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Yazı hleri Müdürü 1061 
Yazı hterl 1062 
1 dar e 1064 

ADiMi% . .ANDIMl'ZC>IR. 

Baraj Lokantasında 
Masa angajmanı devam ediyor 

Tel: 3941 

Milli SJimi:z AnkCIJ'a HalltevinJe mqgul olUTlC1Tlten 

Milli Şefimiz Halkevinde 
ı:ıcı:ı::ccı:ı:::ıı:ıı:ıı:ı:ı:ı:c:ı:ı::ı:ı:::::c::::::::::::: ::c :c:cı:ı:::::::ı:::ıo 

lnönü Halkevi (ahımaları 
i(in kıymetli direktilleJ verdiler 

Milli Şefimiz Halkevinde bir buçuk saat meşgul 
oldular ve çalışmalara dair izahat aldılar 

Milli Şef, Reiıicümhur İsmet İnönü dün 
uat 11 de Ankara Halkevi'nde toplanan Halk
evleri Danışma Komitesi içtimaına riyaset 
buyunnuşlardır. 

Halkevleri'nin türlü sahalardaki çalışma
ları üzerinde ayrı ayn duran Milli Şef, bu ça
lışmaların daha faydalı bir hale gelmesini ve 
daha geniş bir hacme intikalini temin için di
rektifler vermişlerdir. Milli Şef, Halkevleri'nin umumi mesaisi 

üzerinde verilen izahatı ve arzedilen istatis
tikleri alaka ile dinlemişlerdir. 

Reisicümhur 12,30 da Halkevi'nden ayrıl
mışlardır. 

Niçin 
eczacı 

bulamamışlar ? 
Falih Rılkı ATAY 

Beypazan Ankara ıehrinden 
7\iz kilometre kadar uzakta, canb 
ve çalııkan bir kaza merkezimiz • 
dir. Sabahtan geceye kadar tezgah 
aesi veren büyiik bir çarııaı var. 
Bundan baıka suyu kafi ve yolu 
muntazam olduğu için Ankara'nm 
dörtte bire yakm zerzevatı oradan 
geliyor. Yolda mütemadiyen içi yol
cu ve üatü zerzevat tükü ile dolu o
tobüslere tesadüf eC.:iyorsunuz. 

Kasaba bağlık ve bahçeliktir. 
Bolu bölgHinin ormanları, Beypa· 
aan'nın uzun sırtları üstünde bat· 
lamaktadır. lnıa tarzı gösteriyor ki 
kasaba dahi bizzat ormanlığın için
Cfe idi. 

Altı bin nüfualu kaaabanm esas
lı ıikayetleri yok. Eier periıan hü
kümet ve belediye dairelerinin ye
nileri yapılabilae ve bir orta mekte
bi olaa, o da, birçok kaza merkezle
rimiz gibi meaut olacaktır. Beypa• 
aannın baıhca dertlerinden biri ec· 
zacı bulamamaktır: belediye yavat 
yavaı ödenmek üzere bin lira ser· 
maye ve belediye daireainin altm· 
daki dükkanı vermekten baıka e
fer kazancı muayyen bir mikdan 
bulmazaa, 120 liraya kadar bütçe
den telifi etmeği taahhüt etmiı. 
Fakat eczacılar nazlanıyor. Mar· 
mara kıyı kasabalardan· birinde 60 
lira ücretli bir eczacıya teklif et· 
mitler. O da reddetmit! Beypazan 
çöl değil, sıtmalık değil, hudut sur· 
beti def il, hayat alabildiğine ucuz: 
ayda on lira ile ferah bir ev kirala· 
nabiliyor. Bu nazlanııın sebebini 
aormuılar. Bir eczacı fU cevabı ver
miı: ° Kasabanızda hayat yok!,, 

Hollanda sahilleri açığında 

Bir İsveç ve bir İtalyan 
vapuru mayne çarptı 
İtalyan vapurunun yüzdürülmesi 

için çahşıhyor; İsveç vapuru battı 
Amesterdam; 

22 ( a.a. - İtalyan 
bandıralı Comitas 
vapuriylc İsveç 
bandıralı Adolf 
Bratt vapuru, Hol· 
landa sahilleri a 
çıklarında mayne 
çarpmıılardır. 

Adolf Bratt va 
puru batmıt, mü • 
rettebatından 11 ki 
şi bir Letvonya va
puru tarafından 
kurtarılarak Hol 
landa'da karaya çı· 
karılmıştır. Müret· 
tebattan 5 kişi nok· 
sandır. İnfilak çok 
müthi§ olmut ve 
Tenschelling'ten i 
şidilmittir. 

İtalyan bandıra 
h Comitas vapuru, 

Ylissingen civa -
rında Escault neh
ri ağzında mayne 
çarpmı,tır. Hol • 
landa sahil muha 

Bir mayna çarpan japon Terulmni Maru vapu· 
runun mürettebatı filikalara yerleftirilirlten 

f ız gemileri der • 
hal imdadına kot • 
muşlar ve 28 kiti -

Sabık Bulgar elçisi 1 

den ibaret olan mürettebatı kurtar • 
mııtardır. Bunlar arasında birkaç ta· 
ne hafif yaralı vardır. 

FİN RESMİ TEBLİGİ · İLE MUHTELİF YABANCI 

KAYNAKLARDAN GELEN HABERLERE GÖRE 

Sovyet kıtaları her tarafta 
ricat · etnieğe başladılar 

Salla' da ıok ıiddelli muharebeler cereyan etti 

Sovyetler muhtelif mıntaklardaki hava harpferrnde 
• 

10 Finlandiya tayyaresi düşürdüklerini bildiriyorlar 
Helsinki, 2Z a.a. - Resmi Finlandiya 

tebliii : 
Carelie berzahında sovyetler, ıiddetli 

bir topı;u atqini müteakip bütün &iin 
Xallkjaervi, Mualajaerin ve difer bazı no:t
talara taarruz etmiılene de hiç bir mu -
vaffakiyet ekle e<lememiılerdir. 

Sovyetlerln 8 tankı tahrip edilmiıtir, 
Ruslar, bir kasabada 20 mitralyöz kaybet
miılerdir. 

Aılajaervi'de finlandiyalılar, g tank, Z 
top, 3 hafif tank, bir kaç kamyon ve 20 
mitralyöz zaptetmiışlerdir. 

Bieska ile Rapola adasında bulunan bü
tün sovyet bataryaları tahrip edilmiıtir. 
Sallada muharebeler devam etmekte ve 
sovyet kuvetleri, cephenin her noktasın
da azim zayiat vermek suretiyle ricat ey
lemdctedirler. 

Petsamo mıntakasında Finlandiya kıtaa· 
tı, Hoeijhenjoervlye vasıl olmuştur. Bu 
nokta, Jordan nehrinin öte tarafındadır. 

Denizde sovyet donanması, Kotha a • 
çıklarında faaliyet göstermiştir. Finlan • 
diya bataryaları. sovyct gemilerini c;ekil
miye mecbur etmiştir. 
Düşman tayyareleri, sivil ahaliye taar

ruz etmekte berdevamdır. Kantutiomodi -
de bir kadın telef olmuıJtur. Joenosiokide 
kadın ve çocuk olarak elli yaralı vardır. 

Sortovolada ıivll ahaliden Z kişi ölmüş
Göller ve ormanlarla dolu Finlandiya ara~i•inJen bir ma~ra 

tür. Matkojakada kadın ve c;ocuk olarak 1 
beı kiıi telef olmuıtur. Finlandiyahlann 
tayyare dafii t?~lar!. ~.ıe ~>'?releri altı G raf von 
sovyet tayyaresını duıurmu:ıtur. Spee'nin kumandanı 

( Sonu 5 inci sayfada ) 

B. Daladiye diyor ki : 

Fransa kendi 
selameti için 
harbediyor 

Fransız ordusu iic ay 

i(inde 1438 ölü verdi 
Paris; 22. a.a. - Mebuaan meclisi, 

255 milyar milli müdafaa tahsisatını 
bu sabah müzakere ve ittifakla kabul 
etmiıtir. 

Hükümete müzaheretlerini beyan 
( Sonu S inci say/ada ) 

ossaasaansoıcwnn"1&A 

BUGÜN iKiNCiDE 

Milli Şefimizin Erzurum 
seyahatine dair intibalar 

Amiral Langsdorf'un 
cenaze töreni yapıldı 
Buenos - Aires; 22. a.a. - Admiral Graf von Spee'nin kuman

danının cenaze merasimi, alman mezarlığında Arjantin ordusu -
nun ve donanmasının birçok zabitlerinin ve alman harp gemisinin 
300 tayfasının huzuriyle icra edilmiştir. 

---, Bahriye ailahendazlarından bir ta • 

V k.11 H . , ..ı.... 1 bur, askeri ihtiramatta bulunmuıtur. 
e 1 er eyetınde Arjantin bahriye yüzbaşısı Gracia bir 

İcra vekilleri heyeti dün öğleden nutuk söylemiştir. 
sonra Başvekalette mutad toplantısı- Alman elçisi von Thermann ve ikin-
nı yapmııtır. (a.a.) ci süvari Kaay'da kumandan Langs • 

dorff'un tedfin merasiminde nutuklar 

Hariciye Vekilimiz 

Brezilya ve ispanya 
elçilerine ziyafet verdi 
Hariciye Vekilimiz B. Sükrii Saraçoğlu 

Brezilya ve İspanyanın yeni Ankara elçi
leri ve bayanları ıerefine Anadolu kulü
bünde dün bir öğle ziyafeti vermiıtir. Zi
yafette Brezilya ve ispanya sefaretleri 
ve Hariciye veklleti erkim hazır bulun -
muıtur. 

söylemişler ve hatırasını taziz etmit
lerdir. 

Graf von Spee zırhlısındaki ingi -
liz esirlerinin mümessili olan ingilis 
yüzbaııaı Pottiner, kumandan Langa
dorff'un tedfin merasiminde hazır 

bulunarak, mezara ingiliz denizcileri 
birliği tarafından gönderilen bir çe
lenk koymuıtur. 

Hariciye Nezareti Graf von Spee 
mürettebatının mevkuf tutulmasına 

(Sonu S inci sayfada) 

!" ............................ ~ ........................................................................ , 
Yalnız ekmek satan dükkanlar 

Fakat birkaç senede aanatmı İ· 
lerletmek, para biriktirmek, daha 
büyük bir ıehirde eczane sahibi ol· 
mak, rahat geçinmek, bütün bu im
kanlar var. Dahası: otobüs galba 
Ankara'ya kadar yetmit bet kurut 
alıyor. Ankara ise kıt mevsimlerin· 
de lstanbul'dan daha canlı bir tehir 
olmuıtur. Beypazarı'nda oturan bir 
münevver için her hafta tatilini bu· 
rada geçirmek, yeni filmleri gör
mek, tiyatro truplan gelmifae o-

Cümhurreisimize 

vedanômesini verdi 

Uç romokör Comitaa vapurunu an· 
rilkliyerek karaya oturtmağa muvaf-

fak olmuıtur. Vapurun yüzdürülmaai Erzurum yolunda 
için derhal faaliyete geçilmiıtir. 

( Soau S iaci aol•d• ) 

Hollanda, ticaret gemilerini mayn· 
Ankara, 2~ .•. •·•· -.Bul~aristan'ın tere kartı himaye için bir çelik ağla Erzincanda birkaç saat 

Moakova elçılıgıne tayın edılen sabık çevrelemeğe karar vermittir. Bu ağ- Halkın aaihiım korumak makaadiyle bete<l:yemizin ekmeklerin uluort:? bakkal dük-
A icar J • • B K · t f b gü YAZAN Na h' B d klnlarında aatılmaması ve bu iı için hususi dükkinlar yapılması hakkındaki kararım 

n a e çııı • rıı o u n saat lann Hollanda fabrikalarında yapıl • : SU 1 ay ar evelce nmııttık. Birinclklnunun ıs inci ıününden itibaren bu güzel ve yerinde kara. 
U5 da Çankaya kötkünde Reiaicümhur maaına bqlanıldıfı gibi Almanya, rm tatbikine ıcçilmit bulunmaktadır. Şehrin bir çok yerlerinde yalnız ekmek ve fı • 
İnönü tarafından kabul edilerek arzı Fransa ve İngiltere'ye de aiparlı edl· Malatya Mebusu 1 rancala ~~&:k üzere dükklnlar vücuda ıetiri!miıtir. Buralarda ekmel:t~~i:ı ve utıc1-
veda evlemittir, (Soau S la-: ••-n!ada) ......... l!!lıll!W.ıl.llllMıı.• ..... •- larm temızlıiı daha kolaylıkla kontrol ve temın olunacaktır. Yukarı.dakı reı4mde ral· 

" w _,_. _ ııu ekmek ve fırancala satan bir dükkinı ıörü7onunuz. 



Erzurum yolunda : İhtikar la Dış Ticaretimiz Büyük Millet Meclisinde 

Erzincanda bir kaç saat mücadele Kliring hesilpları bakireleri ve 

kredili if~a!ala ait fa&t.hilt:er 
Buğday lcoruma ve muamele 

urmadan geçtiğimiz Erzurum D yolunda kısa ve uzun vakfc
lcrlc geri gidiyoruz: Kaplıca, Çi -
çekli, Kandilli, Aşkale, Saptıran, 

Karasu, Erbaş, Pckeriç, Tercan, 
Sansa, Geçit, Tunceli, Altınbaşak ..• 

Erzurum'la Erzincan araıına sı -
ralanmış olan bu istasyon isimleri 
aize eski ve yeni, fakat hepsi geç -
mişe karışmış devirleri hatırlatmı -
yor mu? Cihan harbının şark cep -
hesi tebli ğleri hafızamda henüz ta
zedir: Tercan istikametinde ilcrli
ycn süvarilerimiz ... Biz şimdi sil -
kiınet bulmuş, asayişe kavuşmuş, 

kapılarını medeniyete açmış olan 
Tunceli istikametinde süratle ilcr -
Jiyoruz. Fırat'ın bulanık akan sula
rına baktıkça gözlerimiz önünde 
türbinler, eklüzler, sulanıp ekilmiş 
ovalar, kalabalık ve mesut kasaba -
!ar canlanıyor. Sulh içinde rahat ça
lışmaktan başka bir şey düşünmi • 
yen Cümhuriyet Türkiye'si bit çok 
hayalleri hakikat haline getirdiği 
gibi, bir gün, Fırat'ı, Karasu'yu, 
Çaltı suyu'nu, Yeşilırmağı, Kızıhr
mağı inzıbat altına alıp boşuna akıt

mamanın çaresini elbette bulacak • 
tır. 

Şu boğazda gördüğünüz kırmızı 
kiremitli, kurşuni boyalı, zarif iı -
taayon binasına bakınız, ve düşünü
nüz ki o binanın kurulmuş olduğu 
yerde birden bire meydana çıkıve
ren eşkiya beri kıyıdan köyüne dö
nen ıılacıyı, tüfeğini havaya boşal
tarak, bulunduğu noktaya mıh
lardı: 

- Soyun, pırtılarını eğerin ka -
şına bağla, atını kamçıla, bu yana 
aürl 

Bunlar artık birer masal mevzu
udur, ve Dördüncü Umumi Müfet
tişlik bugün asayişten fazla, yol aç
mak, köprü kurmak, şehir yapmak, 
ıu getirmek, elektrik santralı inp. 
etmek gibi verimli işlerle meşgul -
dür. İşte, içinden geçmekte olduğu

Nasuhi BAYDAR 

sonra bir belediyenin bıuada uzun 
zamandan beri mevcut olmadığına 
kanaat getirirlerse mazur sayıla
caklardır. 

Lakin, belediyenin de yapılacak 
hayli işi vardır: şehir planı, elek
trik, kanalizasyon, içme suyu gibi... 
Belediye bunları kendi menbalariy
le temin edebilecek mi, yokaa dev
letin yardım etmesi mi lazım gele • 
cektir? İkinci şıkkın hakikate daha 
yakın olduğunu düşünmeliyiz. Şark 
vilayetleri içinde, coğrafi ve ·zirai 
vaziyetinin müsaadesi itibariyle 
kendisine güzel bir istikbal mev'ud 
olan Erzincan'ın merkezi her hangi 
suretle, fakat mutlaka kalkınıp gü
zelleşecektir. 

M illi Şefimiz, yanlarında resmi 

kıyafeti ile vali, belediye rei
si ve halk, çamurlara bataçıka çarşı
yı geziyoruz. Yaptırılmakta olan şe
hir halindeyiz. Bina yerli tuğla ile 
inşa edilmektedir: 

- Kerpiç dıvarlar arasında, top
rak çatı altında ve çamurlu sokakta 
medeniyet barınamaz. İmar hareke· 
tini tarka tuğla ve kiremit getire
cektir. Evin temizliği, eşiğinde 

kunduraların çıkarıldığı sokak ka • 
pısında başlardı; sokakta başlıya -
caktır. Şehir, şehirlilerin müşterek 
malıdır. 

Nerede bir toprak dam görürsek 
muhterem İnönü'nün bu gibi veci • 
ı:elerini zihinlerimize nakşedeceğiz. 
Çünkü bu fikirleri benimsediğimiz 
ölçüde kurtulmuş, ilerlemiş, saadet 
ve refaha er.itmiş olacağız. 

En doğru kurtulut yolunu ise, 
Erzincan'ın Ulusal Kitapsaray'ına 
girerek hepimize bir daha kendileri 
gösteriyorlar: 

- Okuyunuz, aydınlanınız. Kabil 

olduğu kadar fazla gazete getirterek 

dünyanın gidişini yakından takip 

ediniz. 

• • 
Ticeıet Ve .. ilimiz dün de 
(Uvalcılar, manjjahaacılar 

ve çividler!e konu~tu 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın
dan alınan hesap hilloisalarına göre 16-12-
1939 tarihindeki kliring hesaplu-ı bakiye -
leri. 

kanunları üzerinde vergısı 

konuşmalar yapıldı CETVEL: 1 
Türkiye Cümhuriyet MCf"kez: Bankasın -
daki kliring bes;ıpları borçlu bakiyeleri : 

Memleket 
İstanbul; 22, ( Telefonla ) - Tica-

ret Vekili B. Nazmi Topçuoğlu bu - Almanya 
.. l l . . . . f 1 A. hesaplarındaki 

gun çuva cı ar, çıvıcıler ve manı atu- borcıunw: T.L. 
racıları kabul etti. Vekil çivıcilere ve Almanya . 
ruvalcılara çaycılar gibi bir Jimitet B. heHplanndakı 
3". 

1 alacagunız T .L. 
şırket kurmalarını tavsiye etti ve bu Belçika 
takdirde kendilerine de akreditif açı- 1 Çeko-S!ovakya 
la bileceğini söyledi. Amerika'dan celp , ~~~::.~diya 
edilecek d : mirin şubat ayında getiri- Holanda 
lebileceği p e k umulmamaktadır. Çün- lngiltere 
k .. "k f" 1 h 1 d · · ispanya u amerı an ırma arı a en emırı İsveç 

Fransa ve İngiltere'ye vermekte ol - D. hesabındaki 
duklarından bahisle vaki siparişleri b

1
orcumuz T.L. 

. J sveç 
ancak nısan veya mayıs aylarında A. hesabındaki 
gönderebileceklerini bildirdiler. 1 ala~agunız T.L. 

Piyasada mahsüs bir ferahlık gö - f:;;ç~e 
rülmeğe başlamıştır. Çiğ deri 110 ku- A. ~esabındaki 
ruştan 90 kuruşa inmiş, köselenin ki· ı borcumuz T.L. 
lo fiyatı 10 kuruş düşmüştür. Bltalhya b d k" . . • .., . esa ın a ı 

Tıcaret Vekaletı ayakkabıcılara çıg •lacağ•mız TL. 
deri getirebilmelerini temin İ«iin bir Lehistan 

"k ak d" "f · Macaristan mı tar re ıtı verecektır. Norveç 

(' ' ' 111 

1 

~ 

KURUMUNUN 

Romanya 
Hususi 
Ron1anya 
Yeni 
Romanya 
Eski 
Yunanistan 
CETVEL:Z 

Miktar T.L. 

Maliye Vekili bu kanunlara dair izahat verdi 
13.585.200 

Büyük Millet Meclisi dün B. Refet Cı- 1 kilin vereceği iı:ahaun yerinde olacaimı 
nıtcz'in reisliğinde toplanmış, ruzname • ilive etmittir. 

716.000 12.869.200 ıi~d~.k_i. maddelerin müzake_resini yapmıştı~., Ziraat Vekilimiz B. Muhlia Erkme.n'ln. 
606.700 1 lkı olwn kararının ta-.Jıkı hakkındakı alakadar Ticaret Vekili arkadaımın bura

l.6~3.600 maii:batala_rın okunup kabul e~ilmesind7~ da hazır bulunmadığını ve toprak mahluJ,.. 
764.700 ! sonra bugdayı koruma karşıhg:ı vergısı Ieri ofisi münasebetiyle bu huauıta e.ıı 

3.016.500 hakkındaki kanuna ek kanun liyihasının tatminkar izahatı .ı"'icaret vekilinin ver .. 
309.800 b~ _ri~c.~ ~üzakeresine. geçilmiı ve bu. l~yi~a bilecei;ini binaenaleyh bu liyiha ü.zerind~ 

11.784.800 goruşulurkene B. Zıya Gevher Etılı ıoz ki müzakerenin Ticaret vekilinin ha.zır bu-
276.600 almı~tır. l lunduğu bir celseye bırakılmaıının muvı· 

2.942.000 

B. Ziya Gevher, müzakeresi yapılmakta fık olacağını söylemesi üzerine bu teklif 
olan kanunla münasebeti olmamakla bera- reye konmuş ve kabul edilmiıtir. Buida71 
ber, buğdayı koruma meselesine temas e- koruma kareılığı vergiıi kanununa ek k&
deceğini söylemiş ve gerek bu kanunun nun liyihası bu ıuretle baıska bir toplantı· 
tatbikatı, gerek toprak mahsulleri ofisinin ya tehir edilmiıs oldu. 

