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Milli _,,efimiz _,,ark' a hareket ett · 
• 

in önü a.... a garında cok 

Milli Şef'in seyahatlerini Diyarbak1r'a 
kadar temdit etmeleri muhtemeldir 

Reisicümliuruınuz Milli Şef İsmet İnönü 
dün akşam saat 22.30 da hususi trenleriyle 
Kayseri istikametinde şehrimizden hareket 
etmişlerdir. 

şahsiyetleri, kalabalık bir halk kütlesi tarafın
dan teşyi edilmişlerdir. 

Mim Şef, Ankara garında Büyük Millet 
Meclisi Reisi B. Abdülhalik Renda, Mareşal 
Fevzi Çakmak, Beşvekil Refik Saydam, vekil
lerimiz, mebuslannuz, Ankara valisi, vekalet
ler ve ordu ileri gelenleri, şehrimizin tanınmış 

Milli Şefimizin beraberlerinde Cümhur
reisliği Umumi Katibi B. Kemal Gedeleç, Baş
yaverleri Celal Üner, Hususi kalem müdürü ve 
bazı zevat bulunmaktadır. Milli Şel'imiz lnönü aon aeyahatlerinde Erzincan' da kar§tlanırken 
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icra Vekilleri Heyeti 
MİLLİ ~EF'İN 

reisliğinde toplandı 
İcra Vekilleri Heyeti dün 

saat 11.30 da Başvekalet dai
roa.inde Reisicümhur İsmet 
İnnn:.;•..,..;.;..... -=··---"'!-..1-0 •-r 

; lanarak müzakerede bulun-
: muştur. ( a.a. ) 
• 
~ •.......•............................• ,. 

Halkevlerine 
dair 

Necibali KUÇU KA 
Siyasi partiler, muayyen bir mak· 

aat ve gayeyi devletin nüfuz ve kud· 
retiyle tahakkuk ettirmek için ku· 
rulmuş müesseselerdir. Bizde Cüm· 
huriyet Halk Partisi tarihin en bü· 
yük ve ıümullü mesuliyetini üzerine 
almış, yalnız siyasi bir maksadı de· 
ğil aynı zamanda milletin sqsyal 
bünyesinde en esaslı ve derin inkı
laplarla yeni bir cemiyet tipi yarat· 
mıştır. 

Cümhuriyet Halk Partisi bütün 
bu faaliyetini yaparken milletin ru
hunda gizli bir kaynak halinde 
akan fikir hareketlerini daima göz 
önünde tutmuı ve daima onu rehber 
saymıştır. işte bunun içindir ki Cüm. 
huriyet Halk Partisi bizzat milletin 
kendisidir. Türk milleti bizim parti
mizin tabii azasıdır. Biz bu hususi
yetinıizle başka memleket partile -
rinden ayrıldığımız gibi totaliter 
sistemden de çok uzak bulunmakta· 
yız. Çünkü bir milletin bünyesine 
uygun olmıyan fikirleri empoze et • 
mek değil, milli vicdanda yaşıyan 
hareketleri bulup çıkararak ona bir 
istikamet veren bir partiyiz 

Türk milletinin tarihi ve milli şu
urundan çıkardığımız altı esas um • 
denin tasavvur ettiği cemiyet haya
tını az zaman içinde tahakkuk et· 
tirmek için halkevlerini kurduk. 
Başka memleketlerde de siyasi 

partilerin kültilr ocakları vardır. 
Fakat b~zim halkevlerinin mahiyeti 
ha~l<a ve yüklendiği vazife ağır ol • 
duğu kadnr da ~creflidir. işte bunun 
içindir ki Milli Şefimiz halkevi ça
lışma!ariyle yakından alakadardır • 
lc.r. 

Halkevlerine taze bir heyecan, 
yeni bir hamle ile kutsi hedefimize 
doğru adımlarımızı sıklaştırmak 
için yeni direktifler vermif bulun• 
maktadır. Halkevleri tekmil çalış
ma ftekilleri ve unsurlariyle bize 
mahsus orijinal bir müessesedir. 

o~v)et teşkilat ve vezaifi halkev
vinin hudutları dı§ında olmakla be • 

fSonu S inci sayfada) 

Cüınhurreisimizin seyahatlanm Diyarba
kır'a kadar temdit etmeleri muhtemeldir. 1 Ticaref ve Sıhal 

Vekilleri ıehrimlzde 

B. Nzami Topçoğlu dün 
Başvekilim ize 

izahat verdi 
Birkaç gündenberi İstanbulda, muh

telif aanayi erbabiyle temaslarda ve 
ihtikar mevzuu olan mallar üzerinde 
tetkiklerde bulunmakta olan Ticaret 
Vekilimiz B. Nazmi Topçuoğlu dün l sabahki ekspresle İstanbuldan şehri
.. ~ze 11oıımuş, 'Ticaret V eka.letl ileri 
gelenleriyle birçok dostları tarafın
dan karşılanmıştır. 

Ticaret Vekili B. Nazmi Topçuoğ
lu dün Başvekil Dr. Refik Saydam'a 
İstanbul'da girdüğü işler hakklnda 

c izahat vermiştir. 

Milli Şel'imiz lnönü aon seyahatlerinde Kem.ah'ta Gene birkaç gündenberi şark ve ce· 
nup Anadolu mıntaksında bir tetkik 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ seyahatindebulunanSıhiyeVekilimiz 

Fin kıtaları mukabil 
taarruza geçtiler 

Sovyet tayyare filoları muhtelif 
şehirler üzerinde uçuşlar yaptılar 
Helsrnki, 25 a.a. - Royter ajansı bildiriyor: 
Finlandiya resmi tebliği·nde Finlandiya - Sovyet muhasematı

nm ilk üç haftalık safhaları ıöyle izah edilmektedir: 
l Harp, Sovyetler için, büyük zayia-

1 ta mal olmaktadır. Bütün mevcutla
riyle, bölükler, imha edilmiş, takri
ben 200 tank tahrip veya iğtinam o
lunmuş, düzünelerle düşman tayyare· 

Değerli bir 
kumandan kaybettik 
Dün gece geç vakit teessürle 

haber aldığımıza göre, İstanbul 
Komutanı Korgeneral Halis Bı
yıktay gece saat 22 de kalp sek
tesinden vefat etmiştir. Cenazesi 
yarın İstanbul' da Gülhane hasta
nesinden kaldırılacaktır. 

ULUS merhumun kederli aile
sinin teessürüne iştirak eder ve 
taziyelerini sunar. 

si düşürülmüş ve yüzlerce mitralyöz 
alınmıştır. Sovyet zayiatına nazaran 
bizim zayiatımız pek cüzidir. 
Aynı tebliğe nazaran, Sovyet kıtaa

tı bilhassa Mannerheim hattı mınta
kasında Kareli Berzahında ağır zayi
at vermişler ve kazandıktan her met
ro murabbaı sahayı çok pahalıya öde
mişlerdir. 

Tebliğde hava harekatı hakkında 
deniliyor ki: "Havalarda pilotlarımı
zın, Kareli Berza!:ıncaki cesaret ve 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Ticaret Odasında dün yeni sene için seçim yapılmı:tır. Yuk <1rdaki re
simde seçimden bir intibaı görüyorsunuz. Tafsilat 2 inci sayfadadır. 

Dr. Hulusi Alataş da Ankar'ya dön
müş, istasyonda Sıhiye Vekaleti erk§
nı ve birçok dostları tarfından istik
bal edilmiştir. 

Maarif Vekilimiz 
Anlep'e geldi 

Antep, 25 a.a. - Maarif Vekili Ha· 
san Ali Yücel, dün şehrimize gelmiş
tir. Vekil Narh istasyonunda vali 
vekili, parti müfettişi, maarif erkanı, 
belediye, parti, Halkevi, ticaret oda· 
sı reisleri tarafından ve şehir medha
linde de memurin ile bir ihtiram kıta
sı ve mektepliler tarafından kar§tlan
nuştır. 

( Sonu 5 İnci sayfada ) 
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Türkiye ile Amerika 

arasında 

yeni tanııma 
Nevyork sergisindeki türk pavyo
nunun önündeki çe§menin N ev• 
york belediyesine teslimi merasi· 
mi esnasında bu merasime riyııııet 
eden amerikah muharrir Mis Nil· 
la Cook'un çok güzel bir nutuk 
söylediğini haber vermi§tik. Bu 
güzel nutuk Türkiye ile Amerika 
arasında yeni tanı§manm intiba • 
larını kaydetmektedir. Bu nutku 
bugün dördüncü sayfamızda bu
lacaksınız. 

• 
Milli Şef'imizin Erzurum aeya. 
hatine dair Nasuhi Baydar ta
rafından yazılan intibaların 
devamı ikinci sayfamızdadn·. 

~~ı 

FECİ BİR DENİZ KAZASI 
! = c> =' :a:ıı 

Kızılirmak vapuru 
Sinop önünde battı 

Mürettebattan hl~ kimse kurlarllamadı 
Sinop, 25 a.a. - Tuz yüklü olarak Traıb.zoo.'a gitmekte olan 

Kızılırmak vapunı evelki akşamki fırtınada Sinop adasının Çu
kurbağı civar:mdflki kayalara çarparak parçalanmı§tır. Mürette • 
batmdan hiç biri kurtulamamıttır. 

Araştırmalara bcqlarulı ,-
Sinop, 25 a.a. - Fırtınanın şidde- ••••••••••••••• 

tinden adanın Feryat burnu civarın -
daki dik kayalıklarla muhat sahile 
çarparak batan Kızılırmak vapurunun 
mürettebatından iki tayfa adanın Fe -
nere giden patika yolu kenarında ölü 
olarak bulunmuştur. Deniz biraz sü -
kilnet bulduğundan motörlerle kaza 
mahalline gidilerek araştırmalara baş· 
lanmıştır. 

Büyük bir cenaze alayı yapılacak 
Sinop, 25 a.a. - Kızılırmak vapu -

ru mürettebatından iki kişi ölü olarak 
bulunmuş ve cesetleri hastaneye kal • 
dırılmıştır. Çok feci bir surette kaza. 
va kurban giden denizcilere bütün bir 
memleket balkının iştirakiyle büyük 
bir cenaze alayı yapılacaktır. 

Ayrılan Bulgar elçisi 
Başvekilimize vedô etti 

Başvekil Dr. Refik Saydam dün 
Bulgaristan'ın Moskova sefirliğine ta
yin edilmi~ olan B. Hıristof'u kabul 
etmiş ve sefir, Başvekilimize arzıveda 
etmiştir. 

Pek acı bir kayıp 
Cümhurreisimiz ve Milli Şefi. 

miz İsmet İnönü'nün biraderleri 
mütekait Doktor yarbay Ahmet 
T emelli'nin oğlu Reşit Temelli· 
nin henüz 18 yaşında iken tutul· 
doğu hastSJ.lıktan kurtulamıyarak 
vef't ettiğini büyük bir teessürle 
haber aldık. Cok zeki ve nezih 
bir genç olan~ Reşit T emelli'nin 
ölümü, her tarafta acı ile karıı· 
lanmıştır. 

Cenazesi dün İzmir' de törenle 
kaldırılmıştrr. Cenaze töreninde 
İzmir valisi, belediye reisi ve ka
labalık bir halk bulunmuşhJr. 
Mezara, Milli Şef namına bir çe
lenk konmuştur. 

Bu pek acı kayıptan dolayı 
Büyük Reisimize ve bütün ailesi· 
ne candan teessür ve taziyetleri • 
mizi sunmayı vazife biliriz. 

' 
........................................................................................................ , 

Hayırsever bayanların ~ah1malar1 

Sayın Bayan Mevhibe İnönü'nün yüksek reisliğini yapmakta olduğu 
yardım severler cemiyeti azaları her haftanın pazartesi günlerinde olduğu 
gibi dün de saat 16 da Yenişehir' e Parti binasında bir toplantı yapmış

lardır. Hayirsever bayanlar bu toplantılarını da yoksul ve yardıma muhtaç 
olanlar için yün örmüşlerdir. Yukardaki resimde hanımlarımızın çalıJ• 

malannı görüyorsunuz. 
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Erzurum yolunda : 

Sivas büyük bir merkez 
oluyor 

[ Memleketm medeniyet seviyesi yükseldikçe ihtiyaçlan arta
caktır. Bunların büyük bir kısmını halledip batarmak daima 
belediyelerimizin üzerinde olacaktır. Halkımız belediyeyi en 
ziyade sevdiği mü~terek bir ev, cemiyetin mütterek bir malı 
olduğu telakkisine alıttıkça belediyelerimiz vasıta bulmak 
imkanını daha kolaylıkla elde edebilirler. ] 

1. lnönü 

O telimizin ıahibi, }llUteriz bir 
muıteriden bahaedcrck, ho-

111urdamyordu: 
- Paris'te oturuyor, odasında ıı

cak ve soğuk akar ıu var. Daha ne 
istiyor? 

Paris'te oturmak ve odaıında ıı
cak ve ıotuk ~kar ıu bulunmak ... 
Avrupah'nın modern tehir telikki
ıi budur: Bütün medeni ihtiyaçla
rın, çalışma. kazanma. bakılma, et
lenme, avunma. dinlenme ve her 
türlü buzur ve rahat ihtiyaçlarının 
kolaylıkla tatmin olunabildili mer
kez telakkiıi. 

Bu aabah, Sıvu vali konağının 
yemek odasında, masa üzerine ae
rilmiı yeni imar haritası önünde, 
belediye mühendisinin izahlarını 
dinlerken kendi kendime modem 
şehrin tarifini yapmağa çabalıyo
rum. 

Milli Şefimiz haritayı dikkatle 
gözden geçiriyorlar: 

- Eıki üzerine yeni kurmak güç 
ittir. Şimdiki şehirle müstakbel 
ıchrin biribiriyle intibakını nasıl 
temin edeceksiniz? 

- Bugün Sıvas'ın 37.000 nüfusu 
vardır. Yeni Sıvas'da, bir gün, bir
kaç milli vatandaşın sakin buluna
cağını tahmin ediyoruz. Plan 250 
hektar araziyi ihtiva etmektedir. 
Bunun 140 hektarı inpata, 40 ı yol
lara ve geri kalan 70 hektarı da 
meydanlara, ıtadyoma ve diler o
yun yerlerine tahsis edilmektedir. 
Şehir, üç mihver üzerinde gelifip 
güzelleşecektir.: 

1 - lsmetpaıa caddesiı 
2 - Malatya caddcıi: 
3 - Bezirci semti 
Bu üç kısımdan birinciıi ile U

çUncUıU chemiyetli iatimlak mua
melelerine sebep olmıyacak. Yalnız 
llclnciıinde bazı gllç1U1dere tnadllt 
edilecektir. Şehirde eski bir kana
lizasyon vardır. Sıvas ırmağının ya
taiı geliıtirilerek yeniıi oraya ve
rilccekti r. iyi ıu ve elektrik temin 
edilmiıtir. Mevcut 73 kilometre yol 
60 kilometreye indirilecektir. Be
lediyenin hiç borcu yoktur. Su ile 
istihsal edilip kilovatı 10 kuruıa 
satılan elektrik ıimdiye kadar 2300 
müşteri bulmuttur. Şehir, Divrik
tcn aldığı çok sağlam bir kaldırım 
taşı ile birkaç kilometre parke d6-
ıemiştir. Sıvu çimento fabrikuı 
inşaatı bittikten sonra beton yo}lar 
yaptırmak ~melindedir. Yapılan he
saba göre yeni plAndaki yolların 

ikmali için iki milyon lira sarfı ve 
her sene % 10 hesabiyle 200 bin li
ra mütemadi tamir murafı tefriki 
lazım gel!ccktir. Devamlı ıurette 
inkişaf edeceği zannolunan Sıvaıın 
beled'ye bütçesi de o nisbette ge
nişliyeceği için planın tatbiki her 
hangi ehemiyctli bir maniaya te
sadiif etmiyccektir. 

B u izahlar belki bir ıaatten 

fazla sürmüı olan ıua1 ve 
cevapların çok kısa bir hulbası
dır. 

[ Türkiye belediyeleri 1!135 koncreıinde J 

Binanın kurulup tamamlanması 
için lüzumu olan para - ben de ina
nıyorum ki - bulunacaktır. 

lataıyon önünde batlayıp hükü
mct meydanında iyice geniılcdikten 
ıonra belediye parkı civarına kadar 
devam eden çifte yollu uzun bir 
bulvar: lametpa11 caddesi. Bu cad
denin iki tarafına modern üslQpta 
yeni binalar dizilmittir. Çarııda, es
ki evler araıında birkaç katlı apart
manları bitmiı veya bitmek üzere 
bulunmuı görüyoruz. 

Sıvaı hızla yeniletiyor. 
- Şehirde ıinema var mı? 
- Var ve her akpm dolup bo-

talıyor. 
- KiltUpbane var mı? 
- Ziya Batara kütüphanesini 

lutf en görünüz. 
Bu kütüphane, Bay Ziya Bap

ra'nın teaiı edip halkın istifadesine 
tahsis etmiş olduğu kıymetli bir c
ıcrdir. Cümhurreisimiz kütüphane
yi gezip takdir ediyorlar. 

Sıvas okumaktan zevk alıyor. 
Yalnız Sıvas'ın nllmunc hastanesi, 

kız cnstitilsünün zarif binası karşı
sında sırıtan eski bir mektep bina
aındadır. 

- Sıvas'a modern bir haıtane il· 
zım. 

T erakki yoluna girmiı, birçok 
medeni lhtiyaçlannı kendi 

kaynakJariyle meydana gctirmiı o
lan Sıvas'ın istediği gibi bir hasta
neye sahip olmakta gecikeceği ta
savvur edilebilir mi? 

Sıvas her ıey istiyor. 
Memleketin medeniyet seviyesi 

yük•eldikçe ihtiyaçları artacaktır, 

ve Şark'ta mamur şehirler benim 
idealimdir, diyen Şef bu istekleri 
·'~" 9otvns.tnt1ıt. :Nhctltm, mup
hede ettiği iyi niyetleri te~vikten 
haz duyarak gülümsemekte ve itte 
ıu cevabı vermektedir: 

- Sivas Ankara ile imar ve inp 
müsabakuına mı giriımek niyetin
dedir? 

Evet, muhakkak ki, Sıvaı tedri
cen büyük bir merkez oluyor. Çiln
kü inkipf vcıilelcri yavaı yavaı 
çoğalıyor. GörUyor. Temaı ediyor. 
Miskince hayatın tahammill edil
mez bir yük olduğunu anlıyor. Zi
raat ve ticaretini devrin anlayı'ı ile 
uzlaştırmağa çah§ıyor. Diğer taraf
tan devlet, cer atölyeıi gibi, yeni ve 
bUyk tesislerle ona yardımda bulu
nuyor. 

Birkaç sene daha: Sıvas Orta A
nadolu'nun en güzel 1ehirlerinden 
biri olacaktır. 

~ iıleri bir hafta tatil 
Yeni ıene dolayııiyle Ankara icra 

dairelerinin devir ve tasfiyeıi yapıla -
caktır. Bu münasebetle bugünden ye
ni senenin ikinci gününe kadar icra iı
lerine bakılmıyacağı haber alınmııtır. 
Yalnız müstacel icra işleri bu karar
dan iıtisna edilmittir. 

ULUS 

Yeni belediye resim, 

harı ve ücretleri 

kanun layihası 

6 limanımız i~· n 
30 milyon lira 
sarf olunacak 

Dahiliye Vekiileti tarafından hazır- Na~ıa1 Vekal1~ti tarafı~dan hazırı.an: lanmış bulunan yeni belediye vergi mıı ukl~~anl ıman aör Ua~_und kp.roJ_~11 
·mı . h 1 rı ve ücretleri hak- son şc ını a mıştır. n muz c ı gun-

ve resı erı, arç a 1 d B" "k M"ll M 1' ·• k 
k d ki k Pro1· esi üzerinde son er e uyu 1 et ec ısı ne aev -
ın a anun d'l k .. B k~l , .. d . 
""dl b't k ü credir Pro1'e bu e ı me uzere aşve a ete gon erı -

etu er ı me z . 1 ı . p . Z ld k E ~ ı· 
mali yıl içinde Kamutay'dan çıkarıla- ece ctır. ro1e. ongu a • reg ı. 

k 1940 ıi ılından itibaren yü- Samsun, Trabzon, İnebolu, İskende -
ca ve ma Y l" 1 • · 'hd f ·· l"ğ · · b 1 na~"ktır ProJ·e run ıman arının ınşasını ıstı a et-rur u e gırmıı u u ._ . • . . . 

t t kanunun ne!lri zama- mekte ve bu ın§a ıçın gelecek sene • 
mevcu ve mer :s 1 · • 30 ·ı ı· k d h 

d k . h t tlarile bugünkü ha- ere geçıcı mı yon ıra a ar tea • 
nın a ı aya ıar h" . h d h''k" 1.e 

ti d kı. çok büyük inki ut ıcrası ususun a u umete sa <1-yat ıar arı arasın a - h" . 
dd . f kl .. .. .. alı ıyet vermektedır. 9af ve teme ün ar arı gozonune 

narak hazırlanmıı ve bugünkü içtimai 
vaziyete intıbak edecek şekilde bil -
kümlerle takviye olunmuıtur. 

Meri belediye vergi ve resimleri 
kanununa göre, tanzifat ve ten -
virat resmi muayyen niıbetler da
hilinde alınıyordu. Yeni projede 
ise her iki resim binalarda bina 

Maraş'ta şiddetli 
soğuklar var 

B. M. Meclisinin 
dünkü toplantısı 
Büyük Millet Meclisi dün saat 15 de 

Dr. Mazhar Germen'in reisliğinde toplan
mıı ruznamesine dahil mazbata ve llyiha
ları muzakere etmiştir. 

Silivrinin Danamandıra köyün.den Ab -
dullah oglu Mustafa Karabulutun cihim 
cezasına çarptırılması hakkındaki tezkere 
ve adliye encümeni nıa:ı:batası okunup ka
bul cdilmı§tir. Bundan ıonra. muamele 
verıisi kanunundakı taairhaneler ve ta • 
sir fabrikaları .. kayduun hudut ve şu • 
mulUnıin tesbiti hakkında Baıvckaletten 
gönderilen tezkere ile bu meseleyi son de· 
fa tetkik eden• İktisat encıimcninin maz
batası okunmuş ve verilen karaT tasv:p 
olunmuştur. 

Hu:maıııenin diğer iki maddesini teş
kil eden belediye vergi ve reıinılcri 
kanununa ek olarak hazırlanmıı olan 11· 
yiha idi. Bu ve damııa reımi kanununun 
bazı bükUmlerinin deııiıtirilmealne ve bu 
kanuna ba:ı:ı hükümler ilhesinc dair o
lan layiha da hiç bir tadıl gormekıizin 
kabul edilmiııtir. 

Buyıik Millet Meclisi yarın saat ıs de 
toplanacaktır. 

