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Telgraf: Ulus • Ankara 

TELEFON 

1 9 3 9 Müessese Mildllrll 1144 
Başmuharrirlik 1371 

Mıreıai Çakmak' m yanmda 

Paris - Soir gazetesinin tanrnmı~ muhıı.r
rirlerinden Jule!l Sauveruıein'in Mare~al 
Çakmak haklurıda yazdığı bir yazryI ikinci 

say/amzzde bulacaksınız. 
Yazı İşleri Mildllril 1061 
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· nliler şiddetle mukavemet ediyor 
36 tan ki tahrip edi idi 
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Ruslardan geri alddar 
R·us.lar denizden ihraç yapamadılar 
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KARADA 

İKİ RUS ALAYI 
İMHA EDİLDİ 

Relsinki, 2 a.a. - Finlandiya ordu
~u başkumandanı mareşal Manner
heim Finlandiya kıtaatına hararetli 
bir hitabede bulunarak Finlandiya is
tiklal harbinin devam ettiğini kaydet· 
tniştir. 

(Sonu 5 incJ say/ada) 

İngi/i~ iktısadt 
tedbirlerinin 
hukukt kıymeti 

~ 
~ Son gÜnlerCle İngiltere kıralı ta • 
~ l"afmdan ta.adik edilen kararname; 
~ otomatı'k maynler kadar dünya ef • 

karı umuıniyesinde büyük bir ala-

HAVADA 

Rus tayyarelerinin 
bombardımanlar1 

jDENİZDE _ 

BİR RUS MUHRİBİ 
TOPLA BATIRILDI 

Helsinki, 2 a.a. - İki Sovyet tay - Londra, 2 a.a. - Helsinki'den bil-
yaresi, Hel.sinki'yi saat birde bombar- dirildiğine göre, Sovyet filosu asker 
dıman etmişlerdir. Bunlar, şehre çok ihracı için yaptığı teşebbüsün akame
mikdarda bomba atmışlardır. Tayya - te uğramasından sonra Helsinki'den 
reler, su depolarını bombalamak ister uzaklaşmıştır. Ruslar Hangoe'ye de 
görünüyorlardı. Bunları takiben ge- ihraç yapmağa muvaffak olamamıştır. 

(Sonu 5 inci sayfada) (Sonu 5 inci sayfada) 
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Finfôndiya'da iki hükumet --
1 • Helsinki'deki Fin hükumeti 

kurulan yeni halk hükumeti 

Ruslar ancak ikincisini tanıyorlar ve bununla 

müzakerelere gi rişilebileceğini bildiriyorlar 
Fin!andiyada memleket vaziyetine dair dün gene bir çok menbalardan birbirini 

nakze eden tekzip eden ve yahut izah eden bir yığın telgraf gelmiştir. Bunları kari -
lerimi:e dalı~. anla~dabilir bir halde vermek için !riilasa ettik. Gelen telgraflardan an
l~~ı~~ıgı~. g~re. Fın~andiy3:'1a şimdi iki hükilmet vardır. Biri Helsinlüde, Kajander 
hukumetının ıstıfası ıle yerme geçen ve Finlandiya bankası müdürü Rytinin reisliğin• 
deki hükümet, diğeri sovyet işgali alotında bulunan hudut mmtakasmda kurulan ve ıı.ov· 
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, ka uyandrrdı. Bitaraf memleketler. 
elen bazdan İngiltere Hariciye Ne
=ıareti nezdinde te§ebbüsatta bile 
bulundular. Devletlerin siyasi ta
rihleri göz önünde tutulacak olursa 
denilebilir ki hemen her harp yeni 
bir hukukudüvel kaidesi vücuda 
getirmiştir. Geçen büyük harp dev• 
letler hukukunda yeni ve muazzam 
nıüesseseler yarath. Bu harbm da 
devletler hukukuna aynı suretle ye• 
hi prensipler getireceği anlaşılıyor. 
liakikaten BüyÜk Britanya'nm tat
hik sahasına koyduğu prensipler 
§imdiye kadar devletler hukukun -
ca. meçhul olan kaidelerdir. 

yetlere müzahir olan Kunsinenin reisliğindeki halk hükümeti 
Bu noktalar malum olduktan sonra gelen telgrafları okuyaiım: Finlandiya, Sovyet Raaya ve Baltık devletleri 

"' Çünkü bu yeni prensipler tesiri • 
- ttin §ümulü itibariyle yalnız dÜ§man 
~ "' devlete değil bita.rafların iktısadi i hıenfaatlerine de dokunduğundan 
:S harpla uzaktan ve yakından alaka
~ aı olmıyan milletlerin bu tedbirle 
i Elz çok müteessir olacakları kolay -i ca tahmin edilir. 
::: Muharebe zamanında bitaraf 
~ tlıcmleketlerin takip edecekleri ha· 
::: t-e!<et tarzı 10 • mart • 1780 tarihin
~ de rus çan büyük Katerina'nm te • 
~ §ebbüsiyle üç esas içinde tesbit edil· 
~ btıişti. 
~ 
'ti 1) Bitaraf devlet gemileri muha· 
~ l"ip devletler sahillerinde mümaneat 
~ edilmeden aerbestçe dolaşabilecek 
~ lerdir. 
~ 
~ .,,, 
~ 
~ 

2) Muharip devletler tebaalarına 
ait olan ticari eşya bitaraflar bay • 
tağı altında serbest olacaktır. 

3) Barut, kühercile ve sair a&ker 
"' teçhizatına müteaıllik harp madde

leri müsadere edilir. 