35.-400 2.906.600 faaliyeti hakkında ali.kadar vekillerin ten· 
224.-400 vir etmelerini rica etmiştir. Sualıni : Diğer lciyihalar 

3.591.500 

"BuC"dayı koruma kanunu ile yapılan 
vergiden çiftçi istifade ediyor mu ve buğ- Bwıdan sonra cezaevleriyle mahkeme 
dayımızı S~6 kuruştan a1aG:ı düıs tirmiyecek 1 binaları inşası karşılığı olarak alınacak 
tedbirler ittihaz ed i lmiş midir, e<lilmeınişse harçlar ve ıuahkı1mlara ödettirilecek yi -
a r tık bunun zamanı eelmem iş midir,. ısek - yecek bedelleri hakkındaki kanunun bazı 

366.500 3.225.000 ı lindc vazeden mebus yerine oturduktan ı ınaddelerini . d~ğiştiren layiha görüıülm.u, 
371.200 ıonra, bazı mebus lar bu suale toprak ofııi ve kabul edıldıkten sonra muamele vercısl 

1.691.700 teşkil.5.tının bağlı bulundU6, U Ticaret veki- kanununwı bazı maddclet·ini dcğiıtiren 

8.400 

201.500 

97.600 

493.900 leti vekilinin burada olınadığını aôylemiı- li.yihanın müzakeresine geçilmiştir. Ba. 
!erdir münasebetle söz alan B. Nuri Göktepe 

Bu ·sırada kürsüye gelen Maliye vekili- {~~~hn)_. halkın fakir ~ir kuoı;nının ekme • 
miz B. Fuat Ağralı buğdayı korurr.a ver _ gı .uzerındcn .alınan, bır. vergı ~al~ı~an .~\l 
c isi ve bunun tatbikatı, yani sualin kendi Jiy,ıhayı .. ~~chse J'Ctlr~ıı oldugu ıçın soz
vck5.letiyle al ;ik;:.dar olan kısmı hakkında ı lerıne ~ukumete tcşekkur ederek başlamıı. 

307 .500 A;iaiıdaki izahatı vermiştir : ve zeytın ve pamuk .mı.ntak.aI~rınd~. aynı za-
371.100 manda çıkrık ve tıisır ışlerını de goren bazı 

HUKUK iLMiNi YAYMA 1 
Bu kış için tertip ettiği seri kon
feransların birincisi 23-12-1939 i 

cumartesi saat 15 buçukta 1 
Maliye Vekilimizin izahatı 

Muhtelif memleketlerin Merkez Banka
larında tutulan kliring hesaplarındaki ala -
caklarımız 

"- Buğdayı koruma vergisinin bidayeti 
ihdaıında bu verginin haailitı muvazenei 
umwniyeye ahnnııyarak ayrıca sebebi ih

Miktar T.L. dati.ı olan mahalle sarfedilmek üzere mü -

fabrikaların beycir kuvctJeri yilkıek olduğu 
için bu kanunun ıümulüne girmediklerini 
halbuki bundan bir çok kimselerin mutazar· 
rır olacaklarını söylemiş ve bu maddenin o 
yolda delii!itİrilmesi için bir takrir ver -
miıtir. Ankara Halkevinde 

İstanbul Üniversitesi Rektö-
rü Profesör Cemil Bilse! 

tarafından verilecektir. Mevzu: 

Tanzimat ve beynelmilel mü-

f 
\., 

naaebetlerimize teairi 

Bu konferanslara davetiyesiz 

girilir. 

il 111111 "' il il ... ) 

Memleket 

Estonya 
Lctonya 
Litvanya 
s.s.c.ı. 
Yu~oslavya 

vazenei umumiye haricinde bırakılmıştı. 
34.300 2'.iya G~vher arkadaıımıı:ın işaret ettikle-
1-4.700 :ı veçhıle. esasında buğday zararına ve 
2.100 j ılm! ve zırat mevzulara tahsiı edilmiı o-

Bütçe eneli.meni mazbata muharriri B. 
Salih Yargının vcrdi&i izahattan sonra 
bu hususta daha bazı hatipler aöz: almıı • 
lardır. Nihayet Maliye vekilimiz B. Fuat 
Ağrah kürsüye gelerek bu llyiha hakkın· 
da da aşağıdaki izahatı vermiştir : 

Maliye Vekilimizin sözleri 

359.900 l~n b~ vergiden diğer bazı itlere de sar-
123.000 fı>:at ıcra~ını terviç eder surette müvazc

neı umumıyc ve diğer kanunlara hüküm 
konulmuştu. Bilihare bundan şuraya bu
raya sarfiyat icrasına mahal bırakmamak 
üzere ve umumi prensip mucibince mü -
vazenei umumiycye alınıp bu.;day zararı '.- Arkadıılar, bendenizin maruzatımı 

lngiltere':nin aldığı üzümler 
lneiliz iaşe nezareti tarafmdan İzmirden 

10.000 ton üzüm satın alındığı ve yakında 
ıevkiyata baıslanacağı haber alınmıştır. 
Fransız şiıilcetleri de lzmirden tütün al • 
mı ya baılamıılardır .. 

