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Ses Milli Şefin seyahatı 
Yazan: N. A. Küçüka 

alk Şarkta bir tetkik se-
Yalıatiuc çıkan Milli Şe

Or· fimiz, dün Ankara halkı
A· ııuı sıcak 'e samimi al-

kışları içinde bük Cımet 
at ınerkeziııc dündli. ütc

ruat de11beı i memlcl~cti ve h::ıl
kı yetiade görmeğ"i 'o 

nebi tetkik etmcği ,.iar ittihaz 
Kıs:l eden biiyük ~efimiz bir 

kı.. diy~rı olan ,.ark 'i
diler lfi.yetlcrimizi me,·simin ha

kiki renk ve siması içiıı-

sebatının ÇP1iklı•şıııiş bir 

ifadesidir. Bu PRerlerin 

büyiiklii~ilnti, 'l'iirkiycain 
lıa ''asını teuef fü:; etıne

ycnlPr 'e bizim içimizde 
yaş:ıımyaııl.ır, icabe<len öl
çü içinde takdir edemezler. 

d rl de görmek maksadile bu 
ınld seyahaılerini yapını:;lar

dır. l >evlet reisimizin, bü-
ve tun Layntındaki miisel el 

'e büyük muvaffakiyet-
5 ,.e lerinin sırrı buradadır. 

H~r şeyi olduğ'u ~ibi ye-
4,00 rinde görmek Ve halkın 

içine girerek onun ruhu-
5 <Ve na nüfuz etmek. Halkla 

Yaptığı \'nsıtasız f Pnws 
O ,·e l:.ır ona devlet iJare~inde 

(!n Labctli ilham kaynak
larını verir. O bu ~tıretle 
bütün memleketin mü:;;-te-
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tek duyğu ve müşterek. 
ihtiy:ıcımn en gizlı nok
talarıııa kadar nüfuz eder. 
l)aiına en yüksek me~u
liyet m:ıkamlnrınd::ın ida
re t>ttiği yiiksek memle
ket pol'tika~ının eıı <;e
tin zamanlarda bile mu- ~ 
''affakiyctle neticell'nme~i 
işte bundan ileri gelmiş
tir. 

Eski devirlerde bu mcv
simdo memleketin şark 
hudutlarına kadar gitınek 
rıe kadar mü\küldii bu 
Yorucu 'e uzun mesafeyi 
katetmek için ne kad:ır 
Uzun zaman ,.e ne kadar 
enerji sarf etmek lflZlındı. 
Şimdi nilıavet bir hafta 
bile olmadan vP gittiği 
Yerler<le uzun uzaJ.ıyn 
nıuhtelif i,.leri tetkike de 
iınkAm bulduktan sonra 
ınerkcıP dönmektedirler . 
lnöııü yaptığı hüyük eser
ler sırasında bu bUyük 
fi.bide ile de hakkiyle if
tihar edebilir. ÇUnkü eser, 
Onun mütemadi say ve 

Onu ıı hii kfı met rebliğ'i ile 
Ctimhuriy<'tın ba~udığı 

hu esc·r zengin ıucrnle

ketler ölçüsünde umuınt 

bir demiryolu politikası

nın tabii bir neticesi t~
ltd~ki edilelıilir. t~ak:.ıt 

lıizim memleketimize göre 
bu işin azauıt!tli lıir hu
susi~ t')ti vardır. Yıllarca 
süren uzun harıl: memle
ketin lıütiiıı maddi kuv
\'Ct1crini insafsızca kemir
miş ve tükı•tuıişti. Hüku
metin mes'ul adamlarını 
hekliyen ,,e derhal yapıl
ına~ı ieabed11n biulerce iş 

vardı. Yeni bir devlet 
yeni lıir :;istem \'e niha
yet yeni Lir hayat kuru
yorduk. Memleket dışın
<lan sermaye teJarikiniıı 
acı tecrülwlerinin ıstırabı 
henüz dudaklarımızda ya
şarkPn talıiatile bundan 
şiddetle çekiniyorduk. Her 
~eye rağmen ayn kta du
ran Tiirkiyeye hariçten 
:::crmaye tedarik etmek 
belki o ıam:ın bizim ~art
larımn içinde mümkiin de 
değ'ildi. Bizim yalnız. tek 
bir hazinen)iz. \'artlı. Ona 
kuvvetle ııiifuz etmek, 
toplamak ve nihayet bir 
kuvvet halinde telıarüz 

