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kongresi bugün. toplanıyor 
ayak bastığı gün Atatürk'ün Ankara'ya 

kongrenin toplanması, mesut 

Kongreye 93 kiıi 

iılirak ediyor 
CUmhurlyet Halk Partisi Ankara vi!Ayetl 

lı:ongresl bugUn snnt 10 da Hnlkevl salonun
da toplanacııktır. Kar.a kongrelerinde seçl
lron delegeler, Ankarada toplanmış bulun
maktnclırlar. Kongreye 93 delt'ge lştirilk e
df'crktir. Ankar:ı ıııchusları, vllfıyet ve bele
diye meclisi Azıilıırı ve erkdnı da davet olun
muşlıırdır. 

\ .ilAyct kongre~inl, l'arti İdare Heyeti 
Reisi B. llırnhlrıı it ıııf Ayıı.~lı açacak ve bu
nu mUteııklp rıızn mıcye göre çalışmalara 

bHşlanacaktır. 

bir tesadüftür 

Almanya 
Macaristan tarikiyle 

Romanya'ya mühim 
kuvetler sevketmiş 

Gönderilen yeni kıtale.rm 150 -

200.000 kişi ka dar olduğu ,. 

tahmin ediliyor 

Siyasi müıahitler Balkanlarda 
yeni inkiJaflar bekliyorlar 
Berne, 26 a..a. - Royter ajansı bildiri

yor: Almanya'nın Macaristan yoluyla Ro
many,a'ya. mUhim kuvetıer sevketmekte ol
duğuna. dair Bud11.peşteden gelen haberler 
Almanya. ile Rusya a.raııındakl münasebet
lerin gittikçe gerginleşmekte olduğu ha.k· 
kında.ki b11.berlerle alA.kadıı.r görülmekte· 
dir. Rus - Alman gerginli~! lae Roman.ya
da demlrmuhafızlnnn komünistler aley
hindeki hareketlerinden ileri gelmektedir. 
Rusya bu hareketi almanlann ilham ettiği 
mütaleasındadır. 

Mıı.carlstıı.n'dan mühim alman kuvetle -
rinin Macaristan yoluyla Romanya'ya git
mekte olduA"unu bildiren Nevyork gazete
sinin Berne muhabiri IJUDU llA.ve etmekte
dir: 

HUkUmet mcrkcı.iıııizln C. H. P. vll!lyet 
kongresinin, Ebedi Şef Atntilrk'ün Ankara'

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Romanya'ya gönderilen alman takviye 
C. H. P. lstanbul Vilayeti idare Heyeti Reisi Reşat Mimaroğlu kıtaatının mevcudu 150 llA. 200.000 tah-

raporunu okuyor mın edilmektedir. 
İyi marnmat alan mahfillerde söylendi

ğine göre Balkanlarda vaziyet sll.ra.tle bir 
neticey dotru gitmektedir. 

lstanbul'da toplanan kongrede bulunanlar 

Akdeniz 
meseleleri 
ve Türkiye 

Kemal TURA N 
Bu aym ilk haftasında İngilizler 

ile aramızda yeni bir ticaret ve te
diye anlapnasının imzalandığı ha
tırlardadır. Siyasi ittifaktan sonra 
Londra'da yapılmı~ olan iktısadi 
ve mali anla~ma yalnız lngiltere'ye 
~amildi. Yenisi Hong-Kong, Ternöv, 
Kanada müstesna olmak üzere bü
tün imparatorluğa mallarımızı sat
mağı ve buralardan mal almağı 
mümkün kılma' -tadır. Son anla~ma· 
nm mübadele -sahamızı ne kadar 
genİ§lettiğini ölçmek için cihan 
hartası üstünde!<i en fazla renge 
b,kmak kafidir. 

Türk • İngiliz ticaret anlaşması

Himara'ya giden yollar 

İta lyan cesetleriyle dolu 

Himara şehri 

bir harabe 

haline geldi 

Etenler Ü( f 1rkayı te~hize 

kafi ganimet elde eltiler 

İtalyanlar Noel günü 
Korf u'yu bombaladılar 

Atina; 26.a.a. - Atina ajansı bildiriyor: 
Sırf Elen ahali tarafından meskün bulu-

nın imzalandığı günlerde Arnavut- nan Himara ve bu kasabaya merbut ı3 köy, 
luk'taki yunan harekatı henüz ilk kurtuluşunu kutlamaktadır. 
inki§af safhasında idi. Gerçi ita) • Himara'ya ilk olarak pazar sabahı Yunan 
yan donanması Taranto'da ve Sar- jandarması girmiştir. Himaralı kahraman 
dunya açıklarında taarruzlara uğ • 
ramış, birçok kayıplar vermişti. 
Ancak adetçe faik bir italyan ordu
su henüz Libya - Mısır hududundan 
h ayli içerde, Süveyş'i tehdit eder 
bir vaziyette idi. Anlaşmadan üç 
hafta sonra Akdeniz şarkında mu· 
hasrm kuvetlcrin durumu büsbütün 

müteveffa Spiro M illios'un yeieni asteğ. 

men Piros Spiro Millios kumandasmda 25 
kişilik bir kıta. yağmur altında evela Spilia 
limanına ııitmiş ve oradan da italyanlarm 
tahliye etmiş bulundukları Himara'ya çık. 
mıştır. Bu kıta ile birlikte Himara kah
ramanının ihtiyar kardeşi Miltiades ile 

değişti. Yunan ileri hareketi, Ama- Himaralı gönüllü Zetos da bulunmakta idi. 
vutluğun merkezine doğru yol aldı. 
Elen ordusunun, yakın m u vaffaki -
yetler vadeden mevziler ele geçir -
mit olduğu söylenmektedir. Yunan 
v e İngiliz donanması §İındi Akde~ 
n iz'de değil Adriyatik'te düşmanı 

Himara harabe halinle 
Hlmara halkı, gözleri yaşlarla dolu ola

rak, kendilerini kurtarmıya gelenleri karıı
lamııı ve hep birlikte klllaeye gidilerek ia
tihlA.stan dolayı dua edilml§tlr. 

I · . lzmir' de seller 
büyük hasar yaph 

İ %mİ in bir çok yeri~r l e 

muvasalası kesildi 
İzmir, 26 (Telefonla) - Şehrimizde ve 

mülhakatında çok 9lddetu ve devamlı yağ
murlar vardır. Şehrin birçok yerlerinde 
sular birikml§tlr. Yukarı mahallelerden 
seller inmektedir. Yağmurun devamınde.n 
ve ~lddetlni arttırmasından korkulmakta
dır. Gediz nehri bUtUn Menemen ovasım 
kaplamı§, aula.ma kanallarından ~arak 

kaza. merker.inln bir kısım ma.hallelerlni 
lstll! etmiştir. Yağmurun oımdlkl devam 
~ekllntr göre vaziyet meçhuldUr. Sular bü-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Bazı mUrşahltler, Almanya'nın önlimUz
dekl gUnlerde yunan ha.rblne müdahalesini 
beklemektedir. 

Ba~dio'do şiddetli topçu j 

düellosu devam ediyor ı 
Kahire: 26. a.a. - (Royter) : 
Bardia mmtakasında şiddetli tops;u dÜ • 

ellosu devam etmektedir. 

İngiliz bahriye nezaret inde 
yaprlan bir tayin 

Londra, 26 a.a. - Bu akşam b1ldirildl· 
ğlne göre, vls ıunlral Cunnhıgham bahriye 
nezareti lqe ve müna.kalA.t dalreııi r elsll
tine tayin edllmi§tlr. 

Geçen harpte amiral Cunnlngbam he
men hemen daimi olarak donanmada ı;:a • 
hşmış ve bilhassa Çanakkale harbine il • 
tlrA.k etmltıtlr. 

Şeker sanayiinde inkişaf 

Bu seneki istihsal 
90 bin tona yükseldi 

Bu miktar eski stol<larla beraber 
ihtiyacı tamamen k~arşdayacak.tır 

Şeker •tokUu:ın,,_an bir görünü§ 

Milli ekonomlml1.ln en fllRl şuhelerlnden bl- şeker lalihaal edllıııiştlr. Geçen seneMn mU
ri olan Şeker sırnııyii iftihara şayan bir su- dcvver 11tokl11rla birlikte bu miktar yurdu-
rı·t te inkişnf etmektedir. karşılıyıırak 

arıyor. Sahilden Draç tehdit ve Av- Jlimara, bir harabe manzarası arzetmek
lwıya bombardıman edildi. Girid'e tedir. Çünkü italyanlar, kasabayı yağına 
çıkarılan İngiliz kuvetleri ise on iki etmişler ve götüremedikleri her §eyi 
adayı sıkı bir tazyık altında tutu · tahrip eylemişlerdir. Himaralılar, kadınlar 
yor. Mısır topraklarında ayın onun- ve çocuklar, şimdı, kurtuluş ordusuna yar- FevkalAılro ahVRle raJınl'n tRm bir lntium 
da ba~lıyan harekat şimdi Libya'da dırn etmektedirler. 

mur.ıın blltUn şeker ihtlyııcını 

kahili> l'I t11dir. 
Diıit'r tarııftıın panC'ar mll~tah~ili 90 bine 

• ııkın çiftçlmizt' fabrika lıı.ra sattıkları pa.n
car mukabili olarak 8 lll 8,ll milyon lira te
diye edllmlştlr. 

la çalışmalarına de\'am edt>n Şeker fabrikıı 
Dardia önünde en mühim safhasın· 

1 Himara'ya giden yollar. İtalyan ölüle • larımız, yüzünıüıü ağartan rakamlarla, bu 
dadır. talyan kuvetlerinin artık 

k 1 d 
riyle doludur. Yollarda, ür fırkayı t erhize seneki istihsal faaliyetlerini tamamlamış bu-

Mmr'ı tehdit etme şöy e ursun " " 
Llbya'da kalabilmele r ini bir m ese· ki.fi her türlü harp malzemesi vardır. İtal- lunuyorlar. 

le .. yanlar vardır. yanlar ric3tlerinde, yaralılarını terketmiı- Bu unc 568 bln ton pancann mfIH fabri-
( Sonu 5. inci sayfada) ( So11u 5. İllci :sari adı) kalarıın11d& ıoıenmesiyle 90 blD to.ıı.& rakın 

Bundan başka pancar lltibıaH De lftigal 
eden köyl!lye falulı olarak açılaıı kredi 2 

uıll~~oıı lirarı tccıwlil etıııltU.. 

, 

Geçen aeneki koşulardan bir görüniif 

Beşinc i Atatürk koşusu 

Bugün Dikmen :. Hükômet 
konağı arasında yapılıyor 

Müsabakaya yüzlerce atlet giriyor 
Bugün Atatürk koııusunUD be§incisi ya

pılacaktır. Ankara Halkevi; Ebedt Şefinin 
milli kurtuluş dA.vasının başında bu şehre 
ilk ayak ba.qtığı uğurlu günün yıldöntimün
de tertip ettiği bu spor tezahürünü hiç 
şüphesiz bugüne kadar olanlar ve diğer 
işleri gibi muvaffaklyetle başaraca.ktır. 

Türk sporcu gençliği de kendisine rehber
lik eden Halkevlt ağabeylerinin yolunda 
yUrUyerek bnşnrıcılığını göstercektir. 

---------

Anka.ra Halkev!tıln geçen ııene Ankara.
da dördUncUsünü icra ettiği bu müsaba.ka, 
beden terbiyesi genel dlrektörlüğiinün ye
rinde bir karar ve emriyle bUtUn bölgelere 
teşmll edllmiııtı. 63 bölgede Türk atletle
ri geçn yıl, iman ettikler! bir dfıvanın ku· 
rucuaunun adını ~ıyan mlisaba.kalara bU.. 
yük bir L'levk ve arzu ile lştlrll.k etmişler 

ve çok iyi neticeler almışlardı. 
(Sonu 6 tncı s;ıyf:-da l 

Ankara Halkevinde talebenin yemek yediği salon 

Ankara Halkevinde sosyal yardımlar 

Hergün 108 talebeye öğleyin 

sıcak yemek veriliyor 
Halkevi fkl gUndür yepyenJ blr taallye- C. 

~:ı:11C: ~!:ı~~~:~ ~~;:::::io~!ç~~s;~ l lll l il l 111111111111111111111111111111~1111 
yardım komltesl bu yıl 108 talebenin de J ' • ._ · 
öğle yemeğini vermeğe başlamı§tır. Bunun • • 
için Ankara Halkevınde hUBU8t temJz bır Genera 1 Dentz 
yemek salonu hazırlanını§ ve bu ııalonun 

her türlU aıht L'leralti göz önünde tutul- •ı s tan bu l /da 
muştur. Yemeklere her gün kıs Uaeslnden 
82, ticaret lisesinden 68, İllönü enstitüsün-
den 18 talebe gelmektedir. Bu talebelere 
her gün iki çeşit yemek verilmektedir. 
Haftanın muayyen günlerinde bu yemek
lere na.ve olara.k meyve. ve tatlı da verile
cektir. Yemeklere bu mekteplerin öğret -
men ve ,müdUrlerl de talebeleriyle baraber 
gelmekte ve talebelerle beraber yemek 
yemektedir. Nitekim Halkevl başkanı B. • 
Fertt Celltl Güven, sosyal yardım komitesi 
reisi Dr. Ragıp Ttizüıı, sosyal yardım ko -
mJtesl üyesinden Edirne mebusu Dr. Fat
ma Memlk ve İhsan Karabatur ve Rıza 
Tümer, kız lisesi mlidll.rü Bayan Tezer 
Tqkıran bu yemeklerde hazır bulunmuşlar 
taleblerle beraber yemek yemişlerdir. Ye
mt!kler tamamen doktor kontrolü altında
dır. Kalori ve nefaset itibariyle hiç bir 
noksanı bulunmamaktadır. Bu derece iti
nalı bir te§ebbüsUn masraf ciheti de şaya
nı hayret derecede ucuzdur. Her talebe
ye isabet eden ıuamt masraf 11 kuruı:ıtur. 
Ankara Halkevt ıııdaya ve aıhata taaIUUt 
eden bu lfte bilhua& kUçUk vatandqlara 
'kartı Partinin ve Ha.tkevlnJn lırat ve faz. 
la masraf cihetlerine gidilmeden dalma ör
nek olarak yapılma.ııı arzu edilen bir l§l 
baL'larmıı:ı bulunuyor. Ankara HalkevJnin 
bu güzel yemek ,.ıı.ıonunda beyaz örtüler 
örtlilml\ş temiz ma!!Rlarda sıcak ve bol ye
mekler yiyen genç vatand~lann neşesini 
görmek ltıln güzelliğini anlamıya kAfidir. 

Ankara sosyal yardım komiteal bu blr 
ay tçlnde aynı zamanda 112 talebenin gt -
yecfinJ verdifi a1bt mekteplerde yardıma 
muhtae talebelere de U OOO parça muhteut 
okuma levuımı tevsi etmııtır. 

Fransa'nın Suriye fevka!flde komi
serliğine tayin olunan ~enel\3ıl 

Dentz'in Bulgariscan'a ut:r'ldıktan 

sonra lstanbula' geldiğini haber ver
miıtik. Yukardaki resim, general l s
tanbula' geldiği sırada alıl1I1lı.şcır. 
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Folklora da:r : 

Türk folklorunda mevzu 
Naki TEZEL 

Drrltnf'n folklor uıalume•iııin Um! araş-1 Icr; dUfiln s11.manları ve tdctleri; meraaJm 
tırınalar materiycl olabilmcı;i için, bunlan cmuı:nda möylcnen tUrkiller; aile hayatında 
tasnlf eluıek llzıoıclır . Bu ise, folkloru, mcv- &eV'Ç ve zevcenin vazifelerine dalr &dcUer; 
anı, uaulii •c gaye&lyle t,Ti anlam.ata. onun çocuğa tatbik edilen terbiye uaulii hakkında 
aahasını ökrcnrbilmc c bathdtr. •detıcr; akrJlbala.r aralillldaki müna ebetler; 

Bütün milletlerde folkloru.o mevauıto\lD aile hariciadl" ld~Uer .. M"Jlm ta.rı.Ja.rı, JhU-
SJ'nı olıluğu iddia edilemez. Bu, muhite, o ram vuiyetlt'rİ, Uziyc Adctlrrl, h~lycJcr 
milletin yaşayıf tarzana ve bUha.asa tarlhine gilıi"; )Cnıek mua,ercli. 

glire dt>ğifir. 8 - ftilı:İttlara dair folklor: Bibat haklun-
Dundan dolayıdır ki, türk fulklorunun bir

çok noktal&rd.m, diğer milletlerde teaadftf 
edil('miycn, kendine mahana mevıuu Ytya 
meYaulan 9"ardır. l~te, folklor ça.JıfınaJarını, 
bbdc: bu mev:ı:Wara ı re ayarlamak IA.ı.ım

dı:r. Bwıuo fa,-daSJ, halk ruhunun hf-r ban{ri 
bir kl:ltcsinl kolaylıkla tetkik etmek lmk:Anı
nı de almak ol·ı.ca.lıı.:tır. :\.ksi halde, tek baf>o 

na bir M'~t ycmcğhı:d('n aldıktmıa le.2.&cti 
"törlü,. dr aramak gibi boşuna bir &11lımctc 
katlnoınış: olurus. 

da ltlkııtf.ıı.r; hastalık hakkınd11. itikatlar; ~ 
Ui.m halckında. itikatlar; çoeu~a ait itikAtlaT; 
ÇOC11k terbi)calnr dair iUltlltlıt.r: dite"r itikat
lar. 

İtikatların pek çoku hcpim\ı~ nıaliinıdur. 
~Jeat"l.l., ••mangald11. alet ayflla kalkarsa eve 
misafir gt'lir", .. gU:ıdı:n öpııırk &yrılıA'a de-
illet ed"r", "yolcunun 1trkR~ndan su dokU
lürx çnlıuk gtolir.,, .. kOpek uluuuııu ulurau ... 
lulrtur''. "do t başa dlı ıııan aynka bakar", 
•. ,,,r. dalaraa mlSRfir 2"t>lir"' ... gibl 

• - nil,tye dair folklor: nyuınalr: tçfn mll
tcma.dlycn •arı .,., ıııak, yaprakJa.nn dOkn
lii ünden lır:1~1n şiddt"lini tınl"mtı.k, p;öz uvrı.

lıunnk pihl tecruhr-ye ıuli ~trnit hilgilrr; dlnt 
nM".salle ait hilgiTf'r. 

U L U S 

ffav~ehi1' de askerlerimize hediye hazırla;na (alı~maları 
Nevşehir (Hususi) - Kahraman askerlerimize ki~lık hediye olmak üze

re Nevşehir halkı hummalı bir çalışma içindedir. İlk parti olarak 2319 par
ça pamuklu mintan diktirilmiştir. Orta okul talebesi bu işi büyük bir yurt 
vazifesi teliikki ederek canla başla çalışmaktadırlar. Göndoriiğim resim 
orta okul talebesini, askerlerimize gönderilecek mi'!'ltanları d i iciş: hazır· 
!arken göstermektedir . 

Bugünkü 

27/ 12/1940 
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27 İlkkônun 
1919 mayısında ls.tanbul'a gelen. bahar, o zaman e!'!m rüz..,.~r!'"ln 

ile kıvranan ve yaa bulutlan ile gölgelenen bu şehrin m9.i~evi hav"'ls•n· 
da çiçeklerden ren!i: alacak bir nete bulamamı,.tı. G:>nlü..-,,Je yarın cı rın 
baharlarını, heyecanlarını, ümitlerini taşıyan büyil.k türg çocuğu, i tc 
o ga mlı bahar giinlerinden birinde kalhinue ve kafasında !:ışıdığı ate1-
li üllı.üye doğru yola çıktı. Bu yürüy~ün mevsimi olduğu için o rrray•s 
avı, bu yilrüyü~ün b ıl~ngıç noktaaı olduğundan lstanbul ve bu yürü· 
y~şe gt:çİt verdiği iç:n de Boğaziçi, Karadeniz ve Saın.sun İ$l<eles.i inkt· 
l ôp :ıTi'·m·zi-ı başlnng!Ç sayfalarında yer almı~lardrr. 

lnk.liıp, kurtulu§, zafer ve İstikji] hartasınıda ilerliyen bu yiirüy:j. 
fÜrı yol~ üzerinde on.dan sonra Sa.m.&un'u, Erzurunt'u, Sıvas'ı okuyoruz. 
Ön~nde ümidi bayra!t ve ileı isinde zaferi, istiklili ve kurtuluıu amaç 
olarak tutan bu yfüüyüş 1919 yılmın 27 llkkanununda Ankara 'nın Dik
men sırtlarını aıarak yeni Türkiye'nin banehrine ulapnı,tr. 

latanbul'dan ve o zıoınanki lstanbul'un paslı havaunda yafryan kötü 
maziden, paslı zincirden, tersine dönmüı alın yazıamdan ayrılan Ata
türk'ün AnLara'ya geli~inin bugün yı]dönümünü anıyoruz. 

Bu durmıyacak, duraklamıyacak yürüyüşün Ebedi Baıbuğu, timdi 
21 yıl i'nce ilk defa &'eçtiği yolun bir yanında ebediyetin kendisine aç· 
t ğı kollar arasındadır. l (e-r tesden cyeJ. folklor Uı:crlnde çlllışan

lann, ıucv:ı:uu bilmeleri !Azım 6'lir ... ~etler
de bir takım ihtiaq aah..Uan ortaya tlka
c.:ıktır. Bu auretle, bir doktorun hukuka ait 
fı>lklı>r ıuadclC"lerini derlenıcı;I veyn. bir hu
kukçunun tıbbt folklora ait rııaterlyelleri top
le.ına.sı ve bunun it:rrlade i,leme:ğe JalkaıaM 
gibi uıul U:r:lUklerin önUne ır:etUmiş: olur. 

10 - $lire dair folklor: luı.:ırattan alınıııı ş Bugün liUyü& Millet M. t l; lil saat ı:.te 

kışlık h~d iye 

Onun 21 yıl önce baıladığı bu yürüyü§, eğer fanilerin fanice yürüyü. 
§Ü olsaydı, bir mermer ıandukanın öniinde dururdu. Fakat o özünü ta• 
nıdığı ve büyüklüifünü sezdiği bir milletin ölmez enerjisini "yürüyüı 
nizamı" na koyduğu içindir ki biz, onun en yakın kardetinin kumanda
sında aynı heyeclln ve bağlılıkla aynı ülkü ufuklaı:ma doğru yürüyo
ruz: 

O halde, ~imdi, tnrk folklorunun mevzuu
RI\ geçebllirla. Duradıı mevzuu mufassal ola
rak yazml4}a l.m.kln •ıc lü.ı:uın yoktu;. Tula
tı çlr.dttimts takdirde, her pr·t1;raf1n lçJne 
dn!ıil olan kısınLle.r kendlllıönden anlaşılır. 

TUrk folklorunun mevzuunu fu suretle ta~
nif nıftmktıodürı 

1 - ?tluhlte dair folklor: köy veya. ka~o.

bttnın, bazı semtlerin, mevkilerin adları, tes
miye aebepleri hakkında efsaneler; köy veya 
ka~abanın tarihi hakkında ml,ert bafn:a.nm 
muhteviyatı; köy veya ka..aA.banın tarihi e
aerlerl1 ziyaret Ye etlence yerleri, köy tarla
ları Ye hayvanlBrL 

2 - Eve dair folk:lor: evlerin kuruluşu 

tuıkkında fikirler: yapıldıkları maddeler; eve 
d11ir blh1nıum blJgiler. 

8 - Ev eşyasına dıdr folklorı mobilye ve 
nıefruşata ait eşyanın adları, kullanış sebep-
lt·rl; zaruri e~ Yll ile •09 eşyası 
farkl· rı, k. p kacak adl.ırı. 

arasındaki 

.ı - Zanaatle re ve nıe&leklere dair folklorı 
el i':'lerJ1 rr ı Cıl oldukları madrlelerı denıfr

cilik, mrırııngo z:luk, ı;obanlık: ... gibi meslek
lere dair d~U.nceler. bilgiler. • 

5 - Elbiseye dair fulklorı Yafa göre elbJ
Bf" adları: kı~Jara ve dclikanh,lara mahsıa el· 
bi5eler; nıev lıııe g re elbl!'Cle-r; vakte göre 
elbixlt-r; hay r:ımlara ye nıtııte na gil.nle~ 

nıah vı e.Jblafer. 
6 - Gıdaya dair folklor: alelftnıum otlar

dan fifa hassuı bulunanlar; etler ve et ye
mekleri~ lınbubattan yarnlan yemekler; •0.t 

• mamCl!tı olan yeınek.lcr; alellde gUnlercle 

yapılan yemeklerJe düğün •e tsim lcin ya
pıl n yemekler. 

7 - Ad Uere dair folklor: bir gencin ha· 
yatın(la muhtelif de...-rc1er; nişana da.i; ldet
ler; nkraba Ue e.-lenme bakk.ındttkl tellk.kl-

Türk Hava Kurumuna 

yapılan yardımlar 
T!irk llava Kuruınuna yapılan yardımlara 

alt dUnkü haberler Antakya'da ton onbet 
tti.ın içinde kuruma Yllpılmış olan teberrua
tın altı bin lirayı bulduj'unu ve bu arada 
Sıtkı ı\arlci'nJn 800, Oşman lthshk 250, Ho
cn.oğlu 200, Klmil 1'1asııracı, Ali l\1uıırh, Yu
auf Koyuncu, İbrahim Cenıal, Alurta.za ve 
Ali :-.;-unıan aılınılakl vatandnşlann da yüzer 
lira V'Crdiklr-rlnl bildirmektedir. 

Kangal ltu:ası dllhilinde kı.ıruma &7.l kay~ 
dı·dilmiş ol:ın 2 700 vatandaş dl\ taahhütleri 
olAn JoJrt bin lirayı kuruma vermiflerdir. 
(a.a.) 

Mardin • Diyarbakır posta 
nakliyatı 

Mardin (Hwıu.o!) - İki 117 evel müd. 
dett hitam bulan Mardiu He Diyarbakır 
arası posta n.ııkliyatına klmıe talip çık· 

madıtından, nakliyat Diyarbakır - M&lat
ya • Fevz:fpqa - Cenup demtryolu ne yapıl
makta ve 96 kilometre gibi yakın bulunan 
Dıyarbakıra tam Uç gUnde bir mektup gi
dip ge:Jnıekte idi. Şehrimiz poe:t& tdareıt 
nakliye UcreUnden bUyUk tedakArlıklar 

göstererek poatayJ yent blr müteahhide 
ihale elrotştlr. Şimdi Dlyarbalura bir 
mektup dört, bet aas.t içinde gidip &'•1· 
mcktedır .. 

Çelt.ik ziraati sıhi 

şartlar içinde yapılacak 
Adana; (Hususi) - Ziraat Veklletince 

alikadarlara e-önderilen bir timimde, çel· 
l k ziraatinin umumt ıthat üzerinde menfi 

tesirler icra edecek prtlar dahilinde 7a • 

pılmaaJrın katlyen müa&&de olunmaması 
b ldJrtlmJıUr Tallmat ve kanuna riayet 
ı:oı ermiyen çeltik ekiciler bakkinda ka~ 

nunt muamelede balunulıcaktır. 

Bursa' da et fiyatları yükseldi 
Bursa; (Hususi) - Hariçten ıehrlml:ıc 

ıetırılecek olan kaaapJtk hayvanların •esa
lt.!lıı:lik ytizlinden naklinde miltkfillta, hat

ta zarara a&radıklarını iddia eden kasaplar, 
yaptıkları masraf karşıhlı olarak belediye. 

den etin fiyatına da zam yapılmaıını iıte

mııtlerdir. 

Belcdıyc encümeni kasapların bu müra • 

caatlarını tetkik ettirmiş, vardığı neticeye 

ıore, kasaplık koyun etinin beher kilosuna 

beoı. sığır etine de yüz para zam yapılma· 

aına karar vermiıtir. 

ıneyzular; harp, kahraın.ınhk türkiil eri; aile toplanacaktır. Ruznamede aşağıdaki ad-
h11yn.tınl\ ait, çocuk oyunla rınd·ı, kız k ıttır

nır•l;ırtl& söylenen tnrkfılt:"r, nlnnller: nıh:l\ht 

mevzular; clnaJ vnknhıra ait Tilt"\' t11lar; tari
hi ş hsiyetlere, e~ya Ye YtıluU"ra tfı.ılr nıev

nılııı.r. 

deler vardır: 
Bir defa mUzakereyt!' ta.bi 

ter: 
olun madde-

ı - Adliye harç tarıtı: &i kanununun 
10(). üncü maddesinin tefsiri hakkında. Bs.ı-

11 - Tenıa,ay8. dair folklor: düj'.i:Unlt-rde vtkU.let u~ •. keresı ve adliye ve bütçe encU-
tenıa$af kısımla r; muh:ı.,·erl'li ffiıdt"r; knrtı

g.ıs, orta oyunu ve hokknb ... r.lıkl.ır; ııırd<lnh· 

lnr. 

12 - Hlkllyeye dair folklor: yaşarınıı ha
yata ait vak:tların h11lk mulıRJ'> ilt>ı;:lnclc aldı ~ 

Ilı Şf'k.Ul('.r; aşkt, c1n:ı.1, ailıt>v1 b\kll.7eler, m:ı~ 
sallar; No..srellln hoca fıkraları; diğer fıkrn.
lar. 

13 - ?!Iusikiye dnir folklor: muhitte unu
tulmu!J veya kulll\nılan musiki Aletleri; tür-
killere ait notnlnr; rakuıla ıııil~terck 

leri nıu&ik1 hayatına ait bi1~iler . 

16 - Rakıa dair folklor: muhtelif 

beste-

rakıı· 

lıırın adlnrı. teıtııılye sel ıeplrrl; rakıs ellıl.c.c

lerl, hususiyetleri, kalıilse fotoA-rnflllrt; ra

kısların oynanmuı; rııkıı;ın tertip ve teşkil 

tarzları; ınUŞttrek rakı s l r. 
15 - Hukuka dnlr folklor: fuhşa ve sir

kate ait teltlkkiler; kız knc;ırmağa ait tellk
kller; umumlyeUe hukuka ait biig-ller .. 

