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Yurttq ı kuvetll Ttlrklye, hava

da lnıwtll Ttlrklye demektir. Ve 
bu hakikati biran evet ıerçeklet
tirmek her yurttaıın vazifesidir. 

ACIMl'Z. AN C>IMl'%C>IR. Yan ltJerl 1062 
İdare 1064 I ı; KURUŞ 

Büyük Millet Meclisinde 
. '""" ,. ,, 

Milli Mü dal aa ihliya(ları 

i(in 40 milyon lira munzam 
tahsisat kabul edildi 

Toplantıda vekaletlere ait ıhtısas cetvelleri 
üzerinde uzun ve etraflı müzakereler yapıldı Amerika Cümhurrei•i Ruzve!t 

B. Sallet Arıkan 

Birleşik Devletler 

Reisinin nutku 
Falih Rılkı ATAY 

Birletik - devletler Reisi Ruzvelt, 
busiba ne,rettiiimU büyük nutıku
aa, "oçak batmda bir konıum•" 
admı vermiın.r. HalbulU=1941 yılı
mıı bu arife pnünde, hiç bir badi
.. , anniyet bakmımdan, onunla 
....kafbet edemez. Ruzvelt, mihver 
cepheei karııamda harbeden mil
letlerle amerikan devlet ve halkı· 
nm, IOllUDa kadar, kati ve tam te· 
müdünü ilan etmit'İr. Geçen ha
airanda V enedik aarayı balkonun
dan ltalya'nm harbe ittirak etmek 
karanm bildiren Mmolini, kendi 
memleketi namına, bundan daha 
earih teahhütler ve meauliyetler 
aJmlt delildi. 

Nat*a, buciinkü harp ile Ame
rika'nm milli emniyet davau bir ve 
ayrılma• bir kül arzetmektedi-r: 
am•ikan medeniyeti hiç bir za • 
man bu kadar tehlike altında kal
mamıtbrJ yeni nizam müttefikleri 
7alnm kendi kıtalarma hi.kim ol
mak deiil, bu lutalarm bütün vaaı
ta Ye kudretlerini kullanarak ni
hayet cihana hükmetmek kararm
dad•ları mihver hükiimet felaefe
llİ ile, amerikan bükümet felaefeai 
arumda hiç bir aulh mümkün ol
madıit, onlar tarafından, tasrih e
dilmiftirı Maksat, lnıiltere'yi ylka
rak Okyanoalar hakimiyetini etde 
etmektir; hür bir lnıiltere, Birle
ıik-cleYletlerin en kuvetli den.iz 
ka1muaa kPldıkça, amerikan emni· 
7eti tec:aYiizden masun kalacaktır: 
"Eler lngiltere ezilirse, mihver, 
Avnıpa'yı, Asya'yı, Afrika'yı ve 
Avu.tralya'yı ve büyük Okyanosla
n kontn>l edecekti!'. O zaman biz
ler, Amerika'da hepimiz, gerek ik
tıaadi gerek askeri bakımdan, alnı
mıza, infilak kurtualan ile dolu 
bir taban_ ,,n n'\mluau dayanmıt 
bir halde yafıyacağız." Gene dev· 
let reisine göre, bu hakikatleri 
görmekle beraber susulmasını iati
yen amerikablar küçük bir ekalli
yett.il'lerı yeni nizam denen ıey, 
- etıki nizam, hiç bir büriyete, hiç 
bir eline, hiç bir ümide yer bırak
...,._ bir tahakküm nizamından 
ibarettirı mihvercilerle sulh, ancak 
tam bir tMlimiyet pahaama elde 
olunabilir; Amerika'nm iatikbalde
ki emniyeti, büyük mikyasta, lngil
tet'e mücadelesinin neticesine bai
bdırı "Bazı kimaeler mihverİll hiç 
bir zaman garp yarım küresine hü
cum etmek niyetinde buhmmamaf 
olduiu fikrindedirler. Fakat ba, 
mai16p eclilmit birçok memleket • 
lerha mukaYemetlerinl .ahYeclen 
s1Jual1etin. aynı derece tehlikeli, 

~s.maPd•-J 

Bilyilk Millet Meclisi dün öğleden sonra ıaat 15 ~ Reiı vekillerinden B. 
Refet Canıtez'in reisliğinde toplanmıştır. Celse açılınca, eski Ticaret ve· 
kili ve Antalya mebusu B. Cezmi Erçin'in vefatını bildiren Baıvekilet tez
keresi okunmuı ve merhumun hatırasına hürmeten bir dakika ayakta sükut 
edilmiıtir. 

Dünkü ruznamenin, dahili nizamnameye göre bir defa müzakereye tibi 
maddelerinden Büyük Millet Meclisi, Riyaseticümhur ve Divanı Muhase
bat 1939 mali yılı hesabı katileri ve Büyük Millet Meclisi 1940 yılı Birinci 
ve İkinciteırin ayları hesabı hakkında Meclis hesaplarını tetkik encümeni 
tarafından hazırlanan mazbatalar okunduktan sonra ikinci müzakereıi ya
pılacak maddelere geçilmiştir. 

1 / Yeril kumaştan elbise slyllmHine dair o-
l ıs 1 . 'd , 1 lan 688 sayılı kanunun birinci maddealn• u gar 1 s tan a ek kanun 16ylhasınm müzakere v• ka-

bulünden sonra, Tllrklye - Yunanlatan ara-

Sülh ve bitaraf hk 
siyaseti değiımiyecek 

Bulgar hariciye nazırı 

Popof'un beyanatı 

t•ndo Jmza edJlen tl<'.aret ve tediye anl111-
masının tasdikine, TllrkJye - Yuaoal&V7& 
ham afyon aatııı anlatmuınuı 1 nllaD 19CO 
tan itibaren Uç ay müddetle uzatılmuına 
aJt kanun 16ylhalarlyle TllrkJye - Yuco. 
lavya ham afyon aalıll anlaamana mun
zam protokoller ve Türkiye - Romaıı7& U· 
caret anlasmasına ek olarak ımuınuı 

protokolün ve sene Tilrkl)'e - Rom&D)'& t.. 
dlye aoınsm:ısı muclblnCNt ~ bulı....ı&.ıl 
klerlng hesaplanna yapılacak Pttfin tedt -
yeler hakkındaki anlqmanın ve iki tlcarl 
protokolUn tudJklerlne mütedair kanun 
IAylhalan kabul edJlmlttlr. Tür.kiye cQm
h urlyetı Merkez Hıfzıaaıhh& EnatttüsQ ve 
Hıfzıssıha mektebi teıkJllne ve Dlyan.t ı,. 
lerl riyaseti tesldllt n vazlleJeıt hakkuı

dakl kanunda baza deltllkllk yapılınuma 
daJr olan lAylhalar da aıörUıUlerek kabul 
ve IX)ylece lklnct müzakereleri ikmal o
lunmustur. 

40 milyon lira munzam 
talı•i•at 

1940 mali yılı muvazene! umumlyHine 
dahli baza dalre bütçelerine tevkallde tah· 
slsat verilmesi hakkındaki kanun Jlytha-
11 münasebetiyle kOl'ltlye selen Maliye Ve-

(SoJJU 1.aı:ıca ••7'•d•) 

Ruzvelt'e göre 

Mihver 

tabancayı 

AMERIKANIN ALNINA 

dayamıştır 

Amrikı mmhurrelsl cok 
miilllm bir nutuk söyledi 

l11giltere'ye yardım 
Amerika'ya yardımd1r 
Vaılnstonı So- LL - (Royter) ı 

Amerika BlrJqlk Dı•JetJerl reltl B. Ras
nlt, dtln akıam bGttln Amerfbn rad70J.an 
Ilı neıredllen lnltlnmu 11S7lenıl1tlr. 

B. RııneJt, bu ocakbats mlltüabealne 

IÖJ'l• ba1lam11tır : 
" Bu müsababı, demlıtlr, bırp hakkında 

bir mUsababe değil, fakat millt emniyet 

hakkmda bir miıuhabedir. Çünkü relıini· 

sin biitlln hedefi, Amerikan iıtlldilinin n 
bu lıti'kJlJin ıizler için n benim için tem· 

lfJ ettifi blltfln ıeyJerln fdameai için, ıhı:. 

lırf, torunl.annısı •• tonmlannıauı tonın. 

(Somı 1 ınc:ı ••y/•d•) 

Sel mıntakasında 
büyük zararlar var 

Bulgar hariciye nazın Popol 
Sofya. 30 LL - Bulgar mebuan mec

lisinde yapılan bir müzakere esnasında ha
rlcl7e nazın Popof beyanatta bulunarak 
açıkça tayin edJlmlı olan kati bitaraflık ve 
sulh a!yuetlnJ det11tJrmeyl lcabetUrecek 
ortada hJç bir eebep oJmadıtım 8iiylemlt 
ve demlftlr ki: 

"- Bu a!yasetl ve bunun ldameslnJ mO
messlllerlnlz tasvip etmlttlr. Bu ıdyasetl 

tereddOt etmekalzln, meclla haricinde, sat· 
dan soldan selen lealen kulak vermekal· 
zln ta.kip etmeliyiz. HQkQmet, bu lellere 
katJJen ehemlyet vermemete azmetmlltlr. 

Hariciye nazınnm bu aon telmihi buleu 
aol cenah un.surlanrun SOV)'etler Birll11 lle 
daha sıkı mUnuebetler teslııl lehindeki 
praııaıcandalanm lltlhdaf etle ııerektlr. 

MezkQr propaganda, Sovyetler Hariciye 
Koml5erlltl Umumi KAtJbi Soblofun kıral 
Borls'I zlyareUnden 10nra bllhuu seçen 

on bet slln içinde artmJltır: SovYetlerle 
Bulııariltan aruuıda karwıhJclı :rardım ve
ya ukeı1 birlik ta'n17e eden ~. 
ler dalıtıhmltır. Bu be)oaımaımlerde :auı
prtstan'm 8oY7etler mtlaharetlne _... 
naralıc Balkenlan tehdit 9den harpten kur
tulması iltizam edilmektedir. 

Bulgar başvekili bir 

mesai neşredecek 
Sofya, 80 a.a - Bulgar kıralı Boriı. Bat

velı:ll B. Fllo'f"u lı:abul etmlftir. Haber alın
dılına ptn, B. JPUo• 11lbafı mlnuebetl,.Je 
balpr mDletlae bir meuJ aefl'edeeek n 
....... eıa1n Nlbe& ftk.,uıd ......... 
~. 

Bütün 
faciası 

mıntakalardan gelen sel 
haberlerini neşrediyoruz 

G~en Nlerlıi Edirne ıeyUibınJan bir görüniiı 
İımlr, Manisa. Balıkesir, Bursa n dlter ıtı ile köy yollan Uııerlnde Akdere lı:öprtlıtla• 

bazı yrrlerdr hlr haf!ıulan beri •uku bul • 50 Bantlınrtrr AŞRrak ınünakaleyl durdııı' • 
nıaktA olıın ııel lfrfl hıılikında ıılAkıılı ma 
kllnılara ınütrııırıılm nııılQuıat ıı:clııılştlr 

Bunlan • ruiylr yaııyoruıı 

Bur.ltla: 
Yenlfeblr lruuuada Tepralroe&lr ...... 

t " Koean. deral 6 - 1 metre ~ 
Blledlı J'olq lleıbadeJd WP.ra H11U ._rl-

nııı~tıır Sıılflrın tt>ılrlcen aulnıı>• hA~ 

haher verllnırktrdlr Bu. haVAlldt> Kar~ .. 
Menteşe köyJerlnın 1100 dönüm araılal ıu al
bada lı:almıftır. Puana, Ada Ye Derebe7 
kO:rlerVle irtibat Te Aaath lro)1l De muhabe
N temin edllaılftlr. Bu lrO,.lere 7ardıma baf
laachla bOcllrllmelı:tedir. Ada lrO;rbda 1, 

(8•• l. llMJl A7/adaJ 

,-

lnııiltere'nin yeni V Gfİnııton 
biiyiilı el~ LorJ Halilu 

İngiltere'nin 
harp gayeleri 

londra' da bu maksatlı bir 
bey•ame haıırl1111yor 

Lort Halifaks Ruzvelt' e 
bu gayeleri anlatacak 
Londra. 80 a.a. - Dally TeJeııraph sue

tealnin cllplomatl'k muhabiri J'UlJ'Orı ln,U
tere'nln 7enl Amerika bllTUk eltili Lord H .. 
Ufakl'ıa Vaflngton'a ıtder sltmea B. Rus -
Telt'le gGrtıteeell bafhca meaelelenten biri 
de mttttenklerln harp ıayderl metelealcllr. 
Bir kaç haftadan bert lngllla lı:ablneal bu 
metdeyl mtlukere etmektedir. 

İngiltere lle mtltteftklerlnln hangi ı•:re -
Jer ufrunda harp ettJlı:lerlnJ açık Te bult bir 
tekilde lıab edecek olan bir beyannamenin 
netrl için ;rapıJan banrhklu çok Uerlemlf 
bulunmaktadır. 

Amerika blrlefik 4eT1etJm mtltteftklen 
mtlaaharet ecJea bafba. bitaraf dnlet ol4a
ta gibi harp 90Dr&ll 1eneJerln4e 7apılaeak 
olan kalkınma " her 1971 ;renlda taaııl• 1-
flnde de ea mtlhlm roll O)"DlJ'acak olaa tn
let de ren• Amerllı:a'dır. Bu itibarla ln,Wı 
harp ıayelerlnln amerllı:aJıJar tarafınc!aa ta
mamlyJe tanlp edllmal lbımdır. 

Habeşistan' da 
isyan genisliyor 

Londra. 80 LL - Habefl8tan'da U,.aıa 
ıenlflemekte Ye ltal7aalu mtllemadlyeıı :rer
lllerln çete harbi ile tacla edilmektedir. 

Dally Telegraph gaselealnln hu111at mu -
habirlnln Nalrobl'den gönderdlji bir telırra· 
fa göre, binlerce bl habet. Habeflıtan hu • 
duduna dnr mıntalı:alarda faaliyettedir. 

lrlindı Ozerlnde 
yabancı tayyareler 
Dublln, 80 La - Ktııtalı:U frlanda htılı:ll

metl ınttdafaa nesaretJ tarafından nefredl 
len bir teblltde, htl•lyetl teablt edilememiş 
olan bir ukerf tayyarenin dlln Bunerana ile 
Doneıll koatlulu dahilinde cllter bir kua -
ba berlnda •çtulu lılJcllrilmektedlr. T.,,. .. 
.... daft .....,.. ...... tudedllaıltttr. 

Bir lhll tanan 41 Dtıblllı ile • ~ 
.. bir ...... arllbl lm1Dde ...... 

Almanlar 
Londra'yı 

yakmıya 

uğraşıyor! 

Londra üıerine bir tok 
yangın bombalan atlldı 

Londra; 30. a.a. - Bu ıece alman ı.,. 

yareleri Londra'ya kar,ı lı:ısa fakat ço
tiddetlı bır hucumda bulunmu,ıardır. Şeb. 
rin üzerine çok milcdarda yanım bomb .. 

atılmıııtır. Anlaşıldıcına sore, almanlar bir 
ıiıtem dahilinde ıehirde mümkün oldaltl 

kadar fazla yansın ,ıkarmalc ıa1eainf ta • 
kip etmektedirler. 

Hava akını eanasında, Londra'nın tarUıl 

mahallrslnl tefkil eden City mıntakaaıaclalıl 

meşhur tariht binalardan blr çotu huara ... 
ramıştır. Alman tayyareellerlnln bu mahal • 
leyi, bilerek yakmak istedikleri muhalı:blr • 
tır. Clty, iqgillı hııparatorluiunun tlcarf 'N 

mali merkezini teşkil etmekte Ye en ghel 
Ablıldtrln bir toğu da burada bulanmakta • 
dır. itfaiye, paılf mtlıillfAA Ye ıhil 16nlll._ 
!er te kilAtına menıup hakiki bir ordu, ...._ 
lerce mlldılet, mahalle llıı:erlne yafmur sllıl 
yağan binlerce yangın bonıba11 ile aıUe.Mle 
etmiştir. Bazın, toplu bir halde dil~• Wr 
bomba grupunun tanı hakkından ıellndlil 

sırada, .Y•~hm ateşine benzetilebilecek W. 
Şf'kllde, dilter bir ~ok bombanın aynı sam ... 
da düşmiye b&Şladıiı görlllınekte JclL BM• 
bu bombalar ktltUlı: bir irtifada patlıyanlı 
her laUkanıette aaçılıyorlardı. 

Bütün yangın başlnnıı:ıçlıın, ıabahJqlıt. 

herkesin bermutat işine gittiği saatte aöa • 
dürlllmUf bulunuyordu. 

Bu geceki ha•A ııkınının en harlı •ufı ı.. 
glllıler tarafından alman tayyarelerinin h• 
eumlarını önlemek için geceleyin a•cı tan~ 
relerinin kullanılmıt olmuıdır. 

Ba ••er tanarelertnln mtıdahaleıl, Lon~ 
ra'da h&cllleyt leJ'redenler tlserlnde bOT .. 
bir tesir yapmıttır. O ana kadar tayyare ... 

( Soau 1 üacQ ••Yl•d•) 

Bir yanan nelm Ar,..,..,,_ 
qralınJan birüiyle lıonap)'GI! 

Yunanlılar 

ilerliyorlar 

Stratejik ehemlyelle Mr -
kiyler Ye tepeler ıllndı 

ltalyanlar gene çok 
ağır zayiat verdiler 

Atinaı So LL - Yunan resmi teblltl t 
Topça full:retlniıı haflflemiı oJcfııia9 

ka7detmektedir. 

Mühim •eolriilceyt yerleri alındı 
Atına, 30 LL - HUkUmet Damına 16• 

8iiylemete aallhlyettar zat. :vunan ku••~ 
lerbıiD Hlmara ılmallnde aevkulcen bala• 
muıdan çok mWıtm buı tepeleri ele seçir
dJklertDI 8iiylemlıtlr. Tepedelen ve Kiı.
ra'n giden 70111" tlserlnde ltalyanlann rl
oat balbıde 9ldaklan görlllmekteclir. Ta • 
naıalılar mUblm bul kOylert uptetmifl.._ 
dlr. ille lılrcok ..ır •• mtllılm mDttarda 
harp malRm..ı pemlftlr. ttaıyaıalar ...,. 
tuadan yapıla maka.bu taarruzlar her llolr.o 
tada pOaktlrtUlmQfttlr. 

BUttın cephe boyunca muharebe fi~ 
tini kaybetmlıtır. 

Sotuk eskisi kadar kuvetll ve rUz&"ll' o 
derece ıtddetll d tlldlr K'lr fırtınalarına 
nadir teıadUf edllmekt ır 

ltalyanlar alır zayiata ufrıulılar 
AUU. 80 a.a. - YWIUI hOktlmett M • 

mına bqaaatta bulUD.rdl& meZUD _... -
,.ttıl IÖyleclilfDe sÖre 19Q9D batta ,.... , ... , ....... ) 



_,,_ 
U L U S 

Müıik bahisleri (._G_ü_N O_N_G_ö_LG_Es_i _) 

Paralı konserler başlarken ..• Talebe ve kırtasiye 
y Maarif Vekili, bazı öğntmen. 

azan t Nuri ARDIÇ !erim. talebeyi fazla kırtaaiye teda· 

B .... k Millet" M ı· · . · bl k rikine zorladıklanw haber alm.ıt. 
uyu ec ısımızın r aç dilmiştir. Almanya, İsviçre, İsveç ve emir gönderiyor: "Bundaın ,,.,. ıe· 

gün evelki toplantısında görüşülen diğer bazı memleketlerde yapılan çiniz. Buıünkü dilnya tartlan al· 
bir kanun l&yihaaı, musiki tarihimi- Co/Jegio musica denilen büyUk muıl· tmda he.- •abada ta1AJTUf yapllma· 
zin yeniliklerine ait mühim bir me- ki toplantıları huıuı! musiki mecliı· ot bir zaruret olduğu gibi, butı.a ta
selenin münakaşasına vesile oldu. Bu lerinden duhuliy<li halk konserlerine sarruf tel'biyeai baknnmdan da iılı
toplantıda halk için tertip edilen doğru xvııı inci asırda bir intikal dev- tiyaç vardır.'' 
konser, opera ve temsil gibi sanat te- · t k"I d F k p Kn1uiye ve krrtaalyecilik dey!.n-re11 eş ı e er. a at ariı'te ruhant ce tüylerimiz diken diken olur. To-
zahürlerinin duhuliyeli olarak veril- konserlerin 1725 de a•ılması halk kon- k , mar tomar ağıtlar, d.-te deste 
mesine başlanılması meselesi konuşul- serleri tarihinin aaıl başlangıcı addo- kalemler, renk renk mürekkepler, 
du. Ulus"ta takip ettiğimiz bu müna- lunuyor. 1796 do Berlin'de "Singoka- boy boy ve çeıit çeıit hoklkalar ..• 
kaşaya göre bir mebusumuz konserle- demie,, nin kurulması koro ıahasında Bunlar kıtasiye; fa,kat ya kll"taıi· 
rin eskisi gibi parasız verilmesi lüzu- 1 halk konserlerinin başlangıcıdır, yani yecilik? Onun tarifini ne ben yapa
muna ve halkın böylece daha kolay ilk paralı musiki hareketidir ... Görü- bilirim, hatta ne de işin içinden biz
sa"l~t terbiyesi alabil,eceği~e işaret et- lüyor ki paralı konserler Avrupa'da zat kırtasiyeci çlkabilir. Şu muhak
tı. l• akat başta Maarıf ve kılımız oldu- çok erkenden başladığı zaman orada kak ki kırtaaiyecilik dilimize kağıt 
- h ld · b 1 1 ve kalem aatıcılığı olarak değil 
gu a e bırço_k me. us .. arımız para ı da hazırlanmı• ve olgunluk çag· ını id- b b b" h al • d ' k • e" at ır ast ıgın a ı olarak 
konserlere geçılmesı ı_uzum~nda pe ' rak etmi§ bir zümre henüz yoktu. girmittir. Bu menhuo illetin adı 
haklı olarak ısrar etmışlerdır. Böyle zümreyi böyle konserler yeti~ geçtikçe, gözümün önüne devlet ka-

Bu haklı israrın mil.na ve mahiyeti- tirdi. prsmda pabuç eakiten, elinde tarih-
ni tebarüz ettirmek için bilhassa de- Paralı konserler, rağbeti azaltan de- ler ve numaralar !kayıtlı bir kağıt 
ğerli vekilimizin şu sözlerini iktibas ğil, bilakis zümreyi genigletmeği ga- parçaaı; tarlada sapanını, fabrika
eylemeği faydalı görüyoruz: "dünya- ye bilen bir harekettir. Sinema ücret- da tezgithmı, hulasa elindeki iıini bırakıp "evrak" peıinde k~n bi· 
nın her tarafında bu gibi manevi ihti- \eri mikyas tutularak vazedilecck eh- çareler gelir. Bunlar, kırt;.lyeciJi-
yaçları her zaman bedava tatmin et- ven, mesela 30 - 60 kuru•luk giriş üc- •• •-·-b d 1 M • gın ,...,, anı ır ar. asalar ve ka-
mek mümkün değildir ... Varidat temin retleri sanata bağlanmak ihtiyacını du lc:m odaları arasında, bir çığ ıibi 
etmek mevzuu ba. ıs değildir, alına- yan bir zümre için bizde hiç de kaçı- gıttikçe büyüyerek, iğnelene iğne
cak para bir al. şt;rnıa parasıdır .. Ma- lacak bir masraf aayılmaz. lene delik deıik olmuı tahrirat kü-
nevi bir ihtiyac. p• t•» olana para mu- Bize kalıraa ilk duhuliyeli konser- meai de bunun urudur. 
kabilinde temin etmek itiyadını ka- !er mevıimini sıkı bir tetkik altında Kırtasiyeciliıkle mücadele, mi
zandırmaktır. Onun için biz sanat na- bulundurmak çok faydalı olacaktır. ıum bir i•tidavı lilzumauz yere ka-

k 
. harlan ruhla mücadele demektir. 

mına hare et etmiyor değiliz, bilakis Çünkü ümidin barıcinde olarak rağ- V e emsali gibi ta&fiye edilecektir. 
aanat namına hareket ediyoruz. Ve betin azaldığı bu müşahedede anlaşı- Fakat sinsi sinsi çocuklarıınıızın 
bugünkü türk cemaati bunu yaparak, lırsa bunun sebebi konserlerin ücrete ruhiyatma girdiği için, Maarif Ve
yani bu konsere parası varsa 50 - 60 tabi tutulmasına atfedilmemelidir. En kilini harekete geçiren krrtasiyeci
kuruı verip gelmek ihtiyacını duya- küçük ve mütevazi gehirlerde bile tec- liık ~u anlattığrmızdan bafka bir 
rak bir terllkki ve te~amüle erişmiş- rübe edilmi§tir ki hatta harp bali pa- feydır; ve çocuğu, ihtiyacı olan 
tir . ., ralı konserlerin aleyhine olmamakta- ders levazımını i•rafa alııtırılma-

Bu söz yeni kararın maksadını en dır. Yeni hareket bir alaka azalması- aı demektir. Öğretmen, titizce bir 
veciz bir surette gösterdiğinden bizim , na yol açtığı hissini uyandırırsa, - gayret uğruna '{--OCU~u bir ders için k' b k bi.-kaç defter birden tutmağa mec-
ayrıca bir fikir katmamıza lüzum kal- ı unu atiyen ümit etmiyoruz - bur etmemeli, boyaların en pahalı
mıyor. böyle bir netice eveti muvakkattir, sa- smı kullanmadığı zaman azarlama

Biz sadece münakaşa mevzuu olan niyen konserlerin şehrin daha merke- malı ve kitabını gazete kağıdı ile 
müzik sahasında çalışmış bir insan gö- zi bir yerinde - ezcümle mevzuu ha- kapladığı zaman laubalilikle itham 

· 
1 

his olan Evkaf apartmanları sahne- etmemelidir. 
zıy e meseleyi tetkike çalışacağız. Ka-

l 
sinde - verilmesi yeni bir tehacümü Okul çağında kırtasiye tasal'l"U. 

naat erimizi söylemiye memleketimiz- f 1 derhal ve tekrar temin eder. Bu kana- una a ışmıyan çocuk, ;ki cepheden 
den alacağımız bir misalle ba•lamak k .. t.. t" · ·ı· d • ati müşahedelerimizin verdiği cesa- ~ u ye ıştırı ıyor emektir: bugü-
istiyoruz: İstanbul"un Avrupa! mu si- nun h d 1 ·11· · f retle ifade ediyoruz. Her halde ilk pa- ! ~ ıey en ':ve mı. ı muda aa 
ki tezahürlerine ait konserler tarihi 

1 
k . . .. , endışesıyle zarurı kıldıgı tasarruf 

bizde paralı konserlerin rağbet kaza- ra 1• onaerlerın ııkı ~ır muşahedeye terbiyesinden uzakta kalması, bir ..• 
nabileceğini senelerce evel isbat et- tilbı tutulması elzemdır: kadın, erkek Büyüdüğü zaman krrtasiyed ol ak 

ve mektepli dinleyicileri ayrı ayrı to'ılikesi, iki... m 
mig bulunmaktadır. İstanbul'un bu iş 
için gayet dağınık bir topoğrafik va· renk kartlarla tefrik etmek ve bilaha- Kırtasiyecilik hastalığını, kırtasi-

. · b 
1 

ra kartların ikinci suretlerini tetkik yecilerin h~vatı boyunca çekmeg" e 
zıyetı u unmasına rağmen paralı kon- h d ve hesap etmek, ayrıca da gelen hal- a i razı olalım. Fakat bari bu 
aerler Beyoğlu tarafında daima müm- '-' 
k 

kın eski dinleyicilere nazaran ne gibi maraz çocu. •ıza !>ulatmaım ! 
ün olmuş. hatta bir iki impresario'-

b
. 

1 
k farklar alacağını (ecnebi, yaşlı ve 

nun öy e onaerler tertibi ıuretiyle 
bunu bir kazanç haline getirdikleri genç, asker ve sivil miktarlarına gö-

Kemal Zeki GENCOSMAN 

de maHlmdur. Ankara'ya gelince: bu- re) müşahedeye tabi tutmak pek fay· 
ranın devlet teıkilatına tabi sanat ha- dalı neticeler verebilecektir. Dikkatli Adana 'da de • h l ~ 

bir al1ika gelenlerin anlama seviyesi- Ada (H t) mBllr ırdsdız ıgı 
reketi §imdiye kadar - biraz da bak- . . . . . . na, uıus - r mü ettenberl 
lı olarak - parasız konıerlerle iktifa n~n yükselışıne aıt takrıbi grafikler '>ağlarda demir hırsızlı~ı yapınakta eTlerln 
etmi§ti. Yeni teşebbüs ilk defa ola- bıle pek ala çıkarabilir ki böyle vesi- 1 pençere •e demldert ı.ıkülmekteyfil. Jan -
rak ve tam zamanında devlet merkezi .. katarın faydaları çeıitli bakımlardan ' larmamıı;, failleri meydana çıkarmak tçln 

1 1 d 
yardımcılık edebilir. Hangi eserlere lı üyUk bir gayretle çahflyordu. DugUn 1 bir 

m z e ber yerdeki konser ııartları-na tlbi tutmut olacaktır. faz1a, hangi musikilere u: rağbet gös- , esndtıf, dt>mlr hırsızl&rlnı ele •ermiş bulun~ 
!erildiği gibi neticelere bile varılarak moktodır. 

Bu iıe medent dUnya çok evel baı- bunlar da ıonraki programların seyir Evelkl gün, Recep Çavuı oğlu All Özer Ue 
lamııtır. Baılangıcın o memleketlerde ve tertibinde mile•sir olur. \lahmut TUmgör isimlerinde lkl klşl b•ı!lar-
de çok kolay olmadığını gene musiki H l da ellerinde demir bulunduğu halde görill . 

