
kerleklerinin ray fasılalarına çarp-. 
tıkça çıkardığı muttarit takırdı ara
sında kulağıma eski bir şarkının 
nakaratı g.eliyor: 

Erzurum'un dağları var 
Dağları vay, vay!... 

ULUS 

Y. l. E. talebesinin 
tahlifi güzel 

bir törenle yaplldı 
Yüksek z;iraat enstitülerinin, ziraat, ve

teriner ve orman fakültelerine bu yıl ka
yıt ve kabul olunan 190 talebenin tahlif 
merasimi geçen gün enstitü merasim salo
nunda büyük bir kalabalık huzurunda ya • 
pılmıştır. Merasimde Ziraat Vekilimiz B. 
Muhlis Erkmen vekalet erkanı, enstitü 
mensupları da hazır bulunmuştur. 

Rektör Süreyya Gençanm ac;ış nutkun -
dan sonra ıöz ahın Ziraat Vekilimiz "Bu
günkü törenin kudsiyet ve ehemiyetini göz 
önüne alarak bu şerefli günde aranızda 
bulunmak, gençliği tebrik ve sevgilerimi 
sunmak üzere bir çok işlerim arasında 
buraya geldim. Türk ziraat bünyesi içer-

i sinde ormancı, veteriner ve ziraatçırun 
birbirind~ ayrılmaz bir kül olarak çahş

l malarmı görmek memleket ic;in ve hepi
! miz için en büyük bir zevk ve saadettır,, 

1 
demiş, memleketin ve türk çiftçisinin mü· 
nevver veteriner, ziraatçı, ormancıdan ve 
yüksek ilim ocağından beklediği vazife ve 
hizmetleri tebarüz ettirerek gene; talebeye 
muvaffakiyetler dilemifi ve ke: t ilerini 
bekliyen istikbale, vazifesini devrın ttirk 
gençliğine has olgun ve şuurlu disiplin 
dahilinde çalrşmakla türk yurduna her 
bakımdan yararlı birer uzuv olarak ha -
zrrlanmalarını tavaiye etmiştir. 

Ziraat Vekilimiz bilahare hazuruna gel
diklerinden dolayı teşekkür etmiş, ve sık 
sık alkışlanan nutkunu "Şimdi arkadaşları
mızın şu meslekte en gerçek idealizm ile 
çalışacakları iman, içinde kendilerini teb
:rik ederim . ., diye bitirmiştir. 

Bun.dan sonra ·teker teker çağrılan ta -
lehe enstitü rektörünün önüne gelerek ye
min etmistir. 

İhtikar yapanlara 

karıı ıiddetli 

tedbirler ahnıyor 
Dahiliye Vekaleti ihtikarı önlemek için 

yeni tedbirler almaktadır. Vekalet, yurdun 
bir çok yerlerinde· bazı tacirlerin ileride 
büyük kazanı; temin etmek ve zengin ol -
malı: hırsiy!e mevcudu azalmakta olan 
malları piyasadan büyük tahalükle ve aza 
çoğa bakmaksızın toplıyarak hususi de -
polara saklamak suretiyle bir kısım e;ıya 
fiyatlarının tereffüüne başlıca amil olduk
larını te!>bit etmiştir. 

Bu cümleden olarak, İstanbulda bir ııu
besi bulunan İzmirde bir iplik tacirinin 
İstanbul · piyasasından 80.000 liralrk iplik 
makara topladığı ve bir kısım tacirlerin 
de viiayetlerde makara, asprin, hindyağı, 
eczai tıbbıye vesair malları topladıkları 
görülmüştür. 

Vekalet, bu hususta srkı tedbirler alın
masını temin için valiliklere yeni direk -
tifler vermiştir. Vekalet bu direktifleri ile 
her türlü cıya fiyatlarınrn apekülltif ma
füyette ve suni surette arttıranların vazi
yetlerinin takip ettirilerek her ha.n.gi bir 
suretle kanuna aykırı halleri görüldüğü tak
dirde derhal müıebbipleri hakkında kanun 
hükümlerinin ehemiyetle tatbiki cihetine 
gidilmesini ve bu hususta hemen önleyici 
td:birler alınmasının teminini ve her ha
dise hakkında vekilete muntazaman ma • 
lUnıat verilmesini istemektodir. 
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Havalar karlı gidiyor 

Dün welırimizde •a•• kapalı ıeçmiı •• sa
bahleyin kar yafmııtır. Rüzgar ıarktan u.niyede S 
metre kadar hızla e1miılir. Gecenin en düıük sıcaklı 
jı ufma altrndı 3 Ye fÜDÜD en yüksek sıcaklıiı ıı· 
fırm üaıündo J derece kaydedilmiıtir. 

Yurtta ban, Trakya, Kocaeli, Eıe bölıelerinde 
yafıılı, orta Anıt.doluda yer yer kar Te yajımırln, 

doiu •e cenup doi11unda bulutlu; diier yerlerde 
kapalı reçmİıtir. 

Riizılrlar T rak11, Akdeniı kıyıları bölıelerinde 
ıimalden; diier bölıelerde cenuptan lllllİyede eu 
çok 9 metre kadar lıızla esmİJIİr. 

Dün ıahla kadar diiten yıfııların metre murab· 
hına bırakhkları 11 mikdarları, Fetlıiyede 29, Bod· 
rnmda 14, Muilada 13, Milaata 8, Çaııakkalede 6, 
Celibolııda 5, d iğu :raiıı ola o yerlerde 1 ile 4 Jrilo
ıram arasmdadı.r. 

Mevcut kar örtülerinin kalınlıkları, Uludaida 39, 
Vaade 11, Karsta 9, Erzarumdı 7 aantimetredir. 

En yüksek ucaklılılu, ıdırnı altındı Kaıtamonu
da 2, Yandı 5, Erznnımda 10, Karsta iZ; 11fırm üı
tünde, Ulukıılada 3, Siirıte S, Diyarbalurda 7, Urfa 
da 9, Trabıonda 11, Zonruldakta 13, İı:mirde 18 de· 
reco kaydedilmiıtir, 

C. H. P. kaza 
kongreleri 

devam ediyor 
!sparta, 21 a.a. - Cümhuriyet Halk Par

tisi İsparta merkez kazası kongresi dün. 
yapılmış ve toplantıda vali, Parti müfetti
şi, daire müdürleri, umumi meclis azaları 
ve kalabahk bir dinleyici kütlesi hazır bu
lunmu~tur. 

Kongre kaza idare heyeti reisinin kısa 
bir söylevi ile açılmış ve Partimizin Ba
nisi Ebedi Şef Atatürk'ün aziz hatırala -
rmm tazizi için beş dakikalrk bir ihtiram 
sükutundan sonra müzakereye başlanmııı
tır. 

İlk olarak geçen bir senelik başarıları 
gösterir faaliyet raporu okunmuş ve mü
teakiben vilayetimizi alakadar eden başlıca 
meseleler ve ihtiyaçlara ait dilekler mü
zake•e olurunuştur. Kongre yeni sene büt
çesini kabul ve yeni idare heyeti ile vila
yet kongresine ait delegeleri seçtikten son
ra Partimızin Değişmez Genel Başkanı 
Milli Şef 1nönü'ye tazimlerini teyit eyle
mıgtir. 

Samim! bir hava içinde cereyan eden 
müzakerelerden sonra vlllimiz Tevfik Ha
di Baysal, dilekler üzerinde yapılmış iş
lerin kısa bir billl.n.çosunu yaparak diğer 
yeni dileklerin de tahakkukuna çalışdacagı
nı bildirmiş, Parti müfettişi Osman Şa -
hinbaş da müzakerelerin cereyanından 
memnuniyetle bahsederek Parti mensup -
!arının ciddi çahımalarınm ılyut bir ol -
gunluk remzi olduğunu kaydeylemiştlr. 

Tercan'da 
Tercan, 21 a.a. - Ciirnhuriyet Halk Par

tisi Tercan kaza kongresi dün Parti mü -
fettişinin başkanlıbında kaza kaymakamı 
ve devair rucsası ile kalabalık bir d inleyici 
kütlesinin iştirakiyle yapilmıştır. Dilekle
rin görüşülmesi ve yeni idare heyetinin 
intihabım müteakip mesaiı;ine nihayet ve
rirken, kongre, biıylıklerimize karşı sevgi 
ve saygısını bir defa daha teyit eylemı ş 
ve bu arada son hareketiarz felaketzede
lerine yaptığı yardımdan dolayı Kızılay 
kurumuna karşı duyulan şükran hislerine 
terceman olmuştur. 

Erbaa' da 
Erbaa, 21 a.a. - Kazamız Parti kongre

si dün toplanarak ruznamedeki maddeler 
üzerinde müzakerelerde bulunmuş ve bü
yüklerimize karşı derin bağlılık ve. sevgi 
hislerini bir defa daha izhar ve teyıd ey
leıniştir. 

Aydın' da 
Aydın, 21 a.a. - Vilayetimizin Parti ka

za kongreleri toplanmıya baı,ılamı:ıtır. Ka
ra.su kaza kongresinden sonra dün de Boz
doğan kaza kongresi toplanmış Parti mın
taka müfettişi Ali Rıza Levent ile valimiz 
Sabri Çıtak vilayet idare heyeti reisi ve 
azaları koııgrede hazır bulunmuşlardır. 

Kazalarda Parti 
kongreleri 

20 - Birincikanun çarııamba giinü Polat
lı kazası Parti kongresi Partinin Banisi ve 
Ebedi Reiıi ATATÜRK için tazim vazi
fesini yaptıktan sonra çalışmasına başla -
mıştır. 

Kongrede Parti müfett işi Amasya meb
usu Esat Uras ile vilayet idare heyeti re
isi İbrahim Rauf Ayaşlı ve vilayet idare 
heyeti azasından Ali Rıza Sun hazır bu-
lunmuşlardır. · 

Kaza idare heyeti reisinin bir yıllık ça
lışma raporu okunarak kongrece tasvip e
dilmiş ve yeni yıl dilekleri haktkında uzun 
görüşmelerden sonra kongre idare heyeti 
seçimini müteakip Partinin büyüklerine 
saygı ve hürmetlerinin arzına karar vere
rek kongresini bitirmiştir. 

Kongrede kaza kaymakamı ve belediye 
reisi ile belediye meclisi azalan ve halk 
hazır bulunmuşlardır. 

İstanbul varidat müdürü 
İstanbul vilayeti varidat mildiirü B. İh

san Gürsanın maaşı 60 liradan 70 liraya 
çıkarılmıştır. 

938 yılmda vilayetlerin 
yaptıkları tesisler 

1938 senesi içinde hususi idare bütçesiy
le yapılan sinema, aygır deposu, dükkin, 
telefon battı, ev, çeşme, nafıa garajı, nü
mune karakolu ve sair tesis ve kıymetle -
rin inşaat ve tamiratının ayn ayrı tesbit 
edilerek Dahiliye V ek.11etin.e bildirilmesi 
alakalılara teblig edilmiııtir. 

Vilayet bütçelerinde yapılacak 
münakaleler 

Dahiliye Vekaleti, vilayet hususi 
idarelerinin 1939 bütçelerinde yapıl
ması istenilen muntazam tahsisat ve 
münakale tekliflerini tetkik etmiş ve 
hazırladığı kararname projesini Baş
vekalet'e vermiştir. 

• 
22 - 12 - 1939 

İktisadi bahisler: 

Bugünkü altın fiyatının para 

kıymetiyle alakası yoktur 

Son aylar zarfında dahili piyasa -
mızda altın fiyatının yükselmesi bu 
madenin mahiyet ve ehemiyctine ye
niden dikkat nazarını çekmiştir. İlmi 
esaslar dahilinde mesele tahlil edildi
ği zaman bila tereddüt görülür ki kıy
metli madenlerin uzun zamanlar in
sanlar arasında mübadele vasıtası ola
rak kullanılmaları bunlara hakikaten 
malik olduklarından çok fazla bir e
hemiyet verilmesine sebep olmuştur. 
Filhakika dünya filen altın para kul
lanmağa veda edeli bir rubu asır ol
duğu halde muhtelif memleketlerin 
altın stokları artmakta devam ediyor. 
1913 de dünyada para olmak üzere 
kullanılan altın 13,200 ton iken 1938 
sonunda, Rusya ve İspanya hariç, 
nakte tahsis olunan yani merkez ban
kalarında saklanan altın miktarı 22 
bin 240 tona baliğ olmuştur. En bü
yük artışı kaydeden memleket Ame
rika Birleşik Devletleri'dir ki altın 

stoku 1913 ün dört buçuk misline 
çıkmıştır. Amerika'nın keşfindenberi 
dünyada istihsal olunan altın yekunu 
40,264 tondan ibaret bulunduğuna na
zaran bunun yarıaından fazlasının 
muhtelif merkez bankaları kasaların
da bulunduğu anlaşılır. 

Bu 22,000 ton altını en çetin şart
lar altında ve arzın büyüklüğü göz
önünde tutulursa maddi ihtiyaçlardan 
hiç birini tatmine yaramıyan binlerce 
ton altının ne sebeple kasalarda sak
landığı bihakkin sorulabilir. 

Bu suale bugün para sistemlerinde 
altın taraftarları olanların verdikleri 
cevap şudur : Altın, kıymeti diğer 

maddelerinkinden daha •müstakar o
lan, az miktarda çok kıymeti ifade e
den dayanıklı bir madendir. Bu sebep
le bir memleket parasının altına bağlı 
olması çok arzu edilecek bir şeydir. 
Çünkü bu suretle o paranın hem da
hili iştira kuveti hem de diğer mem
leketler paralarına nisbeti müstakar 
kılar. 

Merkez bankalarında altın toplan -
ması hem ileride altın mikyasına dö
nüldüğü zaman işi kolaylaştıracak 
hem de o memleket parasına olan iti
madı artıracaktır. 

Ba, anın 11ax1cınaaltı ına:sıx naza-
riyenin vaziyete göre yeni bir ifade
sinden başka birşey değildir. Altının 
para işlerinde rolü kalmadığını iddia 
edenlerin mlitaleası da şöyle hülasa 
olunabilir : Altın lhymetinin müsta
kar kaldığı doğru değildir. Çünkü al
tın da diğer her hangi bir maden gibi 
kıymeti arz ve taleple değişen bir 
maddedir. Yeni altın madenlerinin 
keşfi, yeni tasfiye usfillerinin tatbiki 
altın istihsalini artırıp kıymetini dü
şürdüğü gibi dünyadaki mübadele ye
kununun artması ve birçok memle -
ketlerin biribirine yakın zamanlarda 
altın mikyasını kabul etmeleri veya 
uzun bir müddet yeni madenlerin keş
fedilmemesi gibi hadiseler de altın 

kıymetini artırmıştır. 

Altın para olarak kullanıldığı za -
man fiyatlar altının kıymetine göre 
inip çıktığından altının dahm fiyat
larda tam bir istikrar temin ettiği id
dia olunamaz. Filhakika bazı hallerde 
miktarı piyasanın ihtiyaçlarından faz
la olmıyan kağıt paranın altından da
ha müstakar bir fiyat seviyesi temin 
ettiği muhakkaktır. 1866 - 1900 sene
leri arasında Avusturya - Macaristan
da ve 1926 - 35 senelerinde İspanya'da 
yalnız kağıt para tedavill etmiş ol -
duğu ve bu paranın altınla hiçbir ala
kası olmadığı halde fiyat tahavvülleri 

H.A.KUYUCAK 
Amerika Birleşik Devletlerinkinde:ı 

az olmuştur. Son senelerde İsveç'te 
yapılan tecrübelerde altına dayanma
dan dahili fiyat seviyesini muhafaza
ya imkan olduğunu göstermiştir. 

Demek ki dahili fiyat seviyesi para 
altına bağlı olmadan da müstakar bir 
vaziyette bulundurulabilir, bilhassa 
Merkez Bankası kredi siyasetiyle bu
nu idare ederse. 

Altının beynelmilel tediyelerde ye
gane vasıta olduğu ve altına bağlı pa
raların biribirine nisbetle daima ayni 
kambiyo paritesini muhafaza edeceJi 
iddiası doğrudur. Fakat bunun tabak· 
kuku için her memleketin parasının 
altına bağlı olınası ve her memlekete 
altının girip çıkmasının serbest bu -
lunması lazımdır. Halbuki bugün böy
le bir vaziyet yoktur. :Bundan başka 
umumf harpten evel yapılan altın 

kambiyo sistemi tecrübeleri ve umu
mi harpten sonra ikame olunan kam
biyo istikrar sermayeleri usulleri de 
ispat etmiştir ki altına doğrudan doğ
ruya bağlı olmıyan paralar arasında 

bile az çok müstekar bir kambiyo ra
yici temin etmek mümkündür. 

Bütün bu mütalealar bizi iki neti
ceye götürür : Evela altın, para iş
lerinde eski ehemiyetini kaybetmiş -
tir. Milletler arası alışverişlerinde ise 
gaye başka bir memlekette iştira ku
veti temin etmektedir. Bunun en e
min vasıtası da o memleketin ihtiyacı 
olan malı oraya göndermektir. Sani
yen altının bugünkü kıymeti eskiden 
yani umumi harpten evel olduğu gibi 
dünyanın her tarafında ayni seviyede 
değildir. Bunun da sebebi altın ithfil 
ve ihracının takyit edilmiş olmasıdır. 
Bundan başka bugünkü kıymet kıs
men sunidir. Çünkü herhangi bir se
beple mesela Amerika parasının altın 
karşılığı nisbetini indirmekle bütün 
dünya altın kıymetini düşürebilir. 

Şimdi memleketimizde altın fiya -
tının yüksermesine gelebiliriz. Bu h~
disc, kalayın, bakırın ve daha bazı ta
lebi artan ve arzı henüz çoğalmıyan 
madenlerin fiyatlarındaki yükseliş -
ten katiyen farklı değildir. Türk pa
rası ıvtnPtini ;:ıltınıbn ~ .. ğa 'T'iirlc 
ı.lcvlctiniu ma ı kudrehnden ve Türle 
milletinin istihsal kabiliyetinden al
dığından altın fiyatının yükselme .. 
siyle para kıymeti arasında bir mü • 
nasebet tasavvur olunamaz. Altın a
lıp saklıyanlar şu noktayı da hatırla· 
malıdırlar ki sulh olduğu gün altın 
tekrar düşmeğe başlıyacaktır. Çünkü 
mevcut talep sırf ruhi sebeplerden 
ileri gelmi~ bir taleptir, ve dünya al
tın fiyatı bizdekinden çok alçaktır. 
Hemen her memlekette altın ihracı 

memnu bulunduğundan artan talep 
karşılanamamakta ve fiyatlar gayri 
tabii bir yükseliş kaydetmektedir. Fa
kat harp bitip de •mali işler tanzim 
edilmeğe başlanıldığı zaman birçok 
memleketlerden altın ihracı mümkün 
olacak ve fiyatlar da ani bir surette 
düşecektir. O zaman elle:inde altın 
bulunduran.Jarın zararları da çok ola
caktır. 

istatistik Umum Müdürlüğünde 
iki tayin 

S t2dyom! 
Bu kelime, aklıma derhal mek

teb'i ve Halkevi'ni getirir: zeka, ah
idk ve beden terbiyelerinin biribi
r:nden ayrılmaz üç esas olduğunu 
Lilen Erzurum, stadyomu başlıca 

mekteplerle Halkcvinin civarında 
t sis etmiştir. Üçüncü Umumi l\1ü
{ .ttişlik mmlakası gDrC'~Çi ve fııt-
1 ·>ku 1arından mUrekkep Lir kdilc
ı 'n, üç sene eve! memleket iç:nde 
ta lstanbul'a kadar uzanan bir se
; ahate çıkmış ~e kayakçılık talim
leri yaptırmak üzere de bir müte
hassısın Ankara'dan Erzurum'a bir
kaç defa gelip gitmiş olduğunu ha
t•rladığım için tahmin ediyorum ki 
beden terbiyesi ve spor bural3rda 
i mal edilen mevzulardan değildir. 
Ancak, karla örtülü bu geniş saha
ları görüp kışın ana şoselerin bile 
nasıl günlerce kapalı kaldığını din
ledikten sonra kar sporlarının ve 
bunlar arasında hususiyle kayak 
snorunun en ücra köylere kadar 
yayılmasının bir memleket davası 
haline getirilmesi lüzumuna inan
mıt bulunuyorum. Bütün şarkta 
kasabalılar ve köylillcr, kar'ı hare
ket ve faaliyeti tahdit eden bir en
gel değil, dahilde demir ve nehir 
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Siyasal Bilgiler Okulu'nu ikmal et
tikten sonra Faris Üniversitesi lata .. 
tistik enstitüsünden mezun B. Şevket 
Kaya İstatistik Umum müdürlüğü fi
yat istatistikleri müdürlüğüne, Yük
sek İktisat ve Ticaret Okulundan me
zun olduktan sonra Roma Üniversi -
tesi istatistik enstitüsünü bitiren B. 
Nüzhet Yalkut da ayni umum milıdür
lük neşriyat ve istihbarat müdürlüğü
ne tayin olunmuşlardır. Kar! 

Avrupalılar Noel gecesini kar -
/arla örtülmüş görmeyi ve yeni yıla 
girdikleri dakikada tabiatı beyaz ve 
soğuk bir perde altında bulmayı 

uğur sayarlar. 

Birkaç senedir Noel de, yeni yıl 
da Ankara'ya kardan önce geldi. 

Eğer dün öğleden sonra yağan ve 
etrafımızdaki dağlarla damların üs
tünde hal§ duran kar, bir iki defa 
gayret edecek olursa 1940 yılı An
kara'ya da ayak izlerini karlar üze
rinde bıraka bıraka girecektir. 

Geniş bu/var/atımızdan bir kıs -
mının orta yerini süsliyen çamlar 
üzerinde tutam tutam kar görmek, 
herhalde, sıcak odalarda çam dal -
}arını pamuklarla bezemekten da 4 

ha güzel ve daha şiirli olur. 

••• 
Akrep gibi! 

Alman cep 1cruvazöri1nün kendi 
kendini batırmasını Ulus, ~ayet i-

• 

yi il ade etti: 
lntihar ! 

Adi intihar haberlerini yazma;,. 
kanun yasak eder. Fakat bu intiha
rı haber vermenin bu yasağa dahil 
olmadığına şüphe yok. 

Kendisine misafirperverlik gös -
teren Montevideo şehrine bir iyi -
lik ! olsun diye tam limanın ağzın
da batan ve bu yüzden oranın tica
retine de son bir ket vuran Graf 
Spee'nin akıbetini öğrenen bir dos
tumuz : 

- Bu zırhlı, bence etrafı ateşle 
sarılmış bir akrep gibi hareket et -
ti ! 

diyordu 

*** 

Son zamanlarda gazetelerde /azla 
kuru yazılar okumaktan sıkıldığı 

ıçın olacak, Hikmet Feridun Es, 
Akşam'ın 20 ilkHnun tarihli nüs
hasında yazdığı bir fıkraya " yaş 

meselesi ", kaleme aldığı bir hika! 
yeye de " yirmi ya§ zevki ,, baılı
ğını koymu§. 

Kendisini tanıyanlardan birlıi : 

- Bu yaşta yaştan bol bol bah
setmek kolaydır; bir zaman gelir 
ki o da doğumunun yıldönümünde 
bir yaş fazla yazıldığı için küplere 
biner I diyordu. 

Yoksa bu yaş mevzu unu ona saç
larına düşen bir iki beyaz tel mi 
ilham etti ? 

Hamit'in meşhur beytini hatır -
}arsınız : 
Birader, şebabet fena - yab im.iş, 
Uyandım da bildim o bir hib imiı 

Fakat genç arkadaşımız, henüz 

bu duygulardan bir hayli uzakta -
dır / 

••• 
Bir muharebe re•mil 

' r 

lstanbul gazetelerinden birisine 
sık sık makaleler yazan tıskert bir 
muharririn Finlandiya'ya dair ka· 
leme aldığı bir makaleyi gördüm. 
Makalenin başında üç sütunluk bir 
resim ve resmin altında şu yazılar 
vardı : " Finlandiya - Rusya har
binden ilk hakiki resim : Resimde 
Finlandıya askerleri Mannerheim 
hattına doğru ileri/erken görüyor -
sunuz. Sırtlarında kulrulatalı go
cuklar, ellerinde de icabında kar -
]arı küreyebilmek için kürekler 
var .•. ,. 