ttirınck lfızı ın<lı. Milli 
enerji . işte At:ıtlirk'ün 
büyük hHknınet reisinin 
biricik d:ıyandıg-ı en sağ
lam ,.e en h·1kiki kuvet 
bu idi. Hayal g-ibi görü
uen şeyler bir demir ha
kikat halinde her sene 
bir p:ırça daha tahakkuk 
ederek Erwrum'a varıldı. 
lşto eserin biiyüklii~ü ve 
derin hususiyeti burada
dır. Bu bü) ük iş tauıa
ınile Türkiye halkının pa
rası i Turk işçilerinin eme-
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Fin kıtaları, çek'len usla 

ediyorlar 
p 

Rusya, lın nya~ n y r~ım iste~i, re~ c ı al~ı 
Ankara 24 (A. A.) -

Leningrat askeri ınmta

kagı kumandanlığının telı · 
liğine göre ::?3 Kfrnuııu 

~vvclde uıiibiuı bir tı~di:;ı-~ 
olmamıştır. Bazı tavvare 
harekatı olmuş, 1 G Fin 
tayyaresi düşürül mü .. tnr. 

3~0 Rus tay~aresi 
Ankara 24 ( A. A. ) -

Helsinkiden bildiriliyor: 

Ankara 24 A. A. -
Başlayan kar ve fırtı· 
na ricat eden Sovyet 
askerlerinin vaziyeti
ni büsbütüR müşkül
leştirmektedir, Fin kı· 
taatı, İsveç hudnduna 
ve şimale doğru çe
kilen Rusları takib 
etmektedirler. Binler
ce Rus askeri Fin hat
larına iltica etmişler· 
dir. 

f inlan~iyaya yaı ~ım 

Garp Csp~esin~e 
vaziyet 

Ankara. 24 (A. A.) -
Ha\a8 bildiriyor: Hünkfi 
giin ve ırece garp cephe
ıindc vazi~7et f evkaJftdc 
sükunet içinde geçmiştir. 

Yalnız :Mozelin ._arkınd, 
Alınan keşif faaliycıtleri 

gürülmti~, kiiçiik bar. jlar
da her iki taraf biribirine 
top atmıştır. 

Ilavaııın sisli olması 

dolayısilc ha'<'- faaliyeti 
olmauıı~tır. 

Dünkü gün Helsiııki

de ha,·a faaliyeti olma
mamıştır. .Fakat SovyPt 
tayyareleri askeri olma
yan şehirleri ''C sivil hal
kı borubarduman etmiş· 

tir. 

Dört giindt'nlıeri Hus
ların 36 Fin t:ıyyarı.: si 

düşürdükleri bildirilmek
tedir. Halbuki lıir Fin tay
yare.ıi bile diişürülnıemiş, 
350 Rus tayyart>si .. t>hir
lerimiı üzerinde u~.mu~
larsu da hava <lafi topln
rının ateşleri karşısrnda. 
bir şey y:ı.pamanıı~lardır. 

Ankara 24 A. A. -

Birleşik Amerika eski ln~ilizlef ~9 ffi8YIO 
Cumhurreisi, Finlandi-

1 yaya yüz bin dolarlık ~Ô ecek Hr 

ği ve Türk mülwııdisk

rimizin zckfl kudretlPri ve 
onun ba~ında buluııaıı 

iradesi yük::;ek hükfıınet 

adanılarının ı::ftylariyle vii
cuda gP.tirilıııiştir. 

Aıiz ŞF-fiıniz.in, Sı \as
ta te\'aklrnfları Psıwsında 

ikinci bir çek gönder· 
miştir. 

Stalinin yardtm tala~i 
Londra :N (RaJyo) -

Amisrerdamıhın bildirili
yor: Strılin Fin seferinde 
Bitlerden yardım L tl1miş
tir. Hoytt·riıı altlığı ha
berlere göre, J1us donan· 
masm:ı yardım için dört 
Alm:ın geınbinin bchrnehal 
gönderilme$ini i. temiştir. 