GOrOIUyor kf foJ'klorunıua çok geniş bir 
mevsua maliktir. 15 pragrafta hul~a etnıc
fe çalıştığımıı bu mf'v:ı:u, ayn ayn U1terlnde 
durulıııağa Ye etUd cdllrııeğe de~f'r kısımla

n ihtiva etıııektcdir. 
Bugün, medeni vu:ıt.Alann çoğaJdığı ve lç

tlınat hayaltn inkişaf ettlği mıntakaJarda 

folklorun bUyUk hlr kuanı k.a.yholnıuştur Ye 

olmaktadır. OrtAdan kalkan folklor madde

sinin. içtimaiyat. tarih, e-dt'biyat, dH, ve ıalr 
ilimler için telAflAI ,rarri kabil bir ziyan oJ
dutunu düştınerek, folk.lorc\llann biraz daha 
gay~tle çalı,malarmı latemek-, yers.tı bir ha
rtket olnıua ~rektfr. 

Orman müdürleri arasında 

yapılan değiJiklikler 

Samaun orman müdürü BB. Mit· 
hat Sezer Seyhan orman müdürlüğü
ne, Edirne orman müdürü Mehmet 
Ali Erkan Kocaeli orman mlidürlü
ğüne, Kocaeli orman müdürü Ahmet 
Ali Soyer Diyarbakır orman müdür
lüğüne, Kars orman müdürü İsmail 
Şehap Edirne orman müdürlüğüne 
tayin edilmişlerdir. 

"Yeni Adam,, sekiz yaşında 
Haftalık fikir gazetesi Yeni Adam, 

213 üncü sayısiyle sekizinci yılına 
girmiş bulunmaktadır. Yedi senelik 
fasılasız hayatında memleket kültür 
ve irfanına büyük hizmetlerde bulun
mu~ olan bu fikir gazetesinin seki
zinci yılını kutlar, kendisine bundan 
sonra da devamlı başarılar dileriz. 

Ege' de şarbon hastalığı kalmadı 
lam.Jr, 26 a.L - Tire Ye Bandırma kaza

ı..rında mandalarda çıkan 9arbon baatahlı 

7apılan mUca.delc ile tamamen bertaraf edil

mlıtir. 

nıt nlc?rı maı:ba.taları . 

2 - Haziran - ağustos 194.0 aylarına att 
raı.ıorun .suuulduğuoa dair dıvanı muhase
bat riya.seti tezltcres1 ve dl vanı muhnse 
bat enclimeni mazbatası. 

3 - İçel mebusu Ferit CclA.l GUvcn'in 
teariJ masunfyetJnln kaldırılması hakkın -
d&ı BqvekAlet t ezkeresi ve teşkllAtı eao. -
siye ve adliye encümenlerinden mUrekkcp 
muhtelJt encümen mazbatası, 

4 - Muğla mebuau Yunus Nadl'ntn teı
rU masuniyetinin kaldırılması hakkında 

BnıvekAlet tezkcreat ve teşk!lAtı esasiye 
ve adlıye encUmenJertnden mürckk~p 

muhtelit encUmen mazbatası. 
O - S "'yhan mebusu Sinan Tekeltoğlu

nwı te_şrU masuniyetinin kn.ldırılma.sı hal<• 
kında Bqvek1let tezkeresi ve te11kt1Atı 

esasiye ve adliye encümenlerinden mUrek
kep muhtelit encUmen mazbatası. 

Çağrı 
X Dahiliye Encümeni 

10 da toplanacaktır. 
bugün saat 

Edirne' de şiddelli soğuklar 

devam ediyor 
Edirne, (Hususi) - 48 saattenberi 

devam eden şiddetli bir kar tipisi or
talığı kasıp kavurmaktadır. Sühunet 
sıfırın altında onbire kadar düıımüş 
ve feyezanı müteakip nehir kenarla
rmdak.i ara.ıi ile maha!le içlerinde 
hasıl olan büyük küçük gölcükleri 
dondurmuştur. 

Şiddetli soğukların böyle birden· 
bire basması şehirde mahrukat buh
ranı doğurmuştur. Bu yüzden odu
nun çekisi 7 liraya, mangal kömürü
nün kilosu 7,5 kuruşa ve ~den kö
mürünün tonu da (kok) 40 liraya 
çıkını~ ise de maden kömürü bulma
nın imkanı yoktur. Bugünlerde gel• 
mesi bekleniyor. 

Hukuk ilmini yayma kur ·mu 
1940 • 1941 senesi konfetans· 

)arının üçüncüsü 

Yann aaat 15,30 da 

Halkevinde 
T. C. Merkez Bankası 

Hukuk MÜ§aviri 
B. Osman Nuri Uman 
tarafından verilecektir 

Mevzuu : &rİunların zayıfları 
himaye dereceleri 

Herkes gelebilir. 

Bugün 27 llkkiinundur. Ankaralılar ve Ankara'da kurtu)UJ ülküleri 
gerçelı:le~n yurttatlar, yürüyü1ünüzü duraklabnadan, Şef'i.n kuman• 
daaiyle dik batlarını:ıı bir habraya saygı ve sevgi ile döndür~in.iz. 

Türk Maarif Cemiyetinin kollejtode, a
c;tlmıı bulunan yardımsevenler cemiyeti 

Nurettin ARTAM 

kolunun ta.al idare beyetlnlu gayreUyle 
bundan evel Uk kısnıında 3SO lira toplan· 

c.hJ[ı ,::ilıı lıu d fn dıt ortil, i t" hı.l,·111.'leri

nJn ve 01ektep idare heyetinin lıtirAJdyle 

383 Urı;ı GD k~ toplanmııttr. Talebe aa
ker babalarına ve ağabeyl~rlne kışlık he~ 
diyeler hazırlay1p gönderilmesi için bu par 
rayı bir heyet halinde gelerek yardımae

venler cemiyetine bırakmışlardır. 

Vilôyet hususi idareleri 
nasıl çalışıyorlar 

Cemiyet 380 Ura 50 kuruşun mukablıt 
bulunan 27.5 pamuklu mintanı bir çltt yllD 
çorabı hszırlıyarak Kızılay eliyle doğru. 
dan do~ruya ordu teçhizat anbarına sevk
etmııtır. Bundan bq:ka 88 çltt çorap, 17 
eldlv~n. ~ pamuklu, S kazak ve bir .;ne yün 

İstatistik Umum Müdürlüğünün çıkardığı 

yıllık dikkate değer rakamlar veriyor 
hediye etmtılerdlr. Haber aldığımıza göre İstatistik 

Mtm~r Kemal mektebi Hk kısım taıe - Umum Müdürlüğü vil5.yet hususi 
hı·l ı· ri ılt' 11 r . dorında. topl11 c lıkl:ırı ırıo llrn idareleri faaliyetini gösteren istatis~ 
4.2 kuruşu radyoevi eliyle yardımıevenler tiklerin 6 ıncı cildini teş~il eden 
cemiyetine göndermişlerdir. Cemiyet bu - 1929-38 malfunatını havi eseri 154 
nunıa lOO pamuklu mınta.o, 30 kar b~ltğı enşriyat numarası ile intişar sahası· 
he.zırlam11tır. na koymuştur. 

Ger«"k .\nknra'rlnkl gerekse hariı;tekl Bu istatistik hususi idarelerin he-
mektepH yavrularımızın ordumuza kar§1 sabı katileri neticesine göre tanzim 
gösterdikleri bu sıcak alll.ka heplınlsln edilmekte olduğundan 39 senesine 
göğsUnU l!tlharln kabartmaktadır, ait malumatın tanzim ve neşri ancak 

Son teberrular 
Er7er Baki 20 pamuklu. Nebty 

na 4 p&mulilu, Gazi terbiye enstlttl.sll l 
kar bqlığı, 43 çift yün eldiven. 9 çift yün 
çorap, l tanill hediye etmi§lerdir. 

Bir taahih 
Asker! fabrikalar umum müdilrlüğünUn 

teberru llatesinde btr yanlııhk olmuştur 

tashih ediyoruz: 
Aa. Fe.. U. Md. Ankara fişek fabrikası 

memur ve tıçlleri (639) pamuklu mintan. 
Aa. Fb. U. Md. muhasebe memurları (7) 
pamuklu mintan, (1) bll§lık. 

Aa. Fb. U. Md. Kayao mermi imalll.th ... 
neat (67) pamuklu (1) bqlık hediye etml•
lerdtr. 

Askerlerimize kışlık 

hediye teberruları 
Atıkerlt>riııılze yapıl.ın kı~lık hediye teber

ruıtına alt dun bl~e gelen baherler, Ilnhke
slr halkının şhndlye kadar \·ermiş olrlııkları 

yUnlU eşyanın 19.1587 parçaya vardığını, 

Trabzon halkının da bugUne kada.r Kıı:ılııy 

merkeılne ts.250 parta eşya tel'dJ ettiklerini 
bildlrmektedtr. 

KızLltepe kazası halkı da llk parti olmıık 

\iT.ere erlerimize 180 çift yün ı;ora.p ile 52 
çift yün .eldiven ve gene bu mn.ksa<lıı. ıarfe

dUmek üsere 350 ltr& teberru eyJeuılşlerdlr 

(n.a.) 

Mesut bir doğum 
lııferkea Bank8.51 memurlarından B. Sadi 

Tezmen'in dlln gece bir kıs çocuğu dOnyaya 
gclmblotir. Müjde lsml Yerilen yavruya U· 

sun ömür 1'e saadetler dllerls. 

altı ay sonra kahil olabilecektir. 
Bir nüshası gazetemize gönderilen 

bu esere nazaran vilayet hususi ida· 
~tn: .,,..-ıl ıınıc ~, -.n.u0'9"ludvub-

ri aşağıdaki tekamül ve inkişafı gös
terıni şti r : 

Varidat : 

Seneler 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

Tahsilat 
(milyon lira) 

41 
38 
30 
29 
30 
31 
30 
38 
41 
45 

Bu varidatın 1938 senesine naza
ran takriben dörtte biri yol mü kel • 
lefiyeti vergisinden; dörtte birinden 
biraz fazlası arazi vergisinden; yüz
de 16 sı binalar vergisinden elde edil
miş.tir. 

Bu neticeye göre viliiyet hususi 
idarelerinin başlıca menbaı varidatı 
başta arazi ve binalar vergileri (%45) 
olmak üzere yol mükellefiyeti ile a
razi ve binalar vergileri teşkil etmek
tedir. 

Yol mükellefiyeti : 
Yol malı:ellefleri adedi; 1938 sene

sinde 2.175.000 kişi olup bunların 
384.000 i bedenen çalışmış ve 1.791.000 
kiıi vergisini nakden ödemiştir. Be
denen çalışanların yaptıkları iş 
2.303.000 lira olarak takdir edilmiş -
tir. 

Yol mükellefiyeti vergisini nak • 

den ödiyenler 1933 senesinde % eıı 
iken 1938 seneeinde bu nisbet % 83 
olmuştur. Bu nisbet memleketin re
fah seviyesinin arttığını ve halkın 
mükellefiyetini bedenen ifa etmek• 
ten daha ziyade nakden ödemek im
kanına malik bulunduğunu gösterir. 
Aşağıdaki tablo bu niebetin inkip.ft• 
nı tebarüz ettirmektedir: 

Maaarifat : 

Seneler 

Yol vergisini Bedenen ifa 
nakden verenler edenler 

nisbeti % niııbetl % 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

66.13 
67.14 
70.11 
74.34 
77.01 
82.32 

33.87 
32.86 
29.89 
25.156 
22.99 
17.68 

Masarifatın inkişafı aşağıdaki ra • 
kamları vermektedir 

Seneler 

1929 

1980 
1981 
1932 
1933 
198-lı 

1935 
1986 
1987 

Maıarltat tedlratı 

(Milyon lira) 

1938 ~o 

1938 senesine naz.aran bu ınasarl • 
fat meyanında en yülaek rakamı 
maarif işlerine tahsis edilen 14 mil • 
y<>n lira; bunu müteakip nafıa işleri
ne tahsis edilen 8 buçuk milyon lira 
teşkil etmektedir. 

Personel ı 

Eserde idarei hususlyeden 1DUf 
ve ücret alan memur ve muallimler 
adedi hakkında afağıdaki rakamları 
veriyoruz 

( Din he .. blyle ) 

lıfemur ve muR.lJlm Dalmt ve mu•akkat 
Sencl("r Adedi Ucretlller adedi 

1933 17 8 
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193~ 

1936 
1936 
1931 
1938 

17 
17 
20 
19 
20 

8 
9 

10 
18 
12 Ne demeli ? 

lstanbul/u arkadaşlarımız gayre· 
te geçtiler. Hemen her gün bir ta• 
kımının muayyen köşelerinde dil, 
imi§, telaffuz hakkında bir takım 
öğütler çıkıyor. Bu gayreti kınadı
ğım için değil, bu himmeti bayırlı 
neticelere ulaşacak saydığım için 
bu satırları yazıyorum. 

Bu fıkraların ba~lığı "Nasıl söy
lemeli?". "Nasıl yazmalı?", '"Nasıl 
okumalı?" gibi sorgu/ardır ve me. 
tinleri de bu sorgulara cevaptır. 

Ben de, bir defacık olsun, onlara 
imrenerek o türlü bir fıkra yaza • 
yım diyorum. 

Kelimelerin im/Asıl mühim mese
ledir. Kelmelerin kullanış yeri/ ü
zerinde düşiinülmiye değer. Keli • 
melerin te/Afluzu! önemlidir. Fakat 
bunların arasında onlar kadar, bat· 
tA onlardan daha önemli olan bir ta· 
nesi daha var : 

Ne demeli? Bu sorgunun cevabı
nı verirken bugünkü gazete dilinin 
.kullanmak zorunda bulundugu t• • 

bir ve terimleri· bütün muharrirler 
elbirliği ve yazı birliği yapıp • na
sıl lıarşılamalıyız, bu noktayı dü • 
şünsek .•• 

Meseli "müstemleke" Jı:elim~si en 
çok .kullandığımız sözlerden biridir. 
Ben ve bir kaç arkadaşım, bu keli
menin güzel kaqılığı olan sömür, 
geyi kullanırız; okullarda coğraf. 

ya okutan iJğretmenler de çocukla
ra bu türlü ülkeleri "sömürge" di
ye tanıtırlar. Halbulı:i bir çok mu· 
harrirler bala "müstemleke" ye mıh
lanıp kalmışlardır. 

Niçin ? 
Bir türlü tarifine imkan /ıulurıs· 

madığı halde tatbikinde o kadar 
güçlük çelrilmiyen "mütecaviz" ke
limesi de bu ysdigfırlardan birisi • 
dir. Halbuki "saldırgan" ne kadar 
yerinde bir kaqılıktır. Neden kapı 
yoldaşlarımız "saldırgan" ve "sal
dırgsnlı.t:" :ıiJzlerine iltifat etme:ı • 

ler? 
Arapların mantıka diye teliffuz 

ettikleri, bizim ise onlardan fazla 
fasih davranmak gayretiyle mınta· 
ka okuduğumuz kelimesi öyle mi 
yazılıp okunmalı, böyle mi? diye 
fıkralar yazmaktansa bu kelimeyi 
üstünü, esresi ile müzeye kaldırıp 
yerine bölgeyi ku11ansak sırtımız

da kanbur mu çıkar ? 
Alan gibi güzel ve sade bir kar· 

~ılığı bulunduğu halde, bal§, saba 
kelimesini kullanıyorsak bunun gü
nahı kalem sahiplerinin boynunda 
değil midir ? 

"Okur", hrıtta "okuyucu" gibi gü
zel, açık kelimelerimiz varken 
u{ak, bir yanlışlıkla başka tür -
/ü okunması ve anlaşılması ihtimal 
içinde bulunan "kari" sözünü kul
lanmakta israrımız nedendir l 

Buna benzer bir çok kelimeler da
ha sayıp dölı:mek zor değildir. Fa-

kat maksadımız küçük bir lügatçe 
yapmak değil, bir fıkra yazmak ol
duğu için sözü daha ziyade uzat • 
mıyalım. 

Madem ki lstanbullu arkadaşla • 
rımıs dil meseleleri üzerinde sü • 
rekli yazılar yazmanın sırası geldi-
ğini yazdıkları yazılarla hepimize 
anlatıyorlar. Hep birlikte bir kalem 
birliği yaparak muayyen kelimele -
rin muayyen karşılıklarını hep be
raber, hep bir biçimde kul/anıver • 
sek ne olur ? 

O zaman sade bir gazetenin dili 

öteki gazetenin dilini tutmuş değil, 
aynı zamanda bir gazetenin içinde 

başmakale, fıkra, haber, havadis ve 
telgraf dili de birbirini tutmuş 
/ur. 

lstanbullu arkadaşlarımızın 

o. 

dil 
bahsine verdikleri önemi görerek 
böyle bir dil birliğinde ön ayak ol
malarını bekliyoruz. 

T.1. 

Bu. memur ve müstahdemlere bir 
senede verilen maaş ve ücret yekQ
nu 1938 senesinde 18 milyon lirayı 
mütecaviz bulunmaktadır. 

Sihat i§leri : 
Vilayet husus! idareleri ha_,.e 

ve dispanserlerinde 1938 oeneıinden 
94 bini yatırılmak suretiyle ve mille· 
hakisi ayakta olmak üzere 779 bin ki
şi tedavi edilmiştir. Hastane ve dis
panaer ler yekfinu 150 olup bunların 
yatak adedi (4.150) dir. 

Nafıa i§leri : 
Nafıa faaliyeti 

edilebilir : 
'u suretle 

1038 senesinde 

Mektep 
Ha.etane ve 
dJspan.<~cr 

Saire 

YekQn 

80 

27 
41 

168 

wo 

38 
103 

hu\5sa 

1 199 

682 
471 

22112 
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C::?.:~::~:::::~~~~~) Şanghay' da 
Hava akmları bakımmdan 

lngiltere'nin politika İtalyan ve Amerikan 

İngiltere' de 
. 

Noel bayramı 

1 HARBE 
D A İ R 

taarruzu 
1940 &enesinden 1941 senesine· 

geçerken, İngiltere ar.'keri harekat 
aahnınnda inisiyatifi mihver devlet
lerinin ellerinden kendi ellerine al
dığı gibi, münakaşa &abasında da 
İngiliz devlet ndamlarmın sesleri, 
ınihver devlet adamlarının seslerin· 
den daha yüksek çılanıya başladı. 
Bundan başka İngiliz devlet adam
lariyle artık lngiltere'nin müttefiki 
aayılabilecek olan Amerika devlet 
a.damlarmın seslerinde mütearrız 
bir eda vardır. 

tebaaSI . arasında 

Noel bayramının 

. sakin ge~mesi 
Bayramda en çok Ar~avutluktaki 

Biraz da hava şartlarının v 1 1 k 
kanii bir kavga oldu eg enen er çocu harekatın 

fenalığından ileri geldi k d I ld 
Şıınghny, 26 a.n. - Şa.nghay enternaa- ve o 1 n ar o u inkişafı 

yonal mıntakasındnkl mUselltı.h kuvetler Londra, 26 a.a. - Reuter ajansının Londra; ~6. a.a. - Müstakil fransı ajansı 
arasında aylıırdnnberl görUimedlk derece- havacılık muhabiri bildiriyor: bildiriyor : 
de §lddetli bir kavga oımuı ve bunun ne - Noelde hava muharebeleri cereyan İngiliz devlet makamları ve hususi ıe - Korf O bombat"dımanı 
tlceslnde dokuz amerlkalı bahriye askeri etmemesinde rüyet ıt;lrtlarının fena · · 

T"' liekkiıller, halka ve orduya harbın yenı im-
fle Uç ıı.merlkalı denizci hastaneye kaldı- olması da amil olmuştur. 
nlmıştır. İngiliz ve alınan hava akınlarının tihanlarını kargıtamadan önce rahatlık ver-

işte Çörçil'in geçen gün . İtalyan 
ınilletine hitap eden nutkunda ge
rek politika ti.biyesi ve gerek irat 
tarzı bakımından böyle bir taarruz 
•ezilmektedir. Çörçil, bu nutikµ.nda 
İtalya ile İngiltere arasındaki mü
naaobetlerin eski ve yeni tarihine 
ve dünkü bugünkü vaziyetine te
rnaa etmiştir. ltnlya, Avrupa'da mil
li birliğini ancak 1870 senesinde ta
ınamlamış olan bir millettir. Ve bu 
ınilli birliğinin tahakkukunda ln -
giltere'nin büyük yardımına maz • 
bar olmu§tur. Kavur, Mazzini, Ga
ribaldi gibi fikir ve politika saha
•ında yeni ltalya'nın yapıcıları sa
yılan adamJar lngiltere'dcn teşvik 
görmüşlerdir. Gerçi İtalyan milli 
birliğinin tamamlanmasiyle netice
lenen mücndclclerde lngiltere'nin 
yardımı, 1859 harbindeki Fransa ve 
1866 harbindeki Prwya yardımla
rı gibi, askeri harekata iştira.ke ka
dar ileri gitmcmiıtir. fakat 1859 
harbine iıtif'ak ederken Üçiincü 
Napolyon'un İtalyan milli birliğine 
Yardımdan bafka ve kendine mah
sus bir takım hesapları vardı. Nasıl 
ki muharebenin iik safhasında A
vusturya'ya karşı t?:; .. ı~tiiH harbin 
İtalyan milli birlii:;ı•1 .. y rdım ede· 
ceğini anlayınca derhAl harp sah
nesinden çekildi ve küçük Piye
ınonte'yi yalnız bıraktı. Pruşya'ya 
gelince; Bismark Avusturyaya kar§ı 
1866 harbini açnrken, itnlyan milli 
birliğini dütüninemitti. İtalyan mil
li birliğini hakikaten sempati ile 
karşılıyan devlet şüphesiz İngilte
redir. Ve Akdeniz'e hakim olan bu 
deyJetin muvafakati olmasaydı, 
İtalyan milli birliği kolay kolay ta
hakkuk edemezdi. Bu sebepledir ki 
İngilizler de ltalya'da aempati u -
yandıran bir millet olmuşlardır. İ§· 
te Çörçil geçen ak§am söylediği 
nutukla İtalyan milletine bunları 
hatırlatmıı ve uzun zamandanberi 
~JJ ..... .uJ .. cla.am• Ju:ı.tlul.. münaa
beti olan İtalyan milletini İngiliz 
milletine karıı harbe aürüklemit 
olduğu için Musolini'yi şiddetle 
tenkit etmİ§tİr. Çörçil'in ifşa ettiği 
bir .sır dikknte layrktır: anlatılıyor 
ki Çörçil Başvekilliğe g~tiği mayıs 
ortalarında Musolini'ye şahsi bir 
nıeaaj göndermittir. Bu mesajda 
ingilia Batvekili, İtalyan milletini 
İngiliz milletine kartı harbe aürük
Jememesi için Musolini'ye yalvar
mııtır. Çi;r;gl tarafından gönderilen 
bu J.!1eUJ :ıle Muaolini tarafmdan 
verrıon cevao. ltalya~nm bugünkü 
Deriaan hali ilı:artıaın<la cidden Üze· 
rinde ibretle durulacak iki vesika 
nıanzaraamı arzetmektedir. Çörçil 
yııh•ar&Yor. Fakat ne vakarlı yalva
r111 Kan .tiutmıyalım. Akdeniz'i 
2u.ınete bobnıyalım, diyot'. Ve bu
go.i.ıkü .. rua.r altında §Ümul ve ma
nası daha iyi anlaıılan §U sözleri 
.ö:':iyorı 

Knvgn, noel sabahı erkenden bir mey - durmuş olmasının, İngiltere ile Al- mek ve batkın ve ordunun maneviyatını 
hanede çılcmıı ve ıoo kadar ftalyan ve manya arasında resmi veya hususi ylikseltmek için, Noel'de biıtün faaliyetiyle 
nmer!kalı biriblrlnc girmiştir. İtalyanlar- bir anlaşmanın mevcudiyetinden ile- harekete geçirilmiştir. ' 
dan ne kadar yaralı olduğu bilinmiyorsa ri geldiği hakkındaki haber burada · I.ndy Rendlng'in rlyn5etindekl mua:r.r.am 
da müteaddit ltalynn ynrnlnndığ"ı zannedi- kati bir surette tekzip edilmektedir. kadın gönü1lü servisi teşkillitı, Noel giin
llyor. Bugün, Londra'da bu mevzu hakkın- !erinde, bir dakika istirahat etmeden yo -

Kavga hcrhnngi bir masaya oturup o - da şu tefsirler yapılmaktadır: rulmak bilmez bir tarzda mütemadiyen ça-
turmamnk yüzUnrlen çıkmış ve tnzıbat Man§ üzerinde hava oldukça fena lışmı:ıtır. Yüzlerce kadın, tahliye edilmio 
memurlnrı gellnc!yc kr.d'lr devam etmlıı - geçmiştir. Noel arifcsindenberi al- olanların ve bombardıman fe1iketzede1e-

UrŞimdlyc kadar resmi hiç bl: tebliğ neg- ça.lcta dolaşan kesif bulutlar görül - rinin rahat ve huzuruna yardım için, kendi 
redilrnernİ~se de, alınnn bazı haberlere gö- mektedir. Bu bulutlar elan dağılma- aile ocaklarını terketmişlerdir. Diğer yii:ı
re Mdisc dostça hnlledllmlıştlr. mıştır. Geceleri son derece karanlık !erce k'ldın kantinlerde ve umumi muıbak-

Blnnenaleyh, bu Mdlscnln başkaca va- olmakta ve ay ışığı hiç görülmemek- !arda yemci: daiıtmı:t ve birçok aileler, 
tedir. · hlm neticeler doğurması melhuz değildir. Xocl )cnıdinl yemek licere c\·Jerine pek 

- Şundan eminim ki kttada ne 
olıırsa olsun, İngiltere evelce de 
yapınıı olduiumuz gibi, tek başına 
d:ı kalaa aonuna kadar gidecektir. 
JJ J nr zamanda bir dereceye kadar 
e:.11n cMar&k zannederim ki Ameri
ka Birleşik devletleri tarafından ve 
hakikatte bütün Amerika tarafm • 
dan gittikçe artan bir mikyHta yar
dıın göreceğiz. 

t oal günü ·sli j 

i~in ~ok 

Onun için sahille~ ie 
emniyet tedbirleri olandı 

Londra, 26 a.a. - Pı-ess Associntlonıın 

muhabiri ingillı. sahillrrlnrle lılr ~erıll'n bil
diriyor: 

Noel eşnnsındıı ln~iliı ıınhlllerhıdeki mu
hllfuıı kovetlrrl bir misli nrtırılmışbr. Bu
na sebep lllanş denh:indf'kl ham şartlıuı ol
muştur. Bu şıırtlar bir istllı\ trşchbil&ü için 
mükemmel olarak tavsif >eılllııırktc lıll Fil
hakika deniz gayet ı;ııkln hulıınuyor ve hü
tiln M.uış denir.ini bir sis tahakıısı kaplıyor
du. 

İngiliz ordulRrırıın mliııılı•& kııvdlt•ri mit
ra\y!lr. ve diğl'r otcımntlk ı;ill\hlnrla pllıjlnr· 

da dol ı§ıııı~lnr ve sıılıil yollıırınıln ı;cyrilsı•frr 

çok şlJ!cletll bir neztıret n\tıııdn lıulıını'lurmuş
lardır. 

Alman işgali altando 
bulunaq yerlerde __ 

halkın mukavemeti 
NeVTork, 26 a.n. - Covcntry bnrtıbardı

manınn alt filmlerin gösterilmesi münasebe
tiyle Nevyork Tlıncs sazetcslıılıı bnşınuharrl
rf şunları yaznıaktadırı 

"Coventry'nln lıaşıntlnn geı;t-nlu demokrat 
htr nıl!lct!n, fdı\ketl nıısıl yendl~lni ır:il~tnir. 

Cesaret, l~hlrllltl ve lr~de &a>uindc boıııba· 
!ar bUyle bir rııhu mnhvedemu. Ancak onu 
blitUn insaniyete dnlıa ly'i g!lstcrir.,, 

Gazete, §Öyle devnm etnıektedlrı 

"Meçhul blr takım şahııllann ııon zaman
larda bedava olarak Dnnlınarkalılara gön
dermekte olduklan eski memleket Şarkıları
nı havi mııtbualıır :ııosta ile tevr.1 edilmekte
dir. Koro heyetleri teşkil eden Oantmarko~ 
lılar, nar.Her ıncnetllndye kadnr l<openhag'
da bile içtimalar aktedertk samUnln lştlrA

kiyle bu farkılan söylemişlerdir. 
Danlmarko nıhı:ı boğulnıamı~tır. Slmdlye 

kadar fili bir muknvemet gösterememiş olan 
DnnJtıınrkRlılar ruhnn trldiırle, p<ılıınyolılar

ln, hollımdalılarla ve lıd~lkıılılarla beraber• 
dir. Du milletlerin hepsi müstevliyi t.ardede
cekleri ve hUriyctlerine kRvıışncakları gUnn 
beklemektedir. 

Amerika bahriye 
nazırının İngiliz 

Muaolini, anlaşılan bu mesajda d • ·ı • h d• • 
lngiltere'nin ziifmı görüyor. Ve eDIZCI erıne e ıyesı 
verdiği cevap kırıcıdır: Ayrı ayrı 
cephelerde bulunuyoru:ı:, diyor. Fır
aat çıktığı zaman harbe gireceğim. 