Bu reaim altına büyük ehemiyet 
vermek- lazım geliyor. · Çünkü üç 
sütunluk resimde hiçbir şeyler gö
rünmüyor; altındaki izahat olma
saydı, resmi bir fütürist fırçasın -
rfan çıkmış bir tablo sanırdınız. 

Yoksa fotograf, tam bir kamui -
lajdaa sonra mı çekilmiştir? 

· • T. 1 

ÇAGRI 
X Adliye Encümeni bugün umumi 

heyetten sonra toplanacaktır. 
X Maliye Encümeni bugün umumi 

heyetten sonra toplanacaktır. 

X Arzuhal Encümeni bugün umu:rn. 
heyet içtimaından sonra toplanacak -
tır. 

X Meclis Hesapları Tetkiki Encü
meni 23. XII. 1939 cumartesi günü s:ı
at 10 da tolan3caktır. 

Mesut bir evlenme 
Askeri Silah Fabrikası mühendis -

!erinden Ferit Tanayın Baldızı Bayan 
Zehra Tanay ile Ünyon Sigorta Şir
keti Ankara Acantalığı Şefi Bay Ad
nan Özkan'ın evlenme törenleri diin 
gece Ankara Orduevi salonlarında bir 
çok eş ve dostlarının huzuriyle sami
mt bir hava içinde tesit edilmi!!tir. 
Her iki tarafa saadetler dileri~. 
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c DIŞ POLiTiKA J 
lngiliz- Fransız mali 

işbirliği 

.., ............................................ ._ 

DÜNYA HABERLERİ 
: D U H K U : -. •........................................... ,. 

Sovyetler Birliğinde Harbin başındanberi iSTANBUL Gazeteleri 
' 

Stalin'in altmışıncı 
yddönümü kutlandı 

Çok defa tekrar edilmit bir 
Laklıtlattir ki zamanımızın harbi, 
Ordular araaında bir miiaademe de
fiJ, muharip milletlerin, maddi ve 
bıanevi kuvetleri araamda bir mü
cauele, belki bir mukavemet imti • • 
hı:uııdır. Maddi kuvetler arumda . . . . . b . h d . Moskova; 21. LL - Sovyetler Bır-' teıı ıntııara batladıiı zaman Stalın Le -

u· memleketin am ma delerı, en· r ~. halk b .. ·u fl . J f nin'i.n prensiplerini tamamen kabul etmi ... 
C:.ıatriai, paraaı, krediıi, hülaıa ik- ı~ı . ı ~gun --;v,~ı te ~rı ose tir. l!M>O - 1901 senelerinde Tifliıte eko-
tıaad· k d t 'f d d h Vıssarıonovıç Stalın ın dogumunun nomik ırevler dalıaaı ellnİlo 1901 de Sta-

ı . u . re ı a e e. en er. una~- 60 ıncı yıldönümlinil kutlamaktadır. linin İdareıi altında bir 1 mayıı t.e~~ü-
l'Q dahildır. Fakat bar devletin mu· Dil ak mi k t' b t rü vuku bulmuıtur. O zaman çar hükume-. . . n pm me e e ın er ara - · _._.1 edb' 1 • • rtt ur 
C&deleyı kazanmaıı açın bu nokta • . . . tt te .... ı t ır erını a . ırmıı . ._ . 
L .d . 1 _ _ _ k'" f' d 'ld' fında, Sovyet partısı tetkılitı ve sen- 22 mart 1901 de pohı Stahnın evınde 
av an zenım 01111&al a ı eiı ar. dikalar münıe11illeri tarafından bil - araıtırmalar yapmıt ve Stalin kanunauz 
Z•ıinJiiiai Ye .kudretini teçhiz e • .. . , vaziyete ceçınelı: mecburiyetinde kalımı -
d ek d" k k il ab'l yuk toplantılar yapılmıı ve Stalın e tır. O tarihten 1917 pbatı ibtilili.ne kadar 
'ti erd' UfllUUla artı u an ı me- gönderilen hararetli tebrik kararları Stalin, Lenin mektebinin profeayonel ih -

ır. alınmıttır tililciıi olarak çetin bir kahramanlık ha-
• Buıfinkü ~ücadeled~ lnıiltere'· Bugünk.ll Sovyet matbuatı bütün yatı yaıamııtır. • .. .. 

bin ve Franaa DJD maddı kuvet ba- sütunlarını bu yıldönümüne tahsiı t- Tevkil ve aargun 
--an Almanya'ya faik oldukla· mi .. tir Gazeteler Sovyet ko ün~ t S~lin ~~ den ~913 e ~~ ~~kiıı defa 
ta ünak kald b' h ·k· :s • ' m ıs tevkıf edılmıt, yedı defa ıurülmuı ve altı 
~ ata. . ı~yan ar a •· partisinin, halk komiserler heyetinin, 1 defa da kaçmJ1tır. 1914 de ilk emperyalist 

kattır. Bu faıkıyet bırçok noktalar- yüksek Sovyet divanının milli müda- harbi ilin edilmittL lllinlerit ve Leninle 
~ muka7eM kabul etmez. Bunun- faa e bahrı'ye k • 'ıikl i . 1 parti merkeslerinclen ayrı kalan Stalin., 1 v omıser er nın ve harp bant ve ihtiW meselelerinde Le • 
il ber~ber, Almanya harp bat!a: sendikalar mecliainin Stalin'e gönder- ' nın•lıı eat~list hareket hattıru ka-

llaazdan evel, bu noktadan daha ayı dikleri tebrik telgraflarını nqretmek- 1 oul eylemıttır. . 
teçhiz edilmit ve daha iyi hazırlan· t d" ı 25 mart 1917 de S~lın tek~ar Peters -

-.._ • e ır. burga •elmittir. O tarihte Lenın henüır ya-
bbıu. Ve eaaıen ıulh zamanmdaki Gazeteler keza, Stalin'in yıldönümil bancı meml•etlerden dönmemiıti. Fevka
... aai iktuat •• maliye ekonomiıi, milnuebetiyle Molotof Voroşilof Mi lide. ebemiy~ hai;ı olan bu .devr~e. tef 
lef --L- hald bul b' memle- k A ' ' Stahn bolteViklırı yeni vuıfelenn ıfau 

~""'r ~ . • anan ır oyan, ndreef ve diler Sovyet erki- içia bir araya toplamrıtır. Lenin ıeldik • 
ketın ekoDOlllllmı andınr. Alman- nının makalelerini de neıreylemekte· ten sonra, Stalin kendisiyle birlikte Ka-
)a'nm demokrat devletlerle harbi dir menef ve Rikofiarm faaliyetine kartı mil-

.. b' d b .. · cadeleye ciritmit, 1917 ma)'lllDda. mer -
loze alırken, araz a una suven- Lenin eMrİnİn daH1111C161 keır komiteainin ıiyul büro1U tetkil edi-
difi, seçenlerde Fwık tarafmdan Bnvekil Molotof .. Le . aerinin lerek bu büroya lza intihap edilmittir. o 
IÖ lenen bir nutuktan da anlapl· -s • • nın e samandan buııiine kadar Stalin bu bllrcmun 

'1 . • • devamcısı Stalın" bqhiı albnda yu- iırau bulunmaktadır. 
lıaaktadır. Funk, ıngılız ve franıız dığı makalede diyor ki • 1917 temmuzundan sonra, muvakkat mu-
İktraat ye maliye ıiıtemlerinin harp •• Yal t' iz d x.lİ fakat vata kabil ihtilll hllklimeti tarafından takip e-

l 
I d ~ • nız par ım e• • - dilen·Lenin ıayri kanmıl vasiyette bulun-

f~ı:t anna u11un ~ m~ •ı•~ ~e ID• nımızın bütün milletleri Stalin'i ken- duiu saman merkes komiteain.i ve parti 
Cılız Ye fruuız zihnıyetlennın bu di tefleri Sovyetler Birliği'nin tefi ~aze~cıini phaen Stalin idare ederek parti 
•iatemlerini harp prtlarma. uydur. larak es' il 1 Leni 'ln 'dar . al ile iıçi ıımfım lilllılı i8yana ve aosyallet 

.. . ~ • , . • o g ruyor ar. n ı esı - ihtiWe ..netımlttır. 
baı)'a muaaıt olmadıgım bildırmııtı. tında Staliıı tqrinieTel ihtilllinin bq- 1923 ıeneaine kadar Stalin ~~ 
Funk a:rnı zamanda lnıiltere'nin lıca tetkilitciai oldu 0 ibtilll ld Sov- ler halk ltomiaerliii yapmıı. par~lelnin n 
~e Frama'mn, iktraadi aahada it yet idaresinin ı. ... ı.~aıcı olmu1

1

tur ~~ ~~nnml · ::~:.ıertlbedairlı~i.ne ~ 
L• ı·~· ki "dd' ...., --. • 10..- m-• nın m t ır meeaı-
Qlr •il 'Tapamıyaca anm 1 ıa et• Tetrinievel zaferinden sonra Sta - eini phaen idare eyleme~ir. 
tbitti. Jin kuılorduyu kurmuı ve bu ord J?ahi~i . harpte Stalin Lenin ~fmdan 

A"--- "kt t b t . ' . ,. . . u ihtılil ıçın en kati ve• en teblikeh cePı• 
. amanı ıaa nazırın~ unu - bizzat Stalın ın ıdaresı altında emper- lere ıönderilmittir. Stal~ batı, cenup ve 

kundan aonra yapılan lngılız - Fran- yaliıt devletlerin müdahalelerine kal'- dolu - cenap cephelerinin ukerl ihtiW 
•ız mali anlatmaar, Funk'un bu aöz- 11 dahili harbin bqlıca cephelerinde lcon1eylerinde k~ buluna>:orda. Bir çok 
lerine mukabele tqkil edermit gibi Sovyet devletinin mevcudiyetini mü- ~::e::ıı 8= :,:•Jik d'!:f.k.i ~:: 
bir manzara aTzebnekle beraber, c:lafaa eylemiıtir. ıni1l eylemiftir .. Yaptıp bimwıtlu ı..ıu.-

51 O.OOOtonluk 
Alman malı 
müsadere 

edildi 
Londra. 21 a.a. - Son llç gün zar

fında alman tayyareleri, ikisi bitaraf, 
yalnız üçü harp gemisi olmak üzere 
35 gemiye taarruz etmitlerdir. 

Bir aahil Muha!aza gemisi ile altı 
balıkçı gemisi batırıimıttır. 

Alman tayyareleri tarafından ~ 
bardıman edilerek batırılan bir ingiliz 
balıkçı gemisinden kurtarılanlar bir 
Danimarka vapuru tarafından Ege
rensid'de karaya çıkanlmıttır. Bun
lar, i.ki gemicinin, bombalardan öldil
ğilntl aöylemiılerdir. 

Şimaliprkt açığında bir mayne çar
parak batan 449 tonluk hveç bandıra
lı Mars vapurunun batııına bllyük bir 
kalabalık phit olmll!tur. Kazazedeler
den 15 kiti kurtanlmııtır. Tayfadm 7 
kitinin öldtlftl .zannediliyor. 

Harbin bidayetinde zaptedilen al
man bandıralı Cap Norte yolcu vapu
ru, bugiln bir İngiliz limanına g8tii
rtilmllttllr. 

Resmen bildirildillne göre, ·tngil
tere harbin bafındanberi Almanya'ya 
alt oldula sanılan 510.000 tonluk etya 
mthadere etmlftf r. 

Kolombii.'un taylaı Neoyork'Ja 
Nevyork, 21 a.a. - Alman bandıra

h Colombus yolcu vapurunun tayfa
aı, cllln &!leden aonra, Tuacaloaa va
puriyle, aaat 4 sularında Nevyork'a 
gelmiı ve Ellis İaland'a aevkedllmit
tir. Burada busede ıemi tayfası aı
fatlyle 60 ıtın blabllec:eklerdir. 

Kor.bol. .Jilen •emiler leynaud'nun franıız parlamento- Geçen bütün aeneler içinde Sovyet inlnd27 ~edi'-~~9 tarihli kanımame-
a " 1 d"i' .. 1--...1 d l l ' • • teyıt ~· "1n a aoy e ı ı aoz cruen e an atı· devletbıln en kuvetll ıaruıtial olmak • • • llubıHmatın bqlangıcıodan beri 

llaaktadır ki iki demokrat devlet ara· itibariyle ordunun kuvetlendiri~eai- Parti ıunami lıatiplifinde iııcllls kaçak kootrol komiteal J03 ln-
•ındaki bu itilaf, daha evel ve fran- ni istihdaf eden bütün mesainin il _ lılemleketiıı ~emetpernr8talelr~Le-ilr ıtıu •• 1228 bltMaf ...... nin bmıule-

1• rt kurulmuma ceçlldilnea eonra ııı. ...._ı....ı 
ltz ma ıye nasmnrca lfeçeD a7 o a· bamcısı olmuttur. Blltiln meaai aaye- ninle birlikte, partinin TrodWıtlere ve sinin tetkik ~-.Ar. 66 bamlue tama 

Cümhurlyel 
Belçikanın karan 
NADİR NADİ, ıeçealerde, Holanda 

taarruza maruz kabrsa Belçikanın bita
raf "alaıruyacaııını söyli7cn Belçika 

hariciye nuırmın beyanatına ilaveten, bat
vekilin aynı mealde verdiği beyanatı 
tahlil etmektedir. 

Stratejik vuiyetlerdeki milletler l -
çin bitaraflıitn neye mal olabileceiini 
büyült harbin tecrübeleriyle sabit cören 
muharrir diyor ki : 

"Milıtakbel vaziyetlere karıı timdi -
den tedbirler almak tüpb•iz mutlaka 
ıillha sarılmak deiildir. Böyle bir ka
rar, hatti fili bltaraflııa bile zarar ver
mez: İşte Tilrtciye, iıte Belçika .... 

Çekoılovalı:ya veya Litvanya vaziyeti
ne dütmek iıtemiyen milletler, vakit ıe
çirmeden Belçikayı kendilerine örnec:k 
edinmelidirler,,. · 

TAN 
ltalyanm dıt siyasetinin ana 
hatları 

M. ZKKERlYA SKRTKL, Polon1. 
bidiaeleriniıı batlancıcınd•nheri, takip 
ettiii ve edeceii yol belli olmıyan İtal
yan ıiyuetinin, IOD fatiıt konaeyinin 
tıoplantllında verilen kararla vı Kont 
Ci.anouun beyanatiyle · bir parça aJ'da; 
landıiıru .öylüyor. Bu siyasetin tebarüz 
eden ana hatlarını tö71e ırnh10r : 

1 - hal7a ile Alman armmdald it
tifak bo-ılgwrııttJr. Fakat bu ittifak 
ltalyanm harbı cirmni için delil. wlh 
mösakerelerinde bir lnrvet olarak Jta1... 
lanılmau içtn mubafasa ediloc•tir. 

2 - ha17a imparatorlü d&ftllllıduı 
vazceçmiı delildir. Yal.mır bllPn buımn 
mevzuubabl edilmesi mtlnaılp eörölme
mittir. 

J - ltaın Akdeniırde blkim olmak 
iddiasını mabafua etmektedir. Fakat 
buctin bu iddla:rı kurcalamayı fa)ldalı 
bulmu10r. Jlatiet kom~ .Akdeniır me -
ıeleeeinden b&bae bile libum cörmemit
tlr. 

4 - ı tal,. timdi biitiln dikkatini bal
bnlara çnirmiftir. Bir ba•aa dnleti 
olan İtalyanın, balbnluda miltecnis 
bir politika tatı:ip etmiyerek, Rusya n
ya Altnan7&DDl bvQa imneeine mini o
lacak tekilde hareiı:et edeceti anlatıl
maktadır. 

5 - ltaıya bolteYiame ve 8o97et 
Ruayaya dfiemandır. Bir sin A1maıı7& 
ile JtıtifaJwu bosmak için alman - IOY• 
yet doatlaiuna •19ile ittibas etmek ar
nıu rJac:hr. '°"'9t!ere dı'ıic ... hir ae -
beplıriDdm Wri de oalMm bir da bal-
kanlara lame.tnden '°"""•udu. 

ı. a. Matbuat servisi 

Harpte kadın 

SUPHİ NURİ İLERİ, ba batllk al • 
tında, buatinln Jıarbinde kadıalarm hiz
metlerinden bshledertık, tllrk b<bnla
nrun da mektepten itibaren bu sahada 
yetiıtirilcıelerini iıtemekte ve biUıassa 
butabakıcılık derslerinin lU&umunu be
lirtmektedir. 

Y111i 

Kont Ciano'nun nutkundan 
bazı intibalar 

H0SEY1H CAH1T Y.ALÇlN, ba bat
lık altında, ltaly~iciye na&ınnın fa
ıtiıt hü'kilmetinin ıiyuetini aydmlatan 
nutkundan babeetmektedir-

Mllbarrir, bizim kin nutkun en ehe
miyotli kısmını tetkil eden balkanlar 
mevzuwıa ~nnezden evd, Avrupa si
yasetim ve bu anıda fatist - komünist 
munuebetlırine tema. edea kıaımların 
tetkike liyiık olduiunu .öylüyor ve d i
yor ki : 

"A1Q1Ul7aam llOÖOft buurunda diz 
çölımesiain bilı:met Ti aanıreti vuzun 
ile meydana ı;ı.kmıı sayılabilir" 

Hüseyin Cahit, Berlinle Romanın an
l:ısma seıninlerinden • mübimi.ni teı • 
kil ed• uıtillcıaıÜDi9t sayenin. Bırlin • 
Mo.kon anlatmMi7le :ıaafa uiradıgı
ru ve bunun bütün ItaJ,..da ıuitesir ha
ul ettıiini eöyliyırek diyor ki : 

"Bu n1hl balet kar111mda. İtalyanın 
balbnlarda bir lcomiinizm nüfU%1Ula kar
tı alır ıi-'bi r&rtlndtltu vaziyetler nla
tılır bir hale ıelmiıtir.,. 

İKDAM 
Monterideo harbi 

A.BlDlH DAVKR. cemıbl Amerikada 
cereyan eden ve iki liç inciliz hafif kru
Yuörii ile ıillbça ve lruvetçe iietiin bir 
alman cep kruvazörü aruında ıeçen 
denia harbiad• bahsetmektedir . 

ll'llharrir, Ba harpte 9Weli llOGtevi
deo'ya iltica ve llOllra UfU&"Y&)' bra -
wlannda intihar etımeılı: mecbariyetia
dı b1aD Graf Voc 8pee cemisiaia aki.
betiııden bahaederek d~r ki : 

..Bu muharebe, incillslerin denizde 
yalınıs sayıca deiil. ltqfiyet itibari1le 
de her bakımdan almaıılardan yüksek ol
duklannı isbat etmit. lncilislerin mane
viyatım )'iilaıelttiii balda almaıılannki
ni lunİuttır ve bitaraflar nezdiade de 
İılclltereaia aefanmı, utveti.nl yilık • .............. •ında Londra')'I ziyareti •naamda alnde devletimi• kati olarak reaanet dit• maaıulara bqı mücaddeailıi ida - men mUeadere edilmlt ve 1309 bamu