U 5.sa, paralı konıerlerin başlama- mUfl(>rdlr. Yapılan kııss tahkikat sonunda de-
tarihinde görüyoruz. Nihayet halk pa- il cidden hayırlı bir yenilik ve sis- mirlerin ekmekçi Nuri oğlu Saklr Dcmlrya-
ralı konsere alı•mıı bulunmaktadır. t r b' k h ' :ı em ı ır onser ayatı baılamasına pandan çahndı~ı snlaşılııııttır ,· Bağlarda 9 u-
Taribin gösterdiğine göre bidayette yarıyacak faydalı bir tecrübe çağı ol- kua gelen deınlr hımzlıklrnnın da bu Ucl ıa
pek nadir yerlerde dubuliyeli konser- maktadır. Ancak böyle bir tecrübe dev hıa tarafından yapıldoğı neticC1ine varılmış

ler olmu§, ig çok ıonradan her tarafta resinden sonradır ki yüksek duhuliye· tır, 
gayet tabit tellkkl edilmeğe ba§la- lere bağlı ve aboneman şartlarından 
mıttır. İlk dubullyell konser xvıı bile yardım gören, maddeten de ve
inci asır sonunda Londra'da tertip e- rimli konserler çağına geçebiliriz. 

Hukuk İlmini Yayma Kurumu 

yeni bir kürsü a~ıyor 

Aleni Teşekkür 
Çoktanberi kulağından rahatsız bu

lunan eşim süvari yüzbaşı İrfan Bay
la'yı kulağından muvaffakiyetli bir a
meliyat yaptıktan sonra hayatını kur• 
taran aayın, kıymetli kulak, boğaz, 

burun mütehass111 Binbaşı Şevket Ta
ray'a sonsuz teşekkürlerimi vazife bi· 
lirim. 

5213 Eti : H. Bayla 

Çağrı 
• l'otallye enC'll.ınenl bugün snat 10 d11. top

lanacaktır. 

• Bütc;-e encUmcnl bugün ıao.t JO da top
lanacakbr. 

Teşekkür 
' Reflkannn ve kayın Ya.lldcnlizin vefatı do

layısiyle tok derin kedrrlerlmlze mektupla, 
t(>)Jtrafla ve biz~at bulunmAk suretiyle ı,u -
rAk etmek lütfundıı bulunnn muhterem ıe -
vat& maAlle ıayp Ye ftikranlanmıtın ıunul
maaına gazetentdo de14letlnl rica ederiz. 

Cemal Otsnülal, llunn Saka1 Dr. Cel&l 
Otman. 

C. H. P. Zonguldak 
vilayeti kongre!i 

Yeni ldCZTe heyeti reısı ve 
Halkevi reisi Ahmet Gürel 
C. H. P. Zonguldak vl!Ayet kongreal 

Ebcdt Şet Atfllürk'ün aziz hatırasını tA -
zlz ve MHl1 Şefimize aowıuz bağhhk ve 
minnetini teyit ederek çııhıtnalarına bq
lamıı ve kongreye parti bölge mUfetliıt 
Kars mebusu Şereteddln Karacan da tştl

rA.k eyleml§Ur. Kongre tam bir karıılıkh 
aevgl va itimat havası h~tnde ruznamesln
dek:t tılerl görUıerek vtıı1yetl alAkada.r e -
den yeni çahşınılltır ü~erincle durıını ş ve 
müteakiben yeni idare heyeti aeçlml yapıl
mıştır. 

Zonguldak vilAyett Parti idare heyeti
ne Ereğli kömUrlerl tşletmPsl genel dtrek
törU mühendis Bedri HUsnü Beklroğlu, 

vllAyet daimi encümeni A.ze.sındaıı Halkevl 
reisi ve c. H. P. vllAyet idare heyeti reis 
vekili .\htııt"t Gürel, l)oktor Snffct l)k
nem, belediye reisi Silleyman Faik Eta
nıan, avukat Tevfik Bilge, mühendis Rauf 
Alpsoy, tüccardan All Rıza tncealemdar, 
Cemal Pehlivan ve Süreyya Ayyıldız itti
fakla seçllmişlerdlr. İdare heyeti de reis
liğe Ahmet Gilrel"l, kAtlpllğe Rauf Alp. 
11oy'u, muhasip Aza.lığa da Süreyya Ayyıl
dız'ı seçmişlerdir. 

Senelerdenberi Zonguldak Halkevl re
Uıllttnde clddt ve samimi çahımalarlyle 

kendlnl ıevdirmlş olan Ahmet Gürel gene 
Halkevı relıllğlne de intihap edilmiştir. 

Yent meaaller1nde muvaltaklyetler dileriz. 

C. H. P. Vilayet kongreleri 
Aydın, Balıkesir, samsun, Rize, Manisa 

Cümhur!yet Halk Partlal vll4yet kongre
leri toplanml§ ve tkt yıllık çalıımalar ne
ticeleri ve bqarılan eserler etratında ve -
rnen izahatı tasvip eytemlı:ıı ve büyükleri -
mtze karşı bathhk ve saygı duygularını 

lthar ederek toplo.ntılarına son vermişler -
dlr. 

Yllba~ı Piyangosu 
bu gece ~ekiliyor 

Piyangonun çekilişi gece 

23 den 24 e kadar 
radyo ile neşredilecek 
Yılbnşı piyangosu, bu a.kfam tatanbul'

da Taksim belediye gazinoıunda çekile
cektir. İkramiyelerin çok bol ve mütenev-
vt olması, aynı zamanda geçen seneye na-. 
zaran yüzde doksan ucuzlattırılması, bu 
sene piyangoya büyük rağbet çekmlıtır. 

Yalnız Ankara'da bilet ıatııı geçen sene
ye nazaran iki mislidir. Diğer vll&yetlert -
rn1zde de halkın piyangoya c;ok ta.zla rağ
bet gösterdiği bildirilmektedir. 

Bu akşam çekilecek olan piyango, aaat 
23 ten itibaren İetanbul'da.n naklen radyo 
ile neıredilecektlr. Piyangonun çekUltl bir 
aaat sürecek ve yüz bin liranın çekilişi 

1940 ıenesJnl 1941 ıeneslne ve.sleden anda 
yani tam saat 24' te yapılacaktır. Mtllt pi
yango idare meclisi relal B. Nihat All t.t. 
çüncü yılbaşı piyangosunun çek1ltıtnde bu· 
ıunmak üzere dün akşamki ekspresle İs -
tanbul'a hareket etmııtır. 

31/12/1940 

Memleketin Uç bUyUk hayır co
miyetine aynı zamanda yardım 

fırsatı her zaman ele geçmeL 
Kurban bayramında kurbanlan
nııı Hava kurumuna vererek bu 
fıraatı elde _edebilirsiniz. 
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Musiki aleminde 
yeni bir hareket 

Tel ve saz birliği 
isminde yeni bir 

cemiyet kuruldu 
Bundan 3 .. 4 sene evi Muslk! Muallim 

Mektebinin bazı mezunları ve muallimle. 
rlnln teacbbüsiyle tesis edilen Tilrk Müzik 
BtrUll kurumunun yeni bir faaliyet dev -
resine glrmlı;ı olduğunu memnuniyetle ~ 
ber aldık. 

Uzun blr milddettenbert mlltevazıane 

çalışmaların& devam eden kurum yegAne 
tnaliyet unsuru olan 85 kadar Asalı koro 
heyeti vasıta.siyle geoen ıene l5 konser 
vermtıtı. Bu konıerlerden üçü radyoda, 
tklsi Halkevlnde verllmtı bulunuyordu. 

Öğrendiğimize göre cemiyetin milmes
eillerl faaliyet eahasını genlıletmelcı daha 
rtrafh bir surette nıtidk etürUerlyle işti -
gal etmek makaadiyle son günlerde yeni 
bir cen1iyet tesis etmlılerdir. Bu kurum 
(Saz ve Tel BirllJi'I) adınl taşımaktadlr. 

Kompozitör Ahmet Adnan, Maarif Ve
kı\letl Talim Terbiye Heyetinden Saba
hattin Eyuboglu'nun önayak oldukları bu 
tegekkül ftıft.rmonik blr cemiyet, yani mU
zlk ıcvenlerln yardımlyle kurulan ve YBlt
yan bir cemiyettir. 

Yeni cemiyetin mesalıl yalnlz koroya 
inhisar etmlyecek oda müztg-ı, ıan gtbi di
ğer müzik şekillerine de yer verilecektir. 

Ceıniyetln gayesi bol eser vermekten 
ziyade bJlhaasıı kaliteye ehemlyet vermek 
suretiyle vAsl müzik dünye.ınnı bir taetlye
ye tabi tutarak gerek halk ve klblk Türk 
müziğinde, gerekse garp ve modern Türk 
müziğinde mevcut değerleri ortaya çıkar
nıaktır. 

Bu gayeyi temin tctn (Saz ve Tel.Btrll
tt) kurumu konuşmalar t ertip edecek, 
halk ıanatından tetltade etmek için tolk -
lor seansları yapllacaktır. 

Bundan başka bu gaye ne ala.kadar neı· 
rlyat, ezcümle plA.k ve nota neırtyatı ya -
pılacaktır. Milli kUltUr ve sanat hayatı -
mızda mUsbet roller ita edeceğini umdu -
twnuz (Saz ve Tel Birllğt) kurumuna ba-. 
ıarılar dileriz. 

Maarif ordusuna 
53 yll hizmet 

eden bir öğretmen 
Türk maarif ordusunun cınekdar Ye fa -

ıUetll bir rUknUnUn dün ıchrlmlıde hayata 

göı:lerlnl yunıdulunu teessürle haber aldık. 

Dn. Fatma Kıvanç; 68 yıl öğretınenllk yap -

mış, Tatana binlerce p:Uıtde cTllt yetl,tlrmlf, 

ahlAk ve far.ilet ltlbarlyle bütün taltbclerlne 

en gütcl nılıllll vermiş olan muhterem bir 

sima ldt. Deler bilen Maarif VekAlett, 1984ı 

yılında Teklrdatında bir tik okul ölretmenl 

olan Bayan Fa.tına Kıvanç'a.. öA:retmenUA:l -
nln 47 inci yılında bir taıllet mükAfab gön
dermit Te mUkAfat bUlUn 15A:rettnenlerln hu
•urunda. o ıamAn umum mUtettlş bulunan 
B. lbrahlm Tali Öngören'ln ellyle bu fart -
lctll türk öılretmenine tevdi edllmlftl. )fU -

kltatı eline göı ye.Şlan içinde alan Dn. Fat
n1a Kıyanç, geçkin yaşına raA:ınen mukaddt>s 
bir memll'ket vatlfeıl olarak kabul ettl~I 151-
rctmenlll(e bll.yük bir neflı feragatiyle de -
vam etmişti. 

Maarlflmtıe yarım asırdan fazla hizmet 
eden bu tar.llctli öğretmenin ölUınU kcndi~lnl 
tanıyanlar arasında bUyUk te~S1Ur uyandır
mıttır. Fatına Kıvanc'ı bir öğretmenden ı;ok 

bir anne bilen ve 4;0k seven ta1cbel«"rlnc ve 
ölUmlyle tcessll.r içinde blrnktığı yakınlar1n11. 
başsağl dllerlı. 

1940 ı doldururken 
Bu aece yansından aonra, yarın, 

1941 yılma giriyoruz. 
1941 de ne olacak? 
Ne olacağmı teferrü&tiyle Önce • 

den ke&tinnek bir nevi kehanet o
lur. Ancak, Amerika Birle•Ll< dev
letleri Reisinin nut!<unu o!,~du~ " ı.n 
ve dünya endü.s.trisinin yarısn1"\n 
fazlasına malik olan bir milh'.in 
reisinin bu huw$ta beslediği kana
atleri ve verdiği hükümleri dinle
dikten sonra, vaziyetin ne &W'etle 
iı>kişaf edebileceğini tahmin et· 
mek pek güç değildir. 

1941 yllma girerken, vaziyet tam 
bir vuzuh içindedir: 

Evela, harp batlıyalıdanberi ne
in- olduğu ve bunların nasıl ya
pıldığı malfundur. Bunda~ sonra da 
neler yepıJa,bileceğini en realist bir 
tarzda B. Ruzvelt söylemiş bulunu
yor, B. Ruzvelt'in nutıku, ne totali
terlerde ve ne de demokraailerde 
en ufak bir tereddüde yer venniye
cek kadar aarihtir. Amerika rea
men vaziyet almıttır. 

ikincisi de, Amorika gibi bir d.,... 
lelin reiai "Bizim müstakıbel enml• 
yetimiz bü:rük m.ikyıaMa ingills 
milletinin girişmiş olduğu müc..ı.. 
lenin netice&ine bağlıdır.'' d..dikt
som-a, bu mücadelede Amerika'ma 
payı ne niab•tt• olacağını aıalt 
yuıkarı kestirmek mümkündür. 

Daha harp başladığı gün, bu el-
han mücadelesinin nihai netic-'
Amerika'nm takınacağı tavrra bağ. 
lı kalm~tı. Geçen cihan had.inde 
de böyle olmu~ht. 

Amerika Birl"§İk devletleri ltJ. 
laf devletleri zümreainin tarafını 
tuttuğu gün, merkezi Avrupa dev• 
Jetleri zümresi harbi ka)"bettiğinl 
anlanu~tı. O günlerde Almanya'da 
bulunmut oı...,ıar, 109Yetelerde, ku· 
lüplerde, kahve ve loıkımtalarda, 
tramvay ve otobüslerde, "A·h ne et
tik de Amerika'nın kalbini kı:rdıkl" 
diye, almaruarm yana yakıla dert 
döktüklerini batrrlarlar. 

O zaman da reami ağızlar, Anı. 
ri_ka'nrn, küsmüi olmaamı küçüm. 
suyorlardı. Fakat, remni küçW.
melere, dudak bükmelere rağmen, 
halk, Amerika gibi bir devi bile bi.
le küçümsemek fantaziyasma ken• 
dini kaptırmamı,tı. Bunun netice
sinde bir ümiı.izlik ve arkasmdan 
da bir bezginlik hüküm sürmele 
batlamııtı. 

Hiç fÜphesiz ki, Almanya, dün.
yanın en kuvetli endüatrilerinden 
en mütecaniı camialanndan birin~ 
malik olan bir memlekettir. Fakat, 
ltalya'nın da kendiıine iltihak et. 
miı olmasma rağmen, onun bu va• 
aıfları, bir parçasını teıkil ettiği 
bütün bir cihanı yenecek, seksen 
milyona, birçok baknruardan ken• 
diaine üstün vasıfları olan sekiz 
yüz milyona boyun eğdirecek ni"°" 
b~tte sonsuz bir kuvet değildir. Ve 
nıhayet Almanya fU veya bu mem
leketleri iıgal veya btila etmiş ol· 
makla daha ziyade kuvetlewnit de 
aayllamaz; belki de fazla yayılm" 
olmakla bunun bir akai olan neti
ceoye vamuı_tır. On alh aylrk bil' 
harpten sonra Almanya, içinde bu .. 
lunduğu .kafesi geniıletmiıtir ama, 
bu kafesın çubukları da o nisbette 
arklaşmıt ve kalınlatmııtır. 

1914 te, alman genelkurmayı, 

Üç ay sürecek olan bir harbi göz 
önünde tutınut, ona göre planlan
nr hazrrlamııtı. Hepimiz biliyoruz 
ki, birçok üç aylar geçmif, bir za· 
feri öbür zafer takip etrniı, lakin 
Almanya, asıl lazrm olaw kazana• 
mamıştı. Muzaffer alman ordulan 
girdikleri bütün topraklardan çık
mak, geldikleri yere dönmek ve üa
telik kendi topraklarından ıaliple
re yer vermek zorunda kalmışlardı. 

Hukuk llmln1 Yayma Kurumu hukuk 
ile lktısat arasındakJ münasebetleri anlat
mak üzere Dil Tarth Cotratya fakültesinde 
15.1.1941 tarihinden itibaren blr serbest 
kUnü tesis etmektedir. Memleketlmlz °"' 
kurlan ve bilhassa yj]kııek tahıll 2enclllll· 
mlz için ehemJyetı aslkAr olan bu kurslara 
devam ıartıannı g6steren kurum başkan
h~ının llbllğlnt aynen neşrediyoruz: 

llukuk lhninl Yaynıe Kurun1u 8afkan
lı$nudan: 
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Almanya o zaman mı yoksa bu 
ııefer mi daha kuvetlidir, onu ka
tiıyetle &Öylemek mütküldiir. Yalnız 
bu sefer muhakkak olan ıudur ki, 
Amerika geçen sefer kendisini bu 
derece tehlikede ıörmeınit ve da
vayı bu derece ciddiyetle telP.kki 
etmemiş ve aadece bir sefer heyetf 
tı;rtip ederek bir dil.vaya yardım 

Ptmeği düşün..9UÜ~tü. Hatta, denebi .. 
lir ki, geçen cihan harbinde lngil
tere bile imparatorluğunu tehlil,e
de görmemif, harbin netİ.ceAİnİ ye· 
ni bir devletler muvazenesi ile hal
letmek tıkkmı gözünden ayrrma
mış.tı. 

Kurumumuz, hukuk ile lktısat arasın -
daKi münasebetleri anlatmnk üzere şlm· 

dilik (hukuk ve lktısnt kurtlan> namında 
bir serbt-"St kürsil açmıştı r. 

1 - Bu kurİlara" herket parasız devam 
edebilir. Ancak muntazRTI""'l devam etmek 
arıusunda o1anlar r.-'edlyP'"'" Bankam 
tistOndekl kul"'' 11erkez bQro1unda ken
dilerin! kaydr.ttlrrneleri 11\zımtlır. 

2 - Bu suretle kay(·~ıunanhıra kursla
nn nottan parasız vttrlllr. Kaydolundulu 
halde dersler .l t'Könunun Üçte lkl!ltne de • 
v:ı etmly "''Prrh•n bu ııtJan rlmamıı ol-
stt ar ' t .. • ;•tPnlr 

3 - Denlerln yekOnu <30> dur. Hafta .. 
da Oç dera verilecek ve her ders Qç ceyrek 
aaat de•;am edece.kur. Kuralara aaat lS.30 
da bqlanacak ve 1 Tarih, Cotrafya fa • 
kültesinde verllecektir. 

4 - Kayıt müddeti 14.l.941 ııtınü ııaat 
on ·~ktzrle nihayet bulur. 

5 - Kuralara ı~.1.941 de bqlanacaktır. 

Bir Berlin garıncla yangın 
l\t'rlin, ;Jfl a .a - D S' il &JILDtU bUdlrlyurı 

llıı 81lb11.h 6,4.:'5 dt' Bt"rlln•dt' -\ntıalt garının 

bal!&j depoıuncla bir yaı.ngın çıkınıtlır. Yan
ırın bazı bll.rulara ve blJct f(işclcrine de ılra• 
yet etmllftlr. 

Bir nutuk dolayısiyle ... 
Çörçil ita/yanlara hitap eden nut· 

kunu Noel gecesinden iki gün ka· 
dar önce söylemişti. Ruzvelt de A
merika milletine ve bütUn dünyaya 
bitap eden nutkunu yılbaşı gecesin
den iki gün önce irad etmiştir. 

Mihver hatiplerinin söz slJyle
mek, yenı kararlarını ortaya yay
mak için hafta sonunu seçtiklerini 
bilırdik. Demokrası şefleri ve yahut 
anglo - sakson birliğının elebaşıları 
da, anla~ılan, sayılı günlerin arife
sinden bir giln öncesini mühim nu
tukları için en münasip zaman say· 
maktadırlar. 

Reis Ruzvelt'in nutkunu dinli
yenlerden birisi : 

- Bir nutuk değil, bir h3dise, 
diyordu. her cümlesi. her paragrafı 
ayrı ayrı tarihe geçecek. Fakat aç 
günlük bır fark yüzünden bu nu
tuk, tarihin 1941 değil de 1940 ar
!jİvine girecek/ 

Bir başkası cevap verdi: 
- Tısalanmal 1941 ••nesinin ar-

• 

IANl~llL~R 
şivine do bu sözlerin tatbik sahası
n• girmiş tarafları geçer. Zamanı• 
mız, tarihe malzeme vermek husu
sunda hiç de cimri değildir. 

••• 
Hikiiyetülhiil lilmazi ! 

Konuşuyorlardı : 
- Eskiden mekteplerde sarf o

kurken hiksyetülh41 fi/mazi isimli 
bir sıyga lJğrenirdik. Neydi o allrı:
bını seversen l 

- Fransa yıkıldıktan sonra bu 
yıkılışı ince/iyen bir takım kitaplar 
yazıldı; rapor ve makaleler neşre -
dildi ya, işte onlar 1 

••• 
BobBtilizm! 

Türkçemize ilk defa romatizma 
ondan sonra da mekanizma kelime~ 
Terinin sonunda giren izm yahut 
izma •ki daha sonraları hemen hor 

kelimenin ardına takılıp kullanma
ğa baş/anmıştır. Fakat lstanbul ga
zetelerinden birinde g6rdUğUm iri
ce bir başlık, bunların hepsine taş 
çıkartıyor: 

"Bobstilizm,,I 
Şiar ve umde/eri kıyafette, düşü

nüşte, yOrüyüşte ve konuşmada bir 
nevi "kargacık burgacık., /ık olan 
bu zibidileri de izmli bir mesleğe 
mensup sayarsak halimiz nice olur. 
Yoksa gazete muharriri, bunları ro
matima nevinden bir nevi hastalığın 
ms/{Jlleri mi saymıştır? Ôyle ise bir 
şey diyemeyiz/ 

• • • 
Bir reporta.idan ilhamlCZT ! 

Hıfzıssıhha Enstitülerine dair 
enine boyuna bir reportaj yapan ar· 
kadaşımız Samih, vücuduna esrar 
şırınga edilen farelerin sırığa tır

mandılclarım hem vazı, bom de re• 

simle anlatıyordu; okumuşsunuz

dur. 
Meraklılardan birisi sordu: 
- Acaba aynı şırınga balığa ya

pılsa o da kavağa çıkar mı? 
Gene aynı reportajda Abdülha· 

mid'in Zogros paşa adında bir dok
tora bin altın vererek Paris'e, dok
tor PastlJr'den kuduz aşısını öğren· 
meğe glJnderdiğinden bahsediliyor
du. 

Gene aynı meraklı burada da şu
nu sordu: 

- Namık Kemal Sultan Hamid'e 
karşı şu beyti söylemişti: 

l\.lulnl ıa.llmln dünyada erbabı df'ns •ttlı·, 
Köpektir &e"fk alan sayyAdı bl·lnıata hla-

nı•ttrn 

Acaba kızıl Sultan bu münasebet
le mi kuduz hastalığı ve Pastör aşı
sı ile bu kadar ilgilenmiştir? . ... 

T una'nın tutarağı ! 

Tuna nehri donmuştu. Gelen ha
berler bMA, buzların çözülmediğini 
bildirmektedir. 

Bu bAdise karşısında insanın al-

Almanya bugün içinde bulundu
ğu harpte, biri Hindistan ve deniz
ler imparatorluğu, diğeri Amerika 
İmparıı tor!rf,u ve bu ikisi ile aynı 
fikirde, aynı görü-;te olan bH:rük 
bir iletn ile mHcadele e1!!'ce'-_tir. 

191.1 bu mu"\'l"7.l\m cid'l1in ;ı,k yı
lı olacak ve innnlık çile d~lJura
caktrr.. '\rkaaından zaferler, mu
zafferler, galebeler ve ıı:~Hpler ge
lecektir. Fakat acaba ıstırap dine
cek midir? 

Hi. - Tu. 

lına eski bir maninin iki nu~;raı ge
liyor: 
Tıınıt nehri nkrrı:uıı, rliyor: 
KenRrırnı ,\'ıluıı ; ıın ılif<ır 

Tuna nehri öyledir; zaman zam:ın 
tutara.fı tutar. 

T. t. 



31/12/1940 

Milli Müdafaa için 40 
milyon lira munzam 
tahsisat kabul edildi 

( Başı 1 inci sayfada) ı mennlmlz bu bütçe senesine yetişmesidir. 

B 
4 

... dil •~ Sıhlye veklllnılz sıtma mücadelesi hakkın-ldllmlz . Fuat Ağrnlı tnb ve tev:ı.. e m'17 
b 11 t1 bl dakl lılr suale cevap olarak da şu izahatı 

olan 4 l!yihanm milstace ye ne naen vermiştir ı 
ruznameye alınmasını tekllf etmiş, bu tek· 

al Kısmen mücadeleve tAbl olan veya ta . 
llf kabul olunarak Jlylhıı ruznameye ın- • 

tı mamen mücadele mıntakasına dahli olan yer· 
mış ve milzakercslne b11$1annus r. 1 

U L U S 

Fransa'nın 
Alman taleplerini 

reddettiği 

anlaşılıyor 

Pelain'in Afı ika' ya gidebileceği 

Almanlar 
Londra'yı 

yak:-nıya 

uğraşıyor! 
(Başı 1 ıncı say/ada) 

Yunanlılar 

ilerliyorlar 
( Başı 1 inci .aylada) 

lılar tarafından lııgal edilen ıahll ıehri Hl
mara'nın olma! ve ılmall ıarklslnde vuku 
bulan şlddetll muharebelerden sonra yu -
nan kıtaatı yeni bir ilerleme kaydederek 
Uç köy daha zaptetmıoıerdlr. İleri hare
keti 1666 rıUumlı bir tepenin işgalinden 

Bonra kabil olmuştur. İtalyanlar bu tepe -
deltl mevzilerini tahkim etmiş bulunmak· 
ta idiler. 

-3-

Bir Japon gazetesinde 

Çang-Kay-Şek 

lehinde 
" 

• 
neşrıyat 

mllıı Üd_, hlz er mebusları arkadaflanmıı blllrler ki, intl-
Bu JAyiha muhtelif m .una • 

' tahs1 hap dairelerinde mücadele memurlanmııı: şa· 
metleri için 40 milyon lldrant munzambo•~l rl - hıslarla tek tek çalışıyorlar. }fakat bld za· 
eat verilmesine ve bazı re """' e ne 

f k im yıflatan vaziyetler olmuştur. Mücadelede ça-

ihtimalinden gene bahıediliyor 

fi toplnn fasıla51r. bir surete şiddetle atef e
diyor Ye hllcum da en hAd devresine g'irmlf 
bulunuyordu. Tam bu aırada toplar birden· 
bire ıusnıu~tur. Bu sUldlnet,. lnı;llla hava ku-

Cephenin merkez kıımıİıda Hlmara'nın 
olmallnde ateo hattına ttalyanlar yeni ku

vctlerlne mensup aycı tayyarelerinin mo • veUer sokarak mahalli bir mukabll taar. 
Lnodra, 80 a.a. - Matbuat, Franaa'nın törlerlııln çıkardığı gUrültü ile lhlAI edilmiş- nıza geçmlıılenıe de bu hUcumlar pilskUr

ittlhaz edeceği to.n.ı hareketle alil.kadar tir. Bu tayyareler alman tayyarelerlyle Ctty tUlm~tUr. İtalyanlar ağır zayiat vermlıı-

Moskov11, 80 n.a. - Royterı DUtiln gar.:e • 
telcr, Tokyo'da çıkan Ni§I Nişi Şimbun ga • 
r.cteslnde neŞrcdUen bir makale)1 lktlbaa et
mektedirler. Japon harbiye nezareti matbu· 
at fubeıl fefl albay Mabutsl'nln imzasını ta
fıyan bu yar:ıda, cr:cümlc şöyle denlmekte • 
dlrı 

Çln'de Çanı - Kay • Sek rejiminin :>,kıl
ması için timdi, pek az ümit vardır. Çin me
ıclcsl daha kanşık bir mahiyet almıştır. 

Çanı - Kny - Çek"in taraftarlan <:inlilerin en 
iyi unsurlarından terekküp etmektedir. Bun
lar menıfcketltrlne canla başla bağlıdırlar. 

Dundan başka Çin't, Japonya'ya kar~ı yap
tıtı hal't'tc, birleşik Amerika devletleri ile 
İngiltere ve diğer devletler de ynrdım etmek
tedir. 

de evkalAde tahsisat onu asına ve 
1 kta la lıŞan nıücadcle reisi, laboratuvar şefi, şubf' 

nakit yerine kullanı ma o n 
h dd·nın 100 mil tabipleri, askere alındıktan sonra ilç ayda 

kısa vAdell bonolar ıı ı - . 
h kkı d idi. kurstnn çıkmış olan sıhnt sıtma mcrnurıylc 

olmağa devam etmektedir. üzerinde amansız bir nıulıarebeye tutuşmuş... tir. 
lnrdır. lllltralylSzlcrln ansır:ın atC'Şe başlama-

yon liraya çıkanlmnsı a n a nıilcadclc yapıldığı r:amnn elbette mUcacll'ic 
Biltce encümeni milli mildnfaa masraf- ıayıflıyacaktır. Teşebbüsler alınmıştır, fakat 

lan için istenilen 40 mJlyon Ura munaım eksiklikler dcvnrn ediyor. 

