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Milli _,,efimizin Kayseri' de tetkik eri 
Ha 1 kın coşkun tezahürleri arasında Geniş bir tetkik seyahatinden dönen 

• 

lnönü tayyare fabrikasını Sıhat Yeki 1 im izin 
gazetemize beyanatı 

ve kombinayı ziyaret elli 
11 Halkımıx sıhatin kıymetini öğrenmiştir ,, 

"her yerde hekim arıyor, çeşitli mütehassıs istiyor,, 
Sıhat· ve İçtimai Muavenet Vekilimiz Dr. HulUsi Alataş'm 

şark ve cenup Anadolusu mmtakasında geniş bir tetkik seyaha
ti yaptıktan sonra şehrimize döndüğünü haber vermiştik. Bir 
muharririmiz, dün Vekilimizi ziyaret etmiş ve tetkiklerinden 
edindiği intıbaları rica etmiştir. B. HulUsi Alataş tetkik ettiği 
yerlerdeki halknnızm sağlrk vaziyeti ve sıhat müesseselerimi • 

Sıhat ve içtimai Muavenet Vekili zin faaliyeti hakkında şu beyanatta bulunmuştur: 

Milli Şefimiz bugün Malatya'da 
doktor Hulun Alataı .. _ Seyahate Erzincan'dan başla----·---·--------

dım. Tercan'da zelzele mıntakasını 1 

C 
gezdim. Sırasivle Erzurum, Diyarba-

H P kır, EH.zığ, 1.ialatya, Antep, Maraş, 
Kayseri, 26 a.a. 

Reısıcümhur İs-
met 1nonil bu &a 

bah saat 9,05 de hu
susi trenleri ile 
şetırimize gelmiş -
tir. Etraf karlı ve 
hava soğuktu. 

Milli Şef istas
yonda \•ali, kolor -
du kumandanı, 
Parti müfettişi, 
Parti ve belediye 
reisleriyle sivil ve 
askeri erkan, mil -

,-. - 7 ~~" 
lundu. Buradan 
tayyare fabrikası -
nı ve sonra Parti 
binasını ıereflen • 
diren Cürnhurrei • 

• • • Hatay, Adana, Mersin ve Niğde vila-
yetlerimizdeki aıht müesseseleri bi-

M e C 11• S rer birer gözden geçirdim; ve bütün 
buralardan çok iyi intıbalarla ayrıl
dım. Sıht müesseselerimizin, ellerinde 

simiz halk mümes • 
sillerini kabul ede
rek dileklerini u· d bulunan vesaitten hami istifade ede-

g ru p un a rek muhtaç!.ar~. yardım etmekte ol -
duklarını gordum. 

zun uzadıya dinle- C. H. Partisi B. M. Meclisi grupu 
diler. Halıcılar, dün "26-12-1939" reis vekili Hasan Sa
pastırmacılar, tu - ka'nın riyasetinde mutat içtimaını ak
hafiyeciler, çiftçi · detti: 
Jer, tabaklar, ayak- Ruznamede hükümetçe alınması la· 
kabıcılar, isafını zımgelen bazı tedbirler hakkında Ma-
iatedikleri ricala • (Sonu s incı sayfada) 

Sıtma ve tr2.hom mücadele teıki
latlarımızın da çok iyi ve muvaffak 
çalışıılarına yerlerinde şahit oldum. 
Bazı yerlerde bina itibariyle, bazı yer
lerde mütehassıs itibariyle sıkıntılar 
vardır. Vekalet, bunları da izale et

(Sonu S inci sayfada) 
rını arzettiler. Mil-

esseseler, bankalar -----------------------------
müdürleri milli te- 11 Şefimiz, Kayse-

ri kadınlarının iı 
şekküller mümes • 
silleri, mektcplUe"' hayatına ve umu-
vc kesif bir halk mi hayata girmek-
tabakası tarafın . te geçikmemeleri 
cıan istıkbal olun- Kayaeri'Jen güzel bir sörünüı ~e ku: !ıiOCU 1 ıffi 
muştur. ılk mektepten aon-

llk ziyaret ettikleri viHiyct kona -ı dükkanlarını kapı yarak dizilmiş olan/ ra tahsile devam etmeleri lüzumu ü
ğına kadar olan ve baştan b~a bay- halk cümhurretsimize candan hür- zerinde ehemiyetle durdular. 
rakJarla süslenmi! olan güzergahta 1 nıet ve muhabbe: tezahür]erinde bu -1 (Sonu S inci sayfada) 

Hakikt . 
kıymetlerimizle 
tanınmak! 

F ailh Rılkı AT AY 
Dünkü "Ulua" gazetesi Nevyork 

sergisindeki bir meraaim esnasmda 
Türkiye'ye dair nutuk söyliyen bir 
muharririn, samimi olduğu kadar 
dost ve olgun fikirlerini naklet• 
mittir. Beylik medih edebiyatı ile, 
kafada yuğrulan ve içten gelen söz
ler arasında hemen hissolunan de -
rin bir fark vardır. Dünkü Amerika 
bizi ezbere hicveden türk dü§man
lığı ne§riyatının memleketi idi. Bu
günkü Amerika'da bizi tanıyanların 
gittikçe artmakta olduğunu görü
yoruz. Tanınmak, iyi kötü hakikati
mizle, olduğumuz gibi tanınmak: 
bizim garp alemi mütefekkirlerin
den istediğimiz budur. 

Nutku söyliyen muharrir, bizi 
Yunanistan'da, muhacir rumlar ve 
ermeniler vasıtası ile, sevmeğe baı· 
)amıştır: "Şark'ta ve Yakm •§ark-
ta, dünyanın bütün dinleri türle ida
resi altmda yaıamağa imkan bul
mu§, bütün ekalliyetler düşünce ser
bestliğinden ve inkişaf hakkından 
istifade etmi~lerdir.,, Hatibe göre, 
türk pavyonunda tolerans esasları
nın ifadesine chemiyet verilmek çok 
yerinde olmuştur: "Bu esaslar türk
lük için yeni bir §ey değildir. Fakat 
harici alem bunu anlıyamamı§tı. 
Çünkü türklere ait her hakikat tür
lü türlü taııssupların, esassız fikir
lerin, tasni ve tahrif edilmif tarih
lerin yıkıntıları altında asırlarca 
gizli kalmıştır.,, 

Hatip, Türkiye'nin dünyaya yeni 
hakikatler öğretecek mevkide oldu
ğunu söyledikten sonra, "çünkü di
yor, fikir ve ruh hüriyetine i.it her 
§ey ka)·bolmıı.k Ü7.t"rf'dir. Türkiye 
emperyalizmin ihtiraıılarından ken· 
dini tamamiyle kurtarmıt vp türk
lerin büyük hayat enerjileri barıf 
ideallerine ve yeni kıymetler ya· 

Sıfırın altında 25 derecede 

muharebe devam ediyor 

SOVYET TAYYARELERİ 

Birçok Fin şehirlerini 
bom ardıman ettiler 

Helsinki, 26 a.a. - Helsinki mıntakasmda sıfırın altında 25 
derece ve orta ve şimal Finlandiyasmda ise dnha şiddetli olan 
soğuk yüzünden cephe harekatı ağırlaşmıştır. 
--------·------ Sovyetlerin dün yaptıkları hava 

h la d j baskınlarından münhasıran sivil halk Vekiller eye ın e müteessir olmuştur. Helsinkiye 50 ki
lometre mesafede bulunan 7000 nüfus-

İcra Vekilleri Hey'eti dün saat 11 Ju küçük Borgö şehrinde 9 ölü ve 30 
de Başvekalet dairesinde Başvekil yaralı vardır. Stratejik hiç bir ehemi
doktor Refik Saydam'ın riyasetinde yeti olmıyan bu şehir mahza büyük 
toplanarak müzakerede bulunmuştur. (Sonu 3 üncü sayfada) 

Atatürk koıusu bugün yapıhyor 

ratmağa hasredilmi§tir.,, 

1 
, 

(Sonu S inci sayfada) 
Geçen seneki Atatürk kO§usundan bir görünüı 

(Yazısı Sinci sayfada) 

Garp cephe.inde alman fOPfU•U tarafından harap edilen bir binada 
fr'11latZ. a•kerleri 

Majino hattında 
Noel bayramında 

Almanlar oldukça şiddetli 
bazı taarruzlar yaptılar 

Paris, 26 a.a. - Askeri vaziyet hakkında Havas ajansı aşa -
ğıdaki malUmatı vermektedir: 

Alman piyadesi Noel günü bilhassa mütecaviz olmuştur. 
Almanlar sabahın erkeninden birçok keşif ve devriye hareka
tında bulunmuşlardır. Bu harekat bilhassa Moselle'in şark mın
takasında inkişaf etmiştir. 

Kıral Karol 
hudutta 

Noeli bu yıl askerleri 

arasında geçirdi 
Bükreş, 26 a.a. - Rador ajanıı teb

liğ ediyor: 
Kıral Karol, noel yortusunu, garp 

hududundaki askerleri arasında Ora· 
dia Cluj mıntakasında geçirmiıtir. 
Anane icabı, herkes noel yortuıunu 
kendi ailesi efradı arasında geçirmeıl 
icabettiğinden, Kırat Karol da noeli, 
büyük ailesinin, ordusunun harimin
de kutlamıştır. Kırat bu hareketiyle, 

(Sonu 5 incı sayfada) 

C. H. P. Umumi 

İdare Heyetinde 
Cümnuriyet Halk Partisi U

mumi İdare Heyeti, dün öğle
den evel haftalık mutat top
lantısını yapmış ve Partiyi Hgi
lendiren mesail üzerinde görü
şerek kararlar vermiştir. 

Sabahın dördünde alınanlar küçilk 1 
ormana karşı oldukça şiddetli bir ta-
arruzda bulunmuşlardır. Bu teşebbüs Batan 
mutat olduğu üzere topçu hazırlığ! 
ile yapılmıştır. Saat dörtten bef bu
çuğa kadar, tüfek sesleri ve obüs ve 
torpil infilakları sabahın aiıli alaca 21 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Kızılırmak vapurl nda 
kişi bulunuyordu 

os ooa o a1ltlNJlJIS o ıoıs:ıa~ 

Milli Şefimizin 
Erzurum seyahati 

Milli Şefimizin Erzuntm seya
hatine dair Nasuhi Baydar'm 
yazdığı intıbalann sonuncusu 
bugün ikinci sayfamı1dadır. 

Şimdiye kadar kimsenin kurtulduğuna 
dair hiç bir haber ahnamamıştır 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Kırzade kumpanyasına ait Kı

zılırmak vapurunun Sinop önünde battığı mahimdur. Bugün 
buradaki alakadarlara gelen malumata göre bu feci hadise şöyle 
olmuştur : 
Kızılırmak var.uru lzmirde Çam- mi sırııs\,yle Akc;eşehir, Ereğli, Fi1-

a1tı memlehasından mühinı mikdar 't yos, Amasra, İnebolu ve Misdere 
tuz aldıktan 90nra lstanbuldan geçe· yük çıkarmıştır. Ayın 21 inde hava 
rek bunu muhtelit limanlara boşalt- ş:ddetli bir hal aldığından Misderede 
mak üzere Karadenize açılmııtır. Ge- (Sonu Sinci sayfada) 
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Erzurum yolunda : 

Bir fabrika ve bir şehir 

5 imdiki Frar.sız kabinesinde 

mühimmat nazırı olan eski 
demiryollar umumi müdürü Paul 
La try, erkek Mnatı yahud er ı~ı 
diye terclime edebileceğimiz kıy
metli eserinde, münakale davasının 
bütün beşeri davaların temeli oldu
ğunu iddia eder. Meşhur fransız tef
kilatçısı yerden göğe kadar haklı· 
dır. Diyar.bakır'da buğday bolluğu

nun kıtlık çeken Konya'da ne ehe
miyeti olabilirdi : ıayet bu iki mın
taka arasında nakil vasıtası bulun
ma53ydı? Her türlü münakale 1ekil
leri. ve bunlar arasında da - bizim
ki cibi ıenit ve yoJları az olan mem
leketlerde - en mazbutu telakki e
deceğimiz şimendiferler, iktısadt 
ve içtimai muvazeneyi temin ede
rek, birçok davftların ya zuhur et· 
melerine set çekmiıler, yahut mev
cut iseler, hallolunmalarını temin 
etmiılerdir. Türkiye'de, bugün, bü
tün millet fertlerinin istisnasız ve 
hararetle taraftan oldukları demir
yolu politikaının el ile tutulabile
cek kadar bariz ve her nevi muvaf
fakiyetlere imkin venniı olduğunu 
görmek için Ankara'dan Erzurum'a 
kadar gitmek kafidir. Fakat, demir
yollarının bilvasıta tahakkuk ettir
dikleri faydalar da varınıı: Sıvaa 
tehrinin çehresini detfıtiren cer a
tölyesi gibi ••• 

Uç eene evet, afaçlann yapraklı 
n çiçeklerin renkli oldufu sihirkar 
bir mevsimde uğramıı olduğum Sı
VM'ın manzarası iptidai idi. DUn
kil yuımda Sıvas'ı bayii methettim: 
çUnkU, kasvetli kııın rapna Sı
ns'ta her ıeY ruhu okıuyordu. Bu 
deffpnede cer atalynfnin bUyUk bir 
1d11eal oldupnu kabul etmek lhım
tbr. Bakınu, neden? 

- Lokomotif, yolcu ve yUk n
pu tamir, ve pek m.tıdut buı 
parçalan hariçten cetlrlJmek aure
tl1I• yek vaconu lnp etmelı: malı:· 
adiyle teala olunan bu at81yeye -
lıtenenls fabrikaya deyinb -
6.300.000 lira aarfolunmuıtur. Bu 
ye~n içinde tezglhlann bedeli da
hllte de lnp olunan binaların -
ıte.000 metre murabbaı aaha için
de - 48.000 metre murabbaı aran 
lyal ettlji dGf&nGleoek olana mey
dana ıetlrilmlt otan ner1n bUytık· 
lllU kolayca anlatılır. Fakat, bu hu
susta daha eseılı bir fikir edinil
mesi için ban rakamlar vereyim. 
Cır atölyesinin kurulmasında: 

2700 Ton yüksek fınn çimen-
tosu; 

2500 ton Portland çlmentoau; 
3900 ton demir lnp; 
2300 ton betonarme demiri : 

2.212.000 Tuğla 
aarfolunmuı ve 
144.436 İşçi; 
396.122 Amele 
yövmiyesi ödenmiştir. 

Cer atölyesini, makineler önUnde 
fazla durmayıp ambar nevinden ba· 
sı kısımlarını da ihmal ederek, an
cak iki buçuk saatte gezebildik. 
Rakamları ve teknlk tabirleri ıı

ralamağa devam ediyorum: 
Muharrik kuvet ve ı§ık tesisatı: 

Saatte 12 ton buhar istihsal eden üç 
kazan. Her biri altışar bin voltluk 
ve 1500 kilovat cereyan temin eden 
iki tUrbo-jcneratör. Elektrik cere
yanı atölyenin üç ayrı yerinde bu
lunan transformatörlere gider ve 
bunlarda 380 voltluk cereyana tah
vil olunduktan sonra tevzi tablola
rı vaııtasiyle her tezgaha ayrı kab
lolarla gönderihr. Işık cereyanı 220 
v .. 240 voltlukt. .ır. 

Namhi BAYDAR 
Atölye tam randımanla çalıştığı 

zaman 700 kadar mühendis, me
mur ve itçisi olacaktır. Bu mühen
dis, memur ve iıçiler için ıimdiden 
birçok meıkenler inşa edilmiıse de 
bundan sonra in~a edilecek olanlarla 
birkaç büyük mahalle - modern 
mahalle - ıehre inzimam edecek
tir. 

Bu kadar mühendis, memur ve iş
çinin Sıvas piyasasına her ay 70-80 
bin, yani senede bir milyon lira bı
rakacağını tahmin etmez misiniz? 
Halbuki, fabrika idaresinin de aynı 
piyasadan pek çok şey tedarik ede
ceği muhakkaktır. Şu halde? Şu 
halde, cer atölyesi Sıvas şehri eko
nomisinde ehemiyetli bir kalkınma 
unsuru vazifesi görmeğe namzettir. 
Atölyenin, inıa devresinde icra et
miş olduğu tesirler - yukarıda i
ıaret ettiğim gibi - ıehrin çehre
sinde haylı değişiklik yapmış, kısa 
itletme devresinin tesirleri ise umu
mi hayatta gimdiden belirmeğe bat
lamııtır. 

Bazıları, atölye Sıvas'ta mesken 
kiralarını yükaeltti, diyorlar. Atöl
yenin yaptıracağı binalar tamamla
nıncıya kadar bu pahalılık: devam 
edecek ve sonra biraz hafifliyecek
tir. Biru, zira medeniyet daima pa
halıdır. Nisbi pahalılıktan ıikiyet 
edenlere sormalı : 

- Medeni vasıtalara malik bir 
tchirde, kuancınızdan ancak bir 
kısmını tuarruf ederek oturmak mı 
istersiniz, yoksa yolsuz, ıinemuız, 
elektribiz, radyosuz, mektepıiz, 
kütüphanesiz, gazetesiz, eğlencesiz 
bir kasaba hayatına razı olarak as
gari murafla geçinmeği mi tercih 
edersiniz? 

Medeniyetin manbını anlamıt o
lanlar: 

- İnsan gibi yapmak nebat gibl 
yapmaktan, her ne pahası$ olur
sa olsun, evlldır, diyeceklerdir. 

Fakat, dün aqamki danalı çayda 
gördUfilm Sıvaalı münevverler a
rasında da, bu güzel §ehrin diğer 
sakinleri araeında da tahmin ede
mem ki neı.tl hayata iltifat ede
cek bir tek kiti bulunsun. 

Ankara'ya d8nllyoruz. Bu bir baf
taıı1r ..,abat heptmtsde en gtın1 

intıbaları bırakmııtır. Milli Şe
fimiz neıelidir. O'nun neıesinde tek 
lmll it bqında, yolda, eğlencede, 
mesut, mllreff eb, istikbalinden e
min .,ardlllU milletinin vahdetidir. 

Şehrimize gelen 
ve giden Valiler 

Bir kaç ıUndenberi lehrimlsde bulan • 
makta olaa Jlaniu dllıi BB. Faik TllrelL 
Urfa vlllsl Kbım Demirel, Antep 
vUiıl Cavit Unver memuriyetlerei ba
tına sltmelc üzere eehrlmlzden amlmıı -
lardır. Balıkesir vilisi Recai Güreli, Bur
sa v&lisf Refik Kuraltan ve Erzurum vali
si Haıim hcan ıehrimizde bulunmakta 
viliyetlerine ait i:ıler etrafında nkllet -
lerle temaalar yapmaktadırlar. 

Dahiliyede bir tayin 
Eski mülkiye ve lıkin mUfettislerinden 

B. Sabit Snki Şeren'in Dahiliye Veklle
tinde munhal bulunan bir vazifeye tayin 
olunacağı haber verilmektedir. 

Sağlık Vekaletindeki imtihanda 
kazananlar 

Ayın ıs inde Sağhlr ve Soıya.I Yardım 
Vekiletiııde balunan açık memuriyetler 
için yapılan müsabaka imtihanında mu -
vaffak olanlar belli olmustur. imtihana gi
ren otuz gençten dokuzu kazanmıştır. Bun
lar peyderpey münhallere ta:rin olunacak
lardır . 

ULUS 27 - 12 - 1939 

Bugünkü 
Meclis 

BiJilı Millet MecHıi hriıı aut 15 de içtima 
edecektir. Mttliıia lıarinö topl•ntmnda mlbalıere 
edeceii -seleleri yuıyoraz: 

SUALLER VE /ST/ZAHLAR 

1 - Çoı-d -b•ı• Mazur Müfit ltaua'mua. ila
tiUrıa dnuıma -yd•a -re.--ıı içia al-• ted -
birler lıııkkmcb Ticaret VelıiletinılH ıifalal ıul talı
riri. 

Bir defa müzakereye t§bi 
olan maddeler 

B:r~ok ormanlanmıı 

lılelmeye a~tldı 
Orman umum müdürlütU, onnanlarımı

zm fenni :sekilde i:sletilmeıi, halkımızın 
mahrukat ve kereste ihtiyacının bol ve 
sistemli ıekilde temin edilmesi etrafında 
çahşınalanna devam etmektedir. Umum 
müdürhik şimdiye kadar Karabük, Alaçam, 
Belgrad, Eskiıchirde Son.döken, Daday, 
Çoruh, Giresun. Düzcede Aband ve Kerem 
Ali, Boluda Seben, Adanada Karaisalı 'Ye 
şarkta Pes olmak üzere on iki ormanı, !elet 
meye açmıııtır. Bu ay sonuna kadar da sar
ki Karadere ve garbi Karadere ormanla
rım işletmeye açacaktır. 

Karagün dostu, şefkatli 
Kızılay 62 yaşında 

. 
inkişafa Cümhuriyet devrinde kanşan 

Kızılay'ın mazisi muvaffakiyetlerle doludur 

1 - Mart : -:ru 1939 aylarına ait raponua Umum müdürlük yurdun her kösesinde 
ııualdaflı blılııadıı dinm ..UMlıat riyaMtİ t.ılıe· daha bir çok ormanlan iıletmiye açacak -
reli .,. dinm ..u .. ı..ı eııc._ai mulıataaı. tır. Bu suretle ormanlarımız fenni ıckil -

2 - ıı::-,. oYUı nl•- idareıbıiıı 1935 yılı de iıletilecek, kacakçıhğrn tamamen önü 
lıeaalıı btiaiM ait -1abaul lıay .... -ıinia eamıl· alınacak, ormanlarımız yangından korun -
dafaa cbir ılinaı -ıı.nı..t rİymnti tauerai .,. muş bulunacak ve en nihayet halkımızın 
K<ı11ya onıı ealaına .,. iıl•tma idereaiııia 1935 ••Iİ bol odun ve kereste elde etmek imkS.111 
yılı •eaalıı utiıi lıakJınıcb 0111111 llyilı811 H dinnı temin edilmiş bulunacaktır. 

İnsanlığın ıstıraplı günlerinde ıefkatli yardım elini uzatan bir hayir mil· 
essesesi, Kızılay, iki gün evel kuruluşunun 62 inci yılını kutladı. Yardım 
sahası bütün dünya olan ve insanların " iyilik ve şefkat" hisleriyle besle· 
nen bu teşekkül harp gibi, tabii afetlerin doğurduğu felaketler gibi insan
ların evsiz, barksız ve yiyeceksiz kaldığı zamanlarda bir kara gün dostu o
larak derhal ortaya çıkar ve sefalete uğramış olanları kucağına basar. 

....... bat enciimeai -ılaata11. 
3 - Anl:ara TiilıMlı Ziraat Eııetitüiııilı 1935 

mali yılı lıeaabı btiaiııe ait matalıabt lte1•--•i· 
aiıı -lıhıflııııı dair ılİTl.lll -ıa. .. ı..t riyaeeti tez
lıereıi .,. TiilıMlı Ziraat E•ıtitiai 1135 yılı uHbı 
utiıi laakluııda .... llyi)ıa11 .. dinm ..Uaebat 
eaciimeni maılıataaı. 

ikinci müzakeresi yapılacak maddeler 

1 - Caa nlerifle ~ biıııılan impıı kar· 
ıılıjı .lanlı .ı..cak lıarçlH " mdkilııalHa ödetti· 
rilecelı Jv-1ı lıMeU.ri bklmclaki ZS4I aayılı kana- Z ,,. 3 iDci -ddeleriaia tadili.. cbir bnu:ı 
liyi)ıaa " aılli,. .,. Htçe ac._ıderi -ıbataları. 

Z - Vi1AJ'8t iUra.i kam• iZ iaci -ddeıİ· 
.. lıir fılını e~ ı.alduııde .. _ lbiuaı ... 
clüili,. _._ai -zlıataıı. 

3 - um- bliacle yui ubrl -lıankcilik
ler tetkili İçİıı Mali,. Veklleti.. aallliyet nrilııoeıi 
lı.dbıda .._ IAyi)ıaa .,. lılitce ncimeai mulıataıL 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

ı - ıızz aa:rdı 1ıa- 2 iııci -ddesinde ıik· 
redilea nı1ıi -lıiliyetlerdea -ıkıar bmmım 3 iincÜ 
-ddeıiaiıı tarilatına dalail olaa tekillerin dördııııcii 
derece iizeriaden terfilai icap edip almİyeceiiain tef· 
ıiri lıakkmd• BatYekllet tezke .. ıi " Millt Miiılafaa 
aılaat .,. İçtimai -neııet Ye biitçe •cliıııenleri aıaı
utaları. 

2 - Hizmetten aynlaa baıı --r Ye •istala· 
de•leria .,.,.mıyacaklan iıler lıakkmda lıan• la -
yiluıu n nafıa, d.ılailire ,.. bite• aacU.eıdari _, • 
balaları. 

Bir kanun teklili 
Haber •l•fBaa 19'• Smu _ ..... 1. Naci ()e. 

mirai __... ""Pi ~ utimalardu lıala· 
aeden ikiaci -ddeaine, ıe7tinyaf1 taıfiye --••· 
IİJle .p .... falırilıala,. da ilin edil-ıi •akbıdı 
hir 1ıa- teklifi yapmqtır. 

Biliadifi iiMre, ba -•• lair uç ıiıı eni -
._1e -ıiıiaiaı ikiııci _ .... iai defiftirn lıir pr• 
jeü miulıeraİI •iııaaebetiyle azan aPdıya lıaD 
-nn ol-ıta. 

Manif aturacllar 
İzmir' de bir il milel 
ıirkeli kurdular 

İzmir, 26 a.a. - Guetelerin verdik
leri malOmata g<Sre, Türkiye ile İtal
ya aruında mevcut ve mert ticaret ve 
tediye anlaımaiannın ithalatın tevsii 
ıuretiyle tldili tekarrür ettiği Tica
ret Veklletinden bildirilmi1 ve İzmir
deki itballt tlcirleri bu mUnaaebetle 
dUn ticaret oduında bir toplantı yap
mıtlardır. 

Toplantıda timdiki anlqmada mev
cut but pUrUzlerin ortadan kaldırıl -
ması izhar olunmuş ve tadili temenni 
edilen noktalar tetkik edilmi§tir. 

Gene gazetelerin neşriyatına naza
ran İzmir'deki manifatura tüccarları 
300 bin lira sermayeli bir Limited şir
ket kurmuşlardır. 

Bu ıirket dış memleketlerden fazla 
miktarda manifatura eıyası getirerek 
İzmir'i İıtanbul piyaaaıına bağlı kal
maktan kurtaracaktır ve icabında ser
mayesi arttırılcaktır. 