Bitarafların hukuk ve vazifeleri 
1856 Paris müahedesinde daha 
~saslı bir surette tesbit edilmiı ve 
fakat hususi mülkiyetin masuniyeti 
bilhassa tebarüz ettirilmİ§tİ. 

~~~~ · ~ . . 
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landiya halk hükümetini tanımağa I I ı 
ve Sovyetler birliği ile bu cümhuri- ~ 
yet arasında diplomatik münasebetler 
tesisine karar vermiştir. Finlandiya 
halk hükümetintn başvekil ve harici
ye nazırı 1 Kanunuevelde Sovyetler 
Birliğine bu tarzda bir müracaatta 
bulunmuştu. 

(Babismevzuu. olan halk hü1cümeti, Sov
yet hududu Yaktntnda Terioki'de kurulmuş 
ve bir beyanname neşrederek Kızılordu'
nun yardzma gelmesini dün istemiştir.) 

Halk hükümeti hakkında 
bir tebliğ 

Paris, 2 a.a. - Finlandiya elçili • 
ğinden resmen tebliğ edilmiştir: 

Sonu 3 üncü say! ada) 

Yardım sevenler 

Cemiyetinde 

T oplanlıya bayan 
İnönü ıerefverdi 

Umumi harpta almanlann de • Ankara Yardım Sevenler cemiyeti 
llizaltı muharebelerini büyük de- evelki gün Yenişehirde Halk Partisi 
l'ıizJere te§mil etmesi Avrupa ve ı .\ binasında top anarak ilk mektepler -
h tnerika devletlerinin bir çoğunun deki fakir talebeler için yün kazak ve 

uku!t:an ve filen harp haline gir • kaşkol örmüşlerdir. B t ı 
bı ~ · ·· • d.. d . 1 . u op antıya 
L e.erı uzerıne unya enız en Bayan İnönü de <>eref · 1 
na k h ı· d ld ~ . . :ı vermış er ve 
L t"p mınta ası a ın e o ugu ıçın Bayanlarla birlikte yu .. n .. k . 
na h kuk ka 'd 1 · orere cemı· 

Amerikaya ihracahmızı 
arttırmak icin tedbirler 

.;, 

Amerika ithalôt ve ihracatına 
takas usulünü tatbik edeceğiz 

Ticaret vekilinin radyoda beyanalı 
Ticaret Vekili Nazmi T opçuoğlu dün akıam radyoda a,aiıda. 

ki nutku söylemiştir: 
"- Sayın dinleyicilerim, 
Bu hafta ikinci defadır huzurunuza gelmeıkle mübahiyim. Siz. 

lere birkaç söz söyliyebildiğim ve izahat verdiğim bu dakikalar 
emin olunuz ki, hayatımın en zevkli anlarıdır. , ' 

Bilirsiniz ki iktısadi her hadisenin ı-~ 
ve her tedbirin, büyük küçük her va- 1 

t~ndaşı? hayatı üstünde az çok mad· YUGOSLA VY A'DA 
dı tesirı vardır. 

Bunun içindir ki herkesi yakından 
alakalandıran tedbirlerimiz ha.kkında 
sizlere açık hesap vermek en büyük 
vazifemdir. Yapılacak işleri kulaktan 
kulağa, yalan yanlış öğrenecek yerde 
selahiyetli bir ağızdan dinlemenizi 
tercih ederim. Sözlerimin umumi ef
kardaki inikaslarını yıldırım telgraf
lardan başlıyarak aldığım diğer tel· 
graf ve mektuplarda görüyorum. Bun 
lar, tuttuğumuz yolda bizler için bi
rer ışıktır. Bugün birleşik Amerika 
hükümetleriyle memleketimiz müba· 
delesinin artırılması için almakta ol
duğumuz tedbirler hakkında malumat 

Milli se.ferberlik 
ledbarleri nelerdir ! 
Belgrad, 2 a.a. - Yugoslavya baş . 

vekili bugün neşrettiği bir emirname· 
de milli seferberliği tarif etmektedir 

. rp u u 1 e erı cereyan et- yetin bu hareketini takdir t ·k 
tı. Şimdiye kadar ablukanm ifadej etmi<>tı·r ve eşvı 

il etr v • A k . · s- • 

Başvekil doktor Relik Saydam'ın refakatinde, lktısat Vekili B. Hüsm1 
Çakır ve Par_.ti ll!iistakil ~rupu Rei~ .Vekili Ali Rana Tarhan bulunduğu 
halde Karabuk ve Zongu,dak havalısrnde bir tetkik seyahatine çıktığını 
yazmt§tık. Baş1ıekil Karabük'ten geçerken Karabük demlr ve çelik fabri
kasında etraflı tetkiklerde bulunmuctur. Yukardaki resimlerde Ba~vekz·11• • 'S.. • :ı verecegım: 
ve re! akatınde bulunan zevatı Karabuk fabrıkasında görüyorsunuz. Bu re- E b. 1 k 1 

1 

Bu emirnamede bir seferberli~ 
takdirinde alınacak tedbirler tesbi1 
edilmekte ve muhtelif nezaretlerin 
vecibelerini tasrih eylemektedir, E· 
mirname muhtelif devaire ithalat ve 
ihracatı tahdit etmek salahiyetini ver· 
mekte ve seferberlik için hususi te ~ 
şekküllerin vücuda getirilmesini der .. 
piş erlemektedir, 

·m1 h • .. . w. ene ı mem e et er e olan ticaret 
sı er ususı surette gonderd1gımiz foto muhabirimiz Cemal b:ıksel tara- münasebetlerimizde 1933 · d 
llnd k ·ı · t · ~ 1 , ~enesın en-- an ~e ı m•~ ır. 

_ Sonu J üncü say_f ada) 

~ ıcı mana ısa ve m~a~en hır sa- Cemiyet katipliği dUn bu münase 

(Sonu 5 ıncı sar..f adaJ . Sonu J üncü say_fada) 
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ıYcni Türkiyc'nin 
en büyük l:u • 
vetlerinden bi
ri idare maka -
nizmasımn her 
türlü tcbeddLiı-r 
l~rinin üstü:-ıde 

; cleta ef"'ane • 
vl kahramanlar 
tarafından ida
re edilmekte 

Yazan : J. Sauverwein 
Paris - Soir'dan 

ULUS 3 - 12 - 193S 

I Ü Ü 51 inci D~ş Ticaretinı:z Pazar müsahabe~evi 
ıet işlerinde Ö ~üm "inde mMng hesaplan bal iyeleri ve 
kendisinin re -

yi sorutmldan kredili ifhaiafa ait f aahhüHer 
hiç bir mühim ' Türkiye Cümhı.ıriyet Merkez Banlr.a."ltn· 
karar verilmez. m 1 ,, dan alman hesap hüf-l;a/arrn.ı göre 25-J J. 

""\ Ekseriya tarihin 1939 tarihiııdı!ki Hiring hesaplan bakiycle
leri. 

en dikkate şa - 1 1 
A ngiltere'de, aile, mektep, cem1 • ınüzahcrcye, yemeğe, yatmıya ken• yan sayfalarını CETVEL : ı 

·· d Türkiye Cümlıuriyet Merkez Rıınkasrn • yet bir merdivenin basamakları gi- di kendilerine gidiyorlcr. Bunlar n 
Yucu a getiren d k" ki " h 1 b ı b b 0 b 0 'b· · b A·ı d ekt han°cı0ndckı· z .. -. anlnnnı 1°•t-..11·• .. le a· zı ı ırrng csap arı or~ u alciye/ori : ı ırı ırıne enzer. ı e en m e· ...... • '"' -efsane, bize, is-

iNG.LİZLE (1 f 
ı il 

Selim Sırn T ARCAN 

tiklaAI h b. . N<!mık Kcmal'i anmak için hazin Memleket be, mek~cpte--: cemiyete yükselen gibi kullanıyorlar. Kütüpaneler, 
dar ın~~ bir vesile: Dün ölüır.ünün 51 inci Miktar T.L. bir çocuk muhitin' deği~tiğinin far ·!oyun yerleri, bahçe!er, parklar, or • 

e n ram:ıtı • ı yıldönümi~ydü Bu büyu'"l • Almzır.yıı kına varmaz, çünkü muhitte ayklrı ınanlar !tendi malil:ar.eleri gibidir. 
C'lmasıdır. ----------------' 
Ilunların en büyüğü henüz bir yıl 
t '1Ce ölmi!ştur ve heykelleriyle 
t! islü bütün Ttirkiye şehirleri bul
varların levhnl:ırı üstünde onun is
nini teşhir ederler. Bütün memle-
1-et kendisine Eb:tli Şef unvanı ve
r.len Atatürk'ün kudretli şahsiye
tinin akisleriyle hala ihtizazdadır. 
Bugünkil Cümhurrciı;i esasen şan
lı olan İsmet Pa~a adına, istilacı 
hasmı mağHip etmis olduğu İnönil 
köyüniin ismini eklemiştir. 

Diln beni hususi surette kabul etmek
le pek nadir b:r istisna yapmıg olan 
J !arec:al Cakm11('a gelince, o on 
yedi senedenbcri Mare§al'dır. Ken
disine dtr:n bir h:irmetle bnı;Iı o
lan zı:ıb~tlcri onun p:ır1ak hizmetle
r ni gururla ı;:ıymaktadırlar. Mare
ı::ıl Cnkmak 1911 de İtalya'ya karşı 
'l'rablus ord ısunda \·e 1912 de ilk 
D:ı.lknn harb"nde Vardar boyunda 
l:umanda etmiştir. 1915 tc Gelibo
lu'da o, bu harpten ağır surette 
m.ilfıl olarak çıkmış olan hasımla
rı general Gourand'nın alenen tak
dirlerini bunca defa tekrarlamış 
olduğu o pek cesur, pek mert li
vaların birinin l:umandanıydı. 

Daha sonraları, Kafkas cephesinde 
bir ordunun başında Grandük Ni
kolayeviç'le çarpışıyordu. 1919 da, 
padişahın teslimiyet politikaııına 
iştiruk etmek istemediği için Har
biye nazırlığından çekildi. Samııun
da karaya çıkmış olan Atatürl:'e il
tihak etti. Vaziyet trajediltti. Düş
man İzmir'i i§gal etmişti, kıtalaı,1ı 
sahilin herhnngi bir tarafında gö • 
rünebilfrdi. 

saatlerinde, mütevazı şekilde tefriş 
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dı·ımı·~ ku··çu··k bı·r d d t k " c.nunuevc ının ııusın c, o- b esap arrn a" bir de~i~iklik olmaz. Tahsil çağına Zcknnın, hnfızanm, mizacın, ahla• e o a a 0 urur en orcur.ıuz T. L. 11.842.800 I ncl 
gösteriyor. Biti~ik odada Şefi Mus- layır topraklnrına gömülmÜ§tÜ. Almanya ; tadnr evinde anası, babası, kar - kın, karakterin inki§afı için bu an 

N k K 1 c! • 1 1 B bcsap!nrındal:i deşlcri ile yaşıyan bit çocuk mekte· müsait bir muhit tasavvur oluma• tafa Kemal zabitleri kabul ediyor, amı .. e. mn eyın .. c e .a ••• a., V3
1

•• 

b alac:ı ırnız T. L. 608.900 11.23.J.YOO bo eirdifi :um·:an orada kendi e\·i • maz. Burada çocuklar itinalı bakı • emirler veriyor ve telefon muhave- tan s~v&-ısının n:ı:nmctu ır tım~o.: Bclr;ika 661 '00 
ı· O d 0 

• ·h · Çcko-~Iovaky~ ·~ nin dr.ha büyi.ik mikyasta bir ö-:-ne • lan ağaçlar gibi sere serpile bii,-6 • releri yapıycrdu. ge.ır. r. "1 o ıp, no ;ııı.ıı-, ne tan -;ı .. u 1.86J.100 

Yl·rmı· ·ıı·.ı· gt"·ın d , d t• ~ _ oldc ~u :;:in dc..,il, fnlc:ı.t vntanper- Fransa J.028.JOO ğini görür ve oracian ayrılıp cemiyet yorlnr. 
e\am e en çe ın 'l<l ld ~ · · b' ... ,_ .. Finiandiya 753~00 hayatınn dahil olunca yadırgamaz, Her İngiliz dnha çocull: iken .. karya har·. d "k" k ver o uısu :çın ı.:yuı.stur. O znman· llolları<!a 4'iS.ooo 

• oı esnasın a - ı .ıye .ar~ı 1 t" ı ·fi _ d Jr k 1 " 1ngiltc. 0 11 _78a.ıoo çünkü mektep onu cemiyete göre 
1 
serbesti sayesinde vazife •• me..a. 

bir nisbetinde çarpısan türkler An- ar,, ... ~ .. tt:1"1n .. an :~r ~-an v1a; lspa:ıya 2i6.600 hnzır~nmı~tır. Bu tıpkı her hanci bir yete alışıyor. Haftanın iç siinllMle 
kara'y"' d ~ .. t d b. k'l" tnn to:ı:u, ı c once, !''amıuo Kcma - 1 ' " ogru us a ane ır çe .ı ış • k .. 1 •• d 1: 1 1 svcç sanatın çıra?::lık, kalfalık ve u:;tnlık öğleden sonralxi zamanlar .a..t 
'-'apmıs:la d İk' . d b Jn :ac:ı. gon.ı.:n c -ıı :anç va vcfn ı D hcsab1ndıhl el l b k • h 'lm' 
-F :t r ı. ıncı or unun asın- ._. b~rcı.ır.ı ' •'" :ı·. L. evir cı i gi icHr. c 'ZCrınalerine ta sis cdı lftİI'. Al• da ola F . p ,1 l: b "t ı.m· doııt l.ıulmu§tur. w... 2.9':5.100 I k k .___ 

n evzı aşa 8
• t sı • ası Na:mlı: ICcı:ıal, bizde "vntnn" d.ii- lsver; b 

1 
nuiltere'clc mektepler neden I letik oyunlıır, yüzme, üre ~ • 

neferler arasına k<"rışıyor, scmimi • ·ık .. h d .. d. d A hcs:ıbrndaki u tad:ır ai!c oc~ema benziyor? 1 bokG, tenis, eskrim, top 07U" 'ft; 
ve teşviieedici sözlerle onların şev- vasınm ı ınucn e ecısı ır; ''e a- al:ıc::ıgıwu 1'. L. 30.COO 2,!J14 ... 00 Çfn:Cü gece yatısı mektc!)lcrindc l:rikct her talebenin gönül bati_. 
kini arttırıyordu. vcsını kitap sayf &llarında bın:ı.kma- }~;f;~e JwO.uJO luşla hayatı yokttJr. Mektep her ço- ğı sporlardır. 

Dir sabah neferlerinden biri ona hi • r.uq, kendi hnyatmn sokmul}, bütiin A hcsabrr.dal:i cufun evi gibidir. Husu!i ve resm~ İngiliz terbiyecilerinden d~ 
tap etti: milletin hayntınn mal et-dı.: için blot~ıC..~aımuz T. L. J,1gs,100 m ktoplerde aynı tcıroiye pronıipi ( Cecil Reddie) İngiliz mokı.p....._ 

didin:niştir. Zindanlardn \'e mcnf a- ""' id' O i b J f l bi _._ 
- Bize bu kadar kuvet ve ltimat tel- 1 d 1 1 h d b B. lıasabıml:ıl:i caı· ır. ııun çin u r an ocakla • de takip edi en talim ve ter "ye -

kin eden sen kimsin ? ar n •ısa an ayatı, boy nn oya slııc:ı~ım:z T L. 2:JJ.SOO 2 ~91 ~oo 
1 

nnn? ~cp~i. <le biribirine bc_nzc:r· . temi~i şöyle anlatıyor: • • 
• . 1 fil::rinin cid liylc geçm:ştir. Bu diı-1 Lc!u.s:. n . ~ .>tı.~vJ 13ır ıngılız dostumun dclDle<ı ıle "llız hııynt ndrunı yelıttİnlMll il-

- Ben, senın kumandanın, Fevzı Pn- 1 \'a uğrunda zcvl:ir:i, huzurur..u ve Lcıonya ıJ.$0ıJ b . ·' ti d .k. . . 11 • • b • . d b .• t.. ı_ ___ • 

b • . 1 Macı:rrsrarı 1•7oJ. 00 u ıı .an yur nrrn an ı ısını eve li:l tıyoruz, unun Jçın e u ua -şayım. n§ım ''ermekten nsla çcl:ınmı:ımış- Norveç :ııo .• co 1 ene ziyaret etmiştim. Eiri 1571 <lı:ı vasıfların hemahenk olarak i"'dr· 
Nefer vaziyet aldı, fnkat gözleri tfi- tir. Vatan ihtiraı;ınm pc~indc, gü- ı l<oır.a ·l·a 9!.400 tc:;İG edilen (Hnn·ow) holleji, di"c- fına çalı~ıyoruz. Çocuk büyilyiiMe 

rif edilmez bir hayret irade etti: nün kahramanı gibi defil, foltnt ~·ı- ~s.c.t_. -~6v' .. ·a"'ouuu 1 ı·i de (.!:ton) I:ollciiJir. (Harrow) yasamanın bütün n-ayeleriıü e.lde et• • h ı d" d 1 d ...... 1 .. b' C urıa111stt1n • - • ~ • 
- Burcıda bır pa!ia, a · ıye mırıl- 1 urla, uyu mu~, uşunu muş ır 1

• C .... TV • lS.000 nGfusı'.u, Londra'<lan 16 kilo- mcıli, tam adam olmalıdır. 8111ND 
dandı. Fakat bilh·or mu-:;u:ı ki biz 'kir peşinde olduğunu bilcr~k lto:o;.- 1~ EL 2 f d (H ) h · j · · d" k. ek '-" ı --..&-; 1 Jlfohıclif ,.;ı•ı 'nk •! • ... k ınctrc nıesa c a aı·rovı §e rm • ıçın ır 1 m tep _ ı::ıtap ar •-- • ·• · d • , t •• · " ~ c. r.rın " er ·ez Bnnl·a 
on sıper eyız • mu§ u. · lımnda tu~ulaıı Hıru.c Les .. ;ılarında::ı al•: dedir. Mektep ayrı, ayrı muhteşt-m siyle hayatla münasebet peyda edİ• 

Bu hilcS.ye, onun ağzından dinlediği Beli asırlık Osmanlı ı;nltnnatı c.ıl:l:mmız : ı binnlard n tc;ckkLil ediyor. Orta • len - auni bir Jnuhit olmamalı, ço • 
zaman Mustafa Kemal'in pek hoşu- içinde tahnkkümiin ve köleler ida· .Memle!;et Milctnr TL daki en eski binanın cephesi koyu CUGU mü 4in olduğu kadar tabi· 
na gitmişti. resinin doğurduğu "lı:ııpı kulu" ru· · · kırmızı tuğlada:ı, kütüphanesi, kon- atle ve haiiıki eşya ile temua getlr-

Ben Mareşalı ma::ası ~şında oturmuş huna l .. ar~ı ilk defa isyc.n bnyrağını Estor.y• ı1.aoo ferv.na salonları cck mükemmel, melidir. Onlara hadiselerin nazari • 
buldum. Duvar büytik bir harita, açıın; dalknvu ı:luğa, riyakarh~a, Yı:coslavya &s.ıoo mektepte en çok gtize çarpan park- yelerini öğretmek ycti§mea, bilfiil 
aile futuğrafları ve Atatürk'ün l:ötü me:nur zihniyetine karşı ilk lar, snhnlar, ağııçlıklar, ormanc1klnr her §CYİ gö~termelidir. NazarİJ'at 
portresiyle silslüydü. Çakm3k ya- defa şuurlu ve kudretli cihadı n- T a(tif edilen lınva ve ziya bolluğudur. Bu mck- ile tatbikat scrb~t haaytta olduiu 
kı§lı bir ndamdır, 64 yrışına rağmen ~an; bir millete fn:ı:iletin ve cesare- tep bir çok bü}·ük adnm yeti§tİrmiş, gibi okulda da biribirine o kadar 
dinç kalmıştır. Atatilrk eski nişan- tin manasını ve kudsiliğini öğ:-ctcn idare amirlerimiz me§hur terbiyeci H. S;>encer, Lord bağlı olmalıdır ki çocuk büyüyip te 
ların takılmasını menctmis olduğu Namık Kemal olmu§tur. O, her da- Palmerston, Lord llyron, Sir Robor hayat mücadelesine atıldıiı uman 
için göğsilnde yalnız 1stikHil lvla- van:n vatanda ba§!Ryıp vatanda bi- Dahiliye Vekaleti, muhtelif hiz - Pec) bu müesseseden yoti.şmi~. Mek· yeni bir alemin yabancı bir acaniai 
da!yası var. Mareşal konuştuğu za- tcccğinc kaniydi. Vatana ve mille- metlerde başarı gösteren bazı idare a- tebin en mutena yerlerinde bu bü • j olmasın. insan yalnız bir kafadan 
man, kalın beyaz bıyıklı enerjik tine innnmıştı. Saltanatın külü al- mirlerimizi kıdemlerine zaın suretiyle yilk adamların mermerden büstleri ibaret olmadığı için fikirle bedenin, 
yüzü bUyük bir hayırhahlık ifade tıncin, kor halinde bir türk milleti taltif etmiştir. Taltif edilen idare a- var. ı cisim ile .ruhun birlikte inkitafı el • Zaferden sonra, onu bir kardeş gibi 

seven Atatürk, kendi de snlıip ol
duğu rütbeyi ona tevcih ederek 
1922 de kendisini Mareşal yaptı ve 
kara, deniz ve hava kuvetlerinin 
yüksek idaresini kendisine tevdi 
etti. O vakittenberi, teftişte olma· 
dığı zamanlar, Yenişehrin bir tepe
sinde Genel Kurmay Heyetini ih
tiva eden büyük kurşuni binaya bir 
saat intizamiyle geldiği gö!"üldü. 
Öğle yemeklerini dairesinde yiye
rek, akşamın sekizine kadar orada 
kalır, ekseriya Cümhurreisi kendi
sini makamında ziyaret eder. Dev-

ediyor. olduğuna ~uurlu bi:- imanı vardı. mirlerimizi yazıyoruz: Bir gün de (Eto:ı) koilcjini gez • zcmdir. Bunun için de hayatta la• 
Mareşal'ın sözlerinden hiç birini yaz- Nnmdc Kemal bugünü görmeliy- Zonguldak v<ıliı;i BB. Halit Aksoy, dik. Bunun da 563 senelik bir ma • zım olacak fenlerle zekaJ'I itletir-

mamayı vadettim. Fransızca olarak di. Çünkü, bucünün, müstakil vatn- Purçka kaymakamı F.ıhrettin Baş - :ı:isi var. 1440 da kırat Altıncı Han· ken, irnclenin, enerjinin kUTetin, te
yaptığımız uzun bir konuşmadan nın ve boyunduruktan kurtulmu~ erler, Kastamonu mektupçusu İsmail ri tnrafmdan tesis edilmiş. Duraeı şebbüs kudretinin, atılganlıim, aab
sonrn size söytiyebileceği~ ş~du~- milJctin hüsranı ic;inde ölmü~tü; Hakkı Tnuçeli, Denizli mektupçusu da tô.bir caiz ise cennet gibi bir yer! rm ve metnnetin inki~afmı ihmal 
ki onun §~haında memle~tetımı~ t:ır Olüraem cörmeden millette ümid Hilmi "Türker, Başköy nhaiye müdü- yemyeıil büyük çim sahaları, asır • etmemek lazımdır . ., 
dosta anhıptir. Tereddüt ve Unut- ettiifim fey:ııi, rU İhsım Özer. hk kaı;; .... s .. çla ... diıbudakl.:ır, me - in iliz terbiyeainin h......,... • 
sizlik derdine tutulanlara 1\fareş"il kabrı"mde vatan ı•lar. ıt; .... .;ı. &...ı...ı.. ... ı.- .,.-.ı..•-- -'- -• • • · · • · • · · - ··· -· · 

. . . Yazılsın sengi Ormanlarımızın muhafazasında bin çe~it güller. SükUııetle akan vücudunun bir parçası, candaa HY~ Çakmak'ı ziyaret etmelerını tavsı- h b • ı b. 
1 

· _..ı· • · ·b· .: ... • 
ma zun, en manzun. mülki tegkilatm yardımı Taymis üzerinde gelin gibi süzüle - diği ır ma ı, ı::tll;lUıgı gı ı 1'•-.·•r • 

ye ed rim. Huzurunda 
0 

kadar sa- hüznü ltnlmıyacalıtı; yarım asrı En müihlm mali gelir kaynag"ı olan or. k ğ k 1 ı b. f melde scrbeat olduğu eYİDİD ~ 
de bir cesaret ve asude bir itimat rek geçen u u u~ arı. ır tara • 

eeçmiyen hayatında bir kere bile manlarımızın muhafnzası ve bunlardan aza- ta ltriket, hokey, tenis oyun yerle • bir ferdi telakki etmez. Onu J'anD 
bulacaklardır ki vanında:ı tama· t ff"" ed d' ~ · h .. · t h mi istifatle edilmesi gayesiyle vücuda ge- h. b' --L-ı t 
mı·yle iyile<ımİ" olarak ayrılacak - ene us eme ıgı urıye avası- tirilmiıı bulwııın orman muhafaza teskila- ri, bir yanda atletik spor aahaları, istiklaline a.a ıp ayn ır ....->"• 

:» :» nı teneffüs edecek ve müsterih ö- tına mensup, köy ve nahiyelerde bulunan nehrin kenarında küçült zarif kik· olacağını dÜ§ünerek biran nel keıa-
lardır. ' lecckti. erbaş ve eratın ia5elerini temin ve kanu- l dini idareye muktedir hür bir ia • 

ni vazifelerini lflyik olduğu haıs:ısiyet ve er. Bir • 
----------------------------~~~ Nam~Kcm~~~k~~~n~~ süra~ei~dc~~ilmtl~~~bfil~mnı~ (E~n)k~ajid~3Z~~ez~~~n~maMmt~~e~~~ ~ 

for, "va.tan, millet, istiklal, vazife, teşkiHitın yardımda bıılunmaları alil - aan ve aaniya çucuklanna mah • giliz babası iç.in evladını eevmek j Siyasôl Bilgiler okulunda 

Sanı'a ,ı~'fa mrm kalmhğı 
\'~rim ı.~ :. e·i i gepi 

Dün ~ehrimizde hava kapalı geç -
miş, rügiir g prten s~niyede en çok 7 
metre kadar hızla e .. rui!"ltir. Günün en 
yüksek sıcaklığı 9 derece ve en alçak 
sıcaklığı 4 derece olarak kaydedilmi~ 
tir. Yurttn hava Trakya, Ege ve Al::
deniz flahillerinrle bulutlu, orta Ana
dolu ve .Karadeniz sa'ıillerinde yağış
lı, diğer mıntal:alarc1:ı çok bulutlu 
g ... çmiştir. Dün 5'""'bah sa:ıt 8 ze kadar 
<!ıi ıen y::ğı!';i ~rın k ~re m~treyc b~rak · 
tıl.ları su r.~i~tarları Utfı:ı'dıı 12, Di • 
y.ırbakır'da 11, Hemin ve Erzurum'da 
!), Bolu ve Van'da 8, Maraş'ta 7, İslli
hiye'de , Antep ve Siirt'te 5, diğer ya
~ış gören bir ço1{ yerlerde 1-4 kilo -

gram aras•nC:adır. Yurdumuzun bnzı 
c ... vrelerinc'c mevcut k<:rlı yerlerde 
