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daha sıkı ilgilendirilmeleri i~in 

Cümhurreisi İsmet t'nönü dün de saat 11 de Ankara Halke
vinde tekrar toplanan Halkevleri danışma komitesini huzurla
riyle şereflendirmişler ve müzakereye riyaset buyurmuşlardır. 
Milli Şef Halkevlerinin daha verimli ve şümullü surette çalış
malarım temin etmek için Parti Umumi İdare Heyetince seçil
miş olan bu komitenin üç aydanberi hazırladığı yeni ~alışma e-

sasları üzerindeki tetkiklerine devam buyurarak; neşriyat, 
folklor, temsil, müzik, sinema, kütüpane ve bilhassa köycülükle 
ve halk terbiyesi esaslan üzerinde direktifler vermişler ve her 
sınıf halkın ve memurların Halkevleriyle daha sıkı ve devamlı 
ilgilendirilmeleri hususunda alınacak tedbirlere ait işaretlerde 
bulunmuşlardır. 

Muvaffak 

bir mücadele 
Kemal ONAL 

Sayın Baıvekilimiz, Milli lktıaat 
ve Tasarruf haftasını açarken, Av
rupa harbinin türk ekonomisine ya
pabileceği tesirleri ve bunun için a -
lmmı§ tedbirleri izahtan sonra milli 
refahın yeni §artlar içinde de arta
cağını sarih delillerle anlattılar. 
Dr. Refik Saydam'ın iktısadi bün
yemizin sıhatini gösteren rakamlar 
Üzerinde ısrarla duruılan, o gün
lerde daha çok İstanbul piyasasın -
da ilk tez.ahürleri görülen yeniz bir 
hareketin vaktinde teıhis edilme
&~daıadi. a ... v .. t Tjp ...... " v-a.;ıa-:. 
altı gun süren vukutıu çalıımalariy-
le en büyük ithalat merkezimizdeki 
buhrana el koymuş oldular. Bazı fi. 
yatlar asla mazur ve makul görüle
miyecek hadler içinde yükselmiıti. 

Milli Şefimiz Halkevleri danıfma komitesine riyaset buyuruyorlar 

• 

lhtikôra karşı 1 Dahiliye Vekaletinde 
I ihtiyatlı ve tedbirli olmak gayretin

de bulunanların ihtiyaçlarından 

fazla alıılan ile ilerideki yükseliı -
ten istifade etmek istiyenlerin hırs
ları, pazar mevcudunu azaltmııtı. 
Bu hırsla bazıları meslekleriyle hiç 
alakası olmıyan mallara da üıüı· 
müşlerdi. Buhran günlerini bekle
mek değil, buhran yaratarak dün 
aldıklarını akla sığmıyacak karlar
la bugün satmak istiyenlerin hain -
ce oyunları da bu arada en müsait 
havayı bulmuştu. İstanbul; bu bu -
lanık havayı dağıtacak vuzuhu, Ti· 
caret Vekilimizin sıcak ve samimi 
beyanatında buldu. Nazmi Topçu -
oğlu, yeni buhranın amillerini niha
yet ıu cümle içinde toplamııtır: 

1111111111111111111111~1111111111111111111:11111111 bir loplanh yaplldı 

Ahnan tedbırler pıyasada nun••bah••••lldcDahmycvc-• • 
1 

kili B. Faik Öztrak'ın reisliğinde Da-

m U•• sa 1 t tesı r er yaptı hiliye Vekaletinde bir top~antı Y.~pıl-
mıştır. Bu toplantıda Vekalet muste-

"Bu gibiler, eski ile yeni arasındaki 
farkı hiç görmemekte adeta umumi 
harptenbcri geçen yirmi senelik 
devrede uykuya yatıp bugün uyan
mııa benzemektedir.,, Filhakika 
Ticaret vekilinin Refik Saydam hü
kümelince alındığını bildirdiği ted
birler dahi buhran amillerinde uyu
dukları devre nazaran hayret u
yandıracak mahiyettedir. 

Şimdiye kadar ihtikara karıı ah· 
nan tedbir, nihayet devletin zabıta 
kuvetiyle fiyatlara müdahalesinden 
ibaretti. Bu gibi müdahaleleri ka • 
nn ve menfaatin yüksekliğiyle ber
taraf etmek gene yirmi yıl önce 
muvaffak olunmuı hadiselerdendi. 
Cümhuriyet hükümeti tedbirlerini 
§U iki esasta toplamııtır: 

1 - lktısadi buhrana iktısadi ted· 
birlerle çare bulmak; 

2 - lktısadi olmıyan ve fakat 
pazarların sıhatini bozan hareketle· 
re karşı kanuni salahiyetleri kul
lanmak; 

Devlet, Ziraat Bankasına bazı 
maddelerin ithali vazifesini vermiş
tir. Bu milli müessese, batlıca ihti
kar mevzuu olan kahveyi, istiyen -
lere muayyen fiyat üzerinden iste -

Ticaret Vekilimiz İstanbul'da fiat yüksekliği 
etrafında yaptığı tetkikleri bitirmiştir 

Ticaret Vekilimiz B. Nazmi Topçuoğlu lstanbul'da yapılan 
toplantıda beyanatta bulunuyor 

ıstanbul, 23 (Telefonla) - Ticaret Vekilimiz Bay Nazmi 
Topçuoğlu, bugün de ihtikarla mücadele için burada yapmakta 
olduğu konuşmalarına devam etmiş ve sabah saat 9 da Takas 
limited şirketi ile temaslarda bulunmuştur. Bu suretle Vekili -
mizin İstanbul'daki tetkikleri sona ermiştir. Yann akşam An
kara'ya hareket edecek ve kısa bir müddet sonra tekrar İstan -
bul'a gelerek alınan tedbirlerin neticelerini tetkik edecektir. 

nildiği kadar verecektir. Vekil bugün piyasanın ihtiyacı o- Banka müdürleri hariçten getirilecek 
Bazı mallar üzerinde onlarla it- lan malları getirtmek üzere muhtelif mallar için yardımda bulunabilecek -

tigal eden ithalat tacirleri bir araya ticaret grup ve birliklerine verilen lerini bildirmişlerdir. 
getirilerek birlikler kurulmu§tur. akreditiflerin hesaplarını gözden ge - Öğrendiğime göre demir tüccarla
Bu birlikler kendilerine lazım olan çirmiştir. B. Nazmi Topçuoğlu saat rı b:..ıgün bir toplantı yaparak 8.000 
mallan hükümet muzaharetiyle ko- 11,30 da mıntaka ticaret müdürlüğün- ton demire ihtiyaç olduğunu söyle
layca tedarik edip piyasanın ihtiya- de İstanbul valisi ile görüşmüş, ve mişlerdir. Bu miktar demirin getirtil
cmı karıılıyacaklardır. Gümrükle - müteakiben Setanik ve Holanda ban- mesi için icap eden tedbirler alına-

(Sonu S inci sayfada) kalan müdürlerini kabul etmiştir. (Sonu S iaci say.fada) 

şarı, müsteşar muavini, vekalet umum 
müdürleri ve hukuk müşaviri bulun -
muştur. 

Bu toplantıda vekaleti alakadar e
den muhtelif işler ile vekaletçe hazır
lanmış bulunan kanun projeleri tet -
kik ve müzakere olunmuştur. 

Fransa - Yugoslavya 

ticaretinin tönzimi 
Belgrad, 23 a.a. - 1 kanunusanide me

riyete 1;irecek olan fransu: - yugoslav an -
!aşmaları mucibince, Fransa Yugoslavya. 
dan mühim miktarda et, kereste tütün ve 
maden alacaktır. Bu milb:ıyaaların büyük 
bir kısmı Yugoslavya'nın Fransadn yaptı
ğı borçların faizlerine karşılık tutulmakla 
beraber Yugoslavyayı döviıden mahrum 
etmiyecektir. 

Fransa'nın Yugoslavya'ya ihracatı nor
mal seviyesini m:ıhsiıs bir surette muhafa
za edecektir. 

BUGÜN lKlNClDE 

Milli Şefimizin Erzurum 
seyahatine dair intibalar 

Erzurum yolunda 
Atma boğazından 

geçerken 
YAZAN : Nasuhi Baydar 

Malatya Mebusu 

~ 

Milli Şefimiz lmıet lnönü Halkevinden ~ıkarlarken 

1 Finlôndiya'da vaziyet 

İki taraf tebliğlerine göre 
vaziyet ayrı 

şekilde inkişaf ediyor 
Stokholm, 23 a.a. - lsveç gazeteleri Finlandiyalıların Sallada 

elde ettikleri muvaffakiyetin ehemiyetini bilhassa. kaydetmekte 
ve bu muvaffakiyetin Finlandiyayı ikiye bölmek gibi korkunç bir 
teşebbüsü felce uğrattığını bildirmektedir. 

(Sonu Sinci s.ıyfada) 

Tayyare deli toplariyle muhafaza altına alınan 
Hel•inki •tadyomu 

RUSLARA GÖRE VAZİYET 

T ass ajansı Finlôndiya 
harekôtlnı izah ediyor 

Moskova, 23 a.a. - Revolutsiya Ok
tyabrskaya zırhlısının batırıldığına 

dair ecnebi menbalarından verilen ha
berler resmen tekzip edilmektedir. 
Diğer bir tebliğde Leningrad erka

nıharbiye heyeti Finlandiyada ilk üç 
hafta zarfında cereyan eden muhare
belerin neticesi hakkında şu malfuna
tı vermektedir: 

Petsamo mıntakasında, kıtalarımız 
ciddi muvaffakiyetler göstererek gün 
de takriben 6 kilometre ilerlemişler
dir. 

Leabroz mıntakasında kuvetlerimiz 
günde 7 buçuk kilometre hesabiyle 
150 kilometre ilerlemişlerdir. 

Sotavala istikametinde kuvetlerimiz 
günde 4 kilometre hesabiyle 80 kilo
metre ilerlemişlerdir. 

Viborg mıntakasında kıtalarımız 
günde 3 buçuk kilometre katetmek 
suretiyle 60 kilometre ilerlemişlerdir. 

Sovyet kıtaları Finlandiyalılardan 
18 zabit, 105 küçük zabit, 500 nefer e
sir almışlar, 30 top, 300 mitralyöz, 21 

(Sonu 5 ıncı sayiada) 
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Erzurum yolunda: Parti kaza 
kongreleri 

ULUS 

FIRTINA 
24 - 12 - 1939 

Hukuk ilmini yayma kurumunda 

Atma boğazından geçerken U$Alt - laz.aaıız parti koncreıl dıiıı Yali ile k k 1 
mıntıka mufttıiıinin İJI İrakiyle yapılmııtır . Konrre Dı'r '0 aza ara 
111JAlalıayı aliluıdar edea dilekler ueriade iacel-· ) 

Rektör Cemil Bilsel'in 
tanzimata dair konferansı 

E rzincanla Sıvas arasındaki 

J 333 kilometrelik yolu gün
d üzün "geçeceğiz. Zira Kemah gibi 
tanınmı~ kasabalar, Atma boğazı gi
bi türk §imendiferciliğine şeref ve
ren sınai iınfiller, Divrik demir ma
deni gibi yeni keşifler bu yol üze
rinde sıralanmışlardır. Ve Sıvas'a 
varıldığı zaman Doğu vilayetlerin
den çıkılmış, Orta Anadolu yayla
ıına adım atılmış olacaktır. O şirin 
yerlerden ctyrılırken kaydetmeliyim 
ki emniyetle kalkınmağa devam e
den Şark'ta yerli ve memur, kadın 
ve erkek, genç ve yaşlı kiminle te
mas edebildimse, çehrelerdeki ifa
delerden .ıe kadar mina çıkarabil
dimıe, dinleyip gördüklerime ve i
fİtip anladıklarıma göre nefıe, mil
letin biriğine ve devetin kudretine 
litimad hududsuz ve 'tloral çok, çok 
yüksektir. Bugünkü terakki merha
leaine eritmit olan Şark, kendi gay
reti ve hilkümetin devamlı alikası 
ile durmavıp her ıahada ilerliyece
line kanidir. Ben bu müphedeye, 
hepimizin düşüncemize uygun olan 
ıu fikri ilave edeyim: Hopa veya 
Kars, Gümüıane veva Erzurum, 
Muş veya Erzincan, kııaca biltiln 
buralar ve buraların aakin, çalıı
kan, iyi niyetli ahaliıi terakkiye 
hakikaten layıktır. 

S abahleyin sekizde terkettifi
... miz Erzincan'ın güzel ovaıı

nı bitirip Fırat'ın daracık vadiıin
de bir yarmadan bir köprüyü ve bir 
köprüden bir tuneli geçerek ilerler
ken Kemah'a, Divriğ'e, Çaltı'ya da
ir dinlediğim imar ve inp menkibe
Jeri halkla hilkümetin bu yolda na
ııl biribiriyle müsabaka ederceaine 
çalışmakta olduklarını anlatıyor. 
Cilmhuriyet hilkilmetinin buralar
daki eserleri aayııızdır, fakat bili
yormu idiniz ki Divrik1i zengin iki 
kardtş mektep yaptırmak ve içme 
suyu getirmek için yüz bin liradan 
çok fazla bir para sarfetmişierdir? 
Memlekette kazandığını memleket 
içinde ve memleket için harcamak: 
işte bu devrin iktısad prensibi. Ak 
akça kara gün için değil, iyi günü 
hazırlamak içindir. Ve para gizlen
mez, milli kalkınmaya yatınlır. 

Milli kalkınmaya ise buralarda 
milyonlar yatırılmııtır. Sansa, Pin
gan, Atma boğazları misalleri göz
lerimiz önünde bulunuyor: 209 ki
lometrelik hat üzerinde 138 tunel ve 
bunlar araaında 720, 909, 1.333 met
re imtidadında olanlar •.• ··İe hepsi 
yirmi iki kilometreden fula ... 27 -
479 uncu ~ilometreler uasında kü
çüklü bUy!iklü 971 tane köprü ... Si
ze birkaç rakam daha vereyim: 
yukarıda bahsettiğim 209 kilomet
relik inşa bölgeıinde 

425.000 Metre mikabı hizmet yo
lu teaviyesi, 

361.000 metre miklbı tunel hafri
yatı, 

3.607 .000 metre mikibı toprak tea
viyeıi, 

82.000 .netre miklbı temel haf

'15.000 

105.000 

riyatı, 
metre mikibı :nenfez ve 
&öprUcük, 
1A1etre mikabı tunel inp-
sı 

yapılmııtır. 

Şimdi, vadinin milaaid yerlerinde 
kırk - elli metre genişliyen Fırat'ın, 
yüksekliği birkaç yüz metreyi bu
lan sarp kayalıklar araaında - Şey
tan köprüsü denilen yerde olduğu 
gibi - üç metrelik bir delikten ak
tığını ve demiryolunun da dar bo
fazlarda Fırat'ı bazan aafa ve hazan 
sola alıp tuneller ve köprüler silsi
lesini takip ederek ilerlediğini ta
savvur ediniz. Tabiat burada - bir 
kelime ile - ha~indir. Bu hatin ta
biat içinde türk demiryolu mühen
disleri ilk önce güzergahı tayin et
mek ve sonra güzergah üzerinde -
yukarıda rakamlarını işaret etti
ğim - inşa ameliyelerini tahakkuk 
ettirmek için aylarca ve aylarca ça
lışmışlardır. Dik kayaların tepesin
den coıkun sulara do"ru lolo aark
mışlar, bu sularda keleğe binip a
k.ntının keyfince istedikleri nok
tayı bulmuşlar ve burada ya bir til
neiin ağzını, ya bir köprünün aya
ğını teıpit etmişlerdir. 

Trenin imtidadınca üzerinde du
rup hayran ve mütebesaim temaıa 
ettiğimiz şu azamet:1 ve mağrur 
köprü, emin olunuz, mal olduğu ıer
vete kat kat üstün vatanperverce 
gayret ve himmetlerin eseridir. Bu
"''"' içindir ki şuurlu sfiv ve hakiki 
ilmi miildifatlandırmakla daima 
zevk duvmuş olan Büıük Şef'in, 
bu gece Sıvas'a gelir gelmez ilk işi 
türk mühendislerine hitaben tebrik 
vt takdirlerini bildirmek olacaktır: 

Ncuuhi BAYDAR 
" ... Cümhuriyette açtığımız gü

zergahlar hep biribirinden zor ve 
biribirinden kıymetli olmuıtur. 
Samsun - Sıvas hattı mühendisleri
miz için iftihar olunacak bir eser
dir. Malatya güzergahı, bilhassa Er
gani vadisi, nadir sayılacak eserler
le doludur. Erzurum güzergahı ise 
çetin olmakta, ıınai teıislerinin her 
çeıidden pek ziyade bulunmasında 
diğer bütün hatlardan üstündür ... " 

Ve biraz ileride: 
" ... Erzurm hattında bUtün iş ve 

muvaffakiyet türklere aittir. Ser
mayeyi, istiktaf, inşaat ve yüksek 
fenni nezareti, her nevi inpat için 
lizım olan i§çileri türkler temin et
mittir. Diyebilirim ki ıimendifer 
inpatında türk mühendisliği her 
meseleyi halletmeğe selihiyet imti
hanını Erzurum hattında vermiş
tir ... " 
Beyanatı nihayetlendirirken: 
" ... Her meslek gibi milhendiılik 

de ancak en yüksek eıer meydana 
getirdikten ıonra olgunluk imtiha
nını vermit sayılır. Bu bakımdan 
ıimendifer mühendislerimizi teb
rik ederim. Kendilerine kalbt teıek
kUrleriml bu beyanatla ifade etmek 
iıterim." 

Her aahada zaferler kazanmıı bir 
Şef'in liıaniyle zaferi tebrik olu
nan tilrk 1imendifer mühendisliği
ne ne mutlu. Ona her mealeğin er
babı gıpta etse haklı değil midir? 

K emah, GUllübağ, Ilıç, Bağıt

taf ... Bu yumupk aadah i
ıtmler, kaskatı, ve dimdik, ekseriya 
korkunç - ve bir baıka davlmız 
olan turizm bakımından - çok ca· 
zip dağlar araaından J ılvriğe, De
mirdağ'a doğru yakla§ID&kta oldu
ğumuzu haber veren istaıyonlardır. 
Ve trenimizin lokomotifi, çelik ray
lar Uzerinde kayarak eşinin koku· 
sunu almıt bir küheylan gibi sonu 
gelmez feryatlarla bizi Divriğe, 

Cüreğe, demir menbaına doğru çe
kip götilnnektedir. 

İzmir' de (O(Uk hastahanesi 
lnnir, 23 a.a. - Belediyenin lnıa 

ettirmekte olduğu çocuk hastanesi 
tamamlanmak üzeredir. Bu müessese 
en son sistem teşkilata ve tesisata aa
hip olacaktır. Belediyenin havagazı 
fabrikasında yapılan geniıletme işle
ri de sonuna gelmittir. Belediye ri
yaseti havagazı işletmesinde yapıla

cak tasarruflarla ücretin nihayet 5 
kuruıa tenzilini istihdaf etmektedir. 

ÇAGRI 

ı .. rde lnıhnnıı-.. r•çrn "' içinde "•tarılan itini 
1Mıııımnıiretle lıayded•relı muaiıine nilıayet nrmit• ld 
tirSAFRANBOLU - Cünılıuriyet H.ılk Putiıi lıua sebep o u 
koncre•i dn Puti mufttıiıini• riyasetinde toplan • Kurulduğu cündcnbcri memleket hukuk j Tanzimatın diler bir karakteri de tcdr.ici -
m•t dileklerin t•tkilıind•n. idare lıeyrliniıı int ilıabm- İstanbul, 23 (Telefonla) - Evelki ileminde hayirli ve feyizli teairlcr yapan liktir. Radıkal hareket. yoktur. Tanzı.mat 
elan ıo1tra ınes!l isine nihaytt •enniıtir . gu"n bı.rdenbire ba•lıyan fırtınanın te- Hukuk timini Yayma Kurumunun konfe - aynı zamanda atıfetı;;Ldır. 1839 scncsınde 

:r ranslarına dun Halkevinde htanbul üni - ı Bclçika'ya kapitulasyon vermişti r. 
AYDIN - Cüılıari,..t Halk Partiıiııiıı Nazilli ka- sirleri devam etmektedir. Buraya ge- vcrsitesi rektôrü Profesör Cemil Dilscl'in Tanzimatın beynelmilel münasebetler 

.za konıreti dWı •illyet idare ••rcti reiıi ,,. i.zaları· 1 h be l ö Ak u u bir- "tanzimat ve dış milnascbctler üzerinde te- üzerindeki tesi rıine gelince : tanzimatın 
- ittirakirl• toplaıımııbr, en a r ere g re su vap r airi,. iaimli konefransı ile başlandı. Mıaır meseleainin hallinde mlicssir oldutu 

Kongre dilekler ünriade l»et ıut süren lıir m~- çok tehlikeler atlattıktan sonra İne- Konferanstan evcl kurum hı r oğle ye • sôylcnir. Bu fikir dogru de ildir. Mısır 
zahrtden ıonra lıenp •• bütçe nu1etlerini 1•!kık bolu limanına iltica etmiştir. Mudan- mefi vcrmiıı, bu yemekte Adliye ve Dahi- meselesi 1833 de çıkmıştır. Dah.a o ~arihte 
etmit ,,. .re.ni idare ber•tini seçerek nıeniıine nılıa- yadan İstanbula gelmekte olan Trak liyc V eki ileri ve Parti Genci Sekrtri tcın- devletler bu mesele karşısındakı vazıyetle
ytt ,,.rmıatır. .. . b' . . 1 yiz mahkmcsi ve Devlet Şurası reislerin - rini tcsbit etmişler ve bu durumu aonuna 

BODRUM _ (au Parti konrr•ıi dün toplıne.ralt vapuru da muthış ır tıpıye tutu muş, den bazıları, bu ıcne konferanıı verecek kadar muhafaza etmiılcrdir. Bu itibarla 
seaelilı -·~lltı tetlıilı .,. reni idare Hyetini " • tekrar Mudanyaya dönmeğe mecbur profesörler, kurum idare heyeti il~ kamus bu hadiıcde tan7Jmatın mühim bir rol oy-

;ı. · • burosu azaları hazır bulunmuşlardır. nadığı söylenemez. Gerek Ruıya, gerek ç•'"" -••iıi.,. "' 11yet Hnnıtfır, . olmuştur. ı Bay Bilse!, kurumun bu konferans ile Avuıturya ve gerek İngiltere, vaziyeti u-
ICAYSERI - C.H. P. lıau koarresi lıaıwı P~rti Zonguldak'tan lstanbula kömUr ge- şimdiye kadar 66 konferans verdirınis ol • mumi siyasetleri bakımından mutalca ctti-

mufettiıi Kutamona -bus• Hilmi Çoralı tarafın aa • k 1 1 k "S 1 k " du"unu ve bunların 60 tanesinin tabedile - ler. .ı _,1 •ıa""-lı'u lıa"raaıaı tbia i•uı •ç .ı..tuka tırme te o an 29 ton u u u aya • • 
1 

. . . d "-ll 
•s • · " ''" .. ~ J • • d k rck memleket münevverlerinin istlfadele - Tanzimat daimı c çilıklcr tesııın e ıwı aalı6t •dildi, Delit-• Batlıa•aaıı lımet -·• motörü "Adacıklar" mevkim e aya- rinc arzcdilmiş bulunduğunu soylediktcn olmuştur. Evclc~ i\vrupaya zaman zaman 
konar• ılziml.rinia ibl.ii• kararlaıtmldı. . lara saplanarak parçalanmıı ve batmış sonra kurum kamus ve lügat çalışmaları elçiler gönderilmişti r. Tanzimatın, Osman-

.Nılıiye k~arrcl~r~de ."•!~edile~ dil•dk!_er1• ::~.- tır. Motörün kaptanı Recep, oğlu 18 I iib! mcmlek;t h!'~uk~nda baılı başına bi - 1ı İmparatorluiwıun mulki tamamiyetini 
•ızle, lıeledıye rtısı ,,. ilıılı dnaır mi •! ~rı . rer lbidc kıymetını haız olacak olan eserler temin cttigi ıoylenmişse de bu, dogru de-
fından rmkli izalıat •erildi. idare •eretı. ·~alıkl•· ya§ında lbrahım, ve tayfa Mustafa neşretmekle, (milletlerin hukuki hayatı) &ildir. 
rnıa lıiriıi lıayaıı olmalı üere ,...ı; ut teçıldı. boğulmuıtardır. İki tayfa kurtarıl- adlı aeriilen fransızca olarak (Türkiye) ad- Tanzlmatın en biiytik rnuvaffakiyeti 

mıştır h eseri ncırettirmekle şayanı şukran neti- Osmanlı devletinin Avrupa devletler hu -

Yeniıehir Parti 0<1Gında 
samimi bir toplanh 

Dün öğleden sonra Yenigehir Parti 
Ocağında çaylı bir toplantı yapılmış-
tır. 

Toplantıda partililer ocağın faali -
yetini artırma şekilleri üzerinde ko
nuşmuşlardır. 
Toplantıda Behçet Kemal Çağlar 

halk edebiyatı üzerindeki tetkikleri
ni ortaya koymuş, halk ruhundan bah
setmiş ve yeni halkçı şiirlerinden iki
sini okumuştur. 
Toplantı çok canlı ve ıamiml ol -

muııtur Yenitchir ocağı partililer a
raaı'ndaki kaynaımayı artırmak iç:n 
bu gibi topla'ltıları sık ıık yapacak · 
tır. Yeniıehir partilileri, pazarteıi 
ak,amı 9 u partililerin biribiriyle bu
luşma ıaati olarak tesb1t etmıılerdir. 

