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Başvekilimiz kıymetli bir nutukla Milli tasarruf ve yerli mail haftasmı açtı 
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• 
. iktisadi hayatımızın değerli bilançosu 

Doktor Refik Saydam diyor Ki : 
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Milli Sel'in etralında tek kalp 
• • • ı1 .. • .,... • ,. , r· . .' /'· ~.··-· "' '" ~'?tir··~\"''~ .. · ..... : · · · 

ve tek vü<ul callşan milletimiz 
1 ... • • • , .. ,, • • • ··~ • • • • • • 

halinden istikbalinden emindir 
Ankara Halkeuini dolduran halk Baıuelrilimizin nutkunu dinliyor 

Hükumet müteyakl<izdir 

Yersiz ve sebepsiz sepekülatif fiat 
jereffOlerine hiç bir suretle 

meydan verilmiyecektir 
BqnldHmis Dr. Refik Saydam onuncu 

--.rnıf ve yerli malı haftamı dün ... ı 16 
da Ankara Halkevi'nde söylediği çok kıymetli 
bir nutukla a · · 
Dllftü'. ·ı·ttrkiye'mn ekonom ki mı anı-
lar ve hidiseler zikriyle anlatan ve her cümlesi 
ıürekli alkışlarla karşılanan bu değerli nutku 
aynen dercediyoruz : 

Aziz yurttaşlarım; 
. Bugün, onwıcu tasarruf ve yerU mallar 

Milli Şef'in 
seyahati 
Kayaeri, 12 a.a. - Reisi

cümhur ismet lnönü bu sa
bah saat 9 da hususi trenle 
ıehrimizden geçerek Sıvu·a ... 

haftası başlıyor. Artık bugün, milli bayram 
günlerimiz arasında yer almış bulunmaktadxr. 
Bize verdiği sevinç kadar, manası da büyük 
olan bu haf taya girerken, hepinizi hürmetle 
ıelirnlanm. 

81Jfvekilimiz Doktor Relik Saydam 
mıflmnu .öylüyor 

Sıv8s, 12 8.8. - Reisi
cümhur ismet İnönü saat 
15,30 da hususi trenleriyle 
ıehrimizi şereflendinniıler 
ve otomobillerle ufak bir ge
zintiden eonra Erzurum·a 
müteveccihen yollanna de
vam ebniflerdir. 

Sanat yolunda 

Partimizin ~ok güzel 
bir teıebbüsü 

Gönderilen ressamlar 

nefis eserlerle döndüler 

DOn toplanın jüri bir ~ok 
eserleri müklf allındırdı 

Cümhuriyet devrinin geçen mesut 1 
lenelerine baktığımız zaman, bu bay • 
ramın minasını anlamakta güçlük çek
ıneyis. Milli iktıaat mefhumunu türk 
yurduna sokan, bu mefhumu türk var
lıfında yerleıtiren, türk cemiyetini 
ve tUrk ferdini iktıaadi zihniyetle ça
htmıya sevkeden, türk devletini her 
labada olduğu gibi iktısadi sahada da 
iptidatlikten kurtarıp programla ça • 
lıpn modern bir devlet haline koyan, 
cümhuriyet rejimi, cümhuriyet idare
ai otmuıtur. Cümhuriyet Türkiyesi, 
her türlü dahili huzunuzluk ve ni
faktan uzak ve tam bir ahenkle biribi
rini anlıyarak, daima ileriye doğru 
yilrüyerek çalıpn ve temiz çiftçileri· 
le, memleketin her tarafını biri birine 
bağlıyan demiryollariyle, vatanın bil· 
ti1n k8ıelerine yayılan ve mikdarı 
g\lnden güne artan f abrikalan ve ae • 
neden seneye genit inkitaf hamleleri . ~eı~larımızın, yurdun her k<Sıe· 
kaydeden iç ve dıt ticaretiyle, işletil - sın~ gorerek, tanıyarak ~ıer. v~rmele
meıine her gün daha büyük gayretler rinı bu ıuretle o~lardakı mıllı. sanat 
aarfolunın madenleri, milli bankaları. ruhunun daha realııt olarak tnkııafını 
deniz nakliyatı hizmetlerini gören ve müm.k~n kılmak maksadiyle, C. !!· 
büyümesi için elden gelen gayret esir- ~artısı tarafından geç:~ ~en~ t:rt~ : 
genmiyen deniz ticareti filosu ile bıne batlanan yurt gezısının ınkıncısı 
heybetli bir iktııadi varlık levhası bu ~ne y~pı~mıt ve muvaffakıyetle 
arzetmektedir. İtte bu levhanın ifade netıcelenmııtır. 
ettiği mlnadır ki, bugünkü bayramı - Dör~U Ankara'dan ve altısı da Is • 
mızda göğilılerimizi fahir ve gurur ile tanbul dan olmak Uzer~, b~ yıl ~a .on 
dolduruyor. hepimize atiye emniyet ressamımız, on muhtelıf vıliyetımıze 
ve imanı ve daima daha ziyade çalıtma yollanmıttır. . .. 
a k

. · 
1 

r Bunlardan, Ankara Halkevı Guzel 
rzu ve zev ını aşı ıyo . . 

B h k t . .. 1 yurdumuzun Sanatlar koluna menıup olan Refık 
u are e ın guze . H • M l'k Ak 1 s· 

h k.. · 1 '-- "ımsenmesı'ne Epıkman atay a, a ı ae ı · er oşesıne yayı ıp U'Cn . 
millt iktısat ve tasarruf mefhumunun (Sonu S inci say/ada) 
ve yerli mala rağbet ve iltifatın yurt-
taşların dimağlarında kökleşmesine, 
büyük kliç\ik her tlirkün görü' ve du-' 
yu" tarzında iktısadi bakımdan hayu
lı inkıUnlar vücud bulmasına df'!~erli 
y~rdımlar1 dokunmu~ olan milli iktı · 
tat ve ta!ı.rruf cemiv"etine bu havram 
pUnUmUzde hnzurunuzda teşekkür ve 
t"ltdtrlerlmi beyan etmekten zev1' 
duymaktayı...,. 

( Sonu 4 anca saylad•) 

Tüık Hava Kurumu 
Genel Merkez toplantısı 

Genel merkez heyeti 14.12.939 per
ıembe günü saat (10) da altı aylık 
toplantısını yapacağından sayın üye
lerin kurum merkezinde bulunmaları 
rica olunur. 

SOVYETLER BİRLiGi 
Cenevre'deki onüçler komitesine 

RED CEVABI VERDİ 
Paris, 12 (Rad:ro) - Sovyetler Birliii hükümeti buıün CeneYN'deki 

13 ler komitesinin, Finlancli:ra harbinin durdurulması için :raptıfı müra
caata cevap vennittir. Sovyet hükümeti B. Molotof'un imzasiyle gönder
diti bu cevapta, yapılan davete tetekkür ederek, Halk Komiaerleri He
yeti reisinin (yani B. Molotof'un) 12 aonteırinde verdiii nutukta tasrih 
edilen sebepler dolayqiyle Cenevre müe ... seainin :rapbiı bu müracaata 
red cevabı vermeie kendini mecbur addettiiini bildirmektedir. 

Fraıuu BGfllelrili B. Dalatli~ 

FRANSIZ • 1 NGI LIZ 

MALİ ELBI RLIGI 

Sterling ve Frank 
piyasasında hl~ bir 

dellıiklik olmıyacak 

İki memleket birbirlerinin 
ilhalibnı tahdit etmlyecek 

Londra, 12 a.a. - Maliye nazırı Jo
hn Simon, avam kamaraıında ıu be· 
yanatta bulunmuttur: 

Fransız ve inıilu maliyeleri ara
ıuıda iki memleketin malt elbirliii 

(l.om J. llacG •llal1•). 

Finler Rusların Murmansk 
hava üssünü tahrip ettiler 

Ladoga gölü civarında da 
beş Sovyet bölü~ü imha edildi 

Ruslar yeni bir taarruz hazırlıyorlar 

Souyetlerin Murmanalı laaoa iiaiinii oe #inler iaralından 
Sovyetl.,.den geri alınan Petaamo limanını gösterir harita 

Helıinki, 12 a.a. - Finlandiya tayyareleri muvaffakiyetli hava 
harekitında bulunmutlardır. Bir fin ha't'a filoau, Murmanık ha· 
va üaaünü tahrip etmiıtir. 

Finlandiya •öllerinden biri 

C. H. P. Umumi 

idare heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partiıi umumi 

idare heyeti dün öjleclen evel haf· 
talık mutat toplantımu yaparak 
Partiyi ilailendiren iıleri aörüımü' 
tür-

Finlandiyalıların tayyareleri, Suo
mus • aalmi yakınında büyük bir tank 
kolunu müeaair surette bombardıman 
etmittir. 

Finlandiyalıların ağır toplardan 
milzaharet gören bomlprdıman tayya· 
releri, Karelie mıntakuında Terijo • 
ki • Viipuri demiryolu Uzerinde bir 
zırhlı tren ile bir tank kolunu tahrip 
etmiıtir. 

Şark hududu boyunca bUyUk tay
yare fuliyeti olmuıtur. DU§man tay

(Sonu S inci sayfada) 

Deyli Ekspres'e göre 

Almanya Hollanda'ya 

kq iyice bastırınca 
taarruz edeceknüa 

-Bu• ~in de HoDındı su 
haltının donmasını bekliyormuı 

Londra. 12 a.a. - İngiliz guetelc
ri askeri sahada bilhaısa Hollandanın 
vuiyetiyle allkadar olmaktadır • 

Deyli Ekspres gazetesinin ukert 
muharriri diyor ki : 

· Sona 1 Onca ıay/114•) 
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. Bugün 
kara 

harbin 
o 

ıbeti ve a 
Tak s 1 

rı 

tan zil at 

ULUS' 

ferin e 
apıl ı 

Yur~ta C. H. P. 
lk:ongreleri 

Daima daha dikf<atf ive idaren ! 

Bugünkü harbin birçok bakanlar
dan. kendisine göre hususiyetleri 
vardır. Geçen büyiik harpte daimi 
bir yangın ve cehennem manzarası 
arzeden garp cephesinde silfıh pat
lamadan geçen günler çoktur. lteri 
karakollardaki nöbetçiler, yıldızla
rın göz kırpmalarından mülhem o • 
lup tnbiatin büyüklüğü kar§ıııında 
§İİr ve tefekkür saatleri bulnbilecelt 
kadar bol vakte maliktirler. Bunn 
mukabil cephe gerilerinde ve de
nizlerde ve bitaraflnr memleketin -
de harp bütün kuvetiyle devam e
diyor. Fakat bu harbm istihdaf etti· 
ği nokta, muayyen ve müsallnh bir 
dü~anı imha etmekten ziyade her 
iki tarafa kal"§ı belki de iyi niyet 
besliyen bitaraf memleketler ahali
sinden masum ve günahsız insanJn
rın imhası ve bitaraflarm memlc • 
ketlerini karıştırmak gibi bir man
znra göstermektedir. Bu itibarla bu 
harbın §ekli, geçen muharebeler • 
den çok daha ziyade insani ve me
deni değildir. Almanya - demok
rasiler harbınm ilaniyle beraber her 
iki tarafa bitaraflıklarını bildinnit 
olan devletler ve harp dı§rnda ka -
lan devletler kendi emniyet ve ma
auniyetlerini korumak ve kurtar
mak için, büyük mü§külat içinde -
dirler. 

Necibali KÜÇÜKA Beynelmilel PrtL!r dolayısiyle, ithalit Sinop, 12 a.a. - Sinop merkez kaza 
zorluklarını bertaraf etmek için tevesaöl 

{ Genera 
radyoda 
bir kon 

Hollanda ve Belçika bunun en 
hazin bir misalini teşkil ederler. Şu 
on gün içinde yeni tahaddüı eden 
vaziyetler artık klasik zihniyetle va· 
ziyeti mütalea eden diplomadan fa· 
§ırtacak derecede ehemiyetli ve §Ü

mullüdür. Dünyanın teknik ve kül
tür itibariyle en büyük ve en ileri 
devletleri muharebeye ba§ladıktan 
sonra bunun ne derin ve geniş bir 

ihtilatı olacağını tahmin etmel· güç 
değildir. Henüz tasavvur edilen ih
tilatlar tamamiyle vaki olmuş değil
dir. Bunun için zıımanın seyrini ta
kip etmek gerektir. GöninÜ§c göre 
günler ve aylar geçtikçe harp daha 

• d edilen tedbirlerden rnada, hayat pahalılı- parti kongresi dün bölge müfettiti-zıya e §iddetini ve geni§liğinr artı- tına miiessir olabilecek mahiyetteki diğer nin iştiırakiyle yapılmıştır. 
racak. Ve azami haddini bulacak- lıi r takım unsur ların hatta maddi fedakfi.r- K d"l kl ·· 

Y 1 h lıklnra da katlanmak suretı'yle ortad,n kal- ongre ı e er uzerinde alakadar tır. a nız er vesileyi fırsat saya- ~ d • ı "d · l · · 
dırılması için hiiklimetçe gayretler sade- aıre crı mu İlr erının verdikleri iza-

rnl· maddi ve manevi bir müdahale dilmckte ve kararlar alınmaktadır batı dinlemiş ve yeni idare heyeti ile 
yolu bulanlnr bitaraflarrn hak ve Bu meyanda bilhassa ithalilt takas prim- ·r 

. l . . !erinde yeniden tenzil : t yapılması dü!iünül- vı ay~t lkongresine iştirak edecek de-cmnıyct erınc rıayet etmek istemez- miiş ve tatbikata geçilmiştir. legeyı seçtikten &onra mesaisine ni-
lcrsc muharebe vaziyeti içinde has- Haber aldığımıza göre, Ticaret vekili- hayet \ıermiştir. 
snsiyetinin son derecesine gelmiş 0 _ nin rei sliği altınıia toplanan Maliye ve Ti- • 
lnn cihan efknrıumumiyesini aleyh- caret vekaleti ve Türkiye Cümhuriyet Şıbinka.rahisar C. lf. P. kon17resi 
1 • M.~rkez . ban~asiyle ~akas limitet şirketi Şibin karahisar 12 a.a. _ K b erıne çevirmek gibi bir ihtim:ıl ku- nıwne.,sıllennden murekkep heyet bu hu- . . .: azamız 

Milli Ekonomi ve Artırma Kurumu Genel BD.!.kanı, .B ... Idı:~oi.r 
Mebusu General Kazım Özalp, dün akşam Ankara radyosunda 
Onuncu Tasarruf ve Yerli Malı haftası dolayısiyle enteresan bi• 
konu~ma yapmıştır. Bunu, aynen sütunla.rnmza alıyoruz: 

vetle vnriddir. Bunun manzarasını susta 11 kll.nwıuevel 1939 dan muteber ol-ı parti kctngresı dun tE>planmı,tır. Kon
gayct vazıh hatlariyle uzaktan ve ma.k üzere takas primlerinde aşağıdaki ten- grede kıazamız kaymakamı muhtelif 

ı d zıl .. tın yapılmasına karar vermişti r: işler ~rinde delegelere izahat ver-yn un an se:ı:mekteyiz. 1 - 2/7005 sayılı kararnamenın (3) ün- . 
I cü maddes~ d:ıhil cnıerşanjabl tz kaslnrda, mış ve •yapılan dilekler tespit olun-
:-!er devlet l:enrli hududlan için- !thııl~t ve ıh acatta (10) ar puan tenzil&t muştur. Yeni idare heyeti seçımın-

Sayın yurttaşlarım; 1 olur&a ofoun, yerli malını tercih ettL 
Onuncu tasarruf ve yerli malı haf- Bir tıraftan da milli sanayiimi.zin illll-: 

tası bugün başladı. şafına çalışıldı. Hüklimetin ve mille 
Yurdun her yerinde kutlanan bu tin müşterek gayretleriyle memleket 

hafta, memleketin ekonomi sahadal:i te az zamanda giyecek ve yiy~ek ilı 
terakki v~ziyetini gözden geçirıneğc, yaçlarımızı karşılayan sanayi mücıa 
bunun için yeni tedbirler d ..işünmeğe, sece!eri vücuda getirildi. Büyük mo 
iktisat ve tasarruf hamleler.ini tazele- clern fabrikalar kuruldu. Bugün 

de milli menfaatinin icabetürdiği ıcrasıyle: d k · · 'h 
emniyeti tesis etmek vazifesiyle mü- İhracata % 47 ve ithalata % 56 nisbetin- en sonr.a ongre mesaısıne nı ayet 

. . .. . de prim ta~bil:i. verirken1büyüklerimize karşı bağlılık kel~e~tır. Devletın bu ~uksek enıru- .z .- lngıltere .ta::ıslarm'!_11: ~hraca~,,,Pri- duygulanım bir defa daha izhar ey-
yetrnı bozmak maksndıylc hariçten mının n.yııen >:n.nı. 3 100 uzermdcn ıo 40 lem. t; 
sevk d"l L"k' I olarak ıbkası ıle ıthalatta halen % 77 olan ış .r. 

. e ı en • ı ır cereyan -ırı o dev- 1 primin 7 puıın tenzili ile O:' 70 e indirilme· T • b l k k • 
lctın §ahsiyctinc kar~ı ciddi bir hür- ı si, ' 0 rrA! o u aza ongresı 
metsizlil.dir. Bu vaziyet kar§ısında 3 "'7' Belçika takaslarında: Elyevm fa 6!) Tirebolu, 12 a.a. - C.H. Partisi ka-
A • . . . olan ihracatın % 67 ye ve % 72 olan ıtha- za k · t l h I"f · vnıpa haılc:anı seyreden mılletle- ll'ltın da "" 70 e tenzili ongqesı op anmış ve mu te ı ış-
re düşer. vazifelerden birisi, bu ha- 4 - H~İıanda takasl~rrnda: Elyevm % lere ait dilekleri tespit ederek mesai
reketlere kar•ı nefretle beraber ve 67 olan ihracatın % .6~ e v~ ithalatın da ~ö sine son verıni§tir. 

• • • " 70 den % 65 ya indırılmeıı. 
mılletın bır nokta etrafında bir kat S - lsviçre takaslannda: İhraeatm % ~8 Çal' ela 
daha ııılu bir baflamla biribirine den %. ~o a ve ithalatın da % 79 dan % 70 Çal, 11 a.n. - Bugtin snmimt ve sı-
bağlanmnsıdır. Bugün artık millet- e ~e~ı~~ansa ve lsveç takaslarmda: Halen c:ık bir hava içinde yapı1an C. H. Par 
lerin mÜn!uebetlcrini tayin eden ka- tatb~k edilen fiyatların gerek ithalat ve ge- tısi kaza kongresi bir yıllık faaliyeti 
idelerin heı>si parçalanmı§ ve yır- re~d ıhirhacatta aynen muh!1fazası yani Fran- gözden ~çlımiş ve yeni idare heye • 
t 1 1 l • d b" h 1. sa a racatı % S6 ve ıthalatın % St, İs- t' . k 

1 ı mı§ ve a e a e ır paçavra a ıne vcç'te ihracatın % 50 ve ithalat priminin ını seçeı:e top antısına nihayet ver-
gclmi§tir. Maalesef realitenin kor- % 53 olarak ibkası. miştir. 
kunç ifadesi budur. Artık yeni dün- ? - . Yukanda zikri geçen ihrac::ıta ait 

• • Pnm fıyatlarmın hazır takaılara aıt olup 
ya nızamı muharebenın sonunda alivreler için ıirketçe yapılmakta olan e-
kurulııcaktır. karların muhafazası. 

Bu nizam hakkın veya kuvetin 
mi ifadesi olacaktır. Bunu binlerce 

yıllık insanlık tarihinin geçirdiği 

aafhalan göz önünde tutarak ıim
diden ıöyliyebiliriz. Hayr ve §er 

dünyanın ilk günündenberi müca-

----
Namnam köprüsü 

gelip ge~miye a~lldı 
dclededir. Fakat uzun boğuşmalar- M

1 

u~la, ~2da.a.b-l MuğlaN- Köyceğiz 
dan knnh safhalnrd t" yo u uzerın e u unan am - Nam 
haynn şaşmaz ma:t~k::~:a :ı~~~= 1 köprUsU gelip .. geçmi~e açılmıştır. 120 
kalmı•tır n· b h f ·ı metre uzunlugundakı bu betonarme ,.. • ız u ayr ve nzı et k'" .. 65 b' k.. 

1
. 

1 Cı.het"ını· 'it" - t ki d .. opru ın usur ıraya ma olmu~-ı ızam e mc e en ogru 
1 b ıd .. d k . . tur. yo u u ugumuz an atıyen emı· • . . . .. 

niz ve bunun 1·,.ın· • t"kb 1 d d . Mevsımın zaman zaman ıhdas ettıgi ,.. ıı ı a e e erın .. 1 .. k 1 .. M w • 

bir kalp huzuriyle bakmakt guç u • ere ragmen, ugla - Denızli 

Milli Sef'ln Barıına .:» 

ıeref verdikleri gün 
Bartın, 12 aa. - Miııt Şef imiz İs

met İnönlP.nün buraya şeref verdikle
ri gUnUn yıldönUmU dtin ak§am halk· 
evinde yapılan büyük bir toplantıda 
içten tezahüratla kutlanmııtır. Bu gil
zel gün mUnasebetlyle Bartın diln 
baştan başa bayraklarla aUslenmiı 
bulunuyordu. 

meğe vesile oluyor. Ve bu m:ıksat et- yet çol: değiçmiştir. • 
r~fında her nevi faaliyete fırsat veri- Kalitesi iyi ve kıifi miktarda ,..tt 
lıyor. malı bulmakta mü kilat çekmiyon:z. 

~e!11iyetimizin fahri reisi Cümhur lı'Iilletin yiyeceğini, giyeceğin!. içeec• 
Rcı&ımız İsmet İnönü bundan tam do- ğini yerli malından seçmesi bir &det. 
kuz sene evel birinci kanunun 12 nci bir tabii hat olmuştur. Şimdi, sanayii· 
günü Büyük Millet Meclisi'nde irat mizi daha geniş mikyasta inkişaf et -
buyurduklnrı bfr nutuklarında mem - tirmek milli servetimizi arttırmak 
Jeketin o zaman geçirmekte olduihı t ed birleri üzerinde kuvet ve emmy.etı 
iktisadi buhranın önüne geçilmesi ve le yürüyoruz. Milli servetin ~fal • 
dU~ekte olan J?illi paranın kıymeti- m!leı memleketin sanayi, ziraat, nııfia, 
nin korunması ıçin icabeden tedbir - kültür ve her nevi medeni sahalarda 
leri sayarlarken bilhassa, yerli malı daha ziyade ilerlemesini, milletin re
kul!anılması lüzumunu ehemiyetle te- fahının yükselmesini temin edecek -
barüz etttirmişlerdi. tir. 
Hemen o gün Meclis odalarından bi- Yurtta§larım; 

rinde bir toplantı yapıldı, yerli malı İktisat ve tasarruf tedbfrlerln! dü-
kullanma fikrinin cümhuriyetten evci şünürken içinde bulunduğumuz buse
ki oozı teşebbüslerde ol'Cluğu gibi fili- neyi g~.~ seneıe:e kı-!~s ?derek: mü· 
yat ve tatbikat sah-ında devam 1 talca yurutmelı: caız degıldır. Bu acnc, 

.... s z ve 1 . h" b' . . be 
neticesiz kalmaması ve memleketin geçen sene erın ıç ırısıne nze -
h mez. 

er yerine teşmili için bir teşkilli.ta 
dayarunasına lüzum görüldü Ve bu 
maksatla Milli İktıaat ve Tasarruf 
Ccmiyoti'nin tcswine karar ver<ildi. 
BUtUn Türkler'in ilelebet minnet ve 
takdis ile yadedecekleri Ebedi Şef 
AtatUrk bu kararı memleket için çok 
fa~ı buldular, ettni~tin fahri ro
ialıği~i kabul ettiler. Ve bu çalı~ala
ra daıma aUi.ka gösterdiler. 

Harp ekonomi:ıi 

ayız. aras d b 1 Ak k.. ·· ·· · ın a u unan çay oprusunun 
~~----------~---~~--~---~-----~ in§aatına devam olunmaktadı~ 

Billihara Ulusal Ekonomi ve Arttır
ma Kur~u :ıam.ını alan .bu cemiyet 
memleket ıktıaadıyatının ınkişafı yo
lunda milletimizin arzu ve temayül -
lerine uygun olarak kendine düşen 
milli vazifeyi vicdani bir h5.z ile yap
maktadır. 

Dilnyanın en büyük devletleri ar:ı
sında ezici, yıkıcı bir harp açılmıştır. 
Zamanımızın ~leha ve diğer muha • 
rcbe vasıtaları harbe giren memleke -
tin her yerini tesir ve t:azyık altında 
bulundurabilecek evsaf ve mahiyette· 
dirler. Bunun için bütün o metnlcket 
harp mıntakası dahilinde bulunuyor 
demektir. Muharebe haberlerini tllkip 
ederken g<>rüyoruz ki, bilyilk O?Oular 
cephede biribirlerlnin karşısında ha· 
reketsiz durdukları halde, cephe bari .. 
cine ve gerilerine muhtelü vaaııaıla.r
Ia tecavüz ve hilcwnlar 1flPllımakta
dır. Bu hale göre gerek cqıhode vo 
gerek cephe gerisin.do bahmaı:ı bUtün 
vatandaşlar aynı derecede harp tehli
kelerine maruz ve mukabil tedblrled 
almağa mecburdurlar. Bu sebepten bü .. 
tün milletin iktisat ve tasarruf faali
yetleri de, harp malrcmesinin ihzarı 
müihı fıuı wııııtsı ;ınnm ten:ılnl maı..t.. 
benin uzun zaman devam ~ecefinO 
göre ordu ve milletin istıilıllik ve ur· 
fiyatının karşılanması gayeleri etra • 
fında toplanır. Biz şimdiki halde harp 
harici bir vaziyette bulunuyoruz. Hiç 
bir sıkıntımız yoktur. Fakat bütün 
ihtimalleri göz önilnde bulundurarak 
tedbirler almak mecburiyetindeyiz;. 1s
tihs3.Uit ve irnalatımu:ı mütemadiyen 
çoğaltmalı. Sarfdyntımı:n, ktihlaktitı
mızı azaltmalıyız. 

