
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARlHl : 1888 

Sermayesi : 100.000. 000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi ı 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbaraız Tasarruf hesaplannda 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 

daki plina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 
4 Adet 500 Liralık 2000 
4 Adet 250 Liralık 1000 

40 Adet 100 Liralık 4000 
l 00 Adet 50 Liralık 5000 
120 Adet 40 Liralık 4800 
160 Adet 20 Liralık 3200 

Lira 
Lira 

Lira 
Lira 

Lira 
Lira 
Lira 

Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihinde çekilecektir. 

OIKKAT : Hesaplanndaki paralar bir ıene içinde 50 
liradan aıağı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 

% 20 fazlasiyle verilecektir. 

Elbise malzemesi ahnacak 
Devlet Konaervatuvarmdaıı ı Beher M. 

takdir edl- Muhammen 
lm fiyat bedeli 

Cinai lıılikdan Lira K. Lira K. ilk teminatı 
Ceket cepllft 102 O 70 11 40 
Saten 210 2 !O 433 00 
Kol attan &4 1 20 100 80 
İıplneto 176 30 52 80 
Pantolon ceplltf. 80 55 80 00 
Pantolon tellaı !1 35 10 85 90.41 
Kıl teli 156 80 124 80 
Kıl teli (kıı'lt-r için) 53 1 70 90 10 
Aıtarlrk (palto ve kostilm lçfıı 65 2 50 162 50 
:Yalı:a tellat 45 O 65 29 25 
• Okul talcbc.ıl lçln açık eksiltme ile yulcarda cins ve miktarı yuıh elbiaelik 

malzeme almac&hır. Ekılltmı 15/12/940 puartesi cünil saat ıs te Ankara'da mek
tepler mıılıaaebecilifi binasında yapılacaktır. Nümuneler her rthı mektepte rörülo-
bilir. (8275) 18245 

.::!JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllJlllllllllJllll!:. --
§ Bez ve iplik fiyatları ------ ---- Tarsus Çukurova F abrikumdan ı --:= Fabrikamız mamul!tı bez ve iplikler 24. 9. 1940 tarihinden iti- := 
E: baren İktısat V eldletince İlan edilen aıağıdakl fiyatlarla satıl- := 
E: maktadır. := - -= Bes Tip E. 0,75 Santim 315 'lletr~l 780 K11. = ., .. ,. 0,90 ,. 315 .. 891 Krı. -= İplik Vater, -= No. 4 6 -s 10 12 20 --14 16 18 - -- -----
- 530 315 335 470 490 

Safi siklet 4530 Gr. 
565 585 610 635 Krş. --- -----

-- 1- Satışlar peşin ve fabrika teslimidir. 

2- Stok masrafları ve anbalajı müşteriye aittir: ---
4558= 3- Fabrikaca teyit edilmiyen ıiparişler muteber değildir. ---

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Balast münakasası 
D. D. Y. Üçilncü işletme Müdür Jüği1nden: 

Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve evsafı, muvakkat temi
natı aşağı~a yazılı balast kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi Balıkesirde üçüncü İşletme Müdürlüğü binasındaki arttırma ve 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Bu i~e girmek istiyenlerin 2490 sa
yılı kanunun tayin ettiği vesikalarla teklif mektuplarını ihale gününde 
saat 14 de kadar makbuz mukabilin de komisyon reisliğine vermeleri Hi
zımdır. Bu işe ait ıartname ve mukavelename projeleri komisyondan pa-
rasız verilir. (8327) 18506 

Balast ocak
larının bulun-

Bir m' 
Bal astının 

Miktarı Muhammen Muvakkat 
metre bedeli Tutarı teminat 

duğu yer Kilometresi Cinsi mikabı kuruş Lira Lira Kr. 

İzmir - Bandır- Küskü ile 15000 130 19500 1462 50 
ma hattı 258-268 yarma-

lardan 
İhale tarihi İhale aaati 

27-12-940 15 

ELECTİON 
92 senedenberi biltiln dünyaca 

tanınmış 

Election Kronometroları 

Metin, hassas ve garantilidir. Ye
ni zarif modelleri: Ankara' da A
nafartalar caddesinde 25 No. 
Abdülhalim GUngenct malan· 
aın.da satılır, Fiyatlar maktudur. 

MAHKEMELER 

AJdıara 1 ttDGt1 hlll Hukuk JUldmli
lfnden: 

.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. - -- -~ Hafriyat ve tesviye işleri E -E ÇAT ALACZl ELEKTRiK = 
veıata bin&ea tenkılin• mahkemeoe : SANTRALI ŞANTiYE § 

.ı konmUf 01u .AJıun:Dlll lılo1l&butıya - MODORLO"'ONDEN -
mahallulnden H&aa Mehmet Sarln ıayrt 5 U 

1 
: -menkul terelteaindea c1Ukk&ıı. bal ve ev - E Çatalağzında yapılacak hafrf. : 

ıe.rtıı aoık a.rtttırma U• aatılmaaıııa karar E: yat ve tesviye işleri kapalı sarf- : 
verllmiıttr. E la eksiltmeye çıkarılmııtır. !~in : 

1 - .Arslanhane mahallNinde Dedebey =- kectif bedeli 40.000 lira ve muvak- E 
yokuounda .f.60 &danın 18 panelini teokil % 

eden 66' Ura kıymıU muhammeneU blr : kat teminatı 3.000 liradır. : 
bap dUkkA.u ne Yalçınkay&.da Türk: ıokA. : İstekliler, aşağıdaki evrakı An- E 
tında 4' ve .f.9 kapı numaralı ıqıııı: bahçe : karada Etibank binasında Şanti- : 
helA. odunluk blr ıofa n 6 odah mutfak ;: ye müdürlüğünden be~ lira mu - : 
ve elektriği havi bu evin kıymetl muham- : kabilinde alabilirler. : 
meneııi 7600 ve Solfuol Karacakaya mev- E 1 - Eksiltme şartnamesi. E 
kilnde 1!! D. 2oda,1 ıofa, 1 mutfak ve : 2 _ Mukavele projesi. : 
ahın bulunan kuglr binası havuz ve a • E 3 _ Hususi fenni şartname. : 
kar çeımesı muhtelif cim meyva ağaçlı E 4 _ Termin cetveli. : 
ve omcalı bo.ğ ve hanenin kıymeti •96!! E 5 _ Umumi fenni •artname. :_ 
ve gene Mamak Tuzluçayırda meyva a- :>" 

taçlı ve omcah ayrıca iki oda, 1 mut!ak E 6 - Vahidi fiyat cetveli. E 
ve 1 ıofadan ibaret bat maahanenln kıy- : Eksiltme, 27/12/1940 tarihinde : 
met! 178!! liradan ibarettir. : saat 15 te Ankarada Etibank bi - E: -2 - Satıı pcılndlr. MUzayedeye iştir~ ;: nasında Şantiye'müdürlüğü tara- : 
edeceklerin muhammen kıymetin yüzde : fından yapılacaktır. Münakasaya : 
yedi buçuk pey akçesi vermeleri J&.zımdır. : gireceklerin en genç iki gün eve- E 
RU.ırumu, dellO.llye ve tapu harcı bedeli a- E !inden bu işi yapabilmek iktida- : 
lıcıya vergi verllsıım aalre de mal ıahlp- : rında olduklarına dair Şantiye : 
lerlne aittir. : müdürlüğünden bir ehliyet vesi- E 

8 - Satıı 26.12.940 perşembe g1lnU 88 • E kası almaları lazımdır. 4862 : 
at U te Ankara UçUncU sulh hukuk mah- -
kemeıinde on ,un zartında yapılacaktır '"'l l il 11111111111111111111111111111111111 ;:' 
ve ihale bcdell yedi gUn zarfında mnhke -

TÜRK HAVA KURUMU 

Yol yaptırılacak 

1S/12f'1940 

Bayanlarımızın ayllk üzüntülerinden 
JC1U'taran rayet ıılıt, malt, 79m\lflk n en ince elblı;eler 

altmda bile t>elll olmtY'Ul 

FEMİL ve BAGI 
Yeni amballJ H daha mUteklmU bir tekilde S lik n 12 lik kutularda 
renlden piyasaya çıkm~tır. Ecıanelerde, tuhafiye ve parfilmöri mağna

ıarmda •• lıadm berberlerinde hlsmıtlerine hazır oldu,'llilu arzederlz. 8336 

Paltoluk ve elbiselik kumaşla 

alınacak ayakkabı 
Devlet Konservatuvarından: 

1.- Clruıi 

Paltoluk kumaı 
Paltoluk kumllf 
Paltoluk kumllf 
Tayyör!Uk kumq 
Robluk kum!Lf 

2 -
Ayakkabı 

Ayakkabı 

(Erkek) 
(Erkek) 
(Kadın) 

(Kadın) 

(Kadın) 

{Kadın) 

(Erkek) 

Metre.ııl 

19.30 
.f.0.70 
26 . .f.O 
80.00 
•1.00 

•o Cıtt 
60 Cıtt 

Muhammen bedell 

lM.10 
28UO 
184..80 
232.!50 
817.70 

llM.05 

810.00 
'88.00 

796.00 

) 
) 

) 

) 
) 

) 

) 

) 

) 

İlk teminatı 
Lira K. 

88 81 

ll9 70 

Yukarıda cins ve mlkdarı yazılı kumaııı ve ayakkabı ayrı ayn açık ~kslltme ne 
alınacaktır. Eksiltme 16.12.9.CO pnzarteıl ıant 15 te Ankara mektepler muhasebecl
ltğl binasında yapılacaktır. NUmune ve ıartnamı her gün devlet kon.eervatuvannd& 
görUleblllr. (8216) 18217 

ANKARA BELEDiYESi 

Enkaz satııı 

me veznesine yatırılmadığı takdirde bo -
zularak bundan hasıl olacak :ı.arar ve zl -
yan tark ve faiz ondan tazmin ettlrlle -
cektır. İlk mUznyede yapılmış yUzde yet
nılı be~I bulmadığından mezk1lr gayri 
menkullerin sall§ı on gUn mUddctıe tem
dit edilmiş olduğundan yukarıda gösteri • 
len tarihte yapılacak mUzayede ııon oldu· 
gundan her neye baliğ olursa ihaleleri ic
ra olunacağı. 

Türk Hava Kurumu Havacılık Dai- Ankara Belediyesi İmar Müdürlüiiln-
den : 

Mersin' de İ(el pamuk ve yağ 
Türk Anonim Şirketi ( İ(PAK) 

pamuk ipliği fiyallan: 
• - Gayri menkulleri görmek ıstıyen -

ler mezkQr ev ve dtikk&.ıı ve bağhanelere 
fazla malumat almnk lstlyenlerln mahke· 
menin 940/15 numaralı terke dosya.Ama 
müracaatları ve taliplerin l!atı:ı gUnU 
mahkemede hazır bulunmaları lUzumu 1 -
ııın olunur. 8983 

• 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Hakimli • 

ilnden : 

resi Genel Direktörlüğiinden : 

1 - Etimesğut alanını tren yoluna 
bağlıyacak, ke~if bedeli (1284) lira o
lan yol inşası, açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 93 lira 30 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 17 /12/940 salı günü 
saat 10 da Hava Kurumu genel mer
kez binasında Havacılık dairesi leva
zım şubesinde yapılacaktır. 

. e t? 
·" ... ~ c: e ::: 
~ ::: ;; 8 '" ..._ - - M."' ..... :; ~ ~ ıi~-3~ 

~ ~ ); :ıı::~ e~ 
582 14 Cebeci çayırı S6 35 
582 20 Cebeci çayın 38 20 

Yükıek !ktıaat •eklletlnln ~ ey
lül 1 ~O tarihinden itibaren nzetm.lı 
bulunduiu fiyatlar muclbinc.e fabri
kamız mamulatı pamuk ipliği fiyat
ları ı 

Numara 

4 
6 
8 

Vater Kı•ralı: 

Ankara Necatibey caddesinde Necati - 4 - Şartnamesi parasız olarak veri-

Yukarıda ada ve parıclleri yazılı rayri 
menkullerin enkazları hizalarında rösteri
len muhammen bedellerle 15 etin müddet
le açık artırmaya konulmuştur. İhalesi 

21. 12. 94-0 tarihine müsadif cumartesi gÜ

nü ıaat 12 de İmar müdürlüğünde yapıla
cağından taliplerinin yüzde 7 ,5 teminatla
riyle hazır bulunmaları ilin olunur. 

10 
12 
14 
16 
18 

Kuruı 

su 
335 
~70 
490 
530 
565 
585 
&10 

Katlı 

Kuruı 

345 
365 
505 
530 
575 
620 
645 
675 
705 
735 
770 

Kuru& 

340 
875 
51s 
550 
595 
645 
670 
105 
74-0 
715 
810 

bey okulu sırasında Öktü sokak 17 numa- lir. 
ralı apartımanrn ikinci katında İzzet. 

Maliye Vekaleti namına hazine avukatı 
Recai Tilzmen tarafın.dan aleyhinbe açı -
lan 289 lira 8 kuruş alacak dAvaaının yapıl
makta olan duruşmasmda ilanen yapılan 

dlvetlyeye icabet etmediğinizden ıene u -
suliln 141 inci maddesi mucibince ve 20 ıün 
müddetle llanen rıyap karan çıkarılması -
na karar verilmi, oldutundan duruşmaaı 
bırakılan 1411/941 salı giinU saat 10 da 
biırzaıt mahkemede ha:ıır bulunmad1fınu: ve. 
ya bir vekil cöndermeditinlz takdirde mah.. 
kemeye aıyabınızda bakılacağı teblii ma
kamına kaim olmak Uzere ilin olunur. 

Ankara İkinci Sulh Hukuk HAklmll -
tinden: 

Ankara nüfus umum müıdürliltil 3 üncü 
IJUbe ikinci bUroda namzet memur Avni 
truıelı. 

Dahiliye VeklUetl namına hazine avu
katı GU:zlde Alpar tarafından aleyhinize 
mahkervemlze açılan 40 lira 71 kuruıluk 
alacak dııvıun Uzerlne tka.metgAhınızın 

meçhullyetıne mebni davetiye ve dava ar
zuhallntn na.nen tebliğ edildiği halde mah· 
kemey gelmedlğlnlzden hakkınızda gıyap 
karan verilmiş duruşma 17.1.9'1 aıı.at Y 
lAllk ed!lmlııtır. Mezk1lr tarihte mahke -
meye gelmediğiniz veya bir vekil gl:lnder
medlğlnlz takdirde bir daha mahkemeye 
kabul olunmıyacağınız lUzumu gıyap ka
ran yerine kaim olmak Uzer llAnen tebllt 
olunur. '98' 

Ankara İkinci Sulh Hukuk Hlklmllt\n· 
den: 

Nafıa VekMeU namına hazine avukatı 
GUzlde Alpar tarafından demlryollan ltı· 

ıaat reisliği muamellt kaleminde çalıı -
makta iken hll.len ikametgAhı meçhul bu· 
lunan Nurettin Korman aleyhine mahke • 
memlze açılıın 29 lira 23 kuruşluk alacak 
davası Uzerlne davetiye ve dava arzuhali· 
nln Utı.ncn tebliğ edildiği halde mnhkeme· 
ye gelmedlğlnlz<len hakkınızda gıyap ka· 
rarı verilmiş duruşma 17.1.9'1 saııt 9 lAllk 
edilmiştir. Mezk1lr tarihte mahkemeye 
gelmediğiniz veya bir vekil gılndermedl • 
ğlnlz takdirde bir daha mahkemeye kabul 
olunmıyacağınız lüzumu gıyap karan ye
rine kaim olmak Uzere llAnen tebliğ olu -
nur. 498!! 

TAPU VE KADASTRO 

Ankara Merkc:ı Tapu Sicilli Muhafız -
lıiından : 

Vcrri kaydına rörc Ankara'nın GU!vi -
ran ciheti mevkiinde prkan çay ve rarben 
dedenin İbrahim kerimesi, ılmalen bark, 
cenUıben kendi mülkleri ile mahdut cık! 10 
dönUm n rene ıarkan çay, raıtıcn dede 
İbrahim veresesi, ıimalen ıahibi mülk bos
tan, cenube4 çay ile mahdut eski ıs dönüm 
miktarrndaki bostan ile tarafeyni çay YC 

bark ve dedenin İbrahim ile mahdut boı· 
tan maa bai hane Ankara'nın Devderen 
mahallesinden ufrancı Ali evll.tları Bekir 
•• Hü1eyin'in iken Bckir'in 25 ıene ıvel 
8lmniyle otlu Ömere n HUıeylnln de 20 
ıene evet ölmeıiyle .vlltlan Ata n Ra -
tih'ı Jı:alıp bunların bu turetle halen ıil
yet •e taaarruflarında oldu.undan bahisle 
namlarını ıenetıizdcn tescili iıtenilmck -
tedir. 

5 - Taliplerin kanunun 2 ve 3. mad 
delerinde yazılı vesikalarla birlikte 
müracaatları. 4792 

Nazarı dikkate 
Ankara elektrik Jirkefinden 

Sene sonu münasebetiyle 
hesapların kapatılması ve 

bilanço işleri dolayısiyle 28. 
12-1940 tarihinden 4-1.1941 
tarihine kadar elektrik ve 

havagazı bağlama işleri ya. 

pılmıyacağı ilan olunur. 

4992 

ENSTİTÜLER 

Anatomi ve zürrai kimya 
Enstitülerine birer 

asistan ahnacak 
Yilkııek Ziraat Enstitilsünden : 

Veteriner ve Ziraat fakülteleri Anato
mi ve zirai kimya enstitiilerine 35 lira asli 

(&415) 18387 

Saraç malzemesi alınacak 

- Ankara B~ledlyulnden: 

1 - Temizlik iıleri mUdUrlUJU ihtiya
cı için alınacalı: olan 17 kalem .aarac; mal
zemesi 16 gUn mUddetle açık ekılltmeye 
konulmuıtttr. 

2 - Muhammen bedeli (2799) iki bin 
yedi yUz doksan dokuz lira (•O) kırk ku -
ruıtur. 

8 - Teminat (209) iki yüz dokuz lira 
(96) doksan altı kuruştur. 

4 - Şartname ve n\lmunelerlnl gBrmek 
lstıyenlerln her gün encümen kalemine 
ve lsteklllerln de 31.12.940 salı glinü saat 
10,30 da belediye encümenine mUraca.atla-
rı. (86.fı.fı) 18667 

Kiralık kömür deposu 

- Ankara Beledlyeıılnden: 

20 
22 
24 

635 
660 
685 

ADLlYE VEKALETi 

Kiralrk büfe 
Adliye VekSJetindeıı : 
Veklilet memurlarına rcsmt mesai 11at

leri haricinde ınrtnameıl mucibince kahve, 
çay, limonata gibi meşrubat ııatmak üzere 
Vekalet binasının bodrum katında bir oda 
bir ıene müddetle ve arttırma usuliyle kl· 
raya verilecektir. Arttırma 28/12/9-40 cu • 
martesi giinU saat 10 dadır. 

Bir eenelik tahmin bedeli icarı 96 lira
dır. Muvakkat teminat 720 kuru5tur. la • 
teklilerin muvakkat teınlnatınm •czne 
makbuziyle birlikte ihale güntl ve saatinde 

1 - Yenlıehlrde kömUr depoları kar- levazım ve daire mu.dilrlüğU odasında t9-
ıııeında 2:1() ıer melre murabbaı iki yer kö· ,ekkül eden komisyona müracaat etmeleri. 
mUr dC'posu yapılmak üzere ihale tarihin· (8704) 18671 
den itibaren 81.6.942 tarihine kadar ayrı 
ayn kiraya verilmek Uzere on be~ gUn ~lllllll Mevcudu biten 1111111~ 
mUddetıe açık arttırmaya konulmuştur. : BALALAYKA • Tango : 

2 - On yedi aylık muhammen bedeli : :"' 
(510) beı . yUz on lira. E 

8 - Teminatı (88,26) otu• ıeklz lira : İngilizce §arkılı plik 
yirmi be§ kuruıtur. 

• - Şartnamelerini görnı~k lstlyenle
rln her gün encUmen kalemine ve istekli· 
lerln de 81.12.9•0 aalı sUnU ıaat 10,30 da 
belediye encümenine mUracaatıarı. (8661' 

186~8 

= ' : Pek az mlkdıırda tekrar seldi. ~· 
: Bu ııA.heııer pllğı almak istıyenleTfl E 
: acele etmelerini btldirtrla. Ana.tar- :-= talar Cad. Utku sokak No. 1 Tel:8~12 : 

: •D97 •: 
- l• .,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-

maaşlı birer ikinci ıınıf asistan alınacaktır. ..ı 111ilil111111111111111111111111111111 h .. 
VAKIFLAR UMUM Md. 

İmtihan 9 ikinci kanun 1941 perşembe : 
günü saat 14 de Yüksek Ziraat Enstitüsün- : Klaym ıapka atölyesi 

------de yapılacaktır. 
İsteklilerin bu husustaki şartları öğren

mek üzere rektörlüğe müracaatları. (8528) 
18655 

Sayın Bayanlar 
Şııpka snlonum eskisi veçhlle kendi 
ldnremde çalışmasına devam ediyor .. 

Yeni gelen modelleri 
görmeie ve bayram için siparioleııini 
bir an evel vermelerini muhterem 
mOşterilerlme arzederlm. 

Viyana şapka salonu 

HELLY 
AtatUrk bulvarı No. 219 All Nazmi 
Ap. 8 Yenlııehlr. 

- -- -E Yerli Mallar Pazarına nakledilmiş • : 
: tir. Sayın müşterilerini orada kabul : 
: eder. 4881 : -'"'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 695u 

İmtiyaz sahibi 
lıkender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 

Yazı İşleri Miidürü 
Mümtaz Faik FEN lK 

Müessese Müdürü Na§İt Uluğ 
ULUS Basımevi ANKARA 

Bir memur alınacak 
Vakıflar Md. den : 
Vakıf kayıtlar arşivin.de mevcut arap 

harfleriyle yazılı eski vakfiye ve ilamla • 
rın kabul edilen formüle göre türkçe hu • 
llisalarını yapmıya elverişli ücretli bir m .. 
mur alınacağından talip olanların deneme -
leri yapılmak iızere 81/121940 ak:ıa.ınına 
kadar Ankara Vakıflar umum müdllrlüğün
de vakıf kayıtlar müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilin olunur, (8698) 18669 

Aranıyor 
Yenişehir' de veya Eskite· 

hirde kaloriferli üç, dört o
dalı bir apartman veya kalo

rif eniz üç, dört odalı bir evi 

olanların kiralamak üzere 

her gün saat 10 ile 12 arasın
da 3485 den 16 numaraya te

lefon etmeleri rica olunur. 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında SUS Sinemasında SOMER Sinemasmda 
Bugün bu gece Bu gece 21 de BucUn Bu ıece 

iki gönül 
bir olunca 

Madenler şeytanı 
Oynıyanlar: 

CESAR ROMERO -
MARPORİE VAVER 

Saat: 10,30 • 12.30 • 14.~c . 

18,80 • 18,30 da 

istiklal 
kahramanı 

Bugün Bu Gece 

2 Film birden 

1 - Me(hul kurıun 
Ba,, rolde: 

TOM KBENF 

o~·nıyanlar: Danielle Darrieuı 
fean Kiepura-Lucien Barrouı 

Seanalar: 10 • 12 • 14,!0 -
16,SO - 1uo re 71 de 

İstiklal Kahramam 
Türkçe ıözlü 

Sea.ııslar: 10 - 11 - U - 16 - 1! 

sece 20,ao da 

2 - Yumruk(İI ıarkHı 
Saat: 10 ve 12 seansında 

BORNF.O VAHŞİ 
ORMANLARI 

hbu yerlerin tasarruf tahkikatları ve 
meıahaalrı yapılmak Uzere 3/1/941 tarihi
ne rastlıyan cuma ııünli mahallerine bir me. 
mur röndcrileceğinden bu yerJerde bir hak l 
ve alltkaaı olanlar tayin edilen günden evel 
daireye veya tayin edilen günde mahıllt'. 
rinde huır bulunarak memuruna vesaflı:ı 

retmlyeleri ile birlikte müracaatları nan 
olunur. ~ı ı ~ ................................................................................. ~ 



~- ---- .. -~·-,---- - -~ - -: 

Pazartesi 
16 

1. KANUN 
ı 9 4 o 

ULUS Bunn..t =l 
Çankın C~i, Ankara 

Telaraf ı ULUS Ankara ----TELEFON 
Bqmuharrlrllk 1S71 
Yam ltlerl M fidllrl 1061 
Mlle1eeH Mlldürtl 1144 

Yurdda.tl 

Geçen ciha.n harbinde sal· 
tanat Türlciyeai kıtlik içinde 
idi. Cümhuriyet devri, bolluk 
devridi.r. Bolluğun kıYf™'tini 
bil. 

5 KURUŞ Yuı İlleri 1062 
İdare 1064 AC>IMIZ .. ANC·tMl'ZD'IA. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu 

Tasarruf ve yerlimalı haftası 
t. t t. ..... ey .. , 

Dün Ankara aen<liQi Ulus· 
. 

meydanında bir miting yaptı 
.,. .. ;.( ~i--~ .• • ·~· .... - . 

Mitin.g'te çok hararetli 
ve güzel nutuklar söylendi 

Ulus Meydanında yapılan mitinğe iştirak eden Ankara gençleri Onbirlncl Tasarruf ve Yerli Malı Haftası mlinasebetiyle dlin Ulus Mey
danında bir miting yapılmıştır. Samanpazarı'nda toplanan Ankara'nın tek -
mil lise ve orta mektep talebeleri, önde mızıka ve çelenk olduğu halde Ulus 
Meydanı!l& ıelmi~lerdi. Heykelin etrafını halk doldurmuştu. Abideye çe -
lenk konduktan sonra, İstiklal Marıı ile merasime başlanmıştır. ~iL l'. . ava ın 11 inci tasarruf ve yerli mah haftası münasebetiyle 

Ankara Halkevinden Osman Atili, Hukuk Fakültesinden Bayan Saime 
Tunç •• Dil - Tarih Fakillteainden diğer bir talebe bayan, tasarrufun ve 
yerli malı kullanmanın faydalarından, on bir aenedenberl millette uyanmış 
olan lktiaadt anlayııın kuvetlenerek gUn geçtikçe daha çok genişlediğini 

tebarüz ettirmişlerdir. 

' 

Fransız 
kabinesindeki 
değişme 

Falih Rıfkı ATAY 
Mareşal Petaia Mösyö Laval'ln 

yerine Mösyö Flandin'i hariciye ne
aaretine getirmiıtir. Anayaaadaki 
veliahtlık maddesi ile, devlet reisi 
muavinliği vazifeleri kaldırılmı~tır. 

Mareıal, bu Ue~ışiklıgıii sebebi 
tamamen.$LLhili olduğunu bildir
mlf ve Almanya ile Fransa arasm
daki münasebetler Üzerinde hiç bir 
tesiri olmıyacağmı da tasrih etmit
tir. Bu izahı takviye eden deliller 
•ardır. Bu delillerden biri, Mösyö 
Laval'in halk tarafından hiç sevil
memekte ve kendisine, hatta de 
Gaulle taraftarı olnuyan fransızla
rın dahi itimat ebnemekte olması· 
dır. ikinci delil de, meıhur Münih 
telgrafını çelaniı olan Mösyö Flan
din'in, geçenlerde fransuı gazetele
rinde çıkan beyanatından da anla
ıılacafı üzere, Almanya ile Fransa 
araaında deYamlr Te aamlmi bir an
latmayı hararetle arzu eder olma
aıdll". 

Mareıal Petafn'ln yanlrt T~a 
doğru bir aiyaset takip ettiği huau
aunda Fransa'nm içinde ve dııında 
bin türlü münakaıa vardır. Fakat 
onun vatanperver fransızhk vasıf
larından düımanları dahi §Üphe et
memiftir. Mösyö Laval için vaziyet 
böyle değildiı o, 'Yatanın en bet
baht günlerinde, iç hatta drt aiya
Mlt• ıahai, hıra T• kinlerine f a:ıı:la 
yer Termekle itham olunmut tiddet-
11 lnıilia: dü1111anr olduğu için, Al
manya ile anlapnayı ail&hlr bir lt
birliğine kadar götürmek kaadmda 
olduğu iddia edilmiıtir. Mareıal Pi
tain'in ise, anavatanr parçalamıyan, 
frarunz İmparatorluğunu yrkmryan 
bir mağlUbiyet borcu ödiyerek ıul
ha vannaktan batka bir §ey dü
ıünmediği daima aöylenmiıtir. 

Bununla beraber, Büyük Britan
ya'nın mukavemeti, ve ltalya'nm 
mağlubiyetleri Fransa'da. pek de
rin akisler bıraktığı inkar edilemez. 
Mareıal Petain'den Mösyö Laval'e 
doğru menfi saflar gittikçe tenha
Jaımağa, buna karıı ıene mareıal· 
dan general de Gaulle'e doğru müa
pet saflar dolmağa başlamıştır. E
ğer Mösyö Laval'in iktidarında ıarar 
edilseydi, mareşalm mevkii de zor
laşacağı meydanda idi. Bu değişik
lik, fransızların gönlünden bir sür
prize, bir hiyanete uğramak, bir 
defa verildiktef\ sonra geri alınma
ıma imkan olmıyan kayıplara mah
kum olmak korkusunu çıkarmıt
aa da, Fransa'dnki fikir cereyan
larının, iç kayna~alarının onune 
geçeceği tahmin edilemez. Esasen 
kati bir sulh, yalnız fransız ve al
man fedakarlıklarına değil, İtalyan 
fedakarlıklarına dahi bağlı bulunu
yor. Fransızlar ltalya'ya bir zafer 
hakkı tanımadıkları için bir mağ
lubiyet borcu ödcmeğe de razı de
ğildirler. Führer'in ltalya'yı Fran
sa ile değiştireceği hakkındaki ıa
yialarda bir hakikat hissesi olma
dığına biz ~üphe etmeyiz. Diğer 
taraftan, gene Almanya'nın, bir. 
kaç sene, hatti\ bir iki nesil içinde 
kendini toparlıyarak kıtada yeni 
koalisyonlara mesnet teşkil edecek 
bir fransa bırakmak fikrine , pek 
müşkül buhranlara düımedikçe, 
meyledeceğini de zannetmeyiz. 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

1 
Bay Osman AttlllA, tasarruf ve yerll 

malı kullanma dfl.vuını:n esasını kurmuş o
lan "Ulusal Ekonoml ve Arttırma Kuru -
mu" nun faallyeUnden bahsetmltı, bu rnl!U 
d~vada gençliğe, Halkevl mensuplarına 

(Soızu 5. inci •aylada) 

İTALYA'DA 

bozguncular 
• 

ltalyan gazeteleri 

Bir talebe nutuk aöylüyor 

ALMAN 
İşgali mi? 