Çörçil, bugün artık tozlanmrt o
lan bu meaaj ve cevap üzerinde hiç 
bir mütalea yürütmiyccofini sÖy· 

1.Aındra, 26 a.a. - Dlrleşik Aınerika dev
letleri hnhrlye nnzın Albay Knox, lnıW• 
bnhrlyc nazırı D. Alexanılcr'e, Dirleşlk dcv
lcUı:rln eski relslcrlnılı:n A brahnm · LlnC'oln'
un lkl portrıcslııi glhıdcrmiştlr. Albııy Knox, 
hu ıııUnaselıeUe~ ll. Alı:xaııder'e göndcnllği 

!erken, en miinalı mütaleayı yürüt- ııwktuııta ş!lyle tlcıııckteıllrı 
müıtür. Ve ~aacn Çörçil'den de da- ' "tBuglln lngillz fllosunR lltihnk etmiş bu
ha manalı mÜtaleayı hadiseler yÜ- lunıın Aıııı:riknn torpido ınıılıriplı:rinderı bl
rütmüş bulunuyor. tine I.lnrnln nilının vcrilıllğlrıl bilyOk bir 

Çörçil'in neden bu aralık bu nut· memnuniyetle öltrcntllm. Du vesile \le slı:e 
ku söylediği sorulabilir. Elinde bu Abrnhnm Llncoln'un iki portresini gönderi
derece kuvetli siyasi vesikaları o - yorum. Bunların bir tnnes1 sialn şohsı~ıın 
lan bir devlet adamının bunları mü- mahsustur. Di~crlnin I.Jncoln torplrlo muh
naaip fırsatta kullanmak istemesi rlblnln subaylar 11nton11na asılmasını tensip 
pek tabiidir. ltalyan harici' politi· edcccğlnld ü"!lt ediyorum.,, 

Noel bayramının, harbi idare eden
ler üzerinde hiç bir surette müessir 
olmadığı mütaleasında bulunmak, 
şüphesiz ki, hatalı bir görüştür. Fa
kat ben şu fikirdeyim: eğer hava mü
sait olsaydı mutat hava faaliyetine 
mutlaka şahit olurduk. Mamafi, bu 
fasılayı gerek İngiliz, gerek alman 
tayyarecilerinin memnuniyetle kar-' 
şıladıklarına da şüphe yoktur. Bil
hassa bombardıman tayyareleri mü· 
rettebatı, askeri vazifelerini muvak
katen unutarak bir sulh ve sükun a
nı yaşadıklarından dolayı herhalde 
memnundurlar. Filhakika bu halin, 
onlar için psikolojik bir ehemiyeti 
vardır. 

26 ikinciteşrinde. Avam Kamara -
sında yaptığı beyanatta B. Çörçil, 
Noelde muha~matın t:itili hususunda 
yapılabilecek ııcr _tiırlü L.e difi.n İngi
liz hük't.imeti tararı.ıJ~ .... daedilece
fıini söylemişti. 

Hitler'in, Noelden birkaç gün evci 
şunları söylediği bildirilmektedir. 

"İngiliz tayyareleri uçmadığı tak
dirde, bizim tayyarelerimiz de Noel
de uçmıyacaktır." 

Mamafi bu haber, ~imdiye kadar 
teyit edilmemiştir. 

Noel günlerinde 
söylenen uç . 

mühim nutuk 
I..onrlrn, 26 a.a. - Roykr ııjansının dip

lcmıatlk nıııhArrlrl ynııyorı :s'oel bRyraıııın· 

da başlıca Qç nutuk sliylcnilııılştir. Dunlurın 

her üçU d~, fevkalA.de nı!llılmdlr. }fotlpler 
Çör\'.il, l'apll TC Kırııl ııltıncı Geor~e'ctur. 

Çörçll'in ıö)lcdiği nutku anC'nk kendisin
den, davllsırıdan ve kuvcUnden emin olan bir 
adnm s!lyliyı:lılli rdl. 

l'aponın "'nutku da dikkate de~er mnhlyet
tcdir, bllhaı;sa bu anlarda Romn'da ıöylenll
di~i nazarı ltibare olınırsn. bUtiln hıristiyan
ların, tahnkkuku l~in du~ etmelerini tavsiye 
ettiği beş noktn totaliter slynsctlnln tnkbihl
nl taz.aıııınun etmekte(lir. Dunu mümkUn 
oldulu derecede açıkça &6ylemtıtır. Pa.pn, 
bugün bulunıluğu 't'ndyette bundon daha a
çık konııfanıa11clı. Papa ıııUcrlml zikretmiyor 
ve cilrmil s11y!Uyor. J'apl\nın nutkunu oku· 
ynn veya dlnllyen kimse, haklkRtın, alnletln, 
fercfin, 11ıllııın vı iyi niyetin nıuaaffer ol
ması lı;in Rncak tek bir yol olduğunu Rnlar. 
l'apnnın böylo bir ancla ve billıasaa Çürçll 

beynnntınılun hemen ı;onra hu sliı.leri söyle
mesi tın•siyclcrinln l\uvet ve tesirini artırA 

mıştır.• 

Kırnl George'un nutku lıUshiltUn ba§ka ma
hiyette olrnuilur. Bu nutuk hemen hemen 

' hiç siyasete temaıı etmemiştir. Bu, mihver 
' devletleri reislerinin gürOltillü 'e tnfrafuru~ 

nutuklnriyle bir teznt teşkil eder. 

Siyam - Hindiçini 
hududunda yeni 

bazı hadiseler oldu 
Tokyo; •afi. a,a, - Banıı:kok'dan alınan 

bır japon telgrafına töre, Tayland • Siam • 
bft§vekill, To.yland • frruısız Hindiçlnlsi an
laşmazlığı hakkında asaiıdaki beyanatta 
bulunmuştur : 

" Tayland • Hlndiçinl hududundaki va-

geç dönmek mecburiyetinde kalmışlardır. 
Buna göre tanrim edilmiş ııehir ıığınak

lannın hepsinde ve köylerde ııehirlerden 

tahliye c<\ilmlş ulan halk biirilk 
ve geniş baroknlarda, gunüllü servi-
sine mensup Bnynnlar, ziyafetler, eğlen -
celer ve oyunlar tertip etmişlerdir. Bu Ba
yanlar, ancak tahliye edilmi:ı çocukları ei· 
lendirmek için Noel ağaçları, kuklalar ve 
saire bulduktan ve bunları çocuklara da -
ğıttıktan sonradır ki, biraz istirahat ede
bilmİlilerdir. Birçok Bayanlar, çocukların 

önünde Noelbaba rolünü oynıyarak Ame
rika Birle:ıik devletlerinin tahliye edilmiş 
çocuklara oyuncak alınmak üzere verdiği 
1200 İngiliz lirası ile satın ahnmııı oyuncak 
ları dağıtmışlardır. 

Diğer taraftan, lngiliz radyosunun Ka • 

nada radyosu ile yaptığı anlaşma netict 

Gfnde iki memleket arasında teati edilen 

mesajlar da Kanadn'ya yollanmış otan ,o. 

cukların ailelerine büyük memnuniyet ver• 
miutir. Kanada'da bulunan birçok çocuklar 
radyo ile, lngittere'deki ana babaları ile 
konuşmuşlardır. Mükalcmeler çok iyi· işi. 
titmiştir. Bu görilımeler esnaeında küçük 

İngilizleri Okyanus ötesinde miBllfir eden 
ailelere de teşckklirler gönderilmiştir. 

Üç erkek çocuğu N evyork'da tiulunan bir 
Londralı ail~ Noel ve yeni sene için sa
adet temennilerine şu mtitalaayı da illve 
etaıiştir : " Sizler, in&lliz çocuklan, ora
larda bizim çok kıymetli birer büy!lk elçi. 
Ierimi:ı:siniz. ,, 

B. Çörçil'in· Yeni Zelanda 
ba§vekiline gönderdiği me•ai 
Londra; 26. a.a. - B. Çörçll, Yeni Ze

Janda başvekilinin N oe1 mesajına verdiği 

cevapta, Yeni .' Zelanda askerlerinin mu
vaffaklyetlerini övmUı ve ezcümle demiş
tir ki ı 

" Ortaljatk'ta bize muvaffakiyeti temin 
eden ayni enerji ile, zafere kadar varmak 
için bütün cephelerde her fırsattan istifa
de edeceğiz. Yeni seneye azim ve itimatla 
bakıyoruz. ,, 

lngiliz hava kuvetleri Noelde 
hiç bir hücum yapmadılar 

Londra; 26. a.a. - Noel ıecui, ingiliz 
hava kuvetleri hiç.bir hlicum yapmamıştır . 
Binaenaleyh, İsviçre havasının Noel gecesi 
inılliz tayyarelerl tarafından ihlAI edildi
llne dair düşınan propagandasının iddia • 
tarı tamamiyle yalandır, 

lngiltere'ye hücum!;, 
yapıldığına dair bir haber 

gel~edi 

Londra; 26. a.a. - Alman hava kuvetle. 
rlnin dün gece lngiltere'ye hlkumlır yap
tığına dair ıimdlye kadar Londra'ya hiçbir 
haber gelmemlGtir. 

Kıralın mesajı fJe N evyork 
gazeteleri 

Ncvyark, 26 a.a. - lnglllıı Kırftlı altıncı 
George tarafından radyoda stıylenen Noel 
mcsnjını, Nr.vyork gur.ı·t..Jeri lııııı:UnkU rıiltı

lıulnrındn en mutena yerlerinde neşretnıekte-
dlrlcr. · ' 

Nevyork 1'1nıcs ve Nevyork Herald Trlbu· 
ne gazeteleri mesnJın tam metnini neşret

mişlerdir. 

kasının çıkmaz içine girdiği ve ital· n Alexıınder, gllnclcrdiğl teşekkür 
yan mağneviyatının aarsıldıüı bir tubıında Oôfle demektedir: 

mek- ziyetin yeniden vehamet kesbetmes!nl Is· 
temcmektedlr. Tayland, ancak fransızlar 

Nevyork ~elediye 

reisinin bir nutku günde Çörçil bunları kullanmı§ bu- "Giiııdcrdlğlnlz portrderılen daha gUıel 
lunuyor. Birinci derecede italyan bir hecllyc tasavvur edemiyorum. Çünkü bu 
milletini istihdaf ettiğine §Üphe portreler h~erlyetln hUrlyetl l{'ln ı;-lriştl
yoktur. Fakat ikinci vo belki de ay- ltlmlr. mUcadl'lleye karşı beslediğiniz ınulıab
nı derecede ehemiyetli bir hedef de IJetl göııterıııektedir. Abraham Llncoln da 
Amerika .. fkarıumumiyesidir. Ruz- lıUtUn luıyolını hu dnvAr" vakfetmişti. 
veh gelecek hafta Amerika mec· Slıe bllrnukabclr, yollndığım, renkli, eski 
(isine lngiltere'ye yardım gayesini ve nnı11r deniz. tahlosunıı knbııl etmek &ure
istihdaf eden çok şümullü bir ka • tiyle beni bahtiyar cdcceğirılı.I ümit edi10-
nun layihası tevdi edecektir. Gaze- rıım.,, 
teciler kıralı adı verilen Hunt ıibi ----------------
infiratçıların bu layihayı tenkit et- rika gazeteleri ve bunlar arasında 
meleri muhtemeldir. Musolini ile infiratçı Mister Hul';$t, Mu.aolini 
Çörçil arasındaki muhaberenin net- 1-akkındak" mütalealan öyle ağıl' 
ri, anlaşılıyor ki Amerika'da büyük bir liaanla izah etınİ§lerdir ki infi
bir tesir husule getit:miftir. Çörçil, ratçflarm kaleminden çıkan bu ya
hu muhabere hakkında hiç bir mü- zıların gelecek hafta Amerika mec
talea yürütmiyeceğini çünkü bu !isinde yapılacak olan müzakereler 
bu mütaleayı hadiselerin yürütmüş l Üzerine müesair olmnmaaına imkan 
olduğunu söylemek istemişti. Fakat ı·oktur. 
h"H" lisanını kafi sörmiyen Ame- ~. Ş. ESM~R 

hududuttan kıtalerını çekerlerse, o zaman 
kendisi lutalarını çekecektir. Fransa ite 

~ ooklyn; 26. a.a. - Nevyork belediye diplomatik mUzakıretere bir çıkmaza var. 
mıştır. İhtilafın istikbalde alacatı şelı:il ·e si B. La Guardia, Brooklyn'de bir nu. 

~ söylemiş ve ezclimle demiştir ki : Fransa'nın vaziyetine bağlıdır. Fakat Tay 
land, en fena eıkke dahi tamamiyle hazıı 
lanmış bulunmaktadır. " 

Hindiçini hudunda yeni 
hadiseler vukua geldi 

" Amerikalılar, cebrüşlddet hareketle -
tinden katiyen ürkmezler. Tethit propaıan 
dasını reddedeceğlı. Yaşama tırııınııu ve 
memleketimizin bUtün halkının aziz bildi
ii hliriyetl mildafaaya aı:metmio bulunu • 
yonız. Tazyik altında bulunan biltlin diler 

"ankok: 26. a.a. - Neşredilen bir Tay milletlerin de bu himayeden istifade et -
land reımi tebliği, Hindiçlni hududunda melerine çalı:;:ıcağız. Şimdi, mUesseseteri
bazı yeni hidiseler vukua gelditinl bildir· mizi müdafaaya tamamen hazır bulunuyo
mektedlr. ruz. Önilmüzdeki haftalar ve aylar zarfın-

Sah g{lnll fransız topçusu hudut aıırı 
attı açmıobr. Slyam topçuları ıtddetıı

mukabele etrnl§ler ve.nıuhtellf tam ısa 

betler kaydetmtııer ve frarunz bataryalnh 
nı auıturmu~1v41f. 

da, hattı bfr veya iki sene s9nra neler yap
mak mecburiyetinde kalacağımızı hiç kim-

\ 

sc kati ıurette e!>ytlycmcz. ÇünkU, intihap 
hakkı blılm delildir. • 

I• sa'nm doğduğu gün, cephe· 
den ba§oka hiç bir yerde ha

va harekatı olmamıttır. Ne ingİ· 
lizler, Almanya Üzerinde uçup 
bombardıman yapmı§-lar, ne de 
alınanlar lngiltere'ye hücum et· 
rniılerdir. Sivil ahali her 1ki mem
lekette de Noel bayramını sığı
na"ğa girmeden kutlamıştır. Noel
de~i zımni mütarekeyi bozan, 
yalnız İtalyanlardır. Yalnız ital
yan tayyarelcridir ıki, aç& tehir 
ilan edilen Korfo'ya 23 üncü hü
cumlarını ycpmışlar, birçok &İ· 
vilin, kadın ve çocuğun ölmesine 
&ebep olmuşlardır. Bu bombardı
manın Vatiknn'da Papa'nın, kü
çült milletlerin .büyükler'.İn zul
münden ik.Urt.&.nlması, hakkm ku
vete muzııfiP..r olmaat için temen
nilerde hufuı>-' .. li:u ıı:ün yapılması 
ayrıca dikkate cıeğer. İtalyanlar, 
bu suretle müdataasn: bir §ehri 
bombardıman ederek, muharip 
olmadıkları kadar pek de iyi ka
toli3t. olmadı::klannı da ispat et
mektedirler. Çünkü çocuk bay
ramı olan Noelde Korfo yavrula
rına oyuncak yerine ıboınba ve 
ölüm hediye etmi§lerdir. 

tu'navull_yk harekah 

} hılyanlann Amavutluk cep-
nes.i.nde oldukça aıkı§ık bir 

~azıye.tte oldlikları anlaşılmakta· 
dır. Yunanıılar Himara'yı aldık
tan aonra cepheyi xuvarlaklaştır
~l•r ve her <türlü gediği kapa• 
mıf'Jardır. Simdi cephe, cenupta 
ve merıkezde Himara • Tepede
lcn • Kliıaura İ$tİkametinde fıdeta 
düz hat vaziyetindedir. Şimalde 
ise Ohri gölünün garbinde lşkom
bi ve Develi nehirleri arasında 
harekatta bulunan yunanlılar, 
Elbasan'a doğru ilerlemek gay.e
sini gütmektedirler. Bunun altm
da bu hareki.ta muvazi diğer iler
lemeler daha vardrf'. Bun\ID da 
hedefi Timiriça dağlarının arka· 
aına aaklanan Berat'tı:r. Görülü
yor ki İtalyanlar, her taraftan 
aıkı .biı1 tehdit altına "almnu§lar, 
hani ticaretanelerde mektupla
rın kopyeİerini almak için kulla
nılan presleJlde olduiu lf'İbİ iki 
tazyikm araaına aıkıJllllJlardır. 
Bütün bu harekat, yunan genel 
kurmayının va:ziyeti ne kadar 
mahirane ve basiretle Klanı etti
ğini gösterir. 

İtalyan tebliğleri 
. 
( talyan tebliğleri Anıavutluk-

taki hardki.tı bir kalem geç· 
mdkte, arada sırada yunanlıların 
mukabil hücumlarının püskürtül· 
düğünden bahsetmektedirler. Gö
rice düftüğü zaman, ne§redilen 
tebliğ İtalyanların bu tehrin a-ar
binde mev:zi aldıklarmı bildirmi§ 
olmasına rağmen Himaı-a hakkın
da henüz bir &arahat yoktur. Ne 
şarktan, ne garptcn velhasıl pu
&ulanın hiç bir tnraf mdan bahse
dilmemektedir. Bu cihet ihmal o
lunmu§, bütün kuvet teferrüata 
verilmİ§tir. Bundnn dolayı İtalyan 
tehliğlerinin hakikati olduğu gi
bi bütün earahatiyle bildirilece
ğine dair Musolini tarafından ve
rilen teminatı italyan genelkur -
mayının tatbik etmemekte oldu
ğunu görmekteyiz. Aı;keri hare
kat hakkında halya'dan da baş
ka hiç bir haber sızmamakta ol
ması hayli manalıdır. Şimdi ital
YJnlar, yalnız Bardia önünde na: 
sıl mukavemet ettiklerini anlat· 
maktadırlar. işte o kadar. 

Tepedelen ve Klisura 

S özü batka vadilere dökme
den, bi~ gene, Arnavutluk

ta Kliaura ile Tepedclen'in bu· 
lundukları Vioııe nehri vadisine 
getirelim. Yunanlılar, kartı. tara
fa bütün cephe boyundaki hare
katın en mühimminin buralarda 
yapıldığı zannını venni~ler ve 
ancak ondan sonradır ki cenupta 
ve Adriyatik sahilindeki Himara
yı alutıtlardır. Himara•daki boz
gunun, Tepedelen ve Klisura'da 
ani te&irler doğuracağı ve bu iki 
tehrin de 90k kısa bir zamanda 
d~eceği kuvetle tahmin edilebi
lir. Yunanlılar nasıl Himara zafe
rini Noel şenlikleriyle beraber 
kutlamıtJaraa, belki de Tepede
len ve Klisura zaferlerini de yıl
batı tenlikleriyle beraber kutlu• 
yacaklardır. Bu iki §ehrin zapte· 
dilme$inin §İmdiye kadar gecik
me6inde en mühim Amilin k11 ol· 
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Amerika'nın yenı siyaseti 

Tesk~n pol'tik sı 

yerine büyük 

Britanya'ya yardım 

Harp levazımı imal eden 
fabrikalarda greYler azaldı 

N evyork; 26. ı.a. - Chicago Daily N eVI 

gazetesinde Edgar Movrer diyor ki : 
" B. Knudsen, Ç&rliamba günü yaptığı be

yanatta, İngiltere'ye yardmıın artınlmaaı 

icabettiğini, bu yardımın arttırılacağını, 

bunun için de endüstri iıtihslillnin fazla • 
laştırılacağını ve esasen bir teskin siyaseti 
bahis mevzuu olamıyacağını bildirmiştir. 

Bu beyanat, alınanların korkutmayı istih -
daf eden gayretlerine Amerika'nın hakiki 
cevabını teşkil etmektedir. 

" Vaşington'da Amerikan devlet memur• 
lan, memlekete tehlikeyi göstermek için 
yaptıkları gayretlerde nazllerin kendileri
ne çok faydalı yardımlarda bulunduklan • 
nı &8ylemcktedirler. 

" Berlin h!lkfimetI ne kadar garip g8rfir. 
se görsün, Amerika Birleiik devletleri na. 
zilerden korkmamaktadır ve İngiltere'ye 
gittikçe aaha fazla yardımda bulunmak yo
lunda yUrlimekte devam edecektir. 

" Filhakika, Almanya'nın bu~ hattı 
hareketi, Amerika'ya bu yardım (ittikçe 
daha fazla kendisini hissettirmesi lhım • 
geldiği kanaatında tahkim etmi~tlr ve na
zller, korkmıya ba~lamrşlardı. ,, 

Edgar Movrer, bundan ııonra, Japon teh
didinden bahsetmekte ve sözlerine o(Syle 
devam etmektedir ı 

" B. Matıuoka'nın bize iki defa ihtarda 
bulunduğu hıkikattır. Fakat prklı terbi· 
yesl, belki üçUncU bir ihtarı da iubettir • 
mektcdlr. Fakat herhalde bu ibtnrlarm t9"i 

slrl, trpkı alman tehdid!nde oldufu gibi, 
japon devlet adamtannın i&tediklerlnln ta• 
mamiyle aksi tecelli etmi:ıtlr. 

H B. Matıuoka, bizi korkutayım derken, 
Çin'e yardım azmimizi fazlala3tırmr,tır Te 
bu nmimlz, fillyat ile kendlalnl ıcöııtere • 
cektir.,. 

B. Movrer, makalesini ıöylı bltlnnek • 
tedlr ı 

., Eski kongre balarr, daha ren~ nesil" 
lere ili ciheti hatırlatmaktadırlar ı 

" Geçen harpte Ka:ner de tehdit kutlan
mak lstemiı, fakat bu sistem, Almanya için 
en leltketli teairler dofunnuıtur. ,. 

Amerika'nn harp levazımı 
fabrikalarında 1939 yılına 
nüıbetle dahaca: grefJ oldu 

Va:ılngtonJ a5. a.a. - Hariciye nezare
tinin yüksek bir memuru, Amerika Birle· 
ılk devletlerinde 1g40 da harp levazımı 

fabrlkalarmda, x939 d~ldndcn n bllhasaa • 
1917 dekinden çok daha az grev vukua gel
mlı oldufunu bllclirmlgtlr. 

Çin harbinde ölen Japonlar 
Tbkyo, 211 a.a. - Cin bar binde l '/' lık)t&

nun 1987 den J9 llkklnun 19-M> a 'kadar !Hen 
Japon bahriye subay vi: erlerinin bir listesi 
neşredilmiştir. 

I.ıstede 621 hlm vıırdır. 

dufu muhal<lkaktır. c~ıeın haber
lere göre buralar. mütemadiyeıı 
kar yağmakta, hararet srfırnı al
tında 20 ye kadar d~mekıtedir-

Julia fıkrası 
• J talyanlarm iddiuma göre 

metlıur Julia dağ fıı1kası 
buralardadır. Evelki günkü ltal· 
yan tebliği bu Julia dağ fırkası· 
nm merkez bölgesindeki hare· 
katta bilhassa temayüz ettiğini 
kaydeylemi~tir. Anlaplan ital -
yanlar, bu Julia dağ fır.kasının 
ismini tebliğlerde kasten geçir
mektedirler. Karilerimi:ı: gayet 
iyi hatırlarlar, İtalyanlar ilk ta· 
arruza geçip de yunan toprakla
rı içine girdikleri zaman Smolika 
dağlarına kndar yürümÜ§lerdi. 
Yunanlılar, burada, yani Smo
lika dağlarında gayet mahirane 
bir hareket yapmışlar, ve aonra 
Julia fırkasını imha ettikler.ini 
bildirmişlerdi. Bunun üzerine ital· 
yanlar, yunanlıları tekzip et.mİ§· 
ler, ve hatta Musolini son nut
kunda, Smolika dağı harekitı es
nasında Julia dağ fırkasmm bil
h~sa temayü:z. ettiiine dııir ge
neral Soddo'dan gelen bir telgra
fı zikretnüfli 1 Julia fırkasının işi 
pcü, anlaıılan boyuna bilhassa 
temayii:z. etmektir. Yunaniıtan'da 
bulunan Smolika dağında bilhassa 
temayil:z. etmi§, sonra yüzlerce, 
kilometre Arnavutluk toprağı içi
ne çekilerek gene billtcusıa tcma
yü:z. etmittir. Bu giditle Julia frr
kuınm günün birinde Berat'tan 
sonra Avlunya'da ve nihayet Ti
rana ve Draç önünde de 'bilha.:ruı 
temayüıı ettiğini tebliğlerde okur
sak hayret etmiyelim. Çünkü va
zifesi budur. 

Mümtaz Faik FE.Nlr< 
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r l l H A Y A T ve S 1 H A T ".) Adana'da garip 
bir hırsızhk vakası 

Semirtecek vitaminler 
· Ankara'da Bayan Melek &emir 
Jhek iı.stiyorsa da, lpokrat hekimin 
-geçen gün yazdığan- kırbaçla tiş
nuınlatmak usU.lünün kendisinin na· 
hif vücudun" fazlaca sert geleceği· 
ni zannettiğinden, gazeteye gön • 
derdiği me!ttubunda, biraz da me· 
li.nkoliılt olan tabiatına daha uygun 
olacak başka türlü çareler soru • 
yor ••. 

Zaten, bu zamanda insan o bü. 
yük hekimin tedavi tarzını can ve 
gönülden i ese bile o tarzı tatbik 
edecek el bulamaz. Bu işi ol>a ol
sa, vaktiyle hanunların çamaşırla· 
rını " öcü ,, diye hırp3.lıyarak yıy-
kayan arap bacılar yapabilirlerdi. 
Onla.rı getiren ttemiler de ço'ttan • 
beri gelmez oldular. Onun için kır· 
baçla ti~anlamak usulü büyiik a· 
damın ölmez adını bir kere daha 
anmıya bir vesileden ibarettir. 

gelir. Fakat çok kim>eler balıkya· 
ğı içmekten>e zayıf kalmayı tercih 
ederler. 

Bir genç soyduğu evın 
sahibinin karısını da 

baştan çıkarmış 
Vitaminlerden ikisi semizlik ver

mekle şöhret .almışlardır. Biri B 2 
vitamini, ı>iri de A vitamini. Bizim 
y°oğurdun es.kidenberi bildiğimiz Adana, (HusustJ - 1'-!ehmet Gllller 
se..~irtici §Öhreti de bu iki vitamini \adında bir delikanlı, geçenlerde İs
birden hem de bolca vermesinden tlkIA.I mahallesinde oturan Qmer Mula<:
ileri g;lmi~tir. Fakat insan sade yo- I ın evine gece yansı hırsızlık ' maksadiyle 
ğurt yemekle kalanıaz •. B 2 vitami- girmiş, çalmak için yükte hafif pahada 
nini sığır etinde ve -~ana ~ti~de b.~- ı ağır eşya ararken, karanlık bir odada ·ka
lursunuz. Onların cıgerlerını ve böb rısı lle yatmakta olan ev sahibl Ömer r..ıu
reklerini yİyebilirsf;nİz daha fazla. i ıaç' ı kadın zannr>derek öpmüş, ve derhal 
Fakat koyun etinin hiç bir tarafın-· yakalanarak adliyeye verilPn suçlu Meh
da bulamazsınız. Balıkların etinde met Güller bPş ay hıı.pse rnnhkürn edilerek 
ve kıt yumurtalarında aramak da C<'7.Revine·göndPrllmiştl. 
afydaaız. Süt kı~ ve yaz insanı se- 1 Mehmet Gü1ler'in bu şeki1de evine gire. 
mirtiı-, ağızda çiğner gibi yaptık · rek yanlışlıkla kendisini öptüğünden ba1· 
tan sonra yutarsanız hazmı da ko- ka manalar çıkarmağa uğraşan Ömer Mu. 
lay olur. Tereyağı da semirtir, fa· laç Mehmet Güller'in hırs[zlık maksadlyle 
kat A vitaminini bilhassa yazın ~ok- ' 

değil başka maksatlarla eve ıirmit olma
ça vermesinden. Pilavın semirtme· 

h sına hükmec.lerek karısı Sabiba'yı tazyike si de yağından. Kuru sebzelerin e-
men hepsi semirtecek vitamin ve- başlamıştır. 
rirler. Patates ş.öyle böyle. Bu tazyikler neticesinde Mehmet Gül · 

İspanya hariciye nazırı 
B. Suner Tancaya gidiyor 

Elazığ'da mükelleflerin 
devamlı çalışmaları 

Madrid i -ı6. a.a. - Umumiyetle iyi ha- Elazığ, (Hususi) - Bölgemizde 
her alan mahfillerde öirenildiğine göre, teşkilit kurma, mükellefiyet tatbika
hariciye nazırı B. Serrano Suner, bu&'ün • tı ve spor faaliyetine artan bir gay

• retle devam edilmektedir. lerde Tanca'ya &'idecektir. 
Bölge ba!fkanlığınca, gençlik kulüp 

ve gruplarına, beden terbiyesi mü -
J\A,nçuko'n11n urnuwi nüfu•u kelleflerin;n yurt m\;dafaası ve u -
Tokyo; -ı6. a.a. - Hsinkingde geçen mumi bilgilerinin artmasına yarıya· 

teşrin:evelde yapılan umumi seçim neti · I cak (daire, başlı daire, göğüslü daire, 
celeri hakkında alınan ilk haberlere göre, 1/ 10 nisbetinde model hedefleri, tank 
Man~uko'nun umum! nüfusu 4'3.234.000 zırhlı ()to, piyade tüfek parçalarını 

kadar tahmin olunmaktadır. gösterir, askeri üniformaları, m·uh

İzmir tücc~rlarının güzel 
bir hareketi 

telif devletlerin taVyarc işaretlerini, 
bayraklarını göste .;;,. levha ve fila -
malarla B. T. G. D. lüğünce gönderi· 
len sıhat afitleri dağıtılmıştır. 

İzmir. 26 {Telefonla) - İzmir lthalt\.t- Elazığ gençlik kulübü beden ter -
çıları kfthve ve çay ithıılind•_·n dolayı ken- biyesi mükelleflerinden okuma yaz -
dilerıne ladl·st mukarrer 7962 lirayı Hava ma bilmiyen 20 gence kitap ve def
Kurumuna tebf"rrü etmişlerdir. 

Bir tren kazası 
İzmir, 26 fTPlefonla) 1171 numara-

lı katarın gardfreni Torunay 1-lenemen'de 
vagon tekerlekleri altında kaldı, atır su • 
rette yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. 

İzmir belediyesinin fakir halka 
yardımı 

ter dağıtılarak bir okuma yazma kur· 
su açılmıştır. 