Antep f ıslığı 
ye Anteplilerin yerinde 

bir temennisi 

İstanbul'un Belediye 
sarayı 

İstanbul belediye sarayı için, Sultan Ah
met parkı kıırıııranda bulunan bazı dükkan 
ve evlerin istimlaki Jlizım gelmektedir. İs
tanbul belediyesi bu yerlerin istimlak edil-

• , . • bi . .. . mesi için Dahiliye vekil etinden menafii u-Gazıantep te fıstık tacırlerı rlıgı mumlye kararı fstemiıstir. Vck!Jet, bcledi-
ile fıstık satış kooperatifleri kurul -ı yenin bu talebini tetkik etmektedir. Haber 
ması hakkındaki kararname yUksek aldı ınuza göre mev~ut mt:vzuat istenilen 

• • • • • ı kararın phscn beledıycyc t.ıalliiku itlba-
tasdıka ıktiran etmııtır. Merkezı Ga- riyle menafii umumfyc dı§ında oldufu mer-
ziantcp'te olacak olan fıstık satı§ ko- !tezindedir. 
operatifinin Gaziantep mülhakatında 
beı kadar ıubcsi bulunacaktır. Ticaret 
Vekileti teşkilatlandırma umum mü • 
dürlilği.inden bir mUtehassıs bu teşki
latı yapmak ilzere Gaziantep'e gönde
rilmi§ bulunmaktadır. 

Hizmetten ayrılan 

memurların 

yapamıyacakları işler Bu sene çok düşkün fiyatle açılan 
fıstık piyasası, diğer yerli mahsulle - Hizmetten ayrılan bazı memur ve 
rimiz gibi, hilkümetin aldığı tedbir - müstahdimlerin yapamıyacakları i§ler 
ler sayesinde müstahsılı memnun ede- hakkındaki kanun lftyıhasının Dahili
bilecek bir seviyeye yükselmiş bulun- ye ve Nafıa encümeni erince mib:ake -
maktadır. resi bitmiştir. Layıha son encümen 

Bu yeni te;ekküller de faaliyete olarak Adliye encümeni rüznamesine 
r,eçtikten sonra, memleketin en mü • alınmıştır. Bu Hiyıha ile nafıa hizme
him istihsal ve ihraç maddelerinden tinden ayrılan bazı memurların yapa
biri olan Antep fıstığının fiyatlerinin mıyacakları işler hakkındaki kanu -
yükseleceği ve i:ıtikrar kesbedeceği nun ahkamı bütün diğer memurlara 
muhakkaktır. da teşmil edilmektedir. LAyıha kanu-
Diğer taraftan mUnhasıran Antep niyet kesbettiktcn sonra Nafıa Vekd

ve havalisincle çıktığı halde -nedense- Jeti memurları için çıkmış olan kanu
ismi Şanı fuıtığı olarak tanınmış olan nun yerine kaim olacaktır. 

Dahiliye Vekaletinde iki tayin 
Ankara vilbeti :idare heyeti az!lığına CI 

ki Kayseri valiıi B. Adil Bayman, Burdur 
mektupc;uluğuna Varto kaymakamı Cemil 
Sargut tayin edilmişlerdir. 

Yeni belediye vergi ve resimleri 
kanun projesi 

Dahiliye vcl:ileti tarafından uzun za. 
ınandanberl üzerinde tetkikler yapılmakta 
olan ycn.i belediyeler vcr~i ve resimleri ka· 
nun projesi son şeklini almıştır. Proje önil
miizdeki cilnlerde İcra Vekilleri heyetinin 
tasvibine arzedilmek üzere B~vekalete ve
rilecektir. 

Polis Entitüsünde 
verilecek konferans 

Yarın polis cnstitilsilnde saat 17 - 18 
de doktor Fahri Ecevit "şahit karıı
sında polis" mevzuu etrafında bir 
konferans verecektir. 

Çağrı 
X B!lyUlt Millet Meclisi Arzuhal En.cO· 

meni buc{Jn umumf heyet içtimamda.n 90ll• 
ra toplanacaktır. 

X Dahiliye encümeni 13-xıı-1939 
çarşamba gilnü umumi heyet içtimaın
dan sonra toplanacaktır. 

X Maliye encümeni bugiln 
heytten sonra toplcınac;aktır. 

umumi 

Sarıkamış1ta karın 

kahnlığı 39 santim 
Şehrimizde hava çok bulutlu ve 

durgun geçmiştir. En yüksek sıcaklık 
6 derece olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta hava Akdeniz kıyılan ve 
doğu Anadolu bölgeleriyle Karadeni
zin ıark kısımlarında kapalı ve yer 
yer yağı§lı, diğer bölgelerde umumi
yetle çok bulutlu geçmiştir. 

24 saatlik yağışların metre mural:r 
bama bıraktıkları su mikdarlan lstan
bul'da 3, Çanakkalede 4, İskendetun
da 23, Adana'da 4, Urfa'da 2, Malatya
da 4, Çemişkezek'te 8 Erzincan ve 
Kars'ta 3 kilognundır. 

Karla örtülü bulunan yerlerde ka
rın toprak üzerindeki kalınlığı Şebin
karahisarda 2, Kars'ta 4, Hınıs ve Er
zurumda 5, Sarıkamışta 39 santimetre
dir. 

Rüzgarlar umumiyetle şimal isti -
kametinden saniyede en çok 7 metre 
kachlr hızla esmiştir. 

En yiiksek sıcaklıklar Urfada 13, 
Bodrıım'da 16, Adana ve İskenderun
da 17 derecedir. 

Her yıl oldufu gibi bu yılda Tasar
ruf ve yerli malı haftasının ilk günU 
sizlere buradan hitap etmekle bahti -
yanm. 
Yurttqlarun;_~~~--··-
Memlekette tasarruf terbiyeı;i, ta -

aarruf itiyadı gittikçe kuvetlcnmck • 
tedir. Bundan on sene evel yirmi yedi 
milyon lira olan bankalardaki tasar -
ruf hesapları bu sene yüz milyon lira
yı geçmittir. Hele yirmi sene eveline 
bakılır ise o zaman bu mikdarın yal
nız bir milyon liradan ibaret olduğu 
gl>riililr. Kurumumuzun teessüsünde 
tasarruf hcaaplanmızın yüz milyon 
liraya çıkarılması oaşııca he<ıefüniz 
idi. Bundan sonra yeni hedefimiz be§ 
yüz milyon liradır. Buna da az .taman 
zarfında vasıl olacağımıza şüphe yok
tur. 

Halk artık eskisi gibi biriktirdiği 
paraları çıkınlar, küpler içinde fay -
dasız saklamıyor. Millete ve kendine 
faydalı olarak bankalara, kumbaralara, 
tasarruf hesabına bırakıyor. 

Yerli malı çok yükselmiştir 
Yurttaşlarım; 

Daima daha dikkatli ve idareli 

bu yerli· mahsCılilmüzün .:dını " Antep 

fıstığı " na çevirmek için de teınen • ııııırııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırrııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı nilerde bulunmak üzere Antepliler 
ş:hrimiı:e bir heyet göndermişlerdi. 
Antep fıatığı ihracatı etrafında ııla • 
kadar makamlarla toınaslarda bulunan 
Antepliler'in bu yerinde temennısı 
~!hrimizde aHika uyandirmıştır. 

Yerli malı kullanmağa karar veril -
diği zaman milli ıanayiimiz hem ka
lite, hem çefit bakımından kifayetsiz, 
6deta hiç denilecek bir halde idi. O 
vakit yerli rr.alı bulmakta ve kullan -
makta her cihetten müşkilat çoktu. 
Fakat millet yiiksek vatanperverliği 
ile bu müşkiHita karşı koydu. Her ne 

Her zamandan daha dikkatli ve ido.· 
reli davranmalıyız. Yalnız bir iki va· 
tandaşın yarını düşünmesiyle maksa t 
hasıl olmaz. Bütün milletin asgari 
sarfiyatla iktifa etmesi lazımdır. Me
sela bir elektrik lambası yarım ı.:ızt 
az yakılır ise o nisbette az kömür sar
f edilir. Evlerimizde, hususi ve resmi 
müessenelerde, dairelerimfade bu ve 
bunun gibi llizumlu m.ıddelerin ictih
Ifıkinde tasarrufa riayet olunur ise 
stoklarımız artar, dar zamanda aıkın
tıya duş.meyiz. Müdafaa vasıtalarını 
tedarik etmekte müşlcil!t çekmeyiz. 1k 
tisat ve tasarruf faaliyetlerini buna 
gör e idare etmek ve bu husutılarda 
bir~birmizi ik<u eylemek vatnnt vazi
femizdir. 

Bu harbin ne kadar ve ne ~lde 
devam edeceğini tahmin etmek mUm
kün de~1Idir. Türkiye, Reisleilmbu
rumuz İsmet İnönil'nün yüksek kin -
releri altında dikkatli adımlarla hidi· 
seleri takip edecek ve milletin yübck 
menfaatlerinin icap ettirdiği yolda 
yürüyecektir. 

Gene soyadı bahsi 
lstanbullu arkadaılardan birisi

nin imzalarda soyadı kullanılması
nın pek de lüzumlu bir §ey, kanuni 
bir mecburiyet olmadığı hakkında 
bir yazısı çıktığını söylüyorlar . . 

Aslını görüp okuyamadığım bu 
yazı, öyle sanırım ki benim o bahse 
dalr yazdığım bir fılrraya, dolayı. 
siyle, bir cevaptır. 

'#~N 1~11 IL~R 
Bir miinakkit/ rin lstanbul'da, A.nkara'da ve ya

hut lzmir'de yazı yazmaaı, nihayet, 
bir coğrafya meselesidir. Hafızası 

, kuvetli ve vakti bol okurumun ya~ı 
da müsaitse, benim de uzun zaman
lar, lstanbul'da bu tDrliJ yazılardan 
binlercesini yazdığımı hatırlıyabi
lir. 

Fabt l}ir kimsenin bir memleke
ti terketmekte serbe:.t olduğunu 
aöylemek, onun memleket içinde de 
serbest olduğu manasına gelir mi? 

• •• 
Dava! 

Şair Tevllk Fikret hakkında açı
lan ve bir çok tatsız, tuzsuz mütale
alerın ortaya saçıltııasma sebep oları 
anket, ııilıayet ıki g:ızeteciniıı birı'
birlııi dl1va etmcsiyıe neticclendf. 

Milli Şefimize sonsuz saygU&rımı 
tekrar edc_r, gelecek sene sizlere hitap 
ederken cıhanın mesut bir sulha ka -
vuilmuş olmasını dilerim. 

Hufwı yazımı h~11rhklart 

İcra V e!.illcri heyeti, yeni barem kanu
nuna göre tespit eJılmiş bulunan belcdiye
!cr!n. ilıtıças n cv~il.erine .ıit kartırnaı:ıc ı.ıro 
J•sını tııl'liıp etnıı11tır. Hu kararn,.me ile be
lediyelerimizde ıhtiıı;ıs ıııevldi ı;ayıl~n yer
leri yazıyoruz: 
Eıvas merkez bcled•yesi e1ektr!k idaresi 

r.ıl!Jıir ve rnı.: :.end :sll c. i. M e"temen beledi
) :si fen ı'!emurlu " u ve elel·tn k fen nıt:· 
~urlu u, llun:a Lcled'ycsı clektn k ten he
:r•ı şe• ı .i \ e e'ektr:k rnl! scsesi rn~Jıi r
J ~ü. M ersı ı:ı beledi> esi s jd cocı:ğu mı•a
) e'lc ve teıhvi evi mutehaum h e'dml 'E:i. 
I · iıl:csi .. belediyesi lıaş mühendis:igi, Ga
z"•"tcp b:letl'ye::i elektr:k. icme su ic:lc;tme 
ve fen mıi:liirlıik' eri, Adana belediyesi hu
ı.uk işleri, fen lslerl miı lrl!.ik'erl. cocuk 
m tchııssıs•ı • ı , mimar ve mühcn.ditıli ği, 
h :.terilyoloıı vrya mezb;:lıa m4dıi rlüfü. 

Kanunf' mecburiyet midir, değil 
midir? Orasını pek fazla kestiremi
yorum. Fakat yeni çıkan bir kanu
nun hükmünü halkta itiyat haline 
getirmek için münevver muharrir
lerin bir kılavuzluğuna lüzum ol
du~una kani değil miyiz? 

Sonra benim bildiğime göre Av
rup:ı.lı muharrirler, diledikleri müs
tc:ır adları kullanmakla beraber 
biz de kullanmıyor mıyız? • kendi 
imzalarında yalnız küçük isimleri
ni yazma7lar. Küçük isim, eş, dost, 
karı, koca hususiyetinde kull:ınılır. 

Ba!jlnda bana "üstat" diye hitap 
eden, fakat sonunda üstadane bir 
eda ile muvaffak olmanın, §Öhret 
kazanmanın yollarını salık veren 
bir okur mektubu aldım. Üstat de
diği adama üstatlık eden bu zata 
te§ekkür ederim. 

lstonbul gazetelerinde çıkan bü
tlln fıkraları birer birer takip ede
cek kadar vakti bol, bunların gaze
tesini, mevzuunu ve tarihini unut
mıyacak derecede de hafızası ku· 
vetli olan bu okurumun beni ten
kitlerinden birisi !stanbul gazete -
lerine fazla göz gezdirmek/iğim, 
hatta lstanbuJ muharrir/erinin faz· 
lllca tesiri altında çıkmı§ • asla gör
mediğim - iki nükteyi kendime mal
etmi3 olmaklığımdır. 

Yok mDsalt delilse, ~u beyltJ tek
rarlarım: 

Gör ı:ah!di kim ıahlbl frpd oıann: der 
Dan mektebe vardı, bu&iln liıtad olayım 

der. 

BOtOa bunlarla beraber me~hul 
okuruma teıekkiJr ederim. 

••• 

liı'zde d{fra kelimesinin iki mana
sı var. Yeni mfinasiyle davayı iyı 
müdafaa etmesinl adam akıllı bece
remiyenleriıı, so11unda ne yazık ld, 
~ski manasiyle davaya diiJtü1'1erlni 
goru., a. uz. 

$ •• 

!!_i_!_ ~'!§lı~ 
Eski "~alı telif" terkibine, bil

mem, nasıl bir kar:;ılık bulmalı? Bu
nu soruyorum; çünkü bu türlü ha
talarla sık sık kaqılaşıyoruz. 

Dahiliye vek:tlcti, nüfus kütüklerinin ye
nilenmesini temin mnkudiyle bütün yurd
da bir nU!us yazımı yapmaJa i:arar vernı ı 
ve tecrübe yazımı için .ele Kamutayd:ın bir 
ltanun çıkarılmıştı. Vekilet tı:crilbe yazı:n ı 
etrafınd:ıki kızırlrklarrna faaliyetıe devam 
etıne'.teclir, Yazımın yıpılın.:ı ı:ckli etra fın
da hazırlanan talinıatıu:rne pro jesi bör l•e. c 
daha gözden ceçirllJ ikten &onra mak:ır.ıın 
tasvibine arzolunac:ıktır. 

Tabiiyetimize kabul o!unan 
millei.t,,.şlnl'ımız 

Zeizc!~de,., znrnr cörenlerin 
borçları 

H;ıb!' .. a 1clı~ ımr1 ,. ;re n'ilkalı m:ık~m·M 
r '·ili, Ec"gıırna ve Terc~n zelzele fcla
J ~t•crir.den zar r ıdrcn vıı~and1şlarıtrtızın 
':::· gi borç! rı ile Ziraa t Bankasına olan 
bo c;larının te~;u etrafını!a tetkikler ynp
maktıdırlar. Bu tetkiklerden alınac:ık ne
ticeden sonra tecilin mümkün olup olmadı
fına karar verilecektir. 

Ko11unl mecburiyet olmadınını 
• o 

söylıycnlere bir misal getirelim: 

Pljama ile sokağa çıkmayı da ka
nun yasak etmemiştir; fakat fıkar 
mısınız? 

B~yle şeyler imk§nsız olmasay
dı, eskiler "tevarüd,, diye bir keli
me kullanmazlardı. 

Sonra lstanbul muharrirleri di
ye ayrı bir rOmrcnin mevcudiyetin
den haberimiz yoktur. Bir muharri-

Amsterdam'dan gelen bir telgraf
ta deniliyor ki: 
"Sabık Kıyser'le resmi mDnase

bata memur eski dahiliye nazırı B. 
Kan Kayser'/ ziyaret etmi~ir. Se
lahiyetli bir kaynaktan haber verll
diğine göre ikinci Vilhelm mahpus 
değildir. Ve HoJJandı'yı terketmek
te serbesttir .• 

Bir ak~·am gazetesinde gördüğü
müz şu ba:;lı/jı da, a~ağı yukarı, ye-
ni bir misal olarak kabul edebilir
siniz: 

"Nahiye mDdQrlerine verilen ye.aı 
bedeli.,. 

T.l 

Muhtelif y:ıbancı memlc ·etlertlen hicret 
ve iltica su:eti:!'le :ırur<lumı•:a gelmiş bıı'n 
nan 3879 nıılletd:ı-ıımııcın tlibiiy<."timize J ;ı
lıuli.i l cra V ckilleri heyetince tasvip olun
mu3tur. 

--------~--........ ·~-..... --~----~---
Hedefimiz: her T ;.?rk"ün Brın
kada bir tasarruf hesabı olma
sıdır. 



13 - 12 - 1939 

r DIŞ POLİTiKA J 
Finlôndiya, Sovyetler ve 

Milletler Cemiyeti 
Miiletler Cemiyeti konseyi ve on

dan sonra da asamble içtima ederek 
Finlnndiya'nın ııil<ayetini tetkik et
rniştir. Milletler Cemiyetinin bu me
tı~1edc nasıl bir l:arar vereceği bu 
clakikayn kadar malUnı değildir. 
Ba::ı devletler Sovyctlerin cemiyet
ten ihraç cdi?mderini talep ediyor
lı:.r, bazıları, Sovyetler hakkında 
2ecri tedbirlerin tatbikını istiyorlar. 
Bazı devletler ise, sovyet hnreke~i
rıin takbih edilmesini kufi görüyor· 
lar. Asamble, evelfı r.ovyet hüküme· 
tine Finlnndiya ile anln~ması için 
teklifte bulunmuıtur. Anlaşmadığı 
tnildirde nsamble knrarını verecek 
\·e bu karar da konseye tebliğ edi
lecektir. Sovyet hükümetinin asam· 
hle tarafından yapılan teklifi kabul 
etrniyeceği tahmin edilebilir. Çün
kü Sovyetler, bu Finlandiya dô.va• 
aında Milletler Cemiyetinin görü
ıanden ayn bir noktai nazar ileri 
•Ürmektcdirler. Cemiyet umumi ka
tibi tarafından Cenevre'ye bir mu· 
tahhas göndermek hususunda yapı
lan diıvete karşı, aovyet hükümeti, 
f.'inlandiya ile harp halinde bulun· 
tnııdığını bildirmiıtir. Sovyet t~.la.k
kisine göre, bugün ortada ko~un.ıst 
l<ussinen'in reinliği n!tmda hır Fın
landiya hükümcti vardır. Ve aovyet 
hükümeti de bu hüld.imetle dost, 
hatta müttefik vaziyetindedir. Bina
enaleyh sovyet hükümctini Millet: 
Itır Cemiyetine şikayet eden Rykı 
hükümetinin hukuki vaziyeti olma
dığına göre, §ikô.yet yersiz ve miı· 
rııısızdır. Şu halde Milletler Cemi -
Yetinin toplanıp da bu meseleyi tet
ltilı:. etmeğe aelahiyeti bile olmamak 

ı:erektir. 

Sovyet hükümctinin Finlandiya 
nıcs~lesi hakkındaki bu telô.kki ta~
:tı karşısındadır ki Milletler Cemı
l'etinin içtimaı ehemiyet kesbetmek· 
tcdir. Eğer Milletler Cemiyeti sov
Yct görüşünü l:abul etmiı olsaydı, 
hakikaten Ccnevre'de içtima akte -
dilmeaine lüzum lullmıyacatı. Fa
kat gerek konsey ve gerek asamble 
içtima aktcderek Finlandiya mese
lesini tetkik ettiklerine göre, kırk 
devlet, ısovyet görü§Üne iıtirak et
n-ıediklerini ifade etmiş oluyorlar. 
\'ani bütün cHinya devletleri, Ryki 
l\Jl'h.Uıuı;:Llrıl, r:ınıandıyanın me§nl 

lıükümeti olaro.k tanımakta olduk
larını ve Kussinen'in Finlandiya'yı 
temsile selahiycti olmadığını kay

detmi§ bulunuyorlar. Sovyet tclnk
kiııi:ıi red mahiyetinde olan böyle 
bir telakki, derhal, sovyetlerin Fin

landiya'ya kar:ı giriştikleri hareke
li, teca,iiz olarak damsr lamakta
chr. Finlandiya'mn Milletler Cemi

Yeti içtimaından elde edebileceği 
en büyük i&tifade bundan ibarettir. 
Su da manevi bir yardımdır. Finlan

diya bugünkü tartlar altmda Millet
ler Cemiyetinden daha fazlaamı 
beklememelidir. Filhakika MilleHer 
Cemiyetinin mukadderatı da birçok 

i ler gibi, Almanya ile demokrat 
devletler arasındaki muharebenin 
?ıeticesine bağlıdır. Milletler Cemi
Yeti mefkuresi in&anhğm en yüksek 

lllefkurcısidir. Ve bu harbin netice
&inde 1914 harbinin ferdasından 
A:>nra kurulan cemiyetten daha mü
kemmel ve d&.ho. kuvetli bir millet
ler Cemiyeti kuru!mc:.:n muhtemel
dir. Faknt Sovyetlcre kar.,ı müeyyi
deler tntbik etmek ve Sovyctlcri cc· 
llliyetten dı§tın atmak gibi tedbirler, 
böyle bir gayeye vnrmayı kolayla~
tıracağı yerde bi15.kis zorlaştırır. 

Bu ıselıepledir ki f inlandiya, bu 
llrnlık Milletler Cemiyetinin, kıy
llleti inkar edilemiyccek olan buma
llevi ynrdımiyle iktifa etmek rnec
hı.ıriyetinde kalacnlctır. Maddi yar

dıma gelince; Finlandiya hüküme
tine yaı·dım etmek isliyen mcmle • 
ketler için Milletler Cemiyetinin ka
?'e.rını almak lazım degildir. V c Sov-

~·etlcrin Finlandiya meıselezi hak
ltındnki telakkileri bu yardımı ko
l la~hnnı~tır. Mademki Sovyetlcr 

oı da bir muharebe o1dnfunu bile 

1 bul elnıiyerck ynlnız Kussinen 
' ':\ümetine ynr<lıın ediyorlar; Fin
l \ndi)·ııya lıom~u olan devletler de 

~V'<i hükümetinc yardrm edelıilir
l :. Böyle bir yardım Sovyetlcrle 
bu devlotlcr nraımıdn devletler hu
l:· kunun tarif ettiği manada bir 
tnı.ıharebe açılmcuına sebep teşkil 
( h-ıcz. Çünkü Sovyetler meşru ad
ılc• tikleri Kussin~n hükümctinc kar
~ı i11yan halinde bulunan Ryki'yi te
ı:I·p etme!< için yardım ettikleri gibi. 
kcnısu lskandinavya devletleri de 
f:!.y:;i. hükümetinc kar§t isyan halin
de bulun n Ku$11İnen'i tedip için 
l'aıdım ctmi~ c!acal·' .. r.:lır. 

A. Ş. ESMER 

ULUS -:i-

Bir. İngiliz denizaltısı · 
"Bremen ,, e rastgeldi 

FRANSIZ· iNGILIZ 

MALT ELBI RLl(il 

Sovyetlerin protestosuna 
Havas cevap veriyor 
" Eğer 

bunu bir 

vaziyet ·çok ciddi olmasaydı 

istihza kabul etmek lôzımdı ,1 

beraber 
Torpil menzili 

..., 
ragmen denizaltı 

dahilinde 

Bre men'i 

olmasına 

torpillemedi 

Sferling ve Frank 
piyasasınd'a hl~ bir 

deği~iklik olmıyacak 

" Bu protesto 

hareketinin 

Alınan - Sovyet 

bir tezahürüdür ,, • yem 
Paris, 12 a.a. - Havas ajansı, Sovyetlerin Mo!kova'daki İngl .. 

liz büyük elçiliğine verdiği prote&to noktasından bahseden bir 
tebliğinde ezcümle diyor ki: 

Londra, 12 a.a. - Bahriye nezare- ı 
tinden tebliğ edilmiştir: Bu sabah bir 
İngiliz . denizaltısı, Almanyaya git
mekte olan Bremen vapuruna tesadüf 
ettiğini bildirmiştir. Bremen tam tor
pil menzilinde denizaltının civarın -
dan geçmiş, fakat denizaltı, deniz har 
bi kanunlarına uygun olarak Bre
men'i hiç bir ihtarda bulunmaksızın 
torpillemekten istinkaf eylemiştir. 