Polis Enstitüsünde konferans 
Bugün Polis Enstitüsünde B. Fahri E -

Orman Umum Müdürlüiünde 
yapılan tayin ve tertiler 

Türkiye Kızılay Cemiyeti (Eski ismi yaptığı yardımları ıükranla anmak borc11-
Hilaliahmer) cüınhuriyete kavuştu&u za - muzdur. Yıkılan ve harap olan lı:öyleriD 
man 46 yaşı~d~ idi. Cemi>.'et fa.aliyetinin yarine modern kciyler kurduran, aç kala· 
en mesut mukafatlannı cumhurıyet dev- na sıcak ye:nelı:, cıplalı: kalana üst bao te
rin~e id_ra~ etmiı ve ~ümburiyet hü~ume- ~in edip, yurda gelen soçmenleri şefkatli 
tinın daımı muzaharetıyle felakete ugnyan 

1 

hır ana sevgisiyle lı:arşıbyan Kızılaydır 
vatan~aşlara geniıı mikyasta yardım et - Kızılay 933 yılmda, Avrupadaki b~ • 
mek ımkanlarına kavuşmu~tur. zerlerinde oldugu gibi bir de geru;Jilı: tet-

K.ızılayın tarihçe.i 
1 
lrlllh •Ucu.da ıetlrmtıtlr. Bu tc~kilit. tilrk 

Orman umum müdürlüğü 70 lira maaşlı 
ııube müdürlerinden BB. Seyfi Tuncer 80 
lira maaşlı orman fen heyeti balıima, 70 
lira maaşlı tube müdürlerinden B. Fikri 
Kuzak, 70 lira maaşlı Bursa orman mek. 
tebi müdürü Nejat Kaytas, Bolu orman 
mektebi muallimlerinden Şakir ve Bursa 
orman mektebi mualllmlerlnden Muıtafa 
Remzi 80 lira maash ikinci sınıf orman 
mühendisliklerine terfian tayin edilmiı -
terdir. 

Son sene içinde Milli Şctımiz lsınet 1 çocuklarınr!l, daha kUc;Uk yaşta ıken ırlik. 
İnônii'nün de yüksek himayesine kavuşan h~yırsev~rlık ve ~ef~at du~gulan~ı ın • 
Kızılay Cemiyetimizin kuc;iık bir tarihçe- kışaf e!tırmek vaz~fesıyle. mükelleftır_. Ba 
ıini yapmak ıstiyoruz : l &'aye Ug~da cemıyete &'lren &"ençlerın A• 

Harplerde yaralanan askerlerin tedavi • yısı l~O ~ıne yalı:l~şmııtır. .. . 
•iyle uıırapn sibat memurlarının bitaraf 62 ıncı :raı~ı. ıdralı: ec!en T'!r~ıre Kı • 
kalmalarını temin edecek bir teşekkül vü- sıla>: . Cemlyetının şe~eflı m~zı~ını takdir 
cu<la getirmek fikri ilk once 1851 liene • 1 ve şukranla anar, sakın ve cıddı çahtma • 
•İnde ortaya atılmıvtır. Bu c;ok mühim tındı mu•affalrlyetler dllerJa. 

Bursa'da muhtarlarmn 

bir toolantlsı 
Bursa, 26 a.a. - Merkez kazasına bağlı 

bütün köy muhtarları halkevi salonunda 
toplanarak biltçe, program ve ıenel nüfus 
sayımı ile Merinos yetiştirme işleri üze
rinde görüşmelerde bulunmuşlardır. Bu 
görü,melerden sonra muhtarlara fenni si
raat ve hayvancılığa. ait filmler ıöıterll -
miştir. 

Bursanrn Gürsu nahiyesine bağlı 47 köy 
muhtan da sütçülük, hayvancılık ve me
rinos yetiştirme isleri ve ziraate mliteallilı: 
diiter ihtisas ıubeleri ilzerlnde tetkilratta 
bulunmak lizere Karacabey haraıına sit -
mitlerdir. 

I 
.................................................... , 

HAVA 
111ı1111111111ı111111111111u11u1111111111111111111 

Hava rüzgôrh geçti 

tasavvur 1864 senesinde Cenevre muka -
velesiyle tatbik sahasına konulmuş ve ye-
ni kurulan bu teşekküle bütün Avrupa mil
letleri iza olmuşlardır. Bu beynelmilel te
ıekkuliln adı ''Kızılhaçhlar" cemiyeti idlM 

Türkiye Kızıllıac;hlar cemiyetine 1878 
senesinde resmen iştirak etmistir. Osman
lı Hlllllahmer cemiyeti adı ile kutulan 
hayır müessesesinin ilk mUtesebbiıi, ih
t ida ederek Abdullah ismini alan Dr. Mira
lay Hammcrachmit'tir. Bu zat, tıbiye mek
tebinde tabiat muallimliği de yapmıştır. 

Kızılay cemiyeti ilk çah•malarını, bat
ka yerlerde oWuğu gibi yalnız harp zaman
larına tahsis etmiş, yaralıların ve esirlerin 
elim vaziyetleriyle yakından alikadar ol
muıtur. Nitekim lı:uruldutu seneye rast • 
byan tUrlı: - ruı harbinde, daha sonra yu. 
nan harbinde, Trabluıgarp ve balkan harp. 
!erinde, büyük harpte ve nihayet istiklll 
harbimizde c;ok bilyük hizmetleri görül -
müıtür. Fakat ıstibdat devirlerinde "cemi
yet''. kelimesine karıı ıöıterilen korku ve 
endıte Hillliahmer cemiyeti içinde de teh
likeli vaziyetlere yol açmııtır. Hatt1 bir 
iki defa bu cemiyetin ortadan lı:aldmlmaaı 
ic;ın bile uğraııılmııtır. Bu vaziyet karıı • 
11nda ıulh zamaıı.ında ortaya çıkmaktan 
korkulur ve Avrupada ıılı: sık yapılan kon· 
srelcre iıtiralı: edilmezdi. 

1ıtibdat rejiminin bu cemiyeti ortadan 
kaldırmak i,in yaptığı teeebbüslerden biri 
de 190!> yılına rutlar. Yıldızdan sadaret 
makamına verilen bır emirde Hilaliahmcr 

Dün şehrimizde hava sabahleyin a- cemiyetinin butıin ıermaye ve servetin.in 
istirdat edilmesi bildırllmiıtı. Bu emir 

çık öğleden sonra kapalı geçmiı rUz- çok ıuçlulı:le yeri a.ldmlabılmit ve 0 za • 
g5.rlar cenubugarbiden saniyede en man ıooo altın kadar tutan cemiyet mev
rok yedi metre kadar hızla esmittir cudunu kurtarmalı: için buı biylelere bile 
:r • batvurulmuttu. 
Yurdda hava Trakya, Ege, Orta Ana- Kıyılay cemiyeti meerutiyet devriyle be-
dolu ve Akdeniz kıyılarında yağıılı jraber inkioaf ve teralı:ldye batlamıt- res • 
Kar d 

.. • ' men meydana çıkaralı: çahımalı: imlı:lnını 
a eniz kıyıları Ve doi?u bölgelerın ! bulmıı<:+ıır-. Rı>lr:at hir rnlr .viiriiltülii i)ttilJôl 

ac--ınmınu geçmı§tlr. Rtlzgarıar Ak - Tıarekctlcrı sırasında ccmıyet, cene ııte -
deniz kıyılarında şimalden diğer yer- nilen tekcimule t~m ~siyle kavus~ma-

• mıı, çok defa bunyesını sarsacak sıyaal 
lerde cenuptan aanıyede en çok 9 met taarruzlara bile uğramııtır. 

Parti kaza 
kongreleri 

ERZURUM - CUmhuriyet Halk 
Partisi merkez kaza kongresi toplan
mıı ve çahftI18larını ikmal eylemit 
bulunuyor. 

Parti mllfettiti Muzaffer Akpınar
ın riyaset ettiği ve vali vekili Hilmi 
Balcı'nın da hazır bulunduğu bu top
lantıda Erzurum merkez kazası içinde 
bir sene zarfında başarılan işleri tet
kik eylemit ve vilayet kongresine bil
dirilecek dilekle!' lizerinde görüşül
müştür. 

Kongre mesaisine nihayet verme -
den önce, yeni idare heyetini seçmit 
ve batta Millt Şef İnönü olduğu hal
de büyüklerimize kartı derin ve sar
sılmaz bağlılığını teyit eylemiştir. 

KOT AHYA - CUmhuriyet Halk 
Partisi kaza kongreıi dün toplanmıı 
ve dilekler berinde mfhakerelerde 
bulunmuıtur. Kongre yeni idare he
yetini ıeçerelc mesaisine nihayet ver
miştir. 

Yaklflır Umum Müdürliiğl 
re kadar hızla eımittir. DUn sabah öl- Cümhuriyet devrinde Kızılay 
çülen 24 saatlik yağıf miktarları Bod- ~mlay ce~niyetinin asıl lnlı:ipfı cum • galerisini ziyaret edenler 
rumda 20, Mildsta 2 Akhisar ve Muğ- hkur~yeAtnkdcvrıyle başla~. 1926 Y.ılında ~·~.r- Valı:lflar umum müdürlli:uı bı"nasmda .. . ' .. .. ezı araya nakledılen cemıyet, buyuk ... 
lada 1 kılogramdır. Mevcut kar ortu- harpten sonra bütün Avrupada doğan yeni çddığıru evelce haber verdiiimlz vakıflar 
terinin toprak UstUndeki kalınlıkları vı insan! fikirlere uyarak hayırperver c;a- galerisini halkın ve mekteplilerin ıezmed 
Hakkaride 55 Malatyada 7 Ulukı•la- lıımalarının sahasını geni11letmis, sulh za- devam etmektedir. 

• • • .7 manında da yardımlarına başlamıştır. Bu mi!U ve tarihi mevzua kareı bil,.uk 
da 6, Nığdede 4, Yozgatta 3, Gazıan- Kızılay cemiyeti, bugün, butün diınya _ ve yakın bir allka sösteren hallnmız p-
tepte 2 santimetredir. Saat 14 de ya- dalı:i b~nz~rl cemiyetlerin en eski ve en rup gurup galeriyi ziyaret ederek türk me-

l d 
.. . .. kudretlılerinden biri olarak tarunmııştır. deniyet ve faziletine ait kıymetli belıe -

pılan rasat ar a guniln en yukaek ıı- Cemiyet bu ıerefi, ona bütün çalışma inı- leri gurur ve iftiharla aeyretmekete. arn 
caklıkları sıfırın altında olmak ilzere kanlarını veren, yardımdan ıeri durmıyan edenler kütüphane ile ar:siv kısrmlannda 
Kastamonuda 1 Kayaeride s, Erzin _ cumhuriyet rejimine ve onun ıeflerine incelemede bwulunma~.adırlar. . . 

' , borçludur. Haber ıldıeımııa ıore ga1erının umuma 
canda 10, Erzurum da 14, Karsta 18 Kızılay cemiyetinin cümhuriyet dev _ , açık bulundurulacağı müddet 30-12-939 
ve sıfırın üstünde olmak üzere Ulu - rinde gördüğü büyük hizmetler saymakla cumartesi günü nat 12 de nihayet bula -
kışlada 3, Kırıehirde 6, Çorluda 10. bitmez. Dah.a bi~ iki gün evet Dllı:ili fe - caktır. 

lllı:etzedelerı munaaebetlyle onun hayırlı 
Çanakkalede 14, Zonıuldakta 115 dere- yardımlarına şahit olduk. 
ce kaydedilmittir. Cemiyet 1925 yılmda İatanbulda bir 

"Hasta bakıcı hemşireler mektebi.. ac; -
mıı;tır. Bu mekteple memeleketin seneler-

p denberi yoklugunu pek acı bır tekilde hıs-
OS U il 'C LlfO U 2 O liRS ""' settiğl ."tahsıl gôrmilş hasta bakıcı hem • 

YENi ÇIKTI 

İ K i S İ 
Büyük aşk romanı 

Akba Kitapevi 

ıircler,. sınıfını ortaya c;ıkarmıstır. Bu hu
IU&tlki gayretinden en son kalma da -
lıtanbulda ve Ankarada açtığı "'Gönıillü 
hasta bakıcılar" kurılarıdır. 

Diğer taraftan gene Kızılayın Mama.kta 
açtriı maske fabrikası vatanda,ıara zehir
li gazlardan korunmalı: için en nıükemmıl 
emniyet vasıtalarını ikmal etmektedır. 

Lik heyeti toplanıyor 
Bölı• Futbol Ajanlığından : 
Görülen lüzum üzerine lik heyeti bu • 

ııün akıam saat 18 de bölge :n~rkezinde 
toplanacaktır. Kulüplerin selihlycttar mll
me11illerini bu toplantıya sondermeleıt 
kulüp b~ılı:anlarından ehemiyctle rica olıa. 
nur. 

ÇAG R 1 
X İktisat Encümeni bustln •&at 10 da 

toplanacaktır. 

cevit tarafından phit kar1111nda polis 
mevzulu bir konferans verilecelı:tlr. -.nur ,..., O '--ıaı:ı:rwrcanı.•T aııtrı 

Memleketin neresinde, yansın, zelzele, 
ıu baskım bir lfet ve fellket duyulsa Kı
zılay oradadır. Geçen yıl Kınıehir çevre
sinde, bir iki ay evel de İzmir mıntaka -
sındı vukua gelen ve yüzlerce vatında!jı 
mecclıiz bırakan ıelıolelerde Kızılayın 

XMeclis He1ablan tetkiki encöm..ı 
bugün umumi heyet ic;timamdan sonra mp. 
!anacaktır. 

Iaıtma tesisatı: Bu koca binalar 
nasıl ısıtılmaktadır? Demin üç ka
zandan bahsetmiştim. Bunlarda 150 
dereceye kadar kaynatılan su. boru
larla sevkedilip teshin cihazlarında 
ısıtılan sıcak havanın vantil~tör1er 

vas1tasiyle üfüriilmesi suretiyle da
ireler ısıtılır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
><Naha Encümeni bustln uat 10 da top

lanacaktır. 

X Maliye Encümeni bu&'iın urmunl he791 
ic;tiınaından sonra toplanacaktır. 

Vinçler: Lokomotifler sökülüp 
temizlenmek, vagonlar bozulup ku
rulmak için kaldırılmak ve indiril
mtk lazım değil mıdir? Bu maksat
la atölyede on üç tane vinç tesis 
edilmiştir. Fakat bunlardan bazıları 
120 ton a ğıriı ğı kaldırabilecek kud
rettc:dir. 

Transportörler : 20 ve .'iO to:ıluk, 
ıon sist em ve iki tanedir. 

Lakin, atölyedel:i fenni tesisle
rin tarifine devamda ne fayda var? 
Size bunların yalnız isimlerini söy
lesem kafidir. İşte kaydedebildikle
rim: Demirhane, sııstahanc, takım
hane, va-son bandaj şubesi. lokomo
tif dingil yatağı şubesi. yat2"1c metali 
~ritme ocakları aıSetil-n ve oksijen 
tesisatı, kazan temizleme ve kum 
kurutma tesisatı, kereste kurutma 
tealaau, talaı emme tesisatı, ölçü te
ıisatı, ve saire, ve saire ..• 

27 llkkônun 
Bugan, 21 llklclnun, bu 19 Ma

yısta Samsun kıyılarında doğan 

kurtulu§ ve inkılap güne~iniıı ı~ık
larını ilk defa Ankara ufuklarına 

aksettirdiği sayılı günün yı/dönQ -
müne bir dcla daha kavuıuyorus. 

Bütün Türkiye'nin öğüneceği 

bu büyük günde, ildnci defadır ki, 
Ankara, Ebedi Şef'in bütün manevi 
heyecan ve enerjisini sağlam ve 
zinde olarak havasında, O'nun mad
di vücudunu ise topraklarının kol/ .. 
rı arasında hasret ve tazimle kucak
lıyor 

Şehrin ve çevresinin ye~ermiş 
tabu1 tını lı:ıtırlaymız; bayındırla§mış 

solıalılarına, meydanlarına bakınız: 
burada tabiatın ve umranıa dili Z7 
ilkkanun tarihine, her zaman ve her 
mevsim ebedi bir minnetin içten ge
len hsidesini okızr. 

27 lllrkanun olmasaydı, Ankara 
haritada silik bir isim, tarihte de 
köhne bir bozkır kasabası olara.'ı: 
kalacaktı. 

Birinci 27 iTkkAnuntlan sonra o 
"kızıl saçlı zafer kartalı" nıa yuva-

sını kurmak için seçtiği şehir diye 
Ankara'yı kıskanan bütün dünya 
§ehirleri, iki yıldır, bu yıldönü

mande buraya gene onu kolarında 
ebedi bir mihman olarak taııdığı 
için gıpta ederler. 

Mi111 tarihimizde 27 ilkkanunda, 
kendisinden az yaşlı ve daha genç 
bir takım şerefli ganler gibi, ami
din ümitsizliğe, ıızğın karanlığa, 
istikbalin maziye, şarklı bezginliğin 
garplı enerjiye mağlfJp olacağını 

müjdellyen bir fasıl ba~ıdır. 
Büyük bir hatıranın önünde bir 

ve bütün bir millet topluluğu ile 
eğilelim. 

••• 
/f,f ehmet Akil -

Bundan dört gün önce büyilk .şa
ir Tevfik Fikret'in 72 inci doğum 
yıldönümünü hatırlıyarak be§ on 
satır yazdığımız bu sütunlarda bu
gün de gene büyük §Bir Mehmet A-

kif'in üçüncü ölüm yıldöııümü do
Jayısiy/e, bir fıkra yazma/r1a bir 
kalem ödevini yerine ıetlrmiı olu -
yoru•. 

Hayatta iken, içten içe biribir
lerinl takdir etmekle beraber, hlem 
hleme çatıımıı olan bu ilıJ pir a
rasında biribirine ben.tyın taraf /ar 
vardı. 
ôJOmlerindın ıonra isimlerinin 

berinde tapan leh ve aleyh /ırtına
sı bu benurliğin en ha.ini olmuı
tur. Birinin doğum, birinin de 410m 
yıld8n0mQnde kadirbilen, bayQk ta· 
nıyan ıençliğin dlSrt ıan IHıla ile 
iki hatırı lSnanclı toplınııznı da iki 
4airin mukadder/erinde mesut bir 
benzerlik görQ ile bakabiliriz. 

Bir ölüm yıldiJnQmilnde bir h• -
tırayı an•rken onun ismi ÜHrinde 
koparılan fırtınaları hatırlamak ve 
hatırlatm~Jc yakışık almaz. 

Rahmetli Akı"!, vatanı tarif ve 
telakkide bize benzesin, benzeme-

sin, "bu cennet vatan" ın kudretli 
bir fllİrİ, mi11ete ne mlna verlleceği 
hakkında istediği kadar bizden ay
rılsın, "kahraman ırlt' ına bütün 
kalbi ve imanı ile bağlı bir sanat
kardı. Onu, kafası ve mantığı ile 
ele alanlır yalnıı dinin sembolQ o
lan "hilal" için yardığını sandılar. 
Belki kendisi de yalnız kalasını dı
nııtığı zaman bunu böyle /iade 
ederdi. Fakat enıin 11SnJO 8ylı de
medi: Çınakkale mDdılaısınd• p -
bit dllıen her tDrk neleri, onun 11Sn
/OnQn ifadesi ile, "batan birer ıa • 
ne~· ti. 
Hamiyet mHletlnde terki Hlld·il 

i1al ettim. 
diyen i•İlle, 
Canı, cananı, bUtiln vanmı alım da 

Huda. 
Etm•ln, tek, vatanımdan beni dilnyada 

cllda 
diyen ıair, vatan uğruna yalnız 
kalemlerini değil, vücutlarını ve 
baılarını da vakfetmek bakımından, 
samiml olarak, biri!Jir/erine benzer
ler. 

Jl.1ehmet Akif "cennet vatan" a 
ve ''kahraman mil/et" e mesafe bil
miyen bir gönül bağlılığı ile batlı 
idi. Çanalckale'ye bilhassa gönderi-

X Adliye Encümeni bugün öğleden enJ 
saat 10 da vı i>lleden sonra saat 15.30 dl 
iki toplantı yapacaktır. 

x Dahiliye Encümeni 27-:ım-1939 ça- • 
pmba stinll saat 10 da toplanacaktır. 

len edebi heyetin verdiği mahsul • 
/erden hanıi'1ni hatırlıyorsunuz! 
Halbuki gelecek nesillerin de anlı· 
yabileceği bir dil/e yazıldığı içiıı 
Çanakkale zaferinin tarihi ile bera
ber yaşamıya namezt olan Çanak· 
kale şiirini o heyete dahil olmıyatJ 
Akif yazmııtır. 

lstiklfı/ marşının bütün bir mi/let 
heyecanını alevlendiren mahiyetini 
ıu veya bu edebi telikkinin, şu ve -
ya bu sanat modasının tesiri altında 
küçültmek istiyen/er bulunabilir. 
Fakat o mısrağlar yazıldığı zamaa 
lstanbul'da bir başka tairin: 

Ben bir kayayım bu vahşetgchte 
Bana çarpan poyraz yeli kırılır. 

gibi bevitlerle var nı bir "vah.tet
gehe,, benzettiğini hatırlarsınıs, 

bir kıyaslama fırsatını ele geçirir -
siniz. 

Ölümünün yılciönümiınde §air 
Akif'e Tanrıdan rahmetler dilerim. 

T. 1. 
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Bitarafhğın iflası 
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D 0 N-Y A·.-_H A··B,E R LE R 1 
Fransız gazetelerine göre Sulhü kurtarmak için 

Dö Valera 
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Avrupa harbinin aldıiı cereyan 
bitaraflık siyaaetinin ifl&amı ilin et• 
mittir. Harp baılamazdan evel, 
mihver devletlerinin küçük devlet• 
lere telkin ettikleri politika, bita· 
raflıklarını muhafaza etmeleri nok· 
tasında toplanmııtı. Bitaraflıktan 
anlatılacak olan nıinada devletler 
hukukunun tarif ettiği ıibi, bir harp 
halinde muharip devletlerden biri· 
nin tarafını iltizam etmemek deiil, 
aiyasi yalnızlık içinde yaf&Dlaktı. 
Almanya'nın ve ltalya'nm küçük 
devletlerden istedikleri, büyük dev· 
Jetlerle tedafüi ittifak münasebeti· 
ne siripnemeleri ve tecavüzü önle
mek için kendi aralannda da blok
lar kurmamaları idi. Şimdi anlqılı· 
yor ki, böyle bir politika, kü~~ 
devletleri birer birer avlamak ıçm 

Hitlerle Stalin arasındaki 
münasebatta değişiklik mi ? Ciinlurlyet 

bir konferans Rua. Fin harbine dair 

•· •· Matbuat servisi 

ailiJı •e Fransız ablukaaınm Almanyada 
kendini biuettirmiye bıılıyan tesirle
rini babi• mevzuu eden mubarrır, CÜ• 
yor iri : 

"Almanyıdalri atoklar erimiye baı • 
ladı. Müttefiklerin iki cephede ablulra
ıını daha ıimdidcn teıirinı ıöstenyor. 
Alll tazyik ve hakiki tesır atolı:lar bi
tince kendini iosterecektir. 1940 da hiç 
kimıe A!manyadan mal alamıyacak ve 
mal •eremiyecektir. Çiinku Almanya i
çin do•iz •e altın tedarik etmolı: imkina 
kalmıyacak ve peşin para ile mi:bayaa 
mecburiyeti lrarıısında ithalat yapaııu
yacılrtır "" 

Paris, 26 LL - Havu: 
Toplanmasını istiyor Sabah gazetelerinden bazıları Hit

ler ile Stalin arasındaki münaıebetle
ri tetkik ederek bu münasebetlerin 
Finlandiya'ya yapılan tecavüzden son 
ra defittiğini kaydeylemektetlirler. 

Ordre gazetesinde Pertinax diyor 
ki: . 

niden ümide düpnek fırsatını vermiı
tir. Rua - Alman itbirliğinin Skandi
navya•da ve batka yerlerde yeni bir 
tarzda müuıir olmadığı yakında an
latılacaktır. 

Pertinax, ıunları ilive etmektedir: 
Bununla beraber Stalin, ihtiyatlı 

hareket ederse, daha isabet etmiş olur. 
Çünk~ Cenevre toplantısından sonra 
İngiltere ile Fransa, Bertin ile Mos
kova aıuında gittikçe az bir fark 
görmektedirler. 

Dublin, 26 La. - Amerikaya hita
ben radyoda söylediği bir nutukta De 
Valera, bir tesviye sureti bulunmaaı 
için harbi idare edenlerin bir konfe
rana akdctmelerini teklif etmittir. 

NADİR NADl, bu batlık altında bu 
harbin evelki tahminlere biç UJ"llllyaB 

inlri .. flarmdan bahsetmektedir. Harbin 
baflaqıcında PolQD)'a bdar çabuk im
ha edilemıyeceiinin eaaıen tahaUn e -
dildııini 10yliyen muharrir, diyor ki : 

"RUI ordusunun muazzam ve ezici te
vaff uku oni&nde fınlenrin Maımcrbaim 
hattının ve tabıatın yardımından zıya
de hariçten ıeıecel[ malzeme ve para 
yardumna iuveodilıleri muhakkaktı. Fa
kat kencıı topra&Jar.uun da tecavuze ma
ruz kalmaıın.dan korkan diıer tımal mem
lelı:etlerı tınlerın yardımına fılen kot -
maddar. liarp demolr.ras&lerinden ıcle
cck yardım da l>altılı: cıenızinden ıeçe
mezdi. Ve Norveç ile llveç. bıtarafuk 
icabı, kendı topraklarından muharıp bır 
devıetc .ııarp malzemesi ıeçırmıye, ve
lev transıt olarak muvalakat etmemıı
lerdı . .tıte bu ıırada fın orduıunun tab
mınlenn uıtwıe çıkan .teda.kar!ı&ı zwıur 
etu. 

tavsiye ediliyordu. 
lakandinavya devletleri hukuki 

manada bitaraflıktan ziyade siyaai 
yalnızlık ifade eden bu politikannı 
kurbanı olmak yolundadırlar. Bita· 
raflık politikaamm hararetli mÜNY• 
Yici olan Finlandiya taarruza uira· 
mıttır. Ve evelce vaziyetlerini taarih 
etmedikleri cihetle bqta ineç ol· 
mak üzere, diier lakaadina.,-a deY· 
Jetleri de aynı ikıbete aframak teh
likesine miruzdurlar. Filhakika la
•eç, kartıl•tbiı tehlikeyi sörüyor. 
Fakat ba tehlikeyi önlemek için ted· 
bir alacak vaziyette delildir. Çün • 
kil felce uğramrıtır. ineç içia ba • 
sünkü tartlar altmda takip edilecek 

Bitler ile Stalin arasındaki münue
betlerde bir defitiklik olmak üzere
dir. Şimdiye kadar Hitler'in Stalin'e 
ihtiyacı vardı. Fakat Stalin Hitler'e 
pek muhtaç değildi. 30 sonteırine ka
dar Stalin'in elleri aerbest olduğu için 
orduları karıda ve denizde mücadele 
halinde bulunan Führer'e yüksekten 
hitap edebilirdi. Fakat Finlandiya ae
feri ve kızılorduya indirilen darbeler 
kendisini timdi Almanya'ya karı• da
ha müsamahakar davranmağa mecbur 
etmiıtir. Bu hal von Ribbentrop'u ye-

Oeuvre ga.ıeteainde Mme. Tabnuis 
ıöyle ya.ııyor: 

Bu harpten evel Stalin Hitler'e hiç 
bir zaman ona muhtaç olmıyacakmıı 
gibi muamele etmekte idi. Fakat Sov
yet - Fin harbindenberi bazı kimseler 
rollerin değiıeceğini ve yakında Sta
lin'in Hitler'e muhtaç olacağını iddia 
eylemektedirler. 