t. l'"ın kılırh ~ı Ulud·(f d::ı 35, Sarı ka
n ta 55. I: :ıurum·ch 27, Ari lı:ın·ua 
ıo, Hını 'ta 8, Kıır .. 'ta S a::ı:ıtimetre 
0 1 ırak ö!çiilm .. ~tür. 

Ifüzg:".r1ar ı~ ·~deniz sahillerinde ce
nuotan üi ~er m•n•at:alarda e1cteriyet-

4. • J • 

le Garpte:ı sa ·yede en ço!~ 7 metre 

kı•far bız1,1 e .,,· ıtir. En yüksek sıcak 

ı ·.ıar U. 1,\a 10. S nop't.l 11, Bilecik 
t, 2, ı: ::""'c1 ·• • .... 13. I3 •rs 'cJ:ı 15, Çor-

1 ı' 1r. 16, Af! 1 .. ..i:ı lJ, t~ntalynd·a W 

d 1 • .CCC!lr. 

r.laar:f v cktılctind .. ki 
ı.ıükellef memurlar 

· d " ·b· k d · kalıara t:ımim olunmulitur. • • .. .. .. ·· ·· d .-.. --•-vıc an gı ı o zamana a ar ya- aua. Her iki mektebin de mevcutla· onu gozunun onun en a,,.--... ~ 
Siyasal bilgiler okulunun (Mülkiyenin) 

kuruluşunun 80 inci yıldönUmli müna&ebe -
tiyle blrinclk~nunun dördüncü pazartcııi 
günU sant 17 de Cebeci.deki mektep bina -
unda bir toplantı yapacaktır. 

.hancı ve suç olan mefhumları hep K M d rı bine yakm. Bu talebenin ancak ona visayet etmek değildir, ba gibi 
~ara aarif Mü ürlüguw.. ı k d' · --L onun ate~li fikirlerinden öğrenmi§- sevgiye on ar en ını •~t• 

lerdı·r. Açık bulunan Kars maarif mlidürlüğüne, yüz kadarı mektepte leyli kalıyor. mütevellit bir C"'oit muhabbet eli • 
Gümüşhane maarif müdürü B. Vehbi O- tk· t l b b' d · orl r T 1 " 
kay tayin cdilmi5tir. 1 a e eye ır 0 a verıy a • e' yarlar. Mektebi bitiren evladı iater-Vatnnmı ve milletini sevmekte 

çok samimi idi. Zulme, haksızlığa 
ve tecavüze ka~ı son nefesine ka· 
dar isyanlxiır knlmıştır. "Vatan ya· Çağrı 

kk üın hud Silistre" si senelerce, gizli gizli, XMemurin kanunu muva at ene eni 
4-xn-19351 pazartesi günU heyeti umumi - ellerde dolaşını~, on binlerce gönlü, 
yeden sonra toplanacaktır. mukaddes "vatan" mefhumu Üze-

X Milli Müduf'l.a Encümeni 4-xn.1939 rinde tutuşdurmuş ve birleştinni§
pazartcıl g'JnU .~yeti umumiyedec sonra ·ti. 
toplanacaktır. 

X Arzuhal En.c:Umeni 4.xu-1939 pazartesi 
günü heyeti umumiyeden ııonra toplana • 
ral:tır. 

X Dahiliye encüme!li 4-xn-1939 pazartesi 
gilnU umumi heyet ic;timaından ı:oora top
lanacaktır. 

"Usanmaz kendini insan bilen· 
ler halka hizmetten/" 

sözü onun tek kuveti, 
mefkuresi idi. 

Büyük vatanperver 

tek imanı ve 

ve her 

ba~ına odaaı. olan hı.lehe de var. Di-
ae dünyanın öbür ucuna gitain, ken· 

den üstün büyük insan olan Namık ğer talebeler muallimlerin evlerin • di aJnının teri He hayatını kazaDMD 
Kemııl'in adını, ölümünün yıldönü- de ya.tıp knlkıyorlar ve yemekleri • ve kentli ı.ayi ile mesut obuıa clİ)'ol' 
ınü vesilesiyle bir kere daha hür- ni mun1limin ailesi ile yiyorlar. ve bu muhabbete onlar cliinlm-
-...etlc ynd edel·ım. Mektep hesabına be§, on hatta yir- .. d. 

1 ..... Irk aevg:ııı ıyor ar. 
Namık Kemal ı"rı"n toplantı mi talebeyi evinde barındıran mu- yalnız bir §eyi b'iraz garip bul· 

:r allimler var. Pansiyonerlerin adedi 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Buyük ııair ve dum ve pok nkıl erdiremedim. Ak• 

vatanperver Namık Kemalin 51 inci ölüm onu geçmezse hepsi bir ıofrada yi· §D.m iistü (Eton) kollejin parkında 

!'~~rC::~'::~e~~=:1>b1~Y~P~~~ Y~~.~~~~ ~:;: ~:~na b;~~:ı ;1:;::7!,:t::e:nct~ doln§an ta? ebenin smokini bve .ınbu·n· 
ve büyük ölüniin hatırası anılmı,ıır. dir şapk.:ı.Gı! İngiliz dostum ana • 

Merasimde üniversite profesör ve ta - sofraya taksim oluyorlar. Her sof - nu ~öyle izah etti: "bu bir anane-
Jebeleri bu~unmuılardır. Toplantıda Na • raya bir bayan riyaset ediyor. dir. Asırlardan beri bu mektep ta _ 
mrk Kcmalın hayatı, hizmetleri ve eser • M kt t t l b k b t 
teri hn.kkmda bir c;ok hitabeler söylenmiş-. e ep e a e e ço · ser es ya- lebesi silindir ııapka giyer. Bu onla• 
tir. ~ıyor. Muayyen saatlerde derse, ra bir vekar verjr, daha küçük )'at-

ta §ahsiyct sahibi o!duklarım öire
I al I m 1111111111111111sı~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l l il l l llll l lllll l l llllll l lllllll l l l l lll l l l l l lll l l l l il il l l l l il il l l l il lll l l l il l l I nirlcr. Declid, dostumdan bir ele tu-

Yapmak masdar1 

şivesizlik ! 
ve 

Rahmetli Süleyman N:ızif'in faz
la ~arklı olan edebi zevki ile iştira
kimiz olmadığı muhakkaktır, fakat 
onun yerinde ku/Janılmıyan "yap
mak., mtısdarına karşı açmış oldu
ğu nıüccdclcde bugürı de, yarın da 
kcııdisiyle müşterckiz. 

Türkçenin "etmek", ''eylemek", 
"kılmak'' gibi bir takım yardımcı 

rnasdarfarı vardır ki bunlar kökle
ri yerli ve yahut yabancı bir takım 
kelimelerle birleşip mürekkep mas
darlar vücude getirirler. Son za • 
manfardo bel bol lcullımdığımız 
"yapmak" masdarı da b:ızı yardımcı, 
b:ıznn müstakil masdardır: yardım
cı olnrak kulfonıfabilcccği yerler 
bulunduğu gibi başlıbaşına kullanı
lacağı yerler de bulunur. Fakat bi
zim gazeteler, bu masdarı birçok 
def:ılar, hiç kullanılmıyacağı, kul
lamldığı takdirde şivemizi bozaca
ğı yerlerde kullanmal:tan geri dur
T"' •yorlar. 
Şimdi önümde aiık durs::n bir !s

tanbul gazetesinin b:ı!jrnakalcsinin 

iri pontularla dizilmiş başlığı şu: 
" ··-;in harp ediyorlar?,. 
G ..... el. Fakat onun hemen bitişi-

'#AN l~l IL7'R 
ğinde bir haberin ba§lığı da şudur: 
"lıfenemencioğlu Lord Halifaks

la mül~kat yaptı.,, 

Vakıa, bu cümlenin ne demek is
tediğini anlamıyor değiliz,· fakat 
mürekkep masdarlar yaparken ria
yet etmemiz gereken şive kaidesi 
de burada gözden uzak tutulduğu
nu hatırlıyarak ... "Mülfikat etmek" 
var, "mülakatta bulunmak" var; 
"görüşmek" var, "konuşmak'' var. 
Bütün bunlar dururken "müJakst 
y:ı.pmak" gibi şivemize uymıyan bir 
nıasdar ve fiil uydurmıya neden lü
zum duyalım? 

Gene şive kanun ve kaidelerlain 
''yapma/•" mastarını istediği yerler 
de vardır: 
"Yanlış yapmak", "tuhaflık yap

mak", "gaf yapmak" gibi. 

De/iri bir tek yardımcı masdarın 
y:ı.nlış kullanı1nıasırıa dair koca bir 
fıkra yazdığımı görenler arasında, 
bunu lıızla görmek istiyenler ola· 
c:ı.lctır. Fakat öyle düşünmeyiniz. 
Şivesizlik böyle bir iki müsamaha 
ile moda olur ve siray_et eder. _ 

Şive bozukluğunun ne kötü bir 
~ey olduğunu anlamak istiyorsanız 
bir iki yabancı memleketlerde türk 
olmıyan spikerler tarafından söy
lenen türlcçe sözleri dinleyiniz. 

"'"'"' Bir ilan! 

Yüzlerini görmüyoruz ama, Is -
tanbul'da geç vakit bir kaç gazete 
çıktığını söylüyorlar. Bunlardan 
birisinin akraba gazetelerden biri -
sinde bir ilanı gözüme ilişti. Bunda 
deniJiyor ki : 

"Dikkat ettiniz mi ? Dün akşam 
( ..... ) gazetesinde okuduklarınızı 
bugün sabah gazetelerinde gördü -.. ,, 
rıuz. 

Ben olsam, bu ilAaı şlJyle yazar -
dım : 

"Dün akşam ( ..... ) gazetesinde o
kuduklarınızı bugün sabah gazete
lerinde görmediniz." 

*** 
Tabanca tabancaya! 

Garp cephesindeki sükunetten ca
nı sıkılanlara müjde! Geçenlerde 

bu cephede tabanca tabancaya harp 
olmuş. 

Tabanca tabanccıya harp! Fak.at 
buna muharebeden ziyade zabıta 

vakası demek de imk§nsız değildir. 
••• 

Köprü tahtaları! -
·Daha !starıbul belediyesi taralın

dan teslim alınmıyan Gazi köprü -
'iÜnün talıt:ıla.rı k:ıb:ırıyorınuş. 

Tuhaf Jıadise! Bu köprünün sc -
leli olan Unkaptını köprüsünün tah
tcıları da büzülür, aralarına ayal: 
girecek kadar delil:!er lıasıl olur -
du. ! 

r anlı1 - doğru! 
Maarif Tlekilliği'nin emriyle ge

çenlerde Ankara'da toplanan edebi
yat nıual1imlcri, !stanbul'da top
lantılarına devam ediyorlar. Evellci 
günkU Tan gazetesi bu toplantıda 
çekilmiş bir fotoğrafın altına §U 

kelimeleri yazmış: 
"Ytınlış kitap komisyonunun dün

kü toplantısı.,, 
Resim altındaki yanlışa dikkat e

diyor musunuz? Bize kalırsa bu 
toplantı "yanlış kitap" için değil, 
''doğru kitap" için yapılmaktadır. 

T. t. 

nu sordum. 
Talebeyi b~ kııclar ikendi bqma 

b:rnltmanm mahzurları yok ma
dur? 
Muhatabım güldü: 
Onlar daha pek küçük yqta 1ı.._ 

riyetin hududunu öğrenirler Ye 
mektepçe ıyı görülmiyen fe)'leri 
yapmaktan çekinirler. Hem, o bir 
arkadaı kadar talebe ile Mmıirni 
gördüğünüz muallimler icabında 
bir zabit kadar nüfuz sııhibi olma • 
sını bilirler. Onları size ~.öyle anla • 
tabilirim Kadife kılıflı demir eller
dirler.,, 

(Son) 

{l] Birinci yazı 12 llktcsrin, ikinci J'llZI 
da 29 ikir.cite:;riıı midıa.ınızt'Pdır. 

Çok acı bir ölüm 
Balkan, İtalya, B. hı:rüe iştir5k ~

derek Millet ve memleketine çok f~ -
dakarane hizmet etmiş olan emel 'i 
topçu albayı 323 neşetli - S:ımsun·u 

Remzi İnce tahtı tedavide bulundu-·ı 
Cebeci Aslceri Hastanesinde irtih .. l 
etmiştir. 

Ailesinin arzıı ve t;-ılr.bi liudr". 
arkada~larımn ihtir:ımlı eller.nde : -
tasyona getirilerek memleketi o!:: ı 

S;ımsun'a nakledilmiştir. 
Bütiln efradı ailesiyle, meslekdatı"

rını taziye eder ve kendisine rahmet• 
ler dileriz. 4523 
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(DIŞ POLITI KA 

Almanya'nın harici 
ticareti 

) 
Balkanlar1da 

Amerikaya ihracahmızı 
arttlrmak i'çin tedbirler 

'A 1manya'nm durup dururken 
'baıladığı mayn harbına karıı mu -
kabelebilmisiıl olmak üzere İngilte
ı-e ve Fransa tarafından alman ted· 
lıirlerden sonra, alman harici tica ~ 
retinin ağırlığı bnlkanlar ve ıarki 
lı.vrupa Üzerine sarkacaktır. Ma
lumdur ki İngiliz ve franıız muka -
helebilmisil tedbirleri, menıei al
lnanya olan e~yanın müsaderesini 
istilzam ediyor. yani alman mamu
latı olan eıya, bitaraf gemiler için
de bile te.ıınnmıyacaktır. Bu suret -
le ıimali ve cenubi Amerika, Ja
llonya ve Çin piyaısaları Almanya -
Ya kapanmıı oluyor. Almanların 
bu piyasalar için imal ettikleri eıya 
ellerinde kalacağından alman ihra
(!atçıları bunlar için yeni mahreçler 
~rayacakılardır. Almanya'ya açık 
<ılan yegi.ne piyasa da Sovyetlerle 
Ya.km prk memleketleridir. Bu se
hepledir ki Almanya, son zaman -
larda bu memleketlerin her biriyle 
ticaret münasebetlerini tanzim et -
inek için yeniden faaliyete giri§· 
tniıtir. Fakat bu faaliyetin müsmir 
olacağı şüphelidir. Çünkü Alman • 
Ya, takip ettiği politika ile bu mem
leketleri korkutmu§tur. Almanya, 
balkanlarla yakın ıarkı "hayat sa
hası,. telakki ettiğini inkar etnıiyor. 
~inaenaleyh bu memleketlerle ti -
caret Almanya'nın naz rında bir 
•lıı verit meıeleııi değil, bir hak. me
teleaidir. Sonra gucunun yettiği 

lnemleketler üzerine siyasi tazyik 
~'apmaktan çekinmediği gibi, gü -

İtaıyan gazeteleri 
İtalya komünizmi 

Fin harekatının Almanyanın önlemeğe ~alı~acak 
aleyhinde oldugv unuyazıyorlar Ben~, 2 a.a. - <:ı~vas) - Corrier.e 

Del Tıano gazetesının Roma muhabı-
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Amerika ithalôt ve ihracatına 
takas usulünü tatbik edeceğiz 

Ticaret vekilinin radyoda beyanatı 
(Ba11 1 inci sayfada) 1 ve ihracatında takaa usulünü tatb.Ui 

Roma'da Sovyet sefareti önünde 
Finlandiya içın nümayişler oldu 
Roma, 2 a.a. - Finlandiya hadiselerine genit bir yer ayıran 

İtalyan matbuatı Finlandiya'nın mütearrıza kartı gösterdiği ce • 
aurane mukavemeti bilhassa kayıt ve i14ret etmektedir. 

Gazetelerin hususi surette gönder
diği muhabirler Rusların nisbcten 
yüksek olan zayiatını bilhassa tebarüz 
ettirmekte ve askeri hadiseleri mcb-
zul surette neşretmcktcdirlcr. 

Yabancı memleketlerde ve bilhassa 
Amerikadaki akisler ve ezcümle Ml.di
selerin İspanya ve japonyadaki tama
men gayrimüsait tesir ve intibaı ay
rıca kaydedilmektedir. 

Londra, ve Paris'tc serdedilen mu
talealarda gazetelerde yer bulmakta -
dır. 

Nihayet gazeteler Rus hareketinin 
Almaya aleyhinde olduğuna zira ica· 
hında Almanya'nın İsveç ve Norveçle 
ticaretinin kesilebileceğine hassaten 
işaret ediyorlar. 

lspanyol gazetelerinde ~ 
Madrit, 2 a.a. - İspanyol matbuatı, 

yeni "Davutla Calut,, masalına karşı 
şiddetli protestoda bulunmakta ve 
Sovyct taarruzuna karıı bütün dün -
yanın hükmünü, gösterdiği infialle 
ifade ettiğini söylemektedir. 

Roma'daki •ovyet •elareti 
önünde ;,ümayİ§ 

Roma, 2 a.a. - Bir kaç yüz genç bu 
akşam Sovyetler Birliği sefareti ö -
nünde "Finlandiya, Finlandiya., diye 
haykırarak Sovyet kıtalarının Fin -
landiya'yı işgali aleyhinde nümayişte 
bulunmuşlardır. 

Bunlar müteakiben Finlandiya se
fareti önüne giderek sempati göster
mişlerdir. 

CÜnün yetmediği memleketlerle de Finlôndiya'da il<i hükumet 
ansızın ticaretini kesip aklınca iktı
ıadi tazyik ile o memleketi yola ge
lirnıiye ço.lışıyor. Bu ıartlar altında 
Almanya ile ticaret müstakar bir 
i§ olmaktan çıkarak alman politika· 
(!ılarının keyiflerine tabi ve hatta 
siyasi tehlikelerle dolu muvakkat 
bir kombinezon mahiyetini almak -

1 
2 

• Helsinki'deki Fin hükumeti 
İşgal edilen arazi dahilinde 
kurulan yeni halk hükumeti 

tadır. Halbuki yakm ıark ve Bal -
kan memleketleri Almanya ile ti • 
(!aret münaısebetlerini takviye et -
tneyi samimi olarak arzu etmekte -
dirler. Ve ablukanın §İddetlenmesi
le meydana gelen yeni vaziyet de 
buna müısait olabilir. Bu vaziyetten 
iatif ade etmek Almanya.'nın elinde
dir, 

Ruslar ancak ikincisini tanıyorlar ve bununla 
müzakerelere girişilebileceğini bildiriyorlar 

(Başı ı inci sayfada) 1 ti. . F_a~~· . :anner'in müzakera-
Finlandiyada 1930 danberi bir ko- ı ta ı~tır~kı ış_ı . h:°~uş ve mu~te

münist partisi yoktur. Komünist par- meldır kı, Pas~kıvıyı mustar mevkı?c 
ketler a;asındaki ticaret münaae • 
betlerinin takviyesi için engel olan 
hu 8.rnil ortadan kalktıktan sonr a 
<la ikinı:i ve izalesi daha zor görü • 
nen bir amil daha kalıyor ki bu da 
nakliyat meselesidir. Almanya bu 
tnernleketlerle ticaret münasebetle· 
rine mulravelelerle yeni hız venni -
Ye muvaffak olsa bile acaba bu 
tnenılcketlere alman e~yasını nasıl 
teslim edecek? Ve bu memleketler
den satın alacağı eşyayı nasıl nak -
ledecek? Harp tan evelki zaman -
le.rda Balkan memleketleriyle ya -
l>ılan ticaretin mühim bir kısmı, Ak
deniz yolundan geçerdi. Kara yo
hıyla ve Tuna üzerinden yapılan 
nakliyat bu ticaret hacminin küçük 
bir cüzünü tc§kil ediyordu. İki ay • 
lık istatistikler gösteriyor ki Al
tnanya'mn harp baıladıktan sonra 
llalkan memleketleriyle ticareti art· 
tnamıı, azalmı§tır. Bu da Balkan 
ltlenıleketlerinin Almanya'ya efya 
•atmrya razı olmamalarından ileri 
telrniı bir vaziyet değil, nakliyat 
RÜçlüğünden doğmuı bir haldir. 

ı9ıs haib1nınrı'c'iim\~deffieğ;~ h'ği\1ift1tg.~&~~'Fyf~~ 
vada Finlandiya komünist partisi is- beklememektedir. Bundan maada Fin 
m inde bir parti te§kil edilmiştir ki, landiya'da Kusinen'in riyaseti altın
mülteci komünistlerden mUteşekkil da bir halk hükümetinin te§ekkül et
olan bu parti hakikatte tamamen bir mesi, vaziyete mUhim yeni bir funil 
rus organı idi. Buna binaen, Mosko· getirmekte ve sovyct hükümetine or
vadan gelen haberlere göre, Sovyct - taya çıkan buhranın muslihane ve 
Finlandiya hududunda Kareli körfe- memnuniyeti mucip bir hal euretir;ıe 
zi üzerindeki Trejoki köyünde teşek- bağlanacağı ümidini vermektedir. 
kül eden sözde Finlandiya halk hü-
kümeti bir Sovyet komintcrn organı- Finlandiya'nın •ovyetleıtirilmesi 
dır. Bu hükümetin elinde ancak Fin
landiya hatları önünde birkaç kilo -
metrelik bir yer bulunmalttadır. 

Rusların iıgali altındaki yerde 
kurulan hükümetin reisi 

Bern, 2 a.a. - Bern'deki Finlandi
ya elçiliği, yeni halk hükümeti baş -
vekili ve hariciye nazırı Kunsincn'in, 
1918 de Finlandiya komünist hükü -
mcti erkanından bulunduğunu, sonra· 
dan Moskova'ya kaçtığını, şimdiye 

kadar orada üçüncü enternasyonalin 
katipliğini yaptığını bildirmektedir. 

Moskova, 2 a.a. - Tasa ajansı bil
diriyor: 

Moskova. 2 a.a. - Tas ajansı bildi-Almanya harptan sonra bilhassa 
Petrol nakliyatına elıemiyet ver -
lniıtir. Çünkü petrol bir ticaret me- riyor: 
taı değil, harpta kullanılan esaslı Kajander hükümctinin istifası ve 
bir maddedir. İngiltere bu maddeyi yerine Tanner hükümetinin gelmesi 
1_ meselesi hakkında B. Molotov bu va
tı:a.çak listesine idhal ettiğinden Ro-
tnanya' dan Akdcıliz yoluyla petrol kıanın maalesef vaziyeti hiç bir su-
llaldcdilemiyor. Binaenaleyh Ro • rette islah etmediğini söylemiştir. B. 
tlıanya'dan petrol şimendiferle ve (Halbuki hükümet Tar.nerin reisliğinde l değil Rytinin reisliğinde kurulmuştur. 

Una yoluyla nakledilebiliyor. Sovyet Rusyadaki müzakereleri idare e -
lia.rptan evel Almanya Romanya • den Tanner, Ryti hükümetinin hariciye na· 
d b' zırıclır. •n ayda yüz on ın ton petrol it • Molotofun bu beyanatı Kajander bükü -
hal ederken, eyh'.il ayı zarfında Tu· meti istifa ettil:ten ıonra Tanncrin kabine
lla yoluyla eJli iki bin, timendiferle yi kurmıya uğraştığı urada verdiği anla
de sekiz bin, yo'.\nİ ceman altnıı§ bin şılınaktadır. Nitekim Tanner kabineyi ya-

pamamış ve yerine Ryti gelmiotir. Fakat 
!on ithal etmİ§tir. Te§rinievel ayr Molotofun beyanatı, Rytinin kabinesinde 
içindeki ithalatı da aekıen iki bin hariciye nazırı olan Tanner hakkındaki 
ton Tuna yoluyla ve sekiz bin de noktalnazarını göstermesi itibariyle dik -

kate şayandır:) 
Iİnıendiferle olmak üzere doksan Tanner'in memnuniyet verıcı bir 
bindir. Demek ki Almanya, harp namzet olmadığı aşikardır. İnkar c
Sıktıktan sonra petrol ihtiyacı lia - dilemez ki, Tanner, Sovyct - Finlan
kaı be§ misli uttığı hald~ Roman • diya müzakerelerinin akim kalmasına 
l'a.'dan harptan evlcki ~adar bile sebep olmuştur ve olmaktadır. Eğer 
Petrol alamıyor. Hal bulu Tuna bu j bu müzakereler Finlandiya tarafın -
~~ içinde donacıığınden Almanya dan ilk devrede olduğu gibi B. Tan-
Çın lıu k.apr d~ kapanını~ olac~k ve ner'in iştiraki olmaksızın Pasikivi i
~~ıu~ 'ımcmdıfel"le ayda sekız. on le [Pasikivi son Riyti kabinesinde 

ton romcn petrolu nakledebıle- devlet bakanı olmuştur] idare cdil
(!ektir. Alnıunya için hayati bir mad mi• olsa idi her halde şayanı ka-
de ol<l • · · t l · l l k ~ ' . ugu ıçın pe ro u mısa 0 ara bul bir anlaşma ile neticelenecek-
~ıkrettik. Petrol hakkında doğru o • 
lln, diğer mnddelcr hal<kında da 
cl~ha doğrudur. Binııenıı.leyh diğer 
PtYa:ıaların knprınmaııiyle Alman • 
>'a•nın ticareti ıarka doğru ağtrlaı· 
l'rlakla beraber bu nakliyat mesele
ıi nıübadelenin genİ§lcmesine engel 
olacaktır. Hitler bir nutkunda de • 

mişti ki: 
" Alnıllnya ihraca~ yapma:ıo:ı;a 

ölür,. BugünkG §artlar altında bu 
söz derin ve tümullü bir mana ifa
de etmiye ba§lamııtır. 

}&. Ş: ESMER 

Berlin, 2 a.a. - Moskova'dan D.N. 
B. ajansına bildirildiğine göre, Sov
yet mahfillerinde Rus - Finlandiya 
muhasematının derhal tevkifi için 
muktezi şartların dün Finlandiya ko
münist partisi merkezi komitesi tara
fından tanzim ve Pravda gazetesi ta
rafından neşrolunan beyannamede 
tasrih edildiği beyan olunmaktadır. 

Bu şartlar aşağıdadır: 
1 - Demokratik halk hilkümetinin 

teşkili. 
2 - Şimdiye kadar Rus hükümeti· 

nin talep ettiği §eraitten başka Fin
landiyanın iktıaadi ve meşruti teşek
külünde bazı tadilatı ihtiva edecek 