RADYO 
TÜRKİYE 

(Radyo Dl!Uzyon Postalan) 

TÜRKİYE ;.. ··-·· 
Radyo•u Ra.dyoıu 

- Dalga uzunluğu -
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 

Sl. 7 m. 946~ Kcı./ li-0 Kw. T. A. 1 
19.H m. 1~19~ Kes./ 20 Kw. T. A. ' 

8.00 

8.03 
8.18 

C U M A : 27. XII. 1940 

Procram ve memleket saat ayarı, 

Ajanı Haberleri, 
Müzik : Hafif Proeram (PL), 

8.4.sf9.oo Ev kadını - Yemek liıteıi, 

12.30 Procram ve memleket ıaat ayan. 
12.33 Müzik : Seçilmit prkılar, 

12.50 Ajanı Haberleri, 
ı3.05 Müzi.k : Halk türküleri, 
ı3.20/14.oo Müzik : Karışık Proıram (Pl), 
18.00 Proıram ve memleket saat ayuı, 
ı8.03 Milzik : Radyo "Svıng., Kuarteti 

(İbrahim Oıc:ür ve Ateı Böcekleri) 
ı8.30 Müzik : Radyo ıaz heyetinden ıu 

eıcrleri, 

ıg.oo 

ıg.30 

Müzik : lıtanbul kanto ve türküleri 
Memleket uat ayarı ve Ajaı:ı.1 Ha-

berlori, 
lg.45 Müzik : Muhtelif ıarkdar, 
20.15 Radyo Gazetesi, 

Saym Bayanm m~ktubu beni 
hem sevindirdi, hem de bu yazıları 
okumak zahmetine katJ,.nan zat · 
IAra karıı bir vaztf'.!ID bulunduğu -
nu ihtar etmİ§ oldu. Zayıf!'\Jllak 
modasının zararlarından şimdiye 
kadar, okuyanları bılttıracak dere
cede söz açtım. Mektubun vetdiği 
aevinç - yazılarımın bir faydası 
olduğunu zannetmekten değil -
hiç olmazsa bir tane de semirmek 
istiyen Bayan bulunduğunu gÖr· 
mÜ§ olmaktandır. Hatırlattığı vazi
fede ıevincin verdiği umut neticesi: 
belki, aeminnek istiyen baş.ka Ba· 
yanlar da bulunur diye .•• 

Bu mevsimin tize sebzelerinden ler'in hakikaten eşya çalmak için de&il. ka- tzmlr. 26 (Te1etonla.) - Şf'hrimlzd<'kl 

1'1illi terbiyenin yükselmesi, mü -
kelleflere miııt rejimin aşılanması 
için Halkevi ile teşriki mesai edile· 
rek, 21-12-1940 cumartesi gününden 
itibaren her ayın bir cumartesi gece
si gençlik gecesi olarak ayrılmış, 
programa zeybek, orta Anadolu, do· 
ğu vilayetleri ile yiğitlik karakterle
rini taşıyan cengaverlik evza ve etva
rını temsil eden silahtı silah.sız mil
li oyunlar da ilave edilmişti. 

20.45 Temsil. 
21.311 h.onuı;.ına ı (İktısııt 111.&tl). 

en iyisi ispanak. Yeş.il salata her rısı Sab:ha'd:ın bir şeyler elde , etmek için kömür sıkıntısını nruı:arı itibara alan be -
vakit iyi. Şalgamın yapraklarJndan eve girdigi kanaatine varan Ömer Mulaç 

1 
l05 diye tnklrl+>re mı ccan"n ve nmumlvrtıe 

salata yemek mümkün olsaydı pek Sabiha'yı t.erketmiştir. ı halka da 3 kuruştan ve onar kiloyu geçm.e-. 
iyi olurdu. Lahnanın Yemeğini sev· Birgün Sabiha, kocaaı Ömer Mulaç'ın m!'k Uzere kok kömtlrU tevzi etmPkt"dır 

Mükellefiyet tatbikatı: bu ay 
içinde 2 gençlik kulüp ve 18 gençlik 
grup merkezinde ikisi yurt müdafaa
sı, ikisi be.den terbiyesi ve spor ol
mak üzere ceman 16 ders verilmiş, 
mangalar arasında toplu koşular ya
pılmış, mükelleflere B. T. G. D. lü· 
ğünHn geçen sene ve bu sene açtığı 
kayak kursları hakkında malilmat ve· 
rilmiştir. 

2ı.45 Müzik: : Radyo Salon Orkestrıa 

(Violonist Necip Aşkın idar~inde), 
l- Joıe Frana:o : Aa:üero (PaM> 
Doble), me&eniz de turfusundan biraz yi- 1 

çalıştıgı fabrikanın kapısı önünde fabrika-
yebilirsiniz, hen1 de tur•uda vita - l • d "· b"r 1° •ta•yon 

"J nın poydos saatini bektiyerek Ömer Mu • smı egışen T ., ., minler tamam kalırlar. Pancar tur-

2- Recktenvvald ı \'lyaoa müzikleri. 
8- ·v. Aubert ı Göbekliler Re1m~ 

Geçidi, §Usunu sevseniz de onun kökünden laç'ın çıkmasına intizar ediyor. Nihayet Malatya - Diyarb~kır h.,tt1 iİ"".erin
seminnek için fayda beklemeyiniz, fabrikanın kapısından görünen Ömer Mıı- deki Sivric~ istasyonunL', ismi Ulu
yapraklarından salata yiyebilirse. Iaç, terkettiği karısı Sabiha ile karşılaşı- ova olarak deği~tirilmiştir. 

! <3anglberger ı Benim küçük Ted
dy ayım, 

niz, kereviz yapraklariyle karıştır- yor. Sabiha : ____ _ 
Kayak kursu: sene1ik umumi faali· 

yet programında yazılı kayak kursu 
ufak çapta faaliyete geçilerek kayak 
nazariyatına başlanmıştır. Öğretmen~ 

ler, emniyet memurları, mükellefler 
ve halk için rlazari ve tatbiki kısım· 
lan ihtiva eden esaslı bir kurs hazır
lıklarına başlanmıştır. 

5- Vinkler : Keman;.n aık naıim&
leri, Fakat, doğrusunu isterseniz, 1 .. 

pokrat hekimin gösterdiği =ul U· 

nutulduktan 50nra bir insanı yeni
den semirtmek işi haylice güçleş -
mİ.§.tİT. Çünkü zayıflıyan bir insa
nı aemirtmek için, zayıflamasına 
aebep ne olduğunu anlamak lazım
dır. Zayıflamak istiyen Bayanlar 
gerçekten zayıflıyabil>elerdi onları 
yeniden semirtmek kolay olurdu. 
Tabiat onların arzua.unu yerine ge
tinneınekte çok inatçı olduğu için 
öyle bile bile zayıflıyanları tekrar 
semirtmek İ.§İ pek nô.dir olarak dü· 
ıer. 

mayı unutmamalısınız. 

• Yemi-şlere gelince, Ankara'nm 
armudu, fzmir'in kuru uzumü ve 
kuru inciri, Amasya'nm elması &e· 
mirtecek vitaminlerden verirler. 
Kestane, badem içi, ceviz içi de B 2 
vitamininden bol bol verirler; fakat 
semirmek istiyenlere gene: Mal 

_ Ömer, diyor .. Beni terketme. Beni e-- • . 1 d 
vimden, sana olan sevgimden mahrum et- ı Adlıye ayırma k-om,syon arın a 6- Borodine : Mars, 

mc. Ömer, sana hiyanet etmedim, emin ol. Adliye Vekiletinde teşkil edilmiş 
Seni, yalnız seni seviyorum ! .. Sevgilım, bulunan bir ve iki num,ralı ayırma 
erketim, herşeyim yalnız sensin Ömer 1 komisyonları terfie mi:stahak olan 

7- Pepi Müller : Küçük Serenad. 
8- Humprieı : Piyero'nun vediı. 
p- Rio Gebhardt : Ekıotik Ninni. 
Memleket ıaat ayarı, Ajana Haber .. 
leri; Ziraat, Esham - Tahvil1t, Kam 
biyo - Nukut Borıaıı (Fiyat), 
Milzik : Radyo Salon Orkeıtra11 

- Nafile, seni terkettim artık. Sen be- hikim ve müddeiumumilcrden terfi 22.30 

istemeden zayıflıyanlar da zayıf· 
\ığa sebep türlü türlü olur. Bu se· 
bebin nereden geldiği anlaşılma • 
dan zayıf bir iruanın semirmesi an
cak bir tesadüf eseri sayılır. Te>a· 
düf eseri olan bir it de hiç bir vakit 
sağlam olmaz. Bundan dolayı zayıf 
bir insanın semirmesi, her zayıfın 
ayrı ayrı ve kendi hekimi tarafın
dan tetkik edilerek zayıflık sebebi
nin anlaıılmasma bağlıdır: her has· 
talıkta olduğu gibi. .• 

Burada yapabileceğim ~ey, zayıf· 
lıktan seııUnnek i>tiyenlerin hepsi· 
ne birden fayda verecek çareleri 
bildirmek dei;il, zayıflığın türlü 
türlü sebeplerini anlatarak, ilkin 

Mal Funduk. 
Semirtecek vitaminleri en çok 

verecek bira olduğunu, tabii, unut
mazamız. Onun yanmda yoğurt bile 
ayran gibi yaya kalır. 

nim karım, eşim olamazsın. Sev&'ilinin ya-
nına git, o sana baksın ! 

- Hayır Ömer, böyle söyleme. Beni 
besliyeceksin. Bana evimin kapısını tekrar 
açacaksın 1 

Sabiha'nın bu suretle kendisine musallat 

BUGÜN 

G. A. 
olmasından fevkalide canı sıkılan Ömer Mu 
laç, bıçağını çekerek Sabiha'yı vücudunun 

••n•aı.. muhtelif yerlerinden bıçaklamıetır. 
' 

ULUS Sinemasında 
Kıhciyle bir tarih yazan .. 
Kudretiyle bir devir yaratan .. 
Ce>aretiyle zaferler kazandı· 
ran .. -

Vatan kurtaran 
arslan 

Yeni TÜRKÇE Kop,-esi 

Dünya sinemacılığının e~siz, 
rakip>iz filmi .. Su gibi milyon· 
!ar akıtılan cihan §aheseri.a 

Yakalanan Ömer Mulaç, adliyeye veril • 
mis ve sekiz ay hapse mahkOm edilerek ce· 
zaevine, Mehmet Gilller'in yanına cönde. 
rilmiştir. 

Orman amana1man grupları 
şehriınizde 

Yurdun muhtelif mıntakalarında 
ve bilhassa Karadere ormanlarında 
çalışmakta olan orman amanajman 
grupları vaz mesa!l,..rini b~tir !r~1< 

şehrimize dönmüşlerdir. Amanajman 
grunları şehrimizde üzerlerinde ra
lıştıkları ormanların plan ve harita -
tarını tanzim etmektedirler . 

müddetlerini doldurmuş olanların 

listelerini hazırlam~ktadır. Listeler 
yakında tesbit edilmiş olacaktır. 

Oda müziği konseri 
İkinci oda müziği konseri Devlet 

Konservatuvarı konser salonunda 
28-12-1940 cumartesi günü saat 15.30 
da verilecektir. Program şudur: 

Çalanlar: Edvard Zuckmayer (Pi· 
yano), Liko Amar (Keman). 

1 - L. van Beethoven : Sonat op. 
96 sol majör. Allegro moderato. A· 
daglo espressivo, SC!ıerzo. oco Afil· 

gretto. 
2 - Debussy: Sonat sol minör. Al· 

legro vivo, İntermCde, Finale. 
3 - Fr. Schubert: Rondeau bril· 

!ant op. 70. 
Gelecek konser 4·1-1941 cumartesi 

günü saat 15,30 dadır. 

Yürüyüş: memleketin coğrafi va -
ziyeti icabı en kolay tatbik edilen. ve 
en ziyade aHika gösterilen dağcılık 

üzerinde 15 • 30 kilometre arasında 
9 yürüyüş yapılmış 15-12-940 pazar 
günü 60 gencin iştirak ettiği Harput' 
nahiyesine yapılan yürüyüş >Onunda 
Halkevi temsil salonunda Harput miı 
kellefleri ve halkına B. T. Kanunu -
nun ruhu, B. T. G. D. lüğün:ln çalış
ma prensipleri, kayakçılığın tarihçe
si ve bizdeki tatbikatı hakkında ma· 
l-C..- -~ı-:.J' --ı-,,. :r-'6·-~-'- •&•· 
nilerek dönülmüttür. 

Proıramının devamı, 

23.00 Mil•ik : Cazbant (Pi.), 
23.2.sJ23.30 Yarınki Pro&'ram ve Kaparu1-

Hükümer köylerden damızlık 

danalar satın alacak 
Burıa; (Husu.at) - İleride damızlık bo

ia olabilecek ıaf veya yarımkan Montafou 
ve yahut Plevne boı: ırkından ellerinde er. 
kek danası bulunan çiftcilerimizden hil.kll· 

Danalar bir yıl kadar huıusf besi ve ba.. 
Atletizm: t3.til devresini geçiren kımdan ıonra boğası olmıyan köylerin ıı. 

atletler 1-12-940 gününden itibaren iırlarına katılmak üzere köylere verile -
celctir. Bu sebepten hayvan yetiştiricilcrikır koşularına başlamışlardır. Ata-
mizden damızlık erkek danalarını kesmiyetürk koşusunun 27-12-940 günü genç-
relı: ıak:lamal .. rı ve köylerine eönderilecek 

lik kulübü ile ~ümhuriyet meydanı Vitcriner ve hayvan memurlarına a:öıterip 
arasında gidip gelme ve diğer kulüp 
ve grupların kurulu bulunduğu 19 kayıt etmeleri köy ihtiyar heyetleriyle çift. • vücutlarını kendi kendilerine yok • 

lamak, sonra da kendi hekimlerine 
gittikleri vakit onların tetkiklerine 
- tabii işlerine karı§madan - ko
laylrk gÖ>termek yohınu öğrenme· 
ğe çalıtmaktır .•.• 

Baş Rollerde .ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. 

yerde de mükelleflerin idmanlarının lik uhlplerine teblli edilmiıtir. 
kifayetsizliği düşünülerek 1200 met-
relik mesafeler üzerinde yapılması 

Zayıf!ığm sebeplerini birer birer 
yazmadan Önce - ifrat derecede 
olmadıkça hiç kimseye zarar ver· 
meden - semirmek istiyen her za· 
yıfın işine yarıyacak vitaminleri 
aöytiyeceğim. 

Vitaminlerin hepsi zayıfları az 
çok semirtir. Onun için pek bere • 
kelli vitaııUn kaynağı olan balık -
yağı - içebilince - her zayıfa iyi 

EROL FLYNN 
Olivia de Havilland 

AYRICA: Tayyare ile gelen 
harp jurnali 

Seanslar: 14.30 - 16.30 - 18.30 
ve 21 de 

= Daktilo ah nacak : kararlattırılmıı ve hazırlıklara bat
: lanmıştır. Kf ZILAY BALOSU 

= 
= TÜRKiYE CÜMHURlYET MERKEZ BANKASINDAN: 
= İdare merkezimizde ve Ankara şubemizde çalıştırılmak üzere dak-

tilografi ye hakkiyle vakıf Bayanlar arasında yapılacak müsabaka : 
: imtihaniyle lüzumu kadar daktilo alınacaktır. : 

2/1/1941 tarihinde yapılacak olan imtihana girmek istiyenlerin 
: İdare Merkezimizde memurin servisine müracaatları lüzumu ilin : 
_ olunur. 5162 : 

Futbol ve Ping-Pong: 15-12-940 
günü askeri takım ile sporcu genç· , Kızılay Ankara merlr:eKinin yılbaıı 
ter arasında yapılan askeri takımın .ece•İ HalkeYinde •erec:eii baJonun 
3-1 yenilmesiyle neticelenen evelki biletleri ••tııa ar:ı.olunmuıtur. Bir ba-
maçın revanşı çok hararetli olmuı yan •e bir bay için bilet üç liradar. 
ve 3-3 beraberlikle neticelenmiştir Biletler, Alr:ba Kitahe•iııde, latan· 
Elazığ gençlik kulübü oyun ıalonu- bul, Sebat .. e Yeniıebir .caanelerincl. 

Cemiyetin içinde muzur bir mahlılk haline geldin. Ne 
ise şimdi maziyi bırakalım. İstikbalinden konuşalım 

yavrum. Bu mesele ihmale gelmez. Hakikati görmi : 
ye, anlamıya ve sakat fikirlerini tashih etıniye çalış 

Bunun için de buradan, seni kara bir damga ile dam · 
galıyan bu insanların arasından uzaklaşmaklığın la · 
zımdır. Seyahat et. Ben, "bunu düşündüm ve icap eden 

bütün hazırlıkları yaptım. Bir dakika benimle beraber 
gel. 

Muayenehanesine götürdü. Yazıhanesinin çekmece · 
ıini çekti. İçinden bir pasaport ile kalın bir zarf çı -
kardı : 

- Buyurun, dedi. İşte para ve pasaport. Buna mu· 
kabil senden yalnız bir tek şey ıstiyorum. Derhal se· 
yahata çıkacak ve benim müsaadem olmadıkça Maca · 
ristan'a avdet etmiycceksin. Senin burada tedavine im
kan yoktur. Çtlnkü; evelci ruban tedavi görmekhğin 
şarttır. Bir müddet kendini topla. Ondan sonra müs • 
takbel hayatın hakkında seninle. görüşür ve müştere· 
ken bir karar veririz. Bu kadından ayrılacak mısııı, 

yoksa .•••• 

- Babacığım, rica ederim bu meseleden bahsetmiye
lim. Gizella·nın bana karşı yaptığı ve yapmakta oldu. 
ğu iyilikleri izah edebilecek bır kelıme bulamıyorum. 
Onu, ancak minnet ve şükranla yadedebilirim. 

- Güzel, güzel 1 Aşkı bırakalım. Benim bununla 
hiçbir alakam yoktur. Fakat, şimdi, vakit kaybetmeden 
buradan uzaklaşmaklığın lilzımgeldiğini herhalde tak· 
dir ediyorsundur ? 

Vilmoş, başını önüne eğdi : 
- Belki böyledir 
- O halde ? 
- Zavallı, bütün hayatında hep seyahat hülyalariyle 

raşadı. Deni.ılerin, ve semalara tırmanan, karlı dağla
rın hı~retini çekti ... 

- Onu da beraber mi götürmek istiyorsun ? 
- Burada, yalnız başına nasıl bırakabilirim ? 
- Sen, delisin 1 
- Babacığım, siz beni anlamak istemiyorsunuz. Ben,, 

Telefon: 6294 nun da artan bir alaka ile karşılanan .. hlmalttacLr. 

-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=" 
15 pingwpong turnesi tertip edilmiı ._ 
ve muvaffakiyetle başarılmıştır. "--------------' 

Yazan : MIHALY FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORVMKVNEY - 175 -
kimseye fenalık yapmak istemiyorum. İyilik yaptığı· 
ma kani olarak hareket ettiğim zamanlarda bile yanlış 
düşündüğümü ve bu yüzden istemiyerek bazı insanları 
kırdığımı anladıktan sonra benim yüzümden bir kim· 
seye zarar gelecek diye ödüm kopuyor. Hele, bütün 
hayatını uğruma feda eden bir insana asla bunu yapa· 
mam .•• 

Profesör, dudaklarını büktü : 
- Görüyorum ki; seninle bu mevzu üzerinde makul 

konuşmak mümkün değildir. Fakat, pek yakın bir ati· 
de bu meselede de yanıldığını anlıyacaksın. Bir tecrü
be et. Birlikte gitmeniz hakkında bir teklifte bulun. 
Bakalım kabul edecek mi ? Derhal red cevabı alaca· 
ğına eminim ! 

- Bunu nereden tahmin ediyorsunuz ? 
- Yavrum, o buradaki işlerini ve diğer bazı ıeyle-

rinl bırakıp da katiyen seninle gelmez ••• 
- Diğer bazı şeyleri nedir? Bundan neyi kastedi -

yorsunuz ? 
Profesör, öğlunun yüzüne doğru yaklaştı. Dişlerini 

sıkarak, fısıldar gibi söyledi : 
- Sen matbaada yalnız iş mi var sanıyorsun? Ora -

da insanların, erkeklerin de bulunduğunu unutuyor 
musun ? 
Vilmoş, hayret edilecek bir ıUkQnetle sordu : 
- Nasıl erkekler ? 
- Onlarla benim hiç bir allkam yoktur 1 Fakat, bir 

kaıSının ıenelik izinlerini bilo kullanmadan çalı§mill• 

na ne dersin ? 
Vilmoş, babasının yüzüne uzun, uzun baktı. Sonra 

yumuşak bir sesle söyledi : 
- Bu ağır ithamından dolayı sana kızmıyorum 

babacığım. Sen, bidayettenberi bu izdivaca muhaliftin. 
Filhakika mesut olmadım. Fakat, bedbahtlığımın se · 
bebi Gizella değildir. Hayatta benden başka kimsesi 
olmadığına eminim. Keşke onu seven, onu anlıyan bi

risi bulunsaydı ... O, tapınılmıya layik bir kadındır ..•. 
Fakat, ben ..• 

- O zamanda mı ayrılmazdın ? 
- Ayrılmamız için ancak onnn muvafak~ti lazımdır. 
- Yavrum, ben elimden geleıti yaptım. Bundan ö -

tesini sen bilirsin. Mamafih ne yapmak istediğini me
rak ediyorum.? 

- Bu hususta henUz hiç bir fikrim yok. Eve!!, beni 
güzelce bir muayene etmenizi rica edeceğim. Bazan 
midemden çok '§iddetli sancılar hissediyorum. 

- Dilini göster 1 Bugün bir şey yedin mi ? 
- Sade bir çay içtim. Fakat çıkardım. 
- O halde soyun oğlum. 
Profesör, oğlunu dikkatli bir muayeneden geçirdi. 

.<aşlarını çattı. İtiraz kabul etmez bir sesle: 
- Derhal benimle birlikte hastaneye gelecekıin, 

dedi. 
Arabada giderlerken Vllmoı, ıordu ı 

- Bir ıey bul<!unuz mu babacıfım 1 
:2rofuör derin !ık Alfll llılL O.lllllMlll zlldıw lıaJt. 

madan cevap verdi ı 

- Endişe edilecek bir ıey yok. Yalnız, her ihtimale 
karşı esaslı bir muayeneden geçirmek ve rontgen yap
tırmak istiyorum. Tedavin hakkında ona göre bir 
karar vereceğim. 

- Şu halde mideme uzun lbtik. borular da ıokacak
lar değil mi ? 

- Bundan korkuyor musun ? 
- Hayır, fakat pek azaplı bir ıey olacağını tahmin 

ediyorum .• 

- Aldırma, ıen hayatta bundan çok daha büyük a • 
zaplara katlanmış bir insansın. Garip değil mi, annen 
de daima midesinden şikayet ederdi... 

XVI 

Vilmofu, büyük bir korku kapladı. Babasının mi • 
desinin ağrıyan noktasını bulduğu zamanki halini gö
zünün önüne getirdi. İhtiyar adamın birdenbiren ren• 
gi atmış ve o dakikadan itibaren, aile meselelerini fi ~ 
lan bir tarafa bırakarak susmuştu. Ölüm 1 Bu ne feci 
bir şeydi. Daha hayata doymadan göçüp gitmek. Bir
den silkindi. Kendi kendine güldü. Böyle saçma sapan 
düşündüğü için kendine kızdı. Ufak bir mide ağrısiy
lc insan hemen ölür müydü? Bir hemşire onu bu dal· 
gınlığından uyandırdı. 

- Buyurunuz, doktorlar ıizl bekliyorlar. 
Kalktı, genlı bir muayene odasına girdi. Odada, ba· 

basından baJka daha Uç doktor vardı. Hepıi de sakız 
gibi beyu: gömleklerini giymlıler, ciddi bir tavurla 
onu ıilzUyorlardı. Şezlonga yatırdılar. Teker, teker, 
muayene ettiler. Tek bir kelime konuşmadılar. Onu 
röntgen dairesine gönderdiler. Bütün bu işler iki sa • 
atten fazla ıürdü. Baba.sının odasına döndüğü zaman, 
biraz eve! kendisini muayene eden üç doktoru da ora· 
da buldu. Röntgen filmleri gelmişti. Tetkik ettiler. 
Bir ıey ıöylemeden birbirlerinin yüzüne baktılar. Vil
MOf, titredi. Beyni ujtuldamıya bqladı. Boğuk biı 

aeıle aordu : ' 

- Bir ICY bııldlUlll.I mıı l 
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RESMi TEBLİGLER 

Garp çölündeki askeri 
vaziyette değişiklik yok 

Kahire, 26 a.a. - Reımt teblllı Trablu• 
sıup'ta vadyette hiç bir defl,lkllk yoktur. 

Sudan hududunda lı:eflf müfreııelerimls

den biri Kıueala'nın farlcına muvaffalı:lyetll 

bir akın yaparak dü§mana .aylat verdirmit 
ve dönerken beraberlerinde bir etlrle muh
telif malııeme getlrmi§tlr. 

Sair cephelerde lı:ayde deler mühim bir 
bareket olmamıştır. 

İngiltere üzerinde kayda 
değer bir ıey olmadı 

Londra; 115. a.a. - Hava ve dahili emni-
7et nezaretinin tebllii : 

Bundan evellı:i tebliilerlmizden beri re
sen müddet zarfında kayda deler birıey 
•lmamıttır. 

Elen resmi tebliği 
Atina; 1115. a.a. - Yunan ordulan baı lı:u

mandanlıimm 14 lı:lnunuevel alı:ıamı neı • 
nttlll 59 numaralı reıml tcbliil : 

Bqiln YUkua ıelcn mahalli çarpıımalar 
eaaamda, bir milı:dar esir aldılı: ve ıelı:ls 

topla birçok harp malzemesi elde ettilı:. 

• • • 
Atin&: 18. a.a. - Yunan ordıİları baı lı:u-

mandaıılıtmm dlln akpm neıredilcn l5o nu
maralı tebliti : 

Mahdut mahalli bareklt muvaffakiyetle 
•evam etmektedir. 

••• 
Atlna; 215. a.a. - Umumt emniyet neza

retinin dün akpm netrettiii teblii : 
İtalyan bava lı:uvetlerl, Noel rUnil, yeni

den Korfu ıehrinl bombardıman etmittir. 
Ekserlıl kadm ve çocuk olmak Uzer• 15 
ölü ve 30 dan fazla yaralı vardır. Bu, har
bin baılancıcındanberi Korfu ıehrine ya -
pılan 23 lincli bombardımandır. Entemas-
7onal mukaveleler mucibince, hiçbir IU • 

retle bir askeri hedef tqlı:il etmediiinden, 
italyan ta)'J'arelerinin hlicumlan, hiçbir teh 
Uke hi11etmeden, yalnuı ıivil halka mlite
Teccih bulunmaktadır. 

Noel cilnU Lefkad adası da bombardıman 
edllmiıtir. Burada basar n za7iat 7oktur. 

Cebellüttarık'ta bir 

tayyare düşürüldü 
Cebeltıttanlı:, ta a.L - Kıral George'ln 

•utkuna ıllylemlyc başladı!ı anda Cebelüt
tanlı:'da hava daft toplannm g11rtlltfllei1 lfl· 
tllmlftlr. Aılı:ert makamlar aşağıdalı:l tebliil 
Detretmlflerdlr. 

25 İlkklnunda CebelOttank'a yaklaşan hil
Ylyetl meçhul bir tayyare 1ngllla ve İspanyol 
hava dafl bataryalannın ateşine u~ramıştır. 
Bu tayyarenin bir müddet sonra La Llnea-
11111 farkında denlH düftültt görülmü§tOr. 

Cebeltıttanlı: tıserine bundan evellı:l alcın 211 

..,.ıuıde olmuttu. 

Bir Alman tayyaresi 
dün 1 ngiltere üzerine 

. hombalar attl 
Londra. 26 a.a. - Hava ve dahili l'mnlyet 

nesaretlerlnln bu akşamki tebllğtı Münferit 
bir dOfman ta17arell bugtln öğleden biraz 
aonra Shcppey adaııına bombalar atmıftır. 

ttuar u olmuıtur. lnıanca zayiat hiç yok
tur. 

Bundan batka lı:aydedllecek bir feY olma
mı§tır. 

Sheppey ada11 Taymll nehri mansabında-

41ır. 

Alman resmi tebliği 
Berllıı. 26 a.a. - Alman ba.şkumandan

btının teblltt: 2~ Ukkbun gUnU ve gece-
81 için kaydedilecek hiç bir h!dise yoktur. 

1 talyan resmi tebliği 
Roma, 28 a.L - 203 numaralı reamt teb

Ul,ı Trabluııgarp hudut mıntakasında Dardla 
dvannda düşmanın şiddetli top1:u faaliyeti 
olmuıtur. Top1:umuz da şiddetle mukabell' 
etmişUr. Çölde bir karakolumuza karşı ya
pılan hücum pOskürtiılınfi ştür. 

2-i - 211 gecesi ileri bir dılşmnn üssü kesif 
bir hava bombardımanına tfıbl tutulmuştur. 
Bir harp gemisine iıabl't vaki olmuştur. 

Cenubi Trablusgarpta da motorlil nakllyl' 
•uıta parklan müessir bir surdte bombar
dıman edllmlşUr. 

Yunan cephesinde muhtl'lif noktalarda 
dOfman hOcumlarını tardederek dii~mann 

aaylat verdirdik ve bir miktar e;ıılr ııldık. . 
Bomhardıman tayyıırderlndl'n milrekkeıı 

b&11 fllolanmııı Cl'rl') ıın etm,.ktl' olan hart'· 
k&tın lnkl~afh lr. ııl knıl r dil rı ım d,.nb fi,; 
)erine ve lımnn te 1 atına 1 ııbetler . ka) det· 
mlşlerdlr. 

201 numıırolı tl'bll~cle blldlrlll'n Avlunya 
ya tevf'lh edll,.n dil mnn nkını l'Snns•ndıı. dl' 
nls tayyare dafl bataryslarımız bir dilşman 
tııyyaresl dUSfirrnüşlnıllr. 