Bir yunan gemisi torpillendi 
Oslo, 12 a.a. - "Jaraufolia" adın -

daki ve 8.000 ton hacmindeki bir yu
nan vapuru dün sabah Norveç sahil
leri açıklarında milliyeti meçhul bir 
denizaltı tarafından torpillenmiştir. 

Tellus adındaki Norveç vapuru, 
mürettebattan 25 kişiyi kurtarmıştır. 
4 tayfa kayıptır. 

Jaraufolia vapuru, Hollanda için 
demir yüklemek üzere Kirkenes isti
kametine doğru seyir etmekte oldu -
ğu esnada kendisine hiç bir ihtar ya
pılmaksızın batırılmıştır. 

Bir vapurdan haber yok 
Stokholm, 12 a.a. - Dün Tallin'den 

hareket etmiş olan ve 185 Polonyalı 
mülteciyi hamil olduğu halde buraya 
milteveccihen yola çıkmış bulunan 
bir Estonya gemisi, henüz gelmemiş 
olduğu gibi telsizle sorulan suallere 
de ce\o·ap vermemiştir. Ruslar tarafın
dan zaptedilmiş olduğu tahmin edil
mektedir. 

Toro adındaki 1400 tonluk İsveç 
vapuru İsveç kara sularında bir may
na çarparak batmıştır. Mürettebat 
kurtarılmıştır. 

Bu sabah şimal denizinde bir infi
tak neticesinde batan ingiliz bandı -
ralı, 4535 tonluk Ling Egbert vapuru 
mürettebatı, kendilerini kurtaran va -
purdan bir tahlisiye kayığına aktar
ma edilmişlerdir. 

Sovyetler bir alman vapurunu 
bahrdılar 

.Helat~n-k-f,--ı~z a.a. - Hanı_b_u_r_g~J~f-m_a_-

nına mensup olup Almanyaya tahta 
götürmekte olan alman bandıralı 3324 
tonluk Bolheym vapuru, Mandiluotoıı 
limanı dışında bir sovyet tahte1bahiri 
tarafından top ate§iyle batırılmıştır. 
SUvari, ikinci kaptan ve telsizci mer
mi isabetiyle ölmüşlerdir. Mürette
battan 29 kigi kurtulmuştur. 

İtalya otomatik 
bir surette 

harbe giremez 

Bir ltalyan gazetesi 

vaziyeti izah ediyor 
Roma, 12 a.a. - Corriere Della Se

ra gazeteıi, büyük fa§ist konseyi ruz
namesinin, İtalyan vaziyetini ğayet 
sarih olar:ık harice anlattığını söyli -
yerek, ltalya'nın, Almanya ile bir ıaf· 
ta, otomatik surette barba girmeyi te
ahhüt etmediğini yazmaktadır. 

Milano'da çıkan bu gazete diyor 

ki: 
İtalya tarafından hüsnüniyetle alı-

nan teahhiltler, aynı hüsnüniyetle de
vam edecektir. Fakat bu teahhütlerin 
Almanya ile birlikte otomatik surette 
harlıa girilmesini icabettirmediği aşi
klirdır. Hakikatte böyle bir otomatik
lik hiç bir ittifakta mevzuu bahis ola· 
maz. Zira, kararlar, her hadiseye göre 
verilmek ve bu kararlar verilirken 
meşru menfaatler nazarı itibara alın -
mak icabeder. 

İsviçre'nin dış ticareti 
bilônçosu 

Bren; 12. a.a. - İsviçre'nin ecnebi 
memleketlerle yapmakta olduğu tica
rete müteallik bir istatistik, teırini -
sani ayı içinde Belçika, Almanya, Ar
jantin ve şimali Amerika'dan yapıl -
makta olan ithalitın mahsus derecede 
artmış olduğunu göstermektedir. Al -
manya, İngiltere ve Fransa'ya yapıl -
makta olan ihracatta his olunur. Mik
tarda bir tenaku• kaydedilmi§tir. Bil
akis şimali Amerika'ya yapılmakta o
lan ihracatta tezaxüt vardır. 

Garp cephesinde 
• 

Şiddetli bazı 

müsademeler 
• cereyan ettı 

Paris, 12 a.a. - 12 kanunuevel sa -
hah tebliği: 

Cephenin muhtelif kısımlarında 

devriye faaliyeti olmuştur. 

Akşam tebliği 
Paris, 12 a.a. - 12 kanunuevel ak

~m tebliği: 
Gece son alınan raporlar, Sarre ile 

Varndt ormanı arasındaki mıntakada 
giddetli müsademeler olduğunu haber 
vermektedir. 

Gündüz, aynı mıntakada yeni bir 
müsademe ve topçu ateşi olmuştur. 
Bütün mevzilerimiz aynen muhafaza 
edilmiştir. 

Belçika'dan duyulan top sesleri 
Brüksel, 12 a.a. - Belga ajansına 

Lüksemburg'dan bildiriliyor: 
Lüksemburg hududunun doğu ce -

nubunda bütün gece şiddetli topçu a
tesi duyulmuştur. 

Gece yarısı hududa yakın Seben -
gen bölgesinde bazı evlere mitralyöz 
kurşunu gelmişse de, kimse yaralan -
mamıştır. 

İki memleket birbirlerinin 
ilhalahm tahdit elmiyecek 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

yapması busuaunda arktedilen anlaşma, 
diğer faaliyet sahalarında yaptıkları 
elbirliğine tekabül etmektedir. 

Her iki memleket maliyesi, harp za
manında, ingiliz lirasiyle fransız 

frangı piyasasında her hangi bir deği
ıiklik yapılmasına meydan vermemek 
üzere mutabık kalmışlardır. Her iki 
memleketin, altına müracaata mecbur 
kalmadan, ellerindeki dövizleri kulla
na.bilmeleri için tertillat alınmıştır. İ· 
ki hükümetten hiç birisi, aralarında 
mutabakat husulü veya müştereken 
hareket gibi ahval müstesna, istikraz 
veya kredi akdetmiyecektir. İki hü
kümetten hiç biri, harp esnasında, hi
maye tedbiri olma:k üzere, diğer mem
leketin ithalAtına takyidat koytnıya
c~tır. 

Bu mütabakatlar, sulh muahedesi
nin imzasından altı ay sonraya kadar 
muteber kalacaktır. 

F ransı:z; Maliye N a:z;ırının 
beyanatı 

Paris, 12 a.a. - Maliye nazın Reu
naud, yeni Fransız - İngiliz anlaşma
sına miıteallik tebliği vermek üzere 
matbuat mümessillerini kabul ederek 
beyanatta bulunmuş ve ezcüml-e de
miştir ki: 

Emsali yok denilebilecek bu anlaş-

se rbest Alman radyosu ma bugün harp müddetine hatta sul
hun imzasından altı ay sonrc.sına ta-

ültimatom verdi 

Hiller Almanya' dan (tkmazsa 
100 gün sonra öldürülece ! 

allfik ettiği gibi fazla olarak Fransız 
men imajdir, Mazide ittifaklar, shr 
lm aratorhrJr ara.zfefne tmnamen §«· 

mildir. Mazide, ittifaklar, itimatsız

lıkla ve fiiki.r mübayenetleri ile ittisaf 
ederdi. Zafer için ittihadı tahakkuk 
ettiren bu anlaşma, biltün bunlan ber
taraf etmiştir. Kumanda birliği yapıl
ması kararını veren ayni düşünceden 
mülhem bu anlaşma, müttefiklerin, 
mücadeleyi &onuna kadar götürmek 

Bertin, 12 a.a. - Reuter: Kaçak o- ve bUtiln dmkanlarını bu yolda sarfet
Jarak: çalıtmakta olan "serbest alman mek hususundaki azimlerini isbat e
radyosu" nun spikeri bu sabah yapı - der. 
lan bir neşriyat esnasında !ıÖyle de - Anla,ma hakkındaki resmt tebliğde, 
miştir: franaız ve ingillı maliyelerinin sıkı 

"- Hitler, teması muhafaza edecekleri ve gerek 
S rbeat Almanya cemiyeti hakkı - teknik meselelerin gerek diğer mesai

nızd: idam hükmünü vermittir. Size Un hallf için. sık sık ~çtimalar yapı
Almanya'yı alman milletine teslim et- dacağı zikredılmektedir. 
mek ve barba nihayet vermek için yüz 
günlük son bir mühlet veriyoruz. Bu 
talebimizi yerine getirdiğiniz takdir
de Almanya'dan sağ salim aynlabile
ceksiniz. Aksi takdirde, bu mühletin 

Milletler Cemiyeti 

bütçesinde tasarruf 

Sovyetler birliği, bu notasında, ! 
müttefiklerin ekonomik harpte kul -
landıkıarı usullerin enternasyonal Almanya Hollanda'ya 
münasebetler tarihinde misli mevcut 
olmadığını ve Sovyetlerin görecekleri 
zarardan dolayı tazminat istemek hak
kını muhafaza eyliyeceklerini bildi -
riyor. Eğer vaziyet çok ciddi olma -

kış iyice bastırınca 

taarruz edecekmit 
saydı, Moskova protestosunun bir is- (Ba~ı ı inci :sayfada) 
tihza teşkil ettiği nazarıdikkate alına- .. Almanya _ Hollanda hududunusı 
rak bu istihzanın kıymeti takdir olu- hemen tamamiyle kapanması, Alman -
nabilirdi. Fakat bugün vaziyeti tam 

yanın Hollandaya karıı bir kıt taarru
surette tavzihe ihtiyaç vardır. 

zuna geçeceğine ip.-~t eden deliller • 
Müttefikler, 1907 mukavelenamesiy-

le bizzat alman donanmasının 1939 a- den birisidir. Nasıl Finlandiyada mü-
tecaviz, göllerin donması acbebi.yle 

ğustosu sonunda neşredilen emirna-
mesi hijafına olarcd< Almanya'nın bi- bir kış taarruzunu nazarı dikkate aldı 
taraf ve muharip tanımı yan mayn mu- ise, vaziyet Holl~d~da da aynıdır. 
harebesi üzerinedir ki bu mukabele- Burada da, m~dafılerı~ ıuni feyu;an.. 
bilmisil tedbirini almış bulunuyorlar. lar vücuda ge~ıre~eklerı su hatları, ':°'" 
Fransız - ingiliz tedbirleri, tarihte 1 ğuk hava netıcesınd~ buz tutabilır. 
misli bulunmıyan tedbirler de değil- Bu_ ~heple H~llanda da da bir kıt tc

dir bunlar 1914 - 1918 harbinde alı - ferının avantaıları mevcutur. 
n~ tedbirlerin aynıdır. . Diğer ~raftan Hollanda hudud11 
Diğer 'taraftan şurası da tebarüz et· cl~armdakı ~~ istaayonlan mühim 

tirilmeğe değer ki, Sovyetler birliği mıkdarda muhımmatla doludur. Al -
hiikümeti, bizzat kendiıııi Finlandiya'- manya - Lüksemburg hududunda da 
ya karşı tecavüzde bulunur ve ku _ geni~ askeri hareklt vardır. 
vetle zaptetmek istediği Finlandiya'- Hollanda taarruza ağraruı 
nın sahillerinin abulkasını ilan eder- Belçika ne yapacak 
ken, bitarafların müdafaasını üzerine Brüksel, 12 La. - Meclis hariciye 
almaktadır. encümeni, beynelmilel vaziyet karşı -

Sovyet protestosunun, ne filiyatta sında Belçika'nın durumuna dair olan 
ne de hukukta mesnedi yoktur. Bu B. Carton Wiart tarafından verflen 
ancak alman - sovyet beraber hareke- raporu, bir muhalif reye karşı ittifak
tinin yeni bir tezahürüdür ve bundan la kabul etmiştir. 
dolayı müttefikler lüzumundan fazla Raporda, Hollanda'nın bir taarrıı-
heyecana düşmiyeceklerdir. za uğraması ihtimali tetkik edilerek 
Japonya'nın lngiltere'ye karıı bu takdirde, Belçika'nın bitaraflık ka-

aldığı tavur ran vermesini intaç eden ahvalin de-
Bcrlin, 12 a.a. - Boersen Zeitung'- ğişmi~ olacağı ve meselenin tekrar na

un Amsterdam muhabirine göre al - zarı dikkate alınması icabedeceği söy· 
man mallarını hamil olan Sanyo Ma- lenmektedir. 
ru adındaki japon vapuru, hareketini 
yarına tehir etmiştir. Sebebi, Uıgiliz
Jer taraf'ınd~ n~rc<U1-Iıt olan lblr e
mirnamede yarından evcl !bitaraf li -
mandan hareket edecek olan bitaraf 
gemilere gösterileceği derpiş edilmiş 
olan kolaylıklardan istifade etmemek
tir. Bu hareket, İngiltere'ye karşı bir 
nevi meydan okumaktır ve gayesi, Ja
ponya'ya çıkacak hadiseleri evelce 
Tokyo hükümeti tarafından ilan e -
dilmiş olan hattıharekete tevfikan 
halletmek imkanını hahtedecek olan 
bir emsal meydana getirmektir. 

Ablukanın tatbik tarzı hakkında 
bir proje 

Londra; 12. a.a. - Öğrenildiğine 
göre şimdiye kadar muhtelif nezaret
ler şebekeleri arasında taksim edilmiş 
olan ve ablukanın tatbikına müteallik 
bulunan vazifelerin bir tek nezarette 
cemedilmesine müteallik bir proje 
tetkik edilmektedir. 

Yeni nezaretin ba~ına lord Stamp'ın 
getirileceği tahmin ediliyor. 

Paris'te bir vatan haini 
tevkif olundu 

Paris, 21 a.a. - Zenci ırkın milda· 
faası birliğinin U. Katibi Emil Fou
re isminde birisi, milli müdafaa namı
na müsadere edilmiş olan bir fabrika· 
da mühendis olarak çalışıyordu. Bu 
şahıs, devletin harici emniyetine karşı 
suykastta bulunmak ve memlekete iha 
net etmek töhmetleriyle tcvl:if edil • 
miştir - , 

Milletler Cemiyetinin mandalar 
komisyQnl:nun loplanhsı 

hitamında öldürüleceksiniz. Cen~vre, 12 a.a. - Biidçe komisyo- lspanya'nın müracaatı 

Cenevre; 12. a.a. - Mandalar ko .. 
misyonunun 37 nci içtimaında, komis
yon reisi Japonya'nın kendi mandası 
altındaki arazi hakkında 1938 denberi 
rapor göndermediğini bildirmiştir. 

Komisyonun ruznamesinde aşağıda
ki mandalar dahildir : Hitler, bu ültimatomu ciddi bir su

rette nazarı itibara almalısınız. Zira 
icabeden bütün tedbirleri aldık ve hiç 
bir seiamet çaresi bekliyemezainiz. 
Buna binaen timdi karar vermek size 
aittir.,, 

Estonya baı kumandam 
Stalin'le bir saat görüılü 

Moskova, 12 a.a. - Estonya orta el
çisi dün akşam Estonya ordusu baş· 
kumandanı general Laidonner şerefi
ne bir akşam ziyafeti vermiştir. Ziya
fette B. Molotof, mareşal Voroşilof, 
B. Mikoyan, B. Kuznetzof, mareşal 
Budenni, B. Potemkin ve diğer bazı 
şahsiyetler hazır bulunmuşlardır. 

Estonya ba§kumandanına 
Moskova'da verilen ziyafet 

Moskova, 12 a.a - Stalin, diln Ea. 
tonya orduları başkumandanı general 
Laidoner'i kabul etmiştir. Kabul es
nasında Molotof ve Voroşilof ile Es
tonya elçisi de hazır bulunmuştur. 
Görüşme, bir saat kadar sürmüştür. 

Bir tekzip 

Tallin; 12. a.a. - Estonya resmi a
jansı, Sovyetler Birliği'nin, Finlandi
ya'ya kar§ı, Rus - Estonya paktının 
tatbikini istediğini tekzip etmektedir. 
Bu paktta, yalnız, Sovyetler Birliğine 
kar§ı, bir taarruz yapılması ihtimali 
derpiş edilmektedir. 

nunun bu aabahld içtimaında kabul c- Paris; 12. a.a. - Öğrenildiğine gö-
dilen ve aaambleye arzedilecek olan re İspanya büyük elçisi B. Lequerica, 
Milletler Cemiyeti büdçeai 21.451.408 hariciye mUsteşarı B. Leger'ye bir no
İsviçre frangına baliğ olmaktadır. Bu ta vermiştir. Bu notada ispanyul hü
rakam geçen senekinden 10.782.604 klimeti ingiliz - fransız ablukasının 
frank yani yüzde 33,40 nisbetinde ek- ispanyol gemilerine karşı yapılan son 
ıiktfr. tatbikatına müeeallik hukukunu mu-

Bu sabahki toplantıda bUdçeye ve hafaza etmekte olduğunu beyan et -
bUdçe raporuna yalnız Mısır heyeti i- mektedir. 
tiru etmittir .Mııır tasarruf niıbeti -
nin yüzde 60 a ibHiğını istemi~tir. 

AYam Kamarası bugün 

gizli bir celse yapacak 
Londra; 12. a.a. - Yarın parlamen

tonun aktedeceği gizli celse müno.se
betiyle, avam kamarası spikeri, velev 
bir mükaleme esnasında, müzakerat 
hakkında ifşaatta buluncak olan her
hangi mebu~un, tevbih, hattfi tard ce
zasına çarpılacağını, bu muamelenin 
kanuni cezaya mani teşkil etmiyece -
ğini söylemiştir. 

Slovakya' da birçok 

macarlar tevkif edildi 
Buda peşte; 12. a.a. - Macar ajansı, 

Slovak makamatının büyük macar en
düstriyeli Baratta'yı tevkif ettiklerini, 
bu hadisenin Slovakya'daki macar ma
hafilinde infial uyandırdığını haber 
vermektedir. Zira, son zamanlarda, 
diğer birçok macar f8bsiyetler arasın
da da tevkifat :r.apılmı~tır. 

Cehelütfank'la dün 
tehlike iıarefi verildi 

Cebelüttarık, 12 a.a. - Harbın ba· 
§ındi!n beri ikinci defa olmak üzere bu 
sabah saat 11 de hava tehlikesi işareti 
verilmi§ ve tehlike saat 11.40 a kadar 
sürmüştür. Cenuptan gelip Celıelütta
rık istikametinde ilerliyen dört tay -
yare görülmüşse de teşhis edileme -
miştir. Tayyareler sonradan istikamet 
değiştirmişlerdir. 

Amerika ordususunu 
mevcudü 227.000 e 

çıkıyor 
Vaşington; 12. a.a. - Öğrenildiği -

ne göre Amerika'nın muvazzaf ordusu 
halihazırda 207 bin kişiden miirek • 
keptir. Bu miktarın önümüzdeki ay 
içinde 227 bine çıkacağı ümit edilmek
tedir. Bu miktar asker celbi için Ruz
velt tarafından tesbit edilmiş olan a
zami miktardır. 

Yeni Zelanda'nın mandasındaki 
garp Samoası, İngiltere mandası al -
tındaki Tanganika, Kamerun ve Togo, 
Belçika'nın Ruanda ve Fransa·nın 

Kamerun mandaları. 

Sorgu hakimliği imlihamnda 
muvaffak olan ve olmıyanlar 
Adliye Vekaletinin, sorgu hakim ve

killerinin sorgu hakimi olabilmeleri 
için şehrimizde yapmış olduğu şifalıi 

ve tahriri imtihan, son imtihandır. 
Bundan böy le imtihanlar tekrarlan -
mıyacaktır. İki imtihana girdiği hal
de son üçüncil imtihnnd:ı muvaffak o
lamıyanlar sorgu hakimliği veya ve • 
killiğini yapamıyacaklar, bunlar adli
ye teşkilatının başka memuriyetleri -
ne tayin olunacaklardır. Adliye Vek~
leti, bir hafta evel yapılan son imti -
hana giren 45 sorgu hakim vekilinden 
39 unun muvaffak olduğunu, 6 sının 
olamadığını tesbit etmiştir .Muvaffak 
olanların sorgu h5kim1iğine tayinleri 
için kararname projesi hazırlanmakta
dır. Aynı proje ile bazı hakim ve müd
deiumumiler arasında da nakil ve be
cayişler yapılacaktır. 

Şam fıstığı diye anılan fıstık 

yalnız Gaziantcp'tc ycti~en Türk 

fıstığıdır. Fıstık gibi olmak isti
yen Antep fıstığı yer. 
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Baş ve · mizin mühim bir nutku· 
(Baıı 1 inci saylllda) 

Aziz ~lerim, 

Bu sene Tuarnaf ye Yerli Ma
b Haftaanu, dünya ayui ufak· 
larmm Ye iktıaadi dunmıUDUD 
feYkalldelilder arzettiii bir za. 
manda idrak ecli.,orus. Şimdiye 
kadar seçirdiii imlcinlar türle 
milletine, sirittiii iktuadi saYaf 
Ye kalkınma hareketlerine, İfa· 
ret ettifim feYkalidelilder için· 
de de bu feYkalldeliklerin icap
lanm ye her yurddata tahmil et
tiii yazife ve mükellefiyetleri 
müdrik olarak aükUnet, azim Ye 
daha büyiik bir heyecanla deYam 
etmek kUTetini Yermİftir. Bundan 
ula fiiphemiz JO)ıtur. 

' Yart utiMalahnın arthnlman 
Bllhu• tasarruf ve yerli mallar 

haftaları urfında olmak üzere, mille
te hltabetmit bulunan büyük mesuli
yet adımılanmı.t:la mütehassıslarımız, 
yurt ı.aı-ıatının arttırılmuındalı:i 

f.,-da"" zarureti meauliyet ve ihtiaa
aın wrdili aallhiyetle daima tebarüz 
etthmiye s-Jıpnıflardır. Her zaman 
tekrar edllmi~r ki, istihsalitımız hem 
memleket puarlarında ve hem de dıı 
pl,_ıarda satılabilmek için klfi de
lildir. Hariçten mübayaa etmek mec -
bari,etinde bulunduğumm mallan 
kolaylıkla ve kafi mikdarda alabilme
ınb için çefitli istihaallerimizi her 
türlü çarelere bat vurarak arttırmak 
Jhımdır. Bu gayeye eritmek ve vücu
da getirilen programları zaman kay -
betmebb:ln tahakkuk ettirmek için 
b8tihı yurtta§lann blribirleriyle ya • 
nııreutna çalıımaı.n. tiirk camiası -
na Jrarfı bir 'ftl.Zifedir, memlekete kar
tı bir borçtur, aynı zamanda iktısadl 
bir zaruretin de en kıaa ifade•idir. 

Topralıalh utiMalGhnnz 

,:Ad• yurttq1anm. 
Cotrafl vuiyet n huıusiyetleri • 

aıU ve imanlyet Alemindeki mevkii • 
misin bbe bahfettlli imkhılar, bugün
kü ıerait f çfnde zirar, ıınat ve toprak
altı lıtibaatlerimizi artırmaktaki men· 
faat ve .zarureti düne nazaran kat kat 
fulalqtırmıı bulunmaktadır. Çiftçi, 
sanayici, madenci, tüccar ve iJçi hull
aa bütün mOırtalısil unsurlar ve iktısa
df faali yet aabMırida resmt veya hu su
al nslfe alımı oı.n wtandqlar, mem
leketin ltiıine inanarak, yurt bünyesi
nin malt ve iktıaadt kudret ve aağlam
hlına ıtıvenerek, bilkUmetin mahsu • 
Jat ve munuatum.za değer fiyatı dai • 
ma temin etmek için gereken her tür-
18 tedbirleri zamanında alacatımdan 
emin olarak ve bu bakımdan her ban
p bir endiıeye dahi asla düpniyerek, 
memleket iatlbaalltının seviyesini 
ytlbeltmiye ve dolayısiyle ihraç ve 
ithal imkanlarını arttırmıya azami 
gayretle ve tariht günlerin verdiği he
yecan ve wevk ile ~alıpnahdırlar. Bu • 
nu, memleket kendilerinden istemekte 
n beklemektedir. 

Gerek sanayi iptidat maddesi ola -
ra1ıc kullanılan ve gerekse gıda mad -
deıi olarak iıtihul olunan çeıitli ve 
yilbek vuıf ve hususiyetleriyle müte
mayiz mahıullerimizle, başta kömür 
olmak üzere madenlerimizin dıt piya
ularda iyi fiyatla kolayca kuvetli 
mUfteriler bulacağından hiç tUphe e
dilmemelidir. Görülüyor ki, istihsall
tımızın arttırılmasına çalışılması va
tandaıların phst menfaatlerinin de 
icabıdır. 

Yqadığımız günlerde, M~.ıı~. ~ef'i
mlzin fU ipretlerini her an gozonünde 
bulundurmakla mükellefiz: 

"Bütün bu güç ıartlarla bera
hr bia, ticaret İflerinde en cu .,. 
lırnh 6Ören milletlerden olac:aiız. 
ilk önce ıurcuını emniyetle •ÖY· 
lem iri memleketim~ ue ordu
muz, en lüzumlu iaıe maddele
rinde laal ue ati ifin hiç bir teh· 
dide maraz değildir. Hattft ihraç 
maddelerinin t~~diclintle biz, en 
••niJ dauranabilac:eı'ı memleket· 
lerJen biriyiz. Harp zamanında 
dahi mahnıllerimii, çoiu itiba
riyle, cihan piya•a•ının arıyocaiı 
maddelerden olacaktır.,, 

Aziz yurtta§!arım, 
Memleket iktısadi hayatının, için -

de bulunduğumuz sene zarfındaki bat
lıca tezahürleri hakkında size mali.\ • 
-t arzetmek isterim. 

