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C. H. P. Vilôyet kongresi dün toplandı 
,. 

Mi 111 Şef'in etrafında 
Kongre büyük milli birlik 

ve saygı tezahürleri gösterdi 
• ... ~ ~ · • .· ·~ -c:~r ~· • · ~ . : • .,,: ~ · · · · ·.--, · • .. ~.J-~·-.!...< . ; 

Atatürk'ün Ankara'ya ayak bast1klar1 günün yıldönümü olan dün : 

Kongre azaları Ebedi Şef 'in muvakkat 
kabri önünde tazimle eğildiler 

Kongre malan Aıatürk'ün muvakkat kabri önünde 
tazim vakfesi eanaaında 

C.H.P . .Ankara vllAyetl kongresi diln sabah 
saat onda halkevlnde toplanmıştır. Ticaret 
Yekill '"e lnknra mebusu Mümtaz Ökmen, 
l'ıırtl l\Iıntııka müfettişi B. Esat Uras, .ı\n -
kara vnll ve belediye reisi B. Xe,•znt Tnn -
do~nn, Ankarn ıııelıuslnrı, Parti vildyet ida
re heyı•tl bıılıuı, vllı1yet ve bı-lı-diyt' nı<'rlisi 

ı'h:alııriyle vi!Ayct ve belediye erUnının hıı

zır bulundukları bu toplantıyı açıın Parti vl-
1/lyd lclıırı- heyr.tl rl'bl İhrahim Rauf Ayııt
lı konıı:rr. ddı-p;r.lcrlni aııygı ile sclAııılaıııış 

vı- k«n<lilr.rlnıo ç111ışnınlarımla rnu\·nffnkiyet
lcr teııırnni rylr.ııılştlr. 

Yoklnıııa yııpılnrak hil!On clclegı-lerin p;d
mlş hulunılııkları ıınlnşıldıktan 5onrA riya -
set divanı seçimi ) apılınış \ ' C kon~re rıoisll

~int> ıh·ııkat füıy 'l.lyıa Sıdal. ikinci reisliğe 

doktor Ragıp Tüzün, sekreterliklere Mecdi 
Sadrcttln Sayınım ve doktor Cemal Or &e -
çllml~lercllr. 

Bundan aonra ruznamedekl maddt'lerln 
mUıakereslne geçllmlt ve Tillyet fdare hey.
tinin raporu okunmadan evet rela, kongre 
delegelerinin bUyUk bir ekseriyeti tarafın • 

(Sonu S. inci Hylada) 
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C. H. P. Ankara Vilôyeti kongresi azaları içtima halinde 

Ankara C. H. P. idare Heyeti 
Rei•i Rauf Aycqlı kongreyi 

açarken 

Balıkesir ve Bursa'da 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sular gene birçok 
yerleri isti lô etti 

Hiç bir tarafta nüfusça zayiat yol< 

Manisa - Akhisar arasında tren muvasalaSI kesildi 
Balıkesir, 27 a.a. - İki gUndUr fasıla-ı lere yerleııUrilmlııtır. Nahiye ile her tUrlU 

sız yağmakta olan yağmurlardan vilAye - milnakal!\t kesUmlotır. Şehrimize yanm 
timiz hududundaki birçok nahiye ve köy- ıaat mesafede bulunan Tepecik deresi de 
lerlmlzi sular basmııtır. Diln bu husuııta tqarak sular köprUnUn 11%erlnden • geo
yaptığımız tahkikat& göre, Kepsut'un iki mekte ve vesaiti nakliye tılememektedlr. 
bUyUk çayı tafmıı ve cık! ziraat mektebi Diğer taraftan Surulukla Aksakal ara.
ile nahiye aruındakl arazi kA.mllen eu al- sında Karadere de taımıı ve Manyas ova
tında kalmıııtır. Çayın civarındaki bl!tun ıı ıular altında kalmııtır. Bllhasaa Bulca 
evler tahliye ettlrllmlı ve halk ba,,ka yer- (Soau 6. ıncı sayfada) 

Devlet 
bünyesıiU/e 

Halkın nef'ine ~l~·~ 

ihtisas 
Geçen kongreden beri çok 

mühim işler başarıldı 
Kemal TURAN 

Büyük Millet Meclisinin ruzna
me$İne Ücretli ihtisas mevkilerini 
göa.teren yeni bir layiha girdi, bir
kaç gün içinde müzakeresi yapıla
caktır. Ceçen yılın temmuzunda 
barem esasları kabul edilirken dev· 
let bünyesindeki maa§lı ihtisas mev
ki:leri için ayrı bir cetvel yapılmıf, 
barem kanuniyle neşrolunmu§tu. Bu 
kanundaki bir maddeye nazaran 
"huausi bir meslek bilgisine ve ih
tiaaaa ihtiyaç gösteren,, memuriyet
lere, devlet teıkilatından getirile
cek kimse bulunmadığı takdirde, 
dıiarıdan "bilgi, ihtisas ve tecrübe-
1eriyle mütemayiz,, olanlar tayin 
edilir, bunlara maaı, barem had
leri dııında verilir. 

C. H. P. Vilayet İdare Heyeti raporu samimi 
çalışmaların iftihar veren bir bilançosudur 

Dlln" C.H.P. vl!Ayet idare hı-yt>U kongre
sincle okunan çalışma rnporu, şimdiye kadar 
Ankara vllı\yetinde yapılan çok deterll me -
ııaislnln bir bllAnçoeu idi. Rapor şu suretle 
başlıyordu ı 

"- Snyın arkadaşlar, 

VllAyet idare heyetiniz, dokuzuncu TilA -
yet Parti kongresi delegclerinl sevgf ve say
gı ile acltımlar. 

Kongremirı, bir buçuk ıeneye yakın bir 
zamandanherl devam eden ve bütün dünya
yı lllrsınakta olan Avrupa harbinin lnııan ce
miyeti için mucip oldujtu fııda ve ıstıraplar 
iı;inde çıılışrnalnrına başlnmRktıı<lır. 

Dlinynnın içinde çıılkandıA'ı biiyilk buh -
rıın ve uııııırııl kararsızlık vnziyt>ti karşısın -
ela nıı-nılekct iııılz eınniyt>t ve allkıin, hııle ve 
Atiye itimat manr.arasını arzetmektedlr. 
llnkkındnn emin ve vana müdafaasına ka -
rar ,·ı-rrnlş hulunan mlllctlıııiz ve onu temsil 
etlen fillyük Millet l\feclisl, aziz Milli Şefinin 

Devletin birçok ücretli işleri var
dır. Bunlar arasında mesleki bilgi 
iatiyen ihtisas mevkileri de buluna
caktır. Iıte Meclisin ruznamesine 
giren layiha bunları gösteriyor. 
Maaılı ihtisas mevkilerinin cetveli 
barem kanunlarına bağlanabildiği 
halde ücretlilerinki sonraya bıra· 
kılmııtır. Bunu hazırlamaktaki 
güçlüğü izah için yeni layihanın 
geçirdiği safhaları kısaca gözden 
seçi relim. 

• etrafında enrsılmarı bir kiltlr. halinde toplan· 

Barem kanunu geçen yıl temu
zunda neıredilirken, devletin dai
mi ücretli memuriyetleriyle bura· 
!ardaki ihtisas mevkilerini göste· 
ren birer cetvelin hükümetçe en geç 
lkinciteırin baıına kadar hazırlan
ması kabul olunmuştu. Cetveller 
zamanında Meclise verildi. ihtisas 
mevkileri işi, daha geniş bir tetkik 
yapılmak Üzere sonraya bırakıla
rak ücretli memuriyetlere ait cet
vel geçen nisanda kabul olundu. 
Ücretli ihtisas mevkileri evela ala
kalı bütçe encümeninde tetkik e
di!di, bazı esaslar hazırlandı. Bun
lar üzerinde ba2:1 encümenlerden 
aza seçilerek kurulan muvakkat 
bir encümen de ayrıca mefgul ol
du. Meclis ruznamesine giren layi· 
ha, bu encümenin uzun mesaisi ese
ridir. 

Ücretli ihtisas mevkileri, Mecli
se gelen cetvelde dokuz yüz küsur-

B. Ziya Sidal kongreye riyaset 
ediyor ve kongre aekreteri Mecdi 
Sayman idare heyeti raporunu 

okuyor 

Devlet iktisadi teşekkülleri 
umumi heyeti loplanhsı 

Devlet iktısadi teşekkülleri umu
mi heyeti bugün saat 10 da Başveki· 
limiz Dr. Refik Saydam'ın reisliği 
altında Büyük Millet Meclisi kütü· 
panesinde toplanarak Etibank ve bu
na bağlı müesseselerin 1939 yılı bi
lanço, kar ve zarar hesaplarını tetkik 
edecektir. 

Romanya' dan Türkiye'ye 
gelen gö~menlerin paralara 

du. "Memleketin giriştiği geniş Bllkre§, 27 a.a . - StE>fan1 ajansının h11 
nı~kyastaki kalk ı na siyaseti ica· ' ııı1 muhabiri bildiriyor: 
bı,, "devlet hizmetl e ri haricin_~e ça: 1 Homanya tıUkllmetı, son zam~larda 
lıımış elemanlar peyderpey ucretlı I Komanya'dan Türkiye'ye giden Turkler 
kadrolara alınını§,. olduğundan bu tarafından Romanya milli bankasına ya · 
miktar çok görülmiyebilirdi. An- ı tırılmıı olan ve yekQnu ~ milyon leye 
ca.k "kabiliyet ve ehliyetlerine gö- ballf olan bir meblAtın TUrklye'ye nakli-

(Sonu 5.inci nylada) ne mtıaaade etmı.ur. 

nıış bulunmaktadır. cumhuriyet rejiminde 
en iyi tıosanildil bulmuş olan asil tUrk mille
tini teşkil eden her vatanıtnş, devletin içti • 
mal hayatında almış olduitıı vazifeyi milli 
blrli~e tam bir iman içinde hOyOk bir dikkat 
ve dürUstlüklr. görmekte, gllnUn işlerini ya
rıııın hazırlıklarını ihmal ctıniyerek yapmak-

' 

tadır. 
Cilııılııırlyet hıtkfinıetlnıiı, ililnyanın ge -

çlr<llğl vahim huhran nıuYıırrlıı-sin<le türk 
yur<lıınıın ae!Arııct ve şerefli lstikl~ll iı;ln her 
turlll basiret tedlıirlerinl almıH tarihe eşslı 
kalırııııııınlık dl'stnnları yazdırmış olnn ~anlı 
ordıımuz, nıcnılrket btitılnlilj!;iınll nıflılafaa 

l!RhasıııdR kr.nılislne trrı-ttıip r.dı•bllrl'ek hr.r 
var;lfı-yi r.ııınlyet ve muvııffaki~etle başıır 

ııııva haıırlıınınış huhııııııaktııdır. 

Cihıın tındlrcsi karşısında tOrk yurdu cm· 
nl~ .. t, nimm. sulh ,.e ııell'ıınet tiııısnli olarıık 

tt!celli r.trnrkte ve kongremizin toplantısı da 
\"akur milli birlik, milli imnn \'C şuurlu irade' 
ve nlıamın canlı lılr örneilni teşkil etmı-kte
dlr." 

Dundan aonra et•('lmlcrde hRlk tıırııfından 
gllsterllen hlrllkten bahııı-clilııırkte ve rapor 
fu ıuutlı- devam etınt>k1ı-dlrı 

f<iııre hf'yr1iıııir.in bıışındıı oı-ğerll hlz -
nıdlı-rcll'n ~·mra yrnl ı .. şkilı'it r.•nslıHııııı il'\' · 

dkırn ri) nset rııııkıımındnn 11~ rılrmş olnınkln 
lwrabcr tıllturı pıırti lşlrrlndt müzıılın rrtlni 

l'~lrgrmlyen valimlır teŞl'kkıirlerinıiıi menı 

nuniyetle huzurunuzda heyan eyleriz. 
Arkadaflar, rlllyet idare heyetinin Parti 

nlıamname ••programının eaaa hükUmlerly· 
(Boaa f. ıacı 117/ıdı) 

Dün Ankara'da yapılan AT ATORK kOfunımla liıe ve meılek okulları atletleri. 

Beşinci Atatürk koşusu 

400 genci.n iştirakettiği koşu 
dün muvaffakiyetle başarıldı 

Mustafa Kaplan (Demi rspor) birinci 1 iği kazandı 
Diln Ankara'da ve biltun yurtta bin

lerce atletin ııtırAklyle Atatllrk koşusu 
yapıldı. Ebedt ıefln bundan 19 yıl önce An
kara'ya ilk defa ayak bastıkları gllnde ha
zırlanan ve bu suretle hususi bir ma.na ve 
kıymet taşıyan bu bilyilk koşu, be§ yıl ön
ce ilk defa Ankara Halkevi tarafından 

tertip edllmlıtl. Beden Terbiyesi Genel 
DirektörlUğU geçen senedenberl bu mllsa· 
bakanın bUtUn yurtta :icrasını emir ve te
min etml§tlr. 

Ankara'da koıu diln öğleden sonra 
dört tertip üzerine yapılmıııtır. Birinci ka.. 
tegorlye mensup atletlerin koıtukları 12 
kilometrelik bilylik mesafe haricinde, 
yUksek okul !ar, ilse ve meslek mektepleri, 
Tllrkkuşu nıenııııplerı ve Gazi terbiye cns· 
tltusll kız talcbnlnlnln ayrı ayn mesafe 
terden ııtırAk ottıkleı1 bu muaz7am spor 
tezahUrU, ıehrlmlzde bllyUk bir alAka u -
yandırmıı koıucuıarımız halkımız tara
fından ıevgf ve heyecanla takip edllmlı • 

(Soau ıf, Uncü ıql~dı) 

Dünkü koıunun birincin Muatala Kaplan (Ar.kara - l/.ernlrıporl 
elinde Parti bayrafiY,le hedefine ulaıtığı eınadG 



Milli Korunma Kaununu tadilatından : 2 

Teşkilôt 

Millt Korunma Kanununun Büyük ~lil -
let ~tccllslnc:e kabul olunan tadilltı hUkUme
te. fe•kallde hallerin lcabcttlrdljt yeni tcd -
birleri alabUmcıl l('ln1 gcnlt tcşklllt ıal&hl -
yctl •ermektedir. 

Her hangi bir kanundaki tadlllt, eıaaen, 
tcbf'lltiT eden yeni ihtiyaçları kaTfılam&lr: U.
zcrc yapılır. Fe'Yk&lldc haller için haıırla -
nan Mlllt Korunma Kanununun, dünya 'f&ıl

yctlnln tcılrl altında mütemadiyen dcğl~n 

bu fcvkalAdc hallerin yeni icaplarına a:Hre 
dc#lttlrilmcıi !Usumu lae çok aflkArdır. 

Kanunun etki metninde tctktllta aı bir 
7cr aynlmıştı. ÇOnkO. o ıaman hUlıı:Umcte •e
rilen ıılAhlyet •c •aır.lfclcrln "allkah \~ c -
k.l\lctJcr t11.rıfından kendi tctkllltl ve bu ka
nunun tctckkUlUne mUıaade verdiği mUeı -
lt"scler vaııtaıdyle" yapılacağı düşUnU)mUş 

ve ancak "icabında İcra Vekilleri 1-lcyetl ka
rarly1e 8656 numaralı teadu.1 kanunundaki 
esıuılara te'fflkan 'muvakkat memurlar istih
dam» edllebUecelt teıblt olunmuştu. Kanu -
nun ıarahaten te.tekkUlUnU &mir bulundu -
fu yeıtne teıldlAt Baı:ıvekAJete balh bir Ko
ordlnaıyon Bürosundan ibaretti. 

"Kanunun tetekkUJUne mttı&ade •crdlli 
mOcNCH:lcr" den ite diler maddelerde bah
ıolunmt.muı dolayııiyle hükumetin deruhte 

Hazım Atıl KUYUCAK 
kAnı hasıl olmuftur. Bu ıurtUe liyakat ka -
zanan mcınurlara "8656 TC 86ts9 numaralı 

kt.nunlar hUkUmlcrlne göre mtlıtahak ol -
dukları maa• veya Ucret tutarlyle tayin edll
dlklcrl kadrodaki maq veya Ucret tutan a
raıındakl farkı geçnıcmek fflrtlyle ve Bsıve
kllln taıvlblyle kadro tuanufundl\D aylık 

maktQ taımlnat" verllcbUecektlr Bu ıuret
le liyakat •e g&yrct gösteren ve takl\t her 
hangi bir ıebt"ple barem derecesi kadroıun
dakl parayı almıya mUıalt olmıyan küçük 
dert-celi meaıurlara dRha yüksf"k dereceden 
ücret vermek imk&nı hasıl olmuştur ki bll
huıa la~, alım ıatım ve ınlrc gibt ı,ıcrde 

tıh,nC'.'aklnr ic;ln bu noktanın ne kadar che
mlyetll oldutu takdir olunabilir. 

l\falQmdur ki bar"mln yuknrı derecele -
rinde ücretler arasındaki farklnr dRha ıe • 
nlştlr. Bu lf'l:ıeple yukardııı.kl hliküm be• ve 
da.h& yukarı d"recelere tayin olunncıık ırıe -
murlar için bir kayde tA.bl tutuhuu$tur kt o 
da bu memurların en aı iki dr-rece a'n~ıd11• 

ki dcrecf'yl hak etrnl' olmalarıdır. 
~Iülılnı devlet lşlerlnd"n ıarılan rrıllll ko· 

runm& tatbikatı tçln tecrtlbell devlet me • 
murlorındıın lıUfnde olunnıaıı, eski n1etnc 
göre tok mUşkUldü. ÇUnkU ancak ınuvakkat 
mahiyette ve ücretli nıemurlıı.r hıtlhdam olu-

rttigi vazifeleri ya mevcut teşkllAUa veya nahillyordu. ~fnnşlı devl('t mt-ınurlnrı bu .ırihi 

nıuvııkkat memurlarla yapmak mecburiyeti işlere nakletmE'k ktnclilerlni tek:ıtltltlk \'C 

huıl oldu. Halbuki, aucn, mütemadi bir terfi hak1Rırından ınahrıını etınf'k 0J11.caktı. 

ıurette artmakta olan devlet vu.itelerlyle 
uıeşgul olan mevcut te,klllta fevkalldc hal
lerin lrnbcttlrdJ,H yeni vaıifelcrl yaptırmak 

güc oluyorc1u. Dlfer taraftan ancak mu•ak
kA.t meurlar lstlhdıtmına müsaade olunması 
Te bu memurların da diler dı\tmt memurltlr 
gibi teadül kanunundaki eıular dalreılnde 

istihdam edilmesi lüıunıu, hem yeni te,kllt
ta tAHp olabilecek kıy1netU Te kuvetll ele -
manian tahdit ediyor, hem de işlerin lcabet
tlrdlği derecede gayret ve faaliyet göıteren
lere hak ettikleri kttrfıhJı vermek lmkAnını 
bırakamıyordu.' Bu tebcple kanunun tatbik 
mevkJlnde bulundu,tu mUddet t:arfında ancak 
bir Koordlnaıyon DUroıu, bir ?ttuhascbe BU
roeu Te bllAhare fiyat mürakabcst için de kU
~ok bir teşkilA.t kurulalJUdl. Bundan başka 

kanunun cakt •4" Uncu maddf'sl, yapılacak 

teşkHAtın kadro ınrf1yntını senede 4.00 bin 
Ura ile tahdit cylemlıJ bulunuyordu. 

On ay sarfında dünyanın iktııuıdl vaıiyeti 
daha batka bir tekli aldı, l\ıiUnakale yollan 
daraldı. Eıkl lthalı\t kaynakları ya adha aı 
Terimli oldu veya tamamJyle kapandL Harbin 
tesirleri memlekette daha faıla hlAsolunma
la b;l1ladı. Ve bütün bu yenl hAdiseler daha 
tuta devlet müdahaleılne •e daha fazla 
kontrol& lUsum göıterdl lfte muaddel albn
eı madde ile muaddel ' ' UncU madde bu lh -
tlyaçlan karfılamak üıere ae•kolunmuştur. 

Teşkillt hususundaki tadllı\t ışu suretle 
hulA.sa olunabilir: Hükümet lüzum gördllğU 
devlet tetkU&hnda ,.ent memuriyetler lhdu 
edcblleC'cktlr. Bunlar eıklıl glbl muvakkat 
memuriyetler olmı7t.cak belki kanunun tat
bik me•kltnde kaJdıtı mUddctcc devam ede
cek eıaalı meurlyeUcr olacaktır. Yalnıı Ve • 
k!letlerln mcrkcı kadrolarında lhdAı oluna
eak kadrolar Büyük Millet Mecllıtne bcrayı 
tasdik anolonacak bUtün diler kadrolar İc
ra Vekilleri Heyeti lı:.ararlyle tatbik oluna -
eaırtır. 

HtlkUmet, kanunun tadil edilen diler mad
d•l•rlYI•, halk n milli mttdafaa lhtlJ'açlan
nı kartılamak ma1ı:ıadlyle, Ucart ve ıınaJ it
lere ah1tmek NlAhJyetlerlnl de almıf bulun
maktadır. Fakat bu afbl l~lcrtn 'reımt devlet 
tcfkllAtı vuıtulyle yapüamıyacalı da aşl -
kArdır. Bu aebeple hUkUmete hllkmf !Jahılyc
tl hats mUeucıeler kurmak ıallhlyetl •eril
mlftit'. Bu mU.ctacaelere icabında A-flllt Ko
l'llnma aermayeılndcn ıermaye tefrik oluna
cak ve bunlar huıuıt hukuk hUkUmlerl da -
lreılnde bilumum tJcarl 1"e 11nal muamele .. 
)erl ifa edebUeceklcrdtr. 

Muaddel altıncı madde hUkUmete 7enl 
devlet teşkllı\b •e mUeuesclcr kurmak ıall· 

hlr•tlnl .. rdlil stbl kabında bu tetklllta 
•c mOeue.selcre mevcutlarını katmak sa.l&
hiyetinl de vermelrtedJr. Filhakika hUkUmet 
hAlk ve mlllt müd11.faa thtlyaçlarını karşı -
1amıya matuf Ucart ve ıınat i,lcrl me\·cut 
mOeııesclere de gördürebtlccektlr. Bundnn 
b11.,k& Başvekil 1Uzuın gHrcccJI bet' hanlf\ bir 
d"ire veya nıüe sesey1 tomaınen veya kısmen 
her hıtngl bir \~ekAlet veya daire emrine Ycr
mlye ı•IAhlyetlldlr. Hiç ıuph.,lı ki bu hU-
kümler &ynı p::aye itin çalışan muhtelif da-
lre ve mUcascscler arasında tam bir koordi
GR~yon teminine matuftur . 

t,te mu11rldel altıncı nıacldf'nln son f1krıı!l1 

bu nıü,kül noktayı da. halletrnektcdlr . Bu ye
ni teşkilı\t •e mUes11"selt>rde ('nlışacak nıan~lı 

de\•let nıı:>murlarının ve tekntidiyeye tı1bl 111\ı

e!l!>('!lle m('murlnrının teknUtlUk hnklnrı hak' 
kalncak ve ~flllt Korunnıa lşlf'rinrle gf'{'f'n 
hizmetleri fili hlı:ınet ıa~·ıla<"aktır Yalnız, 

meııf"IA Zlrııat Bnnkn~u nıtmıırlrı.rı ~lbl, ay -

hklA.rından lt-kRütlllk Aidatı keslliyor~A hu 
mlktnr p::f'ne kel"ilip ıııurıdilltrl df' kenclilf"ri
nl lstlhdıım f'den tcşklJAt ve mlie~ı;r!lrler ta
tafından vtrll"cek ve mecmuu nlA.karlrı.r me
murun tekaüt ınndığınıı flltırıhı<'aktır. 

Görülttyor ki yeni tRıdilAt henı hE'r sınıf 

memurun hakkınclıı.n bir şey ılyRn ctnıedrn 

yeni teşkilAt ve nıO"ıse&f'lerJt lstihd:ımını 

hem de, lcabındn, bunlrırdnn U~·akflt göate
rcnJcrin tf'rfihinl mllmkün kılmnktrıdır_ lk
tı!'lndf ve ruhf es11slarıı pek uygun olan hil • 
künılerin yeni teşklllLhn muvaffakiyt:tlndc 
Amil olB.ca~ı şUpheı;h:dir. 