muz Erzincan ovasını bataklıklar • r-------·---------

~~~~:~;:~:~it~~E::~~~~~r~~r:: \ı r::::::: ::::~::: A . v Al 

maliyecilik. varidat zayi olacaktır. Kıska.
için her ne l izımsa orc..tlan usulcn sar!e - nıyor diye telikki etmemenizi istirham ~ 
dilmesi daha muvafık olur mütalcasiyle derim. Orta yerde mcvzuubahı olan mese
bu vergi mü.vaz~nei u_mumiye meyanı~a Je ~udur; muamcJe vergisine ait eski kanu
al~mıştır. Nıtekı~ bugday zararına ~.e 11"' numuuJa, Antalya mebuııu Muhteremi Ra· 
lo ınşaatı k.arşıh&.ına muhtas olll'!ak uzere , ıih arkadasımız pek iyi. haurlarlar, kuvvd 
her ıcne butçelerınc ayrıc~ tahs.ısat .ko • ı muharrikelcri S beygire kadar olanlar mu.
ı:ulmaktad~r. Konulan tahsıs_at ~·~ mılyon af tutulmuştu. 937 senesinin zabıtları u ... 
hradır. z.ıraa~ . Bankası şımdıkı toı;>r~k 1 zun uzadıya mütalea buyurulurıa bu hu· 
~ahsullerı ofısı n~mın~ ~lan te1ekku~u~ susta yapılan münakaşalar görülür, bililıa.
id.are etmekte oldugu bır ışı ~apmak~a ıdı. re yapılan tadilitla fazla kaçakçılığa mey. 
Zıraat Bankası, ~anu.rı;u ~ucıbınce ıcabc- <~ı n verilir, fabrikalara sermaye yatıran • 
den yerlerde •. ya~ı v~kale~ın - o zaman ~k- tara karşı gayri meşru bi rekabet ac;ılınıa 
tl~at v..ıd.let.ı, .._rnd• Tunı.ıı:.t. veki.l.U. - t hfn r 1p ,. -.rı:t::t ın ,,,. 1"'"' .. _ '"111"1&3• 
gosterecegl yerler~e mubayaa merket le (ı de edilmişti. Binaenaleyh elimizdeki ka. 
açacak, halktan mubayea edecek, ondan nuna göre 10 beygir kuvvci muharrikcıi 

Maliye memurları · arasında 
devam edılmekte bulunmuştur. Neh- • • • _ 
rin taşmasına mani oımak için do Denızlerdekı şımal 

• 
ayın, erfi ve • 

seddeler yapılmaktadır. Bunlar ta • 
mamlandıktan sonra 35 kilometre 
uzunluğunda ve 21 kilometre enin
deki güzel ova 6500 hektar arazi ka
zanmış olacaktır. Munzur, Keşiş ve 
İspikör dağlarının yüksek tepele -
rinden inen sel suları da zaptolu -
nunca esasen bağlık ve bahçelik o
lan Erizncan'ın Sıvas'tan Erzuruma 
kadar bütün hat boyundaki vilayet
lerin sebze ve meyva ihtiyacını kar
tılıyac;ık bir zirai kabiliyet kazana
cağına neden hükmetmiyelim? 

R enk renk kuşların, cins cins 

kaynakların ve yanık şarkıla
rın diyarı olan Erzincan'a yaklaıı • 
yoruz: 

Erzincan'dan, Kemah'tan ... 

Hava yumuşak ve düzlük o ka -
dar devamlıdır ki şu dönemeci kıv
rılınca trenin lıı'larmara ile kucakla· 
ııvoreceği ıanılır. Karşıki yamaç -
!ardan akisleri tekrar bize kadar ge
len iki tiz düdükten sonra Erzincan 
istasyonu ile karşılaşıveriyoruz. 
Şehre giden uzun yolun iki tarafın
da mektepliler ve halk intizamla sı
ralanmış, büyük misafiri istikbal 
ediyorlar. Resmi ziyaretler. şehirde 
kı•a bir cevelan ve aonra çarşı .•. 

Ah, bu çarşı! 
Ve, çarşının ah, bu çamuru! 

Çamur, çamur, çamur... Sanki 
Norgah, Çermik, Mollaköy, Çulha -
sa bataklıkları bütün çamurlarını 

şehrin sokaklarına dökmüş ve bu
nunla da iktifa etmiyerek Fırat'ın 

sulariyle onları sulandırmı~lardır. 
Eski Sivas, çamuriyle meşhurdu, 

ve bu şöhreti şöyie hikayelerle can
lanrlırılırdı: 

''Bastonuna davanıp çizmelerine 
güvenerek yaya kaldırımında zar 
zor ilcrliyen bir yolcu, caddenin kı
y11ında gözüne ilişen bir şapkayı 
kaldırınca altından bir insan kafası 
z'.lhur cttiği!1i h3yretle görmüs, ve 
rarnurlara ba•m·s olduğunu anıarlı
ğı heınşeri slni bin zahmetle kurtar
mıya muvaffak olmuş. Olur a. de -
meyiniz ve çamurdan çıkanın şu söz· 
)erini dinleyiniz: 

- Beni çamurdan çıkarmanıza 

teşekkür edor;m, fakat daha aşağı
da atnn kalJı, birlikte onu da kur· 
tars2ydık ! 

:j hndıki Erzincan eski Sıvaı'ı 
Çı')ktıtn unutturmu~tur. 

Ve Erzincan ' ı ziyaret edenler, 
ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsun
lar, bu çamur1u sokaklarda - imkan 
bulabilir de • beş dakika dG!aştıktan 

a 1 er 
f t d d • ıonra ıat : ,ı arze~.tcek arada zarar ~asıl olanlar muaf tutulmuştu. Bu defa kurul .. 
lr 1 na Si CVQ m e IYO r Maliye vekAleti, memurları arasın- ne Akçadağ malmüdürü A. Hamdi Balan- olucsa bu zarar butçcden, kon.an tahsısat- tayda vuku bulan teklif üzerine yapılan 

Dun lehrı.mizde hava •ok bulutlu ıe• • d "d ba t · t f" be h, Rize muhasebe müdürlüğüne Elazığ la odenccek toprak ~W,sullcrı ohsı ka - müzakerelerde halk ve köylü ihtiyacı için. 
• ed k.,. a yenı en zı ayın, er 1 ve ca- muhasebe müdürü İsmail Çilingiroilu. nununda bu yolda hukum konulmamışt~r. su iJe i'liyen değirmenlerin bulunmadıj:ı 

mi1, rtizgir •imalden ıaniy e 9 metre a- yişler yapmıştır. Bunları ıırasiyle ya- Yozgat muhasebe müdürlüg- ünc Rize mu- 1 Ve b. u yolda muamele 01.una~~lmektedı_~· yerlerde ufak motorlu deg'irmen!crin 30, 
dar hızla esmiştir. En yüksek sıcaklık 3 1-t k h ıı f t kk l 
derece olarak kaydedilmi1tir. Yurdun bil- zıyoruz: hasebe müdUrii M. Tevfik Erdem, İzmir a.z_ı!le, topra~ . ma su erı o ısı eşe u 35 - ki ıonra 40 da karar kılındı - 4C bey-

defterdar muavinliğine İzmir muhasebe e,u ıı;ı zama~ ~ıraat Ban_kasınca bu yolda gir kuvci muharrikeıi olanlara kadar bu 
tün bölcelerinde bava kapah ve karlı gec;- Terli edenler: müdürü İbrahim Hekimoğlu, lzmir varidat mubayea edılmış stok ~alınde bulunan but- muafiyetin çıkarılması için karar veril .. 
miştir. Son 24 ıaatlik yağışların metre mu- kontrol memurluğuna Foça malmüdürü dayları oraya ~evre~tı. Bunlardan hasıl di. 
rabbaına bıraktıkları ıu miktarları Pinar- Ankara icra muhasibi BB. Kemal Üner, Hallı Hünler, milli müdafaa vckileti ka- olan parayı hazıne Zıraat Bankasına borç-
hiıarda 12, lstanbulda 11, Geliboluda 8, 1 1 1 · ah b k 

M . 1 d 20 A d da 5 Al stanbul tahakkuk ıube ıefi Galip Aytai, ra muhaıcıbe müdürlüğü memurluğuna ik- landı. Ya!li s~r.mayeııne m ıu en topr. 
Siirttc 33, uı a a ' y ın 1 ' a- Antalya tahakkuk ıube ıefi Ahmet Gür- tisat vekileti muhas.ebcıi memuru Kemal mahsullerı of ısıne o kadar para verdı. "Neticeyi tatbikat gösterecek" 
ıehirde 12, Tavasta 18• Amaıyada 14• San- kan, Urfa varidat müdürü Seyfi Sülün, 1Ergün, Urfa gümrük muhasipliıiine Kars Kezali~ o ısekilde siloları bu idareye 
dıklıda 11, Aksa.rayda 8• Alanyada 3o, Dört Ankara varidat kontrol memuru Nezihi •&ilinrük muhas ·bi Rıza Kavrukoğlu, Derik dcvrettı. . . Bugün 4-0 beygirlik kuvvei muharrikell 
yolda 23, Mersinde 15, Adanada 31, diğer Akyüz, Divanı muhasebat müddeiumumi- malmüdürlü f. üne Başkale malmüdürü Os- \ Devre kadar, yanı toprak mahsullcrı O· değirmenler için muafiyet teklif ediyoru:ı. 
yerlerde 1-7 kilogram arasındadır. muavini Sezai Erkut, maliye muhasebe man Balcıoğlu, Artuva malmüdürlüG:üne !isinin teesıüsilne kadar hazinenin buğday Açık surette arzediyorum ki bunun neti-

Kar O··rıülerinin kalıntılı Geliboluda 1, 1 · ı · k ı · ı k t · ı"yı· mı· olacak fena mı olacak tatbı· 
D. m.üdilr muavini Hilan. il Nalı;:a, Ankara va- Şiran malnıüdüriıi Ali Türker. zararı v.e_ . sı o ınşaat. arşı ı~ı o ara c - cesı · • .. 

Bayburt ve Sivasta 2, ınar ve Çubukta rıdat müdürü Fahrı Erıeren., Seyhan ta- dıye cttıgı para 5,5 mılyon lıradır. Bu yol· kat gösterecektir. 
30, Emettc 4, Elbistanda 6• Hunus ve Ga- hakkuk ıube ıefi Cevat Sertdemir, Kon- da toprak mahsulleri ofisi teşekkül ettiği Yani -'40 beygire kadar çıkardıiımııdan 
z:iantepte 10, Ardabanda 12• Sarıkamışta ya varidat kontrol memuru Sami Oktar, Yeniden tayinler: vakitte ona devrolunan ıtoklar ve silolara 1 dolayı bu gibi değirmenlerin adedi arta • 
42R, Uu .. 111u1dralğadra •8ı·m2 as 1an1t5i 1m1. ~~~~f~den Trakya Kozluk malmüdilrü Sami Silihdaroilu. Zat işleri müdürlüğü daktiloluğug"una 

1
•1k tak<lir olunan kıymet dahi 9,.s mily~ lira. cak ve büyUk fabrikalara rekabet kapısı 

• k u H" · B 1 k" . . dır. 1.1inhaysülmecmu 15 mılyon hra tu· açılacak ve bu yüzden arkadaşlar telle 
Eıe "'ölO'cleriyle Karadeniz .kıyıları.nda Nak/olunanlar.· me tep mezun useyın ayaa , ıe ızıncı . k abd" d 1. d' 1 L " • kl d d ğ .. hasebe kiti li.. r tar, . \ gostererc aman t ıt e e ım ıye c .... 
kuvetli ve yer yer fırtına şc ın e, 1 er tHu~cn. mÖ der Ordup h g~ ıse kme

1
z_:unu 1 Hazinenin şimdiye kadar buğday ve sılo lifte bulunacak on, bulunmıyacaklar mı. 

bölcelerde umumiyetle kuvetliee e'lmiştir. Gercüıs malmüdürlüğüne Pervari mal - useyın "ııkc~c i , ,a~ıne avu at _.ıgın~ işi için yapuE;ı sarfiyat ve borç bund8:n bilmiyorum. Bugün '40 a kadar olan deiir-
Karadeniz, Marmara, Ece denizleriyle kıs~ müdürü Sıtkı Erkul, Gümrük ve inhisarlar BOehrdu mBalaban var"Zd•tıgından mildu.~taı·~ı ibaretti r. Bu bendenize taalluk eden bır menlerin adedi 200 Ü mUtecavizdir. 
men de Akdcnizde dün başl!Ya:n şimal fır- ":ckilcti muhase.be memurluğuna ~.al.~t .<;'t.C.: - ·· . r~m. a. . '. •vı. a ~um~. ur U· cevaptir. Fakat Ziya Gevher arkadaşımın 1 E . S k N 1 d 1 
tınası bugün de devam etmıştır. 1 lık, devlet demıryolları umum mudurlu&u gu ıkıncı mumeryızlıgıne sıysal bılgıler 0 • 1 . t d .. b d . ·ıdi r Onun istediği ya. mın aza - ere er e 

En yükıck sıcaklıklar Bodrumda 9, Ada- maliye ve muh:ısebc da iresi muhasibi Ba· kulu mezunu Si.ıleyman Barda, varidat u- ası 19 e ~ğı u 1 ec:~ kadar mübayeat mer- Maliye vekili - Mevkilerinin Estesi e.-
nada 10, İıkenderunda 11 Antalya.da 14 lıkesir muhasebesi muhasipliğine, Adana mum müdürlüğü memurluğuna ıiyasftl bil- ~ay~ n;er eim 0 aca Mübayea lüzumu kadar timde yok. Yalnız 10 beygir kuvetinde o
dercce kaydedilmiıtir. ' muhasebesi muhasibi lımail Hakkı Tek- giler okulu m~zunu Halit Yaıı,ar, Polatlı ez frı açı m~>:or. l h erelerde ve ne lan değirmen adedi 123. 11 den 20 ye ka· 

ay, D. D. Y. maliye ve muhasebe dairesi !hazine avukatlıtı;ına Polatlı mahkeme zabıt ~a~ı mıyo·b ınaena :Y . ~ard r Ve ne dar 202, 21 den 30 kadar 135, 31 den 40 
muhasipliğine Eski$ehir D. D. Y. muhaae- kB.tibi Hasan Çelik, Erzurum hazine avu- ~katr muilbayea mder1. czı kt 1

1 • dır Bu a kadar 75 tanedir. Dikkat ediyor musu -
b · h "b' M F "k . y ·· .. k B" .. 1 • E _,1. . mı ar m ayca c ı ıyor no a arı . B . k . .k ld"k d 1 e sı mu ası ı . ı rı uzua , _ıngo 1 katlıgına rzurum w.ı ıye meslek mektebı .. 11 a k T. ar t Vck·li arkadaşım nuz? eygır uvetı yu s_e ı çe a et er 

İzmir' de yang•n defterdarhiına Samsun tahıil5.t mı.idürü muallimliğindcn açıktan Ömer Olgun, Kay· sua ere n~·~ · ~c de . . 1 aliye kısmı azalmaktadır. Çünkü fabrıka halini alacak 
Süreyya İrten, Eliı:ığ defterdarh~ına Sam-

1
1 &eri hazine avukathi?°ına Pınarbaşı hi..kimi ~<:vap v:Je 1 

.
1
:· . e~;~ıbın d1; ibarettir derecede değirmen vücuda gelmektedir. 

lzmir, 22 a.a. - DUn egce 23.16 da sun varidat müdürü Ali Suat Kutat, üçün- Emin Bilge, Samsun hazine avukatlığına ıçın arı ecegım ız un n '" Şimdi buna nazaran okudu~um listeden do 
Kemeraltı camii arkasında Mıhcılar çar· cü umumi nıüfettitlik maliye müşavirl itCi- Kars sorau h3Kımliiinden mi.liitafi Mahir lQyihanın müzakeresi sonraya anlaı;ılacağı veçhile bunlardan 535 adedini 
şısında mobilya imalithaneıinde yanc-ın ne varidat umum müdürlü~ü şube müdürü ı Tükay, İl:mİr hesap mütehassıslığına "tica- muaf tutınaktayız. Her değirmen.in başın-
çrkmış ve y:ın1r1n o esnada şiddetle esen Nazım Kip~r •. ~nkara ı~v:azım imirliği mu- ret vekileti İz!!lir ıtandardizasyon mü- kaldı da maliye bir muhafız ve kolcu bulundu· 
rüzgarın tesiriyle büyük bir tehlike ar • hasebe katıplıtıne sekııınci tümen muha- ldiirliliil kontrolu Salfilıattin Aydın, mer- racak değildir. Mı.irakabe bu yolda gtiçle.. 
zetnıiıtir. İtfaiye yanaını mevzileıstirmi- sebe kitibi Sa<li Kuleli, Manisa tahsili.t ·kez daireleri muhasebe müdür muavinli - Jıllaliye Vekilimizden sonra B. Emin Sa- oecektir. 2 taş koynıuştur, kapatmayın. 70· 
ye muvaffak olmuştur. Yangının sebepleri şefi itine Manisa tahsil kontrol memuru ı ğine münakalit vekaleti zat işleri ıicil ee- zak da söz alarak buğday meselesi etrafın~ 80 beygir dahi olsa müsamaha edin der ... 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. ı J'levzat !dil, Elizı'1 muhasebe müdürlüaj,ü- fi Nihat Arkan tayin edilmiılerdir. daki mi.ıtalealarını sOylcmi~ ve alakadar ve- seniz işin ic;irıden çıkılmaz. Tasirhanede -
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Bir halk kitabı : Sosyoloji 
Kemalizm rejiminde halk, efen

didir. O sebeple en büyüğümüzden 
başlayarak birçok mühim şahsiyet
/erimiz sık sık halkla temJ•a, onun 
ayağına giderler. 

Osmanlılık devrinde köylü, gü -
ze/ yapı ve bayındırlık görmek için 
upuzun yolları geçmek, saray ve 
konak kapılarına ulaşmak mecburi
yetinde idi. Şimdi deıniryolu, şose 
ve bayındırlık en Ucra sayılan nok
talara kadar va•ıl olmadan yolun • 
dan kalmıyacaktır. 

Bütün bunlar gibi, edebiyatımız 

ve ilmimiz de şehirli ve koy/U hal
kımızın ayağına kadar gitmek mec
buriyetindedir. 

Bu satırları bana ilham eden, dün 
matbaada bir arkadaşın masasında 

görüp okumak üzere aldığım bir ki
tap oldu Bu eser, Profesör lsmail 
Hakkı Baltacıoğlu'nun " Halk ki
tapları ., ndan birisidir ve sosyoloji 
gibi ehemiyetli bir mevzuu ele al
mıştır. 

Müellif, eserini otuz senedir ye
tiştirdiği e•ki talebesi, ayrıca öğ-

retn1ck ve öğrenrnek davasında bu· 
lunan vatandaşları için yazdığını 

söylüyor ve diyor ki : 
" , ... Kitabımın eksiksiz ve ku

sursuz bir eser olduğunu iddia ede
cek kadar basit bir adam değilim. 
Bununla birlikte, hiç olmazsa, ilmi 
plfin, ilmi tasnif ve ilmi izah ham
lesini taşıyan şahsi bir travay ol
duğunu söyliyebilirim. 30 yıllık 
müellif ve altı yıllık gazetecilik 
işinin kazandırdığı acı tecrübeler
den sonra eserimi kendım bastır

dım, kendim satıyorum ve kendim 
tanıtacağım .•. , ., 

Eser, mademki, halk için yazıl
mış ve çok önemli bir mevzuu ele 
almıştır. Benim okurlarıma yapa
caifırn tav3iye şu : 
Kitabı bastırmak için müellifin 

katlandığı zahmeti ona kafi görü
nüz. Satın almak ve başından sonu
na kadar dikkatle okuyup inceledi
ği bahisleri tanımak da sizin üzeri-

nize alacağınız iki himmet olsun / 
••• 

Soğuk kütüphane! -- --- ----
Bir lstanbul gazetesinin okurla

rından birisi, lstanbul kütüphanele
rinin soğukluğundan şikayet edi
yor. 
Soğuk kütüphane, müthiş birşey; 

fakat herhalde soğuk kitaptan daha 
müthiş değildir / 

••• 
"Kolombus" un intiharı! 

Yeni çıkan bir dbiri kullanalım, 
.. intihar eden ,, alman gemileri ara
sına 32.562 tonluk koskocaman 
bir transatlantik de karıştı. Ne di
yebiliriz ? Toprağı değil de, suyu 
bol olsun ! 

Fakat bu geminin tonunun fazla
lığı ve intiharından başka bir husu
siyeti de adıdır : " Kolombua ,. / 

MalUm ya, bu isin1, Amerika'yı 
keşfeden adamın ismidir. 

Kris~ol Kolonıp, Okyanus'un müt
hiş dalgaları içinde bu kadar sıkın-
tılara göğüs germiş bir adamdı,· o
nun adaşı bu derece yufka yürekli
lik gö:;termemeli idi 1 

*. * 
Altın - demir devri! 

Türk şaırı Melımet Emın, çocuk
lu{;un1uzda okuyup ezberlediğimiz 

bir şiirinde : 

- Altın, altın ! 
-·Yok arkadaş. sen bu fikri değiştir! 
AJtın devri çakan geçti, ısimdi demir 

devridir. 

demişti. 

Fıkra muharriri Bürhan Cahit 
ise yeni harplerin ortaya çıkardığı 
döviz, kredi, kliring gibi meseleler
den balıscden bir yazısınd.ı zamanı
mıza " altın devri .. diyor. 

Galiba, iki iddia da doğrudur : 
" Den1ir için altın devri ,, nde ya
şıyoruz. 

T. t. 

kiler na:.ıl vergi vererek: kazanmak-ta idi .. 
seter bundan sonra da eğer hesabına a:e -
liyorsa devam ettirir, değilse ayrıca de· 
i::irmen aç&ııt, diğerleri &ibi muafiyetten 
istifade etsin. Neden dolayı ayrı motör 

1 Fetirmedcn bu motörle muafiyetten isti -
fade etsin? Bendeniz diğer sermayedar
Jarı ezmemek noktasından ve kontrolü it
hil noktaıundan pek muvafık &örmüyorum.. 
Arkadaşlarım da buna iştirak ederlerse 
takrirlerinden sarfı nazar buyurmalarını 
rica ederim.,. 

Bu izahat üzerine Nuri Göktepe vcrdlıl:l 
takriri geri almı:; ve reye arzedilen liyiba 
aynen kabul olunmu!ftur. 

Bundan sonra viliyctler idareıei kanu -
nunun 62 inci maddesine bir fıkra illve e

l dilmesi hakkındaki layiha ile, lüzumu ha· 
1 !inde yeni askeri ınuhasebccilikler teşkili 
için Maliye ve:tilctine 11elıihiyet veren 
lilyihanın birinci müzakeleri yapılmış ve 
ay··-cn kabul ed ı lmi ştir. 

Meclis, pazartesi giinü saat 15 de top • 
lanrnak üzere dünkü ic;timaına nihayet ver
miştir. 

Damga resmi hakkındaki layiha 
ruznameye alındı 

Damga resmi kanununda bazı tadititı 
ihtiva eden kanun l;iyihasının encilmenlcr
deki müzakeresi bitmiş ve l.iyiha ruzn.a • 
meye alınmııı;tır. 

ÇAG R 1 
X Meclis Hesapları Tetkiki Encil

meni bugün saat 10 da toplanacaktır. 
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23 - 12. 1939 
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Alman - Rus tesanüdü 
23 ağustosta aovyetlerle Alman

ya arasında saldırmazlık paktı im-
2alandığı 2aman, herkesin ağzında 
dola§an sual §U idi: 

- Acaba bu pakt, iki devlet ara
aında ıümullü bir İ§ birliğinin baş
langıcı mıydı? Yoksa pakt bir it 
birliğine deliılct etmiyor da yalnız 

Alman - Sovyet münasebetlerini 
normalle§tiriyor muydu? Diğer ta -
raftan eğer hakikaten it birliğine 

deliılet ediyorsa, bunun hududu ne 
olacaktır? 

ltalya hariciye vekili kont Çi
yano tarafından söylenen nutuktan 
anlıyoruz ki, Almanya, nisan ayı 

içinde sovyetlerle temaaa geçmiş
tir. Ve bu temasın hedefleri hak
kında ltalya'ya mah'.'lmat verirken, 
Sovyetlerle Almanya arasında bir 
it birliği bahis mevzuu olmamış. 
Almanya, aovyetlerle kendi arasın
daki münasebetler gergin kaldıkça, 
demokrat devletlere kartı zayıf bir 
vaziyette bulunacağını ltalya'ya 
bildirmİ§. Çiyano bunlan söylüyor. 
Acaba Almanya, Sovyet • Alman 
münasebetlerinin istikbali hakkın -
da ltalya'ya bu teminatı verirken 
doğruyu mu aöylüyordu; yoksa İ
talyanları aldatıyor muydu? Bunu 
bilmiyoruz. Şu muhakkaktır ki Al
manya, Sovyctlerle paktı, harbe 
mani olmak için imzalamııtır. Pak
tın imzası üzerine Polonya'nın tes
lim olacağını, her halde İngiltere• 
nin ve Fransa'nın Polonya'ya yar
dım etmiyeceklerini ve harp çıkmı
yacağını zannetmişti. Harp çıktı. 
Almanya beklemediği bir vaziyet 
karşısında lmlrnca evelce anlaımı§ 
olsun veya olmasın, aovyet manevi 
yardımının devamını temin etmek 