Hatip, Amerika ile lrlanda'nın harp 
f ecayiine maruz milletlere karıı bir 
sempati hissettiklerini söylemiı ve 
ıimdiki modern harpte galiplerle mağ 
ltlpların harp bittikten sonra da sene
lerce mahrumiyete katlanacaklarını i
JAve etmittir. Bu hal, bir tesviye au -
reti bulunmasına saik olmalıdır. 

VAKİT 
Die Woche'nin makalesi 

"ASIM US, bu baılık amııda bu haf. 
talık alman mecmuaıının Türkiye ile 
Ruıyanın arumı açmıya matuf bır ma
kalesinden bahsetmektedir. 

Muharrir, alman mecmUUllUD ifu -
datına yazdıiı ceveplar içinde ezcümle 
d iyor ki : De Valera netice olarak demiıttr 

ki: .liu ıuretle vaziyet birdenbire deiiıti. "Tart -Fraıwz - .İıa&ilia paktuu. 

Sıfırın altında 25 derecede 

Harpten sonra konfrenılarla ihtilaf 
ların halli usulünü tecrübe etmelidir. 
Aklıselim bu usulün harp tahribleri
ni tamamiyle icra etmeden tecrübe e
dilmesini emrediyor. 

Fınler, yavıı ıenlemelı: ve iıtikıaderi
nı bahahya satmalı: eoyle dunun. dö -
iıitmekte olduldan muuzam bolıcvik 
kuvetlerine karıı mühim aılı:erl zaferler 
bile elde etmıye muvaffak oldular. Şu 
dakikada, 26 &wıliik mubarebelerı.n bi -
linço~ , her turliı tahmınin dııında ola
rak finlerin lehine bir netice CÔlter -
mektedir." 

So•yet Ruıyı ale7binde bir tertip ha • 
linde ıöıtermek için uiratan Die Woche 
IQllU unutuyor iri, bu paktın içine Ttir
lriyeain talebi ile konuJmuı bir bitaraf. 
lık maddesi nrdır. Bu madde mucibU.. 
ce İqiltere ve Fran1a ile I0"1'et aley. 
binde çıbbilecek ber banci bir harpee 
Türkiye bi1araf kalacaktır. Türk - la
ailiz - Franaız paktı llontröde üç aene 
evel 10vyetler marahbaamm ittiralriy
le imzalanan Boiaslar makneleainin ))er 
nelmileıl hiiklimlerini deiiıtirmiyor., 

üç yol •arcbrı 

----------------------....... .._~--------------------
muharebe devam ediyor 

SOVYET TAYYARELERİ 
Eski Polonya 
Cümhurreisi 

Nadır Nadi, vaziyetin bu tekli aldık
tan ıonra. ı;imal memleketlerind~e. Da
nimarkıdan, ltalyıdan, İnailtere ve F
ranaadan fi. ere ıcniı mikyuta yardım 
yapılabilmesine de imkan ha11I olduiu
nu ve Finlandiyanın maruz kaldı&J iati
li tehlikesini lrıımen atlatmıı bulundu
i1111ı11 yazı)'Or.., 1 - Finlandiyaya yardma etmek 

İçin harbe sirebilir. Bö,,le bir hare
ket, ıüpheaiz, Almanya'yı ineç'• 
kartı taarnıza geçmeie tahrik ede
cektir. Çünkü Almanya'ma ineç 
demirine ihtiyacı Tardır. Gerçi in• 
siltere •• Fransa ineç'• yardımda 
bulunabilirler. Fakat ba, laveç'in 

Birçok Fin şehirlerini 
bombardıman ettiler 

İsviçreye itti ~ g Herkes kendi kendinin aanaürü 

Dahil iye 

Yekilellndekl 

laarp sahnesi olmaama mini olamaz. (Baıı ı. inci sayfada) 
Ve neticede lnsiltere ve Fransa, tehirlerden tahliye edilen birçok kim
kendilerini Ruaya ile de harp halin· aelere melce olduiu için bombardı -
de bulaca.klan sibi, belki de ı .. 

man edilmittir. 

Dün gece Finlandiya berinde 100 
Sovyet tayyareai uçmuıtur. Bu tayya
reler bombalar atmışlardır. Helsinkl'
de iki defa hava tehlikesi işareti ve
rilmittir. •eç'i Almanya'nm eline seçmekten DilnkU hava harekitı esnasında 10 

ka~~i:;-!!.:;,~~ •ier ineç rua tayyareıinin dUtürUldüğü teyit 
edilmektedir. 

Almanya'nm tarafını iltizam ede- Bugün öğleden sonra Helsinki'de 
cek olursa, topraklarmm harp aab-

Küçük deuletlerin itimadı arttı 
Beme, 26 a.a. - Bale'de çıkan National 

Zeituqwı Stokbolm muhabiri yazıyor : 
1 yeni bir alarm verilmittir. 

a611 "blM••m• ' i olabilae de A ·r~~im~l!T'-ı.:ı,..,wııımııJ.-J-p 
manya'nm eline seçmil1Ddea a..r= land" 
taramaa. Yani Almanya harp ile el· Helainld, 26 a.a. - Son Fin ıya 
de edeceii neticeyi bu defa barpaiz rcamt tebliğinde ıöylc denmektedir: 
elde etmiı olacakbr. JPlalaadlya lataıan, balea Pnanl 

Finlandiyalıların ruılara karıı çetin mu
lranmetl lrilçtllr de•letlerin lru•etlerine 
olan itimadım arttırmıttır. İı•eç milleti -
nin büyUlr bir elrleriyeti Finlandiya ile 
biılıktc yilrUmc;yi tavıı\yc etll\tktcdit 

3 _ Bu tartlar altında laveç için civarında aovyet aruisinde harp et-
ini mektedir. Bu nokta, Ladoga gölilniin takip edilecek yesine yol, F an• 

-•---! 110 mll uzağında Liyeska civarında ve di1a'ma muka•emetini t-••Y• et• 
mek için elden selen yardımı yap. sovyet hududunun 8tesindedir. 

................. ~.._.." .. _ 
rafından arbdarı nrulmalr tehlikesinden, 
korlrmıular, ıimdi bir yardım cephesi tq
kil etmek 1Uretiyle Finlandiya lehinde ic -
raata ıiriıecekleri kanaatindedir. 

- Papanın yardımı 
makla beraber, bu yardmu, harbe Raa tebliği 
lttirike kadar ileri götlrmemektir. Moakova. 26 LL - Tua: 
Eaaaea laveç'in Cle baıün yaptıiı Erldnıharbiyenln 25 ilkktnun 
ltundan ibarettir. Gerçi bu, istikbil rihli tebliii: 

Vıtibn, 26 ı.a. - Papa, Helıinlddeld 
mUmesıili nııtaıiyle Finlandiya lratolik

ta- Jerine yardım için para •öndermiıtir. 

için lnoeç'• emniyet •ermiı olmu • Ketif latalara aruanda batlıyan atq 
.,,0 r. laveç emniyetini hidiaelerin in- teatisi birçok mıntakalarda ciddi çar· 
kif&fma bırakımı oluyor. Fakat it- pıımalar teklini almııtır. 
ler bu derece kanıtıktan aonra la- Suomoulni civannda Sovyet kıta
•eç için takip edecek batka bir yol lan dUımanı ciddt bir he.ıimete uf
"loktur. ratmıılar •• milstahlceır mevkilerini 

Mücadele bu çıiıra sirdikten aon- itgal etmltlerdlr. 
ra Almaıaya'nın Raaya ile lakandi· İolomantıl mıntakaaında Sovyet kı
aavya da dahil .,Jduiu diler me... talan, birakç Finlandiya taburunu mu 
leler üzerinde ihtilafa düteceiine hasara ve mağlup etmitlerdir. Finler
lhbimal vermek doirq deiildir. Rua- den birçok ölU vardır. Bu mıntakada 
"l•'nıa ,.. Almanya'nm ideolojileri 35 esir ahnmııtır. Sovyet hava kuvet
ltiribirine uymıyabilir. Soıara men• leri ketif uçuıları yapmıılardır. Ce
faatleri arasında tezat bahmabilir. reyan eden hava muharebeleri esnaıın 
Fakat mücadele öyle bir safhaya da 6 dtlpıan tayyareai dUtUrülmUt
sirmiıtir ki, iki devlet, ideolojilerini tür. Bir Sovyet tayyaresi üssüne dön
..-ka plana atmak ve menfaat te- memistir. 
satlamu uattmnamalda bası teY• Hava bombarJımanlan 
ler elde edebileceklerine inanıyor • Helsinki, 26 a.a. - Royter ajanaı 
lar. Japonya da dahil olduiu halde bildiriyor: 
otoriter rejimler, demokrasilerin Finlandiva körfezi kenarında klin 
imparatorluklarını yılmuya karar Porva ıehrinde, Sovyet tayyarelerinin 
•ermltlerdir. Birlettikleri nokta bu- attıkları bombalardan birçok evler yı
dar. Banu yaptıktan aonra ne ola • lralmııtır. Ahalidı=n hiç kimse ölme
cak? 0,,le sörünüyor ki timdilik ba· mittir. Helıinlrl tayyare istasyonu 
••pek dütbmüyorlar, otoriter d..- bombardıman edilmif, fakat ciddi su
letl«• kart1 demokrat de•letlerin rette hasara uğTamamııtır. 
muka•-•ti arttıkça, bandaıa aonra DüıUrUlen Sovyet tayyarelerinin 
•• olacaiı mülahasuı, daha ziyade mecmuu 10 olup bunlardan biri Hel
arka pllna çekilmekte ve bugünkü ainki'ye çok yakın bir mevkie dilf
lteynelmllel nizamı J'lkınak düıün • mUıtür. 
c .. i ön plana seçmektedir. Ra• tayyarelerinin 

A. Ş. ESMER bombardunam 
--- Helsinki, 2f a.L - Ahali noeli ak· 

Y ulyua Berger ihtilafı 
hakkındaki karar 

pm yemeği yemeden sıtnaldarda ge
çirmittlr. Helsinlri'ye taarruz eden 
tayyareler, demiryolunu takip etmit
ler, hattın mühim bir iltisak noktaaı 

• k bett• olan Ruhimalci'ye futa miktarda bom katıyet el 1 ba atmıılardır. Sovyet tayyareleri, 
. . . . bundan bqka. deıniryolunun daha 

Yulyuı Berıer ıırketıyle hlilcüme- baıka merkeslerini, ezcümle, Helsin-

Batan ve 
batırılan 
vapurlar 

OaJo, 26 LL - Berıen limanına 
menaup SOO tonluk Lappen vapuru ti
mal denizinde bir infillk neticesinde 
batmııtır. Gemi, Oslo'dan yüklediği 
kağıt hamuleaiyle lngiltere'ye gitmek 
te idl. Lappen"in, 13 kitiden mürek
kep tayfası kurtarılabilmiıtir. Gemi
nin bir mayne çarrarak mı, yaksa t·:>r
pillenmek suretiyle mi battığı henüz 
bilinmemektedir. 

Bir uapur daha battı 
Londra, 26 a.a. - Stanholme vapu

ru, Londra'dan hareketinden iki aaat 
sonra, mürettebat ataiı anbarda noeli 
kutlarken vuku bulan milthit bir in· 
filik neticesinde derhal batmııtır. 

Mürettebattan 21 kiti kurtarılmıı
tır. Bunların 11 i de yaralıdır. 

Maynlere çarpıp batanlar 
Arnaterdam, 26 a.a. - Maas ve Kari 

adındaki iki laveç vapuru lsveç'e kö
mür götürürken maynlere çarparak 
batmıılardır. Bu iki ıeminin 36 kiti
lilc mürettebatından ancak sekizi bir 
Norveç vapuru tarafından kurtarıla
bilmittir. 

Hindistan yolunda emniyet 
Yeni Delhi, 26 a.a. - lngili.ı ve 

ecnebi vapurları Hindistan limanları
na tam bir emniyet içinde gidip gel
mektedir. Harbin ilk iki ayı içinde 
1160 vapur Hint limanlarına girmiı· 
tir. 

Yanan pelrol gemisi 

Bükreı, 26 a.a. - Eski Polonya 
cümhurreisi Moscicki'nin doktorlar 
arasında yapılan konaoltasyon muci
bince, Romanya'yı terkederek yüksek 
dağlarda bir aanatoryomda tedavi edil 
mek üzere lsviçre'ye gitmeıine mil&a
de edilmittir. 

DUn, eski Polonya cilmhurreisi re
fakatinde zevcesi ve kızı olduğu hal
de husuai bir vaionla lsviçre'ye ha
tt'lcet etmiıtir. 

Mascicki'nin hareketi yola çıkan za 
tın Romanya hariciye nazın Gafen
ko oldufuna dair bir pyianın dolq
maaına aebep olmuı ise de bu haber 
bu eabala katiJ'ftle ..aip edilmiftir. 

Japonlara göre 

Çin taarruzu 
akim kalmı§ ! 
Tokyo, 26 LL - Nankin'den Domei 

ajanaına gelen bir telgrafa göre, Çin 
ordusunun kıt taarruzu akim kalmıı
tır. Çinliler Hangyang'a yaptıkları ta

aarruz euıasında 11000 kiti kaybetmit 
ler ve gene de ricata mecbur olmuı
lardır. Japon ordusunun zayiatı ölü 
ve yaralı olarak iki bini geçmemekte
dir. 

Japon imparatorunun nutku 
Tokyo, 26 a.L - İmparator, parli

mentoda okunan nutkunda tarkl As
ya'da vaziyeti ıUratJe iıtikrar ettire
rek Japonyanın bütün milli kaynak
lariyle mufllk olan enternaıyonal va
ziyete kartı koyması lüzumunda iarar 
etmektedir. 

İmparator, Japonyanın beraber mu
ahedeler imzalamıı olduğu memleket
lerle dostluk münasebetleri idame et
mekte olmasından dolayı memnuniye
tini beyan etmiı ve Çin'deki japon 
kuvetlerinin vatana yaptıkları hiz
metten dolayı bahtiyar olduğunu bil
dirmiştir. 

imparator mutadı hilifına olarak 
aakert üniforma ile meclise gelmiıti. 

M. Turhan Tanın 
<enaze töreni 

il. ZEKERiYA SERTEL, \tu batlık 
altmda, 1914-18 harbinin tecrübeleriyle 
çok mütehanıı insanların idareli altın
da yapılan propaıanda nqriyatından 
bahaetmekte ve yeni harbin ilk kıırba
nının (hakikat) olduiunu kaydetmekte
dir. 

loplanlllar biHI 
Bir Jra aündeabtıri Dahiliye VekilU.U. 

B. Failr ~ıtralr'ın reialiginde nkilet er -
lr1nmın ve bası dlilerin ıftirakiyle top. 
laımwkta olu komi•JOD çalılDl&lamu bi
tirmiıtir. Haber alclıiunu& ıöre tMı top. 
lanuda Dahili,. ve'kileti.nin taıra tqkill
tı baldanda baıırlanm11 buhınan kanwa 
projai ,.enidea ıösden •eçirilmit. taıra 
memurlarının barem kanunu ı;erçcvesi i
çinde terfi ve terfihleri iörfiıülmüıtür. 
Toplantıda yurda ait muhtelif meseleler 
üeriDde meacul oillDIDllf, nkiletçe ba • 

Yalan •e uydurma haberlerin bakib
tı, bulunma11 miaılail bir imka kuıu ha
line ieldiiini tebaruz ettiren muharrir 
diyor ki : 

.. Halbuki temis, bitaraf bir eflrln· 
umwniycnin teeaaiiaii ancak balkın ıö -
rüp öarenmeıi ve kanaatini bu hakıka
te iıti.nat ettirmeıi ile mümkündür. Hal
buld vuat vatandatm kendiıini propa
sand.aya k&rp kon&78Qk ailiıbı 1oktur. 
O, propacand.a telmilr •e metodllDll bil
meditl içJn. yalanı hatibttea. clotraya 
7&Jllıttan a11ramu, her IÖyleneae i.ıwı.
mıya mahkfımdur. V c ekseriıetle bu
Sflakll eflr&nu--ı7elw b67le ..ı.te ha
berle~ Ye yalana mültenit propqmda.. 
nın tesiri alunda kalımya mahkWndur
lar ... 

il. Zekeriya Sertel. malral..min d• 
nmındı propı•ındayı brıı lrenclimUi 
techiz etmenin lüzumundan babıetmek
te Ye muhtelif menbalardan velen ba -
berlerin baki.katle alllruını ölçmiye 
yarayın tavıiyelerde bllhuımaktadır. 

Yeni Slball __ ......,_ 

Yeni aulh tetebbüaleri • 

HOS.EYİN CAH1T YALÇIN, ba bat
lık altında, noel yortuıu munaıebetiyle 
Amerıka Cıimhurreiıinin ve Vatikaıun 
yapacaaı ao1lenen ıulh tqcbbualerini 
bahıı mevauu ederek di70r ki : 
"Bunların heP1i iya, yuzel ama itiraf 

etmeliyiz ki muayyen •ünlerde yapıl -
muı adet olmuı tqrifat kabilinden ha
reketlere ve lakırdıları bensiyorlar. Ha
ni bir ittir yapılıyor ama, yapama bile 
bir netice çılı:acaıından iunidi yoktur de
nilebilir. Eter Bırlqik Devletler Cüm
hurreiıi A vrupadalı:i harbin nihayet bul
maaını ve dünya milletlerinin ıulha ka
vuımalarını Kerc;;ektcn iıtiyoraa bı . ·u 
proteıtanların. yahudilerin ve katu ...... 
lerin alllhlarma yazılacak taV1iye ve 
dua mektuplarından beklemekle çok va
kit kaybeder. 

Ruhani ıeflere liç mektup ıönderile
eelr yerde, A•rupaya bir donamna, ya. 
hat bir ordu ıönderH idi muharebe 
çoktan biterdi ... 

Hilıeyin Cahit Yalçın. Rıazveltin rea
liteyi takdir etmemesine imlrln olmadı
iını, eier Birl .. ık Amerib Devletle
ri Ciimburreili iı;in bundan fazlı bir 
teY yıpamı1ona. yapacak mevkide ol
madııı için yapamadıjım. 1oba onun da 
imaıılıım muztarip halinden elbette e
lem duyduiunu .011üyor ve buPııün 
.. rtlan içinde bir ıulh yapmanın ihti
rHları boyun etmek olaca&ını, Fra.nu 
ve İqilterenin intihar etmeyi kabul va
siyetine düıeceklerini tebarüz ettirerek 
di10r ki : 

1 zırlanmıı bulunan lranllD projeleri de bab
ae me•mu olmuttur. 

General Halis 
Bıyıklay' ın cenazesi 
bugün kaldırıhyor 

İstanbul, 26 (Telefonla) - İki baftadaıa.o 
beri bip haıtahiından rahatıız bulunaa 
İstanbul Komutanı Kor•eneral Haliı Bı • 
11kta.Tm düa •ece Emirdndakl e•inde ., .. 
fıt ettiilni dün bildinniıtik. Kor•eneralia 
cenazesi bu aabah, Gülhane Hkeri baıtan .. 
ıine nakledilmittir. Cenaze yarm lruınaa
danlıra mahıUI 'bü)'fik meraıimle kaldın• 
cak. namaıı Beyazıt canıiinde kılmdılrt&D 
aonra ıebitllie defnolunacalrtar. 

Kor•enerOl Hali. Bıyıktay'ın 
laôl terciimui 

Ölllmllnil dlinlrii aayımııda da teeutirle 
haber verdıiimıs İltanbul Komutam 
Kor•eneral Halis Bıyıktay, harp mey • 
dınlarında, kahramanlığı ile ve allı:er • 
lik hakkındaki ıeniı bilıi .,. tetkikleriyle 
tanınmıı çok kıymetli bir kumandandı. Jhr 
bumun baltercüme1ini •11ıı:ra yasıyoruz : 
Kor•enerıl Haha Bıyıktay Ul de harp 

okulundan mezun olmuı 324 de liıtteimen-
1 lite, 330 da yiizbaıılıta terfi etmiıtir. Ay. 
nı aenenin temmuzunda umumi karar_.. 
ta üçüncü ıubeye tayin edilmiı n martta 
kurmay ıubayı olmuıtur. 

Kurma7 yiizbaıı bal11, 331 aenesi atu
toıunda Irak •e bavaliıri komutanııcı kur
may baılwılıiına. 333 atustosunda da 6 m
cı tümen kurmay baıkınlıima setirilmit 
ve bu vazifede ıoıterdiii liyakat takdir o
lunarak bir Pnııiı lıyabt mada yuıyJe 
taltif edilmiıtir. Umumi harbin 10n sen• 

1 ı~nde de bi.nbaıılı'a terfi ettirilerek 7 ia
ı cı ordu bırıncı ıube mudüni veklletine •e 
jmüteakiben yirmınci kolordu kurmay baı. 
lranhcına •etırilmjıtir. 

ı Haliı Bıyıktıy milli hükumetin Anbra
dı lrunıluıundı bu vazife ve ıdatiı büyıik 
hizmetler ~nnüı, yararlıklar ıi:ıstenniı • 

1 tir. 

1 
Kurmay binbııı Halis, 336 (1920) 1e • 

nesinde 172 inci alay, az 10nra 23 ilncU 
tümen lromutınh&ı vekilctıııc tayin edil

ı mi11tir. 
1 Büyük kumandanın. milli mücadelemize 
ittiraki 337 yılında Kütahya ve Sabrya 

"Hem bualiıılrü Almanya ile aulh ya
pılaa bile dünyanın muazzam ve dikenli 
meseleleri halledllmiı olacak mıdır 1 
Lehiıtaıun ıovyet i11ali altındı kalın 
kılDll, BalUk devletleri, Finlandiya ne 
olacalr? Garp demokruilerinin ve eteme
ıil ettikleri idealin brtı11nda buııin 
bir rua me1elesi de vardır. Müttefikler 
bütün yüklerin altını aynı zamanda 
ıirmemlı olmalr için, bu meseleyi müm
Jdin oldatu kadar bilmemezliae cab11-
1orlır. Fabt Almanyayı inl&lll ve me
deni mülibazalır dairesinde ıulba razı 
edebilmek için çolr daha beklemek ve 
uiratmak lbımdır. Na1yonal - sosyaliz
min lruveti henüz uraılmamıı bir halde 
duruyor .• , 

'cephelerinde olmuştur. Bu ıencde yarbay. 
lığa terfi etmi11, Kutahya ve Sakar)'ll mu
harebelerine ıinnııtir. lJu.ıtepe ve Kartal 
tepcnın zaptında &öıterdıgı fedakar ılrtaıı 
dolayı bir istiklil madalyuiyle taltif o • 
lunmuıtur. Afyonlrarahıur ve DwnluPIDU' 

1muharebelerinde &örülen yararlıkiırından 
1 ve hizmetlerinden dola)'I da 338 ağusto • 
ı~da fevkalideden albaylı.:• terfi etnU .. 
tir. 

Bucünlril nsiyet dahilinde ıulhu ak
la setirmenin hafiflik olduiunu IÖyli
yen muharrir, Almanya ile lnciltere ve 
Franunın artılr iıteaeler de ıulhu :ra
pamı:racalr vaziyete sirdilrlerini söyliye
rek ma.lraleslni bitirmektedir. 

Albay Hallı, bu ıene icinde Afzaniıtan 
Emiri tarafından da Eatur niıaniyle taltif 
olunmu,tur. timb aruındaki ihtilaf hakkında Ce- ld'nin 75 mil prkında klln Kuolova'· 

nevre'de toplanan Uç kitid~n mUrek • yı, Lanıelma ıölü kıyısında kiin 
kep hakem heyetinin vermıı olduğu Tampere'yi, Vipuri'nin cenubi garbi· 
karan, heyet buından B. Yuıuf ~e- ılnde tahllde klln Turku ıehrlnl bom
mal Tenglrıenk'in iki taraf milmettıl- balamıılardır. Vipuri'nin 30 mil ılma
lerine tefhim ettiiini evelce haber linde Uç Sovyet tayyaresi diltUrül
vermiıtik. Öirendiiimbe ıöre taraf - mUıtUr. 

Londra. 26 a.a. - Geçen hafta bir 
mayne çarparak tutupn 9141 tonluk 
İnverlane petrol ıemiıi sulara kapılıp 
lnıiltere'nin ıimali prki sahiline 
doğru allrüklenmiştir. Gemi hail yan
maktadır " ıiaıdi biı enkudaıı iba· 
rettir. 

lıtanbul, 26 (Telefonla) - Dün ve
fatı haberini teessürle bildirdiğim 
muharrir M. Turhan Tan'ın cenazesi 
bugün saat 12 de Kadıköyündeki evin
den Baaın Birliği mensupları akraba 
ve dostlarından mürekkep bir kala -
balık tarafından kaldırılarak, ıaat 13 
te Kadıköy iskelesinden Sirkeci'ye 
getirilmiı, Ankara caddesinden geçi
rildikten sonra Bayuıt camiine ıeti
rilmiıtir. Orada namazı kılındıktan 
sonra Edirnekapı'daki tehitliie def
nedilmiıtir. 

İKDAM 

Harpte ve 1Ulhta ıörülen büyük hizmet
leri takdir olunarak 3"40 da ordu dairesi 
reiılliine tayin olunan kumandan 927 ı • 
iustoıunda tuiienerılliğe terfi etmif ve 
Milli Müdafaa Vekileti karamüıtetarlıiı· 
n~ ıetirilmlştir. Bundan iki ıene sonra ya. 
nı 1929 yılındı da 3 üncü tıimen komutan
lıiını tayin edilmi,tir. 

lar, kanuni müddet zarfında bu kara
ra itiruda bulunmamıılardır. Bu ıu -
retle hakem heyetinin kararı katiyet 
kesbetmiıtir. 

Gece 100 tayyare bomba attı 
Helainki, 26 a.a. - Royteı ajansı 

bildiriyor: 

Ablukanm tesirleri 
ABİDİN DAVER, bu batlık altında, 

Almanyanm iktJaden tazyllrini istih -
daf edeıı hareketi Uhlil etmektedir. İn-

5133 de •enel kurmay talim ve terbi7e 
ba•kın muavinliğine getirilen Haliı Bı
>'Jktay bu vı:ıifede bir ıene lradar blmq 
ve 5134 mayııında İltanbul lrornutan vekil· 
liiine tayin olunmu,tur. 934 sırustcswıda 

ı korıeneralliğe terfi eden Hallı Bıyıkta7111 
aon vazifesi İatanbul komatanlıiı idi. 