Dally Telegraph gazetesinin kanaatine 
g!lre Fransa'nın mı lı blrlıglnden ümidini 
kesmlo olan Almanya, Vlchy hUktimetine 
nı\zlk takat kaU bir lisanla bu hUkUmetln 

Şlmnlde de buna bepzer hUcumlar pfis
sı, bir an için pasif müdafaadl\ çalışanlan kürtUlmUıt ve ltalyanlar bu mıntakada da 
korkudan titretmiştir. Çfinkü bunlar alman 

tahslsntı aynen kabul etmiş bazı idareler için Herhangi bir arkndaşııııız bu memlekette 
istenilen 5.4:;tl.000 11.rııYı 3.400.000 lira oln- ı;ıtıııa ıııilcadelesl tnnıamlyle yoluna glrnıı,~lr 
rak kabul etmiş bulunuyordu. Ancak Dev- demesini yerinde glSrıııedlın. Dunu a>· ·ı<'rı 
Jet Demlryollan idaresinin İnglltere'd~n radyodnn llğreııeceğlm, haknlıın kim alıylr. • 
getirteceği lokomotif \'C vagon bcdellcrt ınlştlrP lıfilcadcleıle çulışıııaıııııı kuvf't•cn -
için istenilen 2 milyon lira Yardımın bu dlrcllktcn, artırdıktan sonra dnlıi sıtınn nııl . 
idare bütçesine vıızı suretlyle hallini ve Ma- cadclesl bitmiş olnıırncnktır. Senelerce v .. 
arif matbaasının nakil masrafı olarak ls· dnlıııa bunun etrafında çalı~acağız. Hertıı•ıı· 
tenflen' 50 bin Uranın münııknle suretiyle gl l:ılr nehir taşkını, şu •·e~a im ekslklil.ler 
t~mlnlnl muvafık görmüş, diğer daireler bu mcvzulnr üzerine dnh:ı dikkatle bl7.I ç.ı 
lcln istenilen tcvkallde talıslsııtlan nynen lıfmıya ıcvked~ttktlr. Hlltçe vazly<"linıiz ma 
kabul eUnlştlr. Keza encilmen kısa vadeli IOmdur. Dnhıı hlr çok yerlr.rde ı;ıtıııa ıııil<".ı • 
hazine bonolanrun azamı haddinin de yQz dele.sine ihtiyaç olduğu halılc lıaşlıynııındık 
milyon lira olmasını kabul etmiştir. Muh- Bugün kinin tedariki meselesi de, dünyuııııı 
telif daireler için lstenllen tevkaltıdc tnh- bu hııliylc, blıe çok sıkıntı vcrrnekt dir Hun
slsattan 200.000 lirası Orman Umum MU- ları Cuva'dıın getirtmek &aruretlııc düşt•lk 
dürlUtü blltccslne yardım, l.500.000 llrnsı Dünyanın vaziyeti dolayıslyle kini· Mcak a· 
pasif konınma masrafları. 150.000 llrnsı ıustos sonuna doğrıı ellmbe , ... , ·•~Ur. Biz 
Gümrilk Muhatnza Genel Komutanlığı bir- evelce, dünya vaz.JyeUnl düıünerd., elimiz • 
liklcrl masratıan, 1.550.000 lirası muhtelit de stok kinin bulıındurmuotuk. Lu sayede 
jnndarma hlzmeUertne tahsil olurunaktıı· ı:alı~tık. Eveke !!!> liraya aldııtıınıs kinin bu· 
dır. gfln 61 lfrRya ı:ıktı. Tahsisatın blttlltlnl '.:\tn-

1 htııcu meıele11İ lisl Aliye auettlk, mÜ&Rllde buyun!!.;!::, yeni-
den aldığırıııa tahslantla kinin alıyoruz. Uı· 

Bundan sonra devlet memurlan aylık- ze sıkıntı Vf'ren bir cihı•t <le ı.ıtedenberl bu 
larının tevhit ve taadUlüne dair olan 8656 işlere alışmış ve mRhıılll bilı'n arkadllŞları -

mızın dimlzde.n alınnıı~ olmasıdır. İstırRbı
nııı budur. 

LAylhanın her m11ddesl fizf'rlndc sllzler a
lınıyor ve enl'Uıncn adına cevaplar verllrrek 
neticeden muvakknt encümenden geldıklerl 
şekilde knbul ohınuyorlardı. 

Sıra Zlrant Yek41etlnc alt cetvele gf'ldlği 
&ırada yeniden stlz alnn B. Ziya Gevher gu. 
il, Ziraat EnstltüsUndekl ımntral memurunun 

tnrzı hareketinden memnun olmndığını 

blldlrmlı;tlr. ÇilnkU Almanya, İtalyo.'ya 

yardım etmek Uzcre kıtıılarının işgal al -
tında bulunmıyan franeız nraz\slnden geç
mesini lstcmloUr. Fakat verdiği cevapta 
Mo.re§nl Petaln, alman kıtalarının geçme-
slncı mUsaade edemlyeceğlnl, fransız do-
nanmnsının yardımına ve deniz üslerinde 
kolaylık gösterilmesine lmkAn olmadığını 
so.rah!lten söylemıııtır. Bu bakımdan bir 
hnftadanberl vazıyette bir değişiklik yok
tur. Bir hafta evi Hltler, o.rzulannı VI-

tayyarecilerinin aşağıdaki insanlar ür:trlne 
mitralyöz ateşi açtıklarını r.annctmişlerdlr, 

İngillr: avcı tnyyarclcrlnln müdahalesi, <.'lty
yl hiç olnıaıı;a yUksek clereccde infilAk kud
retini h,ılı bir çok bombalardan kurtarmış • 
tır. Jl'illıııklka bu nc,•i Lombalarilan pek az 
bomhll Atılınıştır. Hnlhııki bundan e\•clkl 
ııon akınlarda bu gihl yangınlar bııınburclı -
ınan ta) yarderl için ıııiıkrııınıcl birer hedef 
t~kil ı•cliyor, dalın doj!rusu diğer hedefleri 
teşhls etnıelt'rinr. yarı.> ordu. 

Bir çok tehllkcl<'rl g •t.e nlarak çok ağır 
vulfelerlnl fr.dııkArlıklıı yapan murnzr:nf \e 
yardımcı ltfııl) e teşklllltı ııımsurları takdir
le yAdt'dilnıt'ktedir. Bunlnr, alt"\ !erin içinde, 
büyük bir sıcağa rnukn,·rrııet edf'rt'k ve bl -
nalarclnn ym·arlıınan taşlnrın altında kıılmak 

gibi bir tf'hlike) 1 gıız:c alarıık çalışmışlnrdır. 

Bunlann lıazıları .> ıkılnn binalar altında ka
larak ölmüşler \'f'Ya yarıılnrırnışlnrdır. i\lua -
ııuıflh pek coğıı lillırııdcn kıırtulrıııya muvaf
fak olrııııştıır. 

lıfurıla7.aııı ltfui) e tc~kil/ltı ile yardtrnt'ı 

ı;ruplarıı mensup nlnnlJir ve ımli~lcrle yarn -

lngiltere F ransa'nın h9areketini 1ı1:ıra nıalısua otumobıııl'rı se,·kedt'n kadın 
~oflırll'r. o gece \·nlış ın lonôrnlılardan mü • 

sempati ile kar§ılıyor rf'kkep kocnırınn bir orcludn blllınssa tcmn -

chy'ye cebren kabul ettirmek ve Fransa'· 
nın iııc;alinl tamnmlıımak istemişti. Kuvet
le tahmin edlldlA'lne göre böyle bir lhU -
mlll karııısında Petain ve generııl Hutsln
ger ıılmaıt A!rlka"ya gldccrklerdlr. Orada 
derhal Veygand ile bııluşacııklıır ve Afri
ka toprağında yeni bir fran51z hUkUmctl 
kuracaklardır. General de Gaulle'Un mura
kabesi altında bulunan arazide fili otorl-
tesl olduğu teslim olunmuştur. 

Londrn, 30 a.a. - Tlmes gazetesi 
"Fransız muamması .. b3§lığı altında neşr
ettiği bugilnkU baıımaknleslnde diyor ki: 

B. Hltler'ln tnhmll etmek istediği yeni 

hareketlere knrııı kendini müdafaa etmek 

hususunda Fransa'nın s:ırfettlği gayret, 

İnglltere'dc btiyUk bir nlkblnllkie değil, 

yılı ctnılşlcrrlir . Şt'lılrlcrlni kıırtarnııyn ça -
lışon hu insnıılnrın ft"Clak&rlı~ı olrııasa~dı bu 
geeekl lıiıı-ıımun ıı..tlccl, rl hic şuphf'siz dnha 
vahim olıırılu. 

lngilizlcrin bombardımanı 

aayıh kanuna ek kanwı lA.yihaaının mUza
kereslne gecllmtıtır. Devlet memuriyetleri 
araaında lhtısas mevkllerini tayın eden 
kanunun umumt heyeti Uzerlnde ilk sözü 
alan B. Ziya Gevher Etili (Çanakknle), 
milzakere edllen kanun IAylhaslyle, barem· 
de tutulmuo olan yanlı, yoldan geri dö -
nWmekte olduğUiıu söyllyerek bu lhtısas 
ıııtni halletmek için kanunda lhtısa.sı tarif 
etmekten bqka çare olmadığını söylemi§ 
ve devlet bUtcesinden Ucret alan memur
lar !~inde lhtııaıı mevkilerinin ne derece 
Yanlıı tatbik edildiği nıızarlarda canlandı
rılınca meclisin kontrolU dıııında kalan 
müesseselerde bu ııın ne halde olduğunu 
tasavvur etmek lD.zım geldiğini ifade et· 
mlıtır. 

vazifesinin Ziraat Vekilimiz tarafından izah sempati ve anlayıoln takip edilmektedir. 

I...onrlrıı, 80 ıı.a. - I.orıdra"da ı;nlAlıiyet -
tar bir ıııt>nlından öğrcnllıliA'ine ı;!lre A vru -
pa üzerinde htıküın slirı'n frna hu~a Şartla -
rı yfüı;ündcn bu ı:ce<'e lnr.iliz; lıoınbardıman 
tay)'arf'lerlniıı lıarrklltı tulıdit edilmiş bulun-
ınıısııııı rn~nıen lrııtillr: tıı) yııreleri ı\lnınr.yıı

cla hir hedef<', istila limanlarına ,.c işgnl al
tında hulıınnn Y<'rlerclcki tan·ııre ınt·~·dan -
larınn hiicuın ı•tınişlı•rclir. 

' 
Bir mualim mütckaidini 

yaraladılar 941 den 281 ının lhtısu mevkU olduğu 
kabul edilince geriye kalan 710 kişiye me\·ki
lerl lhtııaa olm.adıtı halde ihtısas maaoı 
••rllmesine devam hwnımndald 11!.ylha 
hlllanU üzerinde mütalealarını ııöylemiı -
tlr. 

edilmesini rica etmiş, Zlrııat \'ekillıııl7. n. B. Hltler"ln şimdi 1'"'ransa'dım en çok lste
Mııhlls Krknıen de kllrsfiye gelert"k hu me- dlğl Akdeniz Umanlan, !ransız fılosunun 
ıııurun enstltllııtln Jın,·a gazı •·e elektrik te • bakiye cllzUtamlıın ve her ııeyden evet ı.tl· 

alsatının naııını vaılyctlnde bıılundu~unu, lıu malt Afrlka'lla Usler olduğu muhakkaktır. 
var:lfenln herkes tarnfırıôun yarılanııyacağı- Almanlar ınütarekenamede bunları lhmtıl 
nı eğer bu zat olı~asaydı her hava gar:ı ve etmlılerdl. ÇilnkU B. Musollnl'nln Akde -
elektrik Arızasında şirketten memur istemek nlzde bu vazifeyi üstUne almak ve başar• 
r:aruretl karşısında knlınacağını, ve bunun mıı.k kabiliyetinde oldu~unu zannedlyor
mUşküIAtını izah etmiştir. Ziya Gevher bu tardı. Şimdi B. Hltler "'Frıuısa ile l§blrll • 
vazifenin ehemlyetslzllğtni tckrarlıyauk bu ğinl,, vesile edinerek bu meseleyi hallet- İstanbul, 30 (Telefonla) - Aksaray'da 
vadfenln ihtlsaı cctvl'llnde bulunmasına tek- mlye ga;ı.Tet etmektedir. B . L'iı.val 'bu 'Siya- mualllmllktcn mUtckn.lt Necmettin Örez 
rar itiraz etmiş fakat cctvf'lden çıkımlmıısı setin ı1lctl idi.· Mareııal Petnln'ln kati bir yalnız oturduğu evde birkaç yerinden ağır 
için verdiği tnkrlr reddolunmuştur. hareketiyle bu ı1lctln kırılmıo bulunması yaralı ve lt.ade vercmlyecek bir halde bu-

Diğer maddeler ve cetveller de ııynen mll- Almanya'yı mUııkUl bir vaziyete sokmu§ • ! lundu ve hastaneye kaldırıldı. Bundan sonra Ziya Gevher Etllf bu 710 
memura vaaaU 200 er Ura ücret verildiği 
heaap edilince bunun ye~nunun bir mil -
yon dört yUz bln liraya vardığını ve bu pa
ra ne daha b8fka lııler yapılabileceğini 

aöyledlkte.n aonra bazı memurların neden 
behemehal ücretle çah§tınldıklarım bir 

tUrlU antıyam&dıgını, devletin diğer un -
8Urlanndan bunlann neden ayrılc!ıkla.nnı, 
Ziraat EnırtltUsü gibi bazı müesııeııelerde 
ıncaell aantral memurlan gibi kütük me
murlara da mUtehaasıı unvanı verlldlğhıl 
ve l&ylhadald bası yabancı kelimelerin iDi\· 

Jll\•ıııın anlavılmaınndakl müşkUIAtı l§arct Ye 
lfıule etmiştir. 

Al.uvakkat encUmen adına kUrsUye ge • 
lcı. ,uı Rıza Esen (Sllrt), ihtıaaa cetvelle
rı .,;inin kısa bir tarlhçes1nl yaparak de • 
m .,.tir ki: 

- Cetvelde tılvo.kl lhtısıı.ea dahil olmı
Yen zevat vardır. Lakin hUkUmetın o me· 
nnrlara ihtiyacı vardır. Bu para verllmez
ac o memuru bulmak imkAnı yoktur. 

Muvakkat encuıiıen mazbata muharriri 
D Feridun Fikri Bingöl de, lAylhanın u • 
rnuml esaslarını izah ettikten sonra B. Zi
ya Gevher Etlll'nln serdettıgl ıhUtaıeala· 
ra birer birer cevaplar verml§, lhtısaaı ta.
rlf etmek için bir formill bulmak lllzım 
geldiğini söyledikten sonra yüksek mektep 
ınezunıarına bahıedllen hakları etTa!lı bir 
ıekllde izah etmııtır. 

B. Abdurrahman Naci Demlra~ (Sıvas), 
Abidin Blnkaya (ICastamonu), Sım Day 
(Trabzon) da lhtısa.s mevkileri hakkında· 
ki kanaat ve mütalealarını söylemişlerdir 
İcap ettikçe kUrsUye gelen rrtuvaltkat en
cUmen mazbata muharriri B. Feridun Fik
ri Bingöl ıonılan suallere enctinıen adına 
lllzım gelen cevapları vermiştir. 

ıı:ukere ve knbul edilmek suretiyle IAylhanın tur. Mütareke, mare§all ııeref ve metanet 
birinci müzakeresi ikmal olunmuş ve geç mefhumlarından mahnım bıro.kmamıııtır. 
vakit celseye nihayet Yerilmiştir. Mareoaldan bUsbUtün kurtulmak için B. 

.Medlı cuma günU aant 15 de toplanacak- Hltlcr tıı.rııfınden yapılacak her teııebbUs 
tır. 

Almanya'da iki 
tren çarpıştı 

Berlln,, 80 a.a. - DS.B. ajnnı;ı bildiri -
:yorı Berlln'den gelmekte olan marşandiz 

treni bu sabah snat 8 de izinli askeri taşıyan 
bir trenle çarpışmıştır. 

Müsademe Derlln - Hanovre hnttı ilr:crln· 
de Nennhauscn istasyonu ile Hathenow Is • 
tasyonu arasında vukua gelmiştir. Müsademe 
vukua geldi#! saman binlileri ta~ıyan tren 
imdat frenini kullannrak durııııışsa da son i
ki vugon hasıırn uğranıı~tır. Kaza, nıaknsla • 
rın bor:ıılııınıı ;ı.1lr.llnılcn olınu§tur. Hasara 
uğnyan vııgnıılıırdn huluııaıı yokıılar arasın

da beş ölü ve Yt'dlsi nğır olııınk ür.erı· hir çok 
yarıılı \'ardır. Ağır yaralılar llnthrıınw lııts -
tant!Slne kaldırılmıştır. llııfif yaralılar yol • 
lıırınn devam etmiştir. 

tehlikelidir. ÇUnkU rnareoaldan başka an· 
cak general Veygand Fransa'da zahiri bir 
birlik ve ıımall Afrlka'nın Vlchy'ye karıı 
dUrUst hareketinin devamını temin edebi
lir General Veygend tse alman bakımın· 
dan mareııala tercih edilemez. 

ltf are§al Petain'in lransız 
gençliğine hitabı 

Vichy; 30. a.a. - (Havas) : 

Fransız gençli~ine hitaben radyoda bir 
nutuk sclyliyen mareıal Petain demiştir ki : 

· ., Hilde ıstırap çekiniz. Fakat iıtikbali 

dlişilnUnliz. HU karanlıktır. Fakat mukad
deratınıza Ulyik olmağı bilirseniz, 5.tt aydın 
olacaktır. 

" Agabeylerinizin bir çoğunun içinde bll

ylidüğii fena hava onları zevkin çiçekli yol

ları arasından tarihimızin en büyuk lelake· 
tine gotilrmUştlir. Genç yaşınızdan ıtibaren 

atıldığınız çetin yolda kolay elde edilen 

zevklere yenilen mli~killtın temln ettiği 

heyecanları tercih etmeği öğreneceksiniz. 

Mareşal. bundan sonra gençlere vecize

lestlrllmi' ıu naslhatlan vermittir : 

İstanbul telefon şebekeleri 
takviye ediliyor 

İstanbul, 80 (Telefonla) - Telefon mU
dUrlUtU Yeıtllktly'e kadar 1ııtanbul tarafın
daki lelefon tesisatını takviye etmek ve 
yeni aboceler kaydını mUmkUn kılmak 

için Samntya'da otomatik bir santral tesis 
edecektir. Bebek"e kadıır olan Beyoğlu kıs
mı do. takviye edilmektedir. 

Niğdelilerin askerlerimize 
kışlık hediyeleri 

Nij!de. (Hususi) - Yurdumur:un her ta
rafında olduğu gibi vllAyetlm!lln dahilinde 
ele askerlerimize kışlık hediye hazırlamak 

huauauııtla büyük bir faaliyet gösterilmekte
dir. 

Xiğde'nin hnınlyetll bayanları halkevl -
ııin açmış olduılu pnıııııklu atclycslnde her 
glln hUyük lılr intizamla çalışnıaktaclırlar. 

Bıınilnn hıışkn ortıı ııkul taleh<"leri gılıı -
ılelikleriııdı•n arttırdıklnn 11ıı.ralarla şhııdlye 

kurlar orduıııuı.ıın şaıılı rrlerl için 66 pa • 
ıııuklu, 16 çift )Ün çorııp, 8 çift )Ün eldiven 
a)arnk Kızılay'a teberru etmişlerdir. 

Finlandiya'da kar fırtınası 
Helslnkl, 80 a.a. - D.N.B. bildiriyor ı Napoliye bomba ve 

Çörçil'in nutku atıldı 
" Bir meslek intihap edeceğiniz zaman Dan cenubi Flnlancliya'da lıüyilk bir knr fır

azami kazanç, asgari gayret hevesinden ka- tınası çıkmıştır. Kann irtifaı seki• metreyi 
geçtikten sonra llelslnki'dc termometre sı -
fırdan aşağı 20 ye dtl,rniıştür. Trenler teeh
hUrle gidip gelcbilnılş \'e nıünakalı\t lnkıtııa 

çmınız. 

Londra, 30 a.a. - Bu geco lnglllz hava 
kuveUerlnln Napoll'ye hücum ettikleri ha- " 1mar için elzem olan şey. infiratçılığın 
ber alınmıştır. ortadan kalkmasıdır. 

" Milli inkılap gençler için ve gençler 
tarafından yapılmalıdır. ,, 

uğramıştır. 

ağır zayiata utramıotır. 
Şiddetli soğuklar devam etmekte ise de 

bütUn cephe boyunca yunanlılar teoebbllsU 
ellerinde bulundurmaktadırlar. 

Avlunya bombardımanı 
Atına, 30 a.a. - Yunanlstan'daki lngl -

llz ha\·a kuvetlerl umumi karargı\hının 

tebliği: 

Albay Mabutsl, beynelmilel vaılyetln Ja
ponyn'dan ziyade Çin lehinde lnkl§af edece
ğini söylemekte takat bunu neye istinaden i
leri &ürdUğllnll kaydetmemektedir. 

DUn, bombardıman tayyarelerimiz. 21 
inci ve 22 inci defa olmıı.k Uzere A vluııya
ya hUcum etmlıılerdlr. Dlrlncl hUc.ımda 

bombalar, nakliye vıısıtalarlyle rıhtım ci
varında bir yol üzerinde hareket halinde 
bulunan kıtalnr Uzcrlne dU~mUştUr. Bir 
binaya tsnbet vaki olmuıı ve bUyUk bir 
yangın çıknnlmı11tır. 

HUcum esnasında tayyare d!tl topları 
nın glddctll bir baraj ateşiyle karşıl~ıl -
mış ve düşman avcı tayyarelertyle tayya -
relerimiz arasında 55 dakika süren bir ha-
vn muhareb~sı olmuştur. Tayyarelerlmlz
den biri dU11UrUlmUşse de mUrettebatından 
iki kl~I pnrnşütle yere lnmlıılerdlr. 

İkinci nlun tC'na bir havada yapılmııı 
ve şlmaldekl rıhtıma giden yol Uzerlne 
tanı isabetler vaki olmuştur. Bazı binalara 
da isabetler olmuıı ve bazı bombaların , 
nakıl vruııtalnrı dC'poslyle askert ambarlar 
arcsında patıadıklnrı g!lrillmüştUr. 

İki ollep, bir tlc'lret gemisi ve bir knı· 
vazör mitralyöz ateşine tutulmuştur. Dö
nllıı uçuşu esnasında, bir düşman bombar
dıman tayyaresi grupu görillerek Uzerln 
ateş açılmıştır. Fnknt bu dU:.ıman tayyare
leri. neticeyi tesblte vakit kalmadan bu
lutlar içinde kaçmışlardır. 

Birinci akın esnnsında kaybolan bir 
tayyaremlz mliııteıına olma'k Uzere tayya
relerimiz U!!l<'rlne dönmüşlerdir. 

Papanikoli• denizaltı 11üvari•i 
terli ettirildi 

Atına, 30 a.a. - Hilkllmetçe neşredilen 
bir kararname ile "Papanlkolls,, denizaltı 
gemisinin ııUvarııı Korvet kaptanı Yatrt. 
dcs bir derece terfi edllmlııtır. Kendisine 
aynı zamanda nlun şecaat madalyası ve -
rllml&1tlr. 

Papanlkolls'ln zabitleri lklnct sını1 
harp madalyası, küçUk zabit ve efradı ü • 
çlincU sınıf harp madalyaalyle taltif edll
mı11ıerdlr. 

Bundan bir ay eveı bir dU,man deniz
altısını baiırmııt olan "Aetos,. muhribinin 
ıüvarlsl Ekonomu Guraıı'a birinci sınıf 
harp madalyası verflmlıtır. 

ltalyan mafliibiyetinin 
ıebepleri 

Atına, 80 a .a. - Atına ajansı bildiriyor: 
Lavoro Fascistıı gazetesi, yunanlıların ar· 
tık muzafferiyetten bahııctmedlklerinl ka
rllerlne bildirmektedir. Bu 1razete, yunan. 
lıların ağır zayll\ıta uğradıklarını, mUhlm 
mlktıırda hayvan kaybettiklerini iddia et· 
mekte ve bunn bir de1ll olmak üzere Yu -
nanletan'da btitUn baytarların sllAJı altına 
alındığını llerl sUrmektedlr. Bu gazete nl· 
hayet Yunanlıtan'da ordu lhtlyaçlarımn 

temin edilemediğini, İtalya'da ise ordu 
ihtiyaçlarının mUkemmelen temin edildi • 
tini yazmaktadır. İlk iddiaya cevap ola. 
rak yunan resmi tebliğinin çok ııükUr her 
gece yeni muvaffaklyetıer haber verdiğini 
söyllyeblllrlz. BtiyUk zaferlerin muhtelif 
mevzilerin ele gecirilmesl suretiyle kaza
nılan birçok muva!ıaklyetlerln neticesi ol
duğU h.:rkesçe malQmdur. Bu mevzilerin 
ellmıze geçmesi bUtUn ltalyan müdafaa 
hattının yıkılmaelyle neUcelenmektedlr. 
İklnclteşrln nihayetinde HlgumenltaU -
Gönce ltalyan hattı bu suretle yıkılmııtı. 
İlkklnunun ortaaında Ayasaranda ·Erge
rt hattı da aynı suretle yıkıldı. Yunan za -
ylatına gelince, yunanlılar italyanlardan 
daha az zayjat vermlılerdlr. İtalyan zayi
atının ehenıiyetl birkaç kere ltalyan resmi 
tebliği r nd • tC'b3rllz <'ttirilmlgtl. 

Gıda ihtiyacına gelince, herkesçe ma -
IQmdur ki, llcrllyen bir ordunun ihtiyaç · 
!arı gcrlllyen bir orduya nlsbetle daha güç 
temin edilir. Fakat İnUtemadlyen devam 
eden llerl harakete rağmen kıtalarımızın 
iaşeleri muntar.aman temin edilmektedir. 

Kızı/ordunun kuveti 
ı.ıoskova, 80 a.a. - Kızılordunun gaze

tesi olan ''Kızıl Yıldız., bu sene kızılordu
nun harp kabiliyetlerinin arttığını kaydet
tikten sonra diyor ki: 

Japon ordusunun kuvetı çok yüksek o
lan teknltlndedir. Çin ordusunun başlıca 

kuvetl ise sonsuz insan kaynağında ve ge
nlo arazisindedir. Bundan b~ka Blnnanya 
yolunun açılııı ve cenubu ııarklde kunııaza 
harp endUstrtslnln lnki§afı da Çin ordusu
nun teknik kudretini arttırmaktadır. 

Çinlilerin ve japonların ıimdiye 
kadar verdikleri zayiaf 

Tokyo, 30 a .a. - D. N. B. ajansının hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Umumi japon karargllunın matbuat 111-
besl, Cin harekAllnda elde edllen neti-
celerin bir hUlAııaaını neıretmıııur. 

Bu hillAııaya nazaran 19•0 yılı mana
lıdır. Çin ordusunun mukavemet kudreti 
ve harpçlllğl azalmııtır. 1939 aeneıılnde 

cinliler e,n çetin mu~vemeU göıterlr ve 
te.crar tekrar taarruzlar yaparken 1940 
seneslnde kıı harekAtının bir devamı ıayı
lt.bllecek olan ye1rlııe taarruzu kAnunuaa
nfde yapmıelardır. Nihayet a,tuatoı ayın· 
da dn çlnlller ıımall Cl"''de iki taarruz ha.
reketınde bulunmutlardır. 

Japonlar aonteırln 1~0 tarihine kadar 
bu sene 13.131 ıııu vermlılerdlr. Bu suret.. 
le Çin harbinin bqında.ııbert japon ölW&
rlnlÔ yekQnu 101.899 a baliğ' olmaktadır. 
Harbin b911ndanberl çlnlllerin zayiatı IH 
Uç milyon 600 bin tahmln edlllyor. Bu· 
nun bir milyon 900 bini ölU olarak harp 
sahaııınd& bulunmuıttur. 

Umumi japon karo.ri;Alıı fUDU da kayde
dlyor ki, Çunklng hUkUmeU muharebeye 
ancak inglltere'nln ve Amerlka'nın yar
dımları nyeslnde devam edebllmlıtUr. İn
glltere'nln ve Amertka'nın daha geniı mU
zahareUerde bulunmaları bekleniyor. Bina.o 
enaleyh Japoııya Çunklng hUkUmetlni da.
ha fazla tazyik etmeai 1.Azımdır. Japoa 
hUkUmeU girdili yolda devam etınlye ka.

tıyen azmetmlı bulunuyor. 
Nankin hükUmetlnln kıtaab m11temadl

yen artmaktadır. Bu kıtaatın yakında Çun
klng hUkUmetlne karşı harp edecek derecede 
kuvcUenece!I ümit edilmektedir. 

Vang-Çing-Vey'in 
beyannamesi 

Şanp;hay, 80 a.a. - Nankln hükiluıetl ı.
lal Yanı - Çing - Yel :rılbaoı dolayıılyle Cin 
milletine hitaben nefrdUğl beyannamede hU· 
kümelinin muallakta bulunan mesclelerlll 
halline tahslı ettlAI bu sene içinde elde etti
ği ınuvaffaklyetlerl hatırlattıktan sonra eli
yor ldı 

Cümhurlyt'lln otuauncu yılı olacak olaa 
önUmüzdcld ıenedc. geçen ay aktedlkn ve 
Çin'e ecnebi emperyalizminin vurdutu bal • 
!arın Japonya'nın yardımıyla ktırtarmayı la
tlhdaf eden çln - Japon muehedeılııl tabak • 
kuk ettirmek JAaımdır. 

\"ang • Çlng - Vel, gerC'k Çin gerek Ja • 
ponya'nın bu yoldaki müşk{lllt.ını eizleml
yor, cin milletini fazla nlkbinllle kapılma
mıya ve nihayet bütün Cin ıcın umumi sul 
hu elde etmlye calışmadan aıelecek seneyi 
~ecJrmemeye davet ediyor. 

Hollanda üzerinde 

1 ngiliz tayyareleri 
ı . ıhey, 30 a.a. - D.N.B. ajansının sal& • 

hlyettar bir menbadan öğrendiğine göre, 
hafta tatili esnasında lngillz tayynreleri ye
niden Hollanda topraklnr:ı Ur:erine akınlar 

yapmışlardır. LAylhıının umumi heyeti Uzerlnde ko • 
nttııulduktan sonra maddelere geçilmiş, B. 
Ziya Gevher Etlll cetvellerdeki thtısas 
mevkilerinin teker teker okunmasını teklif 
etrnıo, fakat bu teklif kabul olunmıyarak 
Vek~letıere alt cetveller lh:erlnde umumi 
aurette rey beyan edilmiştir. 

Dr. Hulu•i Alata§'ın izahatı 
Sıhat Vtı İttlmal Muavenet Veklıletıne 

aıt bulun3n cetvelin okunması sırasında 
aö,. alan bazı hatiplerin beyan ettikleri 
mUtalf'alara knrşı kUreUye gel ıı Sıhat ve 
İçtimai Muavenet Veklllmlz Dr. HulQ.sl 
Alatao 8.§'lğıd:ıkl JZnhatı vermlatlr: 

İngiliz tayyareleri bombalardan bqka 
beyannameler de atmışlardır. Du beyan • 
namelerin B. Çörcll tarııtından e!lylenen 
nutkun nıetnlnl ihtiva ettiği zannedilmek
tedir. B. Çllrçll, mezkQr nutkunda B. Mu
sollnl'yl harbe sürllkllyen yegbe adam O· 

!arak itham etmlgU. 