bir pakt akdi. . 

Moskova mahfillerine göre bu ta
dilat, Finlandiyanın Sovyetleştiril· 

mcsi manasını tazammun etmiyecek
tir. 

isyana •evk 
Moskova, 2 a.a. - Soyyet radyosu, 

Finlandiya milletini isyana sevkct
miyc devam eylemekte ve Fintandiya 
nazırlarını tahrikçilikle itham etmek 
tedir. 

DENİZLERDE 

Zaptedilen 
Alman 

vapurları 
Londra, 2 a.a. - İngiliz zırhlılan al -

ıııanların 2185 tonluk Eilbek ve 215 tonluk 
Sophie vapurlarını zaptederek bir İngiliz 
limanına götürmüşlerdir. 

Şimdiye kadar zaptedilen 
vapurlar 

J,ondra, 2 a.a. - Eilbe!t ve F.usse, Sop
lı ie vapurlarının da z:ıptiylc harbin b:ışın· 
danberi batırılan veya zaptedileıı alman 
ticaret vapurlarının hacmi 145.301 tona 
balig olmaktadır. İngiltere 59. 7 56 tonluk 
16 vapur Fransa {'.ı 16.122 tonluk 3 vapur 
zaptotmlılerdir. Geri kala.n 69425 tonluk 
lS vapur >'• müttefik d.onanma taraflı.Nan 

ri bildiriyor: 
İtalyan siyast mahafilleri Balkiın

lareoki hadiseleri çok büyük bir dik
katle takip etmektedirler. 
Romanya'nın vaziyeti ve Yugoslav 

yadaki komünist tezahiiratı hariciye 
nezaretinin bilhassa dikkatini çek -
mekte ve İtalya'nın Balkanlara komü
nist nüfuzunu men için daha büyük 
ve daha nerjik bir faaliyet sarfetmck 
üzere olduğu zannedilmektedir. Bu 
tehlike, tehdit hududunu geçen, daha 
§İmdiden ba~arılmak üzere olan ve 
enerjik bir surette müdahaleyi icap e
den bir vakıadır. 

Tessin de çıkan mezkur gazetenin 
Roma muhabirine göre, yakında İtal
yanın siyasi ve iktisadi sahada mü -
bim tezahürlerine intizar etmek icap 
eder, zira italya komünizmin Balkan
lara nüfuzunun bir emri vaki haline 
gelmesine mani olmak azmindedir. 

Bundan başka gazetenin Vatikan -
daki muhabirinin haber aldığına göre, 
"Deccal,. ın ta kendisi olarak telakki 
edilecek iki millet arasında taksim 
edilmiş olan Polonya'nın çok vahim 
vaziyeti papayı ciddt endişelere sev
ketmektedir. Leh halkının iktisadi 
vaziyeti feliketamizdir. Hastalık ve 
ölüm vakaları müthi§ bir mikyas al-
mıştır. 

Yardım sevenler 

Cemiyetinde 

Toplantıya . bayan 
İnönü ıerefverdi 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

betle tabassüslerini şu yazısı ile bil • 
dirmiştir: 

:ra-....----.ı-

Sa y ın Bayan İn~nü 

"İçtimaımızı şereflendirerek bizle
ri minnettar bıraktınız. Cemiyetimiz 
yüksek varlığınızdan aldığı güvenle 
şimdi kendisini daha kuvctli hissedi
yor. Lutfifkar himaye~iz bizim hız 
kaynağımızdır.,, 

Haber aldığımıza göre cemiyetin 
azaları her hafta pazartesi günleri 
Yenişehir Parti binasında toplanarak 
mesailerine devam edeceklerdir. Ce
miyet umum katipliğinden bu müna
sebetle Ankara bayanlarına hitap e -
den şu mektubu aldık : 

beri tatbikına başlanmıı olan klering edeceğiz. 
usulü ve bunu takiben bazı memleket· Amerika takaı pri.mi 
lede olan takas muameleleri, ihracat Amerika taka& prımı U.kn oen yilz· 
mallarımızın fiyatı üzerine süratle de yirmi bet olacaktır. Demek k i he r 
tesir etmiş ve bu fiyatları beynelmilel ihraç mctaımızı, bu nisbct dahilinde 
piyasaya nazaran yükseltmişti. Bunun prim alacağı gibi her ithal:i.t maddesi 
neticesi olarak içpazar fiyatlarımızla de aynı nisbcttc prim verecektir. 
serbest cihan pazarları arasında git- Bu usulün tatbiki ithalfıt bedellcri
tikçe büyüyen bir fiyat intibaksızlı· nin peşinen ödenmesine imkan vere -
ğı meydana gelmiş oldu. ccği cihetle, bundan sonra blokaja 

Amerika' ya ihracatımız mahal kalmamış• olacaktır. Bu maka-
ni.zmanın fiyatlar üzerindeki tesirin i 

Bu hadiseden en çok müteessir o-
lan, Birleşik Amerika hükümctlcrine de şöyle düşünebiliriz. Asgari yüzdı: 
olan ihracatımızdır. elliden başlayıp yüzde yetmiş beşe. 

1929 senesine kadar Amerikaya olan seksene kadar giden Amerikan itha • 
ihracatmızın takriben yüzde ellisi lat mallarındaki pahalılık, yüzde yir
tütün, mütebakisi diğer miltenevvi mi beşten elliye kadar düşürülebile -

cektir. Amerika ile ticaretimize te • 
mahsullerimizken, son senelerde ihra-

kas usulünün tatbikatından bekliye -
catımızın takriben yüzde donanım 

bileceğimiz faydalardan biri de ihra
tiltün işgal etmişti. Buna mukabil di-

catın aldığı primin ihracatımızı geniş 
ğcr mahsullerimizin hissesi, yüzde letmesi ve bu suretle büyilk Amerika 
on nisbctine düşmüştür. Amerikaya 
ihracatımızda tütünlerimirin eski pazarlarının mahsullerimize açılması 
mevkiini tutabilmesi bir taraftan A- ve bu suretle milstabsfllerimize yeni 

imkanlar vermesidir. 
merikalıların tütün mUbayaasında 
Balkanlarda tesadüf ettikleri müşkü- Bir taraftan ithaJAt efyastndaki fi-

yatların ipret ettiğim nisbetlerde su
lata diğer taraftan da tütünlerimizin 

kutunu temin etmek ıuretiyle müs -
şark tütünlerinin başında gelen bir 

tehliki ezmiyen, diğer taraftan müs -
spesiyalite olmasındandır, yoksa bah- tahsili koruyan bir tedbir, o kanaat • 
scttiğim fiyat intibaksızlığı, tütün ih-

tayı.z ki, bu itlerle uzaktan yalandan 
racatımızı da hayli düşürebilirdi. allkadar olanların ancak tasvip edebi-

Amerika' dan ithalatımız leceği esaa olabilir. 
İhracatımızın bu vaziyetine muka • Açıkça ve tam sarahatiyle ifade et-

bil, Amerika'dan yaptığımız ithalit i· mek isterim ki, türk parasının iftira 
se, tam;unen zıt bir iıtikamette inki· kabiliyetini.. yani kıymetini artır -
şaf etmiş, yani Amerikanın bize yap- mak için bundan daha milabet bir tcd· 
tığı ihracat artmı}tır. Ancak bu vazi- bir, koruyucu ve katt çare yoktur. 
yette Amerikadan yapılan ithalatın Bunu anlamıyan bazı bedhablann, 
bedeli, günü gününe ödenemediğin- halkın zihnini karı9tırmaaı ve piya -
den, mühim bir blokaj hasıl olmuştur. aada pek canlı olarak doğmıya başlı· 

Bir ıenedenberi Amerika'dan ithal yan emniyet ve itimadı aarsmıya ça
edilip de bugün henüz ödenmerniı Iıımaları mümkündür. Hattl buna da
ma! bedeli olarak takriben altı buçuk ir buı emareler de son günlerde gö-
milyon dolar vardır. zümilzdcn kaçmış değildir. 

Bu hal, tabiatiyle, ithalatı zorlaş- Sayın dinleyicilerim pek iyi bilir • 
tınnakta ve ancak mühim fedakarlık- siniz ki, cümhuriyet hüküm.etinin en 
tarla ithalat yapabilenleri de, fiyatla- büyük ıiarı umwni efkar <Snllnde, her 
rı ~-·••a• yukacıuınlye acvketme.k- ıeyinl as;ık •Öylemek ve icraatını aç.ık 

tcdır. . . . yapmaktır. Bu açıklık, emniyet ve ka
Buna açık hır mı5al vermış olmak tiyet içinde aldığımız kararları tat _ 

için, otomobil, frijider gibi tebrid a- bik ederken, karanlıkta ve rutubetli 
letleri ve radyo fiyatlarını zikretmek yerlerde yaşıyan mikropların zehir 
kUidir. dökmesine ve halkı ve alakadarları 

Otomobü ~ümrük resimleri şaşırtmasına imkan vermiyecck bir 
kuvcttedir. 

Bundan altı yedi ay evci otomobil Cihanın bu karııık devrinde yurdu-
gümrük resimlerinde beher arabada muzun iktisadi ve ticari hayatına t a 
hcmcn hemen 400-500 ilra raddesinde biatına mevut olan imkanları verece : 
bir tenzilat yapılmıştı. Halbuki oto - tedbirleri almakta olan hükilmctin bu 
mobil fiyatları bu arada 400 - 500 lira yoldaki kararlarının hiç birinde \'C 

arttı. Demek ki hakikatta otomobil alelumum iktisadi siyasetinde ibham 
fiyatları, araba başına 800 - 1000 lira ve vuzuhıuduk yoktur. 
artmış oldu. Ben buradan size, biltiln memlet-~t 

"Sayın Bayanlar, Unutmamak llzımdır ki, bu fiy\t umumt efkirına, selahiyctle almakta 
Sizleri davet ederken sesimizin ruh- yükselişisinin son harp vaziyetiyle olduğumuz tedbirlerin sarih manası -

larınızda husule getireceği akisten c- ı hiç bir allkası yoktur. Zira kaydetti- nı an atıyorum, siz de, her tedbiri, 
mindik. Bu inanışta ne kadar haklı ol- ğim fiyatlar, harbe takaddüm eden ta- gizli maksatlarla yanlıı göstermek is
duğumuz, bfr kere daha teeyyüt et· rihlere aittir. tcyenlcrden aynı sarahatle maksatl:.
ti. Esasen Yardımscvenler Cemiyeti 
her teşebbüsünde kıymetli yardımla- O halde, Amerikada ihraç kıymeti 
rınız ve sonsuz şefkatinizle karşılaş - değişmemiş bir halde hasıl olan bu 
mıştır. fiyat yükselişinin sebebi nedir ? 

Aynı fiyat farklarını, biraz evel 
Bugün maalesef bütün dünya ka • saydığım yine aynı ıekilde gümrük 

rını sorunuz. 
Bizim en büyilk gayemir ve en rn" 

kaddes emelimiz, yurttaşların refah 
ve huzurudur. 

Roman)'a - Almanya dınları bu tarzda faliyetlerini cephe- tenzilatına tabi tutulan tebrid aletlc
lerde savaşan erkeklerine hasrediyor- rinde radyolarda ve hemen hemen A
lar. Biz Türkler bu afetten masun ka-

merika'dan ithal ettiğimiz bütün eı - ticaretini önlemek için labilmiş sayılı bahtiyarlar arasında - yada görüyoruz. 
yız. Bu sükOn havasının verdiği hu- Bunun sebebini, Amerika ile olan 
zurla, yoksul mekteplilerimizi, irfan ticari münasebetlerimizde ithalatımı-
yolunun küçük erlerini düşünmek bi- k 

Beme, 2 a.a. - Basler Nashtrichten ca
zeteııinın Bukreli muhabıri yazıyor : 

:Framıı:ı ve lnııla mdmessilleri Tuna
nın Romanya içindeki kısmında çalışan bu 
t~n römorkör ve mavnaları bir sene içın 
lı:ıralamışlardır. Bu suretle nehir tarikiyle 
Almanyaya eGya nakli imklin haricine çık -
maktadır. 

d .. •· M 'f r 1l •• d zı arşılıyabilecek bir nisbette ibra -
~e ~ş~yo~.l ~riı cdt ı e crı1nız en çı- catımızın inkişaf edemcmeıindc ara -

aca orgu er ıç n e yavru arımız ne mak pı d 
k d k bu 

.. uzım ır. 
a ar ısınaca ve nu oren tanıma- · 

dıkları insana karşı minnettar yürek- ihracatımızı artırmalıyız 
terinde ne derin bir sevgi taııyacak
lardır. 

Diğer bir ln(itlz şirketi de Frnnsa. ve 
İnıiltereye eşya nakli için Köııtencede 13 
~apur kiralamııı ve kontrolu İngilizl ere a
ıt olan Astaro Roınarıu piyasııaaki bütü.--ı 
petrolü satın alın~ştm 

Sizlere devamlı faaliyetler diler -
ken cemiyetimizin ve çocuklarımızın 
hislerine tercüman olarak arzcttiğim 
şükran ve saygılarımızın kabulünü 
rica ederiz. 

veyahut bizzat alman mllrettebat tarafın -
dan batırılmıçtır. 
Kendini batıran alman vapuru 
Kap, 2 a.a. - Bu sabah kendi kend!ni 

batıran büyük alman vapuru Watussi ce
nu~i Afrika tayyareleri tarafından tevkif 
cdılcrek kendisine Simontovna gitmesi 
tebli~ edilmişti. Bunun üzerine vapuru ba· 
tırarak sandallara atlıyan alman mürette
bat diğer gemiler tarafından kurtarılmış -
ur. 

Bir Norveç vapuru battı 
Loııdr, 2 a.a. - 8083 tonluk Rcal isimli 

Norveç vapuru, peroembe akljamı şimal de
nizinde torp\Jlenmi$ ve yahut bir torpile 
çarpmıştır. 'l'ayfa.clan 44 kiııi, bir tahlisiye 
vapurunu imdada çağıran Santigati İtalyan 
vapuru tarafından kurtarılmı~tır. , 

Bir der.izalti dalw. batırıldı 
Paris, 2 a.a. - Paris Soir ga:zetesi, bir 

alman deniz altııınm bir kaiilcye refakat 
eden franaız d.Uoyeri ur~ıpS&n batırıl -
dıimı ıı.U<1i1J11eJıi.tcdlr. 

O halde bu mevzuun sarih ifadesi, 
Amerikaya olan ihracatımızı artırmak 
zaruretinden başka bir şey olamaz. Bu 
nun da çaresi biraz evci işaret etti -
ğim gibi, iki piyasa arasındaki fiyat 
intibaksızlığını ortadan kaldırmaktır. 

Mahsullerimizin büyük bir kısmı -
nın ihracını serbest bırakmak sure -
tiyle bir taraftan köylü, müstahsil, 
mütavassıt ve ihracatçı gibi geniş bir 
halk kütlesini bilyük bir fiyat scla
hiyle, rahat bir nefes aldırmıya ça -
lışırken, diğer taraftan iç pazarları

mızla Amerika gibi bir piyasa arasın
da hasıl olmu1 fiyat intibaksızlığını 

Romanya petrolları 
Bükreş, 2 a.a. - Bir a lman mali 

grupu 240 milyon ley miktarında bir 
Romanya petrol şirketin in firma ve 
cmvalini mübayaa etmiştir. 

Aynı grup, diğer mühim bir R o
manya petrol şirketini kontrol edebil
mek için müzakereye devam et mekte
dir. 

ihmal etmiye imkan yoktur. Aksi tak· Ankara h•Jl<uk fnklilt csi mezunlarının 
dirde şimdiye kadar aldığımız ted - her ay tatbik etmekte olduk ları toplantı -
birlerin yarım kalması ve tesirlerinin !ardan biri dün Turan lokantasında yapı l-

mıştır. Profesôrlerle fa klil te d1rcktörüni.: ı 
geçici olması zarureti ile karıılaşı • ve Ankarada bulunan mezunlardan en az 
rız. Nasılki bundan sonra alacağımız yüzünün iştirak ett iği bu top:antı saat 1 '3 

db. ı · d ff k" · de ba$lamıı geç vakte ka.d:ır de' am etm" .. -
tc ır crın e tam muva a ıyeti ıçin tir. Gecenin ilerlediği saatlere kadar bir. 
aynı şekilde düşüneceğiz. İşte Ame - birlerinden ayrılmamak için binbir vesile 
rika pazarlariylc iç pazarımız arasın- bulan hukukçuların bu samimi kaynayışla
daki intibaksızlıgwı ortadan kaldırmak rı meslek tcıanüdünun ytlksek bir tezahı:-

riı olmuljtur. Toplantıda Konya ır. eburn 
ve Amerika ile olan ticari mübadele - fakültenin ilk senesi mezunl:ı.rıııd:ı.n Bny 
mizi diğer memleketler mUbadclesilc G&lip Gliltekin samimi bir hasp:hal ya -
-'- kl' kı'--k i i Am ·k · parak bunun de~cr ve ebcnıiyetini teba -
9'AACn ı uua ç n. en a ı~h!llt rliı ettlrmlttir. • 
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inek südü 

Parti kongreleri 
devam ediyor 

Bir fikre göre, inegın aüdü yav
ruaunun hakkıdır, inı;an oğlunun 
kendi annesinin südünü - çocuk
luğunda - emdikten sonra kendi
ne mal etmesi hayvan hakkına bir 
tecavüz sayılmalıdır. Bundan dola
yı meıhur Hindli Gandi hasta oldu
fu vakit süd içmeğe mecbur olunca 
buna utanarak razi olduğunu riva
yet ederler ... 

leri veren mnddelerin niı1beti ile in
sanın kimya ınuvazenesine uygun 
olmadığını anne südüyle beslenen 
çocukların inek südüyle beslenen 
daha gürbüz olmaları gösterir. 

inek südündeki madenlerin nis
betleri de insan südündekinden 
fazladır. Yalnız bakırla, çinko ma
denleri müstesna olarak insan ıü
dünde H:i misli fazladır. inek yav
rusunun cüssesine göre öteki ma
C:~nlerin fazla olması tnbii görü
~ur, yalnız iki madenin çokluıju da 
ınsan yavrusunun vücudundaki ne
siç!erin daha zjyade teneffüs ettik
lerini gösterir. 

~amsun, 1 a.a. - İki gündür toplantı 
halınde bulunan Samsun merkez kaza parti 
kongresi dün meııaisini ikmal etmi$tir. 
~~ngrede Partinin Banisi Ebedi Şef'in 
yuks.ek .. h~_tıras!nı taziz ve Milli Şcf'e ve 
Par~ı ~uyukle.ı:ıne sarsılmaz bağlılığın arzı, 
&amımı .~ezahurata vesile olmuştur. Kon • 
grede bolg~ .'Parti _müfettişi Salim Altui 
ıle b~ş!a v~lı oldueu halde vilayet devair 
v_e mıllı muessesat müdürleri, umumi mec
lı;ı A:r:~l~rı, belediye reisi ve heyeti ve 
dın.leyıcı olarak kalabalık bir partili küt
lesı h.~zır bulunmuşlardır. Kongrede ge
c;en muzakereler esnasında muhtelif dilek-
1~; ha~kında vali ve alakadar daire mü -
d~rlerı tarafından verilen izahat memnu • 
nıyetle dinlenmiştir. Kongre mesaisine 
merk~z .kaza idare \.ıeyetini seçerek nihayet 
vermıırtır. 

Dünyada her iti bu kadar ince 
düıünmek doğru olsa da yaşıyabil· 
mek için pratik bir usul olmadığı 
§Üphesizdir. O kadar ince düşünce 
- gene hind hikayesinde olduğu 
a-ibi - içinde böceklerin hayatını 
yok etmek korkusundan İnsan su 
bile İçemez. 

insan oğlu inek yavrusunun hak
kına tecavüz etıneğe ahşmamıı ol
aaydı, kendisi yağsız ot yemeğe 
katlanmış olsa bile neslinin devamı 
tehlikeye girerdi: Anne südü ile 
beslenemiyen çocuklarm hali ne 0 • 

Iurdu? 
Hele vitaminlerin hayata lüzumu 

anlatıldıktan sonra inek südünden 
vaz geçmeğe hiç imkan yoktur: En 
lüzumlu vitaminlerin hepsi ancak 
eütte bulunur. Sığır cinsi de en bol 
aütlü olduğundan insanlamı inek 
südüne rağbet göstenneleri zanıri· 
dir. Zaten, kimyaca terkibi bakı
mından insan südüne en yakın sa
yılan inek südü bile insanın istediği 
vitaminleri veremez, Keçi südü vİ· 
tamin verse de vitaminlerin çoiu i
nek südündekinden a.z nisbettedir. 

Bir de İyot madeni farkı: Anne 
südünde bu madenden hiç bulun
madığı halde inek südünde yüzde 
0,09 miligram vardır. Bu nisbette 
iyot madenini balıklar bile vere
mez. Yalnız aarmsağın yüz gramın
da ondan bir buçuk misli bulunur
sa da İyot batın için bile yüz gram 
aarmsak yemek pek güç bir i~tir. 

Şu halde zekayı itletecek ve vü
cudu güzelle~tirccek tiroit gudde
sini beslemek için en iyi gıcla ir.ek 
südii demektir. 

G. A. 

İtalya bisikf ef 
federasyonunun daveU 

Sivas' ta 
• Siva~, 1 ~.a. :-. s.ıva.s ~a..:a parti kongre

sı partı mufettışının ıştırakiyle dün top -
laıunıştır. 

Kongreye, Halk Partisinin Banisi Ebedi 
Şef Atatürk'ün Ebedi ruhunu tazi>: ile baş. 
lanmış ve nahiye ve kazalardan gelen di -
!ekler ü::erinde müzakrelerde bulunulmuş
tur: ~alabalık bir partili kitlesinin dın -
l~yıcı olarak bulunduğu kongre mesaisine 
"!~ayet verirk~n Değişme..: Milli Şef 1nö
nu y~, Başvekıl Dr. Refik Sardam'a ve 
Partı Genel Sekreterliğine tazım ve son
suz b~fl.ılık hıslcrini bir defa daha teyid 
cylcmıştır. 

Milli Kostümlü Balo 
Sayın Bayan İsmet İnönü'nün yüksek 

himayelerinde Ankara Palas salonlarında 
dokuz birincikô.nun cumartesi günü ııkşa
mı verilecek olan Çocuk Esirgeme Ku -
rumunun milli kostümlü b:ılosunun ıür -
prizlerle dolu her türü tertibatı ikmal e
dilmiştir. Ecnebierin de kendi milli kos -
tiımleriyle gelebilecekleri bu balonun bi -
!etleri aşağıdaki mahallerde satılmakta -
dır. 

Türkiye 1~. Ziraat, Osmar:lı bankalariy
la, İstanbul, Ankara eczaneleri - Yerli 
mallar pazarları - Rehber ticarethanesi -
Akba piyango gişesi - Yenişehirde Özen 
pa~ta ııalonu - Yeniııehir eczanesi - Çocuk 
Esırgeme Kurumu veznesinde. 

SPOR 
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Demirspor Birliksporu 
1 - O yendi 

Dün Birliksporla Demirspor lik maçla • 
rınrn birinci devr::sinin son müsabakasını 
Muhafızgücü ııal\l'sında ya\:tılar. RıizgArh 
bir havada ve az bir seyirci önünde yapı
lan bu maçı Demirspor. oyunun ikinci dev
resin.de yapabildiği tek ~olle galip bitirdi. 

Birinci devrede rüzgar Birliksporun a • 
leyhine idi. Şiddetli esen rüzgara rağmen 
birliksporlular kalelerini müdafaa ettiler 
ve gol yemı;.<liler. 

İkinci devrede rüzP,arı arkalarına alan 
birliksporluların mağliıp olmaları ihtima,i 
az gorunüyordu. Fakat demirsporular rüz
gara karşı topu daha iyi kullandılar ve hat
ta Birlikspor yarı sahasına yedeştiler. Bir
liksporluların şampiyon takımla beraber • 
ligi kabul edip c.zun vuruşlu bir oyun sis
temi tatbik etmeleri beklenirken demir • 
sporluların oyununu kabul ettiler ve bir 
tek gol yedikten sonra vaziyeti telifiye de 
imkan bulnmıyarak 1-0 mağlup ayrıldI!ar. 

Bugünkü maçlar 
Bugün sabah saat 10.15 de Gençlerbirlici 

- M uhafızgücli ve 11.30 da da As Fa. Gü
cü • Harbiye B takımları karşılaşacaklar -
dır. 

A takımları müsabakaları saat 12.4S d: 
başlıyacaktır. İlk mtisabaka Güneş ve Mas
kespor arasmtladır. Günıin en mühim mü -
~.b~.kasını teşkil eden Harbiye Muhafız -
ırucu maçı saat 14.30 dadır. 

Kulü;>Ierin puvan vaziyetleri 
Maç Ga. De. Ma. At. Ye. Pu 

Gcnc;lerbirliği 7 6 ı O 31 3 2J 
De:nırr,por 7 3 2 2 14 14 ıs 
A. F. Gücü 7 3 2 2 12 16 15 
Muh~fızgücü 6 3 2 1 20 il 14 
Berlı!:spor 7 2 2 3 9 12 13 
Harlııye 6 3 o 3 21 ıs 12 
Mııskcspor 6 ı 1 4 8 17 9 Guneş 6 O O 6 6 32 6 
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Şarktan sayılan vilayetlerimiz 