Sarkl Afrika'da, Sıldan cephesinde keşif 
ve hava faaliyetleri olmuştur. Dnşman aske
ri kamplan ve yürüyüş halinde dilşman kol
lan mltrıılyöa ateşine tutulmuş ve .,omhar
dıman edllnıl tir. Tan arelerlmlzden blrı 

dtınnıl'ml tir. 
20 21 KAnıınut'Vl'lcl,. .. S,.rpl'nte., d,.nlul 

tı~ı. ml'rkl' 1 Akdl'nır.d,. bir du mnn dt'niz 
koluna hUC"ıım l'd!'rl'k hnflf bir krmuöre iki 
torpil atmı• ve bllAhara yapılan bir keşif u
çufunda bu kruvaııörtin battıtı anlatılmış. 

m. 
"lloc:enlao. deniııalbll da Atlantlk'te 1k1 

lılTlk dlfmu nparmaa top ateflae tatmuı 

Himara ıehri 
bir baral>e 

haline geldi 
(Baıı l. inci .. 7l•ıl•) 

lerdlr. Bir Yunan eri, bir yaralı ltal1an n
ba)'llU bularak lı:urtarm11, ltalyan nbaJT, 
mlnnettarlıtını röıtermek Uzere Yunanlı 

ere imzalı foto&'fafım ••rmiıtlr. 

Korlu bombardımanı 
Atina, 26 a.a. - Noel giirfti Kodu

nun bombardıman edilmesi bütün 
memlekette takbih edilmit ve nefret 
uyandınnııtır. Korfu'da biç bir istih
kam ve hiç bir aakert hedef olmadığı 
ve bu bakımdan dilıman tayyareleri 
için bir tehlike teşkil etmediği her
kesçe malO.mdur. 

lngiliz tayyareleri de felare 
hediyeler attılar 

Atina, 26 a.a. - Yunanistan'da bu
lunan İngiliz pilotlarından birkaçı 
Noel babayı temsilen Korfu adasına 
dün yüzlerce Noel hediyesi atmıılar
dır. 

İngiliz hava kuvetleri kumandanı 
daha önceden Korfu valisine müra. 
caat ederek, hava müsait olduğu tak· 
dirde İngiliz tayyarelerinin Korfu 
üzerinden Noel günü alçaktan uça
caklarını ve pilotlarla ingiliz hava 
kuvetleri subayları ve erleri namına 
paketler atacaklarını haber vermit ve 
demiştir ki: 

"Bu hediyeler düşmanın ağır ve 
devamlı hilcumları karşısında göster
diğiniz cesaret için duyduğumuz hay 
ranlığın ve Korfu'ya inmcğe mecbur 
olan tayyarecilerimize karşı izhar 
ettiğiniz hüsnükabulü takdir ettiği -
mizin bir sembolıüdür." 

Hediyelerin çoğu çocuklara mah -
sus yünlü elbiselerdir. 

Zafer temennileri 
Atina, 26 a.a. - Reuter: Yunanis

tan'daki lngiliz hava kuvetleri ku -
mandam, Noel münasebetiyle yunan 
ordusu başkumandanı general Papa
gos'a aıağıdaki telgrafı göndermiı
tir. 

"Gerek kendi namıma, gerek ku -
mandam altındaki kuvetler namına, 
size ve emriniz altında bulunan su • 
bay ve erlere, müşterek mücadelemi
zin nihai zaferle neticelenmesi için 
en iyi temennilerimi bildirmeği bir 
vazife telik:ki ediyorum." 

Atina Metropol.idinin me•aiı 
Atina, 26 La. - Atina ajan•ı bil

diriyor: 
Atina Metropolidi, Noel münue -

betiyle, yunan milletine ve orduya 
temennilerini bildiren bir mesaj neı· 
retmittir. 

Metropolit mesajında herkesi, ly
tnan ka:yaaı üzerine çıkarak gözleri
ni adalet güneşine tevcih etmeğe da
vet eylemektedir. Bu güneş rüzgar
lara kara bulutları dağıttırıp Yuna· 
nistan'a ve bütün dünyaya nur ve 
sulh &etirecek olan güneştir. 

Metropolit mesajına şöyle devam 
etmektedir: 

"Etrafımızı kasıp kavuran fırtınaya hA
klm olmalıyız. AllAh bize bu sulh ve ııık 
gUnUnU verecektir. ÇUnkU dAvamız, AllA· 
hın takdlı ettltt doğru bir dAvadır ve 
kahraman mUdatJlerlmlzln parlıyan ıUn
gUlerlni bizzat AllAhın eli ıevk ve idare 
etmektedir. SUrUne aUrUne kaçan dUıma
na k&r11 harbeden askerlerimize arslan 
cesaret ve kuvetl veren gene odur.,, 

Arnavut çeteleri, İtalyan laatlan· 
nın arkaında büyük faaliyette 

bulunuyorlar 
Londra; 215, ı.a. - Arnavutluk'tan alı -

nan haberlere göre, Arnavut çeteleri, ltal· 
yan hatlarının arkasında bllylilı: faaliyette 
bulunmakta, mlinakale yollarını kesmekte 
ve bozmakta ve münferit İtalyan kıtaları· 
nı dehıet içinde bırakmaktadır. 

Bazı ı;ete ırupları, Tiran'a dahi (irme • 
ğe muvaffak olmuılar ve italyan umumi va. 
liliii sarayı da dahil olmy üzere bütün 
umum! binalara, ltalyanlan Arnı..vutıutu 

tahliyeye divet eden beyannameler 7apı1-
tırmıılardır. 

Elen ordu.una meaaj 
Atına, 26 a.a. - Atlna ajansı blldlrt

yor: Harbiye mUateıan B. Papadlmas, 
dlln. cephedeki ve memlekt dahilindeki 
bütün kıtaata 818'ıdak1 emirnameyi neı
retmııtır: 

"Noel bayramı ve yeni sene mllnasebe
tlyle, yunan ordusunun aubaylarlyle er
başlarına ve erlerine ve onların ıerefll ai
lelerine, bu bayram gUnlerlnl sıhat. gurur, 
sevinç ve saadet içinde geçirmelerini te -
menni eder ve kendilerini sevgi ile selAm· 
lıınm. 

Yeni sene dofarkl'n, muzııffer Yunan or
dusu P,pirde ve Arnavutluk topraklarında 

ınlllt'tlnılzln hUriyl't ve lııtlklAllnln muhafa-
7.a ve müılııfııaııı lı;ln, mağrurane harp et
mı·ktl"fllr. Hu hilrlyP.t ve lstiklAll uzun ve a
<"1 mll<"ııdekll'ril' kunnınıt bulunuyoruz. Yu
nnnlıl ır, lstiklfıl savaşlarında lill(llt'dilemeıı: 

l"l'llal'l't hanılderl ve kııhramanlık menklbe
lerl~le dhanın takdirini kıııanmışlardır. 
•Aynı mllll't, bugün lı:uvetll bir düşmana 
karşı kaznndıılı muvaffaklyetlerle dünyanın 
hayranlık ve mlnnettnrlıılını lı:azanmışbr. 
Bu kadar iyi Alanıetlt'rle başlıyan yeni sene
nin, Allııhın lnayl'tl ile memleket ordulan
nın baskıımnn<lanı majeste kırıılın emri ve 
milli htıkllnıl'tln haslrl'tll trfinln ldart'el al
tında :ıtafl'rln zt'ngln l!f'mer,.ll'rinl bhl' ldrAk 
..ttırııı,. ınl trrııl'nnl t'd.-rlnı. Yeni ııen,.nln 

YunRn ırkının hil> ııkluiil ve ft'refi llt hrr· 
kesin ııaadl'tl lı;ln hayırlı olmasını dilerken, 
bugün çok nıüşkUl zamanlar geçiren aıda va
tanımıala büttln beterlyeUa hayn ufrunda. 
hale ve ahllkın nihai saferlnl temln tçlıı 7ap
bpmıs mtcadelede aarfettijlmla ıayretlcrln 
mu•affakb'etle tetenet .tmellD1 de temen 

u t u s -5-

Akdeniz 
meseleleri~ 

ve TürkiYe 
(Bqı ı llloi H)'IN•) 

Bütün bu hareketlerle h..W. 
neticeaine yapacalı t .. irler .._ 
boyla tahlil eclilmelcteclir. Bia ba
gün için müspet .. ,..ıacak bir saf • 
huı üzerinde duralaaı birinc:ıikl • 
nun içindeki hidieelerclen .,.,.., 
Akdenis tadımda emniyetle eeyri. 
eefer kabil olacak Ye bu hal tfhS • 
İngiliz ticaret anlqmumdakl mil· 
badeleyi arttrracalmr. 

Merkezi Anupa ile yaptıimuz 
eaki Ye yeni anlaflDlll&ra söre bir
çok maheullerimiz satılacak •• mu· 
kabilinde buralardan mal ahnabi
lecelue de bunlar abluka altmda 
olduklarından •erecekleri te:rler 
mahdut olacaktır. Binaenaleyh 
muhtaç oldutumuz birçok mallarm 
tabii yolu gene Akdeniz'dir. 

ltalya harbe rirdikten IOlll'a Ak· 
deniz'de nakliyatm durmut olduğu 
söylenemez. Türkiye limanaarma 
Hki hacimde olmasa bile zaman 
zaman mühim tonajda ticaret ge • 
mileri uğramakta, bazı mallar re
tirmektedir. Son hadiselerle Akde
niz'de aeyr.iaefer emniyeti biraz da
ha artmca Avrupa ıarkı ile kıtalar 
arasındaki mübadelenin genifliye
ceği fÜphesizdir. Bundan ilk istifa. 
de edecekler arasında son tüıil • 
İngiliz ticaret anlaımaaı aebebiyle 
memleket.imizin de bulunacağı ta
biidir. 

TÜl"kiye, siyasi kararlarmda ol
duğu kadar iktıaadi tedbirlerinde 
de hadiseleri önden görerek mem
leket mallarını ü.atün bir değerle 
satmak ve halk ihtiyacını kolayca 
karıılamak çarelerini hazırlamıı 
bulunuyor. Bütün bunlann daima 
daha ku•etJi, daima daha refahlı 
hür ve müa.tlMkil Tüdtiye'ye hizmet 
ettiği mubalclla.ktrr. 

Kemal TURAN 

Japon imparatoru 
parlômentoyu açtı 

Tokyo, 26 L&. - Diyet meclisinin 76 
ıncı içtima devre.inin kllpdı mtınuebe
tlyle söyledltt bir nutukta, imparator, 
ıimdlye kadar miıll g6rWmemtı derecede 
clhuıtllmul karsqalıklann mütemadiyen 
teveuü etmekte oldutuna tıaret ederek 
japon mllletlnin blrleıme1inl ve deruhte 
ettiği vazifenin millet yolunda ııadlkane 
bir tanda lfuına çaJııırken kendlılııe 

yardım etmesini talep etlnlıtlr. 
İmparator, UçlU pakta dahli devletler

le Japonya araaında gittikçe ıamlmtıeıen 
mUnaaebetlerln böyle dosta.ne bir seyir 
takip etmesinden dolayı tahst memnuniye
tini izhar etmlttlr. 

İmparator, diyet meclisi lzuım, vazi
yetin ciddiyetini dalma hatırlıyarak hare
ket etmete ve t.dl bütçe ile fevkallde u
kerl bütçe hakkındald müzakerelerde bu 
vaziyete göre kararlar almıya davet et
mlıtlr. İmparator meclise tevdi edilecek 
diğer kanuntann mU.akereılnde de aym 
ruhla hareket etmek auretlyle diyet lza -
sının, devlet itlerinin Mvk ve ldareainde 
kendisiyle kıymetll bir it blrlltt yapmıt 
olacaklarım llAve etmlftlr. 

Marsilya'da büyük 

bir sinema yandı 
Marıllya, 26 a.L - Hava11 Marellya'nın 

en bilyOk sinemalarından biri olan "Caplto
le" ılnemaaı, bu eabah 1:ıkan bir yangın ne
ticesinde hemen hemen tamamlyle harap ol
muştur. Bu sinema, Marellya'nın en methur 
caddesi olan Cannel>lbe sokaiında bulunu
yordu. Yangın, ılnemanın kapalı oldutu bir 
zamanda çıktıJı için lnaanC'a .aaylat 7oktur. 
Fakat maddt hasar büyüktür. 

Tramvay idaresince 
dağıtılan ikramiyeler 
İstanbul, 26 (Telefonla) - İstanbul e

lektrik ve tramvay idaresinde ikramiyelerin 
gizli teni edlldltf hakkındaki itirazlar hak
lcında beyanatta bulunan tramvay idaresi 
müdürü bütçeye v&11felerinl itina Ue yapan 
memurin ve müstahdemine •erilmelı: ttaere 
~çen sene kırk bin lira konuldutunu •e va
llnln tudıkı alındıktan sonra bunun yirmi 
bin lirasının tevııl edlldlftnl bu ikramiyeden 
blletl:f ve vatmanlara 11100 lira verildiğini 

fakat ikramiye alanlann lıinılerlnln llAnının 
muvafık ıorillmedlftnl beyan etmiştir. 

İngiltere'de bir 
Belçika ordusu 
teşkil olunuyor 

Nevyork, 26 LL - Belçika bafkonsolo
au, 19 dan 25 yqına kadar olan bütün bel
çlkalılan ılllh altına çafırmııtır. Bu hu
suıta nt'ıredllen teblltde deniliyor ki: 

İDJ'lllzlerln ve mUtteflklerinlıı yanında 
harbetmek U.ere lqtltere'de bir Belçika 
ordum tqldl edilmektedir. Alman ltp.11 
altında bulwmu)'&D topraklardaki belçtka
lılar bU lwlumm bWmlllu t&bl olup a 
,alaa BelgUıa koDlolOllU111 Sl• temua 

1 1 

e:=. 
d, kimya. 1ıü • 
tMlyolojl. bmDClı
nolojl ft fama. 
kodlnaml namla-
" altında sallfUl 
dört ıubeye ay • 
nlmıttir. 

Kimya fube • 
.ındı hWdlmet 
dalreterl, nya 
huau•I phı•lar 

" mUeMeHler 
tarafından ıön • 
derilen gıda mad· 
delerinin, meı • 
rubata müteallik 
maddelerin, ma • 
den su tarının, 

ff ıfzısslhha Enstitüsü 

Ticaretle Uğraşsaydı. .. 
lstihsalôtının üçte birini 
sahp mas.rafının yarısını 

Hılzınıhha 

Enstitümnün 

değerli Umıan 

Müdürü 

Prole•Ör Dr. 

Server Kamil 

Tokgöz, 

çok •evdiği 

mikroplariyle 

b'lfb'lfa kolayhkla çıkarabilirdi 
mılhrukatın kim
yevi tahlilterl ya· 
pılır. Bu tahlil· 
lerden menafii· 
umumiyeye hl • 
dim olanlar ücre
te tibi değildir. 
Hususi phıılar 
tarafından yap • 
tırılacak tahlil • 

Enstitü ayrıca 
birçok ilmt · 

tetkikler yapar 
)erden, husuıi liboratuvarlarınkiyle nisbet kabul 
etmiyecek derecede az bir ücret alınır. 

Bakteriyoloji tubeai, ud hastalıkları .tepi• et • 
mek için memleketin her tarafından gönderilen 
uzvi mayileri, bakteriyolojik bakımdan tetkik ede-

rek aldığı neticeyi alakalılara bildirir. Meseli fren· 
gi veya diğer sart hastalıklar mücadelesi yapan dok
torların yer yer dolaprak herk~ten aldıkları kan • 
lar, burada tahlil olunarak bunlarda hastalık mev· 
cut olup olmadığı kontrol edilir. Tedaviden ıonra 
hastanın yeniden alınıp Enstitüye gönderilen kanı 
tekrar tahlil olunarak, hastalığın geçip geçmediği 

böylelikle kontrol edilir. Bu tahlillerin sayııı hazan 
ıenede 100.000 1 bulur. Bakteriyoloji ıubcsinin bir 
vazifesi de tehir ıularını kontrol 
ederek bunlarda sari hastalık mik· 
ropları veya sıbata muzur madde.t 
ler bulunup bulunmadığını tesbit 
etmektir. Memleketin her tara
fından gelen su 'nümuneleri tahlil O• 

lunduktan ıonra, bunlara ait rapor
lar Sihat Vekiletine ıönderilir. 

YAPILAN iLMi 

ARAŞTIRMALAR: 

1 MMUNOLOJİ ıubeıfnde 

muhtelif haıtalıkların vaki 
ve lifi seıpmları ve aart hastalıkla· 
ri Urfl vtkt bakteri atılan huır -
tanır. Kuduz, verem ve çiçek aııla
rı da bu ıube tarafından imal olu • 
nur. 

Farmakodinami ıubcai, hariçten 
memlekete idhal olunmak i•tenen 
biyolojik maddelerin muayeneleri· 
ni yaptıktan sonra neticeleri Sıhiye 
Vek!letine bildirilir. Bu sayede de 
ancak lüzumlu maddelerin memle
kete idhali ve lüzumsuzların redde· 
dilmeleri temin olunur. 

Bu saydıklarımız, müe11esenin 
takip ettiği klasik iılerdir. Bunlar 
haricinde, her ıubede çalıpn müte
ha11ıılar kendi ıubeleri dahilinde 
ayrıca ilmt araıtırmalar yapmakla 
da mükelleftirler. Bu tetkiklerin 
neticeleri Uç ayda bir çıkanlan 
"Hıfzı111hha ve tecrübi biyoloji,, 
mecmuuında tUrkçe ve muhtanru 
da muhtelif yabancı dillerle neıro
lunur. Aynı mUteba1111lar her sene 
yu ve kıt aemeıtrelerinde muafiye
te, sarf hastalıklara ve diğer mev • 
zulara dair konferanslar verirler. 
Ayrıca, lüzumu takdirinde, Hıfzı ... 

• ııhha mektebindeki tedrisata itti -
rak ederler. Yukarıki şubeler, Vekl
letçe kendilerine tevdi edilen asis
tanlarla da ihtisas bakımından aa
kadar olurlar. 

MOTEHASSIS VE GOZIDE 

BiR EKiP•: 

BOTUN bu itlerin batarılma
ıı için güzide ve müteha1111 

bir ekipe ihtiyaç olduğu da aıikir· 
dır. Bugün bu değerli müessesenin 
batında bulunan Profeıör Dr. "Ser
ver Kimil Tokgöz, Pariı'te Pas -
teur ve Berlin'de Dablen enstitüle
rinde ihtisaı yapmııtır. Doçent Dr. 

·' 

.................. Yazan 

Jsamih TIRYAKiOGLU 
Vefik Va11af Akan Pariı'te Pas-
teur ve Almanya'da Koch enıtitü
lerlnde ibtiuı yapmııtır. Dr. Tah
sin Berkin de AmerikA'da Rock· 
feller en•titüıilnü muvaffakiyetle 
bitimJittir. Dr. Ali ı.fuıtafa Men· 
teıoğlu Pariı'te Pasteur enıtitü -
sünde, Dr. Niyazi Erzin Almanya'
da Xocb enftJtUailıide, Dr. 'Naffs 
Uzluk Almanya'da Hamburg enıti
tUsünde, Dr. Abdülkadir Çilesiz Pa
ris'te Paateur enıtitüıünde ihtiıaa 
yapmıılardır. Bize müe11eıeyi gez· 
diren ve bütün suallerimize yorul • 
madan, vakıfane cevaplar veren 
genç ve ıevimli Dr. Ahmet Muhtar 
Darrnan Parlı Tıp Fakillteai para· 
zitaloji ıubeıinde, Dr. İımail Vi
ranyalı Monpelye Tıp Fakülteıin

de, Dr. Sayit Bilil Golem de Pari•
te Paateur enstitüıünde ihtisaı yap
mıtlardır. Mücaseaenin değerli 
kimyağerleri Dr. Necmettin Gülgeç, 
ve Dr. Remziye Hisar da Berlin ve 
Pari• kimya enıtitillerini bitirmit
lerdir. 

MUe11eaenin, muhtelif tetkikleri 
yapabilmek, ve bu mesaiyi bqara -
bilmek için, 5000 e yakın muhtelif 
cinı hayvanları vardır .... 

ENSTITO TiCARET 

YAPSAYDI ••• 
• M OESSESENIN çalıpnalan • 

nı göıteren bilinçoyu, ra -
kanılara dayanarak burada vermek 
uzunca olur ve ihtisas qhibi olmı
yan okuyucuları yorabilir. Onun 
için en•titilnün çalıımıya hatladığı 
1935 den 1939 a kadar olan devre i
çinde, mesainin durmadan arttığı -
nı anlatmak Uzere, geliıi ıilzel bir 
kaç rakam verelim : 

Bakteriyoloji ıubeıinde 1935 te 
aayııı 536 olan killtür (mikrop ara
ma) itleri 1939 da 1160 ı bulmuıt.ur. 
1935 de 505, 1939 da 830 ıu nu
munesi tahlil edilmiı: 1935 de aa
yııı 270 olan mikroskopik muayene
ler 1939 da 291 i bulmuıtur. Kanda
ki frengi mikrobunu bulmak üze-

re 1935 te 12.202, 1939 da lıe 30.851 
Vaaserman teamülü yapmıttır. 

Farmakodinami ıubesi bir çok 
muayenelerden batka 1935 deki 198 
müstahzar muayeneıine mukabil 
1939 da 296 müstahzar muayenell 
yapmıttır. 

İmmünoloji ıubeıinfn çalıımala· 
rı hakkında fikir verebilmek için. 
yalnız tU kadar ıöyliyelim: 1935 tı 
4.000.000 kitilik çiçek qııı hazır· 
lıyan bu ıube 1939 da 14.000.000 ki
ti için çiçek qıu hazırlamııtır. 

Kimya ıubcsinde yapılan bir çok 
tahliller meyanında 1935 te aayıaı 
187 olan gıda! maddeler tahlilleri, 
1939 da 453 il; 1935 te sayısı 1560 
olan idrar tahlilleri de 1939 da 2400 
il bulmuıtur. Bu ıube 1935 deki 308 
tahlile mukabil 1939 da 530 tane tıb
bi müstahzar tahlili yapmıttır. Kim
ya ıubeıinin 1935 te 2000 lira olan 
liboratuvar haıılitı 1939 da 12.500 
liraya yükselmittir. 
Enıtitü, beyin hummaıı, tetanos, 

difteri, tifo, kolera, veba, kızıl, di· 
zanteri, çiçek, kuduz aıılarını ve di
ğer müstahzarları bütün müe11eae• 
lere ve devlete parasız olarak gön
dermektedir. Bunların •enevi kıy • 
mcti 300.000 lirayı buluyor. Mile• • 
ıeıenin verimi hakkında tunu M>y-. 
liyelim: Eğer en•titU. ticari bir 
mUe11eıe olup iatihaalltının flçte 
birini piyasaya •ilrseydl, masrafı • 
nın yarısını ~ıkanrdı-

inalltere'de kadınlar gemi 
in11atında ~hııyor 

Londra, 26 L&. - Kendilerine mahaua 
husuat bir formayı tatıyan kadınlardaa 

müteıekkll bir küçük ordu ıtmdi, cenup 
aahlllertnde bir ıehlrde İngtltere ıctn pml 
1111& etmekle metculdUrler. Bu karınları 
kullanan firma çok aerl ufak bir semi Upl 
ınıa etmektedir. Bu firma 18 tfe 80 ,... 
aruındakl kadınlara tkl ay kura g6~ 
dikten ıoara bu lnıaatta kullanmaktadır. 
Amelenin late ve lbateal temin edlldlktea 
batka her blrlnecep harçlıtı olarak sUD • 
de 12 buçuk ıllln verilmektedir. 

Fransa'da şiddetli 

soğuk hüküm sürüyor 
Clermont • Ferrand: 215. a.a. - Franaa

da, bilhaau merlı:ez mıntakasında ıiddetll 

ıotulı:lar hüküm ıilrmelı:tedir. Kar tabak"1 
çolı: lı:alındır. Vadilerde oile üzeri ııfına 
altındı sekiz derece kaydedilmııtır. llı:liml 

umum yetle mutedil olan Toulouıe'dı so • 
iuk, sıfırın altındı 12 dereceye kadar in

miı ve oile lizerı parlak ıuneşe rağmen, 
hararet ancak ııfırın alunda bete kadar 
)'likaelmlıtlr. 

Amerika'da ahnan 
emniyet tedbirleri 

, Vaıinrton; 26. ı a. 
Koncre mahfillerınde. kinıınusıni içti • 

ma devresı bıdayetın<!c B Ruzvelt'in ko ... 
reden, milnalı:allt hatları, elektrilı: f.ıbrllı:a

lan gibi ban wnurni meısafıe hldiuı hu • 
aul t .. ekkllllerin hiildlmet kontroıt altma 

ı amJ.ma.11111 la\lllleli btldemaektodilo 
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Beşinci Atatürk koşusu 

- Hükumet Bugün Dikmen 
konağı arasında yapılıyor 

Geçen •eneki koflllara iıtirak etlen kız atletler 
(Baıı t. laci şarfıdı) 

Bu ııeııe Ankara Halke'll, mtlaabakalara 
:rent bir veçhe c!aha vererek bul bUlgele
rl Aııkara'ya davet etmıı buluıımaktadır. 
Bu harelı:et, gelecek ııeııelerde AtatUrk 
k()f1mlllun Aııkara'da bUtUıı bUlge atıeUe
rlııln IJt!rAktyle alac&ltı heybeUI ,., sıueı 
maııaaraıwı tlmdlden ırözlerlml• OnUnde 
canl•nmamna Tuile Yermlttlr. Esa.st"n 
Atattlrk'!iıı adım tqıyan bir mllııabakaııın 
bu senı.ııkte olmaaı beklenir ve arzu odı· 
lirdi. 

Atatllrk kQfUWD& bu aene Ankara'mn 
beden terblyut genel dlrektörIUtüne ve 
mUeueselere bajtll kulüpleri, yUJuek o
kullar, lise ve meslek okuJlan, Gazi terbi
ye enstitüsü erkek ve kız aUeUerl JaUrAk 
etmektedirler. İstanbul, Eaklıehlr, Mal~t
ya, Burea aporcuıan da mD.ıaba.kalara gir~ 
mek Uzere ıehrtmlze gdmlılerdlr. 

Yüıılerce atletin ııttrak odeoeaı mlJııa.
bakalar llakkuıda Halkevl spor komlteal
nin evelce ,-azetemtzde çıkAD teblJğtnJ 

sporcu okuyucularımızın arzusu üzerine 
tekrar nearedJyo.nız: 

A - KOJUY& )'ilk.Bek okUllarla ilse ve 
meslek okulları talebeleriyle Gazl terbiye 
enstıtUsU beden terblyeaı kız taıebelerl, 

kulüp mensupları ve hiç bir teıekkille men 
aup olmlyan sporcular girebileceklerdir. 
Ayrıca TUrkkUıu talebelrl de kendileri 
için ayniml§ bir mesafe Uzertııdeıı 1<0§8-
caklardır. 

B - Ko§Uyu idare edecek olan hak.em

ler ı:ııunlardır: 
1 - B&J hakem spor komitesi retal Na

mık R. Katoğlu, 
2 - Mektepler çıkı§ hakemi: Hasan Ö· 

rengtl. 
3 - Ku!Upler çıkıı hakemi: Namık R. 

KatoS'lu, 
4 - Bltlrlf yeri baıı hakemi: Cevdet 

Arun, 
ıs - Ttirkkueu talebeleri gıkıı !1akeml: 

İlyaa Sınal. ..._ 

O - Grup çıkıı yeri komiserleri: 
A - Kızlar lçtn Zehra Alagöz, 
B - Llaeler için: Saim Şahin, 
C - YUkllek okullar: Faik GOl<ay, Ce

mal :Alpman, 
D - TUrkkUIU talebeleri: İlyas Bııı&l. 
7 - Bitte yerl hakemleri, yuıcı ve kro· 

nomqtrecller, Gazi terbiye eutıtUsll lale· 
belf.rl tarafından yapılacaktır. 

8 - Ko,ular takip hakemleri: Hasan Ö· 
rengll, Zehra AlaırOz. Saim Şahin, Faik 
GUkay, Cemal Alpman, Mahmut Naili Mo
ran ye GazJ terbiye enaUtU.ü talebelerin· 
den bir grup. 

9 - Koııulara aa"'1da gOlterUen yer
lerd~n b&elanacak tesblt edilen aaat ve aı· 
rn. takip olunaoakbr. 

A - Kız talebeler: Halkevlnden saat 
14.20. 

B Türkkuşu talebeleri: tımetpqa 

kı:r. eruıtlttlsU önUnden aaat 14,2~. 
c - Liseler ve meslek okulla.n talebele

rt: Orduevi önünden saat 14,~0. 
D - YUkııek okul talebeleri: Kızılay 

önllnden sa.at 14.,4.0. 
E - Büyük Atatürk kO!fUSU: Dikmen'. 

dekl yerinden sa.at 14,20. 

JO BUtUn koşular BB§vekAlet blnuı 
karısı Onllnde bitecektir. 

t ı Koşucular dalma sat yolu takiben 
""krı -R.c..'lklardır. 

ı 2 BUyUk kosuda aynı zamanda ta-
kım b!rlncillğt de ~ranac:ıkhr 

Takımlar dörder ktflden lbaretUr. Ve 
evclce tesblt Pdllmtyeccktlr. 

13 - 27. 12. 940 cuma l'iinU cilaabakala· 
?'a lş-ttrC.k edec k olf.lll ıporcuıarlR. hakem· 
ıer Mat 12,30 da HaJkevlnde bulunacak· 
lardır. 

14 ltllsab kaJııı.rı m1lteRklı> bütün at· 
t~tl r ve kulüp m nsııpl~rı !..=t~lk v!ndo? top
l3nae ~tar lır MUkA!:ıtlar bu toplentıdQ 

ve-r ı~c 1-ct!r. 