Be~çika'da birçok 
demiryollan kullanılamaz 

halde 

İmlr faaliyetine ııençllğin nasıl yardım 

edebileceğini izsh eden mare~al demiıtlr 
ki: 

" E~as itibariyle içinizde iki heyecan ya
ııatmalııınız : Hakikat ve hulQs. ,, 

Mareıal sözlerini ıu surellt' bitirmiştir : 
" Mareıalin memleket için yaptığı ribi 

siz de, vatın işkı ile Fransa için kendinizi 

feda etmeii öğreneceksiniz ... 

Macaristan'da trenler 
tahdit edildi 

Budapeote, 30 a.a. - Macar trenlerinin 
tahdidi netice.sinde normal zamanda 12 bU
ytık hat Uzertnde her i'Un lgllyen 78 tren 
22 ye lnmlotır. Ekspresler ancak dört bü
yUk hat Uzerlnde tılemektedlr. Budapeııte 
lle Kolozavar ve Debrecen arasında eks
pres iflememektedlr. Budapeote lle Avuıı
turya hududu ara.sında gUnlUk Uç ekspres· 
le Uç Adi tren yerine ılmdl bir ekspres ve 
bir Adi tren vardır. Budapeııte ile Yugos
lavya hududunda Kelebla aruında ekaprea 
yoktur. Normal zamanda Nagykantzaa ile 
Trlsete arasında yedi tren işlerken ıimdl 
yalnız iki tren ftletllmektedlr. 

Yunan zeki.sının yarattığı mucizeler
den biri de gerek cephanenin gerekse gıda 
maddeleri ve çamaşırların her gUn gönde
rilmesinde temin edilen intizamda görUl -
mektedlr. • milyon yunan kadını durma· 
dan ıuıkerler için sıcak tutacak tanllMar 
ve &alre örmekle mcşguldUr. 

MUtenddlt kö7ler üzerine bomhalar atıl

mışsa dn mühim hasar vuku& ,-elmemiştlr. 

Atılan bombnlnrdan çoğu boş ara:r.lre dil,_ 
müş:tür. 12 kadar çiftliğin camları kırılmış
tır. Yaralı yoktur. Son günlerde Hollanda 
topraklanna lkl lnglllz bombardıman tayya
rcal dil,ürülmUştur. Mürettebatın çoğu öl
muftur. Yaralı olıınlıı.r hastaneye kaldırıl· 

mıŞtır. 

••- Sayın nrkaclllŞımızın Hıfzıssıhha 
mllraııueılnde çalışan arkadnfların uıaafa ge
çlrllm,.lerl hakkındaki beyannUarına geçen 
ıırnf'nln aoıı zarnanınôn ve bu &«'ne Hıfııs -
11hlııı enstıtu U kanununun görUşmderind .. 
ıınrlh <'URp YrrnıiŞtlm. Burıtrlnkl arkadaşla• 
rın kıvnwtı .. rı «'kRlk olıluıtımdan •·eya hunun 
p:llıl ~f'hrplt'r rlolnyı~I> ı,. mnaşa P:t'Çlrmlyor 
d<"ıtlll:ı. Orrrtlilrrln maaşa geçirilmeleri için 
bir plAn tertip etlik. nu pllnda mUcsaese ba~ 
kademedir. flükGmet tertibatını aldı. Mecll
•\ Alinin ıı;österdl#f arau 11r:erlne 1lcretll lttm
ı1tlerl mllllfa geı:ıln dl,ye dU1UnU7or. 

ıtya Gevher EWI (Çanakkale) - Te • 

J.ondra, 80 a.a. - Hür Bclçlkn ııjnnsı -
nııı blldlrıliğinc göre alınan işgali altında bu
lunan Belçika topraklarında nıülılnı bir çok 
denılryolları kullıınılmamaktadır. 

BrUkııd ile Gand arusıııdnkl derıılryolu 

hunlar ııraıındadır. Bu lld •ehlr araaındakl 
şlnwnılifer mUnllkalfıtı eski ve uıun 7oldan 
\'Rpılııınktadır. Brüksel ile Anvers arnsındn· 
ki elektrikli tlmendlfer de lk1 yerden ke -
siktir Mnllnes'de köprüler hAlA kullanıla -
mıyacak hlr haldedir. l,iege ile Achen ara -
11nda da yalnıı eski demlryolu kullanılablll· 
7ur. 

Sontcşrln ayı içinde Mons ile Brüksel a -
ra1ında günde ancak döıt tren fşllyebllmlş 
Ye 70lcuların lfadealııe göre bu trenler de 
büytık teahhUrle gelml§tl'I'. 

Lyon bor•aıınJa 
Llzbon, 80 a.a. - Trablus'takl lngllls mu· 

vaffakl.> etlerinin Fransa' da Lyon borsuında 
kote edilen haıı hisse senetlerinin tereffüü -
nU intaç ettiği haber alınmıştır. Er.:cUmle, 
SUveyf kanalı hl11e senetleri 12.000 franktan 
16,ôOO frank il çıkmıştır. Bu yükıellş ıUnde 
4'00 frank kııdar bir fark knydedcrek devam 
etmektedir. 

Bir lranıız ıehri ahalisine ceza 

l.ondra, 80 a.a. - Soıı gUnlı·rde Toulouı 

radyosunun blldlrdlA'!nc göre alman işgal 

makamlan Orleans tehrl ahallalne 1,000,000 
frankllk bir ceaa kesmişlerdir. Bu ceza, u -
kert bir telefon hattını kesmiş olanJann mey
dana çıkarılamamaaı therlne Yerilmlftlr, 

Mesut bir evlenme 
P. T. T. emekli müfettişlerinden Osman 

Nur! Dlzdaroğlu'nun kerimesi, İsmet Bel
mA ile, Nafıa VekAletı elektrik ten memu
ru Rlza Aktuğ'un nikAJı merıuılmlert dün 
seçkin bir davetli huzurlyle Ankara bele
dlyeıılnde yapılmııtır. 

Yeni ev11lere kuracakları yuvada de
vamlı nadıUer dilerla. 

Yunanistan, kendisine tahmil edilen 
harbı tamamlyle topyektlıı bir harp ıeltlln
de yapmaktadır. İki aydanberl en utak 
zerresine kadar bUtUn yunan enerjisi, 1 -
taıya'ya kartı zaferi istihdaf edlyor. İtal
ya ılmdl bülUn kuvetlnl bu yolda ııarfe. 
den bir mllleUe mücadele ediyor. Ve bu -
nun içindir ki taarruzun ertesi gününden 
itibaren mUtemadl matlQblyetlere uğra
maktadır. 

Partideki toplantı 
İltanbul, 80 (Telefonla) - Bugün Par

tide Parti retıl, vali, edebiyat t&kUlte.ı 

dekanı, maarif ve emniyet mUdUrlerlnln 
lıtırlklyle yapılan bir toplantıda talebe 
birliği ve talebe yurUarı tuı.ı meııeleai 

konUfUlmuıtur. Tetklkler )'&pılacak ye 
mtızakerelen devam edilecektir. 

........ · it! -- - - l 

Bir serserinin yaptıkları 
İlt&nbul, 30 (Telefonla) - Dün akoam 

Beyoğlunda Atıf adında birisi bir blraha.
nede içtikten sonra veznedarı tabanca He 
tehdit ederek para almata teııebbUs etmıı 
Atıf yakalanmıf tahkikat neticesinde ta
bancanın geçenlerde Bayazıl't& a.tır yara
lı bulunan bekçi Tosun'a alt olduju anla -
ııılmıı ve tahkikat derlnleştlrlllnce Atı!ın 
bu tabancayı almak için bekçi Tosunu ya
rahyan adam oldutu meydana (ıkmıııtır. 

İngiltere'den teneke geldi 
İltanbul, 30 (Telefonla) - İngiltere' 

den yedl bin aandık teneke geldi, Bunlar 
yarın petrol kumpanyaları ara.anıda tak. 
mm ecU!ecektlr. 
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Gözlerin etrafındaki halkalar . ,. . 

Erzurum'da a~ılan 

kayak kursu 
Erzurum. (Husust Muhabirimiz

den) - Beden Terbiyesi Genel Di-
Gaze-teye "genç bir okuyucunuz" tipinin alametleridir. rektörlüğünün. memleket müdafaasın 

imzasiyle mektup gönderen Bayan, Mor halkaların ıeker hastalığına da miıhim bir yer alacak olan kayak 
hiç de hasta ve zayıf olmadığı hal· istidadı bulunan bünyeye alamet sporunu memleketin bilhassa şark 
de gözlerinin etrafındaki halkalar· aayan amerikalı hekim de haksız bölgesine yaymak maksadiyle Erzu
dan çok üzülüyormuı, bunların ae· değildir, çünkü tiroit guddesi fazla rum'da bir kayak kursu açtığını evel· 

-bebini ve çaresini soruyor... İl}leyince pankreas guddesi az İt· ce haber vermiştik. 
En ziyade gençlerin erkeklerine ler, onun az iılemesi de ıeker has- Bu kursa aylık ücretle on b~ ka-

ve kızlanna muaallat olan bu mor talığma sebep olur. yak rehber namzedinden başka ayrı· 
halkalar ötedenberi çok kimseleri Halkalann genç kızlarm o gün - ca Van, Muş, Elazığ, Sıvas, Kayseri, 
meraklandırır. Fakat merak eden- !erinde peyda olması da kadınlık Yozgat ve Erzurum bölgelerinden 
ler gençlerin kendilerinden ziyade hormonunun tiroit guddesini fazla birer sporcu iştirak etmiştir. 
anneleri oluyordu. Bu halkalar iıletmesinden. 15 kayak rehber namzedi kursu 
- pek yanlış bir telakki eseri ola- Bir baknndan, bu mor halkaların miiteakip be.herine Genel Direktör
rak _ gençliktç srhate dokunacak sahib:ni üzmek değil, hoşnut el· lükçe verilecek kırkar çift kayak ve 
fena bir alı§ı:klık neticesi dtye sa· melidir, çünkü o halkalar yüze ayakkabı ile Kars, Erzurum, Gümü
yıldığından anneler çocuklarının hazin bir güzellik verirler. Fakat şane (Bayburt) Erzincan., Sıvas ve 
g:izlerini çeviren bu mor halkalarm - her güzelin bir kusuru olduğu Kayseri bölgelerine gidecekler ve 
farkına vannca kızlara kendileri gi'bi - bu hazin güzellik - maal· bölgelerin me.rkez, kaza, nahiye ve 
Liraz çıkı§ırlar, brraz da genç kı. esef - çabuk zayıflamıya istidat köylerinde beden terbiyesi mükelle· 
zrn 0 günlerine atfederek bağışlar- verirler. Çabuk zayıflamak da fiyetine tabi tutulan gençlere ve 
tarsa da, erkek çocuklara kendile· - modaya uygun olsa bile - vÜ· halka behu kayak başına asgari oo 
ri çı!iışamadıklarmdan İ§i babaları· cut sağlığı içi.n istenile<:ek şey de- kişi hesabiyle kursta öğrendiklerini 
na hP.ber verirlerdi. Babalar da an· ğildir. mevsim sonuna kadar öğretmeğe ça· 
ne!erden daha az sabırlı oldukları Bundan dolayı, gözlerin etrafın· lışacaklardır. Diğer bölgelerden ge
için gözlerin etrafındaki mor hal· da peyda olan mor halkalar yüze len sporcular da gene bu bölgelere 
kalardan dolayı tokat yiyen hayli· verdikleri hazin güze!liği düşüne· evelce genel direktörlük tarafından 
ce deli.ltanhlar bulunurdu. Eski rek üzüntüye sebep o!mamakla be· gönderilmiş kayak malzemesiyle is
genç türklerin reislerinden rahmet· raber, vücudu yormamak için bir tiyenlerden en az 50 kişiye kursta 
I' doktor ishak Sükuti de o yanht ihtar sayılmalıdır: halkaların pey- öğrendiğini öğrettiği takdirde ken
telakk.iyi doğru zannettiğinden Pa- da oldukları günlerde mümkün ol- dilerine kayak malzemesi olmak ÜZe· 
ria'te yahut Cenevre'de bulunduğu duğu kadar çok istirahat, yemek- re bazı hediyeler verilecektir. 
uralarda oralarda tahsilde bulu· lerin bolca olmasına ve İntizamına Kursun program mucibince, 1 İlk
na.n genç arkada~larmdan birinin diklkat. Ilık suda her gün yarım aa· kanu_!lda açılmasına karar verilm~ş 
gözlerini mor halkalarla çevrilmiı at kadar banyo yapmak tirot gud- oldugundan kayak rehber namzetlı
ıörünce ona ağabeylik etmeyi ken· desinin nizamını voluna koyarak ğine tayin ediler_ı ~5 namzet An~ara· 
dine vazife aayar ve delikanlıya halkaları kaybettirmek için iyi bir ı da 28-11-940 tarıhınde genel dırek -
_ tokat alfnazsa da _ fena halde vasıtadır. Bunu yapamayınca ılık törün bizzat yaptığı bir teftişten son-

-•- _.ı suya kolonya s•1v·· • .tarak o~unla ra 9,5 treniyle başlarında kurs müdü-ç .... ıırruı... L. 
Zaten, 0 zamanlarda 0 telakki- bütün vücudu silmeli. Fakat sonra· rü dağcılık federasyonu uaş'<anı a-

ye manan belli batlı hekimler de dan vücuda friksiyon yapmamalı, tif .Osman Çıkıgil ile kurs n·ıalli~· 
vardı. Meıhur sinir hekimi Fere sadece kurulan ~lıdır. lerınden Asım Kurt ve Mehmctçık 
bile halkaların fena adetten ileri G. A. olduğu halde Erzuruma mütevEecci-
geldiğini kabul etmiı, ancak bunu hen hareketle ayın otuzunda rzu· 
fiziyoloji bakımından izah edeme- rum'a gelmişler ve aynı gün mevki 
miıti. Yalnız, doktor Beriyon adın· I m:istahkem komutanı Zihni Demir -
da insaflı bir hekim, gözleri mor Bir kamyon a ınocak top ve vali Burhanettin tarafından 
h ık 1 b• --ı.. k k kJ b' , Halkevi önünde teftiş e'dilmişlerdir. a a ı ır ~ er e çocu an, ır Cocuk Eslr.,.eme Kurumu Genel Merke • 
d h ık 1 b b . d k " Genel direktörlük tarafından bir e mor a a ar. ae e ın en apı- zinden 1 

sı.ndan koğula~,. çocuk ~üreb~iyesi Yeni veya az kullanılmı" uzun ca _ kayak evi yapılmak üzere Erzurum 
bır genç kızı ıyıce tetkık etmıt ve • . Y Y bölgesine yapılan 12 bin liralık yar-
b h ık 1 f 1 ki kla mu.. selı hır kamyon alınacaktır. Satmak dım ile bu evin henüz yapılmamış ol-u a a arın o ena a ışı ı • • . . 
nasebeti olmadığını anlaşıştı. Daha ıstıyenlerın kurum muhasebe müdür- 1 masından dolayı kurs transit müdür· 
yakın zamanlarda amerikalı bir "Iüğüne müracaatları. 5196 lü~üne ait Deveboynu namiyle ma -
hekim de bu iti merakla tetkik el· ruf mahalde bulunan ekip binasında 
miş, od .. bu halkalarrn şeker hasta· açılmıştır. Her sene bu bölgeye teş· 
lığma tutulmıya iattdadı olan bir ~--- BUGÜN • rin aylarında pek çok kar yağdığı 
bünyeye ali.met olduğuna karar halde bu sene her nedense ancak ilk· 
nrmiıti.. • U L U S Sinemasında kanunun 8 inde kavak ekzersizi ya· 

Honnonlann itleri anlaıılmıya pacak kadar kar yağmıştır. • 
baıladrğındanberi bu mor halkala· Nihayetsiz çöller içinde bir Kursun açılma törenine Orgeneral 
rın sırrı da meydana çıkmııtır. o hayat ... Felaketler içinde bir Kazım Orbay, Korgeneral Mümtaz 
kadar zamandanberi 0 kadar an• serap... Aktay, Umumi Müfettit Nazif, Tüm· 
nelerin meraklanmalarma, 0 kadar h y ld general Zihni Demirtoy ve Erzurum 
deli-kanlmrn haksız yere tekdir ve Sa ra 1 iZi valisi Bürhanettin şeref vermişler-
çok defa tokat yemelerine sebep o- dir. Kendilerini kurs muallimleriy· 
Jan bu mor hallialar, aadece, tiroit Zalim bir kocanın elinden kur· le talebeleri karşılamışlar ve gerek 
guddesinin mi.rifetidir. Bu gudde tutmak istiyen zavallı bir ka- muallimler, gerek talebeler bir gös· 
lüzumundan fazla iıleyi'nce vücu. drnın itkenceli hatıraları.. teri yaptıktan sonra misafirler şe-
dun metoboJizmaar artar, sarfiyatı . refine ekip binasında 50 kişilik bir 
çoialD', yağlan çabuk erir. Gözle· Baş Rollerde öğle yemeği verilmiştir. 
rin etrafmdald yağlar zaten gev· Yemekte bulunan umumi müfettiş 
tek bir nesiç araımda bulunduğun- Bourrasque, Korgeneral, Tümgeneral ve vali mu· 
dan, en hafiJ bir yorgunlukta ilkin Germaine Rouer, allim ve talebelerle memleket hesa-
onlar erir, gözler çukura gider, hına pek hayırlı oJan bu hareket hak-
yağlarm bulundukları yerde peyda ]ean Servais. kında birçok hasbihaller yaptıktan 
olan halkalar bakanların gözlerine sonra Erzurum'a avdet etmişlerdir. 
ça11>ar. Ayrıca: Kayak dersleri giindüzleri ameli 

Bu halkalan merak eden herkes l h ve geceleri de nazari olarak her gün 
bilir ki onlar bilhuaa uzunca boy- Tayyare ile ge en arp muntazaman yapılmakta ve talebeler 
lu, narin vücutlu, parlak bakrtlr jurnali gün geçtikçe ilerleme'ktedirler. 
gençlerin gözlerinde peyda olur. Genel Direktör Tümgeneral Cemil 
Mor halkalı gözlerin sahibi kız o- Seanslar : Taner'le Genel Sekreter Cemal Göl-
luna onun parlak saçları, uzun u • 14.30 - 16.30 • 18.30 ve 21 de dağ kursun faaliyetini yakından gör-
zun kirpikleri de göze çarpar. Bun· , mek ve tetkik etmek üzere ayın 21 
lar da - belki hatırlarsınız - ti • Telefon: 6294 inde Erzurum'a gelerek kursun bu· 
roit guddeai fazlaca iıliyen inaan lunduğu Deveboynu'nda muallimler-

E 

Gizella, kocasının iyınasına aldırmadan sözüne de· 
vam etti; 

- Pazar günü Maria'nın nik!hı kıyılacak. 
Vilmof'un boğazı kurudu. Dudaklarında bir· tebes • 

ıUm belirdi : 
- Bu da güzel bir havadis. 
- Margerit telefonla veda etti. Seyahate ,Çıkacak-

mıı. Fakat gitmeden evel ıeni görmek istiyor. 
- Gidiyor öyle mi? 

- Modern kız. Kendi kendine gidiyor. Senin has-

En güzel yılbaşı hediyesi 
Yılbaşı hediyesi olarak tanıdıklarınıza bir kitap hediye ediniz. 

Eğer böyle bir arzunuz varsa iyi bir kitap seçebilmenizi kolaylaş
tıracak ıu listeyi okuyunuz. 

Kitabın adı 

Nutuk 
Nutuk (Uc clltıık) 
Tanzimat elit: 1 
Ademoğlu 
Denlza.şın 

Fransız Medenlyetl 
Felse!e tarihi 
Halk Edebiyatı Antolojisi 
İstanbul Sebilleri 
Mlkell!j 
:Muhammedin Hayatı 
Muasır Fransız Psikoljlııt 

Napolyon 
Osmanlı devrinde son 
so.drAzamlar. CUz 1.-9 
Son asır TUrk şairleri 1·10 
Şı\hcserler A ntolojlsl 
Tiyatro tarihi cilt. 1 
Arımaya '(Çocuk kitabı) 
Hakikat 
Hukuk Felse!esl Dersleri 
İıılAm Ansiklopedisi 
Evin İçi (Piyes) 
Teklif (piyes) 
Ayrılmak zevki (piyes) 
DC'nlzc giden atlılar {piyes) 
İnsan Sesi (piyes) 
Seyyah ı piyes ) 
DUnyn gözüyle (Piyes) 
DördUncU (piyes) 
Yalnız (piyes) 
Dirlik Düzenlik (piyes) 

:MUclllfl 
Atatürk 
AtııtUrk 

M!. V. 
Emil Ludvlk 
F. Hıfkı Atay 
Erncst Robert Kurtıus 
Al!rcd Veber 
Sal!hnttln Ergun 
İzzet Kumbaracılar 

Namık İsmail 
Emil Dermenghem 
Georgcıı Dvels Hauvers 
Emil Ludvlk 

M. Kemal İnal 
M. Kemal İnal 
Vasfi Mahir 
Bedrettln Tunçel 
Nihat Adil Erkman 
Emil Zoln. • Reşat Nurl 
Glorglo Del Vecchio 
Maarlt Vekilliği 
M. :Maeterllnck 
A. Ç'cho! 
J. Renıırd 
J. M. Synge 
O. Cocteau 
Denys Amlel 
Ch. Vlldırnc 
M. Plechnud 
H. Duvcrnols 
G. Courtl'llne 

Fiyatı 

50 
600 
3!'i0 
120 
230 
85 

200 
80 
60 

120 
130 
120 
220 

100 
990 

70 
220 
125 
200 
200 
100 

25 
25 
215 
25 
25 
25 
25 
25 
215 

• 25 

Satıldığı yer : Maarif Yck'lliği Yayınevi 
Sanayi caddesi No. 31 ve bütiin Ankara kitapçıları 

~~==============================-==================~ 

r "1 ! ...................................................... . 
. i Kurbanımızı Hava kurumuna ve· J 

Mehmetçiğe hed1ye ı rirken feliiketzedelere ve kimse- i 
. ! siz yavrulara yardım etmiş ola- i 
Kızılay Ankaca Merkezi Reisli- J cağımızı da unutmıyalım. i 

ğinden: i i ........................................................ 
Yüzücülerin 

çallşma saatleri 
Halkrvl Spor Konılteslnılen ı 

(_R_A_D_Y_o_) 
T'URKİYJC 

(Radyo Dl!Uzyon Postaları) 

TtlRKİYEI l\NKAF..A 
Radyosu · P.ac!yosu 

Dıılga uzunluğU ,, 
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 

31.7 m. 9455 Kes./ 50 Kw T A P. 
19.47 m. 15195 Kes./ :}() Kw T A Q 

SALI : 31. XII. 1940 
8.oo Program ve memleket saat ayarı, 

8.03 Ajans Haberleri, 
8.18 Müzik : Hafif Program (Pi.), 

8.4sf9.oo Ev kadını - Yemek listesi, 
12.30 Program ve memleket aaat ayan. 
12.33 Müzik : Türkçe plllı:lar, 
12.50 Ajans Haberleri, 
13.05 Müzik : Türkçe pliklar programı • 

nın devamı, 

ı3.20/ı4.oo Müzik : Karışık program (Pl.), 
18.00 Program ve memleket saat ayan, 
18.03 Müzik : Cazbant (PL), 
18.30 Konıı$ma ı (Çiftclnl• saati), 
18.30 Müzik : Zeybek n oyun havalan, 

19.45 Müzik : Radyo cazının yen! .-e 
temennileri, 

19.30 Memleket saat ayarı Ti Ajanı U... 
beri eri, 

19.45 Müzik : Kadın geçit konseri, 
20.15 Radyo Gazetesi, 
20.45 Müzik : Büyük Fasıl Heyeti, 
2ı.30 Konuşma : ( Hukuk İlmini Yayma 

Kurumu adına Bayan Hidayet Sanlı 
" Evllt edinmenin l~tlmal ve hıı
kukt mS.nası ,. ), 

21.45 Müzik ı Radyo Salon Orkestruıı 
(Vloloniııt Necip Aşkın idaresinde) 
(Ne~ell Program), 
t- Paul Llncke : Bir operet için 
Uvertür, 
2- Pechernegg : Galop, 
3- Scott : Eski ingillz halk ~arkısı, 
4- Glessmer : Sar nehri kıyılarında 
s- Noack : Karakteristik parça, 
-Rangström : Sen - Fredman, 
7- Czernlk : Gilzel Sanatlar Töre. 
nl (UvertUr), 
8- Joh. Strauss : Sabah Havadis • 

ll'rf (Val~). 

Memleket saat ayarı ve AJans Ha. 
beri eri; Ziraat, Esham • Tahvilat, 
Kambiyo - Nukut Borsası (Fiyat), 

Kahraman ordu için evlerinde he· 
diye hazırlıyamıyan sayın Ankara
lılara bir kolaylık olmak üzere mer· 
kezlmlzde teııckkUl eden komitenin 
tcşebbUslyle Uç satış merkezi tesis 
edilmiştir. Bu merkezlerde orduya 
hediyelik eşya komitenin kontrolU 
altında ve maliyet !lyatına satılmak· 
tadır. Eşyaların fiyatları §Öyle tes
blt edllmlııtır: 

Yüıüc!ıkrin çnlışınalnrı için aşnğıilıı gll&· 22·45 Müzik : Radyo Salon Orkestrası 

Pamuklu 
YUn çorap 
Ytin eldiven 
Kar bqlığı 

Satııı merkezleri ounlardır: 

kuruş 

100 
M 
40 
70 

l - Ana!artalıır caddesinde Haba 
kumaı mağa%ası, 

2 - Yenlııehlr'de Mlllt piyango sa
tıı merkezi, 

8 - Koyunpazıırında .Merkez ec
zanesi. 

trril<'n glin ve snnller arrılrnıştır. Sport'u l\r· 
knılıışların bu ımınnnlnrıla 111lon11muıil11n ls
tifnıle f'tıııek Uure gf'lmelerl rica olıınur. 

(5nlı, l'l"rŞeıııbe ve cuml\ günll"riı ıant 

18.30 - 20.) 

Kayakçılara 

Hnlkcv:I Spor Komite.sinden ı 

Hayranı tatilindl'n lstifnde etmek Uzere 
Ulııılağ'a kayak sporu yapmıık üzere git • 
mek lstlyen ıporculnrınl-1-9·'1 çarşnmhs gll· 

nU şernlU öli;renınek Uzere snnt 18 de hnlke· 
vine gelmeleri rica olunur. 

Gümüşane'de zelzele 

l'ro~rnınının ilrvıunı. 

23.00 Müzik ı Danı müziği (Pl.), 
23.25/23.30 Yarınki Proıram ve Kapanı .. 

Viranşehir' de beden 
terbiyesi mükellefleri 

faaliyete geçtiler 
Viranşehir, ( Huıust muhablrlmlzdH ) 

- Urfa nllsl 'l'e beden tl"rblyl'sl blllge baş
kanı B. Kdzım Demirer vfl4yet dahUlnde 
yapmakta oldutu devir ve tefUf esna11nda 
kıu:ıınıuıa da uğramı,tır. 

Bölge başkanı, 18, 19 ve 20 yaşındaki be
den terbiyesi mUkellcflt'rlnl halkerlııe dant 
,,derek kendileriyle hıuıblhııllt'rde bulonmut-

le birlikte kurs binası önünde talebe- GOmllşane, 80 a.a. - Bu sabııh Hııt tur . 
ler tarafından karşılanmışlardır. 10,28 de Uç ıanlye devnnı eden bir ıı:elıele Kazamuda mU!ı:rllenere, derslerini ka~ 

Genel Direktör şerefine tertip edi· olmuştur. llMın yoktur. nın btdeıı terbiyesi yıt.r bafhnı maarif me -

len ziyafeti müteakip Genel Direktör ~ ~ muru •ermektedir. Aynı Hmanda uhrlllr 
talebelerin faaliyet gösterdikleri ka- şubesi relılnln nezııntı ..ıtın"• •Hıd tatb& • 
yak aahastna giderek orada talebele- .Jlllllllllllll YARIN lllllllllllllL katı "e yurt mUdafaası temrlnlerl yapmalrt.a-
rin yaptıkları kayak hareketlerini : Mısır'ın ve yakrn §arkm : dırln. 
bizzat görmüş ve neticeden fevkala- - en güzel sesli kadını : RugUne kadar alınan neticeler tok mem-
de memnun kaldığını söylemiş ve : : nunl)cte şayan gllrUlıncktl'dir. 
memlekete hayırlı olmağa çalışan ta· - Fatma Rüştü = 
leıbelere ve taJel.)eleri bu sahada ye- = : Kaymakamlar arasında yeni 
tiştiren muallimle're bizzat teşekkür nün güzel §arkılarınt / -
etmiştir. j: değişiklikler yapıhyar 

Talebeler ve muallimler kayak evi- : Ulus Sinemasında : Dahlllye Velı:Aletı kaymakamlar aruıa -
nin önüne tam teçhizatla esas vazi • ı: . . . . : da yenldım bası deiltlklllder 7apmı7a ka -
yetinde dizilerek Genel Direktörü 1: zevkle dınlıyeceksınız. : rar nrml~tlr. Bıı huıultald kararname ya -
"sağol" nidalariyl~ uğurlamışlardır. ':i11nılllllllllllllllllllllllllllllllllr kında yttkı"k tssdlka arzl'dllecektlr. 

- Tabii. 
- Neden? 
- Niçin soruyorsun? Maria Viyana'da iken ıeninle 

ara sıra görüştüm, diye kıyameti kopardı. 
- Demek benden nefret ediyor? 
- Her halde bayılmıyor. 
7"" Hakkımda bu derece fena hisler bcslemeslntn ... 

bebi ne olabilir? 

talığını söyledim. Çok müteessir oldu. Seni görme • 
den gitmiyeceğini temin etti. 