Hiflerle Musolini 
ıldd·etli tedbirler Münih'fe bir 

ahnacağını yazıyorlar mülakat yapacaklar 
İfalya'mn l~indeki fikir 

ihtilafları glttik~e arhyor 
Keitel İtalya'dan aynlmak 
f avsiyesinde bulunmuı 1 

Londra, 15 a.a. - İtalyan renerali Ma- Londra, 15 a.a. - Hitler ile Muso-
letti'nln yaveri tarafından da "üstadanc lfoi arasında ini olarak yapılacak o
blr eser" olarak kabul edilen ingiliz as - lan mUlfilcat hakkında tefsirlerde bu
lkerl harekttmın tesirleri lta.lyan efkiirıu- lunan Deyli Mey! gazetesi diyor ki: 
mUmi:yesinde milhim izler bırakmakta ve "Faşizmin tamamiyle mahvolması
memleket inhililini yakınla~tınr gibi gös- na mani olmak için alınanların İtal
temıektedir. Fa~ist partisiyle ordu arasın- yaya girmesi iyi bir şey olur. Fakat 
da .ve bizzat ordunun kendi içindeki fikir italyan milletinin gittikçe artan hid
ihtıliflan ıittikçe artmaktadır. Evelki ıün deti karşısında bu kadar nevnıidane 
çıkan lalyan ıazeteleri sulha taraftar olan- verilen kararın neticelerini ke~fet
lara kartı tiddetll bir tasfiye ameliyesinin J mek kimseye müyesser olamaz. lngil-

(Sonu J ilnca u.yfada) (Sonu J anca sayfada) 

Silivri açıklarındaki facia 

103 Kişinin ölmesi ve 127 
kişinin kaybolmasının 

mesulü yelkenli kaptanıdır 
Uruguay yelkenlisinin batışına 

ait tafsi lôtı aynen yazıyoruz 

Faciadan sonra kurtarılanlardan bazıları 
' 

Kaza hakkında yaptıfımıı tahkikata dair aldıtımız haberler, ve kazanm vuku 
prtları hakkındaki tafıiltt altıncı sar:fadadır. 

azlinden 

sonra 

Flandin daha az 
İtalyan tarallar1 

ZUrfh, Hl &.L -

B. Laval'ln azli ve 
yerine Flanden'ln 
l"etfrllmeal, bura -
da, Fr&n.sa'da hU
kUm ıUrnıekte o
lan ılya.ııt teı:ıev

vU,Un bir aı~eU 
olarak te1Akk1 e
dilmektedir. Sa -
nıldığına g6re, 
mareşal Petaln'l 
bu değlflkll#f yap
mıya icbar eden 
tsaıı sebepler, git
tikçe fazlal~an 

muhalefet, Fran -
auı - Alman mU- t 
zakerelerlndekl in· 

Gümrük- İnhisarlOr Vekili 
B. R. Karadeniz'in Ankara 
radyosu.ndaki konuşması 
Onbirinci TRsarruf ve Yerli Malı Haftası münasebetiyle Güm -

rük ve inhisarlar Vekili Bay Raif Karadeniz Ankara Radyosunda 
aıağıdaki konutmayı yapmıttır : 
"- A:ıl:ı; Dinleyic.llerlm. 
Uluııal ekonomi ve arttırma kurumu ba

na da bu cece ılzlnle konuşmalı: fırsatmı 
verdi. Radyoda size hitap ettiğim için ken
dimi bahtiyar addediyorum. 

Bugiln Tasarruf ve Yerli Mah haftası 
içindeyiz. Her yıl olduğu ~ibi gene kuru • 
mun faaliyeti göze çarpıyor. Her yerde 
bundan konuşuluyor. Adeti bayram yapı

lıyor. Bunun sebebi sizce meçhul değildir. 
Bilirsiniz ki tasarruf ve arttırmanm iktt· 
sadi kalkınmamızda 'büyük chemiyeti var
dır. Bunun içindir ki hep ondan bahsetmek 
istlyoru~ 

Tasarrufu kısaca &öyle tiril ediyorlar. 
T'3sarruf kazanılan herhangi bir kıymeti 
israf etmemek ve onu başka yeni kıymet
ler elde etmek için kullanmaktır. Şimdi 

bunu bir misale tatbik edelim: 

f 

kıtaın devamı ve 
lngflfzlerl.n İtal -

Bir çiftçinin elde ettiği mahsulü satıp 
---·---··•,..............,-' aldıtı parayı vara yoia harcamıyarak aak-

ya'ya karıı muvat- B. Flandin 11.ması iyi bir ıeydir. Fakat bu parayı e -
!aklyetıerfdlr. B. llnde boşuna tut.rruyarak istihsallttnı art· 

Flanden'I, B . Lavnl'den daha az 1- tıracak yeni bir llet veya vaaıtaya vermesi 
talyan taraftan tel&.kkl edilmektedir. l ve bu sayede gelecek yıl daha fada mah • 
B. Laval'Jn tevkif edllmlo o!dugıına dair sul alrnab hazırlanması v-eya böyle bir aa-

(Sonu J. ııcu sayfada) (Sonu 4. üncü sayfada) 

Mareşal Petain 

Mareşal Petain 

Bir İstişare 

Batı çölünde 

HARP 
ıimdi if alyan 

lopraklar1ndadır ! 
Londra, 15 a.a. - İstihbarat neza· 

retinin tebliği: İngiliz kuvetleri düş
manı Mısır hududunun ötesien süre
rek İtalyan topraklarına girmişlerdir. 

/ngilizler takip ediyorlar 
Kahire, ıs a.a. - Royter ajansının hu

susi muhabiri bildiriyor: Batı çölünde bU
tUn gün fasılasız: ıopçu ve mitralyöz ateşi 
devam etmi&tir. İngili:r.lerin ileri mevzile
rJnin arkasında ingiliı ordusu mlihlm mik
tarda esir ve mllzeme toplamaktadır. İtal
yanlar nevmidane bir mukavemet göster
mekte ve imparatorluk ordularının kendi-

ünvük ve I nhisarlar Vekili 
B. Rail Kar ad eniz 

- Salp tarafından -

Yunanlılar 

AVLONYA 
kapılarında 

Palermo düştü 

Yunanhlar her cephede 
ilerlemeğe devam ediyorlar 
Londra, 15 a.a. - Londra gazetele

ri yunan ordusunun boş durmadığını 

ve parlak bir şekilde başladığı ıeri i
lerleme hareketine devam ettiğini te
barüz ettirmektedirler. 

konseyi 

kuracak 

!erini Mısır topraklarından tamamen çı- Yunanlılar şimdi italyanlar tara -
karmasına mani olmağa çal~aktadırlar. fından tahliye edilmekte olan Avlon· 
İngiliz ilerleyiiindeki çabukluk dolamiyle ya kapılarında bulunmaktadırlar. Di -

Vlchy, 15 a.a. - Havruı bildiriyor: Bu· 
glln saat 11 de toplanan nazırlar heyetin
de, mareıal Petaln bir latlıart meclis kur
mak hususundaki niyetini blldlrmletır. 

Kati ana yaııaya lntlzaren ve bugllnkU 
ııeralt dolayıslyle U7.un mUnakqalara ta
hammUI edemlyecek mahiyetteki eıaa ıs-

1&.hatın yapılmıı bulunduğu bu anda, ma -
reıal, bazı mUtalenlann bildlrllmeslnl 
mUmkUn kılmnk zruıınnının ı;cldll}I tlkrfn
dedlr. 

Bu sebeple, muayyen noktalarda ve 
devlet reisinin talebi üzerine bnzı tavsiye
lerde bulunscnk ve bazı meaullyetıerc i§ . 
UrAk edecek bUtUn sahnlardakl salA.hlyet
tar eahruıtan mUrekkep bir ııtıgart mecllıı 

premılbl kabul edllmlıı bulunmaktadır. 

(.~nnu r ancü uvı,,tfa} ı ğer cihetten Arnavutluk sahilinde ve 

- ---- - - -- --- r.r::onu .~ inr.i ı;::ıvlRtlsı) 

Bu ıtyaat mecllıln kurulması hakkın -
dald kanun metnl, pek yakında neırolwıa
~ Girit' e ıetirilen inıüi:ı malumai 

-

• 



-ı- U L U S 16/12/1940 

f DENİZCİLİK BAHİSLERİ ) 

' 
Denizlere hôkim olan 

Karacabey ovasında 

sular gene taıtı 

Askerlerimize 
kışlık 

hediyeler 

Dünkü at yarışları l 
dünyaya hôkim olur Birçok yerleri sular 

Denizcilik işleri mütehauısı arkadaşımız yazıyor: istilô etti 
Başrnuharr!rimiz, Falih Rıfkı A-ı nin bu zayiat listesi karşısında hiç Bur•a, lG a.&. _ Son günlerde yıiJtan 

tay'ın dUnkü ba'l}'azıaı §Öyle bitiyor- tUphe&iz dişl.,rini gi'cırdatmaktadır· yağmurlardan Mustata Kemalpqa kuaba
du: !ar. Liste doğru olsaydı, Seydi-Bar- ıından seçen Simav çayı !le Karacabey o-

"Afrika harplerinin bir batka der- rani'den Tobruk'a kadar uzanan kı- V8.Bından akan Hanife deree! gene birer 
ai de, bazı sakat hUkümlere rağmen, yılan cehennem! bir çelik ve atef redlk açarak b&Zl yerleri ıetııl etmtye 
denizler hakimiyetinin, denlzaıırı yağmuruna tutan gemilerin İngiliz bqlamııtır. 
fütııJıat seferlerine esaslı bir engel değil, İtalyan olması Hl.zımgelirdi. Valimiz yanında Jandarma alay kuman
teşkil etmekte devam ettiğidir. İngi- Eğer böyle değilse, ya italvan ga- dam oldutu halde ıuların tıUJlııına uğn
lizler, M111r'daki kuvetlcrini bu ha- zetesinin zayiat listesi hayalidir; ya - yan aalıada tetkiklerde bulunmakta va 
kimiyete dayanarak ıUratle arttırdı- hut da İtalyan donanma!l yıpratma ! icap eden tedbirleri almaktadır. 
lar. Gene bu hikimiyctc dayanarak ve zayıflatma harbinde Hasmından j Simav çayının aevfyeai bir metre 20 
adalarını kurtardılar. Gene bu haki- çok ziyade yıpranmıt ve nyıflamış- santim yük•elmlıtır. K .. aba içindeki ge
miycte dayanarak ita~yan yarımadası tır; kati neticeli bir deniz muharebe- dlklerden birini aşan ıular bir mahalleyl 
ile Afrika cephesi arasında, bUyük siyle İngilizleri mağH\p etmek şöyle ııtlll etmtye bafladıfındıuı bazı evler tah
bir harbin zaruretlerine k3.fi, nakli - durıun; Libya'daki italyan ordusu· ıtye edllmtgtlr. tnsaııca zayta.t yoktur. 
yat emniyet ve intizamının teessüs nun sol cenahını himaye edebilmek Hanife deresi de Çeltıkçller köyünde -
etmesine mani oldular. Bir deniz par- kudretini dahi gösterememiştir. kl Haydar gedltlnden bir gedik açmıı ol -
çası, İtalyan yarımadasını, adeta hiç Hakikat şudur ki İtalya, herhangi dutundan Durumbey köyünü ıular totllt 
bir münasebet kalmıyacak kadar, Ak- sevkulceyşle olursa olsun, denize ha- eylemtıtır. 

Yurtsever bayanlarımızın lttlrlktyle 
1 

qkla, cıevkle, bUyUk btr feragati nefisle 
e.zlz topraklarımızın kahraman bekçllerl 1 
askerlerimize kı§lık hediyeler hazırlamak- ' 
ta olan Yardımeevenler Cemiyetine 28.11. 
940 tarihinden sonra teberrUde bulunan 
hamiyetli vatandaşlarımızın tslmlerint D~f

redlyonız. 

As. Fb.° U. Md. Akyazı kereste t'abrlka.ın 
memur ve niU.stahdemleri rna.a§ ve yevmi
yeler inden seve !eve ayırdıkları yirmi dört 
lira dört kuruıu posta ile aınırlarımızdakl 1 

asker kardeıterine kışlık hediyeler hazır -
lanması için Yardımsevenler Cemtyellne 
göndermltlerdtr. Cemiyet bu paranın mu
kabili ole.n lG pamuklu mintan ve 6 çift 
yün çorap hazırlamııtır. 

Karplç'te maden mühendlılert toplan -
tısında kahraman ukerlertmlze hediye ya.
pılmak Uz.ere Yardımı1evenler cemlyctl 
lçln 66 lira 28 kurut toplanarak göncler11-

Y arıfları heyecanla takip edenler 

mtıtlr. Cemiyet bu paranın kareıhğı olan Sonbahar at yarı~larının on ikincisi ol-ı== 
40 pamuklu, 19 yün çorap hazırlannştır. dukça gUzel b1r hava olması dolayuıiyle 1 r-::--------------den!z'deki İtalyan adalarından t<crit kim olmağı becerememiştir. Denizle- /zmir taraflarında seylaplar 

cttifi halde, Avustralya, Hindistan. rin hikimi, gene Nelson'un torunla.. İzmir, 15 a.a. _Son fırtına ve yaıtmur· 
Irak ve Mııır, gene bu deniz h1kimi- rıdır. Bu hakimiyet, Almanya'ya har- lar yüzünden Torbalı, Tire ve Bayındır 
yetinden dolayı, aynı toprak parça- bi belki uzun zaman sonra kaybetti· kazaları araztıertnln bir kıııımı sular altın· 

tatanbuJ allA.h tabrlka.e:ınde.n ıs pamuk- gene fevkaIAde bir kalabalık huzurunda Yurddatf 
lu, 5 çift çorap bedeli olarak 9 lira ııo ku- 1 yapılmııtır. Ekser! kotuların ümit ecll!mi- Mal otoldarunızdan lüzuın.-larıhgibb~ ~iribombiri00ne dbağlıdırahlar.1 Avru- rec•lc!bir. ~aka0t ~uk_haA'kimiyeEt, !taır~-

1 

da kalmııtır. 
pa ar ının r rman s a arının ya, Lı yayı, nı ı dayı, rıtrc yı, Tir 'd"'n alınan blr habere göre kazaya 
tamamen dııında bulunan Amerika, Habeşiatan'ı, İtalyan Somal!sini ve af ue ıa beraber fındık büyüklüfünde 

rue gönderlldltt gibi, Corlu atlA.h fabrika. yen hayvanlar tarafından kazanılması do- auz hiç bir feY harcama. 
ıından da 10 pamuklu bedeli olan l' ura 1 layısJyle bahal mU,terek ve çifte bahla 
poata ne göndertlmlıtlr. güzel paralar vermıatir. 

dominyon ve sömürgeler sanayi mer- müdafaasız bırakıldığı için azptcttİ· ~ 1 ~ d: d llşm ııştür. 
kezleri, bu orduların vasıtalarını sÜ· ği ingiliz somalisini daha cvel kay .. 

1 
° 1 Doğrud&.D doğruya yardımısevenler ce- Birinci ko§U : 

kUn ve 5.zami verim imk3.nları içinde bettirecektir. Harp uzayıp gittiği •• •• miyettne &'elerek teberrUlertnl bırakan va-
hazırlamakta, yeti~tirmekte ve de - takdirde, İtalyanların, o da ara sıra B ug un ku Meclis tandqlar ıunlardır: Satıı koousu idi. Uç yqındak! yeri! y ... 
nizlcrdeki ingiliz hakimiyetini, bol, yalnız bombardıman edebildikleri Bay Ali Nazmi ÖzgUr oo pamuklu, 60 1 rım kan lngiliz erkek ve dlei taylara mah· 
maddesi ve ruhu biribiri kadar mü- Malta'ya mukabil, ingiliz deniz hftki- Bilyük Millet Meclisi bugün aaat ıs de . çift corap, Bayan Aciman 30 pamuklu, ı auatu. İkramtyesı 180 lira, mesafesi 1800 
kemmcl hava filoları ile tamamla- miycti, Sardonyayı, diğer küçük ital- toplanacaktır. 16 çlft çorap, Ludumu köyU 30 pamuklu, metre idi. 

Uluaa.1 Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 

Bulgaristan yolu ile 
ipek ihraç ediliyor 

maktadır." yan adalar\'nı, ha.tt§. Sicilya'yı bile Ruznameye aşağıdaki maddeler dahil- bir çift çorap, Bayan Saadet Saracoğlu Ccyıa.n·ın uzun müddet önde götUrdU ~ 
Falih Rıfkı Atay'ın bu yazısı, in- tehliekye sokacaktır. Bütün bunlar, dir : ao pamuklu, Bayan Samiye Bllgtı•n ;,o ııu koıuyfı geride rakiplerin! g:özllyen Bu- Bursa, (Husus!) - Son gUnlerde 

giliz deniz hakimiyetinin gUzel bir İtalya, Akdeniz'e hakim olamadığı ve Sualler ve iBtiz<ıhlar pamuklu Bayan Hatice Dicle 20 pamuk- at Karaosman·ın Tasviri •on zamaııua yap- Avrupa iharacatı oldukça güçle§mek· 
taaviridir. Bir kıta devleti olan, bina· bilakis ingilizlcr hfıkim oldukları Manisa mebusu Refik lnce'r.in, asker ai- lu, Bay.:n Ayee Sazak yirmi pamuklu, tığı ufak bir hücumla kolaylıkla kazandı. te idi. Çünkü harp dolayısiyle yollar 
cnaleyh , c.I -·ba ziyade kara ve hava or ... için, vukuu mukadder hadiselerdir. lelerine yardım şekli hakk:nda Dahiliye o iki çift çorap, Bayan LernB.D Dlnçb~ Ahmet Kapar'ın Dölal ismindeki tayı her zaman ihracata müsait değildir. 
dularına d ayanan Almanya, denizaşı- İtalya'nın Akdeniz'e h.lkim olama· Vek!lletinden şifahi sual takriri. 10 pamuklu, Bayan Akil Ergüven 10 pa .. ikinci, Kadri Yıkılmaz' ın CeylA.nı üçUncU Mal Um olduğu üzere cvclce 
rı ıı<ımur;:e l eri olmadığı, ve vakit de yışı, Sinyor Musolini'nin İspanyol Tefsirler muklu, Bayan Hatice uzay 10 pamuklu, oldu. Zaman 2,12 dakikadır. Miloterek ba- hUkümetlmizin Romanya ile yaı>-
bulamad '. !ı için, büyUk bir d'Jnanma iç harbindeki bütün fedakarlıklarını Askeri mühendislerle fen memurları Bayan Samiye Özaoy 10 pamuklu, Bay Ah- hla ganyandl 155• plAse sır .. tyle 11~ ve l25 tığı ticari anlaşma piyasamıza çok 
Yapamam1<11·, ister istemez İngiliz de- da sıfıra ı·n~'rmı'ştı'r. ttalya irin bir k. met Narin ıo panıuklu, Baya.rı AteHha özel kuruı ver · 

" LR "' na verilecek iht isas ücretleri hakkında 1 iyi tesirler yapmıştı. Şimdi de Bulga~ 
niz h4kimiyetinc boyun eğmiştir. ideoJoji kavgasından ziyade bir stra· 1204 ıayıh kanunun birinci maddesinin (C) 10 pamuklu, Bay Mehmet Gören eıi 8 pa.- Jk• • k 
Büyük harpte olduğu gibi, bu defa teı·i kavgası olan İspanya har_bi,.bö_y· f:ı1kraı1nın tefsirine dair Başvek.ilet tezke- muktu, Baya.o Firdevs Vardar 8 pamuklu, ıncı O§U : ristanın memnuniyet verici vaziyetin· 
d · ·ı· bl k be · · · d l j den istifade eden tüccarlarımız Avru-a. ıngı ız a u asının çen rı ıçın· lece senelerce sonra kaybe ı mıstır; resi ve milli müdaafa ve biltç:e encümen Dny Tevfik 'l'urn1an 6 paınuklu, Bayan Ne- Uç ve daha yukarı y~ta.kl ve sene zar .. 
de boğulmakta!l kurtulmak için bir Çünkü general Franko, İtalya'nın teri mazbataları , albe Yalman 6 panıuklu, Bayan Atike Ar· tında ko~;.ı kazann1amış hali• kan ingillz pa'ya bu yoldan da ihracata başlamı!t" 
takım siyasi ve askeri tedbirlere, denize ha.kim olamadığını ve o lamı~ da ~ paınuklu, 6 çift çorap, Bay Raif Er- at ve kı~rakıara n1a.hsub ~u. İkramiyesi 300

1 

lar~ır. B~ harek~.t §C.hrimiz~e. bilııa.... 
kombinezonlara ba§vurmu~tur. Bun· yacağını görünce Sinyor Musolini'ye lki.nci. müzakerui yapılacak çevik 5 pan1uklu, 6 çift çorap, Bay Raaım Ura, mcsu.fesı 1800 metre idı . sa ıpek pıyasası uzerıne tesır ıcra et-
lar, alınanların umduğu gibi, İngil - sırtını çevirmiştir. maddel~r GUndUz 6 parnuklu, Day Ekrem Ergün 5 Sto.rtıa beraber öne dü~en Bay Salt miştir. Avrupaya Bulgaristan yolu ilo 
tere'yi çaresiz bırakabilir mi? Bizim Büyük bir deniz devleti ile büyük ı - Devlet konservatuvarı ve Riyaseti- pamuklu 6 çift çorap, Bayan Leman fı pa.· Hallm'ln Abime Poureux ismindeki atı 11 balya ipek ve 135 balya ipek dökün 
fikrimizce bütün bu tedbirler, kom- bir kara devleti arasındaki harpte, cümhur Filirmonik orkeatra~ı urdından muklu, 6 çift çorap, Bay Salt Kıymaz 5 k.oşuyu kolaylıkla kazandı. Uç boy ırerl - tüsü ilk parti olarak gönderilmiştir, 
binezonlar, mukadder neticeyi, ge- donanmanın rolü çol<: büyüktür. İn- verilecek temsil ve konserlcrın ıırıt üc · j pamuklu, Bayan Fatma L.Uy her ay beı aınde Salih Temel'in Batıray'ı ikinci, Alt 
ciktirmekten baıka bir iıe yaramı ya- giliz stratejisi donanmanın bu rolün- retine tiibi tutulması hakkında kanun ll • pamuklu teberru etmekted.r. Bayan Fer - Tatlıgll ' in GUrayağı UçUncU oldu. zaman 
caktır. den her zaman istifade etmiştir; bu, yihaıı ve maarif ve bütçe enciimcnleri ha.o ~pamuklu, 6 çift çorap, Bayan Meb- 2,04 dakika.dır . .?.Iüıterek bahtı ganyan 

İtalya'ya gelince, deniza1ırı ad.ala- harpte de istifade ediyor. ~Uyük m3ı.bataları. rure t pamuklu, Bayan Arife Günen 4. ı 155 kuruş verdi. 
rı ve sömürgeleri olan bu devletin, · türk amiralı Barbaros Hayrettın, çok 2 - Devlet kinini mütedavil ıermayeei pamuklu, Bayan Atike Kay&lıotlu 4 pa· 
ancak, donanmasına güvenerek harbe doğru &öylemiştir: hakkındaki kanuna ek kanun liyihası ve nıukhı, Bayan ı.teltı.hat Taşkıran 1 pnmuk- Üçiinci.i koşu : 
girmiş olması 13.zımgelir; fakat, bu "Denizlere hakim olan dünyaya ha~ bütçe encümeni ma»batasr. lu, Baya.o Nazmiye Altuğ ı pamuktu, Ba- Uç ve daha yukarı yqtak.1 halla kan a-
donaıuna, 10 hazirandan, yani altı ay- kim olur." 3 - Emniyet teskilit kanunwıun 49 un· yan Malik Ongan ı pamuklu, Bay Tevfik rap at ve kııraklara mahsus bir handikap-. 
dan beri, deniz hoikimiyetini temin i· DEN iZCi cu maddesine bir hkra ilivesine dair ka· Atabey 1 pamuklu. Bay İbrahim Karaalı- t.ı. İkramtyeal 450 llra, meıa.tesl 1800 met-
çin, hiç bir harekette bulunmamt§tır. nun llyihu1 ve bütçe ve d biliye encü - me-to~ı-J 13 pamuklu, 6 çift çorap, Şeker- re !dl. Startla beraber Sel numarayı aldı . 

Deniz hakimiyeti iki tür!U temin • h 1 k menleri mazbataları. dek! mamurlar 20 pamuklu, 1 ç!!t çorap, Agağı viraja kadar mevklln! muııataza et. 
edilir: 800.000 kılo to um u 4 - İ11>ençiyarl ve ttbbi mUıtahzarlar Yün çorap hediye edenler: ti ise de Aneze !le boğu~ması neticesi geri 

1 - Fleet in being ıevkülcey§i, ya • hakkındaki l262 ıayılı kanunun bazı mad- Hayırsever bir baya.ıı 10 çift çorap, Ya- k&Idı. Burada Bora ve sava·nın yavq ya-
l " '1 D b ~ d t · 1 d • delerinin tadiline ve yeniden bızı madde-ni sadece donanmanın var ı&ı 1 e. O• ug ay emlZ en 1 sef Yücebq 10 çıtt çorap, Neıtm Erönür vq hücum etttıtı görüldü. Faltat dUz!Ufe 

nanmıa, Damokleı'in kılıcı gibi, her ler ili.veıine dair kanun liyihaıı ve ıdıat 10 çift cerap, Bayan Sıdlka 10 çift çorap, dönerlerken Bora'yı başta gördük. DUz-
an düşmanın başına inmeğe hazır bir Bun~a. (Huıusi) - Ziraat mektebi, y.e içtimat muavenet, ziraat, maliye ve BBl'an Ayşe 10 çift çorap, Bayan Cal1fdu lUğün orta yerinde Sevim VIII. in glızel 
vaziyette, müstahkem limanlarında, Gürıu nahiye merkezi, Karacabey. M Ke- bütçe encümenleri mazıbataları. .f. çift çorap. bir hUcunıla rakiplerini geçerek başı aldığı 
istim üzerinde yatar; hazan çıkar do- mal pa~. İnegöl ve Yt:ni:,ehir kaza mt:t· 1 • 5 - Jandarma teşkilatı i~in yapılacak Bn. Bn. Naztre, Hamdiye önlü, Nevzat ve kuvetıe l'eldli'I J'örüldü. Rakiplerinin 
ıa•ır. Du··..,,,,jıjnın denize çıktığını ha· k 1 · d iraat dairelerinde isletilmekte bınala.r haık:kınıdaki kanun llyıhaıı ve da • S t Mtirflk Ol Gül ü S d t hücumlarına ehemiyet bile vermeden Bay 

'7 .,....- ez erın e ı . . 1. b" .. 1 . ıJb t 1 ona , e gun, s m, aa e , 
bcr alınca hücum ederek tepelemeğe olan tohum teml%leme makinalannda bu· , .-n ıye ve utçe encumen erı ma a a art. Saim Temelli, hayırsever bir bayan, dör- Mustafa Turgut'un Sevln1 VJII 1 gilzel bir 
çalı§ır. itin• kadar 800.000 kiloyu mütecaviz to- Birinci müzakeresi yapılacak der çift çorap hediye etmtıterdlr. birincilik aldı. Tufbay İsmail Hakkı Tek-

Bu sevkulceY11, büyUk harpte, in- bumlu.k bultdayın temizlenip il!çlandı~ı maddeler Bn. Bn. Mediha Mücddlle Çetınoflu, çe'nln Savası ikinci yüzbaııı Rlfat Bayaa-
gilizler almanlara karıı muvaffaki - memnuniyetle haber almmııtır. 1 - Belediyeler imar heyetinin fen i~ Müveddet Arık, Nafta Tezer, Atuniç, Ne· ı hn Bor&n üçüncü oldu. 
yetle kullandılar. Köylillerimizin "ne ekersen onu biçer· !eri te§~ilit~ı dair 3042 sayılı k~una bır zlhe Baooğlu, Semiha, Muazzez Kardeo· Zaman 2,lıi dakikadır. MUete-rek bahtı 

2 - Dilşmaııla katt neticeli bir im- . _, .. il hat da tutarak tohumlarını j madde ıl1ve!tt hakkında kanun li.yıhaıı ve oğlu, Bedia, Ayee, Allye SUnar, Sebile Ha· 1 ganyan ~95, plA.ae ıırasiyle 165, 13:S ve 100 
. ak d . h.k. sın, ıozun ır ' d ·ı· il . b k d" ha muharebesı yapar enız a ı - '. 1 . 'll l d ktan aonra ekmeleri ahı ıye ene menı ma:z: atası. zer, Cemile Cliotay, ?tlelek, Mahire Slpa -ı uru:ı ver ı. . 

mi yeti ele geçirilir. Bu, bazan har- temız eyıp 1 ç a 1 
2 - TclıraI ve telefon kanununun 7 in~ hioğlu, tıısan Kıray, Mihriye Erbllen. U.. •• •• •• 

bin hemen iLlc zamanlarında, bazan iç!n, baırrlane.n bu hrıattan ıliratle iıtifa- ci madd~'.ni~ tadiline. dair ,1899 ıay~lı ": zer, Müzeyyen, na. İhsa.n Sürmell, Muh Dorduncu koşu : 
da bu neticeyi hazırlamak için vaki~ de etmelerini temenni ederiz. nunun bırıncı maddeaıne bır fıkra ıllveaı 'Ua Tuma.y, Bayan Lütfiye, Bay&D Leman Dört ve daha yukarı yqtakt yerli yarım 
kazanmak suretiyle yapılır. Kuvetlı hakkındı kanun liyihısı ve naha cncWneni lkl~er çift yün çorap, Umıt Dlg:ıt bir ba§ .. kan ingiltz at ve kısraklara mabıua han· 
taraf, acele ederek işi harbin ~şın- s· ı . d. .... . mazbataır. hk hediye etmlılcrdlr. 'i dtkaptı. ikramtyeıi 3715 lire.. mesafesi 2(00 
da bitirmek ister; zayıf taraf ıse, e· 1 iVrl men ıregl Radyo evi eliyle: metre idi. 9.,.ıun ve Tuncanın götürdüğü 
vela küçük harp yaparak düşmanın Çağrı Bayan Nebahat Erman 60 pamuklu, 60 ko§uyu gümln en kuvetll favorisi olan Al-
sayı ÜstilnlüğünÜ azaltın.ağa ~e ber- ikmal edildi çıtt ytin çorap, Bay Muharrem Kılıç A> - ceylan da çok geriden takip ediyordu. Nl-
taraf etmiye çalııır. Bu ıcvkulccyıi, • Maliye encümen! bu' gün umumi heyet dın. 40 pamuklu, 8 çift yün. corap, bir baı•- tekim bu hatasının cezasını da c;ekU. Olgo · d · Edime, (Huıust) - Silivri limanında ._ 
1904-05 Rus - Japon harbın e, Japon· lçttmaından sonra toplanacaktır. 1 hk. ııe Alceylanın gerllerde birlbirinl bekle -
lar muvaffakiyetle tatbik etmitler; inşa edilmekte olan mendirek ile 200 met- Devrim okulu beıtncl sınıf talebesi 7 meıinden fırıat bulan Bay TalA.t Atcan'ın 
Çarlık donanmasını evel~ zayıflat- reden fazla uzunlukt&ki rıhtım tamamlan~ • Dahiliye encümeni bugün umumi he- ki • l!t yü bl b 1 k ceıuru tRm zamRnında hUcum ederek öne 

h panıu u, -s ç n çorap, r 8§ ı . 
mıqlar; sonra kati neticeli iki mu a- mıştır. Şimdi limanm içi temizlenmekte· yet tçtlmaından ıonra toplanacaktır. İ geçmesi Alceyırı.nın jokeyi Davutlun akh-

'l Ankara stlklA.l okulu sınıf dört tale .. 
rebe ile mağlQp etmişlerdir. dir. Yakmda mendirek ve rıhtımın küşat • lrllllt mUdataa encümeni bugün umumt k1 b 01 baoın.a getirdi. Fakat çok geç kalmıştı. 
Aynı uıtulü, alınanlar 1914-18 har- re1;mi yapılacaktır. besi 15 pamu u, ır çift çorap, Ankarı:ı cesur kola;>·lıkla birinci geldi. Alceylan 

Havluculuk Kooperatifi 
kurulduktan aonra 

Bursa, (Huau > - ehrimizde ku
rulmuş olan havlu kooperatifi ve ha,.. 
lu standardı kendi sahasında çok fay
dalı olmuştur. Bu, piyasada yapılan 
tetkikler neticesinde anla11lm1~tır. 