Buğday ve çavdarın beyanname 
verme müddeti 

Zahire ticaretiyle uğraşmıyan müs 
tahsilden gayri bilGmum hakiki ve 
hükmi şahıslarııı elinde bulunan 
buğday ve çavdarın beyannameye ta
bi tutulması hakkındaki 20 günlük 
müddet, Koordinasyon heyetince 35 
güne çıkarılmıştır. 

Antalya' da açrlan melrtepler 

Antalya, 27 a.a. - Bu yıl villyet 
dahilinde yüz bet millet mektebi ve 
74 eğitmen okulu faaliyette bulun • 
maktadır. 

Mevlut 
Merhum Oeınan Fevzi Avunduk'

un ruhuna ithaf edilmek üzere 29. 
12. 940 yarınki pazar günü öğle na
mazından eonra Zincirli camiinde 
mevlQdU ıerif okunacağından mer· 
bumun doııtlariyle kendisini ıevenle
rin ve ihvanı dinin teşrifleri. 

Teşekkür 

Doktor Fazıl Berlti'Dln zwnanaıı oıu -
mU dol&yıılylo duydugumwı tahammWU 
gUç bUyük kederimize gerek yazılariyle ve 
gerek cenaze merulmtne l~Ur~ eylemek 
ıuretlyle acımızı payl~mak ve Fazıl Ber. 
kl'nlo evinde ve kabri bQ§ında hatırala

rından bahsetmek ltltu.t ve kadlr§in&Shğın
da bulunan hısım ve akraba ve doıtıarımı
s.. en ıamtml tqekkllrlerimlzln arzına te
vaaeut buyurmalarım rica ve böyle bekle
nllmtyen bir acı tle kimsenin karşılaşma.
n1as.101 ulu tanndan dileriz. 

Refikası İsmet Gtryan TllmtUrk, bem
ılresl Aliye Berker, enlıtest HUsnU Ber -
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Askerlerimiz 
i~ln haıırl nan 
kı~hk hediyeler 

Aıkerlerimize yapılan kıtlık hedi • 
ye teberrülerine ait dünkü haberler, 
Sarıkamı§ kazası merkezi halkı kışlık 
bediye temini için Kızılaya bir günde 
1815 lira teberrü eylemişlerdir. Bu a
rada Muhittin Topçu 200, Rifat Seli 
160, Zühtü Kumbet, Mustafa Kıralı 

150 ker, Faik Alkan, Rasim Kambur
oğlu, Nafiz Uçak ve Ziya YUzer, 
Mehmet Polat, Dursun Avcı, Sabit 
Özkazanç, Abbas Karbek, Şahabettin 
Toprak, Taris Sallaba,, Sıtkı Cıkaya 
ellişer, lira vermişlerdir. 
Kazamızın nahiye ve köylerinde de 

para ve eşya teberruatı hararetle de· 
vam etmektedir. 

Konya Kıa Öğretmen Tatbikat O
kulu talebeleri 56 çift yün çorap ile 
52 çift yün eldiven hediye etmiıler • 
dir. 

İnegöl kazası halkı 1750 çift yün 
çorap, 472 çift yün eldiven, 391 pa • 
muklu, 117 parça da muhtelif yilnlü 
ve pamuklu ewa vermişlerdir. 

Eskişehir halkının verdi~i ve ye 4 

kGnu 15284 parçaya varan hediyeler 
Kır.ılaya tevdi edilmiştir. Bundan baş 
ka hediye temini için gene Eskişehir 
halkı tarafından yapılan nakdi teber
ruat miktarı da dört bin lirayı geçmiş 
bulunmaktadır. 

Mersinde bahçe sahipleri, satışla • 
rının yüzde birini askerlerimize he -
diye temini maksadiyle hayırseverler 
cemivetine v'rmeyi l<ahhüt eylemiş· 
!erdir. 

Nev~ehi•liler de ilk parti olarak 
askerl•rimiıc 2500 adet p'lmuklu, 237 
çift yün çorap hedive eylemişlerdir. 

Siirt vilayet merkezi halkı da bu
güne kadır 1302 cift yün çorap, 622 
pamuklu ve 53 narça da muhtelif yUn 
ve pamuklu hediv< eylemişlerdir. 

Hukuk İlm1ni Yayma Kurumu 
yeni bir kürsü a(ıyor 

Hukuk !imini Yaytna Kurumu hu
kuk ile iktısat arasındaki münasebet
leri anlatmak üzere Dil Tarih Coğ
rafya fakültesinde 15. 1. 1941 tari
hinden itibaren bir serbest kürsü te· 
sis etmektedir. Memleketimiz okur~ 
!arı ve bilhassa yüksek tahsil genç
liğimiz için ehemiyeti aşikar olan 
bu kurslara devam şartlarını göste
ren kurum ba§lcanl1flnın tebliğini 
aynen neşrediyoruz: 

Hukuk ilmini Yayma Kunımu 
Bafkanlığından : 

Kurumumuz, hukuk ile iktıaat a
raaındaki münasebetlori anlatmak ü
zere şimdilik (hukuk ve iktısat kurs
ları) namında bir serbe•t kürsü aç
mııtır. 

1 - Bu kurslara herkes parasız de
vam edebilir. Ancak muntazaman de
vam etmek arzuaunda olanların Be
lediyoler Bankası üstündeki kurum 
merkez bürosuna kendilerini kaydet
tirmeleri lazımdır. 

2 - Bu suretle kaydolunanlara 
kursların notları parasız verilir. Kay .. 
dolunduğu halde dersler yekGnunun 
Uçte ikisine devam etmiyenlerden bu 
notları almamış olsalar dahi tamamı
nın parası istenir. 

3 - Derslerin yekGnu (30) dur. 
Haftada Uç ders verilecek ve her ders 
Uç çeyrek aaat devam edecektir. 
Kurslara saat 18,30 da başlanacak ve 
Dil Tarih, Coğrafya fakültesinde ve
rilecektir. 

4 - Kayıt müddeti 14. !. 941 günü 
saat on sekizde nihayet bulur. 

5 - Kunılara 15. 1. 941 de başlana
caktır. 

Çağrı 
X Nafıa Encümeni 

10.30 da t<>planacaktır. 
bugün saat 

İhracat lisanslar1nı { .~: .. 0: .. ~.~.~!.~~.~~.i.~ .. ~.~.~.~~ .. ~~~~.~.~.~~:.~ 
yalnız Ti< ret Teşrii masuniyetin ref'i 

Vekaleti verecek 
İhracat lisanslarının ne suretle 

verileceği hakkında Ticaret vekale
ti tarafından yeni bir karar ittihaz 
edilmiş bulunmaktadır. Şimdiye ka
dar bu lisanslar ihracatçı birlikleri 
ile mıntaka ticaret müdürlüklerince 
ve kısmen de Ticaret vekiletince ve· 
rilmekte idi. Alınan karar mucibin· 
ce bu defa hazırlanmış olan talimat
nameye tevfikan 1 İkincikanun 1941 
tarihinden itibaren ihracat lisansları 
mi.inhasıran Ticaret vekB.lcti tarafın
dan verilecektir. Yapılan değişiklik 
lisans merciini tayin hususuna 
münhanır kalmakta, esaslarda bir de
ğişiklik olmamaktadır. Böyle bir de
ğişiklik yapıldığı takdirde zamanın
da alakalılar haberdar edilecektir. 
Bu huwsta hazırlanmış olan talimat
namenin bugünlerde neşredileceği 
haber verilmektedir. 

Müstahsilden gayri 
kimselerden de pamııf< satın 

alınabilecek 
Müstahsilden gayri kirruıelerden 

de pamuk milbayaasına ve harice ıa· 
tılacak pamuk satışlarına dair Koor
dinasyon heyetince yeni bir karar it· 
tihaz edilmiftir. Bu karara göre ihra· 
catı tanzim maksadiyle doğrudan 
doğruya müstahsilden pamuk mUba
yaası için Ticaret vekileti emrine a· 
çılan 6 milyon liraya kadar kredi ile, 
normal masrafları ve yüzde 5 ihra· 
catçı karı ilavesi suretiyle müstahsil
den gayri kimselerden de pamu·k sa
tın alabilecektir. Bu mübayaa ve ih
raç işlerini Ziraat Bankası yapacak, 
bu hizmetine mukabil bankaya mas
raflarından b1şka yüzde bir komis
yon verilecektir. 

Hasankale un fabrikası 

Koor<iinasyon heyeti Hasankale'
de bazı tesisatı noksan olan un fab
rikasının tamir ettirilmek üzere fab
rika sahibi B. Muammer Alemdar'a 
evelce verilene ilil.ve olarak 6000 lira
ya kadar yeni bir kredi daha açılma
sını kabul etmiştir. 

Milli Müdafaa kırtasiye 
tahdidinden istisna edildi 

Kırtasiye tahdidatı hakkındaki 
Koord!nasy'On heyeti karar(nirt il t 
Müdafaa vekaletine tatbik edilme
mesi Koordinasyon heyetince kabul 
edilmiştir. 

Ağrı mıntakaımda salgın 
hastalrkla mücadele 

Ağrı, 27 a.a. - Bir müddettenberi 
mıntakamızda tetkikatta bulunmakta 
olan Sihat ve İçtimai Muavenet Veka
leti salgın hastalıklar mücadele tet
kilatına mensup heyet, işlerini biti
rerek şehrimize gelmiştir. 

Hukuk ilm~ni yayma k•ırumu 
1940 - 1941 ıenesi konferanı

larının üçjncüsü 
Bugün oa&t 15,30 da 

Halkevinde 
T. C. Merkez Bankası 

Hukuk Mü~aviri 
B. Osman Nuri Uman 
tarafından verilecektir 

Mevzuu : Kanunların zayıfları 
himaye dereceleri 

Herkes g<lebilir. 

hakkında görüş.meler o~du 
Büyük Millet Meclisi dün öğleden 

sonra reis vekillerinden B. Şe:nset
tin Günaltay'ın reisliğinde toplan• 
mıştır. Ruznamenin birinci maddesi
ni, adliye harç tarifesi kanununun 
100 üncü maddesinin tefsiri hakkında 
ki Batvekiilet tezkeresi, Adliye ve 
Bütçe encümenlerinin mazbataları 
teşkil etmekte idi. Bu mazbatalar o
kunup kabul olunduktan sonra hazi
ran • ağustos 1940 aylarına ait raoor
ların sunulduğuna dair Divanı Mu
hası>bat tezkeresi ve Diva!lı Muhase
bat encümeni mazbatası müzakereye 
alınmış ancak tezkere ve mazbatanın 
henüz müzakere miadı gelmemiş ol
duğu için telıir olunmuştur. 

Ruznamenin bundan sonraki üç 
maddesini, İçel mebusu B. Ferit Ce-
1!1 Güven, Muğla mebusu B. Yunus 
Nadi ve Seyhan mebusu B. Sinan Te
kelioğlu'nun teşrii rnasfiniyetlerinin 
kaldırılması hakkında Başvekiilet 
tezkere!cri ve Teşkilatı Esasiye ve 
Adliye encümenleri mazbataları bu· 
lunuyordu. 

Bu münasebetle söz alan General 
Kazım Karabckir (İstanbul), ara sı
ra Büyük MeclUıe bazı mebu•ların 
teşrii masO.niyetlerinin kaldırılması 
hakkında tezkereler geldiğini, 

0

bu hu
susta kendisinin bazı şikayetler al
makta bulunduğunu, Meclisin bu teş
rii masGniyeti kaldırma taleplerini 
reddederek, iti devre sonlarına bı
raktığını, arka arkaya mebus seçilen
lere ait muhakemelerin devre arala
rında da rüyet edilmediğini, bu su· 
retle Teşkilatı Esasiye kanunwnu· 
zun ve dahili nizamnamenin tatbik 
edilmemekte olduğunu söyliyerek 
bu devre sonu ibaresinin içtima yılı 
sonu olarak değiştirilmesi muvafık 
olacağı fikrini müdafaa etti. 

General Kazım Karabekir'den son
ra söz alan Mazhar Müfit Kansu 
(Çoruh), devre meselesinde genera
lin dikkat nazarını celbetmek istedi
ğini kaydederek, mebusların dört se
ne bitince tekrar mebus intihap olu
nuncıya kadar açıkta durmadıkları
nı, bizde yeni mebus gelinciye kadar 
eski mebusun mebusluk vazifC9ine 
devam ettiğini söyledi. Tekrar kür
•üye gelen Genaral Kazım Karabe
kir, teşrii masfiniyetinin refedilme
mesi dolayısiyle muhakeme yapıla
maması yüzünden hem birçok mebus
ların töhmet altında kalmakta devam 
ettiklerini, hem de birçok vatnndaş
ların haklarını istihsale muvaffak o
lamadıklarını iliive etti. 

Kürsüye gelen B. Saliih Yargı 
(Kocaeli) de, Ge eraı Kl!Zfm Kara
bekir'in izah ettiği meselenin mevzu
atımızda bir değişikliğin yapılması 
için nazarı dikkate alınabileceğini, 
fakat, gerek Teşkilatı Esasiye ve ge
rek dahili nizamname mucibince bu 
türlü talepler hakkında şimdiye ka
dar yapılandan daha başka türlü bir 
muamele yapmağa imkan olmadığını 
söyledi. 

B. Saliih Yargı, mebuslar hakkında 
Adliye vekiiletine müracaatta bulu
nan müddeiumumilerin bu hareketle
rine de temas ederek, hadisede bir 
mebus ismi görür görmez derhal teş
rii masOniyetinin kaldırılmasını ta
lep cihetine gittiklerini, halbuki eğer 
Mdise tetkik olunsa belki buna hiç 
de lilzwn hasıl olmıyacağının görüle
ceğini kaydetti. 

B. Refik İnce (Manisa) da aynı 
mevzu üzerinde müteaddit defalar 
nazarı dikkati celbettiğini hatırlattı 
ve General Klzım Karabekir'in der
meyan ettiği mütalealara iştirik 
ettiğini bildirdi. Ancak hatip, 
B. Saliih Yargı'nın dediği gibi mev
zuatımızın ba~ka türlü hareketten 
menettiği yolundaki noktai nazarını 
hakikate mutabık bulmamakta oldu
ğunu kaydederek, Meclisin Teşkilll
tı Esasiye encümeninden gelen maz
bata ile mukayyet olmadığını, icabe
derae bu mazbatanın alyehinde rey 
vererek teşrii masOniyetin kaldırıl
masına da karar verebileceğini söyle
di. 

B. Ali Rıza Türel (Konya) da Teş· 
ki!Stı Esasiye kanunun 17 nci mad
desine göre umumi heyetin, encü
menden gelen mazbatayı tetkik ede• 
rek kararını bildireceğini ve bir me• 
bus hakkında muhakeme icrasının bu 
umumi heyetin kararına menut bu
lunduğunu ifade etti. 

Bu mevzu üzerinde d>ha birçok 
hatipler fikir ve mütalealarını beyan 
ettiler. Umumiyet itibariyle üzerin
de iştirak edilen noktai nazar bunun 
tetkike değer bir mevzu olduğu mer
kezinde idi. 

Neticede reye arzolunan tezkere 
ve mazbatalar okunarak teırii rnasQ
niyetlerinin refine lüzum olmadığı. 
ve devre sonuna bırakılması hakkın
'daki encümen formülü aynen kabul 
edildi. 

Bun.dan sonra 8 İkincildlnun 1940 
tarihli istikraz taksitlerinin Fransa 
&efaretince istimaline müsaade olu
nabileceğine ve 23 hpziran 1939 tarih
li anlaşmı ya bağlı protokolun 2 ne! 
maddesi hükümlerine tevfikan Fran· 
saya tesviye edilen 7 milyon fransız 
frankınm tenzilata tabi tutulmasına 
dair kanun layihası da okunup aynen 
kabul olundu. 

M<clis pazartesi gilnil saat 15 ta 
t<>planacaktır. 

Türk Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 

Dün aldığımız haberler, Türk Ha
va Kurumuna Siirt halkından 877 .,._ 
tandaşın 2609 lira yıllık teahhlltte 
bulunduklarını ve bundan baıka bir 
kısım vatandaşların da yek<lnu 1092 
lira tutan bir teberrUde bulundukla • 
rını bildirmekte idi. 

Bu arada Hamza Arıkan 150, Naaır 
Özel 100, Zeki Özaydın, Süleyman E
kinci, Abdi Özsabuncu yetmiş beter, 
Fazlı Yüce, Fikri Doyuran, Muhittin 
ve Necati Kaya ell!şer, Tahir Saraç
oğlu, Haydar Tatlav, İsmail Ertekin, 
Abdurrahman Şandur, Ömer Tan, 
Mehmet Bayam, Murat Yaşa, Mehmet 
Değer, Mecit Baba, Nadir Özfuruncu, 
Hasan Türkoğlu, Reşit Göncü otuzar, 
Burhan Yüksek, Nasni Saydam yirmi 
beşer, İbrahim Özturan, Hakkı Erte• 
kin ve Y.akup heri dı!! _JTirmi.ser lira 
vermişlerdir. 

Karamürsel halkının evelce yaptık· 
ları teberruata iHlveten yeniden bazı 
vatandaşlar kuruma 954 lira vermit • 
!er ve böylece teberruat yekQnu 2742 
liraya varmıştır. Bu arada Mustafa 
Erel 400, Bekir Algüzey 200, İsma,il 
Peker 40, Osman Kırkış 30, Hasan 
Gürbüz Algüzey ve Ahmet Yüz yir • 
mişer ve diğer yirmi vatandaı da 150 
lira vermişlerdir . 

Yalvaç kazasının Uyüklü köyü 236, 
Gemenbayat köyü 156, H!saravlu kl!-
yü 104, Surk köyü 68 lira, kasaplar 
Birliği 46 ve nalbantlar birliği de 20 
lira vermiştir. 

Bilecikte Bayır köyü halkı 170, Mut 
köylüleri 950, Geliboluda Ali Su 100 
ve Yıldızlı kazası köylilleri de bet bin 
lira teberrü etmişlerdir. 

Bundan başka Silrrnenede Ömer Ö
zen, Yusuf Aşkın, Sam! Özdoğan, Ra· 
!f Özalp evlenme yüzüklerini kuruma 
terkeylemişlerdir. (a.a.) 

Ankara Halkevinde halk 

sanatkôrları gecesi 

Yeni hükümlere ıöre teşlr:Ultın kadro sat· 
tly&tı hakkınd11.kl ta.hdlt de azaltılmıştır. 

EAkl metne atöre yapılRcak tcşkllAt kadrola
n Mrfiyab lt"nede dört ytla btn lirayı geçc
DIC"ı.dl. Yeni hU.kUnıJere gbre, bir defa \~ckA· 
letlerln nH·rke% te~kUAtında lhd&3 olunacak 
kıuirolıır·- -... rfiyatı ile kurulacak müessesr 
kadrcılıı .. _.11 ıarfiyatı hl(; bir kayt1e tAbi de
~ildir. Ant'nk mUeUCAf'ler haricindeki tcşkl· 

IAtın ve Koordlnnııynn Bilroıunun kadro üc
retleri Ye bllumuın idare muraflan için ıar
ff'clilecek mlkdnr M"nedc bir milyon lira ilf' 
tahdit f'dilmtştlr. 
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Ankara Halkevi gündüz tertip et• 
tiği Atatürk koşusundan sonra dün 
gece de büyük salonunu dolduran ka
labalığa halk sanatından inşatlar ve 
terennümlerle Ankaranın büyük gü • 
nünü şenlendirmiş oldu. Behçet Ke • 
mal Cağlar Atatürk'ün Ankaraya a • 
yak bastığı ilk günün havasını ve şev· 
kini canlandıran konuşmasını halka ve 
halk sanatına getirerek asil türk ede
biyatının halk edebiyatı olduğunu be
lirtmek için misaller vereceğini söy -
ledi. Yunus Emre'den, Pir sultan Ab
tlal'dan, Sevrani'd,n, Emrah'tan, Ka
raı:ao 11an'Cın. Ruhs:ıti'd"!'n üniver~i
teli gençlerin okudukları şiirler halk 
sanatının sadeli~ine ve saınimiyetine 
beliö; birer misal teşkil ettiler. 

Muaddel altıncı maddenin memurlar hak
kınd11.kl hUkUmleri de 'ayını tetklkttt. ~1llll 
Knrunmıı. kanununun muvaffalr:lyetle tatbl· 
kini temin itin bazı huıuıt hUkfimler konul· 
muştur. EvelA bu huıusta kuıuru görülen 
nııcmuru, nf'reılc ('nlışırıa çalı,ıın, Başvekll 

doıl'rudan doftruya tccz.iye ed~hlleccktlr. Bun
d11.n başka Başvekil lnılhatf ceza 't'erirken 
mevcut hilkUnılcrle de mukayyet dej:Udlr 
yani ııra aözetuıekılıln bu eczalardan her 
hangi birini verebilecektir. Daha mühlm bir 
nokta da ihraç mUıtcına olmak Ozere veri
lecrlı: cea•lara ltiraı olunamamuıdır. Bu 
hükHmlcrln, tek c&yeye matuf olan MUU Ko
rt1nm11 Kanununun tAthlklnde. Devlet daire
lf'rl arflsınclıı. bir ıo blrlllll tesisi huıueunda 

Aırıil olrıf'ıtı(1 mııhflltkAktır 

Tadllı\t yeni teşkllAtt& c:ah,acaklann hu
kukunu da cınnlyet altına ahnıt bulunmalı: • 
tadır. fiir dt'fa, mlllt nıenfaatlcr bakımından 
bıı kadar ehemiyetli tellkkl olunan tolcrde 
çalış&cı1.klara &Oıterecekleri faı.la meaah:ıin 

1'e muvaffakl7eUo mukabilini vermek Jm -

Bir günlük perhiz ! 
Bazı kaideler. bazı ananeler var

dır ki milletler onlara işlerine ge • 
lince sım sıkı sarılır/ar; iılerine 
gelmeyince aldırış bile etmezler. 

Mesel§ eski araplarda senenin üç 
ayı "haram" ayı sayılır ve kabileler 
bu üç ayda en bfiyUk marifetleri o • 
lan gazve/erden kaçınırlardı. Bun • 
/arın başlıcası "mubarr~m0 ayı ol
duğu halde islim cllmhurlyetini 
saltanata çeviren Muaviye'nin oğlu 
Yezit, bu muharrem ayının onuncu 
gUnU peygamberin torununu Ker -
bell'da 6ldürtmllıtllr. 

iki gündür, Noel münasebetiyle 
muharebe laaliyetinln kaqtlıklı 
durdurulduğu hakkındaki haberle • 
ri, bunların yankılarını, bu münase
betle yazılan mataleaları okuyup 
duruyoruz. 

Papazları kampa tıkan, hıristl -
yanlık aleyhine General Ludendorf 
tarafından açılan mücadeleye • fır
sat buldukça • devam eden Alman • 
ya, yahudi soyundan gelen peygam
ber lsa'nın doğum gününe saygı 

~ ~N l~ll IL7'R 
g6stermekte samimi mi idi? Bunu 
araştırmak bize düşmez. Esasen bir 
amerikslı bunun cevabını vermiş : 

- Siz bu bir günlük perhize de· 
ğil, aç yllz altmış d6rt günlük /Aha
na turşusuna bakınız! demiş. 

Bu bir tek güne, bu kadarcık ol
sun, saygı göstermiyen memleket, 
lsa'nın vekilini kendi hudutları a • 
rasında oturtan ita/ya olmuştur. 

O gün lngiliz tayyareleri Kor/o 
adası üzerinde çok alçaktan uçarak 
çocuklara kııJık giyecek paketleri 
atmışlar; aynı günde adayı ı:iysret 
eden İtalyan tayyareleri de sivil a
haliden ve çc/uk çocuktan kırk, el· 
/isini haklamış. 