C.H.P. kaza 
kongreleri 

25 - 12 - 1939 

Ücretli me~nuiar 

ne ıekilde terfi 
elflrilecekler 

Maliye Vekileti yeni barem kanu
nunun muvakkat ikinci maddesi mu
cibince derece intıbakı yapılan ücretli 
memurların ne şekilde terfi ettirile
cekleri hakkında yeni bir karar itti
haz etmiştir. AJakalılara tebliğ edi
len bu karara göre memurun almakta 
olduğu ücretle tesbit edilecek ücreti 
arasındaki fark 25 ayda tesbit edilen 
derece ücretine indirilmekle beraber 
bu derecenin tesbitindcn artan sene ve 
küsuratı ile farkın izalesi için geçe
cek müddette memurun daha yukarı 
dereceye terfi et.'!lıilmesi için mükta
:ıi üç veya dört senelik mücldtein he
... ~ında nazara alınacaktır. 

lntibaktan artan müddet tesbit olu
nan ücretin intıbak tarihine kadar fi
len alındığı müddetten fazla oldulu 
takdirde bu ücretin filen alındığı ta
rihin, intıbaktan artan müddet tesbit 
olunan ilcretin intıbak tarihine kadar vergiıine matrah olan arsalarda da Bir ki,i donarak öldü 

kıymet üzerinden gene bina ver-
ıiıine göre heaaplanan safi irat ü- Marat. 25 a.a. - Dün havanın açık 
zerinden alınacaktır. Bina aahibinin olmasına rağmen esen tiddetli rüzgar
oturdutu meskenlerin yalnız birisin- lardan Elbistan'dan gelen yolculardan 
den yüzde iki, aair binalardan yüzde 

ı bazıları ve hayvanları ahır dağının 
üç niıbetinde resim alınacaktır. rat-
ıız arsalardan iae yüzde bir alınacak- cenup eteğinde ve Maraş'a bir saat me· 
tır. safede donmuşlardır. 

Proje, kazanç vergilerinden beledi- Hadiseden yolda hayvanları kalmış 
ye hi11eıi olarak ayrılan yüzde üçleri olan köylülerin jandarmaya müracaat
yüzde beşe ibUiğ etmektedir. Yeni lan ilehabcr alınmış ve derhal bir sü
projc, belediye vergi ve resimlerine vari müfrezesi gönderilmi§tir. Jandar
cüzi ve ehcmiyetsiz bazı ilaveler yap- ma müfrezesi köylülerin bildirdiği ma 
mış ve bunda da belediye hizmetleri- halle geldiği zaman burada kalmıı o
nin daha aalim, düzgün ve fazla gö- lan sekiz hayvandan beşini ölü olarak 
rülmeıini esas tutmu!ltur. bulmuş biraz ileride iki köylünün yat· 

İnebolu, 25 a.a. - Bu gece İnebolu filen alındığı mÜlldctten noksan ol· 
parti kongresi bölge müfettişinin riya- duğu takdirde intıbak hükümlerine 
setinde toplanmıştır. Kon(Tre çalııma· göre teslıit olunan Ucrete hak kaza
larına Ulu Önder Atatiirk'ün hatırası nıldığı tarihin mafevk dereceye tcrfi
taziz edilerek başlamıştır. Ruznamede de mebde ittihazı icap edecektir. 
mevcut olan işlerle ileri sUrülen dilek· Tesbit edilecek ücreti almakta ol· 
ler üzerinde samimi görüşmelerde bu- duğu Ucrettcn fazla olmaıı halinde 
lunulmuştur. Kongre yeni idare heye- memur almakta olduğu ücreti muha
tini seçtikten sonra da başta Milli Şef faza edecek ve bu ücretler birinci 
olmak üzere büyüklerimize tazim hiı- maddede yazılı ücretlerden birine tc-
lcrini izhar ederek dağılmıştır. . tabuk ediyorsa o dereceye, etmiyorsa 

--- buna en yakın dereceye barem kanu-

Dun.. Ankara Tı·caret nunun neşri tarihinde almakta olduğu 
ücretle dahil olmu§ sayılacaktır. 

Belediyelerimizin muhtarlık ve ih- makta oldukları görülmüştür. Jandar· 
tiyar heyetlerine ait vazifeleri gör- malar donmak üzere olan bu iki §ahsı 
meğe ba!lladıktan sonra bu hizmetle - derhal şehre sevketmiılerse de, Elbis
rin ifası için büyük külfet ve masraf- tanlı olan bu köylUlerden bir yolda öl
lara katlanmakta bulunmuş oldukları müş, diğeri hastanede yapılan tedavi 
&ö•önüne alınarak projeye bu hiz - sayesinde kurtulmuştur. Geriden gel
metler mukabili cüzi birer harç alın- mekte olan yolcuların bulunması ihti
masını temin edecek bir madde kunul- maline karıı vaka yerine yeniden jan
muştur. Lubiyat resminde hayır ce - darmalar gönderilmiştir. 

Bu vaziyete göre memurların ma
odasında seçim yapıldı fevk dereceye terfilerine mebde itti

miyetlerini ve spor teşkilatını himaye 
edecek hükümler projeye konulmuş, 

nakil vasıtaları resim matrahında ve 
nisbetlerinde esas itibariyle bir deği
tiklik yapılmamış, yalnız beygir ku
vetinin resme esas ittihazı yüzünden 

ı: :::: :: :::::::~: :::~::: ~::::~::::: :: ::::1 

Müddeti hitam bulan Ankara Ticaret ve 
Sanayi odası meclisi Azalıkları için dün 
ticaret odaaında seçim yapılmııtır. 

mükelleflerin aleyhine tecelli eden Hakôri' de kar kahnhğı 
mahzurları izale edecek ve bu yüzden 

Ticaret veklletinin tensibi üzerine in
tihap komisyonu Ankara vlli muavini B. 
Dillver Argun'un reiıliii altında mıntıka 
iktisat mudurü Emin Anada!, Ticaret ve
kaletinden intihap komiseri Hayrettin Çe
tinkol, Ankara ticaret ve sanayi odası u
mumi katibi CelAl Akyürekle. odaca aec;i· 
len Behiç Tümer, Hasan Alemdar, Ah • 
met Çulha'dan teşekkUl etmiştir. Sec;lme 
sabah ıaat 9 da başlanmıı ve akşam 17 de 
nihayet verilmiııtir. Reylerin tasnifi ne
ticesinde, isimleri aşağıda yazılı müessese 
ve firmaların ikinci müntehip olarak ıe
c;ildikleri anlaıılmıı ve tanzim olunan 
mazbatalan kendilerine teblic olıınmuıtur. 
İkinci miintehipler yarın uat 17 de tica
ret odaamda toplanarak SO hadan mürek
kep olan odıı """" .. ' ..... ıı.ı .. ı .:...ıı ... • 
decdterdlr. 

İkinci müntehinlifc Jc~len tliccarla
rımızm adlannı yaaıyoruz ~ ..... .u; • .ı .... 9:ı.s.., ... ı ... ; ;.; .. ı:..,_.r,.k •:ali 

hükümler vazolunmuştur. 

K11ılay Cemiyeti Ankara 
merkezinin ytlbaıı balosu 
31. 12. 1939 pazar günü akıamı Hal

kevi salonlarında Kızılay Ankara mer
kezinin vereceği balonun hazırlıkları 
ikmal edilmi§tir. Baloda biri iç salon
da diğeri büyük mermer aalonda ol
mak üzere iki caz bulunacaktır. Her 
iki salona renkli projektörler korunu§ 
tur. 

Herkesin yeni yıla girerken şansla 
rını denemelerini temin için ufak bir 
eıya piyangosu da hazırlanmıştır. 

Salonlann muhtelif kötcleri tezyin 
edilmiş, o gecenin hatırasını temin i
çin bir fotoğraf atelyesi vücuda geti
rllmittir. 

Malmüdürleri araımda 

sanrımerre Nazmi Balkanoğlu, Naşit Tonar, Mu-

DUn ıehrimizde hava aabahleyin y~ı;:;, ~:h~:U· TfmC:r~ J.~':1' Al;.!~~~ 
ıiıli aonralan bulutlu ıeçmlt. rüzglr Mehmet Fahri Topçu, Mumla Şevki 

• Şirvancı, Behiç ltaemenll, Cemal Cener, 
timali prkiden saniyede 1 metro ka- Mehmet Celll Hamamcı, Ali Yapr Ca -

d h la esmi<ttir. En yilksck sıcak- vutoilu, Salih Bıılıurlu, Mehmet A}_i ~
ar ız :& kut, Agah Yazıcı, Ahmet Çulha. Huseyın 

hk sıfırın üstünde 4, en alçak sıcak- Avni, Şark levazımatı inııaiye şirketi, Ta-
d 1 k lat Hilaeyin Ortaç, Mehmet Emin Sa -

lık da sıfırın altında 8 erece 0 ara raçoğlu, Abdullah Organcı, Salih Sabri 
kaydedilmittir. Yurdun prk mıntaka- Taşlrcalr, Şükrü Keresteci, Mehmet Huldıi 

w , Hamamcı, Sabri Günyüzlü, Ahmet Şahin. 
larında bava açık, Ege de kapalı ve Hıfzı Çadırcı, Tahıin Mermerci, İbrahim 
mevzii yağmurlu diğer yerlerde bu- Atı.,, lbrahlm Melek, ~kmel Kihya?ilu. 

'. . . . Seyfullah Kardeı, Ramız Yazıcı, Alı İl-
lutlu ve yer yer sıslı geçmııtır. hami Aytaç, Abdurrahman Sütçü, Ali Ni-

. . , hat Helvacıoğlu. Cenap Scrc;eıme Beyler-
24 ıaat ıçınde yalnız Van da kar Oilu, Rasih Selçen, Rqit Börekçi. 

şeklindeki mevzi! yaiııın kare met -
roya bıraktığı su miktarı 3 kilogram-
dır. Mevcut kar örtülerinin toprak Mııır'a giden heyetimiz 
üstündeki kalınlığı Kastamonu'da 2, • Nil havzasındaki su tesisatı~ı tet -

A t 'te 3, Sinop'ta 4 Yozgat'ta s kık etmek üzere Nafıa Velriletı sular 
n ep ' ' .. dü ·· B B S l~h · 

Ul k la'da 7, Van'da s Malatya'da 9 umum mu ru . . a i1 attın ve su 
u ış ' ' üh d' · N d' 'd .. kk h s· 'ta 16 Hakklri'dc 55 aantimetre- m en ısı e ım en mure ep cy-

d ~vas ' etimiz dUn aktamki Toros ekıpreıiyle 
ır. M ' h k .. ,. 1 k ...._,___ d imal ısıra arc et etmıştır. Rüzgar ar şar mın~ın a ı , 

diğer yerlerde ekaeriyetle cenup iati-
Göynük malmüdürü Bahri Arman- kametinden aaniyade en çok 5 metre 

tire malmüdürlüğüne, Maden malmü- kadar hızla csmittir. 

Sınai müeueıelerin elektrik 
istihlak resimleri 

dürü Ratip Uğurlu Pervari malmü - Yurtta en yüksek sıcaklıklar sıfırın 
düdüğüne, Varto malmüdürü Behçet üstUnde olmak üzere Balıkeıir'de 7, 
Türkoğlu Karaisalı malmüdürlüğüne, Bursa'da 8, Samsun'da 9, Zonguldak
Şemdinli malmüdürü Fikret Eşkinat ta 10, tzmir'dc 11, Çanakkale'de 12, 
Maden malmüdürlüğüne tayin edil - Adana'da 13, İskenderun'da 14, An -
miJlcrdir. talya'da 16 derecedir. 

Maliye Vekaleti, elektriğini kendi 
istihsal eden sınai müesseselerin e
lektrik istihlak resminin ne suretle 
alınacağı hakkında yeni bir izahname 
hazırlamıştır. lzahname alakalılara 
tebliğ edilmiıtir. 

hazı lazım gelen tarih, kanunun nc!ri 
tarihinde almakta bulundukları ücret
leri filen almağa baıladıkları tarih o
lacak ve bu ücretin kanunun birinci 
maddesinde yazılı ücret derecelerin
den birine uymaması halinde memura 
bir üst derecenin ücreti verilebilmek 
üzere salahiyetli makamca terfii ya
pılacaktır. 

Çimento tecrübelerini tayin 
talimatnamesi 

Çimento nizamnamesine göre, çl • 
mento tecrübelerini tayin etmek üzere 
Nafıa Vekaletince hazırlanan talimat
name neşrolunmuıtur. Tali~ 
dunden ıtıbaren yürürıuge gımııı bu-
lunmaktadır. 

Teşekkür 
Biricik sevgili kızımızın hazin ufQ

lünden dolayı telgraf, mektup, çe -
lenk göndermek ve cenaze meraıi -
mindc bulunmak suretiyle derin ke
derlerimize iştirak lutfunda bulunan 
muhterem zevata ayrı ayrı cevap ver
meğe halimiz müsait olmadığından 
teşekkür ve minncttarlıklarımızın ga
:retcniz vasıtaıiyle iblağını rica ede • 
rb:. 

Necmiye Soyak 
Hasan Rıza Soyak 
İhıan Soyak 

yolu ile /itince ve yunancaya mı 
gidilecektir ? 

Bu esaalarda birle§mek gerekiyor 
Ondan sonra kalem, kala ve ihtisas 
sahipleri bu ilmi hamlenin hızını 
/Dzunısuz milnakaıalarla sarsmıya -
cak, http birlikte buna istikamet ve 
sürat vereceklttrdir. 

- Planın tatbikinde bir takım 
mukavemetlere ve taleplere maruz 
kalacaksınız. İyi ve verimli iş göre· 
bilmek için planın kayıtsız ve şart
sız tatbiki, şehir menfaatlerinin şah
si menfaatlere üstünlüğünün her
keace kabulü lazımdır. 
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BugUn mekteplerimizdtt -tecrübe 
nevinden diyelim. kullanılm:ıkra o
lan bir takım terimler var ki brı 
türlü prensip ve metodlarda anlaı
ma yapılmadan vücuda getirildik -
/eri için, ihtiyacımızı tam karşıla -
mıyor. Fakat bu tecrübeleri yapan
lar, bu kelimelerin hepsi için top
yekun bir idam kararı vermek fik
rinde değillerdir. l çlerinde, onlara 
" rezalit .. diyttn bir muharririn ga
zete sütunlarında te§hir ederek ba
tırmasına bak kazanan terimler bu
lunduğu gibi talebeye ve öğretmene 
çok münis gelenleri de çoktur. 

Kalkıyor ve şehri gezmele çıkı

yoruz. 
Halkevinde, yeni yaptırılacak 

Halkevi binası maketinin karıııın

dayız. Bir caddede köıc tetkil ede
cek surette bir tarafı müdevver, cid
den zarif bir bina. İki yUz elli bin 
liraya çıkacağı tahmin ediliyor. Bu 
paranın yüz altmıı bin lirası ıim· 
dıden temin edilmittir. 

- Ya üst tarafı? 
- Onu da bulacağız 1 
Yeni Türkiye'de ölçüler dar tu

tulamıyor. Hele Sıvaa'da. .. Gökmcd
rcsenin ebadını düşününüz: yirmi 
küsür metre yüksekliğinde bir ka
pı! "Onu da bulacağız!" diyenler. 
hiç şüphesiz, Sıvas cer atölyesinin 
her biri birkaç yüz metre murabbaı 
yer ic:~al eden pavyonlarını akla ge· 
tiriyor, Selçuk ve Cümhuriyct de· 
virlerinin kıymetli abidelerini sine· 
sinde birleştirmiş olan sehirlerinde 
Halkcvinı de onlardan geri kalmıı 
~örmcğe tahammül edemiyorlar. 

Terimler meselesi 
Bi• çocukken, mahalle aralar11xla 

oyunların mevsimi vardı. Jleae/i ls
tanbul'un bir mahallesinde çelik ço
mak oyunu oynandıfını gördüğü
nüz •aman, emin olabllirdlnlz ki ö
teki mahallelerde de aynı oyun oy
nanmaktadır: bu oyunun mevılmi
dir: bu oyunun modasıdır. Zıp•ıp da, 
uçurtma da, kaydırak da, esir alma
ca da, hlllisa bDtDn ~telci oyunlar da 
öyleydi. Hep&lnln mevsimi vardı ve 
çocuklar, biribirlerinden haber al
maksızın, mevsimi gelince, kuluç
kaya yatan tavuk, hicret eden kır
langıç gibı bu oyunlara aynı zaman
da baılar, bunlara gene aynı zaman
da nihayet verirlerdi. 

B/%/m •amanımıadaki ve bi•den 
<ionraki çocuklar. şimdi hüvıidiiJer, 
Bunların arasından IJmrü vefa eden 
Ter, birçolc mesleklere olduğu gibi 
gazeteciliğe, muharrirliğe, edebi 
yatçılığa da intisap etmişlerdir. Ga· 
zeteci olan çağdaşlarımızda eski ço 
c11kluk zamanından kalnıa bir itiya
dı elan devam eder görüyoruz: 

Artık. oyun oynamakta değil de, 

'#AN 1~1 IL~R 
mevzu seçmekte, mesele çıkarmak
ta ve çıkarılan mevzua dair yazı 
yazmakta mevsim gözetiyor, moda
ya ayak uyduruyorlar. 

Bir gazetede çıkan herhangi bir 
fikir ve mütalea, bir iki gün sonra 
baıka gazetelerde yankılar buluyor; 
arkasından bir münakaşaya girişili
yor. Müspet menfi ile, taraftar a
Jeyhtarla kapışıyor. Bir taraf kendi
sinin nezahetten ayrılmadığını, öte
ki tarafın ise söğüp saydığını yazı
yor. Ôte taraf ise beriki taraf için 
aynı iddiadadır. 

Son günlerin bu türlü moda ve 
rııevsimlik mevzu ve münakaşaların
'lan birisi de terim meselesidir. Vit
rinimizde çeşit eksik kalmaçın için, 
müsaade ederseniz, kenar tarafından 
JU bahse biz de ilişelim: 

"Terimlerin pek çoğu. garp mil
letleri arasında kökleri yunan ve /a
tin dillerinden alınmış ve müşterek
tir.,. 

Peyami Sala ile aynı fikirdeyiz. 
Bizim de çocuklara, nihayet de/ilet 
ettikleri mana ve mefhumu ayrıca 
izah edeceğimiz, bu terimleri birçok 
garp illerinde tutulmuı olan yola u
yarak belletmemizden daha tabii bir 
şey olamaz. 

Kahire üniversitesi profesörlerin
den bir doktor bana bir sohbetimiz 
e•nasında bundan bahsetmiı ve aslı 
yunancadan gelen "Philosophie,, ke
limesinin asırlarca önce eMsen nlel· 
sele ,, ıcklinde arapçalsıtırıldılını 
misal göstererek: 

- Neden, demi,ıi, lelaelede oldu
ğu gibi, meseli "Psychologle" keli
mesini - arapçada P harfi olmadı
ğından P yi B yaparak - "Biska
le", "sociologie" yi "~syle" ıekline 
koymıyalım? 

Arapça, şarkta, şimdiye kadar, 
garptaki lfıtince ve yunancanın ye
rini tutmuş bir dil olduğu hatta dini 
bir lisan olması bakımından birçok 

bağlarla eskiye bağlı oldujiu halde 
onun münevverleri ;ırasınc;ı }"ayıl
mağa başlıyan bir cereyana garplı 

ve laik Türkiye'cie neden buna ta -
raftar o:mayı?. ? 

Yalnız "garp,, dilleri derken yal
nız İngilizce, iran•ızca ve İtalyan
cayı mı hatıra getireceğiz ? Yoksa 
kıyaslıyacağımız diller arasında, 

mesela, macarca, almanca ve rusç:1 
da bulunacak mıdır ? 

ilk saydığımız ilç dili ele alırsak 
daha geniş ölçüde litinceye, yu -
nancaya, son saydığımız aç dile ba
karsak, daha çok yerli mukabillere 
yer verildiğini görürüz. 

Bence, garplilerln yaptığını ya -
palım mı, yapmıyalım mı şeklinde 
bir milnakaıaya /Uzum yoktur. Bu 
sualin cevabını hidise/er tayin et
miı bulunuyor. Nihayet üzerinde 
faydalı olarak korıuıacağırrıız, han 
gi ıekil ve prensıpi tercih edeceii
mizi kararlaıtırmaktır. 

Sonra bu terimleri koyarken ben 
bildiğim İngilizceyi, Peyami bildi
ii fransızcayı, falanca hayranı ol . 
duğu almanca veya it.ılyancayı mı 
esas tutacak, yoksa bir hümanizma 

O halde, mesela, müseJJes'in ytt
rine triangle getirmeyip üçken -bu
gün ku/Janılan terimlerdendir ve 
talebe tarafından tutulmuş olanlar -
dandır- dememiz. "küreyvatı hamra, 
mukabilinde " kırmızı globule H 

terkibini kullanmayıp " kızıl yu -
var ,. ı kullanmr. •. ız da imk3ı sız ol
mıyacaktır. 

Taraftarlıkta da, aleyhtarl:lcta da; 
prensip bulmakta da, metot seçmek
te de insaf ve itidal ~österirsck bü
tün davalarımız daha kolay halle -
dilir bir hale gelir. 

Peyami'nin .'ıir yazı mcl.•n, garp 
milletlerinin kullandığı terimlere 
yakın terimler kullanırsak. bunun 
için, mekteplerde la•ince ve yu -
nanca okutmak lazım geleceğinden 
korkanlar bulumluğun•ı ö·-rend m. 

Neye kork11:;oruz ? O takdirde 
h im:ımzwa bır ıhtiya~ ohı•:ı!wr; 
fena mı l 

T. t. 



26. 12 - 1939 

( DIŞ POLITI KA ) 

''Sarı kitap,, ve Almanya 
İngiltere hükümeti harptan evel -

ki aylara ait resmi vesikaları "be
yaz kitap" ıcklinde neşretmiıti. 
Bundan sonrn da alman hükümeti 
bir beyaz kitap çıkardı. Gerek ingİ· 
liz ve gerek im n beyaz kitabında
ki vesikaların ince ve uzun tetkik 
ve mütaleaınndan harp mesuliyeti
nin Almanya'ya ait olduğu netice11İ· 
ne varılacağını bu kitaplar netre
dildiği zaman izah ctıni~tik. Şimdi 
Fransa dn bir ıan kitap ne§retmif. 
Bu kitabı henüz görmedik. Fakat 
ajans ve radyo ile verilen huliısala
rına bakılacak oluraa, bu mesele 
hakkındn bildiklerimize ehemiyetli 
bir ıey ilave etmiyor. Esasen tarihin 
hiç bir meselesi, bu dcfoki harp me
auliyeti kadar açık değildir. 

Eğer alman hükümeti resmi bir 
tebliğ n~retmemi§ olsaydı, bu sarı 
kitabı bahis mevzuu bile etmek ni • 
yetinde değildik. Fakat alman hü
kümetinin, ne§rettiği resmi bir teb
liğ, bugün çok kullanılan bir tabir
le, bir cevabı provoke etmiıtir. Al
manya §İmdiye kadar harbın mesu· 
Jiyetini lngiltere'ye yükletmiıti. Be
yaz kitap netredilir edilmez, Fran
ıa da bu noktada lngiltere'nin ıuç 
ortağı olmuştur. Esasen harbın ha§· 
Jangıcmdan beri, iki müttefiki biri
birinden ayırmak maksadiyle Al
manya, her meselede lngiltere'ye 
hücum edip Fransa'yı korurken, son 
l'Ünler zarfında artık Fransa da ta
rizlere hedef olmaktadır. Bu da 
gösteriyor ki Almanya, Franıa'yı 
lnıiltere'den ayırmaktan ümidini 
kesmittir. 