için, Baltık havzasındaki ııovyet te
tebbüalerine kartı lakayt kalmak 
mecburiyetini hissetti. Sovyetler e· 
velce üç Baltık memleketini nüfuz
ları altına aldılar. Fakat it burada 
kalmadı. Finlandiya ile meıgul ol
mağa baıladılar. Finlandiya teşeb
büsünün Almanya'da iyi bir akis u
yanar:rmıyacağı zannedilmiıti. Ve 
resmi olmıyan alman mahafilinde 
Finlandiya harbinin elim bir intrba 
uyandırdığına ıüphe yoktur. Başka 
türlü olması tasavvur edilemez;. Bu
nunla berab r, İngiliz ablukasının 
.:..ı..ı-a.ı---~ı-.-.c. _ _. ...... _ _ _ 

vaziyeti zorla§tı. Sovyetlerin Fin
landiya te§ebbüsüne baılamalan ile 
lngiltere'nin ablukayı ıiddetlendir
mesi arasındaki tarih yakmlrğı bir 
tesadüf değildir. Bu tazyik kartı· 
aında Almanya, yeni aovyet teıeb
büsüne kartı evela lakayt kalmıya 
hatta biraz sonra lakaytlikten de 
ayrılarak tedricen ona yardım eder 
bir vaziyet almıya mecbur. kalmış
tır. Almnnya'nın sovyet dostluğunu 
kaybetmekten ne derece korktuğu
nu anlamak için ıu hadiseyi hatır
lamak kafidir: Finlandiya harbi 
baılar başlamaz, bu küçük memle
kete her taraftan yardım gelmefe 
başladı. Sovyet gazeteleri, Finlan -
diya'ya Almanya'dan da tayyare 
geldiğini yazdılar. Ve bunu hayret· 
le telnkki ettiklerini ilave ettiler. 
Almanya derhal ve ıiddetli bir li
aanla bu haberi resmen tekzip etti. 
Ve bundan sonra transit olarak bile 
Finlandiya'ya Almanya'dan harp 
malzemeai geçmesine mani oldu. 
Hatta Finlandiya - Sovyet harbinde 
bitaraf kalmalannı temin için ls
kandinavya devletlerini tazyik et -
meğe başladı. Ecer lsveç bu Fin • 
Rus harbinde bitaraf kalıyorsa, bu
nun sebebi rus korkuau değil, alman 
korkusudur. Binaenaleyh Almanya, 
Fin harbinde sovyetlere müsbet 
yardımda bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Finlandiya harbi, 
aovyetleri demokrat devletlerden 
biraz daha uzaklaıtırmııtır. lngil • 
tere'nin Almanya ile meıgul iken 
sovyetlerlc bir mesele çıkarmak is
temediğine ~üphe yoktur. Bunun i· 
çindir ki İngilizler şarki Polonya'
nın iıgııline göz yummuılar. Üç 
Baltık memleketinin akıbetinden 
dolayı da Rusya'dan ziyade Alman
ya'yı mesul tutmuılardı. Fakat Fin
landiya'ya karıı giri~ilen te§ebbüa 
lngiltere'yi aliıkadar etti. lngiliz
ler devletler hukukunun müsait ol
duğu nisbctte Finlandiya'ya yardım 
etmcğe baıladılar. Silô.h, tayyare ve 
gaz maskeleri yolladılar. Bu aovyet
leri gücendirdi. Ve aovyetlerin Fin
landiya'da maruz kaldıkları zorluk 
arttıkça, lngiltero'ye kartı iğbirar 
da arttı. Sonra ·sovyctler Milletler 
Cemiyetinden uzaklaştırılmalarının 
mesuliyetini lngiltere'nin ve Fran -
aa'nın omuzlanna yüklettiler. 

Bu suretle Finlandiya i~inde 
maddi zorluk ve manevi yalnızlık 
içinde kalan sovyetler demokrat 
devletlerden ayrıldıkça, daha bü-
7ük maddi zorluk ve manevi yalnız· 

ur us -~-,, •........................................... \. 
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SARI KİTAP CIKTI 
...> 

Garp cephesinde 
vaziyet sôkin 

Eransız gazetelerinin Hariciye Nezaretince 

dün ne~redilen k!lap hakkındaki yazdan 

· Cümhuriyel 
Yalnız karıılıldı ha va 

f 1. . k d d•Jd• Balkan tesanüdü 
aa ıyetı ay e 1 I YUNUS NADİ, İtalya hariciye na • 

Faris; 22. a.a. - Havas ajansı bil-ı-

diriyor : IA AOR.IYATİ K VE 
Hariciye nezaretinin neşrettiği sarı 

KARADENİZDE 

Paris, 22 a.a. - 22 Kinunuevel fransız 
sabah tebliği : 

1ııare değer bir ıey yoktur. 
Fransız ak§am tebliği 

Paris; 22. a.a. - 22 kanunuevel teb
liği : 

Gündüz kara cephesinde heyeti u
mumiyesi itibariyle sükiınetle geç -
miştir. 

zınnın nutkunu mevzuubahis etmekte -
dir. 

kitap bütün Faris matbuatının başlıca 
mevzuunu teşkil etmekte ve Avrupa 
harbının patlaması mesuliyetinin Al -
manya'da olduğunu parlak ve itiraz 
kabul etmez bir şekilde gösteren bu 
kitap etrafında mütalealar yürütül •

1 mektedir. 

İki taraf tayyareleri oldukça 
him faaliyet göstermişlerdir. 

Bu nutuktan, harbin cihanşümul bir 
hale gelmesine İtalyanın muarız olduğu 
kat[ mlinaınnı çıkaran muharrir, Roma
nın balkan ve Tuna statıikosunu ihlil 
edecek her nevi harekete liikayit kala
mıyacağını söyliıyor ve İtalyanın. her
hangi bir taviz mukabilinde olsa bile, 
bu havaliye karşı yapılacak bir istila 
hareketine lakayit kalmasına imkan ta
savvur etmiyen muharrir, böyle bir ha

mil - reket bedelinin Adriyatik ve Akdeniz 

Siddetli Hav as ajanaına göre 

olacagını söyliyerek dıyor ki : 
'.Balkanlarla İtalyanın en yüksek men

faatleri işte burada birleşmektedir. İ
talyan siyaseti bunu henüz vakti iken 

Petit Parisien gazetesi baş muhar
riri, sarı kitabın, onu itina ile okumak 
sabırnı gösteren fransızlara ve bitaraf 
lara kuvetli bir teselli menbaı olaca -
ğını söylüyor. Başmuharrire göre, bu 
kitap, Fransa'nın harba mani olmak ü
zere, uzlaşmanın ve alicenaplığın son 
haddine kadar gittiğini gösterecek ve 
harbın bütün mesuliyetlerinin, Hitler 
ve müşavirlerine yüklendiğini, inkar 
kabul etmez bir delil halinde isbat e -
decektir. 

.... 

fırtınalar 
Paris, 22 a.a. - Havas Ajansına 

askeri vaziyet : 
göre butün dunyaya söylüyor ve butün bal

Manevi kıymetlerle habis 
kuvetler arasında ... 

Belgrad, 22 a.a. - D.N.B. ajansı bildi
riyor : 

Dalmaçyada ve Bosnada fırtınalar hü -
kiim sürmektedir. Adriyatik denizinde sey
riı;efer çok az olmuştur. Ualınac;yada da
hildeki telefon hatlarının büyük bir kısmı 
harap olmuştur. Daı::lık mıntak:alarda kar 
yolları örtmektedir. Yollara fırtına ile 
dolan karların ve yıkılan kayaların te -
mizlcıımesi yüzünden deıniryolu münaka -
Iatı çok teahhurla yapılmaktadır. Fırtına, 
Naçvic;a yakınında, bir marşandiz treni -
nin ~oş yedi vagonunu dcvirmi~tir. 

Muh:ırrir eliyor ki: Bir gemi batlı 
Eski Bertin elçimiz Coulondre'un B"k 22 D N B a1·anıı bildi -

J u rea. a.a. - . · · bu telgrafları ve bu raporları ules riyor : 
Cambon'a ve Doktor Barrere'in meş- 1 Şiddetli bi; kar fır~ınası: dün Ka~ade : 
h f ı d t 1 .. d nizde ve a11ngı Tuna uzereınde seyrıseferı 

ur say a arı yanın a aı:ı o 0Jı ~- yer durdurmuııtur. lngılız ban.dralı Tomisa 
almıya Hiyık selaset ve dırayet numu- Sahrınç gemisi, Giurcin petrol limanı ya-
neleridir. kınında batmıştır. Müteaddit vapurlar. ve 

· · d M römorkörler hasara uğramıştır. Sahılde 
Excelsıor gazeteaın e, arcel Pays hararet derecesi sıfırdan aşağı on beşe 

tarihin, &arı kitap sayfaları kadar mü- dü~muştür. Bükreşte bütün trenler mü
essir sayfaları pek az miktarda ihtiva him_ teahhurlarla çelmiştir. H~kii~et mer-

~ğ· · b 1. k ·· l d k ke:ıınde fırtına oldukça ehemıyetlı hasa -
ettı ını e ırtme te ve şoy e eme te- rat yapmıştır. 
dir: • 

" Bazan nefret ilrpertileri geçire · 
rek okunulan bu vesikalar, medeniye - Alman - Romen ticaret 
tin istinat ettiği manevi kıymetlerle, 

onları iblisane bir şekilde red ve in -
kar eden habis kuvetler arasında, asır
lardan beri cereyan eden mUcartelell 
rin en hailelisini göstermektedir. 

Sulh için gayretler 
Sarı kitabın kısa mukaddemesi, 

Fransa ile İngilterenin ve en son ola
... ~ nnlsırl<>..har.alw.• İhluıaft•" aul\.o,. 
kurtarmak için biltiln gayretlerini sar-
fettiklerini ve uzlaşma emelini en son 
hadde kadar götürdüklerini isbat et -
mektedir. Hitler, Fransa ile İngilte -
renin Polonyaya karşı aldıkları teah -
hütleri yerine getirmek hususundaki 
azimlerine muttali olmadığını iddia e
demez. Fransa ile İngilterenin ahde o
lan bu vefaları, harbın mesuliyetini 
Londra ile Parise yüklemek hususun
da alman propagandasına mevzu teş -
kil etmiştir. Fakat Fransız sarı kitabı, 
Avrupa harbını bile bile tutuşturanın 
Almanya tarafından tutulan şiddet po 
litikası olduğunu, reddedilemez su -
rette tefsir eylemektedri. 

Almanya'da iki 
tren çarpıştı 

10. Ölü yüzlerce yarah var 
• 

Berlin, 22 a.a. D.N.B. Ajansı bildiriyor: 
magdeburı'a yakın Genthin garında bir 
tren musademcsi olmuttur. Kaza, gece 
sant bir raddelerinde olmuştur. Berlin
N eukirchen - Sarre - sürat katarı Gent
hin garında Berlin - Kolonya ıürat kata
rına çarpmıştır. birinci trenin lokomo -
tifi ile altı vagonu ve ikinci trenin dört 
vagonu yoldan çıkmıştır. Her iki tren 
tcmamile dolu olduğundan 70 kişinin öl
müş, yüzlerce kişinin yaralanmış olma -
sından korkuluyor. Devlet demiryolları 
Berlin mıntakası reisi kaza mahaline ııit
miştir. 

İngiliz radyoları 

Türkiye'den bahsettiler 
Londra; 22. a.a. - Bütün radyo spi

kerleri bugün Türkiye, Fransa ve İn
giltere arasında mevcut dostluk ve 
hüsnü niyetten bahsetmişlerdir. 

Hindistan ali komiseri sir Firuzi 
Han, bütün İngiliz imparatorluğu 
müslümanlarının Türkler'in İngilte -
re'ye ve Fransa ile müttefik bulun -
masını görmekle bahtiyar olmakta bir 
tek kişi imiş gibi müttehit ve mütte
fik olduklarını söylemiştir. 

anlaşmasının esaslan 

Romanya Almanya'ya 
olfmı~ bin ton 

p~lrol verecek 
Bükreş, 22 a.a. - Romanya, Alman

ya'ya, bundan evelki anlaşma mucibin
ce göndermek mecburiyetinde olduğu 
240 bin ton petrolden 60 bin tonunu 
göndermeyi kabul etmiştir. Diğer ta
raftan Almanya, Romanya'nın Çekos
lovakya silah fabrikalarıyle yapmış 

oldufu anlaşma hükümlerini yerine 
getirmeyi kabul etmiştir. Bu fabrika
lar Romanya'ya 135 milyon kuronluk 
silah göndermek mecburiyetinde idi -
Ier. 

Markın leye nisbeti 

Blikreş; 22. a.a. - Rador ajansı bil
diriyor : 

Romanya - Almanya hükümetleri 
müesseselerinden müteşekkil ve her 
iki memleket arasındaki mübadeleleri 

tanzime memur muhtelit komisyon, 

dostane bir hava içinde cereyan eden 
mesaisini bitirmiştir. Komisyon, her 
iki memleket arasındaki emtia müba· 
delesine müteallik birçok meseleleri 
tetkik ve halletmiş, ezcümle her iki 
memleket arasındaki iktisadi münase
betlerin inkişafı uğrunda, markla ley 
arasındaki kliring hesabı nisbetini ta
dil lüzumuna, tarafeynin mutabaka -
tiyle kanaat hasıl eylemiştir. 

Binaenaleyh 1 kanunusaniden iti -
haren, bu hesap nisbeti bir marka mu
kabil 49 ley olacaktır. Mevcut mua
meHhın tasfiyesini güçleştirmemek 
üzere bu muamelat için bir intikal re
jimi tesis edilmiştir. 

Anlatmanın esasları 

Bükreş; 22. a.a. - Havas ajansın -
dan : 

Almanya ile Romanya arasında ak
tedilmiş olan iktisadi itilafname, Al
manya'nın 1940 senesinde ithal edebi
leceği petrol kontenjanlarını şu su -
retle tesbit etmektedir : 

Ayda 130.000 ton, bu miktar Alman
ya'nın 1939 senesinin ilk sekiz ayın
daki ithalatının vasatisine tekabül et
mektedir. 

Dıin sarp ccpt-. sinde kaydedilen büyük 
tayyare faaliyetleri ancak bir tek müsade
meye mur.cer olmuıuur. Bu müsademe. 
haftalardanberi cephede vuku bulan ilk 
hava çarpışmasıdır. Hu hususta henüz taf
silat alınmamıştır. 

Gerek fransız {.erek alman avcılan, hat
ların üzerinde ve geri.erde her iki taraf
tan havalanan biı çok keşif ve fotoı::raf 
tayyarelcrini mutekabilen şiddetle takip 
etmişlerdir. Ancak bazı alman keliif tay -
yarelcri Fransanın şimalinc, şimali garbi -
sine ve carbine kadar uzanmışlardır. 

Cephede, bilhassa Bitche ile Vıssem -
burg arasında mutad keşif kolları faaliyeti 
olmuştur. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 22 a.a. - Alman başkumandan -

lıgmın tebliii : 
Garp cephesinde kaydedilecek askeri 

hiç bir harekat olmamıştır. 
Hava kuvetlerimiz Fransarun ıimalinde 

ve 1niglterenin cenubunda keşif uçuşları 
yapmışlardır. Garpte hududu tarassut e -
den alman M esserschmltt tayyareleriyle 
fransız tayyareleri arasında müsademe ol
muştur. Tayyarelerimiz hıç bir ziyaa uğra
maksızın dünmüşlerdir. Bir fransız tayya
resı çetin bir mücadeleden sonra yere in
miye mecbur olmuştur. .. 

Almanlara göre 
Bertin, 22 a.a. - D.N.B. ajansına göre 

askeri vaziyet : 
Garp cephestnde faaliyet 21 kiinunuevel

de diger günlerden daha hafif olmuştu~. 
Bazı yerlerde alman ve franı;ıı: topçu du
ellosu kaydedilmietir. 

21 kinunuevel gecesi 20 kisilik bir fran
sız keşif kolu Spiclıern civarında vazifesı
ni görmeden uzaklattırrlmıştır. 

Alman ve duşman kuvetleri bir çok ke· 
şif uçuşları yapmışlar<hr. Kalserscelhul'un 
garbinde ~aat 12.10 ile 12.30 arasında on 
alman Messerschmitt'i ile 12 fransız Ma
rane'si arasında şiddetli bir mücadele 
w• =w• •11 • aut:..-.lw•9l.. ·= .r...,.. ••• +ap 
yarcsi hnsara uğratılmış ve Rhin'in şar-

kında cebren yere indirilinceye kadar bir 
alman tayyaresi tarafından takip edilmiş -
tir. 

Bel~ika üzerinde 
yabancı tayyareler 
Brüksel; 22. a.a. - Milli müdafaa 

nezaretinin bildirdiğine göre dün bir 
kaç defa Belçika arazisi üzerinden ya
bancı memleketlere ait tayyareler uç
muştur. Muharebe tayyareleriyle haya 
dafii bataryaları bu tayyareleri tard-
etmişlerdir. · 

Burger şehri üzerinde bir alman 
tayyaresi Belçika tayyareleri tarafın
dan 10.000 metre yüksekliğe kadar ko
valanmıştır. 

Alman tayyaresi Belçika tayyare.e
rinin üzerine birkaç kere ateş açmış 
ise de mermilerini isabet ettirememiş
tir . 

Belçika hilkümeti, hadiseyi Berlin 
nezdinde protesto etmiştir. 

Fransa'da bir 
Çekoslovak 

ordusu kuruluyor 
Londra, 22 a.a. - B. Benes, Lort 

Halifaks'a bir mektup göndererek 
kendisi reis olmak ve Çekoslovakya
nın eski Paris sefiri B. Osuski ile çe
koalovak halk paritisinin eski reisi 
Mösyö Sehramek, general Viest ve 
gazeteci Ripka'dan mürekkep bulun
mak üzere milli bir çekoslovak komi
tesi teşekkül etmiş olduğunu bildir
miştir. 

B. Beneş, bu mektubunda bu ko -
mitenin çekoslovak milletinin hakiki 
mümessili telakki edilmesini istemek 
te ve İngiltere hükümeti ile bilitilaf 
Fransa'da bir çekoslovak ordusu teş
kiline tevessül edilmesi arzusunu iz
har etmektedir. 

Lort Halifaks, lngilter hilkümeti
nin bu komiteyi tanıdığı ve komiteye 
muzaharette bulunacağı suretinde ce 
vap vermiştir. 

hk içine düıen Almanya da sovyet
lerin muhabbetini celbetmeğe ça
lıımaktadır. Bu şartların tazyİkı al
tında aon bir hafta, on gün içinde 
bir Alman - Sovyet tesanüdüne doğ
ru yürünmekte olduğu görülmekte· 
dir. Eğer bu cereynna mukavemet 
edemezlerse, bu tesanüdün sovyet -
leri nereye kadar sürükliyeceği gü
nün en ehemiyetli meselesidir. 

Protokola zeyledilmiş bir vesikada 
Almanya'nın Romanya'ya 40 milyon Yabancı radyoları dinliyen bir 
rayşmark miktarında bir kredi açmağa alman mahkum oldu 

A. Ş. ESMER 

muvafakat etmiş bulunduğu ve bu pa- Amsterdım, 22 a.a. - Berlinden bildi-
rildiğine göre, Bernkastelli bir alman ya

ranın petrol mübayaatına ait tediyatı bancı radyo dinlediği için ıs ay hapse 
garanti etmek için Bükreş'teki alman mahk\lm ~~ilmi1!ir· . 
bankalarından birinde hazır bulundu- ! Bu hüküm h~.ckında te!sıratta bulu.nan 

• • 1 alman cazetelen bn suçun da vatana iha-
rulmakta olduğu beyan edılmektedır. net suçu addedilmesini iıtemektedir. 

kanlılar onda yeni ve kuvetli bir da -
yanma yerı buluyor. Tuna havzası ve 
balkan memleketleri bundan istifade e
derek kendi vaziyetlerini alabildiğini 
tahkim etmelidirler ve elbette edecek
lerdir, hatta etmişlerdir ve daha da e
decekler tabii... 

Bu vaziyet, Macaristandan bize ka
dar bütün balkanlılar arasında kati ve 
pürüssüz bir tcsanudu imirdir . ., 

Yunus Nadi, Kont Cianonun bir bal
kan ittifakına lüzum görmediğini ve o
nun yerine biıtün ihtilaflann hallini tav
siye ettigini sbylıiyor ve "Belki bir 
tahrik vesilesi olur .. diye ihmal edilen 
bu ittifakın "Belki eeç kaldığını,. kayde
derek her hangi bir taarruza karşı ken
dini elbette müdafaa edecek olan tunalı 
ve balkanlı memleketlerin faik kuvet;er 
karşısında ripata mecbur oldukları tak
dirde müteakip memleket ordusu ile bir
leşerek harbe devam etmesini mümkün 
kılacak bir anlalimıya müreccah &Ör -
mektedır. 

Yeni Sabah 
Ciano'nun nutku ve Balkanlar 
HÜSEYİN CAH1T YALÇIN, bu ba15-

lık altında bu nutkun balkanlan alaka
dar eden kısmını tahlil ctmeketedir. 

Muharrir İtalya hariciye nazırının 
türk - İtalyan münasebetlerinin 928 de 
akdolunın dostluk miıakı ile tanzim e
dilmiş bulundu&unu soylemekle iktifa 
etmesini "kısa ve kuru" olarak tavsif 
odiyor ve dii;er balkan memleketleri i
çin ı;öyledii;i uzun sözlerin mecliste 
alkış topladıcını kaydediyor. 

Huseyin Cahit, Kont Cianonun "Bal
kanların uslu çocuklarına" istihkakları
na gore mükafatlarını dağıttıktan ı;on
ra, onlara nasihat ve yardım vadinde 
bulunduğunu söyliyerck diyor ki : 

\ "ltalya hariciye nazınnın kendisine 
bu-kadar: yüksek bir paye bahşederek 
naıııhat ve ya~dım vll.dinde bulunması 

ima edilen devletlerin ne kadar hoşuna 
gidecektir, bilemeyiz. Fakat balkanlı 
kavimlerle asırlarla beraber yaşadığı -
mız için onların istiklil ve hüriyetleri
ne ne kadar bailı olduklarına vakıfı:ı ve 
kendilerine bu kadar yüksekten mua
mele edilmutnin muvaffakiyeti zor -
laştırmar,."ldan korkarız ... 

Muharrir, Belırradda çıkan Vreme 
1razetesinin bu noktaya temaı eden bir 

Alman tayyareleri 
Firth of Forlh üstünde 

u~lular 
Londra, 22 a.a. - Alman tayyare -

leri dün gene, şimal denizinde balıkçı 
gemilerine taarruz etmişlerdir. Bir in
giliz ve bir Norveç balıkçı gemisi bat
mıştır. 

Bu sabah Firth of Forth açıkların
da düşman tayyareleri görülmüştür. 

Derhal İngiliz avcı tayyareleri hava
!anmış ve düşman tayyareleri kaçmış 
tır. 

Hava nezaretinin bildirdiğine gö • 
re, başka bir alman tayyaresi Frith 
Of Forth üzerinde görülmesi üzerine 
ingiliz avcı tayyareleri yükselmiş ve 
çok yükseklerde onu bulmuşlardır. 

Bunun "Heinkel 3" modelinde oldu -
ğu görülmüştür. Alman tayyaresi der 
hal bulutlara çekilmiştir. İngiliz tay
yare filosu kumandanı takip ederek 
bir aralık yakalamış ve harbe tutuş
muştur. Fakat alman tayyaresi daha 
kesif bir bulut tabakasına kaçmış ve 
nihayet gözden kaybolmuştur. 

Norveç aahillerinde 
Oslo, 22 a.a. - Uzaklarda birkaç 

tayyare görülmüştür. Bunlardan biri 
Norveç sahillerine yaklaşmış ve bir 
Heinkel alman tayyaresi olduğu anla 
şılmıştır. Tayyarelerin etrafında sık 
sık beyaz dumanlar müşahede olunu
yordu. Ya bu tayyareler ateş ediyor
lar yahut da onlara ateş ediliyordu. 

lngiliz tayyarelerinin faaliyeti 
Faris, 22 a.a. - Askeri makamlar

ca bildirildiğine göre, ingiliz tayya -