-~- ULUS 27 .12 -1939 
~~-----------------------------------------~-

( HAYAT VE S 1 HAT J ı ...... ~.i·~·~i.~ö~~i~~ ..... 1 Günün me?eleslnden : ( RADYO ) 
__ 1111111111n1111111111111111111111ıı1111ı11111111111 

\... _________________ _ 

Sellüloz verecek yemekler " Suna ile Çoban hikiyesi ,, 

adh eser münasebetiyle ... 
Finlöndiya 
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içtimai hayatta aellülozun ebemi· 
~tini, tabii, bilirsiniz: Her aabah 
uyanınca elinize aldığınız gazeteni
ain kağıdı, aeve aeve okuduiunuz 
kitaplarm kiiıdı, çartıda aldıimız 
her teYe aarılan ambalaj kaiıdı ve 
•anlann hepsinden üatün, her türlü 
ihtiyaçlarmızı temin eden banknot
larm kaiıdı, hul&aa, kaiıtlarm hep
ai aellülozdan yapılır. 

Çocuklarmızı eğlendiren oywı
caklan, saçlarmızı taradıimız ta
raklan ve daha bin türlü §eyleri yap 
lllJYa yarayan aellüloit maddeainin 
terkibinde de - gene ae11üloz de
mek olan - pamuk bulundutunu 
hatırlarsanız medeniyetin bu zama
mnda aellülozun kazandığı yerin 
7'i1ıaekliiini tüphesiz takdir edeni
nb. 

Ancak, bu muharebeden sonra 
Hllülozun ehemiyeti nalıp azalmı-
7acaiı timdiden pek bi bilinemez. 
Muharebe daha bqlar batlamaz -
U..W• çıkabilecek kaiıt kıtlıiı dü
fÜJICeaiyle - dünyanm hemen her 
tarafmda saaete sa:rfalarmm azal· 
maaı, hele dünyanın en zengin ael
Hlloz kaynaklanndan biri olan Fin
laadiya'cla muharebe çıkmaaı kiiıt 
.- aellüloz f abrikacılannı haylıca 
düfindürmiit olsa aerektir. Onun i
p. kmdilerine pyenen kimyaıer
lerin .. umosun yerini tutacak baıka 
Wr madde J'apmıya çabtmadıklan
m kimse temin edemez. Sellülozun 
haJ'lıc& uzun zaman meçhul kalan 
kimJ'a formülü timdi - yarım aay
f a dolduracak kadar tafsilatlı kü· 
bik zincirleriyle - bilindijinden bil 
fara mlden kömüründen yahut top
rakt~ 'bol bol k&iıt yapdabilece
finden umut kesilemez ••• 

O saman imanlar kendilerine 
faydalı olan aellülosu da belki ma
den kömüründen yahut topraktan 
cakaracaklardır. Fakat timcliki hal
ele Mllüloz bize nebati yemeklerle, 
..a.zelerle Ye yesnitJerle aelir. 

Vücuclmnuun iflemeai, hayatı
mam dnamı için aellüloz mutlaka 
lüzumlu bir aıda defildir. Vakıa 
79diiimis 1emeklerdeki aellülozun 
't.ir lmmı, karındaki mikroplarm 
himmetiyle, itimize yanyacak teker 
Mline aelir. Fakat bu kısım pek 
süç oldlliu sibi, hiç olmua da Yii
at aeae b.leair Te içimbdeki saat 
ltlemekte devam eder. 

Banunla beraber aellülozun, bil
..... peklik çekenlere, ehemiyetli 

Mr fayduı olur. Bu hizmeti onun 
kanada kalahabk etmesinden ile
ri ıelir ... Y edifimb yemeklerde, ri-

Hayırsever bir talanda1ım11 

Emginoğlu Hüıeyin Çcruuf 
Malla (Husust) - Hayırsever vatan -

... larım;zdan Muğlalı Emııin otlu Hıise· 
rfn çavuı Bozarnut koyündeki 1000 lira 
kıJ'metinde bir tarlnsı:ıı kayıtsız ve '3rtaız 
olarılı: memleket hutanesinc terk ve te • 
berrü etmiştir. Yurt &a"lıgı bakı:ı:mda!' 
çok mUhim bır kıymet tiıışı;nı.1 IJu teberru 
eebrir.uzde büyük bır ıukranla karııtan
mıttır. 

Almanya'daki lngiliz 
konsolosluk memurlart 
Londra. 26 a.a. - Almanya'da ka

lan ve ahiren memlekete avdet müsaa
desi alan İngiliz konsolosluk memur
ları Roterdam'a gelmişlerdir. 

Amerika'da Noel 

tatilinde 400 kişi öldü 
Nevyork, 26 a.L - Noel yortusu 

hafta tatilinde Birleıik Amerika'da 
400 ölüm vakası olmuttur. Bu yeku
aun 224 il otomobil kualanndan mU
tnellit 6lümlerdir. 

cudu besliyecek maddelerin hepsi 
kana kanıamazaa da onlann kalan 
kısımları pek az olduğundan yalnız 
hatlarına baraaklan harekete getir
miye yetitemezler. Onlann yanmda
ki milyonlarca mikroplar da o ha
reketi kolaylattırnuya hiç yardım 
etmezler. Hareketi kolaylaıtınnak 
için kalabalık eden bir madde la
zımdır. Batka türlü işimize yaramı· 
yan aellüloz itte bu hizmeti ıörür. 
Sellüloz bir taraftan da au çekici 
bir madde olduğundan ondan bekle· 
nilen hizmet daha kolaylaıır. 

Sellülozun tabii hayatta da bu 
türlü hizmeti anlaıılmca yediiimiz 
yemeklerin hangisinde ondan daha 
ziyade bulunduğunu bilmenin fay
dalı olacağı meydana çıkar : 

Sellüloz bize ancak nebati ye
meklerden gelebileceği için etlerle 
balıklarda ve hayvanlardan çıkan
lan batka türlü yemeklerde onun 
bulunmıyacajı tabiidir ••• Eamer ek
mekte aellüloz nisbeti beyaz franca
lanın iki miali kadar olduğundan 
yakm vakte kadar, bayağı ekmeii 
bu yüzden francalaya tercih eden
ler çok olurdu. Fakat ekmeğin ea
mer olsan beyaz olsun kana ektilik 
verdiii anlatıldığmdanberi ael -
lüloz alabilmek üzere fazla ekmek 
yemek timdi manuız sayılır. Plavla 
patateste de bu madde ancak yiizde 
J'&rım niabetinde oldufundan onla
nn ikisi de karma mülayemet ver
mekl• töhret alamamıılardır. 

Taze aebzelerde yüzde birden i
kiye kadar, bazılarında biraz daha 
fazla bulunur. Ondan dolayı çokça 
sebze yiyenler peklik çekmezler. 
Kuru baklada, nohutta, kuru fa
aulyada ve mercimekte daha çok, 
yüzde aekize kadar vardır. Fakat 
peklikten kurtulmak için bile bun
lardan çokça yemek kolay olmaz. 

Onun için en doğrusu, aellülozu 
yemitlerden aramaktır. Mevsim J'e
mitlerinden bereketliai, tabii. keçi 
buynozu: yüzde 25, fakat yiyebilir
seniz... Ondan aonra sırayla, hep 
yiizde hesabiyle: mutmula 13, kuru 
incir 8, armut ve fmdık 4, nar, kes
tane ve badem 3, elma ve portakal 
1 ... Mevsimleri gelinciye kadar hah• 
rmızda tutabilirseniz: kirazla tefta
lide 6, erikle ka,..sıda 5, frenk üz\i. 
mii nadir obaua ,.üzde 8 verir. Bi· 
zlm tızGmtın kabttfUM!a 32, çeMr-
deklerinde 53 bulunur. Onun için ü
züm, kabuiiyle ve çekirdekleri,.le 

yenilmek fatli1le, peldiie kartı ilaç 
olm 

G.A. 

Türk iktisat cemiyetinde 

Devlet İktlsad1 

Maılııaal Uıaam Mıidürlıiiuu ıoa ıialerıle ter' 
Iİp etliii bllı r- .U. .. lıua MrİIİDİll illı •JU•· 
aı teılıil eı1 .. ıı...., ~•aa•,. s.,ı... Beaim Ata· 
.. ,.... bllını dil, ülilı. iclet. .. ,.t .. ·-ıiııd•• 
fardalaaaralı ortara aıtıiı •ir .. ıı. .. ri oJ.aıtar. 
• Men.da, lçel'da cereru ataiı •ir •ılı -ceruı 
" •• ü,.na coirafi nzireti iJ., a..iz Aaaılola 
ıeecliiW. •rlıekliie, dalıa ıloi..... tirklii• ,.r.,.. 

ve 
Ekonomisi! 

rUi Weti, lıer .. ir ft HİN mii,....r • ....,.. lıo-
lar, açılı, piriizıü " öz tirlıçe •ir üli,la ı.Nria 
ettiriı.iıtir. Son haftalarda 1939 yılının en ha-

Anrlarılea lıeri .. rlı lıiltiriaiıı tairi altıMa b· 
laralı diliaüzıle ,.,ı..-.. lıökle.-it .ıııhılılarıaı reketli ve korkunç kara harbine sahne 
lıaldı ım ileri lira " ,.aılanam ia tirkçe ,. .. ı.. olan Finlandiya'dır. Bir dantele ince
.. ,.cai! Mldiumda. ~·-~u ad~, '" ~1·~- liğiyle göl ve gölcüklerin süslediği 
ze k lıitap, tiirlı dil- elçuu 1ıu- oldacm •ır .. ., . 
bre dab iapat etaiılir. 382.000 kılometre murabbaı toprak-

• uer, aaltaaat ıleniMelıi ..ı- " iabadatta• lan Baltık denizinin şimalıtarkisinde 
_, ..... ıelea ..... ilin .,. -llfutJerİıl artllı lıö- B . p· 1 d" k"" f 1 . 
lıiiıule• lıeıuııdıfı •ir çolı _,0ı.;ilı •Uiaelerdeıı otnı ve ın an ıya or ez erı ~r~sı· 
...._tmi1tir. . . na tnkıtmış, ti yukarıda buz denızın~ 

a. ... r. ıiAaiİll ıiraii. aimliaü ... dıii kadar da uzanmaktadır. 
ltoçriiite tabılaa alil rUhı w kö,lii lıaıaıa -- A k i • · • k h • rireiinde• ~ H•CÜİııİlı •ir ifadeli olaralı fqlu· s er ve sıya!i strateJı e emıye-
ran teıais •ılıma dila ıeldiiiai ,iiriiaaü •ir illi, ile tini yaratan iktııadi durumu dünya 
meaılelıeıimizde illı defa olaralı paıtoral ••iade cu· muvazenesinde - hatırı sayılır - yer 
laadırıııııtır, 1 k d T "h" k" k h ee .. b• ""• lıeılıia ..u " -riiairl• •r a ma ta ır. arı ın en es ı ve a ra-
tiirl• ..... 1ı1ıa.~ ıoiıia.~erek iillwiM ~iılel~re man ırkına mensup dört milyona yak
bptır--lı ıçıa aılıer~ıı~ .ı.. .. ~zeU " ,..... •· !aşan ıekenesi tabiat veriminden en 
lu ainıada cam lwu ı••• aa•diıı ,...-....... •J· . . . 
rıı.alııa •ir .. •ile tere4ıliit etaü,.. ftbr, uim • çok ıstıfade yolunu bulmuş, bılhassa 
kir A•dola ıeııciıüıı ., ....... brıı ıöıter4iii 1ar· son senelrde dünya hayranlığını ka-
.. ı-z iracle" lıİllİ,.t- larciimaıu .ı...tu. d k . k" f k d . . • s., .. -.uif, ,.tlardu lıeri kl&ailı arap " fan zan ıraca ın ııa lar ay ettırmıştır. 
edelıiratıu .a-I•• •ildiii blcle u1ıi .. rlı lıil· Ur.ıumi harpten sonra bu çalıtkan ve 
tu..- ula ru ~r-~ •• lıealijia~ ~I~ tiirk· dürüst millettin yarattığı it kabili-
lilı " tiirlıçaliilı ıılealw tabklıu etbraııtir. Ote · · 19 k . . . A 

.ı. ... ri uı.- aldıiı -rleriıııle .. lıir tek arapç• yetı 29 rızının felaket salgınını 
ne .ı. •ir telı faraça UU.. ıöu çar.-.Utadır. memleket hududundan en az içeri 
_ O~t. "S- ile Çelıu .. •ilıl,.ıi: ~ :ru-lıl~ sokmuştur. Dünyayı, bahusus endüs-
ıarlı lıiiltir daa,..... " tiirlı ıeaçlıi- lııJmellı • •. k . . . . . 
•ir ..... ı .. -ıtar. a. iıilıarla badiaiııi talıdir trı ul elerını tahrıp eden ıısizlık haa-
•'-iİ lıer tirlı ıeııciae diıea •ir ftaif• .. ,.r_ talığı Finlandiyada en az hiasedilmiş-

FIRlr oıvıLIJ tir. Buhranın en müeaair yılı olan 
Kadın Pençeıi 1932 de Finlandiyada kayıtlı iısiz ye

kunu ancak "17 .35 l" kişiden ibaretti. 
Biıriilı ,,__ ııaıaııı naııt '-1• u..ıı&ııil alb lıii· Fakat bu tarihten sonra işsizler ye-

,,.. .... ,.... '"' - ...... •U' .,.,a ,.,.._., kun ·· ·· d 1 k 1935 d 
ve '"' 111,.ue ricııde ı•lea ••r ttaı.ı .. ıa,. .. ıare· u gun gun en aza ara e 
ııııı1aıı 1e1111 ,. ı.arıt •ır cııt IWIW •ıredılaıf • "7.163" ve 1938 de de "3.602" kitiye 
tır. lçilıdelu ülıl,.ı.r eulu~r: i.acbıı r-s•u. U· düşmüıtür. 1939 un yedinci ayında 
....ı... lılelıtap. J(• . ..,..., 11.ım lıleıum, A· mukayyet it arıyanlar yalnız "2.072'' 
tılıo:.:!· :-... ~i.ı., lıaı.ili,.tiaia a-it den ibarettir. Hail da fabrikalarında 
•ir ifaıle ..-.. kladıı;a .. ~,.ı.n., •rrul•· çalııan iıçi adedi "200.000" i aşmak
" taruıaduı .,.. talıaliik ... aJilıa ile .U-cai•· tadır. 

Finlandiyanın oUn:ya ti<.arctinde el-
... tiiJ1ıa •• ,_. ızz .. ,. ... • -n. fiJeb 
40bratm. 

Gönül Ticareti de ettiği mevki nüfusu ve arazisi ile 
_ . . _ , ölçülemiyecek kadar yüksektir. lıte 

llanf ,__ H_,_ RU.i Girfmar • ,.. I • k ., 
• __ L: L•·-= .. L:L• , __ ,_ .. __ 14 ·---' 111 son sene erın ra amları: Altan dolar ......... ··~- _,.__ - .. ,. .. . .. 

falılı •ir cilt •liMe " raiıali •ir b,U ~ uzerınden 
Hiı.i ltita,.Yi tarafıadaıı •ıredimqtir E.eria ııi· 

1 35 ıiri B ••• , ... Hiı.i kitaM iliH attiii ıu.. •ir iıı ı th il 68 Jo 000 
ıözde ~ •ilıireleria Jiibelı ••t kqmeti• i .. nt İhr:ca~ı 80 . .300.000 
etmelııedır. 

1936 1937 
80.400.000 117.700.000 
93.700.000 120.900.000 

Ea realiat •ilıl11ciıaizilı .. ,., .... kilıat dola •• listede seneden seneye terakki ile 

Yazan: SaJreJdin ENVER 
başlıcalarını nikel, bakır, demir, ko
balt, amyant teşkil eder. Demir istih
salatı büyük bir yekfın olmamakla be
raber cins itibariyle yüksek olup, 
İsveç ayarındadır. 

1910 tarihinde "Outokumpu" da bu
lun:m madenin yüzde 4 bakırı havi, 
"20" milyon ton cevher mevcudu o
lup imtiyazının nısfından fazlası hü
kümetin elindedir. 

Petsamo civarında bulunan ve Lon
dra'da "la mond nickel" kumpanya
sına ait bulunan maden yatağının tah
min edilen cevher yekunu "5" milyon 
ton raddesindedir; bunda % 1,3 ni
kel, % 1,6 bakır bulunmaktadır. 

Petsamo mıntakasının ikinci bir e
hemiyeti de buz denizinde bulunan 
limanıdır. Bu liman kış mevsiminde 
tahmil ve tahliyeye çok müsait oldu
ğundan ~arkındaki Sovyet Rusya ara
zisinde bulunan Mounn~nsk limanına 
tercih edilmektedir. 

Finlandiya'nın medeni terakkide, 
sanayi inkişafında ne kadar ilerlediği 
ıon yıllardaki elektrik sarfiyatı ile 
ölçebiliriz. 1928 yılında elektrik is
tihsali 755 milyon kilovat saat iken 
bu miktar sekiz senede takriben üç 
misli artarak "2.322" milyon kilovat 
saati bulmuştur. Bunun da "1.714" 
milyon kilovat saatini memleketlerin
deki su bolluğundan ve irtifa farkın
dan iıtifade ederek hidrolik merkez
lerden temin etmiılerdir. 

Görülüyor ki, aanayiin "beyaz kö
mür" diye tapındığı bu bitmez, tüken
mez kuvetten Finlandiya'da istifade 
geniş mikyasta yer almıştır. Zaten bir 
az yukarda da bu milleti tabiat veri -
minden azami istifade yolunu bulan 
çatı,kan ve dürüst olarak tavsif et -
mittik. Bu harp ile de mamur ülkele
rini, servet menbalarını müdafaa için 
çarpıştıklarına tahid oluyoruz. 

bikireleriai ••tüıı olıarlar- tani,. ederiz. ticari muvazenesinde ihracatı lehine 

lıler Tdurında Gidiyor olan fark da dikkati çekmektedir. Bu- Dikili feliketzedelerine 
lu a· A Çalıof' tirlı brilariae ........,_ rada durulacak bir nokta daha var-

bcet ;..:.,. R.. ... ;illeri iciMe • eok 1erc-. dır. Finlandiya'nın ihracat rakamları yardım edenler 
ıı · ı • 4·:0 .. "!'-""!', .... ~bakim tıı~Lu..tendt.--visr~ainAa_ bulunan ,_Ar!rfıy c.;emıyerı vmrımı ırıc:ı•h.1 .. a~11. 

hicini Likiyecıaın kuçulı •i&f1tleri ijiiiiieTılımıze htlkümetlerin üstündedir. Hatta kom- D"lril" ve havalı"s"ı zelzele feliketzcdclc-. . ı.. lıellıi ıı.ı.... tli •il" . ' 1 1 çnrİlllİf • ,... . . . ...... ~ arız. •· ıusu olan muazzam Sovyet Rusya'nın rine cemi1etimiz vaartasiyle ya~m Y~P.ıl· 
ı. M -n1 ..Urar• ~,.ı.riMn •ır kum da .. ,, • mak üzere tcberrüde bulunan apgıda ısım 
ba ılefa Ha,dar Rifaı'ıa b1-irle nrq.,. mı. • 1937 de umumi ithalatı 151.2 ve ıh- ve unvanları yazılı muhterem zevat ve 
dilanlı Jlllıandaki uthl altıMa !Jir lıita, lıaliae racatı da "193.4" milyon altın dolar mlieaseeata ıerek cemiyetimiz ve ıerek 
ıı-ı-.11ır. lapııda •Mr ııltiri l•rüm. Hilaü'ai• olf.uğunu yazarsak tinlandiyalıların e fellketzedeler namına tetekkiirlerimizi 
miiellif .. ..._. etraflı -ıa..t "'" •ir ö.isi . • ! takdim ederiz. 
ftr•ır. Reaiıali •ir kapalı içiade k ili eaJfablı ki· konomı cephelerının aağlamlığını or- Lira Kr. 
ta•• r.,.aı ,.1an 35 lıııntbır. taya koymut oluruz. Dütünelim ki, - --

Finlandiya nüfuısu Sovyet Rusya'nın 179 33 Maden tetkik arama emtitG.U 
Dünya Nimetleri memurlarından. 

takriben ellide birine tekabül etmek- 897 19 Konya Kızılay merkezinden 
64 35 Burdur kızrlay merkezinden tedir. 

167 40 Kastamonu k111la7 merkezin -

500 
60 
45 

100 

00 
50 
32 
00 

den 
Mersin kızılay merkezinden 
Edime kızrlay merkezinden 
Denizli kızılay merkezinden 
Çanakkale kızılay merkezin
den 

Kw. Kw. T .A • .I:'. 

ÇARŞAMBA 27. 12. 1939 
12.30 Proırım, ve memleket saat ayan. 
12.3S AJanı ve metetoro1ojı haberlc.ı. 
12.SO. Turk muzııi (!-'I.) 
13.30 - 14.00 Muzık: Küçük orkestra (Şef& 

Necip Aşkın) 
1 • Michcli : Çardaı 
2 • Lindeınann : Volıa'dan sesler 

18.00 Proıram. 
18.05 Memleket saat ayan, Ajanı ve me

teoroloji haberlerı. 
18.2S Turk muzi&i: Müzik folkloruna ait 

omekler Sada Ytaver Ataman. 
18.40 1'urik muzigi : Fasıl heyeti. 
19.25 Konuşma : (Dış politika hadiseleri) 
19.40 Turk muzıgi : Çalanlar : Fahire 

Ferııan, Vecihe, Cevdet Çıgla, Refik Fer 
san. 
1 - Okuyan : Sadi Hoşsea 
1 • Kıirdilıhicazkir peşrevi 
2 • Udi Ahmet - Kurdılihicazkl.r prkı a 
(Dilerse pdiıam olsun) 
3 - Y eaari Asım - Kıirdilihlcazkir aarkı ı 
(Sen ıitıide bir ifeti devran olıcakılJl) 
4 - Refik Feraan : Tanbur taksimi. 
5 • Arif Bey - Kürdilihicazkar ıarkı ı 
(Deşme dağ sinci suzan.rmı) 
6 - Halk tıirküıü : (Bağa &irdim kımıp) 
2 - Okuyan : Safiye Tokay 
1 - Bimcn Şen - Beateni&ir prkı : (Her 
zaman serde) 
2 - İshak Varın - Beateniılr tarkı : (Gö
nül sana çoktan bende) 
3 - Sel. Pınar - Nihavent ıarkı : (Hall 
ya,ıyor) 

4- F•iz Kapancı - Nihavend prkı: (Gel 
ıüzelim Çımlrca'ya) 

20.20 Temsil : Kızlar aiasrndan istimdıL 
(Yazan : Nahid Sırrı) 
Unutpn (Yazan: Ekrem Reıit) 

20.SO Konuıma : (Haftalık posta kutusu) 
21.10 Müzik : Riyaaeticümhur bandosu 

(Şef : İhsan Kıinçer) 
1 - J. Souaa : Mart. 
2 - Leo. Delibea : Kopelya balesinden 
vals. 
3 • G. Meyerbeer : Uvertür. 
4 - Bourcault • Ducoudray : "R•paodie 
Cambodıienne" Birinci kısım : İntroduc 
tion - Leıende. İkinc..i kmm : Fate. 
5 • B. Godard : Le Tasse operaarndaa 
Çıian dansı. 

22.00 Memleket saat ayarı, Ajana haber• 
lerl, ziraat. esham - tahvilat, kambiyo • 
nukut borsası (fiyat) 

22.20 Serbest uat. 
2%.30 Müzik : Solistler (PL) 
22.55 Müzik : Caıband (Pi.) 
23.25 - 23.30 Yarınki proiram ve kapanı1o 

Amman' da bir cinayet 
Londra, 26 a.a. - Amman batveki

linin mutemedi Elkarme, kendi evi -
nin kapısında tabanca ile öldürülmüt
tür. 

Bunun bir ıiyaıl cinayet olmadığı 
zanediliyor. Polis, katili ticldetle ara
maktadır. 

Almanya'mn harp muraflan 
Bern, 26 a.a. - Neue Zurcher Ze1-

tung gazetesinin Berlin muhabirine 
göre, harp Almanyaya ayda üç buçuk 
_..:ı J .... • ....... '·'·'· ~:- -----"- --ı AL 
maktadır. 

.,, .....................................• '" 
• 

Ulus kütüphanesinin 
yeni eserleri 

i K i S 1 
Büyük aık romanı · 

Plyatı 100 bnt 

teıebbüslerlnln 

ıekilleri hakkında 

konferans 

Wn Cida'ia "Diiıı,. Nm.tı.ri.. iaiıali ..,.f H 

•tUr -ri Halca Ani ı...ı taraf...ıu 4iliaİM 
çenilenk •ınüı.iıti. IC- -..ı. -Tnllıl ti• 
U..• eHriıı H defa ilıİlıcİ •ir ta.. ricaıle ıetiril
mıtir. Nqiri Hiı.i ICiaa,.Tiür. a. ,.m .. tulüla· 
1i ta•ııaıa upa AMri Ciıle'İıl b,.ı t.ı..ı .. i Mk· 
imde Hiİll,iıı Cüit Yalçıa"ıa .... ,_" Belıiaa' • 
ılaa çenrdiii •ir etiıl, ,refeaör Hilmi Zi,. 01Ua' • 
iıı •ir .ü .. dm..i •..ı-.m. 

ç.ıı anm " -...nü •ir iala,la ülimiH çewil· 
mit .ı.a M ıriul eaer ZSZ eaJfalılı •ir cilt tat.alı· 
tadır. Fi1ah 75 lmrııtbır: T nıiye etleriz. 

Finlandiyanın deniz ticaret filosu 
son on sene zarfında bir misli arta
rak "600.000" ton olmu,tur, ki bu da 
Sovyet Rusya'nın yarıaı kadardır. 

Bahri tezgahlarında nakliye ve harp 
gemileri inşa etmektedir. 

Finlandiyada ihraç met[ilannın ba
tında orman ve milıtekkatı yer almak
tadır. 1939 yılının ıon sekiz ayı zar-

Xll inci Şarl'in tarihi fında bu ihraç metaından elde ettiği 

177 
309 

22 
ızo 
94 

57 
14 
70 
25 
75 

Taşköprü kıııla1 ıubeainclen 
Beypazarı kızılay eubeainden 
Gönen kızıla1 tubeainden 
Uzunköprü kızılıy ıubeainden 
Mardin Ulus Sesi gazetesin - • 
den 

• Büyük Petro 

Türk iktaaat cemiyeti altıncı ilmi 
toplantııım yapınıı ve bu toplantıda 
lktıaat profesörlerinden Dr. Muhlis 
Ete tarafından Tilrkiye'de devlet iktı
aadi tetebbüslerinin tekilleri hakkında 
bir konferans verilmittir. Konferans
ta devletin doğrudan doğruya iktıaadi 
faaliyette bulunması dolayııiyle mül
hak bütçeli idareler ve iktısadt devlet 
teıekkülleri vasıtasiyle iktıaadi itle -
re giriımesinde devlet itletmelerinin 
alacağı teıebbüı ıekilleri iizerinde du
rulmuıtur. 