Yazan : MIHALY FôLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORVMKUNEY - 177 -

- Senin gibi zeki bir adamın bunu kolayca anlama
sı lazımdır. Evela, mühim bir mevki sahibi değilsin, 
sonra ... başından geçen hadise malQm .. o, böyle ıeylt• 
ri asta affedemez. 

- Acaba ne zaman gelecek ? 
- Bilmiyorum. Bugün perşembe olduğuna nazaran 

ya yarın ve yahut da cumartesi günü geleceğini tah
min ederim. 

- Pekala, kızının böyle tek bagına seyahata çıkma
sına Maria ne diyor? 

- Maria'yı bilirsin. O, yalnız kendi hayatiyle meş · 
ğul olur. Bana öyle geliyor ki; Margerit'in bu seya -
batından çok memnundur. Margerit artık büyüdü. 
Hem de güzel bir kız 

1
oldu. Halbuki; Maria henüz 

genç görünmek istiyor. Aynı zamanda böyle güzel bir 
kızın ona rakip olması tehlikesi de mevcuttur. 

- 'Ne dersin Gizella, bu izdivaç acaba Maria'nın son 
macerası mıdır ? 

- Ona bakarsan CSyle. Fakat Maria1,nın ipiyle kuyu
ya inilmez. O, her maceraya, bu sondur, demiıtir. E -
lektriği yakayım mı? 

- Hay1r, teşekkür ederim. Bu alaca karanlık daha 
hoşuma gidiyor. 

Gizella saat dokuzda gitti. Vilmoş, yatağın içinde 
oturdu. Vücudune, yatağa ve odaya nefretle baktı 

Kendi kendımden iğreniyorum 1 Bu beyaz duvarlar 
görmiye tahammül edemiyorum! Ben ne sefil, ne za
vallı bir adamım 1 Burada, bu dört duvar arasında, mi
demde bir ülserle kıvranıyorum. Her tcYi ve kendimi 
berbat ettim. Temiz vicdanlı, taJili insanlar, dıpnd.a 

ıe.ıiyor ve e&lenlyorlar. Benim yllzllme bllt balam • 

yorlar. Yanlış bir adımın cezasını bütün ömrümce 
ıektim \'e haia da çekiyorum. Saadetle brnim ataMa 
bir duvar dikildi. Bu duvarı yıkamadım.Ben, o zaman 
Maria'ya kavuşabilseydim, hapishane köşelerine düş • 
miyecek ve şimdi böyle hastahane odalarında inlemi

yecektim. 
Ah Maria bütün bunların sebebi sensin l Düşündük

çe çıldıracağım. 
Neden yalnız beni istemedi? Bir kadın ki; kendini 

cömert bir elle herkese sunar, etrafa zevk ve neıe sa
çarken, niçin yalnız bana karşı kalpsizlik derecesine 
varan bir merhametsizlik gösterdi? Bunu izah etmek 
kabilmiydi? Hayatta bir teselli bulamadan, beni bu 
hale koyan o hain kadından intikamımı alamadan CS· 
lüp, gidersem bana büsbütün yazık olmaz mıydı Ben, 
burada ölümle- pençeleıir, bıçakların altına yatarken, 
onun. yeni maceralara, yeni puaelere, yeni saadetlere 
doğru koıması reva mıydı? 

Biltiln gece uyuyamadı, Geçmiı gUnlerin hayal ve 
hatıraları gözünün önünden gitmedi. Maria'yı beyaz
lar içinde kliseye giderken gördil. Bağırdı. durunuz 1 
Bir dakika durunuz 1 Bu kadın adi bir hırsızdır. Ha
yatımı çaldı. Onu bana iade etsin! Üzerine saldırdı. 
Üstünü başını parçaladı. Dişlerini gerdanına geçirdi. 

Sabahlara kadar kendini sağdan sola attı. Sinir buh· 
ranları içinde çırpındı. 

xıx 

Cuma ırUnU lSitleden ıonra aaat bette Mar2eret, VU. 

moş'un ziyaretine geldi. 
Vilmoş, dirseğinin üzerine dayanarak başını kal-

dırdı. Yüksek sesle genç kızı selamladı: 
- Merhaba Margeret. Şöyle yanıma gel bakayım. 
Kız, yavaş, yavaş yatağa doğru ilerledi : 
- Merhaba. Nasılsın? Gizella'ya uğradım. Henüz 

işl bitmemiş, sen önden git ben arkadan gelirim, de
di. Rengin fena değil. 
Vilmoş, genç kızın uzanan elini avcu içine aldı. 

Kuvetlice sıktı: 

- Teşekkür ederim, Margeret. Biraz midemden 
rahatsızım ... Mamafih ehemiyetli bir şey olmasa ge
rek ... Her halde birkaç güne kadar iyi olacağımı tah· 
min ediyorum ... Haber aldığıma göre; seyahata çıkı· 
yor muısÜn öyle mi? 

Marıeret, ellnl yavaıca enlıteainln avcundan çeke

rek cnap verdi: 

- Seni g6rmeden gitmefe bir tilrHl glSnlU.m ruı 

olmadı. Gerçi, ziyaretinde biraz geciktim. Kusurumu 

affet. O kadar çok derdim ve işim vardı ki; bir tilr

lü fırsat bulup da gelemedim. 

- Derdin mi vardı? 

- Evet, Maria ile bir haylı mücadele ettim. Mama-

fih anlqtık. Şimdi ailzel ,UZel ayrılacatız. Onun bu

raya celdlllmden haberi yoktur. 

- Haberi olsa kıur mı 1 

- Sen de annenle aynı fikirde misin? 
- Ne münasebet? Benim, sana karşı olan hUrmct 

ve sevgim katiyen azalmamıştır. Kara günlerinde ıe
ni daima düşündüm ve başına gelen felaket kalbimi 
sızlattı. 

Vilmo_ş içini çekti. 

- Hapisanede çok ıstırap çektin mi? 
- Oldukça. Fakat, bana kimsenin acımasını iste-

mem Margeret. 

- Şu dünyanın hali ne feci !İnsanları sırf kanaat

lerini beğenmedikleri için ... O, heyecanlı konferans

ların hala gözlerimin önündedir ... Sana tuhaf bir ıey 

söyliyeceğim. Sen, benim kanaatlerimi de deiiştirdin. 

- Ne gibi? 

- Beıerlyetln ıstırap içinde kıvrandığı ve insan-

lığı kurtarmak llzım geldifi hususundaki fikirlerini 

çok yerinde buldum. Bundan Maria'ya da bahsettim. 

Müthiı kavga ettik ... Ben de, onların salonlarda lükı 

ve ihtişam içinde geçen hayatlarından nefret ettiği

mi, sizler gibi yalnız cemiyeti düşünen ve beşeriyet 

için yaşıyan kimseleri takdir ettiğimi söyledim. Yal

nız, ekmeğini alnının teriyle kazanan insanların hilr

mete ltyık olduklarını izah ettim. Pari11te, ben de 

kendime bir lı bulacafım ve çalıpcağnn. 
(Sonu var) 

.. 



RESMi TEBllilER 
Londra bombardımanı 
Lcmdz'a. 80 LL - İngl11s haY& ye dül• 

il emni)'et DHaretlerbdll teb1Jlt: 

Sel mıntakasında 
büyük zararlar var 

Londr&'da J'&DSlD gıkarmak m*"db'· 
le hareket eden düpıaD dtııı pce LoDdra 
Uzerıne birçok bombalar atmıttır. Tuwı
nııı birçok biD&lar ve bu me7uda Gulld
Jıall ile birçok ktliııeler huara utr&nuftır. 
Satııt - Paul ldllHai bile tehlikeye marua 
kahnlf8& da ctvannd&ld 7&D1'1Dlar valrtln· 
de aöDdilrWmU,tUr. DÜfm&D ukerl eheml· 
yeU bal• hiç bir hedefe httcum etmete te
,ebbtıa etmemiftır. Londra mmtakuın•n 
Air kısımlarında da yaııgırılar çıkmıı, ti· 
cart mlleueaeler sarar görmU,tUr. 

Bütün 
faciası 

mıntakalardan gelen sel 
haberlerini neşrediyoruz 

Londra itfaiye tqktlltı bllttııı gece 
kabramaııca ve muvaffakiyetle çalıımı1-

tır. Zayiat azdır. 

Bardia önündeki harp 
Bahire, 80 a:L - İngllt.s umumi ka.rar

slJıııwı teblltt: Trablwı'ta Bardla'da dtll· 
mum topca atql, dUn. kendlaine sfJ• 119" 
tlrmı)'&ll mtıtema41 &tellmlse bir mukabe
le olmllk tısen, bfr&ll daha faaltyetll ol -
mlJltUr. KıtalaruDUI hlg bir zayiata utra -
~ sfbl, memmmlYet Terlet bir ıekll • 
de ctnam eden huırlıklan da bir aelı:teye 

utramamıfbl"· 
Bad&D - Kaan cephealnde devrt1e fa-

aıı:veu dnam etmektedir. 

Afrika'da hava hareketi 
Kabtre. ao La. - orta f&J'k: ha.,.. nyet-

1er1 karargAhınm tebllJh tqUb haY& ku
yetlerl clttnkll paAr stınl dtlfmanm Tn.lmt, 
Deme Ye Gazala'dald t&7J&re meydanlarına 
akınlar y11pmıştır. 

Tmiml'de yangınlar cıkanlmıf Ye dalı -
nık bir halıle duran ta7Jarelere htlcumlarda 
bulıınulıııu tur. Hucumlaruı tam aetlcealnl 
nıüşaht>de etmek mflmktln olamamıfbr. 

Gazala'da ve Derne'de bombalar tam he
defe llabet etmiştir. 

AY tayyarelerimiz ketlf taarrmlanaa cle
Yam etmişlerse ve dUtman tayyarelerl7le htc 
t.eınu etmemitlerdlr. 

Şarki İtalyan Afrikuında Deuie'deld 
dtltman nakUJe yantalan tamirhanelerine 
kartı bir akın yapılmıftır. 

Alman resmi tebli§i 
....... IO a.a. - Rumi tebllf: il llk

llllma • IJlrklnıma ballıyan poe alman 
.......... unarelerl Plymoıath'd& llmaD 
..., ••••• llUoum •tmıılerdlr. Bombardı -
maA lldU&Jdara ye J'&DCUll&r& Hbebl7et 
YWIDiftlr. GtıııdllzllD, ·ıarıcı !ıısllter aahlll 
tıurlDdeJd birçok ukert hedefler, bir ke
,U UQUIU elDUUlda bombardım&D edilmif
Ur. ceren'de btlyllk bir fabrlltaya, alçak -
tan J'Ç11aD bir hücum e811&8lllda tam isa -
-Mt1l birçok bombalar atılDUftır. 

Barvlclı'in f&rkmda görlllen bir va.pur 
btllealDe dahil 10.000 tonluk bir ticaret 
senıtahade bir bomba ile yaııglD Çtkarılmıı
tır. Southvold'm ıarkıDd& Dl8YD döken bir 
semlJ'• de IAbet vald oım111tur. London
derrJ"1dn 300 kilometre ıtmaıinde bllyttk 
bir pml kaftlutııe yapı1&D hücum una. 
anda atııarı bombalard&D biriyle bir filep 
cddr:U mrette ııuara utramıl ve J'8D& yata
n& b&tmıftar. 

DeD1s topçumus. ııl•teD istifade ederek 
ll&DI aabUlne yaldapıak latlyen bir dtlf
ınan harp pmlaine atet aonııttır. Cok mtt
uatr birkaç endüıttaıı aonra gemi sıtzdeıı 

bybolmuttur. ' 
Gecele)'ID, aıuhal'ebe tayyarelerlnden 

mUrükep :ımvetll bir grupumus Londra'7a 
bir kere dalı& ııocımı etmııtır, 

BllbO dfJtDlaıı tanrarut, bu gece al ~ 
1İlllD topr&Jdarl1'1• lfPl edllJnlt arut 1111 .. 
rlade açarak bomba atmqlardır. Bu bom· 
balıtnD hepli tarlalara ve deDize dU,mUt· 
tar. 

.A.1maD tanare cSaft toplan lld 4Ulm&D 
Unvut dtııttrmU.lerdir. 

ltalyan tebliği 

(B• I lııd •q/atla) 
Derebey köytlade 1 ..,. eölı:mll~llr. Lı11.n sa
Jiab olmanufbr. 8U811rluk De Bur .. arUIJloo 
da münakale keallmlftlr. 101 metre uıun -
lu#ıındakt Deftlt konak köprllltt ıulana 9ld
d~tlne dayanamıyarak yıkılmıştır. Karaca -
bey kasasında su 4ı metreyi atmıt Gunde ve 
Goncu köylerini ıu basmıştır. Bu köylerde 8 
eY yıkılmıştır. 

Balılıair'Je : 
Gtınlerdenberl yafmakta olan 11lrek -

ll 1aimur Ye dallardaki karların erimesin -
den huıule gelen seller vilAyet çevre9lnden 
akmakta olan Slmu, Kille. Karadere, Ko -
caçay, Değlrmencllı: çaylan, Sıtlı:a dereal 
Ye bunlann ayalı:larını teşkil eden ktıçtılı: de
reler flmdiye kadar misil görlilmemit irtifa 
~ydah ederek clvarlanndaki ovalara yayıl
mıf Ye eklll ovalan ıu altında bırak -
mıştır. Simav Kllle ve Detlrmenclk çayları
nın araıında bulunan Kepsut nahiye merke
d dört taraftan sulann lstllAsına uğramış -
br. Bir kısım evlere ıu girmiş, bazı evlerin 
dıvarlan yıkılmıştır. Su istllAııına uğrıyan 

mahalle halkı, hayvan ve eı,yalan Orta ma
halledeki kArgir evlere naklBlunmuştur. 4000 
nüfuslu olan bu nahiye merkezi dört bir ta
raftan yükselen sulardan tehlikeli bir hale 
selmlf Ye nahiyenin kara ile muvasalaııı ke
lllmlştlr. Bir ihtiyat tedbiri olarak lfandır

ma'dan bu nahiyeye 4ı büyük kayık gönde -
rllmiştlr. 

Slmu çayı BııJıkeslr - Bandırma şosası

nın otuz beşinci kilometredeki kısmını iııti

lA etmlftlr. Susurluğa bağlı Sultançayın kö
ytıııtın fosa dvanndakl nlerlyle /SiS kilomet
redeki Yahya köyünün Ye Manyas gölüne 
akan Kocac;ayın feyezanlyle Manyas'a bağlı 
Kayaca, Bolcaaiac, Sabır köylerinin mflnhat 
evleri ıu altında kalmıştır. Bu 8 lı:öy halkı 

hayvan Ye eşyalan celbolunan kayıklarla 

tahliye edilmlftlr. 
Balıkesir o. Bandırma, Bahkeslr • Kemal

Pata toıalan ıu htilAlı altında bulunmalı:ta
dır. 

Etlime'Je ı 
hl .. n nel 7alan T•lmnrlann ıetf rdlll 

anlar lpwa'da buı nlere girmlt, fakat ..,. • 
ler daha nel tahllTe edtlmlf oldutundan bir 
zarar olmamıfbr. Yukardan kapanmıf olan 
Keıan 70lunun açtırılmaaına çalıtıJmaktadır. 

Mani.a'da: 
Bu TIIAyette ae1 ve ıu f11WA felAketi mfl

hlm zararlara sebep olmuştur. Manisa vall
lfil alAkalı makamlara Sönderdlfl aon bir 
telgrafında aynen föyle demektedlrı 

"Sular yükseliyor. Onyı tamamen kap
ladı. Mevcut kayıklar feyezan ıahasında do
latıyor. Vulyettn dddiyetl dolaymyle tı -
mlr'den kail mlkdarda kayık celbedlldl. Şo-
1& Ye köprülerin aıflhlm bir kısmı ıular al -
tındadır Ye tahribe ujramıŞtır. Tehlikeli olan 
Vedroflu, Cerket, Mahmudiye ye YenlköJ· 
de insan Ye hayY&n zayiatı ,.oktur. 10 n yı

kılmışbr. Sularla mahııu kalan köyler hal
kına ekmek ve gaı daiıtıldı. 

lzmir'Je : 
Bergama mıntakasında sular Yulyetinl 

muhafaza etmektedir. Bergama - Soma yolu 
acıimıştır. İzmir • Berrama yolunun acıl • 
maaına çalıfılmaktadır. Foca'da Gedhı neb -
rlnin tatma11ndan Bajaruı .,.. Geren kOyle
rlnin 8000 dekar pamuk tarlan ıu altında 
kalmıftır. Menemen'de ıular yükselmekte de
vam etmektedir. Menemen - Emlr!lem ara -
sındald toııayı ıu kapladıtından mllnalı:ale 

durmuftur. Menemen - Emlr!lem demiryo
lunun 80 - 87 lncl kilometresindeki kısmı 

tamamen su altındadır. Menemen, BmfrAlem 
ve Değlrmendere'de baıı evlere ıu girdiğin
den eYler, tahliye ettirUmfştlr. Evellı:i gttn 

lt&JTa'da bir mahal, 10 a.L - ltalyan fımlr'den Ce•me'ye gitmekte olan bir otobtıı 
ndalan 111Duml karargAhınm ıoa numaralı Tatarderesinden geçmekte iken denilmiştir. 
tebllih Bhıgul hududu mıntakaaında Bar • İsmtr .,.. Bayındır'da bir n yıkılmıştır. Eğrl
clla etrafında topçu faaliyeti deT&m etmek- göJ meYkilndeld Bakır Clll'I köprüstl o mm
tedir. Jıfflltahkem hatlanmıza 1aklatınalr te- takada biriken sularm alı:masma lı:lfl ıelme
lebbtldncle bulunan makineli ktlçtllr ingillı dilinden 1Ular fOl&Yl lstll& etmlftlr. Sular 
IDtlfreııelerl geri pttıkürtlllmllftdr. Blriblrl - burada ı,ıs metre derinlljlııde 4ı metre ge • 

Dl ~p eden taarruı hareketleri anaaındl nlflllfnde bir nehir halini almıf .,.. CJO met • 
tanarelerlmls ufak çapta bombalar ,.tnnş rellk tosayı tamamen ıölı:llp atmıfbr. Sular 
Ye dtlfmamn malı:lneU mtıfreselerlne mitral- tonnın sevlyeslnden ı,ıs metreye kadar yttk
J'&ı atefl açmıştır. Bir çok makineli vesait selmektedlr. Bergama - Kınık - Soma ıoıa
lıuara uvatılmıt n tahrip edilmiştir. sının bir lı:UoınetreUk kısmının üserinden ıu-

Glaralnıb auntalı:asında düşmanın bir ta- lar geçmektedir. Bergama • Dikili şoaaaı ü
&nun prl ptlskürtttlrntıştür. fnsilfıler 1111- serinden de ıular geçmekte be de aeyrisefere 
lerlınilden bir kaçını bombardıman etmişler mll!ll bulunmamaktadır. Menemen'de Gedla 
lee ele huar Joktur. nehri mütemadiyen yükselmekte •e yükse • 

Yııaaa eepheıdnde dUtınan menU mahi • lifi 1&&tte " • 1 santlıhetreyt bulmaktadır. 
rette l:ıuı harek&ta tetebbllı etmtı be de ağır En dyade IU bukınma maruı bulunan Mu • 
la71~ prl pflsk1lrtllm1l~r. ..bey köyfi tahliye ettlrUmlşÜr. Dikili'de 

lıd ••- Candarlı ovaaında Grand Ye Bon11 çlftlilı:le-
....,nun bombardıman .,.. ..,. tetekklll-

lerl llman talntma. ı.tlhlı:Amlara ve lrıtaata rinden sular cekUı~IJe baflamıftır. Bakır • 
laarruı etmı,ıerd\r DUıtmanın bir denlı fls- çayı alsında bulunan .. mrtlk muhafaıa era
ı1l olan Pttvnr. de taarruA uğramıştır b moHlrle Candarb'ya nakledilmiştir. Kuru
Bombardıman tayyArelertnln hUcum1ı neti - ~aova, Ertutrul. Kaymalı:amb, Emirli, Mes
eeslııde ıanıpnlu cıknııt. liman talnb ye rftll. Balabllfllı Ye Ödemi• merkeal 8Ya ara
malsemeet " ltnıanda bulunan bir .apur ha- mi tamamen ıu altında balunmalrtaCbr. n-
1&ra utramıttır. re kuuında 182 dekar bujday, 187 dekar 

Avlun1a'da bahriyenin haYa daft bataıı- arpa. llO dekar balı:la hasara utraaufbr. Ay
~.ılan din il Ukk&nunda dltınanm bir bom- nca lıfendera'la tatmumdaıı 'ftre'Din Mab • 
batdıman tafyareslnl aleYler içinde dQf11r. matlar o1'&11Jlda 900 dekar mesra arasl sa • 
mltlerdlr. rar ı&rmtlftlr. 
-- b Dlln kap-1ı olduiuna bDdlrdlilmla Ber • 
-"'flllalllD lr moauna htlcum edea aır-

C!I ~rlmls. ~ ta,nare dtlftlrllltl'1er lama • Kınık - Soma TOiu acıhnıfbr. Gedl-
dir sin yentden lllO ıantlml balan Jilksellfl J1 • 

Deatı .ıadtamlanmıı Is~ edilmeden ,..... 
nan "" A"'8natlıtk ııahill..,nncte:kl düşman te- den uçarak rts&ıeler n birkaç bcnnba at 
ıduhnt cln-.nb bil' bom arclımana tlbl tut- nııtlardır. 
mUflar Ye -.rfh tahribat husultt p_t:lrmlfler Sivillere alt blrk~ bbıap 18abetler ol 
dl~ edl a. iri AfııU.aı muftut' y ldll abn•t. lıılrbc kiti de ya 

.,.r ---r•aa lrqde deler mlhllD bir ralanaufbl'. 
" lıldlse olmaallbJo. .AtlaDtlk'tıe faallJ'ett,e (Qlhaua denlsaltı-
kı 19 80 illdrlmm ........... ~ ıanm.la blll bk lqQls lloabaıdmMia 

al c1alp IMıllade lratoll ....,.... lltla • r...... dillll'llıtlltlı· Dı'-

dDda ~ ........... ~ .. -
lllmlftlr. 

G6rJn laeyelan nnntakamJalıi 
euler tahliye ettirilecelı 

Kanin TIIAyetlnden al&kalı makamlara 
gelen malılmata söre Gördea'te seçen tene 
baflıyan heyel&n bu defa 1&1- 1•urlar 
netlceılnde yeniden tellrlnl sösterm!Te bat
Jamıştır. Yatmurlanır tealrlJle Xumcayı ı
serlnde bulunan 180 - 100 metrelik bflytl)r 
lı:öprll yıkılmıştır. Manin yallllji heyelan n
hasmda bulunan hallı:ın emin yerlere 1erlet
tirilmeal için Gördea lı:aymakamlıtuıa emir 
vermiştir. 

lzmir lıaoalisimle yağmur dindi 
İzmir, 80 LL - Gllrılerdenberl devam 

eden :ratmur durm111tur. DllD hava J'&tıl
sız geçmiş bugün de güneş açmıştır. Muh -
telif yerlerdeki IUl&rıD ııevlyesl alçalmak.
tadır. Fakat Maıılaa datlarındall ovaya 
inen sular ılddettDl muhafaza etmektedir. 
Bu ovada 14 kadar köy suların lattlbııı& 

mlnız bulunmaktadır. Bu köylerdeki hal· 
ka sandallarla yiyecek gönderllmektedlr. 
Yalmz Bergama - Soma yolu açılmıttır. 

Menemen merkezlne hücum. eden ırular çe
kllmtı tehlike azalmııtır. Menemen - E -
mlralem arasındaki demiryolu elln au al
tındadır. 

lzmir'de ve Bayındır'da birer ev çök· 
mUştür. Nllfusçasayiat olmamııtır. 

İzmlr'den Çeıme'ye gitmekte olan oto
blla Tatar deresinde suların ıiddetll cere
yanından dolayı devrilmipe de içindeki 
yolcularla poata çantaaı kurtarılmııtır. 

Birleşik Devletler 
Reisinin nutku 

(Baısı 1 inci sayfada) 
ıöriit ve dütünüt tarzıdır." Ras
velt, Amerika'nın bilfiil harbe mü
dahale.U.in i.tenmemit oldufuna 
zitrederek demiıtir ki: °Kendile • 
rini miidafaa için mücadele eden 
devletler bizden, tayyare, tank, top 
ve tilep ietiyoırlar. Remıen bildiri
rim ki ba,kalarnun batma gelen 
harp feliıketleri ile can çekiflllele
rinden kendinizi ve çocuklarmJzı 
konmıak içia bu ail&hlardaa, lüzu
mu kadar ve ki.fi süratle, bu mil • 
Jetlere vermemiz li.z~" 

Devlet reisi lngiltere'ye yardım 
meaeleanin bir hiaaiyat defil, uke
ri mütehaaaıalarm hükümlerine da
fanan bir he.ap, bir realiet aakeri 
sİ)'aaet meıeleai olduiunu söyledik
ten, Ye, ziraat, matbaa, dikit ma
kineleri, aaat, otomobil, ve loko
motif üzerinde çalıtan iıçilerin, 
timdi, fiıekler, bombalar, ol;üaler, 
tabanca ve tanklar imal ettikleri
ni ilave ettikten 90ma inıiliz za
ferine İymanını ilin etmittirı "Mih
ver devletlerinin bu harbi kasana· 
IDIJ'acaklarma inanıyonmı. Ba iy
mam en 90D ve en iyi haberlere 
dayabmaktadır. Bozgunculuk içia 
elimizde hiç bir mberet mevcut 
deiildir.'' 

Hiç fiiphe yok Jd m.mzlerle bir· 
likte harbeden milletler, dünden -
beri, arilala.rmcla, kendilerini asla 
terketmiyecek olan bir muazzam 
kudretin bulanmakta oldufunu 
-daha yakından hi ... tmekteclitler • 
Aksi cephede iae, bu harbi kazan
mak için lngiltere ile birlikte Ame
rika'yı dahi yenmek lbım.geldiii 
fikri, bir ki.hm tesiri yaJJacaktır. 
Çünkü bu nutuk, Anclo-ealuon te
a&nüdüne, bir yardan meaeleainin 
~ üatiinde, bir mukaddeı"at biri~ 
ği davan tümul ve ehemiyetini 
vermektedir. Ruzvelt'in nutku, in
ıilizlerle müttefikleri iıçin, hatıra• 
11 uzun müddet anatul1111117acak o
lan pek Ju,metli bir yılbatı becli
yeai hülcmüne ıeçecektir. 

Demokruinin ailü ve ınihim
mat fabrikalıiım kabl.il eden, ve 
tıpkı harp içinde İmİf ıibi, o kuvet 
ve azimle çalıpnaia karar veren 
Amerika., kimae tarafmclaa hafifae· 
necek bir kudret telakki edilemez. 
Bu kudret, lnliltwe ile müttefiki• 
rinia yenilmez olan harp iracleü 
ile, timdi, daha kati ve tam birlet
mit oluyor. 

F alila Rılla AT AY 

lstanbul dağctlan 
Uludağ yolun4a 

Bursa; (Huaul) - Yılbatı tatilindea is
tifade etmek her• letubul Datcılık b
Hlblln• menne İıtorcalarclaıı Uk kafil• Jnı.. 
da tthrfnık• aelmlttlr. ıatanbul 4aia1atı 
ba cece:ri Çellkpalaa'ta s9'ireceld• T• 

7&nll nbah Uladai'a hareket ederek onc1a 
birkaç sin btacaklarcltr. 

lıtanbul datcdarmdan ikinci kafile Bnl· 
mllzdeld hafta içinde Buna•n ıelerek kur· 
ban b97ramı tatiHııi Ulaclai'da seçirmek 
bere Uludat'a çıbcakUt. Bqlln ıelui • 
misdeıı de bir ka:nk:çı paba Uladat'ı sı
kacaktır. AJnca Anka• .,. !etu1aal'daa 
idaferlt Tlrlr .. eaı.W -- lftlPlan 
...... UWai ............... 
bltlli ""111' ....... elllalldtdlr. 

Do~ent Dol:tor VeliJr. Va...J AJr.aıı bal:teriyolo/i liboratuvanııda miJr.rop •e.t.rJr.n.. 

1 SEROMLARLA MİKROPLARIN MEYDAN MUHAREBESi y APTIXLAB.I SAHA 

E SKİDENBERİ bizim kötil 
huylarımızdan biri de kendi

mbl qağı görmekti. Memleketi
mizde muhtelif çeıit mallar yapılır· 
ken. Avr"pa'dan gelen öte beriye 
rağbet gösterenlerimis bulunurdu. 
Kendi yaptığımız itleri hiçe sayıp, 
dııarıda yapılan ve bunlarla kıyaa 
edilemiyecek kadar ufak olan 
19ylere, IUzumsuz Ye çok defa slnlr
lendirh~i bir hayranlık gösterirdik. 
Teıekkür olunur ki, son senelerden· 
beri, kendi benliğimizi idrik etmit 
ve bu kötü huydan vu geçmit bulu
nuyoruz. Bu mukaddemeyi yap
maktan maksadım, size bir tilrk pro· 
fesörüniin çiçek qısı saha11nda 
yaptığı bir icadı tanıtmak içindir: 
Hıfzıssıhha Enstitüsünde hazırla
nan çiçek aııları cam tüplere Bur
sa mebusu Prof. Dr. B. Refik Gü
ran'ın icat ettiği kremayerli bir tu
lumba vaııtaaiyle doldurulmakta
dır. Anlatınca göreceksiniz ki, bu 
tulumba Kolomb'un yumurtası ka
dar basittir. Fakat bunu diltünmek 
ve yapmak li.zımdı ... 