releri alman tayyare üsleri civar•n -
dolaşan harp gemilerini şiddetle bom 
bardıman etmişlerdir. 

Holanda üzerinde 
Amsterdam, 22 a.a. - Tabiiyetleri 

meçhul üç tayyare, Utrecht üzerinde 
uçmuş iseler de holandalıların tayya
re dafii toplarının ateşi karşısında u
zaklaşmağa mecbur olmuşlardır. 

• 
1 

a. a. Matbuat servisi 

makale ne,rederek balkanlıların ital -
yan hikimiyetlne tahammül edemiye -
ceklerini, balkanlı hassasiyetine tercü
man olacak bir katiyetle ve çok nazikt
nc ihtar ettiğini söyliyerek diyor ki : 

"İtalya balkan devletleriyle dostluk 
istiyorsa. balkanlıların içinde bunu red
dedecek hiç kimse yoktur. Çünkü bal • 
kanlılar şimdiye kadar takip ettikleri si· 
yasette serbest kalmışlar ve hiç bir ta
rafın kör bir ileti haline girmemişler
dir. Dostluk istiyenlere balkanlılar mem
nuniyetle dostluklarını verirler. Yalnız 
bu dost "Size nasihat vereyim.. "Size 
yardım edeyim .. diye balkanlıların isi
ne kıınşırsa bunun tereddüt ve şüphe 
uyandırmaması kabil değildır.,. 

TAH 

''Ersatz vem Spee" 
SADRİ ERTEM, Alman cep kruva

zörünün akibetiyle, ismini tasıdıgı bü
yük amiralin kahramanca ölümünü mu
kayese ederek diyor ki : 

"Alman kruvazörünün ıkibeti, nızl 
Almanyasındaki denizcilik ruhunu çok 
güzel ıb.de etmiştir. 

Anıiral Von Spee ile Eraatz arasın
daki fark, nazi Almanyası ile beşeri kıy
metlere sahip alman milleti arasındaki 
farktır.,, 

İKDAM 

lhtikarla mücadele 
ABİD!N DAVER, Ticaret vcıkilinhl 

temaslarından bahsetmekte ve piyasaya 
h5.kinı olanların, hukümetin yüksek oto
rıtesinl tamamen hissettiklerini yu • 
maktadır. 

Muharrir, muhtekirlerdin cemiyete 
karşı olan mcsuliyetlerini !iU satırlar
la tebaniz etirmektcdlr : 
"Dağa çıkıp bir kaç kişiyi soyan et

kiya için, cehalet ve yoksulluk gibi, ha
fifletici sebepler kabul edilirse de. pa
rasını, malını, zekisını kullanarak kaıı
dcn ve taammüden bütUn bir memleket 
halkını goyan muhtekirler için hiç bir 
mazeret kabul edilmez . ., 

Son Posla 

Y ıldınm harbi, kaplumbala 
harbi 

EKREM U$AKLIGİL, Ludendorfun 
icat ettiii bu tabirin son ecnelerdekl 
tatbikatına misal olarak İtalya - habeı 
ve Polonya - alman harplerini aldıktın 
sonra, bugün harp cephesinde almanla
nn bulunduklan Atıl vaziyeti izah edi
yor ve diyor ki : 

"Almanlar hareketsiır; vuiyetlerinl 
izah için "Biz harp etmek iatemiyoruz. 
İstiyen varsa buyur&Un., diyorlar. Hal
buki hakikat öyle defildir. Almanların 
elinden, harbi bitirececk kati hareketler 
yapabilmek gelseydi elbette yapacak -
lardı. 

Yıldırım harbi her noktadan mafevk 
bir kuvetle, çok geri bir kuvet ırasında 
cereyan edebilir. Müsavi kuvetler ara
sındaki harp kaplumbağa harbidir. 
Eğer taraflardan biri daha fazla bek· 

!emekten vaz 1reçerse ücüncü bir harp 
seklinin zuhuru da muhtemeldir.,, 

Maarif Vekili 
Diyarbakır' da 

Diyarıbakır: 22 a.a. - Maarif Veki
li Hasan - Ali Yücel refakatlerinde ilk 
tedrisat umum müdürü ve hususi ka
lem müdürleri olduğu halde dün ak
şamki trenle şehrimize gelmiştir. Va
li ile umumi müfettişlik Maarif müşa 
viri ve Maarif müdürü vekili Ergani
de karşılamışlardır. 

Trenin iki saat teehhürle gelmesine 
rağmen istasyon pek kalabalıktı. Bi· 
rinci umumi müfettiş Abidin Özmen 
ile Genaral Galip Deniz, askeri ve mül
ki erkan ve muallimlerden mürekkep 
bir hcy'et tarafından selamlanmış olan 
Hasan - Ali Yücel Umumi müfettişlik 
konağına misafir edilmiştir. Maarif 
Vekili bugün okulları ve diğer Kül• 
tür müesseselerini tetkik edecektir. 

B. Numan Menemencio~lu 
Frans11 

tarafından 

Cümhurreisi 
kabul edildi 

Faris, 22 a.a. - Havas ajansı bildi -
riyor: Cümhurreisi, dün öğleden son
ra, Türkiye Hariciye Umumi Katibi 
büyük elçi Nuinan Menemencioğlu'nu 
kabul etmiştir. 
Diğer taraftan, Hariciye müsteşarı 

B. Champetier de Ribes, Birleşik A • 
merika'nın Paris büyük elçisi B. Bul
Iitt'i kabul etmiştir. 

Sıhat Vekilimiz 

Tarsus'a hareket etti 
Mersin; 22. a.a. - Şehrimizde bulu

nan Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
B. Hulusi Alataş refakatlerinde vali, 
belediye reisi ve C. H. Partisi başkanı 
ve sıhat müdürü olduğu halde beledi
ye tababet işlerini, eczaneleri, su fi. 
litre tesisatı ile yeni mezarlığı, hal ve 
mazbahayı, sahil sıhiye ve iskan dai
relerini ziyaret ederek tetkikatta bu
lunduktan sonra saat 11.40 da Tar • 
sus'a hareket etmiştir. 
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Orgeneral Yakup Şevki 
Sübaşına dair hatıralar 

Ankara radyosunda 

opera geceleri 

Dünkü Ulus'ta çok elemli bir haber 
vardı: Orgeneral Yakup Şevki Sü

başının ölümü haberi ._ 

Şevki hiç bir zaman halinden şikayet 
etmezdi. Hiç bir oyun ve eglenceye ka
rışmazdı. Hiç bir dakikasını boş geçir
mezdi. Bazan hava almak, hareket et • 
mek için odasından çıktığı zaman bizim 
bulunduğumuz tarafa doğru yürür, bize 
acıyarak bakardı. Yeni şeyler öğren -
mek, okumanın ruhi zevklerini tatmak 
varken, kağıt oyunu ile nasıl olup da 
zaman öldürebildiğimize akli erdiremezdi. 
Zaman onun için yaşıyan, faydalı şeyle
re hasrı mümkün olan bir kıymetti. Biz 
onun gözünde yeri doldurulmaz bir kıy
meti itiyat halinde öldürüp giden birer 
suçlu idik. Maltada kendi kendine İngi
lizce öğrendi, sayısız askeri kitaplar o
kudu. Hindenburg'un hatıralariyle Ber
nardinin bir askeri eserini tercüme et
ti. 

Ulus bu münasebetle Orgeneral Ya
kup Ş~vkinin memleket hiz;°letiyle do
lu şerefli, temiz, asil askerhk hayatının 
ana çizgilerini anlatıyordu. 

Bu satırları derin bir teessür içinde 
okurken, çok mümtaz bir insan diye, 
derin bir saygı ile sevdiğim Yakup Şev
kiye ait hatıralarım canlandı. Bunları 
anlatmaktan kendimi alamıyacağım. 

Merhumun derin bir tevazu ve fera
gatle bütün gö zlerden saklamıya çalış -
tığı hususi hayat artık umumun ~a.lı -
dır. Buna dair yarın elbette ıhtısas 
mecmualarında yazılar, belki de ayrıca 
kitaplar basılacaktır. Fakat bunları mah
dut bir zümre okuy~ caktır. Yakup Şev
kinin hatırası, umumi vatanda $ kütlesi 
için yarın ister istct?e.z maziye göll'!?;~
cektir. Ölüm haberının acısını butun 
vatandaşlar henüz duyarken ve bu ha
ber günlük gazetenin a~ttialitesi h~ -
!inde iken Yakup Şevkı hakkında bıl -
diklerimi 

0

söylemeyi vatani bir vazife 
sayıyorum. İnsanlık ihtiraslarından bu 
kadar uzak, bu kadar feragatli, bıı kadar 
necip ruhlu insanlar her memlekette ve 
her devirde eşleri pek az bulunur a -
damlardır. Bunların vazifeden başka 
zevk tamm.ıyan. feragatli, asil varlığı, 
bütün vatandaşları için güzel bir örnek, 
canlı bir derstir. Böyle örnekleri tanı
mak ve bunlardan ders almak fırsatı ka
çırılırsa, milletlerin yaşamak için mut
lika muhtaç oldukları manevi gıdala
rın en kıymetli bir zerresi israfa uğra
mıs olur. 

Orgeneral Yakup Şevkiyi evcil Ga -
liçya cephesinde tanıdım. Oraya 

Tanin gazetesinin harp mulıabiri diye 
gitmiştim. Bir cepheye gidince kuman
danını tanımak istemek, bir gaıeteci i
çin tabii bir düşüncedir. Fakat bütün 
arzu ve gayretime rağmen kumandanla 
görüşmiye imkan bulunmadı. Kendisinin 
çok gururlu bir insan oldub'Una hük -
mettim. Buna rağmen cepheden ayrılır
ken kumandanı ziyaret etmekte israr et
tim. Bir gazeteciyi kabul edemiyeceğini, 
fakat memleketinden gelen bir misafir 
sıfatiyle beni kabul edece;!ini bildirdi. 

Birde baktım ki kumandan, çok sade, 
çok mütevazı, çok candan bir adam ... 
Inıana efsanelerde YB$ıyan fedakar, fe
ragatli kahramanları hatırlatacak bir ha
li var. Fakat kendisinden bahsedilmesi
ne, vazife diye yaptığı işlerin bir tefa
hur vesilesi gibi ortaya konulmasma 
hiç tahammülü yok. 

Maltada Orgeneral Yakup Şevki ile 
yeniden karşdaştım. Çoğumuz Maltada 
bir dertli gibi dönüp dolaşıyorduk. Bü
yük bir kısım vaktimizi kağrt oyunla • 
riyle öldürmeyi tabii görüyorduk. Yakup 

Maltadan kurtulduktan sonra İstiklil 
harbi cephesini ziyarete gittim. Orge • 
neral Yakup Şevki, ikinci ordu kuman
danı idi. Bul\'adinde, ordu umumi karar
gahında günlerce kaldım. Burada ken
disini vazife başında yakından görmek 
mümkün oldu. Ordu karargahında çok 
samimi bir hayat vardı. Bütün arka -
daşlar ahenkli bir aile manzarasını gös
teriyordu. Vazife başındaki sıkı disipli
ne karşı yemek zamanında rütbe fark
tan unutuluyor, herkes birer şen, tek
lifsiz arkadaş halini alıyordu. Orgene
ral Yakup Şevki, buradaki samimiyet ve 
neşeyi muhafaza için iyi bir yol bul -
muştu, Konuşurken, lakırdıya ecnebi 
kelime karıştıranlardan bir para ceza~ı 
alınıyordu. Herkes ıözüne dikkat edı
yor, ara.sıra ağızdan kaçan bir ecnebi 
kelime, zevkli münakaşalara yol açıyor
du. 

Yakıi,p Şevki benim gözUm~e, k~il 
insan idealine en yakın bır şahsıyet 

olduğu için kendiaini z:_iyaret ~rzusu -
nu daima duyardım. 1stıklal mucadele
ainden sonra Selimiye civarındaki kü -
çük mütevazi evinde vakit vakit zi. 
yar~tine giderdim. Hayatını vazife, 
ahlak telakkisi ve insanlık bakımından 
bu kadar faydalı ve itinalı bir surette 
kullanın, feragati ve ihtirastan uzaklı
ğı ve temizliği onun derecesine çıkaran, 
ömründe zaman israfını bu kadar aşağı 
dereceye indiren bir insana, her yerde 
ve her 4evirde pek nadir tesadüf edi
lebilir. 

Gönül isterki Yakup şevkiyi tanı -
yanların hepsi hitıralarını yazsınlar ve 
bunlar bir kitap halinde çıksın ve ya • 
yılsın. Orgeneral Yakup Şevkinin bü
tün ömrünce bir dakika şaşmadan or· 
taya koyduğu canlı örneği tanımak, böy
le bir bayattaki yüksek manevi hazların, 
yalnız maddi zevkler arıyan bir .1'.ayata 
kar~ı üstünlüğünü yakından duymak he
pimiz: için bir ihtiyaçtır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Ankara -Kızılcahamam yolu 
mükemmel bir hale geldi 

-

Ankara • Kızılca yolunun in.1a faaliyetinden bir görünüş 

Milli Şefimiz İsmet İnönü'nün a
ğustosun ilk haftası içinde yaptığı 

Ankara - Bolu seyahatinde vermiş ol· 
duğu yüksek direktiflerin Ankara 
vilayetine taallu!t eden kısımları he
men kamilen yerine getirilmiş bulun
maktadır. Cümhurreisimiz bu seyahat 
esnasında bilhassa Kızılcahamam'la 
Ankara arasındaki yolun bir kısmının 
henüz yapılmamı~ oldu~unu görmüş 
ve bu nokta üzerinde alaka ile dur -
muşlardı. 

Ankara'mn en yal.:ın ve en güzel 
mesire yeri halini almağa layık olan 
Kızılcahamam'ı hükÜTTiet merkezine 
bağlayan 88 kilometrelik yolun, fil
vaki, 17 kılonıetre kod;:ır olan bi; kıs
mı bozuktu. Oto.nolı iller tarlalar ar.ı.

sındaki ham yo!hrd:ın ge:tr;ıc ğe mec
bur oluycrlardı. Bu hal hafta tatille 
rini Kızılcahamam gibi giiul bir yer
de geçirmek istiyenler için güçlükler 
çıkarıyordu. 

Bu yol üzerindeki çal•~mah.r arttı
rılmış ve haber aldı~ ımıza göre bugün 
yol m:.ikemme! bir şekle ifrag olun -
muştur. 

Bu yol yapılırken taş temini husu
sunda oldukca güçlük çekilmiştir. Fa
kat bu güçlük de yenilmiştir. Bu su
retle 88 kilometrelik A nl-:ara - Kızıl
cahamam ''olu, otomobille 2 saat ~ibi 
kısa bir ;amanch kol::ıvltkhı gidilip 
gelinebilir bir hale getirilmiştir. Yol 
107 bin liraya çıkmıştır. 

Diğer taraftan verilen malilrnata 
göre Kızılcahamam - Gerede hududu 
araaındaki kısım üzerinde de çalışma-

tara devam olunmaktadır. 

Ankara halkının Kızılcahamam 

kaplıcalarına ve çamlıklarına göster
diği rağbeti gören Ankara vilayeti, 
bu yolu gelecek seneden itibaren kat
ranlamağı düşünmektedir. 

tü tün Muğlada 

sat ışları 

Muğla, 22 a.a. - Bu hafta içinde alı

cıların fazlalığına rağmen tütün satıı
ları gayet ağır gitmiştir. Umumiyet 
itibariyle iskarta çıkarılmaktadır. 938 
tütünlerinden de mühim miktarda sa· 

tış yapılmıştır. Yeni ve eski tütünler 
üzerindeki fiyat 45 den 65 e kadardır. 
Dün akşama kadar Muğla mıntakasın
da 1.360.000, Milas'ta 350 bin, Fethi -
ye'de 160 bin. Bodrum'da 260 bin kilo 
tütün satılmıştır. 

i ngir% kıralının 

ziyaretleri 
Londra, 22 a.a. - Kıral, ziraat ve 

balıkçılık nezaretini ziyaret etmiştir 
Kıral, balıkiılar birliği reisi ile gö 
:;.,rYJi.is ve almanJarın denizler..ı · 

lıkçıları bombardıman etmeleri ~~la
yısiyle duyduğu infial ve nefretı ız -
har etmiştir. 

Bu ayın 28 inci perşembe günü, An
kara radyosu bir opera gecesi tertip 
etmiştir. Bu gece, radyo orkestrası -
nın refakatında opera aryalctrı çalı • 
nacak ve söylenecektir. 30 uncu cu
martesi günü de devlet konservatu -
varı salonunda, gene orkestranın işti
rakiyle ikinci bir konser tertip olun
muştur. 

Ankara halkı bu güzel müzik ziya -
{etlerinde çok muvafk bir Türk mu
ganniyesini de dinlemek fırsatına ka
vuşmuş olacaklardır. Bu konserler 
münasebetiyle sesini dinliyeceğimiz 

Bayan Semiha hakkında okuyucuları
mızı birkaç satırla tenvir etmek is -
teriz : 

Bayan Semiha İstanbul konservatu
varından sonra İstanbul Şehir Tiyat
rosunun dram, komedi ve operet kı -
sımlarında çalışmış, sesinin fevkalade 
güzelliği ve kendisinin sanat kabili -
yeti derhal nazarı dikkati celbetmiş -
tir. Bunun üzerine İstanbul belediyesi 
tarafından opera muganniyeliği tahsil 
etmek lizere Almanya'ya gönderilmiş
tir. Bn. Semiha Bertin müzik mekte
binin opera kısmında üç sene okumuş
tur. Yüksek sanat ve ses kabiliyetini 
bu yabancı memlekette de derhal ka
bul ve takdir ettiren Türk kızı Ri -
chard Strauss'un Ariande auf Naxos 
operasında baş rol olan Ariande rolü
nü muvaffakıyetle oynamak suretiyle 
mükemmel artistliğini bir kere daha 
ispat etmiştir. 

E ge koyunlarında görülen 
hastalıkla mücadele 

İzmir 22 a a. - İzmir mıntakasındaki 
koyunla~da çıkan hastalığın sari ağız _ilti
habı olduğu anlaşılmıştır. Hastalrkh siirii
lerin yerleri değiştirilmekte, hastalıklı 
yerler temizlenmektedir. 

Dikili' de zelzele 
İzmir 2.2 a.a. - Gece sabaha karşı saat 

4.34 te 
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Dikilide bea saniye süren bir zel
zele olmuştur. 

Erzurum valisi şehrimizde 
Erzurum valisi B. Haşim İşcan vilayete 

ait işler etrafında alakalı v~k~letlerle ~e -
masta bulunmak üzere ııehrımıze gelmış -
tir. 

4 üncü Atatürk 
koşusu hazırlıkları 

Ankara Halkevi spor komitesi geçen se
nelerde olduğu gibi Atatürk'ün Ankaraya 
ayak bastığı günün yıldönümüne rastlıyan 
önümüzdeki çarşamba günü, büyük bir ko
şu tertip etmiştir. Koşunun ismi Ata~ür~ 
ko~usu olacaktır. Halkevi spor komıtesı 
ve Ankaradaki kulüp mümessil ve murah -
hasları dün Halkevinde s.on bir toplan~ı 
yaparak koşunun çok mükemmel olması ı
ı;in bütün tedbirleri almışlardır. Tahmin o
lunduğuna göre bu koşuya 400 e yakın 
sporcu iştirak edecektir. Dünkü toplantıda 
derece alanlara verilecek mükafatlar da 
tesbit edilmiştir. 

Diyarbakır' da ilk kar 
Diyarbakır, ~Z ~.a. ~ Dün ge~e yarısın

dan sonra şehrımıze ılk kar yagmıya baş-
lamıştır. 

B. Cevat lstanhul' da yeni tedris 
tekli etrafında tetkikler yaplyor 

İstanbul, 22 ( Telefonla ) - Maarif 
Vekaleti teftiş heyeti reisi B. Cevat 
bugün şehrimize g~~di: ~· ~evat bu
rada yeni tedris reJımı uzerınde tet
kikler yapacaktır. 

-----
İstanbul helediyesi·nin bir 

kararı 

İstanbul, 22 ( Telefonla ) - İstan
bul belediyesi bugünden itibaren E
minönü, Taksim, Pangaltı ve Şişli a
rasında taksilerin dolmuş şeklinde 
yolcu taşımalarına izin vermiştir. 

Bir ze!ze~e keydedi!di 
İstanbul. a.a. - Dün gece saat 23'ü 

ı ı dakika 26 saniye geçe şiddetlice bir 
zelzele kaydedilmiştir. Merkez üstü -
nün İstanbul'dan mesafesi 13.100 kilo
metre oldufu tahmin edilmektedir. 
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Amiral Von Spee'nin mağlubiyeti 
ve filosunun imhasiyle neticelenen 

CUMARTESİ, 23 - 12 - 1939 
13.30 Program ve memleket saat 
13.35 Ajans ve meteoroloji haberl 
13.50 Türk müziği: Müntehap ş 

türküler, Çalanlar: Hakkı Der 
rif İçli, Hasan Gür, Hamdi Toka 
yanlar: Safiye Tokay, Mahmut 
daş. Falkland muharebesi 14.30 Müzik : Riyascticümhur 
(Şef: İhsan Künçer), 

Dünkü yazımızda Amiral von 
Spee'nin büyük harpte kazandı
ğı Koronel muharebesini anlat
mı§tık , bugün de aynı amir~lın 
mağlubiyeti ve ölümü ile netıce
lenen Falkland muharebesini hi
kaye edeceğiz. 

A mira! von ~pee'~in .in~~I.iz de· 
niz satvetıne ındırdıgı bu 

darbe, bilhassa İngiltere'de çok fe
na bir tesir husule getirdi. O zaman 
deniz birinci Lordu yani ingiliz de
niz kuvetlerinin başkumandanı olan 
Amiral Fişe~ ile bahriye nazırı 
Çörçil bu mağlubiyetin intikamını 
a1mafa karar verdiler. İngiliz do
nanmasının seri muharebe kruvazör
lerinden iki tanesini, hemen ve son 
derece gizli olarak bu uzun sefere 
hazırlattılar. Amiral Sturdee is
minde bir kumandanın emrine ver
diler ve Atlas Okyanosu yoliyle ce
nubi Amerika sularına gönderdiler. 
Bir yandan iki ingiliz vapurunu, bu 
iki muharebe kruvazörünün şekline 
sokarak Ege denizine, Çanakkaieye 
karşısına yolladılar. Bu hile, düş
manı aldatmağa matuftu. Aynı za
manda, ingilizler, alman donanma
sının şifrelerini ele geçirmiş olduk
ları için, Amiral von Spee'ye alman 
sularına gelmesini telsizle ve şifre 
ile bildiriyorlardı. Alman amiralı 
ingilizlerin emrini, Berlin'den gel
miş sanıyordu. İngilizlerin ıpaksa
dı, alman kruvazör filosunu Büyük 
Okyanostan Atlas Okyanosuna ge
çirmekti. Bu binnisbe daha küçük 
Okyanosta düşmanı yakalıyacakla
rından emindiler. 

Amiral von Spee de bir baskın 
yapmak isterken kendisi baskına 
uğramıştı. 

Fakat alman amiralı, telaştan ve 
korkudan şaşırmış, bir daha ele geç
mez bir fırsatı kaçırmıştı. Filvaki 
amiral Sturdee'nin filosu bir gün e
vel geldiği limanda kömür alıyor
du. Hatta bazı gemiler kazan boru
larını tamir için bir kısım ocakları
nı söndürmüşlerdi. 

1 - İbo. Gotos: Espanyol marş 
2 - Ant. Dvorak: Slav dansı, N 
3 - Paul Fauchet: Armoni orke 
çin senfoniden uvertür. 
4 - Rimsky - Korsakov: Gapric 
pagnol. 

15.15 15.30 Müzik: cazband (Pl.) 
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18.00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı, ajans v 

oroloji haberleri. 
18.25 Müzik: Radyo caz orkestrası 
19.00 Niğdenin "Elma günü" mün 

tiyle Niğdeden gelen halk musi 
tarafından Niğde halk musikisi c 
tından nümuneler • 

2'0.00 Konuşma 
20.15 Türk müziği: kan~xk program 

!ar: Hakkı Derman, Şerif İçli, 
Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler, 