Fakat gene piyasada yapılan bu tet. 
kikler neticesinde öğrenilmiştir ki 
bazı kimseler tesbit edilmiş olan hav
lu tipleri üzerinde hileler yapmıya 
kalkmışlardır. Ticaret odasının müte
adit araştırmalariyle bu gibi kim.seler 
derhal tesbit edilmiş ve ihtardan ha
fif para cezasına kadar ihtar mahiye
tinde cezalara tevessül edilmiştir. Ti
caret odası bu halin tekerrür ettiğini 
gördüğü takdirde da!1a ağır cezalar 
venniye mecbur kalacaktır. Çünkü bu 
bir memleket işidir. 

fzmir'in ihracatı 
İzmir, l:S a.a. - Ticaret odası taratın.

dan hazırlanan bir lstatısttte göre, son on 
gün zo.rfında llma.rıımızdan dış memleket
lere 6943373 lira kıyn1etlnde 196~ ton muh
telif mahsul ve 27512 lira kıymetinde 288 
bq muhtelif cins hayvan ihraç ed.J1mlıttr. 

Çiftç!lere tohumluk buğday 

İzmir, 15 a..a. - Ziraat Bankuı tara• 
tından mülhakat çiftı;tlcrtne ılmdlye ka .. 
d!ll' yarım milyon. kilo tohumluk buğdq 
tevzi edllmtıtır. Tevziat& devam edilmek
tedir. 

binde ingilizlere karşı tatbik etmek heyet içttmaından ıonra toplanacaktır. Devrim okulu ikinci sınıf talebesi 5 pa· ı ancak lklncl olabildi. Yarım boy geri.sin. 
istemişlerse de Fleet in being sevkul- - -- • Arzuhal encümeni bugün umumt he.. muklu, iki çift çorap, İaınet İnönU ikinc! den GUlcan UçüncU oldu. Zaman 2,54 da- r·----·------·----....... 
ceyşi karşısında muvaffak olamamıt- Muratlı' da Köy Müzesi yet tçtımaından ıonra toplanacaktır. ~nıf tale~sı ~ pan~uk~;,;.2 çlftö çorap, klkndır. Mllşterek bahtı ganyan 440, pll- ı 
tardır. Edirne, (Hususi) - Muratlı'da Ebedi arsus po a m vezzıı met zer on ıe aJrRslyle lSO, ve 12~ kunıı verdi. 

Bu harpte, italyan donanması da, Şefin aziz hatırasını taşryan bir binanın • Divanı muhaaebat encUmenl burUo. ıa,.. çift yün. çorap, Hüseyin İattklAl okulu i .. 
•• fi tma h ı· ·ı ıi ı·r· bazı ı klara at ıo da toplanacalıtır. kinci 11nıf talebealnden 11 çift yün çorap, B"•ı'ncı' ' ·o~u .• galiba evew yıpratma, ve zayı a köy müzeloi a ıne ı ra ı .,.ın r ı '1' H :ı 

• onra kati neticeli imha muharebe- baelanmıc;ıtır. Bu müze, Muratlı için bir Merzifon. orta okul talebesi ve öğretmen-
• ı ı •• amuklu 2 tft r p Gelibolu ilk Be ... inci kocııu kuvet ko3usu idi: Uç ve siyle Akdenize h'.ikim olmağı dü~ün- ıru • h t r er "" P • ç ço a • ' ' 

"k h d kıymet taııyacak ve tsı 8 ıranm ıere - ( H p K 1 ı okul ikinci aınıf talebesi 1 pamuklu, 2 daha yukarı yaştaki yerli haliskan in8'iliz 
müştür; fakat tatbı at sa asın a, ti menkibesini ıelecek neıillere bir kah- • • • ongre erı çift ytııı çorap, GöynUk Nurt Emlrotlu at ve kısraklara mahsustu. İkramiyesi 450 
"İtalya'da bir mahal'' de yapılan he- ramanlık destanı h11linde aıılıyacak duru- Cahtt Emir ı pamuklu, 2 çtft çorap, Zon- llra meıafes.i 2000 metre idi. K~uya ka -
"'P• Akdenı'z çaroısın.a _uymamı•tır. 1 1 D · ·ı y t · ·ıı· _. -ı T ma konulacaktır. DUn aldıtımız tel~aflar, Ordu, Antal- guldak Kelik okulu to.lebesl 10 pamuklu, yıt ı o an estıyar ı e a agan yarı~ ı..- -

Birkaç gün evel, bır ıtal~a~ gaze- ya ve Kütahya merkez kazaları Cürnhuri· 2 çiıt çorap, Ankara Gazi mcırkez ilk oku- rfil< etmediler. Diıi;erlcri arasındaki koşu 
tesi, italyan - İngiliz h~_rbını~ altı Adana' da ekmek fiyatı yet Halk Partisi kongreleri toplanarak lu talsbe•I 7 pamuklu 2 çift çorap, Amasya çok ıtüzel oldu. R<>manı ıtartı iyi ılan Ka-
aylık bilançosu olarak fOylc bır he- ruznamelerlnde bulunan maddeler üzerin· belediye doktoru k1zıan 6 pamuklu, 2 çift ranfil'in elinden derhal numarayı aldı. Ve 
sap neşretti: Adana, (Hususi) - Selihiyettar de müzakerede bulunmuşlar ve idare he· çorap, Cahit Özgener İstanbul kollej taıe... a.ş.aıj;r viraja kadar önde ıitti Karanfil ya-

7 ingiliz zırhlısı, 3 ingiliz tayyar.e lardan aldığım mal Uma.ta göre, buğ yetlertnl seçmlelerdlr. beein.den 3 pamuklu, 3 çorap, 3 eldiven, vaı yavaş kendisine yakla1arak virajı ka-
gemisi, 25 denizaltı gemisi. 28 lngı· day fiyatlarının teferrüü üzerine A Bu toplantılarda partlll!er muhitlerini Albayrak tık okulu ıınıt '· talebeılnden fa kafaya döndüler düzlüğe ıeçer geçmez 
tiz kruvazörü, 3 muhrip hasara uğra- danada ekmek fiyatlarına zam yapıl - aIA.kadar eden mevzular üzerinde vesamtmt 12 çift çorap, 1 yün eldiven Ankara Dev .. Karanfil'in Romanıı'ı ıeçerek önde ıetdi
tılmış; ması mevzuubahis değildir . Esasen bir hava tçtnde görUımeler ve büyükleri- rtm ilk okul ıın1f ~. ıube D. taıebeııılnden ti ıörUldü. Ve Bay Ahmet Atman'ın Kı -

13 ingiliz muhribi, 19 denizaltı ge.. 13.5 kuruşa satılan ekmek, buğdayın mize karıı duydukları ıevgt ve saygıyı te- 3 çorap, 8 eldiven. İıtlk.lll ilk okulu sınıf ranfil ismindeki atı iki boy ara ile güzel 
misi, birkaç kruvazör batırılmış; k · U 1 ytt etmlılerdlr. • talebeel 2 çorap, 2 eldiven, bir yumak ve rahat bir birincilik aldı. Bay Sait Ha -

h ğ sekiz uru§ hesap edilmesı zer ne • 
Böylece patırılan veya asara u • • • • yün. timin Romans'ı ikinci yarım boy &"eriıııinde 

ratılan ingiliz gtmilerinin sayısı 73 ~ narh görmüştü Bazı fırıncıların zam Son dakikada bir hayırsever bavan 10 eene Bay Ahmet Atman'ın Özdemir'i Uçün-
. T ı ı · asli naza d'kkate alınını Çankırı, (Hususi) - Çerkeş ve II- , baliğ olmuş; 700 ıngı ız tayyaresı ta ep erı rı ı • C H P .. k 1 ! pamuklu, Devrim ilk okulu ıınıf 5. ıube A cü oldu. Zaman 2,17 dakikadır. Milıterek 

düşürülmüttür. yacaktır. gaz kazası · · artısı ongre er babiı ganyan 150 plise oıraaiyle 135 ve 140 
Bu rakamlar doğru mu? ltalyan valimiz ve parti başkanımızın riyaset- talebeıtnden '·çorap, 4 eldiven, bir baf -

gazetesi, kendi zayiat listelerini de Ç ku k k 1 !erinde açılını•, kongrede hesabat, !ık, Devrim ilk okulu talebesinden 6 pa- lruruı verdi. 
k k u rova ır Otu arı • k b. muklu, 2 çift çorap. A 

neşrctıeydi, bir mu ay~s; yap~ Adana, (Husus!) _ Adana beden bütçe ve dilekler tetki ve tes ıt e ltıncı koıu : 
imkanını bulurduk. lngılız zayıatı dilmit ve 1<>nra idare heyeti seçil Cemiyetin mekteplere datıttıilı yünler- Dört ve daha yukan yaıtaki haliı kan 
hakkındaki rakamların doğruluğunu terbiyeoi müdUr!UğU Çukurova kır ko· mittir. le talebemiz çorap, eldiven, bqlık örmek- incili. at, kıorak ve idiçlere mahouı çalı 
kabul etmek için bir kara gömlekli tularının proğramını tanzim etmit ve tedtr. Atelyede hazırlanan eıya peyderpey manili bir koıu idi. İkramiyesi 300 lira, 
faşist kadar hüsnüniyet ve inanç göa- hazırlıklara başlamıştır. Koşular bir 1evkedllmektedlr. meaıleoi 3500 metre idi. Kaydedilen hay-
terdi"imiz ha'<le, hadiseler bizi tek- ay devam edecektir. Çukurova yolları vanlardan yalnız Ta•pınar katmadı. Diıier-

~ Ad (H t) ç k da Memleketten yardtmlar • zip ediyor. Bu kadar gemisi hasara ana, usus - u urova !eri ıraaındaki koşun çok heyeCQlllı oldu. 
uğrıyan veya batan lngil!ere, ha.la Çankırı' da sığınaklar kara yolları inşa faaliyeti her sene - AAkerlerlmlze kıtlık armaaanıara dair Yarı1ın ortalarına kadar aıatı yukarı be -
Akdeniz'e h3.kimdir. Seydı-Barranı.. Çankırı, (Huıuai) _ Hava taarruz- den daha hararetlidir. Adana • Kozan, dUn Antalya ve Trabzon'dan aldığımız tel- raber giden hayvanlar arasından Komisar-
den ricut eden italyan orduaunun ıol tarından halkın korunması için ıehrin Adana • Feke - Saimbeyli, Toprak1"a- gratlar, tık parti olarak Antalya'da 8800 J1n aradan styrıldığı ve rakiplerini yilı meL 
yanı ve gerileri, İngiliz gemi topları- muhtelif umumi mahallerine ve mey· le - Osmaniye, Adana - Karataş yol • pamuklu ve Trabzonda bin kllııur muhtelif re kadar açtığı ıörüldiL ArtıJı: Komisar -
nın ateşiyle altüst olmaktadır. ~.r~~- danlıklara 50 kişi alabilecek aığınak • !arının tamir ve intaatı bu mevıim I· yünlü eıya toplandıiltnı vı allkadar ma- lm tutulmuına ihtimal verilmiyordu. Fa • 
ziyan! ordusunda harbeden bütu~ •inde bitirilmiı olacaktır. ilamlara tevdi edl!dlfln! bildirmekte tdl. kat ıondan bir mania ovel rahat rahat ıe.-
italyanlar, Popolo di Roma gazeteıı· !ar kazılmaktadır. • 

Daktilo alınacak 

Türkiye Cürnhuriyet Mer • 

kez Bankasından : 

Asgar! lise tahsili görmüş ba
yanlardan daktiloya hakkiyle va
kıf bulunanlar arasında müsaba
ka imtihanı açılacak ve lisan bil
gisi tercih sebebi olacaktır. 

23 / 12/1940 pazartesi günü ya-

l
j pılacak olan imtihana girmek is
i tiyenleri 17/12/1940 tarihine ka

dar idare merkezimizde memu -

1 
rin servisine müracaat ederek ve
sikalarını tamamlamaları lüzu -
mu ilin olunur. '---·-....................... ./ 

len Komiıarjın jokeyi Bayram maniden 
ıeçerken düştü. Arke.dan ıelen Dandi bu 
vaziyette rahat bir ko~u alaca&-ını z:annet -
ti iae de Komisarj'ın ahır arkada~ı Tom -
ru'nun kuvetli hücumlarına müşkü15.tla 

mukavemet edebildi. Maamafih yarım boy 
ara ile ko~uyu kazanmıya muvaffak oldu. 
Tomru ikinci oldu. Yarı1 ta koşan Ce!l&i da 
yanhılıkla p3rmakhklardan athyar~k jo -
keyini düşürdü;;ünden kO$Uda üçüncü bi -
le olamadı. Zaman 3,11 dakikadır. llüşte

rek bahis ıanyan 160 p~i~e sıraslyle 12.5 
ve 170 kuruş verdi. 

U,üncil ile dördüncü koşular arasın<la
ki çifte bahiste Sevim • Cesur kombine ... 
zıonu bir liraya mukabil 54 Hra verdi. 
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i DIŞ POLiTiKA j 
\. ............................................... . 

Laval'in azli 
Viıi'den verilen habere göre, 

Ba§vekil muavini ve Hariciye Nazı
rı Piyer Laval Mareşal Petain ta
rafından azledilmiştir. Bu azil key
f;yeti mareıalın radyoda okunan 
bir beyannamesinde fransız halkı -
na şöyle izah edilmektedir: 

"Me• 1lelcetin menfaatlerine uy • 
gun olacağına hükmettiğimden La
val'in kabineden çekilmesine karar 
verdim. Bu karar bugünün dış siya
set sebepleriyle verilmiştir." 

Beyannamede mareşala Laval'~ 
halef olarak gösteren kanunu esası 
maddesinin ilag edildiği bildirildik
ten sonra, bu kararın Almanya ile 
Fransa arasındaki münasebetler Ü· 
zerinde bir akis uyandırmıyacağı 
ili.ve edilmektedir. 

Petain'in bu kararı ve kararı bil
diren beyannamedeki ifadenin ka
tiliği ve hntttı şef, muhterem mare
§alın, Fransa'da V!lZİl;'etc h~im ol
madığı ve Laval'in elınde hır oyun
cak vaziyetinde bulunduğu hakkın
daki bütün dedikodulara nihayet 
vermelidir. Lnval, Fransa'nın su
kutundan sonra kurulan reJımın 
direklerinden biri gibi görünüyor
du. Filhakika bu rejimin kurulma
siyle Başvekil muavinliğine ve bi· 
raz sonra Baudoin'in çekilmesiyle 
de hariciye nazırlığına geçen La
va], aynı zamanda Petain'in halefi 
idi. Binaenaleyh eğer mareşal, La
val'i azletmezden bir gÜn evel öl
müş olaaydı, başvekil muavini Fran· 
aa'nın mukadderatını idare edecek 
bir vaziyete geçecek, yani Petain'i 
istihlaf edecekti. 

Bu sansasiyonel haber karıısın • 
da herkes Petain tarafından veri • 
len bu kararın tümul ve ehemiye
tini sorup araıtıracaktrr. Filhakika 
nıare§alın beyannamesinde Lava· 
lin azline amil olan düşünce açık 
olarak ifade edilmektedir: Mareşal 
Petain diyor ki: 

"Bugünün dıt siyaset sebepleri 
dolayısiyle bu tedbiri almıya ka
rar verdim." 

Laval'in de Almanya ile sıkı bir 
itbirliği siyaseti takibine taraft?'r 
olduğu bilindiğine göre, bu azıl
de Viti hükümetinin Almanya'ya 
kartı siyasetinde bir tebeddül miı. • 
nası sezilebilir. Galip ihtimale gö
.re Petain de böyle bir şüphenin U• 

ya'nacağını anlamış olacaktır ki 
beyannamesine sıkıtıırdığı bir cüm
le ile bu §Üpheyi izale etmeğe ça· 
hfJtlııtır. Filhakiko. mııTe~l diyor 
ki: 

AIDu kGı-ar manya ile olan mü-
nasebetlerimiz Üzerinde hiç bir 
alda uyandınnıyacaktır." Bu cüm • 
lenin manasını şöyle anlamalıdır: 
Almanya'ya kartı takip ettiJimiz 
siyasette bir değiıiklik olmıyacak
t.ll'. 

Mareıalın bu .özlerinde tıamimi 
olduğuna ıüphe etmek için ortada 
bir aebep yoktur. MalUındur ki Pe· 
tain, prensip itibariyle Almanya ile 
iıbirliğine hazır olduğunu ifade et
miştir. Bu siyaset değiımiyecek. 
Esasen bugünkü ıartlar altında de
ğiımeaine imkan da ta~avvur edile
mez. Fakat Petain'in tasavvur etti· 
ii iıbirliği ile Laval'in, itbirliği 
hakkındaki telakkisi arasında bü
yük fark olduğu da muhakkaktır. 
Söylendiğine göre, Laval bu işbirli
ğini, Almanya'ya fransız donan
masını teslim etmek ve fransız mÜs• 
temlekelerinde almanlara üsler 
vermeğe muvafakat etmek derece
sinde ileri götürmüştür. Halbuki 
Mareşal Petain, işbirliğini böyle 
anlamadığını &Özleriyle ve hareke
tiyle anlatınıı bulunuyor. Fransız 
devlet reisinin işbirliğinden anla
dığı, 1904 itilafının imzaaı üzerine 
kurulup da Almanya'ya karşı bir 
cephe birliği manasına delalet eden 
İngiliz fransız tesanüdü siyasetine 
nihayet verileceği, yani Rouvier'in 
ve Kayyo'nun tavsiye ettikleri bir 
alman • fransız politikasının taki
binden ibarettir. Büyük bir Alman
ya'mn Avrupa'da hakim vaziyeti 
karşısında artık 1904 antant kordi
yal politikasının Fransa için tehli· 
keli olacağına inanan fransızlar 
çoktur. Ve eğer Almanya bu §art
lar altında Fransa ile iıb!rliği yap· 
mıya hazırsa, belki de devamlı bir 
anlatma temini mümkündür. Fa
kat Almanya'nın bunu yapacağı 
çok !>Üphelidir. Galip ihtimale gö
re, Almanya bin senelik "Fran~a 
meselesini" halletmeğe te§ebbus 
edecek ve fransızlar kurtulu§larmı 
İngiltere ile işbirliğinde arıyaca~· 
lar, yani de Gaulle'e dönmeseler bı
le, de Gaulle'ün politikasına döne
ceklerdir. Fakat bu istikbalin ve 
büyük ölçüde İngiltere ile Alman
ya arasındaki mücadelenin inkişaf 
tarzına bağlıdır. Şimdilik emniyet· 
le şu söylenebilir lti, Laval'in sultu
tuna sebep, mareşal ile aralarında 
tebarüz eden ihtilfıftır. Bu ihtilafta 
İngiliz mukavemeti ve ltalya'nm 
hezimeti Petain'in kanaatini takvi
ye etmiştir. 

Bununla beraber, Petain kendi 
anladığı manada Almanya ile İ§bir
liğine taraftar olduğun.u Fl~ındin'i 
hariciye nazırlığına getırmesıyle de 
ispat etmi§ oluyor. Filhakika Flan· 
din sağ cenah zümreye mensup o· 
lup B. Hitler'in takdirkarı olarak 
tanınan bir fransız politikacısıdır. 
Münih anlaşmasınm imzası Üzerine, 
B. Hitler'e bir tebrik telgrafı gÖn· 
dermek suretiyle, harici politikada· 
ki durumunun ne mer.kezde oldu • 
ğunu o zaman anlatmış bulunuyor· 

ALMAN 
İşgali mi? 

( B•ıı 1 incı sayfada ) 

terenin vaz.ifesi İtalyanları şimdiki 
hayatlarının esası sarsılıncıya kadar 
vurmaktır. 

Londra, 15 a .a. - Bazı gazeteler 
Amerikan menbalarından aldıkları 
haberlere atfen yakında Hitler ile 
Musolini arasında yeni bir mülakat 
yapılacağını büyük harflerle ilan et· 
mektcdirlcr. 

Daily Express'in Ncvyork muha -
birine göre iki diktatör Münih'te bu
luşacaklar ve kendilerine von Rib -
bentroJ) ile Kont Ciano refakat ede
cektir. 

Bu muhabir ~öyle demektedir: 

"Avrupa'da bitaraf bir hükü
met merkezinden Amerika'ya g~
len haberlere göre Hitler erkanı· 
harbiye reisi Kcitcl'de~ bir rapor 
almıştır. Rapor'da Hitler için es
ki müttcfilcinden ayrılmanın sı
rası geldiği kaydedilmektedir." 

Nevyork'tan verilen haberlere ila
ve edildiğine göre Hitler - Musoli
ni mülakatının yapılmasını Duçe ta
lep etmiştir. Duçe İtalyanların kara
da, denizde ve havada uğradıkları he
zimetler dolayısiyle memlekette hu
sule gelen galeyandan korkmaktadır. 
Hitler ise tahakl:ümü altındaki mem
leketlerde İtalyan hezimetlerinin bı· 
raktığı akislerden dolayı endişelidir. 

Daily Exprcss diyor ki: 
"Musolini'nin sendelemesine sebep 

olan darbelere ait haberlerin her ta
rafa yayıldığından emin olabilirsi -... 
nız. 

Bir amerikan gazetesinin 
ltalya için gördüğü 

tehlike 

Londra, 15 a.a. - Nevyork Herald 
Tribune gazetesi İtalya için hezime
tin en iyi çarei hal ol~uğun~ v~ bu 
memleketin muharebenm netıcesı ne 
olursa olS'Un kaybedeceğini kaydet· 
tikten sonra şöyle demektedir: 

"Musolini bir çıkmaza sapmıştır: 
Askeri hareketin bir felaketle netı
celenmesine mani olmak, aynı zaman 
da kendisini de kurtarmak için Mu
solini'nin alman ordusunun yardı -
mını istemesi mümkündiir. Eğer bu
nu yapacak olursa, faşist rejimi son.a 
ermiş ve kendisini:ı de. s?"u gelmış 
demektir. Bizzat Hıtler ıçın de mese
lenin halli naziktir. 

Alftlanlar Mu.olini'nin sukutuna 
mfuti olamazlar. Fakat ltalya·ya mü
dahale ettikleri takdirde netice bu 
olacaktır. Bu macera belki çamur ve 
ihtilal içinde bitecektir. Bu muh~re
bede dahili cephe tetkike daha zıya
dc lAyıktır. 

Almanya, ltalya' dan endişe 
duymuyor 

Berlin, 15 a.a. - (D.N.B.): Paz~r 
nüshasında (İngiliz htilyası) başlıgı 
altında neşrettiği bir makalede Völ 
kiacher Beobahter gazetesi, Mısır çö
lündeki harekatı tetkik etmektedir. 

"İngilizler Afrikada sevkülceyş ba
kımından ne kazanabilirler? Acaba, 
kendileri, askeri mütehassıslarının 
Libya - Mısır hududunu aşmak sure
tiyle iaşe yollarını uzatmaktan başka 
bir şey yapmadığını iddia ettikleri 
Graziani'den daha fazla bir şey mi 
yaptılar ? 

Henüz hudutlarına bile varamadık
ları Trablusta ingllizlcr ne yapacak -
]ardır? Burada, geçen ilkbaharda 
Narvik fiyorunda Andaİsncse yaptık· 
tarı ihraç hareketinde olduğu gibi bir 
prestij muvaffakiyeti elde edebilirler. 
Aynı gazete İtalyanın harpten evel

ki seneler zarfında pek çok şeyler yap
tığını kaydetmektedir. Bunun içindir 
ki ingilizlcr italyanların alınanlardan 
evet yorulacaklarını zannetmektedir • 
ler, Halbuki Somalinin işgali onlara 
bunun aksini isbat etmiştir. Acaba in
gilizler İtalyanların ezilmesine alınan
ların seyirci kalacağına hakikaten ina
nıyorlar mı? Filhakika bu son zaman
lardaki İngiliz propagandası Alman -
yanın italyan - yunan ihtilafına karış
madığını ileri sürerek Berlinin İtal
yanların yalnız başına bocalamasına 

göz yumacağına inandırmıya çalış -
maktadır. 

Halbuki Almanya, askeri sahada ta
mamen realist bir düşünce ile hareket 
etmektedir. Alman noktai nazarına 

göre Yunanistan ve Mısır hadiseleri 
hiç bir veçhile endişe verecek mahi -
vette değildir. Bu kanaat İtalyanın 
harp kudreti hakkındaki bilgiye isti
nat etmektedir Fransa muharebesi es
nasında askeri hftdiseler hakkında al
man hiikümetinin isabetini hatırlıyan 
bazı İngilizlerin vaziyeti, hakikatte ol
duğu gibi görmek imklinına malik ol
duklarını zannetmek isteriz.,, 

du. Ancak Flandin, Lavnl gibi sinsi 
ve entrikacı bir politikacı değildir. 
Bununla beraber, yeni hariciye na
zırının da Lava] gibi, fransız dış 
politikasının inkişafında bir merha· 
le t~kil edip etmiyeceği, bir taraf
tan Almanya'nın Fransa'ya karşı 
takip edeceği siyasete, diğer taraf
tan ve daha büyiik ölçüde de İngi
liz - alman mücadelesinin neticesi
ne bağlı olan bir meseledir. 

A. Ş. ESMER 

U L U S 

İTALYA'DA 
bozguncular 

(Başı 1. inci say/ada) 

yapılacağını söylemekle ııüphesiz hükü • 
metin hissetmekte olduğu endişeyi izhar 
etmiş bulunmaktadır. İtalyan ınağlıibiyotıi, 
fa.şist hüklimeti için birer tehlike teş'kil e
den bazı hainlerin ve renksiz insanların te
sirine atfolunmaktadır. Bu meyanda La -
voro Faşista gazetesi ezcümle ııunları yaz
maktadır: 

"Bu harp esnasında İtalyan halkının or
ta.sına bir smıf tam bir vatan haini çıeh -
resiyle ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bir 
vatan haini muamelesi yapılmak suretiyle 
bu sınıf, tereddütsüz ve merhametsizce im-

Batı çölünde 

.HARP 
ıimdi ilalyan 

topraklar1ndad'1r ! 
(Başı 1. inci sayfada) 

motörlil İngiliz kuvetlerinln hat ba1ından 1 
uzak olmaları raporların eüratle alınmaııına 
mani olmaktadır. Bu suretle hS.diseler dai
ma en &On haberlerden daha ileridedir. Bü
ylik muharebenin altıncı günü Mıtıır ile 

1 HARBE 
DAİ R 

Harekatın 
politikaya 
tesirleri 

Libya arasmdaki hudut üzerinde çok şid- ' A il ı., 
detti mu!ıarebelere şahit olmakta ve batıya rnavu UK a 

ha edilecektir. doğru ingiliz tazyrkı tam hamlesiyle devam 
Popolo d'İtalia gazetesi de bug\ın evci- etmektedir. ı· ngilizler, itnlyanlan Mısır 

ki neşriyatının aynı merhametsiz şiddeti Şiddetli muharebeler İtalyanlar tarafın- toprakll\rından koğup da 
göstermiştir. dan Libya hududunda hazırlanan istihkS.m- İtalyan toprnklarmda harbettik-

Popolo di Roma çok kuvetli bir feryat- lar etrafında cereyan ediyor. Bu mevzile- !eri sırada, Arnavutluk'ta dıı yu-
name neşretmcktedir: rin ingllizler tarafından bugiln yapılan ta- nanlıle.r mütemadi ve muvnffaki-

"Bozgunculuk zihniyeti kati ııurettc ter- arruz şiddetinde bir taarruza göre hazır- yetli il-erlemcler kaydetmcktedir-
kedilmelidir." landı~ı anlaşılmaktadır. Libya hududu ya- ler. Arnavutluğun mühim bir kıs-

-!-

Laval'in 
azlinden 

sonra 
(Başı ı. incı say/11da' 

haberleri teyit eder mahiyette hiç bir h&-

ber gclmcmlııtır. 