Pr- lıliailLieriHu lıi,iilı Vcıhaire'ia H .ani b k • 
-ı.riıMluı •iri .ı.. "Xll iaci $ul'ıa tarW.. .ı.. gelir dört uçu mılyon markka ba-
ierli malıarrir Nüit Sım tarafaadaa .!ilimize çe•· liğ olmuttur. [ (Markka) milli parala
rilmiı " Hilmi 1Ci1a,.Yi tar.ı-. 34t •rfaJılı •ir rı olup takriben bir franktan pek az 
cilt NliDıle •ıreılilaiıtir. ICitalım .. ,_ Voltaire noksan kıymettedir ] 
" •Mri lıaldıaıda ı. llırüim Hiı.i tarafıaw ıu.. 
•ir öıı aöz il& .. eüı.&ıtir. Finlandiya'nın sahip bulunduğu or-

1 ... ç tariüıiıı • 4iklıata 4-i•r fulnıı IHiriilı man serveti genitliği bir buçuk milyar 
bir utalılı " JikMk •ir ial.,la aakledea .. nu 
Na•iı Sım'- Jiriais ifU..irle kqmetidea !üç metre murabbaı kadar olup kereste, 
•ir "' 1ıa,ıı.a.u.. timi. lıaaudın1mf •.ı-- selüloz, pat kontrplak kağıt ve kar-
'°'· Olıarlarıaıu tani,. eıleriz. ton imalinde iatifade edilmekte, bil-

Ana mecmuasının aon aayııı hassa son senelerde Sovyet Rusya'ya 
i.,UCU1' UHl~IUI AMI.._ lo.atuıa-. '""' tlJ pU• ihracatta mühim bir rakip Olmağa bat

tdmUUA owr ..wıo -~ .._ .,.,,.. -· lamıştır. 
, .. __..,ecaaı. •lıfar ela&flar·

11
• L Finlandiya'nın kağıt istihıalitı son 

Her .. ,....u br.- ,... ır seu• .. .ate· ba d"" d . .. .. • 
.. ni -·..ıarı. p1ıaa "Aaa" Tulıi,.'ıaiıa .. -.. yıllarda ~ on ürucu bır ıüratle ar-
ıı-ı aile~ aı..k ,.._. •• llır .. u- tarak 1928 ıeneıinde "358.000" ton is
.._ lriı-ıi Jiama•I•• -•..tar lıalılmda, • ... tihsali, 1929 da .. 377.000", 1932 de 
lüiJetli ıı.ı..ı.ria raularıu .~pir,.. --. ~- "411 000" 1936 da "653 000" t 1 • 
,.._ firatı da .......... ıüllare• 10 bnta ... .B "653 000" t . •• OS28n oooom~şi 
diril ..... ı-ror. tur. u · onun . 

Aııa'•• ao• 39 uca uymada Miiair Harri Eıa- kağıt ve "125.000" tonu da kortondur. 
li'ıüıı "Bıııaa imMlar 111mııa1:· ·~lı ltir lıo~ıi~- ön saftaki kağıt müstahıiUerindcn 
ı. ulıaılaııaıa Cemal lıııer ıa E• lıadııılııw Itır d N ,. ki w 

lıe'ıL -~ u· · uı· ıetirelim" lıetlılılı ıUel •ir aynı sene e orveç ın gıt ve kar-
,. lauUI lll iDi 0 • h 1 • "4 000" ı tetlıilıiııi " ... tıdalıi ,.aıarı obracaluıaıa: Aile, ton ıstı sa ı mecmuu 10. , s-

.. lıiıriilı •illi .ıı-.u -., .... ,i. lıir ıöaiil _... veç'in de "895.000" tondur. 
b, •iriilı Mnetiaüz, ısüeUiiiıaia, lıl .. ı. S•J b4ıa d bo" • .h 1· d • . ı. .... _ 1 1ıa• - ••ı"day -cilı.. Pote e ıı ıstı sa ı e ıon bırkaç .. ır ,.__. parça ar. ıa •• • .- . . . . 
itiraf, Ne.,.,rlı .. rıiıiııde. aile bd- elıOllOlaİ senede ıstısgar edılemıyecek kadar 
d.&nımıla rolai, aiaafircililı .,.... çoğalmııtır. 1928 de "896.000" ton iı

Yatılı mekteplerde talebeye 
verilen ekmek arttınldı 

Türkiye'de muhtelif mahiyet arze
den devlet teşebbüılerini ilk defa bir 
sisteme raptetmiye çalıtan konferans
çı, mezkur tetebbüsleri: gayrimuh
tar devlet teıebbıislerine, muhtar dev
let teşebbüslerine, (muhtar ve gayri 
muhtar belediye teıebbüslerine) hu -
susi hukuk ahkamına tabi iktıaadi te
ıebbüslere, tek phıs tirketlerine ayır
dıtan sonra; devletin doğrudan doğru
ya veya bilvasıta olarak hususi tir • 
ketlere iştiraklerinden doğan muhte
lit teşebbüsler üzerinde durmut ve 
iktısadi devlet teşekkülleri (Sümer- Bu seneden itibaren. yatılı talebeye ve-

. k z· t B k Si Top - rilmekte olan ikinci bir kahvaltı dolayı • 

tihsal5.tı 1937 de "2.131.000" tonu bul
muştur, ki Sovyet Ruıya'nın üç, Nor
veç'in iki misli olup Almanya'nın u
mumi istihsaline yakındır. 

Finlandiya ihraç metilan arasında 
süt, tereyağı, peynirin de ehemiyetli 
mevkii vardır. Finlandiya'nın ıüt iıtih 
sali 24.000.000 hektolitredir, ki Dani· 
marka'nın yarısı ve Türkiyeninki ka
dardır. Tereyağı "27.000" ton olup 
Macaristan'ın bir buçuk mislidir. Pey
nir istihsali 10.000 ton raddesinde o
lup "46.000" peynir imallthanesi mev
cuttur. 

bank, Etıban , ıraa an a • . siyle, orta tedriaat yatılı müesseselerinde 
rak mahsulleri ofisi ve devlet zıraat her tılebe1e verilmekte olan 600 crım 
itletmeleri kurumu) bir türk sistemi ekmek 700 crıma çıkarılmıttır. 
denecek kadar ihtiyaca uygun bir ori-
jinal sistem arzettiğini tebarüz ettir • duğuna iıaret etmittir. 
miş ve halen tam manasiyTe bir tek Dr. Muhliı Ete konferanaının IO • 

ıahst ıirket vaziyetini taııyan Emlak nunda iktısadt devlet teıekkUllerinin 
Bankaıı ve Halk Bankasiyle bir im • idare ve mUrakabeainin Türkiye'de 
me müeaaeıesi ıeklinde idare edilen kontrollü devletçiliğin yeni bir mer -
Belediyeler Bankasının da yeni siste- hale~i olduğunu. k~ydederek mevzuu
me ıinniye pamezt teıekküllerden ol- na nıhayet vermııtır. Finlandiya yeraltı senetlerinden 

1178 
32 

14 
50 

Sivas lnzılay merkezinden 
Maden tetkik ırama enatittiaU 
memurlarından 

93 
1000 
2229 

311 

12 
00 
92 
44 

Cine kızılay ıubninden 
Edremit kızılay ıubesinden 
Antalya kıırlıy merkezinden 
Kırklareli kızılay merkezin -
den 

7309 32 
379i2 31 Evelkl liıteden 

45251 63 

.. Buıün 

ULUS Sinemasında 
Mevsimin en güzel filmi 

SON SANS 
(Labelle equipe) 

Bat rollerde: 

JEAN GABiN 
VIVIANE ROMANCE 

CHARLES V ANEL 

gibi tanınmıt 3 büyük artistin 
harikulade temsili... güzellikle
rine aıla eritilemiyecek bir si· 
nema eseri.. büyük muvaffaki
yetlerle devam ediyor. 
Aynca METRO JURNAL en 

son HARP haberleri. 

• 

Seanslar : 2,30 - 4,30 - 6,30 
gece 9 da baılar. 

TL:6294 
Önümüzdeki cumartesi 
matinelerden itibaren 

KIZIL DANSÖZ 
Matahari 

Büyük cuua filmi 

1 

Merüh ve heyecanll 

büyük tarihi eser 
8 

Hava tehlikesi ve 
korunma çareleri 

Şakir Hazım Ergölmıen'in 
herkeıi alakadar eden eseri 

• • • • • • • • • 

Bu üç aer Akba Kitapevi'n
de .atılmaktadır. Akba Ki· • 
tapevi'ne müracaat eJilnıeai 5 

• 
~ .....................................• ,. 

Aleni teşekkür 
Dahiliye ve hıfzıssıhha mi\tehaasııı 

(Dr. Bahaettin F. Kökdemir) ile Ku· 
lak boğaz ağız ve diJ hastalıkları mü
tehaas111 (Dr. Ziyaettin Maktav) ın 
hastalığımın teıhis ve tedavisi sırala· 
rında gösterdikleri yüksek ve insani 
alakadan dolayı tükranlarımın kendi
lerine alenen arzını bir borç bildim. 

l. Seberman 4828 

Türkün yµce inkılaplarını 
ecnebi doıtlarınıza bir türkün 

yazdığı 

REYOLUTİOMARY TURKEY 
inkılapçı Türkiye adlı eseri gönde
rerek hem tanıtmız hem de yılbatı· 

nı tebrik ediniz Hatet Kitabevi 
Ankara. Fiyatı ( 1) liradır 

4806 



Erzurum - Uzunahmet kısminda 

1800 metre uzunluğunda 
büyük bir tu~e~ açılacak\ 

Erzurum istasyonuna varan ve ışletmıye açılmış bulunan Sıvas -ı 
Erzurum hattının temdidi olacak olan U zunahmetler istasyonuna 
kadar ilk yirmi kilometrelik kısmrnın haritası hazırlanmış ve gÜ· 
zergahı tesbit edilmiştir. 

Hükümetin ~üyük Mill.~t Meclisi· j
ne vermiş oldugu ve encumenlerden 1 

geçerek ruznameye alınan bir Iayi~a 1 Milli SefimİZİO 
ile insa'Sı teklif olunan bu kısım, yır- '!i 

mi kilometredir ve üzerinde 120 ı::ıket-ı K 1 'd f lk' ki i 
re uzunluğunda, 50 - 60 metre yu - ayserı e e 1 er 
sekliğinde büyük bir viyadükle 1.800 
metre uzunluaunda bir tünel vardır. (B 1 . . f d ) 

b •1 aşı . ıncı say a a 
Erzurum - Sarıkamış hattının ı er- . . 
· ·· "ld" - .. t kd' Yonca tohumu temızleme ıstasyo -

ie ınşasına zaruret goru ugu a ır- Mill1 Şefimiz bu hususta 
de bu tünel ve viyadük, ray ferşiya - ~unu gezen ..... 

.. · · b"" "k b" ızahat aldılar. Buradan kız enstıtusu-
tının suratle ılerlemesıne uyu ır 'd'ld' G k 1 1 . 1 . .. 
engel teşkil edecektir. Bunların bir ne gı ı ı. e~ç k;ız arın <: .;~.erı go -
an evel inşalarına başlanıp ikmalleri rüldü. H~zırla ı arı ç~y ıçı ı. 
h 1. d k 'b 150 kilometre uzun- Son zıyaret Kayserı dokuma kom-

a ın e ta rı en ld K b' .. d.. ·· d 
Ju~unda olan bu hattın Sarıkamış'ın binasına o u. om ına ~~u urun en 

gk ı ı kadar kısa bir zaman- gerek buranın ve gerek dıger mensu
ço ya cın arına b 'k 1 • ~ · tl _ 
d k 1 1 kla ray döşenmesinin cat fa rı a anınızın umumı v ... zıye e 

a ve 0 ay ı d · 1 ld 1 F b ., d 
b . · ·ı · k b'l olacaktır Bu sebep- ri hakkın a ıza 1at a ı ar. • a rııca a 
ıtırı mesı a ı · 1 t ·· ·· • ·· 

1 d ı k bu hattın Erzurum'dan yetişmiş olan genç usta ar nonu nun er en oaş a 1. 11 · • .. k ka 
P · 1 sına inmesinde kışın ek- huzuruna ge ıp e erını opere ar -
asın er ova , A • 

1 
. . ·1 s t 

seriyetle karla kapalı bulunan ve ge • daşlarının taz~m erını arzettı er. aa 
çit vermiyen şose ve dekovil hattında 12.30 da ~ombınadan ayrıldılar. , 
nakliyatın inkıtaa uğramasından do • Hususı tren sa~t 13 de Malatya ya 
layı bu mıntakalarda ancak sonbahar doğru hareket ettı. 
nihayetlerinde idrak edilen ova mah- Sivas'tan geçerlerken 
sulünün memleket içine vaktinde sev
kedilmesi gibi iktısadi bakımdan da 
çok büyük faydası olacaktır. 

Bu mıntakada inşaat mevsimi, he
rnen dört beş aya inishar edip bu mev
simlerde dahi çok gayri müsait şart
lar altında başlıyarak kısa bir zaman
da ikmali icap eden inşaat oldukça a
ğır şartları ihtiva etmektedir. 

Atatürk koıusu 

bugün yapıhyor 
Bugün, Ebedi Şef Atatürk'ün An

kara'ya gelişinin 20 inci yıldönümü
dür. 

27 birinci kanun tarihinin, yıldö
nümleri münasebetiyle Ankara halke
vi dört senedenberi tertip edegelmek
te olduğu spor te<ıahürlerine bugün de 
devam edecektir. Bu spor tezahürle -
rinden olarak bugün yapılacak olan 
koşu, dördüncü Atatürk koşusudur. 

Ankara'nın bütün kulüplerine mensup 
sporcu gençler, bu koşuya iştirak edi
yorlar. Adlarını kaydettirenlerin sa -
yısı 300 den fazladır. 

Koşucular bugün saat 12 de halke
vinde toplanacak ve otobüslerle koşu
nun başlıyacağı yere geleceklerdir. 
Her sene olduğu gibi bu sene de koşu 
yolu Dikmen yolu olacaktır. Bu su • 
retle koşunun, Atatürk'ü Ankara'ya 
getiren bu yol üzerinde yapılması, 

O'nun aziz hatırasını bir kere daha an
mıya vesile olacaktır. 

Bugünkü koşuda derece alanlara 
Halkevi tarafından mükafatlar dağıtı
lacak ve kendilerine bir ziyafet veri • 
lecektir. 

Atatürk koşusuna iştirak edecek 
aporculara 

Halkevi Spor Komitesi Başkanlı

ğından: 
Bugünkü Atatürk koşusuna iştirak 

edecek sporcuların bütün malzemele· 
riyle birlikte tam saat 12 de halkevin· 
de hazır bulunmaları. 

Alman devriye gemneriyle 
İngiliz tayyareleri arasmda 
Londra, 26 a.a. - Hava nezaretin -

den tebliğ edilmiştir: 
Noel günü, şimal denizinde avcı ge

milerini himaye için devriye vazifesi 
gören ingiliz tayyareleri alman dev
riye gemileri görmüşlerdir. Gemiler 
ateş açmış. buna tayyareler mukabele 
ederek alman gemilerini bombardı
man etmişlc:-dir. Hiç bir İngiliz tay
yaresine isabet vaki olmamıştır. 

Hukuk d&valanna ait merci 
ihfüaflan nasll halledilecek ! 
Şimdiye kadar bir merci tayin edi

lememesi yüzünden birikmiş olan da
vaların intacına imkan vermek üzer'! 
Adliye Vekaleti vaktiyle bir kanun 
projesi hazırlamış, fakat ~onradan. ba
zı sebepler yüzünden pro1e kanunıyet 
kesbedememişti. Haber aldığımıza gö 
re Adliye Vekaleti, geri aldı~ı bu pro· 
jeyi de~iştirmiş ve hukuk davalarına 
ait merci ihtilaflarının hal suretını 

gösteren yeni bir şekil vermiştir. Pro 
je mütaleaları alınmak üzere alakalı 
Vekaletlerin tetkikine arzedilmiştir. 

Sivas, 26 a.a. - Reisicümhur İs
met İnönü'yü hamil olan hususi tren 
saat 18.09 da şehrimize muvasalat ve 
yarım saat tevakkuftan sonra Malat -
ya'ya doğru yoluna devam etmiştir. 

Kızıhrmak vapurunda 
21 kiıi bulunuyordu 

(Başı 1. inci sayfada) 

barınamıyan vapur limandan ayrılmış 
tır. Tahmin edildiğine göre Kızılır -
mak fırtınadan kurtulmak için Sino
ba iltica etmek istemiş fakat kayalara 
saplanarak batmı~tır. Sincptan gelen 
bir haberde gemınin çapalarının atıl
mağa hazır bir vaziyette olduğu ve 
bas taraftan ikiye bölünmüş bulun
cu~ğu, yalnız kıç ve makine kaparta
larının gözüktfü~ü bildirilmektedir. 
Şilepte 20 kişi mürettebat v~ ~ir d~ 
inhisar memuru bulunmakta ıdı. Ka • 
zadan hiç kimsen;n kurtulduğuna da
ir şu saatlere kaclar bir haber alına -
mamıştır. Şilepin zabitan ve mürette
batının ismleri ~unlardır: 

Hasan Şakir, Yusuf Mehmet, İbra
him Yeşilkaya, Şevket Hasan, Meh
met Muhsin, Hakkı Muttsin, Resul 
Mithat, Hurşit Ömer, Hasan İsmail, 
Ali Mustafa, Re!ik Kaya, Ali Rifat, 
İşmail Salih, Hasan Munarrem, Ali 
İsmail, Numan İsmail, Lfıtfi Meh
met, Mehmet Ali, Hasan Ali, Nec
mettin Abdullah. gemi süvarisi Ha
san Şakirdir. Zavallı kaptan malill 
bir kız, iki erkek evlat ve bir de kan
sın vetim bırakmıştır. 

Asrea tayfasından 15 kişi 
boğuldu 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Geçen 
fırtınada batan yunan bandıralı As -
rea adlı vapurun 16 kişilik tayfa
sından 15 inin buğulduğu bugün bu~ 
radaki alakadarlara gelen malfimattan 
an !aşılmıştır. 
Dört gemicinin cenaze merasimi 

Sinop, 26 a.a. - Kızılırmak vapuru 
mürettebatından dört gemicinin cena
zeleri başta vali olduğu halde Sinop 
halkının omuzlarında ebedi istirahat
gahlarına götürülmüştür. Parti, bele
diye, Halkevi ve denizciler tarafın -
dan kabirlerine çelenkler konmuş ve 
dini merasimden sonra heyecanlı nu
tuklar söylenerek aziz denizcilerin 
hatıraları taziz olunmuştur. 

Mahpus İ rlandn 

tedhişçileri isyan ettiler 
Londra, 26 aa. - Londonderry'de 

mahpus bulunan İrlanda tedhişçileri 
isyan etmişlerdir. 

Asiler, barikadlar vücude getirmiş 
oldukları binalara girmek istiyen za
bıt;ı kuvetlerini püskürtmüşlerdir. 

Asiler, ancak itfaiye efradı tarafın
dan hortumlar ile su sıkıldıktan son
ra teslim olmuşlardır. 

Dün bir yangın oldu 
Dün saat 13.10 da Nazımbey ma -

hallesinde Balcıoğlu sokağında bir ev
de yangın ;:ıkmış ve derha1 yetişen it· 
faiye tarafından söndürülmii~tür. Yan 
gın çamaşır yıkamak için avluda ya -
kılan ateşten hatıllara kıvılcım sıçra

ması yüzünden çıkmıştır. İtfaiyenin 
gayretiyle yangın çok mevziileştiril -
miştir. Zarar mühim değildir. 

Hizmetten ayr1lan 
bazı memur ve 
müstahdemler 

Bôzı işleri yapmaktan 

menediliyorlar 
Hizmetten ayrılan bazı memur ve 

müstahdemlerin yapamıyacakları iş • 
ler hakkında Nafıa Vekaletince ha -
zırlanmış ve Meclise verilmiş olan ka
nun layihası nafıa, dahiliye ve adliye 
encümenlerinden geçmiş ve umumi 
heyet ruznamesine alınmıştır. Bilin -
diği üzere, 934 senesinde meclisten çı
kan bir kanunla Nafıa Vekaletinden 
ayrılmıs olan memurların yapamıya • 
cakları işler tasrih edilmiş ve bu mem
nuiyet için 5 senelik bir müddet ko • 
nulmuştu. 

Beş senelik tatbikat bu kanunun 
çok yerinde olduğunu esas itibariyle 
göstermiş bulunmaktadır. Ancak, bir 
taraftan her türlü teahhüt işlerine gir
mek memnuiyetinin 5 sene gibi olduk
ça uzun bir müddete inhisar etmesi, 
diğer taraftan yalnız Nafıa camiasın
dan ayrılan memurlara şamil bulunma
sı, yeni bir kanun hazırlamak ve müd
deti biraz kısaltarak bu memnuiyeti 
şümullendirmek ihtiyacını doğurmuş

tur. Bu mucip sebeplerle hazırlanan 

proje şu yerinde hükmü vazetmekte -
dir: 

Umumi veya mülhak bütçe ile ida
re olunan daireler, belediyeler ve hu -
susi idarelerle sermayesinin en az ya
rısı devlete ait müesseselerde maaş ve
ya ücretle vazife almış olanlardan, ay
rılmış veya ayrılacak olan yüksek mü
hendis, yüksek mimar, mühendis, mi
mar ve fen memurları ayrıldıkları Ve
kalet şubelerinin veya idare ve mües
seselerin aliikalı oldukları veya kon
trol altında bulundurdukları bilumum 
teahhüt işlerini, ayrıldıkları tarihten 
itibaren iki sene müddetle, doğrudan 
doğruya bizzat veya bilvasıta her han
gi bir nam ile olursa olsun alarnıya • 
cakları gibi bunları almış olanların 

yanında hiç bir suretle çalışamazlar 
ve bunlardan bu işleri alamazlar. Yaş 
haddine varmış olmalarından dolayı 
mecburi tekaüde sevkedilenler bu hü
kümden müstesnadır.,, 

Bundan başka Nafıa Vekaletinin 
Nafıa şirk:et ve müesseseleri reisliği 

kadrosuna dahil vazifelerde bulun • 
muş ve bulunacaklardan, ayrılmış ve 
ayrılacak memur ve müstahdemler de 
Nafıa Vekaletinin mtirakabesi altında 
bulunan "imtiyazlı şirketlerden devlet, 
belediye ve hususi idarelere ait bulu
nanlardan maadasında vazifeden ayrı
lış tarihinden itibaren iki sene müd
detle ve hiç bir nam ile hizmet alamı
yacaklardır. 

Bu hükümlere muhalif harekette 
bulunan memur ve müstahdemlerle 
bunları bilerek istihdam eden veya 
bunlarla ortak olan veya bunlara i.ş 
verenler üç aydan üç seneye kadar 
capis ve yüz liradan beş yüz liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırı
lacaklardır. 

Gerek 934 senesinde tatbik edil
mekte olan kanunun ve gerek bugün 

teklif edilmekte olan projenin ruhu 
şu düşünceye istinat etmektedir: ih · 
tısas ve meleke sahibi fen adamları 

nafıa hizmetinden ayrıldıktan sonra, 
taahhüt işlerine giriştikleri takdirde 
eski arkadaşları üz.erinde! - manen 
de olsa - müessir olur ve bu arkadaş
lıktan hususi menfaatleri lehine isti · 
fade imkanını· çıkarırlar. Buna mani 
olmak ve her işte olduğu gibi, pek 
büyük hacimlere varan nafıa işlerin -
de de, bütün vatanda~ların aynı ve 
miisavi haklar sahibi olarak çalışma -
!arını temin etmek. 

Gene malilm olduğu üzere yeni a · 
vukatlık kanunu na meslekten ayrıl. 
mış olan !ıakiml~ri. hakim olarak ça
lı~tı kları yerde iki sene müddetle a · 
vukatlık yapmaktan meneder. 

Su mahsulleri kanunu 
projesi ikmal edildi 

Birkaç sene evel Ankara'da top · 
lanmış olan balıkçılık kongresinde i
leri sürülen temennileri de nazarı dik
kate alarak İktısat Vekaleti bir su 
mahsulleri kanun projesi hazırlamış
tı. Fakat, o zaman son şeklini almış 
olan proje Başvekalete sevkolunacağı 
sırada Münakalat Vekaleti ihdas olun
muş ve bu işler de, denizcilik dairesi
le birlikte bu yeni Vekalete geçmişti. 
Haber aldığımıza göre Münakalat Ve
kaletinde teşekkül eden bir komisyon 
su mahsulleri kanun projesi üzerinde 
çalışmalara devam etmiş ve son şekli
ni vermiştir. 

Hakikt 
kıymetlerimizle 
tanınmak! 

(Başı 1. inci sayfada) 
Biz davamızın adını kurtuluı mÜ• 

cadelesi koymuşuzdur. Bu mücade· 
ledeki zaferlerimiz, gariptir ki, ma· 
zimizi de iftiralardan kurtannağa 
hizmet etti. Osmanlı saltanatına 
karşı bir nevi salip seferi zihniyetini 
hazırlamağa çalı§anlar. hill'in geri
liği ve zafiarını bütün tarihe şü
mullendirmeğe, bu suretle bizzat 
türklüğün kabiliyet ve istidadı aley
hine umumi bir hüküm almağa uğ
ra~tılar. Bizim mücadeledeki mu
vaffakiyetlerimizi İzah etmek isti
yenler ise, kabiliyet ve istidatlarrmı
zın köklerini en uzak mazide ara
maktadırlar: "Yunanistan'dan son
ra Hindistan'a gittim. Vaktiyle Hin
distan'ı istila eden türkler güzelliği 
seven ve arıyan, şeref ve namus 
prensipleri üzerinde titriyen, yapıcı 
ve idare edici kimseler sıfatı ile bü
yük yaratıcı kabiliyetler gösteren 
insanlardı, hint sanatları en güzel 
mahsullerini türk idaresi altında 
vermiştir.0 

Elimizde bulunan büyük bir 
dosya, bu nevi şehadetlerin münfe
rit olmaktan çıkarak, maruf birçok 
muharrir ve mütefekkirlere malol
duğunu göstermektedir. Her şeyin 
esası, bizzat memlekette muvaffak 
olmaktır: muvaffakiyet, en tertipli 
suykastları bile nihayet yıkar, de -
virir. Fakat bir memleketteki mu -
vaffakiyetlerde amil olan fikir ve 
prensipleri de, anlamak kudretinde 
olanlara, iyi izah etmenin, ve en iyi 
neşir ve telkin §ekillerini seçmenin 
büyük bir ehemiyeti vardır. Say ve 
irademiz, tedbirli ve dürüst politi • 
kamız, ve ikisi ile birlikte, sarfetti· 
ğimiz tanıtma gayretlerinin semere
lerini her gün daha fazlasiyle ala -
cağız. Yeni rejimlerin birçoğu neşir 
ve telkin gayretlerinde, zengin ol • 
duklan için, bizden çok ileri gitmiş
lerdir. Fakat, milli dava olarak, en 
kolay ve çabuk sempati kazanan 
milli dava bizimki olmuştur: çünkü 
bir milletin uyanışı, kalkışı ve kur
tuluşu davası olduğu kadar, diğer 
milletlerin hak ve hüriyetlerine bür· 
met eden, nizam ve sulha hizmet 
eden insani bir harekettir der 

Failh Rılkı ATAY 

Majino haltlnda 
(Ba§I 1 inci sayfada) 

karanlığında ortalığı çınlatmıştır. Ni 
hayet alman taarruzu tardolunmuş

tuı-. 