M111ra ıidecek heyetimiz 
Mısırdaki su tesisatını tetkik ede

cek olan Nafıa vekileti sular umum 
mUdilrll B. Salihattin'fn reisliğindeki 
heyetimiz yarın akpmki Toros eks -
presiyle Mııır'a hareket edecektir. 

ikinci umumi müfettqlik 
mali müpvirliği 

· w . . cclcr elde etmi§tir; dedi. kukun.Uan istifadesini teının etmesidir. 
Fırtına koptugu esnada Şıl~ cıva- Profesör, Tanzlmatın dıt münuebetler Paria muahedcılnin 7 inci maddesi ılc te-

rında bulunan Ege vapuru bogazdan üzerindeki tesirlerini anlatmadan eve! biz- min edilen bu netice Ali Paşa tarafından 
· · · d telgrafla İıtanbula bildırilmişti. O zaman girememiş, geceyi boğazın elli mil ge- zat tanzımat uzcrın c durdu: Ali Paşa bu hıikum ile neler elde edilebi-

riainde geçirmiştir. "E".el~e ı.ark .. gerek deyl~t teşkilitı .ile: lecciini idrak cylemiıti. Fakat maalesef 
. , eerek ıçtımaı mue11eaclerı ılc garptan ılrı b k ki~ ·· · d k 1 r '-il Halıçt_e, Fener den gelmekte olan idi. Fakat zamanla "arp "~rkı geri.de bı - u ayıt .,ıt uzerın e a mııtır. ,.un .. 

• "" devletler, Avrupa devletler hukukuna dahil İtalyan sefaretine ait motör de bir raktı. Asrın icaplarına ayak uydurmak için olmanın fcyizlerinden istifadcyı ıslahat 
balıkçı kayıg·ına çarparak kayıgwı par- esaslı ısl~hata ıhtiyaç vardı. Yani t~zim~t vidının yerine eetirilmeıine talik etmiı • 

. . . Osmanlı ımparatorluli'unun bekası ıc;ın hır !erdir. 
çalamıştır. Sandalcı Rızeli Arıf ıle zaruret idi. Binaenaleyh bazı garp muellif- Avrupa devletler hukukundan istifade 
Mustafa adında iki ki§İ boğulmuıtur. !erinin iddia ettikleri gibi Mustafa Reşit eiimhuriyet çocukları için büyük bir mi.na 
Süleyman adındaki dig· er tayfa da mo- Paı;anm önayak oldu&u bu teşcbbuste garba ifade etmez. Zira hakikaten mlistakil olan 

yaranma, Avrupaya yaltaklanma arzusu b. d 1 • • b d b'. b' la 
tör tarafından kurtarılmııotır. yoktur. Tanzimat samımi bir harekettı' r. ır ev et ıçın un aıı ta ıı ır şey o -

:r mu. hte Ali Paşanın biltun zekbına ve di-
Gene bu iırtına esnasında bir kııım Profcsor Bilse! bundan sonra tanzim.ıt rayetine rağmen elde edemedigi fiil netice-

ufak merakip karaya oturmu§, diğer zihniyeti ı.iz~ri~d~ du~du. ~ay Bilscl'e gôr~ yi Türkiye ciiınhuriyetinin yuksck kurucu-
• v tanzlmat telıfc;ıdır. Zıra hır taraftan ıer'ı !arı daha fena şartlar dahilinde garp dev-

bır kısım da hasara ugramıştır. ııerife uygun olmak i.ddiaaındadır diğer ta- !etlerinin elinden zorla almasını bilmiıler 
Akdenizde fırhna raftan garbı taklit emelindedir. Bir taraf. ve bu neticeyi siyaset sahasında da aziıu 

t · 23 _ Akdenizde tiddetli tan mcdres.ele~i muhafaza ediyor, diler ta- bir muvaffakiyctle c;evrclemiye muvaffak 
zmır, a .a. raftan darillfunun kurmaya çalıııyordu. olmuşlardır. 

bir poyraz fırtınası hüküm sürmekte-
dir. Fırtına vapurların ve trenlerin te
ahhürüne sebep olmu§tur. Denizde 
bazı kazaların vuku bulduğu haber 
veriliyor. • 

Sinop'ta lırhna JurJa 
Sinop, 23 a.a. - Dün gecedenberi 

devam eden fırtına dunnuı vapurlar 
seferlerine baılamıılardır. 

Sinop - Boyabat ıosesl Diranaz ci
hetlerinden kapanmıştır. Yolun açıl
ması için kar küreme amelesi yola 
çıkanlmı§tır. 

Akdeniz'Je kaybolan tayyare 
Berlin, 23 a.a. - Dün Akdeniz'de 
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Sarıkamışta kar 
yarım metreyi aştı 

Dün ıeıhrimizde hava ubahlenn açık, 
öileden aonra kapalı geçmiştir. RUzdr 
garptan ıaniyede 3 metre kadar hızla eı -
miıtir. Gecenin en düşük sıcaklığı ııfmn 
altında 10, ve günün en yıjksek sıcaklığı 2 
derece olarak kaydedllmiıttir. Yurdda ha
va, Trakya, Ege, Kocaeli, Akdeniz kıyıla
nnda az bulutlu, Orta Anadolu ve Karade
niz kıyılarında bulutlu, diier bölıelerde 

Bugünkü harbi 
vaslflandıran 

tarihi ıarllar 
Burhan Belge'nin dün 

radyodaki konuşması kaybolan sivil ingiliz tayyaresinde 
bulunan yolculardan sağ kalanlar bir 
ingiliz gemiıi tarafından kurtarılmış-

lkinci umumt müfettitlik maliye tır. Bunlar Malta'ya ıevkedilecekler
milpvirliline İstanbul viliycti huıu- dir. 

kapalı ve yer yer karlı geçmi•tir. RUrcir- ı M b U M "d" l"W" Ba il 
lar, doiu bölıeaiyle Karadeniz kıyılarında at uat mum u ur ugu ım -
c.enuptan •. diğer yerlerde şimal istikame - j şaviri arkadaşımız Burhan Belge dün 
tınde aanıyede en çok 11 metrre kadar hız- ak•am radyoda bir konuşma yapmı!J-
la eımlttlr. Dün sabah ölcillen yaiı•ların ~ .. • lldare varidat mUdtırll B. Zeynel&~ Tayyarede bulunan dlfer 5 yolcu-

idin Akgök tayin edilmiştır. nun akıbeti hakkında bır nat>er aıına-

Mesut bir düğün 

mamııtır. Gazeteler, İtalyan makam -
ları tarafından yapılan araştırmalar -
dan bahsetmekte ve bu araştırmaların 
kıymetini tebarüz ettirmektedirler. 

nılk""""'" ""ı~tnıı.n'"I\: 3~ 'J' ......... •t!.e 44 tır. B. Belge bu konuıpna.ında bugun
Samıun'da 25, urıa ve :sinop,ta 20, Sıva~ ku harbi vasıtiandıran tarıhı şaruarın 
ta 18, Dörtyolda 14: diler yağış olan bir- bir tahlilini yaparak harbin ıonunda 
çok yerlerde 1-12 kılogram arasındadır. E- • • • • 
ce bôlgclcriyle Karadeniz ve orta Ana.do- emperyalızmın mı yoksa nasyonalız
lunun ıark taraflarında yağan karların min mi muzaffer olacağını tetkik et• 
toprak üstündeki kalınlıkları Sarıkamışta · p alı'zmı'n bugünkü mo-
54 Termc'dc 27 Sivas'ta 21 Ardahan<la 17 mış ve em ery 

19 l\ıayıs stadyomu ve şehir hipod
romu müdürü Kerim Bükey ve gene- 1 
ral Reşad'ın lı:ızı bayan Nermin BU - f 
key evlenmeleri münasebetiyle dün 

... ... ................. . 
Baraj lokantasında 

YILBAŞI GECESl 

B~sni'de 14, GUmüşancdc 
0

12. Hakkirid; dem vahdetini yapmış olan dünyada 
10, ve diğer yerlerde 1-9 santimetre ara - artık yerine getirecek bir misyonul 
aındadır. En yükıek ııcaklrklar sıfırın al- k 

1 
d y b k b'l l' 

tında olmak Uzere Bileciktc 1. Edirnede 2, a ma ıgı, una mu a ı nasyona ız-
Kırşchirdc 3, Erzincanda 4, Kayscridc 7. min taze bir hayatiyet gösterdiği, bi
Sivaata .8. Ulukışlada 9 ve ııfırın üstunde naenaleyh önümüzdeki sulhun nasyo-gece §cbir Lokantası aalonlarında bir 

ıUvare vermi§lerdir. Bu süvarede 
Ankara'nın ve spor alemimizin çok 
tanınmıı ve sevilmiş bir ıahsiyeti o -

Geniş program 
Fevkalade Eğlence 

Sürprizler 

olmak Uz ere Adanada 9, İskenderunda 11, • • . . •
1 

d w. • 
Antalyada ıs derecedir . nahzmlerın zaferını tescı e ecegını 

söylemiş ve geçen asır ile bu asır a
rasında şu mukayeseyi yapmıştır: 

X Parllmentolar Birliti tUrk gru - lan Kerim Bilkey'in bir çok tanıdık -
pu heyeti puarteai günU meclis içti- tarı ve dostları hazır bulunmuşlardır. 
maından aonra kUtUpane salonunda SUvare geç vakte kadar büyük bir 
toplanacaktır. samimiyet ve ne§e içinde devam et -

Man angaJmanlan bilyillt raibet 
kazandı. 
Sa tıs yeri: 
ı) Bankalar Cad. Ayla 
2) Ulus Sineması. 
Gala Menü 

1 - Ordöv Varye 

i 
2 - Balık Mayonezli 
3 Hindi dolması 

Ankara Kanalizasyonu için 
getirilen mütehassıs 

Nafıa Vekaleti tarafından getirilen 
kanalizasyon mütehassısı Almanyalı 

B. Wild Ankaramızda yapılacak olan 
kanalizasyon hakkında hazırlamış ol
duğu raporunu vekalete vermiştir. 

- Geçen asırda, fransız inkılabı 

feodalite ve servaji aynı zamanda tas
fiye ederek insanın hakkını ferdin 
hüriyetinde aramıştı. Bu asır ise em
peryalizmler ile istiklal hareketleri 
arasındaki mücadeleyi bir neticeye 
raptederek insanlığın haysiyetini mil 
!etlerin istiklal ve büriyet! .. rine iıti

nat ettirecektir. 

• Arzuhal encllmeni 25.12.1939 pa-ı mi!ltir. 
zarteai umumt heyet içtimaından son Genç evlilere yeni kurdukları yuva-
ra toplanacaktır. da uzun bir saadet dileriz. 

4 - Kanşık Meyva 
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Tevfik Fikret 
Bugiln Tevfik Fikret'in doğum 

yıldönümüne tesadüf ediyor. "Ma
liye ketebesinden" Hüseyin efendi
nin, sonradan türk edebiyat tarihin
de önemli bir yer alacak olan, oğlu 
lstanbul'da bundan 72 yıl önce doğ
muıtu. 

Evelld gQnkiJ posta ile gelen 111-
tanbul gazetelerinde okuduğumuza 
göre, büyük şairin ölüm yıldönü
münde mektepleri tatil olduğu, say
fiyede ve taırada bulundukları için 
toplanıp tlJren yapamıyan üniversi
teliler, bugün Fikret'in doğum yıl
dlJniJmiJ dolayısiyle bir t6ren yapa
caklardır. 

U•un yıllar adı unutulan ve hak
sı• yere kendisine bir "Cezayı men
siyet" verilen Tevfik Fikret'in adı, 
son zamanlarda "Aııyan" ın Jdraya 
verilmesi, yahut satılığa çıkarılma
sı dolayısiyle gazete sütunlarında 
bir hayli dolaşmıştı. Bu vesile ile 
açılan bir takım yakışıkaız anket
lerde ortaya atılan yakası açılmamıı 
fikirleri hatırlarsınız. 

Böylece "Edebiyatı Cedide" mek
tebine adını veren şairin ıahsı Dze
rinde öliJmiJnden sonra bir •ifrat" 
devrini bir "tefrit" devri talcip et
miş oluyordu. 

Tevfik Fikret'i sevenler de, sev
miyenler de bu sevgi veya nefreti 
ızhar ederlerken bir takım mübale
galı yanlışlara düşmüşlerdir. Se
venler için o, "her şey" di. O bir 
ıair değil, bir filozof, bir sosyolog, 

'l~N 1~11 IL~lli 
eşi bulunmaz bir mürebbi, istikba
lin nesillerine ölümünden yıllarca 
sonra bile şiirleriyle yol gösterecek 
bir mür§İtti. 

Hatta rahmetlinin 31 mart isya
nında Galatasaray Sultanisinden ay
rılmayışı misline tarihlerde az te
sadüf olunur bir kahramanlık men
kıbesi kılığına sokulmuştu. 

Aleyhindekiler ise onda ne milli
yet duygu•u, ne dine hürmet, ne de 
sağlam bir ahlak telakkisi bulunma
dığını sl5yliyecek, bütün eserlerinin 
barbarca yakılmasını istiyecek ka
dar ileri gittiler. 

Halbuki ne bunlar, ne de ötekiler 
tam haklı idiler. Fikret, edebiyat ta
rihimizde kendisine mukadder olan 
vazifeyi görmüı. mevkiini almış 
büyük bir şairdi. Garp muharrir/e
rinin bir takım felsefi düşünceleri
ni okumuş, bunların tesiri altında 

kalarak, zaman zaman, o yolda şiir
ler yazmıştı. Bunlar şiir olarak gü
zel şeylerdi: fakat orijinal bir fel
sefeden ha~r vermiyorlardı. 

Milliyet telakkilerinde, arada sı
rada, onu bir nevi beynelmilelciliğe 
sürüklenmiş görmemizin sebebi de 
gene bu tesirlerden ileri gelmiştir. 
Eşsiz ve büyük pedagokluğunu 

da mübalegaya, bilmem ki, lüzum 
var mıdır? Fikret, bu bakımdan, ni
hayet orta tedrisata mensup bir 

mektebin baıında bulunmuı bir ida
re adamıydı. 

Aleyhinde bulunanlar ise, onun 
yeniliğini zamanında hazmedeme
miı. ona isyan etmiı olan muhitle
rin ve zihniyetlerin ıuur - altların
da ka/mıı tortularını ortaya kus
maktan baıka bir ıey yapmadılar. 

Hakikat ıudur ki Tevfik Fikret 
biJyiJk bir ıairdi: duygulu ve alın
gan bir adamdı. Eğer gDnan birin
de "irfan ve vicdanım tebdi1i tibi
iyet ediyor,, dedi ise o da çok HV

diği milletı' ile vatanına arkasını 
döndüğünden değil, bir yavukluya 
gücenir gibi, memlekete güsmekten 
kendinı' alamadığındandı. 

Bir kimse şairlik ve sanatkarlık 
hususunda "büyük'' sanatını alınca, 
onun her sahada ve her hususta bu 
sıfata liyakat göstermesi icabetmez. 
Müfrit taraftarlarından bir kısmı
nın onu birçok sahalarda büyük gös
termeleri müfrit aleyhtarları için 
de kolayca çürütülecek deliller teı
kil etmişti. 

Fikretin kullandığı dili anlamak 
kabiliyetinde olan muasırlarının ko
pardıkları bu yaygaralardan sonra, 
onun dilini pek sölcemiyım gençli
ğin bugün yapacakları tören, eski
lere bir der• teşkil etse yeridir. 

Fikret büyük şairdi: ahlaklı ve 
mazbut bir adamdı. Edebiyatımıza 

yeni bir ufuk çizmiı. yeni bir çığır 
açmıştı. 

Doğumunun 72 inci yıldönümiJn
de üniversitede toplanacak olan 
gençlerle birlikte onu bu vasılla
riyle ve hürmetle anıyoruz. 

••• 
Elma! 

Dün gece Nı'ğdeliler, Ankara 
Halkevinde bir elma gecesi yaptı
lar. 

Elma, bu vilayetimizin bir kazanç 
kaynağı ve istikbali parlak bir tica
ret mevzuu olmaktan baıka, biç 
şüphe edemezsiniz ki, öteki mahsul
ler içinde, üzüm gibi, Dstün bir ye
ri, bir ananesı', bir tarihi ve efsane
leri olan bir yemiştir. 

Adem ile Havva'nın cennetten ay
rılmayı ve yeryüzüne inmeyi nasıl 
göze aldıklarını anlatan efsane, ya
ni ilk beşer efsanesi bile elmadan 
bahse lüzum görmüştür: Havva, 
cennet bağlarında en ziyade elmaya 
karşı zfJ.f göstermişti. 

Eski masallarımızın çoğunda el
ma, hayali de olsa, bir takım Jıari
kaların vücuda gelmesinde rol alır 

Ata söı:lerimizin, kökle~miş ta
bir/erimizin içinde adı geçen yemiş
lerin başında elma gelmez mi? 

"Bir elmanın yarısı o: yarı•ı bu", 
"yarım elma, gönül alma", ''elma da
ğında bıiyümüş" ''elma yanaklı" v. 
s. gibi. 

Bu yaz, Niğdenin Kayaardı bağ
larında yetişmiş büyük elma ağaç
larını gördüğüm zaman, neden bu 

Muharrir bu arada sözü türk - yu
nan dostluğunu bozmak istiyen alman 
propagandasına getirerek biribiriyle 
harp eden bu iki komşu milletin Lo
zan'da emperyalizme karşı beraber 
muzaffer olduklarını ve komşular a
rasındaki düımanlıkların nasıl tasfi • 
ye edilebileceği hakkında dünyaya bir 
fikir vermit bulunduklarını ıöylemiı 
ve sözlerini şöyle bitirmiştir: 

- Türkiye, milli davasını bir defa
da ifade etmiı ve bir defada kabul et
tirmiştir. Almanya ise parça parça i
lan etmiş; her defasında başka bir teY 
istemediğine dair namus sözü vermiı; 
sözünden dönmüş, gene namus sözü 
vermit; gene dönmüştür. Elbetteki 
bu da bir usuldür. Fakat, tUrkçe bir 
usul değildir .. 

Keza Almanya, komşusu Fransa 
hakkında en ağır hakaretlerde bulun
mug; bunu en selahiyetli ve en mesut 
bir imza ile imzalamış; sonra pişman 
olmuş bu sözlerin o zaman için ve bir 
hiddet saikasiyle söylendiğini iddia 
etmiştir. Bu da, bir komşuluktur, fa
kat, türkçe bir kom~uluk değildir. 

yemişe bizim bu kadar önem verdi
ğimizi, daha yakından, anlamıştım. 

Nihayet, eski türk Ülküsünü bile 
"Kızılelma" ile ifade etmi~ değil 
miydik? 
Şimdi yurdumuzun dışmda "Kı

zılı ima" ara n"k devrind"rt uz:ık!aş
mış bulunuyoruz. Fakat hayali de
ğil, hakiki ıcızılelmalarımızı bütün 
dünyanın aradığı bir yemiş haline 
getirmeliyiz t 

T. 1. 
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( DIŞPOLiTiKA J (l!l~:'U!WllllN[· 
Finlandiya'nın mukavemeti • . · • • , 1 TA 

Bıtaraf lımanlarda bulunön lngıllerenın sipar11 1939 harbinin iki sürprizi olmu§
tur: bunların birincisi, Polonya'nın 
Alman taarruzu karşısında seri in
hidamı, ikincisi de Finlandiya'nm 
aovyet taarruzu kar§unnda mukave
meti. Polonya nüfus bakımından 

Almanya'nın yarısı iken, Üç hafta 
içinde yıkıldı. Finlandiya ise, Rus -
ya'nın kırk beşte biri olduğu halde 
mukavemet ediyor. Polonya'nın se
ri mağlubiyeti, büyük devletlerin 
taarruzuna uğramak tehlikesi kar
ıısında bulunan küçük milletleri ne 
derec yese ve ümitsizliğe düşürmü§ 
ise, küçük Finlandiya'nın faik ku -
'1'etler karşısındaki mukavemeti, bu 
milletlere ümit, cesaret ve kendi 
kuvetlerine itimat hissi vermiştir. 

Alman ticaret gemilerine 
dönmeleri icin emir verildi 

edeceği tayyareler Cüınhuriyeı 
a. a. Matbuat servisi 

.'Vakıa şurada burada bazı dediko • 
dular işitilmiyor değil, Nazmi Topc;uoğ
lu'nun kahve ve manifatura hakkında al
dığı tedbirlerden dolayı memnu.niyetsiz
lik eseri gösterenler de oluyor, fakat 
kapalı perdeden gelen bu tenkit olsa ol
sa ihtikfir maksadiyle depolarına mal 
yığanlann bekledikleri hadsiz hesapsız 
karları tahakkuk ettirememeleri neticc
si.dir.,. 

J 

İngiltere ve Fransa hükumetleri buna 
karşı çok sıkı tedbirler almaktadır 

Finlandiya harbe ba§hyalı bir ay 
oluyor. Kuvetli sovyet kıtaları bu 
memlekete Üç cepheden taarnıza 

geçtiler: biri cenupta Ladoga gölü 
ile körfez arasındaki Berzahtan. 
lkincis, şarki Karelya'dan. Üçüncü
sü de timalde Petsamo mıntakasın
dan. 

Paris, 23 a.a. - İyi haber alan bir menbadan bildirildiğine 
göre alman amiralhk makamı İngiliz - Fransız ablukası dolayı
siyle bitaraf limanlarda bulunan ticaret gemilerine bu limanla
rı terkederek her ne pahasına olursa olsun Almanya'ya dönme
leri için talimat vermiştir. 

Bu mıntakalrdan her birinde de 
aynı zamanda ba§hyan taarruzun 

· muvaffakiyetli inkişafı, Finlandiya 
için ayrı bir tehlike teşkil edecekti. 
Cenup cephesinin yarılması Finlan
diya'nm sanayi mıntakalarmı ve 
nüfusunun en kesif olan yerlerini 
sovyetlerin işgaline bırakacaktı. 

Orta yerdeki taarruzun hedefi Fin
landiya'yı iki kısma ayırmaktı. Şi
maldeki taarruz muvaffakiyetle in
kişaf etmiş obaydı, Finlandiya'nın 
komşulariyle olan muvasalası kesi -
lecekti. Sovyetlerin her üç cephe· 
de birden ve Finlere nazaran çok 
faik kuvetlerle tarruza geçebilmele
ri Finlandiya'nın vaziyetini zorla§
tınnı§h. Fakat son gelen haberler, 
Fin kuvetlerinin her tarafta muka -
vemet ettiğini, hatta §imalde taar
ruza geçip sovyet kıtalarmı ricale 
mecbur ettiklerini bildirmektedir. 

Polonya'nın alman taarruzu ö
nünde seri mağlubiyetinin bir ta
kun hususi sebepleri olduğu gibi, 
Finlandiya tarafından gösterilen bu 
kahramanca mukavemetin de bir 
takım sebepleri vardır: 

l - Evela sovyetlerin, Finlandi
ya'da büyük mukavemete maruz 
kalmıyacaklarına inandıkları anla -
,dmaktadır. Esasen bu Finlandiya 
itini tutumları da bunu gösteriyor. ... . 
rip bir hava vardır: kominternin 
ınütemadi telkinatiyle yaratılan bu 
havaya göre, bazı memleketler bur· 
juva zümreler tarafından idare e -
dilmektedir. Halk tabakalarını ve 
işçi sınıfını istismar eden bu zümre
leri yıkmak için "kurtarıcı" sovyet 
kuvetlerinin hudutlarda şöyle hafif 
tertip bir nümayiş yapmaları kafi -
dir. Moskova, böyle bir "kurtarıl
ma" için Finlandiya'nın bilhassa ol
gun olduğuna ikna edilmi§ti. Eğer 
Kussinen'in son zamanlarda gözden 
düştüğüne dair gelen haberler doğ
ru ise, böyle bir kanaatin yerle§me-

Almanya' da 

Feci bir tren kazası 

daha oldu 
Alman hududu, 23 a.a. - Havas a

jansı bildiriyor : 

Dün gece saat 21 raddelerinde 
Marksdorf ile Klufdern arasında 
Fredirikshafen - Radolfzel arasında 
iki trenin çarpıştığı Karlsruhe'den 
haber verilmektedir. Kaza bir yolcu 
treni ile bir marşandiz arasında vu -
kua gelmiştir. 30 ölü ve 40 yaralı bu
lunduğu söyleniyor. 

Diğer taraftan Gentin istasyonun
da vukua gelen çarpışma neticesinde 
ölenlerin sayısı 132, yaralıların 109 
olduğu tavzih edilmektedir. 

Japonya - Amerika 

münasebetlerinin 
tanzimine doğru 

Tokyo, 23 a.a. - Japonya ile Bir-
'--··- A 

....-.....-.-.:-1_,_,: _,_ ... ____ :ı..__ .... 

lerin tanzimi teklifinde bulunmak ü
zere, Japonyanın Vaşington elçisi, 
Amerika hariciye nazırı B. Hull ile 
görüşmeğe memur edilmiştir.Japon ha 
riciye nazırı B. Namura, nezaret mü
şavirleriyle uzun istişarelerden sonra 
bu kararı vermi~tir. Daha evel, B. Na
mura, Amerika elçisi B. Grev ile de 
görüşmüştür. 