Reılmde göreceğiniz gibi, tulum
banın camdan fanosunun içinde, a. 
ıının konulacağı tüpler ve mayi ha
linde aıı vardır. öoceden bopltıl
mıı olan hava, tekrar verilince, bu
nun tazyıkiyle aıı derhal kolayca 
tUpler.e doln:ıaktadır. İri olaıı bu 
tüplerin muhteviyatı beı - on bet 
ldıiye kifayet edecek miktardadır. 
Çiçek aıııı imtl edildikten ıonra 
altı ay dayanmakta, sonradan bayat
lıyarak tesirini kaybetmektedir. En• 
titiide hazırlanan aıılar, büyük 
frijiderler içinde saklanıyor ve her 
talep geldikçe, muntazam ambal&j
lar içinde derhal aevkediliyor. 

MiKROPLARA 

ET ŞUYU 
•• • 4 

ÇİÇEK &fiil ihzarı için kutlanı· 
lan danalar Çukurova'da ye

tittirilmektedir. Muayyen bir takım 
vasıfları haiz olması icabeden bu da
naların vaaatt sikletleri 135 kilodur. 
Bunlar, hastalıklı taraflarına yat
mamaları, sinek ve ıairenin tema
siyle kirlenmemeleri için daimi bir 
kontrol altındadırlar. ÇünkU çiçek 
virüsünü öldürmemek için. temizli
ii temin etmek üzere hiç bir anti
septik madde kullanılamadığı gibi, 
sinekle~i imha için flit dahi kul
lanmak itnkinsızdır. Hayvanların 

hararet dereceleri 'de daim! bir kon
trol altındadır. Bunlar bir hasta gi
bi itina görürler. Hayvanlarda nor
mal hararet derecesinin 38 olduğunu 
da bu vesile ile bydedelim. İnsan
lar ateılerlnin bu kadar yükseldiği
ni glSrselerdi merak ederlerdi. .. 

Bu "çiçek imtihaın., ndan çıkan 
hayvanlar, Uzerlerindl"!ki yaralar yu-

içek Aşısı· 
tüplere bir türk doktoru 
tarafından icat edilen 

tulumbayla dolduruluyor 
EnstitaJe beher tapa iki Jolar hesabiyle 

mua-ızam bir mikrop serveti var ! 

r:--Yazan 

1 )amin TiRYAKiOGLU 
karıda da izah ettitlmlı pkilde A
zuııp alındıktan sonra lresillr ve •e
rem ve sair hastalıklara tutulmamıı 
olduktan anlqılır, .ancak kesilen 
hayvanların etleri mikropları besle
mek- içi.a..et suyu ve gı4al. madde~ 
lan pepton imalinde kullanılır. O • .,. 
man alınan virüslerle aıı yapılır. Ni
tekim, birer oda kadar büyük olan 
frijiderlerde damacanalar dolusu et 
suyu gördilk. Esasen danalara da
ha çiçek hastalıp aıılanmadan CSn
ce de tüberkülin yapılıp bunlar 21 
gün müphede albnda kaldıktan 
aonra haıtalanmağa .. mUaaaden aıa.
biliyorlar. Her dana il.zerinde, sağ
Jığında, hastalıiı esnasında ve auı
münden sonra yapılan miiphede
ler, muntazam dosyalar içinde ıak
lanıyor ... 

MiKROBUN DVŞMANI : 

IŞIK -
TAVŞANLAR gene kartımıza 

çıktı: danalara, hastalık qıla
mak için kullanılan virilıler, tesir
leri hakkında fikir edinilmek il.ze
re, on binde bir, yüz binde bir ve 
milyonda bir nisbetlerinde tavpn· 
Iara da aııianmıı. Her tavpnın ü
zerinde, virüs nisbetinin derecesi
ne göre bilyük, orta ve ufak boy
da yaralar var. Tavpnlardan birisi
nin gözü de kör: çUnldi göze de 
mikrop qılanmıt- Sırası getmiıken. 
çiçek apıımn gözde muafiyet te
min etmediğini ve virils'iln tema
siyle ~ö.zün kar olduğunu da illve 
edelim. 

Enstitüde hazırlanan bütün qı ve 
ıeromlar ve diğer bütün istibaallt, 
hususi bir serviste kontrol edildik. 

ten sonra ıevkolunur ve piyuaya 
çıkarılır. Seromlar hlç el delmeden 
huırlanmakta bosul!!Wftl!Jan lçin ele 
frijlderlerde aaklanmaktadır. lıık 
mikropların dilpnam olduğu için. 
mikrop kUltUrlerlnln bulunduktan 
yerler ekseriya karanlıktır. Ap ft 
aerom muhafuuına mahıua friji
derlerden "çoiunun. buıünlerde ı.. 
lebin artımı olmalı dotayıslyl .. 
"tenha,, olduğunu g8rdük. 
Hıfzı11ıhha Enstitüsünün göm

lek, havlu ve aaireyi yıkamak için 
bir çamqırhaiıesi,. kıhlan &letlerl 
tamiı. camdan, tahtadan ve uireden 
ambaı.j malzemesini imll için ele 
milkemmel bir atölyesi var. BiJhat. 
aa bu atölyede her türlü itler mr,. 
kinelerle çabucak yapılmakta4ır. 

MiKROPLAR 

PARA DA EDiYOR 

B AKTERİYOLOJt 11borat11-
vanna girdiğimiz zaman, ura 

aıra tüpler gene kufıımia çıktı. 
Bunlarda, memleketin muhtelif yer
lerinden gönderilmit ~ ve dl .. 
ğer marul maddeler var. Frenci. 
ııtma ve diğer haatalıklann ne cle
recede yayılmıı olduklannı anı. 
mak için yapılan taramalarda muh
-telif kimselerden alınan kanlar bu 
laboratuvar tarafından tahlil olu
narak neticeler bunların cönderll
dikleri yerlere bildirilmektedir. Ay. 
n bir yerde muazzam bir mikrop 
kolleksiyonu gördük. Çoculdup 
muzdanberi mikroplarla mücadele 
etmek icabettiği bize telkin olun
muıtur. Halbuki Hıfzıssıhha Enati
tiiail bu mikropları tiirlit itinalarla 
ıtok halinde saklamakta, hutane
Ierden veya diğer yerlerden her 
hangi bir tetkik için ıu veya bu 
hastalığın mikrobu iıtondiği AmaD 

hemen göndermektedir. 
Mikropların para ettiğini de gene 

bu laboratuvarda öğrendik: bir tüp 
~~krobun Amerika'daki kıymetinin 
ıkı dolat olduğunu biliyor muydu
nuz? Ettafımı.zda, bu hesaba göre. 
muuam bir servet var. Eaasen bu 
mikroplar .. damızlık,, makamın"-. 
üretilmek için kUllanılıyor. lliJc. 
roplann azami itina gördüklerini 
yukarıda da söylemittim. Enatitl 
her mikrobun .. nabzına göre ıerbet.. 
vermekte, bunların biyolojik vasıf· 
tarını tayin için de tekerler kullan• 
maktadır. Mikroplann #fmisi gli
kozu, kimisi de batka her hangi bir 
tekerli maddeyi tercih ediyor_ 

~am - Hindiçini 
hududunR çarpışma 

Bangkok, 10 a.a. Rlr Siyam tebllA 
Hlndlçlnl hududunda franııu: v~ Si anı lata
lara arasındJdd ,eni• mlkvıwt ınuha.rebelet 
tereyan ettljtnl bildirmektedir. 

Franauludan esir Ye harp Jeyaaımı .ıua • 
tmttır • 
~ CUlarteai •bala Ms ....... Y 

.........., Vleatlamıe'cla -. .......... ................... ,---. 
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Ruzvelt'e göre 

Mihver 
tabancayı 

AMERIKANIN ALNINA . 
dayamıştır 

Amerika cümhurrelsl (Ok 

mühim bir nutuk söyledi 

... 1 '""' """'""' 1anm aon harp çukunınllll dıımda tutmak· 

tir •• 
B. Rusvelt, MSı:lerlne töyle devam et • 

mlıtlr ı 
• Amerikan m!Uetl, 1933 bu!ıranmı rea

lizm ile kartı koymuştur. Bu 7eni bubra· 

na, milletimizin emniyetine kartı bu teh· 

dide de, ayn.1 ceaaret ve ayni realizm ile 
karıı koyalım. Jameı .. Town ve Plymouth
rock'danberl, Amerikan medeniyeti, hiçbir 
saman bugünkü kadar teh!ike altında kal

mam11tır." 

Üçüzlü anla.pna 
B. Ruzvelt, bundan ıonra, •7 eylül 1940 

Berlin anlaımaıından bahıetmlıtir : 
" Bu tarihte, demiıtlr, Url Avrupalı ve 

bir Aıyalı millet, Amerika Blrleılk De•· 
Jetleri bu üç milletin ıeuiılemeıl procr•· 
mına engel olur •e yahut bu ıenitlemeli 
bloke ederşc, Amerika Birlqlk Devletle-

rine kar11 birlikte barıketı seçmek tehdidi 

ile, birleşmişlerdir. 
" Avrupa'ya hlkim naztler, yalnız Al • 

manya'da bayata ve 
0

flkirlere btikmetmek 
değil, fakat Avrupa'nın heyeti umumlyeel
ni r!metmek ve o zaman dünyanm ceri ka
tan kııımlarına da hikim olmak üzere Av· 
rupa'nın celirlerini kullanmak nlyetlnde 
oWuklarını ıarih surette anlatmıılardır. 

ledller. Vakla ı.tç11k bir elı:alllJ'otln hattl 
hareketini bildiren bir telaraf da ılmıı bu· 
llllln1orum. Bu okalllJ'et, haatahtm me• • 
cndl1etlnl kalben b!ldlt! baldo no bllllD 
allrmelr, DO do bundan boboedilmeıin! !ıit

mek ilt!1on kü,ük bir okalliJ'ett!r. Bu tel
sral ııö1lo diyordu : ( Rica ederim B01 
rolı, hakikatleri ıö1llyerek b!ı! korkut • 
DllJ'ınJL ) 

" Açıkca 1'1 ıarih bir ıurette aöyliyece
t!m ki, bblm için bir tehlike mneuttur n 

almmııtır. Bu milletlerin akil.Jeti, biıe, naa 
ıl tabancJıının namluıu karıııında yııa • 
manm ne de~ek oldui:unu bildiriyor. 

demekte tereddüt edecek mi 1 

En büyük diinya aulhu 

rikan milletinin büyük ekıeri,, eti, çizdiılim 
yolun hal için en az tehlikeyi ve istikbal 
için en büyük dünya sulhu ümidini ihtiva 
eden. yolu teşkil ettiii Uzeriilde müttefik
tir. 

dır. Naziler, bütün ırkların kendi ırkları • 
nın madGnu oiduıtunu ve binnetice bütün 
ırklara emredebilecek.lerini aöylilyorlar. 

dur ki, bizim yarım küremizin geniı celir
leri, bütün dünyanın en ziyade cazip gani~ 
metini tetlcll etmektedir. ,, 

B. Ruzvelt, ıözlerine ıöyle devam 
Sizlere, Hitler'in, son defa, nazilerin de- ·mittir : 

mokrat dünya ile hiçbir zaman uzla1amı7a- " tnkir kabul etı:nlyen şu hakikata 
caK:ıru söylemi1 olduğunu hatırlatırım. Baı. 
ka kelimelerle bu, mihverin, kendi bUkU • 
met felıefeıi ile bizim hilkUmet felıefe .. 
miz arasında nihai bir sulh olmıyacatını 

ilin etmeıi demektir. ,. 
B. Ruzvelt, burada eözlerine ıöyle de•am 

etrni.ştir : 
")f"ntıkt btr surette -.e katlyetle fU el

bet teyit olunabillrl iti, mlltecıviz memle· 
ketlerin dünyaya hükmetmek Ye dilnyıyı 

fethetmek huıuırundı her tU.rltl dU.ıilnceleri 
terkettiklerine dair ıırih niyetlerinin ıö -
zil.iteceği gün ceJinciye kadar, Amerika Bir 
leı!k Devletlerinin aulh aöılerinl teıvik 

etmeıi için hiçbir hakkı yoktur ve bu hı· 
btıte hiçbir ıebep mevcut delildir. " 

• Htlriyete karıı birleımiı kuvetler, A
merikan ıahlUerlnden uzakta tutulmakta -
dır. Bu kuvetler, ins'Uizler, runınhlar ve 
rlmed!lmlı memleketlerden kaçan ukerler 
tarafından abluka halinde tutulmakta, di. 
l:er taraftan Japonlara karıı dı çinliler baı
b büyük bir müdafaayı c!r!ımiı bulun -
maktadır. 

Amerika dlfl harpler ve Amerika 
" Bazı amerilr.ahlar, Avrupa'da ve Aıya

daki harplerin bizleri allkadar etmedil:ini 
aanıyorlar, halbuki Avrupa ve Aıya'dıki 
harpleri çıkaranların bhdın yanm küremlıe 
aötUren okyanos1arın kontrolUntt elde et
memeleri, bizim için en hayati bir meıele-

7i teşkil eder ... 
B. Ruzvelt burada (Monreo) lı:aideılni 

bahiı mevzuu etmiı ve milteaklben demlı-
tir ki : 

"' Amerika Birle1ik Devletleri lle lnıil
tere arasında, her ihtilifı ıuJh 7oluyle hll· 

cöz-

çok memleketleri yıkmıt, boımuı, kemir
mi1 olan fena kuvetler, ıimdiden kapıları-
mrzın iç tarafında bulunuyorlar. Bunların 

gizli mümessilleri, memleketimizde ve 
komıu memleketlerde faaliyettedirler. Bu 
ilti1aıtÇ1ların bir tek hedefi vardır ve bu 
da milletimizi biribirine muhasım cnıplara 
ayırmak, birliğimizi bozmak ve mUdafaa 
azmimizi yıkmaktır. Bazı amerikaldar var. 

ki, bunlar, aynen nızilerin lıtedlkleri va-
zifeyi a:örerek bu libi ıjanJara yardım et
mektedirler. Ve bu amerlkahlardan birkaçı 
diyor ki, "biz mihver devletlerinin dostu 
ve ıerilr:i olmalı " fmiıiı ve u onlarm dik
tatörftık U!!ullerlnl taklit etmell'" lmı,ız. 

Fakat tecrUbe !abat etmiıtir ki, biç kimıe 
naıileri teıkin edemez. Hiçbir insan kap. 
lanı ehlilettlremez ve kaplanı ok11yırak 

onu küçük kedi kadar mün!ı yapamu. Oad. 
darlık karııımda teakln, yanım bombaıı 

kartıımda mantık bahlı mevzuu olmaz. Şu. 
nu blliyoruz lr:i, milletler ancak tam teıli
mtyet bahaıma, nııllerle sulh elde edebt.
lirler. HattJ !talyan millet! dab! naz!lerln 
cilrllm ıer!k! olmak mecburiyetinde kal • 
mııtır ve bugiln italyan milleti bizzat ken
'liıinin nazi müttefikleri tarafından hansi 
yakın istikbalde öllinciye kadar ııkılıcai;ı-

n.ı: bilmemektedir. 

Teskin taraftarlarının fikri 
" Teıkin taraftarı amerikahlar, Çekoe 

lovakyı'nın, Avuıturya'nın, Polonya'nın, 

Norveç'in, Belçika'nın, Hollanda'nın, Da -
nlnıArkA'nın ve Frnnan'nın akıhetlerlnin 

teşkil ettiği ikazı nazarı dikkate almamak
tadırlar ve bu amr~ikalılar, siz(', nılhvrr her 

]edebilecek iki kom1u hiaıiyatı mevcuttur. halde kazanacaktır, Amerika Blrletik Dev. 
.. Hür bir İnciltere en kuvetU deniz letleri nlifuıunu dikte edilen bir ıulh tehl

lı:omşumuz kaldıkça, bizim bir hücumdan ne,lıtimll edebilir •e "mllzaktre edilen bir 
korkmamıza mahal bulunduğunu ıanan bir l ıulh., teımiye ettikleri bu ıulhten en faıla 
kimse acaba var mıdır l Mihver devletl~ri 

1 
faydalar elde edilebilir diyo,..lar. 

Okyanuslarda komıutarımız olurıa, blzım .. Bu ne budalıhktır l ... Kanun harici 
nhatta kalabiteceğimize ciddi ıurette inı-
nan kimse acaba var mıdır T 

ıı:anilerden mürekkep bir çete, ıiıin cem.ı· 
atlnizl urır ve yokeditmek tehdidi altında 

/ngiltere ezilirae canınızın kurtarılmaoı için ı!ıl bir c!ıye 
" Efer İngiltere ezilirse, mihver, Avru- vermeğe mecbur ederse, buna mtlza,kere e

p;ı'vı, Asya'yı, Afrika·yı, Avuıtralya'yı ve: dilen bir ıulb mu denir T Böyle bir ıulh, 
BUyUk Okyanusları kontrol edecektir. O za tarihte miıll ıörillmemiı muazzam ılllh .. 
man, mübaliğa11ız denilebilir ki, bizler, A- 1 la'nmı yarıtına ve en tahrip edici ticaret 
merika'd:l: hepimiz, gerek ekonomik ıahadı harbine ciden bir mütarekeden başka birıey 
gerek askeri ıahad1, alnımıza bir taban - 1 olmıyacaktır. 
canın hem de infilik kurşunları ile dolu bir 

Yeni nizam tabancanın namlusu dayanmış bir halde ya. 
ıayacağız. O zaman. bizim kendi yarım 

küremiz de dahil olduiu halde biltiln dün-
7an1n cebir kuveti tehditleriyle idare edil
diti yeni müthiş bir devreye cirmiı olaca
ğız. Ve böyle bir dünyada hayatta durabil
mek için, kendimizi, daimi ıurette, hıırp 

e'·ı,~om'.si esasına dayanan bir militarist 
t1ev1et hal:ne kalbetmemiı ıcabedecektir 

.. E·_,er O!c'tanuslarrn bili ~mniycı ifade 

• Nuilar, dünyada J'eDI bir nlumdaD 
baboediJ'Orlar, fakat •!binlerde düı!lndlik· 
leri ıey, en eıkl vı en fena ıeklindı bir n
lilm •o !at!bdat devridir. Çünkü bu •iran· 
lıkta hiçbir büri1eıe, hiçbir dine, hiçbir 
ümide yır 7oktur. 86ylı 1eni bir nlıam, 
beter ırkına tahakküm etmek ve beıeriyeti 
eıarec altına almak ~çln kuvetin ve hotbln
~ıtin l'il.:ıahk.l.r bir ittifakından baıka birıey 

ettiğini dü1tinenler vars~. onları derim ki.' i•~ild'r. 
bu Okyanuslar, yelkenliler devrinde oldu- u lnsiha milleti bu fena vı ıUnahklr it
i• kadar geniı detlldlr. Hattt buaün, biz, 1 tilılı:a karıı idi harp halindedir. Bizim 
Rlı.''iilc IWitany ı'ya .vnni tn;dltrrf'"yt: rıırr _ mUıtakbel ımnlyetimlı, büyük bir mlkya .. 
halesiı ıidip dönebilecek taJyarelıre ma. ta, bu nıucadelenln neUcealne hatlıdır. 
lik bulunuyoruz. • • Hll! •o latlkball nanrı d!klı:ato alarak. 

dolrudan dolruJ'I amerikan m!lletlne hl· 
Çıplak hakikat taben 111nu diyorum ki, mihTerln hUcum11-

B. Ruıvelt, &özlerine devam ederek de- na kartı kendilerini mttdıfıı eden millet .. 
ml~tir ki : ı terin mailO.biyetine muvafakat edecek mlh· 

" Bu son h:ıfta içi"dc. birçok kişi bana. verin ııferine mGti bir tarzda baı ei:ecek 
bu akpm vaziyetin vehameti hakkında bil· ' vı blllhırı baıkı bir harpte bizı hücum 
ıüı hakikatı tamcımiyJe çıplak bir avrette 
bildirmemi arzu ettlklerini söylediler vı 

kndiler! için de hakikati blltllD sııılalrb • 
lırlo dinleıuk .,-·ııı ırsu- lllıar ..,. 

ıırııııu bekliyecek yerde, ıimdiden mib .. 
verin bücumlamıı karp k-llerln! mlldı
fu ed• m!llotler~ mtlnbaret ı,1n ,apa • 
bllecotımıa boqoJ'i y_...ı,, Amerllıa Bir 

u 

Ruzvell'in nutku 
Amerika' da nasll 

tefsir ediliyor ! 

leılk Devletlerinin bu mücadeleye a:irmeıi 
ihtimllleri o kadar çok azalacaktır. Eter 
kendi kendimize karıı tamamiyle namus
klr daTranmalıı: istersek, takip edecel:lmiz 
her yolun bası muhataraları ihtiva ettlti· 
nl kabul eylemeklitlmiz llzımdır. Fakat 
ıuna !mınım var ki, mllletlmlıln bllJ'i!k 
ekıeriyetl benim teklif ıttiilm yolun ıim~ 
d!llk için on 11 muhataralı n &tideki dlln· 
1a eulhil için en 'ok ümitli yol olduluna 

kanidir. ,. 

Harp ve Amerika 
u Kendilerini mlidafaa için milcadele e

den Avrupa milletleri, bizim kendllerl için 
muharebe etmemizi istemiyor. Bu millet· 
ler, bizden, kendi hüriyetleri ve emniyet. 
leri için mücadelelerini mümkün kılacak 
tayyare, tank, top ve ıilep istiyorlar. Reı
men bildiririm ki, diğerlerinin ba1ına a:elen 
harp felllr:etlerinin ve can çekiımelerlntn 
ılı:ln ve çocuklarınızın baıına ıelmemeel 

için, bu ıillh1an, lüzumu kadar ve oldukça 
ıUratle, bu milletlere vermemiz llzımdır. 

Bozcuncular, çok ıeç demesinler. Hiçbir 
zaman çok geç olmıyacaktır ve yarın., ancak 
buıtlnden daha ıeç olacaktır, 

Mukarıemet kalesi 
" Aıkerlik bak.ımmdan, lnsiltere "' Brl

tanya imparatorlutu, buaiin dünya hlklmi· 
yetlnı k.arıı bir mukavemet lr:alea1 tetkll et.. 

mektedir. lnıilterı vı Britan7a impara • 
torluiu, insan şecaati tarihinde ebediyen 
yaşıyacak bir muharebe •eriyorlar. Bir A .. 
merikan ıefıri heyeti cönderilmeıi halı:knı .. 
da hiçbir talep mevcut dei;ildir. Amerikan 
hükümetinin herhan&i bir izaıı da bir A
merikan ıeferl heyeti göndermek huıuıun· 
da hiçbir nı1et taıımamaktaclır 

• Milli sl1llHllml8, harbi latlboof et
m-elıtedlr. Mi!U 11,aoetln hedefi harbi 
nemleket!miıdoa mak tntmaktadn Ame-

Ruzvell'ln nutku 
500 den fazla 

vet edi7orum. 

lanmıı lml.l olundukça, hükümetiniz, mil .. 

daf&& ekıperlerlyle blrltkte, bunlar(\an mJl
letin ,.. yarım kürenin müdafaa•ı için en 

tyt tarzda nuıl lıtlfa.de olun.acatını karar
lattıracaktır. Dııanya sönderllecek mlk -
dar ile dahilde kalacak mikdar hakkındaki 
karar, heyeti umumi7eıl ile aıkert ihtiyaç .. 
lanmız eıaıına söre almacaktır. 

Demokrıuinin te%gahlan ve 
labrikalan 

,. Biz, demokraıinln bilyilk tezglhlarmı 
ve mühimmat fabrikalannı teık.il edece .. 
Ilı. Bu, bb!m için, bizzat harp kadar c!d-
dl fevkalade bir vasiyettir. Aynen ıankl 
harpte lmiıiz ıibi, ayni azimle, ayni ıtlr -
atle vı ayni vatanperverlik hiııiyab Ue va
zifılerimiıı urılmamız llzımdu. İncil -
tere'J'e büyük maddi 10rdımdı bulunduk 
n !atikbalde daha büJ'i!k J'lrdımda buluna
cafıı. İn&iltere'ye yardım azminde hiçbir 
durcunluk vukua 1elm!7eeektlr. Hiçbir 
diktatör, diktatörlerin hiçbir kombinezonu 
bu aamlmizin tefılri Uı allkadar tehdit 
lerle bu umlmlli ıayıtlatamıT&Calı:tır. 

Mihrıer rıe harp 
.. Mihver devletlerinin bu harbi kaza • 

111m11ıcaklarına i.nanlyorum. Bu imanmı, 
en ıon Ye en iyi haberlere dayanmaktadır. 
Bosgunculuk için ellml&de hiç bir nıazeret 
mevcut ddildir. Umit için 'ok 11! ıebep. 
ler vardır. Derin ıarette eminim ki, buıtın 
amerikan milleti, demokraıi imanımıza kar 
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mezarhğı 

Ankara Ticaret 
dası Riyasetinden 

açıhyor 

ve Sanayi O. 

tarafından bugün da!renıde tmzalandığlnı 
ve mumalleyhtn şahıs ve hllviyetl dalrem
ce marul bulunduğunu tasdik ederim. Btn 
dokuz yUz kırk Bfoocsl blrlnclkA.nun ayının 
yirmi sekizinci günU. 28 birlnctkAnun 194'0 

Umumi No. 4:503 hususi No. 4/137 
24.12.1940 tarihli işbu mukavelename &1-
tınd&ki imzanın mukavelenamede yuılı 

ıUrekAda.n !tlhal İzmlrde bulunan ve İz -
mirde Atatürk caddesinde 363 numarada 
oturan Mehmet Şevki oğlu Yusuf Ha.ra.o
çı ·nın olup yanımda bizzat vaı:eyledlğinl 

ve zat ve hUvlyeti bence marul bulundu -
ğtınu tasdik ederim. Bin dokuz yU& k.ırk 

senesi birinclktınun ayının yirmi dördllıı-

cU salı günil. K. AÔ: 24.12.1940 
İstanbul ı.ct noteri 

Bin dokuz ytıs kırk •enest blrtncikbua 
ayının yirmi yedtncı günU tarthlt bu ı ... 
sthname altındaki imza Dahıa ve hUvly.U 
dairece maruf (AbdullA.h Haraççı) D1ll oı. 
duğu tasdik kılındı. Bin dokuz ylls Jar1r 
seneıJl blr!nctklnun ayın1n yitın1 yediJlol 
gUnü. 27. blrlnclkllııu.n 1940 

MAHKEMELER 
Ao.kara İkinci Asliye Hukuk. llAkimlij:ln-

den ı 

me eylediği ihtara nıüstcnit botıınma dA.vau 
üzerine adrf's Ye iknmetgAhını&ın meçhul ol
ruaın dolayısly)e l!ltlrla sureti Ue mahkeme 
gUnü 1 O ıı:ün nıüdılt·tle ve gaıetelerle Uln .., 
dlldiğl halde 27-12-940 cuuıa g11ntt eut t da 
mahkeıneye ıelmedl,tinla gibi muudd.ak bil' 
Tekll de göndermrdl~inl&dcn dlYaa Tekili .. 
nln talebiyle hakkınıada gıyap karan lttlhu 
ve gıyap kararının Ankara'da Ulu " Tnl>
ıon'da Yenlyol ga&etelerlyle •e bir Dtllh ... 
nın da mahkeme dlvanh•nealne talik IUN • 

tlyle on gün müddetle ll&nına Te mı&hlreaa.

nln 940-674. ıayılı ihtar dosyaeının eelbln• ft 

dAvacı Tekili tarııfınd&.n tahlt llıteal lbru ve. 
şahitlerine dAveUyeler ~ıkanlmuına ve ı.tt

mı\larına ve durufmanın da 2T-l-84ı1 p......
tesl ıaat 9 a tallkına mahkemece karar T• • .. 
rihni' oldu,.undan bermuclbl karar mu • 
kl'\r ~ün ve ıaatte Ankara 2. d ulb'e ha • 
kuk mahkeme11lnde blr.ıat bulunmıanıs ,.. 7.,. 
hut muıadcla.k bir -.~ktl göndermenla akil 

gıyap lı:ararı makauıına kaim olmak U&ere 

uııuliln 142 el uıaddt"sine tevfikan Uln olu .. ' 
nur. 5211 

Menin Sulh Hukuk Mahkemeatnden: 
Merılnln Bahçe mahalleılnde oturaa 

Alt kızı Emine Türkoğlu tarafından Kel -
kit Muruhum ~köyünde oturan :Mehmet of
lu Mustafa Geneli aleyhine açılan 96 Ura 
alacak dAvaaının yapılan muhakemesinde 
müddeaaleyhin kayıp olınaaı huebiyle 
llAnen kayıp karan tebllt edtlmlı olmut
na aynı hükmün dAvacı tddlaatnı l•bat için 
mUddeaaleyhe yemin teklif etmlı olduğun
dan dft.vact tarafından teklif olunan yeml· 
n1 kabul ve eda etmek Uzere duruomanın 
bırakıldıfı 10. 2. 941 gUnU ııaat dokuzda 
Mersin au1h hukuk mahkemealne gelmedlll 
surette usulün 337 inci madd.eBl muclbtn-
ce yeminden kaçmıo ve yemin edecefl va.
kalan Babtt olmuı aa.yılmaaına karar v• 
rllecett tlllıı olunur. 112111 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Sterilizasyon cihazları 
alınacak 

llcllli ticaretin 822 numaraında mll
HCCel olan Haraççı Kardeıler t. KA.n.1, Yu
suf, AbdullAh kollek~ ılrkeUntn Ankara 
YO İBWıbulda bulunan ıubelerl:yle birlik -
te 81.12.940 tarihinden itibaren feshedildi· 
tini ııAtık İzmir 2.oı noterinin 2U2.940 glln 
vı wnwn1 '-603 Ti buaual 4/137 va Anka
ra birinci noterinin 28.12.940 ırlln ve H8S. 
oayılartylı mu.eaddak feshi flrket mukave
ıulnin vaki olan talebe mebni dairede 

Devlet Demlryollan Sa.. Al. Ko. dan: 
.Muhammen bedeli 22.500 (yirmi iki blD 

beı yUz Ura olan sterilizasyon cihazları ve 
teferruatı 17 oubat 1941 puarteal gUnU 

ma.bfu.1 vH&lke müatenlden 80.12.9f0 tarı- B&at 15.30 da kapalı zarf UBUllyh Anka,.. 
rada idare binasında satın alınacaktır. ıı tehdidin önüne seçmek için bütün mtida- binde teacll edildi.ti ve feahi mukavele ıu

faa malzemeleri iıtihd.limiıi arttırmak: U- retinin &1atıda ne{fredllmekte oldutu tıl.n 
rlka Blrleıik Devıetıerhıln ıillhlanmaıı ve zara hi&bir •aman yapmadıiı lr:adar muaz. olunur. 0214 
7oklujw:ıu hiııetmiyeceiimiz her 0111 ve .ıam bir pyret yapmaia azmetmiı bulun • 

Bu işe glrnıek lstiyenlertn (1687,50) bin 
altı yüz seksen yedl lira elli kurUJluk mu-

J"eıht ıtrket mukaveleai vak.kat teminat He kanunun tayin ettttt 
ı - A.Dk&r&da Kavaldıderede Güven ev- veeikaları ve tekliflertnl aynı gün aaat 

• Amerika Birlqlk Devletleri reiıl ııfa- leri 8 numarada oturan tuetUn KAıı1 Ha- 14,30 a kadar komtıyon relallğtne verme. 

her ton mühimmat ve iaıe maddesinin cep- maktadır. 
belerde bulunan müdalilero ,ardım için 
ıönderUmeıl, demokrııinin dünya blkimi- tiyle ıizlerdcn b11 milli pyretl talep edi ~ racçı lerl ıa.zımdır. 
1etlne karıı milcadeleaine bilJ'ük teıebblla
te 1ardım etmektedir ve daha bü111k tqeb
blllıte )'ardım etmelidir. lsveç'ln, Ruııyanın 
ve Almınyı'n komıu diler memleketlerin 
mihver memleketlerine her cün çelik, mı~ 
den, petrol ve diler harp malzemeıi cön
dermeıi naıd bitaraflıi:a muhalif detiln, 
bizim de böyle hareket etmemiz bita .. 
raflığa, muhalif deiildlr. lncilterı'ye 

yardım, bir hiıılyat meıelesi delil, fakat 
askeri mlltobuaıalarmııım mütal1ıılarma 

daJ'Ullrık bir realist aakerl ıl1a1et mue
l11ld!r. 