Alman erkanı lıarlıi-

Türk saıı'at z(·kfısmırı il'- yPsi uzun bir miiıakcre-
tihara d<·ğer bir ftbidesi uc>n sonra kendileı ino lü-
olan büyük atl'lyu karşı- 1 zuııın dolayı .. ile Lu grmi
smda Türk _frn adamla- ı leri vereıniyeceklerini bil-
rına kar~ı ıdınr buyur- dirmişlerdir. 

- S~!!U 2 !nci sa.yfedo -: 

Ankara 24 (.\. A.) -
İngiliz resmi tebliği: Şimal 
dcııizindt'ki gemileri daha 
iyi korumak ,.e .\lman
yay:ı karş ılık olmak üzre 
anıirallık uaire:si lngilterc 
''e lskoçya sahillerine ma
yin dökülmesine karar 
vermiştir. 

Batan vapurlar 
Ankara 24 (A. A.) -

lngiltcredt· ıı lsveçe kömür 
yüklü giden ,.e mayına 
çarparak batan iki genıi
dt~n yedi kişi kurtarılmış-

nr. 
1500 tonluk bir lngi

liz ':ı.puru: İngiltureııin 
garp ::iahi11erinc1c kayahk
lara ı.;arparak batmış ve 
mürettebatı kurtarıluıı~tır~ 
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Birinci dünya harbin .. J 

d P. yıldırım ordular gu
ru bunun H.ılep mc m ilin e 
ı\n t<:ptuı c rzak sc' k edi
lirken a\çakoyunlu i:tas
y onund asl...(•ri se' k nıe
ıııuı ıı idim. 

Başt:ı. ı l"'arrı ~td·
rii bry olılupı lı:ıldı~ bü 
tiin Anteplil r tedarik et
tikh>ri torl al.lr dolu buk 
d:ı yları 010111' y: rak tel
lı<>şara 'f· hatta i.:tasyn
na k:ıdar ta~ ) oı lar Jı. 

Yazan: Yasin Kutluğ 

!ardan sonra - O "\·aktın 

Bağ"<lat şinıendüfcrinin di

rf' ksiyonunu II:ılPptc icla

re c:dcn d l ökneıı) tara.
fııı dan tıiccarl:ıra bir va

gon 2:.J madeni altun li-
rny.1 mııl .ıbil verild iği 

hal lt> yıld ı rım cırdular 

gıı rul.nııı un erz:ıkşız kal
ıııar11 ısı için Anteplilerin 
omuz arında taşıdıkları 

zahireyi lıu Buretle 8<'vk 
Ptıııf>l, t rn başka ı;are hu
laınadığ ınıı :rnlatmay:ı ça
l ışırkrn - i ş topal İ s ııı : ıi l 
H al,k ı l'aşaya katlar ıla

~·a n dı. Hıııı tla ıı ütt•::ıini 
ibtad (Akagüıı<lüz) söy
lesin. 

dukları yüksek takdir 
Londra 24 Radyo - onun için nihayetsiz uir 

Papanın önnmüzdeki kuılrrt 'c hareket vesile-
. si ola.cıktır. 

Perşembe günü Ital· Aııkara'dan itibaren 

ya kralının ziyaretini eızururn':ı kad:ıı· uzanan 

iade adeceği Vatikan- me. c.fe iç'flde Tü rk mil-
. !etin n ;-;( fin kaı, ı gös-

dan bildiriliyor. tt rd l°'i <l in nıu ha blwt 
' l' :ıl.ık t 1 ı ınillethı kal

ı ~ar ~ey' eti 
usyaya ~are~et etti 
Ankara 24 A. A. -

Bir Bulğar iktisat he
yeti Sovyetlerle hava 
yolu ve deniz ticaret 
anlaşmasını imzala -
mak üzre Moskova ya 
hareket etmiştir. 

biııin ona ha ı ne kadar • 
aı:ıl. ı ... a : ,.: 1 ... lık duv. . . 
ğ'ularilt.' d : ı olduğunun 
haı iz bir if aı..lu~idir. ( ' ün-

s 

kii -O Liziııı au('CC devlrt 
rei:>İ n'z d•t-il, lıt-r türlü 
ihti:-; 't• lıblrıin ken
oi:-iııdı· r ıha\ ı t lrn l d ıı l'Tu 
kuc1 ı b' ~ arlıg-ımızd~r. 
Ttiı k n i' l · i on ıı n h iı v i
~ f' ti n<l · ıfafh. in i bultlu-
ğ'un i n d \ ıdır ki .Mi-
li ı..: f rı i ı. ·lfütiin Türk 
' ataııda:;l.ı ı oının <•mrin
<l e ıııutig bir :ı ::ıkr.r<lir. 