La Sulsse gazetestnln Berlin muhabi
rinin blldirdltlne göre alman hUkUmet 
merkezindeki siyasi mah!lller fransız hU
kUnıetindckl tcbeddUller hakkında mUta
lea yllrUtmekten imtina etmekte ve çok 
ihtlyatkAr bir hatu. hareket ittihaz etmlı 
bulunmaktadır. 

Dahili siyaset sebepleri 
Viclıy, ıs a.a. - Havas ajansı bildiriyorı 

Mareşal Petain dün radyoda B. Laval'iıı 
hariciye nezaretinde B. Flandin ile de· 
filitirildiğini ve kendisine halef olarak B 

Laval'i gösteren kanunu esasi maddesinin 
iptal edildiğini bildirirken: Mısır'dakl vaziyet halakınıda ncşrolu - kınında bir tek yol mevcuttur ki bu yol mı fimdi yunan işgnli altındadır. 

nan resmi haberler çok kısa ve tefsirsiz - Adrivatik sahilinde A)·a. Saran- "Bu kararı, yilkıek dahlli siyaset sebep. 
dl·r. Vakıa Sidi • Barrani'nın İngilizler e- İngiliz donanması tarafından bombardıman ~ 

. r d di limanının &imalinde bulunan leri dolayısiyle ittihaz etilin,, demiştir. l ·ıne .. e,.mrk suretıyle tecelli eden vaziye- edilmiş ve ingiliz tayyarel erı tara ın an 1 
" " Palermo limanının da düı?tÜğÜ Londra, 16 a.a. - Royterlıı diplomatik 

ti kabul edilmekte ise de buna dair hiç dn gece ~ndüz bombardıman edilmekte- ' bildirilmekte~ir. Yunan ilerleyişi, muhabiri yazıyor: 
tafsillit verilmemekte olduğundan ahali a- dir. Şi~e şeklinde olan ve hafiye geçidi . l . f 

Himara şehrine doğnı ın tışa et-
rasında şuradnn buradan duyulan ba:zı l'l!a- ismi verilen bu yol üzerindeki Graziani or- ı mektcdir. Bu §elırin cenubunda Mareşal Petaln ne B. Laval araamda, 
IWI!at çok hnrarctli tefsirlere yol açmak- duları birkaç ay evci Mısıra girdikleri za- şiddetli muharebeler olduğu mu- B. Laval'in baıvekll muavinliğinden ve 
tadır. Bu pek dar çerçeve içinde bile aha- man ingiliz topçusunun en şiddetli darbe- hakkaktır. lşin garibi ıudur ki, muhtemel olarak devlet reisi halefllğ1n.
li memleketin içine dü~mliş olduğu mfü;kul sini yemişlerdir. Bugün rieat etmekte olan 'ı aııhil mmtakasm:lıı cereyan eden den azlini intaç etmek suretiyle vukua ge-

·yetl l:avrıyacak derecede malümat sa- hakk ..1~ h u tam ve vazı siyah gömlekli ve Libyalı kuvetler de ingi- bu harlı.-, Adriyatik'te bulunan len tını bir ayrılık ın...,. en z 
hibldir. l' ·ı 1 h k · 1 d d - ·1 İtalyan donanması, hiç bir yar- WI maUlmat yoktur. Fakat mareıaı Pe-Bazl "ıtalyan gazetelerine göre.. faşist 1 ız ı er are etın ur urmaEr.t ve mevzı c· 

1 
IU ..... 

. . hk' 1 1 k k d'' . . dımdn bulunamamı~tır. Bu de- taln'ln bu aynhğı l tın ııera ve uunU y .. 
rilesası, fa:sizm rejiminin bidayetlcrindc' rını ta ıme ça ışır ar en ·en ı.erını ta: nizde İngiliz filosu bulunmadığı- parken kullandıg-ı tarz, ıılyasl olmakt.aıı 
muhtelif usuller ve vasıtalıırla intizamı kip cde:ı İngiliz kıtaatından aynı darbeyı na göre herhalde İtalyan filosu ziyade ııahsl bir anla§mazlığın mevcudly .. 
muhafauya me:nur edilmiş olan genı; fa - yemektedirler. 

İngiliz ve yunnn tayyarelerinin tini göstermektedir. 
şist t~kil:itının reisleriyle temaslara baş- lngiliz hıralınm tebriki hücumlarından çekinmektedir. 
laınışlardır. Matbuatın bir kısmı da vazi- Londra. 15 a.a. - R"uter: Kırat, Fakat incilizler, onları mahfuz Filhakika, B. Laval ınaildbiyeti mllt .. 
yetin chcmiyetini ııalclamam:ıktadır. Orta Şarktaki İngiliz lmvetleri Baş- bulundukları limnnlarda da ya- aikp nezaret mevkiine ceçeliberi, muhte -

"Millet için de faşist lhtilii.li için de kumandanı general \Vawell'e şu tel- kalayıp İ§lerini görmektedirler. lif idare ıubelerinde devlet memurlarmm 
büyük imtihanla karşılaşmak zamanı gel - grafı göndermiştir: Nitekim, bizzat dünkü İtalyan nasp ve tayinini, kendi üzeri.ne alan emir· 
miştir. Bazı şahıslar, bozguncu lisaniyle "Garp çölündeki zaferlerd~n dola- tebliği İngilizlerin Napoli'yi bom- namelerle ıııhst vaziyetini durmadan tak-
konuşmaktan çekinmemektedirler. Bunla - yı kumandanız altındaki bütün ku- bardıman ettiklerini ve orada or- viyeye çalışmıştır. Her halde bir ~n fazla 
ra şiddetli ihtarlar yapılmak ve dinlemez • vetlere hararetli tebriklerimi bildir - ta büyül:lükte bir gemiye ciddi ileri gitmiş ve Mareşal Petain bunun üze.. 
!erse merhametsizce hareket edilmek la - menizi rica ederim. Bu müşkül hare· hasar ika ettiklerini bildirmiıtir. rine harekete geçmiştir. 
zıır.dır." keti ehliyetle hazorla-nak Ş'"r::fi biz- Bu değtıımiye Almanyanın muva!aka.. 

İtalyan gazeteleri, bütiın ingiliz impa- zat size ve her üç a~'teri sı:ııf•n gc· Avlunya 
d t 1 ti, an!acmazlı~ın &iyaıetle biç olmaz11 Al-ratorluğu kuvetlcrinin bu taarruz a ta - nel kurmayına ait bulun'llaktadır. v • 

yaya kafşı kullanılmış olduı;u noktası üze- Planı tatbikte askcrlerim:zin göster- manya ile olan münuebctlerle alikadu 
rinde durmakta ve ahaliyi daha müessir ve diği cesaret ve kabiliyet de <ıvnı de- yunanlıların sahil boyunca bulunmadığı hissini vermektedir. B. Flaıı-
disiplinli bir hattı hareket ittihaz:na da - recede takdire Hiyıktır. Adetçe faik yaptıkları ilerlemelerin ilk din, alınanlar için her halde B. Laval ka-
vet etmektedirler. Bu neşriyat Mısır'dald bir düşmana karşı yapılan ve büyük inkİ§af hedefi Avlunya limanıdır. dar oayanı kabuldür. Fakat B. Flandin, B. 
zaferin Musollni'nin vatanında uyandırdı- bir muvaffakiyetle tetevvüc eden bu Dün bazı telgraflar, yunanlıların Lavali ıUpheli telikkl ettiren ayru kom • 
ğı endişeler hakkında bir fikir vermiyc ki- taarruzda dominyon kıtalariyle Hin· Avlunya kapılarında bulunduk- promilerle dolu bir ma:r.lye malik değildir. 
fayet eder. distan ve hür fransız kuvetlcrinin de larını bildirmiştir. Filhakika Londra'daki framıız mahfillerine cöre, B. 

Diğer taraftan lnırlliz taarruzunun hali· mümtaz bir rol oynl"mış olmaların· vaziyet bu ,ekilde olmasına rağ- Flall'Ôin, doğrudan doğruya ıelefl kadu 
ladığı gün Vcstfalisclıe Landcs Zeitunır dan bütün imparatorlu(;un büyük bir men Avlunya'nın düşmesi için tehlikeli telakki edilmemektedir. Ve dü -
alman gazetesinin askeri mu'.ıarrlri tara - gurur ve iftihar duyduğuna eminim." daha bir müddet lazıntdır. Çün- men üzerinde aynı derecede katl idare rıU.-
fından yazılmış olan liU sözlerin şimdi nak- Jngilizlcr temizlih harekô.tiyle kü yunanlıların şimdi ilerledikle- fuzwıa mali1c delildir. Petain'in etrafında 
li allika uyandıracak mahiyettedir. me§gul ri mıntaka, Himara'dan, Avlun- bulunan diier eşhas, her halde, chemlyctl 

"Arazi mlişkUHlu dolayısiyle ve mo • ya körfezini kapıyan Karabu- l &'İttikçe artan roller oynıyacaldardIT. 
torize kıtalarla geniş bir sahada yapıla - Londra, 15 a.a. - Mısır'da elde e- d k d ğl k B ö ı rfmd ı ita 

dilen muvaffakiyetlcr, bütün memlc- run'a ka ar ço a ı tır. u nlimUzdeld hafta ar ıa avaz yet 
cak hücumların gizil kapa.kir icrasına im- d -ı b" h • t" d rnk d"k · ki f ü · l verebı'llr kette büyük bir memnuniyet uyan. ag arın ır ususıye ı e ,.- ı m p ı, s rpnz er • 
kin mevcut olmaması hasebiyle ne inci - ) l b" "b" · · 

dırmı ... tır. Herkes bu muvaffakiyetin ve &ert tepe er e ırı ırıne geçnııı lizlcrin, ne de italyanlann sürprizle bir :r k ld 1 d M ı· H" 
chemiyctinin büyük oldug-unu, çün- §e i e o maaı ır. eae a ıma· taarruz yapmaalrı ihtimali mevcut değil - ' - - d Ç"k ·ı ·1 · d 
kü bundan sonra Mısır'ın artık cm- ra nın ustun e ı a sı sı esın e, 

dir. piyet altına girdiğini ve italyan or- aşağı yukarı dört kilometrede bir 
l~gal edilen arazi için 

aürtarjlı pullar Badoglio'yu ittiham dusuna ciddi bir darbe indirildiğini yüksek tepeler vardır. Bu tepe· 
Londra, ıs a.a. - Roma'dan verilen 

bir haber, "Egima Fascista" &azetesinde 
Farinr.cei tarafından Badoırlio'ya hiıcum 
edilerek marevalin salonlarda ve kulüpler
de Yuruınistan'a taarruz edilmesine muarız 
olduğunu söylemekle itham edilmesi hak
kında bazı tafsilatı ihtiva etmektedir. 

Bu habere göre Mareşal, AmaV'UtlUk • 
ta yapılan harekitı muvaffakiyetlc netice
lendirmeyi te:ılıhüt etmişti. 

Hezimet karşısında ita/yanlar 
ne diyorlar ? 

Roma, ıs a.a. - Stcfani ajansı bildiri • 
yor: Giornnle d'İtalia gazetesi şımları yaz
maktadır: Garp çölünde muharebe elan 
devam etmektedir. BWlun neticesini tah· 
min etmek mU:rlrlildür. İngilizler de bu ba
reklita bUyUk kııvetler ve bilyük vesaitle 
giri~tiklerini itiraf ediyorlar. General Vil
son, çölde harp etmek için husust surette 
talim görmüş zırılılı mUfrezcler, avustu • 
ralya!ı, Y enizelandalı, hindli askerlerin en 
giızide inglliz kıtaatı kullanmakta olduğu
nu itiraf etmektedir. 

Düşmanın tazyikine yalnız ba5ına mu -
kavcırııet etmek mecburiyetinde kalan İtal· 
ya'ya karşı, dlinyanın en muazzam impara
torluğunun blitün kuvetleri harekete geç
mi5 bulunmaktadır. Keyfiyet ltalya'nın 
bug!inkU harpte oynadığı rolün chem.iyeti-
ni gösterir. 

lngiltere'nin garp çölünde çok tehlike· 
1i bir oyun oynadığı barizdir. lnı:iltere bu 
muharebede zenginliğinin kendisine bah • 
ş.ettiği biltiin vasıtaları kullanmaktadır. 

Buna mukabil İtalya, fakir bir mille -
tin malik olduğu vasıtalarla harp etmek -
tedir. Fakat İtalya'ııın ba:ıka zenginliği 
vardır ki o da "askerlerinin cesareti, su
baylarının zekiın ve milletinin ruhudur" 
iki tarafın harp vasıtaları arasındaki te -
zat, İtalya aleyhine İngiltere hegemonya
sının ha'ksızlığını tebarüz ettirir. 

Bu harbin çerçevesine giren hadiseler 
esnasında ltalyanlarm göstermiş oldukla
rı kahramanca gayretler herkesçe ma!Om· 
dur. Fakat bu hidi&eler bütün harbi ifade 
etmez. İngiltere Aıkdeniz'de düşmilş oldu
ğu mUşklllttan kurtulmıya çahşıyorsa da 
buna muvaffak olamıyacaktır. İlk zaman
larda tezahüratlı tahminler yapmıı olan 
inıriliz mliııahitleri, çok ihtiyatlı askeri tah
minlere rllcu etmişlerdir. 

Gazete yazısını ~yle bitirmektedir : 
çöl harbi henliz başlangıçtadır. Bunun ne
ticesi anca'k bir kaç hafta ve belki de bir
kaç ay ıonra malQm olabilir. 

ltalyanlara göre ingilizler 
Akdeniz filosunu 
çekemiyecekle~ 

Mllano, 15 ıı.a. - D. N. B.: Coriera 
Della Sera, yanlııı hesap bqılığı altında 
bafmakalesinde diyor kl: , 

BUtUn ıtaıyan ronıetı1 mUkemmel bir dl· 

:övlemektedir. ler derelerin teşkil ettiği dar ge-
Bununla beraber bu hareketi büyük çitlerle biribirlerinden ayrılmak

bir taarruzun başlangıcı addetmek tadır. Yunan genelkurmayı, İtal
yanlar ne kadar süratle çekilir

doğru olmaz. Muharebenin pek geniıı lerse çekilsinler çok müdebbira· 
bir pUin dahilinde cereyan ettiğini u ne ve basiretli hareket etmekte
nutmamak lazımdır. Şimdiki cephe dir. Onun için, bu dağları tama
takriben 500 kilometre murabbaı gc· miyle temizlemeden, bu yoldan 
nişliğindc bir sahayı kaplamaktadır. Avlunya'ya gitmiyeceği muhak
lngilizlcr, şimdi temizleme harckctiy- kaktır. 
le meşguldür. . 

Diğer cihetten beş gündcnberi çöl- 1 Dağhk arazide 
de ilerliyen ve kum fırtınalarına ma-

r~z ka~a~ tankların yakı.nda tamir e-ı Fakat yunanlıların Avlunya-
dılmesı lazım gclmcktedır. Su bulun- ya inmek için bir batka yol· 
mıyan çölde ilerlemekte olan ingiliz 1 d h _ _ı O d Ki" . . . .. arı a a varuır. a ısure, 

~~tata:ının ıaşcsı mesclesı bazı guç- ve Tepedelen şehirlerinin bulun-
luklcrın çıkmasına sebep olmuştur. duğu Viyose nehri vadisinden 

Bundan başka ihtiyat kuvetleri bu- garbe doğru ilerlemektir. Yunan· 
lunan Graziani'nin bir mukabil taar • lılar, Viyose nehrinden sonra Av· 
ruza geçmesi ihtimalini de göz önün· lunya'ya varmak için 35 kilomet
de bulundurmak lfizımdır. re kadar bir §OSe takip edecek

İngilizler bu kuvetlcrin müşktil şc- ler~ir. Şi~dik~ _halde, Tepede
rait içinde gösterdikleri dayanıklığı len le, Klısure nın varoıların<la 

. . . . tiddetli muharebeler cereyan et-
ve cesaretı takdır ctmışlerdır. ekt d" F k t b""t" b h 

Ş ki Af "k d . 1 1 d" m e ır. a a u un u are-
ar rı. a. a ıta yan arın . uş~n katın, Ohri nehrinin garp şima-

Atina, 15 a.a. - Yunan P .T.T. fda • 
resi, yunan orduları tarafından lfgal 
edilmiş olan arazide, h1.1.5ust silrprjh 
pullar tedavüle çıkarmıştır. 

SUrşarjlar, 30 drahmiye kadar mUte
davil posta pullarına, 10syal yardım 
pullarına ve mlitcdavil taksi pullarına 
konulmuştur. SU11arjlı posta pulları· 
nın kıymeti, pulların nominal kıyme
tinin aynıdır. Yalnız 25 drahmilik 
pulların ıürşarjlılarının kıymeti, 50 
santim daha fazladır. 

Fevkalade olarak, bu sUrıarjlar pos
ta pulları, pul meraklıları için, Atina 
ve merkez postaneleri gi§elcrindc ıiam 
galanmış olarak satılığa çıkarılacak • 

~ 
lardır. Bu, ltalya'nın dahili vazi
yetine dair mühim bir itiraftır. 
Demek İngilizler Mmr'da, yunan. 
hlar Arnavutluk'·ta İtalyan mev· 
zil erini deiil, ., Roma' da İtalyan 
kuveimağneviyesini ve eğer mev
cutsa, faıizm teaanüdü.nü sar .. 
mışlaroır. unsurların gıttıkçe artan faalıyetıne tinde Elbasan istikametinde inki

karşı koymak mecburiyetinde kaldık- ıaf eden ilerleme ile sıkı bir ata-
larına dair emin bir menbadan alınan kası vardır. Belki yunanlılar ti· Al yardımı 
haber, Londrada alaka ile karşılanmış- maiden Berat üzerine doğru ine· man 
tır. rek vasi bir çevirme hareketine _____ ......., __ 

Cereyan etmekte olan harekattan de teJebbüs edebilirler. Şim~iki Almanya'nm takmacaiı tavı-
mevsimsiz neticeler çıkarmaktan iç • halde yunanl~lar, kıı tamamıyle ra gelince, bugün için, dün 
tinap edilmesi Hl:zım gelmekle beraber b~smadan .d?'~lı~ mıntaknlan te- bu sütunlarda yaptıinnız izah-
lı k d f'l h k . . mızlemek ıçın ugraımaktadırlar. lara yeni bir şey ilave edecek de-er es or u, ı o ve ava uvctlerının B' d f b .. t" b - ı h • k"m 

k . . . ·-· ır e a u un ogaz ar, a ı ğiliz. Yalnız amerikan gazetele-
sı ~ v~ mahırane ışbırlıgıni ve taarru- tepeler ellerine g~tikten sonra ri, Hitler'le, Musolini'nin Münih-
za ıştırak edecektir. zaten kuvei mağneviyeleri kınl· te yeni bir konupna yapacağın-

miş olan İtalyanları, düz ovada dan bahaetmiılerdir. Bir rivaye• 
siplln ve askerleriyle tam bir manevi te • 
sanUt manzarası arzctmcktcdlr. 

İngilizlerin sarih !ena vaziyetlerinden 
çıkabllmelert için, esaa harekAt sahnesin
den uzakta elde cdllmiı mahalli bir mu
vatfaklyetten, yUz kilometre murabbaı 
ç61Un geri alınmasından çok ba§ka bir ıe
ye lhUyaçlan vardır. En nikbin ihtimale 
göre, general Vavel'in ba,ıladıtı taarruzla 
elde edeceği yegtuıe ıcy, ltalyanları, Mı -
ıır'a Yani Mısır'ı tazyik altında bulundu
ran lnglllzlere kllf'lı harekAtı bqıka bir 
tarihe tehire mecbur eylemek olacaktır. 

Fakat umumi vaziyet, katl bir detiı
me arı:etınlyecektir. ÇUnkU lnglllzler, bu 
ıeraltte, ne ılmal A!rikası harekAtı ııııha
sından milis kuvetıerinl nede Akdeniz fi -
)osunu çckrnlyeceklcrdlr. Halbuki !ngUlz
ler, Alman • İtalyan ablukwılyle tehdit 
altında bulunan ve batınlan gemi katile -
lerlnl mUeaslr bir surette himaye edebil • 
mek için, bu Akdeniz filosunu ba§ka yer
lerde lsUmall ne kadar arzu ederlerdi. 1n
gll1z genel kurmayı, muhakkak ki bunu 
tahmtn ediyordu. 

avlamak daha kolay olacaktır. te göre de alman genelkunnay 

Kuvveimaneviye 

Ş imdi her şey italyanlann 
gösterecekleri kuveimağ-

neviye derecesine bağlıdır. Fil· 
hakika mihver gazeteleri ve rad
yoları, gerek Arnavutluk'taki ge
rek Mısır'daki ilerlemeleri küçük 
göstermek için uğratmaktadırlar. 
Fakat bu harekatın ehem.iyeti 
nde alınan mevkileroe değil, I
talya'nın uğradıiı mağlubiyet ve 
hezimetle beraber, italyan hal· 
kındaki kuveimağneviyenin sar
sılmasmdadır. Daha şimdiden 
buna dair bazı emareler görmek
teyiz. İtalyan gazeteleri hep bir 
ağızdan, İtalya dahilindeki boz. 
guncu hareketlerden bahsetme
ğe batlamıılar ve bozgunculara 
kar§ı, vatan haini olarak çok cid
di tedbirler alınacafını yazmıt-

bafkanı mareıal Keitel Hitler'e, 
İtalyan müttefikinden aynlması 
için bir rapor vennittir. Fakat 
bütün bu havadialeri ihtiyatla 
karıılamak lazımdır. Yalnız dün 
Almanya'nın takmacaiı vaziyet 
hakkında Völkiacher Beobah
ter'in yazdığı bir makale dikka· 
te ıayandır. Bu gazete, Almanya· 
nın italyan inhizanu kartıaında 
lakayt mı kalacağı zannediliyor? 
diye soruyor. Ve sonra almanla
rın, ltalya'nın kuvetine inandığı
nı söyliyerek suntan ilave edi
yor: "Almanya, gerek Amavut
luk, gerek Mıaır harekatı dola
yısiyle Italya 'nın vaziyetinden 
endişe duymamaktadır!" Völ
kischer Beobahter'in bu sözleri
nin tür.kçeye tercümeai, Alman· 
ya ltalya'ya timdilik yardım et
miyecek demektir. 

Mümtıu Faik FENiK 

- - - . -· - ~ - ,. - - - 1 ..... -·- -. - "-. .r.·., - ...... ~~ .~ ~ ~ . 
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( RADYO ) 

Nikahlan önce hekim muayenesi 
radyosundaki 

ıu yolda cevap verebllirtL Hallunua l.te .. 
diğlmiz kadar zengin olmadı fakat lô yıl 
eveline nazaran daha çok zengindir. 

TURXlYJ: 
(Radyo Di!Uzyon Postalan) 

TURKİYE ANKARA 
(B•ıı 1. /11ci $a7l•d•) Meseli: Sadece ıckcr aanayıuun ku - Radyoıu Radyosu 

Cümhuriyet hükümetinin, yurdu· 
muzda halkın sağlığını korumak 
için çıkardığı kanunların en mÜ· 
himlerinden biri, nikahtan önce he· 
kim muayenes.ini mecburi kılan ka
nundur. Medeniyet ve ilim ilemin .. 
de memleketimize sempati kazan
dıran sebeplerden biri de bu kanun 
olmuttur. Eski mecelleden vaz ge· 
çerek medeni kanunu kabul etmek, 
memleketimiz için fÜphesiz büyük 
bir yenilikti. Fakat bu yenilik dün
yanm birçok yerlerinde çoktanberi 
mevcut olan bir ıeydi. 

ebnekle kalmıya mecbur olmU§lar
dı. 

Niki.htan önce mecburi olarak 
hekim muayenesi usulünü ilk defa 
kanuna bağlıyan - galiba - lsveç 
hükümeti olmuştur. O da 1915 le 
çıkardığı kanunla, niki.ha mini o .. 
lacak trbbi sebep olarak, akıl has· 
talıklariyle, ıarta hastalığını ve bu
latrk hastalıkların bulaşıklık dev
rini göstennişti. Norveç hükümeti· 
nin 1919 da, Danimarka hüküme· 
tinin 1922 de çıkardıkları kanun· 
larda da aynı hükümler vardır. Bu 
üç İskandinavya hükümetinden ve 
Amerika Birleşik devletlerinin bir
kaçından batka, o usulü kanunla 
tatbik eden - benim bildiğim ka
dar - yalnız bizim cümhuriyet hü
kümetimiz vardır ... 

tm alma icabetmiyoıw. aym parayı bir ruluşu yurdda pancar ziraatının ba1lama
kredi müenesesine ya"tırarak ondan başka am& ve son rakamlara göre doıksan bine 
şekilde faydalamnuı 5üphe1l:ı daha iyi bir yakın ~l!tçlmlzln bu ziraatle meşgul ol
şeydir. masına imk§.n vcrmi1 ve bu çift9ilere bir 

- Dal~a Uzwıllllu -Bundan sonra bizatihi devlet zengin ol
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 

muı, vatan imar edilmiı midir? Bunun 
cevabını daha çabuk verebiliriz. Bir ta
raftan devlet aermayeslyle kurulan fahri.. 19·47 

31.7 m. 9465 Kc • ./ 20 Kw. T. A. P, 
m. 15195 Kes./ 2() Kw T. A. Q. 

Çiftçi gelecek yıl da böyle yaparsa ve aerıede İ9tihtıal eyledikleri pancar bedeli 
daima bu ıekildc ha11eket ederse onun sahip olarak ödenen 8 milyon lirayı mütecaviz 
olduğu kıymetler tedricen artacak ırittik - bir paranın yurd içinde kalmasına hizmet 

katarı, müesseseleri, yapılan demtryollan
nı meydana cıkarılmıı madenleri ve aahip 
olduğumuz dlter bütUıı kıynıetleri hesap 
eder ve bilhassa deferlertyl~ gurur ve em
niyet duyduğumuz cümhurtyet ordusu e
lindeki paha biçilmez aUA.hları, her tilrlü 
harp vasıtalarını ve aztm yekOnlar tutan 
mühimmat ve teçhizat mikdarlarını; diğer 
taraftan yeni kurulan ve eskiden mevcut 
otan bütün tehir, kasaba ve köylerdeki ce· 
şitlt umran eserlerini göz önüne geth1rsek 
bu suale derhal "evet,, demek ıtızımdır. 

8.00 

PAZARTESİ, 16. 12. 1940 

Program, ve memleket aaa.t ayan. 
çe mcvcu.du kabaracaktır. Bu çiftçi için etımİ$tir. 
böyle olduğu gibi memur iç.in, ıanatkir Açılan i§ sahalarının vüsati 

8.03 Ajans haberleri. 
8.18 Müzik : Halil proırram (Pi.) 
8.45/9.00 Ev kadını .. konuşma. 

Halbuki niki.htan önce hekim 
muayeneai usulü ancak bu yirmin .. 
ci aaır medeniyetinin mahsulü ve 
henüz pek az memleketlerde tat
bik edilebilen bir feydir. Onun için 
bu usulü yerleştirmek medeniyetin 
en ilerisinde yürümek demektir. 
Bundan dolayı, o usulün lüzumuna 
kanaat getirmiş olan avrupalı ilim 
adamları türkleri semapti ile ve u .. 
aulün kendi memleketlerinde hali. 
yerleıememit olmasını söyliyerek 
ırıpta ile zikrederler ••• 

Vakıa, insanlann zürriyetini bo· 
zulmaktan korumak için kendile
rinde ağır sinir hastalıkları yahut 
aoya çeken hastalıklar bulunan er
kekleri ve kadınları nikahla evlen· 
mekten mahrum etmek pek eski za· 
manlarda da.hatıra gelmi§ti. Mese
la larail oğullarının kanunlarında 
halk evlenmiye pek ziyade teıvik 
edilmekle beraber, ağrr ıinir haata
lıklarmın soya çektiği her vakit 
aöze çarptığmdan akraba ara.sın· 
da evlenmek yasak edilmi§ti. Bula
tık hastalıklara gelince kanunlar· 
da bunların yeri yoksa da Musa 
peygamberin Medayin ıehrinde bu
laıık bir hastalığa tutulmuş kadın· 
lan toptan yok ettirmiş olması, pek 
fazla tiddetli bir koruma usulü ol
makla beraber, o türlü hastalıkla· 
rın da etler arasında buluımaama 
meydan vermemek istenildiğine de
lalet eder. 

Eski yunanlılar ve Romalılar ni
ki.hm yalnız iyi taraflarını göNlük
lerinden soy içinde evlenmeyi bile 
teıvik ebnişler ve boşanmak için de 
ancak kısırlığı kabul etmişlerdi. 
Onlardan sonra nikah işini atkı ni
zama bağlıyan Bizans imparatoru 
Jüstinien'in meıhur kanunları ol
muştur. Sonradan Avrupalıların 
gerek hıristiyanlık, gerek daha son
ra sivil kanunlarında nikah hak
kmda hükümlerin çoğu o kanunlar· 
dan alınmı§tır. Bunların hepsinde, 
bazı hastalıkların nikahın feshine 
yahut nikahtan önce itiraza. sebep 
olabileceği kabul edilmit olmakla 
beraber nikahlanmak istiyenleri bir 
hekime muayene ettirmek hiç bir 
saman hatıra gelmemiıti. 