Bugünkü 
kosular 

.:> 

Bugün Karacabey harasinda 

yet iıen taylar da a(ık 
arttırma ile satilacak 

Bugün aonbahar at yarışlarının onuncusu 
sut 14 de ıehir hipodromunda yapılacak
tır. 

Bugün geçen haftaki gibi yüksek ikra
miyeli ve mühim koşuların olmam~ma 
ragmen ic;lerin.de neticeleri hayli merak u
yandıracak guzcl koşular göreceğimiz mu
hakkaktır. hugüniın en milhim hadısesi de 
koşulardan evci saat 13 de Karacabey ha
rasının yetlştirdi~i saf kan ve yuksek ori
jinli tayların, açık arttırma ile satışıdır. 
At sahipleri ile yarı"i meraklıl:ırının da 
çok buyuk bir alakasını toplaması do -
layısiyle müzayedenin çok hararetli ola
cağı tabiidir. 

Bugunkü yarışlara girecek hayvanların 
isimleriyle kazanması ihtimali olanları ya
rış_ sırasiyle aşağıya yazıyoruz : 

Üç yaşında ve kazançları yekunu 4-00 
lirayı doldurınıyan yerli yarım kan İngiliz 
e~kek ve dişi taylara mahsustur. İkramiye
sı 255 lira mesafesi 1600 metredir. Bu 
koşuya dcirt tay kaydedilmiştir. 

Cesur (Talat Çevik), Berceste (Halim 
Saat), Tunca (M. Atalay), Yüksel (M. 
Sarı;ın). 

. Bu taylar arasında bugün Tuncanın kolay 
hır k~şu Ka:t.anacagını ümid etmcktcyı;z. 
Kendısıne rakip olabilecek en kuvetli ih
timal Bcrccstedir. 

Satış koşuau: aört ve daha yukarı yaııta 
ve sene zarımda koşu kazanmamış halıs 
kan arap at ve kısraklara mahsuı.tur lk
ranııyesı 200 lira nıe5afesi 2200 met;edir. 
Bu ko5uya kayaedilen hayvanlar şunlar • 
dır : 

Sahin (K. Odabaşı), Duman (Avni Hay
ranlı), Keklik (S. Demet), Ceylan l C. Mar 
şan), Unlu (A. lieliş), Alıcı (N. Onen -
gut). 

Bu koşuya girecek hayvanların hepsi bu 
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TURKİYE 

RADYODİFÜZYON POSTALARI 
TÜRKİYE ANKAP 

Radyosu Radyo&u 
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9'-6S Kes./ 20 Kw. T,A.l 

PAZAR - 3.12.1939 

Saat : 

12.30 Program ve memleket saat ayan 
lZ.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.SO 'fürk mıiziği: (Ankara Radyosu X 

me ses ve saz heyeti - İdare eden 
Mesut Cemil). 

13.30-14,30 Miızik (Küçük orkestra • Şc 
Necip Aşkın): 
1 - Gounod - Ave Maria 
2 - Leopold - Yugoalav incilerL 
3 - Robert Stolz - Viyanada ilkb3 

har. 
4- J oh. Strauss - Şark muallar 

(Vals) 
S - Franz Lebar - Klo klo operetin 

den potpuri. 
18.00 Program 
18.05 Memleket saat ayan, ajans ve mete 

oroloji haberleri. _ 
18.25 Müzik (Radyo cu orkcatn.aı) • 
19.00 Çocuk saati. 
10 30 Türk müziği : 

Çalanlar: Fahire Ferıı:an. Vecihe, :R 
§ilt •Erer, Cevdet Ko:ı:an. 
1 -Okuyan: Necmi Rıza Ahıaıtn 
1 - Şehnaz peşrevi 
2 - Delil! zade - Şehnaz prkt • Et 

medin bir lahza ihya. 
3 - Dede • Şehnaz $arkı - Sana ~ ca 

nımın canı efendim. 
4-Mustafa çavuş - Şehnaz ıarkı 

Fırsat bulsam yare.de varsam 
S- Mustafa çavuş - Hisarpuselik İar-ı 

kı • Dü çeşmimden gitmez 
6 - Şü krü Şenozan - Buselik ıarkı • 

Gönül harareti sönmez. 
7 - Sadettin Kaynak • Puselik ıa:-

kı - Saçlarıma ak dii.)tu. 
2- Okuyan: Semahat üzdenses : 
1 - Şemsettin Ziya - Hicaz ıarkı 4 

Anılsın yar ile 
2 - Şev'ki bey - Hicaz şarkı • Kıa:

retin kafi değil. 
3- Şevki bey - Hicaz ş:ırltı • K iJ 

geldi, firak açmadadır ainen.e 
yare. 

4 - ---- Hicaz türkü - Şu köyliınln 
yosma kızı Bu vitaminler bakonmdan inek 

eüdünün yalnız bir kabahati var
dır: Vitaminlerin yüz gram süde 
nisbeti insan südündekine niabetle 
daha az olmasıdır. Bu da ıüphesiz, 
inek yavrusunun aç gözlü olmasın
Öan ileri gelir. inek yavrusu insan 
yavrusundan daha çok aüt emdiği 
İçin tabiat onun ihtiyacma yeti~en 
vitaminleri daha çok miktarda aÜ· 
de dağıbnt§hr. 

İtalyan bisiklet federasyonu ı 940 
senesi içinde Balkan milletlerinin iş
tirakiyle bir bisiklet müsabakası için 
türk ekibini davet etmektedir. Pro
gramın ona göre yapılması için işti
rak edip cdemiyeceğimizin bildiri! -
mesini diliyen bir mektup alakalı ma
kamca tetkik olunmaktadır. 

ıl:ı(ı~ 

Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Mer • 
kezinden : 

"Si!yın Bayan Me\'hibe İnönü'nün yük
sek himayelerinde verilecek olan Çocuk 
Esirgeme Kurumu milli kostümJu balosu 
tertip heyeti birincikii.nunun 4 üncü pazar
tesi günü saat 16 da toplanacaktır. Sayın 
heyet hasının tc:srifleri rica olunur . ., 

Dahiliye Vekaleti son zamanlarda 
müll:i teşkilatt:ı yz.pılan değişiklikle
ri gözönüne alınış v~ buna göre ~ark 
vilfiye~Jerimizle şarktan sayılan kaza
l~rımızı yeniden tesbite karar vermiş
tır. Vekalet bu hususta tekiklerine 
baı:lamış bulunmaktadır. 

sene hıç bır muvaffakıyet ı;osterememiş
lerdir. Bunlar arasında en iyisi Unludı.ir. 
Ayagının rıı.i:a • ızhgı dolayısıyle bu sene 
muhim bir iş yapnıaınasına ragmen bugün 
rakiplerine nazaran şansı fazladır. Kendi
sine raic.p olabilecek en kuvetli ihtlmal 
Şahınd,ı·. 

Uç ve daha yukarc ya~taki halis kan a -
r~p at ve l:ısraklar;a mahsus:ur. lkramıyesi 
550 lır~ !lltsafesi 1&00 metredir. Bu koşu
y~ on ıkı hayvan kaydedılmiştir. Isimler,-
ııı sırasıyle yazıyoruz : 
Gümuş (H. Erman). Ejder (E. Alankuş), 

Mc:;ut (H. Alpaslan), l.J çar (H Atlı) ~·e
vim I. (F. Kambay) Scv.n1 ll. (A. Kutuk
cü) Yüksel (S. lnak), Çetin (H. Antuman) 

20.15 Türk müziği: Halk türl:üleleri İnebo-
lulu sarı Recep tarafında;ı. 

20.30 Konuşma 
20.45 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
21.30 Müzik (Cazband - Pi.) 
22.00 M~mleket saat ayarı, ve ajans hab:r• 

len. 
22.15 Ajans r.-19r servisi. 
22.25 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.25-Z3.30 Yarınki program ve kapanıs 

Bununla beraber inek ıüdü inıa· 
na da en lüzumlu vitaminlerin hep
eini verdiğinden onu mevsimlere 
göre ve ıüdün türlü tekillerine gÖ· 
re tetkik etmişlerdir: 

40 milyon halkın görüp alkışladığı Avrupa ve Amerika matbua. 

tının dünyanın en mükemmel filmi olduğunu ilan ettiği ... 

Bora (R. Baysal) Bozkurt (N. Kurtay) 
1'omurcuk (U. Gıin<lay) Ornek (Y. Giıç : 
hi). 

Bu koşu günün en mühim koşularından 
biridir. Çünku ,irn<liye kadar hep kendi 
akranları ile ko~an üç yaşlılar b~ün ken
dılerinden büyukleriyle koşacaklardır. Bıi
yıiklerle aralarında odkuz kiloluk bir fark 
ile yapacakları bu imtihanda k üçükler e 
buyuk §Ans ayıı anlaı çohtur. Şiuıuıye ka
dar hiç bir tı:criıbe yapılmadı~ına nazaran 
bu 14<1· on •• 1;1 ..... 1ı"1 h~kın<la kimse bir 
sey ı;Oy JJ1~m.r2 R i -. ,.. ı.. •• , • • - •-

Dün Ankara' da güreı teıvi~r 

~nüsabakal arı yapddı . 
. Be<len terbiyesi Ankara bölgesi , rftr~'t 

BJanl.ığı tarafından dün güreş salonuı da 
şım~ıye kadar derece almamış genç gti • 
reşçılcr aras:nda ilk teşvik müssbakası 
yapılmıttır. Müsabakalar 56, 61 ve 66 kilo
daki . gureıc;ller ara:ıında cereyan etmlt ve 

Milyonlar sarflle yapılon 
en yüksek aık •.• ve kahre.manhk destan .. 

Fransızca sözlü ve tamamen renkli 
• 

Yaz mevsiminde taze sütte A vi
tamini yüzde 250, Bl vitamini" 20, 
B2 70, C 2, D 6 ölçü olduğu halde 
klf mevsiminde A ile D yan yanya 
düıer, öteki dördü mevsime bakmı
yarak ayni nisbette kalırlar. 

Fakat süt kaynahlmca yalnız 81 
vitamininden 15 ölçü ile C vitami· 
ninden 1 ölçü ka]rr. Kaynatılmayıp 
Cla paatörize edilmit olursa o iki vİ· 
taminden fazla olarak 82 den de 
60 öJçü kaJrr. 

VATAf~ KURTARAN ARSLAN 
Şimdiye kadar misline rastlanmamıf ve görülmemiş bir 

muvaff akiyetle 

İnek südünün vitaminlerini en iyi 
muhafaza edecek ıekli, kızgm ma
denden bir kümbet üzerine dökü
lüp birdenbire toz haline ge]mit o
lanıdır. O zaman vitaminleri kay
bolmadiktan batka nisbetleri aulu 
aüde nisbetle, tabii, pek çok artar. 
Ba,ıta tekilde süt hulaıalarına em
niyet etmek caiz değildir. Onlarda 
vitamin aramak nafiledir. 

Ulus Sinemasında devam ediyor 
Ayrıca: Metro Jurnal dünya havadiıleri 

Matineler 3.30 • 4,30 - 6,30 . Suare 9 da başlar 

Sabah 10 matinesinde ucuz fiyatla 2 film birden 

Beslemek cihetinden inek aüdü 
ayni miktarda verdiği fazlaca ka
loriden dolayı insan südünden bi· 
raz daha kuvetJi olsa da bu- kalori· 

1 - POLO ŞAMPİYONU türkçe sözlü 2 - ÖLÜM GEÇiDi 

Gangster filmi 

HULASA 
Bi~ eimal memleketinin bir Burjuva ailesine mensup 

·Tonıo Kröger, belki aruıeslnden aldığı cenup kanının 
tesiriyle. daha genç yaşında artistik temayüller izhar 
ediyor. Daha on altı yaşında sarısın genç lnge Holm'a 
a~.ık. oluyor, aşkın bütün iztirablannı duyuyor. fakat 
buylik hayal sükQtiyle dünyada n:ık ve sadakatin imklin· 
sız olduğunu görıiyor. ve kendini tamamen sanata, şii
re vcrl.yo~ •• Simdi bir artist arkadaşına sanat hayatın
dan edındığı tecrübeyi, bilhassa kendinin sanat nazari
yesini anlatıyor. 

Ti: 2193 

YAZ4N _: 
T!omas MAHN 

!arı buyükler arasında Yüksel, Uçar. Ye 
Mesuttur. Küçükler arasın.da en iyı kop-
caklar Örnek ile Boradır. 

(Hendikap) dört ve daha yukarı yaştaki 
yerli yarım kan in&iliz at ve kısraklara 
mahsustur. İkramiyesi 255 lira mesafesi 
2000 metredir. Bu koşuya girecek yarım 
kanların isimleriyle taşıyacakları sıkletle
ri sırasiyle yazıyoruz : 

Ceylan (S. Temel) S7, Baskrn (C. Apa
yık) 55, Mahmure (S. Temel) 54, Alc:eylıın 
(F. Atlıo~lu) 53, Olgo (M. Çelebi) 51, 
Nazlı (A. İnegöl) 48. 

Bu ıene c;ok iyi koşular çıkaran Baskın 
ta$ıdıfı müsait kilo ile bugün digerlerin
den $anslıdır. M8'imure kendisine ku•etli 
rakip olabilir. Olıtonun plise olması ih
timali ümit edilmektedir. 

(Söğütözü koşusu) : üç ve daha yukarı 
yaştaki halis kan İngiliz at ve kısraklara 
mllh.ustur. İkramiyesi 500 lira mesafesi 
3000 metredir. Bu koıruya da altı halis 
kan kaydedilmiştir : 

Dandy (A. Çırpan) 62, Sunandııir (H. Sa
it) 60,5, Komisarj (B. İşıl) 60, Özdemir 
(A. Atman) S4, Karanm (A. Atman) 49, 
Kaya (F. Atlı) 49 · 

Bu koşunun sikletleri hayvanların yaş
la.rına göre tevzi edildiği için muhteliftir. 
~ısteye bakar bakmaz bunların arasında 
ılk akla ıelen Bay Sait Halimin maruf 
kısrağı Sunandairdir. 

Fc:-"kalade iyi bir vaziyette olduğu ve 
kendı ayarında memleketimizde bir eşi 

}~~~~l~tt:'~!f1Q~1'1ıfiiiı.'"Wıcariidlôdw iıı· 
reşç.iler arasında müsabakalar yapılarak 
sona erdirilecektir. 

GürC$1er heyecanlı ve hareketli olmuı 
ve seyir edenleri ukmamıştır. Bu i~ ve 
tecrübesiz güreşçiler arasında yarm için 
çok İyi ümitler verecek gençler vardır. 

Müsabakalara Demirspor, Harp okulu 
İdman yurdu, Maskespor ve sanat oku
lu.ıııdan ıs güreşçi iştirak etmiştir. Dünkü 
müsabakalar<la derece alanların isimlerini 
aşağıya yazıyoruz : 
56 KlI.ODA: 1 • İsmail Sezgin (D.S.), 2 • 
Serci Tomruk (D.S.), 3 - Abdurrahim U· 
luer (Sanat okulu, ) 

61 KİLODA: 1 - Cemil Öztürk (D.S.) 
2 - Ahmet Yener (Sanat okulu), 3. Fevzi 
Erdenözer (Harp okulu), 

66 KİLODA: 1 -Lutfi Atamer (D.S.), 
2 - Sabahattin Tollu (Harp okulu) 3 • 
Cem Boğaz (D.S.). ' 

Güre, ajanlıfının verdiği malumata gö
re, gelecek haftaki müsabakalar 9 birinci· 
kanun 939 cumartesi günü yapılacaktır. 
Tartıya aaat 13,30 da ve müsabakalara d3 
saat 15 de ba~lıyacaktır. Tolerans 2 kilo
dur. 

bulunmadıcma göre kendisini bugiink!l ko· 
şunun galibi addetmek hata olmaz. Dandy 
ve Özdemir ikincilik için çarpıtacaklar • 
dır :rannındayız, Bugün bir çifte bahiı var 
dır ve ikinci ile üc;iincü koşular arasın • 
dadır. İkili bahiı; de beşin.ci koıudadır. 

!!ES 
ze gelince, burada maksat belki bir kurtuluıtan zi· 
yade duyguyu aoğutmak ve dondurmaktır. Edebi 
ifade sayesinde hissiyattan kurtuluşu iddia eden bu 
saçma ve sathi telakki cidden pek soğuk ve isyan 
ettirici bir şeydir. 

Artistler gördüm ki etraf mı kadınlar ve genç 
ciclikanhlar alıyor, izzet ve ikrama garkediyordu, 
lıalbuki ben, biliyordum ki ... Daima, artistin yarat
manın kaynağı, meydana çıkıtı ve ~artlarına dair 
!aşırtıcı keşifler yapmaktan geri kalınmıyor ... 

No: 11 

Kalbiniz fazla dolu mu? Acıklı ve patetik bir 
hadise yüzünden fazla müteeuir misiniz? Bundan 
baait bir fey yok 1 muharrire gidiniz, ve çarçabuk 
iti düzenine koyacaktır, vaziyetinizi tahlil edecek, 
kalıba sokacak, ona bir ad verecek, ifade edecek, 
onu söyletecektir, ve hizmetine karıılık bir tefek· 
!<Ür bile i3temiyecektir. Fakat siz, hafiflemif, so • 
jumuş, aydınlanmış olarak eve döneceksiniz. Biraz 
e,•el sizi bu kadar tatlı bir buhran içinde bırakahi. 
len şeye şaşacaksınız ... Siz, bu soğuk ve kendini be· 
ğenmiş şarlatanı mı müdafaa ediyorsunuz? lfacle 
edilen halledilmiştir, diyor onun amentüsü. Bütün 
,fünya ifade edilmiı midir, öyle ise bütün dün: , 
halledilmiştir, kurtulmuıtur, yokolmuştur ... Pek iy:? 
ne de olsa bir Nihilist değilim Y.a ben ..• 

" Baıkasında, Torio Kröger -sualimi mazur gö
ıünüz- veya yalnız baıkasında değil mi ? 

Sustu, eğri ka~larmı çattı, ıslık çalıyordu. 
"Veriniz bardağınızı lütfen, Tonio. Koyu değil, 

nlınız bir sigara daha. Hü!asa, pek iyi biliyorsunuz 
l:i siz eıyayı mutlaka mütalaası zaruri olnuyan bir 
tekilde gözden geçiriyorsunuz ••• 

" Horntio'nun cevabı bu, aziz Lisavveta: ,, e~
l'ayı böyle mütalaa. etmek ", onları yakından mu· 
lalaa etmek demektir, öyle değil mi ? 

u Diyorum ki, onları ba~ka bir yandan da yn -
kından mutalaa etmek imkanı vardır, Tonio Kröger 
Ben aadece budala bir ressamım, size cevap ver • 
mekle, mesleğinizi yine aize kar§ı müdafaa etmek
le şüphesiz size yeni birşey söylemiyeceğim, yalnı' 
pek iyi bildiğiniz birşeyi hatırlatacağım, 11ize ...• Na
sıl diyeyim: Edebiyatın insanı temizleyen ve kulsi
lcıtiren · tesiri, ihtirasların bilgi ve ifade sayesinde 
imhası, sözün halaskar kudreti, edebiyat, anla§ma· 
ya, afva, aşka götüren edebiyat, edebi düşünce, 
insan ruhunun en asil tezahürü, ve muharrir mü · 
kemmel bir adam, bir aziz ... - Eıyayı bu §ekilde, 

mütalaa etmek, onları yakından tetkik etmek de • 
ğil midir, acaba ? 

" Böyle söylemeğe hakkınız var, Lisavveta, ı:ı
irlerinizin eserlerini, bahsettiğiniz mukaddes ede
biyatı pek İyi temsil eden mükemmel Rus edebiya -
tını göz önünde tutunca. Fakat itirazlarınızı ihmal 
etmiyorum, onlar da bugün kafamda olanlar ara -
sındadır ... Bakınız bana. Pek neıeli görünmiyorum, 
ne derııiniz ? Biraz kocamı§, çökmüı ve yorgun gö
rünüyorum, değil mi ? Peki, yine " bilgi ,, ye gele
lim, tabii clarak iyiye inanmıya meyyal, tatlı, mü -

layim, hüsnüniyet sahibi, biraz hassas, ruhi basiret 
yüzünden büsbütün a§ınmış ve yıpranmış adamı 
böyle tasavvur etmek lazımdır. Kendini dünyanın 
elemi altında ezdirmemek; mÜ§ahede, not etmek, 
hatta endişe verici buluşlardan istifade etmek, ve 
bunun!a beraber şen olnıak, varlık denilen korkunç 
İcat Üzerine manevi Üstiinlüğündeıı emin olmak, 
• evet, bu <loğrı.ı 1 öy:c anlar var ki, ifadenin verdiği 
tıe§elere rağmen, bütün bunların İçinde biraz gark
oluyorsunuz. Her şeyi anlamak, her şeyi affetmek
tir. Dahasını bilmiyorum. Bir §ey var, Lisavveta, 
ben ona bilgiden nefret diyorum: bu, insanın ölü
mü istiyecek derecede nefret ettiğini hissetmesi için 
bir vakıanın içyüzünü açık görmesi kafi gelen hal • 

dir, danimarkalı Hamlet'in, o model edebiyat ada 
mının hali. O, Hamlet, biliyordu, dünyaya bilme{. 
İ<:"in gelmek ne elemektir, bu iş için do!Cmadan. Ha 
15 gö::derinizi Örten ya.şiarın sisi arasından açık ay 

•• 1 , 

dın gonncK, tanımak, not etmek, müşahede etmek 
Vt" mÜ§ahedcleri, bir tebessümle, saklamıya mecbuı 
olmak, o anda ki eller hala biribirini aıkar~ o anda 
ld dudaklar biribirine yapı§ır, o andaki, bakı~, duy· 
ğu kuvetiyle körelerek, söner ... Kötü bu, Lisavve 
ta, çirkin bu, İsyan ettirici ..• Fakat isyan etmek ne 
ye yarnr? 

Meselenin dnha az ho, olmıyan bir tarafı da, 
şiiphe~iz, her hakihate karşı brkkın!ık alakasızlık 
müstehzi yorgunluktur. Zeki, her şeyi~ dört yanm; 
devreden kimselerin cemiyetinden daha •eaaiz daha 
mağmum bir §ey mevcut olmadığı da bir hakikat. 
Her bilgi kocamış ve can sıkıcıdır. Fetih ve 

lcs.ıhubu size bir gençlik neşesi veren bir hakikat 
söyle~ İn;z 1 bayağı hakikatlerinize, ışıklarınıza, kı
sa bir "J>edihi değil mi., ile cevap verilecektir. Evet, 

edebiyat yoruyor, Lisavveta. Sırf şüphe ettiğiniz 
ve lıanaatinizi ifadeden çekindiğiniz için, insanla • 
rın size saçma, budala gözüyle bakması va.ki olabi
lir, bundan emin olunuz, halbuki aiz gadece mai -
rur ve cesaretsizsiniz.... Bilgi için bu kadar. Sö-

"Siz hiç bir" - dedi Lisavveta, çay kaıığ?rt 
tam dudağının ucunda tuttu, ve bu vaziyette hrac
ketaiz durdu. 

"Peki •.• Peki sonra ..• Kendinize geliniz, Lisav • 

veta 1 Nihilist değilim, diyordum, canlı hissiyata tn
nlluk eden §eyde. Görüyor musunuz', edip hayatııı, 
bir defa halledilip ifade edildikten sonra da, han 
yaıamakta devam ettiğini ve devam etmekten utan
madığını anlamıyor. Fakat, bakınız biraz, hayat, 
edebiyatın getirdiği halasa rağmen, gene sarsılma· 
dan, cesurca, rünah iılemekte devam ediyor. Zil"' 
rulaun ıöaünde her iı bir ıünahtır: 

(Sonu TM")~ 
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Rus- Fin ihtilôfının DENİZDE 

BİR RUS MUHRİBİ 

TOPLA BATIRILDI 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Denizdeki harp 
· Helıinki, 2 a.a. - Kattenien civa

nnda Bussard istihkamına karşı ateş 
açan Uç rus muhribinden birine tam 
isabet vaki olmuştur. İstihkam ile üç 
rus muhribi arasındaki topçu duello
eu dün öğleden sonra akşama kadar 
devam etmiştir. 

Bir Sovyet muhribi batırıldı 
Helsinki, 2 a.a. - Finlandiya ku • 

~etleri, Russaro'yu bombardıman e
den Uç eovyet muhriıbinden birini ba
tırmışlardır. Muhriplerle sahil batar
yaları ara11ındakl düello, öğleden son
ra aJcıama kadar sürmüştür. 

Yaralanan Sovyet kruvazörü 
Londra. 2 a.a. - Dün, Hangoe'de 

l<'inlandiya sahil bataryası topları ta
:rafından isabet vaki olan sovyet harp 
gemisinin 8.600 tonluk Kirof kruva
zörü olduğu söylenmektedir. Rusla -
rın en yeni ve en iyi gemilerihden bi
ri olan Kirof, yaralandıktan sonra 
kendi vesaiti ile oradan uzaklaşmağa 
llluvaffak olmuştur. 

/ngiliz iktısadi 
tedbirlerinin 
hukuki kıymeti 

(Başı ı inci sayfada) 

haya inhisar ediyordu. işte bugün • 
kü ingiliz karariyle bunun manası 
da deği§mİ!t miJletler hukuku tari • 
hinde yepyeni ve enteresan bir mev
:ı:u ortaya çıkmı§tır. lngiltere'nin bu 
tarihi karan ilk nazarda bitarafla • 
r-ın hukukuna tesiri itibariyle hu -
kuk esaslarına uygun değil gibi gö
rünmekte ise de bugünkü vaziyetin 
icaplarını teemmül edecek ve bu 
'lu. .. -Jceti ich•r "den saikle.ri ~üsü • neceJc oıursa.c: ıngııtere--Ye ha~ ver-
t.tenıek mümkün değildir. 

Sulh zamanında devletlerin ken
di aralarındaki münasebetler. Evel· 
ce tayin ettikleri bir takım kaideler 
içinde cereyan ettiği gibi harp za • 
hıaııında da harp kaideleri tatbik 
olunur. Halbuki harbı kazanmak i
ç.in karıı taraf her vasıtanın kulla • 
rulmaarnı meıru görmektedir. Artık 
bu zihniyete göre devlet, millet ve 
beynelmilel ahenk ve münasebat 
hak ve nısfet mefhumları bizim 
tnantığımızm kavradığı ve nüfuz et