N. A. Küçüka 

Anlı. r ol.'r: k bir ka
ra çud ı r hazırlan nı ışt ı. 
.Mevcut a sklı i malzeme 
ve g-elen t' rzakla bu ç·a
dır !..loldu ve ta \itı . Yağ

murdan açıktaki buğday
lar olduğ' ıı yerdy ye:;-er
rueye lıa şladı. 

Her gUn is te ııile n va
gon ihtiyacına cevap bile 
Yerilıniyor<lu. Aııcak mür

Papa slJlh için tavassutta 
bulunuyor 

fv1arrlin Asliye 
ırıah ernesinden 

şit pııı a r va :.ıkçak:ıl e İti J Ankara 24 A. A. -
tasyoııl:ırıua Hiccarlara Amerika Cumhurreisi 
t!ıhsis t'Clilıııiş \':ıgonlar 1 
h er katarda :::.ıral:ı ıı ını:ş Ruzvelt, Nevyork baş 
gicliyordu. Buna ta.ham- paskaposuna bir me~
ınül ecleuH·Jiuı. O zaınao tup gönderek Teyliri 
!sta:ı.yon rnüdiirü olan b t .. V t 'k d 
Araı~ar:ıkile : a,rkadaş uu ü ün gun a ı an a 
akşam <Jizpı~z i~yonda lıaş - kalmağa memur et
ka istasyonlara sevk olu· tiğ·ini bildirmiştir. 
nacak ne kadar vagon 
\ arsa bıınln n der hal ke
secek ,.c uı~vcut crzakı 

yüklet ec<'ğim . 1 tm;yon 
m üdiirii rıw:s' ıı l olıırıız eli 
ye mu ,•:ı fakat Ptııı ed i. Fa
k at beıı o geceki katar
dan zorla on \':tgon ke::ı

tirı..liın . Etraf küylcrlıeki 

Ankara 24 A. A. :
V atikandan: P a p aı 
Romada bulunan kar
dinallarla kilise erka • 
nının Noel tebrikleri-

ni kabul etmiş, harbin 
f enalığıodan bahse
derek alakadar hüku· 
metlerden şe ref l i 
bir sulh yapmaları 
için şartlarını bildir -
melerini söylemiş ve 
Teylirin tayini Ame
rikanın sulha olan hiz
metini tebarüz ettir
diğini ilave ederek 
Amerika Cumhurre
ısıne teşekkür etmiş

tir. 

ilbeğ'li ve tükmenlere ha
berler yolladım. ()Iu ~tafa 

Kemal Paşa) ordularına 
erzak götürecek vagon
ları doldurmaya yardı rn
hırım ist diıJ). Ve bir gün
de iş i tamamladım . Buğ 

da) J:m . e' k ettim. Amma 
b eııi ınabfu1,tu 11:.ılebe is
t e<li!t,.· r. ('ok ı;e t i ıı bOrğu-

a din Vakıflar müdii 

Umum Neşriyat ve yazı 
işleri Müdürü 

ire t Bayar 

Vnkfı Ciaal 
~C) lı ııH lııııet Ail 

,, " ,, ,, 
,, .. , 

~alıkulu Bey 

" " 
,, ,, 

,. " 
" " ,, ,, 

Baııı illi ~I ese idi 

~~-------~ l'irdos lı:ılıç ei!i 
Bağ 
Sulu hılıı;e döııiiıı 12 
1:? lıist,Pdcn hir hi:ssc 
clcgi rıııı n 
K ırrıı ızı lıalıı:esi 
Yarını is tiftah degir· 
men 
Carı k c lıir ve seğir " o 
w li hey balı çeı-;i 
Jl :H~i öıııcr l>tılı çcı:: i 
1ı. ' ni c· tliıl h:ılıc; eı-i 
A ~ rıi lıinıı i lıa lı~· csi 
lı ir lıap hane 

r ızı l tf'peııi n t e l şiriz zcr
gı 'ekili n ı lımet lır. y:ır ta
rafın lnn :ı~· la n ıııira~ç.ilik 
d a ' :ı ııı h \ e:r •:::e: dPn lıan-