Harici tir"lretimiz 

1938 senesinde, harici ticaretimi% 
ıeçen senelere nazaran faik bir ~n~•~af 
ıöstermi§ olmakla beraber, hancı tı • 
caret blançomuz memleketin iktısadi 
cihazlanmasından mütevellit olarak 
ihtiyacının büyük mikyasta artmıı ol
maaı dolayısiyle, aleyhte kapanmıJtı. 
Eltmizde bulunan 10 aylık istatistik 
rakamları, 1939 senesi harici ticaret 
lıılançomuzu lehte bir bakiye ile kapı· 

yacağımuı timdiden kabul etmemlse 
müsait bulunmaktadır. 

1938 sene.inin 10 aylık ihracat kıy
meti, yüz milyon dört yüz bin lira 
iken, bu kıymet 1939 yılının aynı ay 
lannda Oç milyon flç yüz bin lira faz. 
lulyle yih t1ç milyon yedi yüz bin li
raya çıkmıttır. 

ltltalôhnnz 

fthalitımıza gelince: 1938 senesi -
nin 10 aylık ithalat kıymeti yüz yir • 
mi yedi milyon dört yüz bin lira iken, 
bu kıymet 1939 senesinin aynı ayların· 
da yirmi bir milyon yüz bin lira nok
sanı il6, yüz altı milyon üç yüz bin li
raya dütmüştür. 1938 senesinin 10 ay
lık muvazenesi aleyhimize yirmi yedi 
milyon liralık bir bakiye göstermit i
ken, aynı muvazene 1939 senesinde an
cak iki buçuk milyondan ibaret aleyh· 
te bir bakiye göstermektedir. 

Görülüyor ki, ihracatımız son se • 
nelerdeki muttarit arttı istikametinde
ki inkip.fını muhafaza etmektedir. Bu 
cihet bilhassa memnuniyetle kayda şa
yandır. İhracatımızın artması için i -
cabeden tedbirleri zamanında almak 
ve ihraç mallarımızın bilhassa çiftçi 
ve köylü lehine kıymetlendirilmesini 
temin etmek yolundaki mesaiye ihti
mamla ve büyük bir dikkatle devam e
deceğiz. Eaaaen, ihraç mallarımızın bü 
yük bir kısmı, kıymetlendirilme ha • 
kımından, demin de i'8ret ettiğim gi
bi, hali hazır dünya konjonktürleri iti
bariyle bir takım kolaylıklara mazhar 
bulunmaktadır. İthalat cephesinden 
de, memleket umumi hayatının her tür 
lQ tazyikten korunması ve milli una
yi uhuındaki faaliyetlerimizin aba
rmımuı ve durmaması için hariçten 
almıya tnecbur olduğumuz etya ve em
tianın ehven ve uygun fiyatla ithalini 
mümkün kılmıya çalışmaktadır. Mem
leket dahilinde, ithal malları üzerinde 
her hangi bir speküllsyona mani ol
mak için, gerek dahili fiat politika 
ve mürakabesi ve gerek ticaret ve te
diye anlaşmaları bakımından, icabeden 
tedbirlere tevessül olunmaktadır ve 
olunacaktır. 

aali de seneden seneye fnkipf etmek
tedir. Bu mahsullerimize de, gerek da
hilde gerek hariçte, hararetli talepler 
vardır ye fiatlan da yilksek seviyele
re varmı,tır. 

Kuru meyvalanmız 
Kuru meyvalarımıza gelince: ton 

senelerdeki istihsalimiz rekor teşkil 

edecek derecede yükselmiştir. Bazı 
piyasaların muvakkaten çekilmit ol -
maaına rağmen, satışlar muntazaman 
cereyan etmekte ve fiatların karlı 

aeviyede kalması için her türlü ted -
birlere büyük itina ile müracaat olun
maktadır. 

Netice olarak diyebilirim ki, dün
yanın içinde bulunduğu dünkü ve bu
günkü müşkül vaziyetlere rağmen, 

müstahsil kütlemiz için tam emniyetli 
bir huzur havasının ve refah ıartları • 
nın idamesini en ileri bir gaye olarak 
gözetmemizin manasını ve yüksek 
kıymetini hadiseler açıkça göstermiş 
oluyor. Yüksek verimli istihsal bugün
den başarıldığını gördüğümüz itler, 
en sıkıntılı bir devrede bile, böyle bir 
kudret ve emniyet tesis etmek blkt • 
mından, mühim semereler vermiştir. 
Bu yolda yürür ve bu gayenin tam ola
rak tahakkukunu beklerken, ileride 
teessüsünü ümit ettiğimir. dünya sut • 
hu nizamında da, milletimizi üzerine 
terettüp eden hakiki vazifesini ifa et
miş bir unsur olarak görüyoruz. 

Milli paranın kıymeti ve istikrarı 

Aziz yurttaşlarım, 

Tasarruf mevzuunda, milli paranın 
kıymeti ve istikrarı meselesinin ehe -
miyeti ve bu hususta cümhuriyet hü
kümetinin öteden beri gösterdiği baa· 
sasiyet mali.\mdur. Dünya siyasi vazi
yetinin geçirdiği buhranlar, zaman za
man milli para etrafında halkımızı te· 
reddüde düşürebilecek bazı ıayiala -
rın çıkmasına vesile olmaktadır. Şu· -
rasını açıkça söyliyebilirim ki, bükü -
metin alabileceği kararlar ve tedbir -
ler, millt paranın kıymetini ve istik -
rarını sağlamlaştınnıya matuf olacak
tır. Bu yolda alınacak tedbir ve ka -

Herhalde, bütün yurddQflar rarların ise, gizli tutulmasına tabiati· 
bilmelidirler ki, hükümet müte- le sebep ve imkan yoktur. 
yaltlıadır. Yern~ ue •ebepnz Tasarruf hareketlerinden bahseder· 
•pekülôtil liyat terellülerine hiç ken, bunun muayyen bir §eıkli olan 
bir nıNtle meydan oermiyec:ek - devlet. dahili istikrularına da biraz 
tir. AncaJı liiaarlYas endiplere temas etmek iatl}'Ql'Uftl. CUmlıuriyet 
ltapılıp normal iJati)'Clffan lazla hükümetinin yeniden piyasaya çı){ar
mübayaada bulunarak piyasa le- mış olduğu tahviller ceman 36.500.000 
ıevuütlerine •ebebiyet uermemek liraya baliğ olmaktadır ki, bunu da 
ha.anında halkımuıa da bir ua- tasarruf yekfınlarına ilave etmek ica
~e terettüp ettiiini bu uenle beder. Bunun 12 milyonu Ergani 24,5 
ile bir Jela daha hatırlatmayı milyonu da Erzurum demiryolunun 
faydalı görürüm. inpaına tahsis edilmittir. Bilhassa 
Dış ticaret politikamızda, bir çok küçük tasarruf erbabının iştirakini ve 

senelerden beri devam eden beynelmi- istifadesini temin için beherinin 
lel iktısadi durumun icabı olarak, ldi- kıymeti 20 lira olarak tesbit edilmit 

ring ve takae usullerinin geniJ bir yer ;~ t~ı:;::~in,m~7e~~i~:~~~ 
almıı olduğu maltlmdur. Arzettikleri 
bazı mü§külita rağmen, bu usıtllerin kuvetine ayrı bir misal tefkil etmek
tatbikinden memleket menfaattar ol- tedir. Bugünlerde piyuaya çıkarılmıı 

olan altıncı trant Sıvaa - Erzurum is
muıtur. Şerait v' imkanların müaaa- tikrazının bilhassa küçük tasarruf sa
desi nisbetinde ticaret ve tediye anlat-

. bipleri nezdinde eskilerden çok fazla maları politikamızı normal ve basıt e- . 
rağbet görmekte olduğunu mernnunısaslara doğru götürmek gayemizdir. 
yede görüyoruz. 

Milli mahmllerim~in ıuaiyetleri Milli tasarrufun herke.çe malQm o 
Milli mahsullerimizden bqlıcala _ lan ehemiyeti üzerinde daha fazla du

rarak, sizleri yormak iatemem. Şura
rının bugünkü vaziyetlerine kısaca te- sı muhakkaktır ki millt tuarruf, mil· 
mas etmek, bunların durumundaki u-

letler hayatında ileriliğin bir ölçüsü, 
mumi temayülü göstermek bakımın - emniyet ve istikrarın mevcudiyetinin 
dan, faydalı olacak zannındayım. bariz bir delili ve yurda bağlılığın bir 

İhracat ticaretimizin en kıymetli ifadesidir. Milli tasarruf mim serma
maddesini tetkil eden tütün istihsa - yenin milvellidi ve dolayısiyle milli 
litımızın seneden seneye, gerek mik- istihsalin muharrikidir. Bir milletin 
dar ve gerek kalite itibariyle, tekamül bankalarındaki tasarruf mevduatının 
ettirilmesine ve bununla mütevaziyen artııı. filphniz iri, o milletin iktısadi 
sağlam aatıı imklnlarının teminine atiainin ve iktısadi iati.klalinip milem
matuf olarak devamlı tedbirler alın - men bulunduğuna delilet eder. Bu 
maktadır. Bu sene rekoltesi geçen se- manida anladığım millt tuarruf bare
neden mühim nisbette fazla olmasına ketlerinin, memleketimizde inkişaf 
rağmen tütünlerimiz bu sene asgart etmekte olduğunu görmekle büyük bir 
yüzde bet daha yüksek fiyatlarla sa - hu duymaktayız. Bir müddet evel 
tılmıya baılanmıttır. Erzurum'a vannıt olan demiryolları-
Hububat ve gıda maddelerimiz mız, yeni yeni kurulan fabrikalarımız 

milli tasarrufun, milli zekanın yurdu· 
muzda cümhuriyet idaresi altında ya
rattığı güzel eeerlerdir. 

Hububat ve gıda maddelerimiz bu 
yıl geçen yıllara nazaran daha iyi ev
safta ve daha çok mikdarda istihsal 
edilmiıtir. Şurasını tebarüz ettirmek 
IAzımdır ki, muhtelif hububat madde
lerimizin istihsalinde iki üç sene eve
tine nazaran köylümüzün istihsal kud
retinde hepimizi bihakkın iftihar et • 
tirecek derecede ve yüzde yirmiden 
yüzde elliye kadar değişen nisbetler -
de, inkitaflar görünmektedir. Alınan 
tdbirler sayesinde hububat fiatlarının 
istikrarı devamlı olarak temin edil • 
mektedir. DUnya vaziyeti dolayısiyle 
bu maddelerin cihan piyas~larındaki 
fiyatları da mühim nisbette yükselt • 
mekte olup, kabili ihraç olan mikdar -
tarının ~atışı için en mü~ııh imk5.nhr 
mevcut hulunm~ktad•r. Biitün gıdi'l 

maüdelerimizde aynı mÜ§ahedeyi yap
mak kabildir. 

Pamuk, tiftik ve yapafı ,:bi aana
yie yarıyan iptidat maddelerin iıtib -

Bankalardaki tcuarrul mevduah 

Bundan maada bankalarımızda ye
kGnları günden güne kabaran tasar
ruf mevduatı hepimizi sevindirecek 
bir durum arzetmektedir. Bu sahaya 
ait birkaç rakam arzetmeme müsaade
nizi rica ederim. 

1937 senesi haziranında, iki yüz 
yetmit yedi milyon liraya baliğ olan 
tasarruf mevduatı yekGnu, 1938 sene
sinde üç yüz be' milyona yükaelmit 
bulunuyordu. Bankalarımızdaki mev
duat hesapları yükselici seyrini mu
hafaza ederek, içinde bulunduğumuz 
senenin ilk aylarında üç yüz yirmi beş 
milyon lira gibi küçük görülmiyecelc 
bir yekuna eritmittir. 

Bu münasebetle, rakamlardan daha 
beliğ bir hadiseye temas etmek i•te -
riın. Bu sene niaan ve ef.Ull •>:l~-

da, dünya vukuatının aldığı cereyan kısmının da bir an evet iıletmeğe açıl- mln olunan rüsubt demir madenin . 
üzerine tereddüde düşen bir takım ması için elden gelen gayret aarfolun- tesadüf edilmit olduğunu kaydetme 
vatandaşlar, bankalardan mevduatla- maktadır. Yine bu sene içinde, öteden- isterim. Buradaki tetkikat harareti 
rını kısmen çekmeği muvafık görmüt- beri büyük ehemiyet verdiğimiz pa - devam etmektedir. Maden arama faıı 
terdi. o zaman, telaşa ve bankalardan muklu dokuma sanayii manzumesine liyetlerimiz, proğramlar dairesind 
mevduatını çekmeğe sebep ve mahal 26 bin iğiyle Malatya bez ve iplik fab- inkişaf etmiştir. Petrol aramaların 

.,___ 'lt'hak t · bul ktadır t devam olunmaktadır. Memleketi bulunmadığını, bankalarımızın her za- rtMH>I ı ı e mış unma . -
man mevduatı sahiplerine iade edebi- kinci kağıt, selliloz, Sivas çimento muhtelif noktalarında yapılmış ve ya 
lecek vaziyet ve kudrette olduklarını fabrikalarının inşaat ve montaj itleri pılmakta olan sondajlara zamimete 

b k h · ı 'lerlemektedı'r İkı'ncı· ka'ğıt fabrı"kası bu sene Adana mıntakasında da sonda ve hükümetin u no tayı e emıyet e ı · 
göz önünde bulundurduğunu söyle- da faaliytte f:ec;tigi zaman, mcmleke- lara başlanmıt bulunmaktadır. Petro 
miştim. B~ sözlerimi teyiden şimdi tin k5ğıt ihtıyacının tamamına yakın aramalarına petrol buluncaya kad 
sizlere şunu ifade etmekle memnu. bir kısmı milli istihsal ile karşılan - devam etmek kararımızdır. Türk 
num ki, bankalarımız sebepsiz telaş mış olacaktır. Memleket sanayiinin mi nihayet bu işi de başaracaktır. 
göstennit olan vatandaşlara paraları- ihtiyaı)arının temini kadar,. memle .. Alüminyom istihsaline yara 

k t ·;d"''"'a b k ndan da ehemı· boksı"t zuhuratı mcmleketı·n muhteU nı iade etmekte hiç bir suretle müş- e mu ..... sı a ımı -
külata maruz kalmamışlardır ve bu yeti malfıın olan kimya aanayiimize yerlerinde te11bit edilmiş bulunmak 
sure le çekilen paralar yine bank:t.la- dahil fabrikaların inşasına çalışılmak- dır. Zonguldak, Akseki ve İalahiye'd 
rımıza dönmeğe başlamıştır. Bunun tadır. Kastamonu kendir hazırlama bulunmuş olan bu zuhurattan istifade 
b .. 1 1 t b'idı"r fabrikası için muhtelif memleketler - imkanları taharri ve tetkik edilmek• oy e o ması a ı . . . . b k 

Ç .. ,_.. l"l h~dı"•a~ı doJ .. y•"İY· den ıstenen tekhflenn ceva ı be ·len- tedir. 
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le de sabit olmustur ki, vatar.:cfn:· j meı~te ıı:: ' eml~ ·et.ım.ıhzl.ek.sınaı teksı· Demirvolu sivasetimiz 
1 b k 1 d k . d t min satın çoga.ması ıle ıstı a ı artma ta " " 
arın an a ar a ı mev u ı e • 
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11 d d. V h""k"" t• • b bulunan ateş tugla.arını ımal e ece e er e ır. e u ume ımız u . . . • 
h d d . "t fabrıkanın kurulması ıçın lazım gelen 

" Bütün memleketi bqtan bap de-o 
mir ağlarla örülmüı görmek en bü • 
yük azmimizdir " buyurmuı olan Milli 
Şefimizİ.r\ ötedenberi çiznıiş olduğıl 
demiryolu siyasetimizin takip ve tat• 

emanet uauaun a aıma mu c- ı . bb'" 1 · · · 1 • · 
kk d tetkık ve teşe ua ere gırışı mıştır. ya ız rr. 

Bankalardaki mevduatın yükselişi, 
bu miiesseselerin umumi ikraz kapa
sitelerinin artması i.izcrinde müessir 
olmuştur. Her ne kııd~r beynelmilel 
hadiseler yüzünden kısa bir miiddet 
için bir kredi darhğı husule gelmi~ 
ise de milli bankalarımız, Türkiye 
cümhurıyet Merkez Bankasının da 
yardımı ve iştirakiyle. bu buhranı sü
ratle izale etmişlerdir. 

Zirai kredinin ucıızlatılmcm 
Ticari kredilerde, geçen sene faiz 

nisbeti yüzde sekiz buçuğa düşürül
mü1tü. Bu sene de, memleketimizin 
en esaslı istihsal unsurunu teşkil eden 
çiftçi müstahsilimizin kredi ihtiyaç • 
tarını ehven surette temin ttmek ve 
böylece zirai istihsatatın daha ucuza 
maledilmesini mümkün kılmak üzere 
zirai maksatlara hasrolunacak kredi
lerin ucuzlatılmasını derpi' edecek 
yüzde sekiz buçuk faiz haddini yüz
de altı nisbetine indirdik. Bu tenzilat 
takribtn yüzde otuz n•;netindedit. 
Bir taraftan faiz nisbeti indirildiği 

gibi, diğer taraftan da orta ve uzun 
vadeli kredilere inkişaf imkanı vedil
miştir. 

Sigorta sahasında da aynı teyakku
zu göstermekteyiz. Tasarruf ve ihti· 
yatın Laşhca tezahürlerinden olan ha
yat sicortalarınd• cörülen inkipfı, 

daima sigor alar hukukunun siyaneti 
yolundaki tedbirlerimizle teıvik edi· 
yoruz. 

Milli •anayiin İ•tİh•alleri 
Aziz dinleyicilerim, 
Milli sermayenin müvellidi olan 

milli tasarruf, ileri memleketlerde 
milli aanayile§me hareketlerinin ku -
vet aldığı batlıca bir menba olmuttur. 
Milli sermayeye dayanan milli sanayi 
ise, her yerde, nihayet milli kuvet ve 
kudret denıektir. Memleketinıi7de de 
milli tasarruf ve milli iktisat mef
humlarının olgunlaşarak yerleşmesi· 
ne muvazi olarak sanayi hareketleri· 
nin inkişaf ettiğini görmekteyiz. 

Bu suretledir ki, resmi kayıtla
ra göre 1927 senesinde sanayi is
tihaalatnnızm kıymeti 32 milyon 
lira iken 1938 senesinde bu kıy
met 265 milyon liraya yükaelmit· 
tir. Tatbik edilmekte olan sana
Jİ planlannm itmammdan sonra, 
bu kıymetin üç yüz milyon lirayı 
atacaimı kabul edebiliriz. 

Milli sanayiin memlekette işgal et· 
tiği ehemiyetli mevkii müdrik olan 
cumhuriyet hilkümeti, bu sahadaki ga
yelerinin. bir an evet tahakkukunu 
arzu ettiğinden, devletin bizzat sana
yi kurucusu olarak harekete geçmesi 
icabetmittir. Bu suretledir ki, sana -
yileıme hareketi büyük bir milli dava 
olarak ele alınmıt ve bildiğiniz devlet 
sanayi pllnları vücut bulmuıtur. Ya -
gamakta bulunduğumuz nazik ve çe -
tin anlar, sanayileşme hususundaki is
ticalimizin ne kadar yerinde olduğu • 
nu bir defa daha, tam bir vuzuhla gös
termiş oluyor. Bu itibarladır ki, bu 
planların tatbikine hızla ve intizamla 
devam olunmakta ve eksiklerin bir an 
evet ikmaline çalışılmaktadır. Sanayi 
dlvamızın tatbikatında bugUn vasıl 
olmu§ bulunduğumuz merhalede dahi, 
evelce yurdumuzun sanayi tubelerin
den mahrumiyeti yüzünden, bilhassa 
fevkalade zamanlarda, çekilen sıkın · 
tıların büyük bir kısmından kendimi
zi kurtulmuş addedebiliriz. 

Türk demiri ve diğer 
labrikalarımız 

Şeker labrikalarımız 

Şeker fabrikalarımızın bu seneki fa. bikinde, yurt refahı, ve müdafaası ba• 
aliyeti memnuniyeti mucip neticeler kımından, çok kıymetli bir semereyi 
vermiştir. Dört fabrikamııo:ın istihsa - daha elde etmiş bulunuyoruz. Türk 
!atı doksan üç bin tonla şimdiye ka • mühendislerinin fasılasız gayreti saye 
dar erişilmemiş bir mikdara varmış - sinde demiryollarımız Erzurum'a var• 
tır. Bu noktayı, pancar eken çiftcile· mıı bulunmaktadır. Gerek demiryohl 
rimizin yüzünü güldüren bir hadise 

1 

ve gerek tose inşaat siyasetimize tiın• 
olarak kaydetmek isterim. Şeker istih- diye kadar olduğu gibi hızla devaııl 
15kimiz yüz beş bin tona yükselmiş etmek ve ticaret filomuzu yakında 
bulunmaktadır. 1927 senesi istihlakin tekrar yeni gemilerle zenginleşmiş, 
altmış altı bin ton kadar olduğu dil - başta kömür havzası limanları olmak 
şünülürse bu rakamın halkımızın ta- üzere Akdeniz ve Karadeniz sahille-o 
ğaddi seviyesinin yükseldiğini gös - rimizdeki limanlardan baıhcalarını 
termek itibariyle hususi bir ehemir.eti biran evel inta. islih ve takviye edil• 
haiz olduğu anlaşılır. miş görmek azmindeyiz. Bütün btJ 

Burada, şunu da beyan etmek iste- mevzuların cümhuriyet hükümetinc• 
rim ki, memleketin muhtelif köşeleri- ehemiyetle ele ahnmıı olduğunu ~ 
ne serpiştirilen fabrikalarımız birer zetmekle bahtiyarım. 
istihsal mües:;esesi olarak kıymet ifa- Aziz dinleyicilerim; 
de etmekle beraber, ayni zamanda in-
şa edildikle;i mahaller ve civarları i- Milli sermayenin baılandığı aza• 
çin birer iktisadi hareket, umran ve metli işleri emniyetle tevdi edecek 
refah müjdecisi olmaktadır. ehliyetli elleı e ihtiyacımız büyüktür. 

Devlet eliyle başarılan sanayileşme Yeni ikttsadi hayatımız, çalıgma sir 
hareketimizin bugüne kadar geçirdiii temimiz ve çalışacak elemanların va • 
safhalar, milli sanayiimizin bütün me- sıfları üzerinde her zamandan ziyade 
selelerini daha vazih bir surette gör- tavakkuf etmcmızi emrediyor. Milli 
memizi ve bunlara daha bariz istika - faaliyetlerin her sahasında olduğu gı• 
metler vermemizi mümkün kılmakta • bi, talısisen iktisadi teşebbüsler mun• 
dır. Memleketimizde, hususi sanayiin tazam, mütevazi, feragatli ve sabırlı 
de, devlet sanayiine muvazi olarak, bir çah,ma ile, batlamasına memur e-o 
taassUTUnu ıe.hil etmek mev.aıunıın. dildilıcleri itin seviyesine ~erçekteaı 
b. başlangıç merhalesi olarak bu sa- yiil<~Plmi§ ir ehliyete sahip unaur " 
~~iin karıılaıtığı bazı tekli engelle- larl~ teçhiz edilmedi~çe, al~~ğı~: 
rin izalesi, Büyük Millet Meclisi'nce net~celer muhakkak kı bekledığimızı 
kabul buyurulan kanunlarla mümkün aksıne olur. 
olmuttur. Her halde normal çalışma - Bu itibarladır ki, devlet ve millet
lariyle memleketin iktisadi cihazlan - çe fedakarlık yapılarak yetiımeleri 
ma ve nizamına yardım eden hususi için ecnebi memleketlere göndermek• 
sanayi teıebbüslerini, kolaylıklara te olduğumuz gençlerimizin adetleri• 
mazhar kılarak, teıvik yolundaki me- ni arttırmış bulunuyoruz. Bu vataıı 
aaimize Mvam 0111---ımr. evl!t1arının lCendilerine dü9en yük• 

T oprakalh •ervetlerimiz 

Toprak altı servetlerimizin istianıa
rı yolundaki çalıpnalarunıza, bunla
rın tediye muvazenesi bakımından 
haiz oldukları ehemiyeti de göz önün
de tutarak, hızla devam etmekteyiz. 

Memleketimizin başlıca enerji kay
nağını tetkil eden Ereğli kömür hav 
zasının istihııalatı, aon senelerde, cüm 
huriyetten evelki senelere nazaran 
hemen üç misli derecesinde artmıt ol
makla beraber iktısadi hareıket ve fa
aliyetlerin yeniden yeniye doğurduğu 
ihtiyaçları karşılamak için, bu havza
da istihsali bir elde toplamak gibi, da
ha cezri bir tedbire müstacelen bat 
vurulması zaruret iktisaıb etmiş bulu
nuyor. Kömür havzamızı devletleştir
mek hususundaki dütüncelerimize bir 
hafta evel havzada yaptığım tetkikat 
neticeleri kuvet vermiş bulumnakta
dır. 

Krom ve bakır İatihsalimiz 

Krom ve bakır istihsalimiz, memnu
niyetbahş bir şekilde inkişaf etmek -
tedir. Erganide yedi bin be§ yüz ila 
on bin ton saf bakır istihsal edilmek 
üzere kurulması evelce kararlaştırıl· 
mış bulunan tesisat ikmal olunmuttur. 
Bu işletme halen tecrübe işletme dev
resinden nonnal istihsal devresine gir 
miş bulunuyor. Senede iki bin beş yüz 
ton saf bakır çıkaran Kuvaraan made
ninin de işletilmesine muntazaman de
vam olunmıoktadır. Murgul bakır ma
denlerimizde senede ~kiz ita on bin 
ton saf bakır istihsal edecek kabili
yette bir tesisat vücuda getirilmesi 
için gereken teşebbüslere girişilmiş-
tir. 