tin Ökte. 

20.45 Türk müziği: Halk şairlerinde 
nekler, Sadi Yaver Ataman. 

21.00 Müzik: Küçük orkestra (Şef 
Aşkın) , 
1 - Beethovcırı: Patetik sonatın 
kısmı, 2 - Emmerich Kalman: F 

fe operetinden potpuri, 3 - Jos. G 
Su üstünde patinaj, 4 - Humphries: 
zamanların hülyasx. 5- Erich Ei 
Çigan Entermezzosu, 6 - Joh. St 
Binbir gece, 7 - Engelberg: Vals B 
22.00 Memleket saat ayarı, ajans ha 
ri; ziraat, esham • tahvilat, kambiyo 
kut borsası (fiyat). 
22.15 Konuşma (ecnebi dillerde) ( 
krsa - dalga postasiyle, 
22.15 Müzik: Melodiler (Pi.) (Yalnı 
zun - dalga postasiyle). 
22.45 Müzik: cazband (Pi.) 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve kap 

Halkevindeki konfer 
Kolombiya üniversitesi terbiye fa 

tesi mezunlarından B. Mithat Enç dıi 
at 17.30 da Ankara Halkevinde, Tür 
de körler ve körlük hakkında bir ko 
rans vermiştir. Bu konferansta mem 
timiz-deki körlerin miktarı hakkında 
tatistiklere müstenid malümat veri!m' 
diğer memleketlerle mukayese edilm 
Çok kalabalık olan dinleyici kütl~sin 
mevzu etrafında ayrıca bir de film 
terilmişti r. 

Mühendis mektebi ve tekni 
okul müdürleri şehrimizd 

İstanbul mühendis mektebi müdürü 

Alman amiralı, kaçmakla asla 
kurtulamıyacağını hesaplıyabilse -
çünkü bu, basit bir hesap işi idi. -
Bir müddet sonra yakalanmak üze
re kaçmaktansa, limanda çok fena 
bir vaziyette yakaladığı kuvetli düş
manına hücum ederdi. Bunu yap
madı, korkunun verdirdiği karar, 
hasmını kurtardı, kendisini mah
vetti. İngiliz gemileri, hemen de
mirlerini kestiler, kömür almağı 

bıraktılar ve biribirlerinin peşi sıra 
limandan fırladılar. Burada iki mu
harebe kruvazörü, üç zırhlı kruva
zör, amiral Crodock filosundan kur
tulan iki harp gemisi vardı. Bun
ların biri, sürati az eski bir zırhlı 
olan Conopus idi. O limanın içinde, 
dışarıdan gelecek taarruzlara bir 
kale gibi cevap verecek surette, de
mirlenmişti ve işte alman zırhlı 
kruvazörlerini 30 buçukluklarının 
aşırtma ateşiyle liman dahilinden 
kendini göstermeden selamlıyan o 
idi. Bu gemiden ba~ka bütün ingi
liz gemileri, almanları takibe ko
yuldular. İngiliz muharebe kruva
zörleri ile alman zırhlı kruvazör
lerinin süratleri arasında büyük 
fark vardı. Amiral Graf von Spee, 
bu sürat farkını biliyordu, fakat 
şaşkınlıktan İngilizlerin kendisine 
yetişeceklerini hesaplıyamamıştı. 

Vakit akşam üstü olsa, gece karan
lıkta kaçmak mümkündü. Halbuki 
alınanlar, şafak vakti kaçmağa baş
lamışlardı; akşam olmadan yakala
nacaklan muhakkaktı. Civarda. bir 
iki saatJık bır seyirden sonra varıla
cak bir bitaraf liman da yoktu. En 
yakın yer Macellan boğazı civarın
daki Şili ve Arjantin sahilleri 500 -
600 kilometre mesafede idi. Alman 
filosu, bu kıyılara yetişmeden mu
hakkak yakalanacaktı. Nitekim öy
le oldu. İngiliz gemileri limandan 
çıktıktan sonra, azami süratleriyle 
seyre başladılar. Alman gemilerinin 
dumanları onlara düşmanın kaçtığı 
istikameti gösteriyordu. Amiral 
Sturdee bu kovalama devam ederken 
gemilerini harbe hazırlattı, güver
teleri yıkattı. Kömür alırken kirle
nen askerlerine banyo ettirdi. Bir 
müddet sonra, alman kruvazörleri· 
ne yetiştiği zaman tertemiz olarak 
muhurabeye başladı. 

teknik okul müdürü mekteplerin i 
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hakkında alakalı vekaletlerle temasta 
lunmak üzere şehrimize gelmişlerdir. 

Kuvetler arasında bu defa alınan
lar aleyhine büyük bir nisbetsizlik 
vardı. Almanlara, Koronel muhare
besi biterken Nürenberg hafif kru
vazörü iltihak etmişti ki, bu gemi 
1905 de yapılmıştı. 3,650 ton, 24 mil 
süratinde ve 12 tane 105 lik top, 2 
kovanla mücehhezdi. 

İngilizler ise şu gemilerden mü
rekkepti: 

İnvincible ve İnflexible muhare
be kruvazörleri: 

1907 de yapılmış olan bu gemiler 
17 530 tonluk ve 25 mil süratinde 
idiler 8 tane 305 lik ve 16 da 102 lik 
top 5 kovanla mücehhezdiler. Car
narvon zırhlı kruvazörü: 1903-11,020 
ton 22,3 mil sürat, 4 tane 190 lık 

ve 6 tane 152 lik top 2 kovan. 
Cornwall ve Kent zırhlı kruva -

rörleri: 1902 - 9,960 ton, 23 mil, 14 
•ane 152 !ik top ve 2 kovan. 

Glasgow ve onun eşi Bristol ha
fif kruvazörleri: bu gemiler hak
kında yazımızın dün çıkan kısmın
da tafsilat vardı. 

İngilizlerin 70,880 tonluk gemisi
ne mukabil almanların kuveti 33570 
tondu, alınanların 2 zırhlı gemisine 
mukabil ingilizlerin 5 zırhlı gemisi 

--=====:-:::::=====---::;:::-ı 
vardı. 

İngiliz gemileri top, sürat, zı 
bakımından faikdiler. 21 lik a1m 
topları 30 buçukluk ingiliz topla 
na nazaran zayıftı. Amiral Sturd 
gemileri daha alman toplarının m 
ziline girmeden uzaktan ateş açt 
dı ve tedricen almanlara yakla~ 
Almanlar cesaretle döğüştüler; f 
kat kısa boylu, kısa kollu bir bo 
sör için, uzun boylu, uzun kollu b 
boksörün göğüs göğüse döğüşer 
ara sıra vurmanın imkanı olsa bi 
topu kısa menzilli ve sürati az ol 
geminin topu uzun menzilli ve s· 
rati fazla gemiye vurması, imkans 
gibidir. Nitekim, İngilizler, alma 
ların müessir menziline girip 
vaziyet tehlikeli bir şekil aldıkç· 
süratlerinin yüksekliği sayesindi 
mesafeyi açıyor ve buna rağmen a 
mantarı dövmekte devam ediyorla 
dı. Bu, bir muharebe değil, bir kıt 
oldu. Alman gemileri, müthiş bi 
ateş altında döğüşe döğüşe, hayra 
lan direklerinde sallana sallana bat 
tılar ve teslim olmadılar. Beş gemi 
den, yalnız Dresden alınanların e 
yollu gemisi olduğu için o gün ka 
çıp kurtuldu. Fakat o da, üç ay son 
ra Juan - Fernandez adasında yaka• 
lanıp batırıldı. 

Alman gemilerinin mürettebatın 
dan pek az kişi kurtuldu, buz gib 
soğuk sudan çıkarılanların bir kıs 
mı da hastalanarak öldü. O havali 
nin yırt111 deniz kuşları da deniz 
dökülen .man bahriyelilerine bil 
cum edı -ek gagaladılar ve bazıları· 
nı yaraladılar. 

Koronel'in intikamı alınmıştı. 
Garip bir tesadüfle Admiral Gra 
von Spee cep zırhlısı da 25 sene son 
ra, gene bir kanunuevel ayında, ge
ne cenubi Amerika sularında, ismi
ni taşıdığı Amiralın uğradığı akibe
te uğramıştır; fakat daha çok şeref 
siz bir şekilde. 

*"' * 

Alman amiralı, bu emri aldıktan 
sonra, Nürnberg hafif kruvazörü
nün ilhakiyle beşe çıkan gemi
lerine ağzına kadar kömür yük
ledi ve cenubi Amerika'nın Horn 
burnundan dolaşarak Atlas Ok
yanosuna girmeğe teşebbüs etti. 
Yolda müthiş bir fırtınaya yakalan
dı. Gemile_· çok fazla kömür almış
lardı. O kadar ki güvertelerde bile 
kömür dolu idi. Fırtınadan batma
mak için alınanlar bir kısım kömür
leri denize atmağa mecbur oldul<rr. 
Alman amiralı bu badireyi atlat
tıktan sonra, Arjantinin Patagon
ya sahillerinden ve Macellan boğa
zından takriben 600 kilometre me
safede bulunan Malouines yahut 
Falkland adalarına bir baskın yap
mak istedi. Burada bir ingiliz üssü 
ve telsizi vardı; bunları tahrip etmek 
istiyordu. Almanlara bas ince ve 
dikkatli bir plan ve ona göre hazır
lıklar yapıldı. Sabahleyin erkenden 
alınanlar, bir ihraç yapıp bu ingiliz 
üssünü işgal ve tahrip edeceklerdi. 
Burada, ufak tefek bir iki ingiliz 
kruvazörü bulunsa dahi alman ami
ralı beş kruvazöriyle bunları haklı
yabilirdi. 8 birincikanun 1914 saba
hı, şafakla beraber ihraç kıtaları, ge
milerin güvertelerine dizilmişti. 

Her türlü hazırlık tamamdı. Fakat, 
alman gemileri, ingiliz üssüne yak
laştıkları zaman, evela, ağır toplar
dan atıldığı, çıkardıkları su sütun
larının yüksekliğinden anlaşılan 

mermilerle karşılaştılar. 30 buçuk
luk topların selamına benziyen bu 
mermilerin nereden geldiğini anla
mağa vakit kalmadan limanın üs
tünde yükselen dumanlar, burada 
bazı gemiler olduğunu anlattı, bu, 
olmaz bir şey değildi! Bir deniz üs
sünde harp gemisi de, ticaret ve 
nakliye gemileri de bulunabilir. 
Fakat dürbünlerle biraz daha dik
katli bakınca, limanın dışından kıs
men görünen gemi direklerinden ba 
zılarının üç ayaklı olduğunu fark 
ettiler. O zaman, almanlarda şafak 
attı; üç ayaklı direk, ingiliz donan
masında, yalnız dritnotlarda ve drit
not kruvazörlerinde vardı. Demek ki 
bu limanda alman kruvazörlerinden 
çok üstün düşman harp gemileri 
vardı. Alman amiralı şaşırdı ve bu 
şaşkınlık kendisini zaferden ve ha
yattan uzaklaştırıp hezimete ve ö
lüme götürdü. Çünkü, limanda sı
kışık vaziyette yatan ve yalnız bir 
eski zırhlının aşırma ateşiyle ken
dini müdafaa eden ingiliz filosuna 
hücum edip onu demir üstünde ve 
fena bir durumda mağ!Up etmeğe 

çalışacağına, kaçmağa karar verdi. 
Alman gemileri döndüler ve tam 
yolla kaçmağa başladılar. 

r 
l YASAMAK ZEVKTİR 

Amiral Sturdee bir baskın yap
mak isterken kendisi baskına uğra
mıştı, 

1 

... 
lrene Du.nn'nin billur sesinden örülen bir serenad... Duglas 

Fairbanks'ın kudretinden ate§ a lan bir zevk tufanı 

Bugün ve bugece ve yarın son olarak U L U S sinemasında 
devam ed iyor. Ayrıca : Erzurum hattının re:;mi küşadı 

ve Metro J urnal en son dünya haberleri 

Seanslar: 2,30 • 4,30 - 6,30 gece 9 da başlar tel 6294 
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FİN RESMİ TEBLİGİ İLE MUHTELİF YABANCI 
KAYNAKLARDAN GELEN HABERLERE GÖRE 

Sovyet kıtaları her tarafta 
ricat etmeğe başladılar 
(Baıı 1 inci sayfada) 

Bir Norv~ gazete.inin yazm 
Oalo, 22 a.a. - Norveç ajanaı bildi

riyor: Norak telegram bureau'nun 
Finlandiya hududuna gönderdiği hu
auai muhabiri, Sovyet kıtalarının No
yenjarvi'den Petsamo istikametinde, 
yani 1imale doğru ricate devam ettik
lerini bildirmektedir. 

Bu muhabir ricat eden kuvetlerin 
pek külliyetli olduğunu, finlandiyalı
ların, bu kuvetleri mütemadiyen yıp
rattıklarını illve ediyor. Hararet de -
receai devamlı aurette düşmekte oldu
fundan rua ricatinin tiddetli soğuk -
tan ileri gelmiı olması muhtemeldir. 

"Arbeiderbladet" gazetesinin Kir
kueaa muhabiri Norveç hududu civa
nnda kiin Grensefora'ta gece ve dün 
aabah muharebelerin devam ettiğini 
bildirmektedir. Muhabir, Finlandiya
lıların takviye kıtaları aldıkları ve 
Sovyet kuvetlerinin mukabil taarruz
lannı durdurduklarını ilave etmekte
dir. 

Muharebe sabaha karıı tiddetlen -
mit ve aovyet tayyareleri büyük bir 
faaliyet göstermitlerdir. Sovyet 
ketif kuvetleri Borisgled'e kadar i -
lerliyerek orada ve Salmijaervi'de ba 
rakalar inp etmiılerdir. 

••• 
kerkenu, 22 a.a. - Norveç - Son 

lflnlerde Finlandiya'nın timalinde i
lerlemit olan rus kıtaları alelicele 
Petaamo'ya çekilmektedir. Ricat se -
hepleri henilz tasrih edilmemiştir. 

••• 

Hava ve deniz muharebeleri 
netice vermedi 

Geçen hafta ıimalde bir kaç küçük mm
taka müstesna olmak üzere ruslar ilerle • 
mek ıöyle dursun hakikatte yer kaybet • 
miılerdir. 

En mühim nokta Salla idi. Buradaki mu
harebeler müthiı olmuıtur. Finlandiya kı
taları düşmanı bozgunluğa uğratmış ve 
ıimdi takip etmektedir. 

Sovyet filosu ıtimdiye kadar sahil ba
taryalarımızla ciddi hiç bir muharebe yap. 
mamrıtrr. 

Mükemmel techizat ve bataryalarımız 
sayesinde, adet itibariyle çok faik olan 

ruslardan daha mühim muvaffakiyetler el
de ettik. Muvaffakiyetimizin sırlarından 
biri adamlarımızın toprağı kanı kanı ta
nımaları ve kadın ve çocuklarının hayatı 
kendi cesaretlerine bağlı olduğunu bilme-
leridir. 
Çünkü aksi takdirde kendi hayatlarının 

kıymeti yoktur. 
Hava .b~rbindeki tecrübe, bize düşman 

~ve.tlerın.~n korku~c; olmadığını göster -
mııtır. Duıman ıımdiye kadar mühim 
bir askeri manayı haiz hic; bir muvaffa -
ki yet elde edememiıtir. Meseli dün 350 
d.en fazla ruı tayyareıi Finlandiya üze -
rinden uçtu. Fa.kat netice? işte billnc;o : 
9 ıivil ölmüt, 18 ıivil ve bir asker yara -
lanmııtır. 
Bazı yerlerde demir yolları hasara uğ. 

ramıt, fakat derhal tamir edilmistir . ., 
Marefal Mannerheim'in 

teıekkürü 
Helsinki, 22 a.a. - Finlandiya or

duları batkumandanı marepl Man
nerheim gazetecileri kabul ederek şu 
beyanatta bulunmuıtur: 

dar addedilmektedir. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 22 a.a. - Resmi tebliğ: 
Dünkü harekat devriye kolJarı fa

aliyetlerine ve ketif müfrezeleri ara
sında müsademelere inhisar etmiştir. 

Kareli berzahında tiddetli bir top
çu düellosu olmuıtur. 

Sovyet tayyareleri ketif uçuşları 
yapmışlardır. 

Müteaddit mıntakalar üzerinde 
tayyare müsademeleri olmuştur. 10 
Finlandiya tayyaresi düşürdük. 

Fin tayyareleri Leningrad' a 
beyannameler attılar 

Helsinki, 22 a.a. - Havas: Sovyet 
tayyareleri bir Fin vapuruna 15 bom 
ba atmışlardır. Bombalar uzağa düş -
müştür. 

Finlandiya tayyareleri Leningrat 
bölgesine beyannameler atarak halkı 
hadiselerin seyrinden ve bilhassa rus 
ordusunun feci mu""lffakiyetsizliğin
den haberdar etmektedir. 

Beyannamelerde keza rus ordusu
na da hitap edilerek bu ordunun sev
kedildiği harbin emperyalist mahiye
ti kaydedilmektedir. 

l•veç gönüllüleri 
Stokholm, 22 a.a. - D.N.B. ajansı 

bildiriyor: Diln, bin gönüllüden mü • 
rekkep ilk İsveç kafilesi Finlar.diya • 
ya hareket etmiştir. 

Amiral Langsdorf'un 
cenaze töreni yapddı 

İrlanda lelhiHilerinin 
yaptıkları yeni suykastlar 

Gene birçok 
bombalar 
patladı 

Londra, 22 a.a. - Royter ajansı bil
diriyor: Londra'nın N orthwest posta
nesinde yangın bombası tipi üç balon 
ateş almıştır. Bir posta memuru hafif
çe yaralanmıştır. Bu bombalardan bir 
tanesi de Kingsway postanesinde bu
lunmustur. İhtiyat tedbirleri alınmak 
üzere bütün pos~anelerP tal!mat veril-
mi_ştir. 

19 lnlilak ve 12 yaralı 
Londra, 22 a.a. - Royter Ajınsr bildi

riyor : 
Bu gece pooıta kutularındaki noel hedi

yeleri arasında ve Londra - Birmingha:n, 
Crewe ve Wolverhampton postane:erindc 
İrlanda cilmhuriyct ordusunun kullandı ğı 
neviden asidli balon tipinde 19 bomba 
patlamıştır. 12 kadar işc;i hafif yaralan -
mı§tır. 

B!r iıve~ ve bir İtalyan 
vapuru mayne ~arptı 

(Başı 1 inci sayfada) 
lecektir. 

T orpillenen gemiler 
mürrettebatının ücretleri 

Londra, 22 a.a. - Royter: İngiliz 
vapur sahipleri, gemisi torpillenen 
veya batan bir denizci, bu vapurun 
battığı andan itibaren İngiltereye a -
yak basıncıya kadar tam ücretini hü
kümetle yarı yarıya tesviyeyi kabul 
etmişlerdir. Eğer denizci bu hadise -
de ölmüşse veresesine mutat tazminat 
'·erilecek ve bir aylık ücretine mu:ıdil 
de ikramiye verilecektir. 

Batan Norveç vapurlan 
Oslo, 22 a.a. - 3 eylülden 17 son

te_şrl.ne kadar torpillenmek veya may
na çarpmak suretiyle 20 Norveç va
puru batmıştır. Bu vapurların müret
tebatını teşkil eden 94 kişi boğulmuş 
tur. 

Sigorta kumpanyaları Norveç ar
matörlerine harp felaketzedeleri için 
şimdiye kadar 45 milyon kuron ver -
miş1erdir. 

Birmingham'da Bir alman denizaltısının 
Londra, 22 a.a. - İrlanda tethişçi- b"'tırJığı gemiler 

leri tarafından konulmuş olan van 
J • Eer!in, 22 a.a. - Bir alman tahtel-

gın çıkarıcı bombalar, dün ak~am b h' • · 45 000 t h · b ı·-• . . . a ırının . on acmıne a.ıg o-
Bırmıngham da b.ır pos:a. kutusunda •lan düşman gemilerini batır1ıktan 
200 mektubu tahrıp etmı§tır. Al d"' .. ld w b'l .. . . . . sonra rranya~·a onmuş o ugu ı -

Posta mustahdemınınden bırisı ha- d' ., kt d" • 1 ırı .me . e ır. 
fıf surette yara anmıştır. Bu suykast. 
geçen ağustos ayında yapılmış olan 
Coventry suykastine iştirak etmiş o • 
lan kimseler hakkında geçen perşern 
be günü verilmiş bulunan idam ka -
rarlarından sonra Birmingham'da ya
pılan suykastın iiçüncüsüdür. 
Diğer bir takı.ıı suyl<nstlar yapıl -

masından korkan zabıta, bütiin ir.gi
liz posta bürolarına ihbaratta bulun
muştur. 

Bundan başl:a English Stecl Cor
poration 'un bir celik fabrikasında vu 
kua gelen bir infilak neticesinde bir 
kişi ölmii°', 6 ki§i yaralanmıştır. Ha
sarat miihimd:r. 

Bir evin merd:venlerine konan 

T aarruz-ı uğrıyan balıkçı 
gemilerinin miirrett~bl'Jtı 

Oslo, 22 a.a. - "River .. ic;mindeki 
ingiliz ralılccı gemisi ile "Granton" 
isimli İngiliz vapuru mürettebatın
dan 10 kişiyi ve Rlver tarafından k•ır 
tarılan gemicileri h 6.mil bulunan bir 
!sveç vapuru Kopernik limanına gel
miştir. River, balıkçı gemisi, geçen 
salı günü mitralyözleriyle hareket~ 
geçen 3 alman tayyaresinin hücumu
na uğramış ve batmıştır. Danimarka
lı gemicileri İsveç vapuru bir sal üze 
rinde soğuktan donmak üure bulun
dukları bir sırada kurtarmıştır. 

&tokbolm, 22 a.a. - Finlandiya'
nın akdyi ıimalinde ruslar, ricat ha
lindedir ve Finlandiya ordusunu teh
dit eden büyiik tehlike bu auretle 
bertaraf olmuıtur. 

"- Yabancı memleketlerden mües
sir yardımlar görüyoruz. Bize bu yar
dım yapılıyor. Çünkü siz ve sizin 
memleketleriniz çok iyi biliyorsunuz 
ki, bütün milletler için en aziz olan 
adalet ve istiklal için çarpışıyoruz. 
Dünyanın diğer bütün memleketleri 
de bunu biliyor ve çok müıkül olan 
bu anda bizzat kendilerinin maruz bu 
lunduğu zorluklara rağmen bize yar
dım ediyorlar. 

bomba 
(Başı 1 inci sayfada) Londra, 22 a.a. - Cardiff'de bir e-

karıı Almanya tarafından protestoda vin merdivenlerinde bomba dolu bir 
B. Doladiye di;1or ki · 

Fransa kendi 
Sıfırın altında 30 dereceye düten ve 

daha ziyade de diltmeğe devam eden 
aofuklar rusların her türlü nakliya -
tını durdurmuıtur. Ruslar, kanlı mu
harebelerden sonra ele geçirmiJ ol -
duldarı mevdlerl terlı:ei!ereıt=lffrtiç 
noktada otuz kilometre gerilemiıter -
dir. 

Hiç bam edilmeksizin denilebilir 
ki, İsveç ukerl mahfillerinin fevkal
tde korktukları rua harekitı ıimdilik 
akim kalmııtır. 

Sizden rica ederim, vatandaşlarını
za Finlandiya orduıu için bütün yap
tıklarından, ıizleri ona göndermekle 
gösterdiği alakadan dolayı Finlandi
ya ordusunun sonsuz şükranlarını bil 
Malalar Oulaıc blwlwww awwwwaa11aa 

şekkür ederiz,, deyiniz . ., 

Finlandiya bafvekilinin •Özleri 

bulunulduğunu tekzip etmektedir. paket bulunmuştur. 
Amiral Raeder iatila mı etmif? Zabıta, tahrikatlarına karıı zabıta-
Londra; 22. a.a. - İngiliz gazete - nın faaliyeti artması üzerine ırlanda· 

teri, Graf von Spee'nin kendi kendini 1ı tethişçilcrin bu bombaları ellerin -
batırması hadisesiyle alakadar olmak den çıkarmak istemiı o:dukları tah -

ın linn edfrttteıttee!lr. 
Raeder'in Hitler'e istifasını verdiğini 
bahis mevzu etmektedir. 
Mamafih Reuter ajansının Amester