Dahili İfler 
B. Rll"f'elt, blllhare dahili itlerden bah

ıederek tazlerine f67le devam etmiıtlr : 
u HilkUmeı vatand•ıların ekonomik re

fahını blmaJ'ed•n ba!i kalmı1acaktır. Fa
kat millet, müdafaa endUatrialnln STevler 
n lokavtlarla kcı!lmeden vu!feslno da -
nm edecell fikrindedir. Millet, lıçller!n 

vo patroDların, lllauma olan lnuımm ıa. 

B 2 - tamtrde AtatUrk caddesinde 868 nu- Şartnameler parasız olarak Ank.ara'da yorum. u mill! cayrt!ti sizlerden, ıevdiil .. 
marad& mukim Yuauf Haraççı. malzeme datreelnden. Haydarpqa'da te-

mi• ve hürmet cttil:imls ve hiı:metinde bu- 1 
8 - İat&nbulda BUyükada'da Nizam aellUm ve sevk eefltğlndC'n datıtıl&eaktır. 

lunmakla iftihar du7du(umuz bu millet a- 40 

dma talep ediyorum. Ve bu talepte bulu .. --------- - --- - -----
190001 1 k 190 

nurken. müı•erek ,.yretimi•in büyük mu- Muhtelif malzeme o ınaca 
•affaki7etle tetevvUç edeceğine mutlak bir 
imaııLı meıbO. olarak milletimizi ıahlt tu
tuyorum. " 

lrlantla rıe Okyanoa'taki adalar 
N"Yorlr, IO LL - B. Rıısveıt, nutkun

da· Avnıpa'da ı.ıtllya utrı>'&ıı mtlleUer. 
den balı.lederken İrlaııda baklrında demlf. 
Ur lcl: 

Alm:mya'ya daha )'akın d.tter tld )'erin 
Attıınt tahlil ediniz. Naziler kuandıtı 
takdirde İrlanda mukavemet edebilecek 
midir T HUr olmıyan bir Alem içinde 1r-
1anda'mn veya A.çoreB adalarının hUrlye -
tine hayret verici birer ıattına gibi mtlaa
maha ed.tlecok midir T Paalflk denizinde 
ileri Urakolumıı&dur diye Havat'yt dtı,U
nllyorus. Halbuld Aoonıı adalan Hava.l' -
daıı slJ'&do lahlllertm!M )'Üılldlr, 

D. D. Yollan Sa. Al. Ko. dun : 

Muhammen bedel, nıuvakkat teıninat ve clnıt aşnJıda yaulı 6 lhılf! mulıtrYlyatı nıııl

aeme, her lllte muhteviyatı ayrı ayn ihale edilme-lı: üacre ve kap11.lı :ıl\rf usulu ile 17 -

ıubat - 194.l paıarteıl günü aaat 15 de Ankara'da umum ı.~hdllrlUk binuında tophuıan 
merkes 9 uncu komlsyonlutunca ıatın alınacaktır. 

Bu lfe ,Srmek tıtiyenlerln muw&lı:kat temln•tlan ile birlikte kanunun tayin ettt,tt 
Yealkalan Ye tekUtlerln.1 aynı gUn aaat 14 de kııdar meıkO.r komlıyon reisliğine vernıele
rt llsımdır. 

Sartnanıeler parası• olarak Ankara'da mahıeme dafrealnden, 
lOm -.e teYlr te:nitfnden temin olunur. (8988) 

Liste Muhammen bedel 
No.11 

1 
2 

• • 
1 

• 

Malaemenln lıml 
Allb cerrahiye 
Fiailı: tedavi cihazları 
flutane edeTatı Orupı 1) 

• • ( Grupı 1) 

• • ( Grapı 1) 

• • 1 °""'' •> 

Lir. 
17.4~7,.'JO 

2.JJ7ti,OO 

6.866,~8 

lO.•n,ao 
1.100,00 

l.ffl,fl 

HRydarpaf.\'rll\ tf"ıel-

190!i9 

Muvnkkıtt ff'r dnat 
1.lrfL 

13 l l.ri6 
ıss,ta 

477 ,32 

78tl,94ı 

•ıı,ao 

168,ll• 
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MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Araba kotumu alınacak 
M. :M. VekAletl Sa. Al. Ko. daıı: 
Mevcut nUmunesine göre ~O adet çift 

araba koı:ıumlyle 100 adet aaka .ü'abu ko
oumu pazarlıkla .satın alınac:ıktır. Çift 11• 

raba koı:ıumunun beherine 7tl ve u.ka ara
ba koıumunun behertne de •tı lira fiyat 
tahmin olunmuııtur. Hepsinin kaU teminatı 
6300 lira olup lhalea1 2ı.9il pereembe gU
n ll saat 15 te yapılacaktır. Talip olanların 
komisyona mUracaatlan. (8678) 18678 

Veteriner ecza alınacak 
M . M. VekAleU Sa. Al. Ko. dan ı 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 17•'7 lira O· 

lnn yedi kalem veteriner ecza 4-lklncl kl • 
nun-9U cumartui günü saat 11 de Ankara· 
da M. M. V. ıabn alına Ko. da J>a&&rlıkla ısa· 
tın alınacal;ından lırteklllerln 261 liralık katı 
temlnatlan Ue birlikte pau.rlık gtln n ıaa • 
tinde mukdr Ko. da bulunınalan. (896•) 

18976 

Aspirin sinonim alınacak 
M. M. Vekllctl Sa. AL Ko. dan ı 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı dört 
lira olan 1600 kilo uplrfn alnonlm 16-lkln· 
dkAnun-9'1 ~araamba gt\DU aaat 11 de An· 
kara'da M.M.V. ıatın alma Ko. da pa111rlık· 
la ihale cdlleceflnden !atcklDerin 600 lira • 
!ık kati temlnatlan De blrlllrte pazarlık gün 
Ye ıaatlndc meı.kdr Ko. da bulunmalan. 

(8968) 18978 

Çengel iğne alınacak 

M. M. Yek!leti Sa. Al Ko. dan ı 
Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 80 

santim olan blr milyon tane emniyet iRncal 
(çengel lltıe) 6-Udnd lı:lnun-9•1 cumarteırı 

günO 1&at ll de Ankara'da M.M.V. sııtın al
in& Ko. da par.arlıkla ihale edlleccAlnden !e

teklilerin •ao liralık lı:aU teminatla" Ue bir
likte paaarlılı: gün Ye aaatlnde mukCr Ko. 
da bulunmalan. (8911) 18!47tı 

Ihlamur çiçeği alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan ı 

Beher Jdloıuna tahmin edilen flyatıı 120 
kuru~ olan müteahhlt nam ft hesabına 2000 
kilo lhlAmur çlçeA'f açılr eksiltmeye konmnt
t ıl'. Ekııllbneııh ıa-ı-Hl çaraamba gttntl 
ınllt U dedir. İlk temlnatıı 180 lira olup 
fnrtnamcııl komisyonda g!lrUltır. Taliplerin 
nıuayyen nkltte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bu· 
lunmalan. (9007) 1898• 

Satılık etüv alınacak 
M. lıl. Vck!leU Sa. AL Ko. dan ı 

Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 26711 
lira olan bet tane aa'lıit etüv 16-lklnclklnun 
1141 lalı sünU ıaat 11 de Ankara'da M.M.Y. 
lalın alına Ko. da pazarlıkla ihale cdllece • 
tinden hteklllertn 2006 lira 211 kuruoluk ka· 
tı tcmlnatlan Ue birlikte par.arlık gtln 1'e aa· 
•tinde mer.lı:tr Ko. da bulunmalıın. (8967) 

l9ooıs 

Tıbbi ecza alınacak 
M.M.VekAletl Sa. Al. Ko. dan ı 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 111215 lira o
lan altı kalem tıbbt ecza lCl-lklnclkAnun·O•ı 
:Peroemba l'Üntl 1aat ll de Ankara'da M.M 
V. ıatın alma Ko. da paımrlıkla ihale edUc
&ek\nden lııteldllerln 229 liralık katı temi • 
naUan Ue birlikte par.arlık gün Te s&ıLtlnde 

IDezkdr Ko. da bulunmaları. (8969) 19006 

Tıbbi ampul alınacak 
>f. M. Velı:Aletl Sa. Al. Ko. dan ı 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 12800 lira 
olan dört kalem tıbbi ampul lG-lktnclkAnun 
-941 peroembe günü saat 11 de Ankara'da 
M. M. V. 1atın alma Ko. da paı:arlıkla ihale 
edilece#lnden irteklllerin 1848 liralık kaU te
nılnaUan ile birlikte pazarlık gtln ve ııaa • 
Unde ınczkdr Ko. da bulunma.lan. (8970) 

19031 

Siyah vaketa alınacak 
M. M. Veklletl Sa. Al. Ko. dnn ı 
B~her kilosuna tohınln edlltn fiyatı (82ti) 

11ç )'Uı: :rlrml bca kurut olan (1000) bin kilo 
siyah vaketa pazarlıkla mllnaknaaya kon -
muştur. İhalesi 2-1-941 perşembe günQ san 
on birdedir. Kati teminatı 487,11 liradır. Şart 
name.si M. M. Yekı\leU sııtın almn komlryo • 
nundıt görülür. fııteklllerln kanunun emretti 
il belgclerle ihale saatinde komisyona gel 

t 
. 

. 

. 
melert. (9067) 190'7 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Yatakhane inşası 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. don ı 
l - Muayyen günde talibi zuhur etml 

7cn bir erbaş yatakhanesinin noksan işlen 
müteahhit nam ve heıabına pazarlık ıure 
tiyle taınamlattınlacakbr. Muhammen bede 
il 10334 Ura 6 kuruo olup kati teminat uılk 
den 111111 liradır. Pazarlığı 3-1-9.U cumıı gü 
nü IBat ıı de hava aııtın ıılme komisyonun 
dıı. TapılaeAktır. Fennt ve ldnrl Şnrtnnme v 
aalr evrak her gtın öjtleden sonra ti2 kuru 
mukabilinde komisyonda alınabilir. İhalcy 
lftlrdk edeceklerin hııva inşaat tubcsln<len 
Teslka almalan ltızımdır. lııteklllerin muay 
Yen gUn Ve saatte kati teminat ve kanun 
belgeleriyle birlikte komlıyonda bulunma 
ları. (9089) 19012 

-. 
. 
. 
--. 
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' c 
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İnhisarlar U. Müdürlüğü 

Güherçile ihtiyacı olanlar 
İnhlsulnr Umum MUclOrlU{çllnden 1 

İdrırenılzce tednrlk eclllen saf potas gü . 
hcrçilesl, kilosu 66 kuruştan ve beher paket 
le a kilo bulunmak Oıere aatı§ıı çıkanlmıv 

. 
-

tır. 

Bu maddeye ihtiyacı olan sanayi erbab 
nını 

l - Adı 1'e soyadı. 
2 - Adreııl 
8 - lcro ettiği sanat 
~ _ • • • • • müddet urfında lhll 

ı· 

. 

. Yacı oldul,-u güherçile mlktan hnkkında ma 
IOnıatı havt talepnamelerle mıntaka lktııa 
1nUdUrlUJ1;Une müracaatla bu lhtlya1:IRrın 
teldik ettirdikten ıonra bu veı;lka Ue Ankar 
DaonıUdilrlU~Une ve lstnnhul'da Tophnne'd 
llarut satış nıaAaı:amıza uıllracnat eyleme 

t 
1 

a 
c -

lın. cııos~) 1ııoo1 

. ·-,,. .. ., . . -

U L U S 

ORMAN l~~RUMA CL. t:.u. 

Yazlık elbise alınnca!t 
Ormnn Koruma Genel Komutanlık Sa· 

tın Alnın Komisyonundan: 
1 - Orman koruma genel komutanlık 

kıtalan ihtiyacı tein 2000 takım yazlık 

elbise kapalı zarf usullyle ihalesi 2.1.9il 
pe~embe gUnU saat 11 de Ankarnda Yenl
oehlrde komutanlık blnaııındakl ıs.tın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

11 - Muhammen bedeli lOOoo lira ve mu
vakkat teminatı (1~00) lira lruruıtur. 

8 - Şartıınmeler her a1ln pa.raız olarak 
aa.tın alma komisyonunda görUlebtllr. 

4 - İsteklllerln ıartnamestnde yazılı 
eslkalarla beraber tekltf mektuplarını 

hale aaatınden bir saat evellne kadar k~ 
misyona vermeleri llAD olunur. (8679) 

v 
1 

18688 

Çamaşır alınacak 

Orman Koruma Genel Komutanlık Sa-
1n Alnın Kom!ıyonundan : t 

A. 1.EVAZlM J.;.~L."U.!Cl 

Pirinç alınacak 

Ankara Lv • .Amtrlltı Sa. .Al. Ko. daıı: 
ı - Beher kilosuna tahmin edilen fl· 

yatı 88 kuruıı olan 140 ton pirinç kapalı 

zarfla as.tın alınacaktır. Ekslltmesi ıo. 1. 
9•0 günU sa.at 16 tedlr. tik teminatı 8886 
liradır. Evsaf ve ııartnameai 200 k\ll'UI 
mukabtllııde komisyondan alınır. Taliple
rin ihale ıaatınden bir .ııaat evellne kadar 
zarflarını Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 
vermeler:!. (8839) 18880 

Muhtelif malzeme alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Evsaf ve ıartnamesl Ko. da g!lrUlUr. 

A11ağıda cı1111 ve mlkdarları ye.zıh malze • 
me satın alınacaktır. Pazarlığı 1.1.941 gU· 
nU saat ltl te Ankara Lv. A. SL Al. Ko. da 
yapılacaktır. Taliplerin yUzde 10 teminat· 
larlyle blrllkte Ko. na mUrncaatıarı. 
Adet 

k 

1 - Orman koruma genel komutanlık 
krtılan ihtiyacı için 5000 takım çama~ır 
apalı zarf mutiyle ihalesi 3/1/941 cuma lO 

g{l.nll saat 11 de Ankara'da Yenlşchlr'de 2 

12 
2 

Gardrop hastanedeki nUmuneııl gibi 
Ceviz orta mn.sa 
Komodin 
Paravana 
Camlı dolap 
KUtUphane 
Portmanto 

k omutanlık binuındakl aatın alma komis- 2 

onunda yapılacaktır. 1 y 

2 - Muhammen bedeli 6500 lira ve mu- 6 

vakkat teminatı 487 lira 50 kuruştur. 3 Ceviz sigara tablası 18837 

3 - Şartnameler her giln parasız ola • 
r ak komisyonda görlllebllir. 

v 
h 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı 
esikalarla beraber teklif mektuplarını i· 
ale saatinden bir saat eveline kadar ko • 

miıyona vermeleri nan olunur. (8680) 
18684 

Muhtelif eşya alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. daıı: 

15 kalem mefnışat pazarlıkla ıatın nlı • 
nacaktır. Tallplf'rln l.l 941 g{lnU saat 15,30 
da yUzdc ııs teminatlarlylc birlikte Anka· 
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUrncıı.atları. 

XDleara Lv. Amirlif: Sa. ~. 
Ko. ~ aönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Nakliyat yaptınlacak 
Kayaeri Sa. AL Ko. Rs. den : 
x - Şartnamesinde izah edildlil vcç • 

hile muhtelif mahallere 4500 ton erzak ve 
askeri eşya naklettlrilecektlr. Muhammen 
bedeli 32500 liradır. Muvalrlı:at teminatı 

2437 lira 50 kuruştur. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 8/1/941 çar -

şıunba ıUnü saat 16,30 da yapılııcaktır. 
3 - Taliplerin kanuni vesaik ve tek • 

lif mektuplarını ıaat 15.30 a kadar Ko. na 
vermlı bulunacaklardır. 

4 - Şartnamesi her gün İstanbul, An· 
kara Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. da ve 
Kayseri As. Sa. Al. Ko. da görebilirler. 

(8gıo) 18889 

Sabun alınacak 
Kayseri Sa. AL Ko. Ra. den : 
x - 34000 kilo sabun almacaktır. Mu

hammen bedeli 18700 lira muvak.kat temi
natı 1402 lira 50 kuruştur. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 8/1/941 çar· 
şamba gUnU aaat ıC5 da yapılacaktır. 

3 - Talip olanlann kanuni vesaik ve 
zarflarını aynı gün saat 15 ıe kadar Ko. 
na vermlı bulunacaklardır. 

4 - Şartnamesi her gün İstanbul, An • 
kara Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. da ve 
Kayseri, Mersin Sa. Al. Ko. da görülebi-
lir. (8g11) 18890 

Un alınacak 

Arpa, ah nacak 
Kınkkale Aa. Sn. Mp. 
Clm1 

Sa. Al. Ko. R& den: 
• tıkdarı ?.I. bedell .İllt teminatı 

L. Kr. 
6~ 50 

kllo L. Kr. 
Arpa 

Saman 
8000 660 00 
6000 SO"J 00 

Kırıkkale a.ııkert sanat Uıeal kadro hayvanları lhUyacı tein 8000 kilo arpa il• 
6000 kilo anman 6.1.941 pıızarte.sl gUnU aaat 115 te açık eksiltme Ue alınacaktır. İl· 
teklelUrn 64 lira ~ kuru§tan ibaret ilk teminatlarını Kınkkale Aa. Fb. muhaaebe
c1Uği veznesine yatırarak mukablllnde alacnklan makbuzla belli gUn Ye aaatte Mp. 
Sa. Al. Ko. na selmelerl. (88•4) 18818 

hn.Ilerl tUmende mevcut oartnamealnde 
yazılıdır. Eksiltme muamelesi T~kl§lada 
hazır bulunacak olan tümen ııatın alma k~ 
misyonunda 16.1.941 tarihine mUsadlf per
oembe gtlnU saat ıı de yapılacaktır. İstek
l11crln oartnıı.meslnl görmek Uzere her gUn 
tUmenc mUracaaUan ve mUnakasaya tott· 
rtık tein de Jhale saatinden bir saat evell· 
ne kndar kanun! teminat ve teklif mek • 

ve komlıy"nda ıneveut nllmuneılne gCre 
a~nacaktır. 

Mevıuatı ciheti aakerlyeye terkcdllmek. 
Samsun'dıı Yapura teslim ve bütün masraf • 
lan ba~ie alt olmak üzere lsteldUerln 111-19-
940 çarşamba günü saat 16 de Ko. na gd • 
µıeterl. (9061) 19022 

Arpa alınacak 
tupll\l'lnı makbuz mukabilinde komlıyona 

1 

İzmit Sa. Al. Ko Rs. den 1 

vermeleri llt\n olunur. (12127/8979) 18980 1 _ Askeri ihtiyaç için 2:SOOOO kllo arpa 

Sade yağı alınacak pazarlıkla satın alınacaktır. 
Balıkesir Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Ciheti askeriye ihtiyacı ıcın 25 ton 
ıadeyll.(:1 kapalı zarf usuliyle 15.1.041 Ta. 
çarşnmbıı gllnll s:ıat 16 da Diyarbakır Sa. 
.Al Ko. d:ı yapılacaktır. 

Muhammen bl'd il beher kilosu 170 ku· 
nı, olup muvakkat te-mlnatı 3188 liradır. 

Brhcr kilosunun tıhmln edilen fiyatı 8 
kuruş olup tutarı 20000 lira ve ilk teminatı 
l 600 liradır. 

2 - Paııarlı~ı 14-1-941 salı günü aaat 
H,30 Ko. da icra edilecektlr. 

8 - isteklilerin belli gün ve saatte SL 

Al. Ko. gelmeleri: (9069) 19024 

Şartna.mf'8lnl görml'k lstlyenler her gUn Kaşağı alınacak 
Ko. da görr.blllrlrr. Taliplerin ihale saa -

Erzurum Sa. Al. Ko. Ra. den ı tlnd"n bir saat evrl tPkllf mektuplannı 
Ko. na vermeleri. C!J020l 18991 ı - 10000 adet kaşağının 25-12-940 gQntt 

yapılan lh11lesinde teklif edilen flynt Ko. ca 
Un alınacak Kayseri Sa. Al. Ko. Rs. den : gali görQld!lğUnden tekrar pazarlıl:a konul-

1- Evsaf ve fer:ılti dahilinde lOOO ton Siirt Sn \1 Kn. Hs. clı-n ı du. Fotin alınacak Aı1ct 

60 Prrdc korniş. tUI lstorlyle beraber un alınacaktır. Muhammen bedeli 175.000 ı - Aııl.l" ri ilıtl) nl;' içtn 100 ton ns'kt-rl 2 - Paınrlığı 18-1 941 J•az:nrlesl gllnü 
180X210 hastancdı:kl nUmuneısl gibi lira muvakkat teminatı 13.125 liradır. evısaftn un kapalı zıırfln munakoı;aya konul- saat 10 da Erı:urum Sn. Al. Ko. da > npıla • Orman Koruma Genel Komutanlık Sa· 

1 

tın Alma Komisyonundan: 6 Pnspas 
1 - Orman koruma genel komutanlık 2 

k 
b 
k 

kıtaıarı ihtiyacı ıcııı 4000 çift er fotinl 50 
npalı zarf usullyle lhaleııi 2.1.9•0 perıem- ı 

e gUnU saat 10 te Ankarada Ycnlgehlrde 
omutanlık binasındaki 'atın alma ko· 

Demir bUyUk p:ıspas 

Metre adi yol keçesi 
Halı 2G metre murabbaı 

(88811 18841 

misyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bcdell 82000 lira ve 

muvakkat teminatı (2400) liradır. 

8 - Şartnameler bir lira 60 kuruıı mu
ablllnde ııatın alma komisyonundan alı -k 
nblltr. D 

v 
4 - lsteklllertn ııartnameslnde yazılı 

eslkalarla beraber teklif mcktupll\l'lnı 

hale saatinden bir saat evcllne kadar ko
misyona vermeleri 11An olunur. (8681) 
.ı 

t 

t 

18GM 

Un alınacak 
Ankara Orman Koruma Genel K. Sa· 

ın Alma Komisyonundan: 

1 

1 - Bolu'ya defa.ten teslim ıartıyle 70 
on un kapalı zart wıuUyle alınacaktır. 

haleııl 14 lklncikO-nun 941 aa.lı günU aaat 
ıs te Ankara'da Yenlachlrde Yllkael cad· 
esinde orman koruma genel K. binasın· 

1 
d 
dak1 11atın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. 

2 - Beher kilosunun tahmin! fiyatı 23 
kuruıı olup muvakkat teminatı 1207 lira 

111 kuruftur. Şartnamesi her gUn Anka· 
ra, Bolu, lstaııbul orman koruma satın 
alma komisyonunda göruteb11!r. 

e 

8 - İsteklilerin ıartnameıılnde yazılı 
vealkalar1yle beraber teklif mektuplarını 
hale etinden bir saat evellnekadıır ko • 

miayonda bulundurmaları. (89U l 
1 

18944 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Posta nakliyatı 
Ankara P. T. T. Mlldürlllğ\lnden: 
KUçUk Yozgat poatancsiylc istasyon a

rası posta nakllyeclllğl acık eksiltme su
retiyle yeniden ekıılltmlye konuımuııtur. 

Bu loln .senelik muhammen bedeli (240), 
muvııkkat teminat (18) ldarl kefn.Ietl WO 
1 lradır. 

. 

Eksiltme 16.1.941 tarihinde saat l!S te 
evkaf aparlımanının birinci katında · bulu
nan Ankara P. T. T. mUdllrlUğü oda8lnda 
mUteıekkll komisyonda yapılııcakhr. 

Şartname mUdUrlllğ\lmUz kaleminde ve 
kUçUk Yozgat P. T. T. merkezinde görü
lebilir. 

Eksiltmeye ıetırAk edeceklerin tkamet
gAh senedi, iyi hal kAğıdı ve mahktlmlyet
1 erl olmadığına dair en çok ıeklz gUn evel 
C. M. umumlllğlnden alınmııı vesika ibraz 
etmeleri ve nOfus hüviyet cllıdanlarını hA· 
mil bulunmalo.rı ııarttır. (9088) 19058 

Nazarı dikkate 
Ankara Posta Telgraf MUdilrlOl;Unden ı 
Çankaya PoatA ve Telgraf merke&lnln 2 

kdnunsnnl 9U tarihinden IUbarcn Kavaklı • 
dere'de inşa ettirilen yeni blna8ına nokU Ue 
orada muamele ltnsına başlıyacnğı llAn olu-
nur. (9084.) 190119 

VAKIFLAR UMUM Md. 

inşaat yaptırılacak 

Vakıflar Umum MUdUr!Uğilndcn: 
Kadro harici TUlUce mescidi matbaa ha

line ifrağ ve tadll edilecek. 
A.nkarada deftcrdarhk binası karaıaın· 

da kadro harici TU!Uce mescidi matbaa 
haline ıtrağ ve tadil ettlrllccektır. Keolf 
bedeli (9606) lira (8) kuruııtur. 13.1.9il 
tarihine raatlıyan pazartesi gUnü saat 10 
te A.ııkarada ikinci vakıf apartımnnda va
kıflCU" umum mUdUrlOgU inşaat mUdUrlye • 
Unııt. acık eksiltme suretiyle lhalesl yapı
lacaktır. 

Ekalltmeye girmek ıstıyen müteahhit
lerin 940 .ııenesl ticaret odası veslka.aln 
ve wıgart on bin liralık lngaat veya tadl • 
lt\tı fenni ııartnameslne uygun olarak yap
tıklnrına dair veslkalarlyle birlikte O.Zam! 
ihale gUnUnden beo gUn evellne kadar va
kıflar ID§aat mUdUr!Uğilne mUracaat ede· 
rek ehliyet veslkalan almalan ve <•8> 
kunıo bedel mukablllnde verilecek ııartna
meler, proje gibi evrak ile istedikleri ma
!Qmatı almaları ve llt\n edilen ihale tar!· 
hinde yUzde yedi buçuktan C720) Ura 
(•6> kuruıı muvakkat teminat paralarlyle 
ihale komisyonuna müracaat eylemeleri 
ua.ıı olunur. (8932) 18918 

Pirinç alınacak 

Ankarıı Lv. Amirliği Sn. Al. Ko. dnn ı 

40 ton plrlnç kapnlı zarf uRulU ile ek -
slllnıeye konmuştur. Beher klloıuna tahmin 
edilen bedeli 40 kuruş olup hc-psinln tutarı 

lllOOO ve kntl teminatı 2400 lirndır. 

Ekslltme 13.1.941 gUnU sant 115 te An· 
knra Lv. A. Sn. Al. Ko. ıla ynpılnenktır. 

lstekllll'rln mezkıir gllııde komisyona mü· 
rocRl\tları. (89ô6) 18937 

Giyim eşyası yaptırılacak 
Ankara Lv. Amlrllğl Sa. Al. Ko. druı: 
He~ire ve hasta bakıcı okurları için 

yaptınlacak olan 38 kişilik manto ile 140 
dahlU entari ve 70 adet hıırlct entari için 
muhammen bedeli 41'1 llrııdır. 

İlk teminatı 622 liradır. Pazarlığı 2. 1. 
941 gtlnU saat 14,30 dadır. İsteklllcr ku
maş numunelerini her gUn Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da görcblllrler. (9087) 100114 

5 etejer yaptırılacak 
Anknra Lv. Anılrllğl Sa. Al. Ko, rlan ı 

SekU Te ebadı komisyonda mevcut beş 
ndet etajer yaptırılacaktır. 

Tnllplerln % 111 temlnallrırı ile birlikte 
pazarlığına lştlrAk etmek tızere 2-1·9·'1 ı;Unü 
ınnt 111 de Anknra Lv. A. Sa. Al. Ko. na 
mllrncantlan. (9079) 190116 

Saman alınacak 
Ankara I.v. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kilosuna dört buçuk kuruıı 

tahmin edilen 3000 ton balya ıs:unanı pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Samanlar ııartnamealne göre 500 er 
tondan ll§ağı olmamak Uzer ve Ankara ls
t.asyonuIJJ1a vagonlara teallm ııartıyle ay
n ayn taliplerden satın alınablllr. 