Divrik demir mô.clenim~ 

sek vazifeyi müdrik olmaları ve taıll 
bir bilgi ile ve yaşadığımız zamanıll 
emrettiği verimli çalışma metodları• 
na intibak etmit olarak, vakit kaybet• 
meksizin, yurda avdet edip hizmete 
girmelerinin temin edilmesi lazımdır. 
Diğer taraftan, millet itlerinin ida• 

resini ellerine alımı olan büyük kü • 
çük her ferdin, aledderecat çalıtmak 
ve çalıttırmakta it yapmak ve it iete
mekte gayet ciddi ve müaama~ 
davranmalanndaki kati lüzuma aure
ti mahsusada, ip.ret etmek isteriJD. 
devletçe ve milletçe ancak böyle blt 
çalışmaya koyulmak sayesindedir kL 
her gün geniıliyen faaliyet mevzulr 
rında vasıfları ve istidatları matlOP 
istikamette inkitaf etmit hakiki it Y9 
vazife adamlarımız yetipif olacaktır· 
Milli hayat ve faaliyetin ortaya çı• 
kardığı bu mühim meselelere bfltUıa 
vazife sahiplerinin llyık olduğu aıa. 
ka ve hassasiyeti göstereceklerini 0-
mid ederim. 

Aziz yurddaşlarım, 

Türk vatanının yükselmesi için ol• 
duğu kadar, kudretle ve emniyetle 
müdafaası için tasarruf hareketinill 
nasıl büyük bir rol oynadığını eğer, 
huzurunuzda tebarüz ettirebildimse 
çok bahtiyar olacağım. Dünyanın eo 
dağdağalı bir devrinde yaşıyoruı. 
Türk milleti vakur ve temkinli duru• 
şu, samimi birlik manzarası ile bütüll 
cihanın nasıl takdir nazarını celbedi• 
yorsa, hakkında fena duşünceti olan• 
ları da o kadar hayrete dilşürmekte· 
dir. Türk milleti dostluklarına sadık, 
açık kalple kendi milli hudutları da· 
bilinde sakin çalı~mak ve yaşamak 
azmindedir. Bu birliği, bu sükunu ve 
bu çalışma azmini bozmak istiyenlere 
iyi gözle bakmaz. 

Devlet sanayiinin en büyük ve ehe Divrik demir madenimizde istihsa- Büyük türk milletinin hakiki hissi· 
yatına terceman olaralc emniyetle söy
liyebil'rim ki: Milli Şef'in etrafında 
tek kı:ı!p ve t'!k vi;cut çalışan milleti· 
miz, halinden ve istikbalinden emin• 
dir . ., 

miyetli kısmını teşkil eden Karabiik lat devam etrr:ektcdir. Bu madende vil
demir ve çelik fabrikaları, cümhuriye- cuda getirilmesi icabedcn tesicıatın 
tin heybetli bir eseri olarak sene içi:ı· ı ikma'i halinde memleket daha büyük 
de faaliyete geçmiş ve 10 eylül 1939 faydalar temin edeceği aşikardır. De
tarihindenberi türk demirinin istih · mir cevherlerimizden bahsederken Ko 
aaline başlanmıştır. Karabük fabrika- caeli vilayetinin Hendek kazasında 
tarının mühim aksamından olan boru Sakarya atzı civarında mahiyeti iti· 
fabrikasi>:le haddehane ve çelikhane · bariyle büyük imtidR oldufu talı·. 

Batvekilimiz doktor Refik Sayda• 
mın sözleri ıilrekli alkıılarla karp • 
lf.NPııtır • . 
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Tasarruf ve yerli mah 
lıaftası dün başladı 

1-iall<evinde güzel bir tören yapddı 
Onuncu tasarruf ve yerli malı haftası dünden itibaren baş -

lamıştır. Beşvekiliıniz bu münasebetle dün Halkevi'nde bir nutuk 
söylemiştir. 

Salon, Başvekilimizin nutkunu din
lemek için gelmiş binlerce mtin<vver
le doluydu. 

Büyük Millet Meclisi reisimiz B. 
Abdülhalik Renda, Ankara'da bulu -
nan bütün vekillerimiz, mebuslarımız, 
Ankara'daki yüksek mektepler profe
sör ve talebeleri salonu doldurmuş 

bulunuyorlardı. 
Ankara kız lisesi de, tasarruf ve 

yerli malı haftasının açılışı müna
•ebetiyle küçük bir sahne programı 
hazırlamı§tı. Törene, kız lisesinin bir 
koro heyeti tarafından söylenen istik
lal marşıyle başlandı. Milli marşımız 
ayakta dinlendi. 

Bundan sonra Başvekilimiz, alkış -
Iar arasında kürsüye geldi, ve nutku
nu okumaya ba§ladı. [ Başvekilimi -
zin bu kıymetli nutkunu diğer sütun
larımızda okuyacaksınız ] . 

Türldye'nin iktisadi sahada her yıl 
kaydettiği inkişafları J;.ftdiseler ve ra
kamlar zikrederek veciz bir !insanla 
anlatan Başvekilimizin sözleri alkış -
lar arasında nihayete erdi. 

Piyesin ikinci perdesi, seyahattan 
dönen yavruJarın birbirilerine ihti -
saslarını anlatmalarına ayrılmıştır. 

Gruplar halinde güzel vatanı karış 

karış gezmiş dolaşmış, fabrikaları 
görmüş, yol boyundaki büyük şehir
lerde kalmış, cümhuriyetin ileri eser
lerini,' şehirlerimizdeki tarih abidele
rini tetkik etmişlerdir. Biribirlerine 
bunları anlatıyorJar. 

Ankara'dan Erzurum'a ve Samsun'a 
giden gruplar orta Anadolu'yu çıplak 
ve ağaçsız bulmuşlar, bundan acı duy
muşlardır. Bir ağızdan söz veriyorlar: 

" Orta Anadolu'yu ağaçlandıraca -
ğız, cennet gibi bir vatan parçası ha
line koyacağız. ,. 

Muvaffakıyetle biten temsilden 
sonra yine kız lisesinin 48 kişilik bir 

koro heyeti ahenkli bir sesle güzel 
memleket şarkıları söylemiJ ve mü -
teakiben güzel memleket oyunlarını 
göstermişlerdir. 

Şehrin manzarası 

"Yurdumuzu geziyoruz,, Onuncu tasarruf ve yerli malı 
Beş dakika aradan sonra sahne açıl· haftasının başlaması münasebetiyle 

C:lığı zaman hudutları elektrikle çizil- şehrimizde bir fevkaladelik göze çarp
ıniş bir vatan haritası görüldü. Kız li- maktadır. Şehrin ana caddelerine ta • 
lesinin sempatik yavruları " yurdu • sarrufun ve yerli malı kullanmanın 
tnuzu geziyoruz ,, piyesini temsile milli bir vazife olduğunu tebarüz et
başlamışlardı. Sahneye birkaç sıra tiren güzel aözler yazılı levhalar asıl
lconmuş ve talebeler bu sıralara otur- mış, Sergievi'nin üstündeki " yarli 
tnuşlardı. Dekor, bir sınıfı gösteri - malı kullan, para biriktir ,, vecizesi 
yordu. elektrikle tenvir olunmuştur. Birçok 

Temsil başladı. Bütün sınıf, grup- vitrinlerde nefis, lezzetli memleket 
lar halinde yurdu gezmek kararını ver- meyveleri teşhir olunmakta, yerli mal
diler.Bankalarda biriktirdikleri para - lar pazarı, vitrinlerini haftanın ehc
larını alacaklar ve on bet günlük bir miyetiyle mütenasip bir tekilde be • 
ınemleket seyahatı yapacaklardı. zemiş bulunmaktadır. 

Sanat yolunda 

Partimizin ~ok güzel 
bir ıeıebbüsü 

Gönderilen ressamlar 

nefis eserlerle döndüler 

Dün toplanan jüri bir (Ok 

eserleri mükifallandudı 
(Başı 1 inci say! ada) 

vas'a, Turgut Zaim Kayseri'ye, Seyfi 
Toray Diyarbakır'a ve D grupundan 
Abidin Dino Balıkesir'e, Zeki Faik 
1zer Eskişehir'e, GUzel Sanatlar bir
liğine mensup Ali Karsan Bolu'ya, 
Müstakil Ressamlar birliğinden Sa -
biha Bozçalı Zonguldak'a, Cevat De
reli Sinop'a ve Ayetullah Sumer Af • 
yon'a gönderilmiJleridr. 

Ağustos ortalarında, yukardaki on 
vilayetimize giderek, asgari bir buçuk 
ay müddetle orada etütler yapan kıy
metli sanatkarlarımız, kendilerine ve
rilen vazifeyi hakkiyle başararak 105 
tablo meydana getirmişler ve bu gü
zel eserler, cümhuriyet bayramında, 
Ankara'da açılan Birinci Devlet Re -
ıim ve Heykel Sergisi'nde, ayrı bir 
kısım olarak teşhir edilmiş ve beğe
nilmiştir. 

Bu eserleri tetkik etmek ve müka
fatlandırmak üzere dün saat 11 de 
Parti Genel Sekreterliği. binasında 
toplanan : Sinop mebusu Cevdet Ke
rim İncedayı, Giresun mebusu Reşat 
Nuri Güntekin, İçel mebusu Ferit Ce
lal Güven, Ressam Prof. İbrahim Çal
lı, Güzel Sanatlar umum müdürü Suut 
Kemal Yetkin ve İstanbul Güzel San
atlar akademisi müdürü Burhan Top
rak'tan müteşekkil jüri tetkikatını 
yaptıktan sonra bundan : 

Cevat Dereli'yi 400, Refik Epik -
man'ı 350, Malik Aksel'i 300, Zeki Fa
ik İzer'i 250, Turgut Zaim'i 200, Aye
tullah Sumer'i 150, Ali Karsan'ı 150, 
Sabiha Bozçalı'yı 150, Seyfi Toray'ı 
150, Abidin Dino'yu da 150 lira ile 
mükafatlandırmağa karar vermiştir. 

Her sene yapılacak olan bu seyahat
lar neticesi vücuda getirilen tablolar 
Cümhuriyet Halk Partisi'nin malı o
larak o vilayetler Halkevleri salonla
rında demirba~ olarak muhafaza edi -
lecektir. 

Seneler geçtikçe bu eserlt"rden vü
cuda getirilecek sergiler her halde 
çok enteresan olacaktır. 

Ayrıca, bu eserlerin her aene Par -
tice bir albümü >'.:ap.tırılarak sanatkar· 

Eski tôlimatnamelere 
göre yapılan imtihanlar 

Maarif Vekileti, gerek orta mektep 
ve gerek liaelerde eski talimatnamele
re göre imtihana girmeğe başlayıp da 
henüz bu imtihanlarını bitirmemiı o
lanların vaziyetini ,,.. bunlar hairEn-
da ne muamele yapılacağını alakalıla
ra bildirmittir Yapılacak muamelele
ri aşağıya yazıyoruz: 

"1930 tarihli lise ve orta mektepler 
talimatnamesiyle 1935 tarihli yoklama 
talimatnamesi hükümlerine göre • ta
lebe olsun, dı1ardan olsun - imtihana 
batlamıt bulunanlara bu talimatname
lerin bahşettiği mühlet bitmiştir. Esa
sen, yapılan tetkikler, bu talimatna -
meler hükümlerine göre imtihana gi
recek kalmadığını göstermittir. Va
ziyetleri 1936 tarihli lise ve orta okul
lar imtihan talimatnameleri ile alaka
lı olanlar hakkında JU yolda hareket 
edilecektir: 

Lise bitirme imtihanlarına başlamıt 
ve yalnız bir dersten ilitiği kalmıt O· 

lan talebeler hakkında 1936 talimat -
namesinin 49 uncu maddesinin hük • 
mü tatbik olunacaktır. , 
Dışardan lise bitirme veya orta o -

kul mezuniyet imtihanlarına girmeğe 
batlamıJ olanlar - ister bir kısım ders 
terde muvaffak olmuş, ister ' henüz 
hiç bir derste muvaffak olaınamıt bu
lunsunlar - 1936 talimatnamesi hü -
kümlcri dahilinde imtihanlarına de • 
vam edeceklerdir. 

Ancak dışardan lise ve orta okul 
mezuniyet imtihanına girmek üzere 
Vekillikten müsaade almış ve fakat 
henüz imtihana girmeğe batlamamıt 
olanlar, 1939 tarihli imtihan talimat -
namesine göre imtihan veremeğe mec
burdurlar. 

Lise bitirme imtihanlarında (tale -
be olarak veya hariçten girerek) mu
-vaffak olup olgunluk imtihanlarına 
da başlamış olanlar; veya, 1936 tali -
matnamesine göre lise bitirme imti
hanlarında muvaffak olmuş bulunan
lardan olgunluk imtihanlarına 1940 
haziranından itibaren başlıyacak o
lanlar olgunluk imtihanlarını 1936 ta
rihli imtihan talimatnamesi hükümle
ri dahilinde vermeğe devam edecek -
!erdir. 

Olgunluk imtihanlarına girmeğe 
1940 haziranında başlamıyanlar, ileri
de olgunluk imtihanı vermeğe talip 
oldukları takdirde, 1939 tarihli imti
han talimatnamesi hükümleri dahilin
de devlet olgunluk imtihanı vermeğe 
mecburdurlar.,, 

larımı7.a ve sanat müesseselerimize 
dağıtılacağı da öğrenilmiştir. 

Partimizin kültür ve güzel sanatlar 
sahasındaki muhtelif himaye ve ha -
şarılarından biri olan bu teıebbüı de 
ne kadar öiülae 1erindcdir, 

ULUS 

Finler Rusların Murmansk 
hava üssünü tahrip ettiler 

Ladoga gölü civarında da 
beş Sovyet bölüğü imha edildi 

(Ba~ı I inci sayfada) 
yareleri Finlandiya körfezi fenerini 
bombardıman etmiştir. 

Sovyet tayyareleri cenupta Abo ü
zerinde uçmuşlardır. Tayyareler yal
nız bir tek bomba atmıştır. Hiç bir ha
sar yoktur. 

Henüz teyit edilmiyen bazı rivayet
lere göre, sovyet hava kuvetlerinin az 
muvaffakiyetli hareketleri dolayısiy
le Rusların Baltık hava filosu baş ku
mandanı azledilmiştir. 

Rus!ar cepheye boyuna 
asker gönderiyorlar 

Finlandiya'da askeri vaziyet bu da
kikada nisbeten sakindir. Bunun da 
aebebi Ruslar'ın büyük bir kara ve ha
va taarruzu hazır1ama1arı ve bu mak
satla Rusya'nın her köşesinden müte • 
madiyen asker gelmesidir. Şimdiye 
kadar bir buçuk milyondan fazla as
kerin ve bin topun Finlandiya hudut
larına gönderilmiş olduğu fakat Rus 
kumanda heyetinin bu kuvetleri kiifi 
görmemekte bulunduğu ve binnetice 
daha bir takım takviye kıtaatının bek
lenildiği kaydedilmektedir. 

Finlandiyalıların 
mmıallakiyetleri 

Sovyet kıtaatının Ladoga gölüne 25 
mil mesafede k5.in Taliapecujochi'ye 
karşı yapmış olduğu beşinci taarruz 
akamete uğramıştır. Finlandiyalılar, 
Sovyetler'in beş ~ölüğünü tamamen 
imha etmişlerdir. 

Sovyet kıtaatının ileri hare-

tığı bir hücumla üç düşman b<Hüğiinil 
tarumar etmiştir. 

Suomussalmi mıntakasında da bir 
düşman bölüğü yok edilmiştir. 

Laponya Rus hududu yakınında 

Salla köyü, şiddetli bir topçu ateşin
den sonra düşman tarafından işgal e
dilmiştir. 

Finlandiya sahil bataryaları müte
addid Sovyet harp gemisine karşı·ateş 
açmıştır. Hava çok kapalı olduğu için 
isabetler kati olarak tespit edileme
miştir. Fakat, tarrakalar nazarı itiba
re alınırsa Finlandiya m·ermilerinden 
bir çoğunun hedefe isabet ettiği mu
hakkaktır. Ladoga gölü sahillerindeki 
bataryalarımız, kara kıtalarımıza yar· 
dımda devam etmektedir. 

Rua tebliği 
Moskova, 12 aa. - Leningrad as

keri mıntakası genel kurmayının teb
liği: 

11 Kanunuevelde, Sovyet kıtaları, 

her istikamette ileri hareketlerine de
vam etmişlerdir. Sovyet kıtaları, Lo
doga gölünün şimal sahilinde Pitka
ranta kasabasını, Serdobol demiryo
lunun miinteha istasyonunu ve Vi
burg istikametinde de Siproda ve 
Muurila köylerini işgal etmişlerdir. 
Havanın fazla bulutlu ve bulutla

rın çok aşağıda bulunması sebebiyle 
hava faaliyeti yapılamamıştır. 

Sovyetler ihtiyatları tekrar 
silah altına alıyorlar 

ketleri gittikçe müşkülleşmektedir. Moskova; 12; a.a. - Reuter ajansı 
Çünkü kar mebzul surette yağmakta bildiriyor : 
ve finlandiyalılar çekilirlerken her şe- İtimat edilen bir knynaktan haber 
yi tahrip etmektedirler. alındığına göre, Polonya Ukranyası 

Sovyetelr, kesif kitleler halinde hü- ile beyaz Rusya'nın işgalinden sonra 
cum etmekte, finlandiyalılar da 'oto- terhis edilen bir kısım kızılordu ihti
matik silahlarla onları kolayltka imha yat efradı, tekrar silah altına alınmış
etmekte.dirler. Finlandiyalılar, kısa tır. 
mesafeden petrol sıkmak suretiyle Ordu tebliğleri muhtasar olmakta 
sovyet tanklarında yangınlar çıkar- devam ediyor. Sovyet askerlerinin 
mışlardır. kahramanlık menakıbına ait yazılar, 

Skomo•alvi tekrar iıgal edildi artık gazetelerde görülmez olmuştur. 
Finlandiya kıtaatı müthiş bir mu- Moskova'daki müş~hitlere gö;e, kı-

kabil taarruzdan sonra Rusların mü _ zılordu, taarruza kafı gelecek bır top
hiın bir takım cüzütamlarını ihata e • çu kuveti hazırlamadan Finlandiya 
derek Suomosalmi'yi tekrar işgal et - hatlarına atılmağa teşebbüs etmittir. 

miştir. Şiddetli harpler 
& .. 1-d&,,,. ordu..a .-J'latuun4im- Helainki ;--12. ;La. - llalen muhare

diye kadar pek az olduğu anlatılmak· benin en ,ıddetll cereyan ettll'f mın -

tadır. Helsinki'ye henüz hiç bir yara- taka, Ladoga gölünün şimalindeki 
1ı gelmemiştir. merkez cephesidir. Ruslar, Botni kör-

Şimdiye kadar hududa yakın böl - fezine doğru kendilerine yol açmak 
gelerdeki vilayet hastaneleri yaralılar için gayreti arttırmakta iseler de, tak· 
için kafi gelmittir. viye edilen FinlAndiya hatlan, düt -

Petsamo'nun ıimalinde !iddetli bir manın hücumlarına mukavemet gös • 
muharebe olmuştur. Finlandiyalılar termektedir. 
Sovyet tayyarelerinin devamlı faali -

yet ve hareketine rağmen, kahraman- Mechur sinema artisti 
ca mukavemet etmektedirler. ~ 

Ladoga gölü •ahillerinde O f f · b k ·· ıd ·· 
Umumi kanaat sovyetlerin kısmen buz OU9 OS aır an S 0 U 
tutmaya ba§lamıı olan Ladoga gölü 
sahillerinde yeni bir taarruza hazır -
!anmakta bulunduğu merkezindedir. 
Suojervi mıntakasına yeni sovyet kı
taları getirilmiftir. Rusların en bil • 
ytik gayretleri, Nurmesjönsu demir • 
yolu üzerinde Pielsisjaervi kaaaba-

Santa - Monica; 12. a.a. - " Kali • 
fornia ,, 
Meıhur sinema artisti Douglaa Fair

banka kalp sektesinden ölmüttür. 55 
yaşında idi. 

Halep futbol takımı 
Adana'ya gelecek 

T ütünlerimiz 
ve İngiltere 

Taymis'in bir makalesini 
gene Taymls'in muhabirleri 

tenkit ediyorlar 
Londra; 12. a.a. - Taymis gazetesi, 

ingilizlerin türk tütünü içmeğe kafi 
derecede alışık olmamalarının Türki
ye ile ticaretin arttırılmasına biraz 
mani olduğunu bildiren bir makale 
neşretmiştir. 

İmdi, Taymis gazetesi, bu makale -
nin neşrindeberi gazeteye birçok mek
tuplar geldiğini ve bu mektuplarda 
türk tütününün ve hatta diğer balkan 
tütünlerinin güzel vasıflarından bah -
sedildiğini yazıyor. 

Bizzat Taymis gazetesinin Türki -
ye'deki eski bir muhabiri, mevzuubahs 
makaleyi alaylı bir surette tenkit et
mekte ve bunun iyi esaslara dayanma
dığını yazmaktadır. 

Tütün/erimiz ve ingili~. 
teryakileri 

Bu eski muhabir diyor ki : 
" Türk tütünü neden İngiltere'de 

meşhur olmuyormuJ ? Bana tütün sa
tan dükkanın faturasına nazaran buna 
katiyen inanılamaz. Bu faturadaki 
rakkam her ay oldukça kabarıktır. 
Dostlarım vakit vakit kendilerine ik-

; 

( RADYO ) 
T t} R K 1 Y E 

RADYO DlFOZYON POSTALARI . 
TÜRKİYE ANKAR~ 
Radyoıu Radyosu 
ÇARŞAMBA - 13-1%-1939 
12.30 Proııram ve memleket saat ayau 
12.35 Ajanı ve meteoroloji haberleri 
lZ.50 Türk müziği (Pi.) 
13.30-14.00 Müzik (Kuçük orkestra - Seh 

Necip Aşkın ) : 
1-Leopold Karlsbad hatırası.· 
2 - Billy Golvyn - Cambazlar (Fob• 

trot) 
3 - Robert Stolz - Praterde ağaçlar 

tekrar çiçek açıyor. 
4-Jac. Grit - Marş. 
S - Brusselmans - Felemenk ıüitf. 

No: 3 - Karlı manzara. 
18.00 Program 
18,0S Memleket saat ayarı, ajans ve met .. 

oroloji haberleri. 
18.25 Tıirk müziği (Fasıl heyeti) 
19.10 Konuşma (Onuncu tasarruf ve yerli 

mallar haftası mı.inasebetiyle Ulusal 
Ekonomi ve Arttırma Kurumu namı
na Maarif Vekili Hasan · Ali Yucel 
tarafından ) 

11.25 Konuşma ( Dı~ politika hadiseleri) 
19.40 Türk müziği : 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çatla, 
Fahire Fersan, Refik Fersan, 
1-Okuyan: Sadi Hoşses : 
1 - Nihavelt peşrevi 
2- Udi Hasan • Nihavent ııarkı · Sa. 

na bilmem ki neden. 
3 - Ahmet - Nihavent şarkı • Bir bu

sene ermek için. 
4-Avni bey - Nihavent 15arkı • I1e 

11z gecede ben gene hicranı dli· 
şüıı.düm. 

5 - Sel. Pı ~ - Hüzzam şarkı - Ell• 
mem niye ıinemdeki yarı. 

6 - Udi Hasan - Hüzzam oarkı - At
kım uyuyorken 

7 - Sadettin Kaynak - Hüzzam ,pr• 
kı . Erzurumda bağ olmaz, 

%-Okuyan: Safiye Tokay, 
1 -Şevki bey - Hicaz şarkı - Bilml.ı 

yorum bana noldu. 
Z- Yeşari Aıım - Hicaz şarkı - Bil· 

ram ettiğim türk sigaralarını memnu- mem niye bir buseni çok görü .. 
niyetle kabul etmeseler ve yahut ben yorsun. 
ikram etmeı;.i u ttugy um zamanları 3- -·····-,- Hicaz şarkı . Dağlar dal" 

• .& • nu. . tar vıran dağlar. 
bızzat kendılerı bu ışı yapmasalar, fa- 4--·-·· Hicaz şarkı • Aliş:.'ll. 
tura münderecatı hiç şüphesiz bu ka- 20.ZO TEMSiL : Zor nildih: Yazan Moll· 
dar kabarık ol d 1 ere. Tercüme eden Merhum Vefik maz ı.,, paşa 

Diğer bir muhabir, çok daha ciddi 20.50 KonÜ,rna (Haftalık posta kutusu) 
mektubunda, kırk sene kadar eve] İn- 21.10 Müzik (Riya~~ti Cumhur Bandosu .. 

·ı 'd v· · · . Şef: İhsan Kun.c;er}: 
gı tere e ırgınya sıgaralarının bı - ı _ v. Steffens • Leyla (Marş) 
lirunediğini kaydetmekte ve o zaman 2-A. Dvorak • Hi.ı:noresk 
yalnız türk ve mısır sigaralarının içil- 3 - R. K~rs~kov - Polonez .. . . 