Birisi : 

- Katolikliğin merkezi olan I • 
ta/ya, o gün perhiz yapmalı değil 

miydi? diye soruyordu. Bir başkası 
cevap verdi : 

- Hayır, bugünkü ita/ya, Roma 

imparatorluğunu ilin etmiştir ve 
her hususta eski romalılar gibi dav
ranmakla 6ğünUr. 

lsa'yı Kudüs'te çarmıha gerdi • 
ren, daha sonra bıristiyanları Ro • 
ma arenalarında vahşi hayvanlara 

parçalatan eski romalılar değil miy
di ? 

••• 

Melez bir terkip/ 

1908 senesinde meşrutiyet ilin o
lunduktan sonra ortalığı yeni bir 
terkip bürümüştü: Yekvücut os • 
manlılarl Nutuklarda, gazetelerde 
mecmua ve kitaplarda bu terkipten 
geçilmiyordu. O zamanın fikir ve 
heyecanlarını idare edenler, yahut 
idare ediyoruz sananlar bu terki 
bin ifade ettiği mAnayı gerçekleş· 

tirmek için yer yer papazlarla sa
rıklı hocaları birbirleriyle öpüştür
düler, resimlerini çektirdi/erdi. 

Otuz iki sene sonra meşrutiyet in
kılabından bahsedecek değilim. Ba
na bu yekvücut osmanlılar terkibi
ni gerçekleştirmek için öpüştürü -
len hocayle papasın resmini hatır • 
latan şey, dünkü gazetede rastla • 
dığım bir terkip oldu : 

"Tarafeyn trafiğr'. 

"Tarafeyn", cemide değil de tes
niye eklentisi ile halis muhlis bir 
arap kelimesi, trafik de çiçeği bur
nunda bir fransız sözü. 

Dilimizi özleştırmek yolunda i • 
/erlerken gözüme batan bu melez 
terkip, gerçekten, meşrutiyet se ... 
nelerinde biribirinin boynuna sa 
rılmış hocayla papazı hatırlatmı • 
yor mu? 

• •• 
Zavallı torikler ! 

Evelki gün lstanbul'da tutulan 
40.000 torikten 14 bini denize dö • 
külmüş. 

Zavallıları, sonradan denize dö -
keceklerine, keşke, önceden 14 bin 
eksik balık tutsalardı." 

T.I. 

Şiiri okunan her şairin halk arasın
da türkü ve ilahi olarak söylenen par
çalarını bu gece için Sivastan gelen 
Şarkışlalı iimll Mahmut, Süleyman ve 
Zülfikar dinleyicilerde büyük alaka 
uy~ndıran vanık ve özlü makamlarla 
ı!Sylediler. fki saat kadar süren bu 
halk sanatı ("t-r;ro;;i r\irılo:vicil~re ı,-.111: 
şiirinin ve ruhunun biitün inr.e1ik ve 
derinliklerini tattırmakta büyük bir 
amil oldu. 

btanbul'da ekmek fiyatı 
İstanbul, 27 (Telelonla) - Ekmek nar

hı yeniden tesblt edlldl. Pa.ı.ar sabahından 

itibaren 14,25 kurll§lan satılacaktır. 
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Hava taarruzlara tekrar basladı 

25 llkkônun gece 
yarısına kadar 

• 

415 iane llalyan 
tayyaresi düıürüldü 

Londrıı, 27 ıı.a. - Ha,·ıı Nezaretinin teb
liğiı Dilşnııın tayyareleri bu sabah İngiltere
nin cenubu •ıırk!.slnde bir şehir üzerine bom
balar atmışlıırdır. nası hasar olmuş ve bir 
kııç kişi hafif surette yaralanmıştır. Londra; 27. a.a. - SelAhiyetll mahfil -

Afrika' da askeri vaziyet lerden öğrenildiğine a-öre, 25 nkkSnun a-e
ce yarm biten hafta içinde İngiliz tayya-

Kllhire, 27 u.a. - Ortu. şark ingiliz umu- releri bava muharebelerinde 31 italyan tay
mt karnrgıihının tebliği' Bütün cephelerde yaresi tahrip etmişlerdir. Bu rak.kam kati 
vaıiyet değişmemiştir. olarak tesbit edilmiştir. Düşürülmüş ol • 

İngiliz hava filolarmm 
Arnavutluk'taki faaliyeti 

'.Atına, 27 a. ıı. - Yunanlstan'dııki ingillr. 
hava kuvetlerl umumi karnrıtAhının tebliği : 
Tayyarelerimiz, dün, şlmendüfer hatları ve 
depolarla Avlonyıı'nın cenubunda kAin Prl -
onco'yı bonıbnrdıman etmişlerdir. Bütün 
bombalar hcılcf ittihnz edilen s:ıhııya dilş -
müştür. Düşmanın 9 avcı tııyynresi bizim 
tayyarelerinılıln yolu üzerine çıkmış ve ara.
da ıo dakika süren bir muharebe olmuştur. 
Tayynrelerlrııiz bu harekAttıın sallmen üsle -
rine dii nıııüşlerdir. 

Elen resmi tebliği 
Atina; 27. a.a. - Elen orduları baş ku

mandanlığının dlin akşam neşredilen 61 nu

maralı tebliği : 

ması muhtemel tayyarelerle, hasara uğra -
txlanlar veya yerde tahrip olunanlar buna 
dahil değildir. 

Bu yekftndan ıo u Yunanistan üzerinde 
ve 21 i de Afrika cephesinde dilşiiriilmüş
tlir. 

Ayni devrede bütün cephelerde yed~ İn
giliz tayyaresi kaybedilmiştir. 

25 ilkkinun gece yarısına kadar ingiliz 
hava kuvetleri tarafından tahrip olunan İ
talyan tayyarelerinin umumi yekilııii 416 

dxr. Buna mukabil hava muharebelerinde 
75 ingillz tayyaresi kaybolmuştur. 

' /ngiliz tayyareleri lunef.)ille'i 
bombardıman etmişler 

Berlin; 27. a.a. - (D. N. B.) : 

23/24 kanunuevel gecesi, ingili.ı bom -
bardıman tayyareleri, Luneville ıtehrini 

bombardıman etmişlerdir. Bir hastaneye 
isabet vikl olmuş ve enkaz altından 20 

fransızm cesedi çıkarılmıştır. Bi ~ manas
tır da yanmıştır. 

Merkez ve şimal 

cephelerinde 

Elenler yeni 

ilerlemeler 

kaydettiler 

Elbasan yolu üzerinde 

Lin, Elenlerce ıaptedildi 
Manastır; 27. a.a. - Royter ajansmm 

Arnavutluk hududundaki h11susi muhabiri 

bildiriyor : 

" Cephenin şimal müntehaıında Ohri 
gölil etrafındaki Yunan kuvetleri, Elba -
san'a doğru yeni bir ilerleyiş kaydetmiş -
!erdir. Söylendiğine göre, Yunan ileri kı
talarr dün, Pogradeç'den Elbasan'a giden 
yol üzerinde mühim bir noktayı teşkil eden 
Lin kasabasına girmişlerdir. Şimdi, bu i
leri kolları takviye edecek kıtalar şimale 

doğru ilerlemektedir. 

'' Soğuk ve kar, Ohrl göli.inün garbinde, 
bilhassa Mokra dağlarında cereyan etmek-
te olan çarpışmaları mütemadiyen izaç et
mektedir. Son 48 saat içinde şiddetli topçu 
ateşi mütemadiyen devam etmiş ve bilhas-
sa dün Dafaktan biraz evel ve sabah s.aat

!erinde daha ziyade oiddetlenmilitir. Mit • 
ralyöz ateşi hiç durmamıştır. 

Mesut mahallt harekat, kıtalarımızın i

lerlemesini ve dü~man mevzilerinin işga

lini mümkün kılmııtır. Esirler aldık ve 
mühim mikdarda harp malzemesi iğtinam 

ettik. 

Alrika'da bir hava h. · mda Yunan ileri hareketi devam 

••• 
Atina; 27. a.a. - Elen umumi emniyet 

nezaretinin dün akşam neşredilen tebliği : 
Gündüz, memleket dahilinde ıükfuı için

de geçmiştir. 
İtalyanlar Erıiri'den firar ederken, re

hine olarak Yunanlı etraftan 49 kişiyi be-

düşen bir italyan subayı 'lskeri ediyor 
merasimle defnedifo. i " Yunan ileri kollarının Lin'e girmesin -

Nairobi; 27. a.a. - İtalyan hava kuvet- den sonra, Yunan kıtalan şimdi strateji 
leri sekizinci filosundan yüzbaşı Stefano bakımından çok daha mühim olan Şasasan 
Castlgnoll, dlin asker! merasimle burada ve Şukus'a doğru yürümektedirler. 

defnedilmiştir. Yüzbaşı Castignoli, Moga- " Noel gecesi, Manastır'dan şiddetli in
discio bölgesi hava kuvetlerine kumanda filiklar işid i lmiştir. Bu infill!.klar, Yunan 
etmekte idi ve 22 teşrinisanide

0 

Garissa ci- geri mevzllerinden gelmekte ve bunların 
varında tayyaresi yere indirildiği zaman raberlerinde ııötürmlislerdir. Bunların ara

aında avukatlar, tüccarlar, doktorlar, ec- yaralanmıştır. 
İtalyan bombardıman tayyarelerinin bir hü
cumundan doğmuş olduğu sanılmaktadır. 

.zacılar, papaslar ve birkaç da yahudi var

dır. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 27 a.a. - Resmt teblljt : N oel'in i

kin el günü alman ku\·etlerl İngiltere üzerine 
hücum yapmamışken lngill11 tayyareleri No
el'l takip eden gün ve gece işgal altında bu
lunan Fransa'dn hıwa limanlarına, liman te

Noelden sonra 

Hava 
tekrar 

alcınları 
başladı 

msatına ve şehirlere hücum etmişlerdir. Si- Londra, 27 a.a.. - Kıta Uzerinde hava
.ti franaıtı halkı arasında ölüler ve yaralılar ların müsait olmaınası sebebiyle noel dev
Yardır. AWan bombalar askerf hedeflere i - rest zarfında fasılaya uğrıyan hava hU
ıabet etmemı,tır. Alman avcı tayyareleri bir curnlarına yeniden bnşlannııştır. Noel dev
lnglliz tayyaresi dilşürmUşlerdir. resinde fena hava alman tayyarelerl.n:i he-

Yunan ve İngiliz bombardıman tayyareleri 
bilahare İtalyan geri mevzilerini bombar
dıman etmişlerdir. 

" Lln - Şukus mmtakasında bir mlkdar 1-

talyan esir edilmiş ve mitralyözler ve mü

himmat alınmıştır. 

" Muharebenin şiddeti diin akşam azal • 
mıştır. Şiddetli topçu ateşi işitilmiştir. Bu 

birçok yerde dört metreyi bulan kar dola
yısiyle mühimmat nakliyatında vuku bulan 

teahhura atfedilmektedir. ,, 

ltalanlar, Himara'nın şimaline 
ve §İmaligarbisine sürüldüler 

Garp çölünde 

Bardia'da ıiddetli 

lop~u at~ıi Noel 
günü de devam elli 
Kahire; 27. a.a. - Bardiya önündeki va

ziyette değişiklik yoktur. 
Bu mıntakada harbetmekte olan ingiliz 

kıtaları nezdindeki bir harp muhabirinin 
bildirdiğine göre, ıiddetli topçu ateşi ve 
bazan ıiddetli piyade ve ke:ıif kolları faa
liyeti Noel esnasında da devam eylemiştir. 

İn&"illzlere, durmadan takviye kıtalan 

gelmektedir. Bu kıtaların ekserisinin nak
linde italyanlardan alınan kamyonlar kul

lanılmaktadır. 

Haf.)a faaliyeti olmadı 
Kahire, 27 a.a. - Orta şark İngiliz 

hava kuvetleri kumandanlığı tarafın
dan dün resmi tebliğ neşredilmemiş -
tir. Noel günü ingiliz kumandanlığı -
nın hücum yaptırmadığı bildirilmek
tedir. İngiliz bombardıman ve avcu 
tayyareleri keşif uçuşlarından mada 
hiç bir hareket yapmamışlardır. 

Bardia niçin düşmedi ? 

Londra, 27 a.a. - Royter Ajansının 
askeri muharriri General H ubert 
Gorth garp çölündeki harekat hakkın

da şunları yazmaktadır : 
Trablusgarp çölündeki vaziyete ge

lince, Bardia'nın zaptının gecikmesi
ni izah edecek muhik sebepler varıdır. 
Fakat ileri hareketim.izin Bardia'da 
duracağını da söylemek yerinde de -
ğildir. Yalnız kendisinin bildiği şart
lar dolayısiyle Bardia'yı muhasara al
tında tutmak mı yo~sa B'.'trrliavı zap
tettikten sonra mı ilerlemek lazım gel
diğini, General Vavell intihap edecek
tir. 

Habe$islan' da bir 

isyan havası var 
Kassala'daki ltalyan 
garnizonuna boyuna 

baskınlar yapıhyor 

Birleıik devletler 
İngillere'ye yenid'en 

44 ıilep verecek 
Altı ay sonra 

Amerika'da günde 

500 tayyare yapılacak 
Vaşington; 27. a.a. - Selilıiyettar men

balardan alınan haberlere göre, B. Ruz -
velt, ingiliz kayıplarını telifi için Amerika 
Birleşik devletlerinin süratle birçok tica
ret gemisi inşa etmesini teklif edecektir .. 

Bu hususta tafsilat verilmemektedir. Fa -

-1-

Almanlar iki esir Fransız 

generali serbest b1raktı 

Bunlar hür f ransız 
kuvellerine karıı 

mücadele edecekler 
Londra; 27. a.a. - Hil.r fransız kuvetlerf 

matbuat servisi bildiriyor : 
Fransa ıeferinde esir edilen ve Alman

ya'da enterne olunan general Carles ve 
Falvy'nin alman makamları tarafından tah
liye edildiği öğrenilmiştir. General Car -
les, general Burcr'in yerine müstemleke 
kıtalan umumi müfettişliğine, general Fal-

kat program, çok büyük &"enişlikte olacak vy de Zinder'deki kıtalar kumandanlı~ma 
v~ İngiltere'ye harp malzemesi kiralanma- tayin olunacaktır. Her ikisi de imparator
sı planı ile aliikadar bulunacaktır. lukta hür fransız kuvetlerine karşı müca-

lngiltere tarafından, Amerika Birleşik : delede bulunmak ve bu mücadeleyi teşki
devletlerine ıipariş edilen 60 şilep bu proğ tatlandırmak için ıeçilmişlerdir. Bu gene-

rama dahil bulunmamaktadır. 

44 şilep J aha .•• 

rallerin serbest bırakılması, Almanya'rvn 
bu milcadeleye gösterdi~i al!kayı ve gene
rallerin önünde baş eğdikleri feci şantajı 

Diğer taraftan Amerika hilkilmetlnin, göstermektedir. General Falvy'nin Fransa 
44 yeni o!lebin 1nglltere'ye devrine muva - seferinde kumanda ettiği üçUncü müstem
fakat ettiği öğrenilmiştir. De\•l.r keyfiyeti leke fırkasının ~anlı askerleri acaba buna 
çok yakında resmen bildirilecelttlr. Pazar 
günU yapacağı beyanatta B. Ru:ı:velt'in 
tnglltere'ye yapılması icap eden yardım -
!ar hakkında bilhassa izahat vereceği ku -
veUe zannolunmaktadır. Relslcümhurun 
beyanatı hazırlamalda olduğ'u 11!\.ve edil -
mekted1r. 

B. Cordcll llııll, Lord Halifaks Amerika
ya gellnciye kndıu, miltc•\'ı?ffa Lord Lothirın 
ile Pasifik ırıınt.akıı.sındıı knrşılıklı müdafaa 
tedbirleri hrıkkınıln ynpmaklıı oldıığıı görüş
ıııt·lr.r, ,-\nı stıırıılrn'nın Vn~lngton bUyük el
çisi B. Cası•y ile devanı eclı•l'ektir. 

ne derler ? 

Cenubi Pasifik denizinde 

Bir korsan gemisi 
bir adayı şiddetle 
bombardıman etti 

Melbourne, 27 a.a. - Avusturalya 
başvekili B. Menzies, bir düşman kor

Vaşine-ton, 27 ı.a. - (Royter): Reisi - san gemisinin cenubi Pasifikte kain 
cümhur B. Ruzvelt gazetecileri kabul e - Nauru adasını bugün şafaktan az son

derek demiştir ki : .. I ra şiddetle bombardıman ettiğini bil-
- Altı aya kadar her gun ba~tanbaşa ı dinniştir. Maddi hasar büyüktür. Fa

madeni 500 harp tayyaresinin yapılabilme- kat insanca zayiat olmamıştır. 

Günde 500 tayyare 

ıi için bütün otomobil endüstrisi~in ~lbirli-ı B. Menzies korsan gemisinin japon 
ğiyle çalışması hususunda endustrı ko • bayrağı altında ve bir japon ismi ta -
mitesi tarafından yapılan teklifi hükümet şıyarak hareket ettiğini ilave etmiş -
ciddi bir surette tetkik etmektedir. tir. 

B. Ruzvelt, Amerika limanlarında bu • Nauru adası 1914 te alınanlara ait 
lunan alman vapurlarının mü&aderesini Al- bulunuyordu. Fakat o tarihte bir A
manyanın bir harp hareketi olarak telakki vusturalya harp gemisine teslim ol -
edeceğine dair alman hariciye nazcretinin muştu. Ada, İngiltere, Avusturalya 
resmi sözciisli tarafından yapılan beyanat ve Yeni Zelanda devletlerinin müşte
hakkındaki suale şu cevabı vermekle ikti-
fa etmiştir : 

- Amerikanın resmi &Özcüsü yoktur. 

rek mandası altında idare edilmekte -
dir. 

Kara' ve denia kuvetlerine mensup uzun men hemen kll.mllen yerde kalmıya mecbur 
menıilll bataryalar 27 kllnunuevelde Mıınş'ı etUğ'l gibi lnglllz hava kuvetlerlnJ de, 
seçmekte olan düşman vapurlarına ateş aç- böyle bir vaziyette yapılacak hUcumların 
mıtb~r-·~--~--=~----~--~ temin edeceği menfaatten mahrum etmi;:ı-

Atina; ":17. a.a. - Yunan resmi sözcüııil, Amerikanın yardımı bra/ac/ıktan 
dün akşam asekeri harekat hakkında a'ağı. Ilıırtıım, 27 "·"· - Royter ajansının Su- -:Y 

Adada hiç bir müdafaa tertiba!ı 
yoktu 

Avusturalya başvekili B. Menzies, 

Nauru adasının bombardımanı hakkın
da tafsilat vererek demiştir ki : 

---~--~~-~~--~-~------------...... a.a..ıu...~:.ıı.u· iuuerm.i+tlr : ................ ~~---=~~ 
dan'dnki husu~! muhahirl bildiriyor: Kllssa- sonra çığ gibi gelecek 
lll mıntııkaAın(la ınıılll~lerln i:levrlye !iare -

1 tafyan resmi tebf iği 
İtalya'da bir mahal, 27 a.a. - İtalyan 

ordulan umumf kararıAhının 208 numaralı 
tebllğlı Bingazi hudut mmtakasında her iki 
taraf da topçu ve keşif kolu faaliyetlerinde 
bulunmuştur • 

Hava kuvetlerlmlıı, bilyük bir faaliyette 
bulunarak ileri bir üsslln limanında bulunan 
gemileri, bataryalan ve makineli vesaiti bom
b:ırıhman etnılş!erdlr. 

Gloster tayyarelerlndcn miirekkep, ku • 
vrtll bir teŞekkül Ue muharebeye tutuşan av
cı tayyareleıimtz, bunlardan Uçünü düşür -
m!:•lerdlr. Tayyarelerimh:den blrl dllnme -
mı •ır. 

Ulngaıl ıulannda ayın 26 ıncı günü öl
lrdrn evel keşif uçuşu esnıuıında deniz tay -
yn~•·lerlmlzden biri bir düşman denlıınlbsını 

Jr• ' r'"rek milessir ııuretle bombardıman et -
ııı ' 'lr. 

Vunan cephesinde topçu faaliyeti ve mev
all mahiyette bası herekler olmuştur. Bom
lııı rılınıan tayyarelerimiz, liman tesisatına, 

d,•ııılrll bulunan vapurlara ve kara harekAtı 
lir doğrudA.n doğruya nlfıknda.r olan hedef

Londra'da llğrenlldiğlne göre, dUn, lıı -
gal edilmiş arazide bulunan birçok hava 
meydanları bombardıman edilmi§tir. 

DUn gece, lngfllz bombardıman tayyare
lerlnden kUçUk bir grup Bordeaux ıstıUı. 

limanındaki hedefleri bombıı.laınıııtlr. 
Noeli takip eden UçUncU gece zarfında 

da tnglltere hava &.kınlarından tamamiyle 
masun kalını~ ve bu suretle eylUl b~lan
gıcında alman hUcumlarının kesafet kes -
betmiye başladığı gUndenberi en uzun sU
ktm devresini geçlrmltUr. Son Uç gUn zar
fında İngiltere Uzcrlnde yalnız gUndllzleri 
hafif hava faaliyeti olmuştur. 

Royter ajansı, bu &abalı ne§redilen ve 
dUn tnglllz tayyarelerinin Avrupa Uzerin
de hiç bir faaliyette bulunamadıklarına da 
tr olan haberin bir suitefehhUmden ileri 
geldiğini beyana mezundur. 

Ne /ngiltere üzerinde ve ne de 
Manş'ta hiç bir hava faaliyeti 

olmadı 
Londra; 27. a.a. - Alman tayyarelerinin 

dün gece İngiltere üzerine hücumlar yap
tığına dair 11imdiye kadar hiçbir haber a· 

lr.re lımbetler kaydetmişlerdir. 
Üıılerlmbden birine tnnrrus etmek isti- hnmamıştır. 

1en dU~manın bu hareketi avcı tayyareleri -
ınizln seri bir müdahalesiyle bertaraf edil -
nılştlr. Üç Blenhelm düşllrülrıı üştilr. 

"İtalyanlar, Hlmara'nın ;ılmallne ve ııl- ketleri yeniden fıınl bir tekil almıştır. Düş
maligarbisine doiıu sürülmüştür. İt~lya.ıı- man işgalinde huhınnn l\116~ala, Uabe~istan 
lar, bu mmtakada, mühim stratejik ebemi- hududundan 20 mil kaıtnr bir mesafede ol -
yette bir hat ile birçok tepeler terketmİi· mııkla bernlıer burııdakl ltııl~·an a~kerleri bü
lerdir. İtalyan hatlarında karga3alık ema. yUk tehlikelere mar117. lıuhınmaktadır. Ekse-

releri mevcut olan Drinos nehri mıntaka
smda elde edilen arazi, Yunanlrlar tara . 
fınden temizlenmektedir. Burada muhtelif 
cüzütamlara mensup beş İtalyan subayı ile 
65 er esir edilmi§ ve üç muhtelif cins si. 
!ah Yunanlılar eline düşmüştür. 

" Daha.şimalde, Yunanlılar bir sürü ma. 
halli çarpııımalardan sonra ilerlemiııler ve 
birçok köy almı:ılardır. Soğuk çok şiddet
lidir. Sis ve fırtına da vardır . ., 

riya, tenhl\ soknk haşlnrınıln öldtirUlınUş as· 
kerlerin eesl'tlerl bıılunnınktndır. Vaktiyle sa 
kin bir ticaret merkezi olnn Kassnla'da şim
di gece olunca ltalyanlnrı bir korku almakta
dır. ('UnkU Sudanlılar, karnnlıktan lstlfnde 
cden·k sesshre şehre girmek sanatında pek 
bUyUk nıaharet p:öall'rmektedlrler. Bu suret
le ~ehre giren sudanlılar ya bir kaç esir alıp 
götürml'kte yııhut uykuya dnlmış bir nöbet
ı;iyi öldürmekle ve ) ıılıut d;\ meşhur Chiantl 
şurabı veya hirn şi~el<"ri ile dolu bir knç san
dığı aşırıp kaçıııaktndırl:ır. 