8 - 8000 tonun teminatı 8000 lira 1500 
tonun teminatı 3375 liradır. 

• - Pazarlı.Jı 6.1.9n den itlbı:ı.ren her 
gün saat H te Ankara Lv. A. Sa. AI. Ko. 
da görü!Ur. (9081) 19056 

TÜRK HAVA KURUMU 

510000 cilt tutkallı makbuz 
bastırılacak 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez Bas· 

kanlıiından : 
x - Genel merkez ihtiyacı için nümune 

ve ıartnamcsine ıöre ve kapalı zarf usu

llyle 51.000 cilt tutkallı makbuz bastırıla

caktır. 

2 - Muhammen bedeli 17850, muvakkat 

teminatı 1339 liradır • 
3 - İhale&i 6. l. g4t tarihine ra&tlıyan 

pazartesi g{lnü saat 15 te Ankara'da Türk 

hava kurumu merkez binasında mUteşekkil 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin, kanunun 2 ve 3 madde· 
lerlnde yazılı vesika ve teminatlarını havi 

kapalı ve mühllrlll zarflarını ihale saatin· 

den bir ıaat eveline kadar komisyon ba&· 

kanhğına vermeleri. 

Sığmak yaptınlacak 

T. H. K. Havacılık Dairesi Genel 
Direktörlüğünden : 

1 - Evelce talibi çıktığı halde ke· 
tif listesinde gösterilen vahidi fiyat· 
ların düşük tutulmu~ olmasından Ö· 
türü ihalesi yapılamamış olan ve ye
niden tanzim olunan keşif, pUin ve 
şartnamesine göre yaptırılacak bir 
sığınak tekrar eksiltmeye konulmuf
tur. 

2 - Eksiltme, 13.1.1941 pazartesi 
günü saat 15 te Türk Hava Kurumu 
Genel Merkez binasında dairemizin 
levazım şubesinde yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 10677 lira 40 ku· 
ruş, muvakkat teminatı 800 lira 81 
kuruştur. 

4 - Keşif ve şartnamesi, parasız o
larak verilir ve planı gösterilir. 

S - İsteklilerin, kanunun tarif et· 
tiği bütün vesika ve teminatlariylc 
birlikte belli gU.n ve saatte Levazım 
ıubcainde bulwunalan. ~142 

coktır. 
2- Kapalı zarfla ihalesi 8/1/941 çar~am- muştur 

2 _ 1~ım 100 tonun muh:ımnırn tutarı 8 - Toplu tutıırı 10000 lira kati temlnab 
ba günü saat 16,30 da yapılacaktır. 

3- İsteklilerin belli gün ve ıaatta 15,30 
za kadar kanuni vesaik ve teklif mektup • 

!arını komisyona vermiıs bulunacaklardır. 
4- Şartnamesi her gün İstanbul, Ankara 

Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko de ve Kayseri. 

•• ksaray, Adana Sa. Al. Ko. da görebilirler. 

(8935) 18918 

Un alın~cak 
Çannkknle Sn Al Ko Rs. ı 

1 - Askı·ri ihtiyaç için beher kllo~unun 

rnuhnnımen htdC'li 20 kuruş olnn 20 000 lirıı 

tutarında 100 ton un 4. 1 9U cunıutcsl gtı
nU sıınt 11 de pıır.arlıklıı alırıa<'aktır. 

2 - Kati teminatı 8000 llraclır. E\snf ve 
ŞnrtnnmC'sl her gUn komls)'Onıln gllrUlcblllr. 

8 - lııtC'klllerln rncık(lr gün ve snatte Cn· 
nnkkalc Sa. AI. Ko. na ~elmclerl. 

(89Rti) 

Un alınacak 
ı 968 

Siirt Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Askeri lhtlyac için kapalı zarfla 

münakasaya konulo.n ıoo ton a.skerl evsaf· 
ta unun ihale gUnU talip zuhur etmediğin
den 2490 sayılı knnunun 40 ıncı madde.si 
mucibince pazarlıkla ihalesi icra c:dllmck 
Uzere 22.1.941 çarııamba gtlnU saat 10 11 

kadnr uzatılmıııtır. (89861 189159 

Pirinç alınacak 
ÇannkkBlc Sa. Al. Ko. Rs. ı 

l - ~000 kllo pirinç paznrlıkla sntın alı

nacaktır. 

2 - Beher kilosu °'O kuruştan muhammf'.n 
berlell 20.000 llrnrlır. 1"enılnııtı 8.000 liradır. 

ihalesi 8. 1. 941 pazartesi gUntı ııaat 11 de 
Çanakkale ~a. Al. Ko. da ynpılacaktır. ls
teklllerln tnl'zkılr gün sn11t ll de Ko. Dl\ mü· 
rnc-antları. (8986) 18961 

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

1 - Askeri evsafta ve pazarlıkla 10 ton 
sadeyağı satın alınacaktır. Muhammen fi· 
yat 16000 liradır. Kat! teminatı 2400 lira. 
dır. Pazarlığı 3. l. 941 gUnU saat H,0 ta 
Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin vesaik ve 
temlna.tlartylc komisyona mUracaatları. 

(898{)) 18962 

Un alınacak 
Çnnakknle Sa. Al. Ko. Rs. ı 

1 - Askeri lhtl~·aç !Çin beher kilosunun 
ruuhnrıımcn bedeli 20 kuruş olnn 21.000 lira 
tutarında 100 ton un 8. ı. 9•1 cunın gllnü 111-

at 11 rle pnı:arlıkla alınalnktır. 
Kati teminatı 8000 llroclır. Rvsaf ve fart

nanıul her gün Ko. da g!lrUlcblllr. İstekli· 
!erin mezkdr gtın ve santte Çanakknle Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri. (1:1990) JS!J68 

Keçe alrnacak 
Afyon Sa. Al. Ko. Rs. den:' 

1 - Beherinin tahmin edilen bedeli 480 
kunıııto.n 4000 adet kece komlayondakl ev· 
88.f ve §craltıne göre pazarlıkla satın alına 
caktır. 

2 - 4000 kecenln muhammen bedeli 
19200 lira katı teminatı pazarlıkta takar
rür edilecek bedelin yUzde 15 nlsbetlnde a
lınacaktır. 

3 - Pazarlık 14.1.941 salı gUnU saat 16 
da Myon Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

' - Kecenln evsaf ve ııeraltınl öğren. 
mek IRttyenlcr tatil günlcrtnden maada 
her gUn mesai zamanında ve pazarlığa I§· 
tırAk edeceklerin tayin edilen gUn ve sa· 
atte Ko. na mllrac&Atlan. (8993) 18966 

Kundura alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. JU. ı 

1 - 8000 çift kundura nlınııcaktır. Mu
hammen bedeli 24.000 liradır. İlk teminatı 
1800 llrııdır. 

2 - Kapalı zarfla ekı;lltnıesl 111. 1. 9'1 çar
tıımbn gUnD saat 111 te yapılacaktır. 

8 - İateklllerln teklif mektuplarını aynı 
gün ve ıant 111 fe kadar komlayonn vermlf 
bulunacaklardır. 

4 - Şartnnmc&i her gün İstanbul, Ankara 
Lv. A. liklerln Sa. Al. Ko. do görUlcblllr. 

(8996) 16969 

Sığır eti alınacak 
BUyUkder TUmcn Sntın Alma Komla -

yonundan: 
Asker 1hUyac~ ıcın 600 ton 11ğır eti 

:..apalı zarfla satın alınacaktır. EUn beher 
kilosuna 88,6 kuru, fiyat tahmin edllmio· 
tir. EUn evaatı ve tealim mtıddeU ve ma-

30000 liradır ı:soo liradır. 

8 - flk trrnlnntı 2250 llrndır. 4 - .!\aşağının numunesi Ko. da mevcut· 

4 - T~k~iltmesl 22-1-041 çarşamba 
ıınııt 10 dıı S ı Al Ko. dn yopılııenklır. 

günll tur. 
6 - İstr.klllerln munyycn günde Ko. da 

li - lııtrkliler ~artnanıe} 1 htr gıin ve ııa· 
atlnrdn S ı. Al. h:o da gıirehllirler. 

6 - ·r11llplerln tf'klif mdrtupluı 
ilkte lhal• I! n ~ t' .snatinden evci l\o 
rnl'nntln rı ('•0~3) 1 S!l98 

Fırın yaptırılacak 

Çnnııkknlr Sn Al Ko Rs. den ı 

ile blr
nn mil-

1 - A~krri ihtiyaç için kRplllı znrf ile 
üç g!ldll bir adet fıırıın inşa etUrilerektlr. 

2 - Mıı .ınnımen bedeli 17063 lira O ku
rut fi) nt hlçilıuiştir. 

8 - lhnlesi 14-1-9 U gtlnll 511at lti da Ca· 
nakkıılf' Sa. Al. Ko. da yapıl11eaktır. 

i - lstrklllcı-ln lhnlcden bir ı;a11t e,•cl h"· 

mlnııt akı;derl olnn 1279 lira 80 kuruş H' I· 
hale kanununun 2-3 cü madc'leterlndc:ıd v .. ~a· 
ık ile birlikte Ko. na mOrııcoatlıın. '91"ı2r.) 

18!19!} 

Sığır eti alınacak 

Çorum Sa. Al. Ko. Re. den: 

l - Kapalı zart uaullyle 75000 kilo 11· 

ğır eti eksiltmeye konulmu,tur. 
2 - Ekılltmesl llS.1.941 carııamba gUnU 

ıaat ıo do. Çorum orduevinde yapılacak· 
Ur. 

8 - Muhammen bedeli 11571SO ilk temi· 
natı 1182 liradır. 

• - Şartnameal her gUn g!Ssterilecek • 
tir. 

15 - İsteklilerin belli gtln ve saatten 
bir saat e\•el teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. (9026) 18996 

Sığır eti alınacak 
Beykoz Sn. Al. Ko. Rs. den ı 

1 - Aıkcn lhtlya çlçln 130 ton ve Dc;r -
koz K. için 180 ton 51ğır eti paıarlık ıure • 
tiyle 2· 1-941 çarşamba gUnU 111at ı:ı de aa • 
tın olınacnktır. 1stf'klllerln teminat akçeleri 
ile birlikte fle) koz Sn. Al. $\n. na nıllra<'ll • 
atları. (9027) lt\llili 

Yulaf alınacak 

buluıımaları. (90~3) 19041 

Gazyağı alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den ı 

J - Knrs anıbannıı teslim şartlyle M toa 
ı;ıı& yağının 26·12·940 ı:::Unü yapılan lh!lle • 
&incle IEtel..11 (ıkmadığındnn tekrar paznrlığa 
çıkarılmı(tır. 

2 - Pnr.arlığı 18-1-9'1 pazartesi günü 
snat 10,80 da Erıuruuı Sa. Al. Ko. da ya • 
pılacaktır. 

8 - Toplu tutarı 17500 Ura, 'kaU tcmlnab 
26215 liradır. 

' - isteklilerin muayyen günde Ko. da 
hıılunmnları. (90,4) 190.ı2 

Sabun alınacak 
Niğde Sa. .Al. Ko. R.8. ·den: 
Cinsi sabun, kilosu 21&00, :M. bedell 

11880, ilk teminatı S91, gUnU 2oı.0n. saa
ti l ıs, ihalenin §ekli kapalı zarf, ihale yeri, 
Niğde SL Al. Ko. Ra. 

1 - Teklif edllen fiyat gali sörllldllt(ln· 
den tekrar münakasaya konulmuııtur. 

2 - İıteklller ıartnıuneyi her gün Ko. 
da ~reblllrler. Ve okuyabilirler. 

3 - Tallplerln ihale sUn ve ı&aUnde.n 
bir 1aat evel teklif mektuplarını ve ilk 
teıninatlartyle birlikte Ko. na mUracaat -
lan. (9060) 1~ 

Ot alınacak 
Tekirdağ SL Al. Ko. Ra. den: 
ı - .Asker! ihtiyaç Jçln WO ton "ot ek

sll tme K. nun M. fıkrasına tevfikan pa.. 
&arlıkla aa.tın alınac.ıı.ktır. 

roo ton ot toptan ve parca p~a alına
caktır. 16 teminatı 4875 liradır. Pazarlık 
gUnU 15.1.941 gUnU saat 16 dır. 

Tallplerlu teminat akçelerlylo kanunun 
icap ettirdiği evrakı mUsbltelerlyle bir· 
llkte Tekirdağ Sa. Al. Ko. na mUracnatla-
n. (9073) 19049 

Sığıreti alınacak 
lı:mlt S11. Al. Ko. Ra. den ı Beykoz Sa. Al. Ko. R& den: 
1 - Askert lhtlynç itin 100000 kilo yulaf 1 - 100 ton sığır eti 8.1.941 gUnU H• 

paıznrlıkla satın alınacaktır. Behl'!r kilosu • at 14 te Beykoz'da SL Al. Ko. da pazar
nun tahmin edilen fiyatı 8 kurut olup tuta· lıkla satın alınacaktır. 
rı SOOO lira ve ilk teminatı 66• liradır. 2 - Pazarlık neticesi tekarrllr edecek 

2 - Pn7.ılrlığı 14-1-941 snlı gllnil sant 14 fiyat tlzerlnden ytlzde ııs teminat alınacak· 
de Sa. Al. Ko. icra ec'!Uecektir. tır. 

8 - hteklllerln belli gün ve ıaatte Sa. S - Evsaf ve oeraıt her a1ln mezktlr Ko. 
Al. Ko. na Fwlnı~lerl. (9047) 190111 da g!lrUleblllr. (907•) 19000 

Nakliye arabası alınacak 
İstanbul Sa. Al. 1'o. na. den ı 
l - Paı:ıırlıkln 7·1·941 gOnU ııaat 11 de 

2150 nakliye arabası ımtın alınacaktır. 

· Muhammen berlell 60000 lira olan bu a· 
rnhaların birisinin bedeli 200 liradır. 

Kati teminatı 7600 liradır. ŞartnamC'sl 

her gUn Ko. de görülebilir. İ8teklilerln bel· 
il gUn ı·e saatte Fınılıklı"dn komutanlık Sa. 
Al. :Ko. na gdnıclerl. (9061) 19018 

Sade yağı alınacak 
İzmit Sn. Al. Ko. Rs. den : 
l - Askf'rf lhtlJ aç için 31 ton ııade yağı 

pazarlıkln .satın ıılırıacaktır. 

2 - J>azarlığı 1'·1·9U günü saat 15 de 
İzmit Sa. Al. Ko. da ynpılııcaktır. 

8 - Saıde yağının beher k!Tosu için tah • 
nıln edilt"n fi) atı 1 llO kuruş olup tutarı 41>1100 
lira ve ilk teminatı 8718 liradır. 

4 - İstekliler belli gUn ve saatte lımlt 
Sıı. Al. Ko. na gelrnrlcrl. (90~2) 19019 

Saman alınacak 
lzınit Sn. Al. Ko. RB. den : 
l - Asker! ihtiyaç için 968600 kilo 1&man 

pazarlıkla satın alınacaktır . 
2 - Pazarlığı 1'·1· 9·'1 günU ı;aat 16 de 

İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
8 - Samanın beher klloru için tahmin e· 

dilen Clyatı li kuru§ olup tutarı 48180 lira Ye 
ilk teınlnalı 8Gl8 liradır. 

4 - İstekliler belll gün ve saatinde İz • 
mit Sa. Al. Ko, na gelmeleri. (90:SG) 19021 

Kuru fasulye alınacak 

Samsun Sa. Al. Ko. a.. den ı 

l - İki partide 100 zer tondan 200 ton 
K. fasulya pazarlıkla alınacaktır. 100 tonun 
tahmin bede!! 22800 llradır. KaU teminatı 

83•11 liradır. Puulyanın askert evııatı hala 

Sığıreti alınacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. Rs. den ı 

1 - Muhtetlf mahaller lhtlyacı için 100 
ton ve 100 ton olmak tlıere iki parça ıığır c
U ayrı ayn olarak 6-1-941 pazartesi gUnü 
Hat H de Beykoı'da Sa. Al. Ko. da pa.ıar • 
!ıkla sntıo alınııcaktır • 

2 - Pazarlık neticesi tekarrtlr edecek fi· 
yat üzerinden % 16 teminat alınacaktır. 

Evsaf ve Şartnamesi her gün mczkdr Ko. 
da görülebilir. (9075) 190.n 

Tevhit semeri alınacak 
İzmir Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Beherlne 43 lira tahmin edilen 2000 
adet tevhit semeri ve teferruatı pazarlıkla 
aatın n.Iınacaktır. 

2 - Pazarlık •.1.9U cumartesi günU sa
at 10 da kıılada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edllen tutarı 86000 
liradır. 

4 - Teminatı katıye akçesi 11100 lira
dır. 

5 - Şartname ve numunesi Ko. d:ı gö
rUleblllr. 

6 - İstekliler kanuni vesikaları ve te • 
mlnatı kıttlyelerlyle blrllkte ihale saatin· 
den evel Ko. na mUrncaatları. (9076) 

19052 

Un alınacak 
İzmit Sa. Al. l\o. Rs. den ı 
1 - Askeri ihtiyaç l1:ln 2:SO ton un pa -

znr!ıkra sıttın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 14- l -9U gUnO saat 15 de 

İamlt Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
8 - Unun beher kilosu için tahmin edilen 

fiyat 21 kuruş olup tutarı 62500 lira ve ilk 
teminatı 89150 liradır. 

4 - İateklller belli gün ve ı;aatlnılc fımlt 
Sa. Al. Ko. na selmclcrl. (11077) 19058 
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MİLLİ PlY ANGO 

ikramiye 
adedi 

1 
1 
1 

1 
2 

10 

50 

50 
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1.000 

2.000 

5.000 

100.000 

108.716 

1941 Yılba~ı 

lkramiyo 
miktan 

100.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 
10.000 

5.000 

3.000 

2.000 

1.000 
500 
100 
50 

5 

2.584 T eeelli mnklf atı 

111.300 

Plônı 

İkramiyf 
hı tan 

100.000 
50.000 

40.000 

30.000 

40.000 

100.000 

250.000 

150.000 

200.000 
500.000 
500.000 

200.000 

250.000 

500.000 

2.910.000 
120.950 

3.030.950 

Yanm bilet 
5 lira 

..11111111111111111111111111111111111 Sayın Ankara bayanlarana büyük sürpriz 11111111111111111111111111111111111. .. 

S Avrupa'da 20 senedenherl bilyilk muvaffakiyetlerle çalışan S 
------ ve SUPHİ ERİKA ATMAR 

------------ Beyoğlunde. SÜSLEN MODEL EVi Çığ Apartman No. 3 Sahipleri 
------ -§ ~ÇIK DAVETİYE : E -i: Ankara'da ANKARA PALAS'ta Avrupa'dan getirtmit oldukları TUVALET - MANTO ve aair kadın i: 

E elblıelerlnln dikllmlt en son modellerini mankenler il.zerinde göstermeğe sayın Ankara Bayanlarını 3, 4, E 
i: s, 6 lkinciklnun 1941 günleri aaat 17 de davet eder. 8078 : 

~ı 111111111111111111111111111111111111111111111 Not : Moıiıtller aatllıktır. 1111111111111111111111111111111111111111111 nır 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - -
~ Makinist alınacak ~ - --

Toprak mahsülleri ofisinden : ------------
-------E· Silolarımızda çalı,tırılmak üzere bat makinist, santral 
: makinistleriyle makinist alınacaktır. 
E imtihan 6/1/1941 pazartesi günü öğleden sonra saat on _ 
E dörtte Ankara' da Umum Müdürlük Binaımda yapılacaktır. : 
: Tal iplerin imtihan günü sabah saat ona kadar yedlerinde : 
E mev~ut bilOmum lüzumlu vesaikle bizzat Umum Müdürlük 
: Zat işleri Şefliğine müracaatları. (8978) 19008 : 
-.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Bir El~klrik Mühendisi ahnacak 
Toprak mahsülleri ofisinden : 

Teknik büromuz için bir eJektrik mühendisi alınacaktır. 
Esas vazifesi merkezde olacak ve silo işlerinde çalışacak

tır. 

Yüksek mühendis veya elektro makanik mühendisi olup 
santral ve makina tesisat işlerinde çalıtmıt ve ihtisu sahibi 
olan kimseler tercih edilir. Kadrosu (300) üç yüz lira olup 
ihtisas mevkiidir. 

Taliplerin lüzumlu vesaikle 3/1/1941 tarihine kadar 
Ankara'da Umum Müdürlük Zat İşleri Şefliğine müraca • 
atları. (8971) 19007 

~ ~ 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

MÜJDE 
Hakiki kırmızı kalkalı 

Methur 

TİKU 
isimli 

KURTULUS 
Dolma kalem~eri gelmiılir 

Fiyatı her yerde 

450 kuruştur. 8068 

Zayi - 769 No. ıu ekmek nakliye ara
bamın p!Akası zayi olduğundan bulundufu 
takdirde hUkmU olmıyacağı llA.o olunur. 

İtfaiye meydanında Fenni turun müs-
teciri tsmall oğlu Arlt' Besler. ~212 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6972 

lmti yaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaa Faik FENiK 
Müeueae MGdürü Natit Ulut 

ULUS Baaımevi ANKARA 

s 
4 ... 

MALiYE VEKALETi 

Nazan dikkate 
Maliye Velr&letlnden ı 

0-.etelerde, lrlbrlt n çakmak inhisar i
dareli tal'afından nefretUrllen bir llinda kib
rit kutııl&runn l-l-9U tarihinden itibaren 
Dd kvu .. tatılaeafı btldlrllmektedir. 

Ktbrlt tlyatlannda hiç bir tenzllAt ya -

pılmı,..calrtır. 
Kutular eaklııt gibi 9-0 paraya &lltılacaktır. 

19060 

FAKÜLTELER 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Hukuk Fakültesinden ı 

J!aktllte oda<"ılan için pazarlıkla 18-20 ta
kım elbtM yapbnl11C'aktır. T11llplerin 8-l-9U 
paaarteııt sıınıı '4L&t 111 de mektepler muha -
ıebeciliğinde hasır lıulunmnları. (9063) 

I 190411 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Hukuk Fllkliltı-slnden ı 

Paktlltenin leyll talebeleri için yaptınla -
calı: 180 - 180 takım elbisenin eksiltmesine 
talip çıkmadığından puarlıkla yaptırılması
na karar nrllmlştır. İsteklilerin fartname Ye 

ntımunedni görmek th:t"re fakülteye ve pa -
aarhlı: için f..1-Hl puarteıl gllnll ıaat IIS de 
mektepln muhaeebeclllğlne mtıraC'aatlnrı. 

(9011-6) 19048 

..111111111111111111111111111111111111111 L 

-

Yeni senenin ilk gecesini 

Turan lokantası 

----------ııda ceçlrinlz. Lüluı ne!I• gece yeme- : 
it 2® kuruş. Umum meıırubata yal- : 
nuı :yüzde l50 zam yapılmıştır. : --Mükemmel caz -----Kotyan ve sair eğlenceler --

"11111111111111111111111111111111111111 ı r-

Her cins lllllllL 

ALFİ akkümuıa.tllrleri ve plllka- : 
lan ve itfaiye bez hortumlan gel- : 

HAY AT ve KOMPRİME 
HUIMCIWlll 
K D R 

Mütenevvi yemeklerle mide ve emayi yormadan bir t.abalt 

(ORBALIK ÇAPAMARKA 
Hububat ve sebze komprimes.iyl e bir günlük kalorinbıl 
min edebilirsiniz. Et ve tavuk s.uyiyle mamul Mercimek. 
Bezelye, Buğday, komprimelerimiziın 100 gramlık paketi. 
ri her yerde 15 ve 50 gramlıkları 9 kuruttur. Nefaset suhu. 
let ve ucuzluğunu bir tecrübe ile anlıyacaksıruz. 8077 

mlıtlr. Müracaat yeri Ankar11 Ban· : ----------------------------~ 
kala.r caddesi Çlı;lnyurd sokak Ana- :; 
dolu han No. 2 All Rıza Gebzeli Te- : 
le!on. 1297. li159 E -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. 

Y ılbaıı ve Bayram için = 
OOHl tüy ofçek, kolye, btlezlk, : 

brot, 1.ıu.. sarnttür ve hediyellk d1- : 
ter e1Y&larla par!Umöri çeşitlerimiz ;: 
l'eldi. _ ----LEYLAK .. 

Yeni§ehir, Meşrutiyet C. : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:' 

Acele ehven fiyatla satılık 

Şapka, çanta ve saire 
Her gl1D İaat U den 11 ye kadar Işık
lar Cad. Saylavlar sokak Fer11h Ap . 

No. t ye mUTıtcaat 6168 

Dr. Şerif KORKUT 
NUmune hastanesi ıet' operatörti 

her g11n haatalarım ıaat lli ten son
ra kabul eder. Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Ap. 6121 

30 Birincikanundan 6 İkincikanuna kadar muhtelif 

haHara kalkacak vapurlann isim!eri, kalkış gün ve saatle 
ve kalkacakları r1hhmlar 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğünden : 

İıletmesi Umum 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

Salı 12 de (Erzurum), perıembe 12 de (Güneyau) y 
zar lG da (Karadeniz ). Galata rıhtımından. 

Salı 13 te (Ana!arta), cumartesi 18 de (Antalya). Si 
r.htımındnn. 

Pazartesi, sah 9,50 de, çarşamba, pergembe, cuma 
(Trak). Cunınrtesl H te (Marakaz) ve pazar 9. 
(Trak). Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 te (Marakaz). 
rıhtımından. Ayrıca çarşamba ve cumartesi 20 de ( 
Tophane rıhtımından. 

Karabiga hattına Salı ve cuma 19 da (Kema.ı). Tophane rıhtımından. 
İmroz hattına Pazar 9 da (Bartın) Tophane rıhtımından. 
AyValık hattına Çarşamba 15 te (Bursa), cumartesi 115 te C:Merain). 

kecl rıhtımından. 
İzmir ıürat postıuıı - Pazar 11 de (İzmlr). Galata rıhtımından. 
İzmir aralık postıun - Perı,embe ıs te (Tırhan). Galata rıhtımından. 

NOT: Vapur set'erlerl hakkında her türlü malOmat a,,ağıda telefon num 
rı yazılı acentelerimizden llğrenlleblllr. 

Ga1ata be,, acenteliği - Galata rıhtımı, limanlar U. Md. binası altında 
Galata Ş. a<ıentellğl - Galata rıhtımı, mıntaka Uman Rs. bi11&11 altında 
Sirkeci Ş. acentelifl - Sirkeci yolcu ıalonu 

(121)()()/ 9-071) 19048 

Bakır mutbak edevatı alınacak 
İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan: 

Mtkdarı Bir adedinin slkletl 
adet malzemnln nevi asgart Azamı 

48 
30 

1020 
1.2 
12 

6 

438 
12 
12 

bUyük kazan (kapağiyle beraber) 
kUçUk kazan (kapaflyle beraber) 

karavana 
büyUk tava 
kevgir 
tepsi 

kapaklı bakrag 
ıaplı 

kilo kilo 
65.500 60.500 

15 
Kısım yekllnu 
2.!500 2.800 
S.2~0 S.500 
6.:IOO 7 
1.360 1.400 
Kısım yekllnu 
o •.200 
2.900 s 
2 2,100 

Azami slkletlre göre 
muhammen bedel 

Lira Ku. 
6808 00 

900 00 
6708 00 
6712 00 

77 70 
168 00 
17 64. 

6975 34. 
8384 87 

65 52 
47 88 

İlle. 

teııı. na 

Lira 
'35 

67 
603 

-428 
6 

12 
1 

••s 
253 

4 

s 
12 

saplı sUzgeç 
kepçe 2 2.100 47 ıs 3 

Kısım yekOnu 81545 40 265 

9600 bakır yemek tabağı Ntimunest slkletınae 4320 00 824 

4800 bakır çorba tası NUmunesl slkletinde 1440 00 l'OS 
Kısım yekOnu 5760 00 432 
Hepsini nyekllnu 21988 74 1649 

ı - Yukarda mikdarları ve cinsleri ve tahmin bedelleri ile ilk teminatları yazılr on !ki kalem bakır mutbah e 
Taksim Ayaııpaşa'da Jandarma Mıntaka Komutanlığı binasındaki komisyonumuzda 7/ikincikiinun/g4ı salı ~nü saat on 
kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

~ - ·Hepsinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi tart kilğıdındaki izahat veçhile muhtelif kalemlerinin ayrı ayrı 
istekliye ihalesi de caiz olan bu malzemenin ~art kağıdı ve nlimuneleri komisyonumuzda her gün ıörüleb:lir. Ve şart 
parasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin talip olabilecekleri kısımlara ait ve İstanbul levazı~ amirliği muhasebeciliğine yatıracaklan ilk t 
nat makbuz veya banka kefalet mektubu ve ıart kağıdında yazılı sair belgeleri de havi teklif zarflarını eks il tme saat 
bir saat evetine ladar komisyonumuzda bulundurmaları. (ugt57/ 8836) 18852 

Y ENi Sinemada HALK Sinemasmda SUS Sinemasmda 
BugUn bu g~ce Bugün bu gece Bu gece 20,30 da 

Çöl Bekçileri Kil talebe yurdu 
Oynıyıınlar: Oynıyanlar: 

A~KIN ZAFERİ 
uynıyanlar 

JACK HOLT • MAECLARK ANN SHİRLEY 
M İREİLLE BALİN Seansl!u': RALPH BELLAMY 

RA YMOND ROULEA U 14,80 - 16,80 - 18.80 Gece 21 de 

Seanılar ı Saat 11,111 de ucuı matine l4ı - 18 - 18 ııeanalU'lnd& 

l6,,80 - H,IO • 18.80 Oeee il de GÜN BATAR.ON YILDIZ SULTAN 

SOMER Sineması 
Burttn bu ıece 

TUrkçt" fllmlt"r serisin 

kııhkııhn tııfnnı 

Lorel Hardi Çme Av 
Seanslar ı 

uı.u - ıuo ! 11J.80 -

lf8C!e lll de 


