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Bir komprime hayat 

'AZ EMEK 
ııif!s bir_1~ 
' lJCfflf!n 

En sıkışık zamanlarda size en bilyilk yardımcıdır. Kalöri, gıda, lezzet ve 
nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evsafı haizdir. Merci· 
mek, bezelya, buğday vesair çorbalık komprimelerimizi her yerde bulabilir· 
ainiz. 8330 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI. 
M.NURlÇAPA Kurulu, tarihi : 1915 
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Resmi müesseselerin . 
nım resmi ve 

ve Halkmıızm Nazarı Dikkatine: 
Askerlerimize hazırlana.calı:: he diyeler içinde en kıymeUlsi olan önU ve 

arka.cıı kalın boz ıayaktan yapılm ıı avcı yeleği slparlılerl alınıp süratle 
talim edilmektedir. Haftada lkl bin yelek tealtml mUmkündUr. lıılUhlm ve 
toplu olaraktan yapılacak slparlolerde fiyatı 200 kuruotur. 

Bundan eve! blldlrilen perakende 200 toptan 180 kuruı fiyat, önü §&· 

yak arkası astarlı yeleklere &ittir. 

TÜRKİYE KÖYLÜ ve İŞÇİ ELBİSELERİ 
Toptan satıı yeri: 

İstanbul Sultanhamam İrfanlye ç&r1111 No. 18 -19 
8335 

--
--------------------------
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.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. --- -

ASKERLiK ışLERI Satıhk lokomobil 
337 doğumlulara 

Ankara Yabancı M. Ş. Rı. don ı 

ı - 2. klnun. 940 tarihinde askerlik ka
nunwıun 2. inci maddesine cöre askerlik: 
çağına &'irecek buluııan 337 D. lularm ilk 
yoklamaları bu tarihten itibaren yapılaca
ğından bu doğumlu her mükellefin yok • 
lamasını yaptırabilmeıi için nüfua hüviyet 
cıizdanına lüzum vardır. 

Hüviyet cüzdanı bulunmıyanların yok
lamaları yapılmıyacağından nüfuı cüz.danı 

Yalova kabhcalan müdürlü

ğünden : 
1 - Gazetelerde satılacağı evelce 11A.n 

edilen Kaplıcalarda Macar L. Lang fabri
kası mamulA.tından monte edllmemlı 226 
beygir kuvetınde yeni bir lokomobllln satı
ıı 10.12.1940 sah gllnU saat H te açık art· 
tırma ile yapılacaktır. 

ll - Muhammen bedell 20000 lira olup 
makineyi görmek fazla malQmat almak ls-

olmıyanların ıimdiden tedarik etmeleri. tıyenler mlldUrlyete mUracaat edebilirler. 
2 - Yoklama ıünleri ayrıea illn edile- S - Montajı fabrika yapacak, makine -

tektir, (8159) 18l3Z nln nakli montörün ve montaj lletlerinin 
kaplıcadan rldiı ıeliı masrafı alıcıya ait-

ANKARA BELEDiYESi 

Levhalar aatınlacak 
Ankara Belediyesinden: 
ı - Meydan, bulvar ve sokaklarla bina 

kapılarına konacak levhaların aaılmaııı tel 
on beı gUn müddetle ve kapalı zarf uıully
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1310t) lira (60> 

tir. 
t - İsteklilerin yUzde 7,15 pey akçesiyle 

mezkQr tarihte Yalova kaplıcalarında mil· 
dUrlUte mUracaatıarı. (11487 /8433) 18393 

OKULLAR 

Elbise alınacak 

kuru§tur. Ankara Sanat Okulu Müdürtü~ünden 
s - Teminat 982 Ura 8~ kuru~tur. Okulumuz talebelri için alınacak olan 
4' - İhalesi 13.12.940 cuma gUnU ıaat a~ağıda yazılı giyim levazımı iki partide 

ıı de yapılacağından ıartnameslni görmek ayrı ayrı açık cıkııiltmeye konulmuştur. 
ıatiyenlerln her gUn encUmen kalemine ve Taliplerin ~artname ve nümunelerini gör
tııteklllerln de ihale gtlnU olan 13.12.940 mek üzere her ıün okul müdıirlüf:ilne ve 
cuma gUnU ıaat 10 a kadar usulU daire- eksiltmeye ıireceklerin de aşağıdaki temi
sinde teklif mektuplarını beldlye encUme- natlariyle kanunun icabettirdiği belgelerle 
nine vermeleri. (8212) 18190 birlikte eksiltme &"ünü olan 17/121940 ta -

Tamirat yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 
1- Çankaya kaymakamlık ve belediye 

şubesi binasında yaptırılacak tamirat iti 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko

numuıtur. 

2- Muhammen bedeli (818) lira (30) 

rihine müsadif aalı giinü saat 14 te okullar 
sağı,ınanlığında toplanacak olan alım ıa -
tım komisyonuna müracaatları. (8305) 
Cinsi Mikdarı • Tutarı Teminatı 

Palto 50 adet 650 
Harict elbise 
İakarpin 

96 takım 
160 çift 

2400 
1360 

Elbise alınacak 

229 
102 

18297 

kunııtur. Ankara tnıaat Usta Okulu MUdilrlU-
3- Teminat (61) lira (38) kuruıtur. 

ğUnden: 
4-- Şartname ve keşif cetvelini &'Örmek Okulumuz talebeleri ic;ln alınacak olan 

steyenlerin her gün encümen kalemine ve aşağıda ya.zıh iki kalem gt~im eşya.•ıı a -
steklilerin de 17/12/940 ıalı günü ıaat çık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin 

10.30 da belediye encümenine müracaat • eartname ve numuneleri görmek Uzere 
tarı. (8237) 18243 her gtln okul mUdürlUtUne ve eksiltmeye 

Satılık iki kamyon 

Ankara Belediyesinden : 
1- İtfaiye müdlirlüğiinde bulunan Z58 

ve 259 pllka numaralı Benz marka iki adet 
kamyon ayrı ayrı aatılmak Uzere on be' 
rUn milddetle açık arttırmaya konulmut-
ur. 
2- 258 numaranın bedeli (500) liradır. 

258 numaranın teminatı 37,5 liradır. 

g'lreceklerln de qatıda yazılı teminatla· 
rlyle kanunun icap ettirdiği belgelerle bir
likte eksiltme gtlnU olan 17.12.1940 tarihi
ne mUsadlf ıalı gUnll saat 16 ta okullar sa
ğıemanlığınca toplanacak alım satım ko· 
misyonuna mUracaatları. 

Ctnal Harlcl elblıe mlkdarı 100 takım, 
tutarı 2~00 lira, teminatı 

Cin.si Palto, mikdarı 80 adet, 
lOtO lira, teminatı 26~ :;o lira 

(8306) 

tutarı 

18298 

3- 259 numaralının muhammen bedeli 
800) liradır. ~11111111111111111111111111111111111111~ 

259 numaralının teminatı (60) liradır. : d 1 • • : 
Kamyonları görmek iıteyenlerin İtfaiye : Ban 0 mua llml aramyOf = 

mudi.ırlüğtlne ve ıartname için de encü • = = 
men kalemine ve lsteldilerln de ı1ıı2/940 : Aksaray Halkevi Reiali -= sah günü ıaat 10.30 da Btlediye Encüme. - ğinden : - ---nine müracaatları. (8238) 1824SI - Aylık Ucretl 40 lira olan A kııaray : 

Bir motopomp alınacak 

Ankara Belcdiyeeinden : 

1 - Kayaı terfi dairesi için almacak o
an bir adet motoPomP crupu ve teferruatı 
kırk b04 &'iin mliddetle ve kapalı zarf UılU
liyle eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Muhammen bedeli (8950) liradır. 
3 - Teminat (671,25) liradır. 

: Halkevl bando mualllnıliğl münhal· : 
: dlr. ücreti artırılablllr. İsteklilerin : 
- Mllll Koro ıefl kompozitör Bay Ah- : 
E met Adnan'a müracaatları. 4794 E 
"=iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

Kamyon alınacak 

1 

Ad« Liralık 

1 2000 

3 

2 

4 

8 
35 
80 

1000 

750 

500. -

250 

100 

50 

Lira 

2000.-

3000.-

1500.-

2000.-

2'000.-

3500.-

4000.-

6000.-

..,, 
l 

Türkiye it Bankasına para yatırmakla yalnı2 
para biriktirmit olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemit olursunuz. 

Keıideler: 4 Şubat. ~- ı Kumbaralı ve kumbara-
Mayıı, 1 Alustoı, ., ıız heıaplarmda en 11 

İkincite$rin tarihlerin elli lirası bulunanlar 
de yapılır. kuraya dahil edilirler. 

Et ahnacak 
Marmara Üssübabrl K. Satın Alımı Komisyonundan t 

Cinai Kilosu Tahmini 
fiyatı kuruıTutarı lira İlk teminatı U 

Sığır eti 
Koywı eti 
Kuzu eti 

30.000 

25.000 
20.000 

31 9300 

50 
50 

12500 
10000 

31800 2385 

1- Deniz erlerinin ihtiyacr için yukarda cins ve mikdarı yazılı Uç kalem et, bil 

şartnamede olarak kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 

2- Eksıltmesi 18 Birincikanun 940 çarıamba cünü ıaat 16 da İzmit'te Teraan 
kapısındaki kom .. yon binasında yapılacaktır. 

3-- Şartname i 159 kuru mukabllinıde Ankara'd.a D&. m!IAıtetarlılı l _e0....,_~~~l:ftl.~w~~ 

dürhigünden, İstanbul'da Kasımpaşa'da Dz. Lv. Satm alma komisyonundan ve ko 

miıyonumuz.dan alına.bilir. 

4-- 1ıteklilerin, bu i•le alikadar olduılı:larıll'l dair t icaret vesikalarını mahalli 

niyet mndürlüklerinden alacakları hüsnühal kiğıtla.rını ve yukarda mikdarı yaıı:ılı ill( 

teminatlariyle bklikte kanunun tarifatı veı;hile tanzim edecekleri teklif mektup~ 

rmı muayyen &'tin ve saatten bir aaat evetine kadar komi&yon ba~kanlığma vermeleri; 
(11363/8321) 18310 

Amerikclya gidecek gençler 
İngilizce inkıllp Tilrkiyc'yi 

( Revolutionary T urkey ) 

kitabını Amerikalılara okutunuz 
Beheri bir liradır. 

ARANIYOR -----_ Küçük evler yapı kooperatifi 
- ortaklarından hi&aesini aal· 
_ mak istiyenlere 

- 4 - İhalesi 1-4/1/941 11lı &'iinü n.at 11 = de yapılacağından ıartnamesini cörmek ie
- tiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
: isteklilerin de ihale &'iinU olan 14/1/941 11-

- lı günü ıaat ona kadar uıulü dairesinde 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden : 

Az kullanılmı~ kamyon satın almak is
tiyoruz. Satmak istiyenlerin genel mer -
keze müracaatları. -4873 

MAHKEMELER Bir operatör aranıyor 
Bay Stanley Paterson'un Köyceğiz ~ 

Ankara 3 iincü Sulh Hukuk Hakimli • zuı dahillndek! krom madenlerinde ta~ 
~inden : 

Ankaranın Deviran mahallesinden Ça

kıcı oğlu Hüseyin karııı Halime'nin vefa

tı üzerine terekesine mahkemece vaziyet 

edilmiı ve kanunu medeninin ~32 inci mad-

bet ıcra eylemek üzere bir operatöre ihti
yaç oldtığıından talip olanların Fethlyeda 
mezkQr madenler l§letmeslne mUracastla ~11111111111111111111111111111111111111~ - teklif mektuplarını belediye encümenine Şimdiye kadar yapılan tediyatı ve : 

---
Satıhk ev 

A111lt Ayrancıda otobüs durağına yakm 
w, elektrik ve iki dönnm arazisi mevcut 
iki katlı lı:lrıir ev ıaatılıktır. 5438 Telefo· 
na mnracaat. 4370 

-: anlaima mukabili icabeden masrafı : 
: peşinen vermek şartiyle hanıl tip E 
E olursa ol5un bir ev satın alınmak is- : 
: teniyor. Kavaklıdere alman sefareti : 
_ arkası küçük Ayrancı No. 194 de : 
: Mustafa Karaman'• müracaat. 4372 : -~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 

DERİ SATI.Si 
4398 adet kuzu derisi 9·12-1940 pazartesi günü saat 15 

te müdüriyetimizde açık arttırma ile satılacaktır. 4741 

ORMAN ÇİFTLİGİ 

FOSFARSOL 
En birinci 

Kan, kuvet ve işti ha şurubudur 
Her eczanede bulunur. -ı••••••" 

Acele satılrk yeni dekovil ray·--~ 
.Metrosu 12 kiloluk 7 metre boylarda traversler ekllsler ve makasla-

rlyle beraber 60 ton mevcuttur. 8332 
Galatada Karaköy Palu Oaman Tqc;ıo#lu mUesseseslne mUracaat. 

TEL: 4'0~94, P. K. İstanbul U4'-

ARLON 

Elmaı ve pırlantalı saatlerin çeıitleri vardır. Fiyatları 160 ila 400 

liradır. 4:J72 
Satıı yeri: ANKARA ANAFARTALAR CADDESİ No: 25 

LONJ.lN Matuuı. -s-: 

vermeleri. (8236) 18339 

~ "BALALAYKA,, § 
ıerp.Jtınl bildirmeleri llAn olunur. t704' 

Tü H U : Plakları geldi. = 
___ R_K __ A_V_A_K_U_R_U_M __ ~ E Anafartalar Cad. Utku sokak : 

deai mucibince defter tutma muamelesi 
SATILIK EV 

Bnhc;ell evlerden B. t. tipi bir ev eatılık· de hitam bulmllf olduğundan kefaleti hase-

Yol yaptırılacak 
Türk Hava Kurumu Havacılık Dai· 

resi Genel Direktörlüğünden : 
1 - Etimcsğı.it alanını tren yoluna 

bağlıyacak, keşif bedeli (1284) lira o
lan yol inşası, açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 93 lira 30 
kuruştur. 

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

4 - Şartnamesi parasız olarak veri
lir. 

5 - Taliplerin kanunun 2 ve 3. mad 
delerindc yazılı vesikalarla birlikte 
müracaatlan. 4792 

Zayi - Kayseri nüfuı idaresinden al • 
dığım nilfus kAğıdımla Ka~eri askerlik 
şu.besinden ·aldığım ihraç vesikamı kay • 
bettim. Yenilerini alacağımdan eakilerl -
nin hükmü yoktur. - Ahmet o(lu 317 do· 
tumlu Şaban Yalçınkaya. 4874 

1 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6941! 

imtiyaz ıabibl 
lskender Artun 

Jmumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
~rue.ueae KüdUrO: Nqtt ULUÔ 

ULUS Baaımnl ANKARA 

: No: 1 Telefon: 3512 4871: - - or. Saat yarımdan (lt) • kadar 3485/ 20 
biyle alacaklı olanlar da dahil olduıiu hal- telefon edilmesi. t804 - -.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııfr" de bilcümle alacaklı ve borçluların kanu

nu mezkiırun 561 inci maddesi mucibince 

bir ay zarfında vesaikı resmiyeleriyle bir

likte Ankara 3 üncü sulh hukuk mahkeme

sine müracaatları ve alacaklarını vaktiyle 

kaydettirmiyenlerin mirascıya ne tabun 

ve ne do terekeye izafeten takip cdemiye

ceklcri ve mirascılarının dahi kanunu mez
kurun 534 üncü maddesi mucibince 3 ay 
zarfında müracaatları lülumu ilin olunur. 

4868 

KAZALAR 

istimlak kararı 

Sarayönü Belediyesinden : 

ANKARA PALAS 

PAVİYON 
(Her Aktam) 

Yeni proğram 

Dansöz Klora 

Şarkıcı Eta 
Sister Görög 

Lawry Lawrence 
VE 

MEŞHUR ATRAKSYON 
Umuml acentalığı: İstanbul, Kutlu 
ban, 1/4, t~ra için acenta aranıyor 

833t 

Kadınhanı kazasının Sarayönü nahiye
sinde kain fransız tebaasından öl.iı Belfua 
çiftliği heyeti umumiyesi itibariyle mena
fii umumiye namına (33040) otuz üç bin 
kırk lira bedel mukabilinde istimlak edi
leceğin.den alikadarların ilan tarihinden 
itibaren 8 gün zarfında Sarayönü nahiyesi 
belediye riyasetine vaki olacak itirazları-

nı bildirmeleri ilan olunur. 18464 

E va and P arfner 

YENİ Sinemada 
Bugün bu sece 

BALALAYKA 
oynıyanlar: Nelson Eddy 

İlona Maasey 

Seanslar: 10 - 12 - 14 • 16 • 

11 • Gece 20 de 

HALK Sinemasında 
Buıün Bu gece 

LEKELi KADIN 
Türkçe sözlü, arap musikili 

Oynıyanlar : 

LEYLA MURAT -

YUSUF VEHBİ 

Seanslar: 10.30 • 12.30 • 14.30 

16,30 • 18.30 Gece 20.30 da 

Sus Sinemasında 
Bu&'iin 14 den itibaren 

LEKELİ KADIN 

Türkçe ıözlü arap mutikili 
Oynıyanlar : Leyla Murat -

Yusuf Vehbi 

Seanslar : 14 • 16 • 
18 • Gece 20 de 

Saat : 10 - 1'2 de 

HUDUT ÇRTESt 
CASUS HACI MUSTAFA 

SOMER Sinemasında 
Bugün Bu gece 

1 ·SÜVARİLER ~ARKISİ 
Baş Rolde : 

FRED SCOTT 

2 - Maskeli Öldürüc~ 
Bai Rolde : 

KEN MAYNARD 
Seanslar: 10 • 12 - 14 - 16 • 

18 • Gece 20 de 

1 ""- ================~) ''-............................................ _. .. ______________ .,, 



IPAZAR 

8 
1. KANUN 

1 9 4 o 

ULUS Bumıevi 1 
Çaııkm C~i. Ankara J 

Telgrafı U~ Ankara 

TELEFON 
Baımuharrirlik 

BUGÜN 2 inci sayfamızda 

Fiziyoloji 
beden 

bakımından 

terbiyesi 

!~KURUŞ 

Yazı 1ıleri MüdllrU 
MüeueH Mlldüril 
Yazı İtleri 
İdare 

1571 
1061 
1144 
1062 
1064 ADiMi% , ANCIMl'ZC>IS::... 

Yazan: Selim Sırrı TARCAN 

Askerlere kışhk hediye 
teberruu devam ediyor 

Ayni teb.erruda bulunamıyanlar 
nakdi teberruler yapıyorlar 

Hediyeleri Ankaralılardan en kısa zamanda 

toplayıp sevketmek için dün esaslı tedbirler alındı 

W:A v ' . , 

Sevkedilmek üzere Y mdımaevenler Cemiyetince 
hazırlanan pamuklu eıya 

Yardımsevenler Cemiyetinden bize bildirildiğine göre, devlet 
daireleri, bankalar, bazı huıuıi teıekküller, askerlerimize kışlık he 
diyeler için ayni tebernıat imkanını bulamadıklanndan araların. 
da topladı.klan parayı Y ardmıaevenler Cemiyetine vermiılerdir. 

İaşe, 
bir milli müdafaa 
meselesidir 

Falih Rılkı ATAY 

Hükümet reemi gazetede çıkan 
eon kararname ile. buiday di.vası
m halletmiıtir. Buğday. ordu ve 
• 1, , ... il - •1·• • ......UI la ... 
zırlanma devrindeyiz. Ekmeiin ü .. 
tünde. evela. ihtikar oyunlanna 
müsaade edemeyiz; aonra, halkm 
•e ordunun iaıesini, bu harp niha· 
yet buluncıya kadar, kati emniyet 
altına almak zaruretindeyiz. 

Baıvekilliğin tebliği, buğday a
lım aatnnmdaki kararsızlığın ıe
beplerini izah etmittirı buğday, 
daha yüksek fiyat bekliyen köylü
nün anbarmda, ve kazancını otur· 
duğu yerde. deviraiz •e rizikoauz 
arttırmak istiyen tüccarm deposun
da. mahpustur. istihsali kendine ta
mamen yeten bir ziraat memleketi· 
ni hemen aadece ihtikar aevki ile, 
ekmek krtlıima uğratmak gülünç 
olur. 

Hüküm.et. bazı istihlak merkez
lerinde, ve o da mağkul karını ödi
yerek. tüccar ıtoklarına elkomak 
hakkmdan batka hiç bir zecri ted
bir almamııtır. Bufday fiyatı. tim· 
diye kadar köylünün hatrrmdan 
bile ıeçmiyen yükaek bir had üze· 
rinden teebit olunmuıtur. Çiftçiler. 
ibtiyaçlarmdan artan buğdayın bu 
karıılıiını elde etmek iç~!' biribir
Jeri ile yarııacaklardır. Tuccar. ek
mek Ü.tünde oynamaktan ümit ke· 
MCekt.ir. Gündelik normal ekmeği
mizden batka. iatikbal iç.in bol buğ
day ve un ıtoku bulunduracağız. 
Ne ıehirleri~z. ne. de ordumuz! 
bir harbin bılhaaaa ılk aylarmdakı 
müıküli.t devrinde. hiç bir darlık 
ve kıtlık tehlikesi gönniyecekler-

dir. b d b. Esasen asıl dava da u ur: ır 
harp olduğu vakit, ilk :zamanları, 
nakliyat ister istemez tamamen as
keri seferlere tahsis olunur. kısme.n 
de tayyare hücumları ile ve aaır 
.abeplerle felce uğrar. Memleket 
bu tartlara intibak edinciye kadar, 
ne kalabalrk tehirlerin, ne de ord~
nun yiyecek ihtiyacını raylara bag· 
lı bulundurmamak li.zımdn'. Harp 
batladıiı vakit. ~Üfll\an, eveli. .. ae
ferberlik ve iaıe ımkanlarmı mum· 
kün olduğu kadar intizamsızlığa 
uğratmalı hedef olarak alacaktır. 

1 

Bu nakdi teberruun muka.bili olan pa • 
muklu mintan n yün çorap mlkdarı aıa -
ftda yazılıdır, 

Münakallt Veklleti memurları 470; 
Maarif Veklleti memurları 164 pamuklu; 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti me -
murlan 95 pamuklu; Baıvek5.let memur
ları 79 çift yün çorap; Etiban.k ve Umum 
müdürlük memurları 500 pamuklu ve 600 
çift yün çorap, 11 Bankaıı memurları 115 
pamuklu, Yeniıehir CCl&h 130 pamuldu ve 
22 çift yün çorap ki ceman 1474 pamuklu 
ve 6Z2 çift yün çorabın hazır olduğunu ce-

(Sonu S. inci sayfada) 

Ege böfgesinde 

Tütün piyasası 
yakında açılıyor 

Sahısızhk ve f iyaf sukutu 
gibi tehlikeler katiyen yok 

Ticaret Vek!letlnden tebliğ edilmiı • 
tir: 

İhracat maddelerimizin en bll§ında ge· 
len tUtUn mahsulUmUzUn plyualannı dal· 
mt bir surette takip etmek ve bu piya.sa -
nın ııaltlh ve nizamını bozacak her hare
ket ve temayUIU önlemek CUmhurlyet HU
kümetlnln dalma itina ne tatbik ettiği bir 
siya.set olmuıtur. 

Geçen senelerde her devrenin hususi ıe· 
raltıne göre zamanında alınmııı olan ted
birlerimiz tUtUn mUstahslU olan genıı 
kütlenin menfaatlerini ve alelumum til • 
tun ihracatımızın memlekete temin ettiği 
geliri korumak bakunından tesirli olmuv
tur. Bu arada muhtelif memleketlerle yap
mıı olduğumuz anlaşmalar ve baokaca alı· 
nan lktıaadt ve malt tedbirlerle tUtUnleri· 
mizin hariç piyasalarda satıııını temin hu· 

(Sonu J. ilncü sayfada) 

12 adadaki ltalyan 
vali ve kumandanı 

Gen. de Vecchi 

de vazifesinden 

affolundu 

Yerine Orgeneral Ettore 
Bastico tayin edildi 

Roma, 7 a.a. - Kırat emirnamesi 
ile, general de Vecchi de Val-Cismon 
talebi üzerine Ege mıntakası ordula
rı kumandanlığından ve on iki ada 
umumi valiliğinden affedilmiştir. 
Diğer bir kıral emirnamesi ile, or· 

(Sonu 1. üncü sayfada) 

YENİ NİZAM 
KARŞISİNDA 

YUGOSLAVYA 

B. isvetkovic Yugoslav 
görüıünü izah etti 

Yugoslavya 8Qfvekili 
B. T ıvetkoviç 

Belırad; 7. a.a. - ( Royter ) 
Bll§vekll Tsvetkovlç, söylemi§ olduğu bir 

nutu,ta, Yuıoslavya'nın yeni Avrupa ni • 
zammın kurulmasına iıtirlk etmeie fi.made 
bulunduiunu bildirmiştir. Nutkunda baı -

lıca ıunları söylemiıtir : 
" Kırıl naibi tarafından tayin edilen ve 

blrkaç ıenedir de takip olunan barict siya
set uyeslnde, Yucoalavya'nın beynelmilel 
durum ka11111ndaki vasiyetinin iyi olduiu
nu ıöyliyebilirim. Memleketimiıı benllıı 
harbin vücuda retirmi, olduğu biltiin milı· 
killtı önlememiıtir. Fakat eminlı ki, bıı 
mU:;killt ıulhan hat edilecektir. Beynel • 
milel blitiln miln111ebat ıahaların.da cörU~ 
me ve mUzakerelere yer vardır. Biz de 
Avrupa'nın yeni nizam teşkilltma iıtirlk 

edeceğiz. Her mesele hakkında cörUıUp 

miizakere edebiliriz. Fakat emin olabilir
ılnlz ki, memleketimizin emniyet, lıtikW 
ve hllriyetine halel gelmlyecektir. 

Şimaldeki bütün 
cephe imtidadınca 

İtalyan 

kıtaları 

çekiliyor 

Milli Piyangonun dünkü keıideıi yapılırken 

B. Runell Yunanistan' a 
yardım vadinde bulundu 

Millt piyango Londra; 7. a.a. - Royter ajansının Y~ 
goslabya • Arnavutluk hududundaki husuıf 
muhabiri bildiriyor : 

Dördüncü tertibin ikinci 
keşidesi dün yaplldı 

Cepheden gelen haberlere göre, Yunan 
kıtaatı, Arnavutluk'un cenubuşarkt mınta. 
kasının merkezi ve italyanlarm müstahkem 
bir Ussii olan Ayasaranda'yı işgal etmi1 • 
lerdir. Takriben bir italyan taburu esir e
dilmlı ve birçok malzeme ele geçmiştir, 
Bu mazleme meyanında dort ağır top, bir-

40.000 lirayı 252.698 numara 
çok sahra topu ve mitralyöz mevcuttur. 

Yine cepheden gelen haberlere göre, 1-
kazandı \ tatyanlar, bütün şimal cephesi imtidadınca 

Kırk bin liralık bUyUk ikramiyeyi 
252698 

numara kazanmııtır. lr: 
_____________ __j (Sonu S. inci sayfada) 

.... 
Onar bin lira kazanan numaralar: 
48309, 131797 
Be~er bin lira kazanan numaralar: 
280292, 9689, 218300, 82747, 197968 
İklıer bin lira kazanan numaralar: 
205608, 22~21, 185374, 23442, 111954, 

189044, 226244, 195926, 140105, 20618 
Son dört ro.kıı.mı (7.986) ile nihayet bu

lan (80) numara biner Ura. 
Son dört rakamı (0.194) ile nihayet bu· 

lan (30) numara biner lira. 
Son dört rakamı (7.951) ile nihayet bu· 

lan (80) numara biner lira. 

Beıer yüz lira ikramiye 
kazanan numaralar: 

Son dört rakamı 2722, 2045, 4529, 4781, 
4900 ııe nihayet bulan (150) numara 'beıer 
yüz Ura. 

Son Uç rakamı 549 ile nihayet bulan 
lSOO) numara yUzer lira. 
• Q uc wÜ!i u:: rn:>nmı ~o veya 599 ile n!· 
hayet bulan altı yUs numara eııııer JlrL 

Son iki rakamı 91 ile nihayet bulan 3 .000 
numara onar Ura. 

Son bir rakamı 7 veya 2 ile nihayet 
bulan (60.000) numara da Uçer lira lkra • 
mJye kazanmııılardır. 

'A.ıağıdaki ( 47) numara da 
ıekıener lira teıelli mükalatı 

kazanmıılardır: 

252690, 252691, 252692, 252693, 252694, 
252695, 252696, 252697, 252699, 252608 
252618, 252628, 252638, 252648, 2526~. 
252668, 252678, 252688, 252098, 252198, 
252298, 252398, 252498, 252598, 252798, 
252898, 252998, 250698, 251698, 253698 
2~698, 255698, 256698, 257698, 259698 
202698, 212698, 222698, 232698, 242698 
262698, 272698, 282698, 292698, 052698 
152698. 