dam mu!\abirine göre, mezkur şehirde 
böyle bir istifaya dair hiçbir malftmat 
yoktur. 

Paris'te bir köprü 
berhava oldu 

selameti için 
harbediyor 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

eden muhtelif erup ıeflerinin beya -
Paris; 22. a.a. _ Sen nehri üzerin- natından sonra eöz alan Daladier mecRu•lann in.an ve malzeme 

zayiatı 

Ecnebi matbuat mümeaaillerini ka
bul eden baıvekil, ıovyetlerin yap
mıı oldukları taarruzun ini olduğu -
nu ve milhim mikdarda harp malze
mesi bulunduğuna iıaret ederek evel
den taaavvur edilmiş bir plan mevcut 
olduğunu ıöylemiıtir. 

Gral von Spee'nin enkazına 
yakla1mak ycuak! de Noterdam kilisesi arkaıındaki Sen- iise izahat vermiştir. 

Niçin 
eczacı 

bulamamışlar ?. 
(Başı 1 inci sayfada) 

yunlarda bulunmak, spor merala 
varsa maçları takip etmek, hepsi 
mümkün! Balkan memleketlerinin 
büyük bir krsmmın İç kasabalarm • 
da hayat şartları Beypazan'ndan 
daha zevkli değildir. 

Esaslı bir illet, henüz tedavisine 
l ?mamen imkan bulamadı;:unı:ı: bir dert 
olduğu için Beypazarı'nın ec:ı:acı dava
sını bu sütunlarda münakata etmek 
istedim. Biz liıe ve yüksek mektep. 
lerden çıkan bütün gençlerimizi ı .. 
tanbul ve .1 nkara'da toplamağa na• 
sıl muktedir değilsek, koskoca Ana• 
dolunun kadrolarının münevversiz 
kalmasına da o kadar razı deiiliz. 
Herkes en hayatsız merkezlerde 
dahi, kendisinde, hizmet duyguaq 
ve feragati olmasa bile, nöbet ıav • 
mağll mecbt•rdur. En güzel Avrupa 
merkezlerinde ataşemiliterlik eden 
münevver subaylarnnızm, sıralan 
geldiği zaman, ıarki Anadolunwa 
ücra yer!erinde vazffe görmeğe na· 
sıl bir fevk ile gitmiş olduklarını ne 
kadar grpta ile görmüıüzdür. Şevk 
ile, çünkü memleket sevgisindf'n 
başka, mesleğindeki . ilerleme bir 
hizmetler ıilsilesine bağlanmıttır. 

Elimdeki rakamlara göre Anka• 
ra'd" 560 nüfus batına bir hekim 
düıüyor: bu nisbet bütün memleke
te teşmil olunduğu zaman 2241 nÜ• 
fusa bir hekim düımektedir. Meaul 
:nalcamın kamutaydaki izahatma 
göre, doktorsuz kazaların ıayuıı 58 
dır. 

insani zaflan dahi takdir ede. 
riz. Fakat vu.ife ve hizmet duygu. 
sundan hafif kalmanm bir haddi 
vardır. 

Birkaç mühendis bir araya top. 
}anmadan evet K:ırabük'te hayat 
var mıydı? Hayat olmıyan yerler• 
de, her mesleğe mensup münevver
'er tnplanerak o hı.watı bizzat ya• 
ratırlar! "- Kasabanızda hayat 
yok!,, diyen ec:ı:acıya verilecek ce
vaplar birkaç tanedir: .. - Hayır, 

sizde hizmet duygusu yok!,, .. -
Eğer bizde hayat yokıa, ıizin gibi 
münevverler kasabamızda toplanıp 
hayat dedi3'iniz feyi yapmadıfmıs 
için yok J" " - Sizlerin beda•a 
okudufunuz müesseselerin paraum 
biz veriyoruz. Vatandaılanmza hio 
olmazsa üç sene ödiyecek bir bor. 
cunuz oldufunu niçin dütünmü:ror
sunuz?,, 

Falih Rılln ATAY. 

Yakalanan Macar 

vapurundaki mallar Kopenhar, 22 a.a. - "Politikan" gaze -
'esinin Rovaniemi muhabirinin yazdığına 
&öre, ruıların Salla cephesinde uğradıkla
rı zayiat 30 bindir. 

Finlandiyalıların eline pek çok cephane 
seçmiıtir. Finlandiyalılar bunu büyük bir 
tahalükle almışlardır. Çünkü bu cephane 
finlandiyalıların kullandıkları sillhlar ka-

libresine uypndur ve kendileri kullanabi· 
lecelderdir. 

Salla civarındaki nu lamelıeti 

"- Harbin başlangıcındanberi, ih
tilalci Finlandiya hükümetinin tees
süsü gibi bir takım hadiıeler, Rusya
nın emperyalist tasavvurlarından baş 
ka Finlandiyanın içtimai sistemini 
tahrip ederek bunun yerine komüniz
mi ikame etmek arzusunda bulundu
ğunu göstermektedir. 

Seri bir tecavüzü tarda kafi gele
cek mikdarda silah altında adamımız 
ve harp malzememiz vardı. 

Montevideo, 22 a.a. - General Bal
domir'in riyasetinde toplanan nazır -
lar meclisi, son deniz harbı ve Admi -
ral von Spee'nin Montevideo limanına 
ilticası münasebetiyle hariciye nazırı 
tarafından takip edilen hattı hareketi 
tasvip etmiştir. 

Deniz makamatı Graf von Spee en
kazına gemilerin yaklaşmaaını men -
etmiştir. Zira, zırhlıda bulunan mü -
himmat stoklarının infilakından kor
kulmaktadır. 

Jui köprüsü bir infilak neticesinde Daladiye bu münasebetle Finlandi
çökmüştür. İnfilakın bir hava ğazı ya'~ın kabr~nca müd~faaa~nı tebcil 
borosunun kırılmasından ileri geldiği etmıı ve .. ~~ll~tler Cctnıy~ti ni~- ~ov-
zannedilmektedir. Birçok kimseler yet tecavuzunu, daha takbıh ettıgı ak-
nehre uçmuıtur. ~~nda ~ran~a'nın w uhdesin~ düşen 

Senlui köprüsü bir tek madeni par- bütun vazıfeyı yaptıgını ve hıç de az 
çadan müteşekkildi. olmıyacak bir .nisbcwt~e. bu ~ife~i ifa-

Tahlisiye teıkilatı nehirden birkaç ya ~ev~ ~ylıyeceıını bıldırmıı ve 
kişi çıkarmıştır. Akıntısı çok şiddetli de.?11ıtır. kı ~ ! . • •. .. •. 

olan nehirde yirmi kadar kimsenin - Fınlandıya mukavemetı, olumu 
kaybolduğu bildirilmektedir. esarete tercih eden bir milletin neler 

yapabileceğini ispat eder. Kahraman

İzmir; 22 ( Husuai muhabirimi• • 
den ) - İngiliz kaçak kontrol servi
sine mensup harp gemileri tarafındaıa 
yakalanarak Malta'ya götilriilen Tiaaa 
adlı macar vapuruna Macaristan'& 
sevkedilmek üzere İzmir'den yükle • 
nen 750 ton üzüm ve incirin lzmir·e 
iadesi için alakadarlar teşebbüse gi . • 
ri§miılerdir. 

Kolumbu• tamamen battı lıiı alkıılamak kafi değildir. Yardım ~aradenirde fırtrna 

Helıinld, 22 a.a. - Royter: Rus ordu
aunun kısmıkülllsl Sallayı istinat noktası 
olarak, üç sündenb~rl Kehijarvi ve Kem~k~ 
doiru bir çevirme hareketi yapm~kta ıd~. 
Ruılar bu hareketi tamamlıyabılıelerdı, 
telılike müthlı olacak, çünkü Finlandiyayı 
ikiye bölmilı olacaklardı. Finlandiya er • 
klnıharbiyesi uzun müddettenberi bu ma
nevraya intizar etmekte idi. Salla önün -
deki Finlandiya kuvetlerine toprağa sarı -
laralı: fin vatanının bu noktaaında orman
lar içinde son nefere kadar daya!1mala~ı 
için emir verilmiı bulunuyordu. Fınlandı
~ kuvetleri bu emir mucibince hareket et
tiler. Finlandiya ukeri ölüyor fakat bir 
ıdun ıeri çekilmiyordu. 

Fin muvallakiyetinin nm 
Muvaffakiyetimiz, dü~manımızın 

zafından değil, Finlandiyalıların ken 
di memleketlerini müdafaa etmesini 
bildiklerinden ileri gelmektedir. Ken 
disine bağlanan ümitlere layık oldu
ğunu isbat etmiı olan milletler cemi
yetinin kararından pek tabii olarak 
memnunuz. Milletler cemiyeti, bu 
haksız tecavüz hakkında verilebile
cek yegane hükmü vcrm!J ve bütün 
dünyaya düşmanımızın hareketindeki 
ahlaksızlığı göstermiştir. Muavin ku
vetlerle, silah ve mühimmat ile ve 
diplomasi tarikiyle bize yardımda bu 
lunulacağını limit ediyoruz. Harbin 
inkıtaa uğratmıı olduğu işe devam e
deceğiz: bu da, hiç bir ihtilafa sürük
lenmeksizin istiklalimiz dahilinde 
muslihane yaşamak .. ,, 

Nevyork; 22. a.a. - Kolumbus va
purunun enkazı tamamiyle batmıştır. 
Bir amerikan sahil muhafız gemisi, 
vapurun bu akıbetine ıahit olmuştur. 

ad"m etmek lazımdır ... 
~ Meclis Daladiye'nin bu beyanatını Sinop, 22 a.a. - Bu rece sabaha kırp Edirne'de bir 

soğuklan dondu 
tiddetle alkışlamııtır. 1 b~şlıy~n fırtı.na &itti~çe ıiddetlenmekte • 

Ru.tm nemi bozguna uğradılar? 
Bu müddet zarfında Finlandiya erkanı

barbiyesi bütün ihtiyat kuvetlerini Salla
dan Kemike ve Kehijarviye sarkmakta o
lan ve bu suretle açık noktalar arzeden 
ruı fırkalarının cenahına yı&mııtır. Bu 
manevra, Mam muharebesini andırmak -
tadır. Finlandiyalıların rus alaylarının 

uzayan hattı iızerine hücumu o kadar ini, 
o kadar ıiddı:tll olmuttur ki ıaıkın bir 
bale ıelen ruılar bozııun verdiler ve bu 
aaıkınlıkla ormana 1apmak ıibi bir hata-
7a da düşerek tuzaklarda bır çok tank 
kaybettiler ve mitralyöz ate~i altında bı
çildiler. 

1ıte bu dakikada rus erklnıharbiyesi ri-
cat emrini vermiıtir. Ruı kuvetleri Sal

laya doğru çıkmıı ve orada tevakkuf et· 
meden ıimale doiru çekilm!ıtır. Korkunç 
bir aoiuk hukiım ıürmektedir. 

Finlandiya'nın cukeri vaziyeti 
Helsinki, 22 a.a. - Royter Ajan&ı bil

diriyor : 
Fınlandiya erkinıharbiyesinden yükıek 

rütbeli bir zabit fin ukeri vaziyetini Roy. 
ter Ajansının muhabirine ıu suretle izah 
etmiştir : 

•·- Düımın, hatlarımızın her noktasını 
ayn ayn yoklıyarak mukavemet derece -
)erini tartmııtır. 

Kareli berzahında ruslarm ilerlemesine. 
evelden hazırladıiımız bir plln mucibince 
mü111de ettik. Rahatça müdafaa edebil -
diiimiz ilk hattımıza kadar ilerlediler. 
Son ıilnlerde ruılar bu hattı delmeye c;a. 
hııtılar, ve bunun ic;in mühim miktarda 
kıtaatla harekete ıeçtiler. 1000 den fazla 
tank kullandıkları halde pek acınacak bir 

halde akamete uiradılar ve 250 tank kay
bettiler. Toprakta tuzaklar kurduiumuz i

çin bir ~ Ulak Hb7on&a. Bir tank mil 
çukura dütiince toprak çöküyor Ye tankın 
tlatü kökünden çıkan bir çok aiaç eö•deai 
Uı örtiilib'or. 

Uruguay alman prote•tomnu 
reci detti 

.. • . . dır. Ka radenız çok oalgalıdı r. Vapurlar 
Muteakıben Daladıye, fransız sılah- seferlerine devam edemiyerek limanımı.&& 

tarının tayyarelerde olduğu gibi top- sığınmaktadırlar. 
larda, tanklarda ve tank toplarında ----

Montevideo; 22. a.a. - Uruguay hil
kümeti, Graf von Spee'ye çok kısa 
mühlet verilmiı olduğunu bildiren al
man protestosunu reddetmiştir. 

Uruguay hükümeti cevabında, bu 
husustaki La-Haye mukavelenamesini 
hatırlatmakta ve mütehassısların 72 
saati kafi gördüklerini bildirmekte -
dir. 

Edirne; 22 ( Hususi muhabirimiz -
den ) - Dün akşamki tiddetli tipide 
Edirne'de Aser adında bir muscvi so
ğuktan donarak ölmüştür. Hadise 
§Öyle olmuştur : 

malzemenin çok yüksek vasıfta bu - Tekirdagı'nda modern bir 
lunduğunu tebarüz ettirmiş, 1914 teki iskele yapılacak 
harp bidayeti ile ıimdiki harp bi.da -
yeti araa:nda bir mukayese yapmış ve 
bu harpta zayiatın fevkalade az oldu

Nafıa Vekaleti Tekirdağında mo • 
dern bir iskele yapm1ğa karar vermit
tir. Bu iskelenin inşası için 450 biıı 
lira tahsisat ayrılmıştır. 

~~:········································ı KU(UK DIŞ HABERLER ................................................. 
X La haye, - Salı gilnündenberi çıka· 

Kuusıinen aözden m· _J.. ··~' rılı~ıı olan 300 milyon n.orinlik istikraz 
o 1 &ıUfmUs • /hala kapanmadıtından hazıne, ac;ık kalan 

Tallin, 22 a.a. - Stefani: Sovyet· 14-0 milyon florini ~zerine almıştır. 
1 B ' J'ğ' d 1 b . XOslo, - Harbıye nazırı B Monıen 
~.r ı~ ı ı~ en ~e en ~~ı kımselerin srhi sebeplerden dolayı istifa et~iştir. Kı: 
soyledıklerıne gore TerıJoki'deki Fin ral, Albay Birger Linnıber'i harbiye na-
landiya "halk hükümeti" reisi Kuusi- zırı tayin etmi$tir. .. 

.. .. d d"' t" vil X Tokyo, - Sovyet buyilk elçisi Japon 
nen ın goz en uş ug ne ve hatta hariciye nazırını ziyaret etmis ve balık a-
Moskovada tevkif edilip memleket . vı müzakerelerine dair Moskovadan henüz 
ten l'"tkacağına dair teminat v d" w• talimat a.lmadığını bildirmi~tir. 

•• >' 1 • • er ıgı X Berlın, - Almanyamn Tokyodaki bil· 
soylenme,;:tedır · Sovyetlerın sadece yük elçi~ini &eri alacağına dair ecnebi 
bir "askeri gezinti" olacağını zannet- memleketlerde çılı:an haberlerin katiyene a
tikleri Finlandiya ıeferine ba l sılsız olduiu ıiyasi mahafilde beyan olun-, J anma maktadır 
sı için verdikleri karara bu teminatın X Beri İn, - Almanya ile Letonya ara • 
çok müessir olduğu iddia edilmekte . srnda 1!>40 ticaret mü.badeleleri için ya. 
dir prlmakta olan milzakereler neticelenmit • 

· tir. Bu müzakerelerin nümüzdcld sene art-
Görünüşe göre, Moskova hüküme. ması bekleniyor. 

ti, şimdi mesuliye tin büyük bir kıs· X Tokyo. - (Domti): J t>pon hariciye 
nezareti sözcüsil. T ientsin hakkında ce • 

mını Kuussinen ve arkadaşlarına tah reyan etmekte olan japon • İngiliz konuş-
mil etmek istemektedir. malarrnrn bu meselenin umumi bir tarzda 

Digw er cihetten Sovyet matbuatının halline müncer olacaiı ümidhıi izhar ey-
Jemi 15tir. 

b!r milddettenberi Kuuaainen ve Te - XLondrı, - Kıral, Bukinıham sara-
!ıko.J.l bilkilmetini idare eden diğer yında L_ord H~lifak11 kabul etmhıtir. 
komilniıtlerden babsetmeyifi a '. , XYenı D~l~ı .. - Mmra yeni hind a-

m nı laylarınuı ııttıiı haber alınmııtır. 

Aser gece Saraçhane'deki dükki • 
nından evine dönerken sokakta soğu
ğun şiddetine dayanamıyarak yere 
düşmüı ve merak edip kendisini ara
mağa çıkan ailesi tarafından bulunun
caya kadar baygın bir halde kalmıttır. 
Aser evine götürüldükten sonra gelen 
doktor ilk tedavisini yapmış, fakat a
damcağız kurtarılamıyarak olmi~ştür. 

Bundan başka Hacı Hoşkadem ma
hallesinden Raif oğlu Eyup'la ayni 
mahalleden Mustafa oğlu İbrahim de 
Tatar köyünden Edirne'ye odun ge • 
tirirken, donmak üzere oldukları gö
rülmüş ve derhal tehire getirilerek 
memleket hastanesine yatırılmışlar -
dır. Eyup ve İbrahim iyileşerek bu 
akşam hastaneden çıkmıılardır Dün 
bc:ş!ıyan şiddetli soğuk devam etmek
tedir. 

Romanya • Yugoslavya 
orasında anlaşma 

Delgrad, 22 a.a. - Royter ajansı bil· 
1iriyor : Politika ve Vreme gazetele • 
r i, Yugoslavya ile Romanya arasında 
maden cevheri, kereste ve teksif edil
mit muhtelif hulisalarla petrol, köse· 
le ve kauçuk mübadeleıine dair bir an
latma yapıldığını haber veriyorlar. 

ğunu söylemiştir. 

Daladiye, 30 teşrinisaniye kadar ka
ra ordusunun 1136, deniz ordusunun 
260 ve hava ordusunun 42 ölü verdi
ğini bildirmit ve sözlerine föyle de -
vam etmiştir : 

" - Hükümet, zamansız taarruzlara 
muarızdır. Muharebeyi müttefikler 
tam bir anlatma dairesinde bildiği gi
bi idare etmek azmindedir. ,, 

Nihayet Daladiye, aözlerini şöyle 
bitirmiştir : 

" - Franaa kendi aelimeti için harp 
ediyor. Harp ediyor, çünkü Fransa -
nın selameti en yüksek ve aıil insan
lık meziyetlerinden ayrılamaz. ,, 

Meclis, bu beyanatı müttefikan tas
vip eylemiştir. 

D421adiye öğleden sonra Finlindiya 
elçisini kabul etmiştir. 

Bir İngiliz tayyaresi parca!andı 
yangın (ıkardı 

Londra, 22 a.a. -İ:ıgiliz hava or -
dusuna mensup bir tayyare, dün 
North Bromhil'de bir kilise üstiine 
düşmüştür. Kilise tutuımuı ve kami -
len yanmııtır. Tayyare yere düşmüş 
ve parçalanmııtır. Oç tayyarecinin ka
.za esnasında öldükleri zannediliyor. 

Ankara Borsası 
22 l.Kanun 1939 fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Millno 
Cenevre 
Amıterdam 
Berlin 
Brükıiel 
Atina 
Sof ya 
Praı 
Madrid 
Varşova 
Budapeı;te 
Bükreış 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

Acılı!! 

5.21 
l S0.~5 

2 9222 
6.70 

2!U475 
Ci9.0075 

21.595 
0.965 
1.5925 

13.5325 

23.68.25 
0.9fi5 
3.1575 

31.045 
30.8275 

Kapanıı 

5.21 
130.36 

2.92.22 
6.70 

2!U.4i5 
Ci9.00i5 

21.595 
0 .965 
1.5925 

13.5325 

2u:s25 
0.965 
3.1575 

31.045 
30.8275 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 İkramiyeli 
Erıtani 19.70 19.75 

Not - Hizalarında rakım bulun· 
mıyan dövizler için fiyat tescil 
edilmemlıtir. 
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r 
~imdiye kadar yapılan 

şilt ma\larmda kaıananlar 
Cümhuriyet Halk Partisi'nin 

koyduğu şildi sırasiyle şu takım
lar kazanmıştır : 

1- Gençler Birliği 
2- Gençler Birliği 
3- Ankara Gücü 
4- Gençler Birliği 
5- Ankara Gücü 
6- Harbiye ldman Yurdu 
7- Demirspor. 
Bu seneki müsabaka ile §İlt 8 

yaşına basmış bulunuyor. Buna 
göre eğer şildi bu yıl da Gençler 
Birliği alırsa, en fazla kazanan 
takım olması itibariyle şampiyon 
olacak bu suretle Halk Partisi
nin şildi de tamamen Gençler 
Birliğinde kalacaktır. 

SPOR 
111111111111111111111111111111 

Bugünkü ve 
yarınki maçlar 

Bugün : As. Fa. gücü - Harbiye 
Yarın: G. Birliği - Demirspor 

f akrmlan karşılaşıyorlar 

!
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BiBLiYOGRAFYA l .................................................... 
1 ktısat Fakültesi 

Mecmuası 

1 

İstanbul Universiteai İktisat Fakill
tesi üç ayda bir intişar etmek üzere 
ilmi bir mecmua tesis etmiı ve ilk 
sayısını neıretmiıtir. 

Bazı pamuklu mensucat m 
gümrük idhal resmi indirildi 
Piyasamızda pamuklu mensucat fi. 

zerinde görülmekte olan buhranı gi
dermek maksadiyle hükümet yeni bir 
kararname neşretmiştir. Bu karama • 
meye göre, gümrüklerde bulunan ve 
suni elyaf ile mahlut bulunduğu için 
ipekli tarifesi tatbik edilen ve bu yüz
den gümrüklerden geçirilemiyen pa • 
muklu mensucatın, bir defaya mahsus 
olmak şartiyle resim hadlerinin indi
rilmesine karar verilmiştir. 

Bu türlü pamuklu mensucat zel -
volle, ıinyafil ve fiyoko gibi hususi 
isimler alan liflerle karışık dokunmuş 
olanlardır. Bunlardan suni elyaf nis
beti en çok 25 e kadar olanlar, bu ka
rar mucibince ve en çok kararnamenin 
neşri tarihinden sonra bir ay içinde 
resimleri ödenmek şartiyle serbestçe 
ithal edilebileceklerdir. Bunlar için 
verilecek resim pamuk mensucata 
mahsus olan resim haddidir. 

Antakya ve İskenderun 
elektrik şirketleri 

İskenderun ve Antakya elektrik 
şirketlerinin bu vilayetlerimizin be -
lediyelerine devri hakkında bir kanun 
projesi hazırlanmıştır. Bilindiği üzere 
bu şirketler, Fransa ile yaptığımız an
laşma mucibince hükümetimize inti -
kal etmiş bulunuyordu. 

İsi an bul Adliye sarayı 
1,5 milyon liraya ukacak 

lstanbul'da yapılacak adliye sarayı 
için Adliye Vekaleti Büyük Millet 
Meclisi'nden 1.5 milyon liranın sar
fına mezuniyet istiyen bir kanun la
yıhası hazırlamıştır. Bu para, 940, 
941 ve 942 senelerine sari olmak ve 
her yıl bütçeye 500 bin lira koymak 
suretiyle ödenecektir. 

Prof. Şükrü Baban, Prof. F. Nev
mark ve Doçent Ömer Lütfi Barkan
dan mürekkep bir yazı heyetinin ne
zareti altında çıkan mecmuanın bu 
ilk sayısının münderecatı ıudur : Ce
mil Bilse! : İktisat Fakültesi mec
muası çıkarken, tahrir heyeti : Ön.söz, 
Ömer Ceıaı Sarç : Türkiye nüfusun
da genç nesi!Jerdeki erkek fazlalığı, 
Ömer Lütfi Barkan : Kulluklar ve 
ortakçı kullar, Dobretsberger : Eko
nominin hususi şahıslar tarafından 
idare edilmesinden doğan mahzurlar, 
Neumark : 1938 senesinde Türk harici 
ticareti. Neumark : Türkiye'de son 
bankacılık litratürüne bir bakış, G. 
Bratianu : Etudes Byzantines, yeni 
eserler. 

Bu kıymetli mecmuayı bütün ilim
sevenlere ve iktisatcılara tavsiye e -
deriz. 

Peşin para ve açık arttırma 
ile satılık emlôk 

Yeni terbiye pren•ipleri 