Londra ~ 27. a.a. - Meşhur ingiliır: ikti • 
satcısı Sir Layton, Amerika'ya vazife ile 

yaptıiı seyahııttan dönmüştür. Sir Layton 

demiştir ki : 
" Amerikan yardımı, bir kere başladı 

mı, çığ &ibi gelecektir. Fakat bu yardım 

hemen yapılamaz. Eğer 1941 senesi yazına 
kadar dayanırsak, o zaman Amerika bize 
nihai zaferi kati olarak kazanmamız için 
icabeden herşeyi temin edebilecektir. 

Sir Layton, Amerika ıayrctinin yaz son
larında bütün ağırlığıyle kendini hissettir

miye başlıyacağı ve kışın da en yüksek de· 
rccesini bulacağı mütalaasındadır. 

iktisadi ilanı harp 
ltalyan tayyarleri Korlu'ya 

yaptıkları taarruzda 

Rir gece, bir suı1'ınlı, cliişın;m hizmetine 
Nevyork, 27 n.ll. - llerald Trihııne ~ue

geçen bir yerlinin evine ı:irerek kendisini 
te&i, lıuglinkü başmakalesinde Almanya'ya 

yatıı)tınrl:ın <·ıkarıp İngiliz hatl.~rına k:ıd:ır ge-
21 ki§i öldürdüler tirıniye muvn(fıık olmuştur. 

Atina; 27. a.a. - Alınan ıon haberlere /talyanlar kuf.)et tah§it ediyorlar 
göre, Noel günü italyenların Korfu üzeri• Biltlfn hııclut boyıını•ıı, lnıı;[lfz devriyeleri 
ne yaptıkları hava bombardımanı netice • ve a'l. miktıırdn Sudun ııskerlerl dü~mıını 
sinde 21 kişi ölmüş ve 30 kişi yaralanmış- H<the~lstun'a ılııjl;ru lıırdctııırkteılirlcr. 

tır. Rrltrc'de A~nıııra ve AıdıordRt şehlrle -

Yunanlı{ ar ilerliyor 
rinde hlr ltıdyım orclusıııııın tahşlt edllruek-
te oldui;u öğrcnilıııi~tir. Rıı orrlu, Kassnlll -
yı mficlafa11ya meınıırdıır. 

iktısncll 6ahad.ı filen lınrp ilenı demek olan 
bir plAııı taHip elıncklcdir. Bu plana ıı.it 

tııfsilı\t Amerika. iktısntçılıırından Ilh.hell ve 
Upgrrcn t:ırııfınclan \'t>rilrnekteılir. Bu plAn
da, gnrp yarım kiirrt•si ile İngiltere nrsAında 

rüı,;hnnlı tarifeler, knıııbiyoların istikrurı ve 
ticıırr işbirliği ı;bleıııiııiıı knnıılınnsı teklif e
dilrııekleılir. <Hıır~i tııı itik t'dt'cek lıir Avru
pa kıtasına kar~ı mücadele edebilecek yegftne 
lktısadl unsurlar bunlardır. 

Hararetli münaka§alar 

- Milletler Cemiyetinin mandası 
hükümleri mucibince, bu adada böy

le bir hücuma karşı koyabilecek hiç 
bir müdafaa tertibatı yoktu. Düşma -
nın mükemmelen bildiği bu hakikat, 
cinayetten başka bir şey olmıyan bu 
tecavüzü meşru gösterebilecek hiç bir 
şey mevcut olmadığını isbat eder. Bu 
cinayetin şenaatini arttıran bir nokta 

da, kendisi ile sulh halinde bulurıdu -
ğumuz Japonyanın bayrağı altında 
yapılmı:ş olmasıdır. 

İngiliz filosuna iltihak edecek 
Hollanda gemileri · 

Lonclrn, 27 ıı . a. - Royter: Halen Lond
ra'da huhınan Hollllndıı.lı hlr d~nlz subayı, 

Hollıınıln'mn h-tilA~ı sırasında inşantı biti -
rilnıenılş olup dıı fnglltere'ye ıı:etirilnıiş olan 
bazı hıırp gemilerinin inşaatının bitirilmek 
üzere olduğunu ve hunların yakında mütte

fik drnlı kuvetlerlııe lltihıık edeceklerini 
.söylemiştir. Hundan lıaşka, Hollnnda donan
masının ekseriyeti kurtulmıya muvaffak ol
muş ve bir çok harp gemileri muhtelif de
nizlerde müteaddit vazifeler deruhte etmiş 

ve bilhnssa korsan gemilerinin takibine mc-Şarki Afrika'da kayde dejer bir şey yok
tur. 

t ngilizlerin ticaret 
gemisi zayiata axahyor 

Atini\, 27 a.a. - Cephedn gelen son ha
hl'rfı·n· ,,;urc ,\rıııınıtluk C<'phe~inin cı·el· 

ce italyanlnr tarafından k.uvetli bir muka
vemet gösterilen otmal kısmında yunanlı
lar dün ıle ih·rlt·ıııi~lcrdir. Yun:ınlılar cep
henin merkez mıntaka.eında da llerleınııı

lerılir. 1 ler iki kısım<lıt tin hın·n hida fona 
olduğundan mtinakalrı.t gtiçltikle temin e -
dllmektedlr. 

Ilahe~iatllD'ın Şinrnlinde Gondnr'la Tana 
giiltl civıırınıla diğer bir ordu da G:ıllahafı 
uıuhnf11ı11 etmektedir. 

Kezalik Adılia - Ahelıa civarında dn mü
him kuv!'ller tı.Jı~it eılilrıılştir. 

Vaşington, 27 ıı.a . - Havas: İngiltere'ye mur edilmiştir. 

Bir İsveç vapuru 

Lizbon'a giderken 
torpillendi 

Stokholm; 27. a.a. - 1253 tonilatoluk 
Mangen bveç vapurunun, Cardiff'den Liı· 

bon'a giderken Atlantik'te torpillenmiş ol
duğu bildirilmektedir. Vapurun ınürette • 
batından sekiz kişi kayıptır. Vapıırun kap
tanı ve ı:rıiırettebatından geri kalan 12 kişi, 
diğer bir İsveç vapuru tarafından kurtarıl· 
mıı:ı ve Lizbon'a çıkarılmıştır. 

Nevyork, 27 a.a. - Nevyorık Times 
gazetesi, 25 İlkkanunda biten hafta 
içinde ingiliz ticaret filosunun uğ
radığı zayiatın azalmasını alman de
nizaltı mürettebatının duyduğu sinir 
gerginliğine atfediyor ve diyor ki: 

Filhakika, mezkur haftaya ait 'za
yiat rakamları harbin haftalık vasa
Hsine nisbetle çok dliş.ükti.ir. İşte ge
çen harpte de bu sinirler gerginliği
clir ki alman denizaltılarını yenmiş
tir. 

Alman denizaltılarının zayiatı hak 

Askeri vaziyet 

İn1?iliz ve inıpnrntorluk kıtaları tllkviye e
dilmiş olup lıudııtta, fııre bekliyl'n bir kedi 
gibi mUtt'ynkkız bulıınnınktadırlıu. Bunlar -
dan bnşkn llAheşistnn, Kenya hududunda rce-
neral Cnnninıtlınııı'ın kuvetleti tarnfıııtlan 

Londrıı, 27 a.a. - Royter ajansının as· da tf'hclit edilmektedir. 
keri muharriri general Slr Hubert Gouth Diğer tarnftıın ıılııııın lıir lınbere ı:töre, 
diyor ki: Hnht'Şistnn'<ln lhtilAI kaynnmnktnrlır. Knbi-

1941 senesinin gelişine bakarak guna lelerin tnt"ııınurılyet~lzl!ği glllikçe artmakta
dır. Hııhel}istnn'dll ltalyıınlnr tarafından tah
kim edilen askeri eheıniyeti hııiıı mevkilerin 
lnıı;llla hava kuvetlerince fasılıasız denecek bir 
surette bombardıman ertilmesi de kabileler 
arasındaki mukavemet fikrini kuvetll'ndir -
mektedir. 

işaret etmek ıa.zımdır: 

Tahrip edilen ltalyan tayyareleri 
Nnlrolıl, 27 a.n. - Cenubi Afrikn hıtY& ku-

Amerika tarafındun fapılsn yardımın arttı-

rılması meselesi Sİ) nsi ıııııhflllerde harareW 
milıınkaşalara !lt'heıı olınaktaclır. Gnzetele -
rin kayılr.ttiğl gllıl ıırııerlkalılnr iki şey iste~ 

mektedir. Ilıınlurdıın biri lngiltere'ye yardım 
etmek ve diğeri de Amerlka'yı hnrp harici 
bulnndıırmaktır. 

(Amerika harbe girecek!) 
Nevyork, ~7 a.R, - Geçen umumi hıı.rlıln 

kahramanlarından yilr.başı Eddie Rlecken -
baeker, l\teksiko'yıı vardığı ;ı;nman şu beya
natta bulunmuştur. 

Yukında Amerika dilnyl\nın en hU,-Uk as· 
kert dl"\ leli olarak ,.e onıiıııilııkki ynz Al • 
m:ınyn ile hnrp hnlfnıle hulunaeaktır. 

Ytizhaşı Eılılie Rirckenlıncker, halen ş:ır

kl hava ynlıı lşletınesiııln r.·i.si hıı!ıınınnkta -
dır. Bu tahminler ~evyork'tıı allıka ile kar-Bir ingiliz destroyeri battı 

Londra; 27. a.a. - Amirallık dairesi, 
1300 tonilatoluk ingiliz Aberon destroye. 
rinin kaybını bildirmektedir. 

kında hiç bir rakam verilmiyor ve 
keza bu denizaltılara karşı yeni hü
cum usulleri hakkında da mal\lmat 
yoktur. Ancak şuna emin olabiliriz 
ki alman denizaltıları mütemadiyen 
tahrip ediliyor ve Okyanosta kaybo
lan her denizaltı gemisinin mürette
batı, sağ kalanların yüzünde korku 
izleri bırakıyor. 

Her ne kadar sevkulceyş ııahaJı bUUln 
A vrupa'yı şarka kadar kaplamakta iae de 
en yakın hareka.t sahnesi Akdeniz mınta
kasında kalmaktadır. Arnavutluk'ta cere
yan eden harekAttan istihraç edildiğine 

göre dağların, derin kar tabakalarının ve 
münaka!Atta rastlanan mllşkUlA.tın arzet -
tıği mo.ıtialara rağmen yunanlılar ltalyan
lar üzerindeki tnzylklerinl gcvşetmeıııiŞ

lerdir. Hlmara'nın zaptı bUyUk ehemiyeU 
haizdir ve umumi yunan pltınının sahil bo
yunca sol cenahtan llerliyerek Avlunya'yı 
ele geçirmek olduğunu göstermektedir. 
Böyle bir hareket birçok faydalar temin e· 
deceğl gibi Atide de katı neticeler elde et
meğe elverl1Jlldlr. Bu cenah müşterek do
nanmamızın kontrolU altında bulunan de-

vetleri Habeşislau üzerine yaptıkları taar - şılanmıştır. 

Mısır muharebe dışında Tuna üzerinde gemi 
kalmağa devam edecek seferleri halô başlamadı 

Nevyork: 2 7. a.a. - Nevyork Times ga. 
zetesinin Kahire muhabirine göre, Mısır 

parlamentosu gizli bir celsede Mıaır'ın 

harp karşısındaki vaziyetini tetkik etmiş-

tir. 
İyi mafftmat alan mahfillerde söylendi

tine ctSre, Mısır muharebe dı;ı vaziyetini 

muhafaza edecektir. 

Bükreş. 27 a.a. - Stefanl: Tuna nehri buz 
nlze dayanmaktadır. 

part:ıları sürüklemekte olduğundan seyrlse-
fer tııtil edilmiştir. Kezalik, Giurgu ile Rus- Avlunya.'dan şimale doğru giderken 
çuk nrnsındıı sallnrlıı yapılmakta olan ser - rW1tlanılncak nıil~killAt Pogrndeç - Elbasıın 
vis de tatil olunmuştur. Buılar, Karadeniz- hattının dağlık mıntakasında öne çıkacak 
deki Tuna a~ızlıırını tıkadığından birçok manialardan çok hafiftir. Bir de unutma
vapurlor Galnç ve Suluna'da mabsur bir va· ı malıdır ki uğradıklar~ ciddi zayiattan son
ziyette kalmışlardır. Buralarda termometre ra ltalyan zırhlı cllzUtamlarımıı. hala. üa -
sıfırdan a§aıtı 15 derece7e dUfmUftttr. tun olup olmadığım bilmek ehemlyetlidl.r. 

ruzda, tek bir tl\yynre kllybetnıeden, KaYello 
üzerine 800 bomba atmışlardır. Diğer neti
celer arasında yerde Cabroni tipinde ilç tııy
yııre tahrip e<lifnılş, Uc tanesi de ciddi suret
te hasara ukratılınıştır. 

Bulgar hariciye nazır1 

siyasi vaziyeti izah etti 
Sofya, 27 a.a. - Slefıınl : Bulp:ar harici

ye nazırı B. Popof, par!Amento hariciye en
cümeninde beynelmllel vaziyet ve Bulgarls
tıın'ı alAkndar eden meaeleler hakkıoda lıa· 
bat vermiştir. Toplantıyı müteakip B. Po -
pof İtalya elçisini kabul etm1§Ur. 

B. Ruzf.)elt'e yapılan müracaat 
Vaşington, 27 n.ıı. - Bryıız Karııydlln bU

dirllcliji;lne göre, B. Ruzvelt, Amerlka'nın 

maruf şahslyetlrrlnclen 10 kişinin imzasını 

taşıyan bir mektup almıştır. Bu mektupla, 
mezkdr zevat, B. Ru:ı:velt'ten artık müstakar 
bir hale gelıniş olan amerikan politikasının, 
mihver devletlerlııln mnğlubiyetfni intaç için 
nasıl hnreket etmek icabederse o suretle ha
reket !'dllerek, idare tdilınesinl rlea etmek
tedirler. 

Mektuptll, ilk bakışta makul gibi görü -
nebilecek fakat hakikatte meşum neticeler 
verecek olan deliller ileri sUrülmek suretiyle 
tevlit edilmiş olan yatıştırıcı cereyana mu -
kavemetl teşçl için mümkün olan her şeyin 
yapılmnsı da ta.leh edilmektedir. 

Ağrı ve Konya'da pasif . 
korunma tecrübeleri yapıhyor 
Ağrı, 27 a.a. - Dün burada ha.va 

tehlikesine karşı bir pasif korunma 
tecrübesi yapılmıştır. 

Tecrübe altı aaat silrmliş, havanın 

çok soğuk, karlı ve tipili olmasına 
rağmen bütün ekipler muntazam bir 
surette vazifelerini görmüılerdir. 

Konya' da 
Konya, 27 a.a. - Biri evelki akşam 

ve diğeri de dün sabah olmak üzere 
burada hava tehlikesine karşı iki ko

runma tecrübesi yapılmıştır. Halkı -
mtz, a.larm işareti verilir verilmez sü
kunetle sıgınaklara iltica etmişler ve 
alakadar ekipler muvaffakiyetle va .. 
zife görmüşlerdir. 

İstanbul'da pasif 

korunma tecrübeleri 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Paslt Jco -

runrna heyeti bugUnkU toplantısında tec
rUbenln ba;Tamdan sonra ve mUsaıt bir 
havada gUndUz ve gece iki defa yapılma
sına karar verdi. GUndUz tecrübesi ıo - 12, 
gece 20 - 21 arasında yapılacak ve tecru -
belerde 8 bin kltilik ekipler vazife ala. 
c&ktır. 
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Dünkü ko§uda Tiirkkuşu atletleri çıkı§ tan evel ... 

u c u s 
rJ•lnde blrden tleri tırladı. Rıza puvan pu-ı
van geri kaldı ve A.nkara'nın yettııtırditl · 
bu kabiliyetli atlet hava kurumunun köıe
ainde bekllyen hakemlerin verdiği Parti ' , 
ba}Tağını rakibinden M metre evel aldı. 

Mustata, elinde dalgalanan Parti bay
r&g-iyle belediyeler bankasının önlerine 
geldiği zaman, Rızayı 60-70 metre açmış
tı. Bu açıklık osmanlı bankasının hizasın
da 100, posta.hanede 150 ve Ulus meyda -
nında takriben 200 metreyi buldu ve Mus
tafa Başvekd..let binasının önüne, en çetin 
rakibini 39 saniye farkla geçerek geldi. 

1fustata Kaplan çok iyi hazırlnndı~ı bu 
koşuyu, tam bir lntl7.runla ve çok g il z(' I 
bitirdi. Çehrt-slnde ufak bir y org unluk a
lA.metl görünmüyordu. 

Teknik neticeler 
12.0-00 metrelik büyük Ata.türk koşusu

nun teknik neticelt>ri şudur: 

Mustafa Kaplan ve Rıza l1man 
Y enifehir' den geçerlerken 

1 - :ı.ıustara Kaplan (Ankara-Demir- y lik tezahUrı~rı arasında hilklln1et kona -
spor) 3:i.56 dR.kJka. ğına ge lın i ştl. Beıı yıldanbt rı n1enı leket 

2 - Rıza İşman (İstanbul - Fencrbah - gençliği 27 ilkkAnunda onun geçtiği yol -
çe) 36.3~ dakika, ları katetmektedtrler. Gençler siz bu koşu-

3 - Şevki Koru (Ankara - A. G.), yu bir etsane haline koydunuz. Bugün 400 
" - All Karaduman (Ankara-D.S.}, genç koştu. Bu, az bir rakam değildir. 
3 - Hüseyin Alba.}Taktar (İstanbul - Fakat Türkiye beden terbiyesi tcşkiHl.tı -
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RADYO 
TÜRKİYE 

(Radyo DlfUzyon Postaları) 

) 
TÜRKİYE A:-11{A!' A 

Radyosu P~ar'yosu 

1648 m. 
31.7 m. 

Dalga uzunluğu 
182 Kcs./1~0 l{;v. 

9·J 1j5 Kes./ 50 l{\\'. T A. P. 
19.47 

8.oo 

8.03 

m. 15195 Kes ./ 20 Kv.: . T A 'ı· 

CUMARTESİ : 28. XII. 1940 

Pro&ram ve mem:eri:et saat oı.o.rı, 

Ajans Haberlerı, 

8.18 Müzik. : Hafif 1-'rog ı am (.?!.), 

8.45 l9.oo Ev kadını - Yemek listesi. 

ı3.30 

13.33 

l~.50 

14.05 

14.20 

Pro"ram ve nıcm.e ıi eı sa ... t a,,.arı, 

Müzık : Tıirkçe p1iic1ar, 

Ajans Haberleri, 

1.Iı.izik : Türkçe pliklar proeranu. 

nın devamı, 

Müzik : Rıyaseticümhur 

(Şef : İhsan Künçer }, 
Bandosu 

Beşinci Atatürk koşusu 
Fenerbahçe). nın ba..,ında bulunanların hedefi her Türk 

Takım te.snitlnde Ankara bölgesi 16 genc ini demir gibi yetiştirmek ve demir 
puvanla birinci, İstanbul 34 puvanla ikin- g ibi bir irade ile vatan hizmetine ver1nek
cl ve gene Ankara 72 puvanla UçüncU ol - tir. 
muşlardır. 

l - Mozart : Türk mar~r. 

2- P. Vidal : Les Turques, 

3- Kurt Strieıler : Türk 
(Uvertür), 

İzmir 

4- Paul Lincke : Türk Entermez~ 
zo'su, 

Arkadaşlar, Atatürk sizin yaşınızda iken 

400 gencin iştirak ettiği koşu 
dün muvaffakiyetle başarıldı 

Müsabakalara diğer bölgelerden gelen- ve daha sonralıırı daima sizin yolunuzu 
lerden KocaelHller bir yedincilik ve o- tutmuş btiyük bir sporcudur. O, devrindeki 
nunculuk, Eskişehirliler bir altıncılık, 

Malatyalılar da dokuzunculuk kazanmış -
Iardır. 

Ankara Demlrspor kuIUbUmUz de mU -
aabakaya 39 atletle iştlrG.k etmek suretiy
le büyük bir rekor teste etmiş bulunmak -
tadır. Demlrspor, sayın :ı.ıunakalG.t Vekl -
llmlz B. Cevdet Kerim tncedayı'nın şa

huılarında kuvet bulan ve devlet demir-

insanlardan daha mukavimdi. Esasen mu
kavim olmasaydı harp bA.dlreleri ve mem- 15.00 
leket sarsıntıları içinde dayanmasına im- 15.30 
k6.n var mıydı T 

Bedent mukavemeti ve aıhatl düzgün 
olmıyan insanların zekdlarından memıe :. 
ket istifade edemez. Gençler, İsmet İnönU 
memleketine li\yık bir Şeftir. ÇUnkU atı -
nın UstUnde bugün bile 215 yaşında bir genç 
gibid ir.,, 

18.oo 

18.03 

5- Florent Schmitt : Divertisse ... 
ment Turque. 

Müzik : Hafif Sololar (Pl.), 

Müzik : Ankara Devlet Konserva .. 

tuvarından naklen Neşriyat 

İkinci oda müziği kon.'ieri. 

Program ve memleket saat ayarı, 
Müzik : Radyo Caz Orkestrası (İb. 

rahim Ögür idaresinde ), ..- .... ..... 
n: -

. , 

Bugünlerin devam edf:'CE>ğlni ve daha ıg.oo 
müesese kulüplerinin ba.ş ı nd~ gelen bir te- iyi neticeler almamızın mukadd"r olduğu-

19
,,

5 §ekküldUr. Demirsporun Ata türk koşusun- nu söyliy<'n ve gt>nçllğl muva!fnklyetlnden 

yolları umum mlldi.irü B. Cemal Hidayet 
Serter'ln çok clddt ve yakın alAkutyle 

da gerek fert ve gerek~e takım itibariyle dolayı tebrik eden B. Ferit Cf"IAI Gilven 
tlerl safta bulunması tebrike şayandır. Ba- sözlerini "kafamı:ıda bu ideal ve elinı izd .a ıg 30 

zı spor kulüpleri yalnız fu tbola ehmiyet bu meşaleyi tutarak hed~fimtze var~ca
verlrlerken Demlrsporun giireş ve bllhas- ğız,. diye bitirdi ve sporcuları Millt Şef 19.45 
sa atletizm &ahMında muvaftakiyetH ne- için Uç defa yaşa! nidasına dAvet etti. 20.15 
UceJer almasını memnuniyetle kaydediyor 

Toplantı samımı bir bava içinde sona 20.45 
ve diğer kulüplerimize örnek olarak gös- erdikten sonra. Ankara Halkevl atletler 21.15 
tertyoruz. Devlet demlryol1arı erkAnının 

şerefine bir ı;ay zlyatett verdi. Bu ziyafet- 21 ,30 sporcu gençlik üzerindeki alı\kaJarının de- le gllz~l geçen gtinün programı sona erdi. 
vanıı takdirinde bu varlıtın daha çok ku~ Diğer knşular hakkındaki tafsllAtı ay-
vet bulacağını ve spor faaliyetinin bu te -
OE"kklll içinde canlanarak lnklşat edeceğini 
muhakkak sayıyoruz. Çünkü Tllrklye'de 
CDemtryolcu)lar, başarının hakiki timsa. 
lJdlrler. 

rırA v• · ri:v rıruz: 

Yüksek mektepler arasında 

Müzik : Koşmalar, 

Konuşma : ( Günün meseleleri), 

Müzik : Halk türküler inden örnek. 

ler, 

Memleket saat ayarı ve Ajans Ha
berleri, 

Müzik : Fasıl Heyeti, 

Radyo Gazetesi, 

Müzik : Tek ve müşterek şarkılar 
Konuşma : (Bibliografya), 

Müzik : Radyo Salon Orkestras 

(Violonist Necip A$kın idaresinde) 

ı- Rachmaninoff : Prelüd, 

2- Pachernegg : Köy dansları, 

3- Paul Holzner : Saksonya köy 

lü dansları, 
4- Vilfred Kjaer : Serenad, 

S- Beethoven : Mönüe, 

6- Eckstein : May1s ayında (Pot
puri), 

7- Gounod : Ave Maria, 

Kız atletlerimiz ATATÜRK kofUtnında 

Gençlerimizi tebrik ederiz 
Bugünkü beden terbtyesl ve spor faali

yetinde kütlenin harekete sevkedilmesl, 
esu prensibi teıkll etmektedir. Faaliyeti
mizin mihrakı, memleketimizde vasatı bir 
spor ıevlyeıl yaratmaktır. Şampiyonlan 

takdir eder ve çok .severiz, ta.kat dileği
miz, yığınların canlanması, hareketlenme
si ve ilerlemesidir. Demirsporun dünkü 

Yüksek mektepler aı·a.sında yapılan dl -
ğer koşu da son dcrec zevkH oldu. Bu ko
şuya Ga.zl Terbiye enstltliaüoden 15, Yük
sek ziraat enstitUsündan 6, Siya.sal bilgi -
ıer okulundan 3, ceman 24 genç tıttra.ıc et
mişti. BU.yük bir lnttzam içinde ceryan e
den koıu gene mekteplllerimizln sahip ol· 
dukları centilmen sportmenlik ve bedeni 
m..ıkavemet gibi meziyetlerinin Ankara 
halkı huzurunıJa bir daha tezahür etınesl; 
ne vesile oldu. Neticede Gazi Terbiye En.s
titüsUne men.sup atletler muzater oldular 

8- Lautenıchlacer : Yıldızlara 

doiiru, 

g-- Bruno Hartmann : Güneş 111 • 
fında danı, (Başı 1 inci say/11.d11.) 

tir. 
Yüksek okullar Em.ııiyet Abidesi mey -

danından, liae ve meslek okulan Orduevi 
önündeki Atatürk heykell yanından, Tllrk
kuıu mensupları köprU altından. kızları -
nuz Halkevinden, 12 kilometrelik büyük 
kQfuya girenler de, Ebedi Şefin 1921 de 
SıvaıJ'tan Ank.ara'ya gelirken ankarahlar 
tar&!ından Dikmen sırtlarında karıılan

dıklan mevkiden koıularına ba§lamışlar -
dır. Bütlln bu mesafelerin nihayet buldu
tu nokta, hUkUmet konağı meydanı ld. 

müsabakaya 39 atletle Jşttrftkinf bu zavi
yeden tetkik ve takdir ettik. 