San kitaba verilen resmi alman 
cevabına gelince; bu cevaptan an • 
lıyoruz ki Fransa'nın ınesuliyeti, 
yanlış yol üzerinde yürümekte olan 
Polonya'yı "bu yoldan çevirmek 
için,, bir ıey yapmamasında ve ni
hayet Polonya'ya garanti vermesin
dedir. Bu satırlan okuyunca, Po
lonya'nın yürüdüğü yanlıt yolun ne 
olabileceğini düşündük. Hafızamızı 

·zorladık. Hatırladığımıza göre Po
lonya, 1921 senesinde Fransa'nm 
ittifakına girmişti. Bu, Polonya için 
doğru, dürüst ve emniyetini koru • 
...... ı..:""',_ldu. F'alcat Almanya, Po • 
lonya'vt 'k .... ~ ... ~. 'D-1---·-'·'· .. 1o't4 
senesinde Almanya ile on sene müd
detli bir pakt imzaladılar. Ve bun
dan sonra çok yanlı§ bir yol tuttu • 
Jar. Almanya, Avrupa'yı tahakkü • 
mü altına almak için girittiği teteb
büsün ilk merhalelerinde Polonya • 
nın yardımına muhtaçtı. İtte Po
lonya'nın tuttuğu yanlıı yol, Hitler 
Almanyasına bu yardımı temin etti. 
Almanya, Polonya'nın yardımına 
dayanarak silahlandı, Ren nehrinin 
boylarını askcrilc§tirdi. Avuıturya • 
yı ilhak etti. Südet mıntakasrnı aldı. 
Nihayet Polonya'nın ittirakiyle Çe· 
koslovakya'yı parcalndı. Bütün bun
lan yaparken, Almanya Polonya 
tarafından takip edilen yolun doğru 
olduğunu tekrar etmek fırsatını asla 
kaçınnamı§h. Fakat programının 
bu kısımlarını hamle hamle tatbik 
edip de sıra Polonya'nm kendisine 
gelince; polonyalıların akıllan bat· 
larına geldi. Ve fransız ittifakına 

geri döndüler. Polonya politikası
nın bu oriyantasiyonu İngiltere ile 
ittifak bakımından yeni olabilir. 
Fakat fransız ittifakı bakımından 

pek yeni sayılamaz. Hakikatte Po
lonya ile Fransa arasındaki 1921 İt• 
tif akı hiç bir zaman feshedilmemiı
ti. Ve gerek garanti, gerek pakt bu 
eski ittifakın teyidinden başka bir 
fey değildir. Yalnız Polonya Al
manya ile 1934 paktını İmzaladık
tan sonra doğru ve dürüst yoldan 
ayrılmıt ve gerek kendi emniyeti ve 
gerek Avrupa sulhu bakımından 
tehlikeli bir yol tutmu§ oluyordu. 
Almanya'nm 1934 paktını feshet • 
nıesi Üzerine Polonya için franıız 
ittifakına geri dönmekten batka ya
pacak bir fCY yoktu. 

Eğer Fransa Polonya'ya kartı 
1921 senesinden beri giriıtiği teah
hütleri yapmıyacağını söyleseydi, 
harbın önüne geçilebilir mi idi? Bu
nu bilmiyoruz. Fakat bu şüphesiz, 
ancak Çekoslovakya gibi, Polonya
nın da imhası pahaaına elde edile -
bilecek bir netice olacakh. Ve Po
lonya da dii§tükten sonra artık bü
tün §arki Avrupa Almanya'nın İsti
laıına maruz kalacaktı. Almanlar 
hedeflerini o zaman gizlemedikleri 
gibi, hayat sahasından vaz geçme
diklerine göre, §İmdi de gizleme
ınektedirler. Harbın önüne geçile • 
bilirdi, dedikleri zaman, almanlar, 
bir ıeyi unutuyorlar: her pahaya sa
tın alınacak bir sulh, hür ve müsta • 
kil milletlerin istedikleri sulh değil· 
dir. Almanya, Avusturya'da ve Çe
koslovakya'da yürürken sulh ko
runduğu gibi, Polonya, Romanya, 
Yugoslavya, Bulgaristan ve Türki • 
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Bir alman ~ruvaıörünü ISA 
bahrmağa muvaffak olan 

ı 
• 
1 

ondra ve Paris'te mutad 
ananavi şekilde kutlandı 

Ursula kumandanı Cümhuriyet 

•· a. Matbuat servisi 

endiıp•si gizlidir. Mesela, İtalya huici
ye nuırının. tıalyanın hayati menfaat -
Jeri, hayat sahası ve tarihi talepleri. hak
kında mütemadi surette israr etmesı Bel· 
srad::la gizlenmesi imkansız bir rahatsız
lık uyandırmaktadır . ., 

Londra, 25 a.a. - Ahval ve şeraite j 
rağmen noel yortusu ananevi ~ekil
leriyle kutlanmıştır. Kıral ve Kıraliçe 
çacuklariyle birlikte Sandringham'
dan avdet etmişler, bütün askerlere 
ve bahriyelilere kartlar göndermişler· 
dir. Denizde bulunan 1.ıahriyeliler ve 
d rnizaşırı yerlerdeki askerler yurtta 
kalanlar tarafından unutulmadıkları
nı isbat eden hediye paketleri almış
lardır. Kiliseler dua edenlerle dolu
dur, fakat ayin yapılmamıştır. 

Noel Pariı'te durgun geçti 

Paris; 25. a.a. - Harp halinde bu
lunması ve pasif müdafaa ihtiyaçları 
dolayısiyle Paris'te yapılan Noel şen
likleri eskisi kadar parlak olmamıştır. 

Bununla beraber birçok parisliler 
imkan nisbetinde ananeleri muhafaza 
ederek bugünü tesit etmek istemiş -
!erdir. 

Faris ve civarındaki küçük ve bü
yük kiliselerin büyük bir kısmı Noel 
yortusunu mutat ananelere göre tesit 
etmişlerdir. 

Hükümet, lokantaların istisnai bir 
surette saat 2 ye kadar açık kalmasına 
müsaade etmiş olduğu için halk, kah
veleri ve birahaneleri doldurmuştur. 
Lokantalarda fransız ve ecnebi tini • 
formasiyle birçok askerlere tesadlif 
edilmekte idi. 

Hlikümet merkezi eskisi gibi karan
lıkta bırakılmış olduğu için eğJence
ler ihtimamla kapanmış perdelerin ar
kasında cereyan etmiştir. Yalnız pek 
kalabalık olan sokaklardan zahiren bir 
şenlik ak§atnında bulunulduğu anla -
şılmakta idi. 

Bununla beraber parislilerin büyük 
bir kısmı ve bilhassa izinli gelen as
kerlerin mensup olduğu aileler Noel'i 
evlerinde teıit etmeği tercih etmiş -
lerdir. 

Garp cephesinde 

Noel gecesi tam bir 
sükunet içinde geçti 
Paris; 25. a.a. - 25 kanunuevel sa

bah tebliği : 
Kaydedilecek birşey yoktur. 

Fransız akıam tebliği 

Paris, 25. a.a. - 25 kanunuevel ak -
şam tebliği: 

Moselle'in doğu bölgesinde düş -
man devriyeleri püskürtülmüştür. 

Noel gecesi cephede vaziyet 

Faris; 25. a.a. - Havas ajansı as -
keri vaziyet hakkında diyor ki : 

Noel gecesi bütün cephede tam bir 
sükunet içinde geçmiştir. Devriye 
kollarının dolaşmaları bile pek ender 
kaydol unmuş tur. 

Bütün mıntakayı kaphyan kalın sis 
tabakası yüzünden hava faaliyeti pek 
mahdut olmuştur. 

Alman tahşidat mıntakalarında ye
ni hiçbir hareket kaydedilmemiştir. 

Bulgarisf anda mebus 
se~imi dün baıladı 

Sofya, 25 a.a. - 24 Kanunuevel, 14 
ve 21 ve 28 kanunusani tarihlerinde, 
160 mebus intihabı için, bütün memle
kette mülhakat sırasiyle yapılacak o
lan intihabat bugün başlamıştır. Şum
nu merkezinde yapılan bugünkü 27 
mebus seçimi, süki'ın ve intizam içinde 
geçmiş, en küçük bir hadise olmamış
tır. Seçilen 27 namzetten 23 ü hükü
met siyasetine tamamen iştirak etmek 
tedir. 

ye üzerinden de yürüyerek ıulhun 
korunmasını istiyor. 

Hududu ne olursa olsun tecavüz 
politikasını önlemek için alınan her 
tedbir Almanya'nın nazarında harp 
provokasiyonudur. Ve bu alman si· 
lindirinin önünde kendisini . veya 
menfaatini müdafaaya teşebbüs 
eden her devlet harp mesulüdür. 
Mugalatanın daha büyüğünü yapa -
bilecek bir politikacı varsa, beri gel
sin!... 

A. Ş. ESMER 

Romanya' da 

Bükreş; 25. a.a. - Noel bayramı do
layı siyle kıral, macar hududu üzerin
de bulunan Oradea'ya gitmiş ve milli 
birlik çerçevesi içinde tezahürat ya
pılmıştır. Öğleden sonra da kıral, 0-
luj'a giderek orada bir nutuk söyle -
miştir. 
Diğer taraftan Beşvekil Tataresko 

da Besarabya'da Rus hududu üzerin -
deki Cetatea'ya gitmiş ve Noel gece
sini oradaki askerlerin yanında geçir
miştir. 

fless ve fon Brmıhiç'in 
Noel mesajları 

Bertin, 25 a.a. - B. Hitler tarafın
dan noel mesajı söylemeğe memur e
dilen B. Hess, bir muhripten, radyo 
ile neşrettiği noel mesajında, bütün 
dilnyadaki almanlara hitap ederek, 
alman milletinin, Führer'ine karşı 
beslediği sevgiden bahsettikten son
ra müttefiklerin, Almanya'yı parça
lamak ve küçük zayıf devletler haline 
getirmek maksadiyle harp ettiklerini 
söylemiş, "hfilSsa, bunlar, alman ırkı
m imha etmek istiyorlar" demiştir. 

Alman ordusu ha kumandanı gene
ral Brauchitch'de Siegfried hattın
daki askerlere hemen hemen aynı me
alde bir hitabe irat etmiş ve demiştir 
ki: 
Düşman hükümetlerinin alman mil

letini imha etmek ve alman fikir kül
türünü ortadan kaldırmak gayesiyle 
hareket ettiklerinin, bu hükümet mer
kezlerinde söylendiğini ahiren işit

tim. Bilhassa bu akşam, noel gecesi
ni, cephede, askerleri arasında geçi
ren Filhrer'i hep beraber düşünilyo
ruz. Bu saatte · u, başkumandanımız, 
baş asker ve büyük Almanya'nın ya
ratıcısı sıfatiyle selamlıyoruz." 

Sarı Kitap ve 

Fransız politikası 

Övr'ün bir makalesi 
Paris, 25 a.a. - Harp mesuliyetine 

dair Franıa hükilmetlnce neşredilen 
sarı kitabı bahis mevzuu eden Övr 
gazetesi diyor ki : 

"Harbe mani olmak için Fransa'nın 
1938 ve 1939 senelerinde sarfettiği gay 
retleri bu kitap apaçık isbat eder. Hiç 
şüphe yoktu ki, Almanya bazı hadleri 
geçtiği takdirde harbi çıkaracak ve 
bunun bütün mesuliyetini yüklenecek 
ti. 
Fransız siyasetinin başlıca icraatı 

Hitler tehdidi karşısında Fransız - İn
giliz ahengini muhafaza etmek ve ay
nı zamanda Almanya ile de halisane 
bir anlaşma esası aramak olmuştur. 

Fransa şu siyaseti takip etmiştir: 
Prag'dan sonra artık son hududa va
rılmış olduğunu açıkça söylemke ve 
Polonyaya garanti vermek suretiyle 
tevakkuf noktasını Almanyaya göster
mek ve nihayet sulhu korumak için de 
Rusyanın muzaharetini temine çalış
mak. 

Görülüyor ki, MUnih'ten sonra bir~ 
çok ecnebilerin ve hatta fransızların 

zanettikleri gibi Fransanın siyaseti 
iki yüzlü değil, tek yüzlü olmuştur.,, 

Alman - Sovyef demiryolu 
münakalah 

Moskova, 25 a.a. - Bir tafatan Rit
ter ve Schnurre, diğer taraftan Miko
yan, Sovyet - Alman hududunu Po
lonya'nın taksimi muahedesinde tas
rih edildiği üzere iki memleket ara
sındaki demiryolu münakaHitına, se
kiz mıntakadan açan anlaşmayı imza
lamışlardır. 

21 Amerika devletinin 
protestosu muarip 

hükumetlere gönderildi 

ile mürettebat!na 
nişanlar verildi 

Londra, 25 a.a. - Amirallık tarafın
dan neşredilen bir tebliğde, He1igo
land açığında bir diişman kruvazörü
nü tahrip eden Ursula tahtelbahiri 
kumandanı Philipps'e imtiyaz ni§anı 
verilmiştir. 

Yüzbaşı Philipps, 22 kanunuevelde 
kumandan nasbedilmişti. Tahtelbahi
rin di~er subaylarına ve efradına da 
muhtelif nişanlar ve rütbeler tevcih 
cdilmistir. 

Tebliğde Amirallık Lordu Wins
ton Churchill'in Ursule tahtelbahiri
nin bütün subaylariylc miircttcbatını 
kaıandıklnrı seri muvaffakiyetten do· 
layı bizzat tebrik etiği söylenmekte
dir. 

lngiliz bahriyelilerini tebrik ve 
onlar için ruhani ôyin 

Buenos - Ayres, 25 a.a. - Fransa 
ve Büyük Britanya elçileriyle, Polon
ya elçisi ve mUteadclid şahsiyetler ha
zır bulunduğu halde Punta del Esta 
muharebesinde ölen ingiliz bahriyeli
leri için bir ruhani ayın yapılmıştır. 

Uruguay'ın tebriki 
Montevidco, 25 a.a. - Müttefikler 

lehinde hareket komitesi, İngiliz elçi
si Millington Drak'a Punta del Esta 
deniz zaferinden dolayı tebriklerini 
yollamıştır. 

DENİZLERDE HARP 

Bir hafta i~inde 

balan vapurlar 
Londra, 25 a.a. - Resmen bildirili

yor: 
ı 7 birincikanundan 23 ilkkanuna 

kadar bir hafta zarfında ceman 18 bin 
to:ınluk 18 vapur h:\tmııtır. 

Bu rakamın içinde 6581 tonluk 10 
İngiliz vapuru vardır. Bu vapurlar 
şunlardır. : 

Pearl Compaganas, Serenitez, İsab
bergri, Otivo, Zeeos, Trinty, City Of 
Kobe - 4373 ton - Riverearn, Cille
enwray. 

Aynı devre zarfında batan ceman 
11.327 tonluk bitaraf sekiz vapurun 
listesi şudur: 

Dogo (Danimarka), Citte (Dani
marka), Uko (Panama), Mars (İsveç), 
Rudolf (Norveç), Carl Henckle (İs
veç). 

Tonilatosu yekQnu 4464 c baliğ olan 
aşağıdaki vapurlar 16 kanunuevelde 
batmışsa da isimleri ancak birkaç gün 
sonra verilmiştir : 

Foina (Norveç), Lister (İaveç) 
Glirejell. 

Bir İspanyol 

gemisi battı 
Lizbon, 25 a.a. - İslarcristina lima

nına mensup İspanyol bandıralı Puri
ta balıkçı gemisi, 50 kişiden mürek
kep tayfasiyle Vila Real Santa Anto
nia civarında batmıştır. Kurtarılan 

be~ tayfa Agamonte'ye sevkedilmiş· 
tir. Bunlardan biri hastanede ölmüş
tür. Diğer ölenler kaptan ve 4 çocuk 
dahil olmak üzere 48 kişidir. 

Bir alman vapuru meçhul 
semte gitti 

Montevideo, 25 a.a. - Alman ban
clı ra lı llavillaml vapuru, meçhul bir 
semte müteveccihen, Pasifik sahilin
de kain Porta Manganilla'dan ayrıl
mıştır. 

Havilland, bir aya yakın bir zaman
danberi kendisini sıkı bir göz hap
sinde tutan Crine sahil muhafaza ge
misinin oradan ayrılmasını beklemek
te idi. 

Polonya teknisyenleri 

Almanya'ya gönderiliyor 
Paris, 25 a.a. - Transcontinental 

Press, Grenz Zeitung tarafından neş -
redilen bir tebliğe nazaran alınanlar, 

Cracovie ahalisinden 4000 polonyalı 
mühendis ve teknisyeni Almanya da-

Panama, 25 a.a. - Bitaraf mıntaka- biline nakletmişlerdir. 
nın ihlaline karşı 21 Amerika cümhu- Aynı ajans, alman işgal memurları, 
riyetinin protestosu bugün Almanya, strov Mazovicki'de 600 yahudiyi kur -
İngiltere ve Fransa'ya gönderilmiştir. şuna dizmişlerdir. 

lsa'nm gözyaşları 
NADİR NADİ, yeni harbin ilk noeli 

mevzuu üzerin.de hazin levhalı:ır yarat -
makta ve insanlığın feci vaziyetiru tah
lil etmektedir. 

TA t 
lhtikarla mücadeleni·n 
dört §artı 
SADRİ ERTEM, harbin yalnız cep. 

helerde degil, cephe gerilerinde ve bi
taraf mıntak~larda da tesirini gösterdi
ğini, harp zenr,ini olmak sevdasıne dü
şenlerin ekonomik buhranlar yaratmıya 
çnlı$tıtını izah ederek diyor ki : 

"lhtikiirla mücadele etmek, zannedildi
ği gibi, kolay bir iş değildir. Çünkü, o, 
bir taraftan bir şuur meselesi. bir ta -
raftan iktisadi teşkilatlanma işi, bir yan
dan kanun davası, bır yan.dan da ahlak 
mücadelesidir . ., 

Sadri Ertem, ihtikarın bu dört nokta• 
ya temas eden taraflarını anlatmakta ve 
milca.delenil1 muvaffakiyetle başarılabil
mesi ic;in c;ok aıltı ve aynı derecede mü
essir tedbirler alınmasınt tavsiye et • 
mektedir. 

Muharrir. makalesinin muhtekirin 
ahlli.l:i vaziyetini tahlile tahsis ettiği 
.on kısmında c;ok şedit hükümler ver
mekte ve şu temennilerde bulunmakta -
dır. 

"Muhtekir olduğu mahkeme karariyle 
sabit olanlar cemiyetin kollektif bir ee· 
kilde boykota tiibi tutması, meseli muh
tekir elinin kimse tarafından sıkılma -
ması , ona selam verilmemesi, ic;timal 
münasebetlerin kesilmesi, itibarsızlığı -
nın her fırsatta afişe edilmesi, resimle • 
rinin gazetelerle ne1rolunması ve niha
yet cemiyet içinde bir mclun olarak 
yaşadıklarının kendilerine hissettirilme
si iktiza eder.,, 

Yeni Sabah 
Balkanlarda 

HUSEYtN CAHlT YALÇIN, bu baş. 
lık altında, İtalya hariciye nazırı Kont 
Cianonun ıon nutku etrafında tahlille
rine devam etmektedir. 

Garp cephesindeki zaruri durrunlu • 
lun harbin baoka bir sahnede patlama -
ıı ihtimalini akla retirdici ıu ıırada bü
tün .:özlerin bütün dikkatiyle balkanlara 
çevrildiğini söyliyen muharrir, Kon Ci
anonun nutkunu bu dikkati azami had
de çıkaran bir vesile olarak kabul ediyor 
ve nutkun beynelmilel ilıcislerini tetkik 
ediyor. 
Hıiseyin Cabit Yalçın, İtalya matbua

tının bu nutkun harici akislerine ait nilıc· 
bin yazılarla dolu olduiunu söylemekte 
ve hakikatin tamamen böyle olmadıfını 
ilave etmektedir. 

Sözü Taymiı muhabirinin Atinadan 
verdiği bir telgrafa getiren muharrir di
yor ki: 

"Taymis muhabiri mütaleasma röre, 
Cianonun nutku, balkanların her tara -
fınıda memnuniyetle karuılanmakla bera
ber, bu takdir ve tasvip zevahiri oltın
da 1 talyanın balkanlar hakkında göster
diği alfi.kanın almıya başladığı şekillerin 

Geçen yaz: Prens Polün, Roma seya. 
hati esnasında resmen ve kati surette ve
rilen teminata rağmen Romanın hırvat
lar ve slovenler arasında tahrikat yap. 
makta devam ettiği hakkında Beigrııdda 
bir kanaat mevcut oldu«>una işaret eden 
muharrir, diyor ki : 

Bundan dolayı. daima, ''Taymls" in 
Atina muhabirinin teminatına ç-öre, 
balkanların muhtelif parçalarında ltal
yanın cenubu ş:ı.rki Avrupayı alman 
yahut ruı tecavüzünden korumak yo • 
!undaki pliinlarının muhtelif istikamet
lerde İtalyan taleplerinin tekrar can
lanmasını ifade edip etmediği düşUnül
mektedir. 

Kont Cianonun bir balkan bloJ..-u teş
kil etmek aleyhindeki sözleri bu dilşun
c:eleri takviye etmiştir . ., 

Balkanların hakiki diııüncelerinin i · 
talyan gazetelerine a.ksettiiii kadar pem· 
be olmadığını tebarUz ettiren muharrir 
ezcumle diyor ki : 
"İtalyanın balkanlarda bir alman ya

hut bir rus istilasına karşı lllı:ayit kal
maması. balkanlarda bolşevizmin tees
slisüne meydan vermemek istemesi bal
kanlılarca memnuniyetle telakki olunur
sa da bu hizmetin ve .alakanın altında 
İtalya lehinde bir maksat ciz:lenip giz
lenmedi~ini düşünmekten v~z: seçile • 
mez.,, 

İKDAM 
İngiliz - fransız mali ittifakı 

ABİDİN DAVER, bu başlık altında. 
deniz:, kara ve hava kuvetlerini birleş
tiren İngiltere ile Fransanın iıleri tek 
elden idare etmenin fazilet ve menfaat
lerini kavradıktan sonra, askeri kuman
da vahdetine ilaveten havacılılı:. mUhim. 
mat, bam madde, petrol, iaşe maddeleri, 
deniz nakliyatı ve iktisadi harp esaı;la
rın.da da miittahit hareketi söylemelı:te 
ve malt sahadaki anlaşmalara işaret e
derek ıu mütaleayı yürütmektedir : 

"Harbin ve zaferin en büyük amil
lerinden biri olan para kuvetleri de 
aıkert kuvetler &"İbi birleııtirilmck ve 
bir gaye ufrunda bir elden idare edil
mekle son derece mühim bir i5birliği 
yapılmıştır. Bu mall ve nakdi ittifak iı:ı.
&'ıliz ve fra.neız imparatorluklarının Al
manya kar~ısındaki müttehit kuvetle • 
rini bir kat daha arttırmı!jtır.., 

İstanbul postası 

Balkanlarda 
SUPHt NURt İLERİ. İtalya baric.iyı 

nazırı Kont Clanonun son nutku etra· 
fında mütaleelar beyan etmektedir. 