Fransanın şark mıntakasında görüş 
şartları pek fena olduğundan hava ku 
vetleri faalivet gösterememiştir. 

Sabah tebliği 
Paris, 26 a.a. - 26 kanunuevel ta

rihli sabah tebliği : 
Moselle'in §arkında, düşman iki U· 

fak taarruz teşebbüsü yapmıştır. Bu 
teşebbüsler tarv.fımızdan püskürtül· 
müştür. 

Ak~am tebliği 
Paris, 26 a.a. - 26 Kanunuevel ak

şam tebligi: İleri müfrezelerimizin 
faaliyeti kaydedilmiştir. 

Fransız ve İngilizlerin zayiatı 
Paris, 26 a.a. - Fransız ve ingiliz 

zayiatmnı neşri, harbin bütün yükiı
nü Fransanın taşıdığı hakkındaki 
alman propagandasını en kati bir su
rette tekzip etmektedir. 

Fransız kumandanlığının sözcüsü 
şu ciheti tebarüıı: ettirmiştir ki, Fran
sanın mecmu zayiatı 30 teşrinisanide 
1434 ölüden ibaret iken İngilterenin 
zayiatı 21 kanunuevetde 2511 idi. 

İngilterenin zayiatı şudur: kara 
ordusunda kaza yüzünden üç ölü, do
nanmada 2070 ölü, hava kuvetlerinde 
438 ölü. 

Fransa•nın zayiatı şudur: kara or
dusunda 1136, donanmada 256 ve hava 
ordusunda 42 ölü. 

Hitler'in cepheyi ziyareti 
Bern, 26 a.a. - Alman radyosu. B. 

Hitler'in dün garp cephesindeki ziya
retine devam etmiş olduğunu bildir
mektedir. 

B. Hitler, avcı tayyare filolarını ve 
1914 ele bizzat kendisinin efradın•!an 
bulunmuş olduğu alayı ziyaret etmiş
tir. 

ilk Avusturalya kıtaları 
Londra, 26 a.a. - İlk Avusturalya 

kıtaları, !ngiltere'nin cenubunda bi:
limana çıkmıştır Bunlar, h.ıva kuvet
lt"rine mensup alaylardır. 

İsveç'te si lôh altına 

alınan lar 

Stokholm, 26 a.a. - Orta İsveç böl
gelerinin bazı ihtiyatları silah altına 
çağrıl~ıştır. Askeri mahfiller, bu da
vetin askeri kış şartlarına göre talim 
ve terbiyesini temine matuf olduğunu 
tasrih etmektedirler. 

C. H. P. 
Meclis 
grupunda 

(Başı 1 inci sayfada) 

nisa mebusu Refik İnce'nin takririni 
tetkik eden grup komisyonu raporiyle 
Antalya mebusu Rasih Kaplan'ın türk 
tütün ve sigaralarının Amerika'daki 
beynelmilel sergide teşhir edilip edil
mediği hakkındaki sualine Gümrük ve 
İnhisarlar Vekilinin ve Erzincan ve 
Tercan'ın bazı nahiye ve köylerinde 
vukua gelen yer sarsıntısı hakkında 

Erzincan mebusu Abdülhak Fırat'ın 
takririne Sıhat ve İçtimai Muavenet 
Vekilinin cevabı vardı. 

Kıral Karol 
hudutta 

(Ba~1 1 inci s:qfada) 
sadece hanedanla ordu arasındaki sa· 
mimi ve sarsılmaz bağların mevcudi
yetini göstermek değil, aynı zaman
da, milletin en yüksek enerjilerine 
karşı muhafaza ettiği sevgiyi isbat et
mek istemiştir. Hükümdarın bu hare
keti aynı zamanda, nihai surette tes
pit edilmiş olan Romen hudutlarına 
karşı olan daimi alaka ve itinasını i
fa<!e etmektedir. 

Kıral, veliaht büyük Voyvoda Mi· 
hail, saray nazırı ve hükümet erkanın· 
dan müteaddid zev:ı.t bilhassa dahili
ye, harbiye, hava ve bahriye razırla
riyle, askeri ümera refakatinde, Ro
maoya'nın garp hududundaki hudut 
şehri olan Oradia şehri askeri klübil· 

Ruznameye geçilmezden evel söz nü ziyaret etmiştir. Kıral, mülki ve 
alarak kürsiye gelen Başvekil Dr. Re- askeri rUesanın tebriklerini kabul et
fik Saydam hükümetçe esasları hazır- miştir. Ortodoks, katolik, lüderyen ve 
1anmış olan iktısadi korunma kanun musevi ruhani reisleri hükümuara ta
layihası üzerinde grup umumi heye- zimlerini beyan etmişlerdir. Kıral, 
tince müzakere cereyan etmesini fay- söylenen nutuklara şu mukabelede 
dalı mülahaza ettiğini ve bu layiha bulunmustur: 
üzerinde icabeden tetkikatı yapmak _ Hu~lutta bekliyen ordunun he
ve alakadar devairle temas etmek üze- defi bize ait olmıyan şeye göz dik
re bir komisyon teşkil edilmesini u- mek değildir. Romanya ordusunu sev· 
mumi heyete teklif etti. Teklif müt- keden, sulh ve Rt.>manya'va ait olan 
tefikan tasvip olunarak ruznameye her şeyin müdafaası emelidir. Bu hı
geçildi. ristiyan yortusu gününii btihap ede-

Ruznamenin birinci maddesine ta- rek, askerlerime, en hararetli temen
alluk eden mevzua dair evelce teşkil nilerimi ve kahramanlıklarına olan 
edilmiş grup encümeninin hazırladığı imanımı ifade etmek isterim. 
rapor üzerine müzakere açıldı. Bir- Bunu müteakip, Kıra) Karo! ve ve
çok hatipler bu mevzu üzerinde fikir liaht öğle yemeğini askerlerle beraber 
ve mütalea beyan ettikten ve sorulan karavanalarda yemişlerdir. Kıral ka
suallere alakadar vekil ve raportör ta- dehini, gece gündüz memleket hudut
rafından cevaplar verildikten sonra larını bekliyen askerler ~erefine kal· 
ikinci maddeye geçildi. dırmı~tır. Askerler, hükümdarı, uzun 

Bu mevzu üzerinde Gümrük ve !n- uzıın ve hararetle alkı~lamışlardır. 
hisarlar Vekilinin verdiği cevap ve Kıral, veliaht ve maiyeti erkliniyle 
mufassal izahattan ve söz alan hatip- birlikte, Cluj'u ziyaret etmiş ve as
lerin mütalealarından sonra üçüncü • keri mahafildeki kabul resminde bu· 
maddenin müzakeresine başlandı. lunmuştur. 

. Kıral Karo!, bütün ruhani reisle· 
~u madde hakkı':d.a Sıhat ve !çtı- rin, ekalliyet cemaatlerinin ve müte• 

maı Muavenet Vekılı Dr. Hulusı A- addid vatani kültürel ve mesleki te• 
la~.aş'ın mah~llind~. yap~ığ: tetkik ve şekküller mÜmessillerinin söyledikle
muşahedelerıne mustenıt ızahatı ge- ri nutuklara cevap vererek ezcümle 
rek hükümet ve gerek Kızılay Cemi- demistir ki: 
yeti tarafından hadiseyi müteakip ya- _ Transilvanya'nın göbeğindeki 
pı1mış olan ani ve müstacel yardım - Cluj'e yaptığım şu k1Sa ziyaret müna
larla bundan sonra alınacak tedbirle- sebetiyle söylenen hararetli sözlerden 
ri bildiren vazıh cevapları ve bu mev derin surette mütehassis oldum. Ve 
zu üzerine t::krir sahibinin bazı te- Romen ruhunun derinliklerinden fıt
menniyat ve beyanatı dinlendikten kıran fikrin tebellür ettiğini sevinçle 
sonra saat 18.30 da celseye nihayet ve- gördüm. Sulh emelinden bahsediliyor. 
rilmiştir. Benim bu sözden anladığım mana, bll-

Sıhat Vekilimizin 
bey analı 

tün memleket dahilinde yaşıyanlann 
milşterek hayatında iyi aniaıma eme
lidir. Sulh emelinde, milletimi blr 
tek kütle halinde toplanmış, bir tek 
fikir ve bir tek iman etrafında birlet· 
miş görmek isterim. 

Noel ve Romanya Başvekilinin 
ıeyahati 

BUkreş, 26 a.a. - Noel günil, ba§Ve• 
mek için aldığı tedbirler üzerinde yü- kil Tataresko, refakatinde Kıral ııara
rümektedir. yı kumandanı general İlianievici ve 

Bu seyahatimde trahom mücadele- büyük erkanıharbiye reısı general 
Tonesco bulunduğu halde, hudut şeh

(Başı 1 inci say! ada) 

mizi daha ziyade genişletmek zarure

tinde bulunduğumuzu anladım. Bu iş

te faydalı surette çalışabilecek müte-

hassıs, tabip ve sthat memurlarını ye
tiştirmek için almış olduğumuz ted • 

birleri arttıracağız. Gezdiğim yerle
rin pek çoğunda çok beğenilecek su -
rette çalışıldığına memnuniyetle şa
hit oldum. 

Bütün idare amirleri de halkın Sl· 

hat işleriyle çok yakından alakadar . 

dırlar. Halkımız sıhatın kıymetini iyi 

öğrenmiştir. Her yerde hekim arıyor 
ve çeşitli mütehassıs istiyorlar. Hal
km bu isteğini yerine getirmeği Ve -
kalet daima göz önünde tutacaktır.,. 

Polonya hükumeti ne:dinde 
ecnebi mümessiller 

Londra, 26 a .a. - Fransa'da bulu -
nan Polonya hükiimeti nezdine me · 

mur hemen hemen bütün siyasi mü

messiller Angers'e yerleşmişlerdir. 

Yakında Türkiye büyük elçisiyle Çin, 
Uruguay, Portekiz ve Şili elçilerinin 
de yerleşmesi be!deniyor. 

Arjantin ve İsveç gibi bazı hükü
metler, mümessillerinin Angers'e gi -
demiyeceklerini ve fakat gene Polon
ya hükUmeti nezcine memur olarak 
kalacaklarını bildirmişlerdir. 

Kayakçılar Uludağ' da 
Bursa, 26 a.a. - İstanbul belediye

sinden alınan kar makinesinin Ulu
dağ şosesi üzerinde yapılan tecrübe
leri müspet neticeler vermiştir. 

Bu suretle bu şose üzerinde kar yü
zünden zaman zaman münakalatın in
kı taa uğraması mahzuru önlenmiştir. 

Birçok türk ve ecnebi kayakçı, noel 
ve yılbaşı tatillerini Uludağ'da geçir
mek için buraya gelmi~lerdir. 

ri Polan Cetaeta Albay'a gelmiştir. 

Bu münasebetle, Alman, Ukranya, Er
meni ve Musevi ekalliyetleri mümes
silleri, kırala, hükümete ve Romanya 
ordusuna sadakatlerini beyan etmi§· 
!erdir. 

Deniz üzerinde yapılacak 
ithalat muameleleri 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, İa· 
tanbul'da deniz üstünde muamele gö
recek olan ithalat eşyasına ait yeni 
bir talimatname hazırlamıştır. 1 ikin
ci kanun 1940 tarihinden itibaren yü· 
rürlüğe girecek olan talimatname de
niz üstü ithalat muamelelerinin basit 
ve kolay bir şekilde yapılması imkl
nını temin eden hükümleri ihtiva et
mektedir. 
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ı __ F_i_N_L_l_N_D_i _v _ı _c_E_P_H_E_s_i N_D_E _ __.I D. DEMlRYOLLARI ınunun tayin ettifi vesikaları hamilen Her nevi ölçü, tarll ve fırtı 

alalı kullananlann 
naıarı dikkatine : 

--------------- komiıyon reisliğinde isbatı vücut et· 
meleri llzımdır. 

Bakır lokomotif ocakla11 

HELSiNKI BOSALJILIRKEN 
Şartnameler Ankara'da malzeme da

iresinde ve Haydarpap'da tesellüm 
ahnacak ve ıevk tefliğinde görülebilir. 

Ankara Belediyesinden: (6460) 16432 
Üzerinde 938 damğaıı taııyan bil- D.D. Yollan Satın Alma Komia.- 80 T 

tün ölçü tartı ve tartı Aletlerinin 940 yonundan: on karpit alınacak 
yılı senelik muayenesine başlanaca - Muhammen bedeli (496100) lira o- D. D. Yollan Satın Alma K.omis-

ÇOCUKLAR. 
Ren geyiği derisi 

içine sardıyor 

8 lrkaç saate kadar Helsinki'den ayrılacağım. 

Bu hususta emir aldık. Bu ıehir tahliyesinin 
IOn safhasıdır. Bundan sonra ıehirde ancak askeri 

kumandanlıtın tayin ettiği müdafiler kalacaktır. 

Yüs binlerce insan, diln ve geçen gece hareket et
ti. Bunların memleket içine dağılışı herkesin hay· 
ranlığına Ulyık bir ıükl'.inet ve intizam içinde cere-

yan etti. Yanlarında bir bavul ve birkaç bohça götü
ren fakir kimseler ... Küçükler Ren geyiği derileri 

içine urılmııtı. Bu halkı elde bulunan bütün araba 
ve otomobillere istif etmişlerdi. Bunlar Rus tayya
relerinin eritemiyeceği orman içindeki köylerde ve 
1':a nplarda birleşeceklerdir. 

Esasen Helsinki harbe hazırlanmıı bir haldedir. 

ı 
ğından her nevi ölçüsü bulunanların lan 87 kalem bakır lokomotif ocakları yonundan: 
1/1/940 dan 31/1/940 gUnü akpmına ve teferrüatı 29.12.1939 cuma günü aa- Muhammen bedeli 20800 lira olan 
kadar ellerindeki ölçülerinin cinsini, ~t 15 d~ pazarlık usulü ile Ankara'da 80 ton karpit 9. 1. 940 sal. günü saat 
çekerini, markasını, numarasını mik- ıdare bınasında satın alınacaktır. 15 de kapalı zarf uıuliyle Ankarada 
dar ve boylarını bildirir pullu birer . Aktedilecek mukaveleye mevzu tet- ~dare binasında satın ahnacRktır. 
beyanname ile Belediye ayar memur- kıl. ~~en malzeı:ııenin imali için icap . Bu ige girmek isti yenlerin (1560) 
!uğuna müracaatla muayene kağıdı al- e~tıgı takdirde ıdare müteahhide ken- lıralık muvakkat teminat ile kanunun 
malan ve bu bir aylık müddet zarfın- dı hurdalıkl.arında mevcut takriben tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
da müracaat etmeyenlerin ölçüler ni- 120. ton temız ta.taş ve lSO tonu. parça aynı gün sut 14 e kadar komisyon 
zanınamesinin 17 nci maddesine göre h~lınde. lokom~tıf ocakları vesaıre gi reisliğine wrmeleri lazımdır. 
ceza görecekleri ilan olunur. b~ demırden arı hurda bakır verecek Şartnameler parasız olarak Ankara-

(6540) 16471 tır. • da malzeme dairesinden, Haydarpa!A• 

A
l ... k d 1 Bu işe girmek istiyenlerin tesbit e- da tesellüm ve ıevk tefliğinden dağı-
gQ a ar ara dilen günde muayyen saate kadar ka- tılacaktır. (6519) 16531 

Ankara Belediyesi imar Müdür· B 1 lüğünden: a ast münakasası 
Kadastro imar D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundanı 
Ada No. Ada No. 

360 928 
433 928 
435 928 ve 1544 
434 928 
436 929 
437 934 
432 935 
433 936 

Devlet demiryollan Birinci işletme ihtiyacı aşağıda cetvelde cinı mlk 
~ar, mfuhamı:ııen bedeli, ihzar mahallerinin kilometreleri yazılı balast' kapa: 
ı zar. usulıyle, ayrı ayrı eksiltmeye çıkanlmııtır. 
Eksıltme Haydarpaşa gar binası dahir d b' · • ı 1 

da 29. 12. 939 tarihine tesadüf eden cumaıngUenilıaaarıntcıllıdetme .k~barmlsyonun
·ı 1 k . en ıtı en ııra 
ı e yapı aca tır. Ekaıltrneye girecekler 2490 N ı k fı h · 1 k o. u anunun aradığı evaa-
k ~ız 0 aca ve. saat 10 a kadar teminatlarını ihtiva eden teklif zarflanm 
. omı.s;:ona ve~ış bulunacaklardır. Eksiltme prtnamesi le mukavele 
Jelerı ışletmemız yol batmüfettişliğinden parasız olarak ~lnıabilir. pro 

(10157 • 6347) 16291 

Ocağın bulunduğu yer Miktarı = M.• u • 'ti 

Askerler bükümet dairelerini ve bankaları tahliye 

etmektedirler. Oteller birbirin ardından kapanmak
tadır. Artık yatak bulmaktan pek emin olunamıyor
du. Yiyecek bulmak gUçleıiyordu. Demin, lokantada Helsinki'den bir görünü§ 

HamamönUnde vaki olup yukarıda 
ka~astro ve İmar ada numaraları gös
terılen sahanın müstakbel imar vazi
yetleri tesbit ve Vekiller heyetince 
de tasdik edilmiştir. Bu adalarda ar
saları bulunanların çaplarını almak ü
zere imar MUdürlliğUne müracaatla-

.§ .8 
-; c: 1 .§] 

i]ı · .. ' e 
.. 

masa komıumun yarınki yiyeceğini 
dütünerek masada kalan ekmeği gö
ttirdil&ünil gördüm. Hasta otomo
billeri ıokaklarda sabah dörtten iti
baren dolaııyorlar. Helsinki'de ıi

Yil halk kalmadığı için bütün kam
yonlar tamamiyle ordunun ihtiyaç
larına tahsis olunabilecektir. 

Bu acıklı haberler Finlandiya 
mukavemetinin azalmıt olduğunu 
ifade etme.ı. Bilikis bu haberlerde 
müdafaanın elli misli daha kala
balık bir baama kartı bir hayat me
mat mücadeleıinin gitgide bararet
lendiğini gösterir. 

Bu balıkçı köylerine motörlü or
dular, muazzam tayyare filoları sal
dırmaktadır. Taarruzdan dört gün 
ıonra Finlandiya'nın galip gelmek 
tlmidiyte iıtilicıya karıı koyacafı 
irimin aklına gelebilirdi? 

Fakat bu bir hakikattir. Ve tama
men itimada llyık bitaraf milphid
ler bunu teyit etmektedirler. Bun• 
1ar Viborg cephesini ziyaret etmiı
lerdi. Ve Ruslar tarafından ifgal 
edilen mıntakaların üserinde biç 
bir Fiıı askeri bulunmıyan tutunul· 
mu arazi parçalarından ibaret ol
dufuııu .CSylediler. 

İki harbin deniz 

1111111111111111 Yazan: 

Hemi Danjou 
Parla - Soir'ın huauıi wrette Helıin

ld')"e rönderdiği muhabiri ._ ___ ..................................... .. 
Yalnız balıkçılar kendilerini mü

dafaa etmiılerdir. Ve buzlu bir ara
zide ormanlık bir dilde kışlıyan 150 
adam tek batlanna iki Rus b81Ufü
nün öncülerini yere sermişler ve 
sağ kalanları esir etmişlerdir. 

L adoga gölünün timalinde iler
liyen tanklar mayolarla kar· 

ııta,nuılar ve daha buralarını geç· 
meden liğımlar patlamııtır. Ordu
nun fotoğrafçıları otuz kadar tah
rip edilmif tankın resmini almıı
Jardır. Cephede ve Hanko ile Hel• 
ıinki civarında dütUrülmüt tayya• 
relerin miktarı, en az on sekizi bul· 
maktadır. Bunlann da re11lmlerl a-
lınmıştır. 

Bira. evci iki ruı tayyarealnin 
ankazını ve pilotların ceıedlerini 
gördüm. Kömürleımit volan üzerin
de iki küçük beyu el asılı kalmış
tı. Bunlar adeti kadın ellerine ben-

Samsun'da pasif 
korunma tecrübesi 

ziyordu. Cesedlerin muayenesinde 
pilotun hakikaten kadın çıktığını 

ıöylediler. 

F inlandiya'nın mukavemeti 
canlı olduğu kadar müessir

dir de. Genel kurmay cephede esir 
edilen ve Helsinki'ye getirilmekte 
olan 1000 rus göstermektedir. Bu 
gece ve bu sabah yağan kar fin mu
kavemetini takviye etmi§tir. Kar 
lapa lapa yağıyor, sokakları örtü
yor. Finlerin en iyi müttefiki dai
ma kar olacaktır. Rüzgar da çıktı. 
Doruna tehlikesi büyüktür. Bu yüz· 
den fin ordusu Karcli'deki sil\erle
rine yerleşmek üzere fena havalar
dan istifade edecektir. 

Bununla beraber rusların küçük 
Ffnlandiya'yı diz çöktürmiye mec

bur edemeyince kızacakları tahmin 
olunabilir. Finliler Sovyet tayyare
cllerftıfn bllttın §Chlrlerlnt tatırtp 

edebileceklerini kabul ediyorlar. 
Şehirler hep sahil mıntakaaında kl
in olduğu için bu kolay olacaktır. 
Fakat bu mücadeleden vaz geçmele
ri için bir ıebep değildir. Rus ve 
Alman radyolarının i~ae ettikleri 
haberler hilafına Rayti hükümeti 
pazartesi akıamı Helsinki'den ay
rılmış değildi ve ben bütün ak~ 
hükümet erkaniyle görüıtUm. Fa
kat hUkUmet erkanının da bizim gi
bi daha emin bir yere iltica etmesi 
muhtemeldir. 

B. Ryti hükümet merkezinden en 
sonra kendisinin ayrılacağını bana 
teyit etti. 

rı il!n olunur. (6617) 16569 

Otomobil lôstiği 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Su itleri için alınacak olan 3 a

det iç ve üç adet dıı liltiği pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (577) lira 
(74) kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (86) lira 
(66) kuruıtur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
lerin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 2-1-1940 salı günü saat 
10,30 da Belediye Encümenine müra-
caatları. (6624) 16570 

Kim. 148,000 
150,000 H. P. 

Eıkitebir hattı 
,, 184,000 ,, 

186,000 
256,000 
258,000 

,, 40,000 Eskitchlr 
Konya hattı 

u u 

iJM 
u ::ı .: 
~::. ..ı 

5000 140 

5000 145 

8000 150 

20000 110 

h .. ~ .a c:ı ;Q, 3 BM o- -ııı:2 .. t ... t:.. .. 
~~ >°2.~ ::. s .J 

15 • 7750 00 581 25 

15 8000 00 l500 00 

15 13200 00 990 00 

10 24000 00 1800 00 

~oför Süleyman Yılgın hakkında Satıhk : 
~- a.1.dı,.ewtnd-•-~__:,_"'~~~....,.....-....... -~ ~·· - Küçük ifôn 10rtlart --
Sarhoş olduğu halde 1265 numaralı Satılrlt - Ycnitehirdc Scllnil: caddesin· 

b
·1 k d de Hnede 6000 lira iradı olan betonarme otomo ı i ullan ığından dolayı ıo - bir apartman. sana,.i Cad: 1953 Tel. D~rt satırlık kllçilk lllnlardaa ı 

för Süleyman Yılgının sarhoılufu he- 4178 Bır del• lçıa 10 l!ııraf 
k

. ili defa /çıa SO Kar111 
ım raporu ve zabıt varakaaiyle sabit Satılık _ Metnıti)"et caddcai ile :rilk· Oç del• jçıa 10 Karut 
olduğundan talimatnamenin 132 mad- ıel caddeıi arasında Özenli • ıokaiında Dörı defa ıçla 80 Karut 
desi mucibince on beı gün icrai san- blok ııı: 442 M 2 bir arsa unun fi)"atla. Devamlı küçük fllnlardan her d• 
tta •· b 

1
. h f'f Sanayi cad. 1953 Tel. 4179 fan lçla 10 kunıı ılımr. Mnell, 

a n men ıne ve on eş ıra a ı pa- ıo defa newredilecck bir illa içlD 
ra cezası alınmasına Belediye encil- Acele satılık arsa - Demirtepe P. Çak- 140 kunıı alınacaktır. Bir kola)" • 
menince 22-12-1939 tarihinde kara malı: 8· ZO M. yüzlü 631 M-Z arsa ucu ve- lılı: olmak üzere her atır, ketime r 'ld·v• 'lan l (6643) rilecek Tel: 1538. 4776 aralanndakl boıluklar mtlıtesna, 
ven ıgı ı o unur. 1657 Saulıi ara _ Bahçeli e•ler J&D.IDda SO harf itibar cdilmittlr. Bir ktl • 

en blkim yerde 914 M-2 ana U)"(11D fi • çük lltn 120 harften ibaret olma. 
8 

ENSTiTÜLER 

LaOım yaptlrdacak 
Gazi Terbiye Emtitüıü Müdür

lüğünden ı 

yatla verilecek. Tel: 1538 4777 Jıdrr Dört aatm!aıı fula ber aatn lcba 
Satılık aru - Sailık Balwılıiı arka • 

ıında 520 M-2 arn ehven fi)"atla verile • 
cek Tel: 1538 4778 

Satılılı - Çelı te.ia '" acu fralı '" ıimolıİıl 
Hldıktır. Acele edlu. laalıalar cııd ... i LaiıaJ91 

terzilıueai lhıtale Caıli',. lllİiracul. 4111 

beher Hferiae unca oa kurut .. 
lınrr. 
Küçük Jllnlarm 120 hırfl ıeçm• 
meal lbmıdır. Bu miktan ıec;ea 
illnlar a1rıca pul tarifıiııe tlbi • 
dlr. 

kayıpları 

ırasında mükayese Samsun, 26 a.a. - Dnn Samsun'da 
bir pasif korunma denemeıi yapılmıt
t•r. Saat 9.45 te Havza ve Kavak l1ze- --------------

n 

-
1 - EnıtitUaıll• hala lafamlarını 

umumi mecraya bağlanması açık ek 
siltme ile münakasaya konulmuştur 

2 - Tahmin edilen bedel 2600 lir 
dır. Muvakkat teminat 195 liradır. 