Bu uoulün kurulmasını - on do· 
kuzuncu aarm aonuna doğru - he· 
kimler iatemişlerdir. Bilha55a bula
tık hastalıklarm aileler arasında ve 
90Cuklar Üzerinde ne kadar çok 
sakatlıklara sebep olduğunu her 
gfuı ırördüklerinden bunların hiç 
olmazsa nikahla yayılmasına mini 
olabilmek üzere evlenecek olanla· 
rm niki.htan önce muayene edilme
ıi faydalı olacağını dütünmüşler, 
fakat hiç bir memleket onların iste
diklerini kanuna bağlamadığından, 
ancak tanıdıkları ailelere tavsiye 

Bu meseleyi kendilerine İ§ edinen 
hekimler, nikahtan önce hekim 
muayenesinde yalnız bulaşık has· 
talıklarla ağır uzvi hastalıkların 
araıtırılmasiyle kalmıyarak evlene
cek olanların soyunu, sopunu, o 
vakte kadar bütün hayatını, bütün 
uzuvlarınıt hormonlarına varıncıya 
akdar inceliyerek, evlenecek kim
selerin neslini de güzel yetittirmek 
lüzumlu olduğunu ileriye sürerler. 

insan neslini güzelleştirmiye ça
lıtmak, şüphesiz, pek iyi bir dütün
cedir. Faka! bu düıünce ile iş gö
ren Öjenik ilminin bulutları pek ye
ni ve henüz teki.mili halindedir. 
Bu ilmin ilerlemeleri kati ve pratik 
hale gelince ve en doğrusu, belkit 
hekimleri evlenmek istiyen gençler 
arasında görücü gibi gezdirmek ve 
onların biribirlerine münasip bula
cakları gençleri nikahlamak olur. 

Fakat o vakte kadar, nikahtan 
önce hekim muayenesinde ancak 
bulaıık hastalıklarla ağır uzvi has
talıkları arıyarak yalnız onları ni
kaha mi.ni tutmak zaruridir. Bu 
muayene usulünün kabulü medeni
yette mühim bir terakkidir. Bundan 
aonra uaulün genişlemesit ilmin iler
lemeıine bağlıdır. 

G. A. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Tesadüflerden doğan aşk 
macerası •• Kardeşler ara • 
sında uyanan kıskançlık 

hülyası .• 

Uzaklaşan 
Melodi 

Fransa'da baflıyan, Alman· 
ya'da devam eden ve Ameri
ka'da nihayetlenen hazin bir 

aık romanı .•. 
BQ§ Rollerde: 

VILLY Bırgel 
BİRİGİTTE Horney 
AYRICA: Tayyare ile gelen 

harp iurnali 
SEANSLAR: 

14.30 • 16.30 • 18.30 • 21 de 
Telefon : 6294 

Gizella, bir çığlık kopararak, elleriyle yüztinü ka • 
padı : 

- O da, daima böyle söylerdi 1 
- Maalesef, yanlış. 
Gizella, masaya kapandı. Hıçkırmıya başladı. 
Vili, odanın içinde aşağı, yukarı dolaşıyordu. Bir · 

denbirc annesinin omuz başında durarak sordu : 
- Sahi, babam nereye kaçtı ? 

- Babandan bu tarzda bahsetmene katiyen müsaa-
de edemem. 

için, herke.. için de böyledir TC sonra bir 
ferd için böyle olduğu &ibi bir cemiyet i
çin de böyledir. 

İşte hepimizden .istenilen şey budur. 

Milletler ve tasarruf 
Bu kaide yeni bir şey dciil j çok eski 

zamanlarda bile insanlar bunu biliyorlar -
dı. Bir 5ey kazanıldı mı bunun hepsini 
sarfetmiycrek bir kısmını srkıntıh rünler 
için ayınp saklamanın veya bunu daha faz
la kazanç getirecek bir işe yatırmanın ve 
böylece devam etmenin nihayet insanı zen
gin edeceği malürn olmıyan şeylerden de -
ğildi. 

Fakat asıl mel'4ele bu kaidenin bilinme
sinde değil; onun tatbik edilebilmesinde ve 
ona köklü bir itiyat halinde devam oluna
bilmesindıedir. 

Tarihte tasarrufa riayet eden milletler 
oldu

0

ğu gibi buna riayet etmiycn milletler 
de görülmüştür. Birinciler daima ileri git
tikleri halde ikincilerin ikrbeti hüsran ol
muştur. Biz kendi ta~ahimiz.de de bunu 
görmekteyiz. Fakat bir fark ile: tasarruf 
edebilmek için tasarruf edilecek bir şeyin 
eWe edilmesi lizımdır. Eline cünlük ihti
yaçlarından fazla bir şey geçmiyen ve bi
riktirdiğini arttıracak kolaylıklara maz -
har olmryan bir milletten şüphesiz tasar -
ruf beklenemez. 

Türk milleti her zaman tasarrufa ria -
yet eden bir miJJettir. Onun bu vasfı di -
ğ:er vasıflarından reri olmadığı gibi hiç bir 
devirde de z.ifa u&ramamıştır. Fakat ge -
çen devirlerde ona. biriktirecek ve birik -
tirdiğini arttıracak vasıta ve imk.in veril
mediii için onun bütün ıayretlcri ve e -
mekleri boşa (İtmiştir. 

T ürkiyede tasarruf hareketinin 
doğuşu 

Milli iktı&at tarihimizin dönüm noktası 
Cümhuriyetin kuruluşu ile başlar. Dc-vr.i -
mizde bir milletin zenıinleşmesi çarele -
rinin en büyüğü: o milletin ham madde -
teri işliyerek onları kullarulacak ve İ&tih
lik edilecek hale getirebilmesidir. Bunun 
adı sanayileşmedir. İşi cücil yalnız ıana .. 
yi memleketlerine iptidai madde yeti,tir
mekten ibaret kalan ve mamul ih tiya~la -
rını başka memleketlerden tedarik etmek 
ve başkalarının kabiliyet ve mesai bedel
lerini yüksek kazançlarla ödemek mecburi
yetinde kalan milletler fakir kalmaıi;a mah
kftmdurlar. işte Cümhuriyctin manayilq -
me hareketi bu mülahazadan doidu. Bu 
hareketin tarihi yenidir. Fakat az zaman 
içinde büyiik adl'llllar atıldı .. 

Şeker sanayii şimdilik ihtiyaçlarımıza 

kifi gelecek halded ir. Yünlü ve pamuklu 
mensucat sanayii 1memleket ihtiyacının 
dörtte üçünü temin edecek dereceye ıeldi. 
Deri, k1ğıt. demir, çimento, 1işe ve diğer 
müteferrik ıanayi ziknırelerinden bir kısmı 
inkişaf halinde bir kı:smı da henüz teessüs 
devresindedir. Bunlardan başka askeri mü
himmat fabrikalarımız dahi tokimill dev .. 
relerini muntazaman takip odiyorlar. Bun
ların yurt içinde vücude ıretirilmiş olma -
lannın bilyiik faydalarını şimdiden göril
yoruz. Bunların bir kısmı şimdiye kadar 
topraklarımızda yetiştirilmiyen iptidai 
maddelerin yetiştirilmesine imil oldukla
rı gibi heyeti umumiyesi de çahş.mak iı .. 
tiycn fakat iş bulamryan vatandaşlaı-la iş.

letilemiyen sermayelere iı; sahaları açmı;t

tır. 

Açılan i1 sahalarının vüsati hakkında 

da bir fikir vermiş olmak için devletin u
mumi sanayii yanında yardımcı sanayi ola
rak inki1af eden inhisarlar sanayiinde imal 
edilmekte oJan iptidai maddeler müstahsi
li vatandaşlırımızın büyük yekünu hariç 
olmak üzere sadece bu idarenin fabrika, 
atölye ve türlü müesseselerinde işçi ola -
rak çahşanlar sayısının 15000 den fazla ol-

Eskiden ı: e fimd i ... 
duğunu söyliyebilirim. , 1ıte: mtllt lkttıat tarlhimızln dönüm 

Cümhuriyetin iktısadi kalkmma faali _ noktası olan cUmhuriyeUn kuruluıundan 
yelleri içinde kendisine şeref verici cser- 1 bugüne kadar aldığımız neticeler bunlar -
terinden bir diğeri de vücude getirdiği de· dır. Eğer bunları cUmhurlyete tckaddUm 
miryollarıdır. Bazı yeni hatlarımızın ol -

1 
eden devirle kıyas etmek isterseniz o de -

madtğı zamanları hatırlarsak bunların ik- vir le bunlarla kıyas edilebilecek bir şey 
tısa.di faaliyetler'İmize ne dereceye kadar bulanııyacağınız itin buna muvaffak ola -
hizmet ettikleri daha kolay anlaşılır. Mem- mıyacaksınız. 
lcketin bir bölgesinde yetişen mahsulleri- Sadece geçen cihan harbtnde giyecek 
niiz, başka taraflara nakl~dilememek yü - maddeleri bir tara.ta bırakalım, yiyecek 
zünden oralarda çürümeğ:e mahküm du - maddelerdt'n bile ne kadar ıstırap çektt
rurken dili; er bölgesinin bu nevi ihtiyaçları- .

1 

ğlmlzl bir defa hatırlarsanız bugünkü ha
nı deniz yolları ile kendisine daha yakın il başka bir za.ıuanla kıyasa çalışmaktan 
gördüğü başka memleketlerden satın aldık- da vaz geçersiniz. 
tarını hatırlarsınız. Her şeyden evet bir DugUnkll dUnya ho.rbl başladıktan az 
ziraat memleketi olduğumuz halde ekmek- zanıan Bonra d 1\nyanın daha zengin tanı· 
Iik unumuzun t.i Amerika'dan geldiii gün- han Ulkelerlnde yiyecek ve giyecek mad-
ler bu tarihten çok uzakta değildir. , deleri vesika ile ve hesspla dağıtıln1ağa 

• : ba.:şlandıfı halde mrmlrktlmlzde buna ben-
Demıryollarının faydası 1 zer tedbirler alma.ta henllz lllzum hisse· 

Vatan üstünde demiryollarınm muhte- dllnıemlş ve stoklarla yapmakta olduğu -
lif istikametlerdıe yayıhşı kansızhktan bi. -ı mu,.; ve yapablleceğlmlz istlhıtal!\tın he
tap dü.şmüş fakat henüz canı çıkmamış hır S!lplannrak yokluk ve ıstırap çekllmlyece
vücudun damarlarına hariçten kan verildi-· ltl netiCl'.'~ine vnrılmış olması: sıkınhh ve 
ıii zaman onun gösterdiği hayatiyet gibi : en çetin devirlerde bile kendi kendimize 
yurdumuzun muhtelif köşelerinde saldı ka- yctt>CPk d"'recede kuvetli bir lktısadl varh
lan mutenevvi kuvetlerin canlanmasına ve ğa !i!<ıhlp oluşumuzun ifade.sidir. 
harekete geçmesine amil oldu. Bu sayede Bu m!'l.nzara şUphesi:r. gun1r verlrldlr; 
yeraltı servetlerimizin daha geniş mik - şimdi şunu hallPtmPk H\zımdır; bunu kim 
yasta işlen,ilmcsi mümkün olduğu rihi ysph ve nAst1 yaptı? 
memleketin muhtelif mmtakalarında dahi- Bunu yapR.n Tllrk milletidir ve bu; 
li istihlik pa7.arlarına veya ihraç limanla- milnhnı:ııran onun ça.lışmll.81 ve onun çalı .. 
rma götürülebilecek toprak mahsullerinin ıııarA.k biriktirmesi ve blrlkttrdi~lnl iyi 

ekimi de arttı. idare etmesiyle meydana gelmfştlr. 

Şimdi şu ıualin cevabını vermek lizım. 
Bu işler yapıldı. Fakat acaba halk zengin-

Daha başlangıçtayız ... 
ÇlinkU biliyorsunuz ki bunların hiç bi-

12.30 Program, memleket u.at ayan. 
12.33 Müzik ı Fasrl heyeti. 

12 . .SO Ajans haberleri.. 

13.05 Müzik ı Fasıl heyeti program.mm 

devall'U. 
13.20/14.00 Müzik : Karışık program (PL), 
18.00 Program, ve memleket ıaat ayan. 
18.03 Radyo caz orkestrası (İbrahim O .. 

ırür idare&Jnde). 
18.40 Milzik : Rad'ya incesa:ı heyet:, 

19.lS Milzik : Violonsel .ololan • Edf1t 
Sezen tarafından. 

19.30 Memleket saat ayan, ve ajana ha-
berieri. 

19.45 Müzik : Kadınlar fasıl heyeti. 
20.15 
20.45 

21.00 
21.30 

21.45 

Radyo ıazetesi. 

Müzik : Bestekir ıimalan serisit)ol 
den (Pi.) 
Müzik : Dinleyici istekleri. 

Konuşma (Ulusal Ekonomi ve Ar-

tırma Kurumu adına Ziraat 

Muhlis Erkmen tarafından). 

Müzik : Radyo orkestra'S1 
Dr. E. Praetorius). 

vekili 

(Şefı 

C. Franck ı Senfoni Re Minör. 
22.30 Memleket saat ayan, ajana babeıw 

teri, ziraat, esham .. tahvilit, kam

biyo - nukut borsası (fiyat). 
22.45 Müzik : Cazband (Pi.) 
23.ZS. Z3.30 Yarmki program, ve k<!:panış. 

ATINA Radyosunda 
Atına, 15 a.a. - 16 kft.nunueveı pa.zarte-. 

sl gilnilnden itibaren Atına radyosunun 
ecnebi diller neşriyatı, orta. Avrupa saa.
tiyle ıt§a,C"ıdaki saatlerde yapılacaktır: 

Türkçe 
Arnavutça 
Almanca 
Yugoslavca 
İtalyanca 

19.4~ 

20 
20.30 
20.40 
21 

leşti mi f 

Buna cevap vermeden evel bazı h.idise
leri ve rakamları gözden geçirmek doğru 
olacaktır. Bir defa toprak istihsal.itımrz 

risini yabancı sermaye yapmamış ve bun- Rumence 21.11 
lar yapılırken kimsedE>n yardım istenme.. Bulgarca 11.25 
miştir. Ancak bu netlceler ne kadar gurur İngilizce 22 
verici olurııa olsun bunların hPpsi yapaca- Rumca 2S.20 

artmıştır. Bu istihsalatın her birisi hak • ğ'ınıız ı,ıcrin birer ba~langıcıdır. Atılan Franaızc& 2S.SO 
kında ifadede bulunmak burada uzun sd- r 1 
rcbilir; yalnız bunların içinde en mühim
tni olan buğday ile, köylerde yaşayan va -
tandaşlarım1zın varhğr hakkında bize bir 
Ei\cir verebilecek olan hayvan adedini gö
relim: 

kuvetli temeller üstünde inşaat plAnlı şe- spanyo ca 23.ISO 
kilde devam etmektedir. Bu gidiş dünyanın Neşrlya.t orta dalgadan 499,20 metre 
bugtinkll halinde dahi durmadı . BllAkls bu ' veya 601 kilosikl ve kısa dalga 42,4 metre 
hal; her lhttnuı.Je kR.reı kalkınma proııran1- veya 707~ metre üzerinden yapılacaktır. 
larında daha sonra yapılmaları dUşUnUlen 
ve takat şimdi mUstacellyet kesbeden Jt .. 

lstatist~klerimize göre 925 yılınm bu~- )erin ön sata geçirilerek kısa bir zamanda Çiftçi! 
day rekoltesi bir milyon ton civannda iken yapılmalar1nı tntaç etmiş ve böylelikle 
bu rakam tedricen yükselerek 929 - 930 ııerl gidiş temposuna bir b~,şka ıekl1de hız Ne kadar ekersen yüzün de 

o kadar güler. yıllarında iki milyon tona çıkmrş ve son 
senelerde ise dört milyon tonu geçmiştir. 

Belli başh hayvanlanmızdan olan ko -
yun, at ve inek sayısı 924 yılında ancak 
on beş milyon kadar iken ıon sayıma göre 
bu a.det otuz beş mllyona yanqmıştır. 

Devlet biltı;eslnln yekQnu da milkellefin 
halini göstermek bakımından aynca tetki
ke değen blr meseledir. 

270 milyona yaklaşan bir bütçe 
Bu bUtçe 924 yılında yüz kırk milyon 

lira iken dUnyanın geçirdiği lktıse.dt buh
ran yıllarındaki temevvUçlerden sarfına -
zar edersek dalmt eurette A.rtm1ş, 940 ma· 
ıı yılında iki yUz yetnılş milyona yaklaş -
mıştır. 

Bu hususta bankalardaki ta.1Jarnıf mev
duatından da. bir fikir alınabiltr. Bu mev-

vermiştir, 

Aziz yurtta.ııılarımj 
Hepimiz dtlnya kurulduğu gUndenberl 

mORtakll yaşıyan, talfyet ve hnyatıyetlyle 
beşeriyet tarlhlnt dolduran astı bir mille
tin evlA.tıarıyız. Mtllt varlık ıanh ta.rthl .. 
mızın neslimize bıraktıtı bfr emanettir. 

Daima çalışmah. daima 
biriktirmek ..• 

Mevcudiyetini korumakta emsalsiz va
sıflara sahip olan milletimizin tek zayıf 

tarafı onun serveti ve lktısadt kuvetldlr. 
Fert olarak. cemiyet olarak dalma çalış -
mak, daima biriktirmek ve blrlktırdlğl.ni 

arttırmak, bu zAfı bertaraf edecek, o za -
man rnllletlmlz tarihi vazl!eslnl daha ko
laylıkla yapacak vı beeertyet Alemi lçln-

Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 

de daha meaut ve daha müreffeh olarak 
hayat sürecektir. Buııu ılz yap&oakaı.nu., 

ÇU.OkU •izin çaJı:ımanızın. ıtzJn biriktir. 
mentzln neler yaptığını ve neler yapmata 
muktedir olduğunu görilyoreunus. 

Sevgili yurttaşlarım; 
Sizi daha fazla rahatsız etmlyeytm, 

sözlerimi bltırtyorum. Sözlerimi bitirir
ken, aziz lI!llt Şefimizin tst!kbalfne gurur 
ve iftiharla bRkmakta olduğunu haber ver
diği milletin biz olduğumuzu burada ha. 
tırlatmama mUsaadenizl dtler, hepinizi 
derin sevgi ve ıaygı llo aellmlarım. 

- Yavrum, seni vuranın kim olduğunu biliyor mu
sun? 

- Tabii. Bir meyhaneye gitmiştik. Tezgah batın
da iri yarı, kırmızı saçlı bir kasap çırağı duruyordu, 
,·aketinin altından iri bir pıçak görünüyordu. İşte o, 
urdu. O da ihtilalcilerdendi. 
- Peki, neden vurdu? 
- Neden olacak? Meyhaneye orada bulunan lhtS.. 

,Jc ileri yakalamak için girmiştik. 

- PekUa, hiç bir şey söylemedim Yazan : MlHALY FôLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TôROMKONEY - lQ 

- Sen zabıta memuru musun? Böyle işlere ne ka
rışıyorsun? Hem o adamın ıuçlu olduğunu neredeıı 
biliyorsun? Bir kasap çırağının ihtilal ile ne aliikaaı 
olabilir? 

- Babandır! ne olsa babandır 1 
- Kafi... 
Arkasını söyliyemedi. 
Ne dedin? 

- Hi«. Yalnız, düşünüyorum, babam anlamadığı bu 
işlere hiç karışmasaydı, çok daha iyi ederdi. Vaktiyle 
onu İkaz da ettim. Şimdi nerede? Avusturya'da mı? 
Yoksa daha ileriye mi gitti? Neyle geçiniyor? Bari 
para gönderebiliyor musun? 

Gizella, başını kaldırdı. Uzun uzun oğlunun yüzü
ne baktı. Göz yaşları, yanaklarının üzerinde kurudu. 
Gözleri bir cam gibi donuklaştı. 

Vili'nin yüzünü derin bir keder kaplamıştı. Büyü· 
lenmiş gibi annesinin karşısında duruyordu. Dudak
ları arada bir geriliyordu. Yeşil gözlerinde garip bir 
ıtık parıldıyordu. 

- Oğlum, sana yemin ederim ki... Baban masftm. 
dur ... O, hayatında hiç bir zaman şahsi menfaatlerini 
düşünmemiştir ... Babana, sevgi ve saygı göstermekli· 
ğin lazımdır ... Eğer, hata işlemiş ise, bunu senin gi
bi düşündüğünden dolayı işlemiştir. O da, hiç bir va· 
kit ailesinin işleriyle, şahsını alakadar eden mesele· 
!erle uğra!iffi3dı. Daima başkaları için ve beşeriyeti 

kurtarmak gayesiyle çalıştı. Kendisini bir hayal bir 
idefiks uğruna feda etti ... Sana yalvarıyorum yavrum. 
babanın hayatından ve !klbetinden ibret al ... Bizleri 
aev, bizler için Y81"-·· Kendini ve istikbalini kurtar· 
mağa &ayret et ... Seraplar peıinden kofIDa .. , _Çalıı, o-

ku, para kazan ... Anneni, kardeşlerini düşün .. Böyle 
hareket ettiğin gün cemiyete daha faydalı olursun ... 
Vazifelerini, ailesini, millete ve memlekete karıı o

lan mesuliyetlerini unutan ... aklının ermediği ve ere
miyeceği işlere karışanlardan hiç kimseye bir fayda 
gelmez ... Siyasetten vaz geç. Politika mücadelelerine 
girişme. Henüz vakit erken iken, affedilmesi müm
kün olmıyacak hatalar işlemeden aklını başına al... 
Kendini de, bizleri de mahvetme! 

Sandalyeden kaydı. Yarı baygın bir halde oğlunun 
~yaklarına kapandı. 

- Anne, anneciğim, ne yapıyorsun? Kendine gel. 
Büyük bir şefkatle annesini kucaklayıp, yerden 

kaldırdı. Yanaklarından öptü. Birkaç saat annesinin 
t.aşı ucundan ayrılmadı. Fakat akşama'. doğru sabır· 
sızlanrnağa başladı. Edit ile İvan'ı çağırdı. Kendile
rine annelerinin yanından ayrılmamalarını ve ona iyi 
bakmalarını sıkı, sıkı tenbih etti. Sonra, sıcak ve tat· 
lı bir sesle, arkadaşlarına söz venni~ olduğundan ve 
cr.utlaka gitmesi lazım geldiğinden bahsederek, anne
sinden müsaade istedi. Annesinin tekrar ağlayıp, yal 
varması üzerine canı sıkılarak evde kaldı. Fakat, sa
at yirmi üçe doğru kurt gibi kaynamağa başladı. Ani 
bir hareketle yerinden kalkarak kendini sokağa attı . 

İki gün sonra döndü. Bir gün annesinin yanında 
kaldı. Sonra gene kayboldu. 

Bir öğle vakti, aaat on ikiyi birkaç dakika geçe, iki 
Uıılforınalı arkadaıının kollarına dayanarak odadan 

içeri girdi. Hemen divanın üstüne yatırdılar. Alnın
da ve göğsünde sargılar vardı. Gece, yan sokaklar
dan birinde, bir döğüş esnasında göğsüne pıçak sap· 
lamışlardı. iki gün hastanede baygın yatmış, kendi· 
ne gelir gelmez derhal eve kaldırılmasını istemişti. 

Annesini merakta bırakmaktan korkmuştu. Nasıl ol
sa, evde de tedavi edilebilirdi. Üzerine kapanıp, hıç
kırıklarla ağlıyan anasını, birkaç tatlı kelime ile tes
kine çalıştı. 

Yeşil gözlerinden nefret fışkırıyordu. 
IX 

- Ya pıçak kalbine saplansaydı? O zaman ne ola
caktı? Senin arkandan yaşıyamıyacağımı hiç düşün· 
medin mi? Önünde diz çöküp yalvardım ... Neden be
ni dinlemedin? 

- Anneciğim, timdi üotüme varına. 
- Bir daha, daima benim sözlerimi dinllyeceğlne 

dair söz ver bakayım. 

Vili, kansız dudaklarını sıktı ve cevap vermedi. 
Yüksek ateşi vardı. İkide birde dalıyordu. Rüyasında 
bağırıyor, öfkeleniyor, meçhul kimselerle döğüşüyor 
du. Gizella, yatağının yanından bir dakika olsun ay · 
rılmıyor, ona bakıyor ve dalgınlık esnasında söyle 
diği her sözü zapdetmeğe çalışıyordu. Yavaş, yava 
oğlunu bu hale koyan faciayı anlar gibi oluyordu. Vi· 
ll'nln, kalbinde aonsuz bir kin vardı. Sayıklarken, 

dilpnanı Hldilreceğlnden bahıediyordu. Ateıl diltilP 
de biraz açıldığı zaman ıordıu 

- Anneciğim, çok rica ederim, ahret suali sorma. 
Ne zaman bir ihtilalciden bahsedilse, hemen aklı· 

na babam geliyor ve onları müdafaaya kalkışıyorsun. 
Babam, belki bir yanlış düşünce neticesinde bunla
rın arasına karışmıştır. Fakat, ihtilalcilik bu adamla· 
rın iliklerine işlemiştir. Onları tamamiyle temizleme• 
dikçe, memleket rahat ve sükuna kavuşamaz. 

Gizella, oğlunu dinlerken, içine fenalıklar geliyor
du. Çünkü; Vili'nin iyi olur olmaz, derhal evden fır· 
layıp o, iri yarı, kırmızı saçlı, caketinin altından k°" 
ca pıçağı sallanan kasap çırağını arıyacağını ve inti
kamını almağa kalkacağını gyet iyi hissediyordu. 
Gözünün önüne Vili'nin zyıf, ince endamını getiri
yor bir de ızbandut gibi kasap çırağını düşünüyor 

ve bu defa da neticenin ne olacağını pek güzel tah
min ediyordu. 

Bir gün öğleden sonra Vill, heyecanla annesinin 
eline sarıldı: 

- Senden büyük bir ricam var anneciğim, dedi. A· 
ma, sakın darılma ... Bugün, akşam üzeri bir ziyaret
-;im gelecek. Onun evin içinde hiç kimseyle karşıtaı· 
-nadan doğrudan doğruya benim yanıma gelmesini 
·stiyorum. Bu ricamı, yerine getireceksin değil mi 
•nneciğim? ... 

Glsella'nın yilzü kıpkırmızı keslldl. Ayağa kalktı ı 
- Pek Alil yavrum .• Nasıl istersen öyle olsun. 

- Sona var - ) 
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S P O R 
Dünkü futbol macları 

J 

Gençlerbirliği Harbiyeyi 1-0 yendi 

Birlikspor Demirspor 1 - 1 berabere 
Ankaragücü 3, Galatasaray O 

sebep de, topu mütemadiyen havlandırma
larıdır. Topa hakkiyle hakim olmıyan ta -
kıınlar için bu tarz oyun dalma fena neti
celer verir. 

Dün 19 Mayrıı stadyomunda sayısı bir
kaç bini aşan bir seyirci !.alabalığı önünde 
ankaralıların gün!erdcnbcri bekledikleri 
Gençlerbirliği - Harp Okulu maçı yapıldı 
Dünkü sayımızda işaret ettiğimiz bir ta -
Jnm sebeplerle Gençlerbirliğinin esas kad
roeundan beşe yakın oyuncunun noksan ol
aıHı, futbol meraklılarını haklı olarak me
raka sevkediyor; Gençlerbirliğinin çıkara
.. tı takım bekleniyordu. 

Gençlerlıir!iği, dün evcla 11 kişiden iba
ret bir takım olmadığını isbat etti. Sonra, 
takım, bugüne kadar olduğu ıibi, gene 
malQm neticeyi daima kazandıran kendi 
sistemin! tatbik etti. Zayı·f olmakla be -
raber, teknik ve taktiği itibariyle hasmın 
enedisinl altedebildi. Diğer muvaffakiyet ı
unsurları ne oluna olsun bu neticeyi ka -
zanmaları ve bilhassa bu kazancın tekniğe 
istinat etmesi bu takıma değer verecek bir 
ilstiİnlüktür. 

Okullar arası koıuya iıtirak eden sporcular 

Tam samanında hakem Ferih Esin'in 
diidiiğllnı icabet eden takmılar sahada yer 
aldılc:lan zaman 111 kadrolarla oynıyacak -
lan anla1ıldı: 

Okullar arası müsabal<alar 
GENÇLERBİRL1Gl : 

Mazhar, Mehmet - Riza. Ahmet _ Halit 
• Keffl, kUçllk Selim - kllçUk Ali - AH -
Muata.fa - UçUncü Ali. 
HARP OKULU: 

Bedri, Faruk - Miinir, Suphi - Abdi -
Hatim, Kemal • Bedri - Ertutnıl - Şahin 
• Maıhar. 

Gclçlerblrliti bQ 'ftziyette Rahim'in 
,..na. Mazbar'J, Ahmed'ill yerine Rrsa' rı. 
llilnlr'hı yerine Ahmeıd'i, büyük Selim'in 
,._.ını adaımı, eol açıkta da tıç numaralı 
AH'Ji oynatmalı: mocbur.iyetinde kalmı,tı. 

Klibim bir maçta beı futbolcunun yerine 
l>qblannı oynatmak eulılı bir noksan 
tetkll ediyordu. Fakat bu yeni veya saman 
saman ta.lı:rmda yer alan elemanlar arka -
... !arım an ttıımıad ı lar. 

Dlinkü oyunda kaleci Mazhar, yeni gir
dili bu takımın yüzünü ağartacak bir o -
yun rösterdi, K~fi ve küçük Ali galibiye
ti temin etmek hususunda takmıın canda
mannı te}kil ettiler. Bek Mehmet de çok 
muvaffak oldu. 