İtalya hariciye nazırının bir balkan it· 
tihadına lüzum görmediğini ıöylemcsi
ne mukabil, Şükrü Sarac;oğlunun İta! -
yanın balkan anlaşmasına iştiraki le • 
hinde söyledifi sözleri tebarüz: ettiren 
muharrir, Faşist siyasetinin balkan dev. 
letlerini ayn ayn avlimak hususundalı:l 
rayretlerinden bahsetmekte ve bu dev • 
!etlerin buırünkü vaziyet karşısın.da f. 
talya &iyasctine kaf"liı aldıkları vaziyeti 
tetkik etmektedir. 

Hariciye Vekilimizle 
B. Stalin arasında 

teali edilen telgraflar 1 

İngiliz Kırahnın 

millete hitabesi 

"Zulme karşı 
Stalin'in doğumunun 60 ıncı yıldö

nümü münasebetiyle Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu ile mumaileyh ara
sında aşağıdaki telgraflar teati olun
muştur: 

Ekselans B. Stalin 
Moskova 

Ekselansınızın doğumunun 60 ıncı 
yıldönümü münasebetiyle şahsi saa
detleri hususundaki hararetli dilekle -
rimi arzetmekle bilhassa hahtiyarım. 

Türkiye Hariciye Vekili 
B. Saraçoğluna 

B. Vekil, tebrikatınızdan dolayı te-
şekkür ederim. (a.a.) 

Sovyetler Birliğinde 
mahalli sovyet 

seçimleri yapıldı 

ça rpı_şıyoruz ve bize 

bu kuvet veriyor,, 
Londra, 25 a.a. - "Royter" bildi 

riyor: İngiltere Kıralı Altıncı Jorj, 
millete hitaben radyoda söylediği bir 
'lutukta demiştir ki : 

"- Noel bayramı, bütün sulh bay
ramlarının en büyüğüdür. Hür millet
lerde sulh aşkı derindir. Çünkü, an
cak hakiki sulh insanların memleke • 
tin emniyetini temin eder. Ancak ha· 
kiki sulh insanların kalbinde olan 
sulhtur. Bugün geçirmekte olduğu -
muz facianın sebebi bütün siyasetle • 
rini taarruza ve beşeriyet için aziz o -
lan şeylerin ortadan kaldırılmasına 

istinat ettiren devletleıin mevcut ol • 
masıdır. Bundan evelki harpların hiç 
birinde göriilmedik bir birlikle mille
timizi silaha sarılmıya sevkeden de 

Moskova, 25 a.a. - Tass ajansı, 2t, işte bu değil midir? Yüreklerimizde 
kanunuevelde bütün Rusyada mahalli duyuyoruz ki zulme karşı çarpışıyo -
sovyet fntihabatının müstesna bir şevk ruz. Ve bu iman bize nihai zafere ka
içinde yapılmış oldu~unu bildirmekte- dar mukavemet için her giin biraz da· 
dir. ha fazla kuvet veriyor. Bunu, bizi 

Sovyetler Birliği milletleri reyleri- bekliyen acı günlerde daima hatırlı • 
ni müttefikan namzetlere vermişler ve yalım. Ve bilhassa bütün insanların 
bu suretle Stalin ve mesai arkadaşları- içten diledikleri sulh, yeniden tC"C"Ssüs 
na olan sarsılmaz bağlılıklarını ve hli- ettiği zaman katiyen aklımızdan çı
kümetin harici siyasetini tamamiyle karmıyalım. 
tasvip etmekte olduklarını göstermiş- Önümüzde yC"ni bir sene var. Bize 
!erdir. neler gizlediğini bilmiyoruz, eğer bi

Bir italyan tayyaresi 
düslü .. ve parçalandı 

Rahat, 25 a.a. - İspanya'da Kanar
ya adalarına giden bir İtalyan tayya
resi Mogador mıntakasında düşüp 

parçalanmıştır. Tayyarenin mürette
batı yanmıştır. 

ze sulhu getirirse, ne kad:ır minnettar 
olacağız. Fakat gene harp getirirse 
hiç bir şey bizi zaptedemiyecektir.,, , 

Ilgaz bol suya kavuıtu 
Çankırı, (Hususi) - Ilgaz bol suya 

kavuşmuştur. Kasabanın muhtelif yer 
lerine 10 çeşme yapılmıştır. JO çeşme 
daha yapılacaktır. 20 muhtelif yere 
de yangın musluğu konmuştur. 
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Yapma güzellik ... 

Tabii güzelliğin modası çoktan
bcı·ı geçtiğini artık herkes biliyor. 
Bu zamanda, güzel olmak her ka
d.nın hakkıdır ve her kadın kendisi
ni bir tablo gibi güzel yapabilir ••• 
Onun için bugün yapma güzellik
ten söz açmaktan maksadım, tabi
atın verdiği kadar güzellikle kanaat 
ed!niz, yapma güzelJikten sakını
nız, diye uka'alık etmek değildir. 

Daha §İddetli derecesinde dudak 
hem çok kızarır, hem de kabarır. 
içi au dolu kabarcıklar büyür, bü
yür, kuru fasulya taneai kadar o
lur... Bunlann dudaklara verecek
leri güzellik yetişmiyormuş gibi 
yüzde, ensede, vücudun başka ta
raflarında ekzema kırmızılıkları 
peydah olur. Kadınlara erkekler
den daha lüzumlu olduğ;.ı rivayet 
edilen dilin bile iltihaplanarak §i~
tiği vardır ..• Dudaldarda açılan yer
lerin mikroplarla kirlenmesi de 
mümkün olduğundan o vakit dudak 
boyasrndan gelen zararın ne kadar 
büyük olduğu kolayca tahmin edi
lir. 

Yalnız, yapma güzellik için kul
lanılan vasıtaların bayaclarm bazı
larına iyice zararları oluyor. Onla
" haber vererek zararlardan korun
mak yollarını bildirmek istiyorum. 

İlkin, dudak boyası ... En çok za
rar veren o olmakla beraber dudak 
boyasını kullanmayınız demese kim 
senin dili varamaz. Hele, vişne çü
rüt ü renginde ıapka ile aynı renk
te dudak boyası o kadar güzel olu
yor ki... Bundan sonra elbise rengi
ne göre dudak boyamak moda ola
cak, diyorlar. Fakat bir gün - ls
tanbul'daki Karaköy köprüsünÜn 
boyandığı tarihte bayanların robla
rına hakim olan - tirte renk yeni
den moda olursa o zaman til'§e bo
yalarıu dudaklan ne hale getirece
fi önceden bilinemez. 

Dudak boyasının, bir de, dudak
larda müzmin bir iltihap yapması 
vardır: Dudak kabarmaz ama, kır
mızılık devam eder ve ince deri dai
ma soyulur ... 

Bir dudak boyası böyle marifet
ler meydana çıkarınca dudak boya
sı kullanmaktan büsbütün vaz geç
mek lazım gelmez. Dudak boyası 
yapan laboratuvarın hepsi ayrı ay
n boyalar kullandıklarından bir 
markada boyanın verdiği zaran 
başka bir markanın vermemesi 
mümkündür. Bir marka birine, öte
ki marka başkasına dokunur. Bir 
marka dokununca, baıka markaları 
birer birer tecrübe etmelidir. Fakat 
tekrar dudaklar üzerinde değil ••• 
Bir dudak boyasından insanm ağzı 
yanmca baıka boyalan gene dudak
lar üzerinde denemek olmaz. Bere
ket venin ki dudaklarda boyaya 
karşı haaaaaiyet vücudun başka ta
raflarında da anlaşılır. En kolayı 

kollann birinde, diraekten aşağı ve 
içeriye doğru ince derinin üz~rine 
dudak boyası sürmektir. Başka 
marka da aynı marifeti gösterse bi
le kollan kapalı bir caket giyince .•• 

Şimdiki halde zarar veren açık, 
koyu kırmızı boyalardır. Bunların 
da hemen ilk gününden zarar ver
dikleri pek nadirdir. Çoğunun ma
rifeti günlerce, hatta haftalarca sü
ründükten sonra meydana çıkar. On 
dan dolayı insan biraz fatınr: aca
ba dudak boyası mı dokondu, öyle 
olsaydı ilk gününden dokunması la
zım gelirdi? Halbuki ilk günlerin
de boyanın zaranız olması sonra
dan zaranız olacağına delalet et
mez. Bu, boyayı kullanan dudaklar
daki hassasiyetin derecesine bağlı
dır. 

Dudak boyasmm zaran hafif ol
duğu kadar dudaklarda boya sürül
mediği zamanda da kırmızılık pey
dah olur daha sonra dudaklar be-

' B' yaz beyaz soyulmıya başlar... ıraz 
daha ileri derecede dudakların Üze
rinde içlerinde au dolu kabarcıklar 
çıkar, onlar kendi kendilerine ku
rurlar, dudakların ince derisi parça 
parça dökülür, onlann döküldüğü 
yerlerde yanklar peydah olur ve 
çok sızı verirler. Daha sonra kabuk
lar ve onların arasından sızan sarı 
aan aular ... 

POLiS 

8 adet fil dolabı yapllnlacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
ı - Umum müdürlüğümüz için 

yaptırılacak ahşam sekiz adet fiş do
labı 3-1-940 tarihine müsadif çarşam
ba gUnU saat 15 de açık eksiltme ile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Beherine 253 lira fiyat tah -
min edilen dolablann niMnunesini 
görmek ve şartnamesini almak istıyen
lerin umum müdürlük satınalma ko· 
misyonuna müracaatları. 

3 - İsteklilerin 152 liralık muvak
kat teminat makbuz veya banka mek
tubu ve 2490 sayılı kanunun 4 üncü 
ırıaddesinde yazılı belgelerle birlık· 
te tayin edilen gün ve saatte komis-
yona gelmeleri. (6590) 16550 

E!bise yaptınl~cok 
Ankara Emniyet Müdürlüğün-

den: 
ı - Müdüriyetimiz memurları için 

J65 takım sivil elbise yaptırılacak-

Yeni marka tecrübe edilirken, es
kisinin yaptığı zararı gidermek, ta
bii, mütehassıs cild hekiminin iti· 
dir. Fakat dudak boyası mütehas
sıs cild hekimi değil, hiç hekim bu
lunmıyan yerlere kadar yayıldığın
dan oralarda, en yakrndaki hekimi 
görmiye gidinceye kadar, kızaran, 
kabaran dudaklara yanık merhemi 
yahud gene yapma giizellik vaaıta
lanadan ttir Klod-Kn•m aG111\Qr. 

C.A. 

lzmirde üzüm fiyatları 

yükselmeğe başladı 
İzmir, 25 a.a. - İzimir kuru meyva 

ihracatçılar b:rliği üzüm stokunun a -
zalması ve fiyatların yükselmesi dola
yısiyle ihracat için yeni bir satış fiya
tı tesbitine karar vermiştir. 

rilerek hol üzerinde tavan vç tabanlı iki 
oda ve tekrar iki oda bir mutbak ve bır 
hela ı;ardır 

Üçüncü kat: Avludan 20 basamak ahşap 
merdıvenle çıkılır bır kapı ve bir hol uze
rinde dort oda biı;. mutbak bir hela ve bir 
banyo boşluğu vardır. . . 

Umumi vaziyet : Ev. ahş~p _ve ker~ıc;tır. 
Ozeri yerli alaturka kırem.ıttır. Zemın v.e 
birinci katta e ektrik tenvıratı yoktur l· 
kinci ve üc;i.ıncu katta mevcuttur. Avluda 
bir hela ve bir dut ağacı mevcuttur. 148 
metre murabbaı.dır. Dört bin yedi yuz elli 
lira kıymet takdir edilmiştir. 
SATIŞ SARTLARI : . 

1 - SRtış pşin para ile 1.2.940 tarı· 
hine müsadif pcrııembe günü saat 10·12 ka 
dar icra dairesi gayri menkul satış me
murluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdır edilmit olan yukar
dak: muhammen kıymetin yıizde 7,5 nis
petinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
tcmınat mektubu ıle kanunen teminat ola
rak kabul edilen hazine tahvii!erı getire-

tır. ceklerdir. 
:1 ·- Beher takım elbise için tahmin 3 - Satıı günıi artırma bedeli takdir 

.. :fılen kıymetin yuzde 75 şini bulduktan ve 
t:dilen fiyat 25 liradır. uç defa nidadan sonra mezkUr gunun 12 

3 _ Muvakkat teminatı 310 liradır. inci saatinde en çok arttıran talibe ihale 

4 - Eksiltme tarihi 8.ı.94o pazartc· ol~n~ lsbu tarihteki artırmada teklif e· 
ıi günü saat 15 de. dilen bedel muhammen kıymetin yüzde 75 

5 - Elbiselik kumaş ve ve levazım sini bulmadıgı takdirde 16. 2. 94-0 tarıhlne 
· 1 • · '"d" 'yet nıuıı~d'f cuma ırunıi saat 10-12 ye ka-

nümunelerıv e şar.names~ mu ur.•. .. dar ·yapılacak ikinci arttırmada en c;ok 
hesap muamelat rnemurlugunda goru-

1 
arttı ana ihale edilecektir. . 

1 bT 5 - Birinci ve ikıncı arttırmalarda ıhıı-
e ı ır. . . • . , le bedeli ilrn!eyi mutcakip vcrılmcdııd 

6 - İstekhlerın kanunı belgelerıy.e 1 takdırde u..cerıne ıhale edilen talıb.ıı tale· 
birlikte gösterilen gün ve saatte Em· : ı r. e " ı,. •a ı ~dt;n ıtıb ı ı keı:~i 

· '"d"" ı ~·· u toplanacak Öo· sine bedeli ihaleyi teslımı vezne etmesı ı-
nıyet mı. ıır •gun e in yedı gune kadar mehil vcrilecekt:r. 
misyona gelmeleri. (6525) 16159 İııbu muddet zarfında da ihale bedeli ya-

iCRA VE IFi..AS 
tırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu 
ta!iptcn evci en yuksek teklifte bulunan 
Lal lı ... te ı f ve hı e .ılınaga razı olup ?l· 

-1 · · · k 1 or -lı ı ıorulrluM:tan sonra tekl f vcrh le Ankara Cra d~ırcsı gaynmcn u f k b ı· t tah ~ almata razı ise ihale ar ı u ta P en · 
satıı memurıuğundan: s.l edilmek uzcre bu ta!ıbe ihale edilecek-

İpotek olup saulıııasıııa karar ~erılen ı . fe ııfı ve le alma ~ r:ı ı oımıızsa 
A ka a'nın rıacıbnyram u.ahat.ı..:. ndc Su- gayri menkul 15 gıinluk ikinci arttırmaya 
fular soka ında 63 ada S parsel No.lu ev a- cı ı1 cak en çok arttıran ta!ıbc ıhale C· 

sa ıtla yazılı ı>artlar uamlınde açııc art1.1· ı d ecektir . . . k 
1 ma ı.e satışa c;ıkarı lmıştır. 6 - Her ıkı .arttırmada gayrı men u_ 

E. VSJ\ F VE l\I O$TEM1LATI : tal bıne h~.c: edıldıkte tapu harcı mu~~e 
Ev ·dört ka•tır Zenıın kat : Boyacı so· riye ihale tarihine ka•:lar olan mı:te~aıtını 

k da 17 r~o ı~ kapıdan gır tnıckte, bıı vergi ve dell. tiye resmi satı$ be<lelınrlc~ 
k~;:~or uzer'r:de 53 lı sollu tkı oda bır bdenc:cektir. Alıikarl:ırlarm ~ayri m.enku 
h 1 vardır Od'.\lar tavan ve talıanlı<lır. ti-erindeki h~kları ve hususıyle faız ve 

a Bır nı::i kat : G:ıı an tep sotaı;ı ıa bıtı· n;as ri~e a• r ol~n !d~iaların~n e~rakl/fd~s· 
· kmaz sok'ıl tı 30 Nolu umumi k pr· h teler yle 20 ghn •ı"nde daıremıze ır· 

~ık cı ·r ld kte bi; avlu u:ı:erınde tavan ve mel eri lizımdır Aksi takdırde hakları t.a!Ju 
n gı ~·r oda ve ı'er de b r ka;:ııdan ı;ır:- ıicıliyle sab t olm-dı' ta satış bedclının 

t b nlı il rn! b h ı bo h•!!U ve paylaştırılmasından haric tutulacaklardır. 
!~b;n~aırı"~ap z:~ ~•ıa~la:;aıahta ikl oda 7 - Artı~mıya "st"rak er!ec:ckler 

1 
lSd.1..94 

+..r"h"nde ıt b:ıre" <>3'l 99 numa <ı ı re· 
"af~:~·ci lcıt : vl .~,.n ıı"ı hıc"m~k mer. mizde ycr"nde h~rkese açık bul ·n"n şart· 
divcnlc çıkılır. Sahanlık ve bır kapıdan ıı namesını okuyabılırler. 4809 

arasında yeni tanışma 
T Ü R K İ Y K 
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SALI 26-12-939 

Aşağı hususi bir memnuniyetle ter-
12.30 Proıı:ram ve Memleket ııaat ayarı 
l:.l . .>5 AJans ve Meteoroloji haberleri 
12.!'>U Turk muziiı 

cemesini dercettiğimiz bu nutuk, 
Nevyork sergisindeki türk pavyonu 
önündeki çe~menin Nevyork beledi
yesine teslimi merasimi esnasında 
bu merasime riyaset eden Amerika
lı muharrir Mis Nilla Cook tarafın
dan söylenmİ§tİr. Okunacağı üzere 
türk pavyonunun yıkılmıyarak bah-

" ... Türkiye dünyaya yalnız bu dersi değil, 

diğer bir çok dersleri öğretmek için ica

beden istidat ve kabiliyete maliktir.,, 

Çalanlar: Fahire Fersan, Vecihe, Refi 
l' eraan, Cevdet Kozan 
ı - Vasi! ın Kurdilihicazkir pefl'm 
2 • Lemi - Kurdilihicazkir ııarlu: (G' 1 

ıibi dolaşırsın) 
3 - Sel l>ınar - " (Nereden ıevdi o uliA. 
kadını 
4 - Cevdet Kozan: Ud taksimi. 
5 • Lemı kurdıuhicazkir &arkı: (Açman. 

çeler ortasında muhafazasını teklif 
eden bu muharririn, bu münasebetle 
maruf Amerika gazetecileri, edebi
yatçıları ve fikir adamları arasında 
yapmış olduğu bir anketi de bir iki 
güne kadar neşredeceğiz: 

B enim bu ~erasi~de sö_z söyle
meğe davet edılmemın sebe

bi, Türkiye'yi sevmemdir. Bu sevgi, 
Yunanistan'da geçen çocukluğum 

esnasında başlamıştır. Avrupa dev
letlerinin entrikaları neticesinde ce
reyan eden bir takım hadiseler yü
zünden yurtlarından uzak düşen 
rum ve ermeni mülteciler bana 'für
kiye hakkındaki ilk bağlılığı telki~ 
etmişlerdir. Bu mültecilerin hepsı 
Türkiye'deki yurtlarına ait hasret 
ateşiyle yanıyorlardı ve türklerin 
dünyanın en medeni ve asil 
insanları olduğunu tekrar edi -
yorlaTdı. Ermeni hizmetiçi kı

zım benim ne zaman banyo et
tiğimi görse : " Siz bir türk hanım~ 
kadar temizsiniz!,, derdi. Bir davet 
tertip ettiğim zaman eski Türkiyeli 
hizmetçilerim bir türk kadar misa
firperver olduğumu ileri sürerlerdi. 
Birisi terbiyeli ve nazik bir tarzda 
konuşsa: "Türkçe söyler gibi konu
şuyor" derlerdi. Fazla kurnaz bir 
satıcı hizmetçilerimi aldattığı veya 
paranın küsurunu eksik verdiği za
man bunlar artık bu memlekette du
ramayacaklarını, Türkiye'ye döne
ceklerini bütün etraf ve civara ilan 
ederlerdi. 

Yunanistan'da rastgeldiğim Ana
dolu mültecileri bana türkleri, dün
yanın en namuslu, nazik, misafir
perver ve sık sık banyo etmekten ve 
yıkanmaktan en az korkan insanları 
diye tanıttılar. Yuanistan'dan son
ra Hindistan'a gittim. Orada da türk 
ter hakkında aynı kanaatlere rast
geldim. Unutmıyalım ki türklüğün 

re ve modcxn maddi tekniğe dört el
le sarılmıştır, çünkü böyle yapma· 
dığı takdirde hür ve müstakil bir 
millet olarak beka imkanı bulamıya
cağını pek iyi kavramıştır. Fakat 
türkler aynı zamanda güzellik arı -
yan ve güzellik yaratan bir millet 
olduğu için yarınki Türkiye'nin, 
hayatı güzelleştirmek ve şenlendir
mek hususundaki eski ananelere uy
gun eserler yaratacağına şüphe edi
lemez. 

Türk ruhunun bir parıltısını 
Nevyork Dünya Sergi .. :ne aksetti -
ren bu güzel bina, buna en kuvetli 
bir delildir. Türk pavyonu, ~ki bir 
binanın bir kopyeai değil, genç türk 
mimarının ruhundan kopan bir e
serdir. Pavyon modern ihtiyaçlara 
ait rolünü pek iyi yerine getirmek
le beraber yalnız ameli fayda arı -
yan modern çığırların kısırlığından 
ve tatsızlığından uzak kalmıştır. 
Türk pavyonunu gören bir çok A
merika sanatkarları §U kanaatte bir
leşiyorlar ki eğer bu pavyon yıkı • 
lacak olursa Nevyork güzel bir aa -
nat eserinden mahrum kalacaktır. 

Bu binanın etrafında bahçeler vü • 
cuda getirmek §artiyle park sahasın
da devamlı bir surette kalması te • 
min edilmelidir. Türkler nereye a
yak basmıılaraa arkalarında güzel 
eserler bırakmışlardır. 

T ürkiye, dünün dünyasında 

kudretten mahrumdu, fakat 

'voı vergisi hakkında 
yeni bir proje 

Nafıa Vekaleti yollar kanununa ek 
ıau\ı ya.yıluael ..ı ..... ~-'·-: •• .ı... •:ir1·l,ıı,r ı,;... .______ r·-J--• ..,,_···-·-'ktı. .. 4••· 
yalnız yakın şarka ve Avrupa cenu- Proje vilayet hususi idareleri tarafın. 
bu şarki kısımlarına değil, Hindista- dan alınmakta bulunan yol parasının 
n'a da h::kim olmuşlardı. Hindistan'ı iradı fazla olanlardan muayyen bir nis 
istila eden türkler, güzelliği seven bet dahilinde biraz daha fazla alınma
ve arayan, şeref ve namus prensip- sını, umumi bütçeden yollar için ay
leri üzerinde titriyen ve yapıcı ve rılmakta olan tahsisatın arttırılmasını, 
idare edici kimseler sıfatiyle büyük yol parası olarak tahsil edilen paranın 
yaratıcı kabiliyetler gösteren insan- tamamen yollara sarfını temin edecek 
lardı. Hint sanatları en güzel mah- hükümleri ihtiva etmektedir. 
sullerini türk idaresi altında ver- Vekalet bunun için evelce hazırlan
miştir. Meşhur Tacı Mahali yapan mış bulunan bir projeyi bugünkü za
Türk imparatoru, Hindistan'ı işgal man ve ihtiyaca uygun bir şekle sok -
eden Semerkantlı Türk kahramanı mayı göz önüne almıştır. Proje önü· 
Baberşah'ın torununun bir hafidi i- müzdeki günlerde başvekalete verile
di. Dünyanın bütün dinleri için mü- cektir. 
savat hakkını tanıyan büyük Akbar, 
aynı Baberşahın torunu idi. 