Sari Kitap hakkında 
Almanlar ne diyor? 

sinde kimlerin amil olduğu anlaşı - Berlin, 23 a.a. - Resmen tebliğ e • 
hr. Moskova küçük memleketlerde· dilmiştir : 
ki milli hislerin derinliğini takdir e- Fransız hükilmeti uzun müddet te
demiyor. Bu küçük milletlerin sov- reddütten sonra harbe tekaddüm e -
yetler hakkında sempati besledikle- den hadiseler hakkında bir sarı kitap 
rine şüphe yoktur. Fakat bu sempa· neşretmiştir. Bu kitab batı devletle
ti, burjuva hakimiyetinden kurtarıl- rinin harpten mesul olduklarını teyit 
mıya namzet bir milletin sempatisi eylemektedir. 
değil, istiklalleriııe hürmetkar bir Bu kolleksiyonu teşkil eden vesi
devlet hakkında beslenen sempati· kalar tamamen indi ve hatalı bir su -
dir. Sovyetler küçük milletlerin rette seçilmiş olmakla beraber, gene 
sempatilerini muhafaza etmek is- de batı devletlerinin Polonyayı yo
terlerse bu noktayı daima göz ö- ]undan çevirmek için hiç bir şey yap
nünde tutmalıdırlar. mamış olduklarını gösermektedir. Po 

2 - ikinci amil finlandiyalıların lonya aovinizminin taarruz arzusuna 
kahramanlıldarıdır. Finlandiyalı - ve alman ekalliyetlerine karşı şiddet 
lar, askerliği sporculukla mezcet- hareketlerine: ki bugün bütün dün~ 
miş, azimkar, metin ve çalışkan bir yaya malfimdur - Almanyayı meşru 
millettir. Tarih göstermiştir ki böyle müdafaaya sevk suretiyle çemberle
bir millet, tesanütle bir liderin etra- me harbine vesile teşkil etmek üzere 
fında toplanırsa, bilhassa vatan mü- batı devletleri tarafından müsamaha 
dafası bahsinde büyük işler yapabi- ile karşılanmıştır. 
lir. 

3 - Finlandiya'nın coğrafya va
ziyeti müdafilere yardım etmekte -

rı ayrı döğÜ§Ür ve sonunda faik ku

vetle hepsini birden mağlup ede-dir. Finlandiya'da altmış bin göl ve 
cesim ormanlar vardır. Topra.ğın rim. 
her karı~ınr bilen Finler, mütecaviz Belki timdi Finlandiya'da Man
kuvetlere karşı faik vaziyettedir- nerheim'in yaptığı da budur. Fakat 
ler. Bilhassa memleketin §İmal kı· ne kadar zaman devam edecek? 
aımlarmda değil döğÜ§mek, iklime Napolyon bile Kampo Formio'da, 
alı,mı§ olmıyanlar için barınmak Austerlitz'de, Vagram'da, Maren• 
bile zordur. Nakliyatın geyiklerle go'da, şurada burada yaptıktan 
yapıldığı ve askerlerin ancak iski - sonra nihayet Vaterlu'da yapama
ler üzerinde hareket edebildiği bit- dı. Bilhassa bugünkü harp yalnız 
memleketi istila etmek kolay değil- orduların döğü§mesi değil, milletle
dir. rin harp potansıyeli arasmda bir 
· Fakat Fin mukavemeti ne kadar mücadeledir. Bu bakımdan Finlan
devam edecek? Napolyon general- diya ile Sovyetler ara11mda muka. 
!erinden birine demi§ ki: yese kaldırmıyan bir fark vardır. 

- Büyük ordu daima küçük or - Şu halde bitaraf devletler için bu 
duyu mağlup eder. mücadelenin ıümul ve manaaı, Fin-

1 Birçok bitaraf limanlardan gelen 
1 haberlere göre alman vapurları Al-

i 
manyannı muhtaç olduğu malları ha
milen hareket etmeğe hazırlanmakta 
ve yahut da hareket etmiş bulunmak
tadırlar. 

Deniz makamlar.ı bu hususta lazım 
gelen tedbirleri almaktadır. 

Harp başladığı zaman ceman bir 
milyon ton hacminde 500 den fazla 
alman vapuru, alman limanları bari -
cinde bulunmakta idi. 

Batan ve batırılan vapurlar 
Londra, 23 a.a. - Bronia isimli ba

lıkçı gemisinde bulunan 10 balıkçı, 
bugün İngiltere'nin şimali garbi li
manlarından birine çıkarılmışlardır. 

Bronia, dUn akşam, saat 21 suların
da, Yorkshire sahili açıklarında, İtal
yan bandıralı Valensiana vapuru ile 
bir müsademe neticesinde batmıştır. 

lngiliz balıkçı gemilerini 
himaye için tedbir 

Londra, 23 a.a. - Royter ajansının 
deniz muhabiri yazıyor: 

İngiliz balıkçı gemilerini korumak 
için halen bazı tedbirler hazırlanmak 
tadır. Fakat henüz ifşa edilmemiştir. 
Bu tedbirler bugünlerde tatbik mev -
kiine konulacaktır. 

Geçen hafta zarfında 30 balıkçı ge
misi alman tayyarelerinin taarruzuna 
uğramış ve bunlardan altısı batmış

tır. 

Londrada bu taarruzlara Graf von 
Spee hadisesinin başlıca sebep oldu
ğu kanaati mevcuttur. 

Kopenhag, 23 a.a. - Bu ayın 14 

ünde Kopenhag'dan İskoçya'ya hare
ket eden ve o zamandanberi kendisin
den bir haber alınamıyan 2.000 tonluk 
"Segersborg" ismindeki Danimarka 
vapuru ve mürettebatını teşkil eden 
18 kişi mahvolmuş addedilmektedir. 
Bir petrol gemisi hasara uğradı 

Londra, 23 a.a. - 8.033 tonluk "Do· 
sinia" ismindeki İngiliz petrol gemi
si, İngiltere'nin şark sahilleri civarın
da bir mayne çarpmış ve provası ağır 
hasara uğramıştır. Bir romorkör hadi
se mahalline ycti~erek vapuru civar 
bir limana götürmüştür. 

"Dosinia", harbin başlangıcından
beri batan veya hasara uğrıyan 13 ün
cü İngiliz petrol gemi'>idir. 

Kurtulan tayf af ar 
Oslo, 23 a.a. - Perşembe günü bir 

mayne çarpan, Oslo limanına mensup 
Rudof gemisinin reisi ile tayfadan 
yedi kişi bir tahlisiye kayığı ile Nor· 
veç'in garp sahili limanlarından biri 
olan Koperveç'e gelmişlerdir. Tayfa
dan altı kişinin bindiği diğer bir tah
lisiye kayığı meydanda yoktur. Fakat 
kaptan o tayfaların, başka bir gemi 
tarafından kurtarıldığını tahmin et· 
mektedir. 

Bir gemi hasara uğradı 
Londra, 23 a.a. - Glastov limanına 

mensup, 4434 tonluk Gryfevale yük 
gemisi maynden mütevellit tahmin e
dilen bir infilak neticesinde hasara 
uğramıştır. 

Gemi, dü.ı, !ngilterenin sark sahi
li limanlarından birine çekilip götü· 
rlilmüştür. 

lsveç'in zayiatı 
Stokholm, 23 a.a. - Bugün neşre

dilen bir istatiske göre, deniz harbi 
şimdiye kadar İsveç ticaret filosuna 
34 bin tonluk 15 vapura mal olmuştur. 
9 vapur mayna çarumış, 8 i batmış ve 
bir vapur da kafile üzerine yapılan 

baskında tahrip edilmiştir. Batan ge
milerin yekun mürettebatı 400 kişiden 
ancak 37 si ölmüştür. 

Lindberg suni 

kalple meşğul 

Bu bombardıman tayyareleri 
saatte 650 Km. yapıyor 

Santa Monica, 23 a.a. - "Kalifor
niya" 

Büyük Britanya hava nezaretiyle 
Douglas Air Graft arasında 4 milyon 
dolarlık bir tayyare siparişine dair 
müzakereler cereyan etmektedir. Bu 
tayyare, yeni tip bir bombardıman 

tayyaresi olup saatte 650 kilometre 
sürat yapacak kabiliyettedir. 

Bulgaristan' da se~im 
Sof ya. 23 a.a. - Stefani: 
Bulgaristan'da teşrii intihabata pa

zar günü başlanacaktır. Hükümet ta
rafdarlarının büyük bir muvaffakiyet 
kazanarak parlamentodaki 173 mebus
luktan asgari 110 unu elde edecekleri 
tahmin edilmektedir. 

tvioskovaya gidecek 
olan Bulgar heyeti 

Sofya, 23 a.a. - Kıral Boris, kalaba
lık bir heyetin başında bugün Mosko
va'ya hareket edecek olan maliye nazı 
rı Bojiloff'u kabul etmiştir. Nazırın 
riyasetinde Moskova'ya gidecek olan 
heyet, Sovyetler Birliği ile Bulgaris
tan arasında bir ticaret ve seyrisefain 
muahedesi akti için müzakereye baş
lıyacaktır. 

Bir vapurda 
yangın ııklı 

Nevyork, 23 a.a. - Criatobalın 250 
kilometre açıklarında 5586 tonluk 
Wind Rush kargosunda yangın çık
mıştır. Bu hususta beyanatta bulunan 
kumpanya direktörü, kaptanın yangı
nın sebebini bulamadığını ve sabotaja 
atfettiğini bildirmiştir. Bir taraftan 
murettebat yangını soynaurmege ça-
lışmakta ve diğer taraftan da vapur 
bütün hızıyla Cristobala doğru yol 
almaktadır. 

İlalyada bulunan almanlar 
yurtlarına dönebilecekler 

Roma, 23 a.a. - İki gündenberi bu
rada bulunan Gestapo şefi Himmeler 
Berline hareket etmiştir. 

İtalya dahiliye müsteşarı B. Guidi 
ile Almanya namına B. Him.meler ta
rafından imzalanan bir anlaşma mu
cibince Belluno, Udino, Trento ve 
Bolzanodaki almanlar 31 kanunuevel 
1939 tarihine kadar hıyar haklarını 1-
talya tabiiyeti lehinde kullanarak !tal 
yad:ı kalabileceklerdir. Bu haklarını 
Almanya lehinde kullananlar Alman
ya'ya gideceklerdir. 

Eski Polonya Cümhurreisi 
ağır hasla 

Bilkreş, 23 a.a. - Krakova'da mev
kuf bulunan eski Polonya Cümhurre
isi Moscicki, ağır surette hastalan
mıştır. Dün eski Polonya devlet rei
sinin ailesi huzurunda doktorlar ara
sında bir konsoltasyon yapılmıştır. 

Alman • İsveı ticaret 
müzalteresi 

Stokholm, 2 a .a. - Alman • İsveç 
ticari müzakereleri sona ermistır. Nes 
redilen bir tebliğde bildirildigine gö: 
re Berlinde 11 ile 22 ilkkanun ara:,;ın
da cereyan eden müzakereler aşağıua 
ki hususat hakkında bir itilafla neti
celenmiştir: 

1 - İki memleket tebaası ve hususi 
şirketleri arasında ticari muameleleri 
ve istikrazların tanzimine dair akte . 
dilen alman - isveç muahedesinin tem 
didi. 

2 - 1940 senesinde alman ve isveç 
eşyalarını mubadele şartları hakkın -
rfaki mtıahedenin temdidi. 

Kendisinin daha küçük ordular- lilerin, mukadder olan akıbetten 
la büyük orduları mağlup ettiği söy- kurtulmalarında değil, belki bu a. 
lenince Napolyon şu cevabı vennİ§: kıbeti ne kadar zaman geri atabile· 

- Doğru; fakat büyük orduları cekleri noktasındadır. 
eveli. bölerim. Her bir parçasiyle ay• A. Ş. ESMER 

Vaşington, 23 a.a. - Maliye müs -
teşarı Hans, istifa etmiştir. Diğer ci
hetten Lindberg "sun1 kalb" hakkın
da yapılan fenni tetkikat ile meşgul 
olmak üzere havacılık ve araştırma ko 
misyonundan çekilmiştir. 

Almanya - Hollanda anlaşması 
Amsterdam, 2 a.a. - Müddeti 31 

kanunuevelde biten Almanya - Hol • 
landa klering anlaşması uzatılmış . 
tır. 

Yeni harpte Japonya 
YUNUS NADİ, bu başlık altındaki 

yazısında Japonya'nın Avrupa hadiseleri 
karşısındaki vaziyetini tetkik etmekte • 
dir. 

Muharrir Almanya, İtalya ve Japonya 
arasında yapılan ve bilahare İspanya ile 
Macarıstan'ı çerçevesi ıçine alan anti
komintern paktının tarihçesini yaptık · 
tan ve Berlın - Moskova anlaşmasiyle 
bu paktın bozuluş tarzını hıkaye ettık· 
ten sonra soziı japonya'mn vaziyetine 
getırerek dıyor ki: 

"Japonya hayretini, açıga vurulmu' 
bir lıı tltlctıe karı~tırnıaıda beraber, 
Mançu - Mogol hududundaki harp hadi
selerinden dolayı Rusya ile bir mütare
ke akdıııde gecıkmedi. Japonya, kendi he
sabına ılk merhale olarak, Avrupa'da ve 
Avrupa devletlerı arasında harp çıkma
sır:ı kolayla~tırmak istiy >rdu.,. 

Böyle bir harbın japonya'ya bütün 
şarkı kucaklamıya matuf olan siyasetin
de daha mı.istaktl çalışma imkanım ka -
zan<lu a.:aı;ını kaydeden muharrir, Asya 
meselesinin aynı :.:amanda bir pasifik 
meselesı oldugunu ve Çin harekatiyle 
nazarı dikkatı celbedılen Amerika'nın 
böyle bir genişleme siyaseteine lakayıt 
kalamıyacagını hatırlatıyor. Bugün Av
rupa'da başlıyan harbı Asya'da bitirme::t 
emeliyle Japonya'yı demokrasilere kar
şı harekete geçirmek için uğraşanların 
muvaffak olamıyacagını söyliyen Yunus 
Nadi, büyük ve kuvetli Amerika birleşık 
devletleri cı.imhuriyetinın müdahalesıni 
celbetmeksizin böyle miışkül bir sergü
zeşte atılmanın kabil . olamıyacagını, 
dünyanın en realist idarecilerine malik 
bulunan japonların da bildığini söyliye
rek makalesini bitirmektedir. 

TAN 
Hususi sermaye ve amme 
menfaati kavgası 

M. ZEKERİYA SERTEL, bu başlık 
altında Ticaret Vekilinin İstanbul'daki 
temasları etrafında bir basmakale neş • 
retmektedir. 

M. Zekeriya Sertel, Nazmi Topçuoğ
lunun temas ettiği muhtelif sınıflara 
mensup tüccarların işi hep hususi ser -
mayeye has bir menfaat zaviyesinden 
müşahede ettiklerini, kendilerine halkça 
ve devletçe yapılan fedakarlığı hatırla
mak istemediklerini söyliyerek diyor ki: 

" Bu temaslar hep bu şekilde devam 
ediyor ve hep iki zihniyet ve iki siste • 
min çarpışması şeklinde tecelliler gös -
teriyor. 

Hususi menfaatle imme menfaati zih
niyetinin ve serbest ticaretle iktısadi 
devletçilik &isteminin çarpııması. Tüc
car, fabrikatör, yani hususi sermaye 
yalnız kendi karını dfü~ünür. Onun na -
zarında halk, memleket. amme menfaati 
bllhıs nıcvzuu değildir • ., 

Hususi sermayenin, artık dü.nyanm 
her tarafında devlet yardımına sığınma. 
dan yaşıyamdığım söyliyen M. Zekeriya 
Sertel, hükümetin aldığı ve alacağı ted
birlere 6Ö:.:Ü naklederek diyor ki: 

" Şimdi bizde de hükümetin karar -
namelerle, kanunlarla, tehditlerle husu· 
si sermayeyi ilı/ıme menfaati.ne hadim 
bir hale getirmesine teşebbüs edilmiş 
bulunuyor. Hususi sermaye vaziyetin 
zaruretlerini anlar, kendini ni:ı:ama uy -
durmıya ve yeni icaplara adapte olmrya 
muvaffak olursa belki ihtikarın önüne 
geçilebilir. Fakat biz hususi sermayenin 
bu kabiliyeti ve bu muvaffakiyeti gös
tercbilece~ine kani değiliz. Devletin ona 
göre hazırlanmasını zaruri ve faydalı 
görüyoruz ... 

İKDAM 

Türk ordusuna güvenebiliriz 

ABİDİN DAV ER, bu başlık altında 
manevi harbın, taarruzunu tevcih ettiği 
memlekette sinirleri zayıflatmak ve ru
hi bozukluklar hazırlamak için sarfetti· 
ği faaliyetten ve bunun açık veya kapa
lı propaganda şeklinde tecelli eden ne
ticelerinden bahsettikten sonra diyor ki: 

"Propagandanın açık şekli daha az 
tehlik lidir. Çünkü okunur işitilir ve 
tekzip edilir. Fakat sinsi bir dedikodu 
şeklinde devam eden gizli propaganda • 
nın ele avuca 11ğmaz bir hususiyeti var
dır.,, 

Abidin Daver, bizm hakkımızda mu
ayyen menbalardan çıkan yanlış işaatı 
kaydettikten ve "bu sinir harbının hede· 
fi de, bugün için siyasi, yarın için aske
ridir., hükmünü verdikten sonra sözü 
türk ordusunun va:'vetine naklederek 
eliyor ki: 

" Açık propagandaya ve sinsi dediko
duya karşı çok uyanık ve çok hassas dav
ranmak gerektir. Bilhassa orduya ve 
milli müdafaaya ait dedikodular karşı
sında, bu oyanıkhğr ve hassasiyeti azami 
dereceye çıkarmak lazımdır. 

Manevi cephemiz sağlamdır. Tam bir 
birlik içindeyiz. Milli Şef'in, Ebedi 
Şef'ten mukaddes bir emanet olarak al
dığı ciimhuriyet bayraRı altında, bir tek 
kütle halinde, bir granit kaya gibi top
luyuz. Dostlarımız ve düşmanlarımızı 
1ayet iyi biliyoruz. 

lstanbul postası 

Ricalimizin seyahati 

SUPHİ NURİ İLERİ, bu başhk al
tında Cümhurreisimizin Erzurum se
yahatinden başlıyarak muhtelif hükümet 
adamlarımızın yurd dahilinde yaptıkları 
seyahatleri bahis mevzuu ediyor \'e bun
ların memleketçe büyük faydalarını te -
barüz ettiriyor. 

·veni Sabah 
Fransa'mn sarı kitabı 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, bu baş
lık altındağ neşredilmek üzere olan sarı 
kitaptan bahsediyor ve beynelmilel 
alemde ne sozun, hatta ne de muahede 
ve misakların kıymeti kalmadığını ve 
diplomatlğm yalancılık menzilesine in • 
dirildiğini söyliyerek diyor ki: 

"Türkiye garp demokrasileriyle bir 
yardım beyannamesi imzalamış ve bu -
nun bir muahede ile neticelendirilmesi 
kararlaşmıştı .. Bu muahede imzalanmaz. 
dan evel Hariciye Vekeilimiz Moskova
ya bir seyahat yaptı ve avdetinde mua • 
hedenameyi imzaladı. Bizim için bun -
dan daha tabii bir şey olamazdı. Çünkü 
bir beyanname kabul etmiştik ve bunun 
neticesinde uzun müddetli bir muahede 
akdini de teahhüt etmiştik. Halbuki bi
zim tarafımızdan gayet tabii olan bu ha
reket, garp demokrasileri matbuatında 
çok büyük bir merdlik, vefkiirlık ve ıa -
mimiyet delili olarak alkışlandr. Bundan 
anlaşılıyor ki, bir milletin sözünde dur
ması gibi en tabii en sade bir hareket 
adeta nadir bir fazilet halini alıyor ... 

Fransa'nın sarı kitabında göı;terilen 
bir kaç misali, Mare .. al Göring'in von 
Nörath'ın ve Hitler'in sözlerinden' dö
nüşlerini nakleden Hüseyin Cahit Yal
c;m, her milletin kendi mukadderatını en
dişe ile düşündüğü şu anlarda, Hitler'in 
kuvetli sesiyle dünya üzerindeki alman 
hakimiyetini bir hedef olarak haykır • 
dığını kaydederek diyor ki: 

"İşte bunun içindir ki, hür ve müsta
kil yaşamak istiyen her millet nasyonal 
- sosyalizmin ezilmesi için her şeyi yap. 
malıdır. 

Maden havzasında 

tetkikler yapan 

mebuslar heyeti 
Zonguldak, 23 a.a. - Maden havza

mızda tetkikat yapmak üzere 11 kişi

lik bir mebus kafilesi şehrimize gel -

mişler, istasyonda vali, parti ve halk

evi, belediye reisleri idare reisleri, 

büti.in milll teşekküller mümessilleri 

ve müesseseler direktörleri ve kalaba

lık ' halk tarafından hararetle karşı
lanmışlardır. Muhterem misafirleri
miz hükümeti, partiyi ziyaret etmiş -
ler, öğleyin şereflerine partide bir 
ziyafet verilmiştir. Öğleden sonra 
maden dairesinde ve maden mıntaka
larına giderek incelemeler yapmışlar 
dır. Akşam Ereğli kömür işletmesi . 
nin ziyafetinde bulunmuşlar ve saat 
22 de Halkevinin umumi toplantısın
da bulunan misafirlerimiz sevinçle 
karşılanmışlardır. Halkevi reisi Ah -
met Gürel'in hitabesinden sonra me -
bus Bayan Nakiye Elgün ve İbrahim 
Bozkurt Zonguldak'ı Ye zonguldakh
ları taltif ve takdir eden konuşmalar 
yapmışlardır. Doktor Aziz nüfus si
yasetimiz hakkında bir konferans ver 

miş ve sinema gösterilmiştir. Mebus

larımız bugün de tetkikatlarına de
vam edeceklerdir. 

Slalin'e gelen 
lebrik felgrafları 

Moskova, 23 a.a - Tu ajansı bildiriyor: 
Gazeteler, 60 ırıcı yıldöniimü miınasebetiy
le Stalin'e !!itler, von Ribbent rop, Can -
kayşek, Tiso, Sıı.racoğlu ve dı · er yabancı 

Maddi cepheye gelince, kahraman 
ordumuz, kuvetliJir. Ve her geçen gün
de biraz daha kuvetlennıektedir. Bizi 
barba icbar ederlerse. büyük harpta ve 
istiklal harbında bin bir mahrumiyet 
içinde, bin bir harika yaratan yiğit or • 
dumuzun modern harp silahlarıyle mü
cehhez: olarak gireceği bir harpta hari
kalar değil, mucizeler yaratacağından 
şüphe etmiyoruz.,, 

' devlet adamlarından ıı:e1 en tebrlk telgraf • 
larmı neşretmekte<lirler. 

VAKiT 
ihtikar ve iktısadi mücadele 

ASIM US, bu başlık altında Ticare• 
Vekili Nazmi Topçuoğlu'nun İstanbul 
piyasasında yaptrğı temaslar etrafında 
mütalealar beyan etmektedir. Tüccarla
rın Ticaret Vekiline verdiği cevaplan 
ve Nazmi Topçuoğlu'nun kati ifadeleri
ni kaydeden muharrir diyor ki: 

Türkiyeye'nin Polonya el(isi 
Paris, 23 a.a. - Türkiye'nin Polon

ya sefiri, Polonya hükümetinin An

gers'te bulunan merkezine bugün va

sıl olmuştur. Halihazırda Polonya hü
kümet merkezinde Fransa, İngiltere, 
Amerika, Türkiye büyük elçileriyle 
j Çekoslovakya orta elıjisi bulunmakta 
dır. 
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s p o R Dünkü güreş Bugünkü at yarışları 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 müsabakaları İki uc; aydır Ankara'mn aşağı yukarı Baskın (C. Apayık). 

yeııane e;ılcncesi olan at yarııılarının bu- Meııaıenın u:.ı:un oluı.;u Ba kın'ın 15ansını 

C. H. P. Şilt maçında 
gun sonJncuı;u yapılacaktır. Koşulara saat nzaıtın;ıktadır. Koşunwı Mahnıure ılı: Al 
14 de başlanacaktır. Yarıı nıeraklılarıııın \..c:yı .. u uaıı l,irı;>ı t.ı.rafınuaıı k.ı.ıanılması 
ve at sevcnlc:rin koşuların mayıs başına ka- 1 kuvctlı bır ıhumaldır. 
dar tatil edılmesi. ~olayısil:'le. mute~ssir o- ı Betinci ko§u: 

Harbiye, As. Fa. ·Gücünü 
dün 6 - O yendi 

Bugün de mülabakalara 

devam olunacakt1r 
Dün öileden aonra Beden terbiycıi böl

ge güreş salonunda, geçen hafta ikmal edi· 
len tecrübesizler müaabuaaında derece 
alanlarla, o müsabakalara iıtirak etmiyen 
evelce derece almış güreıçilcr arasında 
musabakalar yapılmııstır. Musabakaların 
birinci ve ıkin<:i devreleri ikmal edilmiştir. 
Ve neticelerin alınması iı;in müteakip dev
relere de bu sabah aaat 9 da başlanacaktır. 
Musbakalara As. Fa. Gıicü, Demirıpor, Ga
zi lisesi ve Harp okulu idman yurdundan 
güreşçiler iştirak etmişlerdir. Çok heye -
canlı olan gurcşleri ıcyrctmek üzere kala
balık bir meraklı kütlesi aalonu doldur -
muştur. M uıabakaların dünkü neticelerini 
aşagıya yazıyoruz: 

lacakları pek tabııdır. Cionul ıster kı yarış- 1.ıvrt ve u.ı.ıa yukarı yaştaki lıalis kan 
!ar kışın pek so.:uk zama.nları. muı;tcı.na arap at ve kısraklara mahsustur. lkramıye-
her halla yapılı;ın. Maamaııh alakadarların, Si 800 r f . 4000 d' ~ 
koşulara olan biıyuk ragbetı .v~ her ı~n.e ıuya b;~ıı':1eı6t ::~vanın ıı:=~~e~~~ ~.:"':.;: 
biraz daha artan hayvan adedını nazarı ıtı- le ya . 

1 b'l 1941 d zıyoruz. bara alarak 1940 da o masa ı e .. e Uçar (H Ati ) 
bunu kuvve~in fiile çıkaracaklarına ıuphe Unlü <A. Ge:ie), 
etmemekteyu:. . Mesut (H Alpaslan) 

Bugünku koşulara gelınce; her hafta Burn•· (H. Al 1 >' - · · · · ı h anlı ko"u ..... · paı an • oldugu gıbı gene guzc ve eyec .. - Gümüş (H E ) 

Dün, 19 mayıs stadyomunda Har
biye İdman yurdu ile As. Fa. Gücü 
C. H. P. tildi için karşılaşmıılardır. 