Hakem Ferih Esin ilk devrenin başla
rmda birkaç defa ereddilt ceçirmekle be -
ra;ber dünıkii maçı lyi idare etti. 

Ankaragücü sahasındaki m~ç!ar 

Dün 19 Mayıs stadyomunda 
çok güzel bir tören yapıldı 

Harp Okulu mevsim baımdanberl cit
tllı:çı ml1stakar ve bi bir Taziyet alan ta
bını ile sahada yerini almıştı. 

O:rmı baılar, bqlamaz harbiyeliler hü
cuma seçtiler. llk dakikalardan itibaren 
<iençlerbirliğinin yeni oyuncularla teşkil 

ettiii müdafaa ve muavin hattının aksa -
dıiı söze çarpıyordu. On beş dakika kadar 
bir müddet Harbiye baskısı tehlikeli bir 
surette devam etti: bütün bu müddet zar
fında Gençler kendilerini toplamak ve o-
7'J.D& btlcim olmalı: için uiraştılır. 

Bundan eorıra oyun :nütevaıln bir saf
hlı7& cirdl. Gençlerin col yapabilecek bir 
kaç hfloamuna tahit olduk. Fakat lı:ilçnk 

lıfuatafa'nıa fada dlıiplinıli oyunu col 
pbrmala maııJ oluyordu. 

Diln 19 mayıs stadyomunda mevsimin 
en cüzel bir müsabakasını seyreden futbol 
meraklıları öğleden sonra, Ankara'nın e -
mekdar sahası Ankaragücü stadına toplan
mışlardır. Saat 13.4S de eveti Ankaragücü 
- Galatasaray takımları hakem Ali Ülke -
zen'in idaresinde oyunlarına başladılar. 

Birinci devresi 2-0 Ankaragücünün lehi
ne biten bu müsabakada her iki takım da 
gayretli ve iyi oynadılar. Galatasaray bil
hassa kalecisinin kurtarışlariyle netice 
hakkında ümit verici görünüyordu. Fakat 
ikinci devrede penaltıdan bir col yiyince 
artık onlar için gelişi güzel bir mahiyet al
dı. Maamafih güçlüler de bundan istifade 
edemediler. Maç 3.0 Ankaragücünün ka -
zanmasiyle bitti. 

Hakem oyuncuları olduğu kadar, ae -
ylrcilere de kendini beğendiremedi, bil -
huea oyunun sert bir cereyan almuırun 

önllnı seçemedi. 

Birlik•por - DemİT•por 

Her sene oldufu gibi bu yıl da tekrar 
edilecek olan, yUkıek ve orta tahsil mUea
aeaelerl arasındaki ııpor müsabakalarına 

dün ıaat 9 da 19 mayıs atadyonıunda me -
rıuı!mle baelandı. 

1940 - 41 ders senesi mektepler arası 
spor faallyetlerl için Ankara okul apor 
yurtlan kUme başkanlığının tesbıt etmlı 

olduğu program mucibince, Ticaret 11.ııeal, 
AtatUrk lisesi, Gazi ııaest, Maarif Ceml -
yeti lisesi, Polis kollejl, sanat okulu, İn -
§aat usta okulu futbolcuları ve atletleri 
saat tam 9 da stadyomda oldukça kalaba
lık bir seyirci kUtıesl 6nUnde geçit resmi 
yaptılar ve alkııılandılar. 

Futbol maçı 
Saat 9,15 te yarımıar aaatılk iki devre

li bir maç yapmak Uzere AtatUrk ve Gazi 
ııeeal futbol takımları sahada yer aldı. 

Hakem :Muzaffer Ertuğ'un ldareatnde 
baolıyan oyunçok zevkli ve güzel ol -
du. Her iki taraf oyunculan tam bir cen
tilmenlik ve kardeıllk havası içinde bUtUn 

Atatürk ve Gazi Liseleri futbol takımları 
Biru 80llCa harbiyelilerin tekrar hl -

lclmlyetf ele aldıklannı cörüyoruz. Bil -
ba-.a tol.dan yaptıklan hücumlar karıı ta
nf içln fevkalade tehlikeli oluyor. Bu ara
da Geaçlerbirllii kaloaine çekil- bir kaç 
ıüt kalı diretfne çarparak avuta ~tti. 

Hakem Necdet ÖzgUç'Un idaresinde ıa
at llı,30 da başlıyan Blrllkspor - Demir -
spor mllııabakası oldukça güzel ve heye
canlı oldu. Demlrsporlular, tallhslzllkle 
seoen haftaların fena tealrleriDl allmek 
için gayretli oynuyorlardı. Fakat, Blrllk
sporluların İsmallln idare ettiği müdafaa 
sistemi oyunlarını bozuyordu. Birinci dev
re b1lylece Demlrspor forvedlnln neticesiz 
kalan hUcumlan ve Blrllkııporun mUdafa-

gayretlerini gösterdiler. 1 
Neticede ikinci devrenin sekizinci da- ,. 

klkasında AtatUrk lisesi Necmlnln ayağı\ 

Blr müddet tonra da hakemin düdüiil 
ilk devrenin ıona erdiğini bildirdi. 

ikinci Jevre 
Bu devrede cençlerln daha cüzel ve hat- asiyle geçti. Maamnfih Blrllkııporlular za

ti devrenin ortalarından itibaren hlkim man zaman rakip kaleye tehlikeli anlar 
OJDldıldarmı cördülı:. Takımın dünkü kad- yaşatıyorlardı. 
ro.ımda rer alan 7enl oyuncular gitgide İkinci devrede Blrllksporlular, sağ a
açıldılar ve daha faydalı olmağa başladılar. çıklarının enfes bir §Ütlyle ilk ve son gol-

u yaptı~ bir sone aahadan ı - o salip 
ayrıldılar. 

Bu maç için ıehrlmlzde intişar etmek -
te olan (Ankaraspor) mecmuası bir kupa 
koymuo bulunuyordu. MUııabakaların ga -
llbl Atatllrk lisesi takımına mezklll' kupa 
mera.simle verllmlgtlr. 

Kır koşusu 
Buna mukabil Harbiye takımı ilk dev- !erini kazandılar. Bir mUddet sonra Salih Dün saat 9.30 da merasime iştirik eden 

rede röaterdiği enerjik ve süratli oyunu sUrntll bir inişle beraberlik B!l.yısını takı- okul talebeleri arasında 1~0 metrelik bir 
cöeteremedi. Bilhassa müdafaa hattı Genç- mına kazandırdı. Bundan sonra Demlrııpor- kır koşusu yapılmıştır. Muhtelif okul at
lerin lı:uvvei maneviyeleri tamamen yerine lular akınlarını sıklaştırdılar. Fakat se- Jetlerinin ııtırAk ettiği bu kO§U tam bir 
selmlı bulunan mubacimleri karşısında mereslz kalan bu hllcumlara mukabil kendi intizam dairesinde cereyan etmlı. netice -
bocalarnağa başladılar. kaleleri de birçok tehlikeler geçirdi. Bu de İnşaat usta okulundan İsmail birinci 

35 inci dakikada küçük Mustafa bir ara arada hakem, Blrllkspor sağ açığını oyun- gelmlıtlr. 
pası ile ıopu Uç numaralı Ali'ye ceçirdi. dan çıkardı. 10 kl§l kalan Blrllksporlular 
O da tekrar, demarlte bir vaziyette bulu - btltün gayretlerini müdafaaya verdiler ve 
nan Mmtafa'ya cönderdi. Mustafa kale - bunda muvaffak olarak 1 • l maçı sona 
den 15 metre kadar bir mesafede :yakaladı- erdirdiler. Hakem Necdet, maçı çok gllzel 
tı topa PYet biçimli ve hesaplı bir vu - ı ıdare etti. 
rutla kaleyıe attı. Gol! •. 

Bundan eonra netice değişmedi ve 0 _ KULÜPLERİN PUVAN 
JIUI1 1-0 Gençlerin callblyetiyle neticelen- C E T V E L l 
di. Maç G. B. M. At, Ye. Pu. Ka. 

Ncuıl oynadılar ? 
Maçm birinci devresinde harl>iyeliler 

llatün bir enerji ile seri ve atılgan bir o
yun çıkardılar. İkinci devrede enerjinin en 
kuvetll unsuru olan "nefes" düştü. Sürat 
azaldı. Aulcanlılr lı:almadr, 

Kaleci Bedri diin fevkalade idi. Dlln-
lı:il oyununa nazaran başlı başma bir takım 
diyebileceğimiz bu cenç, Harbiye'nin da
ha çok ırol farkiyle yenilmemesine imi! 
oldu. Beklerden Faruk da Gençlerbirliği -
nin bilhassa ikinci devrede artan hücum -
lannı kesmiye muvaffak oldu. 

Haf hattı fena değildi. Fakat forvet 
hattı, takımın hususiyetini teşkil eden ve 
birinci devrede çok mütebariz olan sürat 
ve atılıanlıkla Gençlerbirliği kalesine ka
dar 7akla1tıkları halde beceriksiz kaldı -
lar ve berbat vuruılarla sayısız ıoller ka

sırdılar. 
Bu takımm dünkü oyunda yenili5ine bir 

G. Birliği s 5 o o 15 5 ıs o 
Maskespor 4 2 1 1 4 2 9 3 
Ankaragücü 4 2 O 2 5 3 8 4 
Harbiye S 2 2 1 9 8 11 4 
Bir!ikspor 4 O 3 1 2 2 6 6 
Demirspor S 1 1 3 8 12 8 7 
Galatasaray S O 1 4 7 16 6 9 

Not : 
1 - Bu cetvel, Güne1 ve Dinçspor'

un likten ayrılmaları üzeri~ yeni -
den tanzim edilmiştir. 

2 - Birliksporun bir bükmen mağ
lubiyeti bulunduğundan puvanı bir 
sayı noksandır. 

3 - Talimatına tevfikan hükmen 
galip takıma (Gençlerbirliğine) iki 
sayı ilave edilmiştir. 

4 - Sağdaki (ka) işareti kulüple -
rin kaybettikleri puvanı göstermekte
dir. 

Danlıl laeyecanlı miisabakayı yapan Genslabirlifi • Harp_ Okulu 
bıtbol takımlara ımımo.ni ..,...,.,,a 

Her yıl muhtelif okullara mensup genç
lerimizin spor alanlarında bedenl kabiliyet 
ve ııpor terblyeılni göatermelerine veııfle 
olan bu harekeUerlD bu yıl da Ankara 
sporu için son derece mil8bet istifadeler te 
mln edecetıne ıüphe yoktur. 

Genç mektepUlerffnıze candan bqanlar 
dilerlL 

Tasarruf ve 

yerlimah haftası 
(Bııı 1 inci sıylıdı) 

dillen vazifeyi hatırlatmıttır. 
Bayan Saime Tunç 11 inci taııarruf ve 

yeril mallar haftasını kutlarken duyduğu 
hisleri heyecanlı bir ifade ve gUzel cUmle
lerle hUU\sa ettikten ıonra, sözlerine fU 
cUrnlelerle nihayet vermlıtır: 

"Aziz kardeıterlm; 
Nasıl tek bir mllll kUtıe olarak ll.Ullt 

Şefimizin yanı başında ve onun emri al -
tında tııek ve CUmhurtyet Hükümetlmlzln 
arkasında ve mlııt ordumuzun ihtiyat ıaf
lannda yer almıya ha7.ır bulunuyorıak ta
sarruf etmek, ve yerli malı kullanmak 
dUstunı ile ifade olunan mllll emre baş 
eğmeğe de böylece hazır olmalıyız. Bu va
zifemizi hakkiyle yaptıAımız gUn TUrk 
mllletlnln lktıaat zaferini kazanmıı olaca
tız. Buna inanalım. Kllll tuarnıf ve yer
li mıh bayratı altında toplanalım." 

Bundın sonra Dil, Tarih - Coi -
rafya fakültesi talebesinden bir bı -
yan istik!Al hırbinden sonra hudutlannı 
bulan Tllrklye'de, ekonomi dftvasına veri
len ehemlyetl izah ederek, imparatorlu
ğun lstl16 devirlerinde geçirilen fena gün
leri ve idareyi anlatmt' ve tasarruf, iktı
sat davasının memleketimizdeki tarihi 
seyrini canlandırmııtır. 

Miting, gençllfln canlı ve bararetll bir 
teaahUrUne vulle olmut. Ulua meydanına 
toplanan hail: milli bir dlvanm beyec:anm
dan cta)dala Jlbtık Hft 'N pnda "7 • 

n1au1--. 

Dünkü maçı kaz.anan Galata•aray'ın genç mütekait/eri 

Mütekait futbolcuların heyecanlı müsabakaları 

DUn 19 mayıı ıtadyomunda Gençler J zaman zaman aeytrcllert gU!dUren ve fa
Blrllfl • Harp Okulu maçından evel AD -
kara tenlaçlleri ile Galata.saray mütekait- kat teknik hareketlerin tenevvü ve çok -
lerl arasında bir futbol maçı yapıldı. Ylr _ luğu itibariyle genç futbolcuları imrendi -
mlter dakikalık iki hattaymdan ibaret bu ren bu mUsabaka, 2 - 1 Galatasaraylıların 
müsabakada her iki takımda da eskiden galibiyeti ile bitti. Halk, iki takımı uzun 
birer ıöhret olan almalar yer almııılardı. uzun alkıgladı. 

Amerika' da 
7 fabrika 

sôde 1 ngiltere için 
tayyare imôl ediyor 

Nevyork, 15 a.a. - Royter: Nevyork 
Herald Trlbune gazeteainln iıtihbarına 

göre Falodak Curt1111 ve Virght fabrika -
larında Blrleılk .Amerika devletleri hava 
ordusu hesabına yapılmakta olan bütün 
avcı tayyareleri imalll.tı durdurulmuştur. 

Curtııı ve Vlrght grupuna alt yedi fabri
kanın bütun tııUhııalltı İngiltere'ye gönde
rilecektir. :Mezklll' firmaların ınüdUrleri, 

bu halin ıtmdlye kadar mühim bir mlkdar
da imAI edilen ve bundan ıonra da imli e
dUecek olan bu çok modern amerikan av -
cı tayyarelertnden yUzlerceslnln İngute -
reye &'l:lnderllmlı bulunacatı güne kadar 
devam edeceğini aöylemtılerdlr. Amerika 
ordusu için imalat ise ancak o zaman ye
niden başhyacaktır. 

Prestonsburg "Kentucky,. '·ıs a.a. -
Meclis harbiye komisyonu reisi B. May 
kongrenin gelecek celsesinde ]ohnson ka
nununun ilcasıru talebeden bir kanun liyi

hası tevdi edecektir. 

B. Mıy, bu ll7ihanın hükümet tarafından 
dolnıdan dolrun ilı:ruda bul1Ululmuını 

taklit •tmiTecet!Dıl, udece yahwı lncilte

rq. cltllla Amerlka'am cloeta oı. bltb 

memleketlere de 7ardım etmek istiyenler 
için zemin hazırlıyacağını bildirmi,tir. 

Malumdur ki Johnson kanunu Amerikayı 
borçlarını vermemiı olan devletlere ikra
zatta bulunulmuını menetımektedir. 

Vaıington, 15 a.a. - lnciltere'nin tica
ret vapuruna olan ihtiyacı göz önünde tu
tulmaktadır. İyi haber alan mahfillerin 
bildirdiklerine göre, bitaraf veya i1&al al
tında olan devletlere ait olup Amerika li
manlarında bulunan birçok vapurların ka
nuna uygun olarak lnciltere'ye teııllm edl
lebilip edilemiyeceiii meselesi tetkik edil
mektedir. Bu cemiler.in en mühim ırrupwuı 
Amerikan limanlırmda bulunan 7etmiı Da. 
nimarka vapurundan miiteşekkil bir ırrup 
teşkil etmektedir. 

Bunlardan maada Amerikan limanlanndı 
muattal kalmıı olan en az 12 Fransız, 8 
Necveç ve 24 İtalyan vapuru bulunmakta
dır. 

Amerika tayyare imalatında 
düıiiklük 

Vaşington, 15 a.a. - Reuter: Ame
rika Birleşik devletleri müdafaa kon 
seyi reisi B. Hudson'un esliha imalA
tından daha seri bir randıman alabil
mek için bu imalatın harp halinde 
bulunuyor gibi seferber edilmesi la
zımgeldiği hakkındaki beyanatı, bir
çok Vaşington mahfillerinde iyi kar
şılanmıştır. 

Son haftalar zarfında, istihsaldeki 
yavqlık iyi ve derin düıünenler ta
rafından derin bir tetkik& tabi tutul
mUfl'UI'. 
Yqkıpon'cWd. A"W. &&-.. B. 

• 
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Yunanlılar 

AVLONYA 
• kapılarında 

(Başı 1. incı saylıdı) 

Ayasarandaya 15 millik mesafede bu
lunan Palermo limanı düşmii§tür. Mut 
külata ve havanın fenalığına ratmen 
Premeti mıntakasında harekit nor • 
mal şekilde devam etmektedir. 

Yeni yunan ileri hareketi neticesin
de sevkülceyşi ehemiyetleri büyük o • 
lan iki sırt zaptedilmiş ve düpnanın 
mukabil tarruza geçmek teşebbüsleri 
kendisine bir çok esire mal olan yeni 
bir bozguna sebep olmaktan başka bir 
netice vem.emiştir. 
Havalaı ın daha bozuk olduğu Poı

radetz mıntakasında yunanlılar yeni 
muvaffakiyetler elde ettiklerini bil .. 
dimıektedirler . 

Yunanlılar 14 lırkaya karp 
harbediyor 

Londra, 15 a.a. - Arnavutlukta ya. 
nan ileri hareketi havanın fenalıfıM 
rağmen devam etmektedir. Yunanlıl .. 
rın' karşısında 14 İtalyan fırkası ba • 
lunmaktadır. Bu kıtalar cesaretle harp 
etmektedirler. Fakat harp isteyen f .. 
şist gruplarının hazırlıksız bulunmalao 
rından mütevellit intlzamaıdık en .. 
natçıların bile nihayet cesaretini b 
racaktır. 

Bir İtalyan harlan 
Atina, 15 a.a. - Eetia gueteal kenıo 

di idaresindeki italyan deniz enstit6e 
sü tarafından deniz albayı Manclnl • 
nin nezareti altında 1928 aenNlmle 
bastırılmış ve Poggi burnundan. 
Dracın cenubuna ve Korfo adasına 

kadar uzanan mıntakayı gösteren bir 
harta bulunduğunu kaydetmektedir. 
Bu resmi harta üzerinde Chinarra ile 
j Tcpedclen ve Premetinin §İmaline ka-
dar uzanan mıntaka Epir huduttan 

1 içinde gösterilmekte ve Arnavutluk 
1 bu me\•kilerin ötesinden başlamakta· 
1 dır. 

Bizim bu italyan itirafına ilave e • 
decek hiç bir sözümüz yoktur. 

Yunanistan'Ja iaıe •ıkıntıa 
yoktur 

Atina, ıs a.a. - Atina ajanaı bl14'4 
riyor : 

Roma radyosu iqe bakımından Ya .. 
naniıtanın fena vaziyette bulundup 
nu iddia etmektedir. Radyo bu buau. 
ta tamam•yle müsterih olabilir. Yu • 
nan milleti ve yunan ordusu müteca • 
vize karşı ıonuna kadar yani nihai 
zafere kadar mücadele etmiye kifayet 
edecek miktarda yiyecek buluyor 
Yunanistanın geniı miktarda yap • 

mıya devam ettiği ithallt hariç olmak 
üzere Metaksas hükümetinin aon dl5rt 
sene içinde memleketin mümkün ol • 
duğu kadar geniş bir ölçüde bilhaua 
gıda ihtiyaçları bakımından kendi keıı 
dine yetınesi için büyük gayretler 
aarfltıniş olduğunu unutmamak 14 • 
zımdır. 

Sovyeller Birliği 

balı hudutlarının 

müdafaası ııı 
Moskovı, ıs a.L - R07'ter: Lenlftl"&t 

ve Baltık parti konferanalarmda di!n .as 
alan hatipler, bölcelerinin Sovyetlw B{r

liiinl müdafaa eden hudutta bQhmmaları 
dolayııiyle olan ehemi7etinl tebartls ett1rw 
mitlerdir. 

Ricada bava lı:uvetlerinin ealı:i kumandam 
ceneral Lokatlnof tö1le demiıtir: 

Yeni ihdas dlen bir askeri balcedı ça
lı111oruz. "Bu bölge Letonya, E~ •• 
Litvanya'yı ihtiva etmektedir,,. Bölce ba· 
rekit ve sevkülcen bakrmından biiyük bir 
ehemiyeti haizdir ve Sivyetler Birliiiala 
batı hudutlarının himayesine memurdur. 

Lenfncrad askeri bölcesinin konferan
sq:ıda Marepl Budiyenni de hazır baluno 
muıtur. 

Lorenli mülteciler 
Toulouse, 15 a.a. - (Havu): MoaeJ. 

leden bu gece gelen 800 lorenll mül • 
teci yukarı Garonne vilayeti dahilin • 
de yerleıtirilmiıtir. 

Hundson gibi tanınmıt bir mUteha.· 
sısın beyanatı, B. Ruzvelt'in yakın. 
da alacağı limit edilen kararlara U• 
mum! efıldr .. haı:ırhyacaktır. 

Vaı:iyet•havacıhk endUetrislnde en 
ziyade ciddidir. Bu endüatride iıtih· 
sal, ayda takriben bin tayyarede dur• 
maktadır. İngiltere, bu tayyareler• 
den kendisine düşen yüzde elli his
seyi almanuı gibidir. Çünkü bildiril
diğine göre teşrinisanide lngiltereye 
gönderilen tayyarelerin miktarı 
200 ü geçmemittir. 

B. Hudson'un, tayyare lmalltının 
içinde bulunduğumuz devrede eve)cı 
yapılan tahmiııleroen 30 noban ol
dulu hakkındaki beyana"- halk.._ 
rlı* fena u.ir J.Çlmfbr. 
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i E i TEBLİGLER Silivri açıklarındaki facia 
! ................................................... . 
Malta bombardımanı 

:Malta, 15 a.a. - Reerril tebliğ: Bir ke
ııt vazifesi gördllğU anlB§ılan bir dUıımruı 
tnyynre teııekkUIU dUn sabah .Malta Uze
rlnde uçmuııtur. Hava mUdatna batarya -
lan ateıı açmıştır. Hiç blr bomba atılma - ,· 
mı§tır. Daha sonra geç vakit bfl§ka tayya
re tcşckküUeri adanın Uzerinde uçarnk 
muhtelli yerlere bombalar atmışlardır. sı- 1 
vll halk nnuıında az zayiat olmuş ve eı.ı -
hruıa alt binalarda hatif hıı.aarlar kayde -
dilmlı,ıtlr. 

İngiliz hava kuveUertnln hiç l':aylatı 

7oktur. 

Silivri açıkların
da, 103 kişinin bo-
ğulmasına ve 127 
kitinin kaybolma • 
sına sebep olan de-

niz faciası hakkın
da tahkikat devaın 
etmektedir. H~dl • 
se hakkında en ıe
lahiyettar menba • 
lardan yaptığımız 

tahkikatı aşağıya 

yazıyoruz : 

1 ngiltere üzerinde Bir zavallı lelakctz.ede hıçkıra hıçkıra ağlıyor 

Bu ayın altısın • 
da Varna'dan tran
sit olarak limanı • 

hava faaliyeti 
Londra, 15 a.a. - Hava ve dahil! em -

niyet nezareUerlnln tebllği: 
Dtışmnn dUn gece İngiltere Uzerlndekl 

hava faaUyeU zayıf olmuı,ıtur. 
Akşamın ilk saatlerinde Taymls nehri 

mansabındakl bir ı,ıehlr Uzerlne bumbalar 
atılmıı,ıtır. }.füteaddlt ev hasara uğramıı, 
birkaç kişi ölmüı,ı ve diğer bazı kimseler 
de yaralanmııtır. 

Bqka yerlerde çok az ha.sar olmuıı ve 
ölU ve yaralılann da gene pek az olduğu 
haber alınımı.ıtır. 

1 rlanda üzerinde 
duşman tayyareleri 

Belfast, ıs a.a. - Emniyet nezareti ta-
rafından bu ubah .rltcn ncıredllen bir 
tebliğde şdyle denilmektedir ı 

Dün gece ıilmal lrlanda11 fizerinde düş
man tayyareleri ıörUlmtlltlir. Hüviyeti 
meçhul olan bir tayyare üzerine dafi batar
ynları tarafından atet açtlmııtır. Hiç blr 
bomba düımemiı, hiç blr hldiae kaydedll

memlşti r. 
Kahire, ıs a.a. - İngiliz umumi karar

;lhmm ebllti: .Mıeır'da harekat, kıtalan
mızın düşman üzerinde tazyilrlerinl devam 
ettirdikleri Trabluııgarp hududunda de -
vam eylemektedir. Büyük bir kum fırtı • 
nası hüküm ıürmelrtc ve rUyet prtları fe
na bulunmaktadır. 

Diğer cephelerde vaziyette hiç bir deti
ıikl k yoktur. 

Avlunya bombardımanı 
Attnıı, ıs a.a. - İngiliz hava kuvetleri

ne mensup tayayreler, cumartesi günü iki 
defa Avlonya'yı bombardıman etmişlerdir. 

Bom.bardımanlnrm birincisinde bom -
balar, iaşe depolarına ve otomobil park -
!arma dülflI!ilıı, ikinci hücum esnasında da 
tayyare meydanı mUesşlr wrette bombar
dunan edilmiwtir, 

Yunan tebliği 
Atına, 16 a.a. - Yunan orduları ba,,ku

mandanlığl tarafından H blrinclktnun 
ak§amı ne;,redllcn •9 numaralı tebliğ: 

Tnarruz harekeUerlmlz muvaffaklyetle 
devam etmektedir. MUhlm tepeler Jııgal e
dllmlo ve birçok esir alınml§tır. 60 tan 
f~a otomatik alla.h, havan toplan ve sa
ire iğtinam edllmlııtır. 

Yunanistan üzerinde 
İtalyan tayyareleri 

Atlna, 15 a.a. - Umumt emniyet neza
reti tarafından 14 blrinclkD.nun akıamı 

n~redllen reıımı tebliğde bildirildiğine 

söre düşman tayyareler!. bugUn memleket 
dahlllnde bazı kıuıabalan bombardıman 

etmıour. Haaar ve insanca zayiat yoktur. 
Bu kasabaların birinde dllşman tayyare
leri alçaktan uçarak balıkçı kulllbelertnl 
ve koyun sUrillcrlnl bombardıman etmıo -
Jer ve mitralyöz ateıııne tutmuııtardır. A -
lft.kadnr makamlara gelen mUtemmlm ra
porlara göre ltalyanların Eplr'de İgume -
nltsa'dan ricatlerl esnasındR alıp götUr -
dllklerl rehineler arıı.aında eı,ırattan dört 
kivi de bulunmaktadır. Bunların Akıbeti 

meçhuldUr. 

Fransız 
kabinesindeki 
değişme 

(Başı 1. ıncı sayfada) 

Fransa için, eğer akla gelmedik 
hadiseler olmazsa, harbin inki~af
larına göre seyir deği~tiren bir siya
set mukadder gibi görünüyor. İn
giliz zaferi ihtimali arttıkça frnn
sız halkını ciki ittifaka do~rru dön
mek lcmnyüllerinden, kıtadaki al
man kudret ve hakimiyeti devam 
ettiği ve kati bir İngiliz zaferinde 
tereddüt edildiği kadar da gene 
bu halkı maceralara sürüklenme
mek azminden vaz geçirme!-< güç
tür. Fransn meselesi, bir müzake
reler değil, bir zaman ve hadiseler 
meselesidir. 

Falih Rıfkı ATAY 

İtalya' da Musolini 
aleyhine neıriyat 

yapan gizli radyo 
Atına, 14 a.a. - Estin gazetesi yazı -

yor: Blrkao gllndenberl Roma'da Musoll -
nl aleyhinde neıırlyat yapan gizli bir tel -
ıılz istasyonundan bıılıııedllmekte idi. Fa -
oıst makamları bu istasyonu bulmak için 
hıı.rareUe çalı11mıı.kta idiler. İlkktınunun 12 
sinde saat 23.4S te bu istasyonu biz de din
ledik. Spiker ezcllmle oöyle söylüyordu: 

''Mayısta korporasyonlar meclisinde be
yanatta bulunan Musollni mUthlş ordusu 
ile övUnUyor, bu heybetli ordunun zafer
den zafere ko:ıması için bir dilğmcye ba.s
mrun ka.tl geleceğini söylUyordu. Şimdiye 
kadar "Musollnl her zaman haklıdır., dl -
yen ıtalyanlar arUk: "Musolln1 her zaman 
haklı değildir,, derneğe başlamıolardır. 
Yakında: "Musollnl hlO bir zaman haklı 
değildi., diyeceklerdır. 

Tanca'nın lspanyol 

Fasına ilhakı 
Madrld, 15 a.a. - Tanca'nın İıpanyol 

Fuına ilhakı hakkındaki reımt tebl!t aıa
lıdadır : 

Tanca'dakl ılyast rejimin İspanyol Fası
nın idaresine ait kanuna t!bl bulundutuna 
dair olan 23 te$rinisani tarihli kanun mu
cibince, İspanyol fevkallde lromiserllği 
Tanca'da polis, sdıat, nafıa hizmetleri ve 
umumiyet itibariyle •imdiye kadar bey
nelmilel komisyonıma ait bulunan bütün 
hizmetleri uhdesine almııtır, 

Ahare gelen haberler, bir glln evel dUoll
rillmU,, olan dUııman tayyarelerinin adedi
ni 12 ye çıkarmaktadır. Bombardıman tay
yıırelerlmlzden altıeı üslerine dönmemıı.ı -
tir. 

Düı,ıman Bardia ·ve Trablus Uslerlml:ı:l 

Alman tebliği 
• bombardıman etmiştir. Trablus U:ıerinde 

iki tayyare dllşUrdUk. 