Amerika'da deniz 
inşaatı hızlandırıldı 

60.000 tonluk Süper 
dretnavutlar da 

inıa olunac~k 
Vaıinırton; 7. a.a. _ Birletik Amerika, 

on iki ıünde bir 12 harp ıeınisinin donan
maya iltihakını temin edecek derecede in
ıaat proframmı tesri etıniıtir. Maamafib, 
fabrikalardaki allt ve edevatın eskimesi ve 
iıçi meselesinin arzettiii müliküllt dolayı. 
siyle imallt azamı randımanını vermemek

tedir. 
Millt müdafaa komisyonunun bildirdiği

ne cöre, bir kruvazöriln lnıası için lbım 
olan kırk ayın sekizde biri nisbetinde azal
tılması, bir denizaltı cemisinin inşası için 
icabeden otuz ayın yirmi dört aya indiril
mesi ve destroyerlerin de denize inmeleri 
için tayin edilmiı olan mühletten evel ye. 
tiştirilmeleri hususunda yeni uınUler tat
bik edilmektedir. 

Selihiyettar mahfillerde söylenildiğine 

cöre, mUtehassıs iıçileri elde etmek için 
inşaaçıtların biribirlerine yaptıkları reka
bet inşaat masraflarının artmasına amil ol
maktadır. Bahriye nezaretinin munzam tah
sisat talep edeceği de haber alınmıştır. 

60.000 tonluk Süper dretnautlar 
da inıa olunacak 

Büyük bir ıevk ile cepheye giden yunan aakerleri 

B. CHİAP.PE 
hangi şartlar 
altında öldü ? 

Vichy; 7. a.a. - Havu ajansı bildiriyor: 
Hava nezaretinin aldığı maHlmata cöre, 
Chiappe'ın Suriye'ye hareketi ıeraitlnln 

tanzimi meseleıi hakkında ıazetelerde ln
tiıar eden bazı havadisler yanlıştır. 

Bu cümleden olarak Chiappe, Marıilya • 
Beyrut muntazam seferlerini yapan bir 
tayyareye blnmit delildir. ÇUnkü anavata
nı manda arazisine baflıyan herhanc"i bir 

(Sonu S incl sayfada) 

Fransız kabinesinde 

değişiklik mi olacak ? 
Bern, 7 a.a. - D . N. B.: Vlchy'den ge· 

len haberler, bazı nezaretlerde de~l§lkllk· 
!er vukua geleceği §aylaları dolaşmakta 

olduğunu bildirmektedir. 
Bu hususta bu akşam toplanacak olan 

nazırlar heyeti içtlmaına bUyUk ehemlyet 
verilmektedir. F.zcUmle son gUnlerde 
Vlchy'ye gelmlı olan ııabık başvekil Flan· 
din'in dahiliye nazırlıtına getirileceği ve 
h!len dahfllye nazırı bulunan B. Peyrou
to'nun mUstemleke nezaretini deruhte ey
llyeceğl söylenmektedir. Diğer taraftan 
adliye nazırı B. Alibert'in istifa etmiş ol· 
duğu d& bildirilmektedir. 

Keçiören'deki Çocukbakıcı 
·mektebini bu yıl bitiren 

1 

1 J 

on dört genç kıza dün 
diplomaları verildi 

J 

j

f 

• 
\ 

..;._~~1 r ~~. 

Hakikat odur ki Türkiye bir zi
raat memleketi olduğu için, Kat'a
deniz•den batka, Basra yolu ile, 
aerbe.t ve tehlikesiz denizlerden 
istifade edeceği için, asla kıtlık 
çekmiyecek bir vaziyettedir. Hü
cum ne taraf tan gelirae ~ gel!i~, 
Türkiye büyük harpte oldugu gıbı, 
bir abl~ka çenberi içi~e alınamaz. 
Bizim ihtiyacımız, yenı harp şart
lanna göre, ilk devirlerin sto~lar!• 
nı yapmak, tevzi etm~k! ve ~ıç. bAır 
veç.hile iaıe meselesının, ıhtıkar 
hırsları yüzünden, :zorlatmasma 
müsaade etmemektir. Kararnam~ 
ilk adımdır: bütün bu zaruretlerı 
gördüiü kadar onları karşılamak 
hu.ausunda ne tedbir kudreti, ne de 

Filldelfiya; 7. a,a. - Amerikan bahri

U mumi harpten ıonra aüahaızlandınlmlfken yeniden tamİT olu • yetine dünyanın en büyük remilerini inıa 
narak donanma emrine verilen Amerikan dutro1,.erleri ( Sonıı s inci a.7.:f atla ) 

Dün dip_lomalarını al.an gen' ,ocuk bakıcılan grup halinde 

(Yum 4. Uncil ••T.ladaJ. (Soau S. iacı say/ada) 



-!- ULUS 

az r müsahabeleri 

Fizi oloji bakımından 
beden terbiyesi 

~ÜN GÖLGESİ ) 
Türk mürebbiyeleri 
Adına "mürebbiye" decliiimiz 

insan, eve aonradan giren ve kuca
ğına bir çocuk verilen kimsedir. 
Çocuk, annenin aynca ali.kadar ol
~a nispetinde az veya çok müreb-

Selim Sırrı T ARCAN bıyeye alı§ır, anne sevgisini onda 

Bqer makinesi normal bıçlmini ancak 1 hareketi yaparken dimafın muayyen bir arar, gıdasını ondan alır. Miirebbi-
f\ ı .ı. ekzer. izler sayesinde iktisap ve mu- adale grupuna ·~ 1 1 1 ye elinde büyümü§ Öyle rLW".uklar -·· ayrı em r er verme• d k" r--
hata"a ed bilir. ıı:ar kctttn mahrum olan tktıza eder, •porda ise dimaf her muma_ var ~r ı, anneleri onlarm gözlerin-
adalelcr zayıflar, mesamatı arasına yağ - reseyl datmt bir kontrol altında tutar. de hır el kadını kalınııtır. Anne ile 
lar ter ?ı ed rek onu dumura uğratır. Oyun adalelere dUzen veremez, hare_ çocuk arasındaki o mukaddeı ıev
G vıek ve kuvetsız a.ıJa.hJcr bt!deni mtiva- ketler nakıstır. Clmnaatlkte adale tam gi de bir yabancı kucakta kaybol
;.:: n tt tutamaz 13 aş ğı s kar, omuz- ınblaat ederek oyunla lıllyen uzuvları bt- mu§, tertelef ediJmiıtir. Bu aıfatiy
lar öne ç vrıUr, ııırt kanburl~ır, karın çime ıokar. Clmna.atlkte vücudun bir kısmı le "mürebbiye" anne ıefkatini, gü
Hcrı fırlar. Kuvetll adaleler sayesinde tevazUnt tılerken, bir kısmı kuvvant leler. nahıızca, ga&beden kim.sedir. 
dıpdiri. canlı v l~l~k olan bır vücut ha - Sporda oyunda olduğu glbt tevazUnt ha. Evin içindeki sıfatı bu olan mü
rek tten mahrurr. edilir ve bakımsız ka. reket yok gibidir, iradenin kudreti altın_ rebbiyeyi bir de, yabancı göziyle 
lırsa bıçtmsızleşir ve çtrldnleşir, tAkattan da her uzuv kuvvant bir ıektlde Azamı aeyredelim: mürebbiye deyince 
d · er cehdi ı&rfeder. canlandırdığınız tip batka kaaaba-

V cut b çtminl kayb dtnce yanı mah - Oyunda vücut, kuvetinl rastgele ıar!e- dan, batka §ehirden değil, yaban-
fa.z.ı bozu?unca tçindekl Al~tıer de bun - der, neıenln tesiri altında çocuk yorgun. cı memleketten gelmiı veya getir
dan z:ırar gorUr İç rt çökrnüt bir göğtiS- ıutunu duymaz. cımnaııttkte tahUU hare- tilmiı, duyu§U ve dütünütü, giyinişi 
te clğeı·l r iyt n §vünema bulmaz, hava ketler hesapla earfedlllr, vücut bütçesi da- ve konu§uşu bizden olmıyan hul&sa 
ml<badcJesJ çok noksan bir şekilde vuku fmt muvazeneyi muhafaza eder. Ftzlyoloji §ekil ve ruhu itibariyle yerli malı 
bulur. Clğ rtere lilzumu kadar hava gir- uzviyete zarar veren hareketleri redde- sayamıyacağımız bir ecnebi... Za
m ytıt b •un uzvlyı;tt mutazarnr eder. der. Sporda uzviyetin masraf hududu yok- man zaman bizde de bahis mevzuu 
.İnsan y lanmağa başlar. Damarlarda tur, heyecan bunu tahdide manidir. VUcu- olan mürebbiye meselesi İ§tc bu ec
kan iyi işi mez olur, nıide, böbrek ve emA dUn evelden blrikml§ serveti yoksa .ser- nebi matah Üzerinedir. 
rah t ızlıkları utrltlzma, romatizma., ar- maycsini sarfederek tflla eder. Spordan Bot bir sayfa gibi Üzerine yazı
tı.:rio kloroze gtbl ha.stahklar b~ göste- zara.r görenler hep hesapsız lş görenler- lacak her çe~it yazıya mukavemet· 
rir. Vücut vaktinden evel yıpranır dir. siz ve tik5.yctsiz mevzu olan çocuk 

Hareket! Hep biliriz ki bayat hareket- Oyunla cimnastlgin teıekkUI,, sporun ha ımaddcsinin bjr yabancı kucağa 
le ka.1.mdlr. F~akat hareket de tıpkı tı\fız tck~mUI! bir mahiyeti vardır. Cimnastlk tcrkedi1mcs'ndek.i tehlikeyi ortaya 

SPOR 

Dünkü lik maçında 

Demirspor A. gücüne 
1-O mağlup oldu 

Dün ıg mayıs stadında mevcut fikstü~ 
re göre yafmurlu ve rıb:garh bir havada 
Demirspor ve Ankaragücü takımları kar
şılaştılar. Saat ıs.ıs te hakem Muzaffer 
Ertuı;'un idaresinde başhyan oyunda her 
iki takım da mutl.t kadrolarını ihtiva edi
yorlardı. Yalnız Demirspor aksayan ta -
raflarını doldurmak maksadiyle bazı tadi
lit yapmış, bu arada Salih'i 10l hafa, Or -
han'ı sol içe ve çoktan beri aahada gör -
mediğimiz Mustafa'yı sağ açığa koymuş 

bulunuyordu. 
İkinci devrenin ıo uncu dakikasına ka

dar eolsüz geçen bu maçta zaman zaman 
her iki tarafın gilzet oyunlarma ~ahit ol -
duk. Bütün bu müddet zarfında her iki 
taraf da gayet büyük gol fırsatları kaçır

dı. Bunda yaş s::ıhanın ve rüzgfi.rın te~iri 

olmakla beraber hücum hatları oyuncula
rının bariz becerik!iiztikleri de imi! oldu. 

İkinci devrenin 3S inci dakikas:nda 
Ankaragücü'nün sol açığı Muzaffer ıoldan 
güzel b:r vuruşla takımına ycglne galibi
yet golünü kazandırdı. 

Geri kalan ıo dakikalık ıamanda netice 
gibi kendı kendine bir rnAnA ifadd etmez, terbiye, spor kilittir işidir. Oyun ve cim- atanların kanaati şuJur: 
onları cümle haline getirmek ve yerinde nasttk hayatın her devresinde kadın ve Çocuk e\İn gülüdür. Bu gül, en de i-şmiyerek ankara&üçlü!er sahadan 1-0 
kullanmak için her ya.şta yapılacak ek- erkek herkese ıAzımdır. Her yaı,ta oyna- tefkatli ve vefalı göğ3s olan anne galip ayrilddar. 
zer~izlerıo ıckllni ve mlkdarını ftztyolojl nan oyunlar ve clmnaatlkler vardır. Spor- kucağına yara~ır. Baska ellere tes
bakımından tayın· etmek 1A.z1md1r. lar ve bilhassa atletik sporlar hayatın lim edilen yavru küçÜcü.', gönlünün 

VUcude Ahenk, sıhat, eevlkltk, kuvet, muayyen bir devresinde yani gençlikte ya- duyduğu fa!cat doyuramadığı nr-ne 
dayanıkhhk veren beden faaliyetlerinin pılır. Filhakika a.ıtmı§ yaşında tenis oynı- hasreti çeker; zanıan1a bu hh~s.in 
heyeti mecmuasına beden terbiyesi diyor- yanlar, eskrim yapanlar, golf oynıyanlar, du~ura uğram.1sı tchli ttesi de mcv
ıar ki blrlbirini tamamlıyan üç nevi ek- ata binenler, kUrek çekenler vardır. Fakat cuttur. Lu tehlikeden Jakına1ım. 
zersizlerden terekküp eder: oyun - cim- bu adamların yaptıkları sporların mahiye- Türk yavrusu, anasının kucağın
naatlk- spor. ti gene clmna.Btlktlr. Rekabet iddiası olma- da büyümelidir. Terbiyesini ondan 

Oyun hariçten hiç bir tesire ta.bt ol - dıkça apor sayılmaz. almalı, dilini ondan öğrennıeli, hu-
mıyan k ndlllfinden zuhur eden insiyakı Hayat. tabiatın mev11lmleri gibi dört !8.sa onun malı olmalıdır. 
blr harekettir. CtmnastJk bir bqkası tara- devri vardır. İlkbahu, yaz, 11onbahar, kı~. Biz inanıyoruz ki, çocuğuna bak
fından llmln donelerine göre tertip edilen Her mevsimin icap ettlrdltl faaliyeti dai- mak, çocuğunu büyütmek hiç bir 
akU bir mUma.resedlr. Spor ise hissiyatı ma göz önünde tutmak IAzımdır. Öyle ol- türk anasına ne ar gelir, ne yük o
fazla tahrik eden. kuvetll bir cehdi icap mazsa kıt vaktinden evet gellr ve hayatın lur. Fakat bu sahada ciddi bir mi
ettlren hlsst ve akıt bir faaliyettir. uzama.sına yardım etmeıl lA.zım gelen zereti - has.talık gibi - kabul et-

Oyunda hareketler terkiptir, vücut ma- beden terbiyesi insanı va.kit.Biz ihtiyarlatır, miyecek kadar mütaass?p d ı. deği
klncsl heyetl umurnlyest ile faaliyete ge - hattA mal Ol eder. Onun tçtndlr kt flztyo - liz. O zaman, hal ve vakit yerinde 
llr. Ctmnastlkte harekeUer tahlUı maht • lojlk thttyaçları daima göz önünde tut- İse bir mürebbiye ihtiyacı atikirdır, 
yettedir. Sporda cehdi istilzam eden her mak uzv.tyetl yoluyla ltletmek, adaleleri- hatti lüzumludur. Çünkü ortada 
har ket kuvva.rıt ve terkiptir. nf yormadan kuvetlendlrmek, fazla ıarll- mutlaka iyi büyütülmesi, aağlam 

Oyunda hts, ctmnastlkte akıl, sporda yattan kaçınmak ic;ln vücudunun ffzlyolo- ya~atılması ve memlekete yarar bir 
heyecan hA.kimdir. Oyunda dimağın mU~ jlk kudret ve kabiliyetini iyi b11mek her· unsur. yeti~tir;Jmesi icabeden bir 
dahaleıı başlangıçtadır, clmnastıkte her kes tc;ln bir vazifedir. çocuk vardır. 

işte, anc&k böyle çok haklı ma

Gazetelerin sayfa Amerikahlar İzmir 

Bugilnkü lilf mı~ları 
Bu.g-üu Ankaragücü slhasında lik maç

larına devam edilecektir. 
Saat 13.30 da B:rlikspor Dinçspor, 

ıs.ıs te H. O. 1. Yurdu - Galatasaray ta
kımları karşılaşacaklardır. 

Okullar araıır.da s~or 

müsabakalarma 
başlanıyor yakında 

Lise, Ticaret Liseıi, öğretmen okulla
rı ve ıanat okulları arasındaki spor müsa -
bakalarına yakında merasimle baıslanacak
tır. Gerek futbol ve gerekse kız ve erkek
lerin voleybol müsabakaları için lik heyet
teriniıı kura usulü ile tesbit edecekleri 
fikstür ilin edilecek ve müsabakalara i&
tirak edecek talebeden li!ians aranması ha
kemlere bildirilecektir. Lisanıwnz oyuncu
su bulunan takımlar her ., .. suretle olursa 
olsun müsabakalara iıtirh .;ttirilmiyecek
lerdir. 

adedi artıyor piyasasından 3.000 

ton tütün ahyorlar 

zeretler halinde evin sıcak muhi -
tine alınacak yabancrnm da bir 
türk olması lazımdır. Çünkü, uzun 
zaman, İsviçreli, alman, fransız .•• 
lnürebbiyeyi müdafaa için ileri aü-
rülcn: Atletizm müsabakaları 

Koordinasyon heyeti gazete aayfaları 
hakkında yeni bir karar kabul etmiştir. Bu 
karar ile halen 4 ıayfa olarak çıkan gaze
teler 15 sayfa, 6 sayfa çıkan gazeteler de 8 
ıayfa olarak çıkabileceklerdir. Bu kararı 

yazıyoruz: 

.,1 - Milti Korunma Kanununun 21 in
ci maddesindeki salahiyete mlisteniden, 
Resmi Gazete ve KızıJay Gazeteıi müstes
tıa olmak üzere, günlük gazetelerin uyfa 
adetleri a1alıdaki şekilde tahdit olunmll.$
tur: 

a) Bir sayfasmm ebadı 0.4ZX 0.58 metre 
yani sathı 0.24'36 murabba metre ve daha 
bilyi.ık olan gazeteler gÜnde altı uyfadan 
fazla intıpr edemezler. Şu kadar'ld, tabı 
makineleri altı sayfa baımrya müsait ol -
mıyan gazeteler haftada dört gün dörder 
ve üç riin de sekıı:er ıayfa intiıar edebilir
ler. 

b) Bir sayfasının e?>adı a fıkrasındaki 
mık arlardan aı: olan gazeteler cünde !e
kiz sayfadan fazla intişar edemezler. 

c) t~tişar etmekte bulunan gazetelerin 
1111/1940 tarihindeki ebadı hiç bir suretle 
de ıştirılemez. 

2 - Ulus Gazetesi. Resmi tebligat ve 
il.inla.rm sok yer iogal ettiği günler sekiz 
ıayfa çıl:abi1ir, 

3 - cumhuriyet bayramının ilk &Ünün
de ve Atatiirk'Un ölümünün yıldönümünde 
bilumum gUeteler hiç bir auretle ıayfa 
tahdidine t1bi değildirler," 

Türk Hava Kurumuna 

İzmİrj { Hususi ) - Şehrimizdeki A-
merikan tütün kumpanyaları, Baıra tari • 
kiyle Amerilı:a'ya takriben 3000 ton tütün 
scvkedeceklerini ali.kadarlara bildirmiıler
dir. Bu aevkiyat için lüzumlu olan vagon-
lar hazır bulunmaktadır. Devlet Demiryol-
ları idaresi tlitUnlerin sevki için busust bir 
allka e-österecektir. 

Ege' de hayvan neslinin ıslahı için 
tedbirler 

İzmir; { Huıuıi ) - E&e mıntakaaında 
tesis edilecek Montafon merkezleri i~in B. 
Ntzım Uyıur. Manisa ve İzmir'deki muh
telif çiftlikleri tetkik eylemi§, Ziraat Ve
klletine gönderilmek üzere raporunu ha· 
zrrlamıştır. 

- Fakat tül'k mürebbiye çocuğa 
bakamaz, iddiası artık ileri sürüle
mez. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun cid
den takdire değer bir intizamla ya
tattığı çocuk bakıcı mektebinden 
mezun olan genç türk kızları du -
rurken eve artık yabancı mürebbi
ye ayağı attırmamak bir memleket 
borcudur. Gözlerini hayata açtığı 
günden kapıyacağı güne kadar 
§ekliyle ve ruhiyle, türk malı olma
smı İllıtediğimiz çocuklarımız, en 
vefalı ve §efkatli analık vasıfları 
su götürmiyen türk kadınlarının el
lerinde büyüsünler. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Gayretleri görülen istatistik 
müdür ve memurlarına ikişer 

maaş ikramiye verildi 
Montafon merkezi olmağa elveri11i gö

rUnen çiftlikler Tire'de GilmilşlU. çiftliii. 

İcra Vekilleri Heyeti nüfus sayımında 
mUlhakab tefttı etmek üzPre gönderilen 
ve fazla gayret sarfettıkleri anlaşılan ıs

B. Ali Okan çifttiği, Karagöl çiftliği, Öde- tatısttk umum mtidürlUğü müdür ve me

miı'te !ımail Efe, Değfrmendere'de Gül - murlarına ikişer maa§ nlsbntınde ikrami

al:aç, Dikili'de Makaron. Salihli'de İdala 

nahiyesinde Haznedar çiftlikleridir. Bu 

çiftliklerden bazıları satın alınacak ve he

men faaliyete seçilecektir. 

Bazı çiftliklere de boi:ılar verilmek ıu

retiyle Montafon ırkının çoialmaıına mey

dan verilecektir. Bu lbotaların bakımına 

hususi bir itina gösterilecektir. 

ye verilmesini kabul etmiştir. 

Çağrı 
• Divanı :Muhaııebat Encümeni 11.12.040 

çarşamba günü 10 da toplanacaktır. 
• Arzuhal Enctlmenı 9.12.94.0 pazartesi 

günü umum! heyet lçtimaından sonra top
lanacaktır. 

Okullarımızda 1940 • 1941 ders yılı at-
letizm çahşmalarına dahil, aşağıda tarih 
ve mesafeleri ıösterilmiı bulunan kır ko
fUlarına baılanacalrtır. 

Her bölge tarih ve mesafeleri gösteri • 
len koşuları zamanında yapmakla mükel • 
leftir. Bundan başka bu tarihler arasında 
mesafesi 3000 metreyi geçmiyen hususi 
müsabakalar tertibi de caizdir. 

Bölgece tertip edileceke bu müsabaka
lardan başka, sınıflar ve okullar arasmda 
gene bu hükümler dairesinde ve ali.katı 

öiretmenler neza.retinde kır koşuları ile 
uzun mesafeli bayrak koşuları yapılabile
cektir. Uzun mesafeli bayrak koşuları ter
tibinde takımı teşkil eden gençlerin her 
birinin koşacağı en kısa mesafenin 200 
metreden aşağı ve 1000 metreden yukarı 
olmaması llzımdır. 

Müsabakaların tarihleri şunlardır: 

1. 15/12/1940 2000 metre 
2. 29/12/1940 2500 • 
3. 9/ 2 '1941 2500 .. 
4. 2/ 3/194-1 3000 .. 
S. Z3/ 3/1941 3000 ,, Bölge birinciliği 
6. 13/ 4/1941 20000 ., Bayrak koşusu 

ı3/4/ı941 tarihindeki ko!IU İstanbul'da 
20 kişilik takımlarla 10 kilometre iizerin -
de iki kiimede yapılacak ve tonunda iki 
kümenin calibi karıılaştırılarak böl&e bi
rinciıi tayin olunacaktır. 

Bu müsabakalardan birinci, ikinci, il~ 

çüncil ve dördüncüsünde takım tasnifi ya
pılmayıp ancak. ferdi tasnif yapılacaktır. 
Takım tasnifi bölge birinciliği olan beşin
ci koşuda yapılacaktır. Bu birincilik mü
sabakasına. her okul ı5 kiıilik takımlarla 

iıtirik edecek ve bu 15 kiıiden ilk 10 kişi 

Hukuk ilmini Yayma 
Kurumunun dünkü konferansı 

Hukuk ve iktisat 
Hukuk İlmini Yayma Kurumu bu 

yıl konferansları serısının ikincisi 
7 birinCik3riun cumartesi günü Pro -
fesör Vasfi Raşit Seviğ tarafından 
halkevi salonunda verilmiştir. Konfe
ransta bir çok profesörler, mebuslar, 
Hukuk İlmini Yayma Kurumu azası, 
talebeler ve seçkin bir dinleyici küt
lesi hazır bulunmuştur. Profesörün 
mevzuu hukuk ve iktisat idi. 

Sürekli alkışlar arasında kürsüye 
gelen sayın konferansçı meseleyi va -

8/12/1940 

At yarışlarıµın 

on bir· ncisi 
bugün yapılacak 

Kazanmaları ihtimali 

olan atların isimleri 
Sonbahar at yarışlarının on birincisi 

bugün yapılacaktır. Evelki haftalarda ko
şulan dolgun ikramiyeli mi.ıhim yarışların 

olmamasına raırmen bugünkü yarışların ge
ne al1ka toplıyacai:ı muhakkaktır. Bu.gün 

zetmekle söze başlamış ve k_onfe;.an • yapılacak altı koşu,lan manialı olanı na -
sın mevzuu olarak kabul edılen Hu- ~ zarı itibara alınmadıtı takdirde diı:::er beı 
kuk ve iktisat" tiibirlerinin bu iki il- koşunun çok zevkli olaca~ında herkes mü.t
min biribiri üzerindeki nüfuzu araştı- tefiktir. 
ran br münasebet ifadesi olduğunu te-
barüz ettirmiştir. Birinci koşu : 

Bundan sonra hukuk ve iktisat Ü - Üç yaşındaki yerli yarımkan ingiliz er .. 
zerinde umumi bir görüş yapan pro- kek ve dişi taylara mah:;ustur. İkramiyesi 
fesör hukuka hakim olan zaman un - 300 lira me..a.fesi ıooo metredir. 

Koşuya kaydedilen üç tay şunlardır ı 
1 - Şehnaz (S. Halim) S8 kilo. 
2 - Mehlika (S. K. Osman) 58 kilo. 
3 - Tasvir (S. K. Osman) S8 kllo. 
Şehnaz şimdiye kadar &i,rdiği her koıu.. 

surunun ehemiyetli mevkiinden hah -
setm'.ş ve değişmesi ile hükümlerde 
değişiklikler husule getiren bir mef
hum olduğunu ortaya koymuştur. Son 
ve en yeni nazariye ve temayüllere gö- yu kazanmıı ve büyükleriyle yaptığı ya .. 
re gerek hukukun ve gerekse iktisa - rışta yalnız ahır arkada11 Poyraz'a geçil • 
dın mevki ve münasebet1erini anlatan 1 miştir. Bay Sait Halim'in bu fevkalldt 
konferansçı beşer tarihinde hukuk güzel tayı bu koşunun da en bilyük favo -
sistemlerinin istinat ettirildikleri ana risidir. Mehlika ile Tasvir'in Şohnaz'a bir 
fikirlerin sırasiyle neler olduklarını şey yapacaklarını zannetmiyoruz. 

da söylemiş ve hukuk ile diğer içti - /kinci koşu : 
mal ilimler beynindeki esaslı farkla -
ra işaret eylemiştir. 

Hukuk ve iktisat arasındaki alaka 
ve münasebetlerin ortaya attığı me -
selelerin büyük ehemiyetini anlattık -
tan sonra profesör bütün bu mesainin 
henüz bir hal suretine bağlanmış ol -
madığını da pek güzel bir şekilde mey 
dana koymuştur. 

Üç yaşındaki halis kan arap erkek ve 
diıi taylara mahsustur. İkramiyesi 300 li
ra mesafesi 1000 metredir. Koşuya be11 ta7 
kaydedilmiştir. 

1 - Misket (V. Koç) 56 kilo, 
2 - lşrk (N. Temizer) 56 kilo. 
3 - Sava (1. Tekce) 56 kilo. 
4 - Tuna (1. Tekçe) 56 kilo. 
5 - Sevim VIII. (M. Turgut) 54,5 kilo. 
Bu koşuda en şanslı tay hiç ıüphesis 

Sava'dır. Yalnız geçen hafta btiyUkler1e 
yaptıkları koşuda Sava'yı geçerek Bozkurt 
ve Mihrican'rn arkasında üçüncü olan So
vim vııı. i ihmal etmem~k lizımdır. 

Konferansına nihayet verirken pro
fesör Sevig hukuk ve iktısat mesele
lerinin zamanımızda ehemiyetle ele 
alınması ıazımgelen bir mesai saha
sı teşkil etmekte olduğuna isaret et
miş ve hukukun cemiyetin ş~kli, ik
tısadın ise maddesi tarzında ifade o- Üçüncü koşu (Teselli koşum): 
lunabileceklerini söyliyerek, sürekli 
alkışlar arasında sözlerini bitirmiş
tir. 

Eyüp halkının i fanbul 
Belediyesinden bir dileği 

İstanbul. 7 (Telefonla) Eyüp 
halkı, belediyeden Eyüp iskelesinden 
itibaren büyük bir sahanın meydan 
haline getirilerek buraya Milli efin 
bir hevkelinin d;kilmesini ve mevda
na da İnönü meydanı ismi verilmesini 
istemiştir. 

hmirrle tramvay kazası 
İzmir, 7 (Telefonla) - Bu sabah 

Güzel Yalıda bir tramvay arabası yol
dan çıkarak diğer yola geçmiş ve mu
kabil yoldan gelen arabaya çarpmıştır. 
Yolculardan hakim bayan Naime ile 
diğer bir yolcu hafifçe yaralanmıştır. 

tasnife dahil o.lacaktır. 

İlk dört müsabakaya her okul as.gar! ıo 
kişi ile iştirak edecektir. 

Seyhan üzerinde su 

sporları başlıyor 

İki yaşında ve kazançları yUQnu SOO 
lirayı geçmiyen yerli halis kan in~liz er • 
kek ve dişi taylara mahsustur. İkramiynf 
45-0 lira mesafesi ı400 metredir. Bu koı-a,. 
ya yedi tay kaydedilmiştir. 