Bununla beraber, dünkü yarışta llk de
receleri alan ve almıyan bUtUn atletleri, 
gösterdikleri kabiliyetten ve aldıkları ne
ticeden dolayı tebrik eder ve başarılarının 
devamını temenni ederiz. 

DUnkll yar1şta Rıza ?ı.faksut, HUseyln 
Albayraktar ve diğer çok kabillyetll ve 
teknik atletler blrlnclllği kaybettiler, fa -
kat haklarında beslediğimiz tyl düşt'tnce • 
lerlmfz hiç bir suretle değişmedi. İtiraf 

etmek IAzım ki dünkü yarışta koşu par
kuru dolayıslyle Ankaralıların avantajla
rı büyüktü. Nitekim geçen martta Heybe
lide yapılan kros birinclllklerlnde aynı a
vantaj İstanbul takımı lehine idi. 

Kotulara tıttrAk eden gençlerimizin 
Atatürk'ün adını taşıyan· bu mUsabakala.
ra dahil olduklarından dolayı duydukları 

heyecan ve sevinç yüzlerinden belli olu
yordu. Bllha.ssa Dlkmen'dt>n itibaren ko -
ıanların va.zlyetlert dikkate e;ayandı. Ha
reket mahallinde toplanan atletler, karşı
dan bir ılı tabakaın altında saklanmış gl
bl görünen Ankara'ya Ebedi Şet gibi, ba
e:armak istedikleri müstakbel dAvalarının 
imanlı gözleriyle bakıyorlardı. BugUnUn 
sençlerl, yarının bUyUfU olmak azim ve 
iradesini tqıyan kuvetlt ve metin adım-
1a.rla kotulanna başladılar ve muvaftakl
yetle blUrdtler. Baotan ıonuna kadar 
zevkle takip ettlftmiz ve atletlerimizin 
bqıarılartyle haklı bir gurur duyduğ'Umuz 
bUyUk Atatürk koşu.sunun muhtelit saf· 

halannı okuyucularımıza nak?ede11m: 

AT ATURK koşusuna iştirak eden yüksek okullar sporcuları 
Geçen senelerle mukayese 

Be§ sene eveı 1936 da ilk koşu yapıldı· 
tı zaman 12.200 metre mesafeyi koşanla -
rın sayısı l.f. kişiden ibaretti. Bu rakan1 
dört senede o kadar yükselrnedi. Fakat 
dün Dikmen'den koşanlar 91 gençti. Diğer 
mesafelerden koşanlarla bu ra.ka.m 400 e 
yakJqtı. 1936 da ilk derece 41.08 dakika 
He Galip Darılmaz (Demir.spor) taratın. 

dan tesis: edildi. 1937 de Maratoncu Şevki 
Konı (Ankara GUcU) S8.1S !le birinci ol -
mutlu. DUnün galibi Muatata Kaplan'ın 

(Demtrspor) 1938 deki derecesi 36.49 idi. 
Geçen sene de Adnan Darılmaz (Demir -
spor) 35.W ile birinciliği almıştı. Bu se -
nekl rekor ve lştlrl\k ntsbPtl bu mukayese
mtze nazaran fevkala.dedir. 

• 

Dikmen sırtlarında 
Saat 14 te Ata ttirk 'ün 27.12.921 de An

kara'ya Uk teşriflerinde ankaralılar tara
fından karşılandıkları mevkide Uç dört o
tobüsün tqıdıfı 91 atlet toplanmıetı. Be
den Terbiyesi Genel DlrektörU General 
Cemli Taner, genel sekreter Cemal Gök· 
dağ, genel direktörlllk erkAnı, gazeteciler, 
kulüp ldarecllert, hakemler, meraklılar da 
onların etrafında idiler. Hiç blr spor te • 
zahürünU kaçırmıyan sporcu mebusumuz 

General Cemil Taner kız atletlerin birincisi Suzan Aykut'a 
mükô.latını verirken 

!AT ATO RK. koıu•u. birincisi Mu.ıtafa. KcıE.lan miikafcıtını alırken 

B. AH RA.nA Tarhan da gençlerin bu bü . 
yük hareketlerinin başlangıç noktasında 

hazır bulunuyorlardı. 

Halkevl spor komltesinln çalışkan rei
si B. Na.mık Katotlu, tam zamanında tıa
ret tabancasını ate§ledi. 91 genç ileri fır
ladı. 12 inci kilometre taşının blru Ueri
einden bq:lıyan ko§unun ilk tki bin met -
resinde u koşucular va..ztyeUerlni t&yln 
etmişlerdi. Bir grup ha.J.lnde Rıza Maksut 
1e:mruı, Şevki Koru, Muıtata Kaplan, HU -
seyln Al bayraktar, Ali Karaduman grup -
tan ayrılmış ve en yakın atleti 200 metre 
kadar açmışlardı. 

Harp Okulu önlerinde 
Neticeye tık önce varacaklar artık bel-

11 olmuştu. Bunların arasındaki çekt§me -
ter de yavaş yavq grupun parçalanma.sına 
sebep olmuştu. Dikmen yolundan harp o~ 

kuluna sapan caddenln köşesinde Ali ve 
Hüseyin gruptan 100 metre kadar geride 
kalmışlardı. ı.ıuetata, Şevki ve Rıza biri~ 
birlerinden ayrılmadan koşuyorlardı. 

Mükafatların dağıtılması 
DUn mUsabakadan sonra Halkevlnde 

toplanan atleUere Be<l.en Terbiyesi Genel 
Direktörü tarafından mUkatatları veril -
di. General Cemil Taner bu mfuJasebeUe 
gençlere hitap ederek kendilerini tebrik 
etti. 

Genel Direktör, gençllği çok mUteha.a
sla eden bu hitabında ezcUnıle dedi ki: 

Millt MUdataa önlerinde Rıza Maksut "- Halkevlnin lr§at edici rehberliğiyle 
katıldığınız bu koşuyu muvaftakiyetle ba-

50 metre mesafeden sonra 200 metre ka- ıardınız. Sizleri tebrik ederim. 

ve Mustafa, Şevklden ayrıldılar. Aradaki 

dar geriden HUseyln ve AH gellyor1ardı. Atatlirk koşusunun maddt kıymetinden 
Hepsinin yüzünde utak bir yorgunluk ziyade ma.nevt bir cephesi vardır. Bugiln 

alAmetl görUnmUyordu. Kısa bir koıunun Atatürk'Un geçtifl yolde.n, onun izlerini 
son turunu yapıyorlarmış gibi ritmik a... takip ederek koı:ıtunuz. Koe:uyu kazana.n.Is.
dımlarla mütemadiyen tler11yorlardı. n takdir etmek vazifemizdir. LAkln te-

Bu be§ kişilik koşunun gerisinde tanın- mennlmiz, tUrk gençliğinin hep aynı yol -
mıı atletlerden 800 metreci Galip Darıl- dan koımalarıdır. BUtUn memlekete teşmil 
maz, İstanbuldan Habip, Artan, Kocaeıı - ettiğimiz bu müsabakalara bugün binler· 
den İbrahim, Adnan Darılmaz, Eskişehirli ce _.enç ıe:ttrAk etti. Gelecek sene AtatUr'k
Behzat, ı.ıaıatyah Oısman görünüyorlardı. Un yolunda Türk gençliğinin daha bü-

Emniyet abidesinde yuk bir ekserıyetının koşacngına cnıınız ... 
Emniyet Abidesine ilk defa Mu.stata ve Genel Direktör, sözlerinin sonunda ko -

Rıza geldtler. Şevki gene 00 metre gerile- ıunun mUrettlbl Ankara Halkevini, değer
rinde .. Hüseyin ve Ali 250 metreden takip- 11 bqkan.ıııın ıa.heında tebrik etti ve spor 
!erinde de.vam ediyorlar.. komituı başkaniyle beraber, hakem ve 

Yenloehlr ecza.nesinden ttlbaren Rıza idarecilere de teeıekkUrlerlnl bildirdi. 
Maksut ve Mustata blrlnclllk için gayret- General Cemll Taner'den 8onra Halk
lerlnl sarfetmeğe blli!ladılar. Fakat biriblr· evi reisi İçel:. mebusu B. Ferit CelAI GU -
ıerlnl Uç metreden fazla geçemiyorlardı. ven de sporcularla konuştu ve heyecanlı 

Orduevtne, Sıhat VekAletlne ve ntha- sözlerle gençllğin coşkun tezahUrlerde bu
yet enstitüye kadar ikisi arasındaki bu lunrnasına vesile verdi. 
vaziyet devam etti. Bu esnada Şevki artık B. Ferit Cel3.l bu konuşmaaında hUlA..sa-
hayll mesafe kaybetmiş, takriben 150 met- ta.n dedl ki: 
re geriye dUemUıtU. HUseyiıı ve Alt de bl- ,._ Bugün çok güzel bir i!J yaptınız. 

rlblrlerlnden 40 - 60 metre açmıılardı. Fa- AtaUtk'Un bundan on dokuz sene evet An
kat bunlarla en yakın müeabıkın ara.sın - k.ara'ya seldlğl kuUu yılın yıldönümUnde 
da 400 metre meaa!e vardı. Bu vaziyet gllzel bir koıuyu muva!!aklyetıe bitirdi -
Hava kurumunun önüne kadar devam etU. nts. O, ilk defa Ankara'yı Dikmen'in gıp.. 

;Muata!a Kaplan Radyoevlnln blruı Ue- lak ıırtıarmd&n gönnU, ve halkın çok bU-

Emniyet fı.bidesiyle vilA.yet konağı ara
sında. 2600 metrelik mesatede yapılan bu 
ko::ıua:a !JU cte:receıcr aıındt-: 

1 - Ali Göker eG. T. E.) 9/ 29 s. 
2 - Burhan Sumersan eG. T. E.) 9/39 ı. 
3 - Cellll Beken eG. T. E.) 9/ 41 a. 
Gazi Terbiye .EnstitUslinUn değerli at

letlerini dünkü bi.lyilk muva!!aktyetlerln
den dolayı tebrik ederiz. 

Liseler arasında 
128 lisellmlzln iştira.kiyle yapılan bu ko

ıu Orduevi önündeki Ebed! Şef'in heyke -
linin yanından başladı ve bütün ko~ular 

gibi vilAyet konağının önUnde bitti. Bu ya· 
rışa 65 kişilik bir atlet kadroslyle iştirak 
eden sanat okulundan başka in§aat usta 
okulu, Atatürk lisesi, Gazi lisesi, Türkku
şu koııucula..rını göndermiş bulunuyorlar -
dı. Neticede İnşaat usta okulu bflriz bir ta
lkiyet elde ettiler ve ko§u şöyle sona er -
dl: 

1 - Sabahattin Sungur et. U. 0.) 7/18 e 
2 - İsmail Eren et. U. O.} 7/19 s. 
S - ;,,ey!! Musıu (TUrkku§u) 7 / 39 a. 

Kızlar arasında 
DUn genç kızlarımız bir kere daha göğ

sUmUzU kabarttılar. Sağlam katanın !ağ~ 

lam vUcutta bulunacağını tam bir katı
yetle ldrAk etmıı bulunan genç cUmhuriye
tfmlzln bu körpe çocuklRrl TUrk kızının 
nefes ve enerji bakımından nelere kadir 
olabileceğini bir kere daha lsbat etmiş ol
dular. 

Teessüfe şayan bir nokta var kl o da 
dUnkU mllsnbakaya lştirılk eden kızlarımı
zın sade Gvl Terbiye Enstitüsü talebele
rinden mUrckkep olması, hariçten hiç bir 
kızımızın bu koşuda yer almıe: bulunma
masıdır. Biltlln kalbimizle temenni ediyo
ruz ki gelecek sene aynı tarihte tekrar f'

dilecek olan VI ıncı Atatürk koşusunda 
dilnkU 8 kişilik atlet kadrosu yUzlerl aş 

mış bulunsun ... 
Halkevi He vllA.yet konağı arasında 

1000 metrelik mesafede cereyan eden bu 
koşu tam bir intizam içinde yapıldı. De -
receler şunlardır: 

1 - Suzan Aykut 5/57 S. 
2 - Saffet Kuıman 8/ 12 S. 
3 - Ruhiye GUrsoy 6/18 s. 
Koşuya lştlrA.k edn diğer bayanlar sıra 

ile şunlardır: 
Fahamet Ercan, LAmfa Catlıyan. Re -

bla Aka. BPhlre Gtlr~oy, Mf"diha Aktok. 
Gazi Terblye Enı:ıtttlbıtlnUn gı>nç tele -

belerin! ve değerli öğretmenlt'ri Bayan 
Zehra'yı tebrik ederiz. 

ıo-- Leuschner : Mazurka - Fantezi 

Memleket ıaat ayarı, Ajans Haber
leri; Ziraat, Esham _ Tahvilit, Kam 

bi,.e - Nvl•ut .9.o••••• (li"iv•t.), 

Konuşma : (İngilizce - yalnız kııa 

dalga postasiyle ), 

...50 Cazbant (Pi.), (Saat •J.Io a kadar 
1 ' . yanız uzun • dalga postasıyle )

1 

23.35123.30 Yarınki Pro&Tam ve Kapanıı. 

, 

KIZILAY BALOSU 
Kız.zlay Ankara merkezinin yılbatı 

secui Halkevinde verecej'İ balonun 
biletleri sahta an:olunmuttur. Bir ba
yan ve bir bay için bilet üç. liradır. 

Biletler, Akba Kitabevinde, latan
bul, Sebat ve Y eni1ehir eczanelerinde 
ıablmalctadır. 

, BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Kılıciyle bir tarih yazan .• 
Kudretiyle bir devir yaratan .• 
Cesaretiyle zaferler kazandı· 
ran .. 

Vatan kurtaran 
arslan 

Yeni TÜRKÇE Kopyesi 

Dünya ıinemacılrğmm epiz, 
rakipsiz filmi .• Su gibi milyon
lar akıtılan cihan taheseri .• 

Ba§ Rollerde 

EROL FLYNN 
Olivia de Havilland 

AYRICA: Tayyare ile gelen 
harp jurnali 

Seanslar: 14.30 . 16.30 · 18.30 
ve 21 de 

Telefon: r,294 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11.. 

~ Daktilo alınacak ; 
: TÜRKiYE CÜMHURIYET MERKEZ BANKASINDAN: : 

İdare merkezimizde ve Ankara şubemizde çalıştırılmak üzere dak-
: tilografiye hakkiyle vakıf Bayanlar arasında yapılacak müoab"ka : 
: imtihaniyle lüzumu kadar daktilo alınacaktır. = : 2/1/1941 tarihinde yapılacak olan imtihana girmek istiyenlerin 
: İdare Merkezimizde memurin servisine müracaatları lüzumu ilin : 
: olunur. 5162 : - -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi' 

• 
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C. H. P. Vilayet kongresi Clün toplan'dı 

Milli Şef'i n etrafında 

Kongre büyük milli birlik 
ve saygı tezahürleri gö$lerdi 

(Başı z. inci sayfada) 
C!ım imzalanmış bir takrir olduğunu ifade ey
lemiş Ye takrir okunmuştur. Takrirde Parti 
kongresi lçtimaının aziz hatırası türk Yata -
ııında Ye türkün kalbinde ebedi olan Musta
fa Kemal'ln, milli kıırtulu' hareketine ve in
kıllp hllmlelerlne beşik olıın gllzel Ankara -
ya gelişlerinin 21 inci yıldönUmüne tesndilf 
eylec'llği işaret olunıırak bütlln kongre Aza -
!arının Ebedi Şef AtatUrk'U muvakkat kab
rinde ziyaret eyleınelerl ve manevi hıııur -
lıırınc'la Anknrll'nın şükran vıııdfelerinl yeri
ne getirmeleri teklif edilmekte idi. Bu tak -
rlr ittifakla kabul edildikten sonra toplantı
YA fasıla verllmfş ve kongre baları hep bir
likte Etnogrıtfya mUr.eslne giderek muvak -
Irat kabrin önünde hürmetle eğilmişler n 
kabre bir çelenk koymuşlardır. 

idare heyeti raporu 
Yarım saatlik bir fasılayı müteakip me

ıalaine devam eden kongrede vilı!.yet idare 
heyetinin raporu okunmu~ ve rapor etrafın
da delegelerin serdeyledlkleri miltaleıılıır 

dinlenmiş, encümenler seçimine geçilmiştir. 

Seçim neticesinde kaza bütçelerini tetkik ve 
tascllk encüıııenlne : 

Mehmet Ali 1'ımıay (Şerefii Koçhisar), 
Badi Batu (Çanka~·a) , Rıfkı Evren (Bey -
pasar), Hllrııl Biike (Aya~), Hüseyin Öker 
(Çubuk), ,.eli Ulımı (!'>ferkez), Doktor Hü
ıeyln Ertuğrul Eti (Merkez), 

Heaaplan Tetkik Encümenine z 
Halil Naci :ırıhçıoi(lu (:ılerkez), Hüseyin 

Fevzi Sakınal (Merkez), :ııustııfa Bnydnr 
(Keskin), Suphi Kıyat (Ayaş), Ali füza 
Tarlan (Çankaya), Hamza Saraçlı (Bala), 
Raşit Atnsayar (Nallılıan). 

Dilek Encümenine : 
Emin Halim Erı;\'un Pierkez), Cafer Tay

yar Benadam (Blil!i), Fahri Daldaloğlu 

(Haymana), Kemııl GönlU (Nııllıhan) Nıışit 

Hakkı Uluğ (DAia), Tahsin Gökçe (Polııtlı), 

Halis Koçnk (Kıııkahnmam) ayrılmışlardır. 

Toplantı nihayet bulmndıın büyüklerimi
se kongrenin saygılarının bildirilmesi hak -
kında verilmiş muhtelit takrlrler okunmuş
tur. Partimizin değişmez Genel Başkanı aziz 
Mlllt Sef İsmet İnönü'ye kongrenin tlzlmle
rlnln riyaset dlvnnınca bildirilmesine dair 
olan takrir okunurken bUtun delegder ayağa 
kalkarak Cümhıırrelsinin sayın adlarını sa
niyelerce ııilren alkışlarla karşılamışlar ve 
kongre Azalan :ıımı Şef'e bağlılıklnrını can
lı bir tczahllr halinde ifade eylemişlerdir. 

Büyük Mlllet Meclisi Reisi A. Renda'ya, 
Partimizin Genel Başkan Yeklll Başvekil 

Doktor Refik Snydnrn'a, Purtımldn Genel 
Sekreteri B. Fikri Tıızer'e kongrenin saygı
larının arıedllmesl hakkındaki tnkrirler ııl

laşlllrla kabul olunmuştur. 
Mlllt birllğin muhteşem timsnH kahraman 

orduya kongrenin selfım ve rnulıulıbetlerlnln 
ordunun en bflyüğil Mareşul Fevzi Çakmak'a 
•ııh~ına olnn snygılnrla birlikte bildirilmesine 
dair tııkrir şiddetle alkı~lanmış ve Parti iş -
lerlne ve tcşkilıitına her fırsatta yııkın ala
ka ve mtiznlınret gösteren Anknrn valisi Tan
do{tan'a kongrenin hnrarctle teşekkür etmesi 
karar altına alınmıştır. 

Saat on Uçte dünkil toplantısına nihayet 
veren Parti kongresinin encümenleri öğle -
den sonra toplanarak geç vakte kadar çalı
farak raporlarını hazırlnınışlardır. Bu ra -
porlar kongrenin bu sabah saat onda aktede
cefl celsede müzakere edilecektir. Kongre -
nln bugünkü toplantısında Parti vilı!.yet ida
re heyeti Azııları ile büyük kurultay delege
leri .seçilecektir. 

Yüksek Ziraat Enstitüsünde 
Ankara vllAyetl C.Jl.P. villlyet kongreRI 

Azaları bazı Ankara mebuslarının refakııiin
de dün saat 13.30 dn, Yüksek ziraat ensti -
tüsünü ziyaret etmişlerdir. Saat 17 ye kadar 
ytıksek enstitüde kalmış olnn misafirler, u -
fak gruplara ayrılarak uıCiessesenin muhtelif 
ldboratuvar ve klinikleriyle, kiituphane ve 
nıüıelerlni gezml~lerc'lir. Snat 16 da Rektör 
Süreyyn Genen misnflrler Şerefine bir çay 

siya!eti vermiş ve çnyda enstitü mensuplıırı, 
hazır bulunmuşlnrc'lır. Deleırelerle enstitü 
proff'sörleri ıırasında muhtelif zirai mevzu -
lar Uzerinde de snrııirnf Jıasbilıalicr yapıl -
nııştır. 

Ankara villlyet idare heyeti reisi bugün 
•ant ıa de kongre Azaları Şerefine bir öğlr 
7eıneğl verecektir. 

lstanbul Parti kongresi 
çalı§malarını bitirdi 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Parti vllA
yet kongresi bugün son toplantısını ya • 
parak mesaisini biti!'mlştlr. İlk celsede 
encümen tarafından tetkik edilen dilekler 
müzakere ve kabul edilmiş ıkinci celsede 
Azalar temennilerde bulunmuşlaı ve ken
dilerim allikadnr eden meseleler hakkında 
valinin, sular idaresi mtidürünti.n, maarif 
mlidürUntin verdikleri izahatı dinlemişler
dir. Blltıhare idare heyeti ve kurultay D.za
ları intihabı yapılmıştır. İdare heyeti A -
zalıklanna Aziz Ak, Cell'ıl Dikmen, Faruk 
Dereli, Htl.mlt Ongunsu, Hasan 1ıgaz, 
İbrahim Kemal Bayburıt, Mithat Nemli, 
Nurettin AH: kuruıtaY murahhaslıkla.rına 
da Faruk Derell, Ferit Hamal, HA.mit On
gunsu, İbrahim Kemal Baybura, Nacı Bo
ra, Refik Ahmet sevcngil seçilmişlerdir. 
Kı>ngrede M1111 Şefin. Parti Genel Sekre
terliğinin cevabt telgrafları okunmuş, ve 
sllrekll tczahUraUa celse kapanmıştır. 