• ~ılılı •r• - Sılıiye•rbı..de lıÖfe ıı....- S 
Mıreli aparı-• -ittir ce,lıetl .... ltir ana. ICil-.Llı - Saiblı lıalıaalıiı Urflll. Çaiata1 ... 

i93' 
(J AY) 

WİTOtt 

245 WHt 

512 1.111.Jtl 

605 ...... ,, 

f.457 

1t0 

81 

Yukarıdaki cetTel fncilterenln bii,.ok 
barp senelerinde ticaret vemileri buıuıun· 
da uıı;radıgı kayıplarla 1939 harbinin ilk Uç 
&7Jt1dakl kayıpları araaında bir mukayese
>"• imkan vermek iızere hazırlanmıstır. 
1914 de inıı;iliz deniz tıcaret filosunun 21 
mılyon tonu yukarıdaki murabbaın tekmil 
sathı ile temıil edilmiştir. 

Harp senelerinde inıı;iliz ticaret filoıa • 
naıı ııfradıiı kayıplar aynı muka)"eaeye 
pjre bıı murabba içinde EÖıterilmittir. 
Bundan anlasılacaiı veçhile 1914, 1915, 
ve 1916 senelerinde kayıplar nlıbeten az 
olmasına mukabil 1917 de 4.165.856 tona, 
)"anı tonııj yckünunıın %20 ıine )"ııkselmi• 
tir. Ve tıarp ill18 yılının sonundan bir bu
çuk ay e\·el !F•rıa ermis olmaıma ragmen 
mt.d 'la vn·•ııl~rının tekemmulü ıayeııindc 
kıyıpiı: çoiı aralmıstır. Üst murabbaın 
son siyah c l rır • t bu azah•ı bariz ıurctte 
ıa tt>rm~1r·~·r. 

A.-tıd•llı murabbada 3 eylülden 3 ilk· 
klr.urA &adar kııybl'dılen 361.634 ton tem· 
eil e-! lotf!lıı~edir. Mlihim bir )"ekh olma -
ama r"I"'" bu tonaj 1914-18 harbinin fe
na anl:ı.?:N'a uirınılan zayiata nazaran çok 
asdır. 

1914 te ticaret filoları 

rinden Uç tayyarenin Samıun istika
metine geçtiği haber verilmesi, Ça
kallı ve Toramantepe haber postala
nnın da tayyare\~rin yaldattığını bil
dirmesi üzerine saat onda alarm işa
reti verilmiıtir. Bunun üzerine halk 
derhal sığınaklara çekilmit yollarda 
vuif edar gruplardan batka kimse kal 
madu§tı. On dakika sonra da Oç tay
yare ıebrin üzerine gelmif, muhtelif 
noktalara yangın, tahrip ve gaz bom· 
baları atmııtır. Bazı binalarda çıktı
ğı farzolunan yangınlar söndürülmüş 
ve yaralananlara ilk yardımlar yapıl
mııtır. 

Saat on birde tehlikenin geçtiği bil
dirilmittir. Deneme bUytlk bir muvaf
fakiyetle sona ermittir. 

Kız muallim mekteplerinde 
askerlik dersleri 

Maarif VeUleti ku muallim mekteplo
rlnde askerlik saatlerinin haftada iki 1aa
ta çıkantmaanu kabul etmiıtir. Ba suretle 
kııı muallim melateplerinde haftalık den 
saatleri 29 ııa çıkmaktadır. 

Felemenk 806 1.4045.455 

1914 • 1918 de batanlar 
Dilnya 6.070 l5.42a.47S 
İngiltere 3.S79 9.303.373 
Fransa 364 843.140 
Alman)"& 134 237.5S4 
Felemenk 133 227.245 

1914 - 1918 de int& edilenler 
Dlbı:1& uo+ 14.1%7.701 
İqiltere 2.661 5.808.811 
Franıa 57 
Almanya 
Felemenk 791 

MaUlmat yoktur. 
634.230 

Safi kayıplar 

Dfln)"& 
lnciltere 
)'nnaa 
~ 

Gemi adedi 
30.758 
11.328 
1.576 
2.318 

Gayri safi tonaj Dflnya 
49.073.515 1 lnıiltere 
21.04S.049 Fransa 
2.319.438 Almanya 
5.459.206 Felemenk 

666 1.300.772 
1818 4.494.507 

307 628.391 
MalGmat yoktur. 

151 ' 406.908 

. ANKARA BELEDiYESi a-

• Du1ar, parmakhk 
yapllrllacak 

sa1re 

Ankara Belediyesinden: 

-
-

3 - Eksiltme 2. 1. 940 aalı günil sa 
at 14 de Ankara Mektepler mubaae 
beciliğinde yapılacaktır. 

4 - Fenni ıartname ve ketfini go r 
mek isteyenler okul idareıine müra -
caat etmelidir. 1- Otobüs idareai binasının Cebeci 

iJ!faltı Uzerine tesadüf eden kısmın -
~a yaptırılacak duvar, parmaklık ve 
sair inşaatı onbeş gün müddetle açık 

t-5 - isteklilerin belli gün ve saa 
te kanuni veaikalariyle birlikte mez 

eksiltmeğe konulmuıtur. 
2- Muhammen bedeli 4948 liradır. 

kur komisyona gelmelerL 
(6455) 

-
16395 

il 3- MuvakKat teminat 371 lira 10 .................................................................................... , ....................... ,_, .. 

kuruıtur. Piyano akordu 
4- Şartname ve keıif cetvelini gör 

mek istiyenlerin her gün encümen ka
lemine ve isteklilerin de 9/1/940 salı 
günü saat 10,30 da belediye encüme
nine müracaatları. 

(6539) 

için KARDELA fstanbuldan 
geldi. Fırsatı kaçırmayınız. Gar 
Gazinosunda K. KARDELA'yı 
arayınız. Telefon: 1417. 4827 

Krom cevheri satışı. 

Bana Defterdarhfmdan: 

Cinıi Tabminl miktar: Beher tonunun Tutan Muvakkat te-
Ton muhammen kıymeti nat 

Krom cevheri 6000 3 18000 1350 
Bursa viliyetine tabi Orhaneli kazasının Cebelgilney, Göynükbelen, 

Karıncalı, Topuk ve Nalınlar köylerinde maden ocaklarından ihraç edil
miı tahminen 6000 ton krom cevherinin bilumum maıraflan müıteriye ait 
olmak ve mahallinde teslim edilmek prtiyle beher tonunun muhammen be
deli olan 3 lira llzerinden 2490 sayılı kanununun 33 Uncü maddeıi hUkmü -
ne ~evfikan 8-1-940 tarihine müsadif puartesi ıünü saat ıs te ibalei eveli
yesı yapılmak Uzere 23-12-939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı 
zarf uıuliyle utılığa çıkarılmııtır. 

isteklilerin % 7,5 nispetinde muvakkat teminat olarak vezne makbuzu 
veya kanunen muteber ve kabulü caiz banka mektuplarını hamilen ihale sa
atinden bir aaat evel teklif mektuplarının 2490 sayılı kanunun hllkilmleri • 
ne tevfikan Orhaneli kuaıı mal mildUrlill\lnde milte19kkil komiıyona te .. 
lim etmeleri ilin olunur. (6538) 16493 

1 

SauJi C..d. 12 No. Ti: HSJ 48..""G 

s.tılılı - l11CeM Nai-il• •ıw-ı 1ıa ........ 
ıla 7 dönıiıa lıai ıao -1ıtelif _,.,a aladan elı· 
... fiyatla nrilecelı. SauJİ cad. az ... TI: 1153 

41%1 

Scııılılı - c; .. 1ıa,. adaltnıda S ılöıııı. ..ııtalif 
~,.,. aiacl•.n ,,.. liriıali lıir lıal lıaftruı .ı.1ı. 
lriJı AJ• lıuı 5 odalı lıiııaıİJle -Jİ cııd. Ne. 8Z 

Ti: 1953 48ZZ 

Satdılı ıır• - Llte,.M na Hlareti srlıumıla 
lıiyiilı M. M. 1ap111 )aounda paroellenmiı. Un .. fi· 
yat. Tel: Zl81 Teni .-.. üti No. 5. 4834 

Satılılı al- ,c,_.. - Her siıı iileye lıadar 
ıörillalıilir. AdrH: Taaitelıir loe apartm.111 N.. 1. 
Tal: azas 

Kirahk : 
~ir '-1- lirafıl olıı - llıi lıiıililı aile ,. • ..,.. 

ZG lıra7a Balıaıdıldar brt11ı 2 İllci lıatta riaul lıir 
oda Mür. Talefoa 1448 Hüa1iıı 4S03 

. Kıralık - Sıbat Bıkanhğı kar$111nda İl· 
k~z ıolı:. ıs No. da üç oda, bir bol. banyo 
1ı: ıralıktır. 4691 

N.. Z4 übra Ap. Oç Ha" lftİt lıir lıol faralı Lir 
uin .cın 

ICir.lılı laire - S oda, 1 W elektrik. .. lıanp· 
11. c.lıeci Mui1ıi hlliıa Melıtelıi lıartm ,.ıı. lıa-
ralıol• 1auada. 4804 

ICinılıl .. in - T_..lr 0-lrtetıa Urmc •· 
lıalı 4 -rab nim yedi ...... iHret oa.. -
euılıab '" ,.ıı. ıı.,.ı. lıoııferla uirni kiralalıtlr 

4112 
Kinlıl ea - Poatıı• cıı.W..W. ai!. ,....._ 

-1ıi1,.li -lıil,..ia lıir n1a iki lıayaaa conkna 
bir aile,. nrilir. Tal: 3518 daa Ani 4113 

ICinlıl - Uc edıı lıir lıel " ._,. JS lir•,. 
lelıaablılara yalım (Metnti,.e cııddaai iznli -
lıalı Alıat apartmumda. 4814 

ICinılıl ea - Moltil,.li _..,,..iz lı.ıııferı. 
lıandar aile ,.-.ı.. Mwacut: Necetilıa1 oblm 
lıar...,..ı. Meçlıııla•r aolıak N. 23 Uiwr a .. rb-

-• .. ire S. 41ZS 
ICiNfılı - E.W a .. rtma_da blorifarli ..._ 

fwl .. riHI --rlı lıiralılı odalar MincHll 
L,, 4 •ire 1 • 4124 

liralı.I - C.lıaci T enidoiu ıİııaa••• ,. .... 
5 !i•· nııa üt. btm~a 4 oılıı, J .... rizel -•aralı 
uı..t dola1m>i• lııra!ılıtir. lciııclelıilere •liru•· 
aL 483lt 
• Iirelılı ~ - BeUr erlıelı isin ZG liraya oda T. 1-

lıir, 1. lııöali cııddeıi 30 T. Salıir laıızinci•i• .a . 
racaat. 4135 ,. ,. 

Kiralllı apamma~ - 3 oda, 1 bol, ban· 
o ve saire. Ehven fıyat Y. Şehir Meısruti· 
et.cad. Türe sokak No. 6 Çatı katında ev A 

sahibine müracaat. 4894 ra n ıyo r : 
IiNl~lt - 4 edalı lıeııforhı daln T. $alıir 11iJi11ı 

T rn lı,.riaı JUllllla Hfalıta Z5 M lılüıler Cad. Ka · 
o. 3 ıta-r A,. 3 No, ı. daire Ti:. Z4J3 47&3 b"l"l sryer ~hranlryor -t,Ra:van. ve bay tecrfl N ~ 1 er tercı o unur. ıcret lıyakatına rorc 
Ktralık oda - Şdrayı Devlet )"anında \"l'rilecl'lttir. Bıı n ıılar caddesı İpeki, nıe· 

Alp~y Türk ıokak No, 5 de birinci katta &azası Tel: 1961. 4781 

2 
mobılyalı mobilyaaııı bir ba)"ID icin Tel: 

406 ~~ 

Kiralı1: möbleli od• - Kalorifer, ııcalı: 
111. ~m konfor. Yeniıehir Atatürk bulvan 
enıse Ap. No: 9 4774 y 

ı. 
lı: 

ltjralı1: - ltfai)"e meydanı Kurtaluı Ap, 
ci kat 4 .No. da 5 oda ban,.o, bol 1&ire 

apıcıya mliracaat. 4775 

r 
tı 
çl 

Kiralık ev - Bahçeli evlere birinci dıa
alı:ta .~o: 6 da 4 odalı ev acele lı:iralılc • 
r. Gorm~k için biti5ik eve, 1örü5mek i
n bahçelı evlerden 110 No.ya müracaat-

4786 
.,..,,. linılılt - .._. ..... cııd .. ıiııda 4 lıi· 

Jilı Z lıisik .-, lııılerilwli, • lira. Tel : Z1S1 -
47N 

Ar~,... - Tni .. lür.W lıaWihrli iki ftya it 
odalı lıır a,.n-. aramJW ıriracaaı: Dil-:ı iti· 
talıaYI. 4115 A,..,.. - 4 ,....- lıir c•nılt iciıı lıir ..... 
lıi~ ar-ııtacbr. l8S5 • teWOllla lliiracııat ffil. 

-·~ 4111 

iş verenler : 
Bir 6c,..ı lt.11af.Jırr ., ... ,... - Tımi ... ir Ata 

tarlı lıu!Yarl Bo!a p rtlllUIU altıııda c~YH ca-
flrUMIİ .. lıaıiaa maracuL 4817 
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MiLLi MÜDAFAA 

2 nevi nal alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı ytiz ıek • 

ıen yedi bin beş yüz yetmiş dört lira olan 
!ki yuz on dort bin giyim at nah ile seksen 
altı bin giyim katır nıılı pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

Pazarlığı 30 - birinci klnun - 939 eu • 
martesi gunıi saat 10 da An.karada M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. Nalla • 
rın hepsi birden bir talibe ihale edileceği 
gibi ellişer bin ve daha yukan partilere 
bölünmek suretiyle ayrı ayrı taliplere de 
ihale edilebilecektir. lateklilerin pazarlık 
günli hepsi icin yirmi bin iki yüz elli lira 
kırk kuruşluk veya talip olacakları miktar 
için teklif edecekleri fiyat üzerinden kati 
teminatlan ile birlikte Ankara'da M. M. 
V 11tın alma Ko. da pazarlık gün ve saa
ti~de bulunmaları. Snrtnamesi 940 kurusa 
mczkGr ko.dan alınır. 16Z83 

2 bina yapt1rılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - İki küçük bina kapalı zarfla eksilt

meye konulmuştur. Keşif bedeli 9699 lira 
8 kuruş olup ilk teminat miktarı 728 lira -
dır. Kapalı zarfla eksiltmesi 29-12.939 cu
ma günü ı;aat 14.30 da hava satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Keşif evrakı her 
C'lin 49 kuruş mukabilinde komisyondan a
lınabilir İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cU 
maddele~inde yazılı kanuni belgeleriyle te
minat ve teklif mektuplan ile ttıuayyen aa
atten bir saat eveline kadar komisyona mil· 
racaatları. (6360) 16303 

Sargılık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

Z6 kuru' olan (200.000) metre sargılık bez 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 
2 • ikincikanun • 940 cumartesi günü saat 
11 dedir. Kati teminatı: (7800) lira olup 
aartnamesi 260 kuruşa komisyondan alınır. 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları (6408) 16337 

Otomobil lastiği ahna<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko· 

misyonundan: 
20 x 600 ebadında 45 : 55 adet iç ve dı~ 

llstlk pazarlıkla satın alınacaktır. Pazar
lığı: 29-12·939 cuma günü saat 11 dedir. 
Beher 16.stiğe (İç ve dış beraber) 100 lira 
fiyat tahmin edilmiştir. Kati teminatı 675 
lira olup ıartnamesi komisyonda görülilr. 
Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. 
Aı. Ko.da bulunmaları. (6641) 16577 

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

ULUS 

LEVAZIM AM1RL1C1 
!arını mezl:!ir gi.ln ve s;;ıat ikiye kadar 
komisyon riyasetine venniı bulunacak • 
!ardı~ (6526) 16481 

133 semer tamir ettiriiecek 

Sabun ah nacak 
... , I k Ankara Levazım Amirliği Satın 

Sadeyagı vesaire a maca Alma Komisyonundan: 
Ankara Levazım Amirliği Satm 1 ~ - 1~3 köhne tevhit 17meri .tamir et. 

Ankara Levazım Amirliği Satın • 1tirılecektır. Pazarlıkla eksıltmcsı 28-12-39 
Alma Komısyonundan: lsaat 15 de Ankara LV. amirliği Sa. Al. Ko. ı 

Alma Komisyonundan: Amasya garnizonu ihtiyacı için senelik 1 da yapılacaktır. 
1 - Sarıkamış, Ka;s •. Ard:ı~an! Art~in, eksiltmeye konmuş olan 9200 kilo sade • 2 - Muhammen bedeli 399 lira kati te-

Şahnalar, ve Pasef bırlıklerı ıhtıy~cı ıçin yağı 85000 kilo arpa 100.000 kilo kuru o- mina.tı 59 lira 85 Jforuştur. Semerleri gör
senelik sabunları kapalı zarHa eksıltmeye dun 7000 kilo sabun için 20-12·939 günü mek istiyenlerin Cebeci askeri dikim evi 
konulmuştur. . . . . j açılan ihaleye talip iştirak etmediğinden müdürlüğüne ve şeraiti anlamak ve pazar-

2 - Sa~ı~a~ış g~rnızonunun ıkıncıkanun bu maddeler eksiltmelerinin kanunen 40 lığa iştirak etmek üzere komisyona müra-
9~0. dan bırın~ıteşrın 940 sonuna kadar 5e- ve 43 üncü maddelerine tevfikan 30-12-939 caatlan. (6648) 16583 
nelık 21,000 kılo sabunun muhammen bede- gün Hat 9 a uzatılmıştır • k 
li .sekiz bin ~ekiz yuz yirmi lira ve ilk te- (6635) · 16570 Bac hemc1re almaca 
mınatı 661 !ıra 50 kurustur. f f 

3 - Kars garnizonunun ikincikinun 940 
dan biri.nciteşrin 940 sonuna ka.dar senelik 
16700 kilo sabunun muhammen bedeli 7014 
lira ve ilk teminatı 526 lira 5 kurustur. 

4 - Ardahan garnizonunun ikincikanun 
940 sonıma kadar bir ay zarfında 3800 ki
lo sabunun muhammen bedeli (1710) lira 
ilk teminatı 128 lira 25 kuruştur. 

S - Artvin garnizonunun i\tincikanun 
940 sonuna kadar bir ay zarfında 3000 kilo 
sabununun muhammen bedeli 1310 lira ilk 
temin;ıtı 103 lira 50 kuru§tur. 

6 - Şahnalar garnizonunun ikinciki.nun 
940 ıonuna kadar bir ay zarfında 3000 kilo 
sabununun muhammen bedeli 1350 lira ilk 
teminatı 100 lira 25 kuruştur. 

Yün çorap alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 4-4300 çift yün çorap alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 29-12-939 cuma gü
nü saat 16 da Tophanede İstanbul L V. 1 -
mirli~i Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 22150 lira ilk temi
natı 1660 lira 25 kuruştur. Sartname ve 
nümunesi komisyotnda görülür. İsteklile
rin kanuni vesikaluiyle beraber belli sa
atte mezkur komisyona gelmeleri. 

( 6632) 16571 

Makarna alınacak 7 - Pasef garnizonunun ikincik5.nun 940 
sonuna kadar bir ay zarfında 1800 kilo sa-
bununun muhammen bedeli 8Z8 lira ilk te- Ankara Levazon Amirliği Sabıı 
minatı 61 lira 50 kuruştur. Alma Komisyonundan: 

1 - Eksiltmesi Z9 birincikllnun 939 cu
ma rünü ıaat 15 de kapalı zarfla Erzurum 1. - 40000 ~ilo makarnanın pazarlığında 
Kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. t~lıp çı.kmadııı:ından tekrar pazarlıkla ek _ 

9 - Şrtn.ame ve evsafı kolordunun tek- ~ılt_m~~~ 29-12-939 saat l~ de Ankara LV. 
mil garnizonlarındı. mevcut ve aynidir. Her amırlııı:ı satın alma komısyonunda yapıla-
yerde her gün görülebilir. 1 caktır. . . . 

10 - İşbu mahallere sabunlar müteahhit ? - Muha,mmen bedelı 8800 lır~ ılk te: 
tarafından teslim edilecektir. mın8:tı 660 lır~d!.r'.. Şartnam~ v~ numune&! 

11 - Teklif mektuplarının eksiltme sa- ı kon:ıısyo~da g~ru.lur. İste_klıler~n kan~nı 
atinden bir saat eve! mezkur komisyon baş vesıkala.:ıyle bırlıkte bellı vakıtte komıs
kanlığın.a verilmiş veya posta ile ayni ıa- yona muracaatlan. (6634) 16572 
atte komisyonda bulundurulmuş olacaktır. 

(6379) 16320 

Odun ahncak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Kırklareli garnizonunun 939 yıh ih

tiyacı için 2.500,000 kilo odun açık ekıilt
me ile satın alınacaktır 

2 - Odunun muhammen bedeli 37500 li
ra olup ilk temin.atı 281? lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebi
lir. 

3 - E'<ailtme 28 1. 940 perşembe cünü 
saat 15 dedir. · 

4 - Taliplerin kanunun Z ve 3 maddele
rindeki vesikalariyle ve teminat mektupla
riyle birlikte belli cün ve saatte Kırklareli 
Aı. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(6384) 16325 

Makarne alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İhale günü talibi çıkmıyan komu -

tanhğa bağlı birlikler ihtiyacı için 240 ton 
makarnanın tekrar kapalı zarfla münaka • 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alm" Komisyonundan: 
1 - Erzurum içinde ve Erzurumla A· 

laylar, İıituyon ve Ilıca arasında ihale -
sinden itibaren 940 sonuna kadar yapıla
cak azami 5000 ton nakliye kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 27.500 lira ve ilk te
minatı 2062 lira SO kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 13 ikincikanun 940 cu
ma günü saat 10 da Erzurum Ko. Sa. Al. 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Teahhüt müddetinden sonra kalacak 
miktarın naklinden vaz ceçilir. 

S - Nakledilecek miktar 24 saat eve! 
bildirilir. 

6 - Müteahhit nakli temin edemezse 
nam ve hesabına yapılır 4 defa nakli te -
min edemediği takdirde kanuni muamele 
yapılır. 

7 - Teminatı yatıran istekliler eksilt
me zamanı komisyonumuza müracaatları 
ilan olunur. (6637) 16575 

Makinist alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan: 

Cebeci askeri hastanesi içfo bir başhem
şire alınacaktır. Kızılay mezunu ve hizme· 
ti mecburiyesini bitirmi:ı olmalıdır. Ayda 
100 lira ücret ve ayrıca erzakı yemek o
larak veya bedel olarak verilecektir. istek
lilerin bir hafta zarfında hastaneye mü -
racaatlan. (6649) 16584 

OKULLAR 

Ayakkabı alınacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Satm Al • 

ma Komisyonu Bal}kanhğından : 
Okul talebesi için 350-400 çift is

karpin açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 3-1-940 çarşamba günü saat 
15 te Ankara Mektepler Muhasebeci
liği binasında yapılacaktır. Tahmin 
edilen bedel beher çift iskarpin için 
5 lira 60 kuruştur. İlk teminat 168 li
radır. İskarpin nümunesi ve şartna· 
mesi her gün mektepte görülebilir. 

(6451) 16394 

GÜMRÜK VE lNHlSARLAR V. 

İdare binası yaphnlatak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün-

den: 
1 - Şartname, keşifname ve ptan 

mucibince idaremizin Bafrada yaptı
racağı idare binası inşaatı işi kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
il - Keşif bedeli 28117,91 lira mu

vakkat teminatı 2108,84 liradır. 
III - Eksiltme 11-1-1940 perşem

be günü saat 15 te İstanbulda Kaba
taşta levazım ve mübayaat şubesinde· 
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

-7-

Sat ıs 
..:> 

ilônı 
Türkiye İş Bankasından: 

1 - Bankanın mülkiyetinde bulunan Işıklar caddesinde (Er. 
zurumlu Nafiz Apartmanı) ·namiyle maruf yedi daireli ve mün
ferit odaları havi ve kalorifer, su, elektrik ve hava gazi tesisatım 
ve sair müştemilatı haiz sırf mülk bir bap apartman açrk arttırma 
ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Açık arttırma Türkiye iş Bankası Merkez binasında 22-1-
1940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

3 - Talip olanların muayyen vaktinde Banka idarei merkezi
yesine müracaatla muhammen kıymetinin yüzde 7,5 nisbetinde 
olan 3150. - liralık teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Bu husu~tnki şartnameyi görmek ve daha fazla malfunat 
almak istiyenlerin Banka idarei merkeziyesine müracaatları lü-
zumu ilan olunur. 4829 

P. T. VE T. MODORLÜGÜ 

Mecra yaphrılacak 
Ankara P. T. T. Müdürlüğün

den : 
Ankara telsiz irsal istasyonu hela 

mecrasının 0.30 luk büzlerle ziraat 
enstitüsü önünden geçen mecraya bağ 
lanınası işi açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

BANKALAR 

Satılık makineler 
Sümer Bank Umum Müdür

lüğünden: 
Mefsuh Kütahya Çini fabrikasına 

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

Makinenin ismi : 
Toprak kırma makinesi 
Pres makinesi 
Tulumba ( prese ait ) 

Keşif bedeli 1345 lira 34 kuruş mu
vakkat teminat 100 lira 90 kuruştur. 
Şartnamesi müdürlüğümüz kalemin -
den alınabilir. Taliplerin kanuni ve 
bu işi yapabileceklerine dair Ankara 
nafıa müdürlüğünden alacakları ve . 
baikle birlikte 3 İkincikanun 940 çar
şamba günü saat 15 te müdürlüğümüz
de müteşekkil komisyona müracaat 
ları. (6546) 16484 

• Otomatik şablon tertibatı 
Boya değirmeni 

Adet 
ı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

FAKÜLTELER 

Açık eksiltme ilônı 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 

Boya eritme aleti 
Büyük şablon tertibatı 
Küçük şablon tertibatı 
Camur ezme makinesi (küçük) 
Çamur ezme makinası (büyük 
presten çıkan çamur tabakaları 
için ) 
Sırça eritme fırını 
Mazot motörü 

4761 

ASKERIFABRlKALAR 

1 
1 
1 

---------------- ıaaı yapılacaktır. Zarflar komiıyona 4-1-940 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 

iV - Şartnameler her gün leva
zım şubesi veznesinden ve İzmir An
kara Başmüdiirlüğünden, Bafra Mü -
dürlüğünden 140 kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

4. 1. 1940 perşembe günü saat 14 
te Ankara mektepler muhasebeciliğin 
de toplanacak olan açık eksiltme ko
misyonunda fakültenin 51 erkek ya
tılı talebesi için fakültede mevcut nü 
munelere göre kumaş alınacaktır. Nü 
muneleri görmek istiyenlerin fakül
te hesa p memurluğuna müracaatları 500 adet muhtelif bo~ yağ 

Dizel molörü mili ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satm Alma 

Komisyonundan: 
ı - Bir adet dizel motör ana miline 

muayyen günde talip zuhur etmediğinden 
l'eniden açık eksiltmeye konulm~tur. 