dütüaGlmiittü. lnciliz ve framız ma• bulmut ve baricin hiçbir ıuykutından re etmia. 1922 ıı!:ı ~ ~i J-·°1-°e le de tamamen serbeıt bırakılmı9tır. ------------------------------
~~~arının arkası sıra 'ö ledik· ;-:.ı9ı~~ • al -~ ~ me_rk~ · tesın n tiı> 1 

- dan mtWadere edi- 11fge f ım 
H.-~ • ·ı· f ı uııın ın uıaJ'aı hnua doiruya Stalını' 'n -·ridir •• p ...- " Diı.ız ve ranıız para an . ,. . . . . . . ""'"' -· ha a a;re, ' ·x..: _ dd t h t Stalın ın ıdarcaı altında partunu; Stalın yeıu brantiar, muuzam endiia -

rp .w~m ettıa• mu e çe ve a • aosyalist camianın temelini kunDUf • tril~r kurdurmuı ve. ~k. iDaaya her M nvna l"Cpan 1emiler • 
tl ıulhun um:umdan alb ay aonraya tur Le :- k' So . . ., • dakilr& neaaret etmııür. Parti tarafından _, ~ Sa k s · ba 1 t Hi 
kad b' "b" • bail k 1 caldar- • nu.a, ı vyetler Bırliiı nı siraattn koll*tlYise edilmem •• llOD ie • •-pe ........... -»1 .... - Letonya al- ' 1 u 'I '' a e ar. ın ınn~. • • 1 a a kurmuıtu. bunu tahakkuk ettirecek tı.mar amana olua kula1darm tuli7eel .iMi --.. • 'I 
dır. iki devlet bınbınne aormaksızm vakti olmaaıııtı. Staliniıı idareeiııde tabakkak etmi9tlr. En- manlannı Almanyaya nakletmekte o-
İatikru •ap-nracak. Ye memleket• Amel i • diiatri ve ıriraat inpımm ikmall IQ'eeindı lan aJmuı '---""--'ı Qne1--nau -p.. (Bnı 1 iacl u-1.ta) 
ı · d "d _,, &I b mu- en ıı. k<Sylilniln, genıı entelek· Sovyetler birliiinin milli elroaorniei en uuawaa wı; •• -- -s- ,. 
en ıtm a yapaca an. arp tüel tabakanın maddi ve bani tart • modern telmic• malik olmuttv. Ziraat.• naııun 2 lıciııunanelde içindekilerle rülnrilt ve ailesi kabristanına defne-

l'aflarnu aralarmda ~akama edecek· ları esaslı bir tarzda iyilqtirilmi tir. Y!"21 '?'aki.nalula t~ edllml.t. Dllldl)'M birlikte battılı anllıtılıyor. dllmittir. Bu buiıı meruimde, birçok 
lerdir. Franaıs malıye nazın .~e7• Milletin kültürü, ilmi ve edebiyat~ fe- =~c:e 'b:1~bK:1:ır~~ •:' ctA. içinde csctimle it ccplıeainin ba- ıeneralJer aakerl liHler talebeleri ve 
aaud, parllmento huzunmc:la aoJlle • na tesirlerden kurtarılmıt ve ilk defa katı pyan tedaisata malik olmQll:m" IUlduı 900 ldfi bulunan npurun bir baııdoslyle birlikte bir kıta uker ha-
diil majiatral nutkunda bunu "ta• olarak dünva tarihlnd 'ileti bb 12 ~~evel 1937 de 1eni kamua.-.l IDS)'na sarparak battslı bildlrl1mekte nr balunmuftur. 
..:L • li .. rülm · b • 1 ·- 1 e mı sat dairf=8iDde ıııtBuıbat yaınl11111. M ml1"oD dir 
.,.ant• mıa so emıı,, ır an as-- kendi eserleriyle ihya etmek iti bap- s9'icidcn 91 mil7orıa intihabata iftirak • • 
oluak ... ıflandırmaktadır. Re:J• nlmııtır. Sovyetler Birliğinde her d~ek Stalin li1teaine ittifakla rey .er • Bedin. 21 LL - İneçiıı Adolf • laaud, her f8:J~en evel, vat~~ılan- milletin kendi bayatını istediği cibi mif~di~. Sovyetler birlitl c•rbl lJkruıya Bratt w.puru mayna çarparak bat· 
Ilı, Almanya YI zayıf bır dUfm&D kunnuı ve bütün milletlerin de biri- ve be>'U RmJUJD PolODJ& bpitali8tl• - mııtır. Vapur 1818 tonluktur. llilret- Yabp Şnki Sübatı 1292 de Harputta 
farzeclerek nikbinliğe kapılmaktan birine vın·dım ederek ilerlemesi temin rinin ~ kurtulm. uetv. . tebat bir Letoaya vapuru tarafından ~ifDUI. l6 . ~.. 1310 da harp okuluna 
tt.. • d" t tmi" t' z--·.. de- l ,, _ • Staliniıı bitin fuli7Cti nuart dcbl ile cırerek 5 ikincikinun U15 dı kurmay yüs-
aatirasa a•• e. 1 ır. .~ • o unmuı ve ııyut ve manevi birlik &meli t&1iD abeddi bir IUl'ette lmtbacm& kurtarılarak Hak Van Holland'a çı- blıtaaı olar* harp abdeıiaind• netet e-
-.Okrat dmetlenn müttefıkıdır eli- elde edilmittir. Sovyetler milletleri _ bit- örnektir. Btalin. :J11km ıillb arbdatla- lr:anlmıftır. Bet Wtl byıptır. ::e,,~~ nımar 5 inci fUbeye tayin e -

~·~ 0~~1dN~A~~-~ı~ niinin mesut hayatı : itte Stalin parti- ~:~• m~r.!:~e::_:ı.:ı ~lrııö:-~ Batan bir oaplll'IM mBrettebah 5 il:; 1316 da 4 tincf1 ordu emrine ve-
llaaılap o-.. ası .-..7au ... s n idaresi altında yapılan ic:raabn iwuin 101yaliat de•letlnl ıevk ve lıdar• et· • rilmit. 20 biriaciklnwı 1316 da 21 inci n-
lene içiade otuz milyondan fazla bilanç~u budur. " mektedir. Kopcroilite vari al'7ma tayin edilmit ve 10 ıubat 1317 
büfuaa idareai altma almııtrr. Ve uo..ı •• _._..!U Stalinlıı talimatı bu devlet hqatmm bil· Oalo, 21 LL - Xopemk'ten bil- de lcolaiau aaıp edilerek 4 iincii ordu kur-

bl
-L- ..___ _L_, ti,' 1914 nıuer ın ltı0run tün pbalannda bareket 've icraat içi.o reb- dirillvnr: mayJıiına ta)'in edilmiftir. a -'Ti' _..,. •-•eme B 11 berdir Sn:yet blrlltt milletleri St1bade. ı - T Jaı d B incan bup 

harbinden daha büyüktür. Çünkü ~r, n; 21• LL - Bitler bugiln en uis ümit n rilyalarmı, batanlmıl ve İneç bandıralı Ropland vapuru ku: de:-:"U:eti m!vi:iine tayin :Si: 
Al anwa hazırlanmııtrr. Sonra bü- Stalın e apğıclald telgrafı ıönder • bqanla~ saferleri mitteceaeim olank Bltonya'nın Uko vapuruna meneup len, ao HiMD 1323 de de bınbatı olarak 

m " I R mittir : cörmektedırler. Stalinin adı eM7et ~ •- L.- bi ,...... bu lml 2 had rdu kurma ıı · ·1 bum 
'rik ha11>te d&pnanlan ° an usya, Do~um • te1iııin manevi ve lipd birlltiniıı remsi· m'"ettıe1.111tla rnıne raya ge t- u bulc;_ 1325 d; 4c=liv~~d:°k:.~ylı= 
Romanya, YugoalaVJ'a, ltalya ve . •. unuz~n altmııınc:ı yıldCSnG - clir. • tir. ima. ı biriDc:ikinwı 1325 de 4 üncü ıüvari 
Belçika ile sulh halindedir. Ve bu ~ü .milıulle~üyle. en ıwniml tebrikle- Stalin'• oerilen anOCllll Ulr:o'nun kaptanı 1apUl'UD timal de- ttlmeai lnırmaylıima, ve 12 ikinciklnun 

rcl celbedecek bir rımııı kabulünü rıca ederim. nisinde "°'"' ..aıtJlerlDden 80 mU 111Z5 de latanbul barp okulu tabiye öıret-
ınemlelıetle en etyad L kad Bu vesileden iıtifade ederek phıt lloüova; 21. LL - Ta ajamı bil- meeafede bir alman ta.----l tarafın- menliiine t&7in edilmittir. 
•aziyettedir. Reynau uura7a ar saad t' 1 Al d' 1 • u-- Yabp Sevki Sübap 13 nilUl 13.21 de 
•anki Dr. Funk'un aiziyle konut- e ın z v_e manya ile dostlıık ır yor • dan batınldılını blldlrmiftılr. Tayyare 1U'baYl.ıia terfi ederek 2 inci kolordu kıır-
ıaakt dır. Fakat maliye nasın, hiç m~ebetlerınde bulunan Sovyetler Buglln apfıdakl Mhlli nepolun • bq bomba atmıı ve tahlisiye 1111clal- maylı~ ~senenin 18 bi.ri.nciteırinı_n-

• • • _!n tind . Bırlitl milletlerinin mesut istikbali muıtur : Janna atlamakta olan mGretteba~ n- dı Balayır müatahkem mev~ı. ~rmaylıgı-
bır hakikati framız auue en ıız- huıuıulftla en i...ı d'l kl . . Yüksek Sovyet mecliai divanı, bol- na n sene aynı ıencnin 22 ıkıncıünunun-
lememektedir Geçen NDe ıene r• 1 e erımı arzey • • • • • ._ı,.; • ııerlne mitraly&ı atefl açmııtır. Bu ıu da da Çatalca ordaau topçu lcomutanlıiı 
bö 1 Çlk ..... iledir ki f mız mil Jerim. tevi.k partiaımn .. ww-lı Sovyet devle- retle yaralanan bir kiti Kopemk ııa.. brmaylıjına taJin olunm111tur. 

! ~ a • tosu ra ik cÜ Stalür'in laal terc:emai tinin kurulmaaı, IOSyalist c:emiyeti • tanetiııe nakledilmiftir 1330 seneai ı martında Karadeniır miil -
letmı Yuıfe7e. ~iırmıı ve tıaa lloeıro.., 21 a.a. _ Sta.linin 

80 
711- nln teıiai ve SovJetler Birlili millet· • tallkem mnkii komutanlıiıaa t&7iD edilen 

buhranı önlemıtü. dön!Jmii münuebetiJle TM ajansı m:.ı. • leri aruındald doatlufun taralni u- •• -.,ar ...un ı~ iltinciteerininde alba7 
ReJD&ucl fraııaa'mn zenıin oldu- dakı halttrcilmesini Yennlttir : hal nda ...,,,.ıd hi.mıetlerlnd d _ olan merhum 18 quatos lJ:Sl .de ~9 uncu 

• , • • k ıoae• ..rı ... r1no .... , sta11n 21 kan .... an ........ e en o Hollanda u·· zerinde tlmen komutanııiıaa. ı birıncatqruı 1331 
iunu, lnııltere mn ~'daha ÇO 1870 taribinde Tifliae merbut 0orf':e1ı . layı Jozef Vfuarionoviç Stalln yol· el~ a_ncü .kolordu lcom&&~ vekilliiine, a bi-
zenıin oldutunu ve ıki devlet ara• rinde dolmuıtur. Didl Bilo köylWerind c1qa, dolumunun 60 ınc:ı yıldönümil I ruıcıtqrın 1331 de 1~ ınci ko~rdu komu -

b · b' l':ır..:-· f · olaıı babüı Viuri C ·1· en • meçhul tayyare er tanlıiı veklletine tayın edilmıt ve bu ko-
•ında ukı 1r ıt ar ı .... ın •a en bt • t i c .. il' 'di 00 ucaçvı 1• anuı. Ka- mllnuebetiyle, " ıoayalııtlik kahra • lorda ile Galiı;ya muharebelerine iıtirak 

• L<t.~· el i' · .. 1 • • er n u •• çv ı r. lnıne _.., 1 ece ını aDJ' .... ,tir. Btalin Jlaa de Goridekl dini mektep! manı "Unvanını ve Sovyetler Birliği- Am B etmiıtir. 
Filhakika mali sahadaki ba an- den birine cirmit. l8M de bu mea:!bi nin en yilbek madalyuı olan Lenin ~terdam; 21• LL - u sabah 22 eylül 133.2 de mirliva (tuibay) lıia 

latma, lqilı. _ Franua it birliiiain ikmal etaaittir. AJDJ ıenı Tifllıte kiiçtik nipnını tevcih etmiıtir. Hollanda tberinden Uç yabancı tay - terfi ederek 5 Hdncit...-inde 14 iiDcü lco • 
.. _ .. h 1 . 1 r Birinci bir ıemiıiere siren Stalin, beniz ıs ,. • yare uçmuıtur: Hollanda avcı tayya- lorda komatanbima. 10 aimtoa ıaa de 
\lçUDCU mel' a 811 O uyo • tmcfa iken 1111 flltiWcileri7le l(Üli temas 8" L -~~._~-ıl ~a.,ı -~u~· l ri bu ,__ d bal -'-1 2 inci Kaflııaa lr.olordmtı lııomatanlıiım. 11 
ınerbale, ukeri kumandanm birlet- ve 1897 de de Seminerin marbin mahfil- '"'°" IRIUICIJ"CH&GI" 11111• .,.. 111 re e . n._.,. er usa. apmya mec: birillcltetrin 1lS3 te ikinci ordu komu-
ın • !...I' B d ticaret aaha lerlııln bapna seçmittlr. S bur etmıılerclir. taohjma ta)'ia olunarak istillya utn· 

eaı ~ı. un an IOD~ • • • Btalin 11111 de normal tekilde nas 80S- Moıkova; 21. LL - ovyet halk yan aruinin n Kan'm kınetlerimis tara-
•ındaki anlqma seldı. Şimdı de Dl~· :pal - demokrat partisinin Tifliı aubnine komiaerleri heyeti Stalin1in doğumu- fmdan iKali esnaımda cö.terdiii yarar -
li it birliii kurulmuttur. Bunlar bı· ka)'dedilmiıtir.. 

1 
nun 60 ıncı yıldönUmü münuebetiyle en Stalin mGklfatı da tesis olunmu1- hktn dola:rı taltıf edilmiıtir. 

ribirinden ayn olan anlapnalar gibi l900 de, Lemn'in ıkra illDindeki CUJ- berbiri 100 bin rublelik 115 müklfat tıır. Ya.kup Şevki Sübatı 8 buiran 1334 de 
aöriial,or'aa ela hakikatte insilis •• tesisine karar venniftir. Bu mükifat- Ayrıca ulr:ed bil&iler için de her 9 uncıı ordu komutanlıima ve 31 birinci -
fr ~---torluld bütin d" --Jr.I tmek • • .. 'k f" . . . . bl . k1nuıı 1315 de dı tOra>"i aüert aıralıima ~ ......,.. .. ~ u~n.• . -. up e . .açan once lar her ıene matemati , ızık. kimya. ~ne. ~en.imek üzere 100 n rublelık tayin edilmif. 3l birincitetrin 1337 de, •iir· 
lbaddı •• maDeYI aahadaki kaYetle- keaclımısı maflup etmelı1ız.,, bioloji, ziraat, tıp, felıefe, iktisat. ta- uç bırıncı, 50 ter bin rublelik bet ikin- etinde bl&lwı&ııu lılaltadan lneboluya ma
ri araımcla dipnanı maiJap ederek Bitaraf memleketler her sün in- rih, hukuk, dil, muaiki, resim, heykel, d, 25 er bin rublelik on tiçtineti mU- v~~ ederek lıtikW •ftfma ittim et-
aaferl kaumnak sayeaine mltaf" sili•• Frannz tuanüclhün 'Teni bir mimarlık; tiyatro ve sinema aahala - klfat tesis edilmittir. mııur. . . 
bir kül tefkil eden müeuir it birliii· Örn•lin• ,.ııtt olmaktadırlar. Bu iki nnda büyük hizmetler gCSrecek ilim Ytıbek mektep talebelerinden en m~:~t:!t= ~lend~!= 0;t'!tao
bİD aafhalarmdan ibarettir. Müeuir milletin, hiç mrnldanmadan katlan· ve aanat adamlarına verilecektir. iyileri için de herbiri beter yüz bi - toa 1338 de Af10n ve Dumlupınar muha ': 
olmak için hepıinin bir arada bu· dıklan bu afır fedakarlık, siriftik • Keza, ketif sahasında en ziyade mu- ner rublelik dört bin talebe için ve rebelerinde cöaterdiii fevbl&dı hizmetle-
) l !I. __ _. V bani b" • 1 ' d Jd-Jr..·-- • dıkl ff-'- b k 'lmi f · rine ve yararhiına binaen ferikliie (Kor-'1Dma• -1111Uır. e ann ın en Ye ofru o ... .._ man an va - olacaklara er ıene verilmek eı:a ı aalıyete huırlanan talebe- seneralliie) terfi etmi1o 20 nisan 1340 da 
ekaik olana, tamam• da 70k d6mek· mücadeleJi aonana kadar sötürmek tlı:ere 100 bin rublelik on tane birin- ya mahaua olmak ibere de bin ve bin tlra)'i ukerl &salıtma t&1iD obmm111. 
'ilL_au--1 "Wi.-aı lllWla.ka 'lzmiai l'Öltwmektedir. el, 50 ter bin rublelik yirmi tw ikin- beter yil rublelik 150 talebelik aylık 31 aı-toe 1931 da orceaerallli• terfi et-
lllallup ..... iia" wor. "Fakat' A. s. ESMER ci, 25 er bin rublelik otu tane 8ct1n- talnieat ~ulBNfl\ır. i1: ~~ ltH da J.ataabalda Ti-

Sthiye Vekilinin 
Adana' da tetkikleri 

(Baıı 1 inci say/ada) 
Alatq terefine Adana kulüpte veri
len ziyafette, memleket meseleleri Ü· 

zerinde tamimi konuflIİalar yapılmış
tır. 

Sıhat Velıili Mer.U.'Je 
Mersin, 21 a.a. - Sıhat ve Muave

neti İçtimaiye Vekili doktor Hulusi 
Alataf bugün saat 11.45 te tehrimize 
varmıflardır. 

Vekil villyet hududunda vali ve sı
hat müdürü ve tehir methalinde me· 
murlar ve kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından kartılanmııtır. 

Bir müddet istirahattan sonra ve
kil, belediyeyi, Cümhuriyet Halk Par
tisini, Halkevini, askeri garnizonu 
gezmiı ve memleket hastanesini tef
tif etmiıtir. Gece terefine verilen zi
yafette bulunan vekil geceyi hususi 
vagonlannda geçirmittir 

Bir Ml<ll' Yıpuru Çanakkale 

~ljılldı muayene edildi 
İzmir; 21. a.L - Gazetelerin yaz

dığına göre, Macaristan'a götürülmek 
üzere limanımızdan 750 ton üzüm ve 
incir yükleyen Tisaa adındaki Macar 
vapuru Çanakkale açıklarında ingiliz 
kontrol gemileri tarafından arattırıl
mıı ve malların müsaderesine karar 
verilerek gemi Maıta•ya götürülmüş
tür. Gazeteler İzmir ihracat tacirl~ri· 
nin bu malların bedetlerini henüz a1-
madıklan için mıtanka ticaret mti • 
dürlüiil vaaıtasiyle Ticaret Vekaleti· 
ne müracaat ettiklerini ilave ediy6r • 
lar. 

Amerikada hava 
müdafaası 

Vqington, 21 ı.a. - Hubiye ncın 
HeJrry W~dring, B!:-lcşik Ame:-!!c3 
bava müdafa11ının Avrupa sistemine 
göre bir elden idare edlleceğ:ni ıöy
lemi9tir. 

Müdafaa tayyareleri, hava defi to~ 
lan ve hava teblikeıine kartı harek~te 
seçecek tayyareler, Londra ve Paris'. 
de yapıldıp &ibi teıkilltlandınlacak
tır. 
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ı ____ D_E_N_i_z_c_iL_i_K ___ B_A_H_is_L_E_R_i ___ ı 
İntihar eden zırhlının • 

İsmini taşıdığı amiral 

Graf Yon Spee 
Amiral Büyük Harpte İngiliz 

{i losuna karşı nasıl harbetmişti? 
s_ on deniz muharebeai netice-

ıinde, intihar eden alınan 

c~p zırhlııına ismini veren Amiral 
Craf von Spee kimdir? Bundan e
velki yazılarımızda, söz arasında, 

kahramanca öldüğünden bahaettiği
mız bu alman amirmı, Büyük Harp
de almanların uzak prk kruvazör 
iılosuna kumanda ediyordu. Al
manların Çin'den kiratadıkla -
rı Kiyaoçeo yarımadaıındaki Çing
tau harp limanına bağlı olan bu fi
lo 1914 patladığı .zaman Mariannes 
adalarından Pağan'da bulunuyordu. 
J aponya'nın da harbe ittiraki üzeri
ne alman kruvazör filoıu, Çingtau'
ya dönmeği doğru bulmadıı çünkü, 
burasının bir japon taarruzuna uğ
rı yacağı ve uzun müddet dayanamı
yacağı muhakkaktı. Alman kruva
zör filosu, korsan harbi yapmak 
rnaksadiyle cenubi Amerika suları
na müteveccihen denize açıldı. Fi
loda Amiral gemisi Şarnhorst zırh
lı kruvazöründen batka, aynı tip -
te Gnayzenav zırhlı kruvazörü ve 
üç kilçük kruvazör vardı. Bunlardan 
Emden'i Hind Okyanosuna gönder
di. Alman amiralı korsan harbi yap
mak istiyorsa gemilerini dağıtması 
her birini bir tafafa göndermesi Ul.
zımdı. Halbuki o toplu bulunmağı 
tercih etti ki, bu, bir hata idi. Çün
kü 5 gemi bir arada, ancak bir gemi
nin yaptığı kadar ticaret harbi ya
pabilirdi; buna mukabil, yakalanın-

ca beti birden batabilirdi. Geçen 
harpde, bidayette, İngiltere, Fran
ıa, Rusya, Japonya, beraber olduk
ları için, bu devletlerin donanmala
rı ve deniz üsleri, alman kruvazör 
filosuna iiatUn takip kuvetleri gön
dermeie müsaiddi. Bu itibarla al
man filoaunun toplu olması, mün
ferid huım kemilerine karşı muvaf
faikiyetler elde etmesine, kısa bir za
man için, imk!n verirdi ama, sonra
ları, müttefik filolar faaliyete ge
çince, bu da mUmkün olamazdı. A
miral, hiç olmazsa hasmın harp ge
milerine kartı, ilk darbeleri indir
dikten sonra, gemilerini dağıtıp 
korun harbi yapmalı idi: fakat ga
liba amirallık ruhi haleti, onu ku
vetlerini toplu bulundurmağa sev
kediyordu. Bu yüzden kruvazör fi
loıunun korsan harbi bakımından 
faaliyeti, hiç denilecek kadar ehe
miyetaiz olmuıtur. Bir Emden kru
vaı:lSrU tek batına bu bet gemiden 
çok daha fazla it görmüş, 20 gemi 
zapdetmif, bunlardan 4 ı:ü serbest 
bıralmuf, 70,360 ton tutan 16 tane
ıini batırmıştır. 

Amiral Graf von Spee, kuvetli 
japon donanmasından korktuğu i-

çin, Büyük Okyanos'dan uzaklaş
mağa karar verdikten sonra bir fa
aliyet göatermit olmak için, Okya
nosya adalarından Fransa'nın Tahi
ti adasına uğradı: burada Papeete 
açık şehrini bombardıman etti ve 
fransızların eski Zele gambotunu 
batırdı. Bu hareket, beyhude yere 
cephane yakmaktan ve nerede bu-
1 und u ğunu düşmanlara bildirmek
ten başka bir işe yaramadı. Bura
dan sonra, komanya ve kömür al
mak üzere, Şili sahillerine gitti. Al
manlar, daha sulh zamanında, bu 
uzak denizlerde iyi bir istihbarat ve 
ikmal şebekesi hazırlamışlardı. Al
man ticaret gemileri veya kiraladık
ları bitaraf tileplerle kruvazörleri
nin ihtiyaçlarını temin ediyorlardı. 

Şili sahillerinde, Amiral Cradock 
isminde ihtiyar bir ingiliz kuman
danının emri altında bir zırhlı ve 
üç kruvazörden mürekkep bir İngi
liz filosu vardı. Koronel'de karşı
laşan iki taraf kuvetleri su 2'emiler
den mürekkepti. 

Almanlar: 
Şarnhors ve Gnayzenav zırhlı 

kruvazörleri: 1906 da yapılmış ve o 
tarihte sekizer yaşında olan bu ge
miler 11,600 tonluk, 23,8 mil aUra
tinde, 8 tane 210 milimetrelik, 6 tane 
150 lik, 18 tane 8,8 lik top 2 makine
li tüfek ve 4 kovanla mücehhez idi
ler. Mürettepleri 764 kişi. 

Leypzig hafif kruvazörü: 1905 de 
yapılmıştır, 3250 ton, 23,3 mil sürat, 
10 tane 105 lik top, 2 makineli tü
fek, 2 kovan, mürettebatı 297 kişi. 

Dresden hafif kruvazörü: 1907 de 
yapılmıştır, 3650 ton, 24,5 mil sü
rat, 12 tane 105 lik top, 14 tane 52 
lik top, 2 makineli, 2 kovan: müret
tebatı 361 kişi. 

İngilizler: 
Good Hope zırhlı kruvazörü: in

şa tarihi 1901, 14,330 ton, 24,l mil 
ıürat, 2 tane 234 lük, 16 tane 152 
lik 12 tane 7,6 1ık, 3 tane 4,7 lik top, 
2 makineli, 2 kovan. Mürettebat 900 
kişi. 

Monmouth zırhlı kruvazöril: inşa 
tarihi 1901, 9960 ton, 24,7 mil sürat, 
14 tane 152 lik, 8 tane 7,6 lık, 3 tane 
4,7 lik top, 2 makineli, 2 kovan, mü
rettebatı 540 kişi. 

Glasgow hafif kruvazörü: inıa 
tarihi 1909, 4880 ton, 26,8 mil sürat, 
2 tane 152 lik, 10 tane 102 lik, 4 tane 
4,7 lik top, 4 ·makineli, 2 kovan. 

Otranto muavin kruvazörü: 12,124 
tonluk, 18 mil süratinde, 4 tane 120 
lik topla mücehhez bir ticaret gemi
si. 

Hulasa edelim: 
Almanlar 

HULASA 

Umumi tonaj: 31,100 ton 
Ağır top: 16 tane 210 luk, 
Vasat top : 12 tane 150 lik 
Hafif top: 22 tane 105 lik 

İngilizler 
Umumi tonaj: 41,294 ton 
Ağır top: 2 tane 234 lük 
Vasat top: 32 tane 152 lik 

4 tane 120 lik 
Hafif top: 10 tane 102 lik 