Kongreyi mUteakfp gazetecllere beya 
natta bulunan Reşat Mlmaroğlu kongre -
ııtn, bilhas.ııa muhitl alG.kadar eden işlerle 

C. H. P. Ankara Vilayet Kongresi azaları Atatürk'ün 
muvakkat kabı :ni ziyarete gidiyorlar 

Kongre azalarından bir grupun Yükıek Ziraat Enstitüsünü 
ziyaret ettikleri esnada alınmış resimleri 

Devlet bünyesinde ihtisas 
(Ba~ı 1 inci ~avtad:ı) 

re terfi ve terakkileri müddetle tes
pit edilmi~ olan diğer memurlarm 
hukukunu ve vazife ,evkıini,, koru
mak lazımdır. Bu aebeple bütçe 
encümeni ücretli ihtisas mevkiinin 
sayısını iki yüz otuz bire indirdi. 
Bu rakam dıtında kalanların tah· 
san es.ki ücretlerini almalannı ka
bul etti. 

Bütçe encümeni Ücretli ve maa§• 
lı ihtiaas mevkilerine geleceklerin 
barem derecelerini de tayİın etti. 
Buna göre ihtisas mevkiindekiler, 
"tahsil vaziyetlerine göre gi.rebile· 
ceıklcri dereceye, bu memuriyetler 
için ihtisas teminine yarıyan işlerde 
geçen hizmet müddetlerinin her 
iki senesi içi.n bir derece,, ilave e
dilmek suretiyle barem esasları 
içinde maaş veya ücret alacaklar
dır. Muvakkat encümen yukaı'ıda
ki iki seneyi yüksek tahsili olanla
ra hasredip bunun dışındakiler 
için üç sene kabul etmiştir. 

Muvakkat encümen ihtisu mev
kiini 17 noluaniyle 214 yapmış tah
sen eski ücreti almağı 41 kişiye 
hasretmiştir. Bu rakamların dışın
da kalanlar, ba,rem esasında oldu
ğu gibi yirmi beş ay içinde tahsil 
vaziyetlerine ve yukarıdaki iki, Üç 
sene esasına göre yeni bir dereceye 
intibak edeceklerdir. Bu esasın 
tbankalarla devlet müesseselerin· 
deki ihtisas mevkilerinde olanlara 
da tatbiki teklif edilmektedir. 

Devlet bünyesindeki ihtisas mev· 
kileri için encümenlerce hazırlanan 
esasları ana hatlariyle ifadeye ça· 
lıştrk. Bunlar üzerinde kati kararı 
şüphesiz Meclis verecektir. 

Amme işlerinde her vazife bir 
ihtisastır diyenler bulunur. Bunlar 
ihtisas kelimesinin manasını çok 
geniş tutmuf olanlardm-. Devlet 
hizmetinde ve hatta aynı §ube i.çin~ 
de hususi bir yetişme ve çalışma 
tarzı istiyen vazifeler olduğu inkar 
edilemez. Bunlara verilecek ücre· 
tin normal kdidelerin dışında olma
sı da tabiidir. O halde ihtisas mev· 
kileri üzerinde geniş çalışmaları 
icabettiren güçlük ne idi ve nedir? 
Fikrimizce kanunun da istediği 
gibi ihtisas mevkileri hakikaten 
"hususi bir meslek bilgisi istiyen,, 
yer olarak gösterilir ve buralara 

çok yakından ala.kadar olduğunu, çok mU
hlm kararlar aldığını ve bunların mevcut 
JmkA.nlara. göre derhal veya peyderpey ya
pılacaklarını söylemiştir. 

Gazetecilere z.iyalet 
İstanbul, 27 (Telefonla) - İstanbul 

Parti vllAy~t idare heyeti reisi Reşat Mi· 
maroğlu bu akşam Taksim belediye gazı. 
nosunda matbuat ııerefine bir ziyafet ver· 
mış ziyafette Parti ile matbuat arasında
ki sıkı ve semereli me~alyi memnuniyetle 
tebarüz ettlrmft ve gazetecilerle beraber 
bulunmut olmasından duyduğU zevki an · 
latmııtır. 

gene kanunun dediği gibi "bilgi, 
~htisas ve tecrübeleriyle mütema• 
yiz kimseler,, tayin edilirse um.uıni 
kaidelerden ayrılmağı heııkea ka
ıbul eder. Bu iki şarttan birincisini 
yani ihtisas mevkilerini hususi bilgi 
zaruretine göre tayin işini 
Meclis itina ile yapmak kararında· 
dır. İkinci tarta yani bu mevkilere 
seçileceklerin ihtisas ve tecrübele· 
riyle mütemayiz olmalarma da hÜ· 
kümet azami dikıkat sarfedecektir. 
Aynı mahiyette iki i~ten yalnız bi
risi ilhtisaa mev'kii yahut yeti~e 
tarzı aynı olan i.ıki kifiden yalnız 
biri müteha0&&11 olamaz. Kanun va
zımm ve hükümetin aylardanberi 
devam eden m~terek mesaisi bu 
disiplini temin içindir. 

Devlet bünyesindeki mukaveleli 
yabancı mütehaMıslar tamamen bu 
kayıtların dışındadtr. Onlar husu· 
si tartlar içinde çalı~mala·nna d~ 
vam edeceklerdir. 

lhfisu, bilginin üstün bir de· 
receaiıdir. Cümhuriyet; her zaman 
ona kıyınıet verdi, bu \ütün bilginin 
genif bir yurtseverlikle memleket 
hizmetine hasredilmesi için her fe· 
dakarlığı yaph. Yukarıdanberi iza
ha çalıtıtığımız hazırlııklar da yal· 
nl'Z bu maksat iç.iındir. Bunlar kafi 
gelmezse, fÜphesiz, yenileri yapı· 
hr. 

Kemal TURAN 

Yugoslav kabinesinde 

değişiklikler yapılacak 
Belgrad; 27. a.a. - (D. N. B.) : 
Başevekil B. Tsvetkoviç, refakatinde dev 

!et nazırı B. Konstantinoviç olduğu halde, 

dün Hırvatistan'da Kupinaz'daki ikamet -
gahmda başvekil muavini Dr. Maçek'i zi
yaret etmişlerdir. Sanıldığına göre, bn top
lantıda, kabinede yapılacak bazı değiıik -

likler görüşülmilştlir. Sloven partiı! sefl 

B. Kulovez'in yeni bükilmete !Preceği zan· 

nedilmektedir. 

Ma!arislan yolu ile Romanya'ya 
yeniden Alman askei geldi mi ! 

Londra; 27. a.a. - Almanların Mac:ariı

tan yoluyle Romanya'ya kUtle halinde H· 

kerler gönderdifi hakkmdaki haberlerle a-
111.kadar olarak resmi Londra mahfillerine 

hlçbir şey gelmemiştir. 
Budapeşte'den alınan haberlere göre, 

tren saatlerinde bUylik değişiklikler olmuş. 

tur. Birçok trenlerin hareketi bildirilmek

tedir. 
Berlin'dc, Romanya'ya alman kıtaları 

gönderildiği tekzip olunmaktadır. Sofya da, 

alman kıtalannın Bulgarlıtan'a ııeldiği hak 

kmdaki haberleri dün tekzip etmİDtir. 

' SERO~ ~ JfJl'TDAK Kt7HAltBBBSl YAPTIKLARI SAHA 1 
Kendi Jh-tfyaçlarımızı l<arşı ladrktan başka 

Komşularımıza da 
Aşı ve Seram 

gönderebi 1 iyoruz 
Enstitü fareleri sütle besliyor 

Fareler esrar İçince 
direğe tırmanırlar 

FARMAKODİNAMİ şubesi lalboratuvarına girdiğimiz zaman, kim
yager Dr. Bayan Remziye Hisar'ı, acayip hareketler yapan, ba· 

zan da ölü gibi hareketsiz duran beyaz bir cismi dikkatle tetkik eder
ken gördük. Yaklaştığımız zaman, bu beyaz cismin bir fare olduğunu 
anladık. Fakat o, bir fareden beklenmiyen acayip hareketler yapıyor
du. Bir ara, direk gibi bir şeyin üzerine tırmanmağa kalktı. Semra ku
vetl ktsilmi§ gibi kendisini birdenbire yere koyuverdi. Sırt üstü, ayak
Jarı havada, hareketsiz bir müddet durdu. Ani olarak tekrar canlandı 
ve acaip hareketler silsilesine de -
vam etti. 

Bayatı Remziye Hisar farenin ha· 
reketlerine dikkat ettiğimizi görün
ce izahat verdi: Enstitüye, terki
binde esrar bulunup bulunmadığı 
araştırılma::ıı için bir madde gön-

f ~~·~; T~;;~~ı·~·G~~·ı 
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derilmiş. Bu maddeden gayet az LABORATUVARDAKi 
bir miktar, biraz evci gördüğümüz 
fareye zerkedilince hayvancağız MATBAA : 
serhoş, daha doğrusu, maruf tabi-
riyle "matiz., olmuş ve kendisinde 
rastlanmıyan acayip hareketlere 
ba§lamış. Biraz ötede mustatil şe
kilde bir kutu gördük. Bunun ci
darlarından birinde yuvarlak bir 
delik vardı. Birdenbire bu delik
ten önce iki uzun kulağın, daha 
sonra da siyah bir tavşan başının 
çıktığı görüldü. Zavallı tavşanın 
kulaklarında yeni yapılmış bir en
jeksiyonun iğne izleri görünüyor
du. Bayan Remziye Hisar, bu hay
van üzerinde de Ensülin'in tesirle
ri tecriibe edildiğini söyledi. 

Çünkü Hı.fzıssıhha Enstitüsü, 
vek~letin emriyle, ensülin imaline 
de teşebbüs etmiştir. Bu sayede 
memleketin ensülin ihtiyacının te· 
minine enstitü geniş ölçüde yar
dım edecektir. 

FARELER sor LE 

BESLENiYORLAR .... 

T ECRÜBELER için kullanı
lan fareler hususi bir itina

ya mazhar oluyorlar. Hayvanlar
dan istihsal edilen muhtelif serom
ların kuveti, seroma esas teı}kil e
den mikropla veya mikrop zehir
leriyle aşılanmış fareler ve kobay
lar üzerinde tecrübe ediliyor. Biz 
laboratuvarı dolaşırken, köşelerde 
küçük sepetlere yerleştidlmiş fa
reler, birer ispermeçet mumunu an
dıran hususi b~beronlarla gayet 
müsterih süt emiyorlar, biraz son
ra katlanacakları tecrübelerden ta
mamen habersiz görünüyorlardı. 

Laboratuvardan çıkıp başka bir 
kapının önünde durduk. İçeriden 
yosun ve rutubet kokusu geliyor
du. Kapı açılınca koku daha ziyade 
arttı. İçeriye girince burada, bir 
dıvarın kenarına sıralanmış birçok 
çamaşır teknelerini andıran böl
meler gördük. İçlerinde de yüzler
ce kurbağa vardı. Bunlar da, Üzer
lerinde yapılacak tecrübeler için 
sıra bekliyorlardı. O sırada köşede 
bir kafes içinde, kara kara düşü
nen bir beyaz güvercin gözümüze 
ilişti. Hayvancağız bitkin bir hal
de idi. Sebebini sorunca Bayan 
Remziye izah etti: 

"- Bu hayvanda B vitamininin 
eksikliği yüzünden husule gelen 
Beriberi hastalığı var. Onu B vi
tamininden bir ay müddetle mah
rum tuttuk ve kendisine içinde B 
vitamini bulunmıyan pirinçle, yal
nız A vitamini bulunan maddeler 
verdik. Sonradan B vitamini §ırın
ga edeceğiz ve şimdi bitkin bir hal
de duran bu güvercin, hemen diri
lecek . ., 

ŞtMDİ Dr. Nafiz Uzluk'un 

idaresindeki, tetanoz, şarbon, 
kızıl, menengokok gibi seromlann 
hazırlandığı Iaboratuvardayız. Ö
nümüzdeki bir masanın üstünde, 
600.000 kişiye yetecek miktarda 
3.000 küsur kilo tetanoz seroımu 
var. Bu seromlar, bilindiği üzere, 
yere düşerek yaralanma vakaların
da ve bilhassa harpte çok işe yara
makta, halk dilinde "kazıklı hum· 
ma,, adı verilen tetanoz'u önlemek
tedir. Seromlar ufak şişelere dol
durulduktan sonra, şişelerin muh
teviyatı hakkındaki her türlü iza
hat, küçüık bir tabı makinesiyle ve 
sabit mürekkeple şişenin üzerine 
tabediliyor. Böylelikle de kağıt ve 
yapıştırma masrafiyle zamandan 
tasarruf edilmiş olunuyor. Serom
lar, tamamen bitmiş hale gelmek 
için lazım gelen tecrübe müddeti 
de dahil olduğu halde, bir senede 
hazırlanmaktadır. Geçenlerde Bü
yük Millet Meclisinde beyanatta 
bulunan Sıhat ve İçtimai Muave
net vekilimizin de söylediği gibi, 
talep üzerine komşu memleketlere 
bu seromlardan mühim miktarda 
gönderilmektedir. Burayı gezer
ken, Dr. Nafiz Uzluk'un, belki de 
şişelerin üzerine muhteviyatları 
hakkındaki izahatı basan küçük ta
bı makinesinin tesiriyle, matbaacı· 
lık işlerine çok meraklı olduğunu 
da öğrendik. 

ABDÜLHAMiT VE 

PASTEUR: 

ABDÜLHAMİD bir gün Yıl
dız sarayında otururken 

Fransa'da genç bir hekimin, Pas
teur'ün kuduza karşı bir aşı keş
fettiğini duyunca Zogres pa§a a
dında bir doktoru yanına çağır
mtş. Kendisine bin altınla muhte
lif hediyeler vermiş ve: 
"- Paris'e git, demiş. Bu bin al

tını ve hediyeleri o Pasteur ismin
deki hekime ver. Sana bu aşının 
nasıl yapıldığını öğretsin . ., 

Zogres paşa da Paris'e giderek 
Pasteur'le birlikte iki sene çalışıp 
kuduzun mahiyetini, tedavi tarzı
nı ve bunun için yapılan muhtelif 
tecrübeleri göziyle görüp öğren
dikten sonra Türkiye'ye dönmüş, 
bu suretle de kuduz aşısı, kullanı
lacak hale geldikten iki sene son
ra, yani 1887 den itibaren memle
ketimizde de tatbik edilmeğe baş
lanmış. 

Eskidenberi yayılmış bir söz var
dır: "İstanbul'a gitmek istiyorsan 
kendini kuduz köpeğe ısırt !,. der
ler. Fakat Cümhuriyet devrinde 
kuduz hastalığını tedavi ettirmek 

Serom ampı. ilerine hııauai tabı makinesiyle etiketler bcurlırken 

Kendisine e.rar zerk edümiş blı 
iare direğe tırmanıyor 

için artık !stanbul'a gitmeğe ihti
yaç kalmamıştır. Çünkü lstiklal 
harbi devrindenberi bu korkunç 
hastalığın tedavisi için Sıvas'd~ 
Erzurum'da, Diyarbakır'da, İzrnir'
de ve nihayet Ankara'daki enstitü
lerde kuduz hastalığı mükemmelen 
tedavi edilmektedir. Ayrıca bu en~ 
titülerde hazırlanan aşılarla bu 
hastalığı Hıfzıssıhha Enstitüsünün 
murakabesi altında tedavi için 58 
vilayette ofisler kurulmuştur. An
kara'daki kuduz şube11i 1933 den 
itibaren kuduz aşısı tevziatına baş
lamıştır. 1933 de 26, 1934 de 28, 
1935 de 30, 1936 da 34, 1937 de 37, 
1938 ve 1939 da 52 vilayete kuduz 
aşısı gönderen Hıfzıssıhha Ensti
tüsü bugün 58 vilayetin aşı ihtiya
cını karşılamaktadır. A§ılar, mem
leketin en ücra köşelerine kadar 
kırılmadan, bozulmadan gidecek 
şekilde, gayet muntazam ambalaj 
edilmektedir. Enstitünün ayrıca 
hazırladığı kuduz seromları, vahim 
ısırık vakalarında aşı ile birlilrto 
tatıbik edilmektedir. 

la. Laval'in azlinden sonra 

Almanya ve Fransa 
arasında müzakereyi 

amiral Darlan yapıyor 
Nevyork, 27 a.a. - Nevyork Taymiı 

gazetesinin Vichy muhabirine göre, 
B. Lava! ile alman makamları arasın
da başlanmış ve Lavalin vazifesinden 
uzaklaştırılması üzerine inkıtaa uğra
mış olan konuşmalara devam etmek il· 
zere Amiral Darlan Paris'e gitmiştir. 
Fakat evelki görüşmeleri şifahen ida· 
re eden B. Laval müzakerelerin ne de
receye kadar ilerlediği hakkında bir 
vesika bırakmadığından müşkülata 

rastlanılmıştır. 

Muhabir, bu usulün değiştirilerek 
fransız - alman müzakerelerinin hu • 
susi bir encümen tarafından tanzim 
edilmesi ihtimali bulunduğunu işaret 
ve istihbarat bürosundan verilen ta -
limat üzerine fransız matbuatının li • 
sanını değiştirdiğini kaydetmektedir. 
Zannedildiğine göre, istihbarat bil • 
rosu bu talimatında matbuattan bita
raf h~reket etmesini istemiştir. Hatır· 
!ardadır ki B. Laval zamanında fran
sız matbuatı ingiliz aleyhtarlığı yap
makta idi. 

Amiral Darlan Paris'ten döner 
dönmez Mareşal Petain'le 

görii~tii 
Bem; ı7. a.a. - (D. N. B.) nin bildir

diğine göre, fransn bahriye nazırı amiral 
Darlan, Paris'den Vichy'ye dönmüş ve 
derhal mareşal Petain tarafmdan kabul e

dilmiştir. Amiral, müteakiben harbiye na

zırı general Huntziger, dahiliye nazın B. 
Peyrouton ve maliye nazın ile de görüş • 
melerde bulunmuştur. 

Batı yarım küresindeki 
lran:ıız miistemlelleleri 

Nevyork, 27 a.a. - Nevyork Tavmis 
gazetesinin Vaşingtondan öğrcn<li~i
ne göre, Fransa büyük elçisi B. Henrl 
Haye, B. Laval'in vazifesinden affe -
dildiğini hariciye müsteşarı B. Sum
mer Velles'e bildirmiş ve bu suretle 
batı yarım küresindeki fransız müs • 
temlekelerinin ezcümle Martinique'in 
Amerika için bir tehdit olmadığını i
lave etmiştir. 

Tanca için m;i?.akereler 
Londra, 27 a .. ı İı • i' tcrr'ı in Tanca 

ha<konsolıırn il G ısı ol nı-. '1 ı lriıl'I' ırit -

miştir. Ornıla İ 'il''"' H lı 't rirh c nazırı D. 
Serrnno Suner ile lnı;ill l're lıü~ uk dçi$İ B. 
Hoare arasında Tnııen'daki •nd) ı t lınkkıııcla 

cereyan edecek ıııüzakereiere Iştlriık edecek
tir. 
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Halkın nef'ine 
1111111111111111111111111111111111111111111111111 

Geçen kongreden beri çok 
mühim işler başarıldı 

(Başı 1 lncı •aylada) 
Je ,;eçrn kongrede almış olduju direktifler 
d~hilinde iki senelik faaliyeti eınuında gör
dılitU işlerle kongre dllelderinden tahakkuk 
ettirilenleri sıruiyle aş;aiıda arzederis. 

tdare heyetini• ehemlyctU memleket iş -
lerinde datnıa ön ıafta bulunmayı, yurdun 
11ıtıraph Ye ıevlnçll h&dlıelertne bütün "ar -
lıJiiylc aJAkalann1ayı kendt.lne •tar edin -
nılttir. 

Ge('en yılın klnunucvel ayında farld Ana
dolumuzun mUhhn bir lnımını harap eden ve 
binlerce "atanda.tım1ıın feci ölUmüne ıcbebl· 
yet veren bUyUk zelzele fellketl, dahilde "e 
hnrlçtc bUtUn insaniyet AlemJnde derin bir 
teeıııUr ve elemi mucip olmuf ye fel&ketr.e • 
dı·lerln yardınuna koşmak üzere batta aılz 
~1illt Şef, BUyUk MUlet Mecllai "e onun hO -
kümeli olmak üzere bUtUn yurttaş;lan haki· 
ki bir allka "e muhabbetle harekete geçir -
nıiştlr. 

rtfemleketln her tarafında tamamen ıefer
bcr hale gelen Parti tcşldl&tımıı, Kır.ılay tet
kiJAh ve bu veıile Ue teşkil edUen m11ll 7ar
dım komiteleriyle birlikte vazife alarak, ta -
biatın amanıuı tahribatına karşı tam blr te
ıanUt ve azimkAr bir irade Ue ıarfı mesai et
mişlerdir. Bu arada merkezde vUA.yet idare 
heyetiniz, mUlhaka.tta m&hallt Parti tcşki • 
!Atı geceli gOndUdü çah.şmakt&n geri kal -
mamıflardır. \"UA.yet idare heyeti blnuı bU
tUn "ctaltlyle derhal mllll yardım lcomiteıl

nin emrine YerUıuif ve bu sahada devanılı 

faaliyet neticesinde devlet Ye mUesoesat me· 
murları ve müstahdemleri ile mall "e tlcart 
müesacselerce doğrudan doğruya Kızılay u

mumi merkez-ine yapılmış olan ytırdımlRr ha
riç "e münhuıran Ankaramıı halkının lştirAk 
hipesl olarak vUAycUmlz merke• ve kaztJa
nnda 178,168 lira 88 kuruı nakdt, 176,961 
parça da aynt teberruat toplanmıfl1r. 

1-Iamiyetll halkımızın "e kadınlarımızın 

aylarca ıUren fedaklrane çalışmaları bUtUn 
takdirlerin fevkinde olnıuoı Ankara, kendi
ne yııra1an bir feragatle muıtarip ve felAket
&ede vatandn.şlarımısın imdadına ko.şınuş, 

krndi!\ine aevkedilen yurddaşları ba.ş şehre 

!Ayık bir şekilde karşılıyarak onlara aıcak 

ılnesinl açmıştır. 

Ayın mütesanit faaliyet, yurt ımırlannı 
beklemekte olan tanlı ordumuzun kahraman 
erleri itin halkıınııın hediye ettlj;i kışlık eş.. 

yanın aynen kabulü hakkında da teıahUr et· 
mektedlr. Bu 7olda Kızılay Cemiyeti Genel 
merkezinin teşebbüalcrlne yakın alAka. göı -
terilmlş ve Kızılay teşkilltiyle lşblrll~ ya -
pılmıtk suretiyle komiteler teljk::U "e "atan -
d11 .. l"nn hediye ettikleri eşyanın toplanması 
husu"unda ton haftalar ıarfında btttttn Parti 
teşkilA.tımız hararetli bir faa.Hyete geçmiş 

bıılunml\ktadır. 

Beypazan •e Kara.tar yanglnlannda aa -
rar gören Ye a~kta lı:alan 'fatandaşlara Kı
aılay Cemiyetinin nakdi yardımını temin ve 

işinin hayırlı ve Umit verici neticelerine 
menınuniyetle işaret ederiz. 