ııu ku ııı J:r.:ıtııkı:ı., kn~u,·a l~tirAk edf"n 
atlt"tlı"rfıı )A lnrın11 vt' vul~t'tlrrine gorr ka· 
t11.ız;ntllı·re ayrılnıı,hr. Bunlıtrın hepsi kendi~ 

ıint.'" ı ıre elı-:rıılyt'ti lı i:(dir. Fak•t Oikıoen'
dt'n h hyaenk ol ın 12 kiloınrtrellk yarış 

ht'r inin il tlııdf" ıayılııhllir .\ı.ıl ınilt'aılde 

hu tı CSAfe U7t·rınde ol ıC*ıtkhr. ~1n.lııtya, Es
ki ı·hlr ve Uıır~.l hııkkındıı atlt'tlerinl nıUııa

lı ık d. h liııck· gonnt"rliP:lınh için, henüz bir 
fikir &ı\hil•ı ıl~Kıllz Fııkat fstnnhul ve An· 
knr nırı t nııııuıt ııfJ,.tlerlnln neUuyl ka
:r, rınıak ic;ln ~;ok 1,"rklşcc+l'klerini tahınin edt'
lılll"'ıx 

c J rf"n li iı ııu• ıc '""· ('f)k Allf'tlof koşuya i't 
tir ı:c t'ıt ,,.k hu ' dı 1 lci tıtlı1ı 11ılnrının kt') 
t• ı ı kı u1d;ı.n olrlutu k.ırlıt.r, kenılyet iti 
t ıt" 'f' dr Ustun! #bnU ~ı\1-tere<"ek kuluııle 

rln iz hulunaıakt dır. ltıı.lkcvi 11por komltt>tı.1 

bun n tçtn de bir mtlk6fa.t veTf'('f"1ı:ttr. 

Bu ınfiıabakaam rekoru 81.aı dakikadır 

Ve Adnan Danlmu (Deıııirsopr) tarafın· 

dan geçen ıtene kasanılmıştır. Bu &ene mev
cvt tartlara nu•r&n rekorun çok iyi olaca. 
tını umuyorua. Gençlerimize çetin mUaaba· 
lır:alannda muyaffakiyet1er dileriz. 

Koşu hakkında tebliğ 
Ankara Halkevi ıpor kooıitesi buaunkU 

kotu hakkında ıu tebliğl neşretmektedir: 
Halke•I Spor Komiteıl RelıliJindenı 

1 ncl AtatGrk koşusu bugün eve:lce ilin 
edilen proaram d&hlllnde 7apılacaktır. 

Koıt\lnun anauıı ve muntazam blr tekil· 
de yapılması lcaberlen bütün tertibat ahn-
mı,ıır. 

BUtUn mil11a.bıkların eaat 12.00 da Halk
evinde har.ır bulunmaları JAıımdır. Dilyilk 
koıuya. lştlrAk edecekler aaat tam lS de oto
büslerle Dikmen'e hareket edeceklerdir. 01-
iel" ıruplar da 18.10 da otobüslerine blnın.I' 
olacaklıt.rdır. llafıemlilı.: Yadteılnf liltfen ka
bul etmiş olan a.rkadaşların da ıaat 12.80 da 
1-IalkeYlnde bulunmalan rtea olunur. 

1-Iallr.evl Spor Komitesinden : 
Pazar gtlntl kayak ıporu yapmak lstly~n 

arkada,ıarın bugOn saat 18 de Halkevlne 
gelmeleri rica olunur. 

izmir'de seller 
büyük hasar yaplı 

(Bııı 1. incı sayla.da) 
yük lr:Hprüyü de qmııtır. Bandırma ve 
Af'yon'a treuler gelemımlıttr. Ne)\lr P'oca· 
nın Baıtııraaı mevkini de lottlA ıtmlgttr. 

KUoUk Mendere• mıntakuında.n gelen ha-
berlerı &(Sre Tlre, Bayındır, bllhuıa Tor· 
balı ovası Menderesin taşmutyle tamaman. 
su altında kalmlltır. Sular raylan atmak· 
tadır. Tren ve otoraylar zorlukla ıelebll • 
mtotır. Bergama1nı.n Balurçay'ı 4a t&§mıf
tır. tzmtr • Menemen - Çeımı Te Berg-a -
ma'nın irtibatı keailmt§tlr. Bergama mer· 
kezinde bazı evler yafmurdan hasara uğra. 
mııtır. Turanlı, Kını~ Koı:ak nahlyele· 
rinde de tahribat verdır. Zeytındağı nahl· 
yeslnln Yeıılköy civarındaki ıulama tesi
satı.na. dahli köprUnUn bir tarafını yıka· 
rak geçen 1oular köyü tehdide bqlrunış, alı· 
nan tedbirlerle tehlikenin onu ahnmııtır. 

Büyük Mendere• mıntakuından henUz 
bir haber yoldur. Ödemlı'ln Kiraz nalıly.
sının Karad.ere köyünde Durmuı Ali na
mında blr akıl haatası dağda ıoğuktan 

donarak UlmUgtUr. 

Mısır parlamentosu 
hüküınetin harici 

siyas~tini tasvip etti 
Kahire, 26 LL - Mııır mebwıan mec .. 

llel, Uc ırUn devam eden gl•ll mUsaken • 
!erden ıonra hUkUmetln harici elyaaetlııJ 
88 muhalife karıı 122 reyle taavlp obnlt· 

ttr. 
Bqvekll Sırrı Paşa mUzaker sonunda 

söylediği nutukta bUhasss demtotlr kl: 
"- tngt11z zaferinden sonra tehltke 

ılmdt u.zaktaımıı olmakla beraber mud .... 
ta.a ha.zırhklarımıza deva.m ediyoruz. Mı· 
aır·ıı:ı ha.rict etyuett, taglltz - !r1ııır ttttta
kına v• memleketin mUda.taa.sına l•Uoat 
etmektedir. Mısır İİı&'lltere ile akdettıjtl 
muahededen doğan büttıı:ı taahhUtıerinl 
dürüst bir taruıa yerine getirmektedir . ., 

Amerika' da Noel ka:ıalan 
Nevyork, 26 a.a. - Bayramlarda ya· 

pılmMı mutat lıtaUetlklere gOre, noel yor· 
tuıu mUaıuıebettylo birçok kaza nettceıl 

ölUm vakaları olmuıtur. l:S7 ktıtntn öldil· 
g-U, bunlardan 116 tntn •eyrUsefer kuııııı 
rı octlceılnde öldUıtll blldlrllmtktedtr. 

B. Ruzvelf pazar ak11mı 
bir nutuk söyliyecek 

Vqlnırton, 28 a.a. - RelalcUmhur B. 
Ruzvelt'ln ıöyllyecett nutuk hakkında '"' 
zetecllere beyan.atta bulunan relılcümhu -
run kltlbl B. Early, İngllter'ye yardım 

hueuauı:ıda ta.ıtrlh&tta bulunacatını takat 
rakamlar beklenllm~meıl IA.zım ıeıdıtınt 

söylemtt v• demltttr ki: 
.. _ B. Ruavelt, Amertka'd& harp lrta .. 

zımı lmalAtıoın çabukla.ştırılmuı tçln hü~ 
kUmetln s111" t 'tt gayretleri herkealn an· 

lı)'abll•c• .. ı.1141 - odNakttr.,. 

u ı; u s 

Halk Hakimiyetinin 

güzel tezahürleri 
(Baı' l lncı say/ada) 

ya Uk gelişlerinln 21 inci yıldön.ümüne raı~ 
Jamıf olma11ım., a:rnca meıut bir teıadOf o-
lank lraydederis. 

Nevyork'ta bir fransız 
resım sergisi açılıyor 

Ne..,.ork,, 28 a.a. - Havuı Ne.-york't.a 
")ietropolitain Muaeum" da 28 iklnctkAnun
dan 28 marta kadar de-.aın etmek. Uzer~ 19 
uncu asra ait bir .P'ratuıı reılm ıer,Ul açı· 
lacaktır. Bu ıerglde geçen urın en methur 
Ustatlannın fırçalarındıt.n çıkınıı yUc kadar 
tablo teşhir edUecektir. Bu şaheserler, Fran· 
sa meydan muha-rebednden bir mftdddet e
•el Amerika'ya gönderilmlftl. 

C. H. P. Ankara Vilayeti 
kongresinin ruznamesi 

MeıkCr tablolar\ daha önce, Duenoe Alrc .. 
ı - Yok! nıa de •e Rio de Janelroda tefhlr cdlhniftir. 
t - Kongrenin Vilftyct İdare Heyeti Rcl- Tablolardan çolu, evelce, Parlı'te Louvre 

si tarBfından aç-ıhııası ı:nüıcılnde bulunmakta ldl. 

3 - Kongreye bir birinçl rclı, blı ikinci 
reis ve iki k&ttp ıeçilmcsl 

4ı - \"llAyet İdare Heyetinin iki yıl için
de olup biten işler hakkındaki raporunun o .. 
kunmasl ve mtlcakeresl 

Ş - Encümenlt"r seçimi ı 

[ a) Dilek ve lAyiha enellmenl, b) VilAyet 
İdare Heyeti hesaplarını tetkik encUmenl, c) 
\·Un.yet İdııre I-leyetinln yeni bütçesini tel· 
kik ve kar.a bUtçf'lerini tMdik encümeni. ] 

6 - EneUınenl~rden gelen raporların te~ 
kik ve nıilzRkereı.i. 

7 - \·ııa;yet İrlnre lleyctlne MU ve yede~ 
AaA ac1;ilmeil 

8 - Büyük Kurultny4 dele~e ıecllmest. 

Kongreler devam ediyor 

ORMAN KORUMA GL. Y-0. 

Un alınacak 
Ankara Orm.&ll Ko~ Genel K. Sa -

tuı Alma Komisyonundan: 
1 - Bolu'ya defaten teıllm oar'-iyle 70 

ton un kapalı zart uauliyle &lınacak.llr. 

İhalesi H lklnclkAnun 9U a&h g!iııU saat 
15 te Anka.ra'da Yentıehirde YUksel c&d
deslnde orman koruma genel K. btnaaın .. 
dak.l satın alma komlıyonunda yapılac&k
br. 

2 - Beher kilosunun tahmini flyab 23 
kW'UI olup muva.kkat temtnaU 1207 lira 
elli kurtlftur. Şartnameıl her gUn Anka· 

)lu~la, Antep, Tekirdağ, Klltahya, Bolu, re.. Bolu, tıtanbul orman koruma ıatın 
Kayseri, Dileclk, Antakya ve GUmUşane alma komlıyoounda görUiebilir. 
Cümhuriyet Halk Partisi villyet kongreleri s _ lıtekUlerin ıartn&mestode yazılı 
toplantılarını yaparıık idare heyetlerinin iki veıikalariyle beraber teklif mektuplarını 
yılJık mel'lıt.lye ve başanlo.n işlere ait rapor· ihale aatinden bir ıa.at eveUnekadar ko · 
l&rını tetkik •• taıvtp eylenıtş.ttr. Delegelerin miayonda bulundurmaları. (8941) 
ileri ıtirdukltri muhtelif ten1ennller üzerinde 1894-4 

. 
M. M. V. Hava Müateıarlığı 

Gaz depow yaptırılacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Muayyen gUnde talibi zuhur ebnl· 

yen bir sa.• dıpow pazarlık ıuretlyle yap
bnlacaktır. Muh.&mmen bedeli 7884:. lira 
66 kuruı olup katı teminat mikdarı 1183 
liradır. Paı:arlığı S0.12.940 pazartesi gUnU 
aa.at 10 da hava aatın alma komtıyonund.a 
yapılacaktır. İdari, fenni ıartııamesı, kro· 
ki ve keşif her gUn öğleden ıonra H ku
ruş mukablltnde komisyondan alınabilir. 

tateklilertn muayYen gUn ve saatte katı te
min.at ve kanuni belgeleriyle birlikte ko • 
milyonda bulunmaları. (8919) 18909 

Gaz yaiı alınacak 
M. M. V. Han Sa. Al. Ko. dın : 
ı - 10 ton p-Aı ynfı rıar.nrlıkla ıntın alı

nacaktır. Muhammen bedeli ıg:ııo lira olup 
katl teminat mik:darı 211 liradır. Paıarlıtı 

6/1/941 pazartesi günü saat ıo da bava sa· 
tın alma komiıyon.unda yapılacaktır. İdari 
ve fenni şartnamesi her gün öğleden sonra 

komisyonda e-örülebilir. 1stcklilorin mu • 
ıa.yyen gün ve ıaatte katt teminat ve kanu
ni belaeleriyle birlikte komisyonda buJun-
maları. (8972) 18949 

Mendil alınacak 
M. M. V. Hıva. Sa. Al. Ko. dan : 

27/12/1940 

Kırpıntı saıtışı 
M. M. V. Hıvı Sa. Al. Ko. dan : 
ı- Talibi zuhur etmiyen bir ton yünlü 

kırpıntı ile iki ton bezle karışık kırpıntı 

pazarlıkla satılacaktır. Muhammen bedeli 
3go Ura olup kat! teminat mikdarı 59 lira
dır. Pazarhiı 2/1/941 peqembe günü ıaat 
ıı do bava aatın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Kırpıntılar her ~n hava mıntaka 
deposu, Dikim evinde görülebilir. İstekli· 

!erin muayyen &Un ve ~aatte kati teminat 
ve kanuni belgeleriyle birlikte komisyonda 

bulunmaları. (8975) 18952 

MiLLi MUDAF AA VEKALET( 

Yazı makinesi alınacak 
M. M. Vel<AleU Sa. Al. Ko. dan: 
Muhtellf tipte ve 5000 lira dahilinde 

portatif yazı makin881 28 BirlncikA.nun 
940 cumıartesl günU ıaat 11 de Aııke.ra'da 
M. M. V. satın alma Ko. da pazarlıkla~ 
le edtlecektir. Ahua.c&k makinals.nn mu.. 
tarı 50 HA 60 adettir. Beoer maldnadan ~ 
f&gı olmamak ıarttyle ayn ayrı tallplert 
ihale e~lleceğl gibi hepsi birden bir talibe 
de ihale edilecektir. isteklilerin verecek 
leri maklÔalardan birer numune ve tekltt 
edecekleri fiyat Uzertoden katı temtnat
larlyle blrllkte pazarlık ırUn ve aabnda 
Ko. da bulunmaları. (8943) 18927 

Nal mıhı alınacak 
M. M. Vıkıil•ti Satına/mı Ko.' dan ı 
Beherlne tahmin edilen fiyatı bir kurut 

dört santim olan onbeı milyon tane muh 

telif nUmarada nal mıhı s İldnclk.lnun 941 da HV. satın alma komisyonunda yapıla -

ı- Talibi zuhur etmiyen müteahhit nam 
ve hesabına ,o.ooo mendil pazarlık auretile 
ıatın alınacaktır. Muhammen bedeli 276o 

lira olup kıtt teminat mikdırı 414 liradır. 

Paıarhi:ı 4/1/g41 cumartesi rünü aaat ıo 

cnktır. ld11ri, fenni şartn ıııııe ve nUınuııe~i 
her gün öllcden aonra komisyonda e-örUle· 

geçen miiı:t\kel'clerden ıonra veriıuJi kıırarla· 

ra varıhuı' ve biltUn bu g6r~şrneler kalab:ı· 
Tık bir dinleyici kütlesi tarafından alAka ile 

bilir. İsteklilerin muayyen giln ve ıaatte 
Çorap alınacak kati teminat ve kanuni belgeleriyle ko • 

cuma rünü saat ıı de Anlı:ara'da M. M. V 

ıatın alma komlıyonunda pazarhkla ihale 
edilecektir. lıteklilerin on ıekls bin yüs 

liralık katt teminatları lle birlikte pazar 
lık ııi1n ve ıaathnda. Ko. da bulunmaları. 

takip olunmuştur. Orman Koruma Genel K. Satın Alm.t Ko. miıyonda bulunmaları. (8g73) 18g50 
Şartnamesi 78o kuruı bedelle Ko. dan a 

Kongreler yeni idare heyetleriyle Kurultay mi5yonundan : Yün çorap almacak 
lınabilir. (8~43) 18945 deleselerinl ıe(:erfk lçtlmalarına nihayet Paıarhk ıuretlyle 4000 çift yün ve 4000 M. M. V. Hava Sa.. Al. Ko. dan : 

vermişler ve Atatilrk'Un habra!ını tiziz ve çift tire çorap alınacaktır. Pazarlığı ko • ı- :11500 çift yün çorap paıarhkla satın 
~filli Şef İn6nll'ye karşı baAlılılc duyguları· misyo~~ yapılmak üıere taliple~in 3ı~ı~/ 

1 

ahnaca~tır. 1:1-uham;nen bedeli ~ooo lira O· 

nı izhar ve teyit eylenılşlerdlr. (a.a.) g40 cuniı saat ı~ ye kadar temınatlarıyle lup katı temınat mıkdırı 300 lıradır. Pa • 

/•tanbul'daki kongrenin beraber Ankara : Yeniıehir'de Orman Ko-ı tarlıiı 4/İ/941 cumartesi gUnü saat ıı de 

Zımpara kiğıdı almacak 
)J. )f. \•eJr:. Sabo Alma Ko. ı 

1 ~ Muhtelif oum•rada 18200 adet ump ... 
ra kAğıdı pazarlıkla aatın alınacaktır. ~fu 

fuımmen bedeli 14..52 lira olup kaU tenıin11t 

miktarı 218 liradır. Pazarh~ı 6. 1. 041 pa,.. 
ırırtetri günü ı.a.at 11 de HaYa Satın a.lme. ko 
aılsyonunda yapıla~aktır. fdart f&rtname Ye 
nünıunesl her •Un Hileden IOnra koml9yon 
da görttlebUlr. İıtelclllerln D'ltıayyen ıun •e 
ıaatte katı teminat •• kanunt betıelerlyl• 

d k l r\lma Genel K. Binasındaki ıatın alma ko-- Hava satın alma komiıyonunda yapılacak. ün ü ~a ıfma•ı 
htaııbul, 26 (Telefonla) - Vlll.yet 

ParU konçesl busun toplantılarına dt· 
vam etm.lıUt. Geçen ıenelerı alt haaap ra.. 
porlannı tetkik ve ide.re heyetlııJ tbrA et
tikten, yeni yıl m88rat bUtçeılnl kabul et
tikten sonra dilek ko~tsyonunun hazırla· 
dıtı raporun müzakeresine bqladı. BugUn 
kongreye arzedllen dileklerden yol, tenvi· 

miıyonuna mUrıcaat etmeleri. (8p6:J 18948 tır. Şartname evsaf ve nümuneai her gün 

DEVLET DEMlRYOLLARl 

Takım çeliii alınacak 
Devlet Deınityolları Sa. Al. Ko. danı 
~fuhammen hedell 892ts lira olan 41SO Kg. 

rat, mektep, nakil vuıtaları gibi umumt ınuhtellf takım çeliği 7. 1. 91.1 snh günü 11a
mcvzular haricinde belll başlıları ounlar.. at ııs te •('ık ekslltıne usuUyle Ankara'da 
dır: lrlare blna.ııınaa eabn şhnacaktır. 

Adalar kazası raporundan çocuk bakım· Bu l~e girmek lstıyrnlerln 294,ZiS Uralık 
evl ve hastane inşası; Beykoz ka.za.sı ra. ınuvnkkn.t teminat Ue kanunun tayin ettlji 
porundan Uk okullar lD§ası fçln köylüye vel'liknları hAmllen aynı sün ekı;lltwe ıaatine 
yardımi fakir çiftçtlerı bedava fidan tev. kadar komisyonda labab 'filcut etmeleri ll· 
zU: Bakırköy kazaaı raporundan toprak ııtndır. 

kanununun mecltsten •UraUe çıkanlmuı; Şartname Ankar•'da. mlJlzemc dairesinde, 
Yeollk!ıy'de daimi ebe vehe)dm bu!UlldU· H•ydarpaşa'da tcselJUm ve oevk şeflijtinde 
rulması; Beyolllu kazası raporundan fa· gUrUleblUr. (8086) 18197 
kJrler tçta HaskOy'de bir hamam tnoııun; 
hastanelordo kUylUJer Ioln ayrı pavyonlar y etken bezi alınacak 
lruıası; Galatada bir ıanat mektebi teılll; Devlet Demiry01ları Sa. Al. Ko. dan ı 
kırtutyeclltğt önUyecek tedbirler, Be9lk· Muhammen bedeli 60.000 (altmıı bin) 
ta, .kazuıı raporundan orta okul ve llıe lira olan 20000 metre yelken bezi 6/1/9-41 
lmtihanlarıııın daha ameli bir uaule raptı, pııırteıi eünli aaat ıs.so da kapalı zarf 
talebeye yeknuak elbtsa slydtrilmesl uıulü ile Ankırı'da idare binaıında sattn 
mecburiyeti, radyoların rürnrilkten mua.!1· alınacaktır. 
yeti, •üt teinin halli, Eyup kazaaı rapo- Bu ite sirmek iıtiyenlerin 4250 (dört 
rundan bir dotumevi ve haatane 1111aaı, tı- bin iki yilı elli) lirhk ıııuvıkkat teminat 
nncılar 11.Joıketlntn lAfvlyle fırınllU'ln daha ilo kanunun tayin ettiii veıikalırı ve tek .. 
sıkı kontrolü, uou. halk ekmeJI temlnt lifleriııl aynı aün ıaat 14.30 a kadar ko .. 
Koncre dlter kazalara alt rgporlartn. tet- miıyoıı relıliiine vermeleri Jizımdır. 
ldklne yarın devam edecek.tir. Şartna.melır (300) kuruıı Ankara ve 

/zmir'de H•ydarpaıa veznelerinde ıatılmaktadır. 
fımlr, 26 o.a. - C. il. Partisi vlllyet lcon- (8687) 18798 

greıl bu!'tln saat l' de }lıılkevlnde tehir •e 
mülhakat drlcgelerl huzuri)'le ac1lnu•tır. 

Konı;ı;reye bölge mUf•ttlşl İstanbul mebu
su Galip Bahtiyar Gökcr rlyaAet etmiştir. 

Vpli, belediye reisi, mebuı1ar, meclisi umQ· 
mt vllA.yet idare heyeU A.~Alan ve vUAyet er
kAnı ve pek çok dinleyici kütlesi kongre 
mtlzakerelerlnde bulunmuşlardır. 

Kongre meıabl de•am etmektedir. 

Bakır işlerl 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dıuı: 
İdarece temin edlllp mUteahhldt veri

lecek 500 ton bllater bakırın l§lenerek 
mamul halde idareye tesllml 111 2l.1.9U 
sah gUnU ıaat l~ te pazarlıkla ihale edJle· 
cektlr. Tahmin edilen bedel (15890-0) lira
dır. P&allfhk 4nkarada idare binası içinde 
malzeme dairesinde toplanan komisyonca 
yapılacaktır. Bir motor karaya oturdu 

A- Taliplerin aynı gün ve saatte tekltt ve 
o- kanunt vesikalarlyle birlikte komisyona 

müracaat etmeleri lAzıtndır. 

İltanbul. 28 (Telefonla) - 99 tonluk 
masya motôrü Slltvri atıklarındl!L karaya 
turmuftor. Motörde üıUru Ye incir hamulesf 
vardı. 

lıtanbul' da et fiyatlan teıbit 
olundu 

İstanbul, 20 (Telefonla.) - Pi1at ınura
kabe komtsyon.u bugttn. et fiyatlannı teıptt 

etti. Kızıl Karanıan ISO - IS~ beyaı Kara· 
mAn ısıs - 60, daA'lıç 60 - 6t5, luvırc,ık 65 - 70 
cllr. 

Bir bekçi ağır yaralandı 
tstonbul, 26 ('l'elefonla) - Diln akşam 

Deyazlt'te mahalle bekçisi Toıun çok aiır 

yaralı oldu,A-u halde bulunmuf ve hastaneye 
kald1rılınıttır. Dekçi kendlılnl 1aralıyanın 

kim olduiunu söyllyemernlştlr. Tahkikat fa· 
pılmaktadır. 

B. (örçll'ln son mesajı 
İtalyan milletine vardı mı 1 

Bu iae ait ıartnamelr Haydarpq.a.da 
teıellüm ve eevk ıetllğlnden ve A.nkarada 
malzem dairesinden parasız olarak alına . 
bilir. (8743) 18799 

Rezüdü yağı alınacak 
Devlet Demiryollan Sa. Al. Ko. dan: 
Muhamınen bedii 160000 ()'Uz altmıt 

bin) Ura olan 1000 ton re•UdU Yakı 10.2.ou 
par:Ütesl gllnll ea.at lG,SO da kapalı zarf 
uaullyle A·nkara'da idare bluwnoda satın 

alınacaktır. 

Bu lfe girmek lstlyenlerln 9250 (dokuz 
bin iki yUz elli) liralık muvakkat temlııat 
ile kanunun tayin ettı.tı vesikaları ve tek· 
llflerıııı &)'I1l gUıı saat 14,30 a kadar l<o · 
misyon ;relelt.tlne vermeleri llEımdır. 

ı;artnameler (200) kuruııa Ankara ve 
Ha.ydarpqa veznelerlQde eatılrnaktadır. 

( 88~4) 18902 

Karpit alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan : 

Nevyork; 215. a.a. - Nevyorlı Timeı ıa-

4eteıinin Roma muhabiri, B. Çörçll'in pa
ıarteıl •kıamı aöyledlli mesajın henliı ı. 

tat•ıuı milletine varmamıı olduiunu bildir- ttr. 
' Bu işe girmek ııtıyenlerln 1715 bin ye· 

Muhammen bedeli 23000 (yirmi üç bin) 
lira olan ıoo ton karpit ı3/1/g4ı pı.~.ırte

ıi .-UnU saat ıs de kapalı zarf usulü. ile 
Ankarada idare binasında satın alınıttak -

mektedir. dj yüz yirmi beş liralık muvakkat temi • 
Muhabir diyor ki ı nat ile lcanunun tayin ettiii vesikaları ve 
• Yabancı radyoları dinlemek (tılyınlar tekliflerini aynı (iln ıaat 14 de kadar ko -

için yaaaktır. Yabancı r1.dyoları dinllyen • miıy0n reiıliiine vermeleri llzımdır. 
terin iıe GOk müteyakkız davranmaları ica- Şartnameler parasız olarak Ankara 'da 
betrııelr.tedir. Mumafih, inılliı tayyarele- malzeme dairesinden Haydarpaşa'da tıs -
rinin attıiı beyannamelerin metni clbi bu se1Iüm vı ıevk ıefliiinden dağıtılacaktır. 

meıaJın da ltılyan bııını tarafından neı . (8856) ı8gos 
redllmni mUmldindUr. Fakat eiır raıetc 

ter, meııJı neıretmıılorse, bunun ballı lıüt-ı 
lelerine vaııt olabllmui için haftalar ll· \nkara çfrı 
zımdır. Bu metin neoredilince, akıillimeı 

1eku ıtııı ısıııcı. keıulillııl .,ıııtsrcçektir , 

Zayi 
ıları 'f 

n~ıu 2 ~ ı numır 

lı·ı •'llr. llükn)il 

\. 6lrktllne alt 
ı 1 kaaınıa lılr teki 
&dıp ııa. oluıı.r. 

öğleden sonra komisyonda &örillebilir. İs-

teklilerin muayyen gün ve saatte kat! te. 

miaat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
bulunmaları. (8974) 18951 

Mazot alınacak 
M. M. V. Hava. Sa. Al. Ko. dan : 

ı- ıoo ton mazot (Motorin) pazarlıkla 
ıahn ahnacaktır. Muhammen bedeli 1~500 
lira olup kati teminat aıikdarı ı875 liradır. 
Pazarhlı 31'ı/g4ı cuma &ilnil eaat ıo da ha. 
va ıatın alma lcomiıyonunda yapılacaktır. 
İdari ve fenni prtnameıi her gün ölleden 
ıonra komisyonda cörillebilir. tstekJilerln 

muayyen eün ve saatte kati teminat ve ka. 

birlikte komlıye>odı bı.&lunmıUan. 
(00-06) 18971 

Bir nevi ecn alınacak 
M. ?tf. Vek. Satın Alma Ko. ı 

Beher kilosuna tahmin edllen flyah ' 11 

nunt belaeleriyle birlikte 
lunmaları. (8976) 

lira olan 500 lcUo Blımuthe ıouı nitrate k,.,.. 
palı ı:arfla ek&"iltmeye konmuştur. Ek111ltme
ılı 11. 2. 94'1 pazartesi günü aaat llS tedlr. 
Uk temlnab ı 487,5 Ura olup fartnamest ko-
mlsyonda görl11Ur. TaliplerJn ihale ıaatln

den bir ıaa.t e•ellne kadar aa.rfiannı M. K. 
koı:niayonda. bu- v. Sa. A.1. Ko. na nrmelcrt. 

(9000) 1891':1 

Muhtelif ilôçlar alınacak 
M. M. Veklleti Satm Alma Komisyonundan : 
Aşağıda cins ve mlkdarlan ile muhammen fiyatları ve katf temlnatlan yazrb 

muhtelif eins ve mikdardaki iltçlar hizalarında yazılı tarihlerde Ankara'da M. M. 
V. Satın Alma Ko. da pazarlıklı ihale edileceklerinden iıteklilerin katt teminattan 
ile birlikte her partinin ihale edileceif ıün ve ıaatte komisyonda bulwunal&n. (8538) 

ttlcın cins ve mlkdarı 
' Kilo Novokain (Sinonim) 

10 ., İodoform 

50 " Kloroform 
7, 

500 
400 
60 
20 
20 

500 
900 

1000 
3000 

20 
300 
500 
100 

15000 
150 
500 

500-0 

2000 
500 

" Klor Narkoz 
.. Sodyum Salicylate 
.. Urutropin (ılnonlm) 

., Helmitol {ıinonim) 
" E&şance de Canolle 
0 Essence de Mcliıse 
,. Ethere Narcuae 

.,. Sodium Benzoate 
,. Chlorate de potasse 
" Glyc~rine 
,, Salisilat de Biz.mut 
" Saliıllat de Metyl 
.. Vazelin likit 
., Huile de ricin 
" Oksijenli ıu 
., Sİlipyrine (ainonim) 
" Phenac~tinı 
., Talc 
" Amidon 
,. Zinc Oxyde 

Balast 
D. D. Yolları Satın Alma Ko.: 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 

) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 

Muhammen it 
Lira 

1550 

1875 
2620 

12fi0 

3750 
3325 
1500 
4650 

1450 

1120 
12750 

~125 

~50 

Kati ihale 
teminatı 

LlraX, 

Z32,50 

281.25 
393,00 

189,00 

562,50 
573,75 
225,00 
697,50 

217,50 

168,00 
1912,50 

918,25 

517,50 

-.!ilecdl 
gün vı aaıt 

23/12/940 il • 

26/12/040 il 
28/12/940 11 

28/l 2/Q40 il 

28/12/940 11 
30/12/940 11 
30/12/940 11 
30/12/940 11 

30/12/940 11 

30/12/940 11 
30/12/940 il 

30/12/940 11 

S0/121940 11 
18580 

mü na kasası 
Miktar ve nıµhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşaiıda yaııh Uç ocaktan 

;ıkarılacak balastlar hizalarında gösterilen &ün ve ıaatlerd• ihaleleri yapılmak üze
re kapalı a-arf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ekı:ltmt Ankara istasyonunda 
tkinci işletnıe mÜJ:}ürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. Bu i1e ıir· 
rnek iftiyenlerin muvakkat teminat makbuzu veya idarenin kabul ettiği formüle 
mutabık banka mektuplariyle kanun ve ıartnamenin tayin ettiği vesaiki ve teklifle
rini eksiltme saatinden bir ıaat eveline kadar komisyona makbuz mukabllinde ver~ 
meleri Laznndtr. Şartname ve mukavele projelari Ankara'da ikinci iıletmo komi.,. 
yonu ile Kayseri, Yerköy ve ZoniUldak istasyonlarında parasız verilmektedir. 