İngilizlerin elinde Canopus ıs
minde bir zırhlı ve Defence zırhlı 
kruvazBrü vardı ama, bunlar baş
ka vazifelere gönderilmişlerdi. Mu
harebeye iştirak etmediler. 

İngilizler, ağır topça daha zayıf
.ılar: fakat amiral Cradock, bir Şi
li limanına iltica edip diğer İngiliz 
gemilerini yardıma çağırma~ı dü
şünmedi bile. Coronel açıklarında 
1 ikinciteşrin 1914 günü alman filo
siyle muharebeye tutuştu. Havanın 
fırtınalı olınası, eski sistem ingiliz 
zırhlı kruvazörlerinin, güverteleri
nin altındaki top ambarlarında bu
lunan toplarının hızlı atışlar yap
malarına mani oluyordu. Her iki ta
raf da dizlerine kadar sular içinde 
ateş ediyorlardı. Batmakta olan gü
neş de, top ve kömür dumanları, dal
gaların serpintileri rüyet şartlarını 
ingilizlerin aleyhine çeviriyordu. 
Sonra, iki alman zırhlısının topçu
ları, alman dotlSlmasının talim atıı
larında birincilik kazanmış mükem
mel nişancılardı ve alman kruvazör
leri binnisbe daha yeni oldukları i
çin topları ve atış kontrol manzu
meleri daha iyi idi. İngiliz müret -
tebat ise gemilere yeni gelmişlerdi. 

Prova hattında (gemiler biribi
ri peşi sıra) ve biribirine müvazi o
larak seyreden iki filo arasında, 

muharebe 13500 metre mesafeden 
başlamış, ilk ateşi almanlar açmış
lardır. İngiliz gemileri, batan günet 
laikametinde ufka mürtesem dü§ü
yorlar ve rüzgar altında bulnuyor
lardı. 

Almanların üçüncü salvosu hede
fi bulmuttur. Alman amiral gemisi 
Şarnhorst'un mermileri ingiliz ami
ral gemisi Good Hope zırhlı kruva
zörünü tutuşturmuş ve muharebe 
başladıktan üç dakika sonra Mon
mouth'da da yangın çıkmıştır. İn
giliz topçuları, Üzerlerine gelen 
dalgalar, deniz serpintileri ve du
mandan iyi ıpn alamıyorlardı. Da
ha muharebenin ilk on dakikası · i
çinde, vaziyet anlaşı,lmıştı. İngiliz 
gemilerinde yangınlar çoğalıyordu. 
Good Hope 5000 metreye kadar 
aokulmuı olmakla beraber, daha zi
yade yaklaşmak için çalışıyordu. 
Fakat alevler içinde geri kalıyor 

ve ilk ateş açıldıktan 45 dakika 
sonra, berhava oldu. Monmouth, 
önce yangınları sönüdrüyor; fakat 
sonra yeni isabetler yeni yangınlar 
çıkarıyor. Garba, arkasından şimale 
dönüyor; başı sulara gömülüyor. 
Akşamın alaca karanlığı içinde, de
nizin ortasında muazzam bir meta
le gibi yanarak serseri dolaşıyor. 

Bu sırada, muharebeye iştirak et
memiş olan ve amiraldan aldığı e
mir üzerine muharebe sahasına gel
mit olan almanların Nümberg ha
fif kruvazörü, bu ingiliz kruvazö
röne tesadüf etti. Monmouth bayra
ğını indirmemiş, yani teslim olma
ğı kabul etmemiş olduğu için hafif 
kruvazör 105 tik toplariylc gayet 
yak'ın mesafeden ateş açarak onu 
de"lizin dibine gönderdi. 

İngiliz kumandanı Amiral Crado-

Almanya'nın ıimalindeki serbest ıehirlerden birinde 
bir burjuva ailesinden diınyaya gelen Tonio Kroger. 
daha ıenç yaıında mensup olduğu cemiyetin dağıldığı· 
nı hissediyor. Aldığı ananevi terbiye ile yaşadığı sanat
klr hayatının b!ribirine zıd temayülleri arasında salla
narak kendine bir yol çizememekten mustariptir. 
Sevmelı:, yaşamak, bir kelime ile herkes gibi olmak için 
sarfettlii bütün gayretlere rağmen, bunun kendisi için 
imlı:lnsız olduğunu ıorüyor. 

YAZAN_: 
Tltomas MANN 

isvefte hükumete 
verilen selahiyetler 

SPOR \ (..___R_A_D_Y _o _,,) 

Askerlik me<buri oldu 
Stokholm; 21. a.a. - Mebusan mec

lisi, mecburi hizmetin kabulüne dair 
olan hükümet teklifini kabul etmiş
tir. Bu kanunda, vatandaşların mu -
ayyen bir dereceye kadar bazı işleri 
ifa mecburiyetini hissettikleri zikre
dilmektedir. Bundan başka, parlamen
to, kabul ettiği diğer bir kanun pro
jesi ile, harp veya harp tehlikesi vu
kuunda, sabotajcılara ve casuslara 
karşı alınması icabeden tedbirleri it
tihaz hususunda hükümete salahiyet 
vermiştir. Hükümet, telefon mükale
matiyle mektuplara sansür vazetmeğe 
ve bunları zapt ve müsadere eyleme
ğe de salahiyettardır. 

Şehrimize gef en Va lif er 
Samsun valisi BB. Fuat Toksal, Balıke

sir vil~ Recai ve Gaziantep valisi Cavit 
Önver ıehrimize gelmişlerdir. Her uç vlli 
tehrimizde vilayetlerine ait iıler etrafında 
vekiletlerle temaslarda bulunacaklardır. 

Kayseri'de ihtikôr 

mücadelesi başladı 

111111111111111111111111111111 

Yarın C. H. P. 
Şilt maçında 

As. Fa. Gücü ile 
Harbiye karıllaııyor 
C. H. Partisinin koyduğu ıild mac;lanna 

bu hafta da devam olunacak, müsabakala
rın galipleri gelecek hafta karşı karşıya 
ıı;eldikten sonra şiJd birincisi taayyun ede
cektir. Bu musabakalara ait olan bölge teb
ligıni aşagıya yazıyoruz : 

Bolge Futbol Ajanlrgmdan : 
1 - Şild maı;larına bu hafta aşağıdaki 

programa tevfikan 19 Mayıs Stadyomunda 
devam olunacaktır. 

23-12-1939 Cumartesi 
Harp okulu idman yurdu - As. Fa. Gilcü 

Saat: 14. Hakem: Servet Öz. Yan hakem· 
leri: Celil Oskay, Ferih Esin. 

2 .. 12-1939 Pazar 
Gençlerbirligi • Demirspor Saat: 10.30. 

Hakem: Kemal Kuray. Yan hakemleri : 
Bedri Erdener, Necdet Özgliç 

2 - Bu maçlarda nizami müddet olan 
45 şer dakikalık ıkı devrede berabere .ka
lınarak bir netice alınamadıgı takdirde 
maç on beşer dakikalık iki devre uzerine 
temdıt olunacak, eger bu temdit devresin
de dahi netice alınamazsa maç on beş da
kika daha uzatılacaktır. Bu son on bes da
kikalık temdit zarfında ilk golıi yapan ta
kım galip ili.n oluncaktır. Eger bu son 

K · 21 temditte dahi taraflar bir netice alamaz. 
ayserı: · a.a. - Son günlerde !arsa maç diger bir giinde yapılmak uzcre 

gıda maddeleri ve intaat malzemesi tatil olunacaktır . 
üzerinde şehrimiz piyasasında hisse- 3 - 5-11-1939. pazar gunü 'Muhafızgücü 
dT d d b' f" sahasında yapılan Gençlerbırliği - Mas'ke-

.~ ır ~r~ce .e ır ı!at yükselişi gö- spor maçında sert oynadı~ından dolayı ha-
rulmesı uzerın! ıhtıklrla mücadele kem tarafından müsabakadan ihraç edilen 
komisyonu valini:- riyas•tınde bir Gençlerbirliğinden 3399 Ali Puladın 16-
to lantı a mı tır 112-939 tarıhinden itibaren on beş gün; 

P Y P ş · 3-12-939 pazar günü Muhafızgücu saha -
Bu toplantıda alakadar kimseler ıında yapılan l\laskespor - Guneş maçın

dinlenmiş ve lüzumsuz fiyat tereffü- da ıert oynıyan ve bu hare.lceti kasden yap
.. . , tıgına kanaat getirilmiş ofan Guneş kulu
une sebebıyet verenler hakkında ta - bünden 716 Mehmet Güngoriın 16-12-939 
kibatta bulunulmasına ve belediye ile tarihi~den itibaren bir ay musabaka boy. 
ticaret odasının fiyatları daimi bir su- kd~tu ıle .~e~z~~eleri beden terb.iyesi genel 

ırcktorluiunun 16-12-939 tarıh ve 7576 
rette kontrol etmelerine karar veril - sayılı emirleriyle teblig olunmuştur. 
mittir. 

8 inci HALK KONSERİ 
Riyaseticümhur Filarmonik Orkes

trası tarafından Müzik Öğretmen O
kulu konser salonunda yarın saat 16 
da verilecektir. Program şudur: 

Şef: Ernst Praetorius 
l - Chr. W. Gluck (1714 - 1787): 
Alceste operasından uvertür 
2 - Arcangelo Corelli ( 1653-1713): 
Concerto Grosao Nr. VII, sol minör 
a) Vivace . Grave - Allegro 
b) Adagio - Allegro - Adagio 
c) Vivace - Allegro - Pastorale 
10 dakika dinlenme. 
3 - Johannes Brahma (1833-1897): 
2 inci senfoni Re majör, op. 13 
a) Allegro non troppo 
b) Adagio non troppo 
c) Allegretto grazioao, quaıi An

dante 
ç) Allegro con ıpirito. 
Gelecek Halk konseri 30-12-1939 cu

martesi günü saat 16 dadır. 

ek da binditi zırhlı kruvazörle be
raber Şili sularına gömülmüştür. 
Glaagow ile Otranto gece karanlı
ğından bilistifade kaçtılar. 

Amiral von Spee'nin mağlubiye
ti ve filosunun imhaaiyle neticele
nen Falkland muharebesini de ya
rın anlatacağız. 

• • • 

Urfa huauıi idare kadrosu 
Urfa vilayeti hususi idare kadrosunda 

yapılan değişiklik İcra V~illeri Heyetin
ce kabul edilmiştir. 

Türkişe Post müdürü 

mahkemeye verildi 
İstanbul, 21 (Telefonla) - !stan -

bul'da Tan gazetesl:ıde çıkan bir ma
kale vesilesiyle Pravda adındaki Sov
yet gazetesinde yazılan ve türk ga
zeteleri aleyhinde olan bu ma_kal~. 
türkçeye çevrilmiş, basılmış ve birer 
sureti gazetelerle bazı yerlere gönde
rilmişti. Bu hususta yapılan tahkikat 
neticel!inde bu tercemenin Türkise 
Post'ta basıldığı anlaşılmış ve m!id
deiumumilik tarafından bir dosya ha
zırlar.arak, asliye ceza mahkemesine 
yollanmıştır. Türkişe Post müdürü 
Bay Muzaffer muhakeme altına alın
mııtır. 

Anadolu cimentoları ıirkelinin 
Hava Knmuna teberruü 

Anadolu çimentoları Türk anonim 
tirketi tarafın<ian Türk Hava Kuru
mu İstanbul tubesine 2500 lira teber
ruda bulunulması dolayısiyle Hava 
Kurumu genel merkezince, milli ha
vacılığımıza karşı gösterdiği bu ala
kadan dolayı şirkete bir murassa tay
yare madalyası verilmiştir. (a.a. ) 

T U R K t Y E 
RADYO D1FUZYON POSTALARI 

TURX1YB ANKARA 
RadJıowa bct7olu 

1648 m. 1&1 Kc-'120 ICw. 
31.70 m. "65KCI/ 20Kw.T.A.P. 

CUMA 22 - 12 - 1939 
12.30 Proiram, mcmlclıtet aaat ayan 
12,35 Ajanı ve meteoroloji haberıeri 
12.50 Türk muziii (Pi) 
13.30 - 14.00 Miızık: hafif müzik (Pi) 
18.00 Proııram 
18.0S Memleket u.aıt a)'WJ, ajana ve mo 

teoroloji haticrleri 
18.25 Türk mlisiii: Fnıl hereti 
19.10 Konuoma (Milli tuiıh menkibelerl) 
19.25 Tür'lt müziii 

Çalanlar: Rupn Kam, Huan Gtlr, $erif 
içli, Cevdet Çağla hzetotin Okta 
1 - Okuyan: Mustafa Çailar 
1 - Uşak Peşrevi 
2 - Rakımın. Unak p.rlu: (Silemem bir 
gün) 
3 - Faiz Kapancı - Unak prkı (Hayali 
çıkmıyor bir gönüldm 
4 - Sadettin Kaynak - Muba1')'er tarkır 
(Batan gün kana bcııai7oc) 
S - Muhayyer kurdi pr'ltı: (Efem ıimdl 
eller sözüne kandı) 
6 - Muhıtyyer türttti (İrafa Fincan koy
dum.) 
2 - Okuyan Radife Erten 
1 - Şevki bey - Hicaz .. rk: (Her sahmr 
ciğer suza) 
2 - Udi Cemil - Ne kü.tüıı bl sebep bör 
le) 
3 - Refik Feraan - (Cihanda biricik ıC'Y• 
dilim sensin) 
4 - Sel pınar - (Su:lıyan kalbimi ın ) 

20.10 TEMSİL: AıAr 
Yazan: Refet Aksoy. 

21.10 Müzik: Oı'lcestrası (Şef: Ha1&11 l'e
rit Alnar) 
1 - G. Bizet: Birinci Arl~ienne Suit'l 
2 - G. Charpentier: İtalya intibaları 

22.00 Memleket saat ayarı, ajan. haber• 
leri; ziraat, Esham - tahvilt, kambiyo -
nukut borsası (fiyat) 

22.20 Müzj.k: Haydn Re Majör Kua,.~et 
(Pi) i 

22.'40 Müzik: Cazband (Pl) 
23.25 - 23.30 Yarınki proiram ve kapa ,. 

nı1 

Kayma.kamlar araıında 
değitiklik yapılacak 

Dahiliye Vekaleti, kaymakamlar 
arasında yeniden bazı değişiklikler 

yapmağa karar vermiştir. Bu hususta 
hazırlanmakta olan kararname pro • 
jesi önümüzdeki günlerde yüksek tas
dika arzedilmek üzere Baıvekatet'• 
verilecektir. 

Dikili'de gene zelzele oldu 
Şehrimize gelen maHlmata göre diın Di

kilide biri 7, diğeri 5 saniye devam eden 
orta şiddette iki zelzele daha olmtl$t':lr. 
Hi~ bır ;....,. .ı.. .... 99._, 

Gugün, Bu gece 

ULUS Sinemasında 
YA~AMAK 

ZEVKTİR 
Bat RoJJerde: Amerikanm 

2 büyük artisti 

IRENE DUNNE - DOUGLAS 
F AlRBANKS JR. 

latıraptan kıvrananlar... Acı• 
dan betbaht olanlar ••• Aık bu
lamayanlar... Meyua olmayınız 

bu filmi görünüz kafi .... 

Aynca: Erzurum iıtaa1onunun 
muazzam açılıı töreni ve Met

ro umal en aon dünya 
haberleri 

Matineler: 2,30 - 4,30 - 15,30 
Gece 9 da baılar 

Akf&Dl için numaralı yerlerini
zi lütfen evelden kapatmrz. 

Tel: 6294 

Böylece kendini tamamen sanata, yaratmıya, kudre
te veriyor, fakat bu onun için bir nevi ölümdür, Çünkü 
cemiyette yalnızdır. Ve bu inzivaya daha fazla taham
mül edemiyerek, selimeti firarda, mücadeleyi bırakma
da buluyor, ve geldiği yerlere do ru yeniden bir seya
hate çıkıyor , 1imdi bu :seyahatin intibalarını anlatıyor. 

No: 23 

"irade ve tasavvur olarak dünyayı, ( l) "kıyamet 

günü" (2) nü, "Dokuz senfoni" yi yarataam bile ••• 
Onu seyre daldı, epeydir hatınndan geçmiyen bir 
tiir aklına geldi, halbuki pek iyi tanıdığı ve aıinau 
olduğu bir tiirdi: "Uyusaydım ve aen danı et.ey• 
din". Bu sözlerde ifade olunan bir tiımaıl melanko
lisinin ve derin bir beceriluizliğin afrr dunuaunu 
pek iyi tanıyordu. Uyumak... Sadece ve 1alnız içi• 
nizde, fiil ve dansa tahavvül etmeie mecbur ol
maksızın, tatlı ve tenbel yatan duygu için Jaf&Dla• 
yı arzu ettiğiniz halde danı etmek ve ıeverken 

danı etmenin ne kadar zillet verici ve saçma oldu· 
ğunu unutmaksızın, çevik ve dikkatli, bu güç, &'ÜÇ 

olduğu kadar da tehlikeli, ıanatm cengi olan danaı 
yapmak zorunda olmak ••• 

gözlerle ona doğru dönmüşlerdi; fakat gene o'du
iu 1erde duruyordu. Hana ile lngeborg, onlar da 
istihf afa benzer tam bir kayıdsızlılda, ıöyle bir 
göz attılar. Fakat birden fark etti ki, bir göz, sa
lonun bir noktasından, onu arıyordu ••• B:ışını çevir
di, ve derhal gözleri temasmı hisse•tiği gözler:e 
karıılaıtı. Yakınında, ince uzun ve soluk yüziyle, 
bir genç kız bulunuyordu, çok dans etmemişti, ka
valyeler etr•fmı almamıflardı, ve orada dudakla
nnı sıkarak, yalnız, münzevi, dıvarın önünde otur
dufuna görmiiftü... Diğer kızlar gibi, o da, acık 
ve uçan bir rop giyinmiç~i, fak at ıeffaf e!lı~sf'.sinin 
a.itından ıivri ve cılız omuzlan farkedi!iyordu. 

Za11f boynu zavallı omuzlan arasına o kadar 
,, "?rİnce dalmıştı ki sessiz kızcağız bira:ı çarpık gö
l :inüyordu. Pannaklarmm ucunu gösteren ince el
divenlerle örtülü elledni yassı, nannak u~lan ha
fifçe biribirine dokunacak tekilde, göğsiine koy· 
muıtu. Baımı yana eğerek, siyah, dal..,ın göz erle 
Tonio Kröger'i aıağıdan yukarı süzüyordu. Tonio 
Kröger yÜzünü çevirdi •••• 

Şuracıkta, pek yakında, Hans'la lngeburg otu· 
1117ordu. Hana, lngeburg'un yanma oturm\iftU, kız 

ltardeşi sanılabilirdi. Etraflarını alan al yanaklı di
ğer gençlerle bitlikte yiyor, içiyor, gevezeleniyor 
ve eğleniyorlar, berrak sesleriyle biribirine aataıı -
yorlar, ve kahkahalarla gülüyorlardı. Onlara biraz 
yaklatamaz mıydı? Birinden birine aklına gelecek 
bir takayı aöyliyemez miydi? Ve onlar da buna bir 
tebessümle cevap veren1ezler miydi? Bu onu me
sut edecekti, ve bunu yapmağı da candan arzu e -
diyordu; sonra odasına, onlarla arasında ufak bir 
rabıta tesis etti~i kanaatiyle, memnun dönebilirdi. 
Diyebileceği tey üzerinde düıündü, fakat kendin
de söylemek cesaretini bulmadı. Zaten bu da her 
zamanki gibi olacaktı: onu anlamıyacaklar, hay
retle dinliyeceklerdi. Ziı a onların dili onun dili d~
ğildi. 

Şimdi dans yeni<len ba~lıyacak gibi idi, baş 

memur bıi)Ük bir fa:ıliyct aarfcdiycrdu; salonun 
dört yanına koştu•·uyor, bütün bayları bayanları 

angaje etmeğe davet ediyor, ııofracmın yardımiyle 
ortada kalabalık olan sandalye ve bardaktan kal 
dınyor, mızıkacılara emirler veriyor ve ne yapa· 
caklarını bilmiyen birkaç beceriksiz ıaıkını da ö 
nünde omuzlarından itiyordu. Neye hazırlanıyor
lardı? Çiftler dörder, dörder, kareler tetkil edi
yorlardı. Tonio Kröger'in yÜzÜ acı bir hatıra ile 

kızardı; Kadrj) dans edilecekti: 
Mızıka baıladı, çiftler eğilerek biribiderini 

kavıardı, baı memur kumanda verdi, franaızca ku
manda veriyordu, AIJi.h ıahit; ve burun hecelerini 
mukayese götürmez bir vuzuhla telaffuz ediyordu. 

lngeburg Holm, camekanlı kapının yakınmda· 
ki karede, Tonio Kröger'in yanında dans ediyordu. 
Bir yandan öbür yana, önden arkaya, yürüye yü
rüye, döne döne gidip geliyordu; zaman zaman 
saçlarmdnn veya elbisesinin zarif kumaıından sü
zülen bir parfüm ona kadar geliyordu, ve o, o ge -
ceki günlerde belirsiz bir ıekilde ıtnnı kokladığı ve 
acı letafetini hisesttiği, ve timdi benliğini tatlı aza
bı ile bütün bütüne dolduran, ve bütün insanlarca 
her zaman pek ma~Uın olan bir hissin i~kencesi a! 
tında gözlerini yumuyordu. Bu ne idi acaba? Arzu 

(aspriation), huret, muhabbet, tefkat? Kıskanma 

ve kendini hakir görme? 

Moulinet dea dames! Güldün mü, l!l.nfm lnge, 

güldün mü bana, MouHnet dans ettiğim ve öyle 

gülünç düıtüğam uman? Bugün de güler miydin, 

bugün böyle me~hur bir adam olduğum halde .•• 

Evet, gülersin, ve bunda yerden göğe kadar hak· 

km varp :Ve ıene gülmekte haklıım; hatta ben, 

Dirden hepsi delice ve coıarak danı etmele 
koyuldular, kareler böliindü, dansözler kaya ka• 
ya, sıçraya sıçraya dağıldılar; Kadril bir galonb. 
bitti. Musikinin teytani ritmine kapılan çiftler, To
nio Kröger'in önünden, biribimi kovalr1arak, ko
fU~arak, biribirini yakalayarak ve kesik nefesle kı· 
ıa kahkahalar atarak geçiyordu. Çiftlerden ltiri, 
dönen ve gürültü ile ilerliyen herkesin tutulduğu 

kasırganın sürüklemesiyle ona doğru yaklaı11ordu. 

Genç kızm ince yüzü soluktu, cılız omuzlan pek 

yüksekti. Ve birden Tonio'nun önünde yanhı bira· 

dım, bir kayma, bir düpne oldu ••• Solgun benizli 

genç kız yere düımüştü. O kadar sert ve tiddetli 

bir tekilde düştü ki dütmeai tehlike gibi göründü, 

(Sonu uar) 

(1) Sc:hopenhauer'in eseri: Dic Wclt alı Vielc an Vor9o 
tellunı. 

(2) Raphael'in tablosu, 
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Graf von Spee kumandanının f İ N LA N D İ YA~ DA NAMUS ÜZE . E 

ce:::dta:::::~::.::::~:~kl H~~t~if ~e~~~~id~~ıt:~R VERİ LEN SÖZLER 
İnli hara ilk anda karar verdim fakat 

tayf ayı kurtarmak i~in tehir ettim! 
Buenos • Ayres. 21 a.a. - Admiral 1 

Graf von Spee kumandanı Langs
dorf'un cenazesi, yarın saat 16 da 
kaldırılacaktır. Cümhurreisi Ortiz, 
Graf von Spee mürettebatının, cena
ze merasimine iştirakine izin vermiş
tir. Bahriye nazırı, askeri merasim ya
pılmasını emretmiştir. Cenaze, alman 
elçilik binasında değil, deniz garında 
beklenecektir. Bahriye efradı, tabu
tun etrafında matem nöbeti bekliye-

. ORGfNERAL 
İzzeHin (allılar 

(Başı 1 inci sayfada) 

karargah şube müdürlüklerinde mil -
him vazifeler deruhte etmiştir. 

r ktir. 

'Alman resmi tebliği 
Berlin, 21 a.a. - D.N.B. ajansı bil

diriyor: 
Denir; baıkumandanhğ'ı tebliğ edi

yor: 
Grnf von Spee kumandanı Hana 

Langsdorf, gemisinin ziyaından son
ra y~.amak istememiş, 30 seneye ya
kın bir zamandanberi mensup bulun
duğu askeri heyetin, eski ananesine 
sadık kalarak, bu kararı vermiştir. 

Langsdorf kendisine mevdu bulunan 
mürettebatı emniyet altına koyduk
tan sonra vazife ifa etmi~ olduğu ka
naatiyle, gemisinin akibetine iştirak 
etmiştir. Bahriye, bu kararı tasvip e
der ve hürmetle karşılar. 

Lang!ldor f, bir asker ve bir kahra
man sıfaliyle, Führer'in, alman mil
letinin ve alman bahriyesinin emelle
rini tahakkuk ettirmiştir. 

Kumandanın mektubu ve •Özleri 
Londra, 21 a.a. - Buenos - Ayres'

den bildirildiğine göre, kumandan 
Langsdnrf bir mektup bırakmış ve bu 
mektupta, geminin akibetir.e kendisi 
de iştitake daha ilk anda karar ver
diğini, fakat tayfasının hayatını em
niyet i\ltına koyuncıya kadar bu ka
rarı tehir ettiğini yazmıştır. Mektup 
Montevideo'daki alman elçisine hita
ben y..zılrnıştır. 

Graf von Spee tarafından batırılan 
ingiliz gemilerinden birinın kuman-

nıJULtıcı ı ve,- xunmnaan 

gsdorf'un, gemisini Montevideo'dan 
dışarı çıkarmıyacağını, çıkardığı tak
r irce geminin tahrip edileceği muhak 
kak olduğunu, La Plata muharebesin
den r.onra kendisine söylemiş olduğu
nu ifade etmiştir. 

Langsdorf demiştir ki: ne gemimi, 
ne mürettebatımı beyhude yere feda 
( tmiyeceğim. Muharip olmıyan bir 