Sayın ark&da~lar, 

Dünya buhranının memleketlmtıde de 
yaptıtğı tesirler dolayıslyle uıUU itimat. em
niyet ve birlik bütUnlUğUnO ihllU makıadiy

le yapılabilecek nıenfl propaganda. teşebbüs
lerine karşı alınınıuı ıttrurf bulunan basiret 
tedbirleri; Avrupa. htı.rblnde kullanılan pa -
raşUt taarruıları ve bunlara kar~ı tedbirler; 
pa~lf korunma; mHU uyanıklık, vahdet ve i
radenin ın..a-lam tutulması ve arttırılmıısı. 

dltnya buhranı kar.şuıında Cilnıhuriyet hükU
metinıizln tedbirli TC admkAr slyaıo:;cti ~lbl 

içinde ya,l'ldııCınıız ff'vknlAde ınınnnların IU-
zumlu ıtôsterdiıli eheıniycti uıenılcket mev-
zuları hakkındu Gent:I Sekreterlik emriyle 
merkrz ve ınUlhakatta vatnncla.şlan tenvir 
Te irşat kODf("rtln!'llArı tertip ediJrıılştlr , Cilm
huriyet bayramı yıldönUn1leri ıııilnn~betlyle 

kurul.ıı.n ha.Jk ktirstilt"rlntle halk hntipleriuılz 

tara.fınclnn ayrıca cünıhurlyet Vf' lnkıl.Ap 

mevz;ıılu hilııbt·l•·rde hıılıınulmu1tur. Gerek 
partide ftı.nl vazife alınış bulunıın arkadaş -
tarın fferekse hnlk hatiplt"rlrniıdn kendilerine 
verllen dlrektlfl«'r dnlre11lnde bu ı11hadakl 

mesailerini •llkrnnla yadedt"rls. 
Raporda Parti faaliyeti hakkında verilen 

izahat esnasında şu rakaınlar dikkate dt'fl'.erı 

Son iki ıeoe zllrftnda Partimbt" 2966 ye
ni Aza kaydedilerek, Aıa yekOnu 622~8 e ba
liğ olmuo Ye nl&nnınıuue hükümlerine tevfi
kan yeni partllilerin kabulleri YC tanıştınl

maları husuııi toplAntılRrla tesit edllml'itlr. 
Rapor ıu ıuretle nihayet bulınaktaclır. 

~Iuhterem arkod:ı~lar, 

Son kongrede teı;bit ve kabul buyurul 
mu~ olan dlleklertlen partimiz Te hüküme 
tlmtzce tahakkuk ettlrilrnlş olanları aıraıiy

le arzediyoruz. Bunlardan intacı hOkUnıete 
alt olanlar Genel SekreterliA:e arz;edilnıek, 

mahalli ldarrlere alt olanlar ise vllilyf't lda· 
re heyetinizce takip olunnıak ıuretiyle, nıev
cut f rtların lnıkdnlnrı ve diınyanın geçir -
mekte olduğu t.ıuhran devresinin istilzam et
tirdiği fcvkalılde ah,·al itinde ycriue getl -
rllmlo bulunnıaktadırlar. Bu vesile ile ıner -
keıt ve mahallt hüküuıet te.~kllAtının, hal -
kımısın haklı dileklerini ağır Şartlara rağ ~ 

men isaf yolunda goı;terdlklerl dlkkatll alA
ka ve Yaaife severliktcn dolayı derin OUkran 
duygularımızı husurunuz.da beyan eylemeyi 
vazife biliriz. 

Raporda, geçen aenelerde semt ocakların
dan itibaren partili Azaların dileklerini 
hulAaa eden bir kısııu daha bulunuyordu ve 
bunlardan tahakkuk edenler ve etmlyenler 
ayrı ayrı yaı:ılıyordu. Dur&da dilekler, (ta -
hakkuku hUküınete), husuıt idareye), (bele
diyeye) ait olan dilekler, diye başlıca Uç kı· 

ıımda toplanıyordu. 

HUkümet tarafından tahakkuk ettirilme
si temenni edilen dilekler de her "\'"ek&lct t· 
çJo ayrıluuştı. 

et' yapacAkJara civar ormanlardan ağaç kes- Halkın işlerini onun dileklerine göre hat
me müaaadeıl latthıal edlldlğlnl kayd ile lk- letmeyi fiar edinen hükUmleriml%in halkt"t 
tJfa edlyorua. prenılplere lJUnaden yerine getirdiği bu te-

CUmhuriyct hllkOmetimh:ln ıon aylarda menniler blce aynı zamanda Ankara vill -
tahakkuk ettirdiği ve teolıtll!bmııın ful va.- yetinde iki sene zarfında birçok ıahalorda 
aJfeler almıı oldulu umumf nUfuı ıayımı başarılan işlerin bir bUA.n~oıunu vcrJyordu. 

Balıkesir ve Bursa'da 

Sular gene birçok 
yerleri istilô etti 

(Ba~ı 1. lacı .. yfada) 

:A.t~köyU önüne yaptırılan aet aulann 
tazyı.klyle yıkılınııtır. Köyün herhangi b!r 
tehlikeye maruz kalacağı göz önll.tıde tu
tularak halk Manyas ve Kulak köyüne yer
leftlrllml§tlr. Şehrlmlzln ortaaındar geç -
mekte olan Çayderesl de taşmıı ve yapıl -
makta olan kanalizasyonun bir kısmım 
auıar aJıp götUrmU,<JtUr. Ova kAmJlen ıular 

hiç blr insan ve hayvan zayiatı olmamı§ -
tır. Dlter tara.tta.n Karacabey ovuıındakJ 
dereler Uluabat a:oaealnl 14mııtır. Hamt -
diye köyüne alt bir bent kısmen yıkılmı§ -
ltr. Sekiz köy halkının çalıımaalyle bu 
bent tamir edllml§tlr. Tehlike arzeden 
S:ıl!h&!la, bendi de takviye ed!lm!ttır. 

GllynU köyü halkı nakl@d!lm!ştır. Bu köy 
mahsulUnUn yarısı zarar görmU§ttlr. 

altındadır. Karacabey' de 
M. Kemal PQ§a ve Karacabey Karacabey hara mildtirünilıı verdiği ma -

havali.inle 10.mata göre, Karacabey toscılndekl menfez.-
Bursa. 27 a.a. - l.1ustata Kemalp&§a ve lerln tıkanması neticesi kilometrelerce mu -

Karacabey havalialnde yeniden dereler ta.o rabbalık halka ait araıl Ue müessesenin bir 

mış eeylAp bqlamııtır. GUnJerdenl)ert de
vam eden lodos dağlard&kJ karları eritti 
ğt gtbJ l>lrkac; gUndenbert de fasılasız de
necek surette yağmur yatdıfındao Mus 
tafJI. Kt"'nıalpnşanın Jrtallından geçen Kir · 
maırı.tt çayı taşmıf Karacabey ovMından 

a.kan Hanıfe dere11tyle Ka.radt!re bazı men
fezleri aşarak araziyi llJtllA eylemiıUr. 
Evelkl gece Kcmalpa.§a ve Karacabey kay. 
makamlıklarındıın ve hara mUdUründen 
vil<lyetlnılze gelen telgraflarla vaziyet 
blldir11mlş ve Kirma.stl çayının mUtema 
diyen yükselmekte olduğu hal>er verilmiş· 
tı F.sA.ııen btr hafla .... vel vukua gelen sey· 
lı\p esnıı..cıınde geçen seneki tecrübelerden 
d latlftlde E'dllf'rek alınan tertibat ve ted
biri rtn b·ıyUk faydwu görUlmUş olduğun 
dın ttc•n •"YIApta da vaktinde alın:ın ted 
b'rlt·rle can tehllkeal bertaraf edllmtıtlr 

v·ıAv t jan<lnrm11 alay kumandanlyle ııa 

f1'4. mUdürU. ıeylAp mıntakasına gelmişler· 
dır. Viltıyete aon gelen mRIOmata nazaran 
KtrmA.atl çayı !.fuıtafa Kemalpava'dakl 
köpr· 1nun ,:özlerini tıkamtı. .su aevtyeıi 
köprtlve vakll\Şmıttır. Karacabey, Feyzi· 
df"'d"', ş vkt tiye mııhııllPleri su altında 
ka1mış. halk tamamE'n kurtarılmıştır. HU
kt1mPtle hPIPdlye 1anındııkt mahallelerde 
hP n t hlıke artmaktat1ır BunlPU"ın da 
tahllv "'"e b1şlqnmışhr Evt>lkt gecPyl 
halk h!'Y ('tıınl:ı aab1htı ksdıtr uyanık ge 
ı:: ı mt,tır Sular mlltemadlyen yUkselmek
t ... oıdıığtından mQnhat mahaller halkı sU· 
ratle .YUk11ck mıntPl>~lRrdald mahallere 
nakledllm kl~dlrler. Son dakikaya kadar 

kııtırn arazisi ıular a1tındadır. Çöreklf ve 
Çeribaşı mevkUertndekl haraya ait ahırlarla 
binlerce dönüm arazi ıu istilAıı tehllkeıı:lne 

maruz bulunmaktaclır. Yağmur devam ettJ -
ğinden suların daha ılyade kabarar11Fı tah -
mln olunınakta ve ona gör<" aeylAp nııntakıı.

larında lcabeden ihtiyat tedbirleri ahnwak -
tadır. 

Akhisar' da 
Akhisar, 27 a.a. - Devamlı yağmurlar -

dan şchrJmiıln bau dış mahalleleri su baskı
nına nıaruı kalmış ve bir k&ç kerpiç dam yı
kılrıııştır. Nüfusça zayiat yoktur. 

~fflniıA. - Akhtıar araaında tren muvua
la ı k~111inıl~tlr. 

Zayi - Çanakkale KW'lunlu'da askeri 
tamirhane ve müıtemllAtı lıışa.at.,ı taahhU· 
dt için katt teminat olarak Çanakkale 
.n.Uetahkem mevki mub&1ebeclllğlne yatır
n ıı o!duııumw: (6300) liralık teminat 
mektubumuza mukabil mezkOr muhaaebe· 
c!llkçe ıırketım!•e verııen 6.10.938 tarih 
ve 1/91 sayılı ayniyat makbuzunu zayi ey· 
ledlk. Yentıl çıkarılacağından rnezkQr 
makbu.:un hUkmU olmlldıfl llAn olunur. 

Emili. Bank Yap Limited Şirketi 

Zayt - Anka.ar erkek ıtaeıinden ı ınct 
devre 2. et ıınıftau aldıfım tutliknaınemi 
k&ybetttm.. YentılnJ alacajımdaıı eık.1111· 

nin hUlunU yoktur. 1011 No. lu Mehmet 
oflu Neıet Alkıf. 

uı:vs 28/12/1940 

Amerika'da Noel 
nasıl kutlandı ? 

Harp endüstrisi siparişleri bir~ok 
işsize iş temfo ettiğinden 

refah arttı 
Nevyork; 27. a.a. -Heyeti umumiyesi 

ile Noel bayramı, Amerika'da refahlı bir 

tarzda lrutlanmııtır. Bu refahın sebebi, bil· 
hassa İngiltere'nin harp malzemesi sipariş

leri •e bizzat Amerika'run milli müdafaa
ya hasrettiği muazzam mebllğlar dolayı .. 

siyle birçok işsize iş bulunmu1 olmaııdır. 

Maamafih, eilentiler üzerinde harbin te· 

ıirleri gözükmekten hali kalmamııtır. Bir· 

çok ki1i. gelecek Noel'de Amerika'nın bati. 
ıulh içinde yaşayıp yaşıyamıyacağını so • 

ruşturmakta bulunmuıtur. Diğer taraftan 

birçok ailelerin otul1arı da askerde idiler. 
Birçok aileler harp ıahaıından tahliye e

dilmit İngiliz çocuktan için Noel eğlence· 
leri tertip etmişlerdir. 

DEVi.ET ORMAN iSLETMESi 

Satılık çam ve 
köknar tomruğu 

Devler Oıınan İşletmesi 
Bolu Revir Ami li~iııden: 

• 

1 - Bolu Belkavaağaç d .. poaunda latif
te mevcut 29 adet muadili 9,826 M3. ça.m 
ve 1314 adede muadil 5621717 M3 köknar 
tomruğu açık arttırma ne aatılaca..ktır. 

2 - Tomrukların aynca baş kesme pay
ları mevcµt kabuklan aoyulmut olup ba
cım kabukauz orta kutur Uzerlnden he
saplanmı§tır. 

8 - Tomruklara aft satıı ıartnameai 

Ankara orman umum mUdllrlUğUnde ve 
İstanbul, Ankara, Bolu çevJrge mUdUrJUk
lerlnde ve Bolu'da devlet tşletmeal revir 
A.mlrltğtnde gbrUleblllr. 

' - Çam tomruklarının beher M3. nın 
muhammen bedell ı.ı lira 84 kurLış köknar 
tomruklarının muhammen bedeli 13 Ura 
56 kuruştur 

Oi - İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat te
minatla S0.12.940 pazartesl gUnU u.at 10 
da Bolu'do.kl devlet ıııetmes.1 revir Amir -
ıııııne mUracaatıan. (12036/8895) 18851 

Satılık Köknar tomruğu 

Devlet Orman iılefmesi Bolu 
revir amirliğinden : 

1 - Bolu Karaca.su depoaunda ııttfte 

mevcut 2821 ad.et muadill 1723/230 M3 
köknar tomruğu açık arttırma !le satıla -
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca bqı kesme pay
ları mevcut ve kabukları soyulmuı olup 
hacim kabuksuz orta kutur üzerinden he
aapla.n.mıştır. 

8 - Tomruklara ait satıı ıe.rtnarnesl 
Ankara orman umum mUdUrltlğUnde ve 
İstanbul, Ankara, Bolu çevlrge mUdUrlUk
lertnde ve Bolu'da devlet orman tııetmcsi 
revir lmlrUğ!nde g6rUıur. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 
Ura ~ kuruıtur. 

ts - iateklllerln yUzde 7,:J muvakkat 
pey akçesiyle 6.1.9(1 gUnU ıa.at 115 te Bo -
lud.ald revir lm.lrlltfne müracaatları. 

(12418/9016) 18989 

Satılık Köknar tomruğu 

Devlet Orman İşletmesi Bolu 
revir amirliğinden : 
1 - Bolu Karacaau deposunda latifte 

mevcut 1670 adet muadili 850/772 MS 
köknar tomrutu açık artbrma lle satıla -
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca bq kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmUI o -
lup haclnı kabuksuz orta kutur Uzerlnden 
hesaplanmııtır. 

8 - Tomruklara alt aatıı gartnamesı 

Ankara orman umum mUdtlrlUğtinde ve 
İstanbul, Ankara ve Bolu çevlrge mUdUr
JUklerlnde ve Bolu'da devlet orman ııtet
mest revir Amirliğinde görUlebill'r. 

4: - Tomrukların muhammen bedeli 11 
lira ts6 kuruıtur. 

ts - tsteklierln yüzde 7,5 muvakkat pey 
akçea!yle 6.l.94l. gUnu saat 1~ te Bolu'da
kl revir Amlrltfine mUracaatları. 

(12463/9022) 19001 

MAARİF VEKALETİ 

Bir memur alınacak 
Maarif VekA.Ietl beden terbiyesi ve iz

clllk dairesine 15 llra ult m&B§lı bir me
mur alınacaktır. 

Memurin kanununun 4 Unctl maddeıln -
deki evaatı haiz olanların 30.12.1940 pa
•art.!ı! gtlııU saat H u müsabaka imtiha
nına girmek üzere mUracaaUan. (8030) 

19000 

Bir mürebbiye iş arıyor 
İngilizce lisanını tyl öğreten ve çocuk

lara tyl terbiye veren diplomalı bir turk 
bayan O yqından yukarı çocuklar için 
mUrebbtyeıtk aramaktadır. Uluıs'ta 8 ru -
muzuna mektupla müracaat. 

Zayi - "-29 MuaJll Suerdeın namına o
tobUs !darea!nden aldı!lım 18.11.0.0 gtııı 
vt 2077 sayılı pasoyu zayi etttm. HUkmU 
olmadı!lı ııo.n olunur. ŞUkrU ösoran 11180 

ANKARA BELEDiYESi 

Müteahhit nam ve hesabına 
fotin ve getir yaptırılacak 

Ankara Belediyealnden: 
l - Zabıtaı belediye tein yaptınlaoak 

98 Çift fotlD ve 98 Çift getir OD bel gtlıı 

müddetle açık eksiltmeye konulmuetur. 
2 - Muhammen bedeli (13-02) liradır. 

S - Muvakkat teminat (97) Ura (6~) 

kurucıtur. 

• - Şartname ve nU.muneılni görmek 
latıyenlerln her gün encllmen kalemine ve 
!stekl!ler!n de 7.l.9U ealı gtlııU ıaat 10,30 
da beledJye encUmenlne müracaaUan. 

(8830) 18827 

ORMAN KORUMA GL. Y.:O. 
Nal mıhı alınacak 

M. M. V ~k.D.leti Satınalma Ko. dan ı 

Beherine tahmin edilen fiyatı bir kurut 
Y azlrk elbise alınacak dört santim olan onbeş milyon tane muh

Orman Koruma Genel Komutanlık Sa -
telif nlimarada nal mıhı 3 İkincikinun 941 

bn Alma Komisyonundan: 
1 - Orman koruma genel komutanlık 

kıtalan ihtiyacı için 2000 takım yazlık 

elbise kapalı zarf usullyle ihalesi 2.1.9(1 
perşembe gUnU saat ıı de Ankara.da Yenı
oehtrde komutanlık blns.ıundakl satın alma 
komiıyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ı6ooo lira ve mu
vakkat teminatı (1200) lira kuruştur. 

3 - · Şartnameler her gün parsız olarak 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

4: - !stekltlertn ıartnamealnde yazılı 

cuma eünü saat ıx de Ankara'da M. M. V. 
ıatm alına komisyonunda pazarlıkla ihalo 
edilecektir. İsteklilerin on sekiz bin yila 

liralık katl teminatları ile birlikte pazar -

hk gün ve ıaatiında Ko. da bulunmaları. 
Şartnamesi 780 kuruş bedelle Ko. dan a-

lınabilir. (89-43) 18945 

Veteriner ecza alınacak 
M. ?.f. \"ekAleti S:ı • • \1. Ko. dan : 

Ankara 
den: 

Enkaz aatıfı 
Bclcdiycıi İmar MUdürlüiün 

vesikalarla beraber tekli! mektuplannı 

ihale aa.aUnden bir aaat evellne kadar ko
- misyona vermeler! na.o olunur. (8679) 

18683 

Hepsine tııhn1ln «'dilen fiyııtı 174-7 llrn. o
lan yedi kalenı v«"teriner ecıa 4·iklncl kA -
nun-94.l cumartesi günü ıı;n ıt 11 dC' .\nk11ra
dA. ~!. :'ti. \r ıntın nlrna l(o. clıı pıu:ılrlıklıı sa
tın alına('ağınclıın i~tl· klih·rin 2fil lir . ılık kaU 

Mevkii: Atpazan, ada: 461, parsel: 4, 
cinsi: ardiye enkazı, muhammen bcdell : 
200 lira. 

Yukarda evıafı yazılı ardiye enkazı bil
milzayede talibi uhdesine 500 beı yüz lira. 
Y• ihale edilmiıti. M üteahbit kanuni mild
de zarfında teabhiidiinü ifa etmediğinden 
müzayede feahedilmiştlr. Mezk(lr enkaz 
6/1/941 pazartesi rtinil saat ıs de ihale e
dileceğinden taliplerin İmar miidürHiiü bi
nasında toplanacak lromsiyona müracaat -
!arı. (8894) 18850 

Garaj binası yaptırrlacak 
Anknıra Beled.Jyealnden: 

1 - AkköprU'de temlzltk hanı yanında 
yaptırılacalt garaj binaaı on beı g'Un mUd
detle açlk eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (4993) Ura (40) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (374) Ura (01) 
kuruotur. 

4 - Şartname ve kealf cetvelini görmek 
ıstıyenlerln her gUn encümen kalemine ve 
lsteklll rtn de 17.1.941 cuma gUnU saat 
10,30 da belediye encümenine müracaatla· 
rt. C 8805 ı 18901 

Müteahhit nam ve hesabına 3 
adet motopomp alınacak 

Ankara Beledlyeıfnden: 
1 - Ankara tt!atyesı için alınacak Uç 

adet motopomp on beı gUn müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 - Al"uhammen bedell (7500) ıtradır. 

3 - Muvakkat teminat (562) lira c~ı 
kuruıtur. 

• - İhaleoı 17.1.941 cuma gUnU ıaat 11 
de yapıla.cağından ıartn.ameain1 görmek 
lstıyenlerfn her gün encUmen kalemine ve 
ıateklllertu de ihale gUnU olan 17.1.94'1 
cuma gUnU saat 10 a kadar usulen mUhUr
lU teklif mektuplarını beledfye encUmenl
ne vermeleri. (8859) 1890( 

Satılık hayvanlar 
Ankara Belediyesinden: 
Sokakta başı boı olarak bulunup Atpa

zarında emnJyet hanında muhafaza edil
mekte olan bir kısrak ve bir merkebin sa. 
h!b!n!n 81.12.940 salı gUnU saat 7 ye kadar 
belediye levazım mUdUrlUğUne müracaat-. 
la.rL Aksi takdirde mezk1h' hayvanların 

mezbaha hayvan pazarında hazır bulunan 
memurumuz huzurunda ıatılarak paranın 
emanete alınacağı ua.n olunur. (8998) 

18981 

Funt boru alıancak 
Ankara Belediyeatndon: 

1 - Su itleri ihtiyacı lc;Ln alınacak olan 
dört nevi kuturda (18677) kilo tont boru 
on bet gün müddetle ve kapalı zart uau ~ 
llyle eksiltmeye konulmUftur. 

2 - Muhammen bedeli (6723) llra (72) 
kuruıtur. 

8 - Muvakkat t.!m!.nat (W4) Ura 28 
kuruıtur. 

4 - İhalesi 14.1.941 saıı gtlntl saat ıı 
de yapılacatındau ıartnarneslnl görmek 
lsttyenlerln her gün encümen kalemine ve 
tsteklllerin de ihale günU olan 14.1.941 ea· 
1 gUnU ıaat ona kadar usulü dairesinde 
teklif mektuplarım belediye encUmentne 
vermeleri. (9019) 18990 

ViLAYETLER 

Satılık arsa 
lzmir Belediyesinden : 
1028 inci adanın 1526 metre murabbaın· 

dakı 3 parselinden müfreı arsanın satışı, 

yazı itleri müdürlUğündeki şartnamesi veç

hile kapalı zarflı arttırmağa konulmuştur. 

Muhammen bedeli 16.786 lira muvakkat te

minatı 1285 lirı 95 kuruştur. İhaleıi 30/12/ 
940 pazartesi günü saat 16,30 dadır. 2490 

ıayılı kanunun tarifatı dahilinde baz1rlan

mı1 teklif mektupları ihale &"iinil azami ıa. 

ıt 15,30 a kadar EncUmen Riyaıetine ve. 
rilir. (5330/8500) 18475 

Garaj yaptırılacak 
Kayıcri Tayyare Fabrikası Satın Alma 

Kom.Jayonundan: 
1 - Fabrika garnizonu dahilinde garaj 

tnıa edtlecekUr. 
2 - Bu 1Il§aa.ta alt muhammen bedeli 

(52524) lira 79 kurustıtr. 
3 - Muvakkat teminatı (8940) liradır. 

4. - İhalesi kapalı zart ueuliyle yapıla,.. 
caktır. 

ıı - İhale gUnu 6. l. 941 pazarteıı gUnU 
aaat (11) on birdedir. 

6 - Z&rt'lar ihale saatinden bir u.at e
veltne kadar kabul olunur. 

7 - Bu ihaleye alt keşif, ıartname ve 
plA.nlar maliyeye yabnlacak 26::S kU?U§luk 
makbuz mukabilinde her gün tabrtka •~
bu alma komtsyonund&II temin olun'lbt .. 
lir. (8810) 12-940 18789 

Hasta bakıcı alınacak 
Yozgat Memleket Hastanesi Baotablp-. 

U!!!nden: 
Hastanemizde iki kadın bir erkek basta 

bakıcılık açıktır. Aylık Ucret otuz liradır. 1 

Evsaf ve aeraitt haiz olanlar bonservlı ve j 
hüantlhaJ kAfıUarıuı fstidalarına tıııtıre. 

rek yazı !le ba,tab!pUğe mllracaatıan llln ı· 
olunur. (12'19/9017) 18987 

terıılnatlıırı ile hirliktt" pıu:ıırlık jı:ün ve s.aa -
Çamaşır almaca]< tinde mezkör Ko. da bulunınnları. (Rn61o) 

Orman Koruma Genel Komutanlık Sa-
tın Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma cenel komutanlık 
kıtalan ihtiyacı için SOOO takım çamaşır 

kapalı zarf usuliyle ihalesi 3 11/ 941 cuma 
gilnU saat 11 de Ankara'da Yeni~ehir'de 
komutanlık binasındaki satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6500 lira ve mu
vakkat teminatı 487 lira 50 ku.,.u ıtur. 