1 - Roi (S. K. Osman) 62 kilo. 
2 - Yeti~ (V. Kıvandık) 60~ kilo, 
3 - Yosma {.A.. Atman) 54,5 kilo.. 
4 - Kamelya (V. Koç) 54,5 lcilo. 
5 - Ayfer (Fa. Atlı) 54,5 kilo. 
6 - Alkız (K. Yıkılmaz) 54,5 kilo. 
7 - Mimoza (H. Eray) 5-4,S kilo. 
Bu koıu<Ia koşan taylardan 7a.lnı2: ye

t iş, Roi, ve Ayfer koşu kazanmışlardır. Di.. 
ğerleri hiç bir muvaffakiyet göstereme • 
mişlerdir. Bugünlerde şanslı olanları ıı • 
raya korken bunları nazarı itibara alarak 
Yetiş, Ayfer ve Mimoza'yı diğerlerine ıö
re daha iyi görme]ıteyiz. Bunların heniiı 

daha iki yaşında ofduklarını düşünerek bir 
sürpriz olması ihtimalini de aöyliyebilirls. 

Dördüncü kofu ı 
Üç ve daha yukarı yaştaki halls kan 

İngiliz at ve kısraklara mahsu!itur. İkra
miyesi 500 lira mesafesi 1600 metred.Jr. 
Bu koşuya sekiz halis kan kaydedilmi~tir11 

1 - Dandy (S. Temel) 62 kilo. 
2 - Komisarj (A. Çırpan) 62 kilo. 
3 - Ör.demir (A. Atman) 56 kilo. 
4 - Karanfil {A. Atman) 56 kilo, 
5 - Sifkap (F. Aian) 56 kilo. 
6 - Yatağan (S. K. Osman) 56 kilo, 
7 - Romana (S. Halim) 54,5 kilo, 
8 - Destiyar (S. Halim} 49,5 kilo. 

Adana, (Hususi) - Su sporları fede - Bu koşuda en fazla şansı D.andy'ye ve"" 
rasyonunun bölgelere yardım tahsisatın - mek lizımdır. Destiyar'ın taşıyacağı hafif 
dan bölgemize de bir mik.dar gönderilmi:t· kilo ile koşuyu önde götürmesi ihtlmall 
tir. Bu tahsisat ile şehrimiz su sporları a- fazla olmakla beraber kendisini geçecek • 
janlığı AkdeniZ' tipi 6 tok, 4 çift iki kik terini tahmin ediyoruz. Maamafih kotunun 
yaptıracaktır. Bu kiklerle Akdeniz yarış- sonunda Dandy, Romans ve Kp.ranfil'iu 
larına iştirik edilecektir. Daha evelce Y&P- başta gelecek hayvanlar arasında olacai"D
tırılan ıı kürekli 6 çift talim filikası ya - nr kuvetle ilmit ediypruz. Bir kaç hafı.. 
kında Seyhan nehrine indirilerek ıu sporla- dır vaziyeti çok iyi olan Öxdemir'e geli~ 
rı talimlerine başlanacaktır. ce bizce bu mesafe bu at için kısadır. B .... 

fzmir muhteliti geliyor harda Dandy'yi aynı mesafede geçtiği va. 
İzmir, 7 (Telefonla) - İzmir muh- ı kit aradaki kilo farkının on iki kilo oldu.. 

tcliti Kurban bayramında Ankaraya ğunu düşünürsek bugün Dandy'nin ko~ 
giderek Ankara muhtelitiylc iki maç yu kazanması ihtimalinin kuveti meydana 

çıkar. 
yapacaktır. 

Beşinci ko§u : 

yapllan yardımlar 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Dört ve daha yu!ka.rı yaştaki haltı kaa 

arap at ve kisraklara mahsustur. İkrami ... 
yesi 300 lira mesafesi 24-00 metredir. Bu. 
koşuya yedi hayvan kaydedilmiştir. 

Hava Kurumuna yapılan yardımlar hak
kındaki :ıldıgımız haberler, Orhangazi hal
kının evelce kuruma vermiş oldukları 4ı6 
liraya iliveten 163, lira teberru eyledik -
ler·ni, Cihankoyü halkının da 7ı, Ortaköy 
halkının 57 lira verdiklerini bHdirmekte
dır. 

Bozdoğan kazasının Yenipazar nahiye.si 
halkından 3020 vatandaş kuruma lza ya -
zılmıt ve ı3ı3 lira para teabhüdünde bu· 
lunmll:tlardır. 

Giresunda ısmıni bildirmek istem.iyen bir 
vatandat ıle manifaturacı Ali Ekmekçi Ku... 
ruma 50 şer hra teberru eylemişlerdir. 

D:ger taraftan Mersin'de 11 Bankasın
d;ın Tevf k Atalay, Bergama'dan Kimil 
Emın ve İsmet Emil Nazilli'den Mwıta
fa f\o1et nkuyum ve eşi de nişan yüzUkle
rinı kuruma teberru etmişlerdir. (a.a.) 

• 
Kör, sağır ve dilsiz sanatkarlıı.r 

dün bir konser verdiler 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Görler, 

ilsiz ve sağırlardan mürekkep bir 

anatkar grupu bugün İstanbul hal 
evinde çok muvaffakiyetli bir kon -
er verdi. 

Jan sibelyüs 
Başta Finlandiya olmak üzere 

bütün dünyanın s,anatseverleri bu
günün en büyük ve en yaşlı musiki 
dehası J an Sibelyüs'ün yetmiş be· 
şinci doğum yılını kutluyorlar. 

Ben, bu büyük üstada yalnız öl
mez bestelerinden dolayı değil, sa
nat sevgisi ile vatan sevgisini gön
lünde aynı kuvet ve aynı heyecan
la bağdamıı bir adam olduğu için 
de hayranım. 

lstiklfıle m kadar hakkı olduğu
nu pek yakın zamanlarda ispat et
miı olan Finlandiya'nın, bu şima
lin babayiğit milletinin istiklal 
marşı onun eseridir. 

Geçen yıl, vatanında dehşetli bir 
ölüm-dirim 93vaşı olurken bazı 
dost ve hayranları yetmiş dört ya
şındaki üsNıda gitmiş ve ona: 

- Üstat, demişlerdi, bulunduğu
nuz şehir tehlike bölgesi içinde
dir. Korunmanız gUç, korunmama
nız tehlikeli olur; onun içln mfisa
ade ediniz de sizi tehlikeden uzak 
bir yere. bir başka memlekete göç 
ettirıelim. 

Fakat o, bu teklifi yarıda kesmi~ 

ve: 
Hayır, diye bağırmıştı, yaşa

mayı da, ölmeyi de kendi vatanı
mın topraklarında özlüyorum: bir 
yere gidemem. 

Bugün 75 yaşına basan ölmez üs
tat, bu bakımdan, bir kahraman ru
hu da taşıyor. Onun bu sayılı gü
nünü ben de kırık dökük bir iki 
satırla kutlarken bir beyitimi ha
tırlıyorum: 

Bizden olan herkes birer kahraman, 
Her kahramau blrıu bizden .inyılır! 

••• 
Keskin süngü ! 

Dün bu sütunda çıkan Ay;ı Sa
randa fıkrasını yazdığım zaman, 
bu sahil kasabasının yunanlılar ta
r.alından zaptedildiğini henüz bil
miyor, fakat umuyordum. Ondan 
sonra benim hesabımca yunan-ita/
yan harbinin ü~rinden kırk gUn 

kadar geçmişti. Dünkü gazeteler
de Aaya Sarıında'nın düştüğünü ve 
"mukaddes kırk" mfınasırra gelen 
kasabanın muharebenin tam kır
kıncı günü düştüğünü okumuşsu
nuzdur. Bunda ne keramet vardı, 
ne de keskin 3ek§/ 

Benim önoeden tahminime de, 
yunan ordusunun bu yeni ba:;arı
sına da kendi keskin süngüleri yol 
açmış, imkAn vermiştir. 

••• 
Dimyata giderken ı 

Falih Rıfkı Atay'ın dünkü baş
makalesinde itıalyan hareketleri ve 
seferleri bakkında şu cümle kulla
nılmıştı: 

"Dimyata pirince giderken evde
ki bulgurdan olmak" bu gibi sıkın
tıları ve hayal sukut/arını izah e
den ve Mdfaeye garip bir surette 
uyan bir türk meselidir." 

Bu atalar sıız:amaz:, dikkat eder-

seniz, italyanlara hüvesi hüvesine 
uymaktadır: malam ya, şimali Af
rika'da Mısır sınırını a~an ita/yan
lar gerçekten Dimyat'a gitmek az
mindedirler ve evlerinde bulgur
dan değilse bile makarnadan ol
muşlardır. 

••• 
Aç ve tok! 

Alman denizaltı faallyetl artmış
tır; bu sebeple alman/ar, ingilizlre
rin aç k.alacaklarından, Britanya
da kıtlık olacağından bahsediyor
lar. lngilizler de bunları yalanlı

yor; "açlık ve kıtlık, aldığımız ted
birler sayesinde, bu adalaııa uğrı

yamaz" diyorlar. 

Bizim bir atalar sözümüz vardır: 
"Tok, açın halinden anlamaz" 

deriz. Almanların bu iddi'asına, İn
gilizlerin bu yalanlamasına bakılır
sa, yeni bir söz daha uydurmalı: 

"Aç, tokun halinden anlama.z/11 

T. 1. 

1 - Mihrican (S.Akson) 64 kilo, 
2 - Bora (R. Bayral) 61 kilo, 
3 - Bozkurt (N. Kurtay) 60 kilo, 
4 - Karakuş (H. Mutlu) 57 kilo, 
5 - Aşkın (S. Böke) 55 kilo, 
6 - Aneze (H. Mutlu) 51 kilo. 
7 - Sel (C. Apay•k) 51 kilo. 
Koşunun Mihrican ile Bozkurt arasın. 

da ıeçeceğini tahmin ediyoruz. Bora'nm 
plise olması ihtimali kuvetlidir. 

Altıncı koşu.da yalnız Asım Çırpan'm 
Tomru ve Taşpınar ismindeki iki hayvanı 
koşmaktadır. Çifte bahis üçüncü ile dör • 
düncü koşular arasındadır. 

BiRAZ DA CiDDi VE SAMIMI 
OLALIM 

Müessesemizce isim ve muvazzah ad -
resleri tesbit edilen vatandaşlarımnı:ın bir 
çok müracaatlarından, bazı esnafın ÇA • 
PAMARKA müstahzaratı bulamıyoruz di
yerek mukalli.d markalarla halkı izrar et
tikleri anlaşılmaktadır. Piyasamızda her 
nevi ÇAPAMARKA müstahzaratının meb
zulen mevcut olduğunu, gördüğümüz lü .. 
zum üzerine tavzihan nan ediyoruz. 

Be$iktaı - Çapamarka 
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Avam Kamarasmda sulh bahsi 

Harbin ikinci kışma girerken 
sulh bahsi kulaklara pek tatlı ge· 
lir. Bu sebepledir ki İngiliz Avam 
Kamarasında birkaç gün evel aulh 
meselesi etrafında yapılan müza • 
kere her tarafta alaka ile takip e
dilmiştir. Müzakereyi uzaktan ta
kip edenler, bu sulh gÖrÜflJleleri -
nin şümul ve manasını anlamakta 
müşkülata uğrıyabilirler. Bunun 
manasını anlamak için ingiliz teş· 
kilatı esasiyesinin bir inceliğini göz 
önünde tutmalıdırlar: lngiltere'de 
kıral, her sene teşrii devreyi, lord· 
lara ve mebuslara hitap eden bir 
nutuk ile açar. lfokikatte bu DU· 

tuk hükümet tarafmdan yazılmak
tadır. Teamüle göre, birkaç gün 
sonra bu nutuk üzerinde bir müza
kere açılır. Ve muhalif parti, hükü
metin iç ve dış politikasını İzah e· 
den bu nutku tenkit eder. Çörçil 
hükümeti kurulduktan sonra lngil
tere'de muhalefet, komünist tema
yülleri olan dört müstakil işçi par
tisi mensuplarına inhisar etmiştir. 
MalumClur ki 1914 harbinde l..oyd 
Corc'un reisliği altında koalisyon 
kurulduğu zn_mın1. eski başvekil ve 
bazı taraftarı ı ı, muhalefete geç· 
mişlerdi. Bu defa geçenlerde ölen 
Çemberleyn de başvekillikten çe· 
kildiği zaman hükümete İştirak et
tiğinden milli birlik daha sağlam
dır. Fakat herhalde bu dört müsta
kil İşçi mebusu, hükümetin harp 
politikasına muhalif kalmışlardır. 
lşte bu defa sulh meselesini kıralm 
nutkuna verilecek cevap vesilesiy-
le, bu mebuslar ilerive atmışlardır. 
Bunlar nutukta ln1tiltere'nin sulh 
gayeleri etrafında bir aöz olmadı -
ğını söyliyerek nutku ve dolayısiy
le hükümetin harp politikasmı ten
kit etmişlerdir. Eğer muhalefet ku
vetli olsaydı, tenkitlere Başvekil 
cevap verecekti. Fakat Çörçil, dört 
mebus tarafından i1eri sürülen bu 
meseleye cevap vermeği, Başvekil 
muavini ve İşçi partisinin lideri o-
lan Attlee'ye terketmiştir. 

Attlee aöylediği nutukta lngilte
re'nin harp gayelerine afaki olarak 
temas etmiş ve bu gayelerin izahı 
için henüz zamanın pek erken ol
duğunu söylemiştir. Başvekil mua
vini ezcümle demiştir ki: 

- Böyle gayrimesul bir takrir 
münasebetiyle hükümetin harp ga
yeleri etrafında izahat vermesi 
beklenemez. Kendimiz için istedik
lerimizi diğer milletler için de iati· 
yoruz. Annr§İ iç.inde nizamlı bir 
sulh teminine imkan yoktur. Anar
§İ yerine nizamlı bir sulh koymak 
ve hunu ndal ta istinat ettirmelc 
lazımdır. Biz bir hüriyet alemi 
kurmak istiyoruz. Öyle bir alem ki 
bütün milletler de bütün fertler gi
bi, kendi §ahsiyetlerine tamamiyle 
sahip olmak imkanını bulabilecek
lerdir. 

Görülüyor ki bu sözler, müapet 
ve muayyen sulh şartları değil, 
müatakbel sulhun dayanacağı u
mumi prenıiplerin izahından iba
rettir. Hakikat şudur ki İngiltere 
hükümeti. henüz sulh şartlarını bil
dirmek ve hatta Almanya tardın
dan yapılacak sulh teklifinin tetk i
kine girişmek için bugünkü vaziye
tin müsait olmadığı kanaatindedir. 
Birkaç hafta evel. yaklaflJlakta o
lan noel günleri içinde bitaraf dev-
letlerin ve belki de papanın müca· 
deleyi nihayetlendirmek için sulh 
tekliflerinde bulunacakları şayi ol
muştur. Çörçil, böyle bir teklif, İs· 
ter Almanya'dan gelsin, ister bita
raf devletlerce yapılsm, İngiltere• 
nin bunu tetkik bile etmiyeceğini 
söyliyerek, bu teşebbüsü önlemek 
iatemişti. Akabinde almanlar da 
neşrettikleri yarı resmi bir tebliğ 
ile böyle bir teşebbüste bulunmak 
niyetinde olmadıklarını ve İngilte
re mahvoluncıya kadar mücadele· 
yi devam ettirmek kararmda ol
duklarını bildirmişlerdi. Yani ne 
İngiltere, ne de Almanya. henüz 
mücadeleye nihayet vermeğe taraf. 
tar görünmemektedirler. Almanlar, 
İngiltere imparatorluğu mahvolun
cıya kadar, İngilizler de Almanya
da milli sosyalistlik ve ltalya'da fa· 
şistlik kalkıncıya ve Avrupa millet· 
leri istiklallerine kavu,uncıya ka -
dar harbetmek kararında görünü
yorlar. Yani sulh 1939 senesi eylü
lünde harp başladığı zaman ne ka
dar uzakaa, hali. o derece uzakta-
dır. 

Avam Kamarasındaki müzake· 
re, sulh ihtimalini zerre kadar ileri 
götürmemiştir. Müzakere başla· 
mazdan evet vaziyet ne ise, müza· 
kereden gonra da vaziyet odur. 
Yalnız p rli.mentonun da ittifaka 
yakm ekseriyetle hükümetin bu ka-
rarını tasvip etmekte olmasını an
latması bakımından bu müzakere 
dikkate layıktır. Çünkü araya mü
racaat edildiği zaman, harp gaye· 
lerinin bildirilmesine ancak dört 
müstakil i~i mebusun taraftar ol
duğu ve geri kalan üç yüz kırk bir 
mehuaun hükümeti tasvip ettiği an
la~ı'mıştır. Avam Kamarası müza
keresi, c'olayısiyle, harp meseleıi 
Üzerinde meclisin itimat veya ade
mi itimndına müracaat mahiyetini 
ald1ğına göre, Çörçil hükümeti, Üç 
yüz kırk beş mevcut arasında dör
de kRrşı Üç yüz kırk bir rey ile iti
mat kazanmıt oluyor demektir. 

A. Ş. ESMER 

uı:us 

Kızılay Ankara merkezinin 1 

semereli çalışmaları 

Kızılay Ankara merkezi Reisi B. Emrullah 

Barkan'ı n bir arkadaşımıza verdiği izahat 
Vatanda§ların ııtıraph gUnlerlnde acı· 

larına ortak olan, lmda.tıanna koıan, 
memleketin !ellketll zamanluında derhal 
ıetkat kanatıuını seren Kızılay IOD ayını 

geçirdiğimiz 19•0 yllını cidden muv&ffa
klyetıl çalıımalarla bltlrmııtlr. Kızılay 
Ankara merkezi, bu muvaffaklyetıere ör
nek olacak bir imtiyaza aahiptır. Son hat· 
talu içinde canlı faaliyetine ıahlt oldu . 
ğumuz bu hayırperver teıekkUlUn ıon Yll 
mesaisini öğrenmek ve tasavvur hallndekı 
işlerini okuyucularımıza haber vermek ar 
:r.usiyle bir muharrirlmiz Kızılay Ankarr 
merkezi sayın reisi Malatya. mebusu Enı 
rullAh Bnrkan"ı ziyaret etmittir. 

B. Emrulllh Barkan arkadaıımu:a Kı 
zılay Ankara merkezinin çalışmaları hak 
kında ıu izahatı vermlttır: 

•·- Nlzamnamemlzln emrettiği vazife 
lerl ifaya çahııyoruz. Bize b~lı Şefka" 
Yurdumuzda bugün 36 talebemiz vardıı 
Onların bUtUn ihtiyaçlarını ve bu are.d 
her gUn 105 fakir çocup;a sıcak yemek vr 
rilmeslnl temin etmlı bulunmaktayız. A 

tıfbey mahallesindeki kliniklerimize !l!ve· 
ten hapishane civarında ve Dikmen'de 
köylUlerlmlzln de istifadesini temin lc;ln 
bir klinik daha açtık. Kliniklerimizde kıy
metli doktorlarımız tarafından muntazam ı 
muayeneler yapılmakta ve muhtaçların 

IJA.çları parasız olarak verilmektedir. Ve
rem dispanseriyle de beraber ça.lıımakt&
yız. Buraya devam eden 2:) fakir hastanın 
llAçlarını ve l94elerlnl Uzerlmlze aldık. 

Bunlara her hafta Y11murta. yağ, reçel ve
rilmekte ve eıht vaziyetleriyle yakından j 
a!Akadar olunmaktadır. Umumt zlfiyet 
halinde bulunan fakir mektep talebelerini, 
prevantoryomda tedavi ettiriyoruz. Birin
ci vazifemiz muztarlp vatandqlara yu -
dım etmek ve acılarını ha!lfletmete ç&lıı
maktır. Buna elimizden celdlği kadar gay
ret ediyoruz. 

Kıı proııramı 

İdare heyetimiz bunların harıcınae bir 
kıı programı tanzim etml§tlr. Ankara 
mekteplerinde okumakta olan •oo fakir ta
lebeye 12 blrlnclkA.nun tarihinden itibaren 
sıcak yemek vermlye bqlıy&cağlz. Bu ta
lebe qhanealnden ba.şka 600 fakir aileye 
de gUnds bir defa ikinci bir ll§haneden 
aıcak yemek tevzi edecetlz. 

Haplaane ctvarınd&kl kliniğimizi mU· 
salt bir binaya naklettik. Bu kllnlle Uo 
yataklı bir revir illve etmiş bulunuyoruz. 
50 köye ıreçen yıl tevzi ettiiimiı lcil im
dadı ııht dolaplarına illveten bu sene de 
birçok köylere ve karakollara yeniden sdıt 
imdat dolapları dağıtacak ve eskilerinin 
lJl.çlannı tar.ellyeceaız. 

İdare heytimiıin kararı ve merkez he
yetimizin tuvibiyle otuz bin kilo manaal 
kömürü satm aldık. Bunları yeni yılın bat
larmda teıkil edeceiimiz bir komite vası· 
tasiyle fakirlere tevzi edeceğiz. 

Bunlardan baıka ıünlük mesaimiz de
vam edecektir. Sayın halkımızın kıymetli 
yardımları sayesin.de bu mesaimize devam 
edecek ve faydalı olmıya çalışacatız. 

Yeni yıl için yaptırdıiımız dıvar tak • 
vlmlerimizi buırünlerde aatııa ı;ıkaracaiız. 
Yıl ba$ında da her yıl olduiu ıribi Halke
vi 11lonlarındı bir balo tertip edeceğiz. 
Senelik bUyUk b&lomuzu da, seçen yıl da 
oldutu gibi ııaYln Hariciye Veklllmlz B. 
Şükrü Saraçoilu'nun yiiksek himayesinde 
8 mart cumartesi ak$amı vereceiiı. 

Diğer taraftan içinde bulundutumuz 
hidiıelerin bize tahmil ettiii vazifeleri de 
ifaya daha büyük bir hızla devam edecek 
ve muvaffak olmayı manevi bir zevk te -
lakki eyliyeceiiz. Şu noktayı memnuniyet
le kaydedeyim kl mUsbet c;alıımalanmızda 
hayıraeven halkımız bize maddi ve mane
vt müzaharette bulunmakta ve bize ceaa -
ret vermektedir. Buna bir miaal olarak 12 
bin liradan ibaret olan bütçemizin dahı 
1imdiden 20 bin lirayı yükıelmiı olduiu
nu ıöyliyebilirim." 

Amerika ve ispanya 

arasında görüşmeler 
V qlnl'ton, 7 a.a. - BugUn matbuat 

konferansında, Amerika Blrleılk Devlet -
lerl hariciye nazırı B. Hull'den, Amerlka.
nın İspanyol bUyUk elçisi B. Veddel'ln, İl
panya'nın hup dııında lıtalmuı ıutıyle, 

&'•da maddeleri ve iptidai maddeler &lın -
mak Uzere İspanya'ya kredi verilmesi için 
bir teklifte bulundutuna dair Llzbon'da.n 
gelen haberler hakkınd& bir sual sonılmut· 
tur. 

B. Hull bu ıuale 8§afıdakl tuzda kıaa 
cevap vermekle iktifa eylemtıtır: 

"- Gıda maddeleri için muhtemel kre· 
dl itası hususunda İspanya ile diplıımatlk 
mUzakereler yapılmakt&dır, fakat henUz 
bir anlatmıya varılmam11tır . ., 

Romanya'da askeri isyan 

tertip ve teıvik edenlere 

idam cezasi verilecek 
Bükreı, 7 a.a. - Yeni bir kararname ile 

askeri mahiyette iıyan mürettip ve mü • 
şevvikleri idam cezasına, böyle bir han· 
kete bilerek ve iıtiyerek iıtirMc edenler 
de müebbet hidematı ııkkeye mahkQm .. 
dileceklerdir. 

t.t ı; generalden müte$elckil bir aakert 
mahkeme 24 aaıt zarfında hüküm vermi • 
ye aallhiyettır kılınmı1tır. Bu mahkeme
nin vereceii hükümler 10 ıaat ıarfmda in· 
faz edileçektlt·. 

Malatya Mebusu 
B. Emrullah Barkan 

Ege bö lgesinde 

Tütün piyasası 
yakında açılıyor 

< Bısı 1 ıncı sıy/ıdı ) 
ııll3unda memnuniyet verici neticeler alın· 
mııtır. 

Bilhuıa ıuraaını tebarüz ettirmek il· 
zımdır ki bugiln dUnyanın başlıca tutun 
lıtlh!Ak merkezlerinde §ark tutUnUne olan 
ihtiyaç dırılmımıı, billki~ muhtelif sebep
ler tahtı teıılrlnde bu maddeye olan talep 
hlaaediltr nlıbetıerds artmıı bulunmakta
dır. 

TUtUnlerlmizln alıc111 olan plyMalarla 
muvasala ve mUnakale vaziyetimiz de her
hangi bir ıekllde ııekteye uğramış olmayıp 
&.rızt mahiyette olan mil§kUlA.tın ize.lesi' 
için de elde olan bUtUn tmkA.n ve vasıta -
!ardan istifade edllmlıtır. 

Bu ıerait dahilinde herhangi bir ıekll
de aatıteızlık ve fiyat sukutu• temayUUe • 
rlnden endlıe et;nete asil mahal yoktur. 
Bol ve temiz bir mahsul almıı bulunan E
ce tUtUn plyaaaaının açıtııına tekaddUm 
eden bugünlerde bUtUn tUtun müııtahsille
ri, itinalı emeklerle elde ettikleri mahsu
ıun deıter fiyatı nı buımuı için her zaman

dan ziyade mUaaıt ıeraıt mevcut oldutu
nu katı olarak bilmelidirler. Gerek mem· 
leketlmlzden mUbayaat yapan bUyUk ecne
bi kumpanyaluının yeni plyuaya mUda -
he.le arzuları ve gerek mlllt ve yerli mU. 
eaııeııelerln utan mUbayaa kabiliyetleri ve 
inhisarlar ldarealnhı nlzımlık rolü ll• ya
pacaft mUbayaaların intizamı, plya.samı -
zın bUyUk bir ferahlık ve umumt bir Ahenk 
içinde açılmasını ve lnkloa!ını temin lçl:ı 
mUstahılle haklı bir emniyet telkin eda -
cek eaaslı unsurlardır. 

Bu IUbarll. çok yakın bir zamanda açı
lacak olan Ege tUtUn plyuası lc;ln mUetah
slllerlmizln emniyet ve itimatla bekleme
lerini hem kendi hem de memleket men!a
atlert ic;ln tavılye ederlz. (a.L) 

lıveç de tütün alacak 
İıtllnbul, 7 (Telefonla) - !avec; tıcaret 

mUmesslll deri ve tUtUn satın almak için 
İaveç'ten bir heyetin gelmek Uzere oldu -
tunu ticaret mUdUrlUA'Une bildirdi. 

i nhisarlar idareıi mübayaaya 
bt!§lıyor 

İzmir, 7 a.L - İnhiıarlar idaresi tU -
tUn mllbayaa11 için hazırlıklarını lkmll 
etmtıtır. Şehrimizdeki Amerikan kumpan
yaları ile yerli tlrketler de bu husustaki 
hazırlıklarını tamamlamakla meıguldUr -
ler. Ege mıntakuı tUtun rekoltesinin ya
rısından fazlasının lnglllz ticaret birliği 
tarafından satın alınacağı hakkındaki ha
ber mUıtahslller tuatından memnuniyetle 
karıılanmııtır. 

Çin'de esrarkeşlerle 
yapılan mücadele 

Şan&+ııy, 7 ı.ı. - Çınkıyçek hülrümeti
nin earır içilmeaine mani olmaiı azmet -
titine bir delil olmak üzeıe Şenıi eyaleti
nin merkezi olan Siın ıehrinde, bir milyon 
dolar kıymetinde afyon ve afyonkeşlere 

mıhıus etya müsadere edilmiştir. Millt hii
lrlimet tarafındın idare edilmekte olan 
mıntıkalarda, earır içilmesini meneden 
kanunların tatbikine şiddetle devam olun -
maktadır. 

Moskova' da Sovyet • Slovak 
ticaret itilafı imzalandı 

Moılı:ova; 7. a.ı. - Dün Moıkova'da bir 
Sovyet • Slovak ticaret anlaımaaı imza • 
lanmıotır. 

Bu anlı1mı muciblnie, daha birinci ıene 
içinde 140 milyon Slovak kuronu kıymetin
de eıya miibadeleai yapılacaktır, 

Slovakya, Sovyetler Birlifi'ne etcilmle 
bakır ihraç edecek, Sovyetler Birlifi de 
Slovıkya'n pamuk, lrim7evl aıadd.ter ve 
deri nrecntlr. 

Bita raflığını idame, 
demokrasi ve istiklôlini 

himaye hususunda 

İsveç'in 
değişmiş 

B. Hanson'un 

• az mı 
değil 

bir nutku 
Stokholm, 7 a.a. - İsveç Ba~ekili 

B. Hanaon, Gothembourg'de eöyledi
ği bir nutukta bazı günün meselele
rine temas etmiş ve İsveç efkarıumu
miyesinin heyeti umumiyesi itibariy
le mutmain bulunduğunu tebarüz et
tirdikten sonra sözlerine şöyle de
vam etmiştir: 
"- Milletin kendi düşüncesine az 

çok umumi bir mahiyet verebildiği 
vakalar, bu düşüncemi teyit eylemiş 
bulunmaktadır. Ezcümle üç hadise, 
son zamanlarda bu hususta bize em· 
mareler vermiştir: 

1 -. 15 ey'lül umumi seçimi: bu se
dm, lsveç demokrasisinin yaşamak 
azmini teyit eylemiş ve aynı zaman
da, gerek dahilde gerek hariçte, tam 
bir itimat reyi mahiyeti ile anlaşıl
mıştır. 