Aa. Fa. Gücü takımı esasen geçen 
hafta da genç Maskespora mağlup ol
muıtu. Fakat Maskeıporluların lik 
maçlarındaki şerait altında ve gayri 
nizami bir kadro şeklinde rakipleri -
nin önüne çıkması, haddi zatıflda hak 
edilmiı bir galibiyeti hükmen kaybet
melerine sebep olmuştur. Bütün bu 
tartlara rağmen As. Fa. Güçlülerin 
askerliklerini bitirerek Ankara'ya dö 
nen Enver ve Semih'le takviyeli çıka 
cakları etrafı!ldaki haber, stadyoma 
800 e yakın bir seyirci kütlesi topla -
mııtı. 

Takımlar sahaya çıktıkları zaman 
As. Fa. Gücünün değil yeni eleman -
tarla takviyeli, lik maçlarında oynı -
yan kadrosundan Abdul, Ali Riza ve 
Fikret gibi unsurlannın eksik bir 
halde olduğu anlaşıldı. 

Takımlar sahada şöyle dizildiler: 
Harbiye idman Yurdu: Nahit -

Faruk, MlJnir - Suphi, Muhterem, 
Orhan - Ethem, Bedri, Zeki, Habip, 
Vuzafler. 

As. Fa. Gaca: Keler - Rıza, Salih 
- Mustafa, Fehmi, lsmail - Hamdi, 
BilAI, Fehmi, Zeki, Reıat. 

Hakem: Servet Ôz. 
Oyun 

lar goreccgimız muhakkaktır. Bilhassa bı • Duman (A. Hrman •
1 

) 
b · k l c;ok zevk · oy.an ı , rıncı, uc;uncu ve C;ııncı uşu arın . Yıldız tS o k ) 

li olacagını ve siırprızlc ~ar~~laı;ılmak ıbtı- Scvım I .. (!<'. z Kı::;.abay), 
malı olougunu zannetme tcyız. Scvım II. (A. Kutukçu}, 
Birinci ko§U: Suna (K. Kızıl), 
(l,,'a/duan &v:flUSU) • • • • Yukıcl (S. İnak), 

1937 dogumlu yerli haltı kan ıngılı~ er: Karakuş (H . . Mutlu), 
kek ve dişı taylara mahsustur. İkramıycsı Çelenk (F. Sımaaroğlu}, 
J;ı:OO lıra mcsaıcsı 1600 metredir. Bu koıu- Efe (H. Di.nccl). 
ya ıtayıtlı taytar ıwılaıdır: Bu ko$u riınün en uzun ve en karışık 
Abımc pour cux {S. ttalim) . koşusudur. Fcvkalldc kuvetli olduııunu c-
Ueıotıyar (S. Halım), velki hafta da iıbat eden Uçar bugun uzun 

Birinci deure: Gonca (A. Atman). me~f.ele!dc ço~ m~vaffak olan Çelenk için 
Mıı;s (Nıhal Ath)ı hakık! .bır tehlıkedır. Çelengi yol.da kesi -
Gurayak (:i. B.ı.şıangıç), vcrebı~ırlerıc pliıe olmak ihtimali de yok-
Sıbel (F. Atlı). tur. Eger gene serbest bırakırlarsa koııu -

56 kiloda: 

İsmail Sezgin (D.S.), Mehmet Koç 
(Asıa) a Aııvmer 1 omıuk (Aıfa) Halit 
lsaıauıur (lJ.S.) a sayı hesabiyle galip. 

61 kiloda : 

.Hunlar arasında gerek kuvet ve gerek Y~ .geride!! takip ederse son anlarda ken • 
şinıdıye kadar aitlıgı neticelere göre liay 1 dısıne yetı!ec.e~ ve ayak uydurac.tk hayvan 
ı:i. nalim'ın Abııne pour eux ısmıncıckı ta- bulunmadıgı ıçın Çelenk gene koşuyu ka -
yını favori gostenncıc ıcap eder. Hafta i- zanabilir. Gümiış, Mesut ve Karakuş da 
ıçndeki ıdmaıılara nazaran Mın de çok iyi plise için şayanı tavsiyedir. 
vazıyettcdır. Koııca ııc epeyce çc:kıı;ece.ıı.· Bugün çifte bahis d9rdüncü ile beşinci Cemal Özturk (D.S.), Aralan Pehlivan 

(Ci.ı..J a ı.o..: .ı.ı ı1>1ıtalla ve hasan '.I. orelı 
ldr.lJ.) Fevzı Lıucnoz (Hr.0.) a 9,49 da
ıcı ... aua tu;ııa galıp. 

lcrı zaıınedılmcktcdir. koııu arasındadır. İkili bahis ise üçüncü ko-
/kinci ko§u: ıu.dadır. 

ö6 kiloda : . 
(Karacabey .. oşusu) 

Türk Veterinerler Uç ve daha yuıcarı yaştaki yerli halis 
kan ıngiliz at ve kısraklara mahsusutr. lk

Salim Ona! (Aıfa), Haydar Ulu (Ci. L.) ramiyciİ 800 lira n1esatesı 3'0UO ıııc:tre<lır. 
ya ı.ayı ncı;.ıoıyıe, Hatııı,.ı uuınan t JJ.ı:i.J Bu koşuya dort halıa kan kaydedilmiıstir . 0 t" 11 1 k 0 

Aa. Fa. k!!leciainin bir hurtarıfl osaba..a.ttuı luuu (Hr. v.) ya 11.:ı5 duıı.a- Ozdı:m:r (A. Atman), cemıye 1 yı li<. ongresı 
oa ve 1111> .. n .t.r.ını.aı (.rhıaı I•u:ıınu:t uz- Karanfil (A. Atman), 

Zeki, IS incide Bedri ve nihayet 40 turk (hsıaJ e 2'""~ uaıtıa..ıua tuşıa gaup. llatray (S. 'fcnıcl) 
ıncı dakikasında gene Zeki üç gol ı"' imoda : Kaya (F. At.ı) 
daha atarak Harbiyeyi 6 • o gibi net halıt Amuna (Hr. O.) Sani Yoranalp Bu koşunun gerek kuvctce ccrck idman-

(Hr.v J a :ı,:ıı1 cıaıtıhad.:ı tu5la, Sabn ~~n - ca rakıplerinden ustun olan ~ay Ahmet 
bir galibiyete ulattırdılar. Oyun Har kar (LJ.S.J .ı-.ıı l.qa..:ıı.:ı l~ı.ıa) ya sayı ue· Atman'm hayvaniarından biri tarafından 
biye idman yurdunun 6- O kazancı ile &abıytc ve J.Jemır (Asra), Muhıttın Uyar kazanılması pek k~v~tli bir ihtimaldir. Ge-

d . 1 \!ır. 0 .) ya 2.l:ı daıı:.ı.a.:1a tuııla calip. çen hafta gostcrdıgı ku~etı ıı;oııtcrcbılirae 
sona er ı. • Kaya bunlara rakip olabılır. 

Galip Harbiye takımında Muhte - 79 kıloda : . l.lçüncü koşu: 
rem ve Zeki mükemı:ııeldi. Habip de Cafer Ôzdcmir . (Asfa), Ziya . Özulu (1' .. ~pmar ko~usu) • • 
sol açığa hazırladığı fırsatlar ve mü- (Hr. v .) a Z.l:I dakıkaua tuila ıı;alıp 1 uç yaşındaki yerli yarım kan ıngıliz er-
dafaaya yardım bakımından iyi idi. a7 kiloda . 

1 
kek ve dışı taylara mahsustur: 1kramiyc3i 0 150 lira mesatcsi 2000 mctredır. Bu koıu-

Bütün oyun müddetince seri ataklar- Mustafa Ozçelik (Asfa), lama.il Hakkı ya kay.dedilcn yarım kanlar 6Unlardır: 
la nazarıdikkati çeken açıkları fırsat- Yavuz \nr.O.J a sayı hesauıy.c ve ckserı- Yıimaz (R. Kfilıyaoglu) 
çı ve hazırJay:cı bulmadık. yetıe, Mu&!afa Taştan (AstaJ, Cemal Me- Nirvana (F. L. Kara Osman), 

t.ıı \A .. fa) e 2.34 Uakıkaua tuııla gaııp. Poyraz (H. Sait), 
Müdafilerin biribirine fazla sıkış- Eercc .. te (H. Sait), 

malan hatalı. Muavin hattının oyunu ikinci cl.eure: Cesur (T. Çevik) , 
d • Yukscl (N. Sarsın). 
aıma uzun paslarla inkipf etirişi .,6 kilodaı Kopcak hayvanlara bakar bakmaz ilk 

isabetliydi. akla selen Bay Saıt H&lim'in Bcrccııtc'ı;i 
As. Fa. Gücü takımı; hem çok Mehmet Koç (Aafa}, Nevzat Yangın ile Poyraz'ıdır. Giinıden güne düzlük ve u-

(AsfaJ a 1.32 dakıka.da tuııla, Ali Oıncr zun mesafelerde c;ok muvaffak olan Nir -
genç ve tecrübesiz oyunculardan mü- romruk (A&fa), l&maıl Sczgın (D.S,} e vana da Bay Sait Halim'in atlarına çok 
rekkep, hem de rakipleri önünde kısa o.w aa.ıı.ıkaua tuııla galıp. kuvctli bir rakiptir. Koşunun bu üç hay • 
pas yapmak hatasına dü;ttükleri için Jl kiioda : van arasında geçecegi kuvetle tahmin edi

lebilir. 
farklı bir netice ile mağlup oldu. Abdullah Elagoz (A&fa), Cemal öztürk Dördüncü kofu: 

Muammer Olgaç (D.~.J e ı . .>6 uuıkada tuııııa, Hasan Torcli (Jferiç koşusu) 
(Hr.O.) Aııian 1-'ehuvan (lı. L.) c 32 ıani- Bu koşuya gelince kazançları yek(tnu 

Bugünkü maç yede tuııa ıaıip. ssoo lirayı dotdu:-mıyan dört ve daha yu -
Dün yapılan müsabakadan sonra 56 :....i!oda : karı y:ıştaki yerli yarım kan i.ngiliz at ve 

Türk Veterinerler Cemiyeti yıllık 
kongresini ciün saat 14 de Tiftik Ce
miyetinin Benddresindeki binasında 

yapmıştır. Kongre, Ebedi Şef Ata -
türk'ün hatırasına hürmeten ayakta 
bet dakika tazim sükutu yapmıştır. 

Bundan sonra idare heyetir.in ra -
poru okunmuş, yeni cemiyetler kanu
nuna göre değiştirilmiı olan cemiyet 
nizamnamesi müzakere olunarak ka
bul edilmiştir. 

Milli Şef İsmet İnönü'ne, Büyük 
Millet Meclisi reisine, Baııvekile, Zi
raat Vekiline tazim ve bağlılık tel -
grafları çekilmesi kabul edildi1<ten 
sonra yeni idare ve mürak:ıhe ve nes
riyat heyetleri s,.ritm;s, m,.sleki b::ızı 
meseleler görfüıüldiikten sonra kon -
P,reye son verilmi~tir. 

lzmir' de yeni bir yol 
İzmir, 23 a.a. - Belediyenin İzmi

rin eski mahallelerini imar iÇin ha -
zırladığı programın en esaslı kısım -
)arından birini teşkil eden iki çeşme

r ) 1 RADYO 
'----·-------

T U R K 1 Y E 
1".Al>)'v DH< OzruN l'OSTALARI 

T l.ı' .l\. l ~ L .K.ı.<1yv .. u -- A.l't .l\.~ı ~ ~ .. u.1osı 
lö4ts uı. lol Kcı;ı l:lO - 31.70 m. !N6S Kcsı2l 

Kw. Kw. '.L .A • .ı'. 

PAZAH: 24. 12. 939 
12 .... 0 Proıoraı.ı, ve mı:ııııc~ct saat ayarı. 
-'"·"':ı .M.Jaıııı ve metc:oıoıoJı naücr.ı.c.ı. 
l.:.:>O .& urıc nıuzı"ı: ~eçumış ı:ı;crıer An· 

kara radyosu ku.11c ı;cs ve saz lıcyctı. 1-
uarc eden: Mcı;ut Ccmıl. 

13.30 - &4 . .;ıO Muz ık: Kuçuk orkestra (Şef: 
N ccip Aşkın) 
1 - ıo reıre : Ay-Ay-Ay (Sercnad) 
2 - Ga.ıglber& r : Kuçuk toplantı 
3 - .ı:u:.ıı:t : rı•lc:t) en ~aıtı 
4 - Mıcheli : lspanyol Serenadı 
5 - 1' ranz Lchar : .L arıa ıcu§uı..ı.1 o ~ü.ü 
yer 
u - raııchikowsky : Romanı. 

18.ull l'rogram. 
18.05 Memleket aaat ayarı, Ajaruı ve nıe• 

tcoroloJı haberleri. 
18.25 Muzık : kadyo caı orkestrası. 
l~.00 Çocuk saati 
19.30 'lurk muzıci : Halk türküleri İne

bolulu San l<cccp tarafından 
19.45 Turk muzıgı 

Çalanlar : .l<uşcn Kam, Reşat Erer, Re-
fık Fcraan, Cevdet Kozan. 
1 - Okuyan : Necmi Rıza Ahıskan 
1 - Nıhavendi - Kebır peırevi 
2 - Arif Bey - Nihavend ıanu : (Şara11 
iç gulfcmııı.cıe) 
3 - Hahmı ~ey - Nihavend şarkı : (Sa~· 
!arma bagla.calı) 
4 - t<eşat .t;rcr : Keman taksimi. 
5 - ..... - Nıhavend ıarkı : (Çözul
mc zülfüne ey dilrüba) 
6 - Arif Bey - Nihavend ıarkı : (Soyle 
ncdır baiai zarın gonul) 
7 - Nihavendi - Kebır saz semaisi. 
2 - Okuyan Melek Tol:goz 
1 - Rahmi Bey • Hiaarpuıclik prkı ı 
(Bir nevcivansın) 
2 - Rahmi Bey - Hisarpusclik prkı ı 

(lJılde artık kalmadı) 
3 • Sel. Pınar - Karcıiar ıarkı : (Kalbi
mi ayagına atsam) 
4 - Osman Nılıat - Kürdilihicazkar &ar-
kı : (Kaç yıl yüreğim s:zladı) • 

20.30 Konuşma : (Turk tarıhınden aayfa 
lar} 

20.45 Türk müziği : Fasıl heyeti 
21.30 Semiha Cenap Berksoy tarafından 
ıan rcsıtali: Program: l · Richard St -
rauss - "Ariadnc auf Naxoı" operasın
dan Ariadne'nın buyuk aryası 2 - Jol:ıan
nes Brahms - a) "Ninni" b) "Demircı" 
3 - Hugo Wolf: a) "Eski bır resim iıze
rine" b) "Gizlilik" c) "Penna da bir 

scvgılim var,, 4 - Franz Schubcrt: a) 
"Margarcte çıkrık başında" b) "Sercnad" 
S - Cemal Reşid: a) "Çeşme" b) "Ak ko
yun meler gelir" 
Piyano ile refakat eden: Cemal Reşid. 
22.00 Memleket ıaat ayarı, Ajans haber-

leri 
22.15 Ajans spor servisi 
22.25 Mıizik : Ca:rband (Pi.} 
23.25 - 23.30 Yarmkı proğram, ve kapantı. 

Fransız Sinema sanatının en 
büyük artistleri ve timdiye 

kadar çevrilen filmlerin 
en güzeli 

Kısa ve isabetli paslarla Harbiye 
kalesi önünde bir tehlike şeklinde 
baıhyan oyun, Muhteremin Habiple 
birlikte yarattığı ıuur dolayısiyle ra
lı:ip sahaya yığıldı. Aa. Fa. Gücü mer 
kez muavininin, aatnrfor mevkiinde 
Cilzel bir stille çahıan Zekiyi kafi 
bir markaja tabi tutamaması çok bü
yük bir enerjiye istinat eden Harbiye 
hücumlarının sık sık gol pozisyonları 
kazanmasına yardım ediyordu. 10 un
cu dakikada Zeki, Habipten aldığı 
pası yakın mesafeden solla kale ağla
rına taktı. Bu golden sonra hızlanan 
fakah Muhteremin de iltih:ıkiyle üç 
müdafi halinde çalışan Harbiye mil -
dafauı önünde yırtılan Aa. FL Giicil 
hücumları hiç bir netice vermedi. Bu
na mukabil Zeki derin ve isabetli pas
larla açıklarına her zaman için rakip 
müdafaadan sıyrılmak imklnı verdi. 
25 inci dakikada Zeki, sol açığın in -
dirdiği topu güzel bir vücut ve bel 
hareketiyle rakip müdafaadan qırdı. 
Yakından sıkı bir tütle ikinci, 37 in
ci dakikad. ..- ilabip 18 dııından 
fevkallde bir vole vuruıu ile üçüncü 
Harbiye golilnil atmağa muvaffak ol
dular. 

H b · 'd d C kısraklara mahsustur. İkramiyeıi 550 lıra 
ar ıye 1 man yur u ümhuriyet Hab:p Duman (D.S.), Salim Unat (Aı- meaafcai isoo metredir. Bu ko,uya kaydc-

Hallı Putlai flldlnln llnallne lralmı:ı- fa) • sayı heaabıyle ve ekaerıyetlc, Meh - dıl .. n ıiört :vanm kan ,unlarrlır 
tır. met Uztur:C (~&la), Hayaar U&u (u. L.) ya Olga (H. Çelebi), 

lik Kadifekale asfalt yolunun inşası- S,....N re ........ re 
"" ~o •• ,. ..... ~;1,.....,.1.~ .. ~;.,. V e t :;.,.,. riııı'tf' --~-- ~ ~- N ~ 

hükmen ve İhıan Eninaal (Aafa), Sabahat- Mahmure (S. Temel), 
BugDn saat 10,JO da kar1ılaşacak .ın Tollu (Hr.0.) ya 5.36 dakıkada tuşla Al Ccylln (F. At!ıoilu), 

bulunan binaların istimlak muamele-
"La belle equipe" leri tamamlanmıştır. 

Devre bu tekilde ve As. Fa. Gücü· 
nlln bikimiyet pozisyonlarını tama
men rakibine bıraktığı bir esnada bit 
ti. İkinci devrenin 8 inci dakikasında 

olan Demirspor - Gençler Birliğin- galip. 
den hangisi galip çıkarsa Harbiye ile n. kiloda : 
oynıyacak bu suretle şildin nihai ga
libi belli olacaktır. Her iki takım da 
bu maça izamı kuvetleriyle çıkmakta 
dır. 

Temyiz komisyonu azalığı 
Açık bulunan vergiler temyiz ko

misyonu balığına Ticaret Vekaleti 
eski müsteıarı ve hilen lstanbulda a
vukatlık ile me§gul B. Vahit Sayın'ın 
tayini lcra Vekilleri Heyetince kabul 
edilmiştir. 

Aziz Kipe (A&fa), Şani Yoranalp (Hr. 
0.) e hiıkmcn, Sabri Cankar (D.S.), Halit 
Antuna (Hr.0.) ya 9,15 dakikada tutla De 
mır (A&fa), Ali Ozyazıcı (Aafa) ya 45 aa
niyede tuıla galip. 

79 kiloda : 

Suat Özkaya (Hr.0.} Ziya Özulu (Hr. 
0.) ya 8.12 dakikada tuşla ıalip. 
87 kiloda : 

Mustafa Taıtan (Aaf), Muıtafa Özçe -
lik (Asfa) c 1.30 dakikada tuıla, Cemal Me 
tin (Asf), İımail Hakkı Yavuz (Hr. 0.) a 
aayı hesabiyle ve ekacriyctlc galip geldiler. 

YAZ4N: 
TAomas M4NN 

l 

YASAMAK ZEVKTİR 
lrene Dunn'nin billur sesinden i>rülen bir aerenad... Duglu 

Fairbanks'ın kudretinden alet alan bir zevk tufanı 

Bugün ve bu gece aon olarak U L U S sinemasında devam 
ediyor. Ayrıca: Metro Jurnal en ıon dünya haberleri 

Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 9 da ba91ar tel 6294 

10 - 12 Sabah ucuz matinelerinde 
YAŞAMAK ZEVKTiR . 

Bat Rollerde: VIVIANE 
ROMANCE - JEAN GABIN

CHARLES V ANEL 

YAR 1 N 
matinelerden itibaren 

ULUS Sinemasında 
~---- Tel: 6294.-

kavalyesi de dütmüıtü. Ve çok acmmıı olıa gerek· 
ti ki damösünü büsbütün unutmuıtu, yan doirula· 
rak suratım ekıite ekşite dizlerini otuyordu. Şüp
beıiz düımeıiyle tamamen ıaıalıyan ıenç kız ise 
hala yerde duruyordu. Bunu gören Tonio Krö~er 
yavaıça ilerliyerek kızm kolundan yakalayıp aya
l• kaldırdL Bitkin. ıatkın, betbaht bir halde göz -
lerini Tonio Kröıer' e bakmak için kaldırdı, ve na
•İk yüzünü hafif bir kızdlık boyadı. No: 24 

beni tevkif etmek iıtiyor ••• Biliyorum, hangisi beni 
daha çok rencide ediyor. Burjuvalar budaladır; fa
kat benim kaygı11z ve ihtirassız olduğuma hükme
den sizler, siz güzelliğe U\panlar, tfüşünmelisiniz ki 
sanat ilhamı dennen bir ıey vardır, ve bu o kadar 
kuvetli ve o kadar talihin zoruyla sanatkara veril
miştir ki, bu kör zarureti içinde duyan insan için 
bayağı bayatın zevklerini tatmaktan daha büyük 
bir arzu ve ittiyak olamaz. 

Ataiıdan yukarıya bitkin karanlık ıözleriyle 
ona bakarak: "Teıekkür, çok teıekkür" dedi. 

"Daha fazla danı etmemelisiniz, hanımefen
di" dedi yavatça. Sonra, bir defa ıözlerini onlara, 
Hana ve lngeborg'a doğru çevirdi, ve uzaklaıh. 
Verendayı da odayı da terkederek odasına çıktı. 

lıtirak etmediği bu eğlenceden yan ıarhot ve 
ısıakançbktan bitkin bir halde ayrıldı. Gene tıp
kı eskiden ba~ına gelen aynı teY tekerrür etmiıti. 
Ve gene ıiz güzel kumrallann, ıiz bahtiyar ve ya
ııyanlann yüzünden karanlık bir köıede yüzü a • 
teıten yanarak, ıstırap içinde ayak Üzeri dikili 
kalmııtı. Ve sonra tek başına uzaklattı! Fakat 
timdi onlardan biri gelmeliydi! lngeborg gelmeliy
di! Gittiğinin farkına vararak ardınca gelip elleri
ni omuzlan üzerine koymalı ve demeliydi: 11Gel bi· 
zimle içeri! Müsterih ol, seviyorum seni!" ••• Fakat 
gelmedi. Böyle bir ıey olmadı. Evet, bu defa da 
eskiden olanm aynı olmuıtu. Ve o zaman olduiu 
cibi 4imdi de bahtiyardı. ZiY'a gönlü yatıyordu. 

Fakat o timdi ne ise o oluncaya kadar geçirdifi 
zaman eınas1nda mevcut olan ne idi? 

- Uyuşma; bo~luk; buz deryaıı; bele ruh? be

le ıanat? 
Soyundu, yattı, ıtıiı söndürdü, yüzünü yaıbğma 

çevirerek, nazarında kendinin ıahıi ve eaaıh sevme, 
ııtırap çekme, bahtiyar olma tarzını aembolize eden 
ve hayatı, basit ve derin hisaiyatı, vatanı hatır!atan 
masum ahenkli birkaç ıimal sözünü heceledi. Ha
reketinden bugüne kadar bir sel gibi akıp giden 
günleri hayalinden geçirdi. Batından geçen hazin 
duyıu, sinir ve diifünce aergiizeıtlerini hatırladı. 

Kendini istihza ve teemmülün yedıiini, bilıinin 
bomboı ve mefluç bıraktığını, yaratıcı faaliyetin 
hummalı ateıi ve titreten ütümeleri ile yan yarıya 
mahvettiiini, vicdan azabmın itkenceleri içinde, 
azizlikle ıehvaniliğin en aıın temayülleri 
arasında sebatsız sendelemekte, İncelmi1t ekıilmif, 
soiuk ve cili bir tekilde tahrik edilen vectlerle bit· 
mit ve tükenmiı, serseri, harap, azap içinde, huta 
gördü. Ve nedamet ve hasretinden hıçkırıklannr 
tutamadı. 

Etrafmda her şey aessi.& ve donuktu. Fakat aıa
iıdan, hayatm, üç tempolu, tatlı ve bayaiı ritmi, 
boğuk ve uyutucu, ona kadar geliyordu •••• 

IX 
Tonio Kröger ikamet ettiği ıimalden, doıtu Li

aaveta'ya verdiii sözü yerine ıetinnek için yazı • 
yordu: 

Yakmda döneceğim Arkadia'da aevgili Liaa • 
veta'ya 

itte bir mektup ki sizi hayal sukutuna uğrala · 
caktır. Zira biraz umumi ,eyler dahilinde kalmak 
ittiyorum. Bundan anlatacak hiç bir feyim olmadı· 
iını, baınndan kendi tarznnda hiç bir vaka geçme 
diğini çıkannaymız. Bilakia. Hatta dü:ıyaya geldi 
tim m~m!eektte beni tevkif etmek bite istediler 
Fakat bunu bilahare ~ğızdan anlatacağım. Faka! 
.-imdi, bazı günler, bir sürü hikaye anlatmaktansa 
adamcaıına umumi fikirler üzerine söz söylemeyi 
tercih ettiğim oluyor. 