tiği manada değildir. Bunun için 
beynelmilel tesis edilen kaidelere 
riayet etmiye hiç de ehemiyet ver • 
tnemektedirler. 

Harp: ötedenberi bildiğimiz gibi 
llıuharip kuvetler arasında yapılan 
eilahh bir döğÜ§medir. Geçen asır
dan beri zuhur eden harplerin hemen 
hiç birinde harp kaideleri tatbik e
dilmemi§ ise de §imdiki kadar da 
beynelmilel ahlak çerçevesinin hu
dutları dıtma da çıkılmış değildi. 
Çünkü teknik insanlan imha etmek 
İçin bu kadar korkunç marifetleri • 
bİ göstermemişti. Şimdi öyle değil • 
dir. Karada tayyareler denizde o -
tornatik maynler harbın doğurduğu 
•~tırabı belki on misli ziyadele§tir • 
di. Harp vasıtası hukuki bakmıdan 
lnuhariplere karşı kullanılması icap 
eder, Halbuki şimal denizinde ko • 
Yuverilen maynler, kimbilir hangi 
denizlerde hangi milletin betbaht 
bir gemisine çarpacak ve masum 
hinlerce bitaraf memleket insanla • 
rını dalgaların korkunç kucağına 

atacaktır. Bu itibarla mayn kadar 
iııaani ve hukuki olmıyan bir vasıta 
)'oktur. Mayn harbı başlıyahdan 

beri batan gemilerin mikdarı hayli 
Çoğaldı. Bu vaziyet kar§ısında dÜ§· 

inana kartı müessir olmak için daha 
kuvetli silahla mukabele etmek hem 
hak ve hem de vazifedir. Bununla 
heraber fUrasını da samimiyetle ifa
tle etmek lazımdır ki İngiliz tedbir· 
leri iktısadi bakımdan çok müessir 
oltnasına rağmen bunun bitaraf 
lllilletlel'e tesiri bilvasıtadır. 

İngiltere tarafından tatbik edi • 
len kaqıhkh muamele beynelmilel 
hakların teyid kuveti olmak Üzere 
bugünkü hukuk zihniyetinin bu ldu
iu biricik yoldur. Şu halde bitaraf
ların bütün dünya milletlerinin ha· 
Yat hakları mevzuu bahis olduğu 
böyle bir ~·aziyette az çok uğrıyabi
lecekleri iktrsadi zararlara tabii bir 
fedakarlık olarak katlanmalan la • 
21!1ıdır. 

N.A. KOÇOKA 

HAVADA 

Rus tayyarelerinin 
hombardımanlar1 

(Başı 1 inci sayfada) 

len diğer tayyareler, Seernaes yakı -
nındaki petrol depolarını hedef itti -
haz etmişlerse de is:abetli ateş edeme
mi~Ierdir. Oradan pek uzakta olmı • 
yan emtia depolarına bir kaç bomba 
isabet etmiştir. Helsinki üzerine, kül
liyetli mikdarda daha başka bomba -
lar da düşmüştür. Şehir büyük bir 
matem içindedir. Her tarafta tahlisi
ye bölükleri dolaşıyor. Yıkılan bir 
akaretten şimdiye kadar 13 ceset çı -
karılmıştır. Bazı yerlerde, bombalar 
damları çökertip mahzenlere kadar 
inmiş ve orada patlamak suretiyle bi
nalarda taş taş üstünde bırakmamış

tır. 

iki sovyet tayyaresi düşürüldü 

Helsinki, 2 a.a. - İki Sovyet tay
yaresi düşürülmüştür. Bunlardan bir 
tanesi çok alçaktan uçarak sokaklar
da gelip geçenleri ateşe tutuyordu. 
Tayyareye mermi isabet edince Sov • 
yet tayyarecileri paraşütle yere in -
mek istemislerse de muvaffak olama-

"' d' mış yere düşerek ölmüşler ır. 
Diğer tayyare bir mermi isabet et

mesi üzerine denize düşmüştür. 

Helsinki'de tayyareler 

Helsinki, 2 a.a. - Bu sabah saat 
7,50 de yeni bir alarm verilmiştir. 

Bombardımanlara dair tafsilat 
Amsterdam, 2 a.a. - Haber verildi

ğine göre, evelki gündenberi Helsin
ki'den ayrılanlar yüz bin kişidir. Bun 
ların çoğu, yaya olarak ve yanlarına 
gayet az eşya alarak gitmişlerdir. 

Tahliye devam ediyor. Carelie'de 
harp son derece §iddetle devam et -
mektedir. Rus kıtaatının mükerrer 
taarruzları her tarafta püskürtülmüş· 
tür. Müteaddit tank tahrip edilmiştir. 
Bombardımanların neticesi çok kor
kunç olmuştur. Tanınmış elektrik 
mütehassısı profesör Sikkonnen yük-

~dtlh1iı11ÜfıJ:ıi1ıM\i.UşlH~}cte.WDNa.nl&<iy.li 
radyosu, hazin bir dini merasim neş
retmiş ve bu arada herkesi bulundu
ğu noktada vazifesini ifaya davet et
miştir. Neşriyat milll mahiyette bir 
dua ile bitmiştir. 

Finlandiya mültecileri 
Oslo, 2 a.a. - Finlandiya mü1teci-

1erinin Norveç'e akını devam etmek -
tedir. Bunların ekserisi, çocuk, ka -
dın ve ihtiyarlardır. 

Para§Ütçülerin bir tecrübe•i 
Helsinki, 2 a.a. - Sovyet paraşüt

çülerinden mürekkep mühim bir grup 
Finlandiya hatlarının arkasına inmek 
teşebbüsünde bulunmuşlarsa da bu 
teşebbüs akim kalmıştır. 

Dün Helsinki'de bir sovyet 
tayyaresi gözükmedi 

Helsinki, 2 a.a. - Bugün Helsinki 

üzerinde hiç bir Sovyet tayyaresi 
gözükmemiştir. Ve hiç bir bomba a

tılmamıştır. Bu hal havanın müsaade
sizliğine ve limanda yarın alman, 
Sovyet ve Estonya tebasını naklede -
cek olan Alc.1anya'nın Donai vapuru
nun mevcudiyetine hamledilmekte -
dir. Keza dün Sovyet tayyarelerinin 
uğradığı ciddi zayiatın r:us tayyareci
lerinin şevk ve gayretini azalttığı da 
düşünülmektedir. Sahilin üç kilomet
relik cephesinde Sovyet kıtaatının 
zayıf bir taarruzu kaydedilmiştir. 
Finlandiya kabinesinin içtimaı hak -
kında hiç bir tebliğ neşredilmemiştir. --
Sovyetler Norve~len 

hi~ bir arazi talebinde 
bulunmadı 

Oslo, 2 a.a. - Norveç hariciye na-
zırı ecnebi memleketlerde şayi olan 

haberler hilafına olarak sovyet hil
kümetinin Norveç'ten hiç bir arazi 
talebinde bulunmadığını beyan et -
rniştir. Mezkllr haberlere göre Sov· 
yetlerin Norveç'in şimalindeki üç li· 
manı lstediği iddia edilmekte idi. 

J sveç'in tedbirleri 
Stokholm, Z a.a. - İsveç hüküme

ti bilhassa şimal ve sahil mıntakala -
rında ve Gottland adalarında müdafaa 
tertibatının takviyesine karar vermiş
tir. Askerlere izin verilmeme.ai karar
laştırılmıştır. 

l<ARADA 

İK İ RUS ALAYI 
İMHA EDİLDİ 

göze. çarpan ana 
(Başı 1 inci sayfada) 

Diğer atraftan, Başvekil Ryti de 
radyoda verdiği bir nutukta Finlan
diya'nın Rusya ile görüşülmesi müm· 
kün olan bütün meseleler hakkında 

müzakereye amade olduğunu, fakat 
istikiali ve dahili rejimi meselesinde 
boyun eğmiyeceğini bildirmiştir. 

Rus ordusu püskürtüldü 
Berne, 2 a.a. - Ladoga gölünün şi

malinde Finlandiya ordusunu çevir
mek istiyen rus ordusu şimdiye ka -
dar mütemadiyen püskürtülmüştür. 

Finlandiya ordusu kendisini müdafaa 
için bilhassa ormanlık ve göllü arazi
den istifade ediyor. Bu arazi rus hü
cumlarının ilerlemesine mani olmak -
tadır. 

iki sovyet alayı imha edilmi§ 
Londra, 2 a.a. - Londraya heyecan 

h haberler gelmektedir. Finlandiya 
kuvetleri Potsamo limanını geri al -
mıya muvaffak olmuşlardır. 

Finlandiyalılar Kareli körfezi üze
rinde bulunan bir ormanda iki sovyet 
alayını imha etmişlerdtr. Finlandiya
lılar kendileri tarafından icadedilen 
şimdiye kadar meçhul bir modelde 
mitralyözler kullanıyorlar. Bu mitral
yözlerin kurşunlarına, ağaç gövdele
ri mani olamamaktadır. 

Bundan başka Finlandiyalılar 36 a
det sovyet tankını tahrip etmişler

dir. 

Finler Pots<ımo'yu yeniden 
aldılar 

Helsinki, Z a.a. - Finlandiyalıla -
rın Potsamo (şimal buz denizindeki li
manı) yu yeniden işgal ettikleri bil· 
dirilmekte ve bu hususta aşağıdaki 
tafsilat verilmektedir: 

Finlandiya kıtaları karla örtülü 
yollarda bütün gece yürüyerek hiç 
beklemedikleri bir anda ruslara hü -
cum etmislerdir. Finlandiya tayyare
leri piyad~ye faal bir şekilde yardım 
etmiş ve rusların işgal ettikleri mev-

M~eij~~Mie~W~\dJ~~~: 
atı pek ağırdır . 

D.N.B. nin Fin muvaffakiyet
lerine dair verdiği haberler 

Berlin, 2 a.a. - D. N. B. ajansının 
Helsinki'den verdiği bir telgrafta, 
Finlandiyalıların J erjokinin ruslar 
tarafından zaptını tekzip etfrkleri bil 
dirilmektedir. 

D.N.B. nin bu telgrafında Finlan
diyalıların 36 sovyet tankı tahrip et
tikleri ilave edilmektedir. 

Finlandiya kıtaatı müstahkem 
mevkilerin ilerisinde 

Helsinki, 2 a.a. - Finlandiya kıta
atının her tarafta müstahkem hatla
rın ilerisinde bulunmakta ve istedik
leri zaman müstahkem mevkilere çe
kilmek imkanını muhafaza etmekte 
oldukları burada ehemiyetle kayde -
dilmektedir. 

Finlerin mukavemeti 
Helsinki, 2 a.a. - Finlandiya kıta· 

ları büyük bir enerji ile sovyet kıta· 
larına mukavemet etmektedirler. Sov 
yetler ağır topçu ve tanklara istinat 
ederek Kareli berzahı mıntakasında 

durmadan hücum etmektedirler. 

Sovyet tebliğine göre 

evelki günkü vaziyet 
Moskova, 2 a.a. - Tas ajansı bildi

riyor: 

Leningrad askeri mıntakası erkıl
nıharbiyesi, harekatı hulasa eden şu 
tebliği vermektedir: 

. Dün, Leningrad asker! mıntakası 
kıtaatı, ileri harekete devam etmişler
dir. 

Murmansk istikametinde Sovyet 
kıtaları Petsamo limanını işgal etmiş
lerdir. Repola istikametinde de kıta
larımız Nurmes istasyonuna yaklaş -
mışlardı. Poredozara ve Petrosvosk 
istikametinde, kıtalarımız hududun 
yirmi beş kilometre ötesine kadar i -
lerlemişlerdir. Kareli berzahında, 
Sovyet kıtaatı, Ladoga gölü sahilinde 
ki Toppalien Jaki nehri mansabına 

8 ir milletin harici siyaseti ü
zerinde o milletin ka;bul ey

lediği siyasi rejimlerden ziyade ı.i
zerinde yaşadıgı memleketin coğ
rafi vaziyeti hakimdir. Her mille -
tin haricı siyasetine verilmesi la -
zım gelen istikameti mutlaka o 
memleketin coğrafyası tayin eder. 
Rusya'nın coğrafyası rus siyaseti
ne, asırlarca serbest denize çıkış 
imkanını aramak istikametini ver
miştir. Rus ve fin ihtilafı rus - coğ

rafyasınıın rus siyasetine verdiği 

bu direktiften doğmaktadır. 
Rusya varmasını istediği serbest 

denize Avrupa'nın şimaHnden ya 
Şimal buz denizinden veya Finlan
diya körfezinden geçmek suretiyle 
ulaşabilir. 

Şimal buz denizinden Atlas de
nizine giden ve Murmansk limanın
dan başlıyan yol İskandinavya ya
rımadasının tepesinden geçer ve 
Norveç'i alakalandırır. 

Finlandiya körfezinin dibinden 
ve Leningrad'dan başlıyan yol Is
kandinavya yarım adasının böğrü
ne rastlar ve İsveç'i fazla bir has
s.asiyete- sürükler. 

Şimal buz denizinden geçen yol 
da, Finlandiya körfezinden başlı

yan yol da Finlandiya için, en aşağı 
Rusya kadar hayati bir meseledir. 
Çünkü Şimal buz denizinden Fin
landiya körfezine kadar şakuli bir 
tarzda uzanan Finlandiya, Rusya 
ile Baltık denizi arasına girmiş bir 
memleket parçasıdır. 

Büyük harbın sonunda Baltık de
nizinin kenarlarından içerilere doğ
ru atılmış Rusya denize olan mah
recini inşa eylediği Staiin kanalı 
ile temine uğraştı. Fakat Avrupa'yı 
ikiye ayıran ve sarsan son hadiseler 
Rusya'yı tekrar Baltık denizi sa
hillerine ulaştırdı. Rusya, kendi
sini Baltık denizinden ayıran dev
letlerle, Finlandiya müstesna ol
mak üzere anlaştı, o devletlerle as-
..,...... ..- .,..,,__ı••• •JtCa.,,..-,.a~ ..,. o-

devletler arazisinde kendine üsler 
temin etti. Müzakere sırası Finlan
diya'ya gelmişti. Finlandiya Rus
ya'yı yalnız Balıtık denizi noktasın
dan alakalandırmıyordu. Finlandi -
ya. Şimal buz denizinin buzlarının 
o havali limanlarına tahmil ey1edi
ğıi esarete bo~unu vermiyen biri
cik rus limanı Murmansk'ın müda
faası mesele&inden do]ayı da Rus
ya için bir ehemiyet arzeyliyordu. 
Binaenaleyh rus ve Fin devletleri 
ar.asındaki müzakereler bu ehemi -
yet ile mütenasip bir şümul ala
caktı. Rusya geçen büyiik harbın 

MOLOTOF 

Tayyareler ıehirlere 
ateı etmiyor diyor 
Ruzvelt'in mesajını 

varit görmiyor 
Vaşington, 2 a.a. - Finlandiya me

selesi Amerika diplomatik mahfille
rinin en büyük endişesini teşkil et
mekte devam ediyor. 

B. Ruzvelt, eveıa Hariciye nazırı 
B. Cordel Hull ile, bilahare Senato 
hariciye encümeni reisi B. Pittınan 
ile bu mesele üzerinde uzun görüşme
ler yapmıştır. 

Royter ajansı, "Sovyetler Bir1iği ile 
diplomatik münasebetlerin kesilmesi 
mümkündür.,, demektedir. 

B. Molotol'un cevabı 
Moskova, 2 a.a. - Tass ajansı bil

diriyor: 

Birleşik Amerika büyük elçisi 
Steinhard'ın B. Molotov tarafından 
kabulüne dair olarak aşağıdaki tebliğ 
neşredilmiştir: 

Cümhurreisi Roosevelt'in talimatı 
üzerine Birleşik Amerika büyük el-

yaklaşmışlardır. Kekholn demiryolu ---------------
üzerindeki Santu istasyonunu işgal et Sovyet tayyarelerinin mukavemetiy -
mişler, Terifaki şehrini geçmişler Fu- le karşılaşmışlar ve Finlandiya ara • 
riseva demiryolu iltisak noktasını, zisinin içlerine doğru uzaklaşmışlar • 
Kaunis kasabasını ve Koivisto demir- dır. Sovyet tayyarelerinin uçuşları ve 
yolu üzerinde kain Vammebun istas - bombardımanları esnasında, Finlandi
yonunu işgal etmişlerdir. ya tayyareleri bazı noktalarda harp 

Finlandiya kıtaları, geri çekilmek- açmak istemiştir. 15 tane Finlandiya 
te, kasabaları ateşe vermekte ve halkı tayyaresi düşürülmüştür. Sovyd tay
cebren alıp götürmektedirler. Fin lan- yarelerinden ikisi üslerine avdet et • 
di,a tayyareleri Kareli berzahında, memiştir. 

·---Yazan :--- • 

Vasfi Ra~il Sevig 
kendisfoi Baltık denizinin kıyıla

rından atan neticelerinin bir daha 
tekerrür eylemesine mani olmak i
çin müzakerelere "rus emniyeti" 
dav.asiyle girişmiştir. Binaenaleyh 
biz de izahlarımıza Finlandiya kör
fezinin ve Finlandiya'nm rus em
niyeti üzerindeki tesirini anlatmağa 
başlı yalım ; 

F inlandiya körfezinin Finlan
diya kıyılarındaki giriş ka

pısını Hangö teşkil eder. hangö'de 
başlıyan bu körfez iki mini mini 
cep halinde sona erer: bu mini mi
ni ceplerden biri Finlandiya top
raklarındadır ve Vi,ipuri (Viborg) 
adını taşır. Diğer körfez rus top
raklarındadır. Neva nehrinin gelip 
aktığı ve Leningrad'ın inşa edilmiş 
bulunduğu Kronstad körfezidir. 
Hangö'den Viborg'a kadar olan sa
hil tamamiyle taşlıktır. Bu taşlık 
kıyıların 20 kilometrelik yerinde 
gerek deniz yüzünde hareket eden 
ve gerekse deniz dibinde faaliyette 
bulunan harp gemilerinden hiç bi
ri manevra yapama:ı:. Hangö'nü:l 
cenubu garbisindeki kain Jussarö de 
mir madenlerinin vücude getirdik
leri mıknatisi teşevvüşat da perğel
den taşlıkların tuzaklarına çare bul
mak imkanını kaldırmaktadır. 

Körfezin Estonya kıyıları ise 
denizaltı gemileri için batma ame
liyesini çok güçleştiren ve jeolo
jik bir teş:kkül olan silurien teşek
küllerle doludur. Bu sahillerin yal
nız Dago ?.dasının §imaline varan 
dar bir kısmı batma ameliyesine a
zıcık müsait görülmektedir. Fin
landiya körfezinin sularının tuz ke
safetinin ani olarak değişmekte ol-
-'"••• da de.nl••Jt.ı g~le..rinin ma

nevralarına mütemadi zararlar ver-
mektedir. Elde bir haritanın bulun
maması da bu tabii güçlükleri ye
nilmez bir hale getirmiştir. 1853 ta
rihini taşıyan mevcut haritaların 

kıymetini ihtiva eylediği hatalarda
kıi çokluk hiçe indirmiştir. 

Deniz meselelerinde salahiyetli 
olduklarını iddia edenler Finlandi
ya körfezinin bu saydıklarımızdan 
başka bir çok münasebetsizlikleri 
daha bulunduğunu iddia ederler ve 
derler ki: Kronstad körfezinin i
kinci teşrin ayının daha ilk kısmın
da donmağa başlaması ve buzların 

çisi B. Steinhard tarafından vaki o - ı 
lan beyanata cevaben B. Molotov Fin
land,iya hadiseleri hakkında şu iza
hatı vermiştir: B. Roosevelt'in Fin -
landiya halkı ve şehirlerinin hava 
bombardımanlarına maruz kalmama -

/

lan temennisi, sovyet htikümetine hi
tap etmesi bakımından bir suitefeh
hüm neticesidir. 

Sovyet tayyareleri şehirler üzerine 
ateş etmemişlerdir ve buna niyetleri 
de yoktur. Sadece tayyare meydanla
rına ateş etmişlerdir. Zira, hüküme
timiz Finlandiya halkının menfaat -
!erini her hangi diğer bir hükümet 
kadar düşünür. Bunu Finlandiya'ya 
sekiz bin kilometreyi mütecaviz bir 
mesafede bulunan Amerika'dan gör
memek elbette kabildir. Bununla be· 
raber, hadise böyledir. Binaenaleyh, 
B. Roosevelt'in yukarıda zikri geçen 
beyanatı görülüyor ki, gayri varittir. 

Garp cephesinden 

sôkin tebliğler 
Paris, 2 a.a. - Gece müh!m hiç bir ha

dise olmamıştır. 

Ak§am tebliği 
Paris, 2 a.a. - 2 Kanunuevel akşam teb

liği : 
Gündüz heyeti umumiyesi itibariyle 

cephede sükunet kaydedilmiştir. 

Alman tebliği 
Berlin, 2 a.a. - Büyük umumi karargii. 

hm tebliği : 
Kayde değer bir h&dise olmamıştrr. 

Romanyo'do askeri 

şe fl e r topland.lar 
Bükreş, 2 a.a. - Bu sabah Başveki, 

Tataresko'nun riyaseti altında yapı· 
lan toplantıya milli müdafaa nazırı 
İleus, bahriye ve hava nazırı general 
Teodoresko ve erkanıharbiye reisi ge
neral Tzenesko i§tirak etmişlerdir. 

hatla r ı 
mart ayı ortalarına kadar bütün• 
Finlandiya körfezine yayılması da 
senenin üçte bir zamanını bahri ha
reketler için imkansız kılar. 

Finlandiya körfezinde 18 inci a
sırda yapılmış deniz harpleri tari· 
hi eski yelkenli kalyonların hare
kata mayıstan evel başlıyamadıkla
rını kaydeyl:r. Kışın dondan hare· 
ket edemiyen harp gemileri yazın 
da (mayıstan sonra) 50 gün devam 
eden şimalin ışıklı ve nurlu gec~ 
leri yüzünden gizli bir harekette 
bulunamazlar. 

Finlandiya kıyılarının kuvetli 
bataryaları, tabiatin gemilere pek 
az bir zaman için ve pek az bir su• 
rette imkan verdiği faaliyeti bils· 
bütün felce uğratmak tehlikesini 
gösteriyor. 

G emi noktainazarından bu ka
dar az ibr kıymet gösteren 

Finlandiya körfezi deniz tayyare
lerinin faaliyetleri iç.in mümtaz bir 
mıntaka manzarası arzeyler. Halbu
ki Finlandiya körfezinin kıyıların• 
da olan üç devletten: Rusya. Fin
landiya ve Estonya'dan hiç biri bu 
cihete kıymet vermemiştir; hatta 
ruslarm bile tayyare gemileri yok
tur. Bu üç devletten en ziyad e 
maddi ve teknik vesaite malik olanı 
denizle alakası kesilerek körfezin 
dibine atılmış bulunan Rusya'dır. 
Bu vaziyet karşısında Rusya'nın, 
siyasetini coğrafyasının icap ettir• 
miş olduğu eski harici siyasetle bir
leştirerek Baltık denizine bir mah
reç bulmak isteme$ini ve mahreci 
emniyette bulundurmasını Finler 
tabii ve meşru görüyorlar. Fakat Fin 
12ndiya Rusya'nm, meşru gördülfü 
taleplerinin kendi istiklali ve bi
taraflığı ile telif eder mahiyee~ 
olmasını istiyor. 

Rusya Finlandiya körfu-ine hiç 
bir harp kuvetinin girmemeeini is
ti yor. 

Neva n ehrinin gelip döküldüğü 

yerde inşa edilen Leningrad şehri
ni koruyan ve Leningrad şehrinin di 
binde kain olduğu cebin ağzında yer 
almış müstakem bir ada ve liman o
lan Kronstad rus emniyeti için ka
fi bir kudret arzeylemediğinden 
Rusya Kronstad adasına civar di
ğer ufak adaların da kendisine ter
kedilmesini Finlandiya'<'lan ietiyor, 
Finlandiya bu talebi kabul ediyor. 
Rusya Ladoga gölü ile Finlandiya 
körfezi arasında dar arazinin üze -
rinde inşa edilmiş olan fin Majino 
hattının da kendisine terkedilm:
sini istiyor. Finlandiyalılar, bu ta
lebe peki diyebilmemize çeklerin uğ 
radığı akibet mani olmaktadır d i • 
yorlar. Rusya Finlandiya körfezi
nin sahillerinde kurulmuş batarya• 
lar ve miistahkem mevkilerin de si
lahsızlandırılmasını finlerden isti
yor ve Finlandiya'nın bu kısımla
rından rus Kareli'sinden verilecek 
arazi mukabilinde arazi istiyor. 
Finlandiyalılar kendilerine taviz 
mukabilinde verilecek olan arazinin 
iktisaden kıymetsiz askerlik nok
tainazarından kıymetsiz topraklar. 
dan ibaret olduğunu söylüyorlar. 
Ruslar, düşman kuvetlerin Finlan
diya körfezine girmelerine mani o
lacak olan bir üs tesis etmek isti
yorlar. Btınnu için Hangö mevkiini 
tercih eylediklerini söylüyorlar. 
Finler bu talepleri istiklalleri il~ 
uyuşur mahiyette görmüyorlar, 

Sovyet Rusya, bugiin Estonya e