Türk paviyonunda, tolerans esas
larının ifadesine büyük bir kıymet 
verilmiştir. Bu esaslar türklük için 
yeni bir şey değildir. Harici alem 
bunu anlıyamamıştı. Çünkü türkle
re ait her hakikat türlü türlü taas
supların, esassız fikirlerin, tasni ve 
tahrif edilmiş tarihlerin yıkıntıları 
altında asırlarca gizli kalmıştır. Ge
rek şarkta ve yakın şarkta kurulan 
türk idaresi altında dünyanın bütün 
dinleri yaşamak imkanı bulmuş, bü
tün azlıklar düşünce serbestisinden 
ve inkişaf hakkından istifade etmiş
lerdir. Bu cihetle Türkiye, bütün 
dünyaya yeni hakikatler öğretecek 
mevkidedir. Bugünkü dünyanın bu
nu öğrenmeğe çok ihtiyacı vardır. 
Çünkü fikir ve ruh hüriyetine ait 
her şeyi kaybetmek üzeredir. Tür)ci
yeyi tanıyan her fert şunu hisset-
mektedir ki Türkiye dünyaya yalnız 
bu dersi değil. diğer birçok dersle
ri öğretmek için icap eden istidat 
ve kabiliyete tamamiyle sahiptir. 
Çünkü Türkiye emperyalizm ihti
raslarından kendini tamamiyle kur
tarmış ve türklerin büyük hayat e
nerjileri barıs ideallerine ve yeni 
kıymetler yaratmağa hasredilmiş
tir. 

Kütahya'da muallim 

ve talebe gezintileri 
Kütahya, 25 a.a. - Vilayet mektep

leri arasında yapılmakta olan muallim 
ve talebe ziyaretlerinden biri de dün 
havanın güzelliğinden bilistifade Köp
rüorene' yapılmıştır. 

Maarif müdürünün riyasetinde ka
labalık bir muallim heyetiyle elli kişi
lik bir talebe gurupunun Halkevi ban
dosunun iştirakiyle, Köprüören köyü 
yatı okuluna yaptıkları bu ziyaret es
nasında bir temsil verilmiş ve öğle ye
meği Köprüörenlilerle birlikte yenil -
miştir. Bu ziyaretten bilistifade hasta
lar muayene edilmiş ve talebeye hedi
yeler tevzi edilmiştir. 

JEAN CABIN. VIVlANE 
ROMANCE • CHARLES 

VAN EL 
gibi franaız sinema sanatının 3 
büyük artisti birleterek çevir

dikleri en güzel pheaeri 

SON SANS 
..» 

" La belle equipe " 

T ürkiye eski derisini tamamiy-

le terkedip atan akıllı bir 1 Büyük aık Ye ihtiras mmi 
mahluka benzetilebilir. Sanat se · ' 
venler ve eski türk kültür ve güzel- 1 

1iğine hayran olanlar eski deri için 
göz yaşları dökmüşlerdir. Fakat 
türk halkının hakiki deha ve ener- , 

. k "d" l k" • jisinı anlıyanlar şuna anı ır er ı 

yeni deri pek az zamanda eskisin - 1 
fon parlak güzellik elmaslariyle 1 

bugün ve bu gece 

ULUS Sinemasında 
Ayrıca: Metro Jurnal en son 

harp haberleri 
Akşam için yerlerinİ~İ lullen 

eve!den kapatını:ı:. 

yarınki dünyanın büyük bir kudre
ti haline gelecektir. Tarihin hiç bir 
devresinde hiç kimse türkleri esaret 
altına alamamıştır. En ezici tazyik
ler karşısında bile türkliik daima 
kendi v:ırl• ğır.ı muhafaza edebilmiş
tir. Son günlerin hadiseleri bunu 
bir defa daha teyit etmiş ve türkle
rin dünya ıulhu namına ne gibi bir 
rol aynıyabileceğini ortaya koymuş
tur. Amerika, orta çağlara mahsus 
yanlış fikirlerden kurtulmalı ve ha
kiki Türkiye'yi tanımalıd:r. Türk 
pavyonu da iki millet arasındaki ye
ni anla§manın bir alameti diye mu -
hafaza edilmelidir. 

Eski Türkiye'ye ait güzellikle -
rin, yeni Türkiye'nin hayatına il -
hamlar verdiğini takdir için bugün 
karşımızda yalnız bir bina ve bir 
çeşme görmekle kalmıyoruz. Mane
vi türk güzellik aleminin canlı bir 
mümessili de bugün aramızda bulu
nuyor. Türkiye'nin Vaşington Bü -
yük Elçisini tanıyanlar veya şöhre
tini bilenler, görüş ve seziş bakı -
mından yüksek bir ruha sahip bir 
insan sıfatiyle kendisine karşı de -
rin bir saygı beslerler. 

Amerika'nın sert muhitinde türk 
büyük elçisinin kazandığı mevki şu
na delildir ki hakiki ruh kudreti 
kendi kendini hareket ve faaliyet 
sahalarında da mutlaka belli eder. 
İlk hatibimiz olan türk büyük elçi
sini size tanıtmak benim için en bü
yük bir ıereftir.,, 

Kitaplar arasında: 

Yeni bir eser 
münasebetiyle 

Son zamanlarda dilimizde kitap te
lif ve tercümesi büyük bir bir ehemi
yet iktisap etmektedir. Memleketin 
irfan seviyesinin süratle yükseldiği
ne delalet eden bu hareket gözden 
kaçmıyacak kadar büyümektedir. İki 
sene içinde çıkan kitapların mecmuu 
Tanzimattan Cümhuriyete kadar neş
redilen kitapların mecmuundan ziya
de olduğu söyleniyor. Bu husus mem· 
leketimizdeki irfan hareketlerinin if
tihara layık müsbet bir ifadesidir. 
Bence türk dilinin eser itibariyle ol
gunluğunun formülü şu olmalıdır. 
(Hiç bir ecnebi dil bilmeden beynel
milel şahsiyetler yetiştirilmesine va
sıta olacak eserlere malik olmak) 
Slavlar bunu yaptılar. Gorki gibi ze
vat kendi şahsiyetlerini yalnız kendi 
dilleriyle yapmışlardır. Bugün rusça 
artık katiyetle denilebilir ki zengin 
bir kültür dilidir. Düne kadar türkçe 
bu vasfı haiz değildi. Bugün de he
nüz değildir fakat her gün bir adım 
daha yaklaşmaktadır. Bugün bizde 
tam münevver olabilmek için üç bü
yük Avrupa dilinden bir ikisini bil
mek lazımdır. 

açamam soylıyemern) 
6 • Leyla hanım - ( Çcşmarun ıöıter de 
gozum yaşını dindir) 
7 - Kurdılıhicazkir saz aemaiaL 
Turk muzıgi (devam) 
2 • Okuyan Mefharet Sağnak. 
1- Huseyıni şarkı: (Çektim elimi ıayri) 

2 - Huseyın .Fahri (Vaslınla cana) 
3. Halk turkusu: (Esmerim kıyma bana) 

13.30-14.00 Mu~ık: Hafif mıizik (Pi) 
18.01) Proı;ram 
18.05 Memleket aaat ayarı ve meteorolo-

ji haberleri 
18.25 M uzik: Cazban.d (Pi) 
18.55 Konuşma: (Ankara iklimi) 
19.10 Turk muzigi 

Çalanlar: Cevdet Çağla, Cevdet Kozan. 
Kemal Nıyazi Seyhun 
Okuyan: Muzeyyen Senar. 
ı - Karcıgar Peşrevi 
2 - Arif Bey - Karcığar şarkı: (Gönül 
bezmı harap) 
3 • Udi Ahmet (Zahmı hicranın ıibi) 
4 - Neşet Hayri (Aşkınla yandım) 
5 - Arif Bey Hıizam şarkı (Talat eyler) 
6 - Cevdet Çagla; Keman taksimi. 
2 - Okuyan Mustafa Çaglar 
ı - Nuri Bey Hicazkar agır semai: (Be
nim servi hiramanim) 
2 - Udi Cemil Hıçazkir şarkı: (Layıkmı 
ıana) 

3 - (Bir yar sevdim Kuşadalı) 
4 - Zekii dede - Hicazkar yürük semai 
(Bülbıil ıibi pür ol<lu) 
5 - Hicazkar saz semaisi 

19.50 Konuşma: (Su nimetleri) 
20.05 Türk miıziği : Bestekar Neyzen Ve. 

falı Riza Beyin hatırası için kendı eser. 
lerinden mürekkep program. 
Ankara radyosu küme ııes ve aaz he
yeti İdare eden Mesut Cemil. 

21.00 Konser takdimi: Halil Bedii Yönet
ıkcn tarafından. 

21.15 Muzik radyo orkestrası (Şef Dr. E. 
Praetorius) 
ı - G. Paesiello: La ııcfflara operasından 
uvertiır. 

2 - . l ydn Senfoni le matin. 
3 - Adnan Saygın Divertimento. 

22.00 Memleket saat ayarı, ajaıl4 haberle
ri; ziraat, esham - Tahvilat, kambiyo, nır 
kut borsası (fiyat) 

22.20 Serbest saat 
22.30 Müzik: operetler (Pl) 
22.55 Müzik cazban.d (Pi) 
23.25-23.30 Yarınki proğram, ve kııpanıı 

Baraj Lokantasında 

Yılbaşı Gecesi 
Geni~ program - Fevkalade ei
lcnce, aürprizler 

Maaa angajmanlan büyijk 
rağbet kazandı 

Satış yeri : 
1) Bankalar cad. AYLA tuha

fiye mağazası, 
2) Yenişehir ULUS sineması 
Cala Menü 

1 - Ordövr Varye 
2 - Hindi dolması 
3 - Balık mayonezli 

L 4 - Kanşrk meyva 
Ti: 3941 

diken bu büyük adamın eserleri, de
mokrasi dünyasının son ileri hareket• 
lerinin bir ifadesidir. 

Bugünün finans prensipleri, iktısa

di meselelerde olduğu kadar hukuki 
sahada da çok ehemiyetlidir. Vergi 

gerek toplanması ve gerek sarfı iti
bariyle, devlet mefhumunun bel ke

miğini teşkil eder. Finans meselele
rinin ruhuna nüfuz etmeden, bugün

kü devlet makanizmasının işleyişini 

hakkiyle kavramak adeta mümkün 
değildir. Maliye işleri düzgün olmı

yan bir devletin temelleri hiç bir za
man sağlam sayılamaz. Osmanlı impa
ratorluğunun sükutu amilleri arasın
da birinci sırayı işgal eden hep mall 
sebepler olmuştu. Cümhuriyet rejimi 
bir taraftan içtimai inkılaplarını ya
parken diğer atraftan mali i§lere çok 
büyiik ehemiyet vermiş, vergi toplan
masını adalet ve nisfet prensiplerine 
uydurmuş ve sarfiyatı da bütçe kanu
nunun hükümlerine göre yapmak için 
büyük gayretler sarfetmiştir. 

Hukuki bir devlet olmak iddiasın
da bulunan Türkiye Cümhuriyeti, 

Cümhuriyetle başlıyan ananesinde Türkiye'de bilhassa cümhurivet re-
şasmaz adımlarla yürüyebilmek, ve jimi, fransız biiyük e'wllerinden mev-

Bu ihtiyaç milletlerin biribiriyle o
lan fikir mübadelesi bakımından dai
mi ise de, kendi dilimizdeki eserlerle 
bugünkü kültür hareketlerine derin
den nüfuz etmek ve beynelmilel se
viyeyi bulmak icabeder. Memleketi
mizde harf inkılabından sonra telif 
ve tercümeye doğru gittikçe kuvetle
nen esaslı büyük hareketler başladı. 
Klasikler geçen asrın edebi abidele
rinden bir çokları dilimize artık bu
gün çevrilmiş bulunmaktadır. İçtimai 
ve hukuki sahadada da bazı mühim e
serler, dilimize geçirilmiştir. Geçen· 
!erde Paris hukuk fakültesinin kıy
metli mezunlarından Mebus Alaeddin 
Tirirloğlu Gaston Jez'in maliye huku
kunu finans ilmi diye türkçeye mu
vaffakiyetie tercüme etmiştir. 

zuat itibariyle istifade etmiştir. İdar· bu yolda inkişaf etmek için (Gaston 
hayatımızdcı müessesed Heryo•,.,,, J ez) den çok kolaylıklar görecektir. 

Devlet idaresiyle meşgul adamlarıaz çok tesiri olduğu gibi bi7.im bütün 
mız, ve yüksek memurlarımız, üniveri kılap hareketlerindeki hukuki te-

15kkilerimizle (Deguit ve Gaston J ez) site tahsili görmekte bulunan genç-
lerimiz için, bu eseri tavsiye eder, ilmi nrenııiplcri arasında ec;;:ı'l' ' 

ciddi bir karabet "ardır. (Gaston J ez) türk kiiltür alemine beyle mühim bir 
ki • "k h k k ·ı · . 1 · d b" eseri sade ve giizel bir dil ile tilrkçe-ası u u ı mı nazarıye erın e u- . . .. • 

"'k b" · k l"' D "t k ye çevırm·ş olan hcı•ecanlı mutercı--;üslenecektir. Çünkü Türkiye hiç 

1 

Seanslar: 2.30 • 4.30 - 8.30 
bir zaman yalnız harici ve maddi gece 9 da batlar 

yu ır ın ı dp yapan eguı me • . . b "k ~· b' 'f 
b. · bil ··k .. dl .:ı b' . · mını te rı etmegı ır vazı e saya-te ının en yu usta arınnıın ırı-

d . A "d ·ı· ı . d b rım. şeyler aramayı kafi göremez. Haya· ~--••••Tel: 6294. 11111111 
tın zahiri şekillerini öğreten ilimle-

ır. mme ve ı are ı ım erın e ey- I 
1 nelmilel hukuk dünyasına abideler Necibali KOÇOK.A 



Fin kıtala mu <abil Maarif Vekilimiz 

Antep' e geldi 
SPOR 

taarruza 111111111111111111111111111111 

Sovyet tayyare filoları muhtelif 
şehirler üzerind~ uçuşlar yaptılar 

(Başı 1 inci sayfada) 

Dün saat 14 te İsmet İnönü okulun
da Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel 
şerefine yüz kişilik bir çay verilmiş
tir. Dört saat süren bu çay ziyafetin
de Maarif Vekili muallimlerle ayrı 
ayrı çok samimi mesleki hasbihalde 
bulunmuştur. 

4.cü Atatürk koıusu 
yar1n yapılacak 

(Başı 1 inci sayfada) 1 Haber aldığımıza göre, dört yıldan 
beri Ankara Halkevi spor komitesince 
yapılmakta olan Atatürk koşusu bu 
yıl beden terbiyesi genel direktörlüğü 
nün yapmış olduğu atletizm progra
mına nazaran, diğer bir kısım vilayet
lerimizde de yapılacaktır. 

çevikliği, düıman hava kuvetlerine 18 R ıı• d' " 
ağır zayiat verdirmiştir. Hatlarımızı 1 uıve ın ını 
yarmak üzere Sovyetlerin yaptıkları Akşam belediye tarafından şerefle

rine verilen ziyafette belediye reisi
nin sözlerine B. Hasan - Ali Yücel şu 
cevabı vermiştir : 

mükerrer teşebbüsler, her tarafta a
kim bırakılmıştır. Düşman tazyiki, 
Ladoga gölü şimalinde çok kuvetli 
olmuştur. Sivil halkın bombardımana 
tutulması, milletin taarruza mukave
met hususundaki azmini artırmıştır. 

Millet, aynı sarsılmaz hararetle çar
pışmıya devam ediyor." 

r islere me~t uhu 
Vaşington, 25 a.a. - Reisicümhur 

Ruzvelt biri Amerika protestan klise
si reisine, diğeri Amerika başhahamı
na ve üçüncüsü de Papa'ya olmak üze
re noel arifesinde üç mektup gönder-

" - Kahraman, asil Antep'in muh
terem belediye reisinin şahsım hak -
kında söylediklerine teşekkür ede -
rim. Bizim vazifelerimiz her ne olur
sa olsun memleketimize hizmet etme
miz teneffüs etmemiz gibi tabii bir 
h;!!dir. Onda hiçbir fevkaladelik gör
medik, görmüyoruz. 

Halkevi spor komitesi tarafından 
tertip edilen ve yarınki çarşamba gü -
nü ı Ankara'da yapılacak olan 4 üncü 
Atatürk koşusunun programı şudur: 

1) Küçükler arasında (Orduevinden 
har. sa. 14,30 da 2500 m.) 

Harekat teıebbüsü 
linlandiyalılara geçti 

mistir. 
2) Bayanlar arasında (Halkevinden 

1500 metre 14,25 tc) 

Helainki; 25. a.a. - Harekat teşeb
büsünü şimdi Finl§ndiyalılar ele al
mıştır. Ruslar, ricat etmekt~ ve Fin 
landiyalılar her tarafta mukabil taar
ruzda bulunmaktadır. 

Reisicümhur münasip bir zamanda 
dünyaya devamlı bir sulhun temelle 
rini temin etmek üzere bu üç büyük 
dinin bütün manevi kuvetlerini bir
leştirmelerini rica eylemektedir. 

Papa Ruzvelt' e te§ekhür etti 
Roma, 25 a .a. - Papa noel münase

betiyle, cihan milletlerine hitaben 
söylediği mesajda, sulhu tesis etmek 
maksadiyle sarfettiği asil ve alicenap 
gayretlerden dolayı Ruzvelt'e teşek
kür etmiştir. 

Antep'in maarif bakımından 
ihtiyaçları kar§ılanacak 

Gaziantep'in maarif bakımından o
lan ihtiyaçları ı;izce de bizce de ma
lfimdur. Onları yerine getirmek ve bu 
ihtiyaçlara tam cevap vermek bizim 
vazifemizdir. İmkanın azami müsaa -
desi nisbetinde, bunları yerine getir
meğe söz veriyorum. Gaziantep'e ilk 
defa gelişim çok bahtiyar bir tesadü
le karşılaştı. Kalbim ve kafam, bu 
memleketin, düşmanla kahramanca 
döğüşmüş olması onun kıymetli des
tanı ile zaten dolu idi. Yarın onu si
zinle beraber kutlamak imkanının ba
na bilmiyerek verilmi~ olması benim 
için ayrı bir zevk, aaadet ve hatta mü
kafat olacaktır. Muhterem Antep hal
kına, muhterem belediye reisinin şah
sında en derin hürmetlerimi, muhab
betlerimi sunmakla bahtiyarım. ,, 

3) Lise ve muadili okullar talebesi 
Orduevinden har. 2500 m. saat 14,30 da 

4) Yüksek okul talebeleri Emniyet 
anıdından 3000 m. 14.30 da 

5) Dördüncü Atatürk koşusu Dik
men. 12.500 m . 14.20 de Mannerheim müdafileri Kareli ber

zahında kuvetli bir çıkı~ yaparak rus
ları zayi ettikleri mevzileri tekrar ele 
geçirmek için mukabil taarruza mec -
bur etmişlerdir. 

Aksayi şimalde rus kıtaları ricate 
devam etmekte ve Finlandiya öncüleri 
tarafından sıkıştırılmaktadır. 

Papa, isimlerini ifşa etmek isteme
diği daha başka yüksek şahsiyetle
rin, keza sulhu tesis maksadiyle sar
fettikleri mesaiden kendisini malQ
mattar ettiklerini söylemiştir. 

Dünkü gün 14 sovyet tayyaresi dü
§Ürülmiiştür. 

Ruı tebliği 

Moskova, 25 a.a. - Leningrad aske
ri mıntnkası erkinıharbiyesi tebliği: 

Baltık'taki son 
Almanlar da 
ayrıldılar 

22 Kanunuevelde, Kareli Berzahın
da keşif kolları arasında cereyan eden 
ciddi müsademeler müstesna, ehemi
yetli bir hadise olmamıştır. Bu mü
sademeler neticesinde Finlandiya kı
taatı, harp sahasında 971 ölil bırakmış
lardır. Dördü subay olmak üzere 35 
esir alınmıştır. 

Uruguayın yardımı 

Montevideo, 25 a.a. - Uruguay hü
klimeti, Milletler Cemiyetinin müra
caatına cevap vermi~ ve Finlandiya'ya 
maddi ve manevi yardımda bulunaca
ğını bildirmiştir. 

Sovyet tayyarelerinin laaliyeti 
Helsinki, 25 a.a. - Hnvno~ Duı;-un 

bütün Finlandiyada birçok yerlerde 
yapılan hava baskınlarında en az on 
rus tayyaresi düşürülmüştür. 

Helsinki civarında yirmi kadar rus 
tayyaresinin 4000 metreden yüksek uç 
tuğu görülmüştür. Şehir ahalisi günü 
mahzenlerde geçirmeğe mecbur kal -
mıştır. Civara bombalar düşmüştür. 

Sahilde küçük bir şehir olan Bor -
goda, rus tayyareleri şehir üzerine 
dört ve civarada 9 bomba atmışlardır. 
9 öiü ve 20 yaralı vardır. 

Tamperede beş rus tayyaresi 20 
bamba atmıştır. Dört kişi yaralanmış
tır. 

Pori'de de alarm verilmişse de şehir 
bombardıman edilmemiştir. 

Kouvola'ya birkaç bomba atılmış, 
maddi hasarat vuku bulmuştur. Bir
kaç sivil yaralanmıştır. 

Finlandiya resmi ·tebliği 
Helsinki, 25 a.a. - Finlandiya res

mi tebliği: 
Gündüz Kareli'de nisbeten sakin 

geçmiştir. Taipale nehri üzerinde kü
çük bir hücum püskürtülmüş ve rus
lar bir tank kaybetmişlerdir. 

Muooljarivi ile Ykjarvi arasında ol
dukça mühim topçu faaliyeti olmuş -
tur. Sakkome ile Volossula arasında 

topçunun hazırlık ateşini müteakip ya 
pılan diğer bir rus hücumu üzerine 
muharebe vuku bulmaktadır. 

Lieksada finıandiyalılar harekat sa
hasını rus topraklarına intikal ettir -
mişlerdir. 

Kuhmo bölgesinde iki rus taburu 
imha ve bir tank ile iki top zaptedil -
miştir. 

Suomisalmi bölgesinde, düşman tek 
rar faaliyet göstermiştir. 

Deniz. ve hava faaliyeti 
Denizde faaliyet az olmuştur. Düş 

manın zayıf kuvetleri bazı istikşaf -
larda bulunmuşlardır. Sovyetlerin 
Mara zırhlısı Finlan<liyanın Kavisto 
sahil bataryalarını çok uzaktan bom . 
bardıman etmiş ve bu bombardımana 
rus tayyareleri de neticesiz olarak iş -
tirak etmişlerdir. 

Finlandiya korfezi de buz tutmı -
ya başlamış olduğundan, k_üç.ük rus 
harp gemilerinin harekatı gıttıkçe zor 
taşmaktadır. 