"Hatırlıyor musunuz, Lisaveta, bir sün bana ıiz 
bir burjuva, muhitinden çıkan, yolunu sapıtan bir 

burJuvaımız demiıtiniz ! Siz bana bu adı, daha Ön· 
ce ağzımdan kaçan diğer itirafların aürüklemeıiyle 
hayat dediğim teYe kal'fı olan aıknnı itiraf ettiğim 
bir gün venni,tiniz; böyle M;, !erken ne kadar doğ· 
ru söylediğinizin, ve ne kadar benim burjuva ru • 
hum ile hayata olan aıkımın bir tek ve aynı ıey ol
duğunun f arkma vanp varmadığınızı soruyorum. 
Bu seyahat bana bunlar üzerine dütünmek fırıatlan 
verdi ... 

" Biliyorsunuz, babam timal mizacında bir adftm 
dı; düıüngen, derin, dindarca dürüst, melankoliye 
meyyal; belirsiz yabancı bir menteden olan annem 
iıe, güzel, tehvetli, safdil, gevıek olduğu kadar aıka 
müptela ve ilcai bir hafiflikte idi. Bütün bunlar, 
tüpheıiz, müstesna imkanlan olduğu kadar müstes
na tehlikeleri de ihtiva eden bir halita idi. Ve bu 
halitadan fU dünyaya geldi: Sanat ufrunda muhi • 
tini kaybeden bir burjuva, iyi ve gÜzel ya.-mıya 
hasret çeken bir çingene, kötü vicdan ıahibi bir 
artist. 

Zira benim bu burjuva vicdanımdır ki bana, bü
tün sanat faaliyetlerinde, bütün iıtiınalarda, baya
ğıdan uzaklatan her 19yde, her dehada son derece 
bulanık, metkuk, fÜpheli bir ıeyin mevcudiyetini 
göıtendektedir. Ve gene benim bu burjuva vicda -
nımdır ki bana basit, saf, hotça normal, dehadan 
mahrum ve makul her ıeyi bir aıık zayıflığı ile sev
diriyor. 

iki dünya arasmdaynn, ikisinde de rahat defi -
lim, bu vaziyette benim için yaıamak biraz güç. Siz 
artiıtler bana burjuva diyonunuz, burjuvalar da 

11Muhteşem ve ıeytani" güzelliğe götüren yolda 
sergüze~te atılan ve insanları hakir gören mağrur 

ve soğuk kimselerin hayranıyım, fakat onlara haset 
etmiyorum. Zira bir edibi tair yapı:.bilen bir1ey var
sa o da benim beşeri, yafıyan ve bayağı ıeylere kar
tı duyduğum burjuva aşkımdır. Her hararet, her 
İyilik, her humar ondan gelir, ve öyle zan
net:liyorom ki bir kimse, insanlar ve hayvanlann 
bütün dillerini konutsa bile, ruhunda bu aşk olma • 
yınca, gene çınlayan bir tunç, gürleyen bayağı zil • 
den başka bir fey değildir. 

Bugüne kadar yaptığım hit-tir, büyük bir fey de
ğil, varhğiyle yokluğiyle bir. Daha iyi eıerler ve
receğim Lisaveta, bu bir vaittir. Şimdi, size yazdı
ğım fU anda, denizin gürültüsü bana kadar yükse -
liyor, ve gözlerimi yumuyorum. Nazarlanm doğa -
cak bir dünyaya, uzvileşmiye ve bir şekil almıya 

muhtaç, taslak halinde bulunan bir dünyaya dah -
yor; kendileY'İnİ aramıya ve kurtarmıya gelmemi 
imdat işaretleri ile bildiren, h1t.reket halinde, bir sü
rü insan gölgesi görüyorum. Tirajik gölgeler gülünç 

gölgeler, ve aynı zamanda hem gülünç ve hem de 

tirajik olan batka gölgeler,. ve bu gülünçleri husu

si bir aıkla seviyorum. Fakat benim en derin ve en 

gizli aıknn kumral ıaçlı ve mavi gözlülere, aydın ve 

canlı varlıklara, bahtiyarlara, alelade insanlaradır. 

Bu atkı ayıplamayınız, Lisaveta, iyi ve velud bir 
aıktır o: acı arzular, melankolik istekler, biraz is. 
tiğna ve pek afif bir aaadetten ibaret bir aık... 

-~-



Finlôndiya'da vaziyet ı 

İki taraf tebliğlerine göre 
vazôyet ayrı 

şekilde inkişaf ediyor 

RUSLARA GÖRE VAZİYET 

Tass ajansı Fin ôndiya 
harekatını izah ediyor 

İhtikara karşı 
ahnon tedbirler 

(Başı ı inci sayfada) 

Muvaffak 
bir mücadele 

caktır. (B<ı§l l inci sayfada) 

Ticaret Vekili ~· Nazmi !0pçuo.ğ- ,rimizde bekliycn birçok mallar der-
lunun İstanbulda bızzat aldıgı tcdbır- h 1 d:·ı :;ıdu"g·u·· gibı" yeniden k .. . . h 1 .a pazara ot ... 

(Başı 1 inci sayfada) Ruslar harekatı tehir mi 
Moskovadaki isveç muhabirlerine edecekler? 

nazaran, Kızılorduya insan zayiatına Londra, 23 a.a. - Havas ajansı bil-
bakılmaksızın taarruzun tekrar edil - diriyor: 
mcsi için emir verilmiştir. Selahiyettar kaynaklardan Amster-

Leningrael askeri mıntakası 1 dam'a gelen ve oradan Daily Expres-

k d ·1 • edü · ? se bildirilen bir habere göre, Ruslar, 
uman anı azı mı . mış. . Finlandiya'daki harekatı ilkbahara ka 

Lonclra, 23 a.a. - Havas a3ansı bıl- dar tehire karar vermişlerdir. 
diriyor: Fin'ladiya'daki harekat sahasında 

Finlandiya askeri harekatını idare- bulunan askeri mütehassıslar kızılor
ye memur Leningrad mıntakası baş- dunun halen işgal etmekte bulunduğu 
kumandanı general Meredzof'un az- mevzilere çekileceğini ve havalar dü
ledildiğine dair haberler, Mnskova ta- zelinciye kadar yeni biı ileri hareke
rafından henilz doğrudan doğruya te- tine teşebbüs etmiyeceğini söylemiş
yid edilmemektedir. Bu haberin Mos- lerdir. 
kova selahiyettar mahfillerinden çık- Londra, 23 a.a. - Daily Express 
tığı söylenmekte ve Stalin tarafından gazetesinin Amsterdam muhabiri ga
verilen karara sebep olarak general zctesine şu telgrafı fi-indermistir: 
Meredzof'un kafi dereced·: hazırlık "İtimada şayan bir menbadan öğ
yapmaksızın bir yıldırım l:arbine te- renilciiğine göre Rllslar ilkbahara ka
şebbüs etmiş olması gösterilmektedir. dar Finlan iiya'ya karşı yaptıkları ha-

Daily Telegraf gazetesinin Mosko- rekatı durdurma~a karar vermişler
va muhabiri generalin bundan iki gün J" " 

ır. 
evel izahat vermek üzere Kremlin'e 
çağrıldığını söylemektedir. 

Tayyare hücumları hafifledi 
Helı:.ınki, 23 a.a. - Havanın olduk· 

ça güzel olmasına rağmen, bugün Hel 
siniı:ide hiç bir tehlike işareti verilme
miştir. 

Dün on kadar Rus tayyaresi Helsin
ki banliyösüne bomba atmışlardır. Ha 
sar azdır. Keza beyannamelerde atıl -
mışsa da bunlar denize düşmüştür. 

Bu baskınlar esnasında iki düşman 

tayyaresi düşürülmüştür. 
Hango'da iki defa tehlike işareti 

verilmistir. On bir Rus tayyaresi bom 
ba atm;ş, iki sivil yaralanmıştır. Di
ğer taraftan Karis üzerinde uçan tay
yareler Kusinnen hükümetinin bir be
yannamesini atmıstır. Bu tavvareler 
aynı zamanda sivil trenleri mitralyö7 
atec:;İne tıltcırak kadın ve c;ocuklan va· 
ralarrı•.,hrtlır. 

Sovyetler takip ediliyor 
Helsinki, 23 a.a. - (Royter) - Şi

mal ve doğu şimal cephelerinde mu -
zaffer fin kıtaatı tarafından takip e
dilmekte olan rus kuvetleri ricatleri
ne devam._e.tmekteclirler-~----

Norveç hududundan gelen haberle-
re göre, Petsamo koridorundaki Sov
yet ordusu da Finlandiyalılar tar~fın
dan püskürtülmüştür. Ruslar takıp e· 
dilmektedir. 

Hoyen J aevri cephesinde yollar 
Ruslar tarafından terkedilmiş ve so • 
'ğuktan donmüş tanklarla doludur. 

Salla bölgesinde Sovyet kıtaatının 
zayiatı müthiştir. Bir fin teblii?;ine 
göre Ruslar 30.000 ölü ve yaralı bırak 
mışlardır. 

Rus ricatı 
Amsterdam, 23 a.a. - Havas ajansı 

bildiriyor: 
İyi bir kaynaktan alınıp Norveç ve 

1sveç'ten Helsinki'ye gelen habe_rl~r, 
uzak şimal cephesindeki rus ricatının, 
hakiki bir felaket denecek nisbette 
arttığını göstermektedir. Ruslar, ka
çarken, mühim miktarda malzeme ter
ketmektedirler. 

25 bin ölü 35 bin yaralı 
Amsterdam, 23 a.a. - Royter ajan

sı bildiriyor: 
Mosk11va'ya kadar gelen şayialara 

göre, kızllordu, Finlandiya'da 25.000 
nefer zayiat vermiştir. Aynı şayialara 
nazaran yaralıların, hastaların ve ka
çanların !':a}•ısı da 35.000 dir. 

Hollanda gönüllüleri 
Amsterdam, 23 a.a. - Prens Ber

nard, dün kıtaatı teftiş etmiştir. Di
ğer cihetten Hollonda gönüllülerin
den mürekkep ilk kafilenin Finlandi
ya'ya hareket ettiği haber verilmekte
dir. 

ikinci laveç gönüllü kafilesi 
Stokholm, 23 a.a. - İkinci bir İs

veç gönüllü kafilesi buradan Finlan
diya'va hareket etmistir. 

l !jara eleğer bir §ey yok! 
Moskova, 23 a.a. - D.N.B. ajansı 

bildiriyor: 
Leningrad askeri mıntakası erka

nıharbi vesi tebliğ ediyor: 
22 k5nunuevelde işara değer bir şey 

olma'Tlıstır. 

Leningrad' ela l§ıklar 
mas,'f:eleniyor 

Moskova, 23 a.a. - Leningrad ve 
civarınrla 100 kilometrelik bir saha 
dah:J!:ı ;le gece ışıklar maskelenecek-
tir. 

Fin başkumandanının orduya 
mesaıı 

Helsinki, 23 a.a. - Finlandiya or
duları başkumandanı Mannerheim, or 
duya hitaben gönderdiği Noel mesa
jında ezcümle şöyle demektedir: 

Bu imtihanın sonuna kadar gitmiye 
cek olursak, içimizden hiç birinin ne 
ocağı, ne yurdu, ne hüriyeti ne de 
yuvası kalacaktır. 

Gaz nn kullanmışlar? 
Kopcnhag, 23 a.a. - C.:ıeüeral Wa -

lenius, Politika gazetesinin hususi 
muhabirine verdiği bir mülakatta, 
Sovyetlerin gaz kullandıklarını söy -
!emiştir. General, Finlandiya müte • 
hassısları tarafından muayene edilen 
bir obüsün bunu kati surette isbat et-
ti~ini bildirmistir. 
Sovyetler Estonya limanlarından 

istifade ediyorlar 
Tdllln, r.;;, a.a. - ..., .... ,.u •~1.r ı~ 

donmuş olan Leningrat, Kronstat ve 
Buga limanlarının işe yaramıyacak 
bir bale gelmeleri üzerine Sovyetler 
birliği, daha ziyade Estonya limanla
rından istifade etmektedir. 

Roma gazetelerinin verdikleri 
tafsilat 

Roma, 23 a.a. - (~ıefani) - Roma 
gazeteleri, üç dört sütunluk başlıklar 
altında Rus • Fin harbi hakkında ha
berler neşretmekte ve bütün cepheler 
de yapılan fin mukabil taarruzları ne
ticesinde Rusların uğradığı hezimeti 
tebarüz etirmektedirler. 

İtalyan gazetelerinin sureti mahsu
sada göndermiş oldukları muhabirler, 
darmadağınık bir vaziyette ricat eden 
rus yürüyüş kollarından ve bunları 

takip eden kayaklı seri Finlandiya 
müfrezelerinden bahsetmektedirler. 

Bothnie körfezine giden yol. şim -
di pek ağır zayiata uğrıyan Sovyet 
kıtalıırına kaoanm1şt1r. 

Haber verildiğine göre, yalnız Tai
pel mıntakasında Ruslar muharebe 
sar"sında !'iOOO ölü bırakmışlardır. 

Finler ilk müdafaa hattında 
tevakkuf ettiler 

Helsinki, 23 a.a. - "Havas" Fin
landiyalılar önceden tesbit edilmiş 
plan dahilinde, Kareli berzahının bir 
kısmından cekilmiş ve daima muzaf
ferane bir Şekilde muhafaza ettikleri 
ilk müdafaa hattında tevakkuf etmiş
lerdir. 

Finlandiya kıtaatı fevkalade harp 
kudret ve kabiliyeti gösteriyorlar. 
Finlandiyalıların bütün cephelerde 
tutunacaklarına kanaatleri vardır. 

Şimalde Salla cephesinde sovyetler 
durdurulmuştur: 

Petsamo'da biraz ilerlemişlerse de 
bu ilerleyiş Finlandiyalılar için tehli
keli değildir. 

Sovyet filosunun kuvetine rağmen, 
Finlandiyalılar yakın bir istikbalde 
sahilleri için ciddi bir tehlike görme· 
mektedirler. 

Hava cihetine gelince, rusların bir
çok tayyareleri mevcut olmasına rağ

(Başı 1 İnci sayfada) 

havan topu, 222 bomba topu, SOOG tü
fek ve 7 zıhlı otomobil iğtinam et
mişlerdir. 

Rusların zayiatı 1823 ölü ve 7.000 
yaralıdan ibarettir. 

Finlerin zayiatı 2000 ölü ve ruslar 
tarafından toplanan ıo.ooo yaralıdr. 

Ecnebi matbuat ve bilhassa ingiliz 
ve fransız gazeteleri sovyet taarruzu
nun tamamiyle muvaffak olmadığını 
hatta muvaffakiyetsizlikle neticelen
diğini bildirmektedir. Bu haberler a
sılsızdır. Fin arazisinin Sovyetler 
Birliğine karşı bir ecnebi silahlı taar
ruz mevkii olduğunu nazarı itibare al
mak lazımdır. Bu sebeple Mannerheim 
hattının Siegfried ve Majino hatların 
dan aşağı kalır lıir yeri yoktur. 

Sovyet ordusunun Finlandiyayı 8 
günde istila edeceğini tahmin ettiği 
de iddia edilmişti. Halbuki sovyet or
dusu bilakis yukardaki sebeplerden 
dolayı bir hamlede Finlandiyayı isti
la etmenin mevzuubahs olaınıyacağı· 
!'I bilmekte idi. 

Yabancı gazetelerin yazdıkları 
Moskova, 23 a.a. - Tas ajansı bil

diriyor: Sovyet kıtaatının Finlandi
ya'nın muhtelif yerlerinde gi.inlük va
sati ilerleyişini gösteren ve Sovyetle
rin ve Finlandiyalıların zayiatını bil
diren kumandanlık tebli ği şöyle de
vam etmektedir: 
Yabancı gazeteler ve bilhassa fran

sız ve ingiliz matbuatı, sovyet kıtaa
tının böyle bir ilerleyis temposunu 
pek küçük buluyor ve Kızılordunun 
harp kudretinin zaafiyle izah ediyor
lar. Hatta bazı askeri müşahitler sov
yet taarruzunun akim kaldığını iddia 
edecek kadar i!eri gidiyorlar ve buna 
delil olarak da sovyetlerin bir haftada 
işi bitiremediğini ileri sürüyorlar. 
Bunun Kızılorduya karşı kaba bir if
tira olduğu ve yahut bu iddiaları ya
nanların askeri meselelerden anlama
dıklarını gösterdiği aşikardır. 

Finlandiya toprakları, kıtaatın ile
ri hareketine en ciddi zorluklar ar
zetmektedir: yol yoktur, arazi arıza
lıdır, nüfuz edilmez ormanlar, sayıl

maz göller, geçitler, müteaddit beton 
:ı.rme müdafaa hatları, beton topçu ve 
mitralyöz yuvaları mevcuttı:tr. İşte kı
taatın stirafle ılerlemesıne mani olan 
şeyler bunlardır. Finlandiya bütün 
dört sene, Leningrada ve sonra Mos
kovaya karşı bir taarruzun silah de
posu olan Finlandiyada tefevvukun 
tesisi için biribiriyle rekabet eden üç 
yabancı devletin yardımiyle bu müda
faa sistemini tesis etmiştir. Bu bil
hassa Kareli berzahı üzerinde Finlan
diyanın tabii şartları ile kuvet bul
makta olan bu tahkimat sistemi Al
manyanın Siegfried hattından hiç a
sağı değildir ve bu hattın karşısında 
ise dört aydır ingiliz ve fransız kıta
atı en küçük ileri hareketi dahi kay
dedememişlerdir. Kızılordu Finlandi
yadaki bu zorlukları biliyordu ve o
nun için Finlandiya kıtaatını bir yıl
dırım darbesiyle ortadan kaldırabile
ceğini hiç bir zaman zannetmemiştir. 
Bunu Kızılorduya yalnız cehalet ve 

gündüz nisbeten sükunetle geçmiştir. 
Bir Finlandiya mukabil taarruzu es
nasında, beş sovyet tankı tahrip edil
miş, bir miktar mitralyöz ele geçiri:
miştir. Ladoga gölünün şimalinde bır 
rus taarruzu kolaylıkla defedilmiştir. 

Aglajervi bölgesinde üç gündür de
vam eden muharebe dün gece sovyet 
kıtaatının tam hezimetiyle nihayet 
bulmuştur. Bu bölgedeki sovyet kıta
atından bir kısmı muhasara edilmişti 
ve şiddetli mukavemet etmekte idi. 
Bunların büyük bir kısmı imha edil
miştir. Ve Finlandiya kıtaatı ileri ha· 
reketlerine muzaffer bir surette de -
vam etmektedirler. Şimdiye kadar a
lınan ganimet arasında: 8 tank, 8 tank 
tahrip topu bir miktar mitralyöz var
dır. 

Aglajervi muharebesinde ruslar 
3000 ölü ve 600 esir vermişlerdir. 

Salla bölgesinde Finlandiya kıtala 
rı evelki gün mukabil taarruza geçmiş 
terdi. Bu kıtalar ileri hareketlerine 
devam etmektedirler. 

En yukarı şimal mıntaksında kay
da değer bir hadise olmamıştır. 

/sveç hokkında yayılan 
havaelisler Rus gemisi batırılmadı 

Moskova, 23 a.a. - D.N.B. ajansı 
bildiri \'Or: 

Rln'İ'"r ve Havas ajansları tarafın
dan ~ı-rilip h.ın tcnehi !(87etleri, bil
hasc;;:ı Frıı rı•111 nıa thıı:ıtı tı:ı:-a f ınrla nc:ş
re cJi:,.ıı. Firıl;ırliva sahil toplarının 

Oktion.kilİa Rtvolutcia harp gemisi
ni batırciıklarına dair olan haber, Bal
tık filosu erk5nıharbiyesi tarafından 
tekzip edilmektedir. 

men çok ehemiyetli askeri neticeler Londra, 23 a.a. - İki gündenberi 
alabildikleri zannedilemez. Son üç İsveç aleyhinde endişe verici yeni 
gün zarfında Finlandiyalılar 36 sov- ·propagandalar işitilmektedir. News 
yet tayvaresi düşürmüslerdir. Chronicle gazetesi propaganda ajan-

İsveç Norveç muhabirleri sovyet ]arının Fransa ile İngiltere tarafın
kıtaatının şimalde ehemiyetli surette dan, Almanyanın çember içine alınma 
ricat ettiklerini teyit eylemelı:tedirler. sına devam maksadiyle ve Finlandi 

Finlandiya tebliği ya'ya yardım bahanesiyle İsveç'te ve 
Helsinki, 23 a.a. - Bugünkü Fin. Norveç'te üsler teminine çalışıldığı 

landiya tebliği: Kareli berzahında iddiasını ileri sürmektedirler. 

husumet isnat edebilir. 
Kareli berzahı, Ladoga gölünden 

Finlandiya körfezinde Viborg civarı
na kadar uzanan tahkimat ~ebekesiyle 
örtülü olduğu için en çetin bölgedir. 
Bu bölgede sovyet kıtaatının vasati 
ilerleyişi günde 3.2 kilometredir ve 
şurası kayda layıktır ki, bazı nokta
larda Mannerheim hattı şimdiden de
linmis bulunmaktadır. Bunu Sigfrit 
hattı~da ingiliz - fransız kıtaatımn 
harekatiyle mukayese edersek İngi
liz • fransız kıtaatı yerinde sayarak 
tam bir muvaffakiyetsizlikle karşılaş
tıkları halde Sovyet kıtaatının cidd1 
muvaffakiyetler kaydettiği görülür. 

İmdi, yabancı matbuat niçin İngi
liz • fransız kıtaatının günde vasati 
olarak kazandıkları kilometre mikta
rını kaydetmiyor? Herhangi bir iler
leyiş vaki olmuşsa bunun günlük va
satisini kilometre ile değil, santimet
re ile hesap etmek icap edeceğinden 
dolayı değil mi? 

· Sovyet tebliği 
Moskova, 23 a.a. - Leningrad as

keri nuntakası erkanıharbiye heyeti
nin tebliği : 

ler. pi~asada ço mu.saıt tesır usu e 1 &elcckler için de akreditifler açxla· 
getırmış ve memnunıyet uy<mdırmış- rak şimdiden bazı kolaylıMar dü -

tır. şünülmüştür. Tamamen iktısadi o -
lllanbul'a yeni gelen lan bu tedbirler İstanbul piyasasın· 

ithalat eşyası da derhal tesirini göstermiştir. 0-
İstaniıul, 23 a.a. - Dün limanımı- kuyuuclanmız haberler sütununda 

za gelen ingiliz bandıralı Baktriya ve j bazı maddeler Üzerince ba:}lıyan fi
italyan bandıralı Vetsa ve Cite Diba- yat diişükfülderir..i balacakl~rdır. 

ri vapurlariyle külliyetli mikdarda Ve bu ~ekildeki haberler tevalı ede-
ithalat eşyası gelmiştir. Bu vapurlar· cekt_i:r. .,. . , .. . .. 
la gelen eşyanın başlıcaları şunlardır: ı .. Tıc":ret. ~ekı.ımız :.~.:kıy~ hu· 

Pamuk mensucat, makine aksamı, kumetı hır Jandarma huı:cımetı de· 
demir eşya, donyağı, yün mensucat, ~ildir,,. dcme~le . d~vletçe. almac~k 
lastik, zımpara tozu, kendir, porse- 1 ıktısadı .:edhır~erın ısab~t~ı ~lacagı· 
len, suni ipek, elektirik malzemesi, 1 ?' ve _'.=umhurıyet devı_m_m ıda~~.Y~ 
Talk, boyalar, radyo aksamı, kimyevi, ıktısa~ı ha~eket ~uvet~nı. verdıg~ı 
ecza, kakao, fotoğraf malzemesi, çivi, t~baruz ettırme~ .ıs~emı~tır. Ve ha· 
mermer eşya. fırça, gazidrofi1, ;ıyak- dıseler de kendısını tey•tte gecik· 
kabı, kağıt eşya, ve sairedir. memiştir. 