1 ek ingilizin ölUmUnden bile vicdanen 
r.ıeııul değilim. 

Almanya' nın protestosu 
Berlin, 21 a.a. - Arjantin hüküme

t i, Graf von Spee mürettebatını mev
kuf tutmağa karar vermesi üzerine al
ll"an hükümeti bu kararı protesto et
m:ş ve batan bir geminin bir bitaraf 
m:-mlekete çıkan mürettebatının mev
kuf tutolmıyacağını kaydeylemişler -
dir. 

Alman hükümeti, buna misal olarak 
Abukir, Hogue ve Dressy kruvazör
leri mürettebatını Hollanda'nın der • 
hal serpcst bırakmı~ olduğunu zikrey
lemektedir. 

lngiltere Amerika'dan 

vapur satın allyor 
Vaşington; 21. a.a. - " Vaşington 

post ,, gazetesinin yazdığına göre, İn
giliz maliyecileri Amerika'dan 15 - 20 
milyon dolarlık odun ve bu odunları 
ve pamuk taşımak için de on kadar 
eski vapur satın almağa talip olmuş
lardır. 

Muamele hemen hemen tamamlan -
mıştır. Vapurların satılması iısin A
merika hükümetinin müsaadesi b~k -
leni yor. 

Bir maden ocağında 

feci bir kaza 
Londra, 21 a.a. - Coys Warsop kö

mür madenlerinde vukua gelen yıkın
tı neticesinde altı maden amelesi Öl
müşttir. 

Sayın kumandan, milli cidalde va
zife almak üzere 'Nludanya'ya gelerek 
istiklal ordusuna iltihak ile ve o za
man Yarbay olarak 23 üncü ve 61 inci 
fırkaların kumandanlıklarını ifa et
miş ve 61 inci fırka ile İnönü ve Kü
tahya muharebelerinde gösterdiği bü
yük kahramanlık ve muvaffakiyetleri 
üzerine Albaylığa terfi eylemiştir. 

İkinci İnönü muharehesini mütea
kip, türk ordusu teşkilatını tamamlı
yor ve bütün manasiyle taazzuv edi
yordu. İzzettin Çalışlar, Albay olarak 
o sırada teşekkül eden ve kolordu 
mahiyetinde bulunan gruplardan biri 
olan "Birinci Grup Kumandanlığına,. 
tayin edildi: 28.4.1921. 

İşte İzzettin Çalışlar bu grupun 
kumandanı olarak Sakarya harbine 
iştirak etti ve Sakarya meydan muha
rebesinde de mesaisiyle bir kere daha 
temayüz eden kumandanlarımızdan 

biri oldu. 
Sayın Çalışlar, Sakarya harbinden 

sonra gruplar kolordu adını alınca, 

birinci kolordunun kumandanı oldu 
ve Afyon'da başlayıp düşmanın Ak
denize dökülmesiyle biten büyük ta
arruzda bu kolordunun başında harp 
tarihimize şerefle kaydolunacak mu -
vaffakiyetli muharebeleri idare etti. 
Bilhassa 30 ağustos 1922 günü, Ebedi 
Şef Başkumandan Atatürk'ün bizzat 
idare ve büyük zaferlere isal eylediği 
hareketin yanı başında Uşak'ın şark 
sırtlarında İzmir istikametini setr ve 
ıuaaraa""l:UeTr'"aU!ınitlııcı .... ~~a~•Jl -

lar Muharebesi" adiyle istiklal harbi 
tarihine geçen muharebeyi kolordu
si yle kazandı ve bilahare Atatürk, o 
günlerde kendi hatırasında da büyük 
yer ~utmuş olan bu muharebenin ce
reyan ettiği sahanın adını yani "Ça
lışlar" ı sayın kumandanımıza soyadı 
olarak münasip gördü. 

İzmir'in istirdadında oradaki birin
ci kolordunun kumandanı olan gene -
ral aynı zamanda İzmir askeri valilik 
ve müstahkem mevki kumandanlığı 

vazifelerini de ifa etti. 
İzzettin Çalışlar, birinci Büyük 

Millet Me'clisinde ve ikinci Büyük 
Millet Meclisinin başlarında Aydın 

mebusu idi; i~tiklal harbini müteakip 
muvazzaf askerlerin vaziyetleri sulh 
halinde mebuslukla kabili telif görül
mediğinden kendisi orduda kalma· 
yı tercih ederek mebusluktan istifa 
etti. 

Muhterem kumandan 20 haziran 
1925 tarihinde Üçüncü Ordu Müfet
tişliğine tayin edildi ve 30.8.1930 da 
Orgeneralliğe terfi ve 22-11-1933 te 
İkinci Ordu Müfettişliğine naklen ta
yin olundu. 

Vatan ve milletine genç zabitliğin· 
denberi hazarda talim meydanlarında 
ve seferde cephelerde fasılasız kırk 
yıl hizmet eden İzzettin Çalışlar'ı 
hürmetle selamlarız. 

İhraç lisanslarının kontrolü 
İhraç lisaıuıı muamelelerinin salim bir 

tarzda cereyanını temin etmiş olmak mak
sadiyle bunların dahi sıkı bir kontrol al -
tında tanzim edilmesi için A ve B nüsha -
!arının ayrıca dııı ticaret dairesi reisliti
nin resmi mühüni ile damgalanması ka -
rarlaşmıştır. 

X Aııulmfcııı - Hiıler Noel tatiliııi ıeçirmek 
üzere lkrlindtn ayrılmıı <re Berclıtesıraden durmd. 
ObenP.lzbcrı'• citmiıtir. 

X Roma - h~lyan tayyarelerinin itliyueii Ro. 
ma • Rio de JaMİro lıallının açılıı reami 7apılmııtır. 
Biri Ro11111dan, di feri Rio de Jnneirodea olmak İİıe· 
re, aynı umarıda iki tanare birden lı&reket edecek
tir. 

X LonJra - Harbiye nuırı Hoor Beliıclıa, la
ıiltereye ıelen n Aldershot'ta bulaıı.an Kanada lııla· 
larını teftiı etmiıtir. 

X Romıı - ltftlyan donaamurna, 66 kiiçük cemi 

ve tayyare faaliyeti kaydedildi Fransa, harbin sebepleri hakkında 
(Başı ı inci sayfada) j cemiyeti umumi katibine gönderdiği 

.. . bir telgrafta Ekuatör'ün Finlandiya'-
li berzahında kutle halınde taarruz· ya her türlü insani yardımda bulun-
larda bulunmaktadır. Sovyet topçusu mağa amade olduğunu bildirmiştir. 
Finlandiya topçusundan daha fazla - • , • • • 
dır. Ve Finlandiya müstahkem hatla- Amerıka da Fınla'!~ıya lehıne 
rını tahrip etmeğe çalışmaktadır. Rus yapılan mıtıng 
tayyare ve tankları da bu hatlara kar- Nevyork, 21 a.a. - Dün akşam, B. 
şı hücumlara iştirak ediyorlar. Fin - Hoover ile Nevyork belediye reisi La
landiyalılar, sükOnetle mukavemet et- guardia'nın riyaseti altında Madison 
mekte ve kızıl askerleri otomatik a- Square Garden'de Finlandiya lehinde 
teşlerle dağıtmaktadır. bir miting yapılmıştır. 10 bin kişinin 

llava hücumları istirakiyle yapılan bu mitingde ileri 
Hava kuvetlerinin artan hücumla. gelen birçok amerikah şahsiyetlerle, 

d. ı ı b d Finlandiya elçisi de hazır bulunmuş· rına gelince, Finlan ıya ı ar un a 
da soğukkanlılıkla hareket ediyorlar. tardır. 
Finlandiya hava dafi topçusu çok te- B. Hoover, Finlandiyaya karşı ya
rakki etmiştir. Ve sovyet tayyarele- pılan taarruzu mevzuu bahsettikten 

d S sonra, sivil ahaliye müsmir bir yar-
ri ağır zayiata uğramakta ır. ovyet dımda bulunulmasını teklif etmiştir. 
bombardımanlarının yaptığı hasar o 
kadar mühim değildir. Laguardia, bir dakika kaybetmeden 

Finlandiyaya yardım edilmesini iste -
Finlandiyanın şimalindeki Salla'da 

miştir. 
pazar günündenberi cereyan eden mu-

Sovyet tebliğ: harebeler sovyet kıtalarına insan ve 
malzeme itibariyle mühim zayiata 
malolmuştur. 

Uosi Suomi' gazetesinin cephedeki 
muhabiri, en az otuz büyük kamyon
dan müteşekkil bir sovyet iaşe kolu
nun Finlandiya kıtaatının eline geçti
ğini gözleriyle görmü~ olduğunu bil
dirmektedir. 

Moskova, 2\ a.a. - Leningrad as
keri mıntakası erkanıharbiyesinin rı:a
mi tebliği: 

20 K!nunuevelde her istikamette, 
keşif kolları arasında müsademeler 
olmuş ve muhtelif noktalarda bilhas· 
sa Kareli berzahında kesif topç~ ate
şi yapılmıştır. Tayyareler keşif uçı.:ş
ları yapmışlardır. 

Yaralanan rus zırhlı., 
Kron§tad' a götürülmüJ 

bugün bir'' sarı kitap,, neşredecelt 
Pariı, 21 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: Almanya, harbin ıe· 

bebi ve mesuliyeti hakkında pek yakında bir beyaz kitap neıre• 
deceğini uzun zamandanberi iliin etmekte olduğu halde Fransa, 
yarın bir sarı kitap neşredecek ve bunu her tarafa göndermek &a· 
retiyJe, dünya umuır.i efkarını tenvir edecektir. 

Bu sarı kitabın mukad<limesi "Na- ı 
mus üzerine verilen sözler" başlığını 1 
taşımaktadır. Mukaddimede, bu söz
lerden üçü zikredilmektedir ve her ü
çü de, Almanyanın Avusturyaya gir
diği gün, Çekoslovak istiklaline ve 
mülki tamamiyetine hürmet edeceği
ne dair taahhüdü ihtiva etmektedir. 

Göring'in verdiği bir söz 

Maarif Vekili 
Malatya' da 

(Başı 1 inci s3yfada) 

söylemiş ve gönlünde bütün memle· 11 mart 1938 tarihinde Mareşal Gö-
ket parçaları için taşıdığı sevgi vo 

ring, Berlin'de yapılan bir kabul res- muhabbetin Malatya için de ayni ol4 
minde Çekoslovakya'nın Almanyadan 

duğunu ve bu arada emri altında ~<ı.
hiç bir korkusu olmaması lazım gel- lışmaktan daima şeref duyduğu Mim 
diğini, Çekoslovak elçisi Mastny'ye Şef'e aHikası noktai nazarında:ı Ma
söylemiş ve bu hususta namusu üze- latya'ya karşı hususi bir. sev~i ta~ı
rine söz vermiştir. 

dığını söylemiş ve Malaty.a'nın Maa-
Mastny, elçiliğe avdetle, keyfiyeti rif yôlundaki ihtiyaç1arının elindo 

hükümetine bildirmiş, sonra nazırın mevcut imkanların en genişleriyle 
suaresine tekrar gelerek Çekoslovak - ı ta~mine çalışacağını ve M:atatya hal -
y.a'nın seferberlik yapmıyacağına dair kının Milli Şef'e bağlılık ve hürmet 
kendisine teminat vermiştir. Göring, hislerini mukaddes bir emanet olarak 
bunun üzerine, evelce söylediği sözü arzedeceğini bilciirmiştir. 

tekrarlamış, yalnız kendi namına de- V k·ı· t tk•Ll • 
ğ·ı d F " h .. e ı ın e ·ın erı ı aynı zaman a u rer namına soz 
söylediğini de ilave etmiştir. Ertesi Ziyafette Malatya'nın tar:.hi lizeriıı
gün Göring Mastny'}•i davet ve temi- de konu~malar yapılmış ve Maarif 
natını tekrar etmiştir. Aynı gün von Vekili Türk tarih tezi hakkında kıy· 

Dönen bir şayiaya göre Ladoga gö
lünün şimalinde ilerleyen Finlandiya 
kıtaları şiddetli muharebelerden son
ra Angajaiervi'yi istirdat etmiştir. 
Hebinki ve Viborg civarlarında iki 
sovyet tayyaresi düşürülmüştür. 

Şiddetli bir Fin mukabil taarruzu 

Bern, 21 a.a. - Basler Nachrichten Neurath, Hitler'in kendisini, teşrini- metli izahatta bulunmuştur. 
gazetesinin muhabiri, "teşrinievel ih- evel 1925 tarihli alman - Çekoslovak Maarif Vekili dün sabah lisede 
tilali" adındaki ıovyet zırhlısının Fin hakem anlaşmasiyle bağlı telakki et- derslere girerek tedrisatı takip ve ı.. 
landiya sahil bataryaları ile cereyan e- tiğini Çekoslovakya mUmessiJine be- lehe ile dersler ve serbest mevzular 
den bir muharebe neticesinde romor-ı yan etmiştir. üzerinde konuşmalar yapmışlrrdw., Stokholm; 21. a.a. - " Arbader 

Blad ,, ın yazdığına göre, Finlandiya
lılar Suomsisalvi mıntakasında şid -
detli bir mukabil taarruza geçmişler
dir. 

Ruı tayyareleri nC161.l kaçınldı? 
Londra; 21. a.a. - Reuter'in Fin -

Iandiya ordusu nezdindeki hususi mu
habiri gözü ile gördüğü bir hadiseyi 
şöyle anlatmaktadır : 

Ka.r..ell..Jw:ıah nda altı Finlandiya 
tayyaresı uç veya d0rdU btlyük bcim-
bardıınan tayyaresi olmak üzere 11 
Sovyet tayyaresiyle 30 dakika çar • 
pışmı_ştır. Finl§ndiyalılar hiçbir za • 
rara ugramaksızın Sovyet tayyareleri
ni uzaklaştırmağa muvaffak olmuş -
ıardır. 

Finlandiyalılar, Sovyet askerleri -
nin kaçarak Finlandiyalılara teslim 
ettikleri yedi Sovyet tayyaresini kul
lanarak bugün Leningrad ve Mur • 
mansk demiryolunu bombardıman et
mişlerdir. 

Leningrad ve Moıkova'da 
emniyet tedbirleri 

Kopenhag; 21. a.a. - Politiken ga
zetesinin muhabirine göre, Ruslar, 
Leningrad'dan §İmal cephesine giden 
yegane demiryolunun FinlSndiya ta!
yareleri tarafından bombardıman edıl
mesinden korkmaktadır. 

Bundan başka, salı ve çarşamba ge
celeri Moskova tamamiyle karartı! • 
mış ve Finlandiyalıların ingiliz ve 
italyan tayyareleriyle yapabilecekleri 
hava taarruzu ihtimaline kar~ı Krem
lin üzerine hava dafi topları konul • 
duğu şayi olmuştur. 

Diğer taraftan Rusların Finl!ndi • 
yada'ki mühim merkezlerin bombardı-
manına devam etmeleri ve Finlandiya 
ile İsveç arasındaki demiryolu müna
kaiatını kesmeğe teşebbüs eylemeleri 
bekleniyor. 
Beş Rus fırkası Rusya'ya iade edil

miş v~ yerlerine taze kuvetler geti • 
rilmiştir. Finl!ndiyalılar mevcutları • 
nın azlığına binaen ayni suretle ha • 
reket edip kuvetlerini dinlendirmek 
imkanını bulamıyorlar. Bununla bera
ber Ruslar mfüıakalat iaşe gibi çok 
ağır meseleler karşısında bulunuyor
lar. Bunun sebebi mesafelerin fevkala 
de uzunluğu, şiddetli soğuklar ve ni
hayet Finlandiyalıların çekildikleri 
yerlerde her§eyi tahrip etmeleridir. 

Finlandiya Amerika'dan •ilah 
almak istiyor 

Vaşington, 21 a.a. - İyi bir men -
IJadan bildirildiğine göre, Finlandiya 
Amerika hükümetine müracaat ederek 
harp levazımı mübayaası için elli mil
yon dolarlık bir kredi istemiştir. 

Parlamento ~efleri, Finlandiya ma-

körle Kronştad'a sevkine mecburiyet Namuı üzerine verilen Vekil, mliteakibcn ilk okullarla Tra-
hasıl olduğunu bildirmektedir. .. l • hom mektebini, bez ve tütün fabrika-

ıoz ere ragmen ... 
Sovyet zayiatı Namus üzerine verilen bütün bu 

Paris, 21 a.a. - Havas ajansının Os· 
lo'dan haber aldığına göre, Suomisal
mi bölgesinde Finlandiya orduııu iki 
rus fırkasını büyük bir hezimete uğ
ratmıştır. Sovyetler 20000 kişi kaybet
mişlerdir. 

ı.. r.r---ı-1 ı:-.. ı .. .,. .. d ilaerJnde 

istikşaf uçu§ları yapmış ve bu uçuşlar 
esnasında zerre kadar mukavemetle 
karşılaşmamı§lardır. 

Hollanda Almanya' dan f arıiye 
ve tazminat istiyor 

Londra, 21 a.a. - Alman • Hollanda 
hududunda vuku bulan ve iki İngiliz 
emniyet memuru ile Hollandalı bir 
şoförün Almanyaya götürülmeleriyle 
neticelenen hadise hakkında Hollan
da hükümeti Almanya'dan tarziye ve 
tazminat istemektedir. 

Hollanda hükümeti §Oförün tabii • 
yeıini ve 31en Hollanda subayının ce
ıedinfn de iadesini talep etmektedir. 

sözlere rağmen, Çekoslovakyanın Lon 
dra elçisi, inb ::iz hariciye nazırına, 
bu iki sözün, Prag hükümeti tarafın
dan kendisine tebliğini istemesini, 
hadiseye müspet bir şekil vermek ar
zusiyle rica etmiştir. Bu tedbirin se
bebi, lngiltere'nin, Çekoslovakya hak-
kında verfJen teminatı kaydetmek li
ure Berlin'e bir nota tevdi etmesine 
imkan vermekti. Göring ve Neurath 
tarafından vaki olan beyanat, bu su
retle, neşredilmesi müsaadesiyle gene 
kendileri tarafından teyit edildi. 

Avuıturya'nın işgali ferdasında, 
Başvekil Çemberleyn, Almanya tara
fından alınan teahhütleri, avam kama
rasında, işte bundan dolayı resmen i
lan etmişti. Altı ay sonra Almanya, 
ıüdetlerin kendisine terkini istemiş 
ve aksi takdirde askeri işgal tehdidin
de bulunmuştu. Ve Hitler, bunun, Av 
rupada yapacağı son arazi talebi ol
duğunu, Berlin'deki spor sarayında 
resmen beyan etmişti. Hadisat, namus 
Uzerine verilen bu sözlere ne derece
ye kadar itibar edilmesi lazım geldi
ğini göstermiıtir. 

Garp cephesinde 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Keşif kolları karşılıklı 
faaliyette bulundular 

Paris, 21 a.a. - Hava1 Ajanır, askeri 
vaziyet hakkında ıu mılfiınatı vermekte • 
dir : 

Alrnanlann Holanda, Belçika ve Lük -
ıemburır hudutlarında muazzam tahşidat 
arasında son ~terde ba.zı hareketler kay
dedilmiı ise de, alman kumandanlrğınm 
hakiki niyetleri hakkında bu anda bir hü
küm vermek mümkün değildir. 

Malum olduğu üzere aonteşrin başlan -
gıcında fevkalade mühim kuvetler Al -
manynın garp hudutlarında tahşit olunmus· 
tu. O zaman belli idi ki, alman eııkinı har
biyesi 12 teşrinisani için büyük bir taar
ruz hazırlıyordu. Fakat, bilinmiyen ıebep 
dolayısiyle alman kumandanlığı büyük iti· 
na ile hazırlamış olduiu plinını tatbikten 
vaz geçti. O zaman birlktirilmiıs olan mu
azzam kıtalar, mühimmat ve techizat de -
poları muhtelif nakil ve irtibat vasrtaları 
sonteşrinin yarısındınberi olduğu gibi 
durmaktadır. 

rarbiıinde bir iki alman keşif tayyaresinin 
açQJları haricinde hava faaliyeti pek mah. 
dut olmuştur. 

F rannz akıam tebliği 
Paria; 21. a.a. - 21 kanunuevel ak· 

şam tebliği : 

Alsaa ve Loren'deki hava faaliyeti 
ehemiyetli bir surette tekrar başla -
mıştır. 

Alarm iıareti 
Paris; 21. a.a. - Dün gece Fransa

nın batı kısmında hava tehlikesi işa
reti verilmit ve tehlike hali bir saat 
ı;ürmüştlir. 

Sieglried hattı uzatılıyor 
Londra, 21 ı.a. - Royter Ajansının ga

yet emin bir menbadan öğrendiğine ıtöre, 
Almanya da Sieıtfried hattını sarka doğru 
ve ıimdiki nihayetinden ve Rhin nehri bo· 
yunca Constance ıtölüne kadar uzatmak 
ic;in icap eden faaliyete başlamıştır. 

!arını ziyaret etmiştir. 

Maarif vekilimiz Trahomlu talebe-
ye ait mekteple bilhassa meşgul ola • 
rak trahom mücadelesinde elde edilen 
neticelerden dolayı memnuniyetlerini 
izhar buyurmuşlardır. 

Vekil Elazığ'do. 
Elazığ, 21 a..a. - Maarif Vekili Ha

san - Ali Yücel saat 20 de buraya gel· 
miş ve doğruca kız enstitüsüne gide

rek mektebi teftiş etmiştir. Oradan 
Halkevine giden Hasan - Ali Yücel 
burada toplanmış bulunan muallim· 
]erle yemek yemi§ ve kendileriyle geç 
vakte kadar hasbihallerde bulunmu!
tur. Maarif Vekili bugün de umumi 
müfettişliği, vilayeti, tüm komutanlı· 
ğı ve belediyeyi ziyaret etmiş, orta ve 
ilk okullarda ve kır enstitüsünde tef
ti§lerde bulunmu§tur. 

İ tafya'da 

Kıral ve 
Papa'yı 

ziyaret 

kıraliçe 

resmen 
ettiler 

Roma; 21. a.a. - İtalya kralı ve 
kraliçesi maiyetleriyle birlikte bu sa
bah Papalık makamını resmen ziyaret 
etmek üzere Vatikan'a gitmişlerdir. 
Sokaklara biriken halk hükümdarları 
şiddetle alkışlamıştır. 

İtalyan kıralı ve kıraliçesi Vatikana 
muvasalatlarında askeri merasim ya -
pılmış ve Vatikan valisi tarafından 
selamlanmışlardır. 

Papalık baı mabeyincisi ve diğer 
saray erkanı İtalyan hükümdarlarını 

Papalık merasim salonuna götürmüş· 
!erdir. Papa, hükümdarı kütüphane • 
sinde hususi olarak kabul etmiştir. 
Bu kabulü müteakip kıral ve kıraliçe, 

saray nazırı kardinal Maglione'yi zi
yaret etmişler ve sonra Saint Pirre 
kilisesine giderek kısa bir c!ua yap -
mı şiardır. 

İtalyan kırat ve kıraliçesine avdet· 
lerinde de halk tarafından coşkun te
zahürler yapılmıştır. 

Papanın nutku 
İtalyan kıral ve kıraliçesinin kabu

lünde, Papa bir nutuk söyliyerek Sa
voya hanedanını tazimle yaddettiktcn 
sonra : Sabahın saat üçünde, maden idaresi 

mümessili bu ameleyi diri olarak kur
tarmak ümidi kalmadığını söylemiş· 

tir. 

Almanya'da da kaza olclı.ı 

n roııv.ırlıör d&lıa ilin edilmiııir . Bunlar mayn ı•· liyesinin piyasadan istikraz akdine 
nıi•i olarak kullanılacaktır, muvaffak olamadıklarını öğrendikle· 

• X Buılap·~ı~ - Büyük ıehirle~dtlıi ~~tün ~ürük rinden bu talebe yardım edeceklerdir. 

Kar§ılıklı keşif kolu laaliyeti 
Yalnız bilhassa son günlerde bazı ha -

rcketler görülmüştür; bazı ecnebi müşa • 
hitlcr bu hareketlerde sonteşrinde terko· 
lunan Hollandanın ietillar plinının tekrar 
alınacağı alimetini görmüşlerdir. Fakat 
askeri fransız mahfilleri bu malumatı o 
kadar ciddi tellikki etmiyorlar. Vakıa cok Alman resmi tebliği 
ağır tehlike mevcuttur. Ancak bu yeni bir Berlin, 21 a.a. - Alman ordulan baş • 

" Allahın, bizim için çok aziz olan 
İtalyan milletini yalnız içeride ve dı
şarıda barışın teminine değil, ayni za
manda milletler arasında şerefli ve 
devamlı bir barışın tekrar tesisine 
imkan verecek surette sevketmesinl 
ve onu idare edenlerin karcırlarını da 
bu şekilde ilham etmesini dilerim ,. 
demiştir. 

Berlin, 21 a.a. - Essen civarında, 
Koenigin Elisabeth madeninde bir a
sansörün tel halatı kırılmış, 9 maden 
amelesi ölm\iştür. 

bınalu hava hucumlırına lıartı mudafaa ıçın 11111uk j • A •• 

lar viicad• ırtirınelı mecburiyetindedir. Mevcnt ••fı· Çünkü hükümet, parlamentonun mu -
ruklar nldı olunaraktır. 1 saadesi olmaksızın böyle bir kredi a -

X Lo...ıro - Kul. ııırı yda Fransa donaamuı ra ıııar 
J.-ım:aadaııı Rı:ıİrol Dcalın'ı kabııl ederek ıı;ıun mliddtt , Ek• .. h • • t" '11 tl 
ıöriiımü~tiir. uator arıcıye nezare ı mı e er 