sı·rıın ın :ı lwl ikam<'ti ıııec 

lı ııl oldıığ'u lı ildiriluıiş ve 
m<·zbun·uin tereketlen mül
kiyt't \e intifa hakkını 

btem<·k iizerc kendi~iae 

i!frncn teb l iğ'at ifasina 
ııı ahk(1m1.:e 1 k :ıra.r vorilc
n ·k m:ı!ık( nıc dalıi 15/ 1/ 
u.ıo git nıilı(' bıra kıluıı~ ol
dug-uııdan ınezkür g-iinde 
bıl' t•k • le 'ı y:t Lila::-ala 
gt·lıııedig-i takd iı de ıııül

kiyt·t Iı u;kıııı kabul t.' tm iş 
sa) ılac:ıgı ııan 9lıınur. 
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uı\'rkinü 
s ıi kuri İ•üyü 

ri kııı i ' c ı·o
lt l h. il kü\ Ü 
Sl ri 'ı tiri 1-Ö~ ii 
11 j·r hüjiı 

, l. tı 1 il J,ö~ Ü 
lI nnıidi c: ıı ii nıtında 

Mardin 
Ulus ~es i Matbaasında 

bas1Jn11ştır. 

Yukaml:ı ,·akf:ı ait evM f ı yazılı yerlerin ilın l c, te rndid 'e yı· z r ık w refile 
yapılan uıüzaye<lelcrinde t alip çıkııı:ıdığ"ııHlan lııı ç;ünden it ·ı ur< n 1:; <rii n ırı üddet
~·e11idı•n ıniiz:ıycdeyc çı karılrna tıına ,.e billlt's:ıp ihakııin :.8/1 :...1 ( 3!J J'c rşr ıııbe 
giiniin<le vakıflar idaresine gelmeleri ilAo olunur. 18-21-25 

25-12-939 Paza rteai 

12,30 Proğraın ve mem

leket sa:ıt :ıyarı 

1 ~,35 Ajans ve Meteoro
loji haberleri 

1:?,50 Türk müzig-i -Pi 
rn:J0, 14 :\lüzik Hafif 

1\1 üzik - PI 

18,0U Proğram 

18,0;) Mrmlel et saa t A
yarı Ajans ve Meteoroloji 
habr rlc ri 

1 8. ~fJ l\liizik Rauyo caz 
orkestr.ı ~ı 

1 U,OO Konu~ma Ormanı
mızı taııiy :ı lını \ 'C tkoru
yal i rıı 

19, 1 :> Türk müzi ğ"i 

20, 15 Konuşma t eruiye 

20,30 Türk müziği Fasıl 
heyeti 

21,15 Müzik Küçük Or

ke:::ıtra - Şef: Necip Aş
kın 

~2,00 Memleket S a a t 
Ayarı Ajans Ziraat, Es 
lıauı tah dlat, kambiyo
oukut borsası fiyat 
2~.~0 i\Iüzik Kü~~ük Or

ke~tra 'Yukarıdaki proğ
raının devamı 

2~.!\5 MUıik ~chubert 

Bitmemiş Senfoni 
28,00 Müzik Cazband 
23, 25, 23, 30 'Yarınki 

J>roğ ram v fl kapanış 

lraııca Saat 12,00 ve 
l'i,30 de 

Arapca: Sa:!t 12,15 ve 
17,45 tle 

l•' ra rısızca : Saat 14,00 
ve ~ 100, da 
Ell erıce Saat 13,45 ve 

18.45 de 
Hul!.!'arca. $aat 14,HO ve 

18,HO da 

Mardin icra . 
dairesinden 
~Iurdi n Hazinesine Dj 

4/937 günlü iliinıla 144 
lira 55 kuru~ vermeye 
uorçlu l >crlıı~$ip~ f'Ski ln-3 
hisarlar uıe ıııuru Ilor~iuin j 
mah:lllı ikameti meçhul 
olduğundan k<'ndi ~ine il!i
ıırn tebliğat yapılmasına 

karar ''erilrni~ oltluğ un
dan borı;lu işbu ilfm ta
rihinden itföaren bir ay 
zarfında itirazda bulunmaz 
n 1ya borruııu ütlr•ınrzse 
cebri icraya d<· ,·aın ol.u
n:ıcağ ı ihbar olunur. 
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