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Yavrunuz saadetinizdir ... 

• ' • • • 
Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tahiatin tıpkı bir yavru gib; 

sinesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündıiı. Her anne

tabiatin insanlara bahıettiği bu kudret güzelliğinJcn istifadeyi geri 

bırakmamalıdır. 

ÇAPA M A R·K A 
Milstahzıratında bu hassa tamamen mevcuttur. 

Beşiktat : ÇAPAMARKA. Tarihi tesisi : 1915 

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

9 Birincikinundan 16 Birincikanuna kadar muhtelif hatlara 
kalka<ak vapurlarm isimleri, kalkış gün ve saatleri 

' ve kalkacaklara 11htımlar 
Devlet Deniz Yollan lıletme Umum Müdürlüğünden : 

Karadeniz hattına - Sah 12 de (Ege), perııembe 12 de (Ankara) ve pazar 16 
da (Erzurum). Galata nhtımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Konya), cumartesi 18 de (Antalya). Sirkeci 
nhtınımdan. 

Mudanya hattına - Pazartesi, salı 9,:SO de çarvambıı, peroembe, cuma 16 da 
(Marakaz), cumartesi H te (Trak) ve pazar 9.60 de 
(Marakaz) Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına Pazartesi, çarıııımba ve cuma 8.115 te ( Trak). Galata 

Karablga hattına 
tmros hattına 

rıhtımından. Aynca çarııamba 20 de (Mersin) cumartesi 
20 de (Saadet). Tophane rıhtımından. 
Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımından. 

.Ayvalık hattına Çaroamba 115 te (Bursa), cumartesi 115 te (Mersin). Slr • 
keci rıhtımından. 

İzmir sUrat hattına -
izmır na.ve postası 

Pazar 11 de (İzmir) Galata rıhtımından 
Peroembe 13 te (Tırhan). Galata nhtımından. 

NOT: Vapur aeferlert hakkında her tUrlll malt\mat aşağıda telefon numaraları 
yazılı acentelerimizden 15ğrentleblllr. 

Galata bq acentellli - Galata nhtımı, limanlar u. Md. binası altında 42362 
Qalata Ş. acentellli - Galata rıhtımı, mıntaka liman Rıı. binası altında 40133 
Slrkecl Ş. acenteliği - Sirkeci yolcu salonu. 22740 

(11628/8531) 18~17 

Elbise malzemesi ahnacak 
l>-leı Konservatuvarından : Beher M. 

takdir edi
len fiyat 

Mikdarı Lira K. Cinsi 
Ceket ceplifi 
Saten 
Kol astan 
İspineto 
Pantolon cepliğl 
Pantolon telası 
Kıl teli 
Kıl teli (kızlar için) 
Astarlık (palto ve kostüm için 
Yaka telası 

102 o 70 
210 2 30 
84 

1715 
80 
31 

156 
53 
65 
45 

1 20 
30 
55 
35 
80 

1 70 
2 50 
o 65 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. ilk teminatı 
71 4-0 

433 00 
100 80 

52 80 
80 00 
10 85 

124 80 
90 10 

162 50 
29 25 

90.41 

Okul talebesi için açık ekstltme ile yukarda cins ve miktarı yazılı elbiselik 
malzeme alınacaktır. Eksiltme 15/12/ 940 pazartesi gunü saat 15 te Ankara'da mek
tepler muhasebeciliii binasında yapılacaktır. Numuneler her gün mektepte görüle-
bilir. (8275) 18245 
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: ıo senelik bir tecrUbe mahsulU olduğıından : - -: HER CİHET MEMNUN KALMANIZI : = TEMİN EDER = 
: Ankara'da satıo yeri: RIZA GÖZLtlKCtl -
: , Bankalar caddesi No. 8 83il ~ 
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Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

u~us 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Telgraf muhabere bilgisi olan 
orta mektep mezunu memur 

alınacak 

Posta, Telgraf ve Telefon Umumi :MU
dUrlUğUııden: 

ı - İdaremiz rnUnhallerlne orta mektep 
mezunu ve telgraf muhaberesine vA.kı! ol-

ZİRAAT VEKALETi 

Kuru ot alınacak 

Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve Se
roloji MUeaseııesi DlrektörlUğUnden: 

1 - MUeııaesenln ıerom hayvanatı için 
40.000 ila 50.000 kilo kıuru ot açık eksilt
meye konulmuııtur. 

2 - Tahmin edilen bedell 3.000 liradır. 
3 - Muvakkat temlnatl 225 lira olup 

mak Uzere alınacak maaııh veya ücretli banka mektubu veya vezne makbuzu, ha
memurlar için müsabaka imtihanı yapıla-
caktır. zlne tahvlll teminat olarak alınır. Tahvll-

2 _ Müsabakada muvaffak olanların lerln de hazineye teslimi ıarttır. 
4 - İhalesi 16. 12. 940 pazartesi gUnU 

idarenin tekli! edeceği yerlerde memuriyet 11aat 115 tedlr. Şartnamesi mUessese direk
kabul etmeleri ıarttır. 

3 _ Müsabakada muvaffak olanlara törlUğllııden bedelsiz olarak verilir. 
5 - 2490 sayılı kanunda yatılı ııartıarı 

3656 sayılı kanun hUkmUne göre 15 lira haiz olan isteklilerin muayyen olan gUn 
maaıı veya 60 lira ücret verilecektir. 

4 _ İdare dahilinden müsabakaya ıott- ve ııaatte