2 - Milli müdafaa i~tikrazı : ken. 
disine itimadı kaybetmiş olan bir 
millet, bu istikrazın bugünku muvaf
fak olmuş vaziyetini hazırlıyamazdı. 

• 3 - Kontrol servislerine gönüllü 
akını: bu akın, Iakaydi ve yahut ü -
mitsizlik de~il fakat aksini ispat e· 
der. 

Hükümetin siyaseti hakkında, e -
velce söylenenlere ilave olunacak ve 
yahut evelce söylenenlerden tayye -
dilecek bir şey mevcut değildir. 

Hadiselerin seyri, hükümetin, mem 
leketin bitaraflığını idame ve elimiz
deki bütün vasıtalarla İsveç'in istik
Ulini ve aynı zamanda demokrasi re
jimimizi müdafaa hususundaki kati 
azmimizi hiç bir suretle değiştirme· 
miştir. 

lsveç •İya•etinin ana hatlan 

Memleketimiz bu bakımdan, aşağı 
yukarı harbin bidayetindeki aynı va· 
ziyettedir. Anlaşmazlık dışında kal
mak ve diğer devletlerle dostane mU
nasebetler idame eylemek hususun -
daki değişmez azmimiz aynı olduğu 
gibi muhariplerin bitaraflığımıza hür 
met edecekleri ve hüriyet ve istikla
limize tecavüz niyetinde olmadıkla
rı hakkındaki teminatları da aynı o
larak kalmaktadır. 

Mamafih, bu, malfun olduğu üze
re, hudutlarımız dışında büyük dev
letlerin harbi devam ederken, bita -
raflık ııiyasctimizin güçlüklerle kar
şılaşmadığı ve her türlü endişeden 
azade olarak kendi hayatımızı yaşı • 
yabildiğimiz demek değildir. 

Tecrübe bize göstermiştir ki, bita
raflık siyasetinde esas olan nokta, 
onu ilan etmek değil, müdafaa et -
mcktir. Filhakika haklarımıza vaki 
tecavüzlerden mevcut zorluklardan 
şikayet etmek hiç bir işe yaramaz. 

Harp, harptir. Mücadelenin dışın· 
da kalan da fena muamele görmiye 
maruz kalmayı beklemelidir. Zira, 
zaferi kazanmak gayesi ekseriya ü -
çüncü şahısların menfaatlerinden üs
tün tutulmaktadır. 

Sağlam istinat noktaları : 
HORIYET ve iSTiKLAL 

Bu hakikatin bilinmesi hattı hare -
ketimizi tayine yarar. Bu sözlerimle 
sadece askeri hazırlıklarımıza güven
memiz lazım geldiğini söylemek iste· 
miyorum. Hukukumuza vaki tecavüz
leri ve karşılaştığımız müşkülatı te • 
barüz ettirmekle iktifa eylemek, mu
hariplcrle olan münasebetlerimiz hak
kında yanlıı bir fikir verebilir. 

Esaslı gayelerine varmak istiyen 
bir siyaset, sarih olarak tayin edilmiş 
görüş tarzlarına ve gayet sağlam isti
nat noktalarına malik bulunmalıdır. 
Bu noktalar bizim için hüriyet ve is
tiklalden ibarettir. Memleketimiz da· 
bilinde ve memleketimiz hakkında ka
rar vermek hakkımıza yapılacak her 
tecavüz, reddedilecektir. Bu noktada 
milletimiz birleşmiştir. Yalnız, ta -
mamen isveçli gibi görmek ve düşün· 
mek meziyetini kaybetmiş mahdut ba
zı mahfillerin muhtelif istikametler
de tezahür eden kuvetli sempatileri, 
bu husuıta ehemiyetli bir istisna teş
kil etmektedir. Bu birlii.t istinadendir 
ki, kuvetimizden bahsediyor ve hare -
ket tarzımızı tayin eyliyoruz. 

Hür milletlerle İ§birliği 

Eğer bu gayretlerin, bütün millet
lere daha iyi yaşama şartları temin e
decek olan daha iyi bir dünya vücuda 
getirmekten ibaret olan gayelerine e
rişmek lazım geliyorsa, herkesin hu· 
ıuıi ve hodbin menfaatlerini umumi 
menfaate tabi kılmaları lazımdır. Fa
kat tam manasiyle memnuniyeti mu -
cip bir neticeye varmak için takip e
dilecek en iyi yol, kanaatimce, hür 
milletlerin işbirliği yapmalarıdır. An
cak bu takdirdedir ki her millet, umu
mi mesai çerçevesi dahilinde, kendi· 
sine haı kabiliyetleri meydana koya
rak, gene kendisine mahsus şartlar i· 
çinde kendi menbalarını inki§&f etti
rebilir. 
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Vazife başın • 
Aziz Ankaralılar 1 
Dünya sayılı bir buhran geçirmektedir. Harp kıvılcımları em

niyet sahamıza dahil komşu topraklarına sıçramış bulunmaktadır. 

Millt birliğin muhteşem timsali olan Türk ordusu, vakur varlığı, 

kahraman hüviyetiyle sınırlarda silih başında bekliyor. 

Kış gelip çatmıştır. Mukaddes vatanın emniyet ve huzu
runun güveni olan Mehmetçik, inaniyle, cesaretiyle istik
lalimizin ve şerefimizin nöbetçisidir. Böyle bir günde onu 
her an hatırlaman vicdan borcundur. 
Müthiş soğuklar başlıyacaktır. Mehmetçiği soğuklarda 

muhafaza edecek vasıtalar arasında senin de bir hediyen 
bulunması şefkat elin gibi onun sırtını okşıyacaktır. Emin 
ol ki vereceğin her hediye sahibini en kısa bir zamanda 
bulacaktır. 

Büyük ve mesut Türkiye'nin mensubu olmaktan sevinç duyan, 
Türk milletinin temiz, e~in istikbaline gururla bakan Ankaralılar; 

VAZİFE BAŞI NA ! 
Verilecek hediyeler : Yün fanila, yün kazak, pamuklu mintan, 

yün çorap, yün eldivenden ibaret olacaktır. 

Hediyeler, Kızılay aynıyat makbuzu mukabili postane cadde· 
sınde Ticaret odası binasındaki merkezimize, Cebecide Siyasal 
bilgiler okulundaki Kızılay heyetine ve Yenişehir emniyet ~bidesi 
karşısında C. H. P. vilayet idare heyeti binasındaki Kızılay heye-

tine verilecektir. · 
Teberru edilecek e§yslsr arasında bulunan (pamuklu mintan) 

ın nümunesinı görmek veya biçilmişini almak veya diktirmek isti
yenlerin Osmanlı Bankası yanında Evkaf apartmanında çalışmıya 

l 
b:ışlıyan Yardımsevenler cemiyeti atelyesine müracaatları rica olu
nur. 

KIZILAY ANKARA MERKEZ! 

~==========================================~ 

12 adadaki ltalyan 

vali ve kumandanı 

Gen. de V ecchi 
de vazifesinden 

affolundu 
(Başı J. inci sayfada) 

general Ettoro Bastico on iki ada u
mumi valiliğine ve Ege mıntakası 
orduları kumandanlığına tayin olun
muştur. 

General Bastico, 1876 da Bologna'
da doğmuJtur. Trablus harbine ve u
mumi harbe iştirak etmiş ola.ı gene
ral Bastico, İspanya harbinde San
tanderi zapteden italyan kıtalarının 
kumandanı olarak temayüz eylemi§· 
tir. 

Royter'in likri 
Londra, 7 a.a. - Reuter'in diplo. 

matik muharriri yazıyor: 
General de Vecchi'nin de "kendi 

talebi üzerine" vazifesinden affı, i
talya'da siyasi ve a9keri zimamdar
lar zümresi içinde tam bir teşevvüı 
mevcut olduğunun yeni bir manidar 
bürhanıdır. Mareşal Badoglio'nun 
çekilişinin kendi arzusu ile vukua 
geldiği bahsinde en ufak bir şüphe 
mevcut ise, bu şüphe İtalyan yüksek 
kumanda heyetindeki bu ikinci azil
le tamamiyle ortadan kalkmış bulun-
maktadır. • 

Gerek mareşal Badoglio'nun, ge
rek general de Vecchi'nin askeri ha
rekattan çekilmek arzusunu bu daki
kada hisseylemiş olmaları herhalde 
bir tesadüfe atfedilemez. 

Mare1al Batloglio'nun iıtilan 
etrafında 

Londra, 7 a.a. - Mareşal Badogli
o'nun istifası Londra gazetelerince 
çok m1inalı telakki olunmaktadır. 1-
talya'yı Yunanistan'a karşı harbet
meğe faşist partisi sevketmiştir. Par
ti öyle ümit ediyor ki yunanlılar ül
timatoma boyun eğecekler ve muka
vemet dahi etseler süratle imha olu
nacaklardır. 

Bu harbin felaketli neticeleri kar
şısında faşist partisi askeri şefleri 
şiddetle tenkit etmektedir. Fırka 
mahfillerine göre ültimatom fena ha
zırlanmış ve münasip zamanda ve
rilmemiştir. Halkın teveccühünü ka
ummış olan mareşal Badoglio'nun 
çekilmesi, İtalya'daki hoşnutsuzluğu 
herhalde arttıracaktır. Mareşalın Ha
beşistandaki ehemiyetsiz bir iki mu
vaffakiyetten istifade ederek nihai 
zafer~ nasıl elde ettiği elan hatırlar
dadır. 

Times'in Vaşington muhabirine 
göre, bu haber amerikan mahfillerin· 
de hiç bir sürpriz tesiri yapmamıstır. 
Çünkü mezkur mahfiller Badoglio'· 
nun ıunan sergüzeştine esasen muha
lif olduğunu biliyordu. Aynı maha -
fil, ordu ile parti arasındaki geçim
sizliğin artmakta olduğuna kani bu
lunmaktadır. 

Bir köylü enkaz altında 
kalarak öldü 

İzmir, 7 (Telefonla) - Bugiln Çeş· 
me kazasının Alaçatı nahiyesinde 
yıkık bir kiliseden demir çıkarmıya 
çalışan Mehmet Birit adındaki bir 
köylü enkaz altıpda kalarak ölmüş -
tür. 

lzmirde ekmek fiyattan 
İzmir, 7 (Telefonla) - İzmirde bu· 

günden itibaren birinci nevi ekmek 
14 ikinci nevi de 12 kuruştan aatıl -
mıya bqlanmııtır. 

İngiltere'de iki 
tarihi binaya 

bombalar düştü 
Londra, 7 a.a. - Reuter : İsıkoçya'

nın cenubugarbisine yapılan bir ha
va hücumunda Edinburg'daki Holly
wood-House'un parkına bir bomba 
düştüğü ifşa edilmektedir. Bu bina 
İskoçya kırallarının tarihi sarayıdır. 
Bomba eski kilisenin yakınına düş
müş ve İskoçya kıral ve kıraliçeleri
nin mezarları açılmıştır. Bundan baş
ka sarayın bazı pencereleri de hasa
ra uğramıttır. 

Kezalik Greenwich rasatanesinin 
de, eon günlerde yapılan hava hüeuın 
lan esnasında hasara uğradığı bildi
rilmektedir. Rasathanenin zarar gö. 
ren kısımlarından biri 1675 senesin· 
de inşa edilmişti. Rasatanenin müte
harrik ıküreei ile meşhur saati ve te
lesl«>p salonu da hasara uğramıştır. 
Fakat hakiki saati bildiren top mun· 
tazaınan iılemektedir. 

Garp çölünde 
askeri vaziyet 

Lon.dra, 7 a.a. - Garbi çöldeki in
igliz ordusu nezdinde bulunan Reu· 
ter ajansının muhabiri yazıyor: 
"Görünüşe nazaran garbi çöldeki 

muharebe bir intizar devresi geçir • 
mekte ise de son zamanlarda tedri
cen in.kipf eden vaziyet teşebbüsün 
ingilizlere geçtiğini göstermektedir. 

İngiliz ileri müfrezelerinin· hare. 
ketleri o kadar tecavüzkar olmuştur 
ki her zamankinden daha şiddetli ve 
adeta motorize bir kol taarruzu sek
lini almıştır. İngilizlerin mevı:ile;ine 
yaklaşmasını beklemeksizin İtalyan
lar siperlerinden çıkıp kaçmaktadır. 

Bundan batka kıtaatımızm gerile
rinde büyük miktarlarda yiyecek ve 
harp malzemesi stokları vücuda ge
tirilmiştir. İhtiyat kıtalarımız, yeni 
efradı çöl harbine hazırlamak için 
gerilerde büyük manevralar yapmak· 
tadır." 

Eski f ransu hariciye müsf eıan 

Vienol 8 sene hap1e 
mahkum oldu 

C!ermont - Ferrand; 7. a.ı. - Fransa'nın 

eski hariciye müsteşarı yüzbaşı Vienot, 
divanıharpçe ıckiz sene hapı;c, rütbesinde.-ı 
mahrumiyete, 20 sene müddetle medeni 
haklarından istifade edememeğe ve dev
lete para cezası vermcğe mahk\im edilmi:ı
tir. 

B. Vien..ıt'nun hapis cezası tecil olun
muştur. Buna sebep 1914/18 harbindeki 
hareketlaridir : Üç defa yaralanmı§ ve iki 
defa .da emriyevmide ismi zikredilmiştir. 

İzmir'de üzüm incir 

sa tışı har~retlendi 
İzmir, 7 (Telefonla) - İngllt_fre'ye ya

pılan ı:ı bin ton UzUm ve beş bin ton in
cir satışı piyasamızda derhal tesirini gös
terrniotlr. İhracatçılar arasında sntıı liste
lerinin tesbltlne başlanmıotır . .Aynca Uç 
bin ton incir satılacaktır. Şimdiye kadar 
ol&n aatıı on dört bln tondur. Elde on bin 
ton ıtok kalmııbr. 
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Hayata ışık lôzım mıdır? 
Güneı ıııklan ıçın, hayata lii· 

zwnludur, derler. Hatta gÜne§in 
girmediği yerden hekim çrkmaz, 
diye de ilave ederler. Halbuki gÜ· 
neıin girdiği yerde hutalığın az ol· 
ması güneı ıııklarmın mikropları 
öldünnesindendir. Mil<roplar, za· 
rarlı §eyler olmakla beraber, güne
tin onları öldürdüğü düıünülünce 
güne§ ışrklarının aırasma göre ha
yata zararlı olduğu da meydana 
çıkar. Zaten insan kendi hayatının 
- tabii bakımdan - en iılek za • 
manı olan ilk dokuz ayını büa.bütün 
karanlıkta geçirdiğini de hatırlar· 
sa günetin hayata lüzumu derece .. 
ainden bir parçasını olsun tenzil 
etmek iyi olur. 

Şimdiki halde, güne§ ıııklarının 
lüzumundan en sağlam olarak bili
nen kısmı vitaminlerin tetekkülü 
için lüzumlu olmasıdır. Gariptir ki 
güne§ ıııklariyle te§ekkül eden A 
vitamini insanın vücudunda eksi
lince ilk tesiri karanlıkta göreme
mektir. Fakat vitaminler de mutla· 
ka günü gününe kazanılması şart 
değil, para gibi tasarruf edilmesi 
ve biriktirilmesi mümkün §eyler ol .. 
duğundan, mesela kutuplara yakın 
yerlerdeki insanlar bir yılm yarı
sında devamlı gÜne§ altında yaıar· 
ken topladrkları vjtaminlerden ta· 
sarruf ederek yılm öteki yarısında 
devamlı karanhk içinde de - §id· 
detli soğuktan dolayı - miskince 
olsa da peki.la yaıarlar. Bir taraf· 
tan da en ıiddetli gÜneş ıııkları al· 
tmda yaşıyan orta Afrikalılar kap
kara insanlar olduğunu göz önüne 
getirirseniz gÜnetin vitaminlere lü
zumuna inanmakla bera.ber, onun 
fazlasından da hO§lanmıyacağmız 
fÜphesizdir ..• 

Zaten bu düıüncelerin hepsi 
güneı qıkları üzerinedir. Halbuki 
güneşin toptan ııığının içinde par
ça parça ve türlü türlü ı§ıklar var· 
dır. Bunlardan yedi tanesini öteden 
beri bilirken onlara iki tane daha 
renksiz ııık ilave edildiğini elbette 
duymuısunuzdur. Daha ne kadar 
ilave edileceğini de ıimdiden kimse 
bilemez. Sonra da o parça parça 
ışıklardan her birinin inaan üzerine 
tesiri her ııığm dalgasının büyiik • 
lüğüne, küçüklüğüne göre değiıir .•• 

Geceleri evlerimizde ve sokakla
rmuzda yaktığımız yapma t§ıkla· 
rın hiç biri güne§ ı§ıklariyle kıyas 
edilemez. Yapma ıtık içtimai haya· 
tı uzatnuya sebep olduğundan in -
aan oğlunun en ziyade iftihar etti
ği icatlardan biridir. Bilgiai~i art -
tırmak istiyen insanlar, galıha, en 
çok geceleri yapma ışık altında o
kuyup yazdıklarından, çok bilgili 
zannedilen insanlara münevver a
dam derler. 

)erler. O kapılardaki yapma ışıklar 
ne kadar parlak olsa günet ıırkları 
gibi olamadıklarmdan mikroplar 
yapma ıtıklardan müteesair olmaz
lar •.• 

Yapma ı§ığın insanlara böyle za· 
rarları olduğu halde, karanlığın 
faydaları vardır: en büyük faydası, 
insanın en yüksek karakteri olan 
aöz aöylemek Üzerine olduğunu, ke· 
kemeliğin karanlıkta kaybolması 
gösterir. Kekemeliğin neden geldi· 
ği henüz anlatılamamı§ olmakla 
beraber onun karanlıkta kaybol • 
masa söz söylemek has.aaımın ıtık
la münasebeti olduğuna bir delil • 
dir. Üyeleri çok aöyliyen Avrupa 
parl8.mentolarının da en mühim 
toplantılarını geceleri yapmaları 
güneı battrktan aonra insanm çene
•i daha ziyade açıldığını görgü ne· 
ticeai olarak anlaınış olmalarından 
ileri gelse gerektir. Çok aöylemek 
hiç bir vakit makbul değilse de ra
hat aöylemek - bilhassa kekeme 
olanlar için - karanlığa bir fazi
let verdirir. 
Yarım ba§ ağrısında - çok defa 

bütününde bile - karanlığın fazi· 
!etini onları çekmemi§ olanlar da 
bilirler. insanı ıstıraptan kıvrandı· 
ran yanın bat ağrııınm en tesirli 
ilacı büsbütün karanlık bir odada 
uzanıp yatmaktır~ Onun için yaran 
ba§ ağrısı çekenler, ıstırap gündüz 
gelirse pencerelerini mas.kelemek 
üzere odalarında siyah perde bu· 
lundururlar .•• 

Bu siyah perdelerin en çok kul· 
!anıldığı memleketlerin l&kandi
navya memleketleri olduğunu, bel
ki, i§itmipinizdir. Oralarda yaşı· 
yan insanların, ya:r:m devamlı gÜ -
net ııığı altında uyumıya alıımıı 
olmaları lazımgelirken uyuyama
dıkları için o siyah perdeleri kulla· 
nırlar. Bu da en rahat uykunun 
karanlıkta olduğunu gösterir ... 

Hastaların da birçoğu - ailele· 
ri onlan yalnız ve ıtıkaız bırakmt· 
ya razı olsalar - karanlıkta daha 
rahat uyuyarak daha çabuk iyi o
lurlar. 

Hasta olmıyanlar için karanlığın 
en büyük iyiliği, geceleri erken 
yatıp hasta olmaktan korunmak-
tır. G. A. 

Üzüm fiyatları yükseliyor 
İzmir, 7 a.a. - Son günlerde bor • 

sada üzüm satııiarının hararetlenme
si üzerine muhtelif numara üzümler • 
de, bir bir buçuk kuruı bir yükıelit 
kaydedilmiştir. 

Fidan tevziatı 
İzmir, 7 a.a. - Karşıyaka orman fi. 

danlığından bu sene müessese ve §A· 

hıslara yirmi beı bin fidan tevzi e • 
dilecektir. 

Polis Enstitüsünde 
verilen koni erans 

Evelkl gün Ankara Polis EııııtıtUaUn
de "Detektı! hlk&yelerl ve meqeleri,. hak· 
kında bir konferans verilmiıUr. Kon!e
ransı mektebin acıldığı gündenberl detek
U! ve haber alma ötretmeni olan Nazml 
Serim vermtııtlr. 

Nazmi Serim, konferansına b8.§lamak 
ıcın dlnleyictlerlni hayalen İstanbul'a gö
tUrmUı ve onlara "birçok yerlere uğrıya
cağız .. kızgın çöllerl aşarak Hint diyarına 
kadar &"ideceğtz. Zaman itibariyle de U
çüncU ura kadar inecetız. Görülüyor ki 
yolumuz uzundur. Fakat bu yolda yilrUr -
ken alzl sıkmamağa ça.Iışacağım.,. dedik· 
ten sonra vapur iskelelerinde, ııı:ımendller 

garlarında görülen manzaralardan ve ge -
çen vaziyetlerden bahsederek bu anlarda 
ha.Ikın °okuma.,, ihtiyaçlarını tebarüz et
tlrmlı ve bunların en ziyade zabıta çeşni
si olan hlkAyelerl okı.ıduklannı izah ettik
ten sonra: "Halkın bu lnhimA.kidir k1 
(polis romanları, veya hikAyelerl) dtye 
bir edebiyat faslının yayılma.sına ve zen
ginleımeaine sebep oımu§tur ... demiştir. 

Na.zmi Serim, bu ihtiyacın neden ve na
sıl doğdutunu münakaşa etmek konfe
ransının mevzuu haricinde oldutunu söy -
ıtyerek asıl bu ihtiyacın yakın bir mazinin 
ml mah.sulUdUr, yoksa bunun çok eski bir 
tarihi mi vardır? Bunun üzerinde konuşa
cağını söylemlıt ve asıl mevzua girmiştir. 

Volter'ln Zadlg adlı eserinin bir yerin
de Zadig'tn kıralın atını ve kırallçenin 
küçük köpeğini görmediği halde, onların 
toprak üzerinde bıraktıkları ayak izlerin
den ne ıekilde bir hayvan olduklarını ta
rif ettiği için hapse atıldığl.nın hlkAye
edildiğini zikrettikten .aonra; bu ilk yazı
lan detektif hJka.yesl midir, değil midir, 
bunu tetkik ediyor ve bu bahtı etrafında 
yazı ya.zan Şövalye De Ma.lly'nin Moland 
neıriyatında L'ann~e Lttt~raire'de çıkan 

yazısına ve Krlıtotoro Armeno'nun iddia
sına gtire bunun aslının far11 olduğunu ve 
Vllbelnt Seel adlı bir muharririn 1891 de 
Letpztg'de tabedilen Voltalr's Zadig's Ro
man ou Destln4§e adlı eserinde bu hikAye 
aahnın blnblr gece masallarında bulundu
ğunu söyledikten sonra İsra.il Levi adında
ki bir muharrire göre bunun aslının ibra
ntce olduğunu, bazı muharrirlere göre bu 
hlkAyenin aslının hintçe olduğu iddia edil
diğin!, bunlara muarız olan muharrirlere 
l'Öre bu hlk.Ayenln Rusya'dan musevllere 
ve hlntltlere intikal ettiği faraziyeslnln 
daha mAku\ olduğunu zikrettikten sonra 
Rejte lılessao adlı bir traruıız muharriri
nin tetkikatını anlatıyor, ve bu muharri
rin bu hlkA.yelerde zikredilen vakalan ay
dınlatan adıimların ancak bqka bir bUgl
ye sahip olmaları IA.zım geldiğini ve bu 
bllgtnin tlztyonom1 olduğunu ve bu llml 
ortaya atan Arlstot olduğu için bu hlkA.
yelerin uhnın yunanca olma.sının daha 
doğru olduğunu., ıöylemtı ve benim fikri
me göre detektif hlkt\.yelerlnln men.tel he
nU~ tama.mlyle ayd1nlanmam1§tır, demle -
tir. 

Nazmi Serim bundan sonra konferan
sının ikinci kısmına geçmif, bu kısımda 
polls romanlarının bir alelA..de pollll hlkl
yelerl ve tnanılmu ve korkunç sırlan h&
vt hlkA.yeler olmak ti.sere iki kısım oldu -
tunu alelA.de polis htkA.yelerlnin de blrlıl
nln mevzu.unu cinayet tegkll eden pollı 

Keçiören'dekl Çocukbakıcı 

mektebini bu yıl bitiren 

on dört genç kıza dün 
diplomaları verildi 

Çocuk Eıirgeme Kununu'nun Keçiören'deki Çocuk Bakıcı mektebi
ni bu yıl bitiren 14 genç kızımıza dün aaat 15 te meraaiınle diplomala
rı verilmittir. Merasimde Dahiliye Vekili Bay Faile Öztrak, bazı ve • 
killerimizin sayın refikalan, birçok kadın Ye erıkek mebuslar ve gÜZi· 
de davetliler hazır bulunmutlarclır. 