şey değil, bir buçuk aydanberi devam eden I kumandanlığının tebliği : 
bir vaziyettir. Topçu faaliyeti mevzii olarak biraz da-

Son günlerde vaziyetlerini müteakip 1 ha ~iddetli olmuştur. 
dünkü i\in ve gece cephede aükUnet avdet Bir fran&ız keşif tayyareıi hudut llı:e
etmiştir. Her iki tarafta Sarre'da karşı - 1 rinde uçtuktan biraz sonra bir alman avı;ı 
lıkh kesif 'kolları faaliyeti o?mu~tıır. tayyaresi tarafından Pirmase.n6 civarında 

Fransarun ıimali ıarkisinde ve ıim;.li duı;ünilı:ı;ii6tilr, 
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İ zmir'e bir şehircilik 
mütehassısı geliyor 

..aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır. - -- -
~ BİDON SATIN ALINACAKTIR s 
= = İzmir; 21. a.a. - Şehrimiz imar 

p anını tanzim etmek üzere fransız 

şehircilik mütehassısı Korbuzye'nin 
İ7.mir'e gelmesine Vekiller Heyetince 
müsaade edilmişe:. 

liği binasında yapılacaktır. Tahmin 
edilen bedel beher çift iskarpin için 
5 lira 60 kuruıtur. İlk teminat 168 li
radır. İskarpin nümunesi ve şartna· 
ı:,nesi her gün mektepte görülebilir. 

(6451) 16394 

Elbise yaptırılacak 
Musiki Muallim Mektebi Mü

dürlüğünden : 

Peşin para ve açık arthrma ile satıllk emlôk 

Emlök ve Eytam Bankasından : 
Esas 

No. 

411 

Mukadder K. Depozitosu 
Mevkii ve Nev'i 

Misakı Milli Mahallesi eski Nardüşmez, yeni 

gözgü sokak 20, 20 A. 20 B. numaralı ev (son 

T.L. T. L. 

- ---------------
-- Demir Celi!< -- Türkiye Fabrikaları müessese -- ve 
§ müdürlüğüden --

Türkiye elçisi 
Çunkinge vardı 

Çunking, 21 a.a. - Çin hariciye ne
zaretinin bildirdiğine göre, Türkiye
nin ilk Çunking elçisi Sipahi tayyare 
ile Honkong'dan Çunking'e gelmiş

tir. 

P. T. VE T. MÜDÜRLUGO 

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

Dairemiz ihtiyacı için 15 tane masa, 
!10 .tane camlı evrak dolabı, 7 tane dö
şemesiz koltuk, 20 tane cam hokka 
açık eksiltme suretile alınacaktır. 

Eksiltme 3 İkincikanun 940 çarşan
ba günü saat 15 te müdürlüğümüz o
dasında mliteşekkil mübayaa komis -
yonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 793 lira 80 ku • 
ruştur. Muvakkat teminat 59 lira 54 
kuruştur. Alınacak eşyanın nümunesi 
müdürllik kaleminde her giln görüle
bilir. 

Taliplerin o gün ve saatte komis
yonumtua müracaatları. 

(6517) 16448 

Mecra yaphr1lacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğün

den : 
Ankara telsiz irsal istasyonu helS 

mecrasının 0.30 luk büzlerle ziraat 
enstitüsü önünden geçen mecraya bağ 
}anması iti açık eksiltmeye konulmuı
tur. 
Keşif bedeli 1345 lira 34 kuruş mu

vakkat teminat 100 lira 90 kuruştur. 
Şartnamesi mUdUrlüğümUz kalemin • 
den ahnabilir. Taliplerin kanunt ve 
bu işi yapabileceklerine dair Ankara 
nafıa müdürlüğünden alaca;cıarı ve -
&aikle birlikte 3 İkincikanun 940 çar
tamba günü saat 15 te müdürlüğümüz
de müteşekkil komisyona müracaat • 
lan. (6546) 16484 

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

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

salı günü saat 15 te Ankara mektep-
ler muhasebeciliğinde teşekkül ede -
cek olan komisyon huzuru ile yapıla
caktır. 

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

5 - Nümuneler mektep mildürlü -
ğündedir. (6457) 16396 

3 adet Enstrüman dolabı 

yaptırılacak 
Musiki Muallim Mektebi Müdür 

lüğünden : 

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

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

günü saat 15 te Mektepler Muhasebe
ciliğinden yapılacaktır. 

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

533 

748 

749 

defa esaslı bir surette tamir ettirilmiş ve yağlı 
boya ile boyatılmıştır.) 

Ankara Frenközü mevkiinde, Kadastronun 
1669 ada 4 parselinde kayıtlı 1345 M2. tarı~ 
(İşbu tarlanın bir kısmının üzerinde Bayram 

oğlu Hüseyin Çukur tarafından fuzulen yaptırıl
mış 7 numaralı ev vardır. 

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

Keçiören civarında Deliktaş mevkiinde, ka

dastronun 1713 ada 10 parselinde kayıtlı, 5344 
M2. tarla. 

565 Keçiören dvarı, Güllükaya mevkiinde, kades

tronun 1704 ada 51 parselinde kayıtlı bağ ye-

rinin 3 hissede 2 hissesi, tamamı 2485 M2. (İş· . 

bu tarlanın bir kısmında hissedar Hüseyin 

6.050.- 1.210.-

202.- 40,40 

320.- 64.-

267.- 53,40 

Erol'un barakası vardır.) 497.- 9Q.40 

1. - Yukarda mevkii ve mesahaları yazılı emlük peşin para ve açık art· 
tırma ile satılıktır. 

2. - Arttırmaya iştirSk edecekler arasında mühür kullananların miihiir
lerini Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında bedel, mukadder 

kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyit 
eylemeleri lazımdır. 

3. - İhale 28-12-1939 perşembe günü saat onda Bankamız satış komisyo
nunda yapılacaktır. İsiteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cli.zdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak Servisine müracaatları ilan olu· 
nur. 4nı . 

-: 1 - Benzol - Kreozot koymağa elverişli müstamel ve : 
: müceddet 4000 adet her nevi galvanizli bidon satın alına- : 
: caktır. E 
= 2 - Müessesemiz ıahaıında teslim f&rtiyle ıatıcılann § 
: Karabük'te Müessese Müdürlüğüne acele müracaatları ve : 
- vemıeğe talip oldukları miktarlan bildirmleri ilin olunur. : -=. 4771 -
..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;: 

Satılık : 
Sa tılık bisiklet - Nauman markalı az 

kullanılmış bisiklet satılıktır. Poaıa 'cad
desi (Esen) apartımanı daire 4. Tel: 1227. 

4654 
Satılık - Yenişehirde Selllnik caddesin

de senede 6000 lira iradı olan betonarme 
bir apartman. Sanayi Cad: 1953 Tel. 

4'78 
S:ıulık - Meşrutiyet caddesi ile yük

sel cıddesi arasında Özenli - sokdında 
b!ok aşı: 442 M 2 bir arsa uygun fiyatla 
Sznayi cad. 1953 Tel. 4'79 • 

Satılık - Bili merkez kasabasiyle }.. 
şık ot;lu ve Tol köyü araşında çiftlik ya
pılmağa milsalt senetli bin dönüme yakın 
çayır ve tarlalar satılacaktır. Merkez ec-

ıs liraya Z oda - Müşterek avlu icind~ 
müstakil vaziyette. Odalar geniş ve ferah
tır. Altında aynca bodrumu vardır. Yeııi 
Sebze hali yanında. Suluban sokak No. !il 

4692 

Kiralık apartıuıan - 3 oda, 1 hol, ban
yo ve saire. Ehven fiyat Y. Şehir Meşrut -
yet cad. Türe aoka.k No. 6 Çatı katında ev 
sahibine müracaat. 4694 

KiralıJı: - Y. Şehir Sıbhfye Ve. civarı 
Cebeci asfaltında etrafı ac;ık giine$li yesil 
sahaya nazır Sarı renkli Ap. konforlu 2 
daire. Kapıcıya müracaat. 4195 

Kirall1 ve satılık - Bir bcklr veya ten 
ha bir aile için ıchrin mcrk-ezi bir yerinde 
devren kiralık apartmıan ucw: ve yeol 1&• 
tılık ev eşyaları Tel. 1178 4700 

5 - Şema Okul DirektörJUğünde
dir. 

6 - lııin vesair masraflar müteah- 3 (eJit kimyevi matrde 
almaca~dır 

zanesinde Day Hüıeyin Harnitten sorul- Kiralık - Maltepede jandarma mektc-
nü saat 15 te ve Margarita vapurunun ması. 4702 lbi yanında Türe apertımanmda konforlu 
d · .. d.. 16 d d j kullanııh ucuz ve geniı 2·3 odalı dairc-

a ay~ı gun ~ saat .a ır. . Satıllk - Solfasol köyünde köyün en Jer, içindekilere müracaat. 4701 
hide aittir. (6470) 

16403 

iCRA VE iFLAS 
Etlik ~iJt:::~;::ı ID.boratu\•ıırı mü

dürlüğünden: 

İki bin kilo tetraklorur, iki bin ki
Ankara İcra Dairesi Gayrimen- lo jetıitin, beş yüz kilo gliserin 

kul Satı§ Memurluğundan ı kapalı za.rf usuliyle satın alınacaktır. 
İpotek olup &atılmasına karar verilen Hepsinin muhammen bedeli 7800 11-

Ankaranrn Kurtuluıı mahallesi Küçiik kapı 
sokağında 348 ada 5 parsel numaralı evın ra olup ihale ıs. 12. 939 perşe-:nbe eU-
nısıf hissesi aşağıda yazılı ııartlar daire· nU saat 15 de Etlikte bulunan mUcs
sinde açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. sese binasında yapılacaktır. Teklif 
EVSAF VE M0Ş1'EM1LA'rI : 

17/21 No. lu bir kapıdan girildikte sağ- mektuplarının mezkfir gün ve saat-
da zemin ve ustü toprak bır oda ve ıleride ten bir saat eveline kadar gönderil
solda altı ve il&til toprak bir o.ia ve ara- me~i lazımdır. Muvakkat teminat 585 
lıktan girildikte solda bir beli ve teneke· 
den iki kömürlük ve aralıktan biraz ileri liradır. Taliplerin 2490 No.Ju artır-
de sağa sapan küc;ük aralıkdan girildikte ma ve eksiltme kanununda yazılı vav· 
altı ve üstü toprak bir sofa ve solda alu fl h • 
toprak üıotü tahta bir oda ve tekrar ara • sı arı aız olması şarttır. Şartname 

Talıp olanların teınınat makbuzu mahsuldar yerlerinde bulunan beş kıta 
veya banka mektuplarını ve diğer rqa- tarla 11.atrl~cnkt:r .. Merkez eczanesinde 
ı . . _ . . . . Bay Huseyın Hamıttcn ıorulmaııı. 
ı ve tıcarı vesaıkı mutebcrelerını vel 4703 

bu işlercle ehliyetli olduklarıra dair s t 1 .. R 
1 

h' ._... k" .... ·· ak 1. k. . . ı ı ı,. - av ı na ıyesııwc oy onun. 
mun a at ve aletındcn alınmış ehlı- de münbit ve mahsuldar on iki kıta sulu 
yetnamelerile birlikte teklif varaka • tarla ve c;ayır acele satılacaktır. Merkez 

ec:ıanesind B a- · H ' larını 2490 numaralı arttırma .. e ek- 1 e ay uıeyın amıtten ıo-
ru ma11. 4704 

siltme ve ihale kanununun 32 nci maJ-
Satılık otomobil - Biri kapalı di4'erl 

açık, beşer kiıilik iki hutuıt ot~bil çok 
ucuz satılıktır. Poliı enatitüsil yanında 
Saltık apartımanı. 4712 

KiralıJı: bir oda - Iııldar cad. Necatı. 
bey mahallesi Yerüçai eolıak No. 6. Ap. 
aile yanında kat 2: maracaat. 4707 

Ucuz Jciralıl 
Bomonti - Lı.e intaatt ka1'1mnd1 

(Sakıı:) apartrma.runda ilı:i odalı daire. 
Kapıcıya müracaat. 4714 

Kiralık - Bir bay veya bayan için ai
le nezdinde ıü.zel bk oda kiralıktır. Ban
yo, elektrik, soba dahil. A7{ığı 3:2 Jlradır. 
Sıhiye Vek. Cabtay tokak Yukarı uç. 
Ap. No. 1 4719 

desi hükümlerine uygun olarak ka -
palı ve mUhürlli zarfla ihale saatle -
rinden birer saat evveline kadar Ga
lata rıhtımı üzerinde mıntaka liman 
reisliği binasında müteşekkil komiı -
yona vermeleri ve şartnameyi görmek 
ve almak istiyenlerin her gün idare 
şubesine müracaatları ilan olunur. 

Satılık otomobil - Kullanılmamış 39 
modeli bır fort otomobili ocele satılıktır. Kirahl: oda - M6bleli •eJ'll möblesiz 
Kooperatif karşısında (Rökor) kadın ter- verilir. İtfaiye meydanında Gazi liecti kar-
zihanesine müracaat. 4717 oısında No. 6 öst kat. 472S 

(10320) 6431 
16474 

Devren. satılli bıklcıl dükkanı - İçin- KiralIA: daire - Polia mektebi yanın • 
deki eşyaaiyle beraber Yeniıchir Emciler da Öztürk ap. birinci kat. 4 No. daire f: 
caddesi No. 50 İzmir ucuzluk bakkaliyesi- oda bir hol balkon 31 llrL !çlndelrilere m-· 
ne müracaat. racaaL 4724 

4725 Irktan geriye dönülerek ileriye gidilip sol- müesseseden parasız olarak verilir. 
daki kapıdan girildikte altı ve üstil toprak (6476) 16416 
bir oda ve karııda altı tuila üstü toııralı 

--------------- bir oda ve buradan çıkılarak ilerideki ka-
ANKARA VALILlOI pıdan glrildiktc bir aralık aaida altı il•tU 

Kablo alınacak 
Kiralı!: oda - Aile neroinde bir bayıı'l 

Satılık düklcln - Çankırı aafaltmda için. Yeni~chlr Tuna caddcei Elmadae ao· 
dükldn ve evler. Ucuz fiyatla. Yeni Si- kak No. a +726 
nema üzeri No. 5 Tl: 2181. 4728 

toprak bir oda solda keza bir oda vardır. 
Ev bımıııtır. 209 metre murabbaıdır. Evin ViLAYETLER 

M h b h • heyeti uınwniyesine 2680 lira kıymet takÜfe aSSIS a {IYan aranıyor dır edildiğine ıöre satılacak nısıf hisse -
nın kıymeti u40 liradır. Kapalı zarf usulile eksiltme ilim 

Ankara Vilayetinden: SATIŞ ŞARTLARI : 
1 - Satış peşin para ile 29-1-1940 ta -

Vilayet fidanlığı için bir mutahas- rihine müsadif pazartesi giinU saat 10•12 Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 
ısıı baçevan alınacaktır. Behçevan mey ye kadar icra daireıoi gayri menkul satıe İpsala kazasının Sarıcaali köyünde 

Velı• ve meyvesı'z ağarlar yetiştirilmesi memurluğunda yapılacaktır. b 1 bu"t" d k k · ı b' 
3 2 - Taliplerin satılacak hisseye takdir u unan un ye e a samıy c ır -

ve bakımına çiçekcilik ve ser işlerine edilmiı olan yukandaki muhammen kıy • likte Ekiıkavatör makinesinin g:ıu
vukuf utamı olması lazımdır. Bahçevan metin '707,S nisbctindc pey akçesi veya hammen bedeli 30.000 lira olup kapalı 

d • milli bir bankanın teminat mektubu ile ka-
bu Şubelerde çah§mış olduğuna aır nwıen teminat olarak kabul edilen hazine zarf usuliyle ve 20 gün müddetle satı-
elinde mevcut vesikaları ile birlikte tahvilleri getirecektir. lığa çıkarılmıştır. 
Vilayet makamına muracaat etmeleri 3 - Satıı &ilnil arttırma bedeli hisseye Muvakkat teminat akçeıi 2250 lira-

takdir edilen kıymetin 375 bulduktan ve 
ilan olunur. (6393) 16374 üç defa nidadan sonra mezkrtr günün 12 ın. dır. Makineyi görmek arzu edenler 

ANKARA BELEDiYESi 

Ahıap malzeme alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
1- Otobüs idaresi için alınacak o

lan ahıap malzeme on bet gün mild • 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

dır. 
4- Şartname ve sairesini görmek 

ıstiyenlerin her gün encümen kalemi· 
ne ve isteklilerin de 2/1/940 salı gü· 
nü saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (6437) 16381 

ENSTİTÜLER 

Bir Daktilo ahnacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitü

si:nden: 
~,fa.den tetkik ve arama enstitüsü 

iı;in türkçesi ve daktilosu kuvetli bir 
daktilo imtihanla alınacak.ır. Bu şe· 
ra: ti haiz tıılipler arasında yabancı 
dil biJenler tercih olunur ve yetmiş 
l~raya kadar ücret verilir. 

htekliJerin mekteı vesikası, doğ· 
• ı·lı•k ktiğıdı. nUfus hüviyet cüzdanı 
ve dört c:det vesitca fotoğrafisiyl~ 
b':-likte 25. 12. 939 gününe kadar is
t' la ile enstitü gene' direktörlüğüne 
mÜ"acaatlan. (6'1"'1 J 16418 

OKULLAR 

Ayakkabı alınacak 
SiJasal Bilgiler Okulu Sntın Al 

rru' Komiıwonu Başkanlığından : 
Okul talebesi için 360-400 çift is 

karpin açık eksiltmeye konulmuştur 
Eksiltme 3-1-940 çarşamba günü saat 
15 te Ankara Mektepler Muhasebeci· 

ci saatmda en çok arttıran talibine ihale mahallinde görebilirler. Makineye ait 
01'f~ İşbu tarihteki arttırma teklif be- yedek parçalar listesi Edirne Nafıa 
deli muhammen kıymetin %75 nl bulmadı- müdürlüğünde mevcuttur. 
iı takdirde 13.2,940 tarihine mUsadif aalı Eksiltme 29 - K. Evci • 939 tarihi
gilnil saat 10-12 ye kadar yapılacak ikinci ne müsadif cuma gUnü saat 15 de Edir 
arttırmada en çok arttırana ihale edile • 
cektir. ne nafıa müdürlüğü odasında teıekkül 

5 - Birinci ve ikin<:i arttırmalarda iha- edecek komisyon marifetiyle yapıla -
le bedeli ihaleyi mUteaklp verilmediği caktır. Taliplerin eksiltme saatinden 
takdirde üzerine ihale edilen talibin ta • 
lebi üzereine ihale tarihinden itibaren kcn- bir saat evel muvakkat temniatlarını 
disine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyleme· vil!yet muhasebe veznesine teslim et· 
si için yedi gün kadar mehll verilecektir. 
İşbu müddet zarfında ihale bedeli yatml- meleri şarttır. 
madrğı takdirde ihale bo~lacak ve bu ta- Postada geç kalan mektuplardan 
!ipten evcl en yüksek teklifte bulunan ta- dolayı komisyon mesuliyet kabul et • 
libc teklifi veçhile almıya razı olup ol - mez. Dellal ve gazete ilfuı masrafları 
madığı sorulduktan sonra teklifi veçhile 
almıya razı ise ihale farkı bu talipten tah- müşteriye aittir. (10295 - 639b) 16324 

Bir ayar memuru ahnacak 
sil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi veçbile almıya razı olmazsa 
ıayri menkul on be:t günlük ikinci' arttır
maya çıkarılarak en çok arttıran talibe i-
hale edilecektir. Trabzon Belediye Riyaıetinden: 

6 - Her iki arttırmada gayri menkul · 
talibine ihale edildikte tapu harcı müştc • Şehri (75) yctmış beş lira ücretli 
riye, ihale tarihine kadar olan müterakim Trabzon Grup markezi belediye ayar 
vergi ve delllliye reımi aatıı bedelinden memurluğu münhaldir. 
ödenecektir. Alakadarların pyri menkul 
üzerindeki hakları ve hususiyle faiz ve Ölçüler nizamnamesinin (46) ıncı 
masrafa dair olan iddialarının evrakı sü • maddesine tevfikan ayar memurluğu 
butiycleriyle yirmi giln içinde dairemize h · · • bel d' 
bildirmeleri lllzımdır. Aksi takdirde hak - e lıyetnamesını ve e ıye memur ve 
!arı tapu sicili ile sabit olmadıkça satı, be- müstahdemleri nizamnamesinin Uçün
delinin paylaştırılmasından hariç tutula - cü maddesindeki vasıfları haiz talip
caklardır. 

7 _ Arttırmaya iıtirak edecekler 15_1_ lcrin birer kıta fotoğraf ve vesikala-
940 tarihinden itibaren 939/54 numaralı riyle birlikte belediyemize müracaat-
dairemizde ycrind~ herkese açık bulunan tarı ilin olunur. (6498) 16434 
prtnamesini okuyabilirler. 4764 

MAHKEMELER 
Liman temizlettirilecek 

İstanbul Mmtaka Liman Reiıli· 
Safranbolu Sulh Hukuk Mahke· ğinden : 

mesinden : Ahırkapı önünde batık " Mari Val-
Safranbolu hazine! maliyeye izafeten d' 

hazine vekili avukat Mehmet Ali Arman yane " ve Haydarpaşa men ıreği açı-
ile müddealeyh Karalıükte köprü mevki . ğında batık " Margarita ., ismindeki 
inde Ömer çavu, meyanesinde mütchattiı iki vapurun enkazının ihracı surctile 
Ebnlye Hedmi ve Men'i müdahale diva· 
ıının icra kılınmakta olan duru,maıında 1 limanın temilettirilmesi ayrı ayrı ve 
müddeialeyh namına çıkarılan divctiye • kapalı zarfla eksiltmeye konulmuı • 
nin mumaileyhin mahalli ikameti mec;hul tur. Mari Valyanc vapuru enkazının 
bulunduğundan bahiıle bili tebliğ iade e-
dilmis ve müddei vekili de ilanen tebligat ihracı tahmin bedeli 15,000 ( on beş 
icrasını talep eylemi' olmakla mumailey- bin ) lira ve % 7,5 teminatı muvak -
hin duruşma günü olan 16-1-1940 sah ali· katesi 1125 lira ve Margarita vapu -
nil saat 9 da Safranbolu ıulh hukuk mah· 
kemeıinde hazır bulunması veya tarafın- runun enkazının tahmin bedeli 5,000 
dan musaddak veklletname ile bir vekil ( beş bin ) % 7,5 teminatı muvakka -
ıöndermesi aksi takdirde muamelci ııyabl teıi 375 liradır. Mari Valyane vapu _ 
ye ifa olunat;ağı tebllı makamına kaim 
olmak üzere ılan olunur. 471\0 runun ihalHi 28/12/939 perıenbe ıü· 

latanbul Telefon Mildürliltün
den : 

Muhtelif eb'atta on altı kalem kur
şunlu kara kablosu kapalı zarfla ek
siltmeye çıkarılmıştır. Muhammen be
deli ( 26016 ), muvakkat teminat 
( 1951.20 ) lira olup eksiltmesi 6/2/-
940 salı günü sn.at 15 te müdürlük bi
nasında yapılacaktır. İstekliler, mu -
vakkat makbuz veya banka teminat 
mektubu ile kanunt vesaiki muhtevi 
kapalı zarflarını o gün saat 14 e ka
dar komisyona vermelidirler. 

Şartnamesi her gün levazım amir • 
liğimizde ırörülebilir. ( 10501/6534 ) 

16482 

Kapah zarf 
eksiftme 

usuliyle 
ilanı 

Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 

1- 2833 7 lira 72 kuruş bedeli ke -
§ifli Elazığ'da 80 yataklı memleket 
hastahanesi elektirik tesisatı kapalı 
zarf usulile ekailbneye konulmuştur. 

2- Bu iıe ait ıartname ve evrak 
şunlardır : 
Bayındırlk genel tartnameıi, 
Fenni prtna.ıne, 
Ekailtme şartnamesi, 

S 1 lc ·.- JV..ı.Jı -'• - .Mobilyah ·~ IDOWlya-
ıtı ı •na - Ataturk' bulvarına nazır au ~lr oda, 1 veya 2 bayan !Çin Jtinilmtır. 