• y. • • • 4- H, Fevrıer - Agnes suıtının 2 ,. 
dıgını hatırlatmakta ve bılhassa dogu- inci parçası. 
cenup avrupasiyle ticaretin arttın] - 5- Georges Enesco - Romen Rap. 
ması elzem olduğu şu sırada bu mü • sodisi, No. 1. 

. . • . . . Z2.00 M enıleket saat ayarı, Ajar.s haberle-
kemmel ıtıyada avdet edılmesını ısra:-- ri: ziraat, esham • tahvilfi.t, kambi ., 
la istemektedir. yo -nukut borsası (Fiyat) 

J ·ı · l . .. .. l . . 22,.20 Serbest saat 
ngı ız erı tutun erımıze ZZ.30 Müzik (Bach: Dört piyano için kon.ı 

alııtırmak i~in çe~y~ - Pl.) 
Bu muhaoir, balkan maddelerinin 22.50 Muzık (Cu?and • Pl.) 

ı ·ıt , .th 1. • .k . . c... 23.2S·Z3.JO Yarınkı procram, ve kapanıı 
ngı ere ye ı a ını teşvı ıçın uır 

prim de tesis edilebileceğini ilave edi-

yor. Adana' da İ(me suyu buhrıaı 
Diğer bir muhabir, ıu satırları ya-

zıyor : 
" Bütün İngilizler türk milletine 

kartı derin bir sempati besledikleri 
için İDCJltere•deld tUtGn mUenemeJe-
rinin müşterilerine 18 virginya siga -
ra.sinın yanında 2 türk sigarasını ih
tiva eden paketler satmaları lazımdır. 
Bu suretle ingiliz tiryakiai türk siga
rasına alıımıı, hem de türk tütünü vir
ginyaya faik olduğu için çok çabuk 
alıfl?lıı olacaktır. Umumiyetle itiyat 
değiıtirmenin çok zor olduğu zanne
dilir. Halbuki bütün ruhiyatçılar bu -
nun ekaeriya kolay olduğunu, ancak 
biraz hüsnüniyetle hareket edilmesi 
icabettiğini söyliyeceklerdir. " 

• 
Talebelere verilen 

kanaat notlar1 

Adana, (Hususi) - Adana beledi • 
yesi ıehirde bardağı kırk paraya .. tı• 
lan menba sularını 20 paraya indir • 
mfttJr. Bunun üzerine au satmamak 
kararını veren sucular hala bu karar. 
larında ısrar etmektedirler. Bu yüz • 
den şehirde bir su buhranı baı göster• 
miştir. 

Adana' da yaptırılacak olan 
beden terbiyesi binası 

Adana, (Hususi) - Beden Terbiye 
si Seyhan bölgesi büroları için asfalt 
yol üzerinde Türkkuşu binası karşı -
sında modern bir bina inşlsı kararlaı 
tırılmı~tır. 

siyle Rusya ile İsveç arasındaki Fin -
landiya arazisinde Kuolajervi mınta -
kasını istihdaf eylemektedir. Ruslar, 
bu mıntakaya yeniden Uç ordu tahşit 

Maarif Veklleti, muallimler tarafından 
•erilecek kanaat notla.rt hakkında teşkila
tına bir tamim yapmııtır, Bu tamimi yazı. 

Adana, (Hususi) - Halep futbol yonu : 
takımı Adanaya gelmek ve buradaki "Müzakere, ya:ı:ılı yoklama ve vazifeler .ıJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllıı.. 

eylemektedir. 
Şimalde Rovaniemi noktasında tiddet 

li çarpı1malar olduğu bildirilmekte -
dir. Finlandiyalılar, bu çarpışmalar

da §imdiye kadar mevzilerini tama • 
miyle muhafaza etmitlerdir. 

Fin tebliği 
Helsinki, 12 a.a. - Finlandiya ge· 

nel kurmayının resmt tebliğidir: 
Taipala nehri mıntakasında dilıma· 

nın iki hücumu tardedilmiı ve dilt
mana büyük zayiat verdirilmittir. 7 
Sovyet tankı tahrip edilmiştir. Düı
man, Kiviniemi'de Buoksi su iatih
kamlarını geçmek üzere yeniden te
tebbilslerde bulunmuşsa da muvaffak 
olamamıştır. 

Kareli berzahında müfreze faaliyeti 
vukua gelmiştir. 
Şark cephesi boyunca şiddetli çar· 

pıtmalar olmuştur. Finlandiya kıta
ları İllomansti köyü civarında ileri 
hareketlerde bulunmuş ve ansızın yap 

k ı·· 1 f bol brıılıiı olarak verilen notlar, kanaat no- : : 
u up erıe iki ut maçı yapmak tek ıu devresinin birinci, ikinci veya ucüncu _: Hizmet erbabı vergiierı· : 

lifinde bulunmuttur. Bu teklif tetkik ayında verildiiine cöre kend·ı · h : 
edilecektir. Milsbet cevap verilmesi •us hanelerde bulunan Uç dar 

1 

.~;~~U:~i: : S 
muhtemeldir. rinci, ikinci veya üçüncüsüne yazılacak • : ve _ 

tır. Bu cetveldeki bütün not yerleri mut. : : 

Seyhan ~aarif cemiyeti 
pıyangoıu 

:ökr~ ~~1~:~i~c~~.:=~~~!\~~ıcea~ 1:~~~~ § f albika11 § 
laT. verildikleri madde ve zamana ıöre, -
ait oldukları yerlere y:ızılacaktır. Bir ta- (Kazanç, buhran, muvazene, ha- E 
lebeye bir ay içinde bu maddelerden biri : va kuvetlerine yardım vergile- E 

Adana, (Hususi) - Seyhan maarif ic;in, iki veya üc; not verilmişse, talebenin - riyle tevkifat cetvelleri). : 
. . . çalıpna ve muvaffalı:iyetindeki ıeyri açık : : 

cemıyetı zengın bir eıya piyangosu o.~arak ıöttermok üzere, bunlar o aya ait : yazan · : 
tertip etmittir. Bu piyangoya ait bi - ıutuna ayn ayrı yazılacaktır. : : 
!etler 10 martta keşidesi yapılmak il- Bir ders yılı içinde alınını' olan yazılı : NİHAD ALI ÜÇÜNCÜ :_ 

yoklama kiiıtları, Üzerlerinde diğerlerini 
zere bugünlerde satışa çıkarılaçak - tesbit eden notlar bulunduiu halde mütea- : neşredilmek üzeredir. E 
tır. fı~!e':a:ı~~a~=~~~:. kadar, muallim tara- , l 11111111111111111111111111111111111 ll r 

Adana' da kır ko~uları 

Adana, (Hususi) - Şehrimizde kır 
koşularına başlanmıştır. Bu kotular 
altı hafta devam edecektir. Neticede 
birinci, ikinci ve üçüncülüğü kazanan 
lar 3 martta Ankara'da yapılacak Ata
türk kır koşusuna iştirak edecekler -
dir. 

Kanaat notu verilirken, önce, bir tale
benin o kanaat notu devresinde müzakere -
lerde ve yazılı yoklamalarda kazandıiı 
notlar dikkate alınmalıdır. Evelce yapı -
lan vazifeler, hususi şartlar dahilinde ha
:ırrlandıiından bunlar için verilmi$ olan 
notlar, ancak talebenin umumi değerine 
uyııun celdikleri takdirde kanaat notuna 
tam lı:ıymetleriyle müessir olabilirler 

F ra·nıız ıine.ma sa.nayıının 
hakiki taheseri 

Methur mÜharrir Sacha 
Guitry'nin sanat abidesi 

KADRİL 

r
======~ Bu Gece aaat 21 de ~ 

ULUS Sinemasında 

MÜNiR NUREDDiN 

Kanaat notu, talebenin bir kanaat 
0

notu 
devresinde kazandığı ontlarm basit bir or
talaması olmamakla beraber, onlara istinat 
etmeli ve onlarla kabili izah olmalıdır. 
Bütün notları fena olan veya müzakere ve 
yazılı yoklama notları çok fena olduğu hal
de yalnız vazife ontları iyi olan bir ta
lebeye verilecek iyi bir kanaat notu ka
bili iztıh olanuyacaiı cibi, bütün notları i
yi olan bir talebeye verilecek fena bir ka
naat notu da kabil izah değildir. Yarıılan 
bu tıvzlha a-öre hareket olunmasını dile
rim." 

Ba, Rollerde: Sacha Guitry • 
Gaby Morlay Jacqueline 

Delubac 

Bugün ULUS Sinemasında 

Konseri 

İzdihama mahftl k~lmamak için numaralı yerlerinizi lütfen 
evelden kapatınız. Tel: 6294. 

Fiyatlar 60 - 100 • 150 kunııtur 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
:Her ailenin gelirini ve gideri-
:ni bildiren muntazam bir he-• 
:sap defteri olmalıdır. Hesap -
!sız harcayan puslasız gemiye 
:benzer. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Matineler : 2,30 • 4,30 • 6,30 

Yalnız bu gece konser müna
sebetiyle film yoktur. ' 

Ayrıca: Metro Jurnal Dünya 
Haberleri - ve Renkli Miki 

---• Telefon: 6294 
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llk dolu kumbarayı Bankaya götürürken duyduğunuz se
vinç ilk mahsulü taşırken duyduğunuz sevinçten çok daha 
tatlıdır. 

Tilrkiye Cilmhuriyeti Ziraat Bankası para biriktirenlere her yıl 
kur'a ile 28.800 lira ikramiye veriyor. 
•Para biriktirirken zengin olabilirsiniz. 
Keşi deler: 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart, 1 Haziran tarihlerin

dedir. 
İkramiyelerin listesi: 

4 Tane 1000 Lira 

4 " 500 " 
4 " 250 ,, 

40 " 100 " 
100 ,, 50 ,, 
120 " 40 ,, 
160 " 20 ,, 

Kur'aya ancak 50 lira biriktirmiş olanlar girebilir. Hesaplarında· 
ki paralar bir ıenc içinde 50 ı;radan asaı.;ı düşmiyenlcr ikramiyele· 
rlni % 20 fazlasiyle alırlar. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 

ASKERi F ABRIKALAR 1 kizcr hissesinin mutasarrıfları Hediye 
- - -------------- ve Emireye ait sehimlerin (233) ikyilz 

otuz üçer lira (33) otuz üçer kuruş 

8000 metre kaputluk 
kumaş alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (28.000) lira olan 
8000 metre kaputluk kuma$ Aıkeri Fabri.
kalar Umum Müdürlüğü Merkez satın al -
ma komisyonunca 27. 12. 939 çartamba ıü
nil aaat 15 te kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname (1) lira (40) kuru~ mukabi
linde komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (2100) lirayı havi 
tck1if mektuplarını mczkO.r günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 24'90 numaralı k:ınunun 2 ve 3 mad
deicrinde)<İ vcs:.iklc komisyoncu olmı1dık
larrna ve bu işt.- ali''"d~r tüccardan ol • 
dukl:trına d"-ir Tic<'ret Odası vesikasiylc 
mcı.k!ır Rİl'1 ve saatte komiıı vorıa müraca-
atları. (6281) 16268 

- ANKARA BELEDiYESi 

İst'mlôk kararı 

mukabilinde istimHlki tensip edilmiş 
ve mutasarrıflarının kanuni ikamet • 
gahlarının maJ(lm bulunmamasından 
3710 numaralı kanunun 10 uncu mad • 
desi mucibince tebliğat yerine kaim 
olmak üzere keyfiyetin gazete ile ila· 
nına lüzum hasıl olmuştur. Mutasar~ 

• 1 
rıflarının veya alakalılarının bedel 
hakkında bir itirazları varsa ilan ta
rihinden itibaren ( on beş ) gün zar
fında 3710 nwnaralı kanunun 12 inci 
maddesine tevfikan kanuni mercie 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

(6298) 16231 

DEVLET ORMAN lŞ. 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman lıletmesi Somdö

ken Revir Amirliğinden: 

1 - Somdöken orman itletmeıinin 
Beylikahır ve Alpu istasyonlarına 

Ankara Belediyesi lmar Müdür- (13) er kilometre mesafede bulunan 
lii"iınden: Bozan köyü deposundaki istifle mev-

Hamamönündeki 4 ünca Orta Okul cut 1139 aılede muadil 611,384 metre 
c"varında al(ılocak yola kalbeclilınelt mik.ip gayri mam\ıl çam tomruğu a
ii.::ere "3500,, üçbin beşyüz lira muka - çık artırma ile satılacaktır. 

- - - ~~ 
- -- - --

ULUS 

• Ankara Defterdarhfmdanı 

MÜKELLEFİN 
Adı Soyadı 

Mehmet oğlu Hacı Mehmet 
İbrahim Özbek 
Mustafa oğlu Hüseyin Tırpan 
Ahmet oğlu Hasan 

.. .. .. 

Şubesi 

Kızıl bey 
.. .. .. .. 

Vergi borçluları 

Mahallesi 

Doğanbey 

GökçeoğJu 

A. Dağ 
Sarıkı~la 

.. 

Hesap Sanatı 
No. 
19 Tenekeci 
69 Otelci 
19 
4 Bakkal 
,, ,. 

VERGİNİN 
Senesi Matrah Nisbet 

% 
939 108 25 
936 
939 
936 100/44 93 25 
937 100 25 

Kazanç 
Lira K 

15 90 
191 

1 05 
11 23 
25 

13 - 12. 1939 

Buhran Z'1."1 
Lira K Lir..ı 

3 66 2 
3:J 21 

2 Z5 
5 

1J ,, n U ff H U 938 100 >t 25 5 L, :, 1 

Sabahat Artiz .. Hacı bayram 27 Terzi 939 56 71 30 17 Ot 3 '0 
Rahmi Pekel Köyler Ş. Etimesgut 79 Aşçı 937 120/10 25 2 50 50 
İbrahim oğlu Faik Yalçın Kızılbey A. Bey 1 Bakkal 938 60/ 25 25 6 25 1 H o• 
Rahmi Pekel Köyler Etimesgut 79 Kahveci 937 270 35 53 13 l 2 <-~ 8 21 

,, " ,, ,, ,, " 938 270 35 94 50 18 ():') 
" ,, ,, ,, ,, Aıçı ,, 90 25 22 50 4 50 
,, ,, ,, ,, ,, Bakkal ,, 90 25 13 02 2 C'\'J l 95 
,, ,, ,, ,, ,, Kahveci 939 270 35 94 50 18 <)0 
,, ,, " ,, ,, Bakkal ,, 90 25 22 50 4 50 
,, ti ,, ,. " ,, 937 oo 25 22 50 5 ı 7 3 " 
,, ,, " " " " 939 90 / 15 25 3 75 75 
., ., " ,. ., Aşçı 937 60 25 15 00 g 45 2 25 

Yukarda isim, sanat ve vergi borçları yazılı mükellef, gerek ikamet ve gerekse tıc:ıretgah adreslerinde ar~nm'' ise de bulunamamışlnrclır. 
3692 numaralı kanunun 11 inci maddesine tevfikan tebliğat m3kamına kaim olmak üzere işbu ihbarnameler ilanen etbliğ olunur. (6382) 10322 

bütün boylan üzerinden hesaplanmış
tır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankarada orman umum müdürlü· 
ğünde Ankara ve İstanbul orman çe· 
virge müdürlükleri ile Eskişehirde 

Somdökcn Revir amirliğinde görüle
bilir. 

4 - Tomrukların beher metre mi· 
kap gayri mamnıünün muhammen be
deli 14 lira 45 kuruştur. 

5 - İsteklilerin 662 lira 59 kuruş 
muvakkat teminat akçesi ile 15.12.939 
cuma günü saat 15 de Eskişehir Som
döken Revir imirliğine müracaatla-
rı. (6257) 16196 

Satılık çam tomruğu 

Devlet Orman l§letmesi Karabük 
Revir Amirliğinden: 

1 - Karabükte köprü başında istif· 
te mevcut (1099) adet muadili (637) 
metre mikap (283) desimetre mikap 
çam tomruğu açık artırma ile satıla· 
cakıı·r. 

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

3 - Tomruklara ait satış şartname· 
si Ankarada orman umum müdürlü
ğünde, İstanbul, Zonguldak orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Karabük· 
te devlet orman i'jletmeai Revir funir
liğinde &örUlebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (12) lira (75) kuruştur. 

5 - İateklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçeıiyle 22. 12. 939 günü saat 11 
de Karabükte Revir merkezine müra
catları. 

(10145/6329) 

Satılık çam 

16271 

tomruğu 

Dnlet Orman !§!etmesi Karabük 
Revir Amirliğinden: 

1 - Karabükte köpril başında istif· 
de mevcut (600) adet muadili (326) 
metre mikap (03:i) deıimetrc mikap 
çam tomruğu açık artırma ile satıla· 
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca bat kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze· 
rinden hesaplanmıttır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname· 
si Ankara orman umum müdürlüğün • 
de, İstanbul, Zonguldak orman çevir· 
ge müdürlükleriyle Karabük devlet 
orman işletmesi Revir amirliğinde glS· 
rülehilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (12) lira (75) kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 18. 12. 939 günü saat 11 
de Karabükteki Revir merkezine mü· 
racaatları (10146/6330) 16272 

cek (20934.10) lira keşif bedelli ilk 
okul inşaatının kapalı zarf usulile ya
pılan eksiltmesinde talip zuhur etme
diğinden 2490 numaralı kanunun 40 
ıncı maddesine tevfikan 28-11-939 ta· 
rihinden 18-12-939 tarihine mlisadif 
pazartesi günü saat 14.45 c kadar tem
dit edilmiştir. Ek•iltme vil~yet da • 
imi encümeninde kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

Muva:kkat teminat (1570,05) lira • 
dır. 

Bu işe ait evrakı: Proje, keşif hü
ıasası, hususi fenni şartname, vahidi 
fiyat listesi, bayındırlık i~leri genel 
şartnamesi, yapı işleri umumi fennt 
şartnamesi, eksiltme ıartnamesi ve 
mukavele projesinden ibaret olup her 
zaman nafıa müdürlüğünde görülebi • 
lir. 

İsteklilerin benzeri işleri yaptığına 
dair en az on beş bin liralık vesikaya 
müstenid-en ihale tarihinden 15.akal 
sekiz gün evci vilayete müracaatla a· 
lacakları ehliyetname ve sicili ticare
te kayıtlı olduğuna dair vesikayı ka
nunun tarifi veçhilc teklif mektup • 
!arına eklemeleri şarttır. 

.Mektuplar 18-12-939 tarihinde saat 
13.45 e kadar makbuz mukabilinde 
daimi encümen riyasetine verilmiş o
lacaktır. Posta ile gönderilecek mek
tuplar iadeli teahhütlü ve mlihür mu· 
mu ile mühlirlü olacaktır. Postada ola 
cak gecikmeler kaıbul edilmez. 

(6084) 16031 

4 Ahşap köprü 

yaptırılacak 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğün. 
den: 

1 - Kapalı zarf uauliyle eksiltme· 
ye konulan iş 98000 lira keşif bedeli 
Çanakkale vilayeti dahilinde muhte -
lif açıklıkta yapılacak dört adet ah • 
şap köpril inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır 
a - Proje 
b - Mesaha cetveli 
c - Hususi şartname 
d - Keşif hülasası 
e - Mukavele projesi 
f - Eksiltme şartnamesi 
g - Bayındırlık işleri genel şart • 

namesi. 

h - Tesviyei türabiye ve kArgir 
inşaata ait fenni prtname 

3 - İhale 23. 12. 939 tarihine rast 
lıyan cumartesi günü saat 11 de nafıa 
müdürlüğü binasında toplanacak ko· 
misyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - İnşaat bedelinin 15000 lirası 
939 mayıs •onuna kadar, mütebakiıi 

940 mali yılı içinde tediye edilecek • 
tir. 

5 - İstekliler bu işe ait keşif evra· 
kını Çanakalc nafıa müdürlüğünde 

V1LA YETLER görebilecekleri gibi 490 kuruş bedel 

---------------- mukabilinde nafıa müdürlüğünden 
satın alabilirler. 

İlk okul binası yaphrıla,ak 
Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Sivrihisar merkezinde inşa edile • 

cak kanalizasyon projesi 2. il. 939 
tarihinden itibaren 40 gün müddetle 
açık eksiltmeye lfonulmuştur. 

1 - Proje bedeli olarak 900 lira Üc· 
ret verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat 67 lira 50 
kuruştur. 

3 - Şartname bedelıiz olarak bele· 
diye baş mühendisliğinden alınacak
tır. 

4 - Açık eksiltme 18. 12. 939 pa
zartesi günü saat 15 de belediye encü
meninde ve 2490 sayılı kanunun hü
kümleri dairesinde yapılacaktır. 

Fazla tafsilat almak istiyenlerin be
lediye baş mühendisliğine müracaat
ları ilan olunur. 

(10020/6241) 16190 

Bir lokomobil alınacak 
Samsun Belediye Reisliğinden : 

Samsun elektrik santralı için 300 
beygir kuvctinde bir adet yeni loko
mopil mübayaa edilecektir. 

1 - İhale : 4. 1. 940 perşembe günü 
saat 15 de belediye daimi encümeni 
huzurunda kapalı zarf usuliylc yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli: 17.200 li
radır. 

3 - Muvakkat teminat: 1290 lira
dır. 

4 - İhalesi: 2490 sayılı kanun hQ
k ·mıeri lrC1!fn e yapı ca ır. 

5 - Daha fazla maınmat almak ve 
gerekli evrakı görmek istiycnlcr Sam
sun belediyesi elektrik işletme mü
dürlüğüne müracaat etmelidirler. 

16220 

Cezaevi inşaatı · 
Malatya C. Müddeiumumililiin

den: 

Kapalı zarf ile eksiltmeye konulup 
alıcı çıkmıyan Malatya yeni ceza evi 
il~ve inşaatı 30-11-939 tarihinden iti -
baren bir ay müddetle pazarlığa ko -
muştur. 

B.u işe ait mukavele, proje ve sair 
keşif evrakı Nafıa müdürlüri;ünde gö -
rülebilir. 

Keşif bedeli 13508 lira 1 kuruş olup 
muvakkat teı;ninat 1013 lira 10 kuruş • 
tur. 

İsteklilerin nafıa müdlirlüğünden 

alacaldarı ehliyet vesikası ve teklif 
mektuplariyle birlikte 30-12-939 cu • 
martesi günü saat 13 e kadar her gün 
:Malatya C. Müddciumumiliğinde mil· 
teşekkil ihale komisyonuna müraca • 
atları "10254" (6380) 1632 

280 fon mazot alınacak 
Samsun Belediye Riyasetinden: 

ay daha temdidine karar verilmlt ol • 
du~undan talip olanların pazartesi vo 
per§cmbe günleri encümene müraca ~ 
atları ila nolunur. "10255" (6381) 

• --,,.,, /'' 16323 

Ka1Jaıh zarf usulile eksillrna ilanı 
Edirne Nafıa Müdürlüğilnd-·, 

İpsala kazasının Sarıcaali köyünde 
bulunan bütün yedek aksamiyle bir • 
likte Ekiskavatör makinesinin mu• 
hammen bedeli 30.000 lira olup kapalı 
zarf usuliylc ve 20 gün müddetle ııatı• 
lığa çıkarılmıştır. 

Muvakkat teminat akçeol 2250 lira• 
dır. r• '·incyi gö~k ar... edenler 
mah ! görebilirler. Makineye ait 
yede:: •• çalar listesi Edime Nafıa 

müdürlüğünde mevcuttur. 
Eksiltme 29 • K. Evci - 939 tarihi· 

ne mliıadif cuma günü saat 15 do Edir 
ne nafıa müdilrlüğil odasında te~ckkill 
edecek komisyon marifetiyle yapıla • 
caktır. Taliplerin eksiltme saatinden 
bir saat eve! muvakkat temnlatlarını 
vilayet muhasebe vezneoine teslim et• 
meleri §arttır. 

Postada geç kalan mektuplardan 
dolayı komisyon meaullyot kabul et • 
mez. Dellal ve gazete illin masraflan 
müşteriye aittir. (10295 • 6390) 16324 

D. DEMIRYOLLARI 

6 No. lı Pulzomefre alınacak 
D. D. Yollan Satmalma Komis • 

yonundan : 

Muhammen bedeli 13300 lira olan 
25 adet 6 No.lu pulzomctre 29.1.1940 
pazartesi günli saat 15.30 da kapalı 

zarf usulü ile Ankarada idare bina· 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 997,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri 15.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anl::ı· 

rada malzeme dairesinden, Haydarpa· 
şada tesellüm ve sevk ~efliğindcn da· 
ğıtılacaktır. (6191) 16169 

Demirci ocaklara 

alınacak 

D. D. Yollan Satın Alma Komi .. 
yonundan: 

Muhammen bedeli 9000 lira olan 
demirci ocakları 29. 1. 940 pazartesi 
günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle 
Ankarada idare binasında satın alına· 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 675 lira· 

bilinde istimlaki takarrur eyleyen ka- 2 - Tomrukların baş kesme payla· 
dlstronun 422 inci adasının 2 numa- rı mevcut ve kabukları soyulmuş ol~p 
rah panelinde kayıdh ah~•P hanenin\ hacimleri kabukımz orta kuturları ıle 
(~:20) hissede (288) ikiyüz seksen sc- ---------------------

6 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin 6150 liralık muvakkat temi • 
nat vermeleri ve ihale gününden la· 
akal 8 gün eve! Çanakkale viHiyetine 
müracaatla alacakları ehliyet vesika -
tarı ile ticaret odası vesikasını komis· 
yona vermeleri lazımdır. 