Mektep MUdilrU Dr. HA.mit Osman 1 
memlekete çocuk bakıcı yettıtırmek gaye- ı B: k f • b k A 

siyle 1937 yılınds kurulmu• olan bu deter- 1 üyü 1 n este o rı 
~.:ı::·::·~.:.~~~:~:·t.~:;u;·::mı~~~·t J eo n Si be 1 i us' un 

Bundan sonra Dahiliye Vekili B. 

~~~u~;:;~ a§ağıdakl kısa hitabede bu. 7 5 i n c i y ı I dön Ü m Ü 
Helelnkl, 1 &.L - Flnlandiya'nın büyük 

müzik: kompozitörü J ean Sibeliuı, yarın 

75 inci yıldönümilnü kutııyacaktır. Sibeli
uı, yalnız Finlinliya'da değil, bütün Avru· 
pa'da bucün yaşamakta olan kompozitör -
lerin en büyüğüdür. Dibi sanatk5.rı bu me-
sut yıldönümü münasebetiyle her taraftan 
tebrik tele-rafları c-elmektcdir. 

• •• 
Gean Sibeıtuı, 1865 senesinde Finlandl-

( RADYO 
• TURK!YE 

(Radyo Difüzyon Postaları) 

] 
TURK1YE AN~ 
Ra.dyoıu Radyooı 

- Dalga Uzunluiu -
111-48 aı. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 aı. 9465 Kc•./ 20 Kw. T. A. 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw T. A. 

9.00 
9.03 

p A Z AR : 8. XII. 1940 
Program ve memleket saat 
Müzik : Marşlar ve hafif 

ram (Pi.), 

ayarı. 

pro& 

9.15 Ajas Haberleri, 
9.30 Müzik programının devamı (Pl.) 
9.45/ 10.00 Ev kadını - Yemek listesi, 

12.30 Pro&"ram ve memleket saat ıyarıt 
1'2.33 Müzik : Büyük Fasıl Heyeti, 
12.5-0 Ajans Ha.berleri, 
13.0S Müzik : Büyük Fasıl Heyeti pro• 

ramının devamı, 

13.Z5/ 14.30 Müzik : Radyo Salon Orka 
rast (Violonist Necip Atkın idare: 

sinde ) : 
1- Engel - Berııer : A:tk ıarkıtr., 
2- Delibes : Kopelyl (Bale)) , 
3- Hanns Löhr : Diyardan diyar1 

(Va:~). 

4- Ed. Künneke : Marı, Arya. 'Y't 

Final, 

"- İntisabımı kendim için dalma mı -
d&.rl mefharet saydığım bu mUesaeaede 
bugün böyle hayırlı btr toe tıtlrA.klmden 

çok memnunum. Mevzuun kıymeti ve ehe
miyetl hakkında söz söylemeyi zait adde
derim. Ancak ;tunu tebarUz ettirmek tatı

yorum ki ben kend.1 hesabıma çocuk bakı
cılarını, çocuklarına bizzat bakmakla 
maA-dur olan annelere bir yardımcı telA.kkl 
ederim. Memlekette mürebbiyenin anne
lerle çocuklar arasında bir mani &ibi yer
leşmemesini bütiln kalbimle temenni ede-
rlm. ya'da Haa.ncentlna oehrlnde blrincikAnu- lS.00 

5-- Pachernegg : Genç Viyan•, 
6- Koenig : Post - Horn (Galop), 
7- Hans Löhr : Rliyalı rece (vals) 
8- Joh. Strausı : Cenup Gülleri. 
Program ve memleket saat ayarı, 
Müzik : Radyo caz orkestrası (lba. 
rahim Özgür idaresinde ), 

Bu müesseseyi kurmak, yUrUtrnek ve 
yaşatmak suretiyle memlekete yaptıkları 

büyUk hizmetten dolayı alA.kadarlan teb -
rik ederim.,, 

Vekil bundan sonra 14 mezun talebeye 
dlplon1ala.rını bizzat vermlt ve: 

"- Elinize gelecek çocuklara kendi ço-
cutunuz gibi bakarsınız,. ıözlerlyle mu· 
va.ftaktyet temenni etmtıttr. 

Bundan sonra davetliler izaz olunmuı 
ve müesseseyi gezmtılerdlr. 

Toptancı ve perakendeci kahve 

tacirlerinin naıasarı dikkatine 
Ankara Fiyat Mürakabe Komis
yonu Reisliğinden : 

( 5 No:lu ilan ) 

Halen ellerinde mevcut beş kilo • 
dan fazla çiğ çekirdek, kavrulmuş ve 
öğütülmü§ kahve miktarlarının 9/ 12/ 
1940 tarihine tesadüf eden pazartesi 
günü saat"l6 ya kadar ve bu tarihten 
itibaren her ayın 15 inci günü birer 
beyanname ile mevcut kahvelerin ko· 
misyonumuza bildirilmesi lilzumu 29 
numaralı milli koruruna kararnameai
nin 3 üncü maddesinin (a) fıkrası bil· 
kümlerine müsteniden ilan olunur. 

ltalya'nın yiyecek ve 

iptidai madde ihtiyaçları 

nun sekizinci gUnU dofmuıtur. Yirmi be§ 
yqında iken bugiln Stbeltue akademisi o
laıı Helslnkl müzik mektebinde muallim 
olmuıstu. 

Slbelius'un mesaisi Uç ırathaya a;rılır: 
birinciıl genc:Jlğlnde yaptığı kompozis
yonlardır. İkinci eatbası orkestra nlilzitl 
kompozisyonları yapmağa başladığı 1892 
eeneılnden başlar. Fakat en mühim satha-

18.03 

18.5() 

19.30 

19.45 
2-0. 15 

Müzik : Fasrl Heyeti - karı1ık proı 

ram. 
Memleket saat ayarı, ve Ajan• Ha· 
berleri, 
Müzik : Muhtelif şarkılar, 

Müzik : Musiki Kaleydoskopu (pl.) 

Konuşma. 

Müzik : Saz eserleri ve yeni şarktlaı 

111 daha aonraJa.rı ikinci senlonlsini yazma- 20.30 
alyle batlaınaktadır. Bundan sonra Sibe-

20
_
45 

ıtue'un ıöhretl FlnlAndlya'oın hudutlarını 

qarak dünyanın belli başlı beynelmilel 
kompozitörlerinden biri olmuştur. 

21.l:S Konuşma 

21.30 Müzik : Piyano soloları - Bayarı 

Ruj Sobo tarafından : Bela Bıtok· Slbellus'un en marul kompozisyonları 
"Finlandiya,, ve "Valse triste" Ur. Birinci un eserlerinden. 
kompozi11yon ile Slbellua Finlandiya va- 22.00 Müzik : Opera Arya'ları (Pi.), 
tanperverllğlnl müzik ile ifade etmeğe ça.- 22.30 Memleket saat ayarı, Ajana Haber-
hımııtır. 

i'lnlandiyahlara büyük ilham kaynağı 
olaıı bu kompozisyon dolayısiyle, Slbe
liue, Finlerin nazarında yalnız bUyUk mü
zik Ust&dı detfl, aynı zamanda bUyUk 
Finlandiya vatanperverldlr. 

Belediyelerin varidatı 
h&kkmda bir tamim 

Dahiliye VekA.letl vilA.yetlere bir tA
mtm yaparak belediyelerin vartdatlarının 
tahmin, tahakkuk ve tah~lllt mtkdarları· 
nın mutredat üzerine ha.zırlanmıı listele~ 

rint söndermelertnl l•teml•Ur. 

Zayi - Ankara belediyesinden aldıir.m 
2067 No. lu kamyon pli.kasını kaybettim. 
Ye.nlılnl alacağımdan eaklalnln hUkmU ol
madıjı ilin olunur. - Oıman Öztilrk ~S 

leri; Ajans Spor Servesi, ve Ankara 
Sonbahar at yarışları neticeleri 

22.50 Müzik : Danı müziği (Pi.), 

23.25/23.30 Yarınki Program ve Kapanıı. 

SON GÜN 

ULUS Sinemasında 
,, OTEL 

EMPERİYAL 
Yeni JÜ K(E kopyası 

Ruı musikisinin çıldırtıcı ba .. 
lalaykaları... Casusluğun bin
bir heyecanını ... Büyiik harbin 
en canlı sahnelerini ya§atan 

ıaheser 

baş rollerde r 

Yapma ı§ığm içtimai hayatı u • 
zatmaktaki faydası, tabii, ink8.r e
dilemez. Fa.kat buna kartılık onun 
insanlara verdiği zararlar da unu
tulmamalıdır. Kıı hastalıklarından 
birçoğu yapma ııığın neticesi oldu
ğuncian ıüphe edilemez. Burun ve 
göğüs nezlelerinden en çoğu, bil· 
hassa grip hataalığı geceleri evin
de kalmamak neticesidir. Sokaklar· 
de geceleri bol ışık bulununca ço
cukların ve gençlerin sinemalara, 
çocuk olmıyanlarm da gazinolara, 
kahvelere gitmekten vaz geçmele
ri güçleıir. Sinemaların, kahvelerin 
ve gazinolann kapılarmda da nez· 
le ve grip mikroplan insanları bek· 

Serbest dövizli ihraç liaanslan hlkAyelert, dlferlnln cinayetin bir eUs o-- Roma: 1. a.a. - !, 4, 5 klnumıeTel tırl· 
OKULLAR 

lSA MiRANDA 
RAY MlLLAND Bedeli ııerbest döviz olarak memlekete 

getirilmek kayıt ve ıarttyle alaka.lı lisana 
mercileri tarafından ihracat tlcirlerlne 
verilecek olan serbest dövizli ihracat li
sanslarının kambiyo mercilerince 

!arak kullanıldığı ve es .. ın ba,ka bir nok· binde Venedik sarayında, B. Muuotlnl'nin Ayakkabı alınacak 
ta meselA., kayıp bir hazinenin meydana riyasetinde, ltalya'nın 1941 ıeneel l'ırfmda Siya•ıl Bilıfler Oiulu Mübıyaat Ko • ayrıca : 
ç-ıkarılması gibi. .. §eyler olan mevzular U- yiyecek ve lptidat madde ihti71çiırı Ü&• - ını'•yonwıdaa : 

zerinde yazılan hlkAyeler bulundufu bun- rinde &örüşmeler yapılmııtır. Okul talebi için 340 _ 370 çift iskarpin 
1- HARP JURNALi 

edilmesi kararl&§mıştır. 
devlze }ardan blrincleinln clnat polls romanı, Bu görilşmelere, korporasyonlar nazın açık ebiltmeye konulmuştur. Eksiltme 

2- BERGAMA KERMES 
eğlenceleri, 

Sivas - Erzurum istikrazı 
biri·nci tertip tahvilleri 

ikincisinin hakikt detektif romanı olduğu· B. Ricer, maHye nazırı B. de Renel, ticı. 25/Xll/940 çır~amba ıUnü ıaat 15 de An
nu izah etml§ ve "halkın zevkle okudutu kara Mektepler Muhasebeciliği binasında 

ret nazırı B. Rlccardi, ziraat nazırı B. Taı· 

Seanslar: 14,30 • 16,30 • 18,30 
ve 21 de 

Sıvaa - Erzurum tstlkruı birinci ter -
tıp tahvilleri 10. 1. 19il tarihinde müruru 
zamana uğrıya.caktır. 

- Mükemmeli demek sen, evli bir erkekle dolaşı • 

yorsun ha? 
- Karısı yaşlı bir kadın. Palotai'den tam on bir yaş 

büyükmüş. Ne yapsın zavallı, bu kadını aldığı zaman 
daha henüz beni tanımıyordu. Mamafih ayrılacaklar • · 
lar. 

- Senin yüzünden ayrılacaklar öyle mi ? 
- Belki de .• Ancak esasen anlaşamıyorlarmış. 
- Peki, sen bir erkeği karısından ayırmanın ne de· 

ve merakla taklp ettiği poll11 hlkA.yelerl 

ıeıte bu Jktncl aıuı!a dahU olan detektif 

romanlarıdır .... ., 11özleriyle 

nihayet vermtıtır. 

konteransna 

yapılacaktır. Tahmin edilen bedel beher 
slnari, münakalit nazırı B. Venturi, 11 na- çift için 7 lira 60 lr.uru,tur. İlk teminat 211 

zırı B. Vorla, ordu ve harp lıtlhaall neza

retler( milıte~ırlırı fıtirik etmlıtlr. 
liradır. Şartname ve lıkırpin nümunesi her 
elin mektepte a-örülebilir. 18~66 

10 . 12 Ucuz Matinesinde 
KADIN PARMACI 

Telefon : 6294 

mek olduğunu biliyor musun?... Bunu yapabilir mi • 
ıin ? .•• 

- Garip §eyler söylüyorsun anneciğim l Onları ben 
mi ayırıyorum sanki? 

Yazan : MIHALY FOLDl Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TôRUMKUNEY -158-

yaklaşıp, kulağımıza aşk nağmeleri fısıldıyan vı bis • 
den mahrum olduğu takdirde yaşıyamıyacağını ıöyli • 
yen her erkeğe inanmamalıyız... Erkekler, hoşlarına 
giden her kadına aynı şeyi söylerler ... Belki de, o an• 
da söylediklerine, sevdikleri kadını elde edemedikleri 
takdirde öleceklerine kendileri de inanırlar... Fakat, 
ölmezler ... Hiç bir şey olmazlar ... Gene yaşarlar ... U • 
mitlerini kesince derhal başka bir kadının peşine ta • 
kılırlar ... Ama, bir kadın yanılıp da sözlerine kandı 

mı, yandığı gündür ... En coşkun aşkları, en hararetli 
arzuları kısa bir zamanda söner ... İşte, o zaman, o par· 
lak kelimelere, o derin bakışlara, o heyecanlı hareket• 
lere kapılan kadın, sipsivri ortada kalır. Kısa bir 
müddet evel, huzurunda titreyen erkek. arzularını tat· 
min ettikten sonra, bu kadın burada daha ne arıyor, di
ye dik dik yüzüne bakmıya ba§lar. Bir gün gelir, sen 
de kendi kendine sorarsın. Hakikaten, ben burada, be
ni anJamıyan, beni sevrniycn, benden bıkan bu erke -
ğin yanında ne arıyorum? Onun için hayatta eve la 
istiklalini kazanmış ve hayatını kurtarmış bir insan, 
ondan sonra kadın olmalı. Erkekleri de böyle yetişti -
riyorlar. Onları evela işe ve mücadeleye sonra aşka 

ve izdivaca hazırlıyorlar. Şurasını da unutma ki; er • 
kekler yalnız birbirleriyle mücadele girişmezler. Ay· 
nı zamanda, biz kadınlara karşı da daimi bir mücadele· 
ye hazırlanmışlardır. Bizi avlarlar, tuzaklarına düşü· 
rürler, ondan sonra bırakırlar ve gene emel ve hayal .. 
]erinin peşinden koşmıya başlarlar. Bu itibarla çok 
dikkatli olmalıyız. Onların seni seçmelerine asla ta · 

hammül etmemelisin. Sen, onları seçmelisin. Her 
hangi bir erkeğin, seni bir çiçek gibi göğsüne takma
sına müsaade etme t Çünkü; seni oraya itina ile takan 
elin, günün birinde aynı yere hoşuna giden diğer bir 
çiçeği takmak için seni oradan koparıp atabileceğini 
de düşün. Erkeğin hayatında, bir süs olmayı katiyen 
kabul etme. Her süsün bir gün modası geçer. Erkeği, 
elinde tutmak istiyorsan, onunla her hususta müsavi, 
battl üstün ol. Erkeğin, seni bir kadın, bir zevk vası
taaı ı!bıl defli, bir arkada§, bir insan olarak görsün. 

_ Karısını boşamış bir erkeğe varmayı aklın ka • 
bul ediyor mu ? 

- Neden kabul etmesin? Bu kadar dar g~rüşlü ol • 
ma anneciğim. 

- Artık evlenmek mi istiyorsun ? 

- Neden istemeyeyim ? 

- Neden istemeyeyim, neden istemeyeyim ... Bunu 
ıöylemesi kolay. Fakat, sen evlenmeyi o kadar basit 
bir iş mi sanıyorsun. 

- Bunda ben, hiç bir fevkaliidelik görmüyorum. 
Gizella, başını önüne eğdi. Dolan gözlerini kızına 

göstermek istemedi. İnsanlar, göz yaşlarından hoşlan· 
mıyorlaıdı. Bunu acı tecrübelerle öğrenmişti. Göz 
yaşları umumiyetle onları sinirlendiriyordu. Ağlıya • 
nın istirabını anlayıp, ona teselli verecekleri yerde, 

bilakis, kızıyorlar. Ondan kaçmak, uzaklaşmak isti • 
yorlardı. Hem sonra da kendi genç kızlığındaki de • 
virle bugünkü devir arasında da büyük farklar vardı. 
Aşağı yukarı her şey değişmişti. Zoraki tebessümle 
başını kaldırdı. Elini uzatıp, masanın üstünden Edit'· 
in elini yakaladı : 

- Edit, yavrum, bu mevzu o kadar geniş ve 
o kadar derindir ki; bir kaç kelime veya cümle ile 1 • 
zah etıniye imkan yoktur ... Eğer sıkılmazsan, ıeninle 
izdivaç ve hayat hakkında uzun, uzun konuşuruz ..• 
Emin ol, sana bütün bunları kendi menfaatlerin için 

söylüyorum ... Sakın aklına, annem benim de kendisi 
gibi düşünmemi ve yaşamamı istiyor, gibi bir düşün· 
ce gelmesin ... Seni, benden daha samimt seven hiç bir 
kimse yoktur ve olamaz. Sana sevgi ve muhabbet gös
teren veya gösterecek olan kimselerin, senden bunun 
mukabilini istiyecekleri muhakkaktır ... Ama, ana sev
gisi büsbütün başkadır ... Bir gün bunu da anlıyacak • 
sın ... Fakat, benim arzum, henüz iş işten geçmeden 
hakikatleri görüp, anlamandır ... 

Sustu. Bakışları uzaklara, çok uzaklara daldı. 
Edit, annesinin gönlünü almak için, ona hak verir 

gibi göründü : 
- Haklısın anneciğim. Hayattaki tecrübelerinin 

benden milyonlarca defa fazla olduğundan bir an dahi 
şüphe etmiyorum. Fakat, neden bu kadar sinirlisin ? 
Niçin yemek yemiyorsun ? ... 

- Sinirli değilim, yavrum. İştahım yok ... Sonra le· 
ni düşünüyorum. Evlenmek hususundaki arzunu he • 
nUz mevsimsiz buluyorum. Evela şu liseyi bitir ... 

- Bu olacak şey değil anne .. Okuduğumuz koca bir 
seneyi saymıyacaklarmış ... İhtilal devrine ait tasdik • 
namelerin hükmü yokmuş ... 

- Daha iyi söylüyorsun ya... Demek liseyi bitir • 
mek için bir sene daha okumaklığın icap ediyor. O 
halde, evlenmeni nasıl düşünebilirsin? Lise diploma -
sını alacaksın. Ondan 11<>nra üniversiteye gideceksin. 
Seni, dalına ya doktor ve yahut da kimyager yapmayı 
dUtUnmüttilm. •• Tan1nmıı bir kimyager olursan, fena 

mı? ... Laboratuvarlarda çalıııraın, ciddi ve mühim ke· 
şifler yaparsın, kendi hayatını kendin kazanırsın. Gü· 
nün birinde şöhret de yaparsın. 

- Benim böyle şeylere istidadım yoktur. Hesap ve 
kimya ile aram katiyen iyi değildir. Muvaffak ola • 
mam. 

- Bunu bugünden bilemezsin. Bunlar, vaktinden 
evel verilmiş yanlış hükümlerdir ... Biz kadınların ha
yatta en zayıf noktamız nedir biliyor musun? ... Bil • 
mi yorsun değil mi? Dur. ben aana söyliyeyiın. Nefsi • 
mize karşı itimadımız olmamasıdır. Sana, bir gün bu 
hususta bir misal olsun, diye kendimi, hayatımı anla· 
tacağım. Fakat, ıimdi yorgunum ... Başımdan ne hadi· 
seler, ne dinlenmedik felaketler geçti... Gülilnç l Bek
lenmedik felaket olur mu? Her felaket beklenmeden 
gelir ... Evet, sana kadınlardan bahıediyorum ... Kadın· 
[arın en büyük dertleri kendi kendilerine güvenme • 
meleridir ... Fakat, bu bizlerde irsidir. Asırlardanberi 

baskı altında yaşadık. Bize kendimizi daima küçük, a· 
ciz görmemiz lazım geldiğini öğrettiler. Bir erkeğe 
dayanmadan, yaşıyamıyacağımızı dimağımıza yerleş • 
tirdiler ... Bu eski terbiye sisteminin en feci bir hata • 
sıdır. Kendimizi bu hissin, bu terbiyenin teıiri altın • 
dan kurtarmalıyız ... Hayatımız hakkında karar verme
den evel, hayatın sert ve amanııı ıUrprizleriyle tek 
başımıza mücadele edebilecek kadar kuvetli ve lıuır· 
lıklı olmalıyız ..• Kendlmbl, yalnıs her hangi bir erke· 
ğin JütQf ve hlmareılne torketmemeliyls". Yınımıu -Sonu var-
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1 RESMİ TEBLİGLER 
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1 ngiltere üzerine yapılan 
alman hava akınları 

Londra, 7 a.a. - Hava ve dahilt emni 
yet nezaretlerinin bu sabahki tebliii: D\ilJ
manın cumartesi gecesindeki hava faali -
yetleri büyük mikyasta olmamııtır. Bu fa
aliyet Bristol kanalı üzerindeki bir fehre 
karsı tekıif edilmiştir. Akın gece yar11ın
dan evel nihayet bulmuıtur. Birçok yan -
ıın bombaları atılmıs ve bazı ciddi yan -
ıınlar çıkmışsa da itfaiye ve pasif ko -
runma servislerinin seri ve nafiz hareket
leri sayesinde bunlar çabukça önlenmiıs -
tir. İkımet&lhlar ve sair umumi binalar 
hasara uiramıt ve bazı ölü ve yaralılar da 
kaydedilmiıtir. 

tnriltere'nin cenup bölresinde ve ce -
nubi Galles eyaletinde bazı noktalar üze
rine de bombalar atılmıstır. Bazı hasar ve 
insanca olü ve yaralı olarak zayiat olmuş
tur. Londra mntakasına hiç bir bomba a
tılmamııtır. 

Fransave Hollanda'daki 
alman hava üsleri 

bombardıman edildi 
Londra, 7 a.a. - Hava nezaretinin teb

liii: İnriliz bava kuvetlerine mensup bom
bardıman tayyarelerinden mürekkep ku -
•etli bir filo, dün akıamdan itibaren gece 
,..nımdan sonraya kadar, Fransa'da ve 
Hollanda'da uyyare meydanlanna ve in -
ıiliıı adalanna karıı gece taarruzları iı;ın 
kullanılan dütman üılerine muvaffaki -
yetli hücumlar yapmıflardır. Şimal deni -
sinde ve Manı'daki limanlara, Dunkerque, 
Calais ve Boulogne'a da hücumlar yapıl -
mııtır. 

Tayyarelerimizdeın ikiıi üssüne dönme-
eniıtir. 

lngiltere'd iki alman 
tayyaresi düşürüldü 

Londra, 7 a.a. - Hava ve Dahilt Em • 
niyet nezaretlerinin tebliii: Bugün &tin -
duz, du1111anın hava faaliyeti, ıene çok 
mahdut bir surette vukua gelmiş ve bil · 
haaaa prk ve cenubu prkt sahillerine mün. 
hasır kalm11tır. 

lngiltere'nin tarkında bir noktaya da 
bombalar diilmüıtür. Yalnız hafif hasar 
urdrr. Bir kaç kiıi hafif aurette yaralan
ınıttır. 

Buıün ründüz avcı tayyarelerimiz iki 
düıman bombardıman tayyaresi dütür -
mllşlerdir. 

General de Gaulle 

Fransız Hindistan'ı 

da general de Gaulle'e 

müzaheret edecek 
Ponditerri; 7. a.a. - Fransız Hindiı • 

tanı'nın teşrii meclisi kabul ettiği bir kı
rar suretinde bütün müstemleke, ıene -
ral de Gaulle'un idare ettiği hür Fransa 
hareketine tam bir müzaheret göstermek
tedir. 

1 

........................ ' ...... ' 11111' 111 ........... ! 
KÜÇÜK DIŞ HABERLER ............................................ ,, .. ,, .. 
Otta.va, 7 a..a. - Kanada harp komite

sinde beyanatta bulunan B. Brocklngton, 
bugUn Kanada hava kuvetlerlnde 2.500 
amerikalının talim görmekte oldugunu 
blldlrmııtır. 

Londra, 7 a..a. - İngiltere'de kömilr 
stokları ıeçen sene bu mevsime nlsbetıe 
yilzde 35 fazladır. HUkı.imet memleketin 
muhtelif noktalarında küçUk mUstahslller 
neflne beı milyon ton kömür dağıtmak -
tadır. 

Vaşington; 7. a.a. - tdhalit ve ihracat 
bankası, Arjantin'e 100 milyon dolarlık bir 
kredi vermek niyetinde bulunduğunu teyit 

etmiştir. 

Nevyork, 7 a.a. - Navemar adlı İspan
yol vapuru Portekiz sahllleri açığında 
torplllenerek batan 1578 tonllA.toluk lngi
llz Ba.lmella vapuru mUretteba.tından 28 

klıtyi kurtarmıetır. 
Vaıington; 7. a.a. - Amerika maliye na

zırı B. Morgenthau, İngiltere'ye yapılacak 
emniyetli ve faydalı bir yere yatırılmıı 
para olduğu hususunda B. Joneıs ile muta
bık bulunduğunu ıöylemiıtir. 

uuus -!-

İtalyan 
kıtaları 

çekiliyor 

1 İNGİLTERE 1 Askerlere kışhk hediye 

(Baıı ı. inci sayfada) 

çekilmekte ve Yunanlılar da Kumıi, De -
veli ve Oıun ırmakları vadilerinden, ital
yanların mühim askeri mevzit olan Elbasan 
v~ Berat iıtikametinde ilerlemektedir. 

Son iki rün zarfında 300 İtalyan - arna
vut askeri Yuıoslavya makamatına teslim 
olmuştur. Bunlar, İtalyan orduıundaki &it
tikçe artan intizamıızhktan ve Arnavut -
lukta italyan otoritesinin pek yakında orta
dan kalkacafındın bahsediyorlar. 

ltalyanlar ağır zayiat veriyorlar 

Atina; 7. a.a. - Propaganda nezaretinin 
bildirdi&ine ıöre, Yunanlılar, Ayasaranda
yı işgal ettikten maada, düşmanı Delvino 
istikametine doğru tamamen püskürtmüş
lerdir. Bu şehrin şimali şarkisinde ve Er
ıiri'nin civarlarında anO.dane ve fakat fay
dasız nıukavemet gösteren İtalyanlar, bil -
tün mıntakalarda geri çekilmektedir. 

İtalyanların zayiatı, bilhassa Yunanlı -
tarın şimdi mtihim tepelerini işgal etmış 

bulundukları Moıkopolis'in civarında, pe:ı: 

ağır olmuştur. 

Havanın muhalefetine rağmen, Pogra -
deç mıntakasında da buna benzer muvaf • 
fakiyetler kaydedilmiljtir. 

Yunan ordusunun zaptettiği Ayasaranda 
şehri Musolini'nin kızının şerefine ital -
yanlar tarafından Port . Edda d:ye tevsim 
edilmiıti. 

Yugoslavya'da enterne edilmi§ 
olan italyan askerlerinin adedi 

6000 i geçiyor 
Londra; 7. a.a. - Yuıoslavya'<l:ı alınan 

haberlere göre, cenubi Sırbistan'da ıtalyan 
ve arnavut firarileri için 3 ili 400 kiıilik 

18 kamp mevcut bulunmaktadır. Araların
da sık sık kavgalar vukua ıeldiği için ital
yatılarla arnavutlar ayrı ayn kamplara kon
maktadır. 

İtalyan ordusundan mühim mikdarda kaç 
makta olan Sloven ekalliyetine mensup i· 
talyan tebaası için Slovenya'da baıka kamp 
!ar mevcuttur. 

Kaçan İtalyan zabitleri azdır. Fakat İtal
yan ileri hareketi birçok İtalyan kıtalarını, 
ya esir olmak ve yahut Yugoslavya'ya kaç
mak ııklarından birisini tercih mecburi -
yeti karııamda bıralmuıtır. 

harbe devam 

AZMİNDE 
Memleket te hükümeti 

ittifakla tasvip ediyor 
Londra, 7 a.a. - Harbin serbest müna

kasa ananelerinde hiç bir ıey deiiştirme
diği İngiliz parlamentosunda müstakil a -
mele partisinin takriri hakkında dün cere
yan eden müzakereler harbe devam husu
sunda millet mümessillerinin hemfikir ol
duklarını müsbet bir ,ekilde meydana koy
muştur. 

341 rey ile harbe devama karar veril -
miı, yalnız 4 mebus 1nıiltere'nin diktatö
re cevaben şartlarını bildirmesi lazımgel -
diğine dair Macıoven tarafından yapılan 
teklifin kabul edilmesine taraftar olmuş
lardır. 

Amele partisi mebuslarından James 
Griffith, harp ile sulh şıklarından birini 
tercih etmek mevzuu bahsolmadığını, tes
lim olmak veya İngiliz imparatorluf,unun 
hayatını idame etmek lazımgeldiğini sôy · 
liyerek meseleyi derhal hakiki sahasına İn· 
tikal ettirmiştir. 

Almanya'ya sulh tekliflerinde bulun -
mak, Avrupa tah:ıkkümıinü Hitler'e bırak
mak ve İn~ltere'nin tibi bir devlet haline 
gelmesine muvafakat etmekle müsavidir. 
Müzakereler. lngiltere'de sulh hareketinin 
ml!.naaızlığını açıkça lsbat etml§tir. 

Memleket de hükümeti ittifakla 
tasvip ediyor 

Mae&"oven tarafından yapılan teklifle
rin safhgı ve sadeliği karşısında hatiple
rin büyük bir kısmı vaziyete vakıf her 
müşahit için malüm olan şu hakikatı tek
rar etmek mecburiyetinde kalmışlardır: 
"Hayatı, iırtihkar edilen vaidler ve tutul. 
mıyan sözler ile dolu bir diktatör ile mü
zakereye girişmek imkinı mevcut degil -
dir. Ona emniyet eden ve şerefleriyle be
raber istiklallerini ve tamamiyetlerini de 
kaybolmuş olan memleketlerin akıbeti bu
na bir delil teıkil etmektedir. 

teberruu devam ediyor 
(Baıı ı. inci sayfada) 1 nin yün, pamuk, amerikan bezi gibi 

m~ye:t Ankara Kızılay merkezine bildiri!- ihtiyaçlarını ucuz ve kolay tarzda te
mıştır. I min edebilmeleri için faydalı tedbir • 

Hukuk Fakültesinde kız talebeler ler alındığı gibi Yardımsevenler Ce -

k l · · .. 1.. miyeti atölyelerinde imal edilmekte as er erımıze yun u eıya .. . h l I olan pamukluların çarşının munasıp 
azır ıyor ar ve müsait bir merkezinde maliyet fi. 

Askerlerimize kışlık yün giyecek e.- yatına ve halkın emrine satışa arzo -
ya hazırlamak için şehrimizdeki yüksek lunması da kararlaştırılmıştır 
mektep ve liıelerin ku talebeleri tara - Ankara halkı hazırladığı hediyeleri 
fından faaliyete ıeçilmiş olduğunu yaz - peyderpey Kızılay Ankara Merkezi -
mıştık. · · c · nin şehir, Yenışehır ve ebecı mınta-

Öğrendiğimize göre Yardımsevenler 
Kurumu Hukuk Fakültesinde kız talebe _ kalarında k rd • u •eşkilAtına tevdi 
lere yün tevziine başlamıştır. Şimdiye ka- eylemektedir. Bugüne kadar teslim 
dar 50 Kı. yün tevzi edilmiş olup kız ta- edilmiş hediyelik eşyanın parça ede
lebe tarafından örülmuş olan ilk parçala - di yirmi beş bine yaklaşmı tır. Parti 