35 M. cepheli 6 dükkin 15 bliyük daire için Ymltchir Tire l!Okalı No. 5 daire ı re 68• 
pJlnh uygun fiyat. Tl: 2181. 4729 at 5-7 ..,..1 m6racaat. 4727 

Satılık fransız piyanosu - 5031 telefon 
santırahndan 259 numaraya müracaat. 

4748 

Kiralık .,, - Yenlfeblr Ordae•i arka • 
ıında Anna.n I01talc 12 No. evln llt bu 
dört oda lı:tnaltktJr. 4732 

Acele satılık arsa - Dcmirtepe F. Çak-
mak S, 20 M. y~lii 631 M~ araa ucıu Ye• Kiralık - Maltepe Oıııır tokalı: SM.arya 
rilccck Tel: 1538. 4776 apartımanı 2. ci btu. 2 oda bir bol ucu:ıı 

fiyatla. Gezmek istlyen taliplerin aP'Jll at.:-
Satrlık arsa - Bahçeli evler yanında 

en hikim yerde 914 M-2 arsa unun fi -
yatla verilecek. Tel: 1538 4777 

Satıltl arsa - Sallık Bakanhfı arka • 
aında 520 M-2 ana ehven fiyatla verile • 
cek Tel: 1538 4-778 

Kiralık : • 

Bir bayana kiralık oda - İki ki,illk aile 

rese mllnac:aatları. 47SS 

Kiralıl mobiZ,alı o4e - ICaalay lrarııı-
11 8 No. hı aputnnama 1. el Irat e No. ya 
mftracaat. 4758 

KiralK Ut - İki oda bir bol lronforlu. 
Iııılı!ar c:edle9I Hecatl okulu yanında No. 
14 47+4 

Kiralık - 4 odalı lııonforhı dalre Y . 
$ohir Bllyflk Tren Jııöpriid ya.nmda asfalt
ta 25 M. İskitler Cad. No. 3 Kamer Ap. 3 
No. lu daire Tl, 241S 47C53 

yanında 20 liraya Bakanlıklar karım 2 inci Kiralık oda - ŞQra11 Devlet yanında 
kattaa güzel bir oda Mür. Telefon 6440 Alpay Türk sokak No. 5 de birin.el lı:atta 
Hüseyin 4509 mobilyalı mobllyaııs bir bayan için Tel: 

Kiralll dair. - Ulus meydanında Koc;alı: 2406 4768 
hanında 1. ci katta büro için bir daire ki
ralıktır. Kalorifer, asansör vardır. Kapı -
cıya mihacaat. 4535 

Kiralık daireler - Maltepe ıon durak
un 150 M. ilerde asfaltta. manzaralı bal -
kon taraa S oda 1 hol banyo ve konforlu 
daireler. Tl: 5522 4552 

Kiralık oda - Aile yanında bir bayuı 
için Saihk Bakaıılıiı karıısmda Caiatay 
sokak No. 22 Soydaı Ap, 3 üncü dalrcein-
d~ 45~ 

Kiralık Möbleli od• - Kalorifer, aıcak 
ıu, tam konfor, Yeni,ehir Atattirk Bul-
varı Yenige Ap. No. 2 4774 

Kiralık - İtfaiye meydanı KllrtulUf Ap. 
2. ci kat 4 No. da S oda banyo, bol aaire 
kapıcıya müracaat. 4775 

iş arayanlar : 

Hlillsai keşif, Klrılıl - Öncebcci Kurtuluı istasyonu 
Mukavelename. karem aafaltta 2 ci muvu:l Taşkent so • 

kak N o: 37 de 3 çer odah konforlu 2 daire 

lı arıyor - Muhasebe, ıanayi, ticari 
ve mali muhasebe iııleri tanzim ve tedvir 
eyliyen tecrübeli bir muha.ip daimi veya 
muvakkat olarak vazife arıyor. Ulus !. İstekliler bu şartname ve evrakı vi- ve bek!rlar için 2 oda. 4575 

liyet nafıa müdürlüğüne ve nafıa ve- Kiralık oda - Mobilyalı veya rnobilya
lı:ileti yapı ve imar reisliği tesisat bil- ıız ıriizel bir oda kiralıktır. Yeni şehir !ı
roeunda .:örcbilirler. met İnönü cad. Lon.n alanı Emeller so-

3-- Eksiltme 12/1/940 cuma gUnü kak No. 71 4I07 

ıaat onbeşte Elazığ nafıa müdürlü ~ Kiralık od• - Sanayi caddeainde, ka -

M. rumuza mektupla müracaat. 4668 

Bir ecnebi bayan - Türkçe, fransııca, 
ineilizce de bilen bir bayan almanca ders 
vermektedir, Uluı'ta T. K. rumuzuna 
mektupla müracaat. 474-0 

ğündc müteşekkil artırma eksiltme l?riferli ıoğu.Jc. aıcak ıu ve b~y?lu uc':1.ı 
. fıyatla Telefon No: 2181 Ycnı 11nema u- ı· f 

komısyonunda yapılacaktır. zerin.de Hayri Dilmana müracaat. 4622 Ş veren er : 
4- Eksiltmeye girebilmek için iı- K' 1 k B ı 1 

teklilerin 2126 lira muvakkat teminat kil ~~ 1Bakan1ı~f::, s~ı:e! ;:::aı~ :~;:~: 
vermeleri bundan bqka qağıdaki ve- tiyct caddesi sonunda Ataç sokak No: 18 
sikaları göstermeleri llzımdır : Alt kat. 4623 

______ w_.........,._ 

Aranıyor - Dikiş bilen bir bayan aranr
yor. Yenişchirde Selanik cad. Çınııllı ap. 
No. 3 e müracat. 4734 

V cıika : Kiralık - Polis enstitüsü yakınında 
A- 15.000 lira kıymetinde l L..i' • Dikmen asfal.tında Bakanlıklara 5 ~akika A 

• • . . e eıuı mcaafede ycnı Turaıay Ap. Ucus daıreler. ranıyor " 
rık ıılerı yaptığına daır, İçindekilere müracaat. 4642 • 

B- Elazığ villyetindcn alırunıı eh- 20 liraya kalorifer _ Sıcak su, 
liyet vesikası, elektrik dahil oda bir bayana kiralıktır. Aranıyor - Taşrada almanca ders: vc-

D- İnşaat müddetince iş başında Yeniıchir.Khım Özalp caddesi Kemah ap, rebilecok bir bayana ihtiyaç va~dır U ı.s-
diplomalı bir mühendis veya fen me- Na. 30 daıre 12. 4652 ta R. K. M. rumuzuna müracaat. 45 S 

muru bulundıtttacağına dair teahhilt _ Kiralık odı - Yenişehir, Kocatepe; Ortak aranıyor - Fransadan diplor":ah 
Mctrutfyet caddeli, Ycnikalık ıolıak, 10 bir bay, bayan ııapka salonu ac;mak i;•e•e 

name. No, lı evin mliıtakil lrapııı olan bir odası ıermayeli ortak arıyor. Müracaat P ku -
5- Teklif mektuplan yukarıda il- Tl: 6032 ~62 tusu 180 Ankara. 41..:5 

çüncil maddede yazılı saattan bir sa- Kirıllk oda - Bir bay için bir oda kira- Arınıyor - Bir pedalcı iıteniyor "Yc-
at evveline kadar komisyon reisliğine hktır. Yenişehir Karanfil ıokak No. 15 A. ni Matbaa" Telefon: 3705 Bankalar cad. 
makbuz mukabilinde verilecektir. 1 ci kata müracaat. 4666 ı Çiçinyurt sokak No. 7 47 , 3 

Posta ile gönderilecek mektuplar Kiralık KÜııtl odalar - Güven meydanına 
iküncli maddede yazılı ıaatta gelmi• Y~k~ günceli. güzel ~zarah c;ok müsait 

b
"'l l d p d l k 'k :ır kıra ıle Sclinık caddeaı No. 16 4677 Zayi - 1.3.937 tarihinde Ziraat r" .. '·:ı-
u unma ı ır. osta a o aca gecı - ar Ankara şubesinden aldığım 2737-1603 sa 

meler kabul edilmez. Kiralık - Sıhat Bakanhtı kar,ısınıta tı. yılı ve (236) liralık tasarruf bonomu iaYi 
kiz tolr. 15 No. da üç oda, bir bol, banyo ettim. Yenisini alac11ı;ımdan eski bo• ıun 
ldra.bktu. 4691 'bükmü kalmamııtır. Ömer Albakır. 4767 
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MiLLi MÜDAFAA 

Tahta manevra sandığı ahnacak 
M. M. V ekalcti Satm Alma Ko

ll'ı!:ıyonundan: 
1: Beher adedine tahmin edilen fiyatı 600 
ııruş olan 840 adet tahta manevra sandığı 

l'ı..ıteahhit nam ve hesabına 25 birincika
~~n 939 pazartesi eünu saat 10 da Ankarada 
ı, M. V. satın alma KO. da açık eksiltme 

t lretryle satın alınacağından isteklilerin 
llıı:ıklır gün ve saatta 378 liralık ilk tcml
ll'ltları ile bırlikte komisyona müracaatla-
rı, (6236) 16186 

2 nevi nal ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

lnisyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı yüz ıek • 

~en yedi bin beş yüz yetmiş dört lira olan 
: i Yüz on dört bin giyim at nalı ile seksen 
' tı bin giyim katır n'llı pazarlıkla satın 
'·ınacaktır. 

Pazarlığı 30 - birinci ktnun - 939 cu -
nıartesi günü saat 10 da Ankarada M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. Nalla -
tın hepsi birden bir talibe ihale edileceği 
t ~i ellişer bin ve daha yukarı partilere 
~Olünmek suretiyle ayn ayrı taliplere de 
1~.ale edilebilecektir. İsteklilerin pazarlık 
fı:ııü hepsi için yirmi bin iki yüz elli lira 
ı~k kuruşluk veya talip olacakları miktar 

ltın teklif edecekleri fiyat üzerinden katt 
~rninatları ile birlikte Ankara'da M. M. 
.· ıatın alma Ko. da pazarlık gün ve saa
tındc bulunmaları. Şartnamesi 940 kurus:ı 
tnezk{lr ko.dan alınır. 16283 

Sargılık bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko

lnisyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

25 kuruş olan (200.000) metre sargılık bez 
llazarhkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 
2 - ikincikSnun - 940 cumartesi günü saat 
11 dedir. Kati teminatı : (7800) lira olup 
hrtnaınesi 260 kuruşa komisyondan almır. 
"l'aliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
.\J. Ko. da bulwımaları (6408) 16337 

İnşaat malzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko· 

~i"yonundan: 
Ke,if bedeli 1171 lira 155 lrun11 olan in

hat malzemesi pazarlıkla satm ılınacak -
t r. Pazarlığı 30-12-939 cumartesi gUnü u.
at 11 dedir. Kati teminatı 175 lira 75 1ru • 
tııs olup şartnamesi komisyonda görül!Jr. 
'taliplerin muayyen vakitte M. M. v_ Sa. 
Al. Ko. da bulunmalan. (6410) 16339 

2000 tahta sanchk yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

l>'ıisyonundan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyat se -

lciı lira olan iki bin tane tahta sandık 26 
birincikanun 939 sah &'iinü saat 10 da An
ltarada M. M. V. aatın ılmı Ko. da puır
lıkıa satın ıhnacaiından istcldlerin prt
nameıini bedelsiz görmek için her ciln 
"e pazarlığa girmcı ic;ln muayyen gÜn ve 
•aaue 2400 liralık kati teminatları ile 
birlikte Ankarada M. M. V. satın alına 
leo. da hazır bulunmalan. 

(6537) 16483 

4000 kilo pamuk alınacak 
M. M. Vekileti Hava Müsteıar

lığından : 
1 - 4-000 kilo pamuk. pazarlıkla satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 2800 lira 
olup kati teminat miktarı (420) liradır, 
Pazarlığı 26-12-939 aah günü saat 10 da 
hava satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Nümunc ve şartnameler her gün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin rnuay -
yen saatte kati terninatlariyle komisyon
da bulunmaları, (6565) 16!ı88 

Karyola ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Müsteıar

lığından : 
1 - 500 ~ift er karyolası pazarlıkla satın 

alınacaktır, Muhammen bedeli (1500) lira 
olup kati teminat miktarı (2.25) liradır. 
Pazarlığı 26-12-1939 salı eünü saat 11 de 
Hv. Müı. satın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. Şart.name ve ewafı her gün 
öğleden sonra komisyondan alınabilir. 
İsteklilerin muayyen gün ve saatte kati 
teminat ve kanuni bclğeleri ile beraber 
komisyonda bulunmalan. (6566) 16489 

LEVAZIM AMIRLICI 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın • 

alma Komisyonundan : 
İhale eünü talıbi çıkmıyan komutanlığ:ı 

bağlı birlikler ihtiyacı için 488000 kilo yu
lafın kapalı zarfla münakasası yapılacak
tır. Zarflar komisyona 26-12-1939 sah gü
nü saat 10 da verilmiş olacaktır. Beher 
kilosunwı muhammen fiyatı 7 kuruştur. 
İlk teminatı 2562 liradır. İsteklilerin belli 
gün ve saatten bir saat evelinc kadar Fın
dıklıda komutanlık satın alma komisyonu
na teklif mektuplarını vermeleri. 

(6253) 16211 

Sadeyağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm • 

alma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (19200) lira 

olan (19200) kilo sade yaıiı 25-12-939 pa
zarteai rünü saat 16 da kapalı :aarfla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1440 lira olup ıartna • 
mesi Ankara, İstanbul leva:ımı iınirlikleri 
ve Kayıeri askeri satın alma lı:omiıyon • 
larında görülebilir. 

3 - İlteklllerin ilk teminat ve 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı ve
saikle teklif mektuplarını ihale aaatından 
liakal bir ıaat eveline kadar komisyon ba1-
kanlığına vermiş bulunmalan Jlzımdır. 
Postada vuku bulan gecilı:meler kabul e -
dilmu. (~6} 16223 

Muhtelif muhabere malzemesi 

ah nacak 
Ankara Levazun Amirlifi Satın 

Alma Konıiayonundan ı 
1 - İzmir mU.tahlı:em mevkii birlilderl 

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

mum aıhiye deposu elektrik tesisatı açık 
eksiltmesi 27-12-939 saat 15 de Ankara Lv. 
imirliği Sa. Al. Ko, nunda yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 124 lira 90 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür .lsteklile • 
rin kanuni ve şartnamesinde yazılı vesika· 
larla birlikte belli vakitte komisyona mü· 
racaatları. (6357) 16300 

Sabun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Sarıkamış, Kars, Ardahan, Artvin, 

Şahnalar, ve Pasef birlikleri ihtiyacı için 
senelik sabunları kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Sarıkamış garnizonwıun ikincikanun 
940 dan birinciteşrin 940 sonwıa kadar se
nelik Zl,000 kilo sabwıun muhammen bede
li sekiz bin sekiz yüz yirmi lira ve ilk te
minatı 661 lira 50 kuruştur. 

3 - Kara garnizonunun ikincikanun 940 
dan birincitcşrin 940 sonuna ka.dar senelik 
16700 kilo sabunun muhammen bedeli 7014 
lira ve ilk teminatı 526 lira 5 kuruştur. 

4 - Ardahan garnizonunun ikincikSnun 
940 sonwı.a kadar bir ay zarfında 3800 ki
lo sabunun muhammen bedeli (1710) lira 
ilk teminatı 128 lira 25 kuruştur. 

5 - Artvin iarnizonunun ikincikanun 
~40 sonuna kadar bir ay zarfında 3000 kilo 
sabununun muhammen bedeli 1380 lira ilk 
teminatr 103 lira 50 kuruştur. 

6 - Şahnalar gamizonunun ikincikanun 
940 sonuna kadar bir ay zarfında 3000 kilo 
sabununun muhammen bedeli 1350 lira ilk 
teminatı 100 lira ZS kuruştur. 

7 - Pasef ıamizonunun ikincikanun 94-0 
sonuna kadar bir ay zarfında 1800 kilo sa
bununun muhammen bedeli 828 lira ilk te
minatı 61 lira 50 kuruştur. 

8 - Eksiltmesi 29 birincikanun 939 cu
ma günü saat 15 de kapalı zarfla Erzurum 
Kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

9 - Şrtname ve evsafı kolordunun tek
mil gamizonlannda mevcut ve aynidir. Her 
yerde her gün görülebilir. 

10 - İtbu mahallere sabunlar müteahhit 
tarafmdan teslim edilecektir. 

1J - Teklif mektuplarının eksiltme sa
atinden b ir saat evel mezkur komiıyon bat 
kanhğına verilmiı veya posta ile ayni a&• 
atte komisyonda bulundurulmuş olacaktır • 

(6379) 163ZO 

Bir makinist ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Okul nakliye bölüğüne 75 lira ücretle 

ve imtihanla bir makinist alınacaktır, İs
teklilerin dilekçe, bonservis hlianühal ka
ğıdı ve nüfus hilviyet cüzdam ile birlikte 
harp okulu komutanlığına müracaatları. 

(6452) 16387 

Arpa ıehriyesi alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
l - İhale ıünü talibi çıkmıyan komu

tanlığa bağlı birlikler ihtiyacı için 96000 
kilo arpa ıehriyeaioin tekrar kapalı zarf
la milnakasası yapılacaktır. Zacflar ko • 
miayona 4-1-940 Pertembe gtinü saat 10 da 
verilmiı olacalı:tır. Beher kiloeunun mu • 
b&mmen fiyatı 20 kuraetur. İlk teminatı 
1440 liradır. İhalesi aym dade )'al>ılacak
tır. htC'kliJerln belli ci1n ve uatten bir 
saat evetine kadar Fmdddı'da Komutanlık 
Sa. AL Ko. na teklif mektuplarım verme-
leri. (15464) 16397 

M. M. V . HAVA takım portatif merdiven kapalı zarf usuli· 

--=MO~~~IOl.-=""""-===f*l~~· ~hf~~~sv çaıııuwww ıaım 
saat 15 de İzmir'de kıılada İzmir levazım 

Makarne ahnacak 

Kar ve ~amur temizleme 
makinesi ahnacak 

M. M. Vekaleti Hava Müsteıar
lrğından: 

l - Meydan piıtlerl üzerinde birikecek 
olan kar ve c;amurlırı temlzliyccek makine 
alınaı;;.tktır. İıtckJllerln 15 sün zarfında 
Verecekleri makinalann tip, evıaf, dökÜ· 
'!?lan fiyat cetvelleriyle azami teslim müd
detlerini bildiren mufassal maUbnatı havi 
t~liflerini hava milsteprlıiı inpat ıubc-
alne vermeleri. (6478) 16433 

iı elbiselik kumaı allnacak 
M. M. Vekaleti Hava Müsteıar

lığından: 
1 - 10.000 metre iı; elbieelik kumaş pa

zarlıkla satın ahnacıkur. Muhammen be
deli (6300 )lira olup kati teminat miktarı 
(945) liradır. Pazarlığı 23.12.93!1 cumarteti 
günü saat 10 da hava satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 
Şartname ve evsaf her gün öileden son· 

ra komisyondan alınabilir. İsteklilerin mu
ayyen saatte kati teminat ve kanuni belge
leriyle komisyonda bulunmaları. (6515} 

16446 

Kışlık elbiselik ahna<ak 
M. M. Vekaleti Hava Müstetar

lıiından : 
1 - 10.000 metre hava rengi kışlık el

biselik kumaş pazarlıkla satın alınacak -
tır. Muhammen bedeli 35.000 lira olup 
kati teminat miktarı !.250 liradır_ Pazar
lıtı 28-12-93!1 perıembc g{inü saat 14 de 
bava satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartname ve evsaf (175) kuruş muka
bilinde komisyondan almabilir. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte kati 
teminat ve kanuni belgeleri ile komisyon-
ca bulunmaları. (6512) 16479 

Kaputluk kumaş ahnacak 

amirliği satın alına komisyonunda yapıla • 
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 22230 lira 20 
kuruştur. 

4 - Teminatı munkkate akçem 1668 li
radır. 

5 - Şartnamesi her gün mezkitr ko
misyonda &'Örülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odaaında kayıtlı 
olduklarına dair vMika c<>-termek mecbu • 
riyetindcdirler. 

7 - Eksiltmeye ittiralı: edecekler 2490 
ıayıb kanunun 2, 3 cU maddelerine ve 
prtnamcsinde ya:ıılı vcalıı:alariyle teminat 
ve teklif mektuplarının lbale aaatinden en 
az bir taat evel komiıyonda bulmıacaldar-
dır. (63515) 16299 

Elektrik tesisatl 
yaptırılacak 

Ankara Le·nzım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan: 

1 - 1665 lira 40 kurufi ke11if bedelli u-

l'lW&ra :ı:&t&aım "HmD ııgı ;:,ann 

Alma Komisyonundan : 
1 - İhale günü talibi çıkmıyan komu • 

tanhta bağlı birlikler ihtiyacı için 240 ton 
makarnanın tekrar kapalı zarfla münaka -
sası yapılacaktır. Zarflar komlayona 4-1-940 
pe1'1embc günü saat 11 de verilmiı olacak
tır. B.ber kilOMlllWl muhammen fiyatı 20 
kw-uttur. İlk teminatı 3600 liradır. İhale
ai ıyru günde yapılacalrtır. İsteklilerin bel
li gün ve aaatten bir aaat eveline kadar 
Fındıklı'da komutanlık &atın alına kom. na 
teklif mektuplarını vermeleri. (6465) 

16398 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Anıirliii Satm 

Alına Komiayonundan : 
1 - Lilleburru ulı:eri SL Al. Ko. dan 

700 ton kuru ot pazarlıkla satın alınacak
tır. Tahmin bedeli 4-0250 lira ilk teminatı 
3018 lira 75 kun11tur. Pazarlığı 28-12-939 
perşembe ıünfi aaat 10 da Llilcburga:ı As
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 
her iÜn meıkur komiıyoııda &örülebilir. 

(6466} 16399 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm alma Komiayonundan : 

l - Aşatıda bulunduktan mevkileri yazılı birlikler ihtiyacı için hizalarında miktar, 
tahmin fiyatları, teminat ve tutarlan ve ihale aaatları yazılı odunların kapalı zarf u

·sullyle ekıiltmNi yapılacaktır, 
2 - Ekliltme 25-12-113!1 tarihinde pa:ıartcsi iÜnü Edirne Süloğlunda satın alma ko

mlıyonunda yapılacaktır. 
3 - lıteklilerin kanuni veıikalariyle birlikte en geç illn edilen gün ihale aaatından 

bir saat evet komisyona teklif mektuplarını vermili olmaları lazımdır. 
4 - Şartname ve evaafları tatil gün ve saatları hariç her giin mezkOr komisyonda 

görülebilir. (6290) • 16224 
Mevkileri İhale Miktarı İlk teminat Tutarı 

Silloilu 
Yağcılı 
Hacıdanıımcnt 
Hu köy 
Yukarı.da vazıh 4 
mevkie 

Saatleri Ton Lira K. Lira K. 
10 945 1240 00 16538 00 
11 778 1021 00 13615 00 
14 778 1021 00 13615 00 
ıs 120 945 oo 12600 oo 
\6 f'i24 81!1 00 10920 00 

Odun ahnacak 
M. M. Veknlcti Hava Müste~ar Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu!'ldan: 

l :iından : Cinsi Mikd:ırı Muhammen B. M. teminatı Şekli İhale Ta. gün saab 
' Kilo Lr. Kr. Lira 

l - 10.000 metre hava rengi kaputluk Odun 770000 18480 1386 Kapalı 3 - 1 • 940 Çarşamba 11 
kumaı pazarlıkla satın alınacaktır. Mu • 1 - Eksiltmeye konulan odun mikdarı ve muhammen bedeli muvakkat teminatı 
hammen bedeli 37.000 lira olup kati temi- eksiltmesinin &ekli ve icrası tarih ve ı;aatları yukarda yazılmıştır. 
nat mlktan 5550 liradır. Pazarlığı 27-12 2 - Evsaf ve te91im ııartlarını gösteren şartnamesini istekliler her gtın Urfa'da 