Vekil Maraş' a hareket etti 

Alman cephesi, 25 a.a. - Baltık 

devletlerinin istihbaratına göre Al-

Antep, 25 a.a. - Şehrimizde bulu
nan Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel 
bugün saat 12 de Maraş'a hareket et -
miştir. 

manya'ya dönmeleri mukarrer olan 
son alınanlar, bugün Gdynia ve Stet
tine' muvasalat etmişlerdir. Son günle 
re kadar bu limanlara günde 4.000 

mülteci gelmekte idi. Almanların 

memleketlerine iadesinde gösterilmiş 

Vekilimizi, vali, parti müfettişi, 
belediye, parti ve halkevi ve maarif i
leri gelenleri Narlıda uğurlamış ve 
halkevi önünde kalabalık bir halk küt
lesi tarafından selamlanmıştır. 

Şair Mehmet Akif'in 

ölüm yıldönümü 

olan bu sunıı, bu:r:ı nıUikülita sebebi -
yet vermiştir. Şimdiye kadar mülteci
ler, kendilerine meskenler tahsis edil
miş olan Pomeranya kamplarına sevk 
ediliyorlar. Ahalinin mübadelesi hak
kında müzakerelerde bul\lllmakta olan 
alman ve rus memurlarının verecekle
ri kararlara intizaren orada kalacak
lardır. 

27 birinci kanunda §air Mehmet 
Akif'in ölümünün üçüncü yıldönümü 
münasebetiyle İstanbul'da bir ihtifal 
yapılacaktır. Bu ihtifalde bulunmak 
üzere Yüksek Ziraat Enstitüsü vete -
riner fakültesinden yedi kişilik bir 
grup dün akşam İstanbul'a hareket et
miştir. İsviçre hududunda 

yapılan alman 
istihkômları 

Bile, 25 a.a. - Bale hududu yaki -
ninde Dullingen tepesinde alınanlar 
tarafından istihkamat inşa edilmiş ol
duğu teeyyüt etmektedir. 

Taarruzlardan masun kalacak bir 
münakale vasıtası olmak üzere alınan
lar tarafından inşa edilmiş olan bir 
tünelde bir toprak çökmesi vukua gel
miş olduğu haber verilmektedir. 8 a
mele ölmüştür. Bu amelenin ekserisi 
polonyalı harp esirleri ile çek muha
cirleridir. 

(in kuvefleri 

Nanni g sının da 
Çunk!ng, 25 a.a. - Royter ajansı 

bildiriyor: 
Çin kuvetleri şimdi Nanning sınır

larına gelmişler ve Çin umumi karar
gahını.ı bir tebliğine göre, bu şehre 
hücum için takviye beklemekte bulun
muşlardır. 

Nankin mı:ıtakasında sükunet var
dır. Buna mukabil Pigyang yolu üze
rinde siddetli muharebe cereyan et
mektcdi:-. 

Zonguldak Halkevinde 
köylü günü 

Bir adam karısını 

öldürdü tabanca ile 
İzmir, 25 (Hususi muhabirimizden) 

- Ödemiş'in Yeniköyünden Mehmet, 
karısı Cennet'le kavga etmiş bir ara 
son derece hiddetlenerek kadıncağızı 
bir tekme ile öldürmüştür. 

Feci 
bir 

ve karısık .., 

hadise 
Karadeniz Ereğlisi, (Hususi) 

Acarlı köyünde çok feci bir hadise 
olmuştur: 

Değirmenci Hasan, Hatice adında
ki kızı ve Havva adındaki bir kadınla 
değirmenden köyüne dönerken dere
nin taşmış olduğunu görmüş bunun 
üzerine bir direkten ibaret olan Da
vudlar köprüsünden geçmeğe mecbur 
kalmıştır. Hasan, evela Havva'yı ge
çiriyor, dönüyor, kızı Hatice'yi geçir
mek istiyor, fakat her ikisi de muva
zenelerini kaybederek azgın dereye 
düşüyorlar. Baha kurtuluyor, kız bo
ğuluyor. Kızın cesedi ancak ertesi 
günü bulunabiliyor. 

Hasanın ifadesine göre hadise yu
karıdaki gibi geçmiştir. Fakat müd
deiumumilik hadiseyi şüpheli gördü
ğü için cesedi otopsi ettirmiştir. Ne
ticede kızın suda boğularak ölmediği, 
öldükten sonra suya atıldığı tespit 
eclilmiştir. Bunun üzerine Hasan, ev
lad katili zanlısı olarak ve Havva da 
cürüm ortağı olarak tevkif edilmiş
lerdir. 

Çukurova'da Portakal 
mahsulü 

6) Bisiklet koşusu Gölbaşından 23 
bin metre 14,35 te 

Bu müsabakaların bitiş yeri vilayet 
konağı önüdür. Hepsi aynı yol 'izerin
de yapılacak ve bitişleri de biribirini 
takip edecektir. 

Bu müsabaklara 300 den fazla gen
cin iştirak edeceği zannolunmaktadır. 

Bisikletçileri dôvet 
Bölge Bisiklet Ajanlığından : 
Halkevi spor kotu tarafından tertip 

edilen ve yarınki çarşamba günü ya -
pılacak bisiklet yarışına iştirak e~e
cek bisikletcilerin saat 12 de Halkevın 
de bulunmaları rica olunur. 

İzmir, 25 (Hususi muhabirimizden) 
- Dün gece Gazi bulvarından geç va
kit geçenler, feci bir manzara ile kar
şılaşmışlardır: 

Caddenin ortasında durmuş olan bir 
otomobilde, tabanca ile öldürülmüş o
lan iki kişi, kanlar içinde yatmakta 
idi. Kı bir tahkikat neticesinde ölü
lerin, şoför 1brahim'le, Foça'nın Ye -
niköy'ünden Ati Cantürk olduğu an
laşılmıştır. Tahkikat hadisenin §Öyle 
cereyan ettiğini göstermiştir: · 

Ali Cantürk son zamanlarda ken -
disinin öldürüleceği evhamına kapıl -
mıştır. Ali, kafasında bu sabit fikir 
yer etmiş olduğu halde İzmir'e gele
rek, şoför İbrahim'in otomobiline bin
miştir. 

Otomobilde, Ali'ye yeniden buhran 
gelmiş, şoförün kendisini öldüreceği
ni sanarak tabancasını çıkarıp, her 
şeyden habersiz olarak arabasını sü -
ren biçare şoförün ensesine üç el ateş 
etmiştir. 

Tabancadan çıkan diğer kurşunlar 
da Ali'ye isabet etmiş ve o da çok geç
meden ölmüştür. 

Tahkikatı yapan zabıta memurları 
Ali'nin cebinde delice bir ifade ile ya
zılmış mektuplar bulmuştur. İfadesi 
alınan bir şahit otomobile bulvarda si
yah paltolu bir adamın bindiğini, bu 
adamın silah seslerinden sonra kaçtı
ğını söylemiş, bunun üzerine hadise 
büsbütün karanlık bir esrar perdesine 
bürünmüştür. Tahkikata devam olun -
maktadır. 

Ankara Borsası 
25 1. kanun 1939 fiyatlan 
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ESHAM VE TAHVlLAT 

Antep'in kurtuluı 

ylld"nümü 

dün kutlandı 

Acı bir kayıp 

Antep, 25 a.a. - Gaziantep kartu
lu<1unun 18 inci yıldönümü bugün saat 
ıo"' da Şehitlikler abidesi önünde coş -
kun tezahüratla kutlandı. Törene şeh
rimizde bulunan Maarif Vekili Ha
san - Ali Yücel ile Parti Müfettişi, 
vali, tuğl;omutanı, hükümet erkanı, 

belediye, halkevi ve esnaf teşekkülle
ri, askeri kıtalar, jandarma ve polis 
müfrezeleri, malül gaziler ve binlerce 
halk i ştirak etti. 

K~ym fli muharrir 
M. Tur an Tan 
dün vef t etli 

İstanbul, 25 (Telefonla) - M 
harrir Turhan Tan bugün saat 14 
Moda'daki evinde zatürrieden ve 
etmiştir. Cenazesi yarın törenle k 
dırılacaktır. 

••• 
Turhan Tan muhtelif gazeteler 

gündelik yazılar yazmış ve birç 
tarihi eserleri karileri tarafından s 
vilerek okunmuş kıymetli bir muh 
rirdi. 

İstiklal marşını müteakip şehitlere 
hürmeten bir dakika sükut edildi. Bu
nu müteakiben Gaziantep kurtuluşu

nun kahr&man mücahitleri ve istiklal 
tarihimize altın sayfalarla geçen şanlı 
günler anıldı. Eveıa şehitlerin aziz ha
t ıralan tesit edildi. Eşsiz kahraman
lıklar yaratan gazi yurt çocuklarının 
millet ve memleket ve cümhuriyetin 
menfaatleri icap ettirirse b'.lgün de 
yarın da Milli Şef İnönü'nün yüksek i
dareleri altında eski kahramanlıkları 
gölgede bırakan menkıbeler yaratma
ğa azmettikleri tebarüz ettirildi. Bir 
kıta askerin ihtiram atışından sonra, 
Maarif Vekili, belediye, parti, aalkevi 
reisleri ve okullar mümessilleri tara
fından fibideye çelenkler konuldu. 

Asıl ismi Samih Fethi'dir ve 
buata intisap edinciye_ kadar muht 
lif kaymakamlıklar ve mutasarrıflı 
!arda bulunmuştur. En son resmi v 
zifesi, mütareke yıllarında Üsküd 
mutasarrıflığı olmuştur. Fakat, 
müstear ismiyle asıl adından da 
meşhur olmuştur. 

805 te Sıvas'a yerleşmiş olan S 
man adlı bir tlirkmenin Sıvasça tanı 
mış ailesine mensuptu. Kendisi 
1886 da Sıvas'ta doğmuş, Sıvas idad 
sinde tarih ve coğrafya muallimli 
yapmış, 1908 de lstanbul'a gelerek b 
rinci belediye dairesi muhasebe ba 
katibi olmuş, sonra Osküp lisesi ed 
biyat muallimliğine geçmiş, ~üte 
kiben mesleğini değiştirerek Rımad 
ye kaymakmı olmuştur. l'.1:er~u. 
bir zaman, osmanlı mebusan meclısı 
de Sıvas mebusluğu da etmiştir. Mu 
telif gazetelerde yazı yazmışsa da, bi 
hassa Cumhuriyefteki neşriyatı 

tarihi romanlariyle tanınmıştır. He 
bir tarih meraklısı ve aynı z:ımanda 
yi bir edip olduğu i:;in ta:-ilıi tefrik.a 
ları, bu nevi eserlerin en güzellerı 
dendir. Eserlerinde tarihi hakikatle 
tahrif etmez, sadece süslerdi. Ce 
Sultan, Gönülden gönüle, Akından a 
na, Hurrem Sultan, Viyana dönüşü e 
güzel ve en meşhur eserleridir. ~. 
lan fransızcaya ve rumcaya tere 
edilmiştir. Hayat ansiklopedisinin 
rihi muharrirliğini de ifa etmiş ve o 
daki yazılarına M. S. harfleriyle i 

Bundan sonra, piyade, süvari, top -
çu kıtaları, jandarma, polis müfreze
leri sporcular, malUl gaziler, lise ve di
ğer okul talebeleri tarafından muaz
zam bir geçit resmi yapıldı. 

Gece, baştan ba~a elektriklerle süs
Ienmiı olan şehir en büyük günlerin
den birini yaşıyor. Gece halkevinde 
bir müsamere verildi. Halk davullar 
ve oyunlar içinde neşeli bir gece ge
çirdi. 

Necibali KÜÇÜKA 

Karabükte tetkikler 

koymuştur. 

Son zamanlarda CUmhuriyet' 
ayrılarak Tan gazetesine intisap e 
ti. Evelki sene Avrupa'ya yaptıfı 
seyahatten sonra. Pariı'te kendini 
davi ettirmiı olmasına rağmen ıık 11 

hastalanmakta idi. Ct.tmhuriyet'te 
zun zaman "Köşe penceremden., 1-f 
ğı altında fıkralar da yazmııtır. 

Kederli ailesine taziyetlerimizl 
narız. 

Muhtelif yerlerde 
zelzeleler oldu 

Alınan haberlere göre, bu sabah aa· 
at 3.25 te İsparta'da gürültü ile kan
_şık şiddetli bir zelzele olmuş bazı bi· 
naların dıvarları çatlamıştır. 

Bu sabah saat 8.40 da Çanakkale'de, 
8.45 de Küçükkuyu'da ve 8.35 de b
mir'de oldukça kuvetli bir zelzele kay-
dolunmuştur. ( a.a. ) 

Ayvalık' ta 
Ayvalık: 25. a.a. - Bu aabah sekizi 

otuz beş geçe 7 saniye süren kuvetll 
bir zelzele olmuştur. Dün gece de iki 
defa hafif zelzele duyulmuştur. Sa • 
bahki :zelzele neticesi iki fabrika ba· 
cası kısmen yıkılmış ve bazı evlerin 
çatıları da oldukça hasara uğramış • 
tır. İnsanca zayiat yoktur. 

Dikili'de yapılan yeni ~vler 
İzmir: 25. a.a. - Dikili merkezin

de inşa edilmekte olan hlikümet binası 
ile onikişer odalı 24 pavyonun inşaatı 
ikmal edilmiştir. Halen çadırlarda bu
lunan felaketzedeler bu pavyonlara 
nakledilecektir. 

Belediyelerin muhtarlık işlerine 
ait vazifeleri 

Belediye teşkilatı olan yerlerde ma
halle muhtarlıkları ve ihtiyar heyet
leri lagvedilmiş ve bunlara mevdu va
zifeler belediyelere verilmişti. Bazı 
belediyeler bu vazifeyi, mahalle mü
messil ve mutemetlerinin imzalarını 
tasdik manasında telakki ettikleri an
laşılmıştır. Dahiliye Vekaleti, bu hu
susta valiliklere bir tamim yaparak 
bu vazifelerin doğrudan doğruya be
lediyelere ait olduğunu, bu cihete 
bütün belediye reislerir.in nazarı dik
katını celp ile bu işlerin hüsnü su • 
retle ifasının teminini istemiştir. 

Havada akşam, rus tayyareleri az 
faaliyet göste rmişlerdir. Laponya böl 
gesinde bir kaç hava harekatı vuku 
bulmuşsa da fin z;:ıyiatı ciizi olmuştur 
Finlandiya hava kuvetleri istikşaflar · 
da bulunmuş ve düşman toprakları Ü· 

zerindeki askeri hedefleri bombardı · 
man etmişlerdir. Hava toplarımız bir 
rua tayyaresi düşürmüştür .• 

Zonguldak, 25 a.a. - Dün Halk
evinde köylü günü toplantılarının be
şincisi yapılmıştır. Kadın erkek 500 
köylüniin iştirak etmiş olduğu bu top 
lantıda samimi görüşmeler yapılmış 
ve Halkcvi tarafından bir öğle yeme· 
ği verilmiştir. Maden havzamızda tet
kikatta bulunmak üzere Zongudak'a 
gelmiş olan Mebuslarımız da valimiz
le birlikte bu toplantıya iştirak etmiş· 
!erdir. 

Sivas - Erzurum 
Adana (Hususi) - Çukurovada bu Hnttr ta. I. 20.25 20.25 yapan mebuslar 
1 t k 1 k it . k l"t . m Sivas - Erzurum yı por a a re o esı ve a ı esı me Hattı İs. II. 19.05 19.05 ' 

nuniyet verici bir haldedir. S~vas _ Erzurum Zonguldak, 25 a.a. - Havzada ttt-

İzmir manif a:ura~ıları 
bir lir.dfef ;irkef k11rduf ar 
İzmir, 25 (Hususi muhnbirimizden) 

- İzmir tüccarları doiTr•ıdan doğruya 
manifatura ithali için 400.0CO lira ser
mayeli bir limtet şirket kurdular ve 
keyfiyeti Ticaret Vekaletine bildirdi· 
ler. 

İhracata başlanmıştır. Mersin, Si - Hattı İs. III. 19.05 19.05 kikatta bulunmak üzere buraya gel-
lifke ve mülhakatı hariç Adana ve ha- Not _ Noel münasebetiyle ya. miş olan Mebuslar demir ve çelik sa-
valisi rekoltesinin 100.000.000 oldu - banc:ı borsalar kapalıdır. nayii üzerinde de tetkikatta bulun-
ğu kuvetle tahmin edilmektedir. ~~============~lj mak için Karabük'e gitmi~lerdir. 
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Tane Kunıt 

Sipahi 25 (Madeni kutu) 50 

Sipahi 20 35 
• 

Yaka 20 30 

Çeıit 50 .72,5 
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MEZHDUNARODNAIAKNIGA • Moskova 
REVUE DE MOSCOU 

Zengin renkli resimler ve fotograflarla musavver aylık mecmua
dır. Her nüsha S. S. C. t. Milletlerinin bayatı, sosyalist yapıcılıiı ve 
kültürü hakkında makaleleri muhtevidir. 

.. REVUE DE MOSCOU ,. Sovyet muharrirlerinin baaılmamıı 
eserlerini neıreder; S. S. C. Birliğinde mwik, tiyatro ve sine~ hak· 
kında geni§ maIUmat verir ve ilim ve aan'at eserlerini arıcder. 

Aboneman bedeli : Seneliği 2. - L ira 
Altı aylıiı ı. - Lira 

"URSS EN CONSTRUCTION,, 
BUyük formada " Mezzo - Tinto ,, olarak intiıar eden reıoimli ay. 

lık mecmuadır. 
.. URSS EN CONSTRUCTION ,, Sovyetler Birliğinin her ıaha

da aosyaliıt yapıcılığını göıteren zengin resimler ve fotoıraflar der

ceder. 
.. URSS EN CONSTRUCTION ,. hali intada bulunan devSaa 

fab:-ikaları ve faaliyette bulunan muazzam sanayi müesseselerini ve 
büyük devlet çiftlik ve kolhozlarınt canlı bir halde teressilm ettirir 
ve S . S. C. t. Kliltilrünü ve yeni bir hayat yaratan faU fertlerini na

zarlara arzeder. 

"Urı• en Conıtruction" bütiin dünyaca okunmaktadır. 
Aboneman bedeli : Seneliği - 3.60 Lira 

Altı aylığı 1.80 Lira 

Sipariıler abone bedeliyle birlikte §U adrealere gönderilmelidir: 

Mezhdunarodnaia Kniga -Moıkova, Kuznet&ky Moıt 18 

L 1 B RA 1 R 1 E lıtanbul, Beyoğlu, lıtiklil 
caddesi No. 469 

HACHETTE Posla kutuau: Beyoilu, 2219 

Gazete bayilerinden bu mecmuayı isteyiniz. 
Kataloglar talep üzerine meccanen ıönderilir 7319 

VlLAYETLER 

Bir ayar memuru alınacak 
T rabzon Belediye Riyaaetinden : 

Şehri (75) yetmiş beş lira ücretli 
Trabzon Orup markezi belediye ayar 
memurluğu münhaldir. 

Öl çiller nizamnamesinin ( 46) ıncı 
maddesine tevfikan ayar memurluğu 
ehliyctnameıini ve belediye memur ve 
müstahdemleri nizamnamesinin üçün· 
cU maddesindeki vasıfları haiz talip· 
lerln birer kıta fotoğraf ve vesikala· 
riyle birlikte belediyemize müracaat· 
ları ilin olunur. (6498) 16434 

Kapah ıarf 

cks:llme 
usuliyle 
ilam 

Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 

1- 28337 lira 72 kuruş bedeli kc • 
~i fli Elazı ğ'da 80 yataklı memleket 
hastalıancsi elektirik tesis:tı kapalı 
zarf usulilc eksıltmeye konulmuştur. 

2- Du i;te ait şartname ve evrak 
1ı1uniardır : 

Bayındırlk genel şartnamesi, 
Fenni şarlname, 
Eksiltme şartnamesi, 
Hillasai k şif, 
1\1ukave1 cnaıne. 
Ltekliler l.ıu şartname ve evrakı vi· 

ı.ıyet nafıa m ütlürlüğune ve nafıa ve
kaleti yapı ve imar reisliği tesısat bü
rosunda görebilirler . 

3- Eksiltme 12/ 1/ 940 cuma günü 
saat onbeııte Elaıığ nafıa müdürlü -
ğünde müte;ekkil artırma ekıoiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye g i rebilmek için iı· 
tcklilcrin 2126 lira muvakkat t eminat 
vermeleri bundan başka aşa~ıdaki ve
sikaları göstermeleri lazımdır : 

Vesika : 
A- 15.000 lira kıymetinde etekti 

rik işleri yaptıtına dair, 
B- Elazığ viliyetinden alınmış eh

liyet vcsikaaı, 
D- İnşaat mUddetince i§ başında 

diplomalı bir mUhendis veya fen me· 
muru bulunduracağına dair teahhüt • 
name. 

5- Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saattan bir sa
at evveline kadar komiıyon reiıliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar 

Satılık : 
Satılık - Yenişehirde Selinik caddesin

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

4678 

Sattlıl: - Meırutiyet caddesi ile yük· 
sel c;ıddesi araııında Özenli • soka&ınıJa 
blok aşı : 44Z M Z bjr arsa uyıun fiyııtla . 
Sanayi csd. 1953 Tel. 4'79 

Devren satılık bakkal dükUm - kin. 
deki eşyasiylc berab:r Yenışehir Enı ci ler 
caddcı;i No. 50 lzınir ucuzluk bakka!iyesi
nı: oıüracaat. 