rın teslimi yapılmaktadır. teşkilatı halka yardım olmak üzere ö

Dünkü toplantı 
Dün şehrimiz Ticaret odasında Kı

zılay Ankara Merkezi Reisi, Ticaret 
Odası ve Halkevi reisleri, Kızılay An
kara Merkezi idare heyeti azaları, 

Yardımsevenler Cemiyeti umumi ka -
tibi, Parti merkez kaza idare heyeti 
reisi ve Parti teşkilatına mensup pek 
çok zevattan müteşekkil bir komite 
toplanmış ve Ankaranın ordu için ha
zırlamakta olduğu hediyeleri toplıya
rak en kısa bir zamanda alakalı ma -
karolara tevdi edebilmek için alınma
sı icap eden tedbirler görüşülmüş ve 
karara bağlanmıştır. 

Öğrendiğimize göre evlerde hedi
ye hazırlamakta olan Ankara aileleri-

İaşe, 1 

bir milli müdafaa 
meselesidir 

(Başı ı. inci sayfada) 
aznıi eksik olmryan yeni Ticaret 
Vekilimiz, milli hazırlanma devri
nin kendi hissesine dü~en diğer in
ziba.tlarmı da birer birer tahakkuk 
ettirecektir. Bütün bu mesaide, 
halkçı devletin siyasetine, harp 
tekliflerinde olduğu gibi, amme 
hakkı ve menfaati ile vatandat 
hakkı ve menfaati arasındaki a
hengini titizce muhafaza eden dik
kat ve basiret hakim olacaktır. 

Falih Rıfkı ATAY 

nümüzdeki haftalarda ve muayyen bir 
günde evleri dola arak orduya hediye
lerini henüz teslim etmemiş olan şe • 
hirlilerin hediyelerini ayniyat mak • 
buzları mukabilinde toplıyacaktır. 

Türk Ticaret Bankasının 
teberruu 

Türkiye KıZilay Cemiyeti Umumi 
Merkezinden : 

Erlerimize kış hediyesi tedarik e • 
dilmek üzere Türk Ticaret Bankası 
ve şubeleri namına umumi merkez vez
nesine beş bin lira yatırılmış ve cemi· 
yetimizce bu hediyelerin tedarikine 
derhal tevessiil edilmiştir. 

Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi, 
Türk Ticaret Bankasına bu kıymetli 
yardımından dolayı müteşekkirdir. 

Almanya' da 
inşaatı ne 

tayyare 
halde? 

Londra, 7 a.a. - Diın radyoda beyanatta 
bulunan hava mareısali Sir Joubert alman
ların harpten iki sene eve! kiıll!yetli mik
tarda tayyare inşasına başladıklarını, fa
kat yeni tipleri kolayca inşa edemedikle
rini söylemiştir. Mareşal demiştir ki: 

"- Tayyarelerimiz daha modern ve da
ha iyidir. Bu ii.stunlugu muhafaza edece • 
iiz." 

Kanada 
yetiştirilenlerin yüzde 

yedisi Amerikalı Ottava; 7. a.a. - Kanada parllmentoıu
nun içtima devresi 17 ıubat 1941 tarihine 

Şarki Afrika'da kadar tatil edilmiştir. Maamafih, icabet -
tiği takdirde parlamentonun daha evel top. 

İtalyan intikamından korkarak birçok si
vil amavutlar da Yuroslav hududunu reç
mektedirler. 

Yuırotlavya'da enterne edilmiş olan ltıl

yan~erlerinin adedi 6000 i ce~ktedir. 

Avam kamarasında yapılan müzakere
ler memleketin hilkUmetı ltti!a.kla. tasvip 
ettiğinin yeni bir delilidir. MUcadele ha -
Unde bulunan bir memlekette ilk olarak 
görtilen bu milnak.aıa aerbestllfi etkA.rı 

umumiyenln zayıf olmadığlnı isbat et
mekle kalmamıı, onun sarsılmaz azmini 
de · tebarüz ettirmiştir. DUıUnmek ve yaz
mak ıerbeatıltlnl ortadan kaldırmak su
retiyle memleketi idare eden Hitıer, her 
türlü fikirlerin ifadesi esaaı Uzcrlnde ku -
rulan demokrasinin ku;retine hayran ka -
laca.ktır. 

Amerika'n~n deniz 
Nevyork: 7. a.a. -- Kanada kabinesinla 

harp komitesi müsteşarı bu&iln verdiği bir 
nutukta mitralyozcu, rasıt ve pilot olaralı: bü·..:~L. devriy:e lantıya çağırılması da mümkün.dür. 

.J-~ ~..,...-~ı-- aeraı 7. LL - :t-1pe it~ 4/1 /,..Ot.renin lunpten .anraki 
hedefleri lnıaatı hızlandırlldı 

Kanada havacılıgında yetiştirilen kicıse -
!erin yuzde yedisinin amerikah olduğıına 
beyan etmiştir. f ı• t} • JdU ilkkinun gecesi Cenevre mınukur üze -

aa ıye en 0 rinden ingiliz tayyarelerinin uçuşunu Lond 
Amrikanın yarılım vadi 

Nairobi; 7. a.a. - Dün akşam neşredilen ra nezdinde şiddetle protestoya karar ver- Vaşington, 7 a.a. - Amerika Bir -
leşik Devletleri Reisi B. Ruzvelt e -
tenler kıralı George ile yaptığı bir 
mesaj teatisinde, Amerika Birleşik 
Devletlerinin Yunaniatana yardım e
deceğini vadetmiştir. 

DünkU Times gazetesinin başmakale

sinde dikkate §ayan bir §ekllde tebarilz et
tirildiği veçhlle harpten sonra İngiltere
nln hedefleri daha iyi bir içtlmat teşekkU
ltin kurulmıısı gayesini ta.kip etmektedir. 
Herkes mUıavı şartlarla buna tıtırıi.k ede-

(Başı ı. inci sayfada) 

edecek muazzam tezıahların tesisi için 
Delavare nehri taranmaktadır. Bu doklann 
icabında 60.000 tona varabilecek süper dret 

resmi in&iliz tebliii : mittir. 
Geçen hafta içinde Turkana mmtakasın

da ~ok büyük devriye faaliyetleri olmuı
tur. Boruth'da karakolumuza karşı düıma
mn akim kalan bir taarruzu vukobulmuı -

tm. 

~111111111111111111111111111111111111111. 

Bu devriye faaliyetlerinden biri eıııa -
smda kıtaatımız dütman çetelerinden ve 
Merille kabilesine mensup adamlardan mü
rekkep mühim bir müfreze ile karıılaı • 
mıttır. Şiddetli bir milsademeden aonra 
dilıman alır zayiat vererek çekilmiıtir. 
Zayiatrmıa yaralı olduğu tahmin edilen ve 
ka}lbolan bir subay ile bir mikdar afrikah 
ukerler arumda ölüden ibarettir. 

Elen resmi tebliği 
Atina: 7. a.a. - Yunan bas kumandanlr

tmın dlln akpmki 41 numaralı tebliii : 
Cephenin sol cenahında kıtaatımız düı

manm Bistritaa nehrinde rösterdiii muka
•emetl kırarak bu nehri geçmiıler ve A-
711aranda ıehrlni itıal etmiılerdir. Kıtaa
tınuz hatlarını ıimale doiru ilerletmiller
dir. Rlcat eden düıman, ıebri yağma et -
mişler ve yakmıılardır. 

Tayyareler tarafından bombardıman e
dilmiı olan bir itıl:ran torpido muhribi, li
manda suya batmıı olarak kalmııtır. 

Cephenin diier kıırmlarmda muharebe
ler muvaffakiyetle devam etmektedir. Eli
mize reçen ıanaim meyanında iki top da 
mevcut bulunmaktadır. 

••• 
Atina; 7. a.a. - Umumi emniyet neza-

retinin diln ak,amki tebliii, dü,man bava 
kuvetlerinin memleket dahilinde ıivil hal
ka karıı ıu akınları yaptıklarını bildirmek. 
tedir : 

Zante adasma yapılan alı:m basar ve ln
ıanca zayiat yapmamııttr. Alta'ya yapılan 
•km altı yaıındaki bir çocuğun ölümüne 
ıebebiyet venniı ve diier üç çocuğun da 
yaralanmaaiyle neticelenmi,tir. Garbi Mo
ra'daki bir .... irt yıpılan akm basar ve in
ıanca :r1yiat yapaıamı,tır. 

Alman resmi teblği 
Berlin, 7 ı.a. - Alman orduları baıku

mandanhğmın tebliii: 5 klnunuevel ıece
ıl, ha.anın fenahiına raimen, muharebe 
tayyarelerimiz Londra ile Portıımouth ü
aerine hllcum etmi,lerdir. Bombalarla bir 
'°k büyUlı: yangınlar çıkarılmııtır. Gün -
clüz lretif tayyarelerimiz müteaddit keısif 

115aıları •e !zaç taarruzları yapmıflardır. 
7 klnunuevel gecesi muharebe tayyare

lerimiz Bristol ıebri ile ıimal kanalı sa -
hilleri boyundaki mühim 11kert hedeflere 
taarrua etmiıler ve bir '°k bomba atmıı
lıardır. 

Dlm ıeoe diifman. alman topraklan fi.-

Atlantik denizinde alman 
koraaniyle çarpışan muavin 
knıvazör tamir edilecek 

Rio • Janeiro; 7. a.a. - İyi malOmat a
lan mahafilden beyan olunduğuna ıöre, at• 
!antik denizinde bir alman korsaniyle yap. 
tığı muharebede hafifçe hasara uğrıyan İn
giliz muavin kruvazörU Carnarvon, bugün 
Montevideo doklarına girecektir. 

zerinde her türlü hava faaliyetinden içti
nap etmiıtir. 

Harp filomuza menıup karakol gemi
leri torpil atmıya mahsus iki inıiliz tay -
yaresini diişürmüılerdir. Tayyare kayıbı

mız yoktur. Dün vaziyetleri malO.m olmı
yan yedi alman tayyaresi de üslerine dön· 
müflerdir. 

ltalyan resmi tebliği 

/ngüiz hava zaferleri 

Londra, 7 a.a. - İngiliz tayyareleri 
yunan tahminlerine göre çarşamba 

günü hiç bir tayyare tahrip etmeden 
düşmanın 6 tayyaresini düşürmü§ler 
ve bir düşman destroyerine, iki iaa -
bet kaydetmişlerdir. Geminin yanına 
da bir kaç bomba düşmüştür. Gemi 
durmuı ve iyice yana yatmıştır. 

lngili:z gazetelerinin telairleri 
Londra, 7 a.a. - İnciliz matbuatı bütün 

dikkatini İtalyan :runan harbine buret -
mektedir. 

Gazeteler, bir taraftan :runan muvaffa
kiyetlerini, Ayaaaranda'nın zaptını ve Er
&iri'nin ıukutunu ve diğer taraftan da İ
talyan yüksek kumanda heyetindeki deii -
tikliği bahiı mevzuu etmektedir. 

cektir. Fakat dünyanın bu mUteka.bll anla
yıııta.n istifade edebilmesi için ilk şart na
zlzmin lnhizama. uğramasıdır. Bunun için
dir ki içtimaı bakımdan Almanya'nın ıart
larını llerl sUreceğl bir sulhu kaybetmek 
mevzuu bahis olamaz. ÇUnkil o zaman en 
bUyUk fenalıkların tohumları beynelmilel 
teıkllata serpllmtı olacaktır. İnglltere'nln 
gayesi, harpten sonra memleketler ara
sında, muhtelif ingillz domlnyonlan ara
sında olduğu gibi bir ili birliği vücuda ge
tirmektir. 

Esarete dUıUrUlen milletler Uzerlnde 
tesir! ıtmdlden görUlen yen! alman niza
mı, zayıfların daha kuvetll memleketle -
rln esaretine dUıımesl, haksızlık ve kuve -
tin saltanatı demektir. Aradaki fark, hiç 
bir ttllA.f zemini buhınamıyacak kadar ba

rizdir. 
İngiliz milletinin ittifakla mUcadeleye 

devam etmek lalemeal yalnız tabU bir va
tanperverlik değil, aynı zamanda beynel -
milel sala.hın muhakkak mUbe§!llri olan 
içtimal bir salA.h ümit ettiğinden dolayı -
dır. 

Nitekim avam kamara..ııında ~ ilk.kAnun
da cereyan eden müze.kereler esnasında 
beyanatta bulunan Attıee demlıtir ki: 

Kanunlarımızı dilnyanın diğer kısım -

-- -
nautlar inııa edebilecekleri tahmin edilmek ~ Ü L K Ü ~ 
tedir. Bir zırhlının in,ası için mOtat olan : 5 
dört senelik müddetin, llç buçuk seneye i- = Halkevleri Ye Halk = --neceği de zannedilmektedir. -- -- -Ticaret lüoauna Ja aubay : E - Odalan dergisi 

yetiı tirüiyor : : 
Vqlngton, 7 a.a. - Bahriye Nezareti § Birincikanun sayısı (lkfı 5 

Amerika ticaret filosuna harp zamanmda : Namık Kemal'fn doğumunun yü- : 
seyriıefer sartlarına uyıun olarak senede E zllncü yılına tesadilf ettiğinden : 
400 subay yetiştirmek üzere ild mektep E tlLK'U'nUn son sayısında başlıca E 
açmıştır. 

Bu mekteplerin biri N evyork'ta Seattle 
harp gemisinde diğeri de Sanfrancisco ci
varındaki Buena Yerbe adasmda açılmıı

tır. 

T ez.gahlar geniıletiliyor 

- yazılar ona tahsis olunmll§ ve dergi : 
E 41afıdakl milnderecatla. neeredilmtıı- E 
: tir: : - -Ata.tUrk ve N:ımık Kemal: Ke- : 
: maı Turan, Namık Kemal ve Y&fl• E 
E yan tarafları: Zlyl!.eddln Fahri, Na- E 
: mık Kemal'ln ahll'ı.kl humıılyetlerine : 

Nevyork, 7 a.a. - Salahiyettar deniz : dair notlar: Fevziye AbdullAh, Na- : 
mahfillerine ıöre, amerikan gemi inşaat E mık Kemnre dair rusça. yeni bir e- : 
tezgahları, İngiltere'ye mıUısua ve her biri : ıer: AbdUlkadlr İnan, Namık Ke- : - -10 bin ton hacmin.de 60 ıilepin inıasını te. : mal'ln eserlerinin tenkili! tabı hak- : 
min maksadiyle bir hayli tevsi edilecektir. - kında.: Şerif HulOsl, Na.mık Kemal : 

İtalya'da bir mahal, 7 a.L - İtalyan 
orduları umumi karargahının 183 numara
lı tebliği: Arnavutlukta Pogradeç'in ıar • 
bindeki dailar ıilıilesinde düşman solce -
nahımızın ucunu tazyike devam etmekte
ve cephenin diğer kısmında Ergeri mmta
kasında mahalli taarruzlar ile iktifa et • 
mektedir. Tarafımızdan yapılan mukabil 
taarruzlar muhtelif mevzilerin istirdadı 
imkinını vermi4tir. 

Bolzano dağ taburu ikinci Beruglieri 
alayı ve kolordunun 26 ıncı topçu alı yı bil
ha11a yararlık göstermiılerdir. 

Gazeteler, Balkan memleketlerindeki 
muhabirlerinin makalelerini de neşret -
mekte, Bulgaristan'ın Türkiye'ye yaklaı -
mak için yaptığı tetebbüıleri, Romanya 
ile Macaristan aruında hiç de dostane ol
mıyan münasebetleri ve nihayet macar -
yqoslav münuebetlerinin iyiliğini kay 
dediyorlar. 

• larında tatbik edemeyiz. Esa.sen bunu da 
istemeyiz. Sadece fUnu söylemek isteriz 
ki, bizim yqayılJ tarzımız budur. Pren
siplerimizi tavsiye etmek için elimizde 

Yunanldarın aldıkları uirler 
ve ganimetler 

İngiliz mübayaat komisyonu ile Ameri- E ve hece vezni: Fevziye Abdullah, : 
ka bahriye komisyonunun motör ve saire : Na.mık Kemal'den parçalar, Bugün- : 
~bi yedek parçaların memleket dahilin - E kU Almanya'da felsefi cereyanlar: E 
de imalini temin edecek bir plin hazırla - : Prof. von Aatcr (Almancadan çevl- : 
makta oldııkları bildirilmektedir. Bu par - : ren: Z.F. l, Halkevlertmlzde sporun : 
çalar, yerlerine konulmak üzere tezgahla- : yeni veçhesi: NOzhet Baba. Ortaza- : 
ra ıönderilecektir., : man TUrk - İslll.m dünyasında din: : 

Aynı mahafilde temin olunduğıına göre, : Prof. A. Mez !Almancadan c;evlren: : 
İngiltere birleşik Amerika'da &emi tezgih- : Cemal Köprlılll). : 
lan kurmak niyetinde değildir. Çünkü bah. : HALKEVLERİ POSTASI : 

Hava kuvetlerimiz fena hava şartları-
na ve tayyare dafi bataryalarının faaliyet- Yunan ordularının barekA.tı 
!erine rağmen alçaktan uçmak suretiyle Times gazetesi diyor kJ: 

bulunan yegl!.ne va.sıta, lı,;tımat adalet ld -
ha.kllında dlalannı gittikçe yapmağa gayret etmek

ten ibarettir. 

- -riye komisyonu mevcut teze-ahların kifi - -
derecede geni,letilebileceii kanaatinde • : Halkevlerl ve Halkodaları çalıı· : 

: maları: Sosyal Yardım !Dr M . Ce· : 
dir. - -: ili Duru). - Halkevler1 oeıırlyatı.. _ 

birçok taarruzlarda bulunarak bomba at- "- Heyeti umumlyeal itibariyle, haber
mak ve mitralyöz ile ateıs etmek suretiyle ler harp harekA.tının seyri hakkında ta
dütman kıtalarına motörlü arabalara, iaıe mamlyle memnuniyet verici mahiyettedir. 
kollarına hücum etmi,ler, yollarda müna- Muhasamatın b&fındanberi italyanlardan 
kalitr durdurmu,lar ve takviye kuvetleri- alınan teçhizatın kıymeti 2.500.000 lnlgllz 
nin ıeldifi merkezlere darbeler indirmiş- lirası tahmin ediliyor. Bef yüzden fazla 
lerdir. mitralyöz alınmııtır ki, bu ita.lyan itlert-

Zante ve Arte askeri hedefleri ıiddet: nl düzeltecek m~lyette değildir. ÇünkU 
le bombardıman edilmiştir. Erseke'de bir malzeme nakli meıeleal düeman için ha -
cephane deposu infillk ettirilmiıtir. yatı ehemiyetl haizdir. 

Şarki Afrika'da Vellesley tipinde 4 Yunanlılar tarafından ealr alınan ltal-
düıman tayyaresi Buri'yi mitralyöz ate- yanlar, mukabil taarruz yapılacatı vA.dly
ıine alarak bir kitinin ölmesine ve birkaç le kendilerine mukavemet etmelerin! latı
kiıinin de yaralanmasına sebep olmuılar- yenlerin meıullyetlnden ıılkA.yet ediyorlar. 
dır. Bu esirler A.mlrleri tarafından kendl hal-

Avcı tayyarelerimiz müdahale ederek lerlne terkedllmlılerdlr. 
bunlardan üçünü düıürmüılerdir. Ba,ka Şimal cephesinde yunan topçusıı fev -
dütmsn tayyareleri Subderot'nun timali ıar ka.11!.de faaliyet göatermıı ve dUıman top. 
biıinde bir kasabayı bombardıman etmiı- çusunu auaturmuıtur. Yunan ileri hareke
lerdir. Yerlilerden birkaç ölü ve yaralı tine mani olmak için ltalyanların tahkim 
vardır. Geleba - Kallam'da atılan düşman ettikleri yüksek tepeleri yunanlılar ııUngU 
bombalariyle yerlilerden 3 kadın, 4 çocuk hücumu ile zaptetmtıılerdlr. Bunun büyük 
yaralanmıttır. Metemma ve Sabderat bo- bir ehemlyett •ardır. ÇUnkU bu tepeler 
iazına dü1111&n tayyareleri tarafından a - ltalyanlann sıra datlar arkasında harp 
kınlar yapılmıı ise de basar ve nüfusça za- ı malzemesi ve mühimmat nakletmek iı;ln 
yiat yoktur. yapmıı oldukları yen! yola tamamiyle bl-

Mecelli'de bir 7erli asker ölmüttiir. kim bulwun&kta4ır .. 

Paris'te 11 Sontep-inde cereyan 

eden hadiselere dair 
Vichy'nin bir tavzihi 

B. ·cHiAPPE 
hangi şartlar 
altında öldü 

- -: FEN ve İLİM : - -- Kimya yolu ııe elde edilmekte o- : - -: lan mtihlm maddeler: nr Mccıt O· : 
: kay, Etnografya ve etnoloji: Zekiye : 
: S . Egll'ır : - -: AYIN HAnf8~L~R1 : 
_ Atatilrk'Un öJUmUnUn ikinci yılı.- : 
: Cümhurreisimlzin lktnct yılı. : 

Vic:hy; 7. a.a. - Havas ajansı bildiriyor: (Başı ı. inci sayfada) : Milli Şet. Tilrk Tarih Kurumunda : 
Bazı ecnebi radyoları, birkaç &ündenberi : ve Tarıh. Dil. <'oıtraly11 l'"a.l<UltPsln- -
11 10ntesrin hldiaeleri dolayııiyle 11 ren- muntazam hat henüı yeniden tesis olun • : de. - İklnclt.-_.rın ıoınde •ly...t hA : 

cin alman divanıharblerince mahkilm edil- mamrştır. E dls~ler : 
diğini ve kurıuna dizilmiı olduğunu bil - Chiappe için Air - France'ın en iyi mü- : FİKİR HAVA'TI : 

dirmektedir. Vaka ıudur : rettebatı ile bir huauıt tayyare haıırlan - : F>lr ulrnyıı<'unun n .. u..,., ı flrı urı : 
11 Sontetrin bidUıelerinde 90 ı lise ve mııtır. Bu tayyarenin hareket ıahaaı, Tu- : DevlPt Hl'.ıılm ve Heyıreı Rerl'•8t - : 

14 ü de üniversite talebesi olmak üzere nus - Beyrut meslfesini yere inmeden Irat- : Blr tPrcllmenln lll>&rrııvl• J: Jıfu•ı : 
123 kisi tevkif edilmiştir. Dört kiıi de hı . edecek derecede bulunuyordu Bu tavyarc E Sırrı. : 
fif yaralanmıştır. Hiçbir ölü yoktur. Al - mütareke •eraiti mucibince. muhtemel hı- E BİBLfYOGHAf'YA : 

man makamatı askert mahkemelere hiçbir rekit aahaaı üzerinden ıeçmek ihtimali : Namık Kemal "Zav~lı Cocuk., : 
talebe ıevketmemiı YI hiç kimaı idam o- takdirinde tıtımıır icabeıden fra-.ıs i .. re- : (Mustafa Nihat Özön l, ŞPrtf HulQw\. : 
lu .. mam11tır. ]erini taııyordu. : tllkü'nUn bu sayı11 da 96 ••yfa : 

Serbest tedrisat profesörlerinden biri, Tayyarenin yolu ve hareket saati. müta- E olup her yerde ylrnıl l><!t kuruea • 11
• _ 

- tılmaktadır. 
bu huıusta talebesi arasında yalan haber - reke lcomiıyonunca to.t>it edilmiı bulunu- • 
i.r ipe ettiii i;izı te•kif odilmittir. 10rda. ., l 11111111111111111111111111111111111 il r 
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Hububat işlerinin tanzimi 
ha ındaki kararnameler 

caell, Bilecik, Balıkeelr, Aydın ve 
Msniaa villyetlerinde: ekstra buğ -
daylar 9,75, ekstradan gayri buğday
lar 9,25, Tekirdağı ve Çanakkale vl
Hlyetlerinde: ekstra buğdaylar 10,25, 
ekstradan gayri buğdaylar 9,75, E
dirne, Kırklareli ve Bursa vilayetle
rinde: ekstra buğdaylar 10,50, ekstra
dan gayri buğdaylar 10,00 kuru§. 

Bugün de tanzimi, stoklar için 

fiyatları hakkındaki 

beyanname verilmesi, 

hükümleri neşrediyoruz 

fiyat 

azami satış 

Çavdarın kilosu: Eski~ehir, Kütah
ya, Afyon, Burdur, Denizll, Konya, 
Niğde, Kayseri, Kırtehir, Yozgat, 
Ankara, Çankırı, Amasya, Sivas, Di
yarbakır, Urfa ve Mardin v!Hlyetle
ri ile Tokat'ın Zile kazasında 6,00, 
Samsun viliyetindıe 6,75, İ&tanbul İz. 
mir, Kocaeli, Bilecik, Balıkesir, Ay
dın ve Manisa vilayetinde 7,25, Te. 
kirdağı ve Çanakkale vilayetlerinde 
7,75, Edirne, Kırklareli ve Bursa vi
layetlerinde 8,00 kuruş. 

Buğday ve diğer hububat işleri- f 
nirı tanzimi, halk ve milli müdafaa 
ihtiyaçlarının temini için stok ya .. 
pılması hakkında neşrolunan ka· 
rarnamelerin bir kısmını dünkü sa
yımızda neşretmiştik. Bugün de fi. 
yat tanzimi, stoklar hakkında be
yannameler verilmesi ve azami sa-

Ankara ' Vôliliğinden 

İLAN 
Buğday ve çavdar 

beyannameleri hakkında 
tış fiyatları hakkındaki hükümleri 
ihtiva eden kararnameleri neşredi .. 
yoruz : 

Tanzim satış fiyatları 
hakkındaki kararname 

Madde 1- Toprak Mahsulleri Ofisi 
tarafından 3491 sayılı kanunun 2 inci 
maddesinin B fıkrası hükümlerine 
tevfikan yapılacak bugday ve çavdar 
tanzim satışları ile 28. 11. 1940 tarih 
ve 2/14710 sayılı kararnamenin 2 inü 
maddesinin C fıkrası mucibince yapı
lacak satışlar aşağıda yazılı esaı.lar 

dairesinde elde edilecek fiyatlarla ıc

ra olunur : 
a) Afyon, Amasya, Ankara, Budur, 

Gankırı, Denizli, Diyarbakır, Eskişe • 
bir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütah
ya, Mardin, Niğde. Sıvas, Urfa ve Y?z 
gat vilayetleri ile Toka<'ın Zile kazası 
dahilinde Ofis'in teşkilatı bulun:ı.n 
yerlerde; bu yerlerin mübayaa fiyat • 
]arı ile, 

b) Samsun"da Orta Anadolu müba ~ 
yaa fiyatlarına 0,75 kuruş ilavesi su • 
retiyle, 

c) İstanbul, İzmir, Aydın, Balıkesir 
Bilecik, Kocaeli ve Manisa vilayetleri 
dahilindeki Ofis merkezlerintle, Oru 
Anadolu mubayaa fiyatlarına 1,25 ku
ruş ilavesi suretiyle, 

d) Çanakkale ve Tekirdağı vilayet
lerindeki Ofis merkezlerinde, Orta 
Anadolu mubayaa fiyatlarına 1,75 
kuruş illvesi suretiyle, 

e) Edirne, Kırklareli ve Bursa vilii
yetlerindeki Ofis merkezlerinde; Or· 
ta Anadolu mubayaa fiyatlarına 2 ku
rus i13vesi suretiyle; 

{) Yukarıda mezkur vilayetler hari
cinde kalan yerler ihtiyacı•u karşıla · 
mak maksadiyle yapılacak satışlarda 
satış fiyatı, mevcudu en müsait Ofis 
merkezinde teslim edilmek üzere bu 
merkezin mubayaa fiyatıdır. 

Buğday ve çavdarların 
beyannameye tabi tutulması 

hakkınlaki kararname 

Milli korunma kanunu -
nun 31 inci maddesinin 2 n
ci fıkrası hükümlerine müs • 
teniden zahire ticaretiyle uğ
ra~mıyan hakiki müstahsil • 
!er hariç olmak üzere elle • 
rinde beş yüz kilodan fazla 
buğday bulunan hakiki ve 
hükmi şahısların 10/ 12/ 940 
salı akşamına kadar vilayet 
makamına vermekle mükel -
lef bulundukları beyanname 
nümuneleri ticaret odasında 
tesis edilen büroda ihzar e • 
dilmiş bulunduğunlan alaka
darların bu büroya müraca
at etmeleri ve icap eden iza. 
hatr almaları ilan olunur. 

hudutları dahiline münhasır olmak ü
zere: Afyonkarahisar, Akdağmadeni, 

Aksaray, Akşehir, Amasya, Ankara, 
Bismil, Boğazlıyan, Bolvadin, Bor. 
Bozöyük, Burdur, Cihanbeyli, Çankırı 
Gay, Çivril, Çumra, Denizli, Dinar, 
Diyarbakır, Ereğli (Konya), Eskişe· 
bir, Emirdağ, İstanbul (ve viliyete 
bağlı kaza merkezleri), İzmir, llgın, 
Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, 
Kütahya, Mardin, Polatlı, Sandıklı, 
Samsun, Siverek, Sıvas, Şarıkışla, 
Urfa, Yıldızeli, Yozgat, Zile, 

b) Demiryolu istasyonlarına mün • 
hasır olmak üzere: Bozöyük'ten başlı
yarak, Eskişehir - Ankara • Erzurum 
hattının Armağan'da nihayet bulan 
kısmı, Eskişehir'den başlıyarak, Es -
kişehir • Afyon - Konya - Adana hat
tının Ulukışla'da nihayetlenen kısmı, 
Kayseri - Ulukışla hattının "tamamı. 
Samsun • Sivas hattının tamamı, Af -
yonkarahisar'dan başlıyarak, Afyon • 
karahisar - Denizli · İzmir nattının 
Denizli'de nihayetlenen kısmı, cenup 
Demiryollarının Mür~itpınar'dan baş

lı yarak Mardin istasyonunda nihayet
l:!ncn kısmı üzcrind.e bulunan bili.lmum Madde 1- Milll Korunma Kanunu

nun 31 inci maddesinin ikinci fıkr;:tsı istasyonlar. 
hükümlerine müsteniden, zahire tica-

0 İstasyonlar ,, tibiri, tren durakla· 
retiyle uğraşmıyan müstahsillerden rının istimlak hudutları dahilindeki 
gayri bilumum hakiki ve hükmi şahıs- mahallere maksur olmayıp istasoynla
lar, bu kararın neşri tarihinden itiba- rın bulundukları köy, kasaba ve ıehir
ren dört gün içinde mahallin en bü • !ere de şamildir. 

ilk mülkiye memuruna verecekleri Madde ı>- Aşağıda yazılı hakiki ve 
irer beyanname ile, beşinci maddenin hükmi şahıslara ait olan buğday ve 

ve B fıkralarında sayılan mahallor- çavdarlar, hükümetçe el konma bük -
e kararın neşri gününde bulunan buğ münden müstesnadır. 
ay ve çavdarlarının mikdar ve n<vi 500 kilodan fazla malı olmıyan biHl
e evsafını bildirmeğe mecburdurhr. mum şahıslara ait buğday ve çavda• -
Aşağıda yazılı hakiki ve hükmi Ş3 • !ar, Değirmencilere ait olmak üzere 

ıslar bu mecburiyetten müstesna lır. değirmende ve müştemilatında bulu · 
a) 500 kilodan fazla buğday ve Ç3V· nan buğday ve çavdarlar. 
rı olmıyan bilUmum şahıslar, Umumi muvazeneye dahil dairel~rle 
b) Umumi muvazeneye dahil daire- mülhak ve hususi bütçe ile idare edi
rle. mülhak ve hususi bütçe ile idare len daireler, vilayet hususi idarel:ri. 
unan daireler, vilayet hususi idare- belediyeler, Toprak Mahsulleri Ofisi 
i, belediyeler, ve Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu-

c) T~prak Mahsulleri Ofisi. na ait buğday ve çavdarlar. 
Ma de 2- Buğday ve çavdar için Madde 7- Yukarıdaki hilkilmler mu 

1 birer bey~nname verilir. Beyan- cibince el konan buğday ve çavdarl•n, 
elere dercedHecek malumat şun · bedelini peşinen ödemek suretiyle, te