Piyasamızı fena niyetler ve fena 
Deri ve kösele fiyatlarında haberlerle bozacaklara tatbik edi • 

tenezzül lecek cezalnra baş vurulmamı~ ol-
İstanbul, 23 a.a. - Piyasada deri ması bu 6ahada cüretli davrananlar 

kösele fiyatlarında mahsus bir tenez- olmadığını gösterir. Ve bunu, pazar
zül görülmektedir. Çiğ deri 110 ku- !arımızda çah~anlann zabıta kuve• 
ruçtan 90 kuruşa düşmüş kösele fiya- timize besledikleri itimatla izah e • 
tında kiloda 10 kuruş tenezzül kayde- deriz. Su bir haftalık tecrübe t:ma• 
dilmiştir. rız ki herkesi devletin iktısadi kud

Mamul derilerin desimetresinde retine de inandrracaklır. 
Kayde değer bir badi:: 

memiştir. 

de 10 kurnc:: bir eksilme vardır. 1-fa..... iktısadiyatının ba?!ı ihraç reyen et- "' • .-
l zmir' de ihtikarla mücadele mallarımızda fiyatı yükselterek dö-

. .. .1• k viz kuvctimizi Rrthrması ve yurtta . el' .. . l tzmır 23 a a - Dun vı ayet ma a- f b .1 l 
1
. ·· d"" ı·· Fınlan ıyaya gore ınanı maz şey ' . · · 

1 
, . . a rı ca arrmızın gece ı gun uzu 

. . .. . .• mında valı Et~m. ~y tutu~ rıyasetın- istihsal de liulunmns1 ve bilhassa ye• 
Helsınkı, 23 a.a. - Sovyet huku de toplanan ıhtıkarla mucadele ko- . . • l . • d T"" k" , -
· f d d"l nı sıyası :r.3.rt ar ı-;ın e ur ıye nın metı tara ın an neşre ı en ve rus za- misyonu iht:kar yaptıkları anlasılan d .. "( ·d . 4 • • d 

1 yiatının yalnız 1832 kişiye baliğ oldu 1' beş ticar'etha~eye üç günle yedi J gün 1 unyab ı ~ da.~~-' temi as ıbç"ıln be. o .mkta· 
· d" hl" v F" 1 d. k ' s? t'n asıl uşunen ere ı e ır ı t• ğunu bıl ıren te ıg ın an ıya as e- ara~ında tehalüf eden kapama kararı d' b h d" · • 

- · · d · b" ı " sa ı ı.ı ran en ı~esı ve=-memesı rı mahafılın e ınanlımaz ır şey o a- vermiştir Bu ticarethaneler hakkın - . d d" A k k d d · 
1 B hf.11 · , ıcap c er ı. nca yu arı a a t§a• rak karşı anmıştır. u ma ı er rus- da müddeiumumilikce ayrıca kanunı . v. • "b" b l d ı·· 
l T 1 · "'d b" t k · ret ettıgımız gı ı azı arın a U• ların yanız o va1ervı e ır e "takibat yaplıamaktadır. db" r ' k 

muharebede iki gün zarfında 2000 ki- dz~m~uz ubyanaln ted ı: ı ol ,~ ben• 
şi kaybettiklerini tasrih etmektedir- ı~esı fve azı a.rı~f ad ıse ıır~a a~: 

ler. Garp cephes;nd~ h~an trsattan ıstı 
1
a e ~~mc .~;:ıe; 

Fransızların görÜfÜ r \j pıyasa arımızı ve ev ır mu e 
için olsun huzursuz bir hale koy• 

Faris, 23 a.a. - Havas - Nazırlar muştur. Du halin bazı ~ehirlerimize 
bu & L:ı.hki toplantıdan sonra, bilhas- sükun var ! de sirayet ettiğini, nihayet mahalli 
sa Finlandiya meslesi hakkında Da- devlet teşkilatının hareket ıztrra· 
ladiye'nin verdiği izahattan çok mem N B k" d k ld v d ·· ·· s· 

Berlin, 23 a.a. - D. . . 24 anu- ı rm a a ıgını a goruyoruz. ına• 
nun idiler. nuevelde 19.30 da, askerler tarafından ' cnaleyh vatanda,a devletin iktısadi 

Dafa.diye, Finlandiya ordusunun noelin tesidi için yapılacak bir mera - ı kudretini müsbet ve vazıh delillerle 
müstevliye karşı ne kadar hayranlığa simde başkur:o::.!ldan general von izah hepimize dü§en bir vazife ol· 
layık bir müdafada bulunduğunu har- Bravchitoch bir nutuk söyliyecek ve mu~tur. Bugünün mesut nesli, ken· 
ta üzerinde izah etmiştir. bu nutuk radyo ile neşredilecektir. dinden eve] kilerin asla mazhar ol -

Rus ordusu itiraz götürmez suret- Alman tebliği madıkları isbat vasıtalariyle bu 
te ciddi bir akamete uğramıştır. Berlin, 23 a.a. _ Tebliğ: Garp cep- milli vazifeyi kolayca yapabilirler. 

Daladiye, finlandiyalıların müte- besinde gündüz sakin geçmiştir. Kemal UNAL 
arrızlara karşı koyabilmesine yardım Hudutta bir kontrol uçuşu esna_ 
edecek müzaharet üzerinde bilhassa sında iki fransız avcı tayaresi Metzin 
durmuştur. batı şimalinde alman avcıları tarafın
F inlandiyaya müzaharet edenler dan düşürülmüştür. 

Cenevre, 23 a.a - Şimdiye kadar 
sekiz muhtelif memleket Fintandiya
ya muzaharet meslesi hakkındaki ta -
savvurlarını milletler cemiyeti umu -
mi katibine bildirmiştir. Arjantin, 
Ekuvatör, IIaiti, Peru, cenup Abrika
sı birliği, Bolivya, Venezuella, Mek
sika. 

Bu memleketlerin hepsi asamble
nin teşebbüsünü tasvip etmişlerdir. 

Elba' de bir Alman 

kruvazörünü 
bahran denizaltı 

Londra, 23 a.a. - Köln tipinden bir 
alman kruvazürünü batıran Ursala 
deniz altısı üssüne dönmüştür. 

Bahriye nezaretinin bildırdiğıne 

göre,' deııızaltı gemisi devriye vazıfe
:.ı gören duşman gemilerini gordügıi 

zaman Heııgoiancıın cenbunda bulu -
nuyordu. 

Ursala suya dalmış ve altı torpido 
muhribinin himayesinde bulunmasına 
rağmen kruvazöre hücum etmiye ka-
rar vermiştir. 

Fransa, İngiltere ve ~imal denizi 
üzerinde istikşaf uçuşları bugün de 
devam etmiştir. 

Fransız alqam tebliği 
Faris, 23 a.a. - 23 kanunuevel ak

şam tebliği: 

Gündüz mühim hiç bir hadise ol -
mamıştır. 

Alman - Romen 
ticaret anla~ması 
Bükreş, 23 a.a. - {Havas) Bükreş'te 

imza edilen yeni alman • romen ticaret 
anlaşması almanlar için mali faydaları ih
tiva etmekle beraber önümüzdeki yıl Ro
manya tarafından Almanya'ya verilebile -
cek maddelerin hacmini mahsus bir suret
te arttıracak mahiyette gözükmemektedir. 

Almanlar markın 60 ley olarak tesbiti· 
ni istiyorlardı, halbuki yüz.de 49.5 olan va
sati borsa alı,"Tiıştır. Almanya bundan 
böyle prensip itibariyle Romanya'dan te • 
darik ettiği eşyanın fiyatından yüzde yir
mi kadar istifade edecektir. Bununla be • 
raber yeni hükümler Romanya'nın Alm:rn
ya'ya olan ihracatını mhsüs bir surette 
arttırm17acaktır. 
Anlaşma, Almanya'ya sene zarfında ve

rilecek petrol miktarını 1.260.000 ton ola -
rak tesbit etmektedir. Almanya, petrol mü
bayaatının tediyesini garanti etmek üzere 
Romanya'ya 40 milyon marklık bir kredi 
açılmasına muvafakat eylemiştir. 

Madeni yağ tacirleri·nin 
hükümetten bir temennisi 

Son hadiseler üzerine dışarıdan 
getirtilmesinde güçlük çekildiği id • 
diasiyle madeni yağ tüccarları hükü· 
mete müracaat etmişlerdir. Haber al· 
<lığımıza göre !stanbulda madeni yağ 
alım satımiyle uğraşan tüccarlar bu 
yağların fiyatının yeniden tesbiti i • 
çin hükümetten temennide bulunmak 
üzere 'ehrimize bir mümessil heyeti 
göndermişlerdir. Heyet Ticaret Ve
kaletiyle temaslara başlam!ştır. 

Türk parası kıymetini koruma 
kararnamesine ilave 

İcra Vekilleri Heyeti, türk parası
nı koruma hakkındaki on iki numara
lı kararnamenin dokuzuncu maddesi
ne bir fıkra ek!en:nesı hakkında yeni 
bir kararname projesini tasvip etmiş
tir. Fıkrayı aynen yaı;ıyoruz: 

"Bu avanslardan aramızda ticaret 
ve anlaşma bulunmıyan memleketler
de açılmış olanlara taalluk eden mal
ların ithalini müteakip döviz müsaade 
leri avansın açıldığı tarihteki usule 
göre verilip avans küşadı ile ithal a
rasındaki kambiyo no!üasın<lan ittihaz 
olunacak mukarrerat mezkCır avansla
rın taalluk ettiği malların bedeline 
teşmil edilmez." 

Dôvet 
Denizaltı, endaht veziyetini almak Fıansa'da mevkuf olan 

Yardım Sevenler Cemiyetinden: 
için düşman gemilerirıin altına geç - Mektepli fakir çocuklara yün hırka 
miş ve ilk torpili attığı zaman infila- komünbl mebuslar ve saire örmek üzere cemiyetimizin, 
kın şiddetinden hedefe isabet ettirdi- y . . . . . 
- · · İk" · "ld Faris, 23 a.a. - İstintak ha.kimi mevkuf enışehır Halk Partısı bınasında ter-
gını anlamıştır. ıncı torpı en son bulunan 34 komünist mebus hakkıııuakı tip ettiği toplantılara devam olunmak 
ra kruvazör süratle batmıştır. İki tor- tahkikat evrakı~ı tamaı;ı:ılam.ıştır. Bu. ~".~ak 1 tadır. 
pido muhribi mürettebatı toplamıya yakında harp dıvanı muddeı umumılıgıne . .. . 

• v •• • verilec~ktir. Pazartesı gunlerı saat 16 da başlı -
çalışıyor, dıger do~~ muhrıp _de bom • yan bu toplantılara yardım seven bü-
balarla Ursalaya hucum edıyorlardı. Fokker öldü tün bayanlar davetlidir. Cemiyet yün 
Denizaltı bu hücumları bertaraf etmi- Nevyork, 23 a.a. - 'ı·ayyare fahri • temini işini üzerine almıştır. Gelecek 
ye muvaffak olmuştur. katörü Fokker ölmüştür. 49 yaşında olanların tığ iğnelerini veya şi~lerini 

idi. beraberlerinde getirmeleri lazımdır. 
Son harpta 

zayi alt 

ingiliı hava 

560 kiJi 
Londra, 23 a.a. - Hava nezareti, in

;;ili z hava kurbanlarının 15 inci Iiste
si:1i neşretmiştir. Bu listeye nazaran 
ö!en ve kaybolan zabitlerin ve efra
dın adedi 48 i bulmaktadır. Harbin 
bidayetindenberi hava kuvetlerinin 
zayiatı 560 kişidir. 

Himler barı§ teklifi yapmamı! 
Berlin, 23 a.a. - B. Himler'in Ro • 

ma'da barış teklifleri yaptığı hakkın
daki haberler resmen yalanlanmakta· 
dır. 

Türk Maarif Cemiyeti 
İcra Vekilleri H eyeti Tü::k Maarif 

Cemiyetinin menafii umumiyeye ha -
dim cemiyetler arasına katılmasını ka 
bul etmiştir. 

Türkün yüce inkılaplarını 
ecnebi doat)arınıza bir türkün 

yazdxğr 

P.EVOLUTİONARY 
inkılapçı Türkiye adlı eseri gCııde
rerek hem tanıtını~ hem de yılba§t• 

nı tebrik ediniz Haııet Kitabevi 
Ankara. Fiyatı ( 1) liradır 
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Rus • Japon 
li<arel konuıması 

Amılcrdam, 23 a.a. - Sovyetler Jlir 
liği ile Japonya arasında bir tira:C"t 
muahedesi akti için yapılacak mtiz:.· 
kerelerin, 10 ka:ıum.:sa~ice, Me>skCJ,·a' 
<!a 1.ıaşlıyacağı Mosko\"a'<lan teyid e
dilmekte"dir. 

Sovyet - Japon görüımeleri 
Moskova, 23 aa. - Japon büyük el

çisi Togo, Sovyet - Japon ticaret mü
zakerelerinin tekrar başlaması hakkın 
da Molotofla görüşmüştür. 

Çinliler Nankin'i geri 
almağa çalışıyorlar 

Londra, 22 a.a. - Şanghaydan bil
dirildiğine göre Nankin'i istirdat et
mek için nevmidane bir te§ebbüıte bu 
lunan Çan - Kay - Şek kıtaları ile 
japonlar arasında bu şehrin §imali şar 
kiıinde büyük bir muharebe cereyan 
etmektedir. 

''"'''''''"'"'''''"''"""'~ 

KÜ(ÜK DIŞ ff ~f 
X BERLIN - (D.N.B,) Fiilırer'üı -YİIÜ R•-

4elf H•11 ,.ur ıiaii aut 21 d.. Zl,Z ,_ lıadar 
Noel nutk- ai1liyecelı ft lıiiıiıı at... rad7olan 
lMı uıka •tredecelılerdir. 

X ICOPENHAC - Naıioul Tideııde ıu•leıiaim 
lerliıı .... lıiri Aı..nJll'am lılciıulea itilıarea lel-
41b79 lıWr ilıncm talil eıtiiiai lıOdiriyor. S. 
e.Airl., Belçika laralmdaa Aı ... ,.•,. de•lr ih· 
nc111m clıar-...ı-ııaa malıa&ele olarak iıti\aa edil· 
aittir. 

X MOSlOVA - Taı ıiauı lılldiriyor: 
SoYJell•r hirliii Bilriler Akademili Sıaliai itti • 

falıla füri balıia aeçaittir. 
X LONDRA - Amiral Darlaa dill FrauaJ8 döıa

... tur. 
X LONDRA - B. Çealıerle:rıı Noel talilüıi 111-

6,ede ~iHcelı, falıat L.dra iM al&lıaımı ı1aı.. 
..Ufau •1li1ecelıtir 

Karamürsel' de zeytincilik kursu 
İzmit, 23 a.a. - Zeytinciliğin inki

ıafı ve randımanının arttırılması &a· 
yeıiyle Ziraat Vekaleti tarafından 
Karamürsel kazasında zeytinci halka 
mahıus olmak üzere bir zeytincilik 
kunu açılmııtır. Bu kunta .zeytin a
iaçlarının fenni bakım, yetiştirme ve 
aıılama usulleri nuntaka zeytincilik 
mütehassısı tarafından gösterilecek
tir. 

Kağıt ve mukavva hurdalan 
İcra Vekilleri Heyeti kllğıt ve mu· 

kavva hurdalarının yurt dışına çıka
rılmaıını meneden bir kararname ka· 
bul etmiıtir. 

MAHKEMELER 

Türk Milleti namına icrayı muhakeme 
Ye itayı hUkme mezun Ankara Aıliye Bi • 
rinci Hukuk Mahkemesi. 

Hakim: Vehbi Cillndiiz 
Ki tip: Bahri Karahan 

Dlvacı: Ankara Devlet Ziraat hletmele· 
rt kurumu memurlarından hmail DanyaL 

Dioracı tarafından orerllip mahkemenin 
939 - 1867 sayısına aec;irilen davanın ozli: 
Soyadı kanunu mucibince almak mecburi· 
7etinde oldugu aoyadını İstanbul Taksim 
nahiyesi nüfus memurluiuna bildirmiıı ise 
de asıl kayıtlı olduğu Erenkoy nüfus lda· 
resine bildirmemesi yüzünden kendlıine 
Kutlu soyadmı verdiklerini halbuki kendi
si İzmir, Alptıllu, ve Ankara'da dalma Te
pedelenli aile soyadı ile anı dunnı ve dııı
ma da bu aoyadını kul\andıiından, nüfus 
idaresinin verdiği Kutlu soyadının Tepe • 
delenli ıoyadı ile deği•tirllmesine karar 
verilmesini Jıtemekten ibaret olan divanın 
7apılan duruıımaıı sonun.da get'eği dü•ünü
lerek asagıtla yazılı karar verilmiııtir. 

Yapılmı' olan divı evelce tescil edil -
miı olan Kutlu 10yadının Tepedelmli ıo-
7adı ile değiııtirilmesini istemekten ibaret 
bulunmuş olmasınıı ve (Tepedelenll) soya
dının ahnmamııı bulundu~u ve Kutlu !IOYI· 
dının tescil edil1i i dosyad,.ki nlifuıtan 
celen cevaptan \'r de iı;tirmesi için oteden
berl kendisine {Tıp,delenli) denmiı oldu
iu yolund:1 ileri ıurd ı •ıi ıcbep te kUi rö· 
rülmuıı ve zahıtnamede ifadesi yazılı seha
dat ta bu ciheti müeyyit bulunmus olması
na mebni 2525 sayılı soyadı kanununun 10 
uncu maddesi deliletiyle 743 uyıh kan11 -
nun 26 ıncı maddesine rore davacı lımail 
Dıınyal'ın tescil eclilmiıı olan <Kutlu) soy
adının Tepedelenli soyadı ile de~iştirilmek 
suretiyle niıfusta tescil ve il~nına ve aşa • 
iıdı yazılı (405) kurut mahkeme masrııfı
nın da davacıya yulcJ,.tllmulne 12.7.939 
tarihinde verilen hiıklim temviz volıı açık 
olmak ıızere clivacının y\i%Üne anlatıl"'· 
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BANKALAR 

Satılık makineler 
Sümer Bank Umum Müdür 

lüğünden: 
Mefsuh Kütahya Çini fabrikasına 

ait olup halen KUtahya Keramik fab
rikasında muhafaza edilmekte olan a 
şağıdaki listede müfredatı gösterilen 
makina ve aletler Bankamızca pazar
lıkla satılığa çıkarılmıştır. Talip olan
ların 15 aonkllnun 1940 tarihine kadar 
Bankamız Ticaret Şubesine müracaat 
etmeleri : 

Makinenin ismi : 
Toprak kırma makinesi 
Preı makinesi 
Tulumba ( prese ait ) 
Otomatik tablon tertibatı 
Boya değirmeni 
Boya eritme aleti 
Büyük ıablon tertibatı 
Küçük şablon tertibatı 
Çamur ezme makinesi (küçük) 
Çamur ezme makinası (büyük 
presten çıkan çamur tabakaları 
için ) 
Sırça eritme fırını 
Mazot motörU 
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ENSTiTÜLER 

Bir Daklllo ahnıcak 

Adet 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Maden Tetkik ve Arama Enstitü· 
aünden: 

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

İsteklilerin mekteı vesikası, doğ
ruluk kağıdı, nüfus hüviyet cüzdanı 
ve dört adet vesika fotoğrafisiylt 
birlikte 25. 12. 939 gününe kadar ia
tida ile enstitü gene 1 direktörlüğüne 

müracaatları. (64°1) 16418 

Bir merdiven yaphrdacak 
Ankara Telefon Mildürlüiün

den: 
Telefon müdUrlüiünUn methaline 

betonarme bir merdiven yaptırılacak· 
tır. Muhammen bedel (655) lira (8) 
kuruş, muvakkat teminat (50) liradır. 
Şartname müdüriyet büroıundan be
delıiz alınabilir. 

Pazarlık 5. 1. 940 cuma günü saat 
onbeıte telefon müdUrliliünde yapı• 
tacaktır. Tallp1erln 2490 nı;mara1ı ka-
nunda yazılı vesikalarla mezkur saat· 
te müdüriyete müracaatları ilin olu· 
nur. (6499) 16435 

VlLAYETLER 

Bir ıyar memuru ahna<ak 
Trabzon Belediye RiyuetiDdeıu 
Şehri (75) yetmiı bet lira Ueretli 

Trabzon Grup markezi belediye ayar 
memurluğu münhaldir. 

Ölçüler nizamnamesinin ( 46) ıncı 
maddeıine tevfikan ayar memurluğu 
ehliyetnameıinl ve belediye memur ve 
müstahdemleri niramnameıinin liçün· 
cü maddeaindeki vasıfları bais talip
lerin birer kıta fotoğraf ve veaikala
riyle birlikte belediyemize müracaat• 
tarı ilan olunur. (6498) 16434 

KAZALAR 
. 

Buz Fabrikası tesisi 
Fethiye Belediyeıindenı 
1 - 27. 9. 939 tarihli ekıiltmeıine 

talip ~ıkmıyan 5270 lira muhammen 
bedelli buz fabrikası tesisi - yalnız 
teslim müddeti dört ay olmak üure 
aynı ıartlarla - yeniden ve kapalı 
zarı usulll ile münakasaya korunu, 
tur. 

2 - ihale 21.1.940 tarihinde uat on 
beşte Fethiye belediye dairesınde be· 
lr-diye eııcümenince yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 395,25 lira
dır. Pıvje ve şartnameler Fethiye be
lediyeı=n ie"n parasız alınabilir. 

(1039/6472) 16415 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -- -- -5 BİDON SATIN ALINACAKTIR E = -- -- -- -5 Türkiye Demir ye te!ik fabrikalara müessese i - -- -§ m idijrlüğüden i - -- = E t - Benzol - Kreozot koymağa elveritli mültamel ve 5 
: mücedclet 4000 adet her nevi galvanizli bidon aatın alına- : - = : caktrr. -- = E 2 - Müessesemiz sahasında teslim tartiyle ıabcılann : -: Karabük'te Müessese Müdürlüğüne acele müracaatları ve : 
S vermeğe talip oldukları miktarları bildirmleri ilin olunur. § 
= 4771 = - -., •............................................................................ , .. ,. 

Sümer Bank Birleşik pamuk ipliği ve 
Dokuma Fabrikalan müessesesi 
Kayseri Bez Fabrikasından : 

85 santimlik D. tipi kaput bezi topu 800 Krt. 
75 santimlik D. tipi kaput bezi topu 750 ,, 

Dril kartela 11 ve 14 ten metresi 22 ,, 
Dril kartela 12 ve 13 ten metresi 22;25,, 
Jakarlı dril ,, 25 ,, 
Kazalina 25 ,, 

Azamt 5 balyayı geçmemek üzere fabrika teslimi satılmaktadır. 
Sipari§ vermek istiyen müşterilerin fabrikaya müracaatları rica 

olunur. Fiyatlar fabrika teslimi olup ambalaj masrafı ayrıca tahsil 
olunur. 

Nazilli Basma Fabrikasından : 
Nazillinin 22 tip yazlık basmaları perakende satmak tartiyle 

tüccara Nazillide teslim bir kasa olarak metresi 29 kuruştan sa
tılmaktadır. Satın almak istiyen mlişterilerin Nazillide yerli mal
lar satış evine müracaatları rica olunur. 

Bakırl<öy Bez Fabrikasından : 
90 aantimlik G tipi kaput bezi 800 kuruştan, 75 lik bez 670 ku

ruştan satılmaktadır. Fiyatlarımız fabrika teslimidir. Ambalaj 
masrafı ayrıca alınır. Sipariş vermek istiyenlerin azami beş balya
yı geçmemek üzere siparişlerini kaydettirmek ve l<"delini tediye 
etmek üzere birinci vakıf hanında birinci kat pamuklu fabrikalar 
müeaaesesine müracaatları rica olunur. 7315 

Sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine 
"Harici iflerde çalı~an memurlarımıza 1940 aenesi için yeni hü

viyet vesikaları verilmiştir. Sayın müşterilerimizce tanınmıyan şir

ketimiz memurları herhangi bir tesisatı muayene etmek istedikleri 

takdirde, bunların hüviyet vesikaları talep edilebilir. 1940 senesine 

ait hüviyet vesikaları yeşil renktedir. 

Ankara Elektrik T. A. Ş. 

4793 

Peşin para ve açık arttırma 

ile satıhk em!ôk 
Emlak ve Eytam Bankasmdan: 

, 

Esaı No. Mevkii Mukadder Depozitosu 
K. 

21 Boyacah, yeni Kızılelma mahallesi Mescit ıo-

kağı 399 ada 10 parselde kayıtlı 63 M 2• arsa 567.- 113,40 
550 Cebecl, Önerme sokak, kadastronun 1821 ada 

49 parselinde kayıtlı arsanın 606 hisaede 119 his-
sesi (tamamı 606 M 2• dır.) 3.57.- 71,40 

551 Cebeci, Önerme ıokak, kadastronun 1821 ada 50 
parselinde kayıtlı arsanın 610 hissede 53 hi11esl 
(tamamı 610 M 2• dır) arsa 159.- 31,80 

552 Cebeci Önerme sokak, kadastronun 1821 ada 51 
parselfnde kayıtlı arsanın 526 hissede 44 his-
sesi (tamamı 526 M2. arsa) 132.- 26,40 

553 Cebeci, Özsoy sokak, kadastronun 1825 ada 15 
parselinde kayıtlı arsanın 1386 hissede 174 his-
sesi tamamı 693 M2• arsa) 152.- 30,40 

554 Cebeci, Özsoy sokak, kadastronun 1825 ada 25 
parselinde kayıtlı arsa (tamamı 364 M 2.) 692.- 138,40 

555 Cebeci, Köylüler sokak, kadastronun 1825 ada 27 
· parıelinde kayıtlı arsanın 677 hissede 67 hi11ui 
(tamamı 677 M2• arsa) 134.- 26,80 

1 - Yukarıda mevkileri ve mesahaları ya.zıh emlak peıin para ve açık 
arttırma ile satılacaktır. 

2 - Arttırmaya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühilrl.,. 
rlni noterden taıdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel mu
kadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını niıbet daireain· 
de tezyi teylemeleri 1Azımdır. 

3 - İhale 8. 1. 1940 pazarteai günU saat onda bankamız aatt§ komiıyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin o gUn depozito akçesi, hUvlyet cüzdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile emlak servisine müracaatları. (6577) 16506 

Nazarı dikkate 
·Envanter iıleri dolay11iyle anbarlanınız 25-12-1939 

tarihinden 28-12-1939 tarihine kadar kapalı kalacakların
dan bu müddet zarfında elektrik ve havaıazı rakordman
larının yapılamıyacağım sayın müıterilerimize ilin ede. 
riz. 

OKULLAR 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Bölı• Sanat Okulu Di

rektörlüiünden: 
Okulumuz talebeleri için yaptırıla

cak olan 1640 lira tutarındaki 80 takım 
haric:i elbise açık eksiltmeye konul
muttur. 

Taliplerin prtnameyi ve kumq ve 

Ankara Elektrik T. A. Ş. 

Ankara Havagazı T. A. Ş. 

malzeme nümunelerinl görmek Uzere 
her gün okul direktörlUğüne ve ek • 
ailtmeye gireceklerin de 123 liradan 
ibaret bulunan ilk teminatlarlle ve 
kanunun icabettirdiği vesaikle birlik· 
te eksiltme günü olan 4/1/1939 per -
şenbe günil saat 16 da Mektepler Mu
hasebeciliğinde toplanacak olan ko -
misyona müracaatları. 