4725 

Satılık dükk&n - Çankırı asfaltında 
dükkan ve evler. Ucuz fiyatla. Yeni Si-
nema üzeri No. 5 Tl: 2181. 4728 

Satllık arsa - Atatürk bulvanna nazır 
35 M. cepheli 6 dükkln 15 büyük daire icin 
v1:ın1ı uy un fiyat. Ti: 2181. 4729 

Tane 

Samsun 25 

Samsun 20 

Salon 20 

Çeıit 100 

Solılıi - Çankaya aafaltmcla 5 dİİllia _.telif 
-rn •iaçları Ye iiıümlii !tir lıai lıanpaı elek
trik ıaya lıa•i S o4alı lıiaaılrle .... ,ı caL llo. 8Z 
Ti : 1953 

Kiralık : 
ICirolıi daire - Y .. iteltir Dnürta,. Urac ao

bk 4 auaıoralı nia redi odadaa i ... rat olu -
tuılıalı n J•ilı boralı konforla daircıi lıiralıkbr, 

4810 
llir 1'avana lriralılr oda - iki kitilik aile yaıımcla 

zo r .,. 8 balıklar karıısı 2 inci katta ıüıel lıir 
oda l\lur. Telefon 84~0 Huıe,.ia 4509 

Kıralık - Polis enstitllsll yakınında 
Dıkmcn aııfaltm<la Bakanlıklara S dakika 
mesafcılc yeni Turagay Ap. Ucuz daireler. 
İc:ındekilcre muracnat. 4642 

Kıralılc - Sıhat Bakanhiir karııaında tı. 
ki.ı sok, 15 No. da ıic: oda. bir bol, banyo 
kiralı ktır 4691 

Kıra/ık ııpartıman - 3 oda, 1 hol, ban
yo ve ııaır e. Ehven fiyat Y. Sehir Mcsrutl· 
yet cnJ . Turc ııokak No. 6 Çatı katında ev 
sa:ubıne nıuracaat. 4694 A cele satıllk ars:ı - Dcmirtcpe F. Çak· 

mal: S 20 M. Ylizlu 631 M-2 araa ucuz ve-
r:lccck Tel: 15w8. 4776 Kıralı lc oda - Möbleli veya möblesiz 

verilir. 1 tfol ye meydanında Gazi lisesi kar-
şısında No. 6 liıt kat. 4723 Sııtılılı ırsa - Bahçeli evler yanında 

en hlikim yerde 914 M-2 arH llYCWI fi • 
yatla verilecek. Tel: 1S38 4777 Kıralılı: daıre - Polis mektebi yanın • 

da Öztlırk ap. birinci kat. 4 No. daire üç 
Sıtllıll ırsa - Saihk Bakanhiı arka • oda bir bol balkon 38 lira. İçindekilere mü-

şmda 520 M·2 ana ehven fiyatla verile • racaat. 4724 
ecir Tel: 1538 47iB I Kınlılc ev - Yenişehir Ordue~.i arka • 

S 1 k alman pi a H .. .. •
1 

smda Arman ıokak 12 No. evın uıt katı 
ati ı . Y nosu - ereun og eye <lort oda kıralıktır 4732 

kadar gorüleb.ılır . Adres: Ycnlşehır Koç ı K•ralık - Malt;pe Onur sokak Sakaryı 
apartmanı N ° · 6· Tel: 6265 ap:ırtımanı 2. ci kattı 2 oda bir hol ucuz 

Sal tık - Ç k tcıu:z n uua frak •e ıim<ıkia fıyatla. Gezmek istı:ı; en taliplerın aynı ad· 
aatılılctır. Acole cdiıu . Baıık.ılar caddeıi Eaıiny~I rcse nıuracaatları. 4733 

ter:r.ibaııeai lıluıtala Cudiye auracaat. 481 1 Ku-alı/r. .- 4 oda~ı k~nforlu daire Y. 
S.tılıA eraa - Sıltiyt1rkaımü köıe ltaııııU 3 Şehır Büyuk Tren kopriisu yaııınıla asfalt· 

dairdi aııartı-ııa •uaaittir «PWİ ıeııiı bir aua. ta 25 M. 1slutler Cali. No. 3 Kamer Ap. S 
Sanyi cad. 8Z no. Ti: 1553 482 1 No. lu daıre Ti. 2413 4763 

Satılılı - lııuta Naiıııoila ıleiirmeni kartıaıll· Kıralık oda - ŞQrayı Devlet yanında 
da 7 dunWD lıaı 180 -Jııelıf meyn aiaçları .~ .· Alpay Tuı k sokak No •. 5 de biri~cı kcıtt~ 
yea fiyatla nrilecek. Saaayi cad. 12 no. Tlı 1953 mol.ı ılyah nıol.ıı lyasıı bır bayan ıc;ın Tel• 

4821 24-06 471i8 
Kııalık mobldı odıı - Kalorifer, sıcak 

üçüncü maddede yazıtı saatte gelmlı 
bulunmalıdır. Postada olacak gecik 
meler kabul edilmez. 

su. tam konfor, Yenişehir Atatürk bulvarı 
Yeoigc Ap. No: 9 4774 

Kiralık - İtfaiye meydanı Kurtuluı Ap. 
2. ci kat 4 No. da .S oda banyo, hol saire 
kapıcıya miiracaaL 477 5 

16492 Kirallk ev - Bahçeli evlere birinci du
rakta N o: 6 da 4 odalı ev acele kiralık -

Bo~ mazot tenekesi sahlacak tır. Görmek için bitıı;ik eve, ıorüımek j. 
1 çin bahçeli evlerden 110 No.ya muracaat-

4786 
Çankırı Belediyesinden: D.ııre• lıiralılc - lamcı laöıni cadnıiacle 4 lıııı· 
Altı bin bot mazot tenekesi pazar· Jiik 2 kıı,ıık oda. kaloriferli, ao lira. lel: zaso 

4791 
lıkla aatılaeaktır. Taliplerin 811/ 940 Kirolıi - Saflık "•kaalıiı kartıaı. Çafata, aok 
tarihine müaadif puartesi günü saat No . .U Akb,a Ap. Oç oda" ıeıüt lılr •ol, fara• .,ir 
onbcıe kadar her gün tahriren veya daire 4719 
'"ifahen Çankırı belediyesine müraca· Kiralıi daire - 3 oda, ı •ol elektrik, H .... 1,. 
:ı zı. Cclıeci Maıilıi Maallim Mekte .. i karıısı polia lq. 
atları ilan olunur. 16558 rakolı 1anıııü. 4804 

Kurut 

{Madeni kutu) 45 

30 

35 

145 

Küçük ilan ıartlorı 
DISrt utırlık ldlçilk lllnlardan ı 
Bir dt!la lsi11 .IO Kımıı 
lil del• lçi11 !O Kıuaı 
O ç dela içia 70 IC1U111 • 
Dörı defa içla IO Kanı 

Devamlı lı:Dçflk lllnlardan her d .. 
faaı için 10 lmnıt alrmr. 11...ıl. 
10 defa neıredilecck bir llln için 
140 kurul alrrıac:aktu. Bir ko1" . 
bk olm.aJı: here her utrr, kelim• 
aralanndakl boıhlklar mtlat--. 
SO bari itibar edllmlıtlr. Blr ki • 
çlllı: illa 120 barftea ibaret olıll& • 
hdır. 
Dört satırdan fu1a llw •tsr illa 
beher ıef~ne aynca on lmrq ., 
hnır. 
Küçük lltrılaım 120 harfi 1~ 
mest lhnndır. Bu miktarı secea 
illnlar aynca pul tarifime tlbl • 
dir. 

Kir.lıi Na - Postue ......... aile ,...._ 
_ .. il:reli _ .. il,.. lıılr ..,. llıi ... ,... c-u. 
lııir uı.,. 'ffrilir. Te.I 3518 ıla Afti '313 

rı...ı.ı - Oc .- lııir W w ıı..,. ll Ura,. 
labaldılara JaJu. (Meınatiret cadW üeali ... 
bk A ... ı aprt-uada. 4814 

Kireı.A .U - Me.,ilreli -'ıil1•is tı.ferla 
lıandar aile raıınıda. Maracaat: Necatilııe1 tbla 
brım..U Meçlıalaıbr .. ıwı N. D Ufwr e11&rtl-
•• ılaire J. 4ID 

Kiralıi - [.tıaf a11&,.__.. blerlferll ı... 
lorla, ıizel -ııaarb kiralık odalar. lliracaatı 
ita•• 4 ılaire • '8Z4 

Aran ıyor: 

Kasiy~r aranryor - Bayan ve bay tecrB· 
beliler tercih olunur. Ücret liyakatına &öre 
verilecektir. Bankalar caddesi lpeklı ma
ıanll Tel: 1961. 4781 

A,.,.,,., - Yeıüıe•ir .. bloriferli iki ft1& 114 
odalı lıir ..-rt•-• .,...,., Mracaat: Dil•• iti· 
talıavi. 4815 

Aronı,or - 4 yaımda lıir çonk İ<İn .. ir •ıİrelıı· 
lıiye ua-ktadrr. eass e telefoala airacaat edil· 
••İ. 4111 

İ ş verenler : 
8ir H,. t.sıöte,. -'°" -1eaite•lr Ala· 

tirk kl•arı Bola ,.rı-.. alımda c- cuu· 
ırrıı.-i .. lııeıİllll mıra~t. 4817 

Cebeci Hastanesi 
Cilt, Saç ve Zühreviye mUtehassısı 

Dr. Kemal Arıcan 
Berlin Kıliniiinden mezun. 
Cncuk Sarayı kar,ııında Halıcı 

İbrahim Ap. Tel: 3101. 
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MiLLi MODAF AA 

inıaaf malzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan: 
Keşif bedeli 1171 lira 6S kuruş olan in 

şaat malzemesi pazarlıkla satın alınacak 
tır. Pazarlığı 30-12-939 cumartesi günü sa 
at 11 dedir. Kati teminatı 175 lira 75 ku 
rnş olup şartnamesi komisyonda görülü 
Taliplerin mu;ıyyen vakitte M. M. V. Sa 

-. 
-
-
r. 

Al. Ko. da bulunmaları. (6410) 16339 

Yüz havlusu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko . 

misvonundan : . 
u 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı o 
tuz kuruıı olan on bin tane yüz havlus 
6 ikincikinun 940 cumartesi günü saat 1 
da Ankarada M. M. V .satın alma Ko. d 
a çık eksiltme suretiyle satın alınacağın 
dan isteklilerin 22S lir'lık ilk teminatlar 
ile birlikte muayyen gün ve saatte Ko. d 
bulunmaları. (64ı4) 16376 

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

o 
a 
. 
ı 

a 

Yazlık elbiselik allnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - 50000 metre havarengi yazlık elbiselik 
kumaşa muayyen günde talip çıkmadığın 
dan yeniden pazarlıkla satın alınacaktır 
Muhammen bedeli 37SOO lira olup kati te 
minat miktarı 562S liradır. Pazarlığı 28. 12 
939 perşembe günü saat 11 de hava satı 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnam 
ve evsaf 188 kuruş mukabilinde komisyon 
dan alınabilir. İsteklilerin muayyen gün 
ve saatte kati teminat ve kanuni belgeler 
ile birlikte komisyonda bulunmaları. 

-
-

n 
e 
-
i 

(6592) 16S17 

Kadm ve erkek iı~i ve bir 
memur aıamyor 

M. M. Vekaleti Hava Satın Al
mııı. Komisyonundan ı 

Akköprüde hava malzeme deposu mU 
diırl iif:ü emrinde açılan dikim evi için 100 
iU 200 kuruş yevmiyeli 28 kadın ve 12 er 
kek el işçisi, yardımcı ve dikici ile 98 lira 
ya kadar ücretli bir hesap memuru alına 
cRktır. Taliplerden ııeraiti haiz olanlar en 
sreç S.1.940 gilnüne kadar mezkQr müdürlii 
fe müracat etmeleri ilan olunur. 

-

-
-
-
. 

(6S93) 16Sl8 

ZİRAAT VEKALETİ 

3 (eşit kimyevi madde 
ahnacakhr 

Etlik Siatofajin laboratuvarı mü
dürlüğünden: 

İki bin kilo tetraklorur, iki bin ki

lo jeH\tin, beş yüz kilo gliserin 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır 

Hepsinin muhammen bedeli 7800 li
ra olup ihale 28. 12. 939 perşembe gil
nU saat ıs de Etlikte bulunan mües· 
sese binasında yapılacaktır. Teklif 
mektuplarının mezkCir gün ve saat· 
ten bir saat eveline kadar gönderil
mesi ıazımdır. Muvakkat teminat 585 
liradır. Taliplerin 2490 No.lu artır
ma ve eksiltme kanununda yazılı vav
ııfları haiz olması şarttır. Şartname 
müesseseden parasız olarak verilir. 

(6476) 16416 

P. T. VE T. MUDURLUGO 

3 JOO telefon makinesi ah nacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için muhtelif şe
hir ve kasabalarda tesis edilecek 11 o
tomatik santralla 3000 adet otomatik 
telefon maninesi kapalı zarfla eksilt

mey çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel (476.000), 

muvaklfat teminat (22790) lira olup 
eksiltmesi 10 şubat 940 cumarteı;i gü
nü saat (11.30) da Ankarada P. T. T. 
Umum Müdürlük satınalma komisyo 

nunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler, muvakkat teminat 

makbuz veya banka mektubiyle kanuni 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat (10.30) a kadar mezkur ko

misyona vereceklerdir. 
4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 

T. Levazım, İstanbulda P. T. T. Le
vazım ayniyat şübesi Müdürlüklerin
den (2380) kuruş mukabilinde veri -
lccektir. (6586) 16548 

Su tesisatı yaptırılacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - Etimesgut radyo istasyonu loj 

man binasının harici su tesisatı inşa
atı pazarlığı çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 1604,80 lira 
muvakkat teminat 120,36 lira olup pa
zarlığı 12-1-940 cuma günü saat 11 de 
Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük 
binasındaki satın alma komisyonun

da yapılacaktır. 
3 - İstekliler muvakkat teminat 

makbuz veya banka teminat mektu -
biyle kanuni vesikalarını hamilen 
mezkur gün ve saatte o komisyona 

mii raca :=ıt edecelder dir. 
4 - Şartnameler Ankarada P. T. 

T. Levazım Müdürlüğünden 4 kuruş 
mukabilinde verilir. 

(6587) 16549 

ULUS -7-

LEVAZIM A.MlRLICI Sadeyağı alınacak l 
10 kalem çelik tel haHi.t müteahhit nam ve 
hesabına askeri fabrikalar umum müdür -
lüğü merkez satın alma komisyonunca 

Et ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 29-12-1939 cuma güniı saat 14 te pazar -

Muhtelif muhabere malzemesi Alma Komisyonundan: !ıkla ihale edilecektir. Şartname parasız Marmara Oasübahr1 K. Satın Alma Komisyonundan: 

ah nacak 
ı _ Kolordu merkez birlikleri ihtiyacı olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu

lçin 30 ton sadeyağı pazarlıkla mübayaa vakkat teminat olan (120) lira ve 2490 nu
edilecektir. maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve

saikle komisyoncu ol~adrklarına ve bu İ"-
2 - Pazarlığı 29-12-939 cuma günü saat "' 

Ankara Levazım Amirliği Satın ıı de Çorluda kor satın alma komisyonun. le alakadar tüccardan olduklanna dair ti-

Cinsi 

Sığır eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 

Kilosu 

30,000 
2S,OOO 
20,000 

Tahmini Fi. 
Kuruş Sn. 

27 50 
4-0 00 
40 00 

Tutan 
Lira 
82SO 

10000 
8000 

11.k teminatı 
Lira Kr. 

26ZSO 1968 7S Alma Komiayonundan: da yapılacaktır caret odası vesikasiyle mezkur gün ve sa-

t 
3 - Talı.plerı·n bellı' gun" ve saatte komı·s atte komisyona müracaatları. 

1 - zmir müstahkem mevkii birlikleri (6S68) 
için 336 adet agrr sahra kablo arka teske- yona müracaatları. (6613) 16SS6 

16491 ı .. - Komutanlr.k deniz erlerinin ihtiyaçların.dan olup yukarda cins ve miktan ya • 
zıh uç kalem. et, b~r şartnamede ve kapalı zarf usuliyle ek!iltmeye konulmuştur. 

2 - Eksıltmesı 27/ 1. Ki.nun/939 çarşamba günü saat ıs de Izmit'te Tersane ka
pısmdaki komisyon binasında yapılacaktır. resi zincirleriyle sarma tertibatı ve çevire

cek kolu 1000 adet ağır sahra koblu dola -
bı 300 çift kablo askı tertibatı 37 çift di- 600 fon arpa ahnacak 
rek mahmuzu 10 adet emniyet kemeri 23 Ankara Levazım Amirliği Satın 
takım portatif merdiven kapalı zarf usuli-

Müteahhit nam ve hesabına 

38 kalem muhtelif salmastra 
ve saire ahnacak 

3 - Şartnamesi, Ankara'da M. M. V. Deniz müsteşarlığı levazım şubesinden ls
tanbul'da Kasımpaşa'da Dz. Lv. satın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan 131 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

lc eksiltmeye konmuşt•ır. Alma Komisyonundan: 
2 - İhalesi 27-12 939 çarşamba günü Sarıkamış garnizonunun 600 ton arpa • 

saat ıs de İzmir'de kışlada İzmir levazım sına istekli çıkmadı en son pazarlık 11-1-
1.mirliği satın alma komisyonunda yapıla - 940 perşembe günü saat 10 da Tüm. Sa. Al. 
caktır. komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bede-

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 aayılt kanunun,. tarifatı veçhile, bu 
işle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikalarmı ve yukarda yazılı ilk teminat
lariyle birlikte tanzim edecekleri teklif mektuplarııu muayyen gün ve saatten tam 
bir saat eveline kadar komisyon başkanhK'ma vermeleri. "lOlSS" (6346) 16292 

3 - Tahmin edilen tutarı 22230 lira 20 li 30.000 liradır. İlk teminatı 22SO liradır. 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
mi11yonundan : 

kuruştur. Evsaf komisyonun evsahdır. Kolordunun 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 1668 li· her garnizonunda görülebilir. 

radır, (6615) 16SS7 Tahmin edilen bedeli (2Sl0} lira olan 
38 kalem muhtelif salmastıra ve saire mü· S - Şartnamesi her gün mezkur ko

misyonda görlilebilir. 
6 .....:. İstekliler ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına dair vesika göstermok mecbu • 
riyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerine vo 
şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
ve teklif mektuplarının ihale saatinden en 
az bir saat evci komisyonda bulunacaklar-
dır. (63S6) 16299 

---------------- teahhit nam ve hcsabma Askeri Fabrika -
lar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma 

O. DEMIRYOLLARI komisyonunca 3-1-194-0 çarşamba giinü sa· 
---------------- at ıs te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart -

Muavin müfettiş ahnacak 
D. Demiryolları işletme Umum 

Müdürlüğünden : 
1- Yüksek tahsili ikmal etmiş o

lanlardan 35 yaşını geçmemiş olmak 
ve işletme merkezlerimizden öğreni • 
lecek şerait ve evsafı haiz bulunmak 

name parasız olarak komisyondn verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (188) li
ra (2S) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alikadar tüccar -
dan olduklarına dair ticaret odası vesika
siyle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (6S9S) 16Sl9 

Müteahhit nam ve hesabına 
Elektrik tesisatı 

yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan: 

Satın şartile hareket müfettişi yetişmek Ü· 8 ton Natrı"um bı" su"lfı"t alına~ak 
zere müsabaka ile muavin müfettiş .. 

1 - 1665 lira 40 kuruş keşif bedelli u
mum sıhiye deposu elektrik tesisatı açık 
eksiltmesi 27-12-939 saat 15 de Ankara Lv 
mirliği Sa. Al. Ko. nunda yapılacaktır. a 

alınacaktır. 
2- Müsabaka : Ankarada D. D. Askeri Fabrikalar Umum Mü-

Umum müdürlük merkezinde 6. ı. 940 dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-
. mi!llyonundan : 

cumartesı eünü yapılacaktır. 
2 - tik teminatı 124 lira 90 kuruştur 

r 
1 

Şartnamesi komisyonda görülür .İsteklile • 
in kanuni ve şartnamesinde yazılı vesika· 
arla birlikte belli vakitte komisyona mü-
acaatlan. (6357) 16300 r 

Et ahnacok 

İ Tahmin edilen bedeli (700) lira olan 8 
3- steklilerin sıhhi muayeneleri ton Natrium bisülfit müteahhit nam ve 

yaptırılmak üzere matlup vesaikle en hesabına Askeri Fabrikalar Umum Müdür
nihayet 4. ı. 940 tarihine kadar Hay- lüğü merkez satrn alma komisyonunca 

3-1-1940 çarşamba günü saat 14.30 da pa • 
darpaşa, Sirkeci, Ankara, Afyon, İz· zarlıkla ihale edilecektir. Şartname para

. mir, Adana, Malatya, Belıkesir, Kay- sız olarak komisyondan verilir. Talipler in 
seri ve Erzurum işletme müdürlük _ muvakkat teminat olan (52) lira (50) ku-

Satın ruş ve 2490 numııralı kanunun 2 ve 3 mııd-
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan: 

1 
z 
c 

Aydın birliğinin ihtiyacı için 66 bin ki-
o koyun veya keçi veya sığır eti kapalı 
adla eksiltmeye konmuştur. Hangisi u • 
uz olursa o cins etin ihalesi yapılacaktır. 

i 
a 

Bu üç cins ete her talip tarafından bir zarf 
çerisinde olmak üzere her üçüne de ayn 
yrı fiyat teklif edilebilir. 

İhale 28 - birincikanun - 939 perşembe 
ünü saat ıs de Aydında askeri satın al -

ma komisyonWl<la yapılacaktır. 
g 

r 
Sığır etinin muhammen bedeli 115500 1i -

adır. Keçi etinin muhammen b.edeli 115500 
radır. Koyun etinin muhammen bedeli 
6400 liradır. 

1i 
2 

r 
k 
li 

Sığır etinin ilk teminatı 1237 lira SO ku· 
uştur. Keçi etinin ilk teminatı 1237 lira SO 
uruştur. Koyun etinin ilk teminatı 1980 
radır. 
Şartnamesi Aydın'da askeri satın alma 

omisyonunda ııörülebilir .Taliplerin tek • 
f mektuplarının kanuni vesikalariyle bir
kte ihal;,den bir saat eveline kadar mak • 
uz mukabılınllc ~omlııyona verilmesi. 

k 
1i 
li 
b 

(6369) 1~309 

Arp sehriyesi alma ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

t 

ı - İhale günü talibi ı;ı\cmıyan komu· 
anhğa bağlı birlikler ihtiyacı için 96000 
ilo arpa şehriyesinin tekrar kapalı zarf
münakasası yapılacaktır. Zarflar ko • 

k 
la 
misyona 4-1-940 perşembe günü saat 10 da 
erilmiı olacaktır. Beher kilosunun mu • 
ammen fiyatı 20 kuruştur. İlk teminatı 
440 liradır. ihalesi aynı giinde yapılacak
r. İsteklilerin belli gün ve saatten bir 
aat evetine kadar Fındıklı'da Komutanlık 
a. Al. Ko. na teklif mektuplarım verme-

v 
h 
1 
tı 

5 
s 
le ri. (6464) 16397 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi&yonundan: 

Ü 
r 
p 
1 
li 
h 

300 ton yiyecek ile 4000 ton yem olmak 
zere 4-300 ton iaşe maddeleri Uzunköp -
tiden Kesan anbarına naklettirilecektir. 
azarlığı 28-12-939 perşembe günü saat 
e da yapılacaktır, Muhammen tutarı 322SO 
radır. Teminatı 4838 liradır. Şartnamesi 
er gün komisyonda görülebilir. İstekli -
rin teminat makbuz veya mektuplariyle 

anunda yazılı vesikalariyle beraber belli 
iln ve ıaatte Edlrnede Mlişiriyet daire
nde şatın alma koıniıyonuna gelmeleri. 

le 
k 
g 
si 

lerimize istida ile müracaat etmeleri delerindeki vesaikle komisyoncu olma.dık
ilan olunur. (6480) 16475 larına ve bu işle alakadar tüccardan ol -

duklanna dair ticaret odası vesikasile mez
kQr gün ve saatte komisyona nıürac~atla-

f eribOf gemisi in~ eHirileceh rı. (6S96) 16520 

D. D. Yolları Umum 
ğünden: 

Müdürlü- Müteahhit nam ve hesabına 

4 ton Klor barium ahnacak Bedeli Türk - İngiliz kredisinden 
tediye edilmek üzere 2 adet Feribat 
gemisi inşa ettirilecektir. Bu işe ait Askeri Fabrikalar Umum Mü~ 
türkçe ve İngilizce şartnameler feri- dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
bot inşaatında ehliyeti olan firmala- misyonundfm : 
ra veya kanuni mümessillerine An- Tahmin edil~rı bedeli (720) lira ol:ın 4 

ton klorbarium müteahhit nam ve hesabı -
karada Devlet Demiryolları Malzeme na Askeri Fabrikalar umum müdurlüğü 
Reisliğinden, Londrada Türkiye Se- merkez satm alma komısyonunea 3-1-1940 
f t' T' t At ı· w · d ·1 çarııamba giin.i.ı saat 14 te paı.arlıkla ihale 
are ı tcare aşe ıgın en ven e - edilecektir. Şartname parasız olarak komis 

cektir. yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi-
Şartnameyi alan firmalar teklifle - nat olan (54) lira ve 2490 numaralı kanu-

. nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komis-
rini en geç şubat 1940 nıhayetine ka yoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
dar Ankarada Devlet Demlryolları tüccardan olduklarma dair Ticaret Odası 
Umum MüdürlüğUne göndermeleri ~ vesikasiyle me:ı:kur gün ve saatte komisyo-
Hl.n olunur. («5S? S) 115547 ~ na müracaatları. (6597) 16521 

ASKERlFABRIKALAR 

Müteahhit nam ve hesabma 

25 ton Trinatrium - Fosfat 
alınacak 

1 ~ karem ko~um malzemesi 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo· 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (5800) lira olan 
13 kalem koşum malzemsi Askeri Fabrika 
]ar umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 5. 1. 1940 cuma eünü saat 
14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Sartna-

Askeri Fabrikalar Umum Mü- me parasız olarak komisyondan verilir. 
dürlüğü Merkez Satm Alma Komis Taliplerin muvakkat tem.inat olan (43S) 

lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
yonundan : delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık-

Tahmin edilen bedeli (7500) lira olan lanna ve bu iıle alakadar tüccardan ol-
25 ton trinatrium • foıfat müteahhit nam duklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
ve hesabına Askeri fabrikalar umum miJ· mezkur gün ve saatte komisyona müraca-
dürlüğü merkez satın alma komisyonunca atlan. (6S98) 16S51 
30-12-1939 cumarteı;i günü saat 11.30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa 
rasız olarak komisyondan verilir. Talip 
lerin muvakkat teminat olan (562) lira 
(SO) kuruıı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
S. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol 
madıklarma ve bu işle alllkadar tilccar 
dan olduklarına dair ticaret odsı vesik 
ıiylc mczkQr gün ve şaatte komisyona mü 

Müteahhit nam ve hesabına 

60 kalem lama demiri ve sair 
muhtelif demir malzemesi 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Sahhk (am tomruğu 
Devlet Orman İ§letmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 
1 - Eskipazar istasyonu deposun

da istifte mevcut (516) adet muadili 
(429) metre mik§p (644) desimette 
mikap çam tomruğu açık arttırma ile 
satılacaktır. 