dır : Beyanname sahibinin adı, soy sellüm etmeğe Toprak Mahsullri Ofisi 
• varsa ticari unvanı adresi, Malın memur edilmiştir. 
i, evsafı ve miktarı, Malın bulun- Madde 8- Toprak Mahsulleri Ofisi 
u yerler, Beyannamenin tanzim o- tarafından tediye edilecek değer fi · 

. c··~u tar:ıı ve imza. yatlar aşağıda yazılı olduğu veçhile 
add• 3- Bahsi geçen mahallerd~ tesbit edilmiştir. 
ilo, d po ve umumi mağaza gibi Beşinci maddenin A ve B fıkrala -
neten hubdıat muhafaza edilen rında yazılı mahallerden : 
al er ve degirmenkrin sahipte"i a) Urfa ve Mardin vilayetleri dahi

a idareleri ve bilümum bankalar r~- linde bulunan yerlerde Ekstra buğ · 
veva temınat olarak veya sair her day1arın kilosu 7,75, ekstradan gay'"i 
-ri lıir suretle muhafaza ettiklrri buğdayların kilosu 7,25, çavdarın ki -
d y ve çavda~'arın ınikdar, nevi ve !osu 6,00 kuruştur. 

.ri.ı' "steren bir listeyi avni b) Eskişehir, Kütahya, Afyon, Bur-
• _.ı ""'ıa11i en büyük dur, Denizli, Konya, Niğde, Kayseri, 

na tevdi edecekler-ıKırşehir, Yozgat, Ankara, Çankırı, A
masya, Sivas. Diyarbakır, Tokat vila· 

Beyann•meler mah•lFn vetleri dahilinde bulunan yerlerde ; 
u ye memuru tarafın i uı 1 Ekstra buğdayların kilosu 8,50, ekstra 

m kabil nde •lınır ve vai<h dan gayri buğdayların kilosu 8,00. çav. 
sizin To rak Mahsulleri O- darın kilosu 6,00 kuruştur. 

veya en yakın teşk .. 1- c) Samsun vilayeti dahilinde bulu • 
yi. e = . uz mukabilinde tevdi nan yerlerde : Ekstra buğdayların ki

losu 9,25, ekstradan gayri buğdayların 
ide 5- Milli Korunma T{anwıu- '·ilosu 8,75, çavdarın kil09u 6,75 ku-

ınt i maddesi hükümlerine ruştur. 

etmiyen ve hektolitre vezni 76 kilog
ramdan aşağı olmıyan sert veya yıı
muşak buğdaylardır. 

Ekstradan gayri buğdaylar, % 5 den 
fazla çavdarı ve % 4 den fazla ecnebi 
maddeyi ihtiva etmiyen ve hektolotre 
vezni 75 kilogramdan aşağı olmıyan 

bilumum buğdaylardır. 
Çavdar, % 4 den fazla ecnebi maJ -

deyi ve % 5 den fazla buğdaydan gay
ri unlu taneleri ihtiva etmiyen ve hek
tolitre vezni 71 kilogramdan &şağı ol
mıyan çavdarlardır. 

Bunlardan aşağı vasıftaki buğday 

ve çavdarlar ile bir liman veya istacs -
yandan 3 kilometreden uzak olan yer
lerdeki buğday ve çavdarların değer 

1 

fiyatı, Toprak Mahsulleri Ofisinin mü 
bayaa şartları dahilinde yukarıda ya • 
zıh fiyatlardan tenzilat yapılmak su
retiyle elde edilir. 

Ofis, al5.kadar herkesin talebi üze -
rine bu şartların neden ibaret olduğu
nu bildirmeğe mecburdur. 

Madde 9- Mübayaa edilecek buğ -
day ve çavdarların muayene tarihi ma
hallin en büyük mülkiye memuru ta
rafından usulü dairesinde il3.n olunlır. 
Bu ilana, işbu maddenin son fıkrasın
da yazılı hususlar da dercedilir. 
Buğday ve çavdarların muayene

siyle tesbit edilecek evsafına göre 
fiatlarının tayini işi, iki ofis memu
ru ile ziraat memuru ve bulunmıyan 
yerlerde en büyük mülkiye memuru
nun terfik edeceği bir zat tarafından 
ve her üçü beraber olmak şartiyle ve 
mal sahibinin veya irae edeceği şah· 
sın huzuriyle yapılır ve keyfiyet bir 
zabıt varakası ile tesbit edilir. 

Bu zabıt varakasında, mal sahibi -
nin adı ve varsa ticari unvanı, adre .. 
si ve malın bulunduğu mahal ve mik
tarı gibi lüzumlu malilmattan başka 
bilhassa buğday ve çavdarların değer 
ficı,tını tayine esas olan evsafı ve se .. 
kizinci madde hükümlerine tevfikan 
tayin edilen mübayaa fiatı açıkça 
kaydedilecektir. 

Mal sahibi veya mümessili, tes.bit 
edilen vasıflara itirazı olduğu takdir
de, bu itirazını derhal zabıt varaka
sına kaydeder. Bu itiraz, muayene 
neticelerinden muayyen nokta veya 
noktalara ait olmak üzere açıkça ve 
sebeplerinin tasrihi suretiyle zabıt 
varakasına dercedilir. 

Muayene esnasında şahsen veya 
temsilen hazır bulunmıyanlarla ha -
zır bulunduğu halde itirazını zab•.t 
varakasına dercetmiyenler tayin olu
nan evsaf ve fiyatı kabul etmiş sa -
yılırlar. 

Madde 10 - Mal sahibi veya mü
messili tarafından 9 uncu maddede 
yazılı olduğu veçhile itiraz vukuun
da, itiraz mevzuu olan malı temsil e
decek surette, asgari iki kiloluk bir 
nümune a1ınarak bunun vazedileceği 
kap muayene edenlerle mal sahibi ve
ya mümessili tarafından mühürlenir 
ve bu nümune tahlil edilmek üzere 
mahalli veya en yakın ticaret ve za .. 
hire borsasına gönderilir. Borsaca ve
rilecek tahljl raporu katidir. Tahlil 
masrafı itiraz edene aittir. 

Nümunenin alınmasından itibaren, 
ihtilaf malın ofis tarafından tesel
lüm ve nakline mani değildir. 

Mal sahibi veya mümessili malın 
teslimi için hazır bulunmaktan veya 
mal sahibi tediye olunan bedeli al· 
maktan imtina ettiği takdirde, ofis 
keyfiyeti bir zabıt varakasiyle te&bit 
ettirerek, usulü üzere tayin olunan 
bedeli mal sahibi namına milli bir . 
bankaya yatırmak suretiyle buğday
ları tesellüm edebilir. 

Madde 11 - Beyannamenin ofisçe 
alındığı tarihten itibaren 20 gün i
çinde bedeli tediye olunarak müba
yaa edilmiyen buğday ve çavdarlar 
serbest bırakılmış sayılırlar. 

Bir malın Toprak Mahsulleri Ofi
sinin mübayaa şartlarına uygun ol -
maması sebebiyle mübayaa edilmeme 
sine karar verildiği takdirde, 20 gü
nün sonu beklenmeden ofis tarafın
dan malın serbest olduğu aliikadara 
tebliğ edilecektir. 

Azami satı§ fiyatları hakkındaki 
kararanme 

Madde 1 - Milli Korunma Kanu
nunun 31 inci maddesinin birinci fık
rası hükümlerine müsteniden, tacir 
vasfını haiz olan ve olmıyan bilu
mum hakiki ve hükmi şahıslar tara
fından yüz kilodan fazla buğday, çav 
dar, arpa ve yulaf satışlarında, ma
hallerine ve nevilerine göre tesbit e
dilmiş olan aşağıda yazılı azami sa
tış fiyatları hiç bir suretle tecavüz 

Arpanın kilosu: Eskişehir, Kütah
ya, Afyon, Burdur, Denizli, Konya, 
Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, 
Ankara, Çankırı, Amasya, Sivas, Di
yarbakır, Urfa ve Mardin vilayetleri 
ile Tokat'ın Zile kazasında: ekstra 
arpalar 6,25, beyaz arpa 6,00, siyah ve 
çakır arpa 5,75, Samsun vilayetinde: 
ekstra arpalar 7,00, beyaz arpa 6,75, 
siyah ve çakır arpa 6,50, İstanbul, İz. 
mir, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Ma
nisa ve Aydın vilayetlerinde: ekstra 
arpalar 7,50, beyaz arpa 7,25, siyah ve 
çakır arpa 7,00 kuruş. 

Çanakkale ve Tekirdağı vilayetle
rinde: ekstra arapalar 8,00, beyaz ar
pa 7,75, siyah ve çakır arpa 7,50, E
dirne ve Kırklareli vilayetinde: eks
tra arpalar 8,25, beyaz arpa 8,00, si
yah ve çakır arpa 7,75 kuruş. 
Yulafın kilosu: Eskişehir, Kütah

ya, Afyon, Burdur, Denizli, Konya, 
Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, 
Ankara, Çankırı, Amasya, Sivas, Di
yarbakır, Urfa ve Mardin vilayetle
rinde: 6,50, Samsun vil.§.yetinde: 7 ,25, 
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bilecik, 
Bursa, Balıkesir ve Manisa vilayet· 
!erinde: 7,75, Çanakkale ve Tekirda
ğı viliyetinde 8,25, Edirne ve Kırk
lareli vilayetlerinde 8,50 kuruş. 

Madde 2 - Birinci maddede yazı
lı mahsul nevilerinin vasıfları şun
lardır: 

Ekstra buğdaylar: % 3 den fazla 
çavdarı ve % 3 den fazla ecnebi mad
deyi ihtiva etmiyen ve hektolitre 
vezni 76 kilogramdan aşağı olmıyan 
sert veya yumuşak buğdaylardır. 
Ekstradan gayri buğdaylar: % 5 den 
fazla çavdarı ve % 4 ten fazla ecnebi 
maddeyi ihtiva etmiyen ve hektolit
re vezni 75 kilogramdan aşağı olmı
yan bilumum buğdaylardır. 

Çavdar: % 3 den fazla ecnebi mad
deyi ve % 5 den fazla buğdaydan 
gayri unlu taneleri ihtiva etmiyen 
ve hektolitre vezni 71 kilogramdan 
aşağı olmıyan çavdarlardır. 

Ekstra arpalar % 3den fazla ecne
bi maddeyi, % 3 den fazla unlu mad
deleri ve % 1/2 den fazla deliceyi ve 
% 3 en az a s ya taneyi ihtiva t
miyen ve hektolitre vezni 61 kilo· 
gramdan yukarı olan beyaz arpalar
dır. Beyaz arpa % 4 den fazla ecne
bi maddeyi, % 5 den fazla unlu tane
leri ve % 5 den fazla siyah taneleri 
ihtiva etmiyen ve hektolitre vezni 
61 kilogramdan aşağı olmıyan beyaz 
arpalardır. Siyah ve çakır arpa; % 
4 den fazla ecnebi maddeyi ve % 5 
den fazla unlu taneleri ihtiva etmi -
yen ve hektolitre vezni 61 kilogram
dan aşağı olmıyan siyah arpalar ile 
içinde % 5den fazla siya htane bulu
nan beyaz arpalardır. 

Yulaf % 4 den fazla ecnebi mad
deyi ve % 5 den fazla unlu taneleri 
ihtiva etmiyen ve hektolitre vezni 
46 kilogramdan aşağı olmıyan yulaf
lardır. 

Madde 3 - İkinci maddede yazılı 
vasıflardan aşağı vasıfta olan buğ
day, çavdar, arpa ve yulafın fiatları 
birinci maddede yazılı fiatların dil -
nunda olmak üzere alıcı ve satıcı a
rasında tekarrür edecek fiatlardan 
ibarettir. 

Madde 4 - Buğday koruma vergi
sine tabi değirmenlerin bulundukla
rı mahallerdeki veya en yakın ma • 
haldeki Fiyat Murakabe Komisyon -
!arı buğdayın azami satış fiyatlarını 
tecavüz etmemek şartiyle değirmen
lerin buğday stokları maliyetini na
zara alarak, un fiyatlarını tesbit ve 
ilan edeceklerdir. 

lstanbulda alınan tedbirler 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Bugün 

banka mümessillerine, bankalara ter
hin edilen buğdayların beyannameye 
tabi oldukları tebliğ edilmiştir. Pa • 
zartesi günü, zahire tacirlerine veri .. 
len beyanname müddeti bitecek, aynı 
gün fiyat" mürakabe komisyonu bele • 
diye iktisat müdürü ile ticaret müdü
rünün iştiraki ile toplanacak ve un fi. 
yatlarını tesbit edecektir. İstanbulda 
ekmek fiyatının 14 kuruş 30 paraya 
çıkması muhtemeldir. Pazartesi günü, 
zahire borsasında buğday tacirleri top 
!anarak aUikadar makamata verilmek 
üzere muhtelif buğdaylar arasındaki 
analiz farklarını ve çavdar nisbetlerini 
de tesbit edeceklerdir. Bugün toprak 
ofisi mukarrer fiyatla buğday satını • 
ya başladı. 

e d il eme z : .1 il ili 111 111 111 ili ili 1111 111 il 111 il 111 1 ı.. 
Buğdayın kilosu: Urfa ve Mardin _ -

viliyetlerinde: ekstra buğdaylar 7.75, § Operatör = = 
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Adet Llralılr L!rı; 

1 2000 2000.-

3 1000 3000.-

2 150 1500.-

4 500 2000.-

8 250 2000.-

35 100 3500.-

80 50 4000.-

300 20 6000.-

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

taliinizi de denemiş olursunuz. 

Keşideler: 4 Şubat, 2 
Mayıs l Ağustos 3 
İkincıtesrin tarihlerin 

de yapılır. 

ANKARA BELEDiYESi 

Boya alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Otobüsler lçin alınacak olan 500 ki

lo netti boya on beş gün müddetle açık 

Kumbaralı ve kumbara
sız hesaplarında en az 
elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil edilirler. 

de 17 / 12/ 940 ı;a!r günü saat 10.30 d.a bel .. 
diye encümenine müracaatları. (8302) 

18296 

inşaat münakaaası 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su l§lerl idaresi lçln Kay84'ta yap.. 
tırılacak olan terfi dairesi ile mUstahdemhı 

eksıltmeye konulmuştur. 
2 _ , Muhammen kıymeti c2ooo) iki evine istekli çıkmamasına binaen edilt -

btn liradır. 

S - Teminat (150) yUz elli liradır. 
4. - Şartnamesini görmek tsttyenlerin 

her gUn encUmen kalemine ve isteklilerin 
de 20. 12. 940 cuma gUnU aaat 10.30 da be
lediye encUmen.Lne mUrac&atıarı. 

(84.0t) 18376 

Porselen buji almcak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi için alınacak olan 
2000 adet 18 m.m. porselen buji on beı gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmu.ştuır. 

2 - Muhammen bedeli (2800) iki bin 
sekiz yüz liradır. 

3 - Teminat (210) iki yüz on liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 20/ 12/940 cııma günü saat 10.30 da be
lediye encümenine müracaatları. (8405) 

18376 

Fren balatası alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Otobüsler ıctn alınacak olan 1~ 

metre 60 santim arka fren bala.tası onbe§ 
gUn müddetle açık eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli (2181) lkl bin 
ytlz seksen bir liradır. 

3 - Teminat (163) yUz aıtmı§ Uç 
(118) elll sekiz kuruştur. 

lira 

4 - Şartnamesini görmek tsttyenlertn 
her glln encümen kalemine ve lsteklllerln 
de 20. 12. 940 cuma gUnU saat 10,30 beledi
ye encümenine müracaatları. 

(8406) 18377 

Fener ve halat alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - İtfaiye için alınacak olan 20 yirmi 

adet fırtına feneri ile 20 adet tahrip hala
tı on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur • 

2 - Muhammen bedeli (850) sekiz yüz 
elli liradır. 

3 - Teminat (63) altmış Uç lira (75) 
iletmiş beş kuruştur . 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 
'ıer gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de l 7 / 12.1940 sah günü saat 10,30 da beledi
ye encümenine müracaatları. (8300) 

18294 

Kanca vesaire alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - İtfaiye için alınacak olan (80) sek

sen yangın kancası 4-0 kırk sürtme ipi, 20 
yirmi hortum ipi ve (20) yirmi terkoa a
nahtarı 15 giln müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (650) altı yüz el
li liradır. 

3 - Teminat (48) kırk sekiz lira (75) 
yetmiş beş kuruştur. 

4 - Şartnamesini ıörmek istiyenlcrin 
her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 17/ 12/ 940 salı günü ıaat 10.30 da bele
diye encümenine müracaatları. (8301) 

18:195 

Kazma, balta vesaire alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

mcsi on &ün uzatılmıştır. 

2- Muhammen bedeli (8149) lira (54) 
kuruştur. 

3- Teminat (656) lira (22) kuru.tur. 
4-- Şartnıınıesinl ve keşif cetvelini gör..ı 

mek istiyenlerin her gün Encümen kale • 
mine vo iateklilerin de 13/12/940 cuma gü
nil saat on buçukta Belediye Encümenine 
müracaatları. (&464) 18469 

Yol in~atr 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Şehrin muhtelif yerlerinde yaptın
lace.k §Ose ve as!altıar l§I on be§ gün 
müddetle ve kapalı zart usuliyle eksilt
meye konulmu§tur. 

2 - Muhammen kıymeti (116~0 U.... 
dır. 

S - Teminat 874' Ura beş kuruetur. 
• - !he.lesi 24.12.940 aalı günU saat 11 

do yapılacağından ıartname ve keolf cet
velini görmek istlyenlerin her gün encü
men kalemine ve isteklilerin de ihale gü
nU olan 24.12.940 gUnil saat ona kadar u
sulü dairesinde tekli! mektuplarım bele~ 
diye encümenine vermeleri. (8509) 18481 

FAKÜLTELER 

Elbise münakasası 
Ankara Hukuk Fakültesinden : 
Hukuk Fakültesi talebesi için 160 • 

180 takım elbise yaptırılacaktır. 
Tahmini fiyatı 6300 lira muvakkat 

teminatı 472 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin nümune ve şartnamesini 

görmek üzere her gün Fakülteye ve 
kapalı zarf usulile münakasası 16. 12. 
940 pazartesi günü saat 15 de yapıla -
cağından münakasa saatinden bir ..a.at 
eveline kadar teklif zarfları ile Mek
tepler Muhasebeciliğine müracaatları. 
ilan olunur. (8179) 18160 

Matbaacılara 
Ankara Hukuk Fakültesinden : 
Fakültece 150 forma kitap bastın! • 

ması açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmini fiyatı 3000 lira muvakkat 

teminatı 225 liradır. 
İsteklilerin nümune ve şartnamesini 

görmek üzere her gün Fakülteye ve 
münakasa için 16. 12. 940 pazartesi gU
nii saat 15.30 da Mektepler Muhaselıe-
ciliğine müracaatları. (8180) 18161 

inhisarlar U. Müdürlüğü 

Rakı mantarı alınacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve nümunesi muci· 

bince 17 milyon rakı mantarı pazar· 
!ıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 18. 12. 940 çarşamba 
günü saat 15 te Kabataş'ta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. z ı i~e ti aretiyl e uğr'l~ 

s"I erd ·n gayri billımtını 
ait olup işbu kararın n ... şri 

ıda yazılı mahallerde bu 

d) İstanbul, İzmir ve Bilecik vilayet 
!eri dahilinde bulunan yerlerde: Ek•t 
ra buğdayların kilosu 9,75, ekstradan 
gayri buğdayların kilosu 9,25, çavda · 
rın kilosu 7,25 kuruştur. 

ekstradan gayri buğdaylar 7,25, Es- D R • E •• d 
kişehir, Kütahya, Afyon, Burdur, = r. ecaı rgu er 
Denizli, Konya, Niğde, Kayseri, Kır- : 
şehir, Yozgat, .Ankara, Çankırı, A- : 
masya, Sivas, Diyarbakır vilayetle

Cebeci Hastanesi Operatörü 

1 - İtfaiye için alınacak 80 seksen bal
: ta, 40 kırk kürek ve 40 kazma on be1 gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

3 - Şartname levazım şubesinden 
ve İzmir, Ankara başmüdürlüklerin
den parasız alınabilir. 

;;day ve cavdarlara değer fi. 
inen ted ve olu narak miiba-

1Ttle':t Ü?c re. hükümet\'e el kon· 
r • 

e hlr veya kasabanın belediye 

Bu maddede bahsi geç•n buğday ve 
eavdarların vasıfları şunlardır : Ek•t· 
ra buğdaylar % 3 den fazla çavdarı ve 
% 3 den fazla ecneJ;ıi maddeyi ihtiva 

ri ile Tokat'ın Zile kazasında: ekstra 

= buğdaylar 8,50, ekstradan gayri buğ-
daylar 8.00, Samsun vilayetinde eks- : 

Gülhane hastanesi cerrah! kılinij:i :; 
eski ba~uavini : -Postahane caddeai Devrim ilk okulu : 

karıısmda Akoğlu ap. No. 9 Tl. 3359 E 
tra buğdaylar 9,25, ekstradan gayri ;lllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=° 
bu~daylar 8,75, İstanbul, İzmir, K.o-

2 - Muhammen bedeli (620) altı yüz 
yirmi liradır. 

3 - Teminat (%) kırk altı lira (5) be~ 
kuruştur. 

4 - Şartname.ini S"Örmek iatiyectlerin 
her alin eneli.men kalemine ve iateklileriıı 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin 
olunan gün ve saatte teklif edecekle
ri fi yat üzerinden yüzde 7 ,5 güvenme 
paralariyle birlikte mezkur komisyo
na müracaatları . 

(11098/8002) 18029 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Odun alınacak 
Urfa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
C insi: odun, mik.dan: 760000 kilo , M . 

bedeli: 24700 lira, M. teminatı: 1852 lira 
!O kuruş, ihale günü: 10/ 121940, saatı: 9. 

1 - Yukaırda cins ve mikdarı yazılı odun 
kapalı zarf usulü ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Urfa Sa. Al. Ko. da ırö
rülebilir. 

3 - Taliplerin 10/ 12/940 tarihinde ihale 
ıaatinden bir saat eveline kadar teklif mek
tuplarım Ko. na göndermeleri. (8109) 

18096 

Sığır eti alınacak 
Kavaklı Sa. Al. Ko. Rs. : 
Askeri ihtiyaç lçtn kapalı zarfla 18~ 

ton sığıretl alınacaktır. İhalesi 16. 12. 940 
pazartesi gUnU saat 15 te Kavaklı köyUn
de Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 74.000 Ura ve ilk temi 
natı 5550 liradır. Taliplerin belll gün ve 
ihale saatinden bir aaat evellne kadar 
2490 sayılı K. nun uygun maddelerine gö
re tanzim edecekleri teklif mektupları Ko. 
başkanlığına vermeleri. Bu tşe alt evsaf 
ve şartnameler Ankara • lıt. ve Kırklar
eli Sa. Al. Ko. da her gt._,, törllleb!llr. 

(8190) 18169 

Sığır eti alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Edlrnede sanayi kışlasındaki Sa. 
Al. Ko. da 400 ton sığır eti kapalı zarf u
sullyle ihalesi 20.12.940 cuma gUnU ıaat 
11 de yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin muhammen bedeli 
124000 lira olup ilk teminatı 7450 liradır. 

8 - Evsaf ve ııartıannı görmek ıstıyen
ler her gtln iş saatlerinde ve isteklilerin 
de belli gün ve saatten bir saat evet sözü 
seçen Ko. nn mUracaaUnrı. (8258) 18231 

Muhtelif kaplar alınacak 
Samsun Sn. Al. Ko. Re. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 140 adet bU
ylik bakır kazan lH! adet kUçUk bakır ka
zan 2450 adet bakır karavana. 200 adet 
kC!vglr, 233 adet kepçe, 242 adet sUzgeç, 
215 adet saplı tM, 1000 kapaklı bakraç. 
2G6 adet ya~ tavası kapalı zarf usulU ile 
eks iltmeye konmuııtur. 

2 - İşbu bakır edevatının muhammen 
bedeli 47902 lira olup ilk teminatı 3592 
lira 65 kuruııtur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda 
görUlcblllr. 

4 - İhalesi 19.12.940 perşembe günü 
ıaat 10 dn komutanlık binasında Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

:ı - Taliplerin mczkQr giin ve saatten 
bir saat evet teklif mektuplarını ve temi
aııt makbuzlarını Ko. Rs. vermeleri. 

(8261) 18232 

Bina İn'8-atı 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - Gösterilecek yerde 31615 Ura 29 

!er. bedeli kcolf'll bina inşaatı kapalı zarf 
1SU1lyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16.12.940 pazartesi gUnU 
ııınt 15 te Juıılada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
llll yupı ıueaktır. 

8 - Teminatı muvakkate akçesi 2372 li-

radır. 
4 - Şartname ve keııifname ve resmi 

ı~ Kr. mukabilinde Ko. dan alınabilir. 
5 - İstekliler ticaret oda11ında kayıtlı 

olduklanna dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye l!Stlrt\k edecekler kanu
ni veıılka teminat teklif mektuplarını lha
lo saatinden en az bir saat evel Ko. na 
vermlı bulunmaları. (8261>) 18236 

Odun alıancak 
Çorum Sa. Al. Ko. Rı. den : 

l - Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuş olan 1200000 kilo oduna gene 
istekli çıkmadıcından kanunun 4-0 ıneı M. 
mucibince eksiltmesi uzatılnu,tır. 

2 - Eksiltmesi 16/1'2/ 940 pazartesi gü
nü aaat 10 da Çorum orduevi Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 18000 ilk temi
natı 1350 llrndrr. 

4 - Teahhüde girecek müteahhide bir 
eenelik tutarı olan odun bedelinin üçte bi
ri avans olarak verilecek bu verilen pe,in 
para teahhüdUn son taksitlerine mahsup 
edilecektir. 

5 - İsteklilerin belli ırün ve saatte tek
lif mektupları He beraber Ko. na müra -
caatlan. (8266) 18237 

Zeytin yağı alınacak 
Edime Sa. Al. Ko. Rs. den : 
25 ton zeytin yağı evsaf ve ,artnameai 

dahilinde mübayaa olunacaktır. 
Eksiltmesi 25/12/940 çarşamba günü sa

at 14 de Edime eski müşiriyet dairesi Sa
Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin edilen tu
tan 16250 ve teminatı 2438 liradır. Şart
namesi her ıün Ko. da görülür. (8291) 

18256 

Sığır eti almacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Cinsi Mikdarı İlk teminatı 
Sığır eti 100000 2625 11.12.940 14 
Sığır eti 175000 4250 11.12.940 ltl 

(82U5) 18291 

Un alınacak 
BeyGtoz Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 252 ton ve 110 ton ekmeklik un ay

n ayn olarak 13/12/940 &"iinü saat 15 de 
Beykoz'da As. Sa. Al. Ko. da pazarlıkla 

satın alınacaktır. 
2 - İlk teınınatı 252 ton için 3700 lira 

ve 110 ton iç in 1650 liradır. 
3 - Evı;af ve şerait her gün mezkdr 

Ko. da gorUlebilir. (S331) 18316 

Bir bina yaptırılacak 
Balıkesir Sa. Al . Ko. Rs. den : 

1 - Ilalıkesir'de bir adet askeri bina 
«apalı zarf usulü ile ihaleye konm~tur. İ
halesi 24/ 12/ 94-0 günü saat 15 de Balrke -
si1' Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Binanın 
keşif bedeli 19998 lira 62 Kr. muvakkat te
minatı 1599 liradır. Keşif plan ve prtna
mesinl cönnek istiyenler Ankara, İstanbul 
Lv. amirliği ve Balıkesir mıntaka Sa. Al. 
Ko. da cörebilirler. 

Ta.Hplcrln muvakkat teminatları ile be-

raber teklif mektuplarını ihale saatinden 1 
bir aaat evel komisyona vermeleri 1art. 
tır. Poctada vaki ıecikmeler muteber de-
ğildir. (8333) 18318 

Un alınacak 
EHtzıt Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Malatya garnizon lhUyacı ıcın D.12.940 

gUnU aaat 11 de kapalı sarf uwıu ne 11-
lbıt Aı. Sa. Al. Ko. da MO ton un alına
caktır. Muhammen bedeli 94800 lira w 
muvakkat teminatı tl976 liradır. 

Zarflar belll gUnde ıaat 10 a kadar a • 
hnır. Şartnameler her stın Ko. da s6rille
blllr. İlteklllertn belll zamana kadar tek
lif mektuplarını Ko. na vermelerl llzım • 
dır. (8371) 188'7 

Mercimek almacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rı. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı ıcın 23 ton mer
cimek pazarlıkla aatın alınacaktır. 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 22 
kuruıı olup tutarı &>60 lira ve ilk temina
tı 380 liradır. 

2 - Pazarlığı 10.12.940 aalı gUnU ıaat 
15 te Sa. Al. Ko. da icra edilecektir. 

8 - İstekltlerln belli gUn ve saatte SL 
Al. İ{o. na müracaatları. (8439) 18899 