linde bulunan Oesel, Dago ile 
bugün Finlandiya'nın elinde bu
lunan Aland adalarının kendisi içi:ı 
haiz oldukları hayati ehemiyeti i
leri sürerek Aland adası hakkın
da da taleplerde bulunuyor. Botni 
körfezinin medhaline hakim olan 
bu ada üzerindeki talepler rusları 
İsveç protestosu ile karşılaştırıyor. 
Binaenaleyh Finlandiya'nın zaafı 

yüzünden ruslar için müdafaa'>ı 
güçleşen Murrnansk'ın müdafaası 
için Finlandiya'nın kendisiyle di
ğer Baltık devletleri gibi askeri 

bir ittifak muahedesi yapmasını is
tiyorlar. Finlandiya, bu talebi bi
taraflığı ile kabili telif bulamıyor. 
Ruslar taleplerini ad emiteca , ;i-ı 
mi~akının takviye~i sekline indir
meği ve hafifletmeği kabul ediyor
lar; fakat finler bu hafif şekli de 
bitaraflıklariyle kabilitelif görmü
yorlar. 

İşte son ihtilafı doğuran mesele
leı in anahatları bunlardı:. 
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fl"J.t 16 da Müzik Öğretmen okulu 
Ko 1 .. _r salonunda verilecektir. 

l .ogram şudur: 
Licco Amar: 1 inci keman ~ Enver 

l" pelman: 2 inci keman - İzzet Ne -
zi.ı AJI ::ıyrak: Viyoln - Mesut Cemil: 
\ iyo.en l. , 

1 - H ydn (1782 - 1809): 
<' •rt tt No. 14 fa majeur 
I ) Allegro moderato 
D) Mcnu~tto, presto ma non trop-

1' · 
C) Andante 
; ) Final, vivacc assaı 
7 - B ethoven (1770 - 1827): 
< "rtett op. 18-2 sol majeur 
I ) Allegro 
J ) Atl:l ·o contabile 
<) Ccherzo 
J ) Allel".ro molto quasi presto. 
3 - A. Borodin (1834 - 1837): 
< u rtett No. 2, re majeur 
fı..) Alle ro moderato 
I.:) Ccherzo 
C) Notturno 
D) Finale 

GÜMRÜK VE 1NH1SARLAR V. 

Bir ve:,if memm· af macak 
Gümrük ve inhisarlar Vekale -

tinden: 
ı - Vekaletimize muvakkat bir za

m n için bir vekil ı:ıemur alınacaktır. 
2 - Yaşı 22 yi doldurmuş ve orta 

mektep mezunu olup dııktilo bilenle
rin 5-12-1939 tarihin:: kadar Vekfilet 
Zati!}leri Müdürlüğun:: belgeleriyle 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

(6190) 16119 

MALİYE VEKALETİ 

Eski paralar hakkında 
Maliye Vekaletinden : 

ULUS 
3 - 12 - ıs 1 

P. T. VE T. MODORLOCO 

Hük bandı ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1) İdare ihtiyacı için 100.000 adet 

bük bandı kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (7500), mu -
vakkat teminat (562,5) lira olup ek -
siltmesi, 19 birinci kanun 939 salı gü 
nü saat (16) da Ankarada P. T. T. u
mum müdürlük binasındaki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) lstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu -
biyle kanuni vesaiki veya teklifi muh
tevi kapalı zarflarını o gün saat (15) 
şe kadar mezkfir komisyona verecek
lerdir. 

4) Şartnameler,.Ankarada P. T.-T. 
levazım, lstanbul'da P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be -
delsiz olarak verilecektir. (5602) 

15551 

Kurşunf u kablo alrnaca~c 
P. T. T. Levazım Müdürlilğün· 

den : 
1 - Talibi çıkmıyan 5000 metre pa

muk ipliği ile tecrit edilmiş kurşunlu 
kablo pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muha."IUllcn bedel (3500) mu -
vakkat teminat (262,5) lira olup pa
zarlık 23 - Birincikanun - 939 cumar-

tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 
10 da Siırt askeri satın alma konıısyonun.
da yapılacal.tır. 

6 - İsteklılcrin banka teminatı mektu
bu veya vezne ınakbuzlııriyle komisyona 
mıiracaatlnn. (6115) 16058 

100 ton nohut ah nacak 
Ankara Levnzım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 100 ton nohııdun pazarlığında talip 

çıkmalıgından tekrar pazarlıkla eksiltmesi 
5-lZ-939 &aat 15 de Ankara L V. amirlici 
s:ı.tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10.000 lira ilk te
minatı 7500 liradır. Şartname ve numune
si komisyonda görülur. Kanuni ve ticaret 
odası vesikası ve teminatla belli vakitte ko 
misyona müracaat edilmesi (<illl) 16121 

500 fon yulaf ahnacak 
Ankara Lcvazmı Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
l - 500 ton yulaf pazarlıkla alınacak • 

tır. Tabının bedelı 40000 lira ilk teminatı 
3000 lıra.<lır . .Pazarlı(;! 8-12-939 cuma gıinu 
saat 10 da Luleburcaz askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her 
gun komisyond:ı gortilcbılir. 

(6202) 6127 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirli~i Satın 

Alma Komisyonundan: 
700 ton l:uru ot pazarlıkla satın alına -

caktır. Tahmın bedeli 40250 lira ilk temi· 
natı 3018 lira 75 kuruştur. Pazarlığı 9.12. 
939 cumartesı gunu saat 10 da Luleburgaz 
askerı satın alma I omisyonunda yapıla • 
c :tır. Şart amı:- i her guıı komisyonda 
gonılebilir. (6205) 16129 

/v1ünakoso tehiri 
tesi günü saat 11 de Anknrada P.T.T. Ankara Levazım Amirli<i Satın 
umum müdürlük bina ... ındaki oatın al-/ Alrna Komisyonundan: ... 
ma komisyonunda yapıiacaktır. 2.12.939 tarh nde Edirne satın alma ko-

3 - İstekliler muvakkat teminat misyonunda ıh:ılesi yapılucağı il n cclilen 
makbuz veya ba~ka teminat mektubu G ka.e'? er.akın ihnlesinden urfınazar c· 
. . . oıl. ıı;;tır. 
ılc kanuni vesıkalarını hamılen mez- Al~lt:ıd:ırlnrın ın:llümu olmak iızere ilan 
kur gün ve saatte o komisyona şart- olunur. (6206) 151::0 

ları öğrenmek için de her gün /.nka
rada P.T.T. levazım, lstanbulcla Kına 
cıyan hamnda P.T.T. levazım ayni -
yat şube müdürlüğüne müracaat e -
deccklerdir. (6056) 16026 

Varnon pil kC";dehi a!ınauılt 

Sığır eti alınacak 
Anr ara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 80000 kilo ı;ı ır eti kap3lı zarfla 

alın'ltaktır. 
2 - lhnlesi 25 - 1. ti kan. - 939 cuma 

gunu :ıııt 16 dn olup ilk teminat akçası 
!;ı 1) 1 radır. 

P. T. T. Levazım Müdürli: "iün- S - ~vs f ve şnrtnıı:nesinl gdrmek is-
den • 1 tiy "l!e:" her gU11 Çorluda iiatın alma ko· 

' • • m syo u ıı nu ta tla ııorebilirler. 
1 - Talıbı çıkmıyan 5000 adet Var- 4 - Istc li e n k.ıııunun ikincı ve ü -

non pil kadehi pazarlıkla al caktır. çuneil be ele yıe bırlıkte belli g\ın ve 
2 _ Muhammen bedel (2500) mu _ sa ... ten b r saat evc:l teklif mektuplanııı 

ko.nısyona ~ ermış bulu:ım .. ları IG.ı:ımdır. 
vakk.at teminat (187,5) lira olup pa - (6207) 16131 
zalık 23 - Birinciknnwı - 939 cum:ır -
tcsi günü s~at 10 S de Ankarada P.T. 
T. umum miıdür!ük binasındaki satın 

JANDARMA 

Satılık ev arsa ve tarlalar 
Ankara Defterdarhğmdan ı 

Kayıtlı 

kıymeti 
Mesaha 
miktarı Cinsi 

1 
Mahallesi Sokağı No. Mutasarrıfının ismi 

Tahmin edi
len kıymeti 

Lira K. 
12.000 00 

300 00 
soo 00 

5.760 co 
300 00 
300 00 

940 M2. 
460 Dö. 
460 Dö. 

Bahçeli Hane 
Arsa 

Yeni,ehir 
Virancık 

Menek§e 
1 

Göl J 

5 
15 
16 
37 
19 
19 

E!:emenli Behi 
~uf, İhsan v._ 
Huriye 

1.750 00 
500 00 
600 00 
100 00 
80 00 

400 00 
200 00 
280 00 

1.750 00 
280 00 
20 00 

1.750 00 
500 00 
600 00 
100 00 

80 00 
400 00 
200 00 
280 00 

1.750 00 
280 00 

20 00 

50 .. 
10 .. 

12 " 
5 ,, 
4 ,, 

8 " 
10 H 

8 ,, 
50 ,, 

8 " 
1 ,, 

" _ Tarla 

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

" 

.. ,, 

.. ,, 

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

8 
16 
39 
8 

14 
21 
38 
22 

,, 

" 
" 
" ,, .. .. 
" 

.. .. 
Hazineye olan vergi borçlarına mukabil, borçluların tasarruflarında bulunan yukarda vasıflan yazılı ga 

menkul malların müzayede kaimesinde yazılı şartlar dairesinde mülkiyeti satılmak üzere 22-11-939 tarihind 
itibaren 21 gün müddetle aleni müzayede usuliyle arttırmaya konmuştur. 

Müzayede 12-12-939 tarihine müsadif salı günü saat 14 de başlıyarak son pey hadd ilSyık görüldüğü aure 
ihalesinin yapılacağından isteklilerin muhammen bedellerinin% 7,5 ğu nisbetindeki muvakkat teminatını 
neten mal sandığına tediye ettiğine dair olan makbuzla birlikte Çankaya kaymakamlığında milteşekkil satı 
komisyonuna müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. (6099) 16051 

ZlRAAT VEKALETİ te kayıtlı olduğuna dair vesikayı ka- I Alôkada rla ra 
P rl k D• 1 1. M"b nunun tarifi veçlıile teklif mektup - ı Ankara Defterdarlığındanı "' 

U U. , ISHutıro ve 1 ıer l:mna eklemeleri ıtarttır. 
~ Hazineye ait gayri menkullerin t 

Met•tuplar 18-12-939 tarihinde saat mamen satılması veya hissei ittir 
13.45 e kadar makbuz mukabilinde ahnarafc karşılığı olarak Emllk Bankuır 

Zı"raat Veka" lc•ı·nden : daimi encümen riyasetine verilmiq. o- d . t k rü tm' t' • " evrı e ar r e ış ır. 
Zirai kombincılar ihtiyacı için kapa lacaktır. Posta ile gönderilecek mek- Şimdiye kadar hazineden takait 

lı 7arf usuliyle 30 adet Mibzer. 15 a tuplar iadeli teahhütlü ve mühür mu- • k 1 1 1 d h tı 
mu ile mühürlü olacaktır. Postada ola gayrı men u a mı§ 0 up a en z 

det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla potekli tapu senedi almamış olanl 
30 adet Diksh ro satın alın:!c.11.tır ı cal: eecikmeler k;ı,bul edilmez. rın bir yanlışlığa mahal kalmamak · 

1 - Mibz~rin beherine 675 .. 5 Oi<:k· <6084
) 16031 zere derhal Defterdarlık Milli Emla. 

li pulluğun beherine 600,6 Dıskli pul İmnr pram yaphrlla<ak mlidürlüğüne veya tapu sicil mulı 
luğun heherine 750 ve Diksharonun fızlıklarına müracaatla tapu ıenetl 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e· Konya Ereğli Belediye:5inden rini almaları ehemiyetle ilan olun~ 
dilmiştir. (6148) 16090 

2 - İhale 14 birinci kfinun perşem 1 - Eregli kasabasının yaptırılmak k 1 k 
ta olan halihazır haritasına göre (350) 2 tı r aca 

be günü sac:.t 15 de Ziraat vekfüeti bi· hektar genişliğindeki meskun ve gay- ev YI 1 
nasında müteşekkil satın alma komis

1

. ri meskün imar sahasını teşkil eden 
yonunda }'apılacaktır. ve imar planlarını tanzim işlerine ait 

3 - 30 adet l\libzeriçin 1519 lira 15 umumi talimatnamenin 6 ıncı madde
adet 5 Diksli pulluk için 675,l 5 adet si mucibince yapılması gerekli avan 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet projeyi hazırlamak ve bunu Nafıa ve
Diksharo için 783 lira muvakl:at temı I k~letince tasdikinden sonra aynı ta • 
nat verilecektir. 

!inıatnamenin 29 cu maddesinde mez-
4 - Bu makinelere ait idari ve fen· 

kfır olan imar planlarının yapılması 
ni şartnameler zirai kombinalar mü 

işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
dürlüğünden parasız olarak veri lir. 

nulmuştur. 

Ankara Defterdarlrimdanı 
Muhammen Muvakknt 

Cinsi bedeli teminat 

İki adet ev enkazı 725 lira 55 
1 - 2257 numaralı madeni ufaklık pa 

ra kanunun sekizinci madde.si muci · 
bince mevkii tedavülden kaldırılan es 
ki bronz beş ve iki buçuk kuruşluklar· 
la nikel bir kuruşluklnr 31 K. evel l 939 
tarihinden sonra devlet borçlarına mu 
kabil gerek malsandıkları ve gerekse 
Hazine veznedarhğını ifa eden ve zi
raat bankalarınca dahi kabul edilmi- alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat Kuru ot alınacak 

S - İsteklilerin kapalı zarflarını 2 - Eksiltme 25-12-939 tarihine 
14 Erinci kanun per~embe günü saat tesadüf eden pazartesi günU aa.at on 
14 de kadar komisyona vermeleri ve beşte Eregli belediye salonunda be -
saat 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı IC<liye encümeni huzurunda yapıla -

Yenişehirde yeni yapılmakta ola 
Büyük Millet Meclisi binası Inıaa 
sahasında kain 2 ve 3 numaralı evle 
rin enkazı müteahhide ait olmak üze• 
re hedmi ve yerlerinin tesviyesi açı 
Bfttırmaya konulmuştur. 

İhale 18-12-939 tarihinde aaat 15 t 
defterdarlıkta toplanacak komjıyon 
da yapılacaktır. 

yecektir. kb b k • k . . • ma uz veya an a temınat me tubu 
Bınaenaleyh ellerınde bu nevı para ·ı k - "k 1 h ·ı . ı e anunı vesı a arını aznı en mez-

bulunanların bunları mezku.r .tarıhc ka ktir ııün ve saatte 0 'komisyona, prt • 
Jandarma Genel 

Ankara Sa.tın Alma. 
dan : 

Komutanhğt vesikalarla birlikte komisyonda ha caktır. 
Komiayonun- ur bulunmaları (4968) 15148 3 - Birinci maddede slkrolunan 

dar devıe_t borçları muka~ıhnde mal- ları öğrenm~ için de her gün Anka -
sandıklanyle merkez ve zıraat banka- rada P.T.T. 1'vazım, 1stanbulda Kına-

~;._l '.=:::=::=::;;;:::;;::::;--;:-im=====::;; avnn proje ve lmar pl.lhılarını tanzim 

sı şubesine yatırmaları il&n olunur. cı}an hanında P. T. T. Levazım ayni-
(5059) 15228 yat şube müdürlüğüne müracaat ede-

ı - Bir kilosuna dört kuruş kıy - ASKERi F ABRIKALAR 
met takdir edilen doksan dört bin ki-
lo kuru ot açık eksiltme usulü ile ıs. S Ton A~eminyum Lak ahna(ak 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Konferans verilecek 
Hıfzı&Sıhha Enstitüsü Direktörlü -

ğünden : 
Birinci kanunun dördüncü pazarte· 

si glinü ta:ıt 17. 30 da müessesede 
Prof. Mahmut Sabit tarafından Ana
dolu Mal:iılipeni leri hakkında bir 
konferans verileceğinden meslekt"ş • 
ların bu saatte müesseseye teşrifleri 
rica olunur. (6178) 16112 

DENİZ LEVAZIM 

12 .0 3' iaO Iad~ya~ı 
r M. M. V. Deniz Satın 

ş:ırtna ne~ 

b lir. 
., - İste !'lcrin b,.lli &ün ve :ıatte Ka· 

sıı pa .. 3da bul .ın kom syoncı;ı bulunma -
arL (61C4) 16122 

ü .o~o kilo sabt:n 

ceklerdir. (6077) 16028 12.939 cuma günü saat 14 de satın alı- Askeri Fabrikalar Umum .Mü-
n~caktır. S ı K · dürlüğü Merkez atın A ma omı&-2 - Şartnamesi parasız komisyon-
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye yonundan: LEVAZIM A.MlRLlCl Tahmin edilen bedeli (4650) lira olan 5 
girmek istiyenlerin iki yüz seksen iki ton alcminyum lnk ukeri fabrikalar umum 

60 ton şeker alınacak liralık teminat makbuzu veya banka müdürlüğiı merkez satın alına komisyonun· 
mektubu ile §artname<le yazılı belge- ca l 1.12.939 pazartesi günil saat 15,30 da 

pazarlıkla ihale edilecektir. Sartname pa
lerle birlil:te komisyona baş vurma - ra:ıız olarak komiıyondn verilir. Taliple· 
ları. (6055) 16025 rin muvakkat teminat olan (3'18) lira (75) 

Ankara Levazım Amirliği S:ıtın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Y.or merkez birlikleri scnel!k ihti· 
yacı için 60 ton ıekere talip çıkmadığın . 
dan pıızarh a konulmuı;tur. 

2 - İhalc:ıi 4.12.939 pazartesi gUnü saat 
16 dadır. 

3 - Muvakkat teminatı 1179 liradır. 
İsteklilerin mezkür gilnde Çorluda kor 
satın alma komisyonuna milracaatları. 

cs:>35) ısssı 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirlifi Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - İzmir mustahkem mevl:i birlikleri • 

nin 73500 kılo pilavlık pirinç ihtiyacı ka -
palı zarf usuliyle e~silt~eye konmuştur. . 

2 - İhalesi 14-12.939 perıembe gUnü 
saat ıs de Kışlada İzmir leva:ım 5.mirli(:i 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 18007 lira 50 
kunıatur. 

4 - Teminatı muv:ıkkata akçesi 1356 
liradır. 

S - Sartnamesi her giin l:om·s)·ondıı 
ı;ö. ulur. 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 
olduklıırma dair ve:ıika eöstermek mecbu· 
riyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirıık edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. ci.I maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
ve te!dıf mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evci komisyona vermiş bulu · 
n c '·' ı dır. (6102) 16047 

Un alınacak 

ANKARA BELEDlYESI 

Olomobil lastiği almacak 
Ankara Beledjyeainden : 

1 - Su işleri için alınacak olan 3 
adet iç ve 3 adet dış lastiği on beş 

giin müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - l\Iulıammen bedeli (577) lira 
(i4) kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (43) lira 
(33) kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
terin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 12-12-939 salı gilnil sa
at 10.30 da Belediye encümenine mil· 
raca<ıtları. (5976) 15978 

Otomobil lôstiği 
alınacak 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Otobü& idaresi ile diğer bele

diye vesaiti için alınacak olan (395) 
dış ve (395) iç lastikleri bir ay zar
fında pazarlıl:la alınacaktır. 

Ankara Levazım Amir!iği Satın 2 - Muhammen bedeli (58262) lira 
Alma Komisyonundan : (50) kuruştur. 

ı - Siirtteki birliklerin ihtiyacı ıçın 3 - Teminat (8326) lira (50) kurut· 
280800 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye ko- tur. 
nulmuştur. Ş · · ·· k • • l 

2 _ Şartnamesi Siirt askeri satın alma 4 - artnamesını gorme ıstıyen e· 
komisyonundaihr. 1stek:::.,r ı:ırtnameyi her rin her gün encümen kalemine ve is-
g n iş saatlerin.de gorebilirler. teklilerin de S-12-939 salı günü saat 

3 - İt;bu 280000 kilo un muhammen tu- . .. • .• 
.,. ı 39200 liradır. 110,30 da beledıyc encumenıne mura • 

4 - İlk teminatı 2940 liradrr, cuatlar:. (6193) 16120 
S - Eksiltme 16 - b:rhlci k&n. • 1!>3!) -- ---------· 

3 kalen1 yiyecek ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği • SatmAlma Komisyonundan: 
Aşa!!ıda cins ve miktarları yazıl. ı ların hizalaruıda gô&terilen ~n ve saatlerde i

haleleri yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatlerde teminat nı:ıklıuz veya mek
tuplarıyle kanunda yazılı vesikaları ıle beraber Edirncde mU:ıirlyct dairuindeki ıatın 
:ılr. a konıısyo una gelmeleri, 
!eri. 
c.ııı.ı 

Yeşil 
Me;cimek 
Un 
.t>irinç 
Nal liyat 

Hikta:ı 
Kılo 

100000 
300000 
100000 

4300000 
(6204) 

Tutan 
L.ra 

20000 
34000 
27000 

301000 

Teminatı 
Lira 

3000 
5850 
4050 
4515 

İhale tarihi 

13-12-939 Çarı;amba 
8-12-939 Cuma 
4-12-939 Pazartesi 
5-12·513!l Salı 

( Hepsi pazarlık) 

S:ıati şekli 

14.30 
11 
14.30 
11 

16128 

lmruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki veııaikle koınl&yoncu ol -
ma.dıklıırına ve bu işle alakadar tüccardan 
ol<luklarına dair ticaret odaaı vesikasiyle 
me.ı:kı'.ir ıün ve saatte komisyo.n.a müracaat-
ları. (6122) 16077 

20 kalem resim malzemesi 

ahn~cak 
Askeri Fabriklaar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko· 
misyonundan: 

Tahmin adilen bedeli (695) lira olan 
20 kalem resim malzemesi Askeri Fahri -
kalar umum müdürlüğü merkez satın al -
ma komisyonunca 19-12-939 aalı g{inil sa
at 14 de pazarlıkla ihale odileccktir. Şart
name parasız olarak komiıYoDdan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (52) li· 
ra (13) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon• 
cu olmadıklarına ve bu işle ali.lr.adar tüc -
cardan oduklarına dajr ticaret odası vesika 
siyle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (6208) 16132 

ViLAYETLER 

İlk okul binası yapt1rıla<ak 
Eskitehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Sivrihisar merkezinde inşa edile -

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

Muvakkat teminat (1570,05) lira -
dır. 

Bu işe ait evrakı: Proje, keşif hü
lasası, hususi fenni şartname, vahidi 
fiyat listesi, bayındırlık itleri genel 
şartnamesi, yapı işleri umumi fenni 
şartnamesi, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesinden ibaret olup her 
zaman nafıa müdürlüğünde görülebi -
lir. 

İsteklilerin benzeri işleri yaptığına 
dair en az on beş bin liralık vesikaya 