Kapalı zarf usuliyle münakasaya !ık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
konulduğu halde talip zuhur etmemesi yin ctttiği vesikaları ve tekliflerini 
hasebiyle bir ay zarfında pazarlıkla i- 2yni gün saat 14 de kadar komisyon 
halesine karar verilen elektrik ve su reisliği"'-' vermeleri lazımdır. 
fabrikalarının ihtiyacı olan 220 ton Şartnameler parasız olarak Ankara
mazota gene talip çıkmadığından pa- da malzeme dairesinden, Haydarpaş· 
zarlığın 21-12-939 tarihine kadar biri da tesellüm ve sevk şefliğinden >la· 

ğıtılacaktır. (6245). 16267 

Ada r aı ~el J.\1e ... kii 

287 1 Duatcpe 

.. .. .. 

.. .. 

f stimlak kararı 
Cinsi 

Arsa .. 

Arsanın u. 
sahası m 2 

mutasarrıfı 

İsmi 
Hisse Beher meret istimlak 
miktarımurabbaının kıymeti bedeli 

Lira K Lira K 
225 m• Ahmet Ali oğlu 2028+6240 3 00 219 39 

., Ali Ahmet oğlu 180 / 6240 ,, ., 19 48 

.. Osman 672 / 6240 ., ., 72 70 
.. ,, Ali Ayşe oğlu 800 / 6240 ., ., 86 42 

Dı.:a~ep ;· d~ ?!'! j U~· k:'!1tı• 1Pıne!: ilzere istiml5.ki tekarrür eden ve mutaıarrıflarının adresleri meçhul bulunmuş 
v: mahalline talik 0!unan ilcinn ra ~rr n mutasarrıflarının veya ilgililerinin İmar Müdürlüğüne müracaat etmedik· 
leri anlaoılmış oldul;undan 37 JO numaralı kanunun 10 uncu maddesine tevfikan tebliğat yerine kaim olmak üzere 
gazete il~ ilanına. lüzum hasıl olan yukarda ada. v~ parsel numara.". yazıl_ı ~ayri ':"~nkul mutasarrıfl~rının veya 
al3.ka1ılarının tayın olunan istin1Hik bedeline bır ıtirazları varsa ılan tanhınden ıtıbaren on beş gun zarfında 
3710 num•r•lı ka'lu"lun 12 inci mod-l~si mucibince itiraz etmeleri, aksi takdirde istimlak muamelesinin kesbi kati-
yct eucccği ilan olunur. (6385) 16326 

7 - Teklif mektupları 23. 12. 939 
cumartesi günü saat ona kadar mak . 
buz mukabilinde komisyona verilme
si lazımdır. Posta ile gönderilecek 
mektupların ihale günü saat ona ka • 
dar komisyona gelmiş olması şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

(9799 • 6139) 16098 

Kanalizasyon projesi 
yaptırılaca~ 

Samsun Belediye Riyasetinden: 

Denize akan Samaun ıehri Uiğım
larının sahile müvazi bir kanalla 
Merd ırmağına akıtılması i~in yapıla-

D. D. Yolları Satın Alma Komis Yo=ıundan: 

İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları •ııaiıd~ 
yazılı iki liste muhteviyatı Silr~of ve Rczidli yağları 22. 12. 939 cuma gilr.ü 
saat 15 den itibaren sıra ile, kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasın:la 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 1 ,_ 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar b
misyon reisliğine vermeleri 15.zımdıı-• 

Şartnameler 390 kuruşa Ankara, ve IIaydarpa,a veznelerinde s~tıl'ııô';. 

tadır. 

No. 
1 
2 

Miktarı ton İsmi 
300 Sürşof yağı 

600 Yazlık Rezidü 

.Muhammen bedeli Muval:kat temiı1't 
Lira Lira 

96.000 G050 
ya;ı 78.000 51so 

(6192) 16184 
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MiLLi MODAF AA 

3 malzeme deposu yaphnlaca• 
M. M. Veki.leti Satın Alma Ko

l:liıyonundan : 
1 - 3 malzeme deposu kapalı zarfla 

t,•siltmeye konulmu:stur. Ke:;if bedeli 
59.868,63 lira olup teminat miktarı 4244 li· 
ı dır. Kapalı zarfla ihalesi 15-12-939 cu • 
ı a rünu saat ıs de Vekalet satın alma ko
j· syonunda yapılacaktır. Keıif evrakı 3 
ı r;a mukabilinde komisyondan alınabilir. 

teklilerın kanunun iki ve üc;üncii madde
l•rinde yazılı vesaik ile teminat ve teklif 
1 •lttuplarını muayyen saatten bir saat ev
\ -line kadar komisyona Termeleri. (6068) 

16019 

Masa, raf saire yaphrllacak 
M. M. Veklleti Satın Alma Ko

ır. • syonundan: 
ICeıfi mucibince Ankarada amam aıhl

~t depasunda masa, raf ve saire yaptırda
~lctır. KeJif bedeli 626 liradır. İsteklile • 
t n ı>aarlik sünii olan 15 - birinciki.nun -
tsg cama dnü saat 11 de D4 liralık kati 
?!nıinatlariyle birlikte M.M.V. ıı.atm alma 
Ao. da bulunmaları. (6285) 16246 

ıooo melre muıamba alanacak 
1 M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
..,,syonundan: 

liepıbıe ubmin edHea fi:yatı 1650 lira 
Glan bir taraflı •• 130 ıı.antıimetre ıeniıll· 
iinde 1000 metre mupmba ac;ık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Eksiltmeıri 26-12-939 
.. J. h giinii aaat 11 dedir. İlk teminatı 123 

ta ?5 kanat olup 'l&ftılamcai komiıJODda 
1'6tilliir. Taliplerin muayyen vakitte M.M. 
:V. Sa. Al Ko.da bulunmaları. 

(6315) 16253 

Makırı iplill ıhnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

lbisyonımdanı 
Beberine tahmin edilen fiyatı (4Z.5 ku

'1aş) olan 15.000 adet Singer makara ipliği 
hzarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 15.lZ. 
119 cuma cur.Ji saat il dedir. Kati temina
" 956 lira %5 kuruş olup şartnamesi konıls
)ond;ı görillür. Taliplerin muayyen vakit
te M.M.V. Sa. Al. Ko. da bulunmalan 

(6380) 15127 

t~' !i ;e koıum beygiri ah nacak 
~ ı. M. V ekli eti Satm Alma Ko

lb;· yonundan: 
4 b;ı, nakliyo koıwnu beygiri puadıkla 

ta ın ahnıcakttt. Puırbiı 1S.12.D39 cuma 
~ nü S"'at 10 dadır. Taliplerin muayyen va
& tte J.IJ.M.V. Sa. Al. Ko. da bulunmalan 

.. (6387) 16321 ..._. ________ ,_, ______ ,_, ____ ,_, ___ 

NAFIA VEKALETİ 

T ıkni• Okulunda acllacak 
ttahendislik kunlarma 
lıtirlk imtlhlnl .. nı 

dair Talimatname 
l'af.ıa V.a.;.J.d:atlwı 
Madde ı - Mi.ilga Nafıa fen mek

tc~i mezunlarından 
a) Devlet, belediyeler veya beledi

)'clcre bağlı mile11eseler hizmetinde 
o!up ııhhl mazeretlerine veya asker· 
de bal11nm1Janna mebni 1938 senesi 
mayısında açılmıt olan imtihanlara 
lf rınemi t olanlar, 

b) Yukarıda yazılı imtihantara gi· 
rip~ kursa tefrik edilmemit ofanlar, 

c) Serbest çalıımakta bulunanlar, 
İkinci maddede yazılı imtihanlara 

lf nnek hakkını kazanabilmek için 
Ssıı sayılı Nafıa tetkilat kanununun 
tnuvakkat 1 inci maddesine tevfikan 
111. 12 939 tarihine kadar bir dilekçe 
ile Nafıa Vekaletine müracaat etmek 
bıecburiyetindedirler. 

MUlga Nafıa fen mektebinden me
tun fen memurları için 1938 ıeneai 
l?ıayıaında açılmıt olan mühendislik 
kurıuna ittirak imtihanlarına muvaf
f .ılc olarak kurslara devam hakkını ka
zanını, olanların ayrıca müracaatları

na Ulzum yoktur. 
Madde 2 - Birinci maddede yazılı 

Oldutu veçhile müracaat edenler, yal
nız bir defaya mahsus olmak üzere; 
)apılacak olan kurslara iıtirak imti
hanına tabi tutulurlar. Bu imtihanın 
:tapılacağı zaman ve mevki ayrıca 
ilan olunur. 

Madde 3 - 31. 12. 939 tarihine ka
l".1r yuı ile Nafıa veklletine müra· 
c at etmemiş olanlar veya müracaat 
'.mit olup d aikincl madde mucibin • 
ce vekale:çe ilan edilecek muayyen 
&iinlerinde kursa işti rak imtihanına 
tirnıemit bulunanlar ve yahud imti
hanlara girip de muvaffak olamıyan
ıar kursa devam etmek hakkını sureti 
l:atiyede kaybederler. 

Madde 4 - Kurslara i§tirak imti · 
l-anı her gün saat 9 dan 18 e kadar 
<'evam etmek üzere iki günde yapıhr. 
l ntihanlara kitap, not, proje ilah ..• 
f'bi her türlü vesika getirmek ve 
l "llardan istifade etmek serbesttir. 

Madde 5 - Kuulara i§tirak imtiha· 
tl• sualleri: 

a) Su, 
b) Yol, demiryol, köprU 
c) Yanı, 

O'ınak üzere Uç grup lizerinden 
t "' ip olunur. Bu üç sual grubundan 
~ 41 uz b:r grup intihap edip ona gö • 
re cevap yazmakta talipler serbelt 
bırakılmıştır. Şu kadar ki: her hangi 
bir grup intihap olunduktan sonra 
hntihanın ikinci günil dahi ayni grup 
•uaUcrine devam ıart olup artık di-

uı:us -1-

ter bir ırubun sualleri intihap olun
maz. 

Madde 6 - Tam numara 20 hesa
biyle taliplere her iki imtihan günün
deki mesaileri için ayrı ayrı iki nu
mara verilir. Bu iki numaranın vasa
tisi kurslara iıtirak imtihanının no
tunu teıldl eder. İmtihanlarda muvaf
fak olmuı addedilmek için kuraalara 
iştirak notunun en az (11) olması 

şarttır. Yarım ve yarımdan bUyilk kil
surat talip lehine vahide iblağ olu
nur. 

Madde 7 - Bu imtihan neticesinde 
kurslara iştirak hakkını kazanmıı o
lanlar 3611 sayılı kanun mucibince 
teknik okulunda bir sene müddetle 
kursları muntazaman takip ettikten 
sonra kura mezuniyet imtihanına tabi 
tutulurlar. Bu mezuniyet imtihanın
da muvaffak olanlar teknik okulun
dan mühendis unvaniyle mezun olan
ların hukukuna malik olurlar. 

(6395) !6269 

LEVAZIM AMIRLICI 

Ekmeklik Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Adana garnizonu ic;in 315 ton •k -

melrlik un !tapalı zarfla elnıiltmeye koııul
muıtur. Muhammen bedeli 37800 •• illıı: 
teminatı 2835 liradır. Eksiltmeıi 15-12-939 
c:lllD8 ıünii saat 10 da Adana askeri satın 
alına lıı:omiıyonand& ')'&pılacakur. 

2 - Şartnamesi Ankara, lıtanbul L V. 
lmirlikleriyle Ada.na Kayseri askeri utın 
alma komisyonlarında göriilobilir. 

3 - Eksiltmeye girecekler- kanunun 2. S 
maddelerindeki evsafı haiz olduklarına da
ir vesaikle birlikte ihale saatından en geç 
bir saat evetine kadar zarflarını komiıyo
na vormi, olmaları. (6104) 16053 

Un ah nacak 
Anlcara t...amn Amirliği Satm 

Alma Komiıyonundan ı 
l - Siirtteki birliklerin ihtiyacı için 

280000 kilo u lrapa1ı :r:arfla eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

2 - Şartnamesi Siirt askeri satın alma 
komfs1onundıdır. lstek:::.r prtnameyi her 
gUn iı ıaatlerinde giSrebllirler. 

3 - İşbu 280000 kilo un muhammen tu• 
tan 39200 liradır. 

4 - İlk teminatı 2940 liradır. 
5 - ElaıUtme 15 - birinci lıı8n. • 1939 

tarihine tesadüf eden cumartesi gUnli uat 
10 da Siirt askeri ıı«tın alma komi81onuıı
da 7apılacaldır. 

6 - İsteklilerin bl.nlııa teminatı melrta· 
bu •eya •e:r:no malııbmlari7le komis70Da 
miiracaatlan. (8115) 16058 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirlifi Satm • 

alma Kamiayommdaa ı 
1 - BJbıt birlWrleri için eenclik 182 

ton an alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 
l!MOO lira ve ilk teminatı 1458 liradır. 

2 - Şartname ve evaafıru ıörmek isti-. . .. .. .. . 
---ıan. -. ~ -· 

3 - Eksiltme 20 birinci Hn. 939 cu-
martesi gün{l saat 10 da Ellzıt tUmen sa
tm alma lıı:omiıyon.unda yapılacaktır. Tek • 
lif mektuplan aynı gÜn ve saat doku%da 
verilmlı olacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı sarf uulll ile ,... 
pdacaktır. 

5 - t.ıekllleriD l4IJO ~h ananda 7a
zılı ehliyet veaikalanm n ilk teminattan 
ilo beraber :r:arflarm içine kormut bıılu-
nacaklardır. (6203) 16145 

Yulaf alınacak 
Ankara Le-vumı Amirliji Satın • 

alma Komlayonaadaa ı 
İhale rflnü taJfbi çıkmıyan ltonmtanbla 

bağlı birlikler ihtiyacı için 488000 kilo yu
lafın lıı:&pah zarfla miinakasası yapılacak· 
tır. Zarflar komisyona 26-12-1939 sah gü
llti ıı.aat 10 da verilmiı olacaktır. Beher 
kilosunun muhammen fiyatı ? kuruıtur. 
İlk teminatı 2562 liradır. İıteklileriıı belli 
sihi •• uatten bir aaat eveline kadar Fın
dıklıda komutanlık satm alma komisyonu
na teklif mektuplarını vermeleri. 

(6253) 16211 

Sadeyağı ahnacak 
Ankara l..nazım Amirliii Satm • 

alma Komisyonundan : 

aaat 18 de Esklıeblr Kor Sa. Al Ko. ya
pılacaktır. 
Şartnameal Eıldıebir, Ankara n !stan

bul L V. lmirlikleri satın alma Ko.larında 
görülebilir. Keıif bedeli 21319 lira 15 
kunıttur. Muvakkat teminatı 1598 lira 94 
kuruştur. İstekliler kanunda yazılı veaa. 
ikle ve teminat m:ıkbuzlanm havi teklif 
mektuplarını mezkUr gimde &aat 15 'e ka
dar Ko. Rs. ne vermiı bulunacaklar . 
dır. (6305) 16234 

Satahk boş tenekeler 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma KomisYonundan: 
Harp okulunda mevcut 550 bot benzin 

tenekesi 111tılacaktır. Pazuhkla artırılma.. 
11 14. ız. 939 saat 15 do Ankan L•. Amir
liği satın alma Ko. da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 45 lira 50 kuruı kati 
teminatı 683 kuruıtur. Tenekeleri görmek 
istiyenlerin Harp okuluna pazarlık için 
belli vakitte komisyona mlracaatlın. 

(1376) 16317 

Köhne f o tin satııı 
Ankara Le.azım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan: 
l - 1000 çift köhne fotin ıı.atılacaktır. 

Pazarlrkla artırmuı 15.12.939 ıı.aat 14 de 
Ankara L•. lmirliii uıtm alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 200 Hra kati te
minatı 30 liradır. Fotinlıert görmek için Ak 
köprü depolar komutanlığına •e pazarlık 
için belli vakitte komisyona miiracaat edil 
mesi. (6377) uma 

Bir makinist al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
?5 lira ücretle Harp okulu nakliye bölU

ğüne her tilrlü otomobil makineleri tamiri. 
ni yapabilecek kudrette bir makinist imti
hanla alınacaktır. Şoförlük de bilmesi ter-
cih olunur. (6371) 15319 

Sabun ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundanı 
1 - Sarıkamıı, Kara, Ardahan. ArtYln, 

ŞahnalM", ve Puef birllldori ibıi7&cı için 
seneliık sabunlan kapalı zarfla elı:ailtmqı 
konulınqtur. 

2 - Sankamıı pmizonunUD ikinciklnan 
940 dan birincltetrin 14() sonWJ& kadar le• 
nelik Zl,000 lıı:ıilo aabımun muhammen bede
li sekiz bin Hk.\a )'Ü& yirmi lira ve ilk te
minatı 661 lira 50 kuruştur. 

3 - Kan pmizonunun iklnclklmuı MO 
dan birinclteşrin 940 sonuna kadar •enelik 
16?00 kilo sabunun muhammen bedeli 7014 
lira T• ilk teminatı 521 lira 1 lnınattur. 

4 - Ardahan prnizonunun ikincikim&n 
HO sonun.a kadar bir a1 zarfında 3800 ki
lo sabunwı muhammen bodeli (1710) lira 
ilk teminatı 1%8 lira 25 lnınıştur. 

5 - Artvin camizonunun ikincikinun 
940 somana kadar bk ay zarfında JOOO kilo 
sab\lDUnan muhammen bec..eli 1380 lira ilk 
teminatı 103 lira 50 kuruştur. 

6 - Şahnalar pmisommun Udnciklrıun 
940 sonuna kadar blr aı ~fanda SOOO kilo 
ıı.abUDUDUD muhammen bedeli 1350 lira ilk 
teminatı 100 lira ZS kunlftm'. 

1 - Pasef pmizommmı iirinciktnan 940 
eonuna kadar bir ay nrbnda 1800 kilo ıı.a~ 
bımunun muhammen bedeli 828 Ura ilk te• 
mlutı •1 lln 50 1nlıraıftur. 

8 - Eksiltmesi Z9 birinclk4nun D39 ca
ma günü saat 15 de kapalı zarfla Erzurum 
V' ~ ....... " .. ı~.. ' • -·-·1 ... ., lrtrr 

adi pmisonlumda ~cut •• a}'nidiı". Hat 
yerde her gün görülebilir. 

10 - İşbu mahallere sabunlar mtlteahhit 
tarafından teslim edilecektir. 

11 - 4feklif mektuplarının ekailtme 11• 
atinden bir saat evci mezk<lr komiıyon bat 
kanhima verilmiı veya posta ile ayni U• 
atte komiı1onda bulanduıulmat olacaktır, 

(6379) 16320 

Odun ahncak 
Ankara Levazım AmirHti Satın 

Alma Komisyonundanı 
l - Kırklareli garnizonunun t39 yılı ih· 

d7aa ls;ln J.500,000 kilo odun as;rk elıailt
me Ue satın alınacaktır 

2 - Odunun muhammen bedell 17500 li· 
ra olap ilk teminatı 281Z lira 50 karuttur. 
Şartnamesi har gf1n komiıyonda ıöriilebi· 
Ur. 

3 - Ekıiltme 28. ı. 940 peqembe ,unıı 
uat 15 dedir. 

4 - TalfpJerfn kanunun J •• 3 maddele· 
rlndeki veslkalari1le ve teminat mdrtuPla· 
rlylo birlikte belli ıUıı ve uatt• Kırkluell 
As. Sa. Al. Ko. na selmeleri. 

(6384) ıuzs 

JANDARMA 

ı - Tahmin edilen bedeli (19200) lin 
olan 09200> kilo sade yağı 2s-12.939 pa- Karabük koku al.nacak 
urteai ıUıııil saat 16 ela kapalı arfla ek· 
siltmesl yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1440 lira olup ıaruıa. Jandarma Genel Komutanlığı An· 
mnl Ankara, İltanbul Jevuım Amirlikleri kara Satmalma Komia70nundan ı 
vo Ka1seri askeri ıatnı alma komisyoa • 1 _ Bir tonuna yirmi altı lira kıy-
laruıda JÖrülebllir. 

3 - lsteklilcrin ilk teminat ve 2490 ıı.a. met biçilen vasıflarına uyıun iki yilz 
yılı kamuıun z. 3 madd•lerinde yazılı •e- aeksen üç ton Karabük koku kapalı 
saikle teklif mektuplarını ihale saatından :ıarf usulü ile 25.12.939 pazartesi günü 
llakaJ bir u•t cıveline kadar komisyon bat· 
kanhğma nrmı, bulanmalan lazımdır. aaat onda satın alınacaktır. 
Postada vuku bula.n cecikmeler kabul e • 2 _ Şartnamesi paruıı komisyon· 
dilmez. (62e5) 13223 

dan alınabilecek bu eksiltmeye gir-
Zimba binası Ye pannakhk ııı mek iatiyenlerin (551,85) bet yils elli 

Ankara Levazım Amirliği Sabn bir lira aekaen bet kuruıluk ilk temi-
A lma KomisYonundan: nat ve prtnamedc yuılı belgeleri 

Eski~ehir gamizonlarmdaki miiessent • muhtevi teklif mektupl~ını belli gün 
tan birin• iki adoı zımba binasi1ıo etrefın uat dokuza kadar komııyona vermit 
parmaklıkla tahdidi 1111 kapalı zarf usuliy- ı bulunmaları. (6273) 16215 
le eksiltmeye konulmuıtur. Kapalı zarf u-
sulü eksiltmesi 25-12-939 puartesi &ünü '--·--------------

Odun ahnacak • 

Ankara Levazım Amirliği Satın -alma Komiıyonundan: 

l - APiıda baluaduklan mnlııilc:ri )'&zıh birlikler ihtiyacı için hi.%alannda miktar, 
tahmin fiyatları, teminat n tutarlan ve ihale aatlan JUJb oduDlarm kapalı aarf •· 
ıuliyle eksiltmesi yapılacaktır, 

2 - Ebiltme 25-12-939 tarihinde pa:r:arteai gilnil Edirne SWothında aatm alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - 1stdtlilerin kanuni vnikalari:srle birlikte ca ıeç ilin edilen cilıı ihale ıı.aatmdan 
bir ıı.aat evel komisyona teklif mektuplarını vermi:s olmalan llznndır. 

4 - Şartname \•e evsaftan tatil ıün ve saatlan hariç her cun meıktlr komisyonda 
g<Srülebi'" r. (62PO) l' ?24 
Movkileri İhale Miktan İlk temi"lat Tutarı 

Süloğlu 
Yaicılı 
Hacıdanııment 
Haskö)' 
Yukarıda ,.adı 4 
mevlıı:io 

Saa.leri Ton Lira K. Lira K. 
10 945 1%40 00 115558 00 
11 ??8 10'21 00 13615 00 
14 ??8 10'21 00 13615 00 
ıs 720 945 00 12600 00 
16 624 119 00 1"20 00 

P. T. VE T. MODORLOCO DEVLET ŞURASI ORMAN KORUMA 

2 nolu fincan ahnacak Müsabaka imtihanı Sade yağı ahnacök 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: Devlet Şuraaı Reialiğinden : 
1 - İdare ihtiyacı için 200.000 adet 1 - Devlet Şurasında münhal bu Orman Koruma Genel K. S:ıtm Al· 

2 numaralı fincan kapalı zarfla eksilt- lunan ikinci sınıf müHlzıınlıklar için ma Komisyonundan: 
meye çıkarılmııtır. 20 birincikanun 939 çar§amba günü 

2 - Muhammen bedel (60.000) mu - aaat 14 de Ankarada Devlet Şurası bi
vakkat teminat (3750) lira olup ek - nasında müsabaka imtihanı yapıla -
siltmesi, 8 - ikinoikanun - 1940 pazar- caktır. 
tcsi günü saat (16) da Ankarada p. 2 - imtihana girebilmek için hu -
T.T. umum müdürlük binasındaki aa- kuk veya iktısat fakülteleri ve yahut 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. siyasal bilgiler okulu veya bunlara mu 

3 - İatekliler, muvakkat teminat adil olduğu Maarif Vekaletince taa -
makbuz veya lıanka teminatiyle kanu- dik edilmiş olan yabancı memleket 
nl vaailci ve teklifi muhtevi kapalı ı fakülte ve yüksek mekteplerinden me
zarflannı o gün saat (15) kadar mez- zun olmak şarttır. 
kQr komisyona vereceklerdir. 3 - İmtihana gireceklerin yaşları 

4 - Şartnameler, Ankarada P.T.T. 30 u geçmiş olmıyacaktır. 
levazım, İstanbulda P.T.T. levazım 4 - İmtihanda muvaffak olacak -
ayniyat müdilrlWderlnden 250 kuruş tarın memuriyete alınmaları memurin 
mukabilinde verilecektir. kanununun 4 üncü maddesinde yazılı 

ı - Orman koruma ccnel komutanlığının 
talimgah eratı ihtiyacı ıçuı satın almaca:t • 
olan 3000 kilo sadeyaıının birincı pazarlıgı 
na talip çıkmadı&mdan 15.12.939 cuma gunu 
saat 11 de An.kara'da Yenişchir'de orma ı 
koruma genel K. binasında.ki satın alma k::> 
misyonunda ikinci pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3000 lira olup 
muvakkat teminatı 2ZS liradır. 

3 - Şartnamesi ber sün komiQ'onda ıö· 
riil ebili r. 

4 - tıtekliler muayyen cün •e ıı.aatte te
mi.natlariyle birlikte komiı)'ona celme?cri 
ilin olunur. (1332) 16314 

ANKARA V ALlLICI 

(5908) 15873 şart ve vasıfları haiz bulunmalarına $ose inusı " SHllİ imalil 
bağlıdır. r-

5 - İmtihanda muvaffak olanlara 
30 lira asit maq verilecektir. 