Albert Malcbc ısmi Türk okuyucu-

Emlak ve Eytam Bankasmdan: 

Esas No. 
larına meçhul değildir. İstanbul Üni-
versitesi'nin tesi::ii sıralarında müşavir 
olarak Maarif Vekaletince getirtilmiş 

21 ve bu sahada memleketimize kıymetli 
hizmetlerde bulunmuş olan maruf İs
viçreli Prof. 1914 senesinde ilk mek- 550 
tep öğretmenlerine hitaben vermiş ol-

Mevkii Mukadder 
K. 

Depozitosu 

567.- 113,40 

ANKARA BELEDJYES1 

Her nevi ölcü, f arfr ve farfl 
alah 
na!an 

kullananlann 
dikka!ine : 

Ankara Belediyesinden: 

h1ğuna müracaatla muayene kağıdı al
maları ve bu bir aylık müddet zarfın
da müracaat etmeyenlerin ölçüler ni
zamnamesinin 17 nci maddesine göre 
ecza görecekleri ilan olunur. 

(6540) 16471 

Şoför İbrahim Erk 
hakkında 

Üzerinde 938 daınğası taşıyan bil- Ankara Belediyesinden : 
tün ölçü tartı ve tartı aletlerinin 940 1 - Sarhoş olarak 1100 numaralı o-
yılı senelik muayenesine başlanaca - tomobili kullanan şoför Mehmet oğ -
ğından her nevi ölçüsü bulunanların lu İbrahim Erk'in 15 gün müddetle 
1/1/940 dan 31/1/940 günü akşamına icrayı sanattan menine ve kendisin -
kadar ellerindeki ölçülerinin cinsini, den 10 lira hafif para cezası alınması
çekerini, markasını, numarasını mik- na belediye encümeni:ıce 19-12 <>39 ta
dar ve boylarını bildirir pullu birer ı rihinde karar verildiği ilan olunur. 
beyanname ile Belediye ayar memur- (6563) 16503 

Bir ev ve bir dükkôn yıktırılacak 
Belediye imar Müdürlüğünden: Ankazına konan 

muhammen bedel 
Adası 

51 
265 

Parseli Semh Cinsi Lira Kr. 
20 Hacıbayram Ah§ap hane 50 00 
27 Samanpazarı Ahşap dükkan 20 00 

Yukarıda ada ve parselleri yazılı gayri menkullerın hedim ve tesviyei 
turabiye masrafları ve artacak moloz parçalarının başka yere nakli alacak 
§ahsa ait olmak ilzere ankazları hizalarında yazılı muhammen bedelleriyle 
iliin tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. İha
lesi 8/1/940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de İmar Müdürlüğünde 
yapılacağından taliplerinin % 7.5 teminatlariyle birlikte müracaatları ilan 
olunur. (6583) 16508 

duğu dört konferanstan yine ayni mu
harririn İsviçre mecmualarından bi - 551 
rinde çıkan bir etüdü edebiyat fakül-

Boyacalı, yeni Kızılelma mahallesi Mescit so
kağı 399 ada 10 parselde kayıtlı 63 M 2 • arsa 
Cebeci, Önerme sokak, kadastronun 1821 ada 
49 parselinde kayıtlı arsanın 606 hissede 119 his
sesi (tamamı 606 M 2 • dır.) 357.- 11

•
40 Satılık : 

Kiralık - Y. Şehir Sıhhiye Ve. civan 
Cebeci asfaltında etrafı açık g{ineşli yeail 
sahaya nazır San renkli Aı>. konforlu ı 
daire. Kapıcıya müracaat. 4695 

Cümhuriyet Halk Partisi şilt maç· tesi doçentlerinden kıymetli muharrir 
ları, iki haftalık neticelerden sonra Sabri Esat Siyavuşgil tarafından dili-
en hararetli devresine girmiş bulunu- mize çevrilerek .. Yeni terbiyenin 552 
yor. Bütün rakiplerini yene yene ni- prensipleri " ndı altında 90 sayfalık 

Cebeci, Önerme sokak, kadastronun 1821 ada 50 
parselinde kayıtlı arsanın 610 hissede 53 hissesi 
(tamamı 610 M2. dır) arsa 
Cebeci Önerme sokak, kadastronun 1821 ada 51 

159.-., 31,80 
Satılık bi.~iklet - Nauma.n markalı, az 

kullanılmış biıiklet satılıktır. Posta cad
desi (Esen) apartımanı daire 4. Tel: 1227. 

46S4 
Satılık - Yenişehirde Seıanik caddesin

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

Kiralık. ve .satılılc - Bir bekAr veya ten 
ha bir aile için şehrin merkCJ:İ bir yerinde 
devren kiralık apartıman ucuz ve yeni sa-

bir cilt halinde Eminönü Halkevi ta
hayet karşı karşıya kalmış bulunan 
Ankara As. Fa. Gücü ile Harbiye bu- rafından neşredilmiştir. Terbiye ve 553 

terbiyenin tarihine daı·r gayet orı·J·ı· 
gün, 19 Mayıs stadyumunda dömi fi- -
nal oynıyacaklardır. nal ve terkibi görüşleri ihtiva eden 

bu yazıları alilkalıların istifadeıine 554 
Müsabakalara yarın da devam edile-

cektir. Yarın saat 10.30 da gene 19 arzeden bu teşebbüsü memnuniyetle 
Mayıs stadyumunda Gençler Birliği • karşılar, eseri bilhassa tavsiye deriz. 555 
Demirspor takımları karşılaşacaklar • Fiyatı 3o kuruştur. 
dır. Lik maçlarının başlangıcında be· . V A J_l ~ IK . . 

parselinde kayıtlı arsanın 526 hissede 444 his
sesi (tamamı 526 M2 • arsa) 
Cebeci, Özsoy sokak, kadastronun 1825 ada 15 
parselinde kayıtlı arsanın 1386 hissede 174 his
sesi tamamı 693 M 2• arsa) 
Cebeci, Özsoy sokak, kadastronun 1825 ada 25 
pıırsclinde kayıtlı arsa (tamamı 364 M 2.) 

Cebeci, Köylüler sokak, kadastronun 1825 ada 27 
parselinde kayıtlı arsanın 677 hissede 67 hissesi 

132.-

152.-

692.-

26,40 

30,40 

138,40 

(tamamı 677 M 2• arsa) 134.- 26,80 
rabere kalmış olan bu iki takımın ya- 15 ılkkanun tarıhlı 155 ınc~ sayısı 
rınki karşılaşması bir revanş mahiye- şu ya~ıl~rla çı~m.ıştı: : İsmaıl H~~
tindedir. Ankaralıların, bu iki günlük rev Tokı~ : v Mıllı mudafa ekonomı~_ı, 

1 - Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emlak peşin para ve açık 
arttırma ile satılacaktır. 

4678 

Satıfı/c 7 Meşrutiyet caddesi ile yük
sel cad<lesı arasında Özenli - sokağında 
blok aşı: 442 M 2 bir araa uygun fiyatla 
Sanayi cad. 19S3 Tel. 4679 • 

Satılık - Bala merkez kasabaıiyle A
şık oglu ve Tol köyü arasında c;iftlik ya
pılmağa müsait senetli bin dônlime yakın 
çayır ve tarlalar satılacaktır. Merkez ec
zanesinde Bay Hüseyin Hamitten sorul-
ması. 4702 

tılık ev eşyaları Tel. 1178 4700 

Kira.lılc - Maltepede jandarma mekt&
bi yanında Türe apartımanında konforhı 
kullanııılı ucuz ve genili 2-3 odalı daire-
ler, içindekilere miıracaat. 4701 

Bomonti - Lise inşaatı karııaınds 
(Sakız) apartımanında iki odalı daire. 
Kapıcıya müracaat. 4714 

Kiralık oda - Möbleli veya mob1esiz 
verilir. İtfaiye meydanında Gazi lisesi kar-
şısında No. 6 iıst kat. 4723 

Kiralık daire - Poliı mektebi yanın -
da Öztürk ap. birinci kat. 4 No. daire üc: 
oda bir hol balkon 38 lira. İçindekilere mü-
racaat. 4724 

maçlarını zevkle takip edeceklerini, s.~met Agaog~u : Harp hakkında du- 2 - Arttırmaya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühürle· 
takımların da zevkli oyunlar göstere- şunceler, Hasıp Ahmet Aytuna : Ko- rini noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel mu· 
ceklerini umuyoruz operatifçilik ve muallim, Yapr Nabi: kadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depazitolarını nisbet dairesin· 

Sıl.tllı/ı. - Solfasol köyünde köyÜn en 
mahsuldar yerlerinde bulunan beı kıta 
tarla satılacaktır. Merke.ı: eczanesinde 
Bay lluscyin Hamittcn sorulması. 

4703 

Kirlrlc oda - Mobilyalı veya mobilya
sız bir oda, l veya 2 bayan için kiralıktır. 
Yeniıehir Türe sbkak No. 5 daire 1 re H· 

• Radyomuza dair dil~Unceler, RU~tU ''~ de tezyi e leme eri ı zım ır. 
Sııtıltk - Ravlı nahiyesinde köy önün. 

de mün ve mah 1 r on iki kıta uha 
tarla ve çayır acele satılacal<tır. Merkez 
eczanesinde Bay Huseyin Hamltten so-

at 5-7 arası müracaat. 4727 

Kiralık. ev - Y enıfimİr Orduevi arka -
sınd:ı Arman sokak 12 No. evin üst katı Pazar günkü yürüyüş 

Halkevi ıpor komltcai baskanlığınuan : 
24-12-1939 pazar &tinli Elmadağında 

Kıbnz nahiyesine kadar bir yuruyu5 ter
tip edilmiştir. lııtirak edeceklerin uat 7 
de Halkevl önünde bulunmaları rica olu-
ıuır. 

Adli tebligatın 
posla ile yapllması 

hazırhkları 
Posta, telgraf ve telefon umum mil

durlüğü, adli tebliğatın posta ile ya
pılması etrafındaki hazırlıklarına fa. 
aliyetle devam etmektedir. Adli teb
ligata ait bütün işler etrafında karar
lar alan ve tetkil:ler yapan Münaka -
lat, Adliye Vekfüetleriyle P. T. T. 
Umum müdürlüğü mümessillerinden 
mürekkep hususi bir komisyon dün 
de toplanmış ve adli tebligatın posta 
ile yapılması hakkındaki nizamname
nin tatbik şeklini gösterir talimatna
me üzerinde meşgul olmuştur. Tali -
matname bu hafta sonuna kadar ta · 
mamlanmış ve alakalılara tebliğ edil
miş bulunacaktır. 

Evelce şehrimizdeki adli tebligat 
kudundan mezun olan 73 murakip vi
Jiyetlerde adli tebligat memurları ve 
müvezziler için kurs açmışlardır. 

Kurslar bu ayın 26 sında sona ere -
cektir. 

Şardağ : Edebiyatımızda vatan duy- 3 - İhale 8. 1. 1940 pazartesi günü saat onda bankamız satış kom1syo
gu~u, Z~!a ~sman ve Ercüment Beh- nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve 
zat ın ~ıırlerı, Atanas Manof : Ga - iki vesika fotoğrafı ile emUik servisine müracaatları. (6577) 16505 
gauzlar. 

Bazı maddeler 
üzerinden ihrac 

menuiyeli kaldır1ldı 

Elbise ve palto ah nacak 
Ankara Intaat 

Giyim e yasının 
adı 

Harici elbise 

Usta Okulu Müdürlüğünden: 
miktarı muhammen bedeli 

120 takım 2050 kuruş 

tutarı muvakkat 
teminatı 

2460 lira 
209,44 lira 

Palto 30 Sdet 1075 " 332,5 " 
1- Okulumuzdaki parasız yatılı talebe için lüzumu olan yukarıda adı, 

miktarı, muhammen bedeli, tutarı ve muvakkat teminat akçesi yazılı iki ka
lem giyim e~yası açık eksiltme ile ve bir parti halinde talilıine ihale edile
cektir. 

2- İhale 2/1/1940 salı günil saat 16 da Ankarada Mektepler muhasebeci
liğinde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

rulması. 4-704 

Satılık otomobil - Biri kapalı. diğeri 
açık, beşer kiliilik iki hususi otomobil çok 
ucuz satılıktır. Poliı enstitüsü yanında 
Saltık apartımanı. 4712 

dört oda kiralıktır. 4732 

Kiralık - Maltepe Onur sokak Sakarya 
apartımanı 2. el katta 2 oda bir hol ucuz 
fiyatla. Gezmek istlyen taliplerin aynı ad-
rese müracaatları. 4733 

Satılık otomobil - Kullanılmamı' 39 Kiralık mobilyalı oda - Kızılay kartı-
modeli bir fort otomobili ocele ıatılılctır. ıı 8 No. lu apartımanın 1. ci kat 6 No. ya 
Kooperatif kar§ısında (Rökor) kadın ter- müracaat. 4738 
zihancsine müracaat. 4717 

Devren satılık bakkal dükkanı - İçin
deki eşyasiyle beraber Yenışehir Emciler 
caddesi No. SO İzmir ucuzluk bakkaliyesi
ne milucaat. 

4725 
Satılılc dükkan - Çankırı asfaltında 

dükUn ve evler. Ucuz fiyatla. Yeni Si-
nema üzeri No. S Ti: 2181. 4728 

Satı/Jk ar.sa - Atatürk bulvarına nazır 
3S M. cepheli 6 dükkan 15 buyuk daire icin 
planlı uygun fiyat. Ti: 2181. 4729 

Kiralık icat - İki oda bir hol konforlu. 
Işıklar caddesi Necati okulu yanında No. 
14 47+4 

Kiralık - 4 odalı konforlu daire Y. 
Şehir Büylik Tren köprüsü yanında asfalt
ta 25 M. İskitler Cad. No. 3 Kamer Ap. S 
No. lu daire TJ . .2413 4763 

Kiralılc oda - Ş<lrayı Devlet yanında 
Alpay Türk sokak No. S de birinci katta 
mobilyalı mobilyasız bir bayan için Tel: 
24-06 4768 

Avrupa'daki son karıtıklıklar Uze
rine hükümetimiz"in bir kararnamesi, 
birçok mahsfillerin başka memleket -
lere ihracını menetmişti. Vaziyetin 
inkişafını gözöntine alan Cüm.huriyet 
Hükümeti, yeni bir kararnamesiyle ih· 
racı memnu olan bu maddelerden buğ-

3- Taliplerin ihale saatintlen evci teminat akçelerini ismi 
siplik veznesine yatırmış olmaları v<! gerekli vesaiki haiz 
lazımdır. 

Kiralık möbleli oda - Kalorifer, ııcak 
Satılık Fransız piyanosu - S031 telefon su. tam konfor. Yeni~ehir Atatürk bulvarı 

geçen muha santıralından 259 numaraya muracaat. Yenlge Ap. No: 9 4774 
bulunmaları 4748 

day, arpa, çavdar ve mah!Cıtun ve alel- 4- Talipler bu münakasaya ait şartname ile nilmuneleri 
umum canlı hayvanların bcuı memle- okulda parasız olarak görebilirler. (6456) 

her zaman 
16408 

ketlere ihracını ser~st bırakmıştı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Krom cevheri satışı 

Bursa Defterdarlığından: 

Bu maddeler, genel ithaUit rejimi ka
rarnamesinin 1, 2 ve 4 üncU maddeleri 
hükümlerine tfibi bulunan memleket
lere ihraç edilebilecektir. Ancak canlı 
hayvanlardan 3 yaşından yukarı er
kek manda ve sığır bu hükümden iı- Cinsi Tahmini miktar· Beher tonunun Tutarı Muvakkat te-

Ton muhammen kıymeti nat tisna edilmiştir. 

Kan dôvası yüzünden 
Ödemiş'te bir cinayet 
İzmir; 22 ( Hususi muhabirimiz -

den ) - Ödemiş'te 15 yaşında Mestan, 
aralarındaki kan diivasından dolayı 
Halil adında birini çarşıda tabanca 
ile öldilrmüştür. Çıkan kurşunlardan 

Krom cevheri 6000 3 18000 1350 
Bursa vilayetine tabi Orhaneli kazasının Cebel~üney, Göynükbelen, 

Karıncalı, Topuk ve Nalınlar köylerinde maden ocaklarından ihraç edil
miş tahminen 6000 ton krom cevherinin bilumum masrafları müşteriye ait 
olmak ve mahallinde teslim edilmek şartiyle beher tonunun muhammen be· 
deli olan 3 lira üzerinden 2490 sayılı kanununun 33 üncU maddesi hükmü . 
ne tevfikan 8-1-940 tarihine milsadif pazartesi gilnü saat 15 te ihalei eveli
yesi yapılmak üzere 23-12-939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı 

zarf usuliyle satılığa çıkarılmıştır. 

Kiralık - İtfaiye meydanı Kurtuluş Ap. 
Acele s1ttıfık arsa - Demirtepe F. Çak- 2. ci knt 4 No. da 5 oda banyo, hol saire 

m. k S. 20 M yuzlu 631 M-2 arııa ucuz ve- kapıcıya mliracaat. 4775 
rllecek Tel: 1538. 47761 

Kiralılc ev - Bahçeli evlere birinci du
Sau/ık arsa - Bahçeli evler yanında rakta No: 6 da 4 odalı ev acele kiralık -

en hakim yerde 914 M-2 arsa uygun fi - tır. Gormek için bitişik e\'c, gorüşmek l
yatla vcrılecek. Tel: 1538 4777 çin bahçdi evlerden 110 No.ya müracaat-

Satılık arsıı - Sağlık Bakanlığı arka • 
ıunda S20 M-2 arsa ehven fiyatla verile -
cek Tel: 1 S38 4778 

Satıftlr alman piyanosu - Hergün ö{:leye 
kadar gôriılcbilir. Adres: Yeniııehir Koç 
apartmanı No: 6. Tel: 626S 

Kiralık : 
Bır bayana kıraftk oda - İki klııilik aile 

yanında 20 liraya Bakanlıklar karşm 2 inci 
kattaa güzel bir oda Mür. Telefon 6440 
Huseyın 4509 

Kıralık d:ure - Ulus meydanıntla Koçak 
hanıııda l. ci katta buıo için bir dnıre ki
talıktır. Kalorifer. asansor vardır. Kapı • 
c:ya muracaat. 4S3S 

4786 
Devren kiralık - Sıhlye otobüs garajı 

karçıaında Ersoy Ap. \" onforlu iki oda, 
bir hollli geni$ daire aileye devredilecek
tir. Kapıcıya muracaat. 4787 

iş arayanlar : 

Bir ecnebi bayan - Tiirkçe, franaızca, 
İngilizce de bilen bir bayan almanca dert 
vermektedir. Ulus'ta T. K. rumuzuna 
mektupla müracaat. 4740 

Aranıyor : Halen Adliye Vekaleti emrimle bu
lunan mübaşirlerin posta idaresi em
rine verilmeleri ışi üzeriı.de de tet
kikler yapı ]maktadır. 

Kanunu m 3hsusuna göre P. T. T. u- biri orada bulunmakta olan 8 ya§ında 
mum mi.ıdürlüğnde teşkil edilmiş bu- Nedim iıminde bir çocuğa isabet et
lunan adlı tebligat işleri müdürliiğü- miş ve çocukcağız .~a .. ka.nlar içinde 
nü vel:aleten posta işleri reisliği baş yere yuvarlanarak olmuıtür. 

İsteklilerin % 7,5 nispetinde muvakkat teminat olarak vezne makbuzu 
veya kanunen muteber ve kabulü caiz banka mektuplarını hamilen ihale sa
atinden bir saat evel teklif mektuplarının 2490 sayılı kanunun hükümleri • 
ne tevfikan Orhaneli kazası mal müdürlüğünde müteşekkil komisyona tes-

Kır:ılık - Önccbecı Kurtuluş istasyonu 
karşısı asfaltta 2 ci muvazi Taşkent so • 
kak No: 37 de 3 çer odalı konforlu 2 daıre 
ve bekarlar için 2 oda. 4575 

Kıralı/c daırc aranıyor - 2 odalı kalo -
riferlı ve hm konforlu Yenişehlrde guneş
li ve manzaralı bir daıre 1-1-940 dan iti
baren aranmaktadır. Tel: SlOS mliracaat. 

muavini B. Tevfik Bingi! görmekte -
dir. Adli tebligat isleri müdür mua -
vinli ine de P. T. T. müfetti terin ~ 

den B. Şerif Tyanşan tayin edilmi§-
tir. 

İım=, 'de ih!:kar milcarle~esi 
İzmir; 22 ( Hususi muhab:rimiz • 

den ) - A.Jakadar makamlar ihtikörJa 
mücadele için tetkiklerine devam edi
yorhır. Elcle edilen neticeli.!• \•ekalete 
bir raporla bildirilecektir. fhtik:ir 
yaptıkları için, dört mağaza kapatıl
mıştır. Ba!ıka bir takım nıağazal:.ır 

hakkında da tahkikat yapılmaktadır. l 

lim etmeleri i15.n olunur. (6538) 16493 

El se 1 
Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüğünden: 

1 - Okulumuz talebesi için kumaş, işçilik müteahhide ait olmak ilzere elbise satın alınacaktır. 
2 - Aşağıda cins miktar ve muhammen bedeli yazılı elbiseler hizalarında gösterilen gün ve ıaatlerde ayrı 

ayrı ihalesi yapılacaktır. 
3 - Şartnamesini görmek istiyen okul idaresine müracaat etmelidir. 
4 - İsteklilerin mezkur gün ve saatte Ankara'da Mektepler Muhasebecılığıne yatıracakları teminat mak-

buzlariyle birlikte mezkur Muhasebecilikteki komisyona gelmeleri. (6459) 16412 
Beher takımın Muhammen İlk İhalenin İhaJe günii ihale saati 

Cinai 
Er. talebe elbisesi 
Kız talebeye tayyör 

Miktarı 

220-230 
130-135 

fiyatı bedeli teminat şekli 

33 7590 569,25 Kapalı zarf 3.1.94() 
26 3510 263,25 Açık eksiltme 3.1.940 

15 
16 

Kıralık oda - Sanayi cadılesinde, ka -
lorıferli soğuk, sıcak su ve banyolu ucuz 
fiyatla Telefon No: 2181 Yem sinema ü
:.:erıııde Hayri lJilnıana muracaat. 4622 

Kırslık - Poliı enstitüsu yakınmtlı 
Dıkmen asfaltında llakaıılıklnra 5 dakika 
mesafede yeni Turagay Ap. Ucuz daireler. 
İc;ındekilere müracaat. 4642 

Kıralılc oda - Bir bay için bir oda kira
lıktır. Yenitıchir Karanfil sokak No. ıs A. 
1 ci kata müracaat. 4666 

4622 

. Aranryor - Bir pedalcı isteniyor. "Ye
nı Matbaa" Telefon: 370S Bankalar cad. 
Çiçinyurt sokak No. 7 4-713 

Kasıycr nranryor - Bayan ve bny tecrü. 
beliler tercih olunur. Ü crct lıyakatına gore 
verilecektir. Bnnkalnr caddeı;i lpekiş ma
gazası Tel: 1961. 4781 

ZAYILER -------
Kiralık güzel odalar - Güven meydanuıa Zayi - Bilecik vilayeti YcnişC'hir rüş • 

yakın güneşli güzel manzaralı çok müsait tlyesinden 1326-1327 ders sene& nden me
kira ile Selanik caddesi No. 16 4677 1 zıın. ola~ak almı~ .ol.du um şahadetnamemi 

zayı ettım. Ycnısını alıtcagımdan eskisi • 
. Krrafık - Sıhııt B_akanlığı ~arşısında tı. nin hiikmıi yoktur. Demirfırka M. Erc;e S. 

k!z sok. ıs No. da uç oda. hır hol, banyo 

1 

No: 6 Salih Zeki Erben. 4780 
kıralıktır. 4691 

Zayı - İş Bankasındaki 328159 No'lu kıi· 
Kıral!k apartıman - 3 oda, .ı hol. bal?- çük cari hesabımda kııllıındı ım tatb k 

yo ve saıre. Ehven fiyat Y. Sehır Meı;rutı- mühlirümti kaybettim. Yenisini alacal\ım • 
yet. c~d. T~.re sokak No. 6 Çatı katında ev , dan eskisinin hukmU olmadıgı ılin oİunur. 
sahibıne muracaat. 4694 Mehmet Liltfiı. 4782 
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