müsteniden ihale tarihinden laakal 
seıkiz gün eve! vilayete müracaatla a
lacakları ehliyetname ve sicili ticare-

işinin muhammen bedeli (3000) lira
dır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yuka
rıda bahsi geçen talimatnamenin be
şinci maddesinde yazılı ehliyeti haiz 
olmaları şarttır. lste-klilerin (225) li
ralık muvakkat teminatı havi teklif 
mektuplarını ihale saatından en geç 
bir saat eveline kadar Eregli belediye 
reisliğine göndermiş veya tevdi etmiş 
olmaları lüzumu ve p06tada vukua ge
lecek gecikmelerin nazarı itibare a -
lınmıyacagı ilan olunur. 16043 

Bir etüv makinaSI ahnacak 
Bursa Vilayeti Mustafa Kemal· 

pasa Belediyesinden: 
Mustafa Kemalpa~a belediyesi tara

fından sıhhat i~lerinde kullanılmak 
üzere bir adet etil makinesi eksiltme
usuliyle mübayaa edilecektir. 

1 - Eksiltme 5 birincikinun 1939 
tarihine milsadif salı günü saat 14 te 
belediye encilmeninde yapılacaktır. 

2 - Etünün muhammen bedeli 1400 
liradır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
% 7,5 buçuk depozito ve ihaleyi mü
teakip % de 15 şe iblağ edilecektir. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler 
M. K. P. belediyesine müracaat etme-
leri ilSn olunur. (9796-6137) 16068 

Şose tômiri 
Tokat Valiliğinden: 
1 - Niksar - Erbaa yolunun o+ooo-

1+000 K. M. arasındaki taşı evvelce 
hazır şose parçasının eıaılı tamiratı 
Nafıa Vekaletince tasdikli 1498 lira 
keşfi mucibince açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 18-12-939 tarihine rast 
layan pazartesi günü saat 14,30 da To· 
kat Vilayeti umumi meclisi saionun
da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 113 liradır. 
4 - Gazete ilan ücreti, Dellaliyc 

resmi ve diğer her türlü masarif üze
rine ihale olıınacağa aittir. 

5 - Eksiltmeye girecek olanlar vi
layet adına Nafıa Müdürlüğünde mü· 
te§ekkil ehliyet vesikası komisyonuna 
ihale tarihinden sekiz gün eve! milra
caatla bu i§in eksiltmesine girmek i
çin ehliyet vesikasını alacaklardır. 

6 - Ehliyet vesikasını, Ticaret oda
sındaki kaydinin vesikasını ibraz et
miyen istekliler eksiltmeye kabul e
dilmiyeceklerdir. 

7 - Daha fazla bilgi edinmek, keıif 
ve ıartnamesini görmek istiyenlerin 
her gün daimt encümene müracaat et
meleri lüzumu ilin olunur. 

(9990-6211) 16133 

İsteklilerin yukarda miktan yazf! 
muvakkat teminat makbuzu ile birlik 
t aaı ge-çen gunu Komısyona geJm .. 
leri ve şartnameyi görmek ve izaha 
almak istiyenlcrin defterdarlık mill 
emlik müdürlüğüne müracaatları. 

(6179) 16118 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık çam tomruğu 
DuT11unbey Devlet Orman lılet• 

mesi Revir amirliğinden: 
1 - Dursunbey Devlet orman işlet

mesi istasyon deposunda 62 No. lu is
tifte mevcut ''558" adede muadil "524" 
metremikap "817" deaimetremikap 
çam tomruğu açık arttırma ile satılı
ğa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baı kesme 
payları mevcut kabukları aoyulmu§ o
lup hacim kabuksuz orta kutur üze
rinden hesaplanmııtır. 

3 - Tomruklara ait satıı şartname
si Ankara, İstanbul, Balıkesir Orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun
bey revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların beher metremi • 
kabının muhammen bedeli "11" lira 
"70" kuruıtur. 

5 - Tomrukların muhammen bede
li Uzerinden % 7,5 muvakkat teminat 
"460" lira "53" kuruştur. 

6 - İstekliler Muvakkat teminat -
!arını hamilen 11-12-1939 pazartesi 
günü saat 15 te Dursunbey revir a
mirliğine müracaatları ilan olunur. 

(9797-6138) 16069 

Satılık çam tomruğu 
Dursunbey Devlet Ot:man lılet• 

mcai Revir Amirliğinden: 
1 - Dursunbey Devlet orman iılet

si istasyon temruk deposunda 69 NO. 
hı istifade mevcut (512) adet muadili 
(527) metremikap (877) desimetre mi 
kap çam tomruğu açık arttırma ile sa
tılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baı, kesme 
p<:yları mevcut olup hacim kahuksuı 
orta kutur üzcr~nden hesap!anml'"tır. 

3 - Tomruklara ait satış §artnamc
si Ankara İstanl.ml Balıkesir orma•1 
Çevirge Müdürlüklerine ve Dursun -
bey revir amirliğinde görlilebilir. 

4 - Tomrukların beher gayrima -
mul metremikabının muhammen bede
li (II) lira (70)) kuruştur. 

5 - tomrukların muhnmmen bedc1i 
üzerinden % 7 ,5 mu\'al:kat te..::n:ı ı 
(463) lira 21 kuru'ştur. 

6 - İstekliler muvakkat teminatla· 
rını hamilen 13-12-939 çarıı-r.ıba run:.i 
saat 15 de Durgunbey Re\•ir amirliği
ne miiracaatları mın olunur. (9905/ 
Gl63) 16093 



'3 - 12 - 1939 ULUS' -7-

C i HAN PALAS AN KARA 1 Bütün odalarda 1 
Sıcak ve Soğuk su - Telefon - Kalorifer 

Banyolu ve banyosuz Odalar 
Ye her türlü modem kcmfor 

~l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ Bir Eskrim eiilrneni ahnacak 
;::: := Bat vekalet Beden Ter biyesi Genel 
;:::: -
SE 1940 d ı • ~ 1 Di;;:~::•i:ğ:::::d:ki vasıflan haiz iS m o e 1 = olmak şartiyle bir eskrim eğitmeni a-;::: ..... := hnacaktır. Taliplerin ameli ve nazari 
;::::::: =: imtihanları 5. 12. 939 salı günü saat 
;::: ı ;:::: := 11 de Yenişehir zmir caddesinde gc-;::: =: nel direktörlük binasında yapılacak-

i$ M" r-A.. R K o N 
1
.' 5 tır. 4. ı2. 939 gününe kadar bir dilek-;:: = çe ile umum müdürlüğe müracaatları ;::: = ilan olunur. ı6117 ;:: = ~~---------------------;::: = ;:: = Halkın nazarı dikkatine E .s .~ A R T O N § Vali .e Belediye Reialiğinden : ;;:::::: _ = 0

1 - 1111 sayılı askeri mükellefiyet 
jE 5 kanununa tevfikan askere giden kim-
&:: • L~ E N § aelerin muhtaç ailelerine yapılacak ;:::E ı N G E _ yardım şekli hakkında tanzim ve Be· 

5 lediye Meclisince tasdik olunan tali -:= matname 1-12-1939 tarihinden itibaren ;:: RADYOLAR 1 tatbik mevkiine konulmuştur. i55 =: 2 - Şimdilik Belde hudutları dahi· 
;:::: - linde ikamet eden her aileden bekçi 
i:J5 ı _ ücreti kadar yardım parası toplana· 
;:::: :E caktır. 
iS Satış yeri ·: Koç Ticaret T. A. Ş. mağazaları = 3 - Bu para yine bekçi tarafından ;:: := ve bu yardım için tab ettirilen ayrı 

;::: T 1 f 3450 J 3452 = makbuz mukabilinde tahsil edilecek-E$ . e e on : :: tir. ;::: == 4 - Bu parayı vermekten imtina 
;:! Tediyede kolayhk =: edenlerden tahsili emval kanununa 
;! =: tevfikan toplanacaktır. 

'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lll l l il l l l il l l l l l l l I 11111111111111111111111111111111111rF Keyfiyet Sayın halkımıza bildiri-lir. 16134 

Bu Hakikatı Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, aıtma ıibi butalddara tutulmamak için sağlığınızı BIOGENINE 

kan Ye denmn baplarile siıoıtalaymız. 
BIOGENINEi en birinci kan, kuvvet, ittiba yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz 

birdnadır. 
BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halıizliği giderir, hari~en gelecek her 

tGrlil mikroblan öldürür. Tatlı bir ittiha temin eder. Sinir ve adaleleri aailamlattınr, zekayı 
y(lbeltir. Bel ıe~ekliii ve ademi iktidarm en birinci devasıdır. 

BIOGENINE; kullananlar katiyen kardan, laftan, aoiuktan ve havalarm deiipneeinden 

müteeuir olmazlar. Çünkü vücudu her saman ıenç ve dinç bulundunır Ye bu sayede müthit 
akibetlerle neticelenen GRiP, nezle, enfloenza, artma aibi huatbldardan korur. Bu hastalık
lardan korunmak için büyüklere sabah, öile, akpm birer, sekiz yatından üatün çocuklar 
yalnız sabM, MfA'I' birer BIOGENINE almalıdır. Huta olanlarm kurtulmuı için de bu milc-
tar bir misli arttırılmalıdır. Her ecnazede bulunur. 7292 

l.:!1111111111111111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

____ K_Az_A_LAR ___ E Toplantıya davet ~ - -- -----İmar planı yaptırdacak - Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden '!" = 
Karaman Belediyesinden : : E 

ı _Karaman kasabasının yaptırıl- § Merkezi Umumimiz 5 Birincikanun 1939 salı günü saat § 
n:ııı olan hali hazır hartasına göre tak- ;: ?11 bir' de Y.enit~h~r' deki binasında toplanacağından sayın : 
tıbcn 350 ili 400 hektar vüsatindeki : azanın letrıflerı rıca olunur. 4526 : 
rtıcskQn ve ga yrimesk fin imar sahası- ; l 11111111111111111111111111111111111111 il il il il il l il il il il lll l il il il il il il lll il I F 
nı teıkil eden ve imar planlarını tan-
ziıni işlerine ait umumi talimatname-
n:n 6 ıncı maddesi mucibince yapıl
ır.ası gerekli avan projeyi hasırlamak 
\·e bunun Nafıa Vekaletince tasdikin
den sonra aynı talimatnamenin 29 un
tu maddesinde mezkfir olan imar plin 
larının yapılması iti kapalı zarf usu-
1: yle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 20-ı2-939 tarihine 
ltıüsadif çarşamba günü saat ıs te Ka
raman belediye dairesinde toplanacak 
belediye encümeni huzurunda yapıla
taktır. 

3 - Birinci maddede .zikrolunan a
~n proje ve imar planlarını tanzim 
11inin muhammen bedeli üç bin lira
dır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yukar
da bahsi geçen talimatnamenin beşin
ci maddesinde yazılı ehliyeti haiz ol
lllalan prttır. isteklilerin 225 liralık 
tenıinatı muvakkateyi havi teklif mek 
tupJarını ihale saatinden en geç bir 
•aat evveline kadar Karaman belediye 
reisliğine göndermi~ veya tevdi etmiş 
0Iınaıarı lüzumu ve postada vukua 
tclecelı: gecikmelerin nazarı itibare a· 
lırunıyacağı ilan olunur. (9520-5949) 

15886 

ZAYILER 

t Zayi - Trabzon erkek lisesinden aldı • 
d 1111 ıahadetnamem ile Trabzon nüfuı l • 
/resinden aldıiım nüfuı kaiıdımı kaybet-

ın. Bulanın inı:ıniyet namına aııatıdaki 
t'1resime göndermesini akıi takdirıle An· 
rı ara ikınci noterliğinde bir ıureti bulu • 
it an ıahadetnamemden yeni bir ıuret çı • 
f ar~caiımdan ve nüfus kağıdımı da nü • 
k~ ıdareainden yeniden alacaiımdan hü -
b l~ri olmadıfı llln olunur. Ankara mü-
endıı hanında Ali Yılmaz. 4528 

1 Zayi - 930 yılında Ankara ticaret oku • 
vnd.<t~ aldıfım tasdiknamemi kaybettim. 
r::~nıııni alacagımdan eskiıinin hükmü ol-

• dııu ilin olunur. Abidın Kalender 4530 

Kayseri ve civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinden: 

Pazarlıkla alınacak ve yaptırılacak İş 
Şirketimizin Bünyan kaaabaıında kain elektrik santralına yeni

den konacak türbo alternatör ırupu ve teferruatının mübayu ve 
tesisi hakkında evelce yapılmıı olan ihalenin feshine ve işin müs
taceliyetine ve 2490 numaralı kanunun 46 ıncı maddesi hükmüne 
mebni mezk<ir Tilrbo altematlSr grupu ve teferruatı pazarlıkla ta
libine ihale edilecektir. 

Bu itin keşif bedeli (24637) yirmi dört bin altı yüz otuz yedi li
radır. 

Teminatı katiye (369S) lira (SS) kuruıtur. • 
Pazarlıkla ihale birincikinun 939 ayının 20 inci çarşamba günil 

öğleden sonra saat ıs de Kayseride ıirket merkezinde yapılacaktır. 
Puarlıkla eblltmeye girebilmek için bu gibi itleri yapabilece

lino dair re1mt makamlardan alınmıı ehliyet vetikaları ibru etmek 
lbımdır. 

Bu işe ait evrak tirketten (2) iki lira mukabilinde alınır. 4475 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha - mediğiniz takdirde mahkemeye gıya-
kimliğinden: bınızda bakılacağı tebliğ makamına 

Ergani Bakır Miden anbar müdürü kaim olmak üzere ilan olunur. (6ı97) 
Mehmet Koray: 16ı26 

İtfaiye meydanında Sosyal apartma 
nı numara 4 de Zinet tarafından aley- Sayın abonelerimize 
hinize açılan iki yüz elli lira alacak Ankara Telefon Müdürlüğün · 
dlvasının yapılmakta olan duruşma. den: 
sında evelce gönderilen davetiye teb· 
liğ edildiii halde mahkemeye icabet 4 Kanunuevvel 939 tarihinden itiba· 

Tedriaata 4 birinci kanunda başla -
nacaktır. Retim: Nurettin Ergüven. 
Heykel: Zühtü Müridoğlu. Dekoras
yon: linaıi Barutçu. Müracaat saa
ti: 14 • ı7 Ankara - Yeniıehir İsmet 
lnCSnil Caddesi No. 45. 44ı4 

Cebeci ile Abidin paıa kötkil yolu 
üzerinde Musiki Alatından (Fifre) 
ba~hğı düşürülmüştür. Bulan Cebe -
cide bakkal Bay Mehmede teslim et
tiği takdirde memnun edilecektir .. 

4S05 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 

§ DAKTiLO KURSU E - -;: 65 inci devresine İlkkılnunun E 
: ilk haftaıında batlıyacaktır. Tah- E 
: sil aranmaksızın herkes alınır. E 
E (BİR) ayda diploma verilir. Be- E 
E tediye sırası Hanef apartmanı : - -- No. 4 Tel: 3714 4429 : 
.,11111111111111111111111111111111111111~ 

Dr. A. RIZA TARLAN 
Cebeci Hastanesi 

Sabık Sari ve intani hastalıkları 
mütehassısı 

Adliye yanı Genç Ap. No: 7 
Muayene saati ıO-ı8 Ti: ı323 

ULU S - 2'0. inci yıl. - No: 6585 

İmtiyaz Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neıriyatı idare Eden 
Yazı itleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müe11ese Müdüril : Naılt ULUO 

ULUS Basımevi ANKARA 

YENi SINEMh 
Bu Gün Bu Gece 

EOLENCE YERLERİNDE 
YAŞIYAN KADINLARIN 

HAYATINI TASVİR 
EDEN 

BARKADINI 
Baı Rollerde 

Michele Morıan - Gilbert Gil 
Seanslar 

14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 d e 
10 ve 12 de Ucuz Hallı: M.tineleri 

Sivas • Erzurum Demiryolu 
istikrazı tahvilleri 

Maliye Vekllıfl te Tiirklye Merkez bankasından 
28. 5. Ye 15. 12. 1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı ka

nunlar mucibince ihracına aelihiyet verilen ve ıeliri tama
men SıYu • Erzurum demiryolunun intuma tahsis olunan 
o/o 7 ıelirli Sıva• - Erzurum iatikrazmm 20 senede itf aaı 
metrut 4,5 milyon liralık altıncı tertibinin kayıt muamele
si 5. lZ. 1939 akfamı nihayet bulmak üzere ZS. 11. 1939 
sabahmdan itibaren baılamıtlır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre aynlmıı
tır. 

Bu tahviller umumi ve mülh~k bütçelerle idare olunan 
daire ve müesse1elerce, villyet hususi idareleri ve beledi
yelerce yapılacak müzayede ve münakasa mukavelelerde 
teminat olarak ve Hazinece satılmıı ve ıatılacak olan Milli 
Emlik bedellerinin tediyesinde batabat kabul olunacaklan 
gibi ıerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta
mamen itfuma kadar her türlü vergi ve re.imden muaf 
buluhacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı o/0 95 olarak teabit edilmiıtir, 
yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik 
tahvil bedeli de 475 liradır. 
Kayıt mue.meleai Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 

Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye it, Emlik ve •Eytam, Halk, 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankalan ile Sümer, Eti Bank
lar tarafından icra edilmektedir. Diier Bankalar vaaıta
siyle de bu husus temin olunabilir. 

Sel'JY\aye ve taıarnıflanm en emin Ye en çok gelir geti· 
ren sahalarda itletmek iatiyenlere keyfiyet arz ve bu kısa 
suskripsiyon müddeti zarfında Bankalara müracaatlan
nın kendi menfaatleri iktizumdan balunduju iıaret olu-

4327 

Memur alınacak 
Türkiye iş.Bankasından : 

1 - Bankamızın muhtelif tubelerinde çalııtınlmak 
üzere müsabaka ile 15 memur alınacaktır. Müsabaka imti -
han lan 25 8. Klmm 1939 pazartesi ıünü Ankara, lıtanbul 
ve lzmir'de yapılacaktır. 

2 - imtihana ıirebilmek için: 
-~lise mezunu olmak. 

• • )'aflllclaa ... ıw .. oba yqmdan ,,.ka-
n bulunmamak • 

C - Aı1'erliğini yapmı, olmak (askerliğini henüz 
yapmamı, olanlar muvakkat memur olarak alı-

• nacaklardır.) 
3 - yukarda yazılı emfı haiz olan taliplerden tahriri 

imtihanda muvaffak olanlar berayı tecrübe on bet ıün ma
atıız olarak çalqtırılırlar. Bu müddetin hitamında mesaile
ri itibariyle de iyi not alanlar barem kanununda muayyen 
tahsisatla kadroya almırlar. 

4 - Muvaffak olanlar arumda ecnebi liunr bilenler 
tercih olunur. 

5 - imtihan neticesinde Banka hiı:metine alınacak 1 S 
memurdan b&fka mu.affak olanlar, mu.affalriyet derece
lerine 18re müeueaede açılacak münhallere ııra ile alına -
caldardır • 

&-Taliplerin en ıeç 20 B. kinmı 1939 Ç&11Unba günü
ne kadar Ankarada Umum Müdürlük memurin servisine 
letanbal Ve lzmir'de ıube müdUrlüklerine veaaikleriyle bir: 
likte müracaatta bulunmalan ilin olunur. 4500 

Ekmek satıcılarına . 
Belediye Reisliğinden : 

Ekmek bayilerinin malGm evsaf ve ıerait dahilinde ha
zırlıyacaldan satıı yerlerinin ilin edildiii yeçhiJe 1·12-1939 
tarihine kadar ikmal edemedikleri anlaııldıtından bir de
f aya mahsus olmak üzere on bet gün daha mühlet verildiği 
allkaclarlara ilin olunur. (6195) 16125 

Dans dersleri 
Mllaait .. rtlarla danı ötrenmek istiyen

lerln mektupla Ulua'ta 11.M. rumuzuna 
miir'aclatlan. 4S21 

HALK SINEMASI 

1 ... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -§ DÜŞMAN ÇOCUKLARI E - -
:Loretta Younı - Richard Greene § - -- -.,11111111111111111111111111111111111111~ 

SUS SINEMASI 
BU GECE 21 de .&.. 

DENiZ KIZI MOV1TA BU Gun BU GECE 
a .. Rollerde Gördiiiii raibet üerine muvaffaldyetle 

MOTlta - Warnn Hali devam eden 
AP:.,. HlL" '" Macera filmi BEY AZ GOL 

OUNDUZ Bat Rolde 
BEY AZ GOL Şarkın '" kıralı 

Bat Rold• : ABDULVAHAP ABDULVAHAP 
Türkçe 16slll arapça prlnlr btlyük Seanslar 

bir aık deataru 
leanılar ıs.ıs - 15.30 - 17.45 - Gece: 2t' • 

lS,45 - 11- 11.45 - Gece: 21 de 10.SO d.:.!cfuz baWr358ma9 tineai 
11 de Ucu Hallı: Matin•l vıe on : d Za7j - Ankara memurlar kooperatifin

iı~n aldı~ımız 1387-1388-1389 numaralı 
ri" .•det hi11e senedini kaybettik. Yenile • 
nı n:ı.~a~aiımızdan eskilerinin hükmü ol • 
z!L._ ııı ılln olunur, ~t Sy, F~d Say, 

etmediiinizden ve ıonra gönderilen ren Yenişehir santralına bağlanmala
gıyap kararında adresinizi değiştirdi- rından dolayı numaraları değişecek a
ğiniz için bilatebliğ iade edildiği gö- bon~l~rin e~.k~. ve yeni numar~arı~ı 
rüldll ve adresiniz de meçhul oldu • h~vı. lıste butun abonel_ere tevzı edıl
iundan usulün 14ı inci maddesi mu· mıştır. Yanlış ~umara ıl e karıılaşma
cibince ve yirmi gün müddetle gıyap ~a!arı iç.~n aranılacak numaranın bu 
kararı çıkanlmasına mahkemece karar lısteye gore aranması sayın abonele
verilmit olduğundan duruıma günü rimizden rica olunur. 
bırakılan 28-12-939 perıembc günü sa- Değiımiyen mütebaki numaralar 
at 9,5 da bizzat mahkemede hazır bu- için ayrıca liste tevzi ve gazete ile i
lunmadığınız veya bir vekil gönder- lan edilecektir. i6194) 16124 

Yeni Sinemada 9. I.kinun9~umarteıiden i_tibaren teanslar İ4.30 - ı6.30 - ıS.30 - Gece : 21 ol· 

malı: üzere depftlrilmittir. 

---· Sa7. 45.31 ---- --....-. .. 



ti 

kull 
Ev lşlerlnln memnuniyetle 11apılmasını ltola11laslıran en 110ltselc 
kalite her cins ELEKTRiK CIHAZLAAIMIZ vardır. 

Mese#IJ : uıu, su ka~natmalf ldn l>UJtot. ocak, plon/lJr, asplraıor, 
clla makinesi, ısıtma ıastıtı, cezve, ekmek kızartma aleti, v. s ..• 
Bunların elektrlk sarfl11afl idareli olduOu gibi, llalları 9•'Jlel 
UJ19undur. 

Bundan maada, kOcOk ve bllJIQk ewıerln dalllll ldn, her zevke 
UJlflUn. iter tUrlQ AViZE ve LAMSALARIMIZ vardır. Mesllerlmlzl 
zlJtaret ettl§lnlz takdirde, zevkinizi 01<sa11acak esıa'Jlı behemehal 
bulacaksınız. 

ELEIC1RllC CIHAZt.ARINI ICUt.1.ANMIUC SURE TiLE, RAHAT#, SIHHA 11 
VE NE$EYI TEHIN EDECEKSiNiZ • 

• 

BDUILfl liRflDERLER 
iSTANBUL - ANKARA - iZMiR 

TIJNGSRAM 