Sade yağı alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - 33000 kilo sadeyağı pazarlıkla "*· 
tın alınacaktır. 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 
lM kuruş olup tutarı '9500 lira ve ilk te· 
mlnatı, 3713 lira. 

2 - Pazarlığı 10.12.940 sah sUnU ııaat 

111 te Sa. Al. Ko. da icra edilecektir. 
3 - İsteklilerin belli gUn ve saatte ~11 

Al. Ko. na gelmeleri. ( 8440) lli400 

Kuru üzüm alrnacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 

ı - Birlikler ihtiyacı için 18000 kilo 
kuru üzUm pazarlıkla satın alınacaktır. 

Beher kilosunun tahmin edilen fiyatı 
80 kuruş olup tutan 5400 lira ve ilk temi· 
natı 405 liradır. 

2 - Pazarlığı 10.12.940 sah günü ıaat 
15 te Sa. Al. Ko. da icra edllecektır. 

3 - İstekliler belli gUn ve saatte Sa. Al. 
Ko. na gelmeleri. (84'1) 18401 

Şehriye alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rıı. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 9000 kilo ıeh
rlye pazarlıkla aatın alınacaktır. 

Beher kilosunun tahmin edilen fiyatı 

31 kuruı olup tutarı 2790 lira ve ilk temi
natı 210 liradır. 

2 - Pazarlıfı 10.12.940 Ta. salı günü 
ıaat 15 te Sa. Al. Ko. da icra edlleuktir. 

3 - İsteklilerin belli gUn ve saatte S&. 
Al. Ko. gelmeleri. (8442) 18402 

Makarna alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - 27000 kilo makarna pazarlıkla aa
tın alınacaktır. Beher kilosunun tahmin e
dilen fiyatı 30 kuruı olup tutan 8100 Ura 
ve ilk teminatı tl48 liradır. 

2 - Pazulıtı 10.12.940 Ta. salı J1lnU 
saat 15 te Sa. Al. Ko. da icra edJlecektır. 

3 - İateklller belll gUn ve 11aatte Sa. Al. 
"Ko. na selmelert. (8448) 18403 

Peynir almacak 
İzmit Sa. Al. Ko. R.8. den: 

ı - 12000 kilo peynir p&Jıarlı.Jda •atın 

almacaktır. Beher kilocunun tahmin edilen 
fiyatı 60 kuruo olup tutan 7200 lira ve 
ilk teminatı 1540 liradır. 

2 - Pazarlıtı 10.12.940 gUnU ıaat 115 te 
Sa. Al. Ko. da icra edilecektir. 

8 - tateklllerln belli gün ve aa.atte Sa. 
Al. Ko. na mUracu.tıarı. (8445) 18405 

Sabun almacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 
ı - 24000 kilo aabun pazarlıkla ıatın 

alınacaktır. 

Beher kilosunun tahmin edilen fiyatı 
45 kurut olup tutarı 10800 lira ve ilk te
minatı 810 liradır. 

2 - Pazarlığı 10.12.940 Ta. aah gUnU 
aaat 115 te İzmit Sa. Al. Ko. da tcra edile
cektir. 

8 - lıteklllertı:ı belll gUn ve saatte Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri. (8446) 111408 

Kuru fasulye alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rı. den: 

ı - Birlikler ihtiyacı için 36 ton K. fa
sulye pazarlıkla, satın alınacaktır. 

Beher kilosunun tahmin edJlen fiyatı 
25 kuru~ olup tutaı;ı 2000 lira ve ilk te -
mlnatı 675 liradır. 

2 - Pazarlığı 10.12.940 ıah gUnU aaat 
15 te İzmit Sa. Al. Ko. da icra eldlecektır. 

3 - iatekllltrln belli günde İzmit Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri. (8447) 18407 

Pirinç alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: · 

1 - Birlikler ihtiyacı için 33 ton Pi· 
rinç pazarlıkla aatın alınacaktır. 

Beher kilosunun tahmin edilen fiyatı 
40 kuruı olup tutan 18200 lira ve ilk te
minatı 990 lira. 

2 - Pazıulığl 10.12.940 Ta. salı gilııü 
sMt 15 te lzmtt Sa. Al. Ko. da icra edile
cektir. 

3 - latekllertn belli gUn veaaatte İzmit 
Sa. Al. Ko. na mUracaatıan. (8448) 

18408 

Sade yağı alınacak 
İltanbul Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Aakerl ihtiyaç için 17.12.940 J1lnU 
aaat 11 de pazarlıkla 20 ton ıadeyatı aatın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 83000 lira
dır. Şartnamesi Ko. da her gUn görutebl -
lir. İııteklilerln belli .rın ve ıaatte teklif 
edect>klerl fiyata göre kati temlnatıarlyle 
birlikte Fındıklıda Ko. Sa. Al. Ko. na gel-
meleri. (84!!1 l 18428 

Buğday alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - Pazarlıklı 210 ton buiday satın a

lınacaktır. 
2 - Pazarlık 9/12/!>40 pazartesi ıünii 

saat 15 de kı1la.da İı:mir Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen tutan 21000 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçesi :5150 liradır. 
5 - Şartname ve nümuneai Ko. da ıö • 

rülebilir. 
15 - İsteklilerin kanuni •esikaları ve 

teminatı muvakkıteleriyle birlikte ihale 
saatinden evel Ko. na müracaatları, (8432) 

18439 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Gaziantep Sa. Al. Ko. Rs. den : 

İhale aaati Günü M. Teminatı M. Bedeli KilotMl Cinai 
14 27/12/940 7515 10080 480000 Odun 
15 27/12/940 412 5500 2'2000 Sıfır eti 
14 27/12194-0 1674 22320 144000 Un 
15 25/12/940 756 10080 480000 Odun 
14 25/12/940 656 8750 35000 Sıiır etit. 

1 - Yukarda mikdarı, muhammen bedel 
kapalı zarfla elısiltmeye lııonulmuttur. 

ve muvakkat teminııtı ya:ırh erzalı:ın 

2 - Şartnameleri İstanbul, Ankara ve Ga:ı:iantep'toe ukeri Sa. Al. Ko. larrnda 
a6ril1eltilir. 

S - hteklilerin yukarda YHıh günlerde ve ihale saatinden bir •at evetine 
kadar teklif melrtuplarmı Gaziantep Aa.Sı. Al. Ko. na vermeleri ilin olW111r. 

Zeytin yağı alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rı. den: 

ı - Birlikler ihtiyacı için 9000 kilo 
zeytlnyafı pazarlıkla aatın alınacaktır. 

2 - Puarlılt 10.12.940 gUnU aaat 15 le 
İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

S - Zeytlnyatının beher kilosu için tah
min edilen fiyatı 64 kuruı olup tutarı 5760 
ura muvakkat teminatı 6715 liradır. 

• - bteklllerln belli gUn ve aa.atte İz. 
mit Sa. Al . Ko. na selmelerl. (84'4) 18404 

Ko,um takımı alınacak 
Erzurum Sı. Al. l!o. Rs. den : 
1- 167 çift nakliye koşum takımı pazar

lıkla alınacaktır. 

2- Pazarlıtı 11/121940 çarşamba ıünü 
aut 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapı -

lacaktır. 

3- Toplu tutarı 15.8155 lira lı:ıtt teminat 

2380 liradır. 
4- Nakliye kotum takımının nümunesi 

komiıyonda mevcuttur. 
S- İıteklilerin muayyen ıünde lı:omis -

yonda bulunmaları. (8470) 18470 

Arpa alınacak 
Erzurum Sı. Al. Ko. Rs. den 
1- 500 ton arpanın 3/12/!>40 ıünü yapı

lın ihalesinde iıtekli çıkmadıiından tekrar 

pazarlıiı çıkarıldı. 

2- Pazarlriı 115/12/940 sUnU ıaat 10 da 
Erzurum Sa. Al. Ko. da yıpılaealı:tır. 

3- Toplu tutarı 37.500 Ura kati temi -

nıtı 51525 1i rıdır. 
4- Arpanın ev9af ve ıartnamesi Ko. da 

(8381) 18355 

3 - Şartnamesi Ko. da g!SrUlür. 
6 - İ1öteklilerin kanuni vesikaları ve te-

minatı muvnkkatelerlyle birlikte belli 
g"Un ve saatte Ko. mUraca.atluı. (8507) 

18(79 

Un alınacak 
Isparta Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Askeri ihtiyaç için 117000 kilo u -

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

2 - Unun pararlıfı 301121940 pazartesi 
ıünü saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Isparta'da Sa. Al. Ko. 
da ıörülebilir. 

4 - Muhammen tutarı 18720 liradır. 
5 - İlk teminatı 1404 liradır. 
6 - İsteklilerin 30/12/94-0 pazartesi sa-

at 15 dedir. (8508) 18480 

Un alınacak 
Isparta Sa. Al. Ko. Rs. den : 
l - Askeri ihtiyaç için 419000 kilo un 

3/121940 günü yapılan kapalı zarf eksilt -
mesinde talip çıkmadıtından pazarlıga bı. 
rakılmr,tır. 

2 - Unun pazarlığı 211 / 941 perşembe 

riinü saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi Isparta Sa. Al. Ko. da 

görülebilir. 
4 - Muhammen tutarı 67040 liradır. 
5 - İlk teminatı 5028 lira.dır. 
15 - İıtekHlerin Z/11941 perşembe günü 

11at 10 da Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 
(8506) 18478 

·ASKERi F ABRIKALAR 
mevcuttur. 

S- İsteklilerin muayyen ıiinde Ko. da 150 • 300 Kg. nitadır alınacak 
bulunmaları. (1471) 18471 Askeri Fabrikalar Satın Alma Komla -

Araba kOfUIDU alınacak yonundan: 
Tahmin edllen bedeli (180) lira olan 

lzmir Lv. A. Sa. Al. l!o. Rı. dut : ll50 - 300 Kg. nııadır ukert fabrikalar u-
1- Pazarlıklı aatm atmacık 200 takım mum mUdürlUıtU merkez aatın alma ko-

çift atlı hımutlu ırıba kotumunı cününde mlayonunca 19. 12. 940 perşembe gUnü aa
tatip çrkmıdıfındın pazarlık 12/12/!>40 at 14,30 da açık ekılltme ile ihale edlle
ııerıe~e ıünü ıaat 15 de lntlada Lv. A. cekttr. Şartname parasızdır. Muvakkat 
Sa. Al. Ko. dı yaııılıcılrtır. temln&t (lS) Ura (00) kuruttur. Taliplerin 

2- Tahmin edilen tutan 15.ISOO liradır. mezkQr gi.lnde komisyona mUracaatıarı. 
S- Te111inat1 m.wıkkate ıkçHı 2340 U- (8356) 1834-0 

radır. 500 kilo fırçalık tel alınacak 
4- Şartname ve nümune9i komisyonda Askeri Fabrikalar Satın Alma Komls-

rarlUebltlr. yonundan: 
S- İıteklllerln hnuııl veıikaları ve te- Tahmin edllen bedell (2500) Ura olan 

minatr muvakltatalarr ile birlikte ihale sa- MO kilo fırçalık tel askert fabrikalar u-
atından eveı komi•7oaa mUrac:aatlarL 

(1478) 18472 

Kotum alınacak 
lımir Lv. A. Sı. Al. Ko. Rs. den : 
1- TaahhUd!lnfi ifa edemiyen mUteah -

hit nam ve hffabma puarlılı:la satın alına
cak 500 tıkım çift atlı nakliye araba lı:o

tumuna ıününde talip çıkmadığından pı -
nrlık 12/12/940 perıem'oe rUnU saat 15 de 
İzmlr'de krıladı Lv. A. Sa. At. Ko. da Y•
prlıcaktır. 

2- Tahmin edilen tutarı 40.000 liradır. 
S- Teminatı muvılrkıte akçası 3000 li

radır. 

4- Şartname •e nilmunesi Ko. da rörü. 

lebilir. 
5 - lıteklllerln kanunt vealkalart ve te-

minatı muvakkıteleri ile ihale 
evel Ko. na mUracaatlın. (1479) 

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

uıtmdan 

1347:5 

1- 100 ton ve 180 ton ve 200 ton ek
meklik un ayrı ayrı olarak 17 /12/940 aalı 

rünii ıaat 14 de Beykoz'da Sı. Al. Ko. da 
pazarlıkla satın almacalı:tır. 

2- tik teminatı 150 ton için 2250 lira 
ve 180 ton için 2700 lira ve 200 için 3000 
liradır. 

mum mOdllrlUğtl merke.z satın alma ko
mtıyonunca 19.12.940 perıtembc gilııü saat 
U te açık eksiltme ile ihale edllecektır. 
Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 
(187) lira (l50) kuruştur. Taliplerin mez -
kQr g{lnde komisyona mUracaatları. 

(8355) 18341 

Nümune ve evsaf tartnamesine 
göre 600' adet battaniye alınacak 

Aakert Fabrikalar Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (5700) lira olan 

yukarıda yazılı 600 adet battaniye askert 
fabrikalar umum mUdürlUğU merkez aatın 
alma komisyonunca 28.12.940 pazartesi gU
nU ıaat 15 te kapalı zartla ihale edilecek
tir. Şartname paraaızdır. Muvakkat temi
nat (427,50) liradır. Teklif mektuplarını 
mezkOr günde ıaat 14 e kadar komisyona 
vermeleri. (83157) 18385 

5 Kalem erzak alınacak 
Askeri FıbriJ:alır Sa. Al. Ko. dan 

3000 Kilo sade yağı 
5000 Kilo mercimek 

10000 Kilo nohut 
20000 Kilo bulgur 
8000 Kilo 11bun 
Tahmin edilen bedeli (22.400) lira olan 

yukarıda yazılı S kalem erzak Askeri Fab-
ri'kalar Umum müdürlüğü Merkez Satın 

A. LEVAZIM AMIRLlCl 

Buğday alınacak 
Ankara Levasrm Amirliıi Satm Alma 

Komiıyonundın : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fi · 

yatı 8 kuruş olan 2400 ton ıert veya yumu
şak bugday pazarlıkla aatm almacalı:tır. 

2 - Paurlıfı her ırün Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - 10 tondan aşağı olmamak şartiyle 

ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
4 - 2400 ton için kati teminatı mikda • 

rı 21700 lira ve 10 ton için de 120 lira olup 
enaf ve ıartname1i 960 kuruta komisyon
dan alınır. Taliplerin her ıün Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8029) 

17997 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen flya. 

tı 6 kuruıı 75 santim olan 3000 ton arpa 
pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

2 - Puarlığı her gUn Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

8 - 300 tondan aşağı olmamak Uzere 
ayrı ayrı taliplere ihale edilebilir. 

4 - Arpalar döküm haltnde Ankara ve 
civar ıstaeyonlarda teslim alınır. 

~ - 3000 ton için kati teminat · mlkdarı 
2:.!750 lıra ve aoo tonun teminat mlkdll?'l 
303!1 lira olup evl!af ve şartnamesi 960 ku· 
rufa komtıoyondan alınır. 

6 - TallplP.rtn heı gUn Ankara Lv. A. 
~a Al Ko nn mllracaatları. ı 8272 l 18243 

Muhtelif eşya alınacak 
Ankara Lv. Amlrll(;I Sa. Al. Ko. da~. 

Aşağıda cins ve mikdarı yazılı C§ya pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 10.12.941) saat 15 tedir. 
Taliplcrın yUzde 15 temlnatlarlyll' bir

likte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mtira
caatıarı. (8466) 
Adet 

3 Portatif yazı makinesi Remlngton 
SO Subaylara. mllrekkepll dolma kalemi 
12 Portatif koltuk 
15 Elektrik cep t neri 

7 Kili ti! evrak çantaın 
3 Portatif yemek takımı 

Sl Gaz ocağı 
20 Deve boynu ispirtoluk 
83 Rııdyonı lAmbalrına ihtiyat tlşe 
~ G~lcl fenerleri için ihtiyat ıiıe 

100 M gemici fenerleri için ihtiyat fitili 
25 Gaz sobası 

20 Bakır sefertası 

16 Termuıı yemek kabı 
1 Mum kAğıth teksir makinesi 

18422 

Gaz yağı alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Döklim halinde 1000 kilo gazyağı pa

zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 16. 12. 
940 saat 15 tedlr. Taliplerin yUzde 15 te -
mlnatlarlyle birlikte Ankara Lv. A. Sa.Al. 
Ko. na müracaatları. (8490) 18f36 

Kuru kaysı alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
ı - !500 kilo kuru kaysı alınacaktır. Ta

liplerin numuneleriyle birlikte 9.12.940 
gll.nU aaat 15 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (8492) 18438 

Sabun alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
20 ton aabun pazarlıkla ıatın alınacak

tır. Taliplerin evsaf ve ıartnamesinl gör· 
mek ve ihaleye lıtlrlk etmek Uzere yüzde 
15 temlnatıarlyle birlikte 12.12.940 aaat 
15 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müra.-
caatıarı. (8493) 18489 

Bakrr sahan alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Nümuneılne göre 600 adet bakır aahan 

pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

Pazarlığı 11.12.940 saat 10 dadır. Ta
liplerin yUzde 1~ temlnatıariyle birlikte 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatıa-
n. (8494 ı 18440 

3 kalem eıya alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Aııağıda cinsleri yazılı Uç kalem qya 

pazarlıkla ıatın alınacaktır. Pazarlığı 
11.12.940 aaat 10 dadır. Talipleri yüzde 1:1 
temlnatlarlyle birlikte Ankllra Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na mUracaatıan. (8f95) 

5 adet takvim 
9 adet maan zlll 
3 adet evrak çantası 

18441 

Bulgur almacak 
S- Evsaf ve terait her &"iin me;ı;kılr Ko. 

da ıörobilirler. (8~0) 18474 

Kuru ot alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 600 ton kuru ot alınacaktır. Mu

hammen bedeli 36000 liradır. KaU temi
natı 5400 liradır. 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. da.ı:ı: 

45 ton bulgur pazarlıkla satın alınacak
Şartname parasızdır. Muvakkat teminat tır. Muhammen fiyatı 15 :ıcuruıtur. pazar. 
(1680) liradır. Teklif mektuplarını mezkur ıı~ l8.l2.940 saat 16 dadır. Taliplerin % 
&"Ünde aaat 14 de kadar komiıyona verme- 15 temlnatıarlyle birlikte Ankara J .. v. A. 
teri. (8387) 18465 Sa. Al. Ko. na mUracaatları. (8{96) 18442 

alma Komisyonunca 24/12/940 salı cünü 
ıaat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 

2 - Pazarlığı 11.12.940 c;artamba günU 
ıaat 16 da yapılacaktır. 

Ekmek pi~irtilecek 
Askeri Fabrikalar Sı. Al. Ko. dan 

Renza yaptmlacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Bcherlne tahmin edilen fiyatı 60 lira 

3 - Taliplerin teminat ve kanuni veal -
kalarlyle komlayona müracaatları. 

Unu idaremi7'.den verilmek şartiyle iha- olan 3 adet ranza pazarlıkla yaptınlacak
le tarihinden itibaren 31/ 5/941 tarihine tır. Pazarlığı 14.12.940 aaat 10 dadır. 

' - 13artnameıl her giln Ankara, tatan
bul Lv. Amlrl11derl Sa. Al. Ko. da ve Niğ
de, Adana, Kayaer! Aı. Sa. Al. Ko. da &"IS-

kadar Küçük Yozııt'ta yevmiye pişirtti- Taliplerin yliı.de 15 temlnatıarlyle blr-
rilecek ekmek. ıtkte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müra-

Beher kilosuna 2 kuruş pişirme ücreti ca.atıarı. (8497) 18443 

reblllrler. (8904) 18476 tahmin edilen yukarıda yazılı ekmek pişir- Nohut alınacak 
Kuru ot alınacak me işi Askeri Fabrikalar Umum Müdür - Ankara Lv. Amirliği SL Al. Ko. dan: 

Bursa Aa. D. Re. den: lüğii Merkez Satın Alma Komisyonunca 1 - Pazarlıkla 20 ton nohut alınacak -

1 - Asker! ihtiyaç için 4.12.940 tarihin
de ihalesi yapılmak Uzere açık eluılltme
ye konulan ve muhammen bedeli 21000 U
ra olan Bandırma veya Mudanya iskelesin· 
de vapurda teslim 300 ton kuru ota talip 
zuhur etmediğinden 14. 12. 940 cumarteııi 
a.aat 11 de ihalesi yapılmak Uzere 10 gUn 
müddetle ihale mUddetınln uzatılmasına 

Ko. ca karar verllmlı olup taliplerin mez
kOr günde daire Sa. Al. Ko. na müracaat-

24/12/~ salı (iinü aaat 14 de açık ekıilt- tır. 

lan. (8!505) 18477 

me ile ihale edilecektir. Şartname parasız
dır. Muvakkat teminat (90) lira (38) ku
ruttur. Me7.kdr &"iin ve saattı komisycna 
müracaatları. (8457) 184157 

NAHiYELER 

istimlak karan 
Sarayönü Belediyesinden : Tevhit semeri alınacak 

İzmir Sa. Al. Ko. Ra. den: Kadınhanı kazasının SarayönU nahiye-
1 - Pazarlıkla 2000 adet tevhit ııemeri ıinde kiin fransız tebaasından ölü Belfua 

ıatın alınacaktır. çiftliii heyeti umumiyesi itibariyle mena-
2 - Pazarlık 12.12.940 perıembe gUnU \fii umumiye namına (33040) otuz üç bin 

1&at 16 te kıtlada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. kırlı: lira bedel mukabilinde istimlak edi
da yapılacaktır. leceğinden ıllkadarların ilin tarihinden 

3 - Tahmin edilen tutarı 72000 liradır. itibaren 8 &"iin zarfında Sarayönü nahiyesi 
• - Teminatı muva.kkate akçesi (850 belediye riyasetine vaki olacak itirazları-

lii'adır. m bildirmeleri ilin olunur. 18-464 

2 - Muhammf'n bedeli 49~ liradır. Te-
mlnatı 742 liradır. 

3 - Taliplerin 10.12.940 tarihinde ıaat 
15 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mOra-
caatınrı. (8400) 18450 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Hasta nakliye arabası alınacak 
M. M. Vekfi.leti Sa. Al. Ko. dan : 

Beher taneıine tahmin edilen fiyatı 430 
lira olan yirmi beş tane hasta nakliye ara
buı 14/birinci klnun/ 940 cumartesi günü 
aaat 11 de Ankarada M.M.V. satm alma 
Ko. da pazarlıkla ihale edilecetinden is -
teklilerin 11512 lira 50 lruruf}uk kat! temi
natları ile birlikte pazaı tık gün ve saatm
da mezkur komisyonda bulunmaları. Şart -
name her gün adı ıreçen Ko. da. ıörülür. 

(1113) 1813.S 

Kazma sapı alınacak 
M .. M. V ekAletl Sa. Al. Kc.. daıı : 

-
Behcrlne tahmin edilen rıyatı 10 kurul 

olan 30.000 adet kazma sapı müt eahhit 
nam ve hesabına pn-:arlıkla alınacaktır. 

10.000 den qağı olms mak Uı.cre ayn, ay· 
n taliplere de ihale cdlleblllr. Pazarlığı: 
10.12.9f0 salı ı;ünU saat 15 tedlr. Katl t&
mlnat: teklif edilecek m lkdarlar üzerin· 
den alınır. Nümune ve llartııamesi komla
yonda görUlür. Taliplerin muayyen vakitte 
M . M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(8416) 18388 

Makine yedek parçalan 
alınacak 

M. :M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 591 lira 

30 kurııı olan listesinde yazılı mlkdarda 
41amaşır ve bulaııık makinesi yedek parça
lan pazarlıkla ııatın alınacaktır. Pazarlı -
tı: 10.12.940 salı gUnU saat 11 dedir. K atl 
teminatı: 89 lira olup listesi komisyonda 
gHrUlür. Taliplerin muayyen vakitte M.M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8422) 

18859 

Emaye malzeme alınacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 889 lira o

lan ataiıda mikdar ve numaraları yazılı 
emaye malzeme lOlbirinciklinun/940 sah 
ıünü eaat 11 de Ankara'da M.M.V. satın 

alma Ko. da pazarlıkla satın alınacağından 
isteklilerin 134 liralık katt teminatlnr~ ile 
birlikte pazarlık ıiin ve saatinde mezkur 
Ko. da bulunmaları. (8425) 1&457 

150 adet küvet böbrek 111rh No. 35 
120 adet küvet dört köşe 111rlı No. 36 
200 daet küvet müdevver ıırlı No. 32 
200 adet küvet müdevver sırlı No. 36 

40 kaçarola sırlı No. 18 
100 adet tencere srrlı No. 20 

Telefon tesisatı 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 7822 lira 

olan otomatik telefon tesisatı pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Pazarlığı: 10/ 121940 l'.h 
&"iinü saat 11 dedir. Kati teminatı: 1174 li
ra 30 lı:uru1 olup ova:ı.f ve liartnamesi ko
misyonda görü!Ur. Taliplerin muayyen 
vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunma-
ları. (8516) 18432 

Muhtelif yağlar alınacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 4000 lira 

olan 1160 kilo ıaz yağı, 1160 kilo zeyt in 
yaty, 8120 kilo iç yağı pazarlıkla satın a. 
lınacaktır. Pazarlığı: 17/12/ 940 salı gümi 
ıaat 14 dedir. Kati teminatı: 600 lira olup 
enaf ve prtname5i komisyonda göriilur. 
Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (8517) 1S4S3 

P .• T. ve Telefon Umum Md. 

Daktilo alrnacak 
P. T. T. Umuml MUdUrlUğUnden: 

1 - Ankarada idare! merkeziye bUrola
nnda çalıotırılmak Uzerc daktllograf alı
nacaktır. 

2 - Yarılacak yoklamada bu bilgiyi lyl 
d~recede haiz olanlara lzaml (60) lira üc
ret verilecektir. 

3 - Taliplerin 9.1.2.940 pa7.arteııl günO 
aktamına kadar evrakı mUsbitelcrlyle 
birlikte muamelat mUdürlUğilne müraca -
at etmeleri 1111.D olunur. (8233) 18206 

Telgraf muhabere bilgisi 
olan ilk mektep mezunu 

memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 
1- İdaremiz münhallerine ilk mektep 

mezunu ve telgraf muhabere bilgisine va

lcrf olmak üzere ılınacak maaşlı veya üc -
retli memurlar için müaabaka imtihanı ya

pılacaktır. 

2- Müsabakada muvaffak olanların ida
renin teklif edeceği yerlerde memuriyet 

kabul etmeleri prttır. 
S- Müsabakada muvaffak olanlara 3656 

sayılı kanun hiikmüne göre (10) lira maaı 

ven 4-0-50 lira ücret verilecektir. 
4- İdare dahilinden müsabakaya iştirlik 

edecek hat başbakıcı, baş müvezzi ve ba
kıcı ve müvezzilerin 30 yııından evel ida
reye intisap etmi, olmalan ,arttır. 

5- İdare haricinden müsabakaya ıirmet 
istiyenlerle halen idare dahilinde bulunan 
muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve mü
ve:ı:z~erin 7S8 sayılı memurin kanunun dör
düncü maddesindeki şartları haiz olmaları 
ve devlet imtihanına ilk defa alınacakların 
30 Y•tını ıeçememls bulunmaları Uzımdır. 

15- Halen idarede mllstahdem olanlardan 
milııabakaya ıirmek iıtiyenler 30. 12. 940 

• pazartesi ıkvamına kadar yalnız bir dilek-
çe ile ve idare haricinden cirmek istiyen
ler de yine mezk<lr tarih akşamına kadar 
dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte 
imtihanların icra olunacağı P. T. T. mer
kez müdürlilklerine mUracaat edecekler • 
dir. 

7- Müsabaka vilbet P. T. T. merkez 
müdürlüklerinde muhabereden Z. 1. 941 
per~embe gUnü saat 9 da ve umu mı bilgi
lerden 3. 1. !>41 cuma &"iinü aaat 9 da yapı-
lacaktır. (8274) 18253 

DEVLET DEMIRYOLLAR! 

Kiralık arazı 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan : 
Karabük istasyonunda ve kereste fab

rikası civarındaki idare arazisinden 5178 
m2 kıamı açık arttırma suretiyle ve üç se
ne müddetle kiraya verilecektir. 

Kiralanacak mahallin senelik muham
men kira bedeli 75 ve muvakkat teminatı 

16,88 liradır. Arttırma 16 birincikanun 940 
tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 
de Ankarada 2. ci işletme binasında top -
!anacak komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminatları ile 
kanunun tayin ettiği vesaiki hamilen mu
a71en sün ve 11atte komisyona mliracaat. 
lan llzımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri ikinci 
i~letme komisyonundan ve Karabuk istas
yonundan parasız ılmabilir. (1134) 18145 