3 - Şartnameler her ıün parasız ola -
rak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı 
vesikalarla beraber teklif mektuplannı i
hale ıaatinden bir saat evetine kadar ko -
misyona vermeleri ilSn olunur. (8680) 

18684 

Fotin alınacak 
Orman Kanıma Gf"nel Komutanlık Sa-

tın Alma Komisyonundan: 
1 - Orman korum~ g enel komutanlık 

kıtaları ihtiyacı için 4000 ı;:lft er fotlnJ 
kapalı zarf usuttyle lhalı?si 2.1.940 pr>rıem
be gUnU saat 15 te Ankarnda Yentşehlrde 
komutanlık binasındaki 'Satın alma ko
misyonunda ya.pılacnkt1r. 

2 - Muh&mm<'n bedrlt 32000 lira ve 
muvakkat teminatı (24-0')l llrndır 

8 - Şartnameler bir lira 60 kur•ıı1 mu
kabilinde satın alma komtsyonund~n alı -
nablllr. 

" - 1steklllerln ıartnarneslnde yazılı 
vesikalarla beraber teklif mektuplarını 

lhA.le sru.ttnd~n bir saat eveıtne kader ko
misyona vermeleri na.o olunur. (8681) 

18685 

Mll.11 MODAF AA VEKALETi 

18974 

Gaz idrofil alınacak 
M. 1'1. \'ekAleli Sa . . \1. Ko. dBn : 

Beher nıctreslne tahıııiıı cclil"n riyAh lD 
kuruş olan 15.000 ıııetre gaz idr1>fil 6· ikin
ci kAnun-9·11 pa:ıartesi günil tınnt 11 de An
knra'da )f.\f.\·. astın alnıa ho. da paıarhk
Ja satın ahnııcağındnn islrklilerin 421 lira 50 

kııru~luk katt lcmlnatlarJ ile birlikte pazar-
lık gün Vt' saatinde me:ıkt'l.r Ko. da buJunma.-
lnrı. (A96a) 18976 

5 kalem ecza alınacak 
~f. l\t. \'ekA.lett Sa. Al. Ko. dan : 
1-Iepslne tahmin edllen fiyatı 21·1'2 Ura 40 

kıı ruş olan hef kalem ecıa •-ikinci kAnun-
9-1.I cun1nrtesi gUnU ıant 11 de Ankara'da 
?ıt.!\t.\r 81lhn ahna. Ko. da pazarlıkla ihale ... 
dlleceıllnden lateklllcrJn 321 lira 88 kuruı -
Juk knU ternlnn.Uarı Ue birlikte paıarhk &tıa 
ve saatinde rnezktir Ko. da bulunmaları. 

(8966) 18977 

Aspirin sinonim alınacak 
:\of M. \'f'kAletl Sa. Al. Ko. dan : 

Beher kiloRuna tahmin edilen fiyatı dOrt 
lira olan llSOO kilo aıplrtn sinonim 15-1~ 
clkAnun-!1·il ı::nrşamba ıı;ünU saat 11 de A.n
kRrn'd& ?ot.M.V. satın alma Ko. da pazarlılıt.. 
la lhttle edlleceA:lnden lateklllcrln eoo lira -
lık katt tf'nılnatlan ile blrlikte pazarlık g1la 

ve saatinde me~ktır Ko. da bulunmalan. 
(896R) !8978 

Çengel iğne alınacak 
ltl. :\f \"t'kli.lctl Sa.. Al. Ko. rlan : 

Ht=ht'r tnnc!\lae tahınln edilen tlyl\lt 80 
snntinı olnn bir ıuilyon tane eııınlyet lflnelll 
(('en~eJ J~ne) 4-jklnci kArtun-941 cum&rteıi 

günü sa.at 11 de Ankara'da ~f.?\-f,V. tahn al-
mcı Ko. da paaarhkla lhnle edileceğinden ı~ 

Saman haran alınacak teklUerln 4l50 llrnhk kıttı tenılnatlar1 Ue blr-
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : ilkte pazarlık gün ve ıA.a.tlnde me~.kt\r Ke. 
Behcrine tahmin edilen fiyatı : 350 üç da bulunmaları. (8971) 18~i9 

yüz elli kuruı olan 20.000 adet kıl saman Ecza alınacak 
hararı kapalı zarfla münakasaya konmu11- M. M. VekAlt>tl Sa. A.1. Ko. dan ı 
tur. Kıl saman hararları için 3.000 adetten Beher kilosuna tahnıin edilen tıyatıı 

aşağı olmamak şartiyle ayrı ayrı teklifler 22,5 yirmi iki buçuk lira oJan tJOO kilo sa.ltpy
de kabul edilir. İhalesi 4/1/941 cumartesi rlne synonlıne kapalı ıarfla eksiltmeye kon-
günü ıaat onbirdedir. İlk teminatı 4750 li-ı n1uştur. Ekıiltmt'Si 18-2-941 salı gi.lnü. ..,_ 
radır, Evsaf ve şartnamesi 350 kuru5 mu. at lli dedlr. İlk temlnabı 81.-i lira olup fa~ 
kabilinde M. M. v. Sa. Al. Ko. dan alına· namesi komisyonda görUlUr. Taliplerin lha,... 
bilir. İsteklilerin ihale gün ve sa.atından en le eııatlnden bir saat evellne ke.dıı.r zarfJAn• 

nı rıt. ~if, V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (DOO•) 
az bir saat eveJine kadar teklif mektupla

rını komisyona vermeleri. (8732) 18764 

Ranza yaptırılacak 
M. M. ekaletl Sa. A!. Ko. dan: 
Keflf bedell 871 lira 20 kuruş olaır 

ranza pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlıfı 
6. 1. 941 pazartesi gUnU saat 1( tedlr. Kat! 
teminatı: 131 Ura olup keşti 4.~ kuı·uıta 

komisyondan alınır. Taliplerin muayytn 
vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da. bulunma· 
!arı. (88z3) 18803 

Mahlut yağ alınacak 
M. M. V eki/eti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı : 4000 lira 

olan İç; gaz ve zeytin yağından mürekkep 

mahIOt yatı pazarlıkla ıatım alınacaktır. 

Paza.rlıiı : ıo/1/941 cuma günü saat 14 de

dir. Katt teminatı : 6oo lira olup evsaf ve 
ıartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin 

muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
bulunmalan. (8861) 18871 

Koşum takımı alınacak 
M. M. Vekillet! Sa. A!. Ko. dan: 
NUmunelerlne göre 600 çl!t ve 100 tek 

koşum takımı pazarlıkla satın alınacak

tır. Çift koıum talumına 75 Ura ve tek 
kooum takımına 45 lira tahmin edilmiştir. 
Pazarlıtı: 2. ı. 941 perşembe günü saat 
11 dedir. Katı teminatı: 6300 lira olup 
ıartr:ıamesi: 243 kuru,a komisyondan alı· 

nır. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(8922) 18~23 

Atış desteği yaptırılacak 
M. M. VekAletı Sa. Al. Ko. dan: 
Hepsine ta.hmtn edilen fiyatı: 1500 lira 

olan atıı deatefi paz,.rlıkla yaptırılacak

tır. Pazarlığı: 3. 1. 941 cuma gUnU saat 14' 
ded.Jr. Katı teminatı: 225 lira olup nUmu
ne ve resmi komisyonda görülür. Taliple
rin muayyen Va.kitte M. M. V. Sa. AI. Ko. 
ela bulunmaları. (8923) 18924 

18988 

Ihlamur çiçeği alınacak 
~t. !\1. V ek4letl Sa. Al. Ko. dan ı 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı; 120 
kuruş olan müteahhit nıım ve hesabına 2000 
kilo lhlAmur çlçf'ji atık eksiltmeye konmu~ 
tur. EkaUtmesi: 15-1·9-il çarşamba stına. 

ıaat 14 dedir. İJk teminatı: 180 lira olup 
şartnamesi komisyonda görUIUr. Tallpleria 
muayyen vakitte M.~f.V. Sa. Al. Ko. da bu.o 
!unmalnn. (9007) 1898' 

Ecza alınacak 
~t. ?tf. Vekdlf'tl Sa. Al. Ko. dan ı 

Beher kilosuna tahuıln edilen fiyatı: ti 
lira olıtn lliOO kilo pyramldon synontme kapa
lı za.rcta ekıılltmeye konmuttur. Ekslltıuesh 
15·2·9Jl cumartesi günü ıaat 11 dedir. İlk 
teminatı: IOIJO Hra olup Şartnamesi komlt -
yonda görülür. Taliplerin ihale saatinden bir 
saat evellne kadar zarflarının M. M. V. SL 
Al. Ko. na verınelerJ. (9008) 18985 

Ecza alınacak 
?ti. )f. Vekılletl Ss.. Al. Ko. dan ı 

flepslne tahmin edHen fiyattı •815 lira 
olan 9 kalem veteriner ecıa ile 500 çift I~ 
tik eldiven pacarlıkla satın a.lınacak:tır. Fa.
zarlığı: 6-1·941 pazartesi gt.tnU ıaat 11 de -
dir. Katt teıninatı 122 lira 2tJ kuru• olup 
şa.rlnauıt'Si komiı>yonda görillUr. Taliplerin 
muan·en vakitte l\t. }1. V. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (9009) 18986 

Mahruti çadır alınacak 
?\t. )f. \.'ekAletl Sa. Al. Ko. dan : 

Behrrlne tnhınln edilen flyatı (80) ack .. 
sen llr& olan (130) adet mnmul mahrutt t~ 
dır par.arlıkta nıünakıısnya konmuştur. lha
leıi 2·1-941 per-)eıııhe f{Onil snat on hlrdt"dir. 
Kati teııılnatı ( 1.560) liradır. Şnrtnanıesl M. 

~I. V. sııtın a1ııuı konıisyonuncla f{drblür. f~ 
teklilerin kanunun erııretliği helJ(elerle !ha,.. 
le saatinde koınisyona g<'lnıcleri. (89fl!l) 

18791 

Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin 

her üç sınıfına talebe alınıyor 
Milli Müdafaa Vekaletinden: 

1 - Kuleli, Maltepe, Burea Askeri liselerinin her üç sınıfına ı Mart 
1941 de başlıyacak olan yeni dere devresi için Maarif liselerinden na.kil 
suretiyle talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak tale?enin ?~ t~rk ırkın.elan olması, sıhhi muayenede sağ
lam çıkma..ı ve ısteklı adedı ıhtıyaçtan fazla olduğu takdirde yapılacak 
seçme sınavında kazanması ve kendi okullarında bu sene aldıkları ilk ka
naat notlarının derecesi iyi olması ıarttır. 

.. 3 :- Bir sen~ t.~hsili teı1kedenler, her ne sebeple olursa olsun ya.~ını bü
yutmuş veya kuçultmüş o1anlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları Askeri li
seler talimatında yazılı hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar. 
, 4 ;- Bu ş~rtları taş~yan istekliler'.n bul~ndukları yerleri:ı as't!rlik şu_ 
>elerın.clen dığer kaydukabul şartlarıyle müracaat yollawn ö~ren"Tl,leri 
re buna göre de kaydükabul kağıtlarını hızırlıyarak 20 tkincildnun 941 
den it~?aren aske'.lik şubeleri yolu ile bu Hitıtları girmek istedikleri okul
lara gon.clermelerı ve okulların bulunduğu yerlerde bulunan isteklilerin 
de gene 20 İkincikanun 941 den itibaren doğruca okul müdürlüklerine mii· 
racaatları ılan olunur. (8925) 18912 
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Ambar inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden : 

1 - Akşehir istasyonunda yapılacak ambar ve idare bin.a
siyle sair işler açık pazarlık usuliyle götürü olarak eksilt -
meye konulmuştur. Keıif bedeli 53747,50 elli üç bin yedi 
yüz kırk yedi lira elli kuruttur. 

2 - Bu ambara muktezi yalnrz 6 ve 8 m/mkutnmda ol • 
mak üzere 3.5 ton beton arme demiri, İstanbul' da Betiktat· 
taki depomuzdan bedeli mukabilinde müteahhide verile -
cektir. 

3 - Eksiltme 31-12-1940 tarihinde ıaat 15 te Ankarada 
Ofis binasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesiyle istenilen evrak ve teminat mek • 
tubu aynı saatte münakasa komisyonuna verilecektir. 

4 - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum Mü
dürlüğünden alınabilir. 

5 - Muvakkat teminat miktan 3937,38 üç bin dokuz yüz 
otuz yedi lira otuz sekiz kuruştur. 

6 - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil. 
mek u;ın, ihale tarihinden nihayet bir gün eve! Ofisten ala -
caklan ehliyet vesikasını koyacaklardır. ( 8857) 18834 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - --Bir işyar ahnacak 
Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliğinden : • 

En az lise tahsili görmüı. eski metinleri otdukça doğru okuyabi- = 
lir, arapça, farsça ve almancaya vakıf bir işyar alınacaktır. = 

İstekli olanların 13. 1. 1941 pazartesi günü akşamına kadar Ku
rum merkezine müracaatla hüvi.yet, sıhat, askerlik, tahsil ve iyi ça- = 
lışma vesikalarını ve iki fotoğraflarını vermeleri ve 16. 1. 1941 per- = 
şembe günü öğleden sonra saat 14 de yapılacak sınav için, Yenişe- = 
hir'de Kiizım Özalp caddesindeki kurum merkezine gelmeleri rica = 
olunur. 5183 = 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl'i=' 

FOSFARSOL 
En birinci 

Kan, kuvet ve iştiha şurubudur 
Her eczanede bulunur. ••••••••ı~ 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - -
VAGONLİ GAR GAZİNOSU 

--
Meşhur artist Lilo Aleksander ve partöneri 
Lantoş Orkestrasına her aktam neşeli şarkılar 
ve dans numaralariyle ittirak edecektir. 5103 = 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Koyun eti fiyatı 
Belediye Reisliğinden : 

28/ 12/ 1940 cumartesi gününden itibaren koyun eti fiyatı (42) ku • 
ruştan (49) kuruşa çıkarılmış diğer et fiyatları aynen ipka olunmuş
tur. Sayın halka ilan olunur. (9034) 19002 

YILBAŞI lÇlN VERECEClNlZ EN KIYMETLi 
HEDlYEDlR. BÜYÜK MACAZALARDA SATILIR. 

Genel Acentası: İstanbul Kutlu Han 1/ 4 
Taşra için acenta aranıyor 5058 

•===== ARLON 

Pırlanta ve elmaslı saatlerinin çeşitlisi vardır. Fiyatları elveriş
lidir. Satış yeri Ankara Yeni Sinema bitişiğinde No. 25 Lonjin 
mağazası. 5185 

Kazanmayı 1<.im istemez ? 

Tabii herkes ister 
Öyle ise HAFİ ARAÇ'ın şans kaynağı otomatik kristal döner 

küresinden bir yılbaşı piyango bileti al:nadan yılbaşını geı;irme. 
Gel, düğmeye bas kristal döner küre sana bir bilet atsın. Para pa
rayı nasıl çekerse HAFİ ARAÇ'ın kristal küresinden düşen bilet
ler de Milli Piyangonun döner kürelerind'n numaraları öyle çe-
ker. 5186 

Bankalar c ... ddesı Tan Terzlevı yanında N o. 28 Tan 
piyango glıesl HAFİ ARAÇ 

• 

WE119 

Ankara Palas 
Y ılbap mualan bımam-ı 

tutu!muıtur. Mua aiparİfl 
hakkında zahmet buyuru! -
maması rica olunur. 5141 

lnsaat müleahhHlerlnln 
nazarı dikkatine 

Hail tuf!yedı bulunan Ankara malH· 
mel lnplyo T. A. Şir>lrotl tasfiye memur
luiwıdan ı 

ı - Şirkete alt olup ıei::izincl kilomet
rede bulunan 21837 metrt tulilnde dekovil 
rayı ve muhtelif ıekilde vagonet ve oluk
lu demir uç ve pllka tomaıı açık: artur. 
maya. konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli (4483) lira 30 ku -
ruştur. 

3 - Sattı peşin paradır. Kati teminat 
672,5 liradır. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler taı
fiye memurlarından belediye avukatı Hü
seyin Fevzi Hakman'a müracaat eylemele
ri ve isteklilerin 13/1/941 pazartesi saat 
14 de belediye müzayede salonunda hazır 
bulunmaları il!n olunur. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. - "YENi GiŞE,, - = = = 
= Yeni piyango biletlerinizi = - Samanpa.zarı otobiliı duratı karın--= eında yeni açılan gtıemlzden alınız : 

= YENi iŞ YENi ŞANS = - = - getlrebllir = 
Zekiye Güven = = .,,,.,, ........... ,,,,,,,,,, .. ,,, ....... ,. 

Niksar A&liye Hukuk Mahkemesinden: 

( Nik&ar'ın Çil~hane mahallesinden A· 
hlshah Halil İbrahıın oğlu 1302 doğumlu 
AbdUlmuttalip len 132d yılındanberi haber 
ahn.a.machğından ölümünü pek muhtemel 
gören hfi.kları ölUmUne muallA.k baba bir 
bacıları Şükriye ve Ha.ticenin talepleri 
Uzerioe kayıplık davası açılmıştır. 

AbdUlmuttallbtn hayat ve mematı hak· 
kında malO.matı olanlann veya kendielnln 
malQmatıarını bildirmeleri için HA.nen d~ 
vete karar verilmiştir. İlA.n tarihinden ttt
baren bir 11ene içinde altutadarların bildir-
meleri llA.n olunur.) 5184' 

Tüccarların nazarı dikkatine 
Ankara Ticaret ve Sanayi O. 

dası Riyasetinden : 
Odada mukayyet tacirlerin tecdidi 

kayıt muamelesine 1. 1. 1941 tarihin
de başlanmış olduğundan alakadar· 
Iarın kanuni müddet zarfında odaya 
müracaatla kayıt muamelesini ifa et-
tirmeleri ilan olunur. 5136 

Dr. Şerif KORKUT 
NUmune hutaneei ıet operataru 

her gün ha.etalanm ıaat l~ ten ıon
ra kabul eder. Kooperatif arkası All 
Na.zml Ap. 0121 

Bir :ıntimanyetik 

TİSSOT Saati 

takdim etmekle hem faydalı hem 
de şrk ve zarif bir hediye vermit 

olursunuz. 
Çünkü bu saat hakiki bir mücev
her ve aynı zamanda bir sanat 

eseridir. 
GENEL ACENT ALICI : 
İstanbul Kutlu Han No: 1/4 

Büyük mağazalarda satılır. 
Taşra · in acenta aranıyor. 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6969 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müeaaeıe Müdürü Naıit Ulut 

ULUS Baaımevi ANKARA 

(.., 

. ' 

.11111111 Her cins Ankara Birinci Sulh Hukuk HA.klmll -
11111111. ğinden: Kongreye davet 

-- ALFİ akkUrnUIAtörleri ve pla.ka- = 
tarı ve itfaiye bez hortumları gel- :; 

: mtattr. Müracaat yeri Ankara Ban- : 
: k&lar caddesl Çlçlnyurd 11okak Ana- : 

dolu han No. 2 All Rıza Gebzeli Te- : 
: le!oıı. 1297. 5159 :; 

., •....................................• ;: 

ANKARA DEKOR 
TabelA vetezyint işler atölyesi 

Hal karşısı tq merdivenler 10 No. 
ya nakletmi!lltir. 

Burhanettin Yurtseven 

Bolvadin Aııllye Hukuk Haklmllğln. 

den: 
MUddel: Bolvadin belediyesi veklll 

H&kkı özaoy. 
MUddeaaleyh: Kurucaova köyünden 

Dabanh otlu Osman Dabanlı. 
Belediye Veklll Hakkı özsoy tarafın -

dan aleyhime ikame olunan meni mildaha
ı~ dAvası Uzerlne daveti kanunlyeye ica
bet etmediğimden hakkımda gıyş.p kararı 
verilml§ ve davetiye tıe gelmemiş oldu
fundan mahkemec gıyap kararı tebJlğlne 
ve bunun da na.nen tebligat icrasına ka
r0· verilmekle muayyen günde bizzat ve 
yahut bir vekll göndermek Uzer mahkeme 
22.1. 9.fl tarihine mU.sadlt çar§amba gUnU 
&aat 9 talik kılınmış olduğundan tarihi 
tebliğden itibaren be§ gUn zarfında itiraz 
etmediğim surette mahkemeye kabul olun
mıyacağımı mUbeyytn tebliğ varakası na.
nen tebliğ olunur. 5182 

~··•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

; Yrlbaşı ve Bayram İçin : 
: Güzel tüy çiçek, kolye, bilezik, : 
: bro§, Yaka. garnitür ve hedlyellk dl- : 

ter eeyalarla parfUmörl çeşltıerlmiz : 
: geldi. : 

= = LEYLAK 
Yeniıehir, Meırutiyet C. 

-
= 

., •.•..................................• ,. 

Dahiliye VekA.leti matbuat umum mU
dUrIUğU mutemedi Avni Keremoğluna: 

Türkiye CUmhurtyetl ziraat bankası 

vektlt avukat Tevfik Çlper tara!ından a -
leyhlnlze açılan 24.5 lira alacak dA.vasının 
yapılmakla olan duruşma sırasında ad.re -
slnlzln meçhullyetlne binaen tebligat ya -
pılamadıfı.ndan HA.nen tebligat yapılmıı 

ve bu defa da gene usultin 14:1 inci mad -
dest mucibince gUn tayini istenmesi Uzerl· 
nr muhakeme gUnU olan 15.1.941 c;:arşam -
b~ gUnU saat 14 te mahkemeye bizzat gel

Türk Yüksek Mimarlar Birliğin.
den : 

Türk Yüksek Mimarlar Birliği •e• 
nelik kongresi 1941 senesi İkincika
nununun 4 ncü cumartesi günü saat 
IS te Ankara'da Anafartalar caddesi 
Kınacı hanı 25 Na. lu Birlik idare 
merkezinde aktedilecektir. Aza ar
kadaşların adı geçen gün ve saatte 
hazır bulunmalarını ehemiyetle arz 
ve rica ederiz. 5149 

nıedlğintz veya bir vekil göndermediğiniz Zayi - Ankara emniyet mUdUrlUğtln -
takdirde muhaJemenlze gıyaben bakılaca- den aldığım ika.met .tezkeremi kaybettim. 
ğı tebliğ makamına kaim olmak üzere Yenisini alacağımdan eskisinin hUkmU 
llAn olunur. 5167 j yoktur. 
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YENİ ZA~1ANA, YENİ SAAT = 

= NEKER saatleri ZAMANIMIZIN saatleridir= --= --
= 
= 

FEVKALADE DAKİK - GAYET ZARİF -
ELVERİŞLİ FİYATLAR 

TUrklye'ntn bütün tanınmış saat satıcılarında bulunur. 

N E K E R &aatlerlnln Türkiye un1umt acentalığı : 

İstanbul, Sultaohamam Katırcıoğlu han, 3 üncü kat No. :ı;. 7 8071 

= 
--
= 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

~------------------------------------,, YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SOMER Sinemasındc: 
Bugün 14,SO dan itibaren 

AŞKIN ZAFERİ 
uynıyanlar. 

MİREİLLE BALİN 
RAYMOND ROUL~AU 

Seanslar: 

H,80 - 16,30 • 18,30 gece 21 de 
Saat 10 ve 12 •eanaında 

SEVEN KADIN 

Bu~Un bu gece 

YILDIZ SULTAN 
Türkçe sözlü arapça ıJarkıh 

Oynuyanlar 
ABDÜLGANİ ESSEYİD -

NECAT ALİ 

Seanslar: 
10 • 12 • H,80 • 16,80 • 18,30 

gece 21 de 

BugUn 14 ten itibaren 

Yıldız Sultan 
Oynıyanlar: 

Abdülgani Esscyid Necat Ali 

Seanslar : 
H -16 -18 de 

Saat 10 ve 12 see.ıuıında 

Boyan komşum 

B ueün bu &ece 

1'ürk'çc filml~r ıerisinden 

kahkRha tnfRnı 

Lorel Hardi Ciae Avcılc.. 
Sean3lar: 

10 -12,1~ - H,30 - 16,30 - ıS,80 

gece 21 de 