Yunan cephesinde, dU11manın birçok 
bq - mıntakalarda yaptığı taarruzlar mukabil 

t.aarruzlanmızla tardedllmle ve dUşmana 
ağır zayiat verdlrilmloUr. Hava teı,ıekktıı
lerimlz, dU,,man kltaatının tecemmu nok -
talannı, i141e kollarını ve motörlU vesaiti 
bllMasıla mllesslr surette bombardıman 

ederek kara hnrekAtına f§tlrAk etmlolerdlr. 

Bnrlln, ıs a.a. - Alman orduları 
kumandanh~ının tebliği: 

Cumartesi gecesi hava kuvetıerimlzln 
faaliyeti, gayrı mllsalt hava oartıarı dola
yıslyle, lnglllz limanlarına mayn d6kml -
ye lnhıı.aar etmlı,ıUr. 

DUnkU glln mllnferlt alman tayyareleri 
kıemen çok alçaktan uçarak cenumt ve 
merkezi tngtıtercde ıuıket1 ehemlyetı olan 
mUte~ddlt hedeflere taarruz etmlılerdlr. 

Merkez! lngiltcl'<?d mühim bir endüstri 
mUcsscseelne btıytlk çapta müteaddit bom
balar tam ıs~betle vurmuş ve clddt hasar-

Plccahıı.telll pike tayyarelerimiz yol 
birleşme noktalarıııı keserek geçmekte o
lan askerleri bomba ve mitralyöz ateşine 
tutmuşlardır. Diğer bazı havn teşekklllle
rimlz SelAnlk - Atına şlmendU'er hattında 
bir köprUye isabet temin etmişlerdir. 

lar yapmıştır. Şark! Atrlka'da tayyarelcrlml?. dUşma-
DDşman alman toprakları Uzerlne akın nın Gnllabat mıntaknmndakl aııkerı hedet-

yapm,.mıştır lertnt bombalamışlardır. 
İşgal altında otan era:ıldP lkl yere Sudan hududunda kcoır ve topçu taall-

bomlJq!Rr atmıştır Fakat h!\ıınr voktur. 

ltolvan resmi teblioi 
İtalya'da bir mnhnl, 16 a.a. - İtaly!!D 

umumi karargtı.Jıımn 191 numaralı tebliği: 
.Mııhıı.rebenln nltıncı gUnUne tesadüf 

eden Sldl Barranln'nln ı.ahltycslndcn son
ra ltalyan ve tnglllz kuveUerl Cappozzo .. 
So11um Bnrdln çöl mıntaka.sında sabahtan 
nk§am kadar kanlı muharebelerle çarpıu
mışlnrdır. Taarruz ve mukabil taarruzlar 
bil~tevnkkut yekdlğerlnl takip etmlıştır. 
Harp snhsııında, dUşmıınnı yanmakta olnn 
v.ırhlı otomobilleri ve mUscll~ tankları 
gtlrlllmektedlr. Fakat dllşman kuvetlerlnln 
tnzylkl şimdiye kııde.r zayıtlatılamamıetır. 

Hava kuvetl,.rlmlz, her vakit göster
dlklc>rl p:ırlnk ft'dal!.~rlık hislerinin sev
kiyle mll'ı>ma(llyrn ul':rıı.~mıe ve bllntevak
ku! ya bombalRnmış yahut dllşman tayya
r,.lcrlyle cnrpışmıştır DOnkU çarpışmnlar 

een ııınea avcılarımız alevler içinde on 
bir dll:ıman tayyareııl du:tırmU,lerdlr Bil-

:vett olmuştur. 

noııman Eritrr.'ntn bazı kasabnlannll 
taarruz etnıtese de maddi ve insanca zarar 
v<ın<ıml\mıııtır 

O!'nl:r. vtl?.hıı.şı~ı FPrr"cı1ttnhı kumnndn
ııı altınrl'lkt Zl"fl,:"111 dPnl:r.nttımır. Mıınr 

sahilleri nçılchırındo Soııthampton tipinde 
bir d'l,Ml\n krııva~tnrı torpllllyc>rek ba
t•rnı'ltır. 

Dlln gece düşman tayyarrlerl NRpoll U
?.t'rlne Uç taarruz yapmı~ınr .re limana 
bomba. kaıınha Usttıne ise yangın humba -
ralan fttmışlıırdır. ı,tmandıı bııhrlyemlze 

m!.'nsun orta har.imdi! bir harp gemimize 
ls•h,.t vskl olmuı,P'I de zarar ehPmlyı>tll 

"""'ilt!'r y,.ınız mıtl"f'tt"bııttım elli kadar 
1510 VP vıır"llı vardır mr bqlıkcı gemlııt 
bnmh" t~l.'h~th•Jo hııtmıııtır S"hlr('I,. evle
ı-ln tlııt ... tıarnıdıı rılrnn ven .. ınlnr HJ~lyc> 
'knl1<1nnın ıt"rl mlldııh111PlerlV1" ııl'lndllrlll -
ml!!!Ulr Slvt11Pr nrasındR V'lrtılılıır vardır 
Ahalinin tanı hareketi misal teıkll ede -
cek derecededir. 

mıza gelen Uruguvay bandralı Sal • 
vadura isimli yelkenli geminin lodoı 
fırtınası dolayıaiyle hava açılıncaya 

kadar Büyükdere koyunda kalmasına 
müsaade edilmiş ve bu suretle gemi 
beş gün orada kalmıştır. Bu müddet 
zarfında içindeki yolculara yardım 

suretiyle ekmek vesair ihtiyaçları o
lan maddeler tevzi ettirilmiştir. 
Ayın altıncı gunu barometrenin 

yükselmesi ve havanın poyraza çevir
mesi üzerine geminin kaptanı acenta
sı vasıtasiyle hareket edeceğini bildir
mi'? ve kendisine Çanakkaleye kadar 
yolda yardım etmek için klavuzlar • 
dan Hüsnü kaptan ile sahil sıhiye me
murlarından Muhittin terfik olun -
mustur. Müsait hava şartları içinde 
yelkenli saat 12 30 da hareket etmit
tir. Saat 22 de Büyükçekmece önle -
rinde hava tekrar sertleşmiye başlı -
yarak sabaha karşı saat 5 sıralarında 
havanın büsbütün bozulması yüzün -
den yoluna devama imkan bulamıyan 
kaptan gemiyi bir manevra ile geri 
çevirmek ve rilzgıl.rı arkasına almak 
istemişse de yelkenlerinin parçalan -
ması dolayısiyle buna muvaffak ola • 
mıyarak dalgaların tesiriyle Silivrinin 
Cambaz burnu kıyılarına düşmüştür. 
Kaburga tahtaları parçalanıp su al -
mıya başlamak suretiyle sancak tara -
fına yatarak yolcuların denize dökill
mesine sebep olmuştur. Gemide Hay -
faya gitmek Uzere 352 muhacirin bu
lunduğu öğrenilmiştir, Bunlardan 122 
si kurtarılmıştır. Sahile çıkmış olan 
103 ceset toplattırılarak teşhiş etti -
rildikten sonra defnedilmektedir. Mü
tebaki 127 kişi kayıptır. Gemiye kon
muş olan sahil sıhiye memuru Mu • 
hittin de kayıplar arasındadır. Ceset
leri bulunmıyanlardan bir kısmının 
sahilin 15 metre yakınında batmış o
lan geminin enkazı ve bölmeleri ay • 
rılmıJ bulunan anbarları içinde kal • 
dıkları tahmin edildiğinden g5nde • 
dlen dalgıçlar vasıtasiyle çıkarılma
larına çalışılmaktadır. 

Geminin kaptanı olan Viktor Yuva
niof hadisenin mesulU olarak Silivri 
adliyesince tevkif edilmiştir. HAdise
yi milteakip vitıiyetçe kaza mahalline 
gl>nderilen vali muavini, vJliyet jan
darma komutanı ve emniyet 5 inci ıu
be milclUril kazazedeler haklrında icap 
eden yardım tedbirlerini ittihaz et -
mişlerdir. 

Evelce bulgar bayrağını ve Çarkrum 
ismini ta.ııyan bu gemi yUz tonluk ve 
çok eski olup iki ay evet musevt mu
hacirlerinin sevkine memur ve mer • 
kezleri Sofyada bulunan Konfino ve 
David adlarında iki kişilik bir muha
cir komitesi tarafından satın alınmış 
ve Bulgaristanın muhtelif yerlerin -
den Varnaya gelen 352 kişiden ibaret 
olan muhacir kafilesini alarak yola 
çıkmııtır. Gemide pusula, barometre, 
halat, telsiz vesair vesait ve tesisatın 
bulunmadığı, tayfasının da iki kişiden 
ibaret olduğu ve istiap kabiliyetin -
den fazla insan ve eşya yüklü bulun
duğu atıikalıların beyanatından anla -
şılmıştır. 

Yunan Kıralının 
kızı vefat etti 

Atina, ıs a.a. - Yunnn Prensesi Mari, 
bugün 16.40 davefat etmiştir. 

Yunan kıralı George urayda üç hafta 
matem tutulmasını emretmiştir. 

Fransa'nm Suriye fevkalade 
komiseri 

Cenevre, ıs a.a. - Beyrut'tıın bildirll • 
dlğine göre Fransa'nın sabık Suriye fev -
kalidc komiseri B. Puaux Frınsa'ya hare
ket etmiftir. Yen! fevkalide ltomiıer ge -
neral Dcntzin muvaaalatma kadar Suriye
deki fransrz ltuvetleri başkumandanı Ge -
neral Fougere Vekilet edecektir 

A. LEVAZIM AMIRUCI 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliğı Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fi -

yatı 8,~ kuruıı olan 2400 ton sert ve yumu
$ak buğday pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı her gün Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. dadır. 

8 - 1~ tondan a,,ağı olmamak ııartly1e 
Y ı ayrı .,J•ple,e de ıhıle edilebılir, 

4ı - 2400 tonun katı teminatı 22900 
Ura ve on beş tonun 192 Ura olup 
evsaf ve eartnameıi 10,20 kuruııa komisyon 
dan alınır. Taliplerin her &lin Ankara Lv. 
A. SL Al Ko. na müracaatları. (8029) 

17897 

Arpa almecak 
Ankara Levuım Amlrlllf Batın Alma 

Komt.,.onundan: 
1 - Beher klloıruna tahmin edilen fiya

tı e kllr'Uf 26 ıantlm olan 8000 .ton arpa 
pazarlıkta ıatın alınacaktır. 

l - Pazarlığı her gün Ankara Lv. A. 

Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 
a - 1100 tondan qağl olmamak Uzere 

ayn ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
' - Arpıı.lar dökllm halinde Ankara ve 

civar lııtaııyonlarda teısllm alınır. 
G - 8000 ton için katı teminat 212~ 11-

ra ve 800 tonun kıı.U teminat mlkdarı 
2818 lira olup evaat ve ııartnamesl 960 ku
ruııa komisyondan alınır. 

6 - Tallplerh:ı beı gUn Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. na mllracaatıan. (8272) 18243 

Giyecek eşyası alınacak 
Ankara Lv. Amirliği SL Al. Ko. dan: 
Aı&#Jda clna ve mlkdarları yazılı dört 

kalem gtyeeek eı,ıya pazarlıkla satın alına
caktır. Eklııtmeye ltUrtJc edeceklerin 
yUzde 16 temlnatıarlyle birlikte 24.12.940 
gUnU aaat 10,80 da Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. na mUracaatıarı. (8668) 
Adet 
280 yazlık tanlle kaşkorsa 
140 kıı,ılık tanlle kalın filtıkos 
420 çift iplik çorap gri veya siyah 
210 çift ıılyah mUslln çorap 18645 

Giyim eşyası alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. AL Ko. dan: 
Aşağıda cins ve mikdarları yazılı mal

zeme pazarlıkla satın alınncaktır. Eksilt
meye lutırl'ı.k edeceklerin 24.12.940 gtinU 
ylizde ıs teminntlnriyle birlikte saat 
15 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUrıı. -
cantları. (8GG9) 
Adet 
88 yazlık manto yünlU ıtı.cıvert 

88 kıılık manto yün!U lAclvert 
140 ıt\clvert kumaştan dahili entari 
70 ıacıvert kumaııtan harici entari 

15646 

Pirinç alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 38 

kuruş olan 30 ton pirinç ek&iltmeye kon -
muştur. Eksiltmesi 19/ 12194-0 güniı saat 
14.30 dadır. İlk teminatı 854 liradır. Ev -
saf ve eartnames.i Ko. da görülür. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8690) 

1866ı 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeTi 

KITAAT ILA NLARI 

Muhtelif kaplar alınacak 

Samsun Sa. Al. Ko. RB. den: 
1 - Blrllklıır ihtiyacı için HO aeıet bU

yUk bakır kazan 115 adet kUçUk bakır ka
:r.a.n 2450 adet bakır karavana, 200 adet 
kevgir, 233 adet ke~e. 242 adet sUzgeç, 
2HI adet saplı tu, 1000 kapaklı bıı.krac, 

266 ade Ya# tavası kapalı zarf usulU ne 
ekllltmeye konmUftur. 

2 - İşbu bakır edevatının muhammen 
bedeli 47902 lira olup ilk teminatı 3592 
lira 6~ kuruştur. 

8 - Şartnamesi her g1lıı komlıyonda 

görUleblllr. 
• - İhalesi 19.12.9\JO perııembe gUnU 

saat 10 da komutanlık binasında Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

6 - Taliplerin mezktlr glln ve saatten 
bir ıaat evel tekllt mektuplarını ve temi
nıı.t makbuzlarını Ko. Ra. vermeleri. 

(8261) 18232 

Kundura alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. Rs. den 
ı - Birlikler ihtiyacı için 20000 çHt er 

kundurası kapalı zarf u.sulll ile alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 145000 lira, ilk 

teminatı 8SOO liradır. 
3 - Eksiltmesi 18/121940 çarvaınba 

günü saat ıs de Merzifon Aı. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

4 - Şartnameei Ankara, İıtanbul, Lv. 
A. lerl ile komisyonda görülebilir. 

İstiyenlere 725 kuruş mukabilinde ve -
rilir. 

S - İsteklilerin teklif mektuplarım ilk 
teminatları ile beraber kanunun tarifatı 
dairesinde hazırhyarak eksiltmeden bir sa
at evel komisyona vermeleri mecburidir, 

(8334) 18319 

Un alınacak 
Urfa Sa. Al. Ko. Rs. den : 

Cinsi: un, mikdarı: 275000 kilo, M. be
deli: 32312 lira 50 kuru&. M. teminatı: 
2423 lira 44 kurua, kapalı zarfla, ihale gün 
ve natl: 20/12/940 11 de. 

1 - Yukarda mlkdar ve muhammen 
bedeliyle muvakkat teminat mikdarı yazılı 
un kapalı zarf usulii ile yeniden ekalltme
ye konulmu,tur. 

2 - Şartnamesi Urfa As. Sa. Al. Ko. 
ile İr.tanbul, ve Ankara As. Sa. Al, Ko. !a
rındı rörülebilir. 

3 - İsteklilerin yukarda yazılı ihale 
1aatinden bir Hat ev~ne ka.dar teklif mek· 
tuplarını Ko. na vermeleri veya retirmc-
leri ilan olwıur. (8351) 18336 

Un alınacak 
Isparta Sa. Al. Ko. Ra. den 

1 - Askeri ihtiyaç için 419000 kilo un 
S/12/94-0 rünil yapılan kapalı zarf ekeilt -
mesinde t1lip çıkmadıiından pazarlığa bı
rakılmrıtır. 

2 - Unun pazarlığı 2ıı1g41 perşembe 

ıünü ıaat 11 de yapılacaktır, 
3 - Şartnamesi Isparta Sa. Al. Ko. da 

rörillebilir. 
4 - Muhammen tutarı 67040 liradır. 
S - tık teminatı S028 lira.dır. 
6 - İıteklilerin 2/11941 perşembe günü 

saat 10 da Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 
(8506) 18478 

Un alınacak 
Iaparta Sa. Al. Ko. R1. den 
1 - Aakert lhtl7aç için 117000 kilo • -

1&/11/ING 

Boya ve • 
saıre ah nacak 

Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Apğıda cins ve mlkdarı yazılı 21 kalem boya ve fırs;aaı 20/ 12/ 940 cuma g1lnU 

11at ıo da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen tutarı 16820 lira ve katt teminatı 2523 liradır. 
Görmek arzusunda bulunanların mezkQr tarihte Çanakkale Sa. Al. Ko. na mlin 

caatları (8562) ı8S43 

Cinai Mikdan M. Fiyatı :M. Tutan 
Çinko Ustübcç n!lmunesinc gön 3 Ton 75 22SO 

Kaba üstlibeç 5 ,. 8 4-0 

Siilyen 2 .. 83 1660 
Neft 2 .. 130 2600 
Bezir yağı 4 .. 122 4880 
Sigatif 500 Kı. 160 800 
Yeşil toz boya 1 Ton so 500 

Kanarya sarısı 1 .. 60 600 
Siyah toz boya 1 .. 5S 550 

Zencefiri kırmızı 1 .. 80 800 
Misina sarısı ı .. 45 4SO 
Mavi toz boya 1 .. 60 600 
Kahve rengi 1 • 4-0 400 
Boya fırçası yuvarlak No. 1 JO 60 30 

" ,. yassı No. 1 50 60 M 
" ,, yuvarlak No. ı2,5 SO 80 4-0 

" ,, yasaı No. ı,s 50 80 4-0 
,. ,. yuvarlak No. 2 SO 90 45 
,, ,. yassı No. 2 SO 90 45 
,, ,. yuvarlak No. 2,S 50 ıoo 50 
,, ,. yassı N o. 2.S 50 100 50 

Buğday alınacak 
El~ığ Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı Eld:ıığ ve Hozat için 28.12.940 gUnU aş$da mlkdan, muhammen bedel,, 

muvakkat teminat ve eksiltme saatleri yazılı buğdaylar kapalı zart uaullyle alına-

cıı.ktır. Teklif mektupları eksiltme saatin den bir stuıt evel alınacaktır. Şartnameler 
Ellizır- ds As. Sa. Al. Ko. da, Ankara ve İs tan bul Lv. A. llklerindıı. 

lsteI<lflerin belli zamana kadar teklif mektuplarını Ko. na vermeleri veya gön• 
dermelerl lllzımdır. (8587) 181169 
Cinsi Mlkdan M. bedeli ı.ı. teminat İhnle B-
Buğday 200 24000 1800 10,80 
BUğday 160 19200 1440 12 

nun yapılan kapalı zarfla eksiltmesinde ta
lip çıkmadığından bir ay içinde pazarlığa 
bırakılmıştır. 

2 - Unun pazarlıiı 30/ 121940 pazartesi 
günü saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Iııparta'da Sa. Al. Ko. 
da görülebilir. • 
• 4 - Muhammen tutarı 18720 liradır. 

S - İlk teminatı 1404 liradır. 
6 - İsteklilerin 301121940 pazartesi &a· 

at ıs ded 'r. (8508) 18480 

Bina ve ebüv İ§İ 

Konya Sa. Al. Ko. Rs. den : 
i - Askeri ihtiyaç için bir adet bina 

ile etüv işi kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Keşif ve fenni, hususi şartları ile 
tediye ııartları Ankara, İstanbul, Konya 
Lv. Amirlikleri Sa. Al, Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Keşif bedeli 2S457 lira 90 kuruştur. 
4 - İlk teminatı 1909 lira 3S kuruştur. 
5 - Kapalı zarf eksiltmesi 30/ 12/ 94-0 

pazartesi günti saat 11 de Konya'da Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

~ - hteklilerin kapalı zarf ekslltme1I 
ııUnU ••at 10 a kadar teklif mektuplarını 
Ko. na makbuz mukabilinde vermeleri. Bu 
aaatten sonra verilecek veya gönderilecek 
olan mektuplar kabul edilmez, (8S99) 

Arpa alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs.: 

ı858ı 

1 - Birlikler ihtiyacı için 2M.OOO kilo 
arpa pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 21. 12. 940 gllnU saat llS 

de İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Arpanın beher kilosu için tahmin 

edilen edilen fiyat 8 kunıo olup tutan 
20.000 lira muvakkat teminatı lMO liradır. 

4 - İstekliler belli gUn ve ııaatınde İz
mit Sa. Al. Ko. na mUracaatıarı. 

(8623) 18598 

Yulaf alınacak 

İzmit Sa. Al. Ko. Rs.: 
l - Birlikler ihtiyacı için 100.000 kilo 

yulaf pş.zarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 21. 12. 940 gUnU saat 15 

te İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
8 - 100.000 kllo yulafın beher kilosu 

için tahmin edilen fiyatı 6 kuruıı olup tu
tarı 8000 lira muvakkat teminatı 664 lira
dır, 

4 - İeteklller belli gUn ve saatte İzmit 
Sa. Al. Ko. na müraeaatıarı. (862~) 18600 

Buğday alınacak 

EIO.zığ Sa. Al. Ko. Rs.: 
Garnizon için kapalı zart usullyle 30. 12. 

94 günU aaat 11 de 200 ton buğday alına
caktır. 

Muhammen bedel 24.000 lira ve muvak
kat teminat 1800 liradır. 

Zarflar eksiltme saatinden bir aaat eve
llne kadar alınır. 

Şartnameler Sa. Al. Ko. da görtıleblllr. 
İsteklilerin belli l)Un ve saate kadar 

zarflarını EIAzığ Sa. Al. Ko. na mUraca
atlıU'l. (8626) 18601 

Kundura alınacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. Rs. den : 

Sade yağı alınacak 
Muğla Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Garnizon ihtiyacı için kapalı zarf 
usullyle 18 blrlnclte~n 940 tarihinde ek
siltmeye konulan ve talibi çıkmıyan IHOOO 
kilo sadeyağı ldmyevı tahlile ttı.bl tutul • 
mak ve mevzuatlyle birlikte mahallerinde 
teeUm ııartıyle bu defa yeniden kapalı 

zar! usullyle eksiltmeye konulmuııtur. 
2 - Şartnamesi :Muğla'da, İzmir ve An

kara levazım tı.mlrllkleri Sn. Al. Ko. da 
görllleblllr. 

S - Eksiltmesi 6 lklnclktınun 9U pazar
tesi günll saat 16 dn yapılııcaktır. 

• - Hepsinin tahmin bedeli 89100 lira 
olup muvakkat teminatı 6682 liradır. 

~ - Garnizonları ihtiyacı ayrı ayrı ve
ya grup hnllnde ihale edildiğine göre mu
vakkat teminat mlkdarı da o nlsbotte do· 
ttvır. 

6 - İsteklilerin şıırtnnmeslnln 4. cU 
maddesinde yazılı vesikaları haiz olmak 
oartlyle teklif mektuplarını t<'mlnatıı. alt 
makbuzlarını 3.cU maddede yazılı ııantten 
bir saat cvellnc kadar Muğla s.1. Al Ko. 
ne verm\11 olmaları. (8631) 18639 

Pirin~ alınacak 

Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Tahminen beher kilosu 40 kuruştan 
40000 kilo pirinç pazarlıkla ntm alına • 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 16000 lira mu • 
vakkat teminatı 1200 lira, prtnamesi Ko. 
dan verilmektedir. 

S - İhalesi 18/12/040 çarşamba giinü a .. 
at 14,30 da Çanakkale Sa. Al. Ko. da 7& • 

pılacaktır. 

4 - İıteklllerin mezk(\r günde ve saat 
14 e kadar Ko. na milracaatlan. (8671) 

1864& 

Nakliyat yaptırılacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. Ra. den : 

1 - Muhtelif istikametlere ve göste • 
rilecek yerlere erzak ve yem mü..'ıimmat ve 
saire nakliyesine pazarlık gilnilnde verilen 
fiyat fazla gcirilldüğünden yeniden pazar
lığa konmuştur. Tahmin bedeli 24000 lira 
ilk teminau 1800 lira pazarlık 20/ı2/940 
cuma günü saat ıs de Gelibolu'da Bolayn' 
Sıı. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnameyi 

her gün Ko. da görebilirler. (8672) 18649 

Un alınacak 

Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den ı 

1 - 69330 kilo has un 19/ı2/94-0 g(lnl 
saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Beher kilosu 20 kuruştan lSSM li
ra olup kati teminatı 2070 lira 90 lnınıt • 
tur. 

3 - Taliplerin mezkQr günde Çanaltb
le Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8693) 15664 

iCRA VE iFLAS 

Ankara Üçüncü İcra 
Memurluğuna 

Galata'da Rrhtım caddesinde Kefeli 
Hüseyin hanı 3 üncü kat 23 numarada Bo
ıöyük Kereste Fabrikası sı:hibi İbrahim 
Ç-Olak tarafma: 

Tiirkiye h Bankasına 2S/3/938 tarihli 

1 - 15000 ~ift kundura 23112/940 pa
zartesi snat ıs de Beykoı'da Aa. Sa. Al. 
Ko. da pazarlıkla BBtın alınac.aktır. 

2 - Uk teminat 7250 liradır. bir krta emre muharrer e~etten bakıye 
3 - Evaaf ve ıerait her (Ün mezkQr borcunuz olan S129.34 kuruştan dolayı hak.. 

Ko. da görülebilir. (8629) 18604 kınızda yapılan icra takibi üz:er:ne gerek 

Et ve odun alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Re. den: 
Cinsi ıığır etı, kilosu 165000, M. bedeli 

86300 lira, ilk tcmlnau 2722 lira &> kuru11, 
ihale gUnU 2.1.9U peruembe saat 16, ihale
nin ıekll kapalı zarf. 

Cinsi odun, kilosu 68000, M. bedeli 18122 
lira 90 kuruş, ilk teminatı 948 lira 22 ku
ruıı, ihale gUnU 2.1.041 peruembe, saat 15, 
ihalenin vekil kapalı zart 

l - İstekliler ııartnamcyl her glln Ko. 
binasında okuyablllrler. 

2 - Taliplerin ihale gUn ve ııaatlnden 
bir saat evel teklif mektuplnrıve ilk temı
natıariyle komlıyona mUracaaUarı. 

(865') 18629 

nammıza ve gerekse ikaımctglilı adreslerini
ze çıkarılan tcbliıi'atlar buiunıımadığınızdan 
dolayı bilfi tebliğ gelmiutir. 

Hukuk usul ma.hloeme kanununun 143 
Uncil maddesi ahkimma tevfikan bir• ay 

müddetle lstanbul'da Cümhuriyct Anka -
ra'da Ulus gazetelerinde 114.nen tebliğine 

karar verilmie olducundan bu müddetin hi
tamından itibaren S gun zarfında yukarda 
miktarı g!Sstcrilcn borca karşı bir diyece
ğiniz vanıa dairemizin 939, 10334 sayılı 
dosyasına tahriren veya şifahen beyan:ıt
ta bulunmanız 15.zımdır. Aksi takdirde borç 
kesbi katiyet etmiş olacağındıın hakkınız
da gerek hukuki ve gerekse cezai icra if. 
lb kanununun ahkfuniyle takibatta devam 
olunabileceği ilincn tebliğ olunur. sooı 



MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Dekovil hattı intası 
.M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 

Saç: demir, çelik gibi malzemesi ve!>a
lettc:n verilmek üzere 150 adet dekovıl ha t
tı devvar levhası yaptınlacnktır. Hepsıne 
tahmin olunan fiyat SOOO lira olup teminatı 
37S liradır. İhalesi açık eksiltme ile 18/12 
/940 çarşamba giinü S. ıs de yapılacaktır. 
Talip olanların komiıyona milracaatlan. 

(8207) 18272 

Suni vazelin alınacak 
M . M . VekAloti Sa. Al. Ko. dan: 

Hepsine tahmin edilen 150.000 Ura o -
lan 83.383 kilo BUDt vazelin pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. Pazarlığı; 20.12.940 cuma 
gtlnU ıaat 14 tedlr. Kati teminatı: 17.500 
lira olup evsaf ve eartnamesl 750 kuruea 
komisyondan alınır. Taliplerin muayyen 
•akitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunma-
ları. (8601) 18609 

Makine yağı alınacak 
M. M . VekAletı Sa. Al. Ko. dan: 

16 ton Q..600 makine yağı satın alına. 
caktır. Bu yağın evsafı her gün komlsyon
d~ görUleblllr. Taliplerin 23.12.040 pazar
tesi gününe kadar tekll!lerlnl M. M. V. Sa. 
Al.Ko. na vermeleri. (8602 ) 18610 

Muhabert fincanı alınacak 
M. M. VekAleU Sa. Al. Ko. dan: 
NUmunealne göre pazarlıkla 7:> bin adet 

ın.ıhabere fincanı alınacaktır. Hepsine 
tahmin olunan fiyat 25000 Jlra olup kati 
teminatı 3750 liradır. İhaleal 24.11.940 salı 
sUnU aaat 16 te yapılacaktır. Talip olanla
rın komlıyona mUrııcaatıarı. (8677) 

18677 

Araba kotumu almacak 
M. M. VekdleU Sa. Al. Ko. dan: 
Mevcut numunesine göre 500 adet çl!t 

araba k03umlyle 100 adet saka cU"aba ko
ıumu pazarlıkla satın alınacaktır. ÇJ!t a
raba ko§Umunun bclıerlne 75 ve ııaka ara
ba koeumunun beherine de 45 lira fiyat 
tahmin olunmu§tur. Hepsinin katı teminatı 
6300 lira olup ihalesi 2.1.941 perııembe gU
nU aaat 15 te yapılacaktır. Talip olanların 
komtayona mUracaaUarı. (8678) 18678 

M. M- V. Hava Müsteşarlığı 

Kırpmb ıatıtı 

M. ?.!. V. Hava Satın Al. Ko. dan: 
Talibi zuhur etmlyen bir ton yünlU 

kırpıntılle iki ton bezle karı~ık kırpıntı 

pazarlıkla satılacaktır. Muhammen bede-
11 390 lira olup kaU teminat mlkdan 69 il· 
radır. Pazarlığı 18.12.940 çar§amba gUnU 
saat 10,80 da hava satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Kırpıntılar her gUn 
hava rnıntaka deposu dlklmevinde görUle
blllr. İsteklilerin muayyen gtln ve saatte 
kaU teminat ve kanunt belgeleriyle bir· 
ilkte komisyonda bulunmaları. (86:>7) 

18631 
Elbise diktirilecek 

M. M. V. Hava Satın Al. Ko. dan: 
ı - Talibi zuhur etmlyen 5000 takım 

:razlık elbise pazarlıkla dlktırllecektır. 
lııluhammen bedeli 5000 lira olup katı temi
nat mlkdarı 750 liradır. Pazarlığı 21.12.940 
curnarteai saaU0,30 da hava satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İdart eartname 
evaat ve numunesi her gUn öğleden sonra 
komlayonda gllrUleblllr. lstek111erln mu -
ayyen gtln ve saatte kaU teminat ve ka -
nunt belgeleriyle birlikte komisyonda bu-
hınmalan. (8668) 18632 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Kunı üzüm alrnacak 
Deniz Levazım Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 29.900 lira o

lan "100.000" kilo kuru üzümün, 27/ I. ki
nun/94-0 cuma ~nü saat 14 de kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "2242" lira "SO" ku
"" olup ısrtnamesi her gün komisyondan 
•ıso" kuruı bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarmı havi kapalı zarflarını 
eıı geç belli gUn ve saatten bir aaat evell
ne kadar Ka•ımpaıa'da bulunan komisyon 
baıkanlıftna makbuz mukabilinde verme-
leri. (11623/8532) 18SS3 

500 Ton motorin alrnacak 
K.K. V. Deniz Merkez Satın Alma 

Komlıyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (:>8286) lira olan 
ııoo ton motörlnln pazarlık eksiltmesi 20. 
12. letO tarihine raathyan cuma gtlnll aa
at U. te M. M. V. binasındaki komisyonu
muzda tcra edilecektir. 

eartname81n1 almak lstlyenlerln her 
gUn ve eksiltmeye girmek ısttyenlerin de 
bellt gün veaaatte 8742,75 liralık katı te
minat mektubu ve kanuni vealkalarlyle 
birlikte komisyona mUracaatıan. (8666) 

18676 

BEDEN TERBiYESi GENEL D. 