Kuqunlu kablo ahnacak Ankara Valilifinden ı 

p, T. T. Levazım Müdürlüğün- 6 - İmtihanda muvaffak olanla • 1 - K. Hamam - Gerede yolunun 
den 1 rın başka bir müesseseye devam etmi- 103+800 • 126+800 llncil kilometrele· 

yecekleri ve ettıkleri takdirde müsta- ri arasında yapılacak ıoıe ve sınat i· 
1 - Talibi çıkm•yan 5000 mC'tre pa- fi addolunacakları hakkında bir teah- malat inşaatına ait ıartnamenin 8 inci 

muk ipliği ile tecrit edilmiş kurşunlu 
kablo pazarlıkla alınacaktır. 

hütname vermeleri prttır. maddesindeki vibromaka ve 9 uncu 
7 - Müsabaka imtihanı a~ağıda ya- maddedeki kamyonların milbayaasın-

2 - Muhammen bedel (3500) mu • zıh mevzulardan yapılacaktır. dan sarfınazar edilmek suretiyle prt• 
vakkat teminat (262,S) lira olup pa- A - Esas te§kilat hukuku namede yeniden tadilat yapılmıt ve 
zarlık 23 • Birincikanun - 939 cumar B u · • - mumı surette idare hukuku 14-12-1939 tarihine rastlayan perıcm-
tcsi günü saat 11 de Ankarada P.T.T. ve bilhassa aşağıdaki kanunlar 3516 be günü saat 15 te ihalesi yapılmak 
umum müdürlük binasındaki satın al- Şfı k sayılı Devlet rası anuou, üzere kapalı zarf usuliyle yeniden ek-
ma komisyonunda yapılacaktır. İdari kaza nazariyatı siltmeye koııulmuştur. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat T · · k ürkiye Cümhurıyetı teş ilatı, 2 - Ke§if bedeli (162054) lira (44)' 
makbuz veya banka teminat mektubu .... · k 
ile kanuni vesikalarını hamilen mcz-

ıuemurın anunu kuruştur. Muvakkat teminatı (9352) 
Memurin muhakemat kanunu ve bu lira (72) kuruıtur. 

kdr gi1a. ve 188tte 0 komisyona prt- i§le alakalı diğer kanunlar. 3 - İatekliterin; teklif mektuplan· 
lan öğrenmek için de her gün Anka- Vilayet idaresi ve idarei umumiyei nı, ticaret odası vesikası ve muvalı:-
rada P.T.T. levazım, lstanbulda Kına vilayet kanunları • k 
cıyan hanında P.T.T. levazım ayni • • at teminatı makbuz veya mektupla· 
yat ıuıbe müdüılüğüne müracaat e • Belediye kanunu riyle lbale tarihinden en az 5 gün ev-
deceklerdir. (6056) 16026 Madenler hakkında menuat, •el vlllyete istida ile müracaat ederek 

C - Maliye bu işe ait alacakları fennt ehliyet Ye• 
8 - İmtihana girmek fatlyenler nU ıllcalariyJe birlikte birinci maddede 

fus hüviyet cüzdanları ve tahsil vesi- yazılı günde aaat (14) de kadar dai· 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün- kaları ve iki kıta vesika fotoğraflari - mi encümen reisliğine tevdi etınele· 

den : le birlikte arzuhalle 18 birinci lrinun ri. 

Yarnon pil kadehi ahnacak 

1 -Talibi çıkmıyan 5000 adet Var- 939 gOnü akşamına kadar Devlet ŞQ- 4 - Bu ite alt kqif ve ıam-o 
non pil kadehi pazarlıkla alınacaktır. rası umumt katipliğine m8racaat eyle- nafıa mOdllrlilfllnden 406 kurut ma. 

2 - Muhammen bedel (2500) mu • ~lerL (6051) 16050 kabilinde alınabilir. (6052) U50l5 
vakkat teminat (187,5) lira olup pa -
salık 23 - Birincikanun - 939 cumar • 
tetsi günil saat 10.5 de Ankarada P.T. 
T. umum müdürlük binasındaki satın 
alma komiayonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
maJd>w: veya banka teminat mektubu 
lle kanunt vesikalarını hamilen mez
kGr gün ve saatte o komisyona, prt -
tarı öğrenmek için de her gün Anka -

• A.'~ alrlıl 11 ı İ•t pkııW. JıCaaa.. 
cıyan hanında P. T. T. Levuım ayni~ 
yat şube müdürlüğüne müracaat ede-
ceklerdir. (6077) 16028 

Bir ytiksek mimar ıhnıcak 
P. T. T. U. Müdürlüjiincl.aı 

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

Taliplerin istida ve evrakı müsbite· 
leriyle birlikte 2.1.940 tarihine kadar 
Ankara da P. T. T. umum müdllrJüfU 
muamelat müdürlüğüne müracaatla· 
rı. (6334) 16315 

MAHKEMELER 

HARiTA UMUM Md. 

Muhtelif malzeme 

ah nacak 
Harta Cenel Direkt3Tfflitnd•u 

ı---___. ............ ~ 
~S9ÜIÜI JıatJncı oı.n •• p+-mde 
cot nümmıeleri mucibince 100 adet of.et 
çinko levhası, 10.t>~O adet panelcn bilya S 
tüp bant çiment, .. , metre ofset bvuçufu, 
75 metre ıu fanilası, 75 metre bdife 111 
fanilaıı pazarlık auretı:srıe utuı. alınacak
tır. 

z - Panrhk 15 lllıcHnmı m cama il· 
Dil aaat 15,30 da Anbnıda Cebecide Had· 
ta genel direktörlü biıwımda utm alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 1 kalem mal:r:emonin nriaa...._. ta.
tan bedeli ( 1136) lira (Z5) bnııftw. Temi· 
natı muvaüatası (12%) lira (72) karat
tur. 

4 - Talipl.-ia yukarıda ,.adı siin •• 
aaıtte teminatlariyle komisyona cclmeled. 

11329 

Muhtelif malzeme 

ah nacak 

GÜMRÜK VE İNHISARLAI\ V. 

Tamiratyapbnlacak 
Ankara lnhl.arlar Batarildlrll· 

iüDd-· 1 - Çankın tuslaaına iale edlladı 
oı..a ... ,,_ menlllluacla Y1lkaa g.ıeı 

..ı dıııbru.tının bale.i ıç1n s49 ura 
60 kuru1tan ibaret ketif varabeena 
göre yapılması muktazi tamirat lfl •· 
çık puarlıp lroaııJmuF.ar. 

2 - Açık pazarlık ve ihale muame
lem 25. 12. 939 tarihinde aat ı& da 
bankalar cadcfetlnde bq mUdf1rlük 
binasında toptmac.t komisyonda ya
pılac:aktır. 

3 - Taliplerin 26 llra 25 kuruı ilk 
teminat paraluı ile birlikte tıliyln edi· 
len gün ve saatte komisyona mliraca
atlan Uta olunur. (6241) 16191 

Harta yaptırılacak 
Ankara inhisarlar BaflllÜcfflrlG. 

iündenı 
l - Çankın tuzluının yaptırıJa-

A Harta Genel Direktörlüfiinden: cak 1/500 mı"kyulı bir topo"'-raf bari· nkara Birinci Sulh Hukuk Ha. • 
kimlitinden: 1 - Harta genel direktörliliil kartoi- tasının ihzah iti fennt prtnamealne 

raf ıubeainin ihtiyacı için ıubeeinde mev- göre açık pazarhfa konulmuıtur. 
Antaranm ç ukaatayı caddesin~ Yum cm nlimuneleri mucibince 50 kilo beyaz 2 H i h I ll b b 

Ju sokak No. s°İwıecte mukim Yahya An- çinko boyası, 150 kilo bcyu tranaparan - ar ta ru sat ye ir mfi en-
kara belediye riyaseti aleyhine aÇJrııf oldu- boyası, 150 kilo koyu bezir yaiı, 5 kilo dise veya topoğrafa yaptırılacaktır. 
fu.nuz Z87 !in 45 lruru:s alacak davisınm transparan boyası, l kilo siyah tanjir bo- 3 - Açık pazarlık 25. 12. 939 tarl• 
takip etmediğinden Ankara belcdiyo riyase- yası, pazarlıkla alınacaktır. hinde ıaat 15 de bankalar caddesinde 
ti vekili Avukat Hüseyin Fevzi tarafından Z - Pazarlık 15 ilkkinun 939 c111Jl3 aü-
takip edilmekte olduğu ve adresiniz meç- nii aaat 15 de Ankarada Cobecido Harita baş müdürlük binasında toplanacak 
bul olduğundan bu dadnm yapılmakta 0 • senel direktörlük binasında satın alma ko- komisyonda icra edilecektir. 
lan dun.. d ı ·· 141 . • dd . misyonunda yapılacaktır. · -.maam a usu un ~ncı ~ esı 4 - Açık pazarh"'-a ittirlk edeceL mucibince ve 20 g(ln miiddetle illnen teb- 3 - 5 kalem malzemenin muhammen tu- 5 A 

Hcat yapıldığı halde mahkemeye gelmedi· tan (60&) lira (SO) kuruştur. Muvakkat to- taliplerin bedeli muhammene göre i
liniz göriildil ve gene usulün 141 inci mad- minatı (45) lira (49) kuruıtur. darrmlze ilk evci 45 lira muvakkat 
desi mucibince ve 20 gün müddetle ilanen 4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün •e teminat vermeleri lazımdır. 
CJYap karan çıkarılmasına karar verilmi• natte teminatlariyle komisyona gelmele-
olduğundan duru:sması bırakılan 10.1.94-0 ri. 16330 5 - Şartnameyi timdiden g8rmek 
cartamha stinU saat D.S a bırakılmış oldu- ve futa izahat almak iatiyenler her 
fundan meakQr aüodo nıabkemeye gelip ZA Y1 - Yozgat mektebi ıultan.iıinden •· b üd davlnızm ı.d.~ etm-ı·· lü•amunu da ao"'a- •30 gun .. m ürlüğümüz tuı fen 9uee-......... ... .. • • • • senesinde al<lııı:ım ıahadetn:omerni za)'i 
tcrir ve mezkt\r ııünde bizzat mahkemede ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin si mühendisliğine milracaat edebilir· 
hazır bıı1unrnadıhnız veya bir vekil gön- h•ı1-mü olmadıtı. ler. 
::.;~~~~~aiık~~~ii ==~~a~j: ı Yoz&at mektebi snlta~isi mHıınlanndan 6 _ Açık pu1rhğa fştfrAlr edecek-
ma zere ilin olunur. u erın vesaı ı:v e ır ı te ge melerı ı· k il 4"76 Recaı Kar:ıhan 11 . "k" 1 b" l"k 1 .• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~-~---~ Hin ~unu~ (6248) 15192 

3 kalem ma baa malzemesi alınacak 
ini.barlar Umam MüclürlGfiindenı 

Miktarı Muh. bedeli 
CINSI Kg. Lira Kr. 

Muhtelif cins matbaa murekkebi 6330 16447 
Muhtelli c:ina yaldıs 295 1887 50 
Muhtelif cina vernik 250 455 

I. - Şartname, numune, miktar ve evsi.f ını gösterir llateleri mucibince 
nnda gösterilen usullerle eksiltmeye konmuıtur. 

% 1,5 t«-minat Ekıiltmenin 
Lira Kr. Şekli Sa:ıtl 
1233 52 Kapalı zarf ıs 

141 56 Açık eksiltme 15,30 
34 12 Açık eksiltme 16 

yukarıda yazılı üz kalem e§ya hizala· 

il. - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
III. - Eksiltme 28. 12. 939 perıembe gilnU Kabatafda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komiıyonu!"<la 

yapılacaktır. 

iV. - Şartname, müfredat listeleri ve yaldız nilmuneleri her gUn sözü geçen tubeden parasız .alınabilir. 
V. - Kapalı sırf milnakanaına iıtirak edecekler milhürlil teklif mektuplarını kanuni veaaikle % 7,5 ıüvel'me 

parası makbusu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek bpah sarflarını eksiltme günü ihale saatinden 
bir aaat evetine kadar mczk<lr komisyon baıkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Diğer eksiltmel .. 
re gelecekler tayin olunan gUn ve ıaatlerde % 7,S gilvenme par:ı1;ırfyle birllkte yukarıda adı geçen komisyona 
ıelmelerl illa olunur. (10238L6348l, 1~11 



• 

-8 ULUS 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 9 İlkkanun 1939 vaziyeti 
AKTİF:. 

Kasa : 
Altrn: San kilorram 15.500,302 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Safi ldloıram 
Turk lirası 

678,111 

. 
Lira 

21.802.414,34 
Z0.572.923,-

1.6%9.712,31 

953.816,81 
617.415,09 

Lira 

44.005,049,70 

1.571.231,90 

P A S 1 F : 
Sermaye : 

İhtiyat akçesi : 
Adi n fevkalldo 
Huıuıl 

rr edavüldeki Banknotlar : 

Lira 

4.217.134,25 
6.000.000,-

Lira 
15.000.000,-

10.ZJ 7.134,25 

1 lariçteki Muhabirler : 
Altın safi klloıram ı t.ff9,746 14.065,44%,21 

51.016,55 

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

158.748.563,-

17 .307 .6156,-
Altına tahvili kabil ıerbeıt dovızler 
Diğer dovizler ve borçlu klirinı 
bakıyeleri ı 9.769.451,14 %3.185,914,90 

Deruhte edl. evrakı naltdfyo balrfyesl 
Karıılıiı tamamen altm olarak illve
ten tedavüle vazedilen 

141.440.897,-

17 .ooo.ooo.-

139.000.000,-
I lazine Tahvilleri : 

Deruhte edl. evrakı nakdiye kaf1ıhtı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat , 

158.748.563,-

17.30i.666,-

Reeskont mukabili Utveten tedavüle 
nzedilen 297.440.897,

• 33.807.%17,73 

!: .. 'ledat Cüzdanı : 
Ticari ıenetler ..... _ 

Esham ve Tahvilat Cüzdam : 
(Deruhte edilen nraln nakdtyenln 

it. - )kar,ılıtr Esham ve Tahvillt (İti· 
(bari kıymetle) 

B - Serbest abur n tahvlllt 

'/'. vanslar : 
Hazineye 1na ndetl anna 
Altın ve döYls fberino 
Tahvilit üzerine 

Hi!ll"edarlar :. 
Mı.;htellf :. 

208,604.418,85 

50,5%8.564,97 
7.561.196,53 

4.136.000.-
14.017 ,51 

7.808,72%,-

141.440.897.-

208.604,411,85 

S8.089. 711,50 

lZ.658, 739,56 

4.500.000,-
111.420.261,15 

,Yekun : _ s1u16.2111,56 _ 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz T aahhüdatı : 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kllrlna 
bakiyeleri 

Muhtelif : 

2.570,29 

41.0U.371,05 

Yakitn : 

l 41.085.949,34 

110.625.033,24 

513,176.281,51 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren ı Iskonto haddi o/o4 Altın üzerine avans o/o3 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllll!:. .,,. ~ 
5 E ENVER BAKİ 
i En i·yi yıll>aşı hediyesi ~ -- -- -::: •11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ::: - -- -- -- -

Kadın terzisi 
Anafartalar caddesindeki atel

yeaini tevsi ederek işe başlamış-
tır. 4569 - -- - ---------~ - - ... 

1 Bir .(MİLLİ PİY ANGQ) Biletldlr 1 - -- -- -- -- -§ Hatırası yıllar sürer ! § - -- -- -

General Steam Navigation 
Co Ltd Of Greece 

NEA HELLAS 
Lüka Transatlantik vapuru 

2 nci Kanunun 15 inde 
PiREDEN • NEVYORKA - -5 • cc ı::ı:: ~ >> cc c ::: Hareket edecektir. Yolcu ve emtiai = 5 ticariye İstanbul'dan kabul olunur. E 5 Tafaillt için İstanbul, Galııtada salon = Yıll>aıı biletleri Anllara'da Milli Piyango idaresinin s·ank:alar = caddesinde İktıaat hanında K. Siskidi 

5 E A.centaama mllracaat. = = Telefon: 42612 1309 = caddesindeki resmi gişesinde satılmaktadır ::: ---------
~ ~ .aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -~ -- -- -
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr E Piyano, pi ya nola ve ~ - -- -: müzik •bt mağazası : 

olmalan prttır. lateklUerin (225) li
ralık muvakkat teminatı havi teklif 

..,. ...................... ~ - -• : Akord ve tamirat temin edilir. : 

------------mektuplarını ihale aaatından en geç GÖZ 
İm• pllnı fapllnla<ak 

Kon,.. Ereili Beledi7esindeın ı 

1 - Ereıli kaMbMının yaptırılmak 
ta olan halihuır haritasına göre (350) 

hekt.ar genifliğindeki meakiln ve gay
ri mealıcdn ima.r aahasını teıkil eden 
ve imar pllnlarını tanzim itlerine ait 
umumt talimatnamenin 6 ıncı madde
ıi mucibince yapılmaaı gerekli avan 
projeyi hazırlamak ve bunu Nafıa ve
lciletince tasdikinden sonra aynı ta • 
Jimatnamenin 29 cu maddesinde mez· 
kQr olan imar plinlarının yapılması 
iti kapalı zarf uauliyle eokailtmeye ko
nulmuıtur. 

2 - Ekıiltme 25-12-939 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü aaat on 
beıte Eregli belediye salonunda be • 
lediye encümeni huzurunda yapıla -
caktır. 

3 - Birinci maddede zikrolunan 
avan proje ve imar pllnlarını tanzim 
isinin muhammen bedeli (3000) lira
dır. 

4 - Ekailtm~ye ııireceklerin yuka
rıda baı.l gecen ıaH•at.namenin be· 
tinci .,.....",.. .u:ılı ehliyeti haiz 

bir saat eveline kadar Eregli belediye 
reisliğine göndermiı veya tevdi etmiı 
olmalan lüzumu ve postada vukua ge
lecek gecikmelerin nazarı itibare a -
lınmıyacağı ilan olunur. 16043 

2 Kôtip ahnacak 

haıtalrklan müteha11111 

Dr. Muzaffer Sander 
Cebeci Hutahaneai 

Göz Kliniği Şefi 
Adliye Sarayı caddesi Sarraf 

Çankaya Kaymakamhimdan: Hakkı Apartman Telefon: mu-
On lira asli maaılı iki tahrirat ki- ayenehane 2025: ev: 3761 

tibi alınmak üzere ıs. 12. 939 tarihin- ~----.. --.. ---~ 
de talipler arasında muaabaka imtiha-
nı açılacaktır. -------------

isteklilerin evrakı milsbiteleriyle -c b . Hastanesı" -
birlikte imtihan gününden evel kaza e ecı 
kaymakamlığına müracaat eylemele - Cilt, Saç ve Zilbreviye mütehusııı 
ri ilan olunur. (6370) 16310 D K I A r. ema r1can 

Bir sermayedar şerik 
ARANIYOR 

Gayet kazançlı bir it için Anka
ra merkezinde işlek bir mileaae
aenin sahibi 10,000 liralık bir 
sermayedar ıerik aramaktadır. 

İti teminatlıdır. Müracaat P. K. 
1028 Yenitehir Ankara. 4675 

~------.,. 

Berlin Kdiniiinden mezun. 
Çocuk Sarayı karıısında Halıcı 

- İbrahim Ap. Tel: 3101. -

.aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

5 SEVIŞTICIMIZ GÜNLER E 
: Jeanette Mac Donald - Nelsoc = Eddy = 
~11111111111111111111111111111111111111;:' 

Bu Hakikatı Herkes Bilmeli 
Grip, ... !!zle, enfloenza, ııtma gibi hutalıklara tutulm•mak için aaibiınızı BIOGENINE 

kan ve derman haplarile ıigortalaymız. 
BIOGENINE; en birinci kan. kuvvet, i•tiba yaratan ve tesirini derhal göıteren bulunmaz 

bir devadır. 
BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halıizliii ıiderir, hariçten gelecek her 

türlü mikroblan öldürür. Tatlı bir ittiba temin eder. Sinir ve adaleleri aajlamlaftmr, zekiyı 
yükseltir. Bel gevıekliği ve ademi iktidann en birinci devaııdır. 

BIOGENINE; kullananlar katiyen kardan, kıttan, aojuktan ve havalann deiiıtneıinden 

müteeaair olmazlar. Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu ıayede mütbit 
akibetlerle neticelenen GRiP, nezle, C!nfloenza, ııtma gibi haıatlıklardan korur. Bu haıtalık
lardan korunmak için büyüklere ıabah, öğle, aktam birer, ıekiz yatından üstün çocuklar 
yalnız ıabah, akıam birer BIOGENINE almalıdır. Haıta olanlarm kurtulmaıı için de bu mik-
tar bir miıli arttınlmabdır. Her ecnazede bulunur. 7292 

- -: Yeniıehir Orduevi karıısı : - -:;: Dirim Apart. No. 2 4685 : 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6595 

İmtiyaz Sahibi 
lıkender Artun 

Umumt Neıriyatı İdare Eden 
Yazı lıleri Müdürü 

Münıtaz Faik FENiK 
Müe11e1e MildUrll: Naıit ULUO 

ULUS Baamıe'ri ANKARA 

YENi SiNEMA 
BU GUN BU GECE 

BPANYOLİTA 

Bat Rolde 
İapanyol Danıöz ve pntözll 

IMPERIO ARGENTINA 

İllveten: Foks Jurnal ve Pompel 
harabeleri (Renkli) 

Umumt istek üzerine yalnız 16.30 da 

HONOLULU 

Seanılar 
14.30 • 16,30 - 18.30 - Gece: 21 de 

13 - 12. 1939 

l ~1111111111111111111111111111111111111111111!111111111111!11111111111111111111~ 
- ~ 

~ Karabük 1 = ~ ::: ~ - ~ = ~ 

=== Kok ~ = ~ ::: ~ = ~ ::: ~ 
::: ~ 
::: ~ 
::: ~ 
::: ~ 

i KÖMÜRÜ 1 
::: ~ = ~ - iiil!!! 

~ Karabük'te vagonda teslim tonu 18.50 i 
~:::::: liradır. Her taraf için siparişleri süratle 1ı karşllarız. 
: - E 
§ ZONGULDAK, KILIMLI ve FILYOS'ta ii = ~ ::: ~ 
§ vapurda veya motörde teslim sahş yaparız. §! = ~ ::: ~ 

§ SORGULARA DERHAL CEVAP VERiRiZ. Ei = ~ = ~ 

~ VEHBİ KOÇ veorta§ı, Ulus meydanı, 1 
~ ANKARA 1 
::: ~ 
::: ~ 
:: Telgraf adresi : Koç, Ankara. §i 
~ ~ 

~ Telefon : 3450, 3451, 3452 ~ = ~ 
- iiiiiıt! 
-=i'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. = ~ 
~ Doktor, Asistan, Eczacı, vehemşire aranıyor i 
- = § TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK F ABRIKALARI MOES- § 
: SESESI MODORLOCONDEN: i 
= = : Hastanemiz için, :::; 

= = : 300 lira aylık ücretli bir dahiliyeci doktor :::; = ::: : 210 ., ,, ,, ,, uiatan ,, :; 

E 150 ,, ,, ,, ,, eczacı 1 
: 100-llraya kadar flcretll !nglli•c• blllr bir 1'-ıl1'9 alınacaktır. 

1 : İsteklilerin Ankara'da Sümer Bank Umumt Müdürlüğü veya t .. 
E tanbul ıubeainin Peraonel aerviılerinden temin edebilecekleri it ta· ::; 
: lepnamelerini dolduracak tahail ve hizmet veaikalariyle birlikte bir ::: = ::: : istida ile doğrudan doğruya Karabilk'te Müessese MUdUrlüğilne :::; 
E 31-12-939 tarihine kadar müracaatları illn olunur. 4550 ; - -'"'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,, 

ANKARA PALAS 
Büyük Salonlarında 

31 Birinci Klnaa 1939 •kp•• 

'' REVI LLON,, haz1rhklarına başlanmıştır 
Mualan ıimdK:len tutunuz 

Muhuebeciye müracaat 4681 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1a - -= -
~ GAR-GAZİNOSU ~ - -= ~ CCi~!S!R:RSZS!RRSSS:i::ı S li2SiSSN:~ ! 
= = : MeJhur "MARKO BABEN ORKESTRASININ ,, ilf irıklle ! 
= = = -: Her cumartesi ve pazar günleri ! - -- -: Saat 16,30 dan 19 a kadar 4649 :: 

= -§ "DANSLI CAY,, § 
- = .,,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

HALK SINEMASI 
Bu atin Bu ıece 

Şimdiye kadar miıli aörülmemiı 
phane bir eser 

DUŞMAN ÇOCUKLARI 
Bat Ro11erde 

Loretta Younı - Richard Greeno 
rabiat dekorları ar11ında heyecanlı 
naceralarla dolu içli bir a,ır romanı ve 

bilaiıtiıma herkesi tatmin 
eden bir mevzu 

Seanslar 
14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece: 21 de 

12.15 Ucuz Halk Matineeinde 
DANS İÇİN YARATILMIŞ 

SUS SİNEMASI 
BU GUN BU GECE 

TANASA Revlisünün iştirokfyle 
Türkçe ıözlii ve şarkılı komeıJi 

TOSUN PASA 
Halktan gördü U rağbet ve alaka 
iızerine bir müddet d:ıha temdıt 

ed 'lmi5tir. 
Ba5 Ro"lcrde 

Hazım - Vasfi Rıza - Halide • Mahmut 
Feriha Tevf'k • Sevklye 

Seanslar 
14 - 16 - 18 - Gece : 20,30 da 