~6518) 16449 

Satılık : ı . Kiralll: - ~altepede jandarma mekt 
bı yanında Ture apartımanında konfor) 
kullanışlı ucuz ve geniş 2.3 odalı dair 

1 

Sattltlı - Yenl11ehirde Selinlk caddesin- ı ler, içindekilere nıuracaat. 4701 
de senede 6000 lira iradı olan betonarme J • • 
bir apartman. Sanayi Cad: 1953 Tel. Bomont - Lıse ın~a~tı karşısı~d 

4678 

1 

(Sakız) apartımaııında ıkı odalı d:ur 
Kapıcıya ınuracaat. 4714 

Satılllr. - M eırutiyet caddesi He yük- . . . 
sel caddesi arasında Özenli • sokağında !C_ıralllı !'da - Möblelı vc>:a mcıblesı 
blok aşı: 442 M 2 bir ana uygun fiyatla. verılır. ltfaıye. mey.danında Gazı lısesı l:a 
Sanayi cad. 1953 Tel. 4679 ıısında No. 6 uıt kat. 4723 

Satı/ılı - Bili merkez kasabasiyle J.. 
tık oğlu ve Tol kdyü arasında çiftlık ya
pılmaı:a milııait ıenetli bin dönüme yakın 
çayır ve tarlalar satılacaktır. Merkez ec-

Kiralllı daırt1 - Polis mektebi yanın • 
da Öztiırk ap. birinci kat. 4 No. daire Ü 
oda bir hol balkon 38 lira. İçindekılerc mü 
racaat. 4724 

zanesinde Bay Huseyin Hamitten sorul- Kirlllt oda - Mobilyalı veya mobilya. 
muı. 4702 sız bir oda, 1 veya 2 bayan için kiralıktır 

" . .. .. Venlııehir Tlire sokak No. 5 daire 1 re sa 
Satılık - Solf~sol koyünde koyun en at 5-7 arası miıracaat. 4727 

mahsulclar yerlerınde bulunan bet kıta ' 
tarla satılacaktır. Merkez eczanesinde Kiralık ev - Yenişehir Orduevi arka " 
Day Huı;eyiıı Hıımittcn sorulması. 11nda Arman sokak 12 No. evin üıt katı 

4703 1 <lürt oda kıralıktır. 4732 
Satılık - Ravlı nahiyesinde koy öniln. . 

de miınbit ve mahsuldar on iki kıta ıulu K1ralılı - Maltepe Onur ıokak Sakarya 
tarla ve çayır acele satılacaktır. Merkez ııpartımanı 2. ci katta 2 oda bir bol ucuz 
eczanesinde B:ıy Hüseyin Hamitten so- fiyatla. Gezmek istiyen tahplerin aynı ad-

i 
rulm::ısı. 4704 rese mUracaatlan. 4733 

Satıllk otomobıl - Biri kapalı. diğeri Kira/Ilı mobilyall oda - Kızılay karııı
açık, beşer kışilik iki huıuıi otomobil çok ıı .. 8 No. Ju apartımanrn 1. ci icat 6 No. ya 
ucuz satılıktır. Polis enstıtüsü yanmda 1 muracaat. 4738 
Saltık apartımanı. 4712 

Kira/Ilı - 4 odalı konforlu daire Y. 
Sat1Iık otomobıl - Kullanılmamı' 39 Sehir Bliyük Tren ltöprUıU yaomda 11falt

motleli bir fort otomobili ocele satılıktır. 1 ta 25 M. İıkitler Cad. No. 3 K~mer Ap. S 
Kooperatif k:ırıı:ıında (Rokor) kadın ter· No. Ju daire Ti. 2413 4763 
zıhanesıne rnuracaat. 4717 

Kira/ılı oda - Ştlrayı Devlet yanında 
Devren satılık bakkal dukkim - kin- Alpay Türk sokak No. 5 de birinci katta 

deki eşy:ısiyle beraber Yenışehir Emciler mobilyalı mobilyasız bir bayan için Tel: 
cadde"i No. 50 İzmir ucuzluk bakkaliyesi- 2406 4761 
ne ımiracaat. 

4725 Kiralılc mlJbl•li oda - Kalorifer, ııcak 
Satılık dUkkan - Çankın asfaltında 11u. tam konfor. Yeniıehir Atatürk bulvarı 

dlikkan ve evler. Ucuz fiyatla. Yeni Si- Yenige Ap. No: 9 4774 

1 

nema lizeri No. 5 Ti: 2181• 4728 ICiralılc - İtfaiye meydanı Kurtuluı Ap. 
Satılık arsa - Atatlirk bulvarına nazır 2. ci lr:at 4 .~o. da 5 oda banyo, bol uire 

35 M. cepheli 6 dukkan 15 büyıik daire için kapıcıya muracaat. 4775 

ııl5n!ı uy •un f;yııt. Ti: 218 1. 4729 1 Kiralllı •• - Bahçeli evlere birinci du-
Acele satılık arsa - Demirtepe F. Çak- . rakta No: 6 da 4 odalı ev acele kiralık • 

mak S. 20 M. yüzlü 631 M-2 ar1& ucuz ve- t~r. Görmek için bitişik eve, gbrUşmek i
rilecek Tel: 1538. 4776 çın bahçeli evlerden 110 No.ya müracaat-

Satılll: arsa - Bahçeli evler yanında 
en hakim yerde 914 M-2 ana uycun fi • 
yatla verilecek. Tel: 1538 4777 

1 Satllılt arsa - Satht Bakanlığı arka • 
11nda 520 M-2 arsa ehven fiyatla verile -

1 

cek Tel: 1538 4778 

Satı/ılı: alman piyanosu - Hercün öğleye 
kadar görutebilir. Adres: Yeni,chir Koç 
apartmanı No: 6. Tel: 6265 

Kiralık : 

4786 

Dnren lclralılc - Sıhlye otobüe ııarajı 
karıısında Ersoy Ap. 1'onforlu iki oda, 
bir bollu geniş daire aileye devredilecek
tir. Kapıcıya müracaat. 4787 

DturH lrir.Jılr - lı-t laönll caddHiıade 4 lıl
yilı Z ldiçlik oda, kaloriferli. 81 lira. T •I: ZISO 

4714 
Kirıılılr - JCeçiörnda sift ufalı ü.riad.JU fili

zi r.Ute•i itli,-. lıöıkliıı ..Uıtakil •irİlıci lıatı lıi
nlıkbr. Gar..• için .... unı., ıörltmalı ~- Ulu 
_,.._ ~ -.artauı 5 Ne. I• JUllıuar• aiira-
caal. 4796 

Kiralılr - MolıilJ11lı, lıalorifarli ft 11calı ..ı. hir 
Kiralık daıre - Ulus meydanında Koc;ak oda lıiralılıhr. Hanzlııp So1111! Ap, l ci kapı N.. 

hanında ı. el katta büro için bir dalre ki· 4: Telı 1311 4711 
ralıktır. Kalorifer. asansör vardır. Kapı • 
cıya milracaat. 4535 

Kiralık oda - Sanayi caddesinde, ka -
loriferli soğuk, sıcak IM1 ve banyolu ucuı 
fiyatla Telefon No: 2181 Yeni si.nema Ü· 
serin.de Hayri Dllmana mllrac:aa\, 4622 

Kiralılc - Polis enıtitüıil yalmımda 
Dikmen asfaltında Bakanlıklara 5 dakib 
mesafede 1eni Turag17 Ap. Ucus daireler. 
İçindekilere miiracaat. 464:.ıl 

Kira'1k oda - Bir bay lc;in bir oda kira· 
lıktır. Yenişehir Karanfil sokalı: No. 15 A. 
1 ci kata müracaat. 4665 

Kirılıi: gazel odalar - Ollvcn me)'damna 
yakın &iineşli eiizel manuralı çok müsait 
kira ile Selinik caddesi No. 16 4677 

Kirılıi - Sıbat Ba.kanbiı kartıamda tı. 
kiz sok. 15 No. da üc; oda, bir hol, banyo 
kiralıktır. 4691 

Kirılılc apırtıman - 3 oda, 1 bol, ban· 
yo ve saire. Ehven fiyat Y. Şehir Mcıruti
yet cad. Türe sokak No. 6 Catı katmda ev 
ıahiblne müracaat. 4t94 

Kiralık - Y. Sehlr Sıhhiye Ve. civan 
Cebeci ufaltında etrafı açık l(iineell yeşil 
sahaya nazır San renkli Ap. konforlu 2 
daire. Kapıcıya müracaat. 4195 

Kiralıl ve satılll - Bir beklr veya ten 
ha bir aile lc;in '"hrin merkezi bir yerinde 
devren kiralık apartıman ucu ve yeni sa• 
tılık eor ~yalan TeL 1178 4700 

«iNlılr - s.ıı• Nbabfl brem. (afıta1 acık. 
No. Z4 Alılıa71 Ap. Uç oda., palı •ir lıol, ferü hlı 
daire 4119 

Kiralılr air~ - 3 oda. 1 ~ alelıtrilı. ....... ,. 
a. Cebeci M .. lki Mullla llektelıi lıarthl ,.ıı. b 
n..,h ,._.o, 49M~~-~ 

Aranıyor: 

Kiralık daire aran,yor - 2 odalı blo • 
riferli ve tam konforlu Yenlıeblrde ııtlnct
li n manzaralı bir daire 1-1-940 dan iti
baren aranmaktadır. Tel: 5108 müracaat. 

4622 
Arın,yor - Bir pedalc1 hıtent10r. "Ye

ni Matbaa" Telefon: 1705 Bankalar cad. 
Çiçin7urt aokak No. 7 4713 

Kasiyer aruıyor - Bayan ve ba~ tecril· 
beliler tercih olunur. Ucret liyakatına aöre 
verilecektir. Bankalar caddeıi lpeltiı ma
gazası Tel: 1961. 4781 

A,_,ror - laloriferli ft k...ıorı. 4 • 5 eclab 
lıir apartaam •rUJJOr. Tar~ Fakiilteıiaıde Profı • 
aör Laco•lıe'a aiiracaat. 4M5 

la1i - S.llaik PıJZi,. W.6iai iUa1 ile ısa 
-- aldı;.. talıadeı.aa.fi Sa1iailı ,..._ 
ıla zaJİ ettim. lir ,..U.ini alacaj..... ..ıu.-. 
•iibıii ol•dıimı il&ıı ederia. 

4795 ..... o .... 

KASELERİ 
BAŞ, DİŞ ağrılarını, ROMATİZMA 

aancılarını, SİNİR rahataızlıldanna 

DERHAL geçirir 

GRİP, NEZLE ve SOÖUK ALGINLIOI
NA kartı müeaair iliçtır. 

İcabında pnde 1 - 3 kaıe alınır. 
Her eczanede bulunur. 

Sıhhat Vekiletinin resmi müaaadesini haizdir. 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -~ MEZHDUNARODNAIA KNIGA - Moskova : - -- -S S. S. C. Birliğinde ruıça, fransızca, almanca, ingilizce, ve aair ll- § 
: aanlarda intişar eden artistik, edebi, zirai, tıbbt, fenni, iktısadi ve = --------------------------------

sair mahiyetteki mecmua ve gazetelere 1940 senesi için abone kay-
dına ba§lanmııtır. 

Siparitler abone bedeliyle birlikte ıu adreslere g8nderilmelidir. 

MEZHDUNARODNAIA KNIGA - Moıkova, 

Kuznetsky Moıt 18 

LIBRAIRE 
HACHETTE 

- İstanbul, Beyoğlu, İstiklal cad
desi No. 469 
Posta kutusu: Beyoğlu, 2219 

-------------------------------E Kataloglar ilk talepte meccanen gönderilir. 7316 : -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
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MiLLi MÜDAFAA 

1 COO kilo Amidon dö bHe 
ahnacaft 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
lhisyonundan: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı (60) 
kuruş olan (1000) kilo amidon dö bile a • 
çık eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 27-11 
·939 çareaıııba ı;ünü saat 11 dedir. ilk te· 
ıninatı (45) lira olup şartnamesi komis • 
Yonda ıürillür. Titliplerin muayyen vakit· 
te M.M.V. Sn. Al. Ko.da bulunmaları. 

(6319) 16256 

10.000 adet yemek kaıığı 

allnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

nıisyonundan: 
Beherine tahmin edilen fiyatı (50) ku • 

ruş olan (10.000) adet yemek kaııiı açık 
eksiltmeye konmuıtur. Eksiltmesi 28-12· 
5139 perıembe rünü saat 11 dir. tık temi • 
natı: (375) lira olup ıartnamcai komisyon
da görüllir. Taliplerin muayyen vakitte 
M.M. V. Sa. Al. Ko.da bulunmaları. 

(6320) 16257 

Tıbbi alil ıh nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

lllisyonundan : 
Hepeine tahmin edilen fi1atr 4100 lira 

otan 105 kalem tıbbi allt 13 ikinciklnun 
940 cumartesi ııünü saat 10.30 da Ankara
da M.M.V. satın alma Ko. da pazarlıkla 
la.tın alınacaiındaıı isteklilerin 615 liralık 
bti teminatlariyle birlikte pazarlık rün 
Ye aaatında Ko. da bulunmaları. 

(6552) 16510 

2000 serum ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

naisyonundan ı 
Hepsine tahmin edilen fiyatı Z200 lira o

lan 2000 tane Kangran seromu 13 ikincika
nun 940 cumartesi günü saat 10 da Ankara
da M.M.V. satın alma Ko. da pazarlıkla 
•tın ahnacafından lıteklllerln 330 llrahk 
kati teminatları ile birlikte pazarlık gÜn ve 
Matında Ko. da bulunmaları. 

(6553) 

M.M.V.HAVA 
SA. AL. KO. 

16511 

ASKERLiK iŞLERi 

Askerliğe davet 
Ankara Askerlik Şubesinden : 

1- Şimdiye kadar hizmeti muvaz-
zafaaını henüz yapmamıt eratlardan : 

316 - 335 dahil Topçu 
316 - 335 dahil İstihkam 
316 - 334 dahil Muhabere 
316 - 332 dahil Nakliye 
Sınıfına ayrılmıt olan Erat celp ve 

mürettep oldukları yerlere aevk edi· 
lcceklerdir. 

2- Bu eratdan askere gönderile -
ceklerln namlarına çağırma kağıdı 
gönderilmiıtir. 

3- Eratın ıube merkezinde toplan
ma günü 25 Kinunuevel 939 pazarteıi. 

4- Her erin bu günde ve yeni nü
fus cüzdanlariyle birlikte fllbeye gel· 
meleri ilin olunur. 

(6580) 16507 

LEVAZIM AMIRLICI 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundanı 
1 - İzmir müstahkem mevki askeri has

tanesi birliklerinin 44 bin kilo kesilmiş 
koyun eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ek· 
ailtmeye konulmuıtur. 

2 - İhalesi 25 • birinclklnun . 939 pa • 
zarteıl ılinü saat 15 de İzmirde Kıı;lada 
İzmir levazım &mlrllti satın alma komiı • 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 19800 lira • 
dır. 

4 - Teminau Muvakkat& akçası 1485 
liradır. 

5 - Şartnımeai her ıün mezkllr komia -
,onda görillebilir. 

6 - İateklilerin ticaret odasında kayıt
tı olduklarına dair vesika ıöstermek mec· 
buriyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3 maddelerin ve şart • 
namesinde yazılı vesikalariyle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale aaatından en 
az bir saat eve! vermiı olacaklardır. 

(6306) 16251 

Ekmek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - İzmir tay1are birliklerinin 198000 

kilo ekmek ihtiyacı kapılı zarf usuli1le 

Y 1 k 1 b • ı · k 1 k eksiltmeye konmuştur. 

BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

Bir memur alınacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi f. 

dare Amirleri Heyetinden: 
Tilrkiye Büyük Millet Meclisi kü

tüphane müdürlüğünde münhal bulu
nan (25) lira asli maaşlı ikinci sınıf 
katipliğe müsabaka ile bir memur a
lınacaktır. 

Talipler arasında yüksek tahsil gö
renler, liıe mezunlarına, lise mezun
ları da orta mektep mezunlarına ve 
mUaavi şartları haia olanlar arasında 
ecnebt lisanı bilenler ve ecnebi liaanı 
bilenler arasında da birden ziyade li· 
aan bilenler tercih olunur. 

Taliplerin vazifei askeriyelerini ifa 
etmit olmaları ıarttır. 

Müsabaka 4 kinunuaani 1940 per
şembe günü saat (14) de Büyük Mil
let Meclisinde yapılacaktır. 

Müsabakaya girmek prtlarını haiz 
olanların yukarıda yazılı tarihten bir 
gün eveline kadar arzuhal, tercümei 
hal, terhis tezkeresi, diğer vesaik ve 
ikiter fotoğraflariyle (Büyük Millet 
Meclisi İdare Amirleri Heyeti) ne 
müracaat etmeleri. (6524) 16458 

JANDARMA 

Karabük koku alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satınalma Komisyonundan : 
1 - Bir tonuna yirmi altı lira kıy

met biçilen vasıflarına uygun iki yüz 
seksen üç ton Karabük koku kapalı 
zarf usulü ile 25.12.939 pazartesi günü 
saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye gir
mek istiyenlerln (551,85) beş yüz elli 
bir lira sekıen beş kuruşluk ilk temi
nat ve tartnamede yazılı belgeleri 
muhtevi teklif mektuplarını belli gün 
saat dokuza kadar komisyona vermiş 
bulunmaları. (6273) 16215 

ORMAN UMUM MD. 

siltmesi, 8 • ikir.cik~n:;:ı - 1940 pazar- ı Taliplerin muvakkat teminat olan (18. 8) li- ı deposu yapılmak üzere 31. 5. 941 tari
tesi "ünü saat (16) da Ankarada p. ra <

3
25> kdudrulı ~ed24k~ nu~akrlalıkk~unun 2 hine kadar pazarlıkla kiraya verile-.. ve ma e erın e ı vesaı e omısyoncu 

T.T. umum mildürlük binasındaki sa- olmadıklarına ve bu iıle alakadar tiıccar • cektir. 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. !dan olduklarına dair ticaret odası vesika- 2 - Muhammen bedeli 1125 liradır. 

İ ki• kk . siyle mezkur ııün ve saatte komisyona mü- A l y 2 5 1• 3 - ste ıler, muva at temınat racaatları. (6595) 16519 y ıgı 6 , ıra. 
makbuz veya banka teminatiyle kanu- 1 .. • 3 - Teminat 168 lira 76 kuruştur. 
ni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı Muteahhil nam Ye hesabına 4 - Şartnamesini görmek istiyenle-
zarflarını o gün saat (15) kadar mez- rin her gün encümen kalemine ve is· 
kur komisyona vereceklerdir. 8 ton Natrium bi sülfit ahnı:ak tekliflerin de 29.12.939 cuma günü sa-

4 - Şartnameler, Ankarada P.T.T. Aakeri Fabrikalar Umum Mü- at 10,30 da belediye encümenine mü-
levazım, İstanbulda P.T.T. levazım dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- racaatları. (6562) 16512 
ayniyat müdürlüklerinden 250 kuruı 

mukabilinde verilecektir. mi~=::~~ bedeli (700) lira olan 8 (1Yafa, destere ve saire ahnarnk 
(5908) 15873 ton Natrium bisülfit müteahhit nam ve 

hesabma Askeri Fabrikalar Umum Müdür· Masa, dolap ve sair& ahnacak lüğü merkez satın aıma komisyonunca 
3-1-1940 çarşamba günü saat 14.30 da pa -
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (52) lira (50) ku
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle komisyoncu olmaılık
larına ve bu işle alakadar tüccardan ol -
duklarına dair ticaret odası vesikasile mez· 
kür gün ve saatte komisyona müracaatla-

Ankara Belediyesinden : 

Ankara P.T.T. Müdürlüğünden: 
Dairemiz ihtiyacı için ıs tane masa, 

10 tane camlı evrak dolabı, 7 tane dö
şemesiz koltuk, 20 tane cam hokka 
açık eksiltme ıuretile alınacaktır. 

Eksiltme 3 İkincikinun 940 çarşan· 
ba günü saat 15 te müdürlüğümüz o
dasında müteşekkil mUbayaa komis • 
yonunda yapılacaktır. 

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

Taliplerin o gün ve saatte komis
yonumuza mUracaatları. 

(6517) 16448 

Posta pulu bastırılacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün· 

den : 
1 - İdare ihtiyacı için 22 kıymette 

İngiltere'de 100 milyon posta pulu 
pazarlıkla bastırılacaktır. 

2 - Muhammen bedel (36000) mu
vakkat teminat (2700) lira olup pa
zarlık 8 şubat 940 perşembe günü sa
at 16 da P.T.T. umumi müdürlüğü bi· 
nasında müteşekkil alım, satım komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - -:falipler muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektupları ve 
diğer kanuni vesaik ile birlikte mez· 
kQr tarihte o komisyona müracaat e
deceklerdir. 

4 - İhale, pazarlığa iştirak edecek
lerden sanat ve i~çiliğine emniyet e
dilecek firmaya yapılacaktır. 

rı. (6596) 16520 

Müteahhit nam ve hesabına 

4 ton Klor barium ahnatak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

1 - Temizlik işleri için alınacak ~ 
lan 121 kalem civata destere ve ma
kap ve saire malzemesi pazarlıkla a
lınacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti ısoo lira
dır. 

3 - Teminat 225 liradır. 
4 - Şartn1me ve malzeme listesini 

görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 26-12-939 
salı günü saat 10,30 da belediye encü
menine müracaatları. (6697) 16522 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- ---------------
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (720) lira olan 4 
ton lı:lorbnrium müteahhit nam ve hesabı • 
na Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca S-1-1940 
carşamba &iınü saat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komis 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan ( 54) lira ve 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bu itle alakadar 
t uccardan olduklarına dair Ticaret Odası 
vesikasiyle mezkur gun ve saatte komisyo-
na muracaatları. (6597) 16521 

ANKARA V ALILICI 

Şose 
e A 

ınıaıı ve ıınaı 

imalat 
Ankara Valiliiinden ı 

iCRA VE iFLAS 

Ankara 2 inci icra Dairesinden: 

Ankara Klvaflar içinde terzi iken el • 
yevm ikametgahı bulunmıyan Ali Rızayı: 

az 1 e ISe 1 a lnaca 2 - ihalesi 29-Birinciklnun. 939 cuma 
ıilnU ıaat 15,S ta İımlrde lu:tlada İzmir 

M. M. Vekaleti Hava Satın Al- Lv. amirliği Sa. Al. No. yapılacaktır. 
nıa Komisyonundan : 
1 - 50000 mette havarengi yazlık elbiselik 
lrumaıa muayyen günde talip çıkmadığın
dan yeniden pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 37500 lira olup kati te
minat miktarı 5625 liradır. Pazarlığı 28. 12. 
939 per,embe günü saat 11 de hava satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname 
\'e evsaf 188 kuruı mukabillnde komisyon
dan alınabilir. İsteklilerin muayyen gi1n 
\'e saatte kati teminat ve kanun! belgeler! 

3 - Tutarı 21780 lira.dır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 1633 

lira 50 kuruetur. 
5 - Şartnamesi her cün mezk1lr kq • 

misyonda ıörilleblllr. 

5 - İstekliler bastırılacak pulların 
~rtname ve sair evrakını 180 kuruş 
mukabilinde Ankarada P.T.T.U.M. le· 

Orman Umum Müdürlüğünden: vuım müdürJi.iğünden alacaklardır. 
Bolu orman mektebinde (fizik, kim- (6542) 16509 

Bir Muallim aranıyor 

1 - Çerikli - Sungurlu yolunun 
00 + 400 - 8 + 400 üncü kilometre
leri araamda yapılacak ıoae ve aınai 
imlat inşaatı 25.12.939 pazarteai gii· 
nü saat ıs de vilayet daimt encüme
ninde ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usuliyle ekıiltmeye konulmuı· 
tur. 

2 - Ketif bedeli (47698) lira (14) 
kuruştur. 

Ankara'da Numune hastanesi arkasında 
a1kkabıcı Ali evinde Hasibe'ye Ankara 
ikinci sulh hukuk mhkemesinin 12-5-935 
gün ve 935 - 406 sayılı ilamiyle borçlu bu· 
lundutunuz 85 lira 13 kuruşun tahsili hak· 
kında dairemizde açılan 30-6-935 tarihli 
takip talebine binaen namınıza yazılan öde· 
me emrinin ikametlnizin bulunamadığı 
me,ruhatiyle mübaşir tarafından tebliğ e
dilmeksizin iade edılmesi uzerine H.u.ıı. 
kanununun 142 inci nıaddeıine tevfikan 
Ulus razeteıi.nde bir defaya mahsus olarak 
illnen tebliiine ve ilin müddetinin bir ay 
addolunmaaına karar verilmiuş olmakla 
iıbu ilinın Ulus gu:eteıiyle neşrinin erte· 
si rüniın<fen itibaren bir ay içinde ödeme
niz veya borcun bir kısmına veya alacak • 
lmın takibat icrası hakkında bir itirazınız 
vana ıene bir ay içinde istida ile veya ti· 
fahen icra dairesine bildirmeniz, bildirme
diğiniz takdirde bu müddet içinde 74 ün
cil madde mucibince mal beyanında bulun
manız lazımdır. Beyanda bulunmazsanız 
76 ve 337 inci maddelere tevfikan hapis ile 
tazyik edileceiinlz ve hakikate mtihalif 
beyanda bulunursanız hapis ile cezalandı
rılacaimız ribi borcu müddetinde ödemez
seniz hakkınızda cebri icraya devam edi • 
leceii teblli makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 4790 

6 - İsteklilerin ticaret odasında kayıt· 
lı olduklarına dair vesika röstermek mec
buriyetin<fedi rler. 

ya, meteoroloji) dersleri için bir mu-
allimlik münhaldir. 

Memurin ve teadül kanunlarında 
yazılı vasıflarla bu muallimliği yapa· 
bilecek ,artları haiz olanlara 3656 No. 