" " • • 
:§ :;; 
~ t 
~ 8 .. -; s 

ıııı ... 

1 Açkara .. Kayseri 
hattı Kim. 102 • 110 
Mahmutlar • Balışeyh 
arası 3000 2000 

2 Ankara ~ Kayseri .. 
hattı Kim. 204 • 208 
Yerköy iıtaıyonu 

3 Irmak • Zonıruldak 
hattz Kim. 314 • 3.20 

20-00 1500 

1000 

.. 
·= 

• 

• .9 

~ .. 
• .. .... .. 
> 
~ 

lil 

ihale ııünil ve saati 

130 3900 292,50 6.1 N1 P.ertcsl !~de 

500 150 3000 225,00 6.1.9~1 P. ertesi 15,30 

Baiıluulı lltu7oııu ı.ıoo ısoo 1000 170 5PSO 446,25 6.1.941 P. ertesi 15,45 
(8111) 18715 
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-Anbra LY. Amirliil s.. li. 1 

ko. na ı8nderilen hariç ukerf 
KITAAT IUNLARI 

Sade yatı ahaacak ..ıPHHllll il lllllll il it 1111il!nı11111 ~ 
E Yrlbap.,. Bayram için E ___ v_ı_L_A_Y_E_1"_LER ___ _ 

Cortu sa. Al. Ko. Ra. den: _ _ 
VAKIF~AR UMUM Mel. P .• T. ve Telefon Umum Md. 

1 - Aakerl evMttt ye paı.arhkla 10 lOD : Qüael tt17 011491'. koqe. bllulk, : l>uYu lllf&&b 
ııadeyatı •tın alınacaktır. MUhamlneD tı- 5 brof, ~ pnıttur Ye hedl79llk dl- E Zonplclak DefterdarlıltDdan ı 

lnp.at yaptırı!acak 
Valuflar Umum MUdllrlllt1lnden: 

Telgraf muh"~ere bilgisi 
olan ille mekt .. p mezunu 

memur n lınacak Un alınacak 
laputa la. AL Ko. RL den 

yat 16000 liradır. Katı teminatı 2400 Ura - : ter 91yalarla parfUmllrt çqlUertıım : Zonruldak Ti~ tclnde merku ta-
dır. Puarbtı 1. ,1. 941 &11DU M&t 14,G ta = pldt. = sumda ,apalac:N "20761" Ura "67" kurut 

Kadro harici TWüce metehU matbaa ıı.. 
lln• ifrat ve tadil edilecek. 

ı - Alkerl 11rtı,.c lem 410000 kilo an 
"11!940 stld Japılan kapalı urf ebllt • 
llleslnd•· taJlp cılrmadılmdan puarhta bl0 

Ko. da yapılacaktır. btelı:lllerlıi Yeu.lk ve =-- l E Y LA K E_ nelf bedelli Zoqaldak blk6met konaiı 
tem•netıvlyle kom.lsyona muwtıan. belıçe dıvan tamir iıl kapalı sarf uuUl ile 

Ankarada defterdarlık blnuı kartwn
da kadro harici TWUce meecldl matbaa 
haltııe ifrat ve ~l etUrllecektlr. Kqlt 
bedeli (9606) lira (8) kuruttur. 18.1.9'1 
tarihine rutlıyan pazartesi ,uno eaat 15 
te Ankarada ikinci vakıf apartımanda va
kıflar umum mUdDrlt)IO tntaat mUdUrlye -
tlade açık eluılltme auretıyle lhaleıd ;rapa
lacaktır. 

P. T. T. Umamı ~udürlüfünden ı 

ı- İd•remls aıUnhallerine ilk mekt~ 
mcsanu •• telcraf muhabere bilri'ıine ,,.. 
kıf olm•k &zere almacak muılı ver• ile • 
retli memurlar için milubab imtihanı ,.. 
pılacaktır. 

(8989) 18962 S Yeai,.hir, Me .... •tivet C. E obiltıne1• koou1111111t11r. Ebiltın..ı 'J./1/ 
~ - " Ml peraembe sUnİ 1aat ıs de Zoapldak· 

Un alınacak ';1111111111111111111111111111ıl11111111r ta ddterdarlık odaımda toplanacak ko • hlnlmıtur. 

2 - Una puarlıtı 111/Kl pel'fdlbe 
1111111 IUt 11 ü ,.ptlacaktır. 

S - Şartnamesi Iıparta Sa. AL Ko. da 
ıörillebiUr. 

4 - llubammeıı tutan 67040 liradır. 
5 - tik teminatı 502I liradır. 
1 - l1tektlleri11 1/1/Ml perpmbe ıiDll 

laat 10 ela la. AL Ko. da bahlllmalan. 
cı506> t147İ • 

Sade yap almecak 
Hlid• la. AL Jto. Rs. d.a ı 
Cl111h ilde 1&11. Jdlon ı aoooo. il. be

ileli: 25e66, mı temiıİatu 1920, sin aaatı: 
1/1/Ml ıs. ihaleııia .. kll: kapalı &arf, 
lbaleain yeri: Nlidc A1. Sa. Al. Ko. 

1 - l1tekliler prtnameyi her cün ko
lllls7oa bbıa_.,a oh711Wllrler. 

2 - Talipler illal• Fla •• uatinde tek
Bf melmaplAn n ilt temiaatlan ile Ko. 
.. mllracaatJan. (1797) 18775 

Pirinç alınacak 
Kutla S.. AL Ko. Ra. deıu 
ı - Aüerl ihtiyaç lçtıı açık eksiltme -

alnde Y• b1J' aylık pazarlık mUddettııde 

talibi çıbuyaD 41 ton plrlııç menuati)'le 
birlikte mahallerinde teallm prt!yle bil 
defa yentdea kapalı ~ unllyle eklflt
meye konulmuttw. 

1 - eartumeıd Kutla'da, bmır ft All
lı:ua levuım &mirlikleri 8a. AL Ko. da 
görebUlrler. 

3 - Elmlltmeal 11.1.Hl sUJaQ IUt 16 
da yapılacaktır. 

4 - HepetnlD tahmtıı edl191' bedeli 21UIO 
Ura olup mUTakkat temtııatı HST llJ'adD'. 

ft - Garmaonlan lhUy&çlan a.7ft a.7ft 
•tn sruP baltııd• ihale ..Wc1llbW sere 
m ıvakkat teminat mlkdan da o mabette 
el ttı~. 

6 - letelllllertıı ,utnamalll &. medde
•' nde yasılı lı:anunl yeaalld bal• olmalu'l 
l&zımdır. 

1 - hteldllertıı teminata alt makbuz
lartyle tüllf mektuplarım )'Ullı aatten 
bir uat neltııe lradU' Kutla 8&. AL Ko. 

Çanak~le Sa. AL Ko. Ra. ı 
1 - Askeri ihtiyaç için beher kilosunun 

aıuhammen bedeli 20 !Juruf olan 21.000 lira 
tutannda 100 ton un 8. ı. Nl cuma gttatl ıa
at 11 de pazulıkla alınacaktır. 

KaU teminatı 8000 liradır. Enaf •e tart
namesi her gOn Ko. da ıörtılcblllr. lıteldl
Jerln me&ktlr .. n .e saatte Çanakkale Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri. (8990) 18968 

Sıirr eti almiLcak 
Bol~ır Sa. Al. Ko. Re. den: 
ı - OG•terlleoek yerlere teallm ıartly

le 17G ton, 70 ton, 69 ton, 21 ton sığır eU 
paaarlakla atın alınacaktır. Hepalnln mu
hammen bedelt 127600 Ura tik ~mlnatı 
nso liradır. 

Hepatntıı Uı&leal blrdeD yapılacatı gibi 
ayn ayn talip auhurunda ayn ayn lhaleal 
yapıl~tır. fartnameal her a11n komla -
7onc!& görfileblllr. Pazarhtı 8. 1. 9U cuma 
gttııU 1a11t 11 de Gelibolu Bola.yır Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. (8991) 18964 

Mut&biye alınacak 
KoD)'a BL AL Ko. Ra. den: 

1 - Askeri ihtiyaç için &§&#lda cına ve 
mlkdan yasılı 7 kalem mutablye puarlık 
81 reUyle ııatuı alınacaktır. 

2 - Şeraiti Konyada Sa. Al. Ko. dan ve
rllmelı:tedlr. 

a - Puarhtı 30.12.940 gUııü saat 14 te 
Koııya SL Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Paaarlıtından sonra takarrür ede
cek fl)>&t tlzerlDdtD yQade 1~ teminat alı· 
nacaktır. (8992) 
Adet C1nat 

200 Tavl• heJatı 
2000 Yem torbuı yerli 
2000 İp yular ballı.tı 1erli 
2000 . İp yular aaplı 
115()() cuı 

1!500 Belleme 
lfiOO Kol&D 

18963 

Keçe almacak 
•enntı olmalan. (1878) 18861 Afyon 8&. AL Ko. ıw. dn: 

· A. LEVAZIM A.MlRLICI 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirlllf SabD Alms 

Komtayonundan: 
l - Beher ktl011Una tahmin edilen fiya

ta • kurut 16 auıtlm olu aooo ton arpa 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

: - Pazarhtı ber sUn Ankara LT. A. 
SL AL Ko. da yapılacaktır. 

1 - 300 tondan ...aı olmamak bere 
ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. 

' - Arpalar dökllaı ballDd• Ankara ve 
civar ıataııyonlarda teallm alınır. 

G - 1000 ton tçln kati teminat 212!50 li
ra ve 300 tonun kati teminat mlkdan 
2813 llra olup evsaf ve ıartnamesl 960 ku
l'Ufa komisyondan alınır. 

6 - Taltplertn beı gUn Ankara Lv. A. 
sa. Al Ko na mUracaatıan. 182721 18243 

Muhtelif malzeme alınacak 
Ankara Lv. Amlrlll't SL Al. Ko. Jan: 
Evll&f ve ıartnamesl Ko. da ~nr. 

Aıqıda cim ve mlkdarları yazılı malze -
me satın alınacaktır.•Pazarhtı 1.1.941 gU
nU saat 15 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Tallplerln yüade 18 temlnat
larlyle blrllkte Ko. na müracaatları. 
Adet 
12 

2 
10 
2 
2 
1 
6 
a 

Gardrop hutanedekl nümuneal sf bl 
Cevla orta maaa 
Komodin 
Paravana 
ca.mıı dolap 
Kütüphane 
Portmanto 
Cnta msara tabluı 18837 

Muhtelif qya alınacak 
Aiıkara Lv. Amlrllfl SL Al. Ko. daa: 
G kalem mefrutat pazarlıkla ntın alı -

nacaktır. Taliplerin 1.1.941 sUnU saat 15,30 
da yUMe ıs temınaUartyle birlikte Anka
ra Lv. A. 8&. Al. Ko. na mUraoaatıan. 
Adet 
eo 

& -L- '--- al k 1 - Beberlllla tümill edlleıa becleU 680 1 
Armull avyuuau lllllCll kurulta '°°° adet bcı9 kom!Qonükl ev- a 

Perde korntı. tW tatorlyle beraber 
180X210 hutanedekl nUmuneal gibi 
Pupu 
Demir bOyUk J>UPU 
Metre a41 yol keo•al 
Halı 28 metre murabbaı 

l•mlr LY. A. Sa. Al. Ko. Rs. dea : ll&f ve ,.ralUne söre pazarlıkla aatm alına l50 

ı- Bebll'i aekıen lira tahmin edilcıı 500 caktır. 
takım slft atlı nakliye arıbuı kowuanı ta- a - toOO keçenin muJıammq ~eli 
ehhldtln& lfa edemeyen mllteabbit nam ve 19200 lira kaU temtııatı puarlıkta takar
huabma puarlıkla yapılan ebiltıneabıde rıı. edlleoell bedelin yUMe 16 DlsbetlDde .. 

l•••ttldı~. 
tali• ı& ..,.,...._ ....,.ı• IClll9/Mo pa.. a - Puarlık 1u.Hı ..ıı sQDO au.t ıe 
..neti lllıl ... t 15,39 da bnıir'de kıtlada da AfJOn aa. AL Ko. da )'&pllacaktlr. 
J,y, A. Be. AL Ko. da yap_ıl_ıc~a_ktt_r._~_,,. . .,..... r~eı:Wı ~8'--V F~ ~~-
._ • .,..... ............ tatut ... ~- cdr'" stlialerlnda .... 

'1lft Uradır. her s\lJı Meal ll&JIWl'Dda YI pWrlıla 11-
3- Teminatı m11ftJrlrate üça11 SoOG 11- ttr6k ecleeeklerha ta)'lll edilen sQn ve • • 

radır. atte Ko. n ıııUneaatlan. <8"8> 18986 

4- lartıwani n ııtmunul ıto. ela 15-
llleblllr. . 

5- !ateldllerln lrananf veslkalın ve te
alnatl 9Nftılrkatalarl)'le birlikte 'KQ. na 
atlracaatlan. (iNi) ı8gıao 

Sıla' eti alınacak 
QeneJılrale 8L AL Ko. Re. : 
ı - .ukert fhtı;,ao totn &l&lıda efDll, 

adktlrl 1Ullı blı blem llllntl kçab 
Ml't ~e aba •h•uüm. 

J - Jfnbuuatsı bl4eJl bl-.nda _..... 
rtımtfUr. 

a - lbalMI ao. u. "° ~ ,ean 
aat U dl Qanaklr.alt ... AL Ko. da ,apı. 
Jacaktır. 

' - Taltplertıı ihaleden im saat evel te
minat akoelerl olan 8628 liradır. 

t.teldUertıı ihale kanununun 1-1 tnlld
delerlndeld Yeulk il• birlikte komlayona 
mtlraoaatlan. 

Clul 1 Bıln'etl, mf1rtan : 2S.000, :ar. .. 
4Wl 1 ~ JıL teminatı : M2G. 

Arpa ve aaire alınacak 
sıırt 8&. Al. Ko. Ra. den: 

1 - .Ukert lhU1aç için 210 ton arpa ''9 
10 taa 1n1ru tuulye 'N 11 ton Rbun utan 
alınacaktır. bteklllerln 22.1.1941 tarlldla
de Sa. Al. Ko. na mllracaatıarı. (899') 

ıan 

Sıiır eti a:lmacak 
Oanakkale SL AL JCo. ili. ı 
l - Talımlnaa beher lsllosu 81 kanattan 

10.000 kilo flla...U p..ublda ve mub•elc 
Ue satua üm9CUtır. 
1- Jluhaaııo4!1t bodell 16.IOO Ura 1111J•Q.. 

kat temlnab 1887 lira llO kuruştur. 
Şartnamell komla;yondan •erllmefrtedlr. 
• - hıeled 80. 11. 11•0 p ... rtuı glııll ... 

.t 16.80 da CaıaaUü Sa. Al Ko. ela ,..,.,. 
lacaktır. 

6 - tsteldller meak6r s&n ve 1&&t H .. 
baallrona mtıraaaatlan. (ltllS) 181168 

Kundura almaaık 

1 
(8881) 11841 

Bezir yaiı alınacak 
Anbra Lv. Amirlili S.. Al. Ko. daa : 
ıo Teaeh bnlr 1&lı utm alınacaktır. 

Taliplerin aı/ıs/940 cilnl ... t ıs ele J1b
ae 15 teminattan ile birlikte Ankara LY. 
A. .. iif cu 

(1161) 11872 

Bir tornacı almacak 
Ankara Lv. A.mlrllfl Sa. Al. Ko. dan: 
Cebeci huıtaneat !Çin 3 lira yevmiye ile 

bir tornacı alınacaktır. 
Taliplerin hllaoUhal ve aanat veetk41 .. 

rtrle birlikte hutaneye mUracaaUan. 
(89&1) 18983 

Muhtelil etJ& alınacak 
Aalrara Lv. Amlrlltl Sa. AL Ko. dUl: 
l mua 2 duaya dolabı t koltuk 1 kan&

.. Ye t UDdalye •tın aıın8caırtır. 
Tallplertıı 1.1.941 sQntl M&t ıs te 70> 

de 11 temlnatlarlyle birlikte .Ankara LY. 
A. la. Al. Ko. na mOracaatıan. (8981) 

18964 

AJDpul alınacak 
Ankara Lv. Amlrllff Sa. Al. Ko. dan: 
Adet Kumluk 

1ll lG 

'° 25 
30 
ıa 100 
Yukarıda yasılı dört kalem ampul u

tm aluıaoaktır. İ•teklllerln ekalltmeslne 
lftlrAk etmek Uaere 80.12.940 sQntl eaaıt 

K1.71erl SL AL Ko. 1la. 1 ıa te Allkan L•. A.. il&. Al. Ko. Da mllra-
1 - IOOO çift kundura alınacakbr. Mu- eutıan. (llU) !89M 

(IN8) 18939 

Unalmaak 
Çualrble Sa. AL Xo. Rs. ı 
J - Aslrell IJıtly~ için beher kUOIUDllll 

...._mea bedeli 20 kurut olan 90.000 Ura 
tatumda JOO ton un '- 1. Hl cumartell si
ne ... 11 de puarlıkla alınacaktır. 

t - Kati temlnab 8000 liradır. Enaf ,.. 
tartnua ....... sin komls;yonda g6rOlebtDr. 

8 - Ltelduertn meskdr stn •e saatte ~ 
ukı.le S.. AL Ko. na gelmelerL 

(89815) 189118 

hammen bedeli H.000 ttracbr. tık temlnab Muhtelif sebze ve WN almaoak 
1900 liradır. Ankara LY. Amlrutt la. Al. Ka. dan: 
1- Kapalı sarna ek.ntmeel H. 1. Hl çar- C1nal Kilo 

tamba rtınO 1&&t il te 1apdac:aktır. Elma 100 
8 - İlteklllerln teklif meltupl&nm •fili Armut l50 

sin -.e 1&&t 111 fe kadar lı:omlqona •ermlt Içaııak ıao 
balunacaldardır. Pırua 800 

6 - Sartnamesl her rtın latanbuJ, Ankan Lalıııa IOO 
LY. A. ilklerin Sa. Al. Ko. c!& görOlebUlr. Limon ll50 

(811118) 189611 Portakal l500 

Un alınacak Un alınacalı Yukarıda olu " mtllclarlan yuıh 'I 
kalem yiyecek paqrhkla •tın aıuıaoak-

mırt la. AL Ko. Ra. den:· Ça11akkale Sa. Al. Xo. ita. ı tır. Tallplertıı 80.12.940 gttııU aaa.t lG te 
1 - A111st lht17~ totn kapalı zarfla 1 - Tahminen beher kDosu 10 kunttan yüade 15 temlnaUarlyle birlikte Ankara 

mbü...,. aumuıua 100 ton askeri ev..ı- 250.000 kilo ıın paz•rhkla .. b.. alnıuaktır. ı,y, .A. ........ lto. .. llluneaatl&n. 

ta - ihale ibO talip 9llJıur etmedtliD- ı - Mulı&ınm~ bedeli ll0.000 Ura munt- (19118) 11111 
dla ldO .,,.ıı llumaa 40 ıaca !Mddul kat teminatı 17'110 Ura. Şartnamell konall-
mucllılw puarlık1a lhalut tere edilmek 1ond&Q TI:rUoıcktedlr. Pirinç uau almecak 
.... aı.Nl OUl&ID'ba sQJıa IUt 10 a 1 - İhaleli 90. 11. HO pasarıe.t rtaııtı M- 4üva LY. 41Dlr'Ull Sa. AI. Ko. dUl: 
...._ u..aaı.,tar. (IMe) 1INI at 111 te Çanakkale SL AL JCo. da rapda- liOO ldlo plrlııç unu taba tJ•aaoaktır. 

11...lt..I ... a''""'"2c-L caktır. Tallplwta AOnıwleıUl• blrUJJte 11).12.940 

mlQODca yapılacaktır. Ebiltıne Pr1DI • 
mesi ve bwıı mUtefcrri eYrak Zoı:ıpldak 
nafıa mlldlirliliilnde sörlilebllir. 

Muvakkat teminat •1557,50" liradır. 
lıin bedeli 20768 lira 67 kurut olqp lı

tlhkaklar ZoD1Uldak mal sandıiındaıı ve • 
rllecektir. 

Eksiltmeye clrmek iati1aılerin ihale 
dniinden en as llç cüıı evel Zonpldak vi
lt7etlııe müracaat ederek viıt,et maka • 
111111dan alınmıı mllteabhitllk ehliyet vesi
lrHIJt. ticaret odatmda11 ba ,.ı içinde • -
lmmrt vnika ve mavakkat teminatlan ile 
birlikte teklif ıarflannı ihale saatinden 
bir saat evellne kadar komisyon reiıliğine 
makbuz mukabilinde tt'Vdi eylemeleri ilin 
olunur. (11841/8l95) 18774 

Elektrik, au ve aair te.iaat 
yaptınlacak 

Ka;rseri Belediye Reiıliiinden : 
ı - Ka;rseri'de ;yaptmlm11 olan mez -

babanın .. H883" Ura be4ell kqiOI au, e -

Ekllltmeye strmelı: laUyen mOtealllılt
lerln 940 NDeal ttcaret odaaı YUllraaln 
,,. aegart on btıı liralık lııtaat veya tad1 -
IA.tı fenni ıarqwrınlne uysun olarak 7Q
tıldanna dair veelkalarlyle birlikte bam! 
ihale sQnUnden bet sün neline kadar Ya
kıtlar lııp.at mUdUrlUtüne müracaat ede
rek ehliyet vulkalan almaları Y• ( d) 

kunıt bedel mukablllnde verilecek prtna
meler, proje slbl evrak ile latedlklerl ~ 
IQmatı almaları ve llA.n edilen lhllle tari
hinde yüzde yedi buçuktan (720) lira 
146) kuİ-ut muvakkat teminat paralarlyle 
thllle komisyonuna müracaat eylemeleri 
llln olunur. (8932) 18911 

ADLiYE VEKALETi 

lektrik ve tltlmıe tesisatı kapalı zarf usu- Kiralık büfe · 
liyle ekıUtmeJ'• vasedUmlı Y• bedeli be • Adliye Veklletlnden : 
lediJ'eler bınkatını bloke edilmi,tir • Vekllet memurlarmı resmi mesai saat-

2 - İhale: 8/1(941 Çlflamba ııünti lerl haricinde 1artnamni mucibince kaine, 
Kayseri belediye encümeninde saat 16 da ça,., limonata gibi meşrubat atmalı llaere 
icra kılınacaktır. Vekilet binasının bodrum katında bir oda 

s - Muvakkat teminat Nı716 lira 23 bir ıene miiddetle ve arttırma usullylı ld-
kurut" olup )Jıtl teminat bunun iki mi• - ra,. verilecektir. Arttırma 28/121940 cu • 
Hdlr. mırtesi giinii saat 10 dadır. 

4 - İtba teıisata alt proje, keşif ve Bir ıenelik tahmin bedeli icen 96 llra-
tartnameler Aııkarı'da lfafı• Vtıklleti 1'•- oır. Muvakkat teminat 720 kuruıtur. tı -
pı itleri miidilrlüiii ve lstaabul'da beledi- teklilerin muvakkat teminatının veme 
ye fen müdiirlfllüne cönderilmit olduğun- mıkbuzlyle birlikte ihale ctinll n saatinde 
dan istekliler müracaatla mütalea n mı - levazım ve daire müd\lrlüiil odasında te-
Ulmat alabilirler. •ekkül eden lromiıyona müracaat etmeleri. 

5 _: •490 numar•lı kanwıun s• iaci (8704) 11171 
maddesi tarifatı dairesinde ihzar edile -
cek zarflar eksiltmeyi açma nıtinden bir --------------
saat eveline kadar •ıra numaralı makbuz- DEVLET ORMAN iSLETMESi 
lar mukabilinde belediye reisliiine tevdi 
edilecek ve ba 1&atten .anra relecek zarf- Sablık çam ye köknar tomruju 
lar kabul cdilmlyecektir. Poıtada vaki re-
cilmıeler nazıra alınmaz. Devlet Orman İlletmeat Revir Amlrll-

6 - Taliplerin o etin ve saatte beledi- tinden: 
,.. eııcilmeaiııı ve fazla i11hıt almak iıti- 1 - Bolu Hanyert deposunda lstffte 
1enlerin bel"ecliJe batkltipliiine miiraca - mevcut 4 adet mı.ı&dut l,272 u:a. çanı tom
atları nan olunar. (ı203l/8go3) 11884 rutu ve 3291 adet muadlll 1586/992 ıo 

T amiral yaptınlacak 
kölı:nar tomrukları açık arttırma ile satı -
laoaktır. 

Tokat Nafıa MUcfürlutUnden: 1 - Tomrukların aynca bat kesme pay
l:rbaa lı:azuı hUkUmet koııa#ımn 1800 lan mevcut ve kabuklan ao)'UlmUf olup 

llralık bedeli keflfll tamiratına alt taııat- hacim kabukwa orta kutur Usertnden he • 
ab muvuenel umumlyeden Yerilmek Q. eaplanmııtır. 
sere SU2.940 tarihinden lUbaren 1G gUa 8 - Tomruklara alt aatıı prtaamea 
ıalkldetl• acılı: eluıtltmqe Jcoıuıbmlltur. Bolu Cll'lll&D dal....ınden •• Bolu deflet 1f. 

tb&ıe 7.1.Hl lalı sUnU aaa.t oıı dörtte. letmesi revir lmirliiindeıı istenebilir • 
~et ~ıa ~al b~da teaekkUl e- ' - Cam tomrukları~11 beher 143. nm 
deeell llOlllllG'ea ~ ~...,..,_ ............ ......_ D llN • - qla 
lateklllerln ytlzde )'edl buQUk Dlabettnde Kölmar tomruklarmın beher ın. nuı mu
muvakkat temlnaUartyle birlikte kanunen hammen bedeli 11 lira M lruruftur. 
verllmeel loap edea veeafkle mezkar gün- G - lıteklllerln yüzde 7,G muvakkat te-
de komlsyoııa mllracaatlan lll.ıı olunur. mlnatla 30.12.940 pazarteat gllnU aaa.t 15 

18973 te Bolu'cJ.ıd devlet ltletrneal ievtr irıılrll· 
--------------- fi biııası~a , müracaatlın. (8137) 18111 

Ankara ı. ol Sulh Hukuk Hlldmllilndenı 

Anlı:ara Yenltehlr'de Malterıe Onur 101ra1r 
No. a de İnıaO Brgtıuı ı 

ASKER) F ABRIKALAR 

62,000 kilo 11p eti almacak · Posta .e Telgraf idaresi vekili awlı:at Sa
im Don tarafından aleyhlnlııe açılan 1 T lira 
18 JCr. alacak d&Y~ndan dola;rı Dinen tebut Kınldıale Aalcerl l'abrtlralal' Or. Ktlo 
edilen davetlTe " gıyap karan tlnrlııe dQrlUIQ Batnı .Uma Konıı.,~: 
m&hkemqe gelmedljtnls " bir nkll dahi • Tahmin edllq Meleli (1Gl500) Ura olan 
ghdernıeditlnlııtlell lflJ'&'IMn.W J'&pıılan du- 12000 ldlo aıtır eU Kınlı:kale pup mQ 
rutma neticesinde 1nuln\r ı f Ura 18 Iİurufllft dOrlOto Mnuında mllteıekldl Atın alma 
tall•Uble Poıta •e Telpaf ld•IUi•• Yeril- kom18yonunca 6.1.941 nlı sttııU aaat. 15 te 
mealne 1'. ıo. HO tarihinde karar •erUmlt lı:apalı Al'fl• ihale edilecektir, JDU• defa. 
..: henls lhmetglltınıs tu.JY8n etmemiş ~ ten alınmayıp peyderpey f8l'lllıunealne P 
4uitun4an k«"YflTet U&nen tebllt olunur. re alıaacaktır. eartn&me PIU'UIZdır. Ku 

vakkat teminat (1162) lira (l50) lturuttur 

TORK HAVA KURUMU 
Teklif mektuplarını meaker ıtınde aaat 
1' e kadar komla)'oua vermeıan. (170'1) 

ıUoı 

J.- llllubakada muvaffak olanların ld .. 
renin teklif edeceti yerlerde memurlJ'et 
kabul etmeleri ıarttır. 
1- Müsabakada muvaffak olanlara 9651 

•1'111 kana hllkmilne söre (10) lira maq 
,,.,.. 40-50 lira Ucret verilecektir. • 

4- idare dallllindeıı miiubaU,. lttirlk 
edecek bat bqbakıcı. bat mlveul Ye ba. 
lncı n mheullerin 30 ,.,mdan evel lct.
Rfe lntlup etmıı olmalın prttır. 

5- idare bariclndea mllsabaka,. cirme1r 
l1tlyenlerle halen idare dahilinde balunaa 
anıYıkbt memur, muftlrkat bllncı Yemle 
vesslleri11 711 a&J'ıb memurin bınmaıı dar. 
dllncll maddnindeld prtlan haiz olmaları 
ve devlet lmtihııım• Ulr def• almacalı:lana 
SO ,.11111 ~ememlı balımmalan llmndn. 