Memur alınacak 
BaşvekAlet Beden Terbiyesi Genel m -

rektör ıuıunden: 
Genel dlrcktörlOğ{lmUz saha ve tesis -

ler dairesi kadrosunda mUnhal bulunan 
60 Ura aylık Ucretll kdtlpllk lle E cetveli
ne dahil 80 lira aylık ücretli ve ~ aylık 
muvakkat kadrolu deslnatllrlUk için iki 
memur alınacaktır. 

İmtihan blrlnclkl'uıunun yirmi birine 
ra.sUıyan cumartesi gUoU aaat 11 de Ye -
ııltehlr İzmir caddesinde ktı.ln genel di
rektörlük blnaaında yapılacaktır. 

MaUOp eartları haiz bulunan lstekllle
rln en çok blrinciktı.nunun 19 uncu per-
,embe günll akıamına kadar bir dilekçe 
ile )'Ukand&ki adrue mUracaat etmeleri 
lbım seldl#f ua.n olunur. 18672 

U L U S 

MALİYE VEKALETi C - HUsnU ahltı.k erbabındıı.n olmaları r
edllmlı bulunmalıı.rı, 

---------------- earttır. 
Daktilo alınac~k 

Maliye Vekfıletinden : 
Vek5let merkez teıkilatında mün -

hal daktiloluktara alınacakların inti • 
babı için 15/ 2. inci kinun / 1941 çar
şamba günü müsabaka imtihanı açıla
caktır. İmtihana saat 14 de ba§lana • 
caktır. 

Taliplerin imtihana girebilmeleri i
çin memurin kanununun beşinci mad
desindeki §eraiti haiz bulunmaları ka -
fidir. 

14 / 2. inci kinun / 1941 salı gün 
mesai saati sonuna kadar (6,Sx9) eba 
dında iki kıta fotograf vererek mu 
kabilinde fotoğraflı ve tasdikli kabu 

Ü 

-. 
1 

kartı almaları lbımdır. 
i-Musabakayı kazananların, bir dakt 

loluğa tayin olunabilmeleri için ibra 
zına mecbur oldukları vesikaları vesa 
ir tayin ıartlarını havi broşür, müra 
caat kalemi tarafından istiyenlere ve 

. 
-
-. 

rilecektir. 

p Muayyen zamana kadar kaydını ya 
tırmıyanlar imtihana kabul olunmıya 
caktır. Kazananlardan muktezi vesa 
ki tevdi etmiyenlerin tayinleri yapıl 

-
i-
. 

mıyacaktır. 

(8640) 1861 8 

Memur almacak 
Maliye Vekaletinden : 
Vekalet merkez teşkilatında 12 de 

receye kadar maaşlı ve muadili ücreti 
memuriyetlere alınacakların intihab 
için 7 / 2. inci klinun / 1941 sah günu 
müsabaka imtihanı açılacaktır. f mti 

-
i 
l .. 
-

hana saat 14 de başlanacaktır. 

Taliplerin 6 / 2. inci kanun / 194 
pazartesi günü mesai saati sonuna ka 
dar lise veya muadili bir mektepten 
m::zun olduğunu gösterir vesikayı ib 
raz etmeleri, 6,Sx9 ebadında 2 fotoğ 
raf vererek mukabilinde fotoğraflı v 
tasdikli kabül kartı almaları lazım 

1 
-

-
-
e 

-
dır. 

. 
-
r 
t 

Bu §arUan haiz olanların imtihan gü
nUnden evel evrakı mUablteleriyle birlikte 
bir arzuhalle VellDJete mUracaatıan. 

(8667) 186~8 

ASKERi FABRiKALAR 

Münakasa tehiri 
Asker! Fabrikalar Umum MUdUrlUğU 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
24.12.940 salı gUnU saat 15 te kapalı 

zarfla ihale edilecek olan 5 kalem erzak a
lınmasından sarfınazar edllml11tır. (8M0) 

18521 

20.000 Metre hartuçluk ham 
İpek kumaı alınacak 

Askert Fabrikalar Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (12000) lira olan 

20000 metre hartuçluk ham ipek kumae 
askert fabrikalar merkez satın alma ko • 
mlsyonunca 2.1.941 perııembe gtlnU saat 
15,30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 
(900) liradır. Teklif mektuplarını mezkür 
günde sııat 14,30 a kadar komisyona ver-
meleri. (8662) 18673 

Bir adet pamuk balya makinası 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Satın Al. Ko. dan : 
Tahmin edilen bedeli (5000) lira olan 

pamuk balya makinesi Askeri Fabrikalar 
Umum Mlıdiırlüğü Merkez Satın Alına ko
misyonunca 2/ 1/ 941 perııembe günü saat 
14.30 da aı;ık ek&iltme ile ihale: edilecek -
tir. Şartname parasızdır. Muvakkat te • 
minat (375) liradır. Taliplerin mezkur 
günde komisyona milracaatları. (8663) 

18674 

Müteahhit nam ve hesabına 300 
metre tapa çuhası alınacak 
Askeı1 Fabrikalar Satın Alma Komla-

yonundan: 
Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira olan 

300 metre çuha askeri fabrikalar umum 
mUdUr!UğU merkes aatın alma komisyo
nunca 2.1.941 peroembe günU saat H te a
çık ekslltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasızdır. Muvakkat teminat (337) 
ıra (60) kuruııtur. {866' l 18675 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Benzin ahancak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyo
nundan: 

Muhammen bedeli 15.690 (on beı 
bin altı yüz donan) lira olan 50 
(elli) ton benzin 24-12-1940 aalı gü
nil saat ıs te kapalı zarf uıulil ile 
Ankara'da İdare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 1176,75 
(bin yüz yetmit altı lira yetmiş beş 
kuruş) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 de ka
dar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar. 
paşa'da Tesellilm ve Sevk Şefliğin-
den dağıtılacaktır. (8409) 18487 

Muhtelif alit alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. dan 

234 kalem klAvuz, rayba ve frezeler 
24.12.1940 salı gUnU aaat ıe,30 da pazar -
lıkla Ankarada idare binaaında ıatın alı
nacaktır. Bu işe ııinnc:k iıtiyenlerin kanu
nun tayin ettıtt vealkalarla aynı gün ve 
saatte komisyonda hazır bulunmaları 11-
zımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme daire
sinde, Haydarpa§ada tesallUm ve aevk 
§e!lltlnde görUleblllr. (8502) 18496 

Memur alınacak. 

D. D. Yolları U. Müdürlüğünden 

1 - Devlet demiryolları iıtaıyon ıı· 
nıfında istihdam edilmek ilzere milsa· 
baka ile orta mektep mezunlarınd:ın 

hareket memur namzedi ve askerlikle
rini yapmış l~e ve yüksı!~ mektep me
zunlarından işletme ve hareket memu
ru stajyeri alınacaktır • 

2 - Müsabakada kazanan orta mek
tep mezunlarına 60, lise mezunlarına 
74, yüksek mektep mezunlarına 100 li
ra ücret verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı yüksek m~k 
tep mezunları için 25. 12. 940 çar§aJDba 
lise mezunları için 27. 12. 940 cunu, 
orta mektep mezunları için 28. 12. 940 

Müsabakayı kazananların, memuri 
yete tayin olunabilmeleri için ibrazı 
na mecbur oldukları vesikaları vesai 
tayin şartlarını havi broşür, müracaa 
kalemi tarafından istiyenlere verile 
cektir. 

. 
7 Nevi sebze alınacak 

Muayyen zamana kadar kaydın Askeri Fabrikalar Sa. Al. Ko. dan : ı 

. 
i 

yaptırmıyanlar, imtihana kabul olun Sebzenin 
mıyacaktır. Kazananlardan muktaz cinsi 
vesaiki tevdi etmiyenlerin tayinler i 
yapılmıyacaktır. (8641) 18619 Lahna 

Pırua 
Dosya dolabı vesaire Ispanak 

Azami 
Kilo 

2300 
2300 
2300 

Beher 
lciloıu 

Kr. 
8 
8 

12 
ıs 

YekQn 
Lr. K 
184 00 

.184 00 
276 00 
345 00 
345 00 
345 00 

• cumartesi günleri saat !4 de Haydar· 
paşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kay
seri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve 
Erzurum işletme merkezlerinde ve Sı
vas, Eskişehir cer atölyelerinde yapı· 
lacaktır. Müracaatlar bu iıletme ve a
tölye müdürlükleri ve iıtasyon teflik
lerince kabul olunur. 

yaptırılacak Semiz otu 2300 

Maliye Vekili etinden : 

1 

Yapılacak i~ - Muntazam borçlar u -
mum müdürlüğü kaleminde dosya dolab 
ile mllhs-1 e.ralıta, Pa..ıf Koran- le -
vazımımn muhat~ için yapılacak böl-
mc. 

KC3if bedeli : 128.56 kuruştur. 
Teminat mikdarı: 9 lira 64 kuru5tur. 

Sureti ihale: açık eksiltme. 
İhale tarihi ve maha11!: 17/12/940 salı~ 

nil aaat 16 da Maliye Vekileti milli em • 
lik müdilrliliünde. (8660) 18643 

NAFIA VEKALETi 

Kamroahar 
Kerc:vlı 

Havuç 

2300 
2300 

700 

15 
15 
10 70 00 

1749 00..__ 
Aeker ihtf79cı JÇıln mıahtıellf yerlere 

teslim edilmek prtlyle yukarda yazılı 7 
kalem taze sebze 11)40 mali •eırıeei mayıs 
gayeaine kadar verilmek üzere açık ek -
siltme ıruretlyle mlibayaa edilecektir. 

Eksiltme 2/1 / 941 periembe gilnü saat 
14 te Asker! Fabrikalar Umum Müdürlü -
ğii Merkez Satın Alma Komisyonunda ya
pılacaktrr. Şartname parasızdır. Muvakkat 
t ominat (131) lir. (18) kuruıtur. (8689) 

18679 

4 - Müsabakaya i1tir1k ıeraiti ıun
lardır : 

A) Türk olmak. 
B) Ecnebi bir kimse ile evli olma

mak. 
C) 18 yaıını bitirmi! ve otuzu geç· 

memit olmak (30 yaı dahil). 
D) Orta mektep mezunları için as

kerliğini yapmamıı olanların askerli
ğini yapmasına en az bir sene zaman 
kalmıı ve lise, yüksek mezunları için 
de askerliklerini yapmı~ olmak. 

5 - Müsabakada muvaffak olanla
rın bilahare idare doktorları tarafın
dan yapılacak muayenede aıhhi durum 
ları demiryoJ itlerinde vazife görme-

Motor alınacak ğe elveritli bulunmak. 

Nafıa Vekaletinden : ANKARA DEFTERDARLICI 6 - Müracaat iıtidatarına bağlan•-
cak vesikalar ıunlardır : 

24/12/1940 salı günü saat 16 da An-
karada Nafıa Vekaleti binası içinde Nüfus cüzdanı, diploma veya taıdik-

Bir bina yıktmlacak k l'k 'k · malzeme müdürlüğü odaıında topla • name, as er ı vesı ası, polısten tas-
nan malzeme eksiltme iJtomisyonunda Ankara Defterdarlıiından : dikli iyi huy kağıdı, çiçek aşı ldğıdı, 
3800 lira muhammen bedelli bir adet 1 - Yeni Meclis binası inıa edilecek evli olanların evlenme cüzdanı, 6 adet 
müstamel motöriln kapalı zarf usuliy- olan Aha dahilindeki istimlak edilen 6 nu- vesikalık fotoğraf. 
le eksiltmes: yapılacaktır. maralı binanın yıkılıp enkazının, şartna- 7 - Daha fazla malOmat almak isti-

Eksiltme ıartnamesi ve teferruatı mcsi mucibince kaldırılması iti açık ar- yenlerin işletme müdUrlilklerine veya 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün- ırmaya konulmuıtur. istasyon şefliklerine bizır.at müracaat t 

den alınabilir. 2 - Bu binanın çatı kiremitleri, kapı, etmelidirler. 
Muvakkat teminat 285 liradır. pencere ve ıa'r t l "'t hh' d it ol 1 e aı arı mu ea ı e a · 8 - f stidalar: yUksek mektep me-
lsteklilerin teklif mektuplarını mu- mak üzere imll mahalline kaldırılarak ye-
kk 

zunları icin 23. 12. 940. lise mezunları 
va at teminat ve tartnamesinde ya - rinin tesviyesi için 1000 lira keşif bedeli 
zılı vesaik ile birlikte aynı gün saat vardır. ic;in 24. 12. 940 ve orta mektep mezoJn· 
15 e kadar mezkfır komisyona mak • 3 - Açrk artırma 27. 12. 1)40 cuma gii- ları irin 26 12. 940 ~iinleri M'lt 12 ue 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. nü saat on beşte Ankara defterdarlığın- kadar kabul olunur. (8361) 18507 

(8462) 18488 daki komisyonda yapılacaktır. 

Sondaj ameliyesi 
Nafıa VekdleUnden : 
Pazarlıkla yaptırılacak ıı: 

l - Eaklııehlr'de porauk çayı Uzerlnde-
kl İncesu barajına alt su toplama gölUnUn 
bulunduğu mahalde yaptırılacak sondaj 
ameliyesi, keııt bedeli metre tul vahidi 
fiyat eaaaı üzerinde 4900 liradır. 

4 - Muvakkat teminat (75) liradır. 
S - Fazla tafsillt almak ve şartname

ini ıörmek iıtiyenlerin defterdarlık Mll
lt emlik müdürlüğüne müracaatları. 
• 

(8430) 18391 

VILA. YETLER 

Ekmek alınacak 

Ampul alınacak 

D. D. Yollan Satın Alma Ko. dan: 

Muhammen bedeli 6200 lira olan 2 ka • 
lem Antıaeryen ampuller 10.1. 1941 cuma 
günU aaat 15 te kapalı zarf uaulU ile AD. 
kara'da idare blnaaında satın alınacaktır. 

Bu ııe girmek iatıyeı:lerin ( 465) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettltl 
veılkalan ve tekliflerin! aynı &"ün ıaat 
H e kadar komisyon reisllflne vermeleri 
ll&lmdır. 

2 - Pazarlık 28. 12. 940 tarihine rast
lıyan cumartesi gUnU saat 10 da Ankara.
da aulama l§lerl ıııetme merkez blnıuıı 
içinde toplanacak BU eksiltme artırma ko
misyonu odnaında yapılacaktır. 

Sivaa Cliınhurlyet Müddeiumumiliğin- Şartnameler parıuııı olarak Ankarada 

8 - İatek11lor bu tıe alt mukavele pro
jesiyle l&J'tnamelerl BU itleri relallfinde 

den : malzeme dalresinden, Haydarpqada te-
l - Sivaa cezı evlniıı bir senelik aza- sellUm ve sevk ıetllflnden dağıtılacaktır. 

görüp tetkik edebilirler. 
mt ekmek ihtiyacı olan 169500 kilo ikinci (8408) 18509 

4 - Pazarlığa tıtırlk etmek latıyenle
rln 735 liralık katt teminat vermeleri ve 
pazarhlc yapılacatı günden en az Uç gUn 
evel ellerinde bulunan vesikalarla bera
ber bir dilekçe ile Nafıa vekAletlne müra
caat ederek bu ıee mahsus olmak llzere 
vesika almaları ve bu vesikayı ibraz et
meleri tarttır. Bu ml\ddet içinde veıika 

talebinde bulunmıyanlar pazarlıfa tıtırlk 

y 
nevi ekmek 2/ 12/ 940 tarihinden itibaren 

inni gün müddetle kapalı zarf usuliyle Oksijen alınacak 

edemezler. (8672) 18588 

Bir memur almacak 

eksiltmeye konulmuştur. 

.. 2 - MeZkilr ekmetln beher klloeuna 
12,S" on iki buçuk kurut tahmin edilmiı· 

tir. 

o 
3 - Bu baptaki şartnameyi görmek ve 

kumak arzu edenlerin Slvaa cumhuriyet 
mllddeiumumlllğine müracaat etmesi li · 
nndır. & 

k 
4 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

onulan bu ekmeğin 23/12/ 940 tarihinde 
azartcsi günü ıaat 15 de Sivas cilmhuri • p 

y Nafıa Veka.letlnden: et müddeiumumiliğinde müteşekkil ko • 
VekAlet malzeme mUdUrlUğUnde mUn- misyon huzurunda ihalesi icra kılınacak • 

t hal 76 lira aylık Ucretll sipariş memurlu- r. 
ğuna müsabaka ile mUnaalbl alınacaktır. S - Muvakkat teminat mlkdarı "1S88" 

li Müsabıkı 19.12.940 tarihine müıadif pcr- ra 31 kuru$tur. 
ııembe günü saat 10 da yapılacaktır. 6 - Teklif mcrktuplarını 23/12/940 ta-

r MUıabakaya girebilmek için taıtplertıı: hinde pazartesi cünü ıaat 14 e kadar Si-
A - LAakal orta mektep meaunu olma· as cUmhııriyet müddeilllDWDilitlnde mil -v 

ıarı. qekkll komiS)'ona vermeleri ilin olunur. t 
B - Aakerllklerınt btUrmtı ve)'a tecil (114115/8364) 18343 

D. D. Yollan Satın Alma Ko. dan: 
Muhammen bedell 715()() (yedi bin beı 

)'Uz) Ura olan 1!5000 metre mtklbı okaljen 
25.12.l!MO çaroamba gUnU saat 16 te kapa
lı zart mnıllyle Ankarada idare binaaında 
aatın alınacaktır. 

Bu lııe glrmeıı lstlyenlerin 1162.l!O (bet 
yUz altmıe iki lira elli kuruı> liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettltl 
vesikaları ve tekliflerin! aynı gün saat 
14 e kadar komlayon reisliğine vermeleri 
llzımdır. 

Şartnameler paraaız olarak .Aıakarada 

malzeme dalrealnden. Haydarpqada te
sellUm ve 1evll ıetllıtnden dağıtılacaktır. 

(8503) 18612 

Toprak kazması alınacak 

D. D. Yollan Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli 60.000 lira olan 15000 

Madeni malzerne ahnacak 
D. Demiryolları Satın Alma Komiayonundan : 

Ataiıda ilmi, muhammen bedeli ve muvakkat teminıtı ıyrı ayrı gôıterilmlı o
lan Ankara hutane.i madeni malzemesi %7/12/1940 cumı ıünü saat 15 de kapalı 
zarf u.ulil Ilı Ankara'da idare blnuında 11ra ile "YI ayrı ayh 11tın alınacaktır. 

Bu iıe rlrmek iıtlyenlırin muvakkat temlııatlan Ilı kanwıun tayin ettill Yaf
kalan n tekliflerini aynı rUn uat 14 dı kadar komlıyoıı reiallllne vermıl•ri lkrm.. 
dır. 

Şartnameler paraaız olarak Anltara'da Malzeme dairesinden, Ha)'darpap.'da 
Tesellüm n Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 
Malzemenin İsmi bedel teminat 

Lira Lira 
1 No. lu liste muhteviyatı 8 kalemden ibaret karyolılar, 

nakil arabaları ve taraça ıezlonglarL 12448 5133,!IO 
2 No. lu liste muhteviyatı 19 kalemden ibaret madeni ko-
modinler, dolaplar, masalar ve saire. 27681 2076,01 

3 No. lu liste muhteviyatı 47 kalemden ibaret madeni lı:ap-
lar, muayene masa ve şezlongları ve a.ıire. 

(8S69) 
23060 1729,50 

11587 

Travers alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mlkdarlarlyle cJnslei1 ve ekatltme gtıa 
ve aaatlerl 9.1ağıda alt olduğu listesi hizasında yazılı ahfap travenıter her liste 
muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek Uzere ve kapalı sarf uBUllyla Ankara'da idare 
binasında astın al ı nııcaktır. 

Bu ıııe girmek isti yenlerin ııatesl hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettltl vc.ıılka ve tekliflerini aynı gün ekalltme aaaUnden bir saat eveltne 
kadar komisyon relsllg-tne vermeleri ltzımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Haydarpaıada teaellUm ve aevk ıefllftndı, Ankara. 
da malzeme dairesinde ve Eskişehir, İ.ımılr'de de idare matazalarında dalıtılm~ 

tadır. (81S72) Q 

~ 

Liste 
No. 

l 
2 
3 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
ıs 

Mlkdarı Cinsi 
adet 

46000 cari hat kayın travera 
60400 carl hat kayın travera 
15000 kayın köprU traverı 
8600 cari hat kayın travers 
8800 cari hat kayın traverı 
4060 cari Jıat kayın travers 
6496 cari hat kayın travers 

1661 cari hat kayın travera 
66000 cari hat kayın travera 
40537 cari hat kayın travers 
ııı 748 cari hat kayın traverı 

89151 cari hat çam traverı 
80000 cari hat ı;am traverıi ) 
2300 çsm makas 11'averai ) 

ı&I 

E 

"'~ 5 = ~ i: .c ~ 
=~ ~.8 
Lr. Kr. 

uo 
2,60 
4,00 
2,10 
2,20 
2,00 
2,00 

2,00 
2,10 
2.2~ 
2,60 
3,15 
8,315 

.ııı ~ 
-= a >-
::ı E 
:ıl ~ 

Lr. Kr. 

8770,-
11102,-
4260.-
1364,50 
14152,-

6011,-
117"40 

) 1. ı. Hl perte~ 
) be ıaat 15,30 d.aD 
) ttlbanD 
) 

) 
) 

) 

234,16 ) 
7130,- ) 1.1.941 cuma .ıı.,. 

6810,42 ) at 115.SO dan ıu-
1492,,80 ) barett 

7418,29 ) 
6660,25 ) 

Muhtelif çelik alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 

Muhammen bedeli ve mlkdarlan ~afıda yuıh iki kalem muhtelif çelik 29.1.941 
ı;arıamba gUnU ıaat 15,80 da kapalı zarf usuıu ne Ankarada idare blnaaında satın 

alınacaktır. 

Bu tıe &1rmek iatlyenlerln her listenin htzuında yazılı muvakkat teminat tle 
kanunun tayin ettltl ve.lkalan ve teklif) erini aynı sün aaat 1',JO a kadar komla
yon relallflne vermeleri lhımdır. 

Şartnameler 147 kuruıa Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde ıatılmaktadır. 
(8600) 

Liste 
No. 

1 
2 

Malzemenin !smt 

muhtelit huaua1 çelikler 
kanallı ve kanalsız ııwıta çelik
leri 

::Mlkdar 
Kg. 

Muhammen 
bedell 
L. IC. 

lıluvakk&t 

teminat 
L. K. 

293815 - 2203 88 
74760 - 4987 15() 

18833 

adet buraj, 10000 adet toprak kazmaaı lan llzımdır. 
28/1/ 11)41 aalı rünü ıaat 15.30 da kapalı ı - H&len idaredl mU.t.ahdem olanlar
zarf uıulil ile Ankara'da idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek iıtiyenlerin (4250) lira
lık muvlıkkat teminat ile kanunun tayin et
tlii vesikaları ve tekliflerini aynı ıün aa
at 14,30 a kadar komlıyoıı reisllilııe ver
meleri lbımdır. 

Şartnameler C300) kuruta Ankara ve 
Haydarpap veznelerinde satılmaktadır. 

(8607) 18636 

Ölçü aletleri alınacak 

D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan : 

Muhammen bedeli 4377 (dört bin ilç 
ytiz yetmlı yedi) lira olan 17 kalem ölçü 
iletleri 30/12/ 940 pazartesi ıı!lnil 11at 
15.30 da açık ekılltme uıulil ile Ankara • 
da idare binasında 11tın almacalı:tır. 

Bu lıe clrmek lıtlyenlerln 321,28 (ilç 
yilz yirmi seklı lira yirmi ıekiı kurut) li
ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiii "Yllilı:alan "Ye tekliflerini aynı sBn 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri liırmdır. 

Şartııameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme dairesinde, Haydarpaşa'da te • 
sellüm ve sevk şefliiinde görülebilir. 

(8608) 18637 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Telgraf muhabere bilgisi olan 
orta mektep mezunu memur 

alınacak ' 

dan mUaabalcaya girmek ııtıyenler 20.11. 

HO cuma stınU alqamına kadar bir dilek· 
çe ile ve idare haricinden girmek lıUyen
ler de gene meakiır tarih alqamına kadar 
dilek~ Ti evrakı mUabltelerlyle birlikte 
lmtlhanlann tcra olunaca11 P. T. T. m.,. 
kes ml1dUrlUkler1ne mUrac&&t edecekler -
dlr. 

T - Mllaaba"ka Yil&yet P. T. T. merkes 
mUdUrlUklerlnde muh&bereden B.12.9'0 
ç&r1amba gtlnU saat t da ':rapılacak muha
bere bllglılnl tıbat edenler umumi bilgi -
lerden de 29.12.HO perwembe stıntı saat t 
da yapılacaktır. (8213) 182" 

OKULLAR 

Elbise almacak 

Ankara Sanat Okulu JHdUrlfltlndcn ı 

Okulumuz talebelrl için alınacak ola 
al&iıda yazılı rfybn Jcvuımı lki partide 
ayrı ayn açık eksiltmeye '.lı:onulmuft1tt. 

Taliplerin tartnaaıe ve nümunelerini ı&r

mek üzere her riin okul mUdürlüiüne ft 
4'kıiltmeye clreceklerin de apfıdaki teml
natlariyle kanunun icabettlrditi belıelerle 
birlikte okıiltme cünil olan 17/121940 ta -
rihine müsadif salı eiinü saat 14 te okullu 
aaiıımanhiında toplanacak olan alım .. -
tım komi1Yonuna müracaatları. (8305) 

Cinsi Mtkdarı Tutarı Teminatı 

Palto 50 adet 650 
Harici elbiıe 

Posta, Telgraf ve Telefon Umumi MU- İskarpin 
dUrlUğ\lnden: 

96 takım 
160 çift 

2400 229 
1360 102 

18297 

1 - İdaremiz mUnhallerlne orta mektep 
mezunu ve telgraf muhaberesine vtı.kıf ol· 
mak Uzere alınacak maaşlı veya UcretU 
memurlar için müsabaka imtihanı yapıla
caktır. 

2 - Müsabakada muvattak olanların 

Elbise alınacak 

Ankara İntaat Usta Okulu MUdUrltı
tunden: 

Okulumu:& talebeleri için alınacak olan 
h1aren1n tekllt edeceği yerlerde memuriyet aıağıda yazılı tki kalem giyim qyaııı a. 
kabul etmeleri ıarttır. 

çık ekılltmeye konulmuttur. TallplerlD. 
S - Müsabakada muvaffak olanlara 

3656 sayılı kanun hUkmUne göre 115 lira 
ma&1 veya 60 lira Ucret verilecektir. 

' - İdare dahlllnden mUsabakaya i11t1-
rlk edecek hat bae bakıcı, bq mUvenl ve 
bakıcı ve müvezzilerin 80 y~ından evel 
idareye tntisap etmıı olmaları ıarttır. 

6 - İdare haricinde müsabakaya gir
mek ıstıyenlerle hAlen ldaredahlllnde bu
lunan muvakkat memur muvakkat bakıcı 
ve mUvezztlerin 188 aayılı memurin kanu
nun 6.11ııcU maddesindeki ıarUan haiz ol
maları v• devlet memuriyetine Uk defa 
almacaklann 30 7aeını geçmemtı bulUDJD&. 

eartname ve numuneleri sörmek üzere 
ber gün okul mUdUrlllfUne ve ekalltmeye 
gireceklerin de aeağıda yazılı teminatla. 
rlyle kanunun icap ettlrdlj1 belgelerle bir
likte eksiltme gUnU olan lT.12.1940 tarihi· 
ne mUsadlt aalı günU ıaat 16 te okullar ~ 
ğııımanlıfınca toplanacak alım satım k~ 
misyonuna mUracaaUan. 

Cinsi Harlct elblae mlkdan 100 takım, 
tutarı 21500 lira, teminatı 

Cinai Palto, mlkdarı 80 adet, tutan 
1040 lira, teminatı 265.50 lira 

(83CM) 18298 