ASKERi FABRiKALAR 7 - Eksiltmeye i•tirlk edecekler 2490 
aayıh kanunun ikinci ve üc;üncü maddele • 
rinde ıartnamesinde yazılı vesikalariyle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale 11a • 

ile birlikte komisyonda bulunmaları. tından en az bir saat eve! komisyona ver-
-~ (f\~512) --1.051.L .-le luJ--.i-1-.de• .(&.U.'l) tUAQ 

ıu kanunun t~yin ~tt!ği hadler d~?mn Bir daktilo 1e bir memur 
de. en-.e.ok..llÜ% cllLliraya kadar ucret ı-~-~-~------

Kadın ve erkek İHI ve bir Nakliyat yaptırılacak Yerilecektir. al k 
İsteklilerin evraktarlyle birlikte u- ınaca 

memur aranıyor Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

mum müdürlUğe müracaatları. Askeri Fabrikalar tekaüt ve mu· 
(6571) 16513 avenet sandığından: 

M. M. Vekaleti Hava Satm Al
ma Komisyonundan : 

Aklröprüde hava malzeme deposu mU· 
dUrlütli emrinde açılan dikim evi için 100 
ill 200 kuruı yevmiyeli 28 kadın ve 12 er· 
kek el iıc;isl, yardımcı .e dikici ile '8 lira· 
ya kadar ücretli blr hesap memuru alma· 
caktır. Taliplerden şeraiti haiz olanlar en 
re«. 5.1.940 gününe kadar mezlcür müdürlil
le müracat etmeleri ilan olunur. 

1 - 8000 ton ıcbir dahili nikliyat yap
tırılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 4. 1. 
940 saat 15 de Ankara Lev. imirliii;i satın 
alma Kom. 1•Pılacaktır. 

Bir erkek daktilo lle bir hesap memu-10 muhasebeci ahnatak na alınacaktır. Taliplerin istida ile 25 
I.kinun 939 pazartesi gününe kadar As· 

(6593) 16518 

ADLiYE VEKALETi 

Nakliyat yaptınlacak 

Adliye Vekaletinden : 
ı - Elyevm temyiz binasında bulu· 

nan vekalet dairelerinin mevcut şart· 
namesi dairesinde Devlet mahalle· 
alnde vekalet binaınna nakil iti açık 
ekıiltmeye konmuştur. 

2 - Nakil için tahmin edilen bedel 
1000, ve muvakkat teminat 75 liradır. 

3 - Eksiltme 8. 1. 940 tarihine te· 
Hdüf eden Pazartesi gUnU saat 15 de 
vekalet levazım ve daire M. lüğü o· 
datında te§ekkül eden eksiltme ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Komisyon muvakkat teminat o
larak nakit ve nakit makamında bulu· 
nan tahvil alamıyacağı cihetle istek· 
lilerin teminat olarak ya banka mek· 
tubu vermeleri ve yahud nakit veya 
tahvilin malsandığma yatırılarak mu· 
kabilinde alacakları makbuzları ko· 
misyona vermeleri lazımdır. Şartna
mesi mesai ve tatil saatleri haricinde 
her gün vekalet levazım ve daire M. 
lUğünden bedelsiz olarak alabilirler. 

~ - Eksiltmeye iştirak etmek isti· 
yenlerin teminatları ile birlikte muay 
yen gün ve saatte eksiltme komisyo
nuna müracaatları ilan olunur. 

(6588) 16515 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Soba, Boru ahnacok 
Gümrük ve inhisarlar V ekale-

2 - Muhammen bedeli 13800 lira ilk te
minatı 1035 liradır. Şartnamesi komlı· 
Yonda (8rülilr. lçinde kanuni vnikalar da 
bulunan teklif mektupları saat 14 de Jca. 
dar kabul olunur. (6+88) 

11421 

Üzüm alınacak 
Ankara Leva•ım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - 33000 kilo çekirdeksiz kuru lirim 

alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 3. ı. 
940 saat 15 de Ankara Lv. Amirliii Sa. Al. 
Ko. da yapılacakur. 

2 - Muhammen bedeli 7260 lira ilk te
minatı 544 lira 50 kuru,tur. Şartname ve 
nümunni komiıyondı ıörülUr. İçinde ka
nun! ve ticaret odası •esikası da bulunan 
teklif mektupları saat 14 de kadar kabul 
olunur. (64111) 

18424 

2 Pavyon yapflrllacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan: 
Eskiııehlr ıamlı:onunda iki adet PH70n 

inşası kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye kon
muştur. Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
3. ı. 940 çarşamba rünü saat 11 de Eskişe
hir Kor. Satın alma komisyonunda yapılı· 
caktır. Ke,if bedeli 62189 lira 94 kuruı
tur. Muvakkat teminatı 4360 liradır. Sart
nameai İstanbul, Ankara, ı.v. Amirlikleriy
le Eskitehir Kor. aatm alma komisyonun
da ıörülebilir. 

hteklilerln kanunda )'azılı . naslkle •e 
teminat makbuzlariyle mezkQr rün saat 15 
e kadar teklif mektuplarını mezk6r Kom. 
na verrııiı bulunacaklardır. 

(6492) 
164-25 

Kuru fasulya ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundanı 

Orman Umum Müdürlüğündenı 
Orman umum mildtirlüiüne bağlı 

Devlet ormanları işletme revirlerinde 
çalııtırılmak üzere imtihanla on mu· 
hasebeci alınacaktır. 

1 - Muhasebecilere 3656 sayılı ka· 
nun hUkilmleri dairesinde ayda 170 
liraya kadar Ucret verilecek ve bu ka· 
nun mucibince terfi ettirileceklerdir. 

2 - Talipledn yilkıek iktıHt ve ti
caret mektebi meaunu olmaları şart
tır. 

3 - Memurin kanununun 4 lincU 
maddesindeki ıeraiti haiz olmaları 
lbımdır. 

4 - İmtihan 10. 1. 940 çarıamba 
gilnü saat 10 da orman umum müdür
lüfilnde ve lstanbulda Orman çevir· 
ge müdilrlliğünde yapılacaktır. 

S - Taliplerden Ankarada imtiha· 
na girecelderin 9. 1. 940 akşamına ka· 
dar orman umum müdürlüğüne ve la
tanbulda imtihana gireceklerin aynı 
gün akşamına kadar İstanbul orman 
çevirıe müdürlüfüne &§ağıda göste· 
rilen vesikalariyle müracaatları. 

a) NUfuı cüzdanı ıüreti, hüsnühal 
ilmühaberi, 

b) Diploma veya sureti. 
c) Askerlik vesikası veya sureti. 
d) Vana bonıerviı veya suretleri. 

(6585) 16514 

P. T. VE T. MODORLOCO 

2 nolu llnc1n ahnacak 
1 - 120 ton kuru fasulya 4. ı. 940 per- P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

tembe •ünü saat 14 de 1st. Lv. Amir. Sa. 
Al. Ko. dı müteahhit nam ve hesabına açık 1 - idare ihtiyacı için 200.000 adet 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 2 numaralı fincan kapalı zarfla eksilt· 
21000 lira ilk te.minatı 1575 ıı.radır. Sa~~· e rıkarılmııtır. 
me ve nUmunesı mezkilr komısyonda goru· mey ,. 
lür. İsteklilerin belli saatte kanuni vesi· 2 - Muhammen bedel (50.000) mu· 
kalariyle beraber Tophane komisyonuna ı vakkat teminat (3750) lira olup ek -
ıelmelerl. (6493) 

16426 

2 kalem yjyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği SatmAlma Komisyonundan: 

tinden : 1 _ Amasya rarnizonu senelik ihtiyacı için aşağıda cinı ve miktarı yazılı be 
Pazarlıkla halk tipi 31 soba, 420 bo-

1 

si maddeleri kapılı ıarfla aatın alınacaktır. Şartnameleri herıün Amasya piya 
u e 75 dirsek satın alınacaktır. de alayı satın al. Kom. unda görülebilirtaliplerin hizalarında göstcrilerı tarihten 

r v b.l k l l 27 12 bir aaat eveline kadar vesika ve muvakkat teminatlariyle Amasya pi3'1de alayı satın 
Bunları vere ı ece o an arın · · alma komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. (6481) 16429 

939 rarşamba günü akşamına kadar . İlk T . F ' İb .. Saatı ,. .. Cinıi Mıkdarı emınatı ı . cun 
Vekalet le.,., zı mına muracaatları. Sıirr eti 70000 945 oo 11 4 • 1 - 940 10,30 

(6591) 16516 Bulpr 66000 445 50 9 5 • 1 • 940 11,30 

' l . 

kari fabrikalarda sandık idaresine müra-
caatları. (6516) 16447 

Müteahhit nam ve hesab1111 
25 ton Trinılrium - Foslll 

alın•ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüiü Merkez Sahn Alma Komia 
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (7500) lira olan 
25 ton trinatrlum - fosfat mütellilhit nam 
ve hesabına Askeri fabrikalar umum mü
dürlüiii merkez aatın alma komisyonunca 
30-12-1939 cumartesi günü saat 11.30 da 
pazarlrkla ihale edilecektir. Şartname pa
rHıs olarak komisJOlldan verilir. Talip -
lerin muvakkat teminat olan (562) lira 
(50) kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
S. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol· 
madıklarına ve bu iıle alikadar tüccar • 
dan olduklarına dair ticaret odsı vesik • 
ıfyte mezkQr rün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. (6567) 16490 

MOleıhhlt nım Ye hesabına 

1 o kalem celik tel halat ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Komis 
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1600) lira olan 
10 kalem çelik tel balat müteahhit nam ve 
hesabını a.ıcerl fabrikalar umum mildür -
!Uğü merkez satın alma komisyonunca 
29-12-1939 cuma filnü saat 14 te paı:ar • 
!ıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komiıyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (120) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve. 
saikle komisyoncu olmadrklarına ve bu iş
le alakadar tüccardan olduklanna dair ti 
caret odası vesikasiyle mezkür gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(6568) 16491 

Müteahhit nam ve he!abına 

38 kalem muhtelll salmastra 
ve saire alma<ak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2510) lira olan 
38 kalem mtihtellf salmastıra ve saire mü
teahhit 9am ve hesabına Askeri Fabrika -
lar Umum Müdürlüğü Merkez Satm Alma 
komisyonunca 3-1-1940 çartamba günü sa
at 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart • 
name parasız olarak lromiıyondn verilir. 

3 - Muvakkat teminat (3577) lira 
(37) kuruıtur. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
nı teminat mektup veya makbuzlariy· 
le ticaret odası vesikalarını ve Nafıa 
mUdilrlüğünden bu iş için alacakları 
.fenni ehliyet vesikalariyle birlikte 
yukarıda adı ıeçen günde aaat J4 de 
kadar encümen reisliğine vermiş ol
maları. 

5 - Bu işe ai: keşif ve ıartnameyi 
(119) kuruı mı:·:abilinde Nafıa mil· 
dürlüğünden alabilecekleri. 

(6263) 16201 

D. DEMIRYOLLARI 

Muavin müfettiş ahnacak 
D. Demiryolları lıletme Umum 

Müdürlüğünden : 
1- Yüksek tahsili ikmal etmiı o

lanlardan 35 yaşını ~eçmemiı olmak 

Ankaar icra Dairesi Cayrimen· 
kul Satıf Memurluiundan : 

İzalei tuyudan dolayı ıulh hukuk mahire· 
meaince satılmasına karar verilen Ankara
nrn Yeniıehlrde Necatibey caddesinde 1170 
ada 10 parsel numaralı ev aşağıda yazılı 
ıanlar dahilinde 1&u1a çıkarılmııttrr. 

EVSAF VE M'OŞTEMİLATl : 
EY iki Jı:ıumdır. Birinci kısım : Neca

tibey caddesinden beton merdivenle hah· 
çeye çıkılarak 13 numaralı kapıdan giril· 
diıkte bir anter üzerinde iki oda bir mut· 
bah bir heli ve antreden ahşap merdiven
le üst kata çıkıldılı:ta bir hol üzerinde 3 oda 
bir banyo ve bahçeden arka cephedeki bod
rum kapısından ririldikte dehliz ıeklinde 
bir bo5luk vardır. Bu kısmın tavan ve taban 
Jarr ah$ap ve diier aksam klrrirdir. 

İkinci kısım : Gene cepheden bir kapı ile 
ıirildikte bir antre 3 oda bir bonyo bir be-
11 bir mutbah ve antreden beton merdivenle 
üst kıta 'ıkıldılı:ta üç oda bir sandık oda11 
bir mutbah. banyo, hell vardır. Bodrum 
katta bahçeye ayrı, ayrı kapıları olan odıın 
luk ve kömürlük, kiler ve çama51r odalan 
vardır. 

Umumi 'VUiyet : Banyolar kompledir. 
""Elektrik, su, havagazı tesisatları vardır 
üıerleri alafranra kiremitlidir. Kapı ve 
pencereler yatlı boyadır. Bahçe etrafı dı
varla çevrilidır. Bahçe içinde yirmi beş fi. 

ve işletme merkezlerimizden öireni • da ve bir heli vardır. Panıelln heyeti umu
lecek §erait ve evsafı haiz bulunmak miyesi 672 metre murabbaıdır. (Yirmi yedi 

·1 h k t "f tt' · t' k .. bin dört yüz beş lira) kıymet takdir edil-
şartı e are e mu e lf' ye ışme u- mittir. 

.. b k il . Uf tti zere musa a a e muavın m e 1 SATIŞ ŞARTLARI : 
alınacaktır. 

2 M .. b k . A k d D D 1 - Satıı petin para ile 29·1-1940 ta -
- usa a 3 • n ara a · · rihine müsadif pazartesi ıünü saat 10-12 

Umum müdürlük merkezinde 6. 1. 940 ye kadar icra dairesi ıayri menkul satıt 
cumarteai günü yapılac:aktır. memurlu~nda yapılacaktır. 

3- isteklilerin sıhhi muayeneleri 2 - Taliplerin takdir edilmiı o-
lan yukarıdaki muhammen kıy · 

yaptırılmak üzere matlup vesaikle en metin '"G7.5 nisbetinde pey akçesi veya 
nihayet 4. 1. 940 tarihine kadar Hay· miııt bir bankanın teminat mektubu ile ka· 
darpaşa, Sirkeci, Ankara, Afyon, fz. nunen teminat olarak kabul edilen hazine 

tahvilleri ıı;etirecektir. 
mir, Adana, Malatya, Belıkesir, Kay- 3 _ Satıı gunü arttırma bedeli 
seri ve Erzurum işletme müdürlük • takdir edilen kıymetin %75 bulduktan ve 
terimize istida ile miiracaat etmeleri üç defa nıdıdan sonra mezkur gunun in· 
ilan olunur. ( 6480) 164i 5 ci saatında en çok arttıran talibine ihale 

ANKARA BELEDiYESi 

Duvar, pr.rmakhk 
yaphnlacak 

saire 

olunur. 
4 - İ$bu tarihteki arttırma teklif edilen 

bedeli muhammen kıymetin <"'0 75 ni bulma
dığı takdirde 13.2.940 tarihine müsadif salı 
ıünü saat 10-12 ye kadar yapılacak ikinci 
arttırmada en c;ok arttırana ihale edile • 
cektir. 

5 - Birinci ve ikinci arttırmalarda iha· 
le bedeli ihaleyi mütcalup verilmediği 
takdırd e iizerıne ihale eılilen tal ibin ta • 
lebi üzereine ihale tarihinden ltıbarcn kcn-

Ankara Belediyesinden: . 1 d.is!n.e bedeli ihaleyi tcslimı .vezne. eylem.e
l - Otobüs idaresi binasının Cebeci aı ıc;ın .redı gun kndar. mehıl vc:r~lecektır. 

.. • .. İşbu muddet zarfında ıhale bedelı yatırıl-
asfaltı uzerıne tesaduf eden kısmın - madıgı takdirde ihale boıulacak ve bu ta-
da yaptırılacak duvar, pumaklık ve ~ihten e~~I en y~ksek teklifte bulunan ta
sair inşaatı onbec. gün müddetle açık , lıbe ~eklıfı veçhıle almıya razı .olup o~ • 

• ır madıgı sorulduktan sonra teklıfı veçhıle 
eksıltmeğe konulmuştur. 1 almıya razı ise ıhale farkı bu talipten tah-

2- Muhammen bedeli 4948 liradır. sil edilmek ıizere bu tahbe ihale c:dilecek-
3 M kk t t · at 37l l' lO tir. Teklifi vechile almıya razı olmazsa 
- uva a emın ıra ıı;ayri menkul on beş gunluk ikincı arttır· 

kuruştur. j maya çıkarılarak en çok arttıran talibe İ· 
4- Şartname ve keıif cetvelini gör 1 hale ed ilecektir. 

. . .. .. 6 - Her iki ıırttırmada gayri menkul 
mek ıstiyenlerın her gun encumen ka· talibine ihale edildikte tapu harcı müşte • 
lemine ve isteklilerin de 9/ 1/ 940 salı riye, ihale tarihine kadar olan mıitc:rakim 
günü saat 10 30 da belediye encüme- ı' verri ve dellflliye resmi satış bedelinden 

• .. • ödenecektir. Alakadarların gayri menkul 
nıne muracaatları. üzerindeki hakları ve hususiyle faiz ve 

(6539) 16470 masrafa dair olan iddialarının evrakı müs-
• .. j biteleriyle yirmi giın içinde dairemiıe 

K11ahk odun komur aeposu bildirmele~i · ·~~ımdır . Aksi takdirde hak • 
ları tapu sıcılı ıle ııabıt olmadıkça satıs be

Ankara Belediyesinden : 
l delinin paylaştınlmıısından haric tutula • 

caklardır. 
1 - İstasyoda silo civarında Kan- 7 - Arttırmaya iştirak eilr-rekl~r 15-1-

lıgöl mevkiinde belediyeye ait 300 94~ ta:ihin.den .itibaren 939.101 numaralı 
.. .. J dıırcmızde yennde h•cJlc•e ı.1;Uı bulunan 

metre murabbaı mahal odun ve komur prtnamesini okuyabilirler. -t792 
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Yüksek Ziraat, Cer ve Sanayi i§leriyJe her türlü kuvvet istihsaline salih Dizel ve Benzinli i§ler 

CATERPİLLAR 
Traktör ve yol tesviye makineleri 

"CA TERPlLLAR" kuvvetin timsalidir 

Türkiye umumi vekili 
Ticaret Türk Anonim Şirketi (TIT AŞ) 

Merkezi: Koçak Han - Ulus Meydanı - Ankara - P. K. 196. Telf. 2305 - 2338 - Telg. TİTAŞ 
Şubesi: Ta§ Han - Bahçekapı - İstanbul - P. K. 448 Telf. 23247 - 23271 Telg. TİTAŞ. 4803 

pt~-ı 
ulus matbaasında 
Açık arttırma suretiyle 
pazarlıkla muhtelif cins 

Eşya satışı 
Anbarımızda mevcut tahminen 

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

Veznedar aranıyor 
Ankarada tanınmış bir müessesede 

çalıştırılmak üzere bir veznedara ihti
yaç vardır. 

İki bin liralık nakit veya ipotek ke
faleti ve yahut banka teminat mektu
bu vermesi lazımdır. İsteklilerin şim
diye kadar bulundukları işleri de gös
terecek şekilde ve kendi el yazılariy
Ja yazılı birer mektupla fotoğrafları
nı 47 numaralı posta kutusuna gön-
dermeleri. 4800 
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NURETTiN ERGÜVEN 
Müracaat saati 14 - 18 

Ankara İsmet İnönü Cad. No : 45 

Dr. Nejat Kulakçı 
Harbiye Hastanesi kulak burun 

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

_. ...................................... ... 

DİŞ TABİBİ: 

Seyfettin Ersanlı 

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

,,. ..................................... ~~ 
.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

§ Ankara Palas § - -- -
~ Büyük salonlarında § - -

24. 12 - ıa~a 

Yavrunuz saadetinizdir ... 

Onun gürbüz ve sıhatli yetitimi; tabiatın tıpkı bir yavru gibi 

sinesinde yeti~tirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her 

anne tabiatın insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinden 

istifadeyi geri bırakmamalıdır. 

ÇAPAMARKA 
Müstahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur 

Beşik tat ÇAP AMARKA Tarihi tesisi 1915 . 

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

KUVVET ÖZÜ 

Fl~DIK 

- -------~--~---------- §YILBAŞI GECESİ § 
Şoför ve otomobilcilerin = = 

Fındık satış Kooperatifleri Birli
ğinin hususi anbalajlar dahilinde 
hazırladığı kabuklu ve kabuksuz 
fındığı çok ucuz olarak ANKARA "GAR,, GAZİNOSU 

Meıhur "MARKOBABEN ,, orkestrasanm iıtrakile 
Her cumartesi ve pazar günleri saat 16,30 dan (19) a kadar , 

- DANSLI ÇAY-
YILBAŞİ REVEYYONU 

için masalannızın şimdiden tutulmasını dileriz. 
Meırubat tarifelerinde değitiklik yoktur. 4770 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -
~ SEH i R LOKANTASI ~ = _, = - -- -- -
§ 31 Kônunevvel 939 ~ - -- -
_ YILBASI GECESİ § ---- -- -- -E Masa siparişi şimd•den kabul olunur § - -- -
~ KAR PİÇ~ - -- -li• 11111111111, 1111111111111ıııı11111111111111111111111111111111111111111111111111 

,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, 

:E •. Geceleri iyi vakit geçirememekten şikayet : 
: edenlere müjde : 
§ ~ocuk Sarayı caddesinde, Sus sineması yanında yeni açılan § 

~ Sümer Gazino ve Lokantası ~ - -: Yeni ve muhteşem bina, en muntazam ve mükemmel servis, on : 
: beş kişilik muazzam ve üstatlardan mürekkep saz heyeti, : - -: buna rağmen ucuz fiyat.. : 
: Her gün saat on sekizden itibaren müşterilerini bekiiyen gazinoyu E 
: bir defa teşrif ediniz, her gece müşterimiz olacaksınız : 

: Yılbaşı gecesi için fevkalide tertibat... = 
.,ııı•ııııııııııııııı•ııııııı•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

N k E_ "Reveillon'u,, §_ 
azarı dik atine 

§ MEŞHUR FRED GARDEN § 
25 İlkkanun 1939 pazartesi günü 

akşam saat 19,30 da cemiyet binasında 
senelik umumi toplantı yapılarak ye
ni idare heyeti seçilecektir. Bilumum 
şoför ve otomobilci arkadaşların ce -
miyet binasında toplanmaları lilzumu 
ilan olunur. 4797 

Dr. A. RIZA TARLAN 
Cebeci Hastanesi 

Sabık Sari ve İntani hastalıkları 
mütehassısı 

Adliye yanı Genç Ap. No: 7 
Muayene saati 10-18 Tl: 1323 

Kirahk 2 ve 5 odah daireler 
Emniyet abidesine beş dakika mesafe

de jandarma mektebi yanında Nazlı apar
tımanmda bütün konforu haiz iki ve beş 
odalı daireler kiralıktır. Saat 17 ile 20 ara 
sında 1063 numaraya telefon edilebilir. 

4752 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -§ Lorel . Hardi Hovardahkta § - -Türkçe sözlü : ---- --.., ı 11111ı111111111111111111111111111111 ır-

l1 L U S - 20. inci yıl. - No: 6606 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

S ORKESTRASI VE : 
: BÜTÜN VARYETE PRO- : 
: GRAMININ 1ŞT1RAK1YLE : - -- -:E Yernek Fiyatı meşrubat hariç : 
: peşinen S liradır. Msalarınızı : 
:S tutunuz 4762 :S 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt: 

Ankara Memurlar Kooperatifi 

Mağazalarında bulursunuz 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bu Hakikatı Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BlOGENlNE 

kan ve derman haplarile sigortalaymız. 
BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, ittiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz -bir devadır. 
~IOGENINE; daima kam tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir, hariçten gelecek her 

türlü mikroblan öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamla§tırır, zekayı 
yükseltir. !lel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BIOGENINE; kullananlar katiyen kardan, kıttan, soğuktan ve havaların değişmesinden 

müteessir olmazlar. Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthiş 
akibetlerle neticelenen GRiP, nezle, enfloenza, sıtma gibi hasatlrklardan korur. Bu hastalık
lardan korunmak için büyüklere sabah, öğle, akşam birer, sekiz yaşından i.istün çocuklar 
yalnız sabah, akşam birer BIOGENINE almalıdır. Hasta olanlarrn kurtulması için de bu mik-

tar bir misli arttırılmalıdır. Her ecnazede bulunur. 7292 

YENİ SİNEMA 
Bu Gün Bu gece 

John Boles ve Barbara Stanwick 
tarafından oynanan senenin en nefis 

A§k - lüks ve ihtişam filmi 

EBEDİYEN SENİNİM 
Fransızca sözlü 

Seanslar: 
14,30 - 16,30 - 18,30 gece 21 de 

-----
10 ve 12 de Ucuz halk mai neleri 

HALK SİNEMASI 
Bu Gece 21 de 

Esrar - heyecan ve macera şaheseri 
ŞA.NDU'nun SON ClNAYETl 

Gündüz : 

Sabahleyin 10.30 - 12.30 da ucuz halk 
matinesinde ve öğleden sonra 

14-.30 - 16.30 - 18.30 da 

T ARZAN ve OGLU 
Türkçe sözlü 

Johnny Weismuller - M. O' Sullavan 

SUS SİNEMASI 
Bu Gün Bu Gece 

Türkçe sözlü büyük heyecan 

ve macera filmi 

T ARZAN ve OGLU 
Seanslar: 14 - 16 - 18 Gece : 21 de 

10 ve 12 de ucuz halk matinesi 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yaz1 İ şleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü: Naııit ULUG 

1 ULUS Basnnevi ANKARA 

~ / ı ~;...;=====================================================================~ 