Muhammen bedeli 3173 lira olup llk 
teminat miktan 288 liradır. Açık eksilt • 
mesl 3-1-940 çarşamba günü saat 14 de ha· 
•a satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

1dart ve fenni sartname her gÜn komis
yonda görülebilir. İsteklilerin muayyen 
giln ve saatte ilk teminat mektup veya 
makbuzlarlyle ve kanuni belgeleriyle ko-
misyonda bulunmalan. (6396) 16336 

NAFIA VEKALETi 

Muhtelif in~aat 
yaptırılacak 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan İJ: 
ı - Seyhan sağ aahil sulama ve de

şarj şebekesiyle ıınai imalatı ve işlet· 
me binaları inşaatı keşif bedeli 

(2 400 000) liradır. 
2 - Eksiltme 26-1-1940 tarihine 

rastlıyan cuma günü saat 15 te Nafıa 
Vekaleti ıu işleri Reisliği ıu eksilt
me komisyonu odasında kapalı zarf 
uıuliyle yapılacaktır. 

3 - İ&tekliler, eksiltme ııartnamesi, 
mukavele projesi bayındırlık işleri ge 
nel şartnamesi, fenni şartname ve pro
jeleri 50 lira mukabilinde su işleri re· 
iıliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 85.750 liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla
cağı günden en az sekiz gün eve) el
lerinde bulunan vesikalarla birlikte 
bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine mü· 
racaat ederek bu işe mahsul olmak Ü· 
zere vesika almaları ve bu vesikayı ib
raz etmeleri şarttır. Bu müddet için
de vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar su işleri reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lazım

dır. 
Postada olan gecikmeler kabul e -

dilmez. (6606) 16557 

Şoför ve otomobilcilerin 

Nazan dikkatine 
28 İlkkanun 1939 perşembe günü 

perşembe günü saat 11 de verilmiş olacak
tır. Beher kilosunun muhammen fiyatı 20 
kuruıtur. İlk teminatı 3600 liradır. İhale
si aynı gÜnde yapılacaktır. İsteklilerin bel
li ıriln ve saatten bir .aat evetine kadar 
Fındıklı'da komutanlık satın alma kom. na 
teklif mektuplarını vermeleri. (6465) 

. 16398 

Orduda iıtihdam edilmek üzere ücretle 
makinist alınacağından taliplerin bütün ve
saikiyle Ankara Askerlik şubesi başkan -
lı ii ınn miinıcaatları ilan olunur. 

(6644) 16579 

Düğme alınacak 

V - İsteklilerin Yükstk Mühendis 
veya Mimar olmaları, olmadıkları tak 
dirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı 
inşaatın sonuna kadar iş başında bu -
lunduracaklarını Noterlikten musad-

Un ah nacak Ankara Levazım Amirliği Satm dak bir teahhilt klğıdı ile temin et-
Alma Komisyonundan: meleri ve 20.000 liralık bu gibi inşaatı 

Ankara Levazım Amirliği Satın 1 --~0.00~ adet kaput ve 80.000 adet ca- muvaffakiyetle yapmış olduklarına 
k~t du~rıesı alınacaktır. Pazarlıkla ek - ait vesika vermeleri lazımdır. Müna-

Alma Komiayonundan : s ı ltmesı 29-12°939 saat 14 de Ankara L V. . 
ı _ Bandırma garnizonu için senelik imirlisl satın alma komisyonunda yapıla- kasaya gırecekler yukarda yazılı ve-

400 ton un 3-1-940 çareımba cünü saat 11 cal:tır. saiki ihale gününden 8 gün evveline 
de tümen utrn alma komisyon~da kapalı 1 ~ - Muha!1'men bedeli 2400 .!ira ka~i te- kadar bulundukları mahalli İnhisar. 
zarrıa satın alınacaktır. İlk temınatı 3900 1 mınatı 260 lıradır. Evsaf ve numunesı ko- İ . İ . 
liradır ııı;..;·onda cörülür. (6645) 16580 !ar daresıne veya n§aat Şubesıne 

2 . ...:. Evsaf ve ıera.!t~. he~ .giln mezk\lr Ko·. m ·u· r al ıı n ca k vermeleri, ayrıca bir fenni ehliyet ve-
komısyonda p~ras~z gor~lebılır. . ll a sikası almaları lazımdır. 

3 - 1ıteklılerın bellı saatten bır saat .. •. .. . 
evelir.e kadar kanuni şekilde teklif mek • Ankara Levazım Amirliği Satın VI - Muhurlu teklıf mektupları 
tuı>luını komiıyona vermis bulunmaları Alma Komisyonundan: ve V inci maddede yazılı kanuni ve-
~~~~7}· 16400 1 - 10 Ton levamarin kömürü pazar- saikle % 7 ,5 güvenme parası makbuzu 

!ıkla eksiltmesi 28-12-939 saat 14 de Anka. veya banka teminat mektubunu ihti· 

Garaj yaptırılacak 
ra L V. amirliği Sa. Al. Ko. yapılacaktır. · 

2 -Muhammen bedeli 180 lira kati te- va edecek kapalı zarflarını eksıltme 
minatı 27 liradır. Evsafı komisyonda gö- günü ihale saatinden bir saat evveli-

Ankara Levazım Amirliği Satın rülür. <66%) 16581 ne kadar mezkfır komisyon başkanlı-

Alma Komiıyonundan : Yaka korvası ahna!ak ğına makbuz mukabilinde vermeleri 
Eakişehir carnizonunda bir müessesede 1'\ ilan olunur. (10656-6616) 15568 

yaptırılacak garaj inşası kapalı zarf usu - Ankara Levazım Amirliği Satın 
liyle eksiltmeeye konmuştur. Kapalı zarf p • • • • k 
usuliyle eksiltmesi 8-1-940 cumartesi cünü Alma Komisyonundan: 1 rl nÇ m lf na QSQSI 
saat 12 de Eskişehir Kor. Sa. Al. Ko. da 1 - 30000 çift caket ve 30000 çift kaput 
yapılacaktır. yaka kopçesi pazarlığı 28-12.939 15.30 An- inhisarlar Umum Müdürlüğün-

Şartname, proje, keşifname Ankara İs- kara LV. amirliği satınalma komisyonunda den: 
tanbul Lv. amirlikleriyle Eskiııehirde kor yapılacaktır. 
u. al. ko. da görülebilir. 2 - Muhammen bedeli 158 lira kati te- 1 - Şartname ve nümunesi muci-
Keşif bedeli 23887 lira 59 kuruıtur. la- minatı 23 li~ 70 kuruıtur. Evsaf ve nU- hince (106) ton kırıklı pirinç işi yeni

teklilerin kanunda yazılı vesaikle ve te- munesi komısyonda görülür. 
minat makbuzlarını havi teklif mektup • ' (6647) 16582 den pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli (9010) li
ra, muvakkat teminatı (575) liradır. Odun ahnacök 

Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan: 

Cinıi Mikdarı Muhammen B. M. teminatı 
Kilo Lr. Kr. Lira 

Şekli İhale Ta. saatı 

Odun 770000 18480 1386 Kapalı 3 - 1 • 940 Çarşamba 11 
1 - Eksiltmeye konulan odun mikdan ve muhammen bedeli muvakkat teminatı 

ekıiltmesinin eekli ve icrası tarih ve saatları yukarda yazılmıştır. 
2 - Evsaf ve teslim $artlarını ıtösteren şartnamesini istekliler her gün Urfa'da 

tümen satın alma komisyonunda okuyabilirler ve komisyondan parasız: ahne.bilir. 

III - Pazarlık 5-1-940 cuma giinü 
saat 15 te İstanbulda Kalıataşta leva
zım ve mübayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. Ankara Ba~ 
müdürlüğüne de müracaat olunabilir. 

iV - Şartnameler her gün mezkur 
şubeden ve Başmüdürlüğünden para· 
sız alınabilir. 

V - İstekliler pazarlık için tayin 

Muvakkat teminat 82 liradır. 

İsteklilerin aynı gün ve saatte 
mektepler muhasebeciliğinde müte
şekkil eksiltme komisyonuna gelme
leri ilan olunur (6461) 16413 

Açık eksiltme ilônı 
Ankara Dil ve Tarih. Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 
4. 1. 1940 per~mbe günü saat 15 te 

Ankara mektep • .!r muhasebeciliğinde 
toplanacak olan eksiltme komisyo
nunda fakültenin 51 erkek talebesi 
için imal ettirilecek elbiselerin ima
liyesi eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek istiyenJerin 
fakülte hesap memurluğuna müraca
atları. 

Muvakkat teminat 54 liradır. 
İsteklilerin aynı günde mektepler 

muhnsebeci!iğine gelmeleri ilan olu-
nur. (6463) 16414 

tenekesi safdacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Sabn Alma Komisyo • 
nundan: 

Beberine 3 kuruı bedel talunin et'lilen 
500 adet muhtelif beı yal; tenekesi Aske
ri Fabrikalar umum müdurlıiğıi merkez ı;a
tın alma komisyonunca 8-1-940 pazartesi 
günü saat 14 te açık arttırma suretiyle sa
tılacaktır. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (l) lira (13) kuru$ ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik. 
le mezkür gün ve saatte komisyona miira-
caatları. (6569) 16504 

Müteahhit nam ve hesabına 
5 ton ~rjör yayhğı (elik 

ah na< ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun· 
dan: 

B f 1 k ' f J k Tahmin edilen bedeli (3250) lira olan 
o~ maıo ene en sa 1 aca beş ton şarjör yayhğı çelik müteahhit nam 

ve hesabına askeri fabrikalar umum mü -
Çankırı Belediyesinden: dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 

30-12-1939 cumartesi 1;ünü saat 10 da pa. 
Altı bin boş mazot tenekesi pazar- zarlıkla ihale edilecektir. Sartname para

lıkla satılacaktır. Taliplerin 811/ 940 sız olarak komisyondan verilir. Taliple • 
t "h' .. d" f . .. .. rin muvakkat teminat olan (243) lira (75) 
arı ıne musa ı pazartesı gunu saat kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

on beşe kadar her giin tahriren veya , maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol • 
şifahen Cankırı belediyesine müraca- ı madıkl arına ve bu işle alikadar tüccar • 

. · d an oldııkla rınıı dair ticaret odlsı vesika-
atları ılan olunur. 16558 siyle mezkür giin ve snatte komisyona mü-

racaatları. (6576) 16505 

Tesviyeci, T orn?cı, F! .. ezeci 

alınacaktır ve Demirci 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 3 - Eksiltme Urfa'da tümen satın alma komisyonunda yukarda yazılı şekil tarih 

ve saatte yapılacaktır, 

4 - Teklif mektuııları eksiltmenin yukarıda y;u:ılı açma saatinden bir saat eı.-eline 
kadar satın alma komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu sa
atten sonra mektuplar kabul edilmez. 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesine uygun 
şeki lde posta ile gönderilecek teklif mektupları kabul edilir. 

olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme Fabrikalarımızd~ ~alı.ştı~ılmak üzere iyi te!lviyeci, tornacı . fre ı eci . ve demirci 
parasiyle birlikte yukarda adı geren alınacaktır. ~steklılerın ımtıhanlan yapılmak üzere Kırıkkale grup mfülürllii\i ile 

k 
. B .. .. .. _ .. ~. 1 Ankara. lzmır ve Zeytinburnu silah fab rikalarrmız mudurlüklerinden birine mu. 

5 - Şartnamenin 4 üncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat teminatın bu • 
lundufu zarf içerisine konacaktır. (6253) 16279 

Sığır eti ve kuru ot ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan. : 

1 - Aşağıda cins ve mikdarı yazılanların hizalarında gösterilen günlerde ihalele
ri yapılacaktır. lıteklilerin teminat makbuz veya mektuplariyle kanunda yazılı vesi
kalariyle ihale ~nü ihale saatinden bir saat evellne kadar teklif mektuplarını Edir-
ne'de Müsiriyet dairesindeki satın alma komisyonuna vermeleri. (6469) 16402 

Cinsi Mikdarı Tutarı Teminatı İhale günü Saatı 
Kuru ot 495000 247SO 1857 3-1-940 Çarşamba 15.30 K. zarf 
Sı~ıreti 82000 26240 968 ,. ,, •• 15 

Uu ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği SatınAlma Komisyonundan: 

omısyona veya aşmudurlugumuze racaatlarr . (6447) 16411 
müracaatları ilan olunur. (5639) 15576 

3 kalem matbaa malzemesi a~1;1aca!{ 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

CİNSİ 
Muhtelif cins matbaa murekkebi 
Muhtelif cina yaldız 
Muhtelif cins vernik 

Miktarı 

Kg. 
6330 

295 
250 

Muh. bedeli 
Lira Kr. 

16447 
1887 50 
455 

1. - Şartname, nümune, miktar ve evsafını gösterir listeleri mucibince 
rında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

% 7,5 teminat Eksiltmenin 
Lira Kr. Şekli Saati 
1233 52 Kopalı zarf 15 

141 55 Açık eksiltme 15 30 
34 12 Açık eksiltme 16 

yukarıda yazılı üz kalem eşya hizala-

II. - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
III. - Eksiltme 28. 12. 939 perşembe günü Kabataş'da levazım ve mübayaat şubesindeki alım ko misyonunda 

yapılacaktır. 

saat 12,30 da Saman pazarında esnaf Aşağıda cins ve miktarı yazılı un kapalı zarf usuliyle alınacaktır. Belli giln ve sa
ccmiyctleri merkezinde senelik u:nu- atte Amasya piyade alayı satın alma komisyonuna müracaatları. (6636) 16574 

mi toplantı yapılarak yeni idare he· Miktarı 
yeti seçilecektir. Bilumum şoför ve o-

IV. - Şartname, müfredat listeleri ve yaldız nümuneleri her gün sözü geçen şubeden parasız almc:.bilir. 
V. - Kapalı zarf münakaıasına iştirak edecekler mühürlü teklif mektf pi arını kanuni vcsaikle % 7,5 güvenme 

parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarf !arını eksiltme g tinii iha'e :;J-:ıtj n(' "n 
bir saat evetine kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver meleri Hir.ıırd?r. Diğer t' ' .si'•rrc'e
re gelecekler tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı t;eçen k,....ııı·svona tomobilci arkadaşların toplanmaları {Cinsi Kilo 

1•. ·11ı 1 4833 Un 305000 uzumu ı an o unur. 

Mu . Teminatı 

Lira Kr. 
1858 00 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 
00 27450 

Tarzı İhale Günü ve Saatı 

K. Zarf 25-1.940 Per~embe 15 gelmeleri ilan olunur. .(10238/ 6348) l631S 

~-\. ~\,.11.Jaa .......... ---·-- ·-----~ ·-·· • ....., •• , r•"'ı- - ----



Cttmhuriyet Merkez Bankasının 23 İlkkAnun 1939 vaziyeti .:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -- -- -
~Karabük ~ AKTiF: 

Kasa: 
Altın: Safi tnosnm 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Altını Safi kilocram 
Türk Uram 

Hariçteki Muhabirler : 

15.500,313 

678,111 

Altın 1&fl ldloıram ı 10.010,071 
Altına tahvili kabil aerbnt dovu:lcr 
D iler davizleı we borçla kliruaa 
baki7eleri ı 

Hazine Tahvilleri : 
Derabte edL ettakr aakdi7e kaf1Jhl1 
Kammaa 6-1 inci maddeleriDe teY· 
fikaa buiDe tarafından nki tecli1at 

Senedat Cüzdanı : 
Ticari aenetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdam : 
(Derabte ectllen mala na1rıU1enın 

&- )karphtı Esham we Tab•illt (İti-
• (bari kıymetle) 
B - Berbat eeba1r n tahvillt 

~vanalar: 
~ ima ftdell aftllS 
Altm n clö•la berine 
Talmltt berine 

Hiaeedarlar :ı 
Muhtelif:. 

Ura 
21.102.430,71 
17.574.114.-

1.627.783.72 

953.1115,81 
342.2115,l!I - -

14.079.!175,88 
58.0I0,73 

_!!:!29.!170,53 

158.748.563.-

17 .!117 .178.-
_ ___ 
208.533.564,33 

50.569.800,70 
7.563.000,70 

l.8S3.000,-
14.767 ,112 

7.801.122.-

:Yek&ı : 

Lira 

41.c>04.321,43 

ı.ı !ll.033,-

26.468.007,14 

140.761.385.-

208.533.564,33 

58.132.801.10 

l&.1556 • .Y!l,112 

4.500.000.-
18.106.513,35 

515.35!1.lZl,!17 -

PASiF: 
Sermaye. 

lhti~t akçesi : 

Adi ve fevkallde 
Huaud 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdi7e 
Kanunun 6-1 lnd maddelerine tev• 
fikan hazine tarafmclan vaki tediyat 

Deruhte edL evrakı nakdiye bald7eal 
Kartılıiı tamamen altın olarak lliY•· 
ten teda.We vuedilcn 
Reeskont 11111bbili ilbeten teclavillo 
vazcdilea 

Türk Liram Mevduatı : 

Döviz T aahhüdatı : 

Altına tahvlll kabil dövlsler 
Diter döviaJer •• alacakla kllriııı 
bakiyeleri 

Muhtelif : 

4.217 .154.25 
6.000.000.-

l58.74a.YS.-

17.!187.l71.-

140.761.315.-

17.000.000.-

139.000.000.-

2.788,77 

47.047.764,3!1 

YakGn: 

Lira 
15.000.000.-

10.217.154,25 

2".76U85.

S5.a29.40U3 

47.050.551,16 

110.500.644.75 

515.S5!1.1Zl,97 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
~ Kok ~ - -- -- -- -- -- -- -- -
I KÖMÜRÜ I - -- -- -- -- -- -- -- -§ KarabUk'te vagonda teslim tonu 18.50 § - -- -§ lirad1r. Her taraf için sipariıleri süratle § - -- -§ ka11alaraz. 5 - -- -§ ZONGULDAK, KiLiMLi ve FILYOS'ta § - -- -- -- -5 vapurda veya motörde teslim satıı yaparız. § - -- -- -§ SORGULARA DERHAL CEVAP VERiRiZ. § - -- -- -

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : Iskonto haddi %4 Altın üzerine avam Cfo3 
§ VEHBİ KOÇ veorta§ı, Ulus meydanı, § = = 

~ 
l'llW llt'fo\NOO • 

• • 

1940 

Yllbası Gecesi 
YEMEK LiSTESi 

HaTJU 
Şarap aalçalı leYrek Filetom 

Kum Dolman 

Jelatinli Soluk Tawk 

Yetll aalata 

A••nuh Dondurma 
Bitkim 
MeJya .. 

fiyab BEŞ liradır 

MEŞRUBAT LiSTESi 

Aperitif 
Vodıa 
Viaki Soda 
Kanyak ve Likar 
Yerli Şarap 
Ecnebi f&l'&P 
yerli Şampanya 
Ecnebi pmpanya 

Limonata 
Dondurma 
Kab Ye 
Karabiaar 
Tqdelen 

100 
100 
200 
100 
400 
800 
800 

1200 

100 
100 
100 
50 
25 

Varyete • Sürpriz • Kotiyon - Serpanten 
Mualar 28.12.1939 akpmma kadar tutnl""'I olmalıdır. 

.t1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11ı. 

- = = - • -

• • ' -

1939 
31 

• 
Al LK 

KANUN 

;,,,••···································· . ~ 

Dil TABİBİ: i • • • • • 
Seyfettin Enanlı i 

• • • 

- -- -5 ANKARA a - -- -- -- -§ Telgraf adresi : Koç, An!tara. 5 - -- -§ Telefon : 3450, 3451, 3452 · § - -- -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Y enlıeblr Kısıla7 brtılL Emeller : 
caddesi PatakaJ' apart No. 8. Pazar • 
Perıembeden maada hu dn uat 14 : 
ten eonra. Tel: Mil 46915 : -----------------------

~ . •....................................• ,. 
Dr. A. llZA TARIJI 

Cebeci Hutanai 
Sabık Sari ve intani butalıklan 

mütehuıııı 

Adliye yanı Genç Ap. No: 7 
Muayene aaati 10-18 Ti: 1323 

.1ııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı. 

1 İMREN LOKANTASI 1 - -- -- -5 940 yllbaıını salonumııdı ll(lrlnlı § - -- -5 Poıani orkeatruı 1 inci kemani Bayan Lili, f&Dliiz Bayan 5 
5 lren'in iıtirakiyle ve yeni programlariyle ıizlere unutulmu 5 
5 bir aece yqatacaklarcbr 5 

ıl" . ~-"'"~-ı, ... lz:irı:.h!::k ~2 =n=5~od:mıl;.;ı ~da~lre~ler;;r+~~~~!'~.~~i~~, bir.~;:::uE.~:::~:=·~~~;:;Y•Ocr.:k ~~~E~G~L~E !.11.!.:Nra~~==~~~~~~!i~u-.;-~ 
~....... - asa annızı eve den tutunuz. Tel: 2155 : 

~~~.ı~~t~~~~i;7i~:. ·~ ::: '111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 
sında 1063 namara:ra telefon edilebilir. 

4752 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -5 YARININ KADINLARI 5 
Veznedar aranıyor i Jo.eım. eae1 § 

"111111111111111111111111111111111111111,. 

Elektrik cereyanı kesilecek 
Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 
Zaruri hir tamirabn ic:raıı için 28-12-939 pertemhe sünG ... 

bah uat 8 den 12,30 a ve 14 den 16 ya kadar Y enitehir' deld 
Yibel caddai, Onoyluk aokap, inkılap aokaiı, Baymdır aokatı 
ve Okula aobklanndan elektrik cereyanının keailecetini 1&JDl 

Ankarada tanınmıı bir mUeueaede 
çalıttınlmak tısere bir veznedara ibti· 
yaç vardır. 

iki bin liralık nakit Teya ipotek ke
faleti ve yahut banka teminat mektu
bu vermesi lbımdır. lateklilerin tim
diye kadar bulunduktan itleri de 16• 
terecek tekilde ve kendi el yuılariy
la yasılı birer mektupla fotofraflan
nı 47 numaralı poata kutuıuna 16n· 
dermeleri. 4800 

Bq1inden ib"bar• fevkal&cle 
propam: 
1- Müzik· C a a 
2 • Roınay'ı ba:ran Rerial 

(6 bayan) 
3. Paul Smith Amerika'mn 

methar zenci y_. ... tösü 
4 • Bayan Piri aolo numaralan 
S • Bayan Mer:r Gee caz t&Dtöri 
8 • Y dbqı için zenrin kot:ron 

•• muhtelif ıürprbler. 

Ydbaıı için 
mualanmzı ıimdid• tutunu. 

abonelerimize ilin olunur. 4811 

&=-===== Her n,.l mahrukat ve • iyi =====~ 

KARABÜK KOK KÖMÜRÜ 
İıtuyon anbarı kartııında yeni açılan 

K A R A B U K P A Z A R 1 nda utılmaktadır 
Tonunu 50 kurup evlere kadar nakledecek 

~=== Huıuıl vesait temin edilmittir. Tel: 2287 ===::? 

Bu Hakikab Herkes Bilmeli 
kan ve derman haplarile ıiıortalaynm. ra tutulmamak için aaihlmm BIOGENINE 

Grip, nezle, enfloenza, utma ıihi battalıkla 
!,IOGENINE; en birinci kan, kunet, iıtiba yaratan ve teairini derhal ıöateren bulunmaz 

bir devadır. 
BIOGENINE; daima kam tazeleyip kunetlendirir, halıizliii ıiderir, hariçten ıelecek her 

türlü m~lan öldürür. Tatlı hir ittiba temin eder. Sinir ve adaleleri aailamlafbnr, zekl71 
yübelt1r. !lel ıe~il! Ye ademi iktidarın en birinci dnuıclır. 

BIOGENINE; kullananlar katiyen lrardaa, kqtata, aoluktan ye havalana defipnainden 
m~tee11ir olmazlar. Çünkü ricudu her zaman ıenç Ye dinç bulundurur Ye ha aayede müthit 
akibetlerle neticelenen GRiP, nezle, enfloema, ııtma ıihi buatbklardan korur. Bu butalık· 
lardan korunmak için büyüklere aahah, &ile, akpm birer, aekiz yaımdan üstün çocuklar 
yabm aahah, akpm birer BIOGENINE almalıdır. Huta olanların kurtulması için de hu mik-
tar hir miıli arttmlmahclır. Her ecnuede bulunur. 7292 ı ıus TOYU Yashk, yatak, yorgaılan ~ 

1 Dtmyada En İyi istirahat Vasıt.audır ~ •--------• 
E Kut dlytl yatık, yatak, yor~ kulJın•nlar bunu her~ 5 --------------------------~-------
! takdir ederler. (1) liraya alacaium bir kut tilytl yatık bunu ııpata 5 
: kafidir. Jrlatlarda temilit yapıbmftır. Kut tilyil kumltlarmın her : 
E ~itleri vardır. l'abrika ve aatıt yeri: Çaknll!kçılarda Sandalyacılar 5 
i eokak Kat ttıyil fabrikan. 7810 § 
'iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. 

----------- ......... ,......,, , ......... ,.. , .... 
ZAYILER lerİIİllıilılıl ........... . 

Alıbn.._, ı m~.._.n• 
..,_..._.,eilıaABS.,.. 4131 

,.,. - Alılıan ........ im ..... 1 el - -----------
.... .wq.. ......... Jİ .. ,.,. .. , ....... ..-----------.. 

.,_... ~ ~t:' S::. t':'; Bir dil hilen bir adam, 
iki dil hilen iki adam. ,.,, .... .......................... ... 

u L u 8 - ao. bacl J'IL- No: &e09 

ımt1,. Sahibi 
lak.der Artan 

Umum! Netri,atı idare Eden 
Yuı itleri llOdOrU 

Mümtaa Faik FENiK 
Mlleuete lltldflrtl: Natit ULUG 

ULUS Bamnm ANKARA ....... ..,. ..urıı-. ..-.... .w.ı- ..w. ta- Meaele balledilmittir. 
....,Wıara~ı .-..w.ı-mıı...ı- .._ _____ • _____ _.. ~=========f/ ...... ~.,..,., .............. ·-

YENi SiNEMA 
BU GON BU GBCB 

Atk • Dam • C.. Ye maalld pb...t 

ASKIN ZAFERi 
Bat Rollerde 

Pat Patenon - Leo CarlltO 
Seanslar 

14.SO • 1uo • ıuo - Gece 21 de 

Umam! arau liaeriaa J'&}ma 4.SO 

EBEDiYEN SENiNiM 

HALK SINEMASI SUS SINEMASI 
Bqb Bapc:e • c.a zuı • ,..... ... ..,...._. BDyük caz 

lorel lllrtll •tanlalıktl CWlia lıi r.ı. 

lamlar: 14 - il SeuslarıHa 

14.SO • 11,30 • 18,SO ıece 21 de 
llACDA EADIN1 

.. ft G.a 28.30 u 
ıı.ıı .......... ıuıuı CAZ 

IANGHAY iZ .. Hallı llıtiMıi 
TAIZAll " OCl.U 