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

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da Orman umum müdürlü
ğünde İstanbul Zonguldak Orman çe
virge müdürlüklerinde ve Karabükte 
Devlet orman işletmesi revir amirli -
ğinde görülebilir. 

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

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 29-12-1939 günü saat 11 
de Karabükteki revir merkezine mü -
racaatları .(10345 - 6432) 16391 

ORMAN UMUM MD. 

1 O muhasebeci ah nacak 
Onnan Umum Müdürlüğünden: 

Orman umum müdürlüğüne bağlı 

Pevlet ormanları i§letme revirlerinde 
çalıştırılmak üzere imtihanla on mu
hasebeci alınacaktır. 

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

2 - Taliplerin yükıek iktısat ve ti· 
caret mektebi mezunu olmaları şart
tır. 

3 - Memurin kanununun 4 üncil 
maddesindeki §eraiti haiz olmaları 
Hlzımdır. 

4· - İmtihan 10. 1. 940 çarşamba 
günü saat 10 da orman umum müdür
lüğünde ve İstanbulda Orman çevir· 
ge müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - Taliplero.!n Ankarada imtiha
na gireceklerin 9. 1. 940 akşamına ka
dar orman umum müdürlüğüne ve İs· 
tanbulda imtihana gireceklerin aynı 
gün akşamına kadar İstanbul orman 
çevirge müdürlüğüne aşağıda göste
rilen vesikalariyle müracaatları. 

a) Nüfus cüzdanı süreti, hüsnühal 
ilmühaberi, 

b) Diploma veya sureti. 
c) Askerlik vesikası veya sureti. 
d) Varsa bonservis veya suretleri. 

(6585) 16514 

A.NKA.RA V A.LlLIGl 

Tamirat yaptlnlacak 
Ankara Valiliğinden: 

aflnacak Açık eksiltmeye konulan Polatlı 
Müteahhit nam Ye hesabına kaymakam evi tamiratına talip zuhur 

(6609) 16SS2 

500 ton yulaf ahna<ak 
racaatları. (6567) 16490 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- etmedigwinden bu kere yeniden yapı • 
Ankara Levazım Amirliği Satm 1 h 1 k 

Alma Komisyonundan: 10 kalem (elik fe a at almaca lüğü Merkez Satın Alma Komisyo - lan keşif ve şartname ile tekrar açık 
nundan: eksiltmeye konulmuştur. 

SOO Ton yulaf pazarhklıı. ıatm alınacak-
r. Tahmin bedeli 36200 liradır. İlk temi· Askeri Fabrikalar Umum Mü Tahmin edilen bedeli (12887) lira odan Muhammen bedeli (2221) lira 6 ku-
atı 271S liradır. Şartnamesi her gün ko- dürlüğü Merkez Satm Alma Komis 60 kalem lama .demiri ve sair muhtelif de- ruş muvakkat teminatı (166) lira 60 

tı 

n 
m isyondıı. görülebilir. Pazarlığı 3-1-940 çar- d mir malzemesi müteahhit nam ve hesabına 

mba ıünü ıaat 10 da Lülcburıazda as- ı yonun. an : askeri fabrikalar umum müdürlüğü mer - kuruştur. 
şa 

eri satın alma komisyonunda yapılacak • Tahmın edılen bedeli (1500) lir& olan kez satın alma komisyonunca 11-1-1940 İhalesi 8-1-940 pazartesi günü vila-k 
tı 

r. (6611) 15S54 pcrıembe günü saat 14 de pazarlıkla iha • d · • .. • d I k 
le olilecektir. Şartname parasız olarak ko- yet aımı encumenın e yapı aca tır. 

Sığır 
Ankara Levazım Amirliği 

eti ah nacak 
Satın Alma Komisyonundan: 

misyondan verilir. Taliplerin muvakkat Taliplerin ihale günü teminat ve ve • 
teminat olan (966) lira (S3) kurus ve 2490 sikalariyle birlikte daimi encümene 
numaralı kanunun Z ve 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu ve şartnameyi görmek istiyenlerin de 
işle alakadar tüccardan olduklarına dair her gün encümen kalemine müraca • 

1 
'kt 1 yazılı sıgwır ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ve ı atları ilan olunur. (6561) 16502 

1 - Mü$tahkem mevki Ezine birlik eri ihtiyacı için a~ğıda mı ar a.rı saatte komisyona müracaatları. 
etleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. (6629) 16566 

2 - İhalesi 10-1-940 sah günü hizalarında yazılı saatlerde Çanakkale müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin göaterilen teminat akçaları ve ihale kanununun 2 : 3 üncü madde • 
eritıdekei vesaikle birlikte en az ihale aaa tından bir saat cvel zarflarını komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lüzumu ilan olunur. (6610) 165S3 
J 

8 kalem makara ve iplik ahnaca~ 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

Kilo 
80.000 
50.000 

M. Fiyat 
Kr. St. 

M. Teminatı 
Lira Kr. 

Tutarı 
Lira Kr. 
22000 00 
137SO 00 

!hale saatlan miıyonundan: 
27 so 115so oo 
27 50 931 00 

Sığır eti ah nacak 
Ankara Leva:ı:ıın Amirliği Satın \lma Komisyonunrlanı 

Tutarı Miktarı M. Tem. ihale T. Eksiltmenin Erzakın 
Lira Kr. Ton Lira Kr. nevi cinsi 
19600 70 1470 10-1-1940 K. Zarf Sığır etl 
16200 60 1216 10-1.1940 .. 16 .. 
16200 60 1215 ıı-ı - 1!>40 .. ıs ., 
24300 90 1822 11 -1-1940 .. 16 ,, 

11 de 
ıs de 

Günü 

Çarşamba 

Perşembe 

2000 Adet 3 Kath Haki Saraç ipliği 25 No. 

150 ,, 3 ,, Beyaz Saraç ipliği 25 No. 

ısoc ,, 3 ,, Gri Saraç ipliği 25 No. 

2000 u 3 ,, S.ıı·ı Çirişli saraç ipliği 18 No. 

500 paket 2 ,, Keten Saraç ipliği 
200 ,, 3 ,, Keten Saraç İpliği 
700 Adet 40 No. Beyaz Zincirli Makara (914 Metrelik) 

8000 ,, 40 Uo. Siyah veya haki Makara (914 metrelik ve 

makara markasından olacaktır.) 

beyaz 

1 - Tümen birliklerinin mayıs - 940 sonuna ka<lar ihtiyacı olan sığır etlerine 22-
11-939 talip çıl·madı~mdan yeniden eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bt.dell (6719) lira olan cins ve miktarı yukarıda yazılı sekiz kalem 

2 - İhale günü ve saatt yukarıda gösterilen gün ve sa atında yapıl.ı ~~ıctır. makar a ve iplikler Askeri fabrikalar umum müdürlüğli merkez satın alma komisyo -
3 - Miktar tutarı muvakkat teminatı yukarıda yazılmıştır. Evsaf ve şartnamesini nunca S-1-1940 cuma günü nat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname p1rısıı: 

görmek istiyenler her giin Vizede askeri satın alma komisyonunda mesai saatı dahilin- ı olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (S03) lira. (93) kuruş 
de görebilirler. ve 2490 numarah kanun.un 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle komiıyoncu olmadıklarını 

4 - Talip olacaklar teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evci komi«yona ve bu işle alakadar tüccardan olduklıırına dair ticaret odası vesikasiyle mezkiır g\ın 
vermeleri ilan olunur. (61512) 16555 vt saatte komisyona müracaatları. (6628) 16S65 

ANKARA BELEDiYESi 

Otomobil lastikleri ahnatak 
Ankara Belediyesinden: 

1- Temizlik kamyonları için alına
cak olan 8 adet iç ve 8 adet dış lastik
leri pazarlıkla alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli 1400 liradır. 
3- Muvakkat teminat 210 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyenle-

rin her gün encümen kalemine ve is. 
teklilerin de 29/ 12/ 939 cuma günü sa
at 10,30 da belediye encümenine mü-
racaatları. (6618) 16559 

Müteahhit nam ve 

hesabına ot ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 

1- Temizlik ve sıhhat işleri hayva
natı için alınacak olan (54,020) kilo 
kuru yemlik ot on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 2701 liradır. 

3- Muvakkat teminat (202) lira 
(58) kuruştur. 

4- Şartnamesini görmek isteyenle
rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 12/ 11940 cuma günü sa
at 10,30 da belediye encümenine mü-
racaatları. (6619) 16560 

Fidan alınacak 
Ankara Belediyeainden: 

1- Şehir bahçeleri için alınacak o
lan 13980 lira kıymeti muhammeneli 
ağaç ve muhtelif cins süs fidanları on 
beş gün müddetle kapalı zarf usulile 
ekailtmeye konulmuştur. 

2- İhalesi 1211/940 cuma günü sa
at 11 de yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 
(50) kuruştur. 

(1048) lira 

4- Şartname ve listeıini görmek 
isteyenlerin her gün encümen kalemi
ne müracaat eylemeleri ve isteklilerin 
de ihale günü olan 1211/ 940 cuma gü· 
nü saat ona kadar teklif mektuplarını 
encümene vermeleri ilan olunur. 

(6620) 16561 

30 lüp klor gaıı ahnacak 
Ankara Belediyeainden: 

1- Sıı işleri için alınacak olan 30 
tüp klor gazi on beş gün müddetle 
açık ek~iltmeye konulmu~tur. 

2- Muhammen kıymeti (535) lira 
(69) kuruştur. 

3- Muvakkat teminat (40) lira (18) 
kuru~tur. 

4- Şartnamesini görmek isteyenle· 
rin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 12/ 1 940 cuma günü sa
at 10,30 da beJediye encümenine mü-
racaatları. (6621) 16562 

8 ka!em ma~zeme ahna· ak 
Ankara Belediyesinden: 

1- Su işleri anbar ihtiyacı iç in ah
nacak olan 8 kalem malzeme on beş 
gün mtiddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2- Muhammen kıymeti (151 7) lira 
(30) kuruştur. 

3- Muvakkat teminat (113) lira 
(80) kuruştur. 

4- Şartname ve malzeme listesini 
görmek isteyenlerin hergün encümen 
kalemine ve isteklilerin d(: 1211/ 940 
cuma günü saat 10,30 da belediye en
cümenine müracaatları. 

(6622) 16553 

37 kafem malreme alma(ak 
Ankara Belediyesinden: 

1- Su işleri için alınacak olan 37 
kalem malzeme on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli {1909) lira 
(20) kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (143) lira 
(19) kuruştur. 

4- Şartname ve malze!11e listesini 
görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 12/ 11940 

1 

cuma günü saat 10,30 da belediye en
cümenine müracaatları. 

(6623) 16564 
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.:::JJıııııııııııı=ıııııııııııı~ı: ı ııııırııı;ı;~ ı ı ııı11;.ı;,1;1iı::;,;;;111:;:1:11:11::~:: : ;: : :l:ı:~f i:;iii~iil;11:111!!tı:~ıfti111111111111rıııııııııııııırıı:ııı!11111111111!11;11111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
§ F O S F A R S O L , kanm en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklo.rı tazeliyerek çoğaltır. = 
!': Tatlı iştah temin eder. Vücuda devamlı gençlık, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi :::: 
E: buhranları, uykusuzluğu giderir. Muannit inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, :::: 
:= Zatürrieye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta ta· § := yanı hayret faydalar temin eder. := 
:: • • FOS FARS O L'ün: Diğer biitün kuvet ~unıplarmdan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE = 
§ KAN KlJVET JSTIHA ŞURUBlJ KAN, KUVET, IŞTIHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göı- § 
:= ' ' ~ termesidir.... Srhat Vekaletinin resmi müsaadesini ha.iz :lır HE.r eczanede bulunur. = 
~1111111111111111111111111:11111111111 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;ıııııırııııııııııı!ııııııııırı:ııııııı:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:-

Yavrunuz saadetinizdir ... HAVA KURUMU 

Deri ve barsak sahşı 
Türk Hava Kurumu Ankara Şu- , 

besinden : 
Ankara şehir ve köylerinden şube

mizce toplattırılacak kurban derileri 
ve bağırsakları 6 kanunusani 1940 cu
martesi günü saat on dört buçukta 
Ankarada Hava Kurumu binasında a
çık artırma ile satılacaktır. Şartna -
mesi Ankara, İstanbul ve İzmir Hava 
Kurumu şubelerinde vardır. Taliple
rin ihale günü teminatlarile birlikte 
müracaatları. 4765 

Meslek kursları 
Akıam Sanat Okulu Direktörlü

fünden: 
j . . ,- . . . . ... . . 

Okulumuzun muhtelif meslek kurs --- -------- ---------------------------

lan 1 Kinunusani 1940 pazartesi gü- ~~---------· «======================================~ 

Omm sürbüz ·.-. aıhatli yetlfimiı tabiatın tıpkı bir ya'n'U gibi 

aineainde yetiıtirditi aaf ve normal cıda ile mümkündür. Her 

anne tabiatm inaanlara bahtettifi bu kudret güzellifinden 

iatifadeyi geri bırakmamalıdır. 

ÇAPAMARKA 
Müatahzaratında bu ha ... tamamen mevcuttur 

Beıiktaı ÇAPAMARKA Tarihi teaiai 1915 

nil yeni ders yılı mesaisine başlıyaca-
ğından eski talebenin kayıtlarını tec
did etmelerini ve yeniden kaydedil
mek istiyenlerin her gün sabahleyin 
(9) dan akşam (17) ye kadar okul ida
resine müracaatları ilin olunur. 

(6509) 16445 

Veznedar aranıyor 
Ankarada tanınmıJ bir müessesede 

çalıştırılmak üzere bir veznedara ihti
yaç vardır. 

İki bin liralık nakit veya ipotek ke
faleti ve yahut banka teminat mektu
bu vermesi Uizımdır. İsteklilerin şim
diye kadar bulundukları işleri de gös
terecek tekilde ve kendi el yazılariy
la yazılı birer mektupla fotoğrafları
nı 47 numaralı posta kutusuna gön-
dermeleri. 4800 

KUTLU 
Bugiinden itibaren fevkalade 
program: 
1 • Müzik - C a s 
2 • Rosnay'a bayan Revüsü 

(6 bayan) 
3 • Paul Smith Amerika'nm 

meıhur zenci Tenor ıantözü 
4 • Bayan Piri aolo numaralan 
5 • Bayan Mery Gee caz ıantözü 
6 • Y ılbatı için zengin kotyon 

ve muhtelif aürprizler. 

Tuvaletinizi yaparken 

Pudra altma daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı ımıııkr tu
tar ve akmasına mini olur. 
Yağlı ve yağıız olan tüp ve 

KUVVET ÖZÜ 

FINDIK , 
Fındık satış Kooperatifleri Birli

ğinin hususi anbalajlar dahilinde 
hazırladığı kabuklu ve kabuksuz 
fındığı çok ucuz olarak 

Ankara Memurlar Kooperatifi 

Mağazalarında bulursunuz 

vazolan var 73,0:;,8"= - _..,.... __ ___,.....,,.-......... ...---~-------------='-"'= 

.................................................... 
Nadide Pırlanta 
TEKTAŞ 

..ıııııııııııııııııııırıııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11ı.. 

~ İMREN LOKANTASI ~ - -- -- -§ 940 yllba1ın1 salonumuzda ge~iriniı § - -
17 1/ 2 kıratlık kuıunıuz çok § Pogani orkeatruı 1 inci4'cemani Bayan Lili, tantöz Bayan § 

temiz bir tek tat pırlanta yüzük S lren'in iıtirakiyle ve yeni programlariyle sizlere unutulmaz : 
ve 5 1/ 2 kıratlık çok temiz bir : bir gece yaşatacaklardır S 
çift küpe İstanbul Sandal Be • - S Bir kamyon ve bir kapah 

kamyonet ahnacaktır 
Malatya Bez ve iplik Fabrikaır T. A. Şirketinden: 

destanında tethir edilmektedir. E DANS, KOTİYON EGLENCELER = 
YıJbafl için 28 Birinci kanun 1939 perşembe § Zengin bir liste ile yemek 350 kuru~, meırubat hariç. --= 

günü saat ikide müzayede ile : Masalarmızı evelden tutunuz. Tel: 2155 : 

Malatyada teslim edilmek üzere evsaf ve fiatlarını 15 ikinci klnun ta
rihine kadar Malatya Bez ve İplik Fabrikaları Türk Anonim Şirketine bil-

~maubrm~~md~~~t~uLJ ~··-~-~-'~_!_2_.~-~-~_'''-''_''_''_'''_''_''-'''-''_'!_.!_.~_''-'' _.,_ıı_ıı_ıı_ı_ıı_ıı_ı_ıı_ıı_ıı_ı_ıı_ıı_ıı_ı_ıı_ıı_ıı_ı_ıı_ıı_ı_ıı_ıı_ıı_ı_ıı_ıı_ıı_ı_ıı_ıı_ı_ıı_ıı_ıı_ı_ıı_ıı_ıı_ı_ıı_ıı_ı_ıı~ıl,. 

dirmeleri. 4750 Kirahk 2 ve 5 odah daireler 
Za1i - 1130. 1131 dere .. --. l11aııMJ f, . .alllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.. Emniyet Abidesine be• dakika mesafe-

tiltlil li-iadea alqı b,Mtiiim .... debıuıe•İ• : I GEÇiDİ : de Jandarma mektebi yanında Nazlı apar-
.,... -1ıteııtn nrilea tareti .ı. b1tıoı..ttv Ta· : AŞK RESM : tr~nda blitün konforu haiz iki ve bes 
ai.ai çıbncainadea eı.lıüiaia laiibıi yvlıtv. : Simon Simon : ôdah daireler kiralıktır. Saat 17. ne .2.0 ara 
lttankl latilılal li••i -.nıılarıaun 302 $eril _ - ırnda 1063 numaraya telefon edılebılır. 
H.:hıai s.,... 4811 .,11111111111111111111111111111111111111,. 4752 

11 J O H N D E E R E,, 
ZİRAAT MAKİNELERİ 

Yüksek iıtihır'll için u zun zaman tecrübeıi olarak hazırlanan 
Pamuk, Çayır, hububat kombinalan 

"John Deere" tuamıf temin eder - çok it görür 

Türkiye umumi vekili 
Ticaret Türk Anoni r-- Şirketi ( TITAŞ )' 

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

Dr. SITKI FIRAT 
•• 

birinci GQ Z Hıatalıklan 
sınıf mütehasaıaı 
İstanbul Haydarpaıa hastanesi sabık 
&'ÖZ mütehusrsr ve Gülhane hastanesi 
sabık &'ÖZ ha, muavini. Muayene: aa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 Tel: 3592 4306 

Elektrik cereyanı kesilecek 
Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 
Zaruri bir tamiratın icraıı için 28-12-939 perşembe günü aa

bah ıaat 8 den 12,30 a ve 14 den 16 ya kadar Yenişehir'deld 
Yüksel caddesi, Onoyluk sokağı, inkılap sokağı, Bayrndır sokağı 
ve Okula sokaklarından elektrik cereyanının kesileceğini ıaym 
abonelerimize ilin olunur. 4811 

ANKARA "GAR,, GAZİNO:J 

Meşhur "MARKOBABEN,, orkesfrasımn itfrakile 
Her cumartesi ve pazar günleri saat 16,30 dan (19) a kadar 

- DANSLI CAY -
YILBAŞİ REVEYYONU 

için mualannızın şimdiden tutulmasını dileriz. 
Meırubat tarifelerinde defitiklik yoktur. 4770 

-;===========================================================~ 

YENi SiNEMA HALK SINEMASI 
BU GÜN BU GECE Bucün Bua-ece 

Aılı: - Dana - Caz ve muaikl pheserl Eanr • heyecan ve macera filmi 

AŞKIN ZAFERi 
Bq Rollerde 

Pat Pateraon - Leo Carillo 
Seanalar 

.4.30 • 115.30 - 18.30 - Gece 21 de 

Umumi arzu üzerine yalnız 4.30 

EBEDiYEN SENiNiM 

Şandunun son dnayeti 
Baı rolde: Bela Luıoei 

Seanalar: 
14,30 - 115,30 - 18,30 cece 21 de 

12,15 te halk matln~i 

SEN YUMRCAUK 
Sirley Temple 

Telefon 1131 

SUS SINEMASI 
Bu Gün Bu Gece 

Türkçe ıözlü büyük heyecan 

ve macera filmi 

TARZAN ve OGLU 
Seanslar: 

14 - Hl - 18 gece 20,30 da 
12 de ucuz halk matinesi 
Telefon: 3589 

~====================================================================~ 