~::9 çarşamba günü s:ıat 14 de hava satın tümen s:ıtın alma komisyonunda okuyabilirler ve komisyondan parasız alınabilir. 
alma komisyonunda yapılacaktır. $artna- 3 - Ekıiltmc Urfa'da tümen satın alma komisyonunda yukarda yazılı şekil tarih 
n1e ve evsafı 18~ .kuruş mukabilinde ko- ve saatte yapılacaktır. 
r. •yoncl_:ın .almnbılır. .. • 4 - Teklif mektupları eksiltmeni" yukarıda yazılı ac;ma saatinden bir saat evcline 

t~tel:ltler n mu~vycn r:un. ~e saatt~ katı 
1 
kadar satın alma komisyonu reisliğine mal: buz mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu sa-

t "lıtt ve l::anunı belgelen ıle komısyon- atten sonra mektuplar kabul edilmez. 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesine uy&uıı 
<!a bulunmaları (6513) 16450 şekilde posta ile gönderilecek teklif mektupları kabul edilir. 

3l0 adet gömlek ahnacak 
M. M. V ckiileti Hava Müsteıar

lıil u1Jan : 
ı - ::JO adet r;cd'kli hava rengi göm

lek pazarlıkla utın almacnktır. Muham • 
ınen bedeli 975 lira olup ilk t eminat mik
tarı ~4 liıaclır. Puarlıgı 25-12-939 pazar -
t csi gunil rııt 10 da hava satın alma ko • 
rnısyonundl yapılacaktır. Nümune ve şart
namesi her gun komisyonda eörülebilir. 
İıtcklit('rin muayyen (Ün ve saatte ilk le· 
ıninat ve kanuni bclğcJeriyle birlikt" ko -
ınis)vnda bulunmaları. (6564) 16487 

5 - Şartnamenin 4 ilncU maddesinde istenilen vesikalar muvakkat teminatın bu -
lunduğu zarf içerisine konacaktır. (6253) 16279 

Sığır eti ve kuru ot ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve mikdarı yazılanların hizalarında eösterilen günlerde ihalele
ri yapılacaktır. İsteklilerin teminat makbuz veya mektuplariylc kanunda yazılı veıi
kalariyle ihale günü ihale saatinden bir saat eveline kadar teklif mektuplarını Edir-
ne'de Müılriyet dairesindeki satın alma komisyonuna vermeleri. (6469) 16402 

Cinai .Mikdan Tutarı Teminatı İhale cünü Saatı 
Kuru ot 49.5000 24750 1857 S-1-940 Çarıamba 15,30 K. :ıarf 
Sıiıreti 82000 2624-0 968 n • 15 

3 kalem matbaa malzemesi alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Miktarı 

Kg. 
6330 
295 
250 

Muh. bedeli 
Lira Kr. 

16447 

% 7,5 teminat EksiJtmenin 
CİNS! 

Muhtelif cins matbaa murekkebl 
Muhtelif cins yaJdız 
Muhtelif cins vernik 

1887 50 
455 

Lira Kr. Şekli Saati 
t233 52 Kapalı zarf 15 
141 56 Açık eksiJtme 15,30 

34 12 Açık eksiltme 16 
I. - Şartname, nümune, miktar ve evsafını gCSsterlr 1iste1eri mucibince 

rında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 
yukarıda yazılı üz ka]em e&ya hizala-

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

yapılacaktır. 

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

parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü ihale saatinden 
bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri Uizımdır. Diğer eksiltmele
re gelecek]er tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri il5n olunur. (10238/6348) 16316 

lanlard::ın 35 yaşını geçmemiş· olmak 1 
ve işletme merkezlerimizden öğreni -

Ankara Levazım Amirliği Satın lecek şerait ve evsafı haiz bulunmak 
Alma Komisyonundan : şartile hareket müfettişi yetişmek ü-

Un ah nacak Sigara kôğıdı allnacarc 
lnhiıarlar Umum 

den: 
Müdürlüğün • 

1 - Bandırma garnizonu için senelik zere müsabaka ile muavin müfettiş 
400 ton un 3-1-9.10 çar5aınba günü saat 11 alınacaktır. 
de tümen satın alma komisyonunda kapalı •. 
z_arfla satın alınacaktır. İlk teminatı 3900 1 2- Musabaka : Ankarada D. D. 
lıradır. Umum müdürlük merkezinde 6. 1. 940 

2 - Evsaf ve tıeraiti her gü:t mezkQr • .. .. 
komisyonda parasız görülebilir. cumartesı eunu yapılacaktır. 

3. - İsteklilerin belli !'3atten ~ir saat 3- İsteklilerin sıhhi muayeneleri 
evelıne kaJar kanuni şekılde teklıf mek - •. 
tu;ılıınnı komisyona vermiş buluıunaları yaptırılmak uzere matlup vesaikle en 
şarttır. nihayet 4. 1. 940 tarihine kadar Hay-
<6467> l6400 darpaşa, Sirkeci, Ankara, Afyon, İz-

Ga ra j yaptınlacak mir, Adana, Malatya, Belıkesir, Kay
seri ve Erzurum işletme müdürlük -
!erimize istida ile müracaat etmeleri 
ihin olunur. (6480) 16475 

Ankara Levazım Amirliği s~tm 
Alma Komisyonundan : 
Esıkitehir garnizonunda bir milessesede 

yaptırılacak cara3 inpst kapalı zarf usu -
tiyle ebilbneeye konmuştur. Kapalı zarf 
usuliylc eksiltmesi 8-1-94-0 cumartesi günü 
aaat 12 de Eskişehir Kor. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 
Şartname, proje, kcşifnamc Ankara İs

tanbul Lv. amirliklcriyle Eskişchirde kor 
sa. al. 1ro. da görillobilir. 

Keşif bedeli 23887 lira 59 kuruştur. İs
teklilerin kanunda yazılı vesaikle ve te
minat maltbmlarını havi teklif mektup -
!arını mezldlr ıün ve saat ikiye kadar 
komisyon riyasetine vermiş bulunacak -
lanlır, (6526) 16481 

Zeytinyağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonıından : 
1 - 70 ton zeytinyağı alınacaktır. pa

zarlıkla e.ksiltmesi 26-1.2-939 salı günü saat 
15.30 da tıosıfıanc Lv. amirliği aatm alma 
Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli otuz 
ıe'kUı bin bq yüz lira llık teminat iki bin 
ıeldm ~ Hben yedi liradır. Şartnamesi 
Ko. da liSrilJ6r. 1ıtelı:lilerin kanaııf veei
lı:aJariyle beraber belli saatte Ko. ya gel-
meleri. (6543) 16485 

Sabun ahnacak 
Ankara 1 #IY-:::J. AJıürlili Satm 

Alma Komisyon an : 
1 - Seksen altı ton sa.bun alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltme&.i. 26-12--939 salı güııil 
saat 15 de 1st. Tophane L V. Amirliği sa
tın alma komleyonunda yapılaaıktır. 

2 Tahmin bedeli 30.100 lira ilk teııni.natı 
257 buçuk liradır. ŞartnamMi Ko. da görü
lür. İıteklilerin kanuni vceikalariyle bera
ber belli ıaatte komiıyona gelmeleri. 

(6549) 164815 

D. DEMIRYOLLARI 

25 adet taaon satılU . 
D. D. Yollan Satm Alma Komis • 

yonundanı 

Muhammen bedeli 7337.75 lira olan 
25 adet H. ve M. tipi vagon 2-1-1940 

ASKERi FABRiKALAR 

200 ton kurşun alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komiayo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (70.000) Ura olan 
200 ton kurliun askeri fabrikalar umum 
müdürltiiü merkez satın alma komisyo -
nunca 27.12.939 çarşamba günU saat 14.30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnmc 
(3) lira (50) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (4750) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerinde.ki veaaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle allkadar tüc • 
cardan olduklarına dair ticaret odaıı vesi
kasiylc mezkur aiin vtı li&atte komisyona 
müracaatları. (6500) 16436 

Bir daktilo ve bir memur 

almatak 
Askeri Fabrikalar teka6t ve mu

avenet sandığından: 

Bir erkek daktC.-1) ile bir hesap memu
ru alınacaktır. T _ ... iplerin istida ile 25 
I.k§.nun 939 paıartesi ıUnüne kadar Aı· 
kcri fabrikalarda sandık idaresine müra-
caatları. (6516) 164-47 

Müteahhit nam Ye hesabma 

25 ton Trinlfrium - Fosfat 
ahna<ak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis 
yonundan : 

~~l.ı günü saat 15 de kapalı zarf usu-
2 

Tahmin. edil.en bedeli (7.50~.> lira. olan 
lu ıle Ankara İdare bina.anda arttır- 5 ton tnnatrıwn - fosf~t müteahhıt na~ 

ve hesabına Askert fabrıkalar umum mu-
ma auretile satılacaktır. dUrlüğü merkez aatın alma lı:omiayonunca 

Bu ite girmek isteyenlerin 550.34 30-12-1939 cumartesi günü aaat 11.30 da 
liralık kk · t 'l k pazarlıkla ihale cdilcc:.ektir, Şartname pa-

, muva at temına 1 e anunun rısız olarak komisyondan verili r. Talip • 
tayın ettiği vesikaları ve tekliflerini lcrin muvnkkat te:nlnnt olan (562) lira 
aynı gün saat 14 de kadar Komisyonl (50) kuruş ve 2490 numnrah kanunun 2 ve 
R · ]' w. l . I"'- d , 3. maddelerindeki vcsaikle komisyoncu ol-
eıs ıgıne verme erı .uım ır. madıklarına ve bu iıile alakadar tüccar -
Şartnameler Ankarada levazım dan oldukların:ı dair tlcBJ'et odsı vcsik -

dairesinde ve Haydarpauda tesellüm siyle merltfır giln ve ıaattc komisyona m{i. 
s- racaatları. (6Ş67) 16490 

ve sevk Şefliğinde görülebilir. (6389) 
16373 

Bakar lokomolif ocaklan 
ah nacak 

Müteahhit nam ve hesabına 

1 O kalem çelik tel halat ahnacak 

1 - Şartname ve nUmunesi mucibin 
ce 26,5 m/m 270 bin ve 28 m/m 330 
bin adet bobin sigara kağıdı pazarlık
la satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 15. 1. 940 pazartesi 
günü saat 14 de Kabataşta levazım ve 
mubayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve nümunesi l:er 
gün sözü geçen şubeden ve İzmir, An
kara başmüdürlüklerinden parasız a· 
lınabilir. 

IV - 1stekli1erin verebilec~kleri 
miktar üzerinden % 7,5 gil\-enme p:ı

rası ile veya banka teminat mektup • 
Jariyle birlikte tayin edilen gün ve 
saatte mezkur komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (1011 - 6297) '16243 

ORMAN KORUMA 

Sığır eti alınacak 
Orman Koruma Genel K. Satı:ı 

Alma Komisyonundan : 
1 - Orman Koruma Genel K. Talim

gih ihtiyacı için mubayaa edilecek ol:m 
45.000 kilo sığır etinin kapalı zarfla iha
lesinde talip ı;;ıkm:ıdıgından 2490 sayı k:ı 
nunun 40. maddesi mucibince paz:ırlıca 
çevrilmiş ve birinci pazarlığı 25-1'2-9.:) 
pa:ıartni &'Ünu saat 15 de Ankarada Ye -
n.işehirde komutanlık binasındaki satın -
alma komisyonunda yapılacaktır, 

2 - Muhammen bedeli 12600 lira olı::. 
muvakkat teminatı 945 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonC:~ 
görülebilir. 

4 - İliteklile.rin prtnamesinde yazı!. 
vesikalar ve teminatlariyle birlikte ko -
misyona gelmeleri (6482) 16476 

Kuru fasulye ahnacak 
Orman Koruma Genel K. Satın 

Alma Komisyonundan : 

Orınan koruma genci k. talimgib ihti
yacı için (12000) on iki bln kilo kuru fa
sulye pazarlık suretiyle 25-12-939 pazar
tesi giınü saat 11 de Ankarada Yeniıc
hir komutanlık binasında satınalma ko
mlayonunda paıarlığı yapılacaiından ta -
lip olanların muayyen gün ve saatte ko
misyona relıneleri ilin olunud 

(6473) 16477 

Ekmek ah nacak 
Orman Koruma Genel K. Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Orman Koruma Genel K. Talim -
dh ihtiyacı için 240.000 kilo ekmeğin ka. 
palı zarfla ihalesinde teklif edilen fiyat 
komiıyonca pahalı cörülmüli olduğundan 
2490 S. kanunun 40 maddesi mucibince pa 
zarlığa çevrilerek birinci pazarlığı 25-12 
939 pazartesi gUnü aaat 14 de An'karada Ye 
nişehirde komutanlık binasındaki satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - M uhammcn bedeli 22800 lira olup 
muvakkat teminatı 1710 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda 
göriilebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı 
vesikalarla ve teminatlariylc birlikte mu
ayyen eün ve saatte komi11yona gelemele-
leri. (6484) 16478 

HAVA KURUMU 

Deri ve barsak sahşı 
Askeri Fabrik:ılar Umum Mil

D.D. Yolları Satın Alma Komiı· Jürlüğü Merkez Satın Alma Komis T-...ı_ H K A k Ş yonundan: ur11. ava urumu n ara U• 
yonundıın : besinden : 

Muhammen bedeli (496100) lira o-
lan 87 kalem bakır lokomotif ocakları Tahmin edilen bedeli (1600) lira olan Ankara şehir ve köylerinden Jube
ve teferriiatı 29.12.1939 cuma gUnü sa- 10 kalem çelik tel halit müteahhit nam ve mizce toplattırılacak kurban derileri 
at 15 de pazarlık usulü ile Ankara'da hesabına askeri fabrikalar umum müdür • ve bağırsakları 6 kanunusani 1940 cu-

lüğü merkez aatın alma komisyonunca • U · 
idare binasında satın alınacaktır. 29-12-1939 cuma günü saat 14 tc pazar - martesı. g nil saat on dört buçukta 

Aktedilecek mukaveleye mevzu teş- !ıkla ihale edilecektir. Şartname paruız Ankarada Hava Kurumu binasında a
kil eden malzemenin imali irin icap olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu- çık artırma ile satılacaktır. Şartna -

:ı vakkat teminat olan (120) lira ve 2490 nu- 1 1 
ettiği takdirde idare müteahhide ken- maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve- mesi Ankara, st.anbul ve zmir Hava 
di hurdalıklarında mevcut takriben saikle komisy.~ncu olmadrklarına ve bu iı- Kurumu şubelerınde vardır. Taliple-
120 ton temiz tala..: ve 150 tonu p le alakadar tuccardnn olduklarma dair ti- rin ihale günü teminatlarile birlikte 

:s arça caret odası vesikasiyle mezkur gün ve sa- ı .. ti 476 
halinde lokomotif ocakları vesaire gi atte komisyona mUrncaatlan. muracaa arı. 5 
bi demirden ari hurda bakır verecek - (6568) 16491 

tir. 
Bu işe girmek istiyenlerin tesbit e

dilen günde muayyen saate kadar ka
nunun tayin etti~i vesikaları hamilen 
komisyon reisliğinde isbatı vücut et
meleri lazımdır. 
Şartnameler Ankara'da malzeme da

iresinde ve Haydarpaşa'da tesellüm 
ve sevk şefliğinde görillcbilir. 

(6460) 16432 

Muavin müf eHiş ahnacak 
D. Demiryolları lıletme Umum 

Müdilrlüiünden ı 
1- Yüksek tahsili ikmal etmiş o-

Çırall çam tahtası alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sntın Alma Komis1o. 

nundan: 

350 metre miklbı çıralı çam tahtası (3,S : 4 X O, 15 X 0,025 
350 metre mikibı çıralı çam tah~ıı (3,5 : 4 X O, 18 X 0,025 
800 metre bikabı çıralı çam tahtası (3,5 : 4 X o, 22 X 0,025 

ebadında) .. ) 

" ) 

. 7ama1!.1cn ç~m verilemediği t:ıkdirde her kalemin nısfı köknar olabılir. Bcdc
lın c 33 .u temı.nat mektubu mukabilinde avııns olarak verılecel:t!r. 
.. Tahmın cdılen bedeli (69.COO) lira olan ebat \'C mikdarları yukarıda yazılı 
uç ~alem çıralı çam tahtası askeri fabrikalar umum m:ıdı.irlüı;u merkez satın alma 
komısyonunca 27. 12. 1939 çarşamba iÜnü saat 15,3tl da paznrlıkla ilı3le edilecek
tir. Şartıı~e (3) lira (45) kuruı mukabilinde komisyondan verilir. Tul.plerin mu
va~at tcmın~t olan (4700 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
v_esaıkle komııyoncu o~madıklarına ve bu işle alSkadar t üccardan olduklanna dair 
tıcaret oduı naika!Nyle me.ı:kür gün ve saatte komisyona müracaatları. (6501) 

16437 
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Ticaret Türk Anonim Şirketi 
SERMAYESİ: Tamamı ödenmit T.L. 300.000 

MERKEZi: ANKARA - Koçak Han • Ulus Meydanı -
Telef: 2305 - 2338 • P. K. 196 • Ankara T elgr: T1T AŞ. 

ŞUBESi: ISTANBUL -Taş Han - Bahçekapı -
Telef: 23247. 23271 - P. K. 448. İstanbul. Telgr: TITAŞ. 

BÜROLARI: - Bolu -Tavtanh 
İŞLETMELER: B. DERBENT - Acıpay-m • ~arasu 

İştigôl mevzular1 : 

ORMAN iŞLERi - Bilumum kereste imal ve satııı. 
INSAA T - Her nevi inşaat taahhütleri. 
MADEN LEY AZIMI - Her türlü ocak iç ve dıt makine 

ve malzemesi 
TİCARi MÜMESSiLLiK - Devlet taahhütleri ,.~ piyasa 

ihtiyaçları 

Temsil ettiği bazı firmalar: 

CATERPlLLAR TRACT:>R Co. U. S.A. (Zirai ve sınai 
traktörler • Vinçler • küreme ve yol tesviye makineleri). 
JOHN DECRE U. S. A. 

(Yüksek kalite ner türlü alatı ziraiye) 
LiNK - BELD - SPEEDER U. S. A. 

(Her takatte ekskavatörler) 
ROBEL MD Co. (Demiryolu malzemesi) 
OTTO KAISER K. G. 

(Beton karıştırma makineleri • vinçler). 
BERGBAN LOTHlMGEN A. G. 

(Kalorifer kazan ve Radiyatörleri). 
THE MlNING ENGINECRING Co. Ltd. 

(Meco) Worcester (Maden makineleri - Konvuvajör · 
vantilasyon ilah.) 

ANDERSON BOYS Ltd. 
(Kömür kesme makineleri - Havözler). 

ACCO- KARDlFF (Ric) 
(Kömür yıkama tesisatı • Lavuvarla.r). 

JOHN TNN Ltd. 
(Yüksek cins çelik kasalar • Hazine daireleri tesisi). 

ilah .... ilah .... 

'================================================~ 

Elektrik abonelerine ilan 
Ankara El~ktrik Türk Anonim Şirketinden · 

Zaruri tamiratın icrası mak"sadiyle mezbaha ve civarı şebeke
sinin elektrik cereyanının 24-12-939 pazar günü sabah saat 8 den 
12 ye ve 14 den 16.30 za kadar kesileceği sayın müşterilerimize 
ilin olunur. 4766 

Kongreye dôvet 
TürI{ Veterinerler Birliği Reis

liğinden: 
Türk Veterinerler Birliğinin 1939 

yılı kongresi 23 Birincikanun 939 cu
martesi günü saat 14,30 da Türk Tif
tik Cemiyetinin Bent deresindeki 
merkez binasında toplanacaktır. Sa • 
yın azaların teşrifleri rica olunur. 

4735 

_, •...........................•........• ___ . 
DİŞ TABİBİ: 

Seyfettin Ersanlı 

Yenişehir Kızılay karDısı. Emciler 
caddesi Paşakay apart. No. 8. Pazar 
Perşembeden maada her gün saat 14 
ten sonra. Tel: 6436 4696 • . -. ...................................... .-

• • 
geçmeyınız 

Yılbaşı Piyango biletleri gi
ıemizde satılmağa 

başlamıştır. 
Sayın müşterilerin Yılbatı Bi
letlerini Kısmet Gitemizden al· 
malarıru dileriz. 4670 . ...................................................... . 

Kirahk 2 ve 5 odah daireler 
Emniyet ibidesine beş dakika mesafe

de jandarma mektebi yanında Nazlı apar
tıma.mn<la bütün konforu haiz iki ve beş 
odalı daireler kiralıktır. Saat 17 ile 20 ara 
srnda 1063 numaraya telefon edilebilir. 

475.2 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6604 

1 mtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare !<:den 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Failt FENİK 
Müessese Müdürü: Naşit ULUC 

ULUS Ba:umevi ANKARA 
' ~ 

. . ' . ... 
~·· - • ·1' •• ' ..... ""• ...... • ; ._ ..... ~ 

Ulus matbaasında 

Açık arttırma suretiyle 
pazarlıkla muhtelif cins 

Eşya satışı 
Anbarımızda mevcut tahminen 

300 kilo parça ve hurda çinko, 
keza tahmi·nen 100. 120 kilo de
ri ve maroken parçaları ve boş 
asit damacanaları açık arttırma 
suretiyle 26-12-939 salı günü sa
at 14 de açık arttırma suretiyle 
pazarlıkla satılacağı ilan olunur. 

"" , ·, \ ,·," •• "" ~ • • 4 ••• " 

Kiralık daire 
Ulus meydanında Koç apart

manının üçüncü katında dört O· 

dalı ve konforlu bir daire 1 Şu
bat 1940 tarihinden itibaren ki
ralıktır. Taliplerin Vehbi Koç Ti
caret Evinde Osman Aslana mü-
racaatları. 4772 

Kirahk daire 
Yenişehirde Meşrutiyet c2ddesinde 

Kütükçü apartımanının üçüncü ka • 
tında dört odalı ve kaloriferli altı nu· 
maralı bir daire 1/ 1/ 940 tarihinden 
itibaren kiralıktır. Taliplerin Ulus 
meydanında Vehbi Koç Ticaret Evin· 
de Osman Aslan'a müracaatları. 

4773 
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E Pat Paterson - Leo Carillo E 1 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 1 

(j-

YENİ SiNE~AA 
Bu Gün Bu gece 

John Boles ve Barbara Stanwick 
tarafından oynanan senenin en nefis 

Aşk • lüks ve ihtiliam filmi 

le!JU rk ,-Oi;:dn Bile l iniz ! 

ANKARA "GAR,, GAZİNOSU 
• 

Meıhur "MARKOBABEN ,, orkestrasmm iıtrakile 

Her cumartesi ve pazar günleri saat 16,30 dan (ığ) a kadar 

- DANSLI ÇAY-
YILBAŞI Reveyyo,nu için masalarınızın şimdiden 

tutulmasını dileriz. 
Me§rubat tarifelerinde değişiklik yoktur. ~770 

• 

HALK ve SUS SİNE~AALARINDA 
BU GUN BU GECE 

Şimdiye kadar çevrilen T ARZAN filmleri nin en gilzeli ve en heyecanl ı sı 

Türkçe sözlü 

EBEDİYEN SENİNİ~.1 
Seanslar: TARZAN \'e QGLU 1 

14,30 - 16,30 - 18,30 gece 21 de • Baş rollerde: Johnny Veismuller l'.faureen O'Sullavan ~ 

HALK MATİNESİ 
12

_
15 

de Seanslar: Halkta: 14,30 • 16,30 • 18,30 gece 21 de J 
~======Ş=E=N::::::Y=U=M=ıU=R=C=AK===================S=us=ta=:=1=4=·==16==:·=18=·=g=e=ce===20=,3=0=d=a===================~ 