6- Halen idarede mllltthdem ol&nlircld 
mii•bakı,. cirmek lltlreııler 30. 12. Mt 
pazartesi akşamına kadar ,.ınız bir dilelıı
çl ile ve idare haricinden cirmek istı,..._ 
Jer de )'(ne mez1ı6r tarib akpmına kadar 
dilek'• •• ""8ln mllıbitelerile birlikte 
lmtihularm len olunac•tı P. T. T. mo. 
kes mldlirHlklerlne müracaat edecekler • 
dlr. 

7- Mllsebake Tllbet P. T-. T. merkes 
mldilrli1klerlnde muhıbereden 2. 1. 941 

perftlmbe a11nU saat 9 da ve umumi btlst
lerden 3. t. 941 cuma cünii uat 9 da yap .. 

lacaktır. (1274) 18253 

Guoil alınacak 
P. T, T, Umrım Jliidllrliiliindea : 
l- idare lbtl:racı isill IO ton gazoil Q. 

pah zarfla ebiltme1e çıkarılmı1tır. 
2-- Muhammen bedel (IO 800), -•alto 

kat teaılHt (750) lira ohap eksiltmesi 4. 
İklnciklnu11 941 çuaıarteal dntl IUt (11) 
de Ankara'da Evkaf ıpartmaıwıdaki P. T. 
T. Umum Müdiirllik utm alma komiayo. 
auncla yapılacaktır. 
1- !steklller, muYakkat temlut mak • 

bQzu ve,. banka tfllılnat aektaltile b • 
naat vuailı:I ve tekUfi malıtevi kapab sari 
lanıu o ıthı IHt (10) a ktdar mezlrtr ko
misyona vereceklerdir. 

4 - tırtaameler, Ankara'da P. T. T. ı .. 
"ına, tataüal'da Yeaf VaJf4e 11&•11141 
P. T. T. Ln111ım unint 111beai mildir • 
liiklerinden bedılılz olarak verilecektir. 

(1713) 1'781 

Tel.iz cihuı almaeak 
P. f. T. Uaaıuıa Jfüdiirlü;iiatlııı : 
,_ ,~.,. a.1,.. iti• 4 .,., .... 61 .. 

~alı telsi• alıcısı bpalı urlla eblltmqe 
,ıhrılmqtır. 

a- Jlulıammen bedel (Js.eoo), mİIYai

bt teminat °<a62s) lira olap cbiltııtesl. 
11/ Şubat/ ıg41 •Ilı doil uat (16) da A .. 
bra'd.t ltYia/ Ap. dati P. T. T. Umum 111-
dllrlü utıaalma iomiıyoaıuwlı ,..pılaçd,. 
tır. 

1- lılfellller, ..,.d:ht Hıalut ..ı: . 
..... ,,. .... ,..,.., me~ ....... 

r,,.Jii " ıdlili .,,,,,..., Aıullı mrilUUll 

• .o. ..... <ııJ • w.r ..... ~
r•receilıNlr. 

#'- Şartnameler. Aabrada P. T. T. W. 
razım. lstaabııl'da Yeni Valide Aamnda 
P. T. T. a7ai7at pbea/ mldirlWerind.,, 
(111) ı.,., mrıJtaMl/1111• yerlJ.cfttir. • 

(IHıl) Uf# 

ASKERLiK iŞLERi 

510000 cilt tutkallı makbuz 
butrrılacak 

337 llolamlalua 
Kllmann metre milclbı 48, A:abre Yabacı A9. .. • dea r 

Türk Havı Kuruma Genel Merkez Bat
kanlıtından : 

ı - Genel merkea ihtl,.cı için nilmue 
H tartaameaine .. re •• bpab arf an
Uyle 51.000 cilt tutkallı makbuz basiırıla
oaktır. 

• - Muhammen bedeli 17850, muvakkat 
temlna\I ısae Uretlır. 

S - tbaıe.ı 6. ı. 941 tarihine rasthnıa 
pasaneal sllnil uıt 15 te Ankara'da Tilrls 
bava kuruma 111erkn btııaıındı mtİteşelı:IQJ 
1&tın •ima komlı10BU11da yapd•caktır. 

4 - htekllleriq, kır.nıııun ı ve 3 madd .. 
lerinde J'&Zılı vesika ve teminatlınnı hı\'I 
kapalı v• ıııllhlrlll aarflın111 ihale ıaatla
den bir u't evetine kadar komiıyon. bq. 
lsanbJıaa yermelerl. 51199 

NAFIA VEKALETi 

Mozaylk itleri 

çamlb metre mikabı da il ı - 1. ll&nun M1 tuUab111e uı.rllk a.. 
lir.dan muhtelif ebadcla 10 muıaa• 2.. IDd ...w-.. dre akerllk 

ptma ıtrecek baı.a. U7 D. lüna Ilı 
kalem Ye canan 2380 metre yoklunalm ı. tarilltea ltlluea ,..mca-
•ikibı kerute ahmcak tından ba dolwml9 ti• ••ıı• Jıok -

Asimi Febrik•lar S.. AL Ko. clP : luaaum pJtırabllm..ı ls;la niftll htlTf791 
Tıılunla edilea bedeli (121318) llra olan c~ la- ftl'Cl&r • 

muhtelif ebatta 10 ble111 ,,. cemaa allQ Bt•lnt da4ul bal~ ,.-. 
metre mlklıbı lrereıte askeri fabrlblat a- 1aıulan J'Qllm11&catıwıdua ..,_ cbdam 
mam 111iidtlrJiH merke111tın alm• komis- ohm7aıılarm tlmcllclee tedarik etmeleri. 
10nmıea 6/1/ 941 paz•rtesl cüııll '8Jt 16 2 - Yoklama daleıi ll7l1C& U.. edil .. 
da kapılı zarfla ihale edilecektir. Şartna- eektho, (1199) llUI 
me (8) lira (7) lnınııtw. Muv•kkat te 
mlnat (7319) liradır. Ba lrerestelerl tama Şu"1e d&Ytıt 
men çı,.lı ,am •ermek mümkün elmadıtı Ankara Yabaacı Allserllk fab'ttlntle1u 
talı:dirde kıamen çıralı ve kısmen köknar Li1e •e daha rtlkı.. •ekt.. memaa 
veya tlıJDamn kökner da olabilir. Telıılif olarak aakerlltine kaıtr nrilıalt elan or
mektuplılilll nıesk6r Jiinde uat ıs c kadar ta ebliyetnamelller ı/a. klınuı/141 ta~ 
komiıyona vermeleri •• (88ol) ıllM de hazırlık lntaUDclt nt......t 6-e MYID

Müt•hhit nam ve hesabına &ooo 
adet çah ve 2000 adet huır 

aüpiirte alınacak 
Aa. l'ah. Batın Alma Komlayonmıdall: 

edilecelrlerinden ~ tlally_.DM)'l 1'ais 
ll1e ve J'lk1ek mekte19 men. olarak Aa
lrara'da 1"JJuuan ,.bucılaD JO/H/f40 ta• 
riltlne kadar 111beye mllracaatları lbun • 
dır. Gelmlyelller hakkmda ukerll): im-. 
aaamı lg maddesine ıöre aldlıat JtPl}a • 

....,.._,, u.._ .. • - ıst,klller meskılr gtln " M&t lll - ..n .. o uat H ... .._.. LT A. la. AL Ko 
llil't llL AL Ka. Re. da: .,.. •- "' ' · Nafıa VeklJ ... lnden ı kadar Ko. na ınlrac:ıatları. (8991) 18970 • aıQracaaU~ (llh) 119GT ,.. 

Talunla edilen bedeli (1115()) lira ol18 
l5000 adet qah ve 2000 adet huır e1lp0rp 
ukerl fabrtlcalv wqum mOdUrlutO ~ 
ku u.lın alıaa lı:omtıryonunun 6.1.1"1 ta
rihinde J>Ual'tt8I sQaO aaat H,80 .. aoalc 
eksiltme U• Uml• edllece~tr. l&rtnallWll 
paruqdı•. Xuvllckat tenılDat olu (le) 

~ ilin olwnır. (1117) 11847 

1 - .Aüert Ut~ ıotn 200 ton butc!q 1 - ICutıtmeye konulan lf: Nafıa Ve-
kapalı sarfla mQnakaa,ya konmuttur. WeU blnuıwld lokaata, mutfak ,,. .,._ 

1 - tık teminatı 1880 liradır. Otomobil lastiği alınacak .ıno ..., ........ -. moaQtk lra&Qmuı 
ı _ .,._._.. MIO ~h Jamarnn:M. lfldlr. Tapıq t.aill 

blDCe teklif meJdqplVUP ibate sUnO olan .\lakUft ı..vuım 4JııtrUjl fŞl.tıQ Al- SomlnonulMINa; Keıtt bedeli .113'1 Ura 4' JnırultUl'. 
lt.ı.HI 1tb111 1Uıt 9-da 1.11rt la. AL Ko. .uİt ' 2 _ Ekelltıpe lU.lHl alı sQnD ...,ı hra (ıf) lnanaıtıır. (lise) ılln Ca.UN 'l'apa Si"1H • .,,.,,,,,., .. I 
yereceklerdlr. 2 6X32 411 llltlll ) 16 te Natıa Vek&letl yapı ye imar llltrl llımak'ta haz~ hllktlm Ye taarnıfa 

' - lutumfler ıurt Sa. Al. Ko. d& ı 6x82 to ıa.tll1 > OtobU. ip Xolatıau\al JC. eluıtıtme koıııteyonu oduuı~ ilik eluıQt- 200-300 ton yerli Linten •ltmda bulmwt ti.tl arı•lJl NIJ~ Oskut 
paruıs alıaablllr. (8987) 18980 a ıxa2 dll llftlll ) ıııe aurettıt• 7_.ı .. lktır. pamulu almacak fuulen ıuaı ..,_ btbl.ıe haline na-

l t>Cl2 iç ll.\Ulf ) Kam7on totn 8 - IDmtltme ıartnamut ve buna mi- AQerl l'ab. Babn AL Ko. dua: mına teaclllal defterdaflık lat-~r. 
P"arinç alımcak 2 20 x 800 lo ~ Wenl •VNk cm 1'edl 1ruruf bedel mulralıl- Talmıtıı edilen bedeli (llllOO) llR oıu Tapüa .. ,. ftlmmııyaa ba ,._, icln 41. 

Çanakkale Sa. AL Ko. 1la. ı 1 rad7otör J'ort V. & ip Uııde )'&Pi n imar lflerl elulltme koml9 - 200 - 800 ton )'erli ıtııten paaw&u ukerl l/t4f tarilalnde ~ ıllnll Ptlf ._ 
ı - NOO llUo plrlDc paaarhllla satuı alı- 2 J8 x 400 to ıa.tttt Jonu retaltttndu alıaablltr. fabrilcalar umum mOdOrlqtı aıerlca atın tahkik Is'- ...ıa.nhae sldll~en b9 

peaktar. 1 11X400 dıf l&ltJll Cloot yev ' - ıı:atlı.ttn pbllınek ..... ı.tek· alma komlayoııwıca 1.1.9'1 çarpmlıa ai)lıll _ _. -'•-- , __ ,__ _,.__._.a 
1 - Beher kilon 60 kunttan -~ 1 J02G X '8 dlf ~ Dmdcııp Wertıı llOO- .bel 7b IMıl Uta - 11 - o- aaat 11 te kapalı suf1a ihale edtlecektlr. 1•nıe - 0

- 111 o ıtlal ..._mueıld 
it..wt I0.000 indir. Teml•ıib 1.000 Dracbr. 1 J021X• 1Q 1lltlll Dmalop bls im k1ntl1lk ~ W.lu.t.,,.,,.... 8&rtDalDe (4) Ura (l8) lı:unil Jll1lkalıiUD-. mllbet v..us.JariJle birlikte ,......... ba • 
Jw-l 1. ı. Kl ,,..... gtlntl ~ U .. Tuı.ncs. .... ye lldMlflln JUıJa t ._ oto auıu....a ~ labG .ıı- ıst ,,. ııı. .,. ~ bCr tecrit 111 ,._ de k_.ond&D ftl'IHr. lluvakka& temi- banacak memmiillUIQ Te1& o ""8 kadar 
Cwl'ct'tle a.. AL So. ~ 1.ıaeütır. ı. oacalrtır. ~ _., 'fi ,..mm 141nluOaD a- aat <11'11> Undir. Teldlt mektQplu'lm ÇaJmya Tan licilU MabafıslıilN 111ira-

:.ıı•ıt1....-.illaM1llt11 dl Ko. na m11-~~tTaUplertıı~llJ~,.....!!l!l!!d•~M •• lll~-~l~Pd~•[li•~ft;.:ND~~ .... ~~--~~lt~Allbta~·l'-'u.!Jl ......... ••l!! ... l!!lı:.ln•elııllltmelllldl•~-~-.......:ı.IM•ll!::tmaktr!!!!!ll!lllllsl*~:r.l.llll..U~~UL-..L• ... --~~·aı-.Iİl'•rıriloaa~~-~t-nn"6.L..el~trf---llnma~_.__.•_L..lı..:.:..i:.:. oı.ilr."L~ ((..JllMl>lliill:l:i 

TAPU VE KADASTRO 
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MEVSİMİN EN GÜZEL ÇORBAŞI 

• 

Yaşamak için yemek lazımdır. Ancak; en lruvetli, en ne
fis ve en mükemmel bir gıdayı : 

ÇAPA MARKA Komprime!erinde 
bulursunuz. Besli ve yağlı tavuklardan istihsal edilen Ta. 
vuk suyunu temin etmek zahmetine katlanmadan istediğ!
niz zaman anu 15 lruruş gibi az bir fedakarlıkla elde edebı. 
lirsiniz. 

ÇAPA MARKA Çoıbalık Komprimeleri : 
En iyi cins taze sebze ve hububatla tavuk suyundan ma. 

miil olması itibariyle çok yüksek kalöri ve iştihaaver lezze
ti camidir. Bir tecrübe iddiamızın doğruluğunu isbata kafi 
gelecektir. Her yerde vardır. 8069 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

Müteahhitlerin nazarı dikkatine 
Maliye Vekôletinden : 

Hazine ve merkez muhasebeciliği veznelerinden (5000) lira· 
dan ziyade müteahhit alacakları badema çarşamba günü tediye 
olunacaktır. 

Müteahhit alacaklarına ait ita emirlerinin tediye gününden 
eve[ Divanı Muhasebata vize ettirilmiş olmak şartiyle çartamba 
günü sabah saat dokuzu kırkbeş dakikaya kadar tediye listesine 
ithal edilmek üzere muhasipliklere ibraz ve teslimi lazımdır. 

Tediyenin 25. 12. 940 tarihinden itibaren bu tekilde yapılacağı 
ilan olunıir. (8849) 18870 

Adet Lirahk Lira 

1 2000 

3 1000 

2 750 

4 500 

8 250 

35 100 

2000.-

3000.-

1500.-

2000.-

2000.-

3500.-

80 

300 

50 4000.-

20 -· 6000.-

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnız 
para biriktirmiş olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemiş olursunuz. 
Kcşidclcr: 4 Şubat 2 
Mayıs J A~ustos 3 
İkincitc~rın tırıhlcrın 

de yapılır. 1 
Kumbaralı ve kumbara. 
;ız hesaplarında en az 
:iti lırası bulunanlar 
kurayı dahil edilirler. 

u ı:..: us 27/1271940 

Böbreklerd- idrar Torl>
kadar ,.,lludald hutalaklann 
mikroplarmı kökünden temi"-

lemek için HELMOBLO 
kullanınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin oaiıoma kudretlnl art

tınr. Kadın, erkek idrar zorlukları
nı, eskl ve yeni belıotuklutunu, me
aane iltihabını, bel atrıaını, ıık aık 
idrar bozmak ve bozarken yanmak 
hallerini giderir. Bol idrar temin e
der. İdrarda kumlann, mesanede 
tqladın tqekk:UlUne mani olur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarını
zı temlzl1yerek mavlleştfrlr. 

Sıhat Veka.ıetlnln ruhsatını haiz-
dir. 8346 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

Zayi 
Ankara Elektrik Türk Anonim 

Şirketine ait 457 No.lı bisiklet 
plakası zayi olmuştur. Yenisi alı
nacağından işbu eski plakanın 
hükmü rlmadığı ilan olunur. 

Ankara Palas 
Yılbaşı masaları tamamen 

tutulmuştur. Masa siparişi 
hakkında zahmet buyuru) -
maması rica olunur. 5141 

Toplantıya davet 
Teknik Okulu Mezunları Bir • 

liğinden : 
Nlzamnamemlztn 23 UncU maddesi 

mucibince birliğimiz senlik toplantısını 

12. ı. 941 tarihine mUsadit paa.zr günü sa
at 14. te belediye karşısında Kınacı Han 
31 numaralı birlik odasında yapacağın
dan sayın üyelerin toplantıya gelmeleri ri-
ca olunur. 3369 

.J 1111111 Her cins 1111111 L. 
ALFİ akkümülAtörlert ve plAka- : 

: lan ve itfaiye bez hortumları gel- : 
mtotır. Mllracaat yeri Ankara Ban- : 

: kalar caddesi Çlçlnyurd sokak Ana- : 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
PEŞiN PARA VE AÇIK ARTIRMA iLE 27. lZ. 1940 CUMA GONO SATILACAK EMLAK 

Ma Panel ıı...ıı.. 

Eıu No. Semti n clnıl 

954 Apğı Ayrancı, harap bal 
MI. 

1017 19 5745 

955 A1ağı Ayrancı, evli bağın llç 1017 23 0320 
hissede bir hissesi 

1023 Anafartalarda Tahtakala ıo- 38 18 78 
kak arsa 

108d Orta Ayrancı, arsa 

1165 
1204 

1243 

Danlşınend mevkii, boz tarla 
Yusuf Abbas mahalleıi, Ara· 
!ık sokak, bahçeli ahşap evin 
144/192 hissesi 
Etlik, İncirlik, arsa 

1244 Etlik, İncirlik, tarla 

1245 Etlik, Kuyuyazısı, arsa 
1246 Etlik, Kuyuyazısı, Arsa 

543 86 255 

1891 

408 

2 27960 

8 - 206 

1793 1 1327 

1794 8 

1763 35 

1763 33 

9100 

1490 

5090 

İZAHAT 
8819 1723,80 Orta Ayrancı yolu ile derenin orta0 

11nda .,,. Şefika bağının timalindedir 
2140 429,20 Hl11edarı Muıtafa variıleridir 

1170 234,- Tayyar zade Raıld'in 59, Hllseyin Er· 
güner'ln 45 No.lu dllkkanının önünde· 
dlr 

510 102,- Franııa ıefaretl binasının arka yan 
tarafına düıen barakanın önilndedir. 

1398 279,60 Eakl Erkinıharblye yolu ilzerindedir 
600 120,- Harap dört oda va mutfak, bodrum ve 

ayludan lbareftlr. 

531 106,20 İncirlik yolunda, Etlik asfaltındah 
takriben 100 metre sol taraftadır. 

4550 910.- Muhacir lbrahlm'!n bağının garblnde, 
• Bekir Salklr'in işgalindedir. 

149 29,80 Üzerinde odacı Hilseyin'ln evi varda 
611 122,20 35 panelin yanındadır. 

PEŞiN PARA VE AÇIK ARTIRMA iLE 3. 1. 1941 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

1247 Etlik, Kuyuyazısı, tarla 1763 

1248 Etlik, Kuyuyazısı, tarla 1763 

12~ Etlik, Kuyuyazısı, tarla 1763 

1250 Etlik, Kuvuyazısı, tarla 1763 

1251 Etlik, Kuyuyazısı, tarla 1763 

1256 Yukarı İncirlik, tarla 1785 

1258 Etlik. Ayvalı, tarla 1759 

1259 Etli!<, Ayvalı, tarla 1759 

1262 Yukarı Ayvalı mevkii tarla 1759 

1263 Aşağı Ayvalı, tarla 1759 

1139 Etlik, Yukarı Kuyuyazısında. 1761 
bağ yeri 

34 6120 

32 15815 

30 28150 

29 2615 

27 101120 

8 3140 

1 2570 

2 15195 

34 3200 

32 1891 

16 5305 

184 

316 

563 

52 

1011 

314 

257 

1520 

160 

189 

796 

36,80 Osman oğlu Neclp'ln ltgallndekl ya
rin yanındadır. 

63,20 Osman oğlu Neclp'ln işgalindeki ye
rin önündedir 

112,60 Su deposu civarındaki kayalığın al
tındadır 

10,40 Su deposu civarındaki kayalığın al
tındadır 

202,20 Tepenin garbe nazır cephesinde ka
yalık arazidir 

62,80 Baiı;cılar yolunda Şerafettin Atman'ııı 
evinin garbindcdir 

51,40 Hayat su deposuna giden yol ile dere
nin birleştiği köşededir 

304,- Hayat su deposuna giden yolun sa• 
ğında ve Abdurrahman Çelik'in iıga• 
!indedir 

32,- Hacı Ahmet Dayının bağının bitişi• 
ltindedir 

37,80 Ekmekçi İbrahim bağının altında ve 
dere içinde Kasap Hacı Abdullah iıı
galindedir 

159,20 Şeker Hafız'ın Ahmet'in bağının ya
nındadır 

1 - Yukarıda izahatı yazılı emlak, peşin para ve açık artırma ile ve dellaliyesi müşteriye ait olmak üzere oa
tılıktır. 

• 2 - Artırmıya iştirak edeceklerden mühür kullananların mühürlerini notrrden tasdik ettirmeleri, ve m!lıaye
de esnasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin teminatlarını nisbet dairesinde tezyit 
eylemeleri lazımdır. 

3 - İhale, yukarıda gösterilen tarihlerde ve saat on dörtte Bankamız satış komisyonunda yapılacaktır. İa
teklilerin o gün teminat akçesi, hüviyet<Üzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Emlik ıerv!slne mUdacaatları. 18761 

: dolu han No. 2 Alt Rıza Gebzeli Te- : -------------------------------------------------
lefon. 1297. 5159 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Halk Musiki Cemiyetinden : 

Ankara 4 Uncu İcra A'lemurlutundan: 

Ankarada Gökçeo,ıtlu mahalleslndeq 
Sanayi caddesinde 2 nun1arada Emln BU 

lent tarafına 

..ııııııııııı ı ı ıııı ıı ıı ı ıı ı ııı ı ıııııııııı ı ııııııııııı ı ııııııııı ı ı ııı ı ı ı ıııııııııı ı ı a. -= ---Umumi H eyet Toplantısı --
Ankara P. T. T . idaresine bakiye 27 lt

ra 63 kuruşun öd nmesi için dalrenılzln 
936/ 2137 sayılı dosyasiyle namınıza çıkaİdare heyet! seçimi için 3.1.941 cuma 
rılan ödem emrine verilen meşruhatta esgünU saat (20) de cemiyet merkezinde u-

Ruzname = = 
KÜÇÜK EVLER YAPI KOOPERATiFiNDEN ı 

= 1 -----17/12/1940 tarihli ULUS gazetesinde ilan edildiği ve bütün ortak- : 

1 ~ d • 0 ki adı'esinlzden çıkmıı olduuğnuz ve evel-mumt toplantı yapı aca6ın an sayın cı.z -. b 
= -- !ara gönderilen 18/12/1940 tarihli mektupla da bildirildiği üzere, S 

fevkalade umumi heyet, Halkevinde 19/1/1941 pazar günil ıaat 10 5 
da içtima edeceğinden 26/12/1940 tarihli ULUS gazetesinde intitar 

ıann teırtflerl rica olunur. 5160 

AT~~~~lnl ~l~rK~l~esl 1 
Hal karşısı taş merdivenler 10 No. 
ya nakletmiştir. 

Burhanettin Yurtseven 

..ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - ----
= 
= = 
= --

"YENİ GİŞE,, 
= Yeni piyango blletler1nlzt 

Bamanpa.z.a.rı otobU• duratı karşı- _ 
ıında yeni açılan glıeml~den alınız : 

YENi iŞ YENi ŞANS 
getirebilir 

Zekiye Güven 
= = 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl"' 

MÜJDE 
Hakiki kırmızı kalkalı 

Meşhur 

TİKU 
isimli 

KURTULUŞ 
Dolma kalemleri gelmiıtir 

Fiyatı her yerde 

450 kuruştur. 8068 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 696~ 
lmti yaz sahibi 
lıkender Artun 

Umumı Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müeueae Müdürü Naıit Uluğ 

ULUS Buımevl ANKARA 

ce namınıza u adresle tebligat yapıldığ"ı = 
halde adresi değiştirmenizden icra daire-

= ---= eden i!an tarihi bu suretle tavzih ve taıhih olunur. -= lDARE MECLİSİ ---
ainl habı>rdar etmemiş olmanıza binaen 
hukuk usulil M. kanununun 143 üncU mad
desJ hllkmUne tevfikan tebligatın 15 gün 
mehille tıAnen ifasına karar verilmiştir. 

İşbu müddetin hitamından itibaren 10 
gün içinde yukarıda numarası yazılı dos
yamıza mal beyanında bulunmanız, borcu 
ödemiş ve yahut blr diyeceğiniz varsa ge
ne bu müddet zarfında §lfahen veya tah -
rtren bildirmeniz ıa.zımdır. Bulunmadığı 

nız takdirde hukukt ve cezat takibata de
vam olunacağı HA.nen tebliğ olunur. 

.,111111 11 1111111 111 111111111111 111111111111111111111111111 11111111111111111111111;: 

Anka~a icra Hakimliğinden : Cıfır tarafından açılan istihkak davuı 
neticesinde Fatmaya tebligat ifa edilme -

Ankara.da mukim Erzurumun Yonca diğinden ili.nen tebUgat lcraaına ve duruı
mahallesinden Mu.atala kızı Fatma &ley
hine Ankara'nın Altındağ mahallesinde 
897 No. lu evde mukim HU.seytn otlu Hacı 

ma.nın 15.1.941 ıaat 10 talikine karar ve -
rilmlı olduğunda.ıı tebliğ makamına kaim 
olmak Uzere Uln olunur. Gl~ 

Bakır mutbak edevatı ahnacak 
İstanbul Jandarma Satın Alma KomI.avonnnrlan: 

Mlkdarı 

adet 

{8 
30 

1020 
12 
12 
6 

438 
12 
12 
12 

q500 
4800 

nıalzeınnin nevi 

bUyUk ka.za.n (kapağiyle beraber) 
kUçUk kazan (kapattyle beraber) 

karavana 
bUyUk tava 
kevgir 
tepsi 

kapaklı bakraç 
saplı 

saplı ıUzgeo 

kepçe 

bakır yemek tabafı 
bakır çorba tası 

Bir adedinin 11ikletl 
asgari 

kilo 
55.500 
14 

A.zaml 

ktıo 

60000 
15 

Kısım yekQnu 
2.500 2.800 
3.200 3.500 
6.500 7 
1.8W 1.•00 
Kıaım yekOnu 
o 4.200 
2,900 3 

2 2.100 
2 2.100 

K111ım yekOnu 
NUmuneal ıtkletinde 
NUmunesı stkletınde 

Kısım yekOnu 

Azami olkletlre göre 
muhammen bedel 

Lira Ku. 
6808 00 

900 00 
6708 00 
5712 00 

77 70 
188 00 

17 64 
5975 34 
3384 81 

66 53 
47 88 
47 ıs 

M45 40 
4320 00 
lHO 00 

tık 
tenunatı 

Lira Ku. 
435 60 

67 50 
eoa 10 

428 40 
6 

12 
1 

H8 
2113 

4 
3 
8 

5760 00 

265 
824 
108 
482 

83 
60 
83 
1$ 
81 
93 
60 
60 
98 
00 
00 
00 

Hepşln! nyekQnu 21988 74 1649 18 
ı - Yukarda mikdarları ve cinsleri ve tahmin bedelleri ile ilk teminatları yazılı on lkf kalem bakır mutbah edevatı 

Taksim Ayaspaşa'da Jandarma Mıntaka Komutanlığı binasındaki komisyonumuzda 7/ikinciklnun/g4ı ıah ıünü aaat on beıte 
kapalı zarf eksiltmesiyle ıatın alınacaktır. 

2 - Hepsinin bir istekliye ihalesi caiz olduitı gibi şart k3ğıdındaki izahat veçhite muhtelif kalemlerinin ayn ayn dört 
=stekliye ihalesi de caiz olan bu malzemenin 3art kiğı.dı ve nümuneleri komisyonumuzda her rün ıörülebilir. Ve :ıart klfıdı 
~arasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin talip olabilecekleri kısımlara ait ve İstanbul levazım amirlili muhasebecilitine yatıracakları ilk temi -
rıat makbuz veya banka kefalet mektubu ve şart k5.fıdında yazılı sair betıeleri de havi teklif zarflarını eksiltme saatinden 
bir saat eveline kadar komisyonumuzda bulundurmaları. (ı 1967/8836) 18852 

YENİ Sinemada 
Bugün bu gece 

Balalayka'dan sonra mevsimin 
kinci muvaffakiyeti, büyük 

raibet kazanan 

Seven kadın 
>ynıyanJar: 

IIEDYLAM AR - ROBERT 
TAY LOR 

)eanılar: 14,30 • 16,30 • 18,30 
cec• •J de 

HALK Sinemasında 
BugUn bu gece 

Yı ldız Sultan 
• 

Türkçe ıözlü arapça şarkılı 

Oynuyanlar 

Abdülgani Esseyid - Necat Ali 

Seanslar: 14.30 • 16.80 - 18.SO 

gece 21 de 

Saatı 12.15 de ucuı matine 

BİR GECELİK SEVGİLİ 

SUS Sinemasında .SOMER Sinemasında 
Buıün bu ıece 

Bayan komşum 
Oyuıyaolar: 

ELV}RE POPESCO • 

Buıiln bu ıece 

TUrkçe filmler ıerisinden 

kahkaha tufanı 

Lorel Hardi Çiae Avcılar 

ANDRE LEFAUR Seanılar 12.10 14.80 · 16.80 

Seanılar: 14 .. ı6 • ı l •ec• 
llCO IO,ŞO da 

18.80 aece 21 de 

İllnten: Şarlo niŞan1Rnıyor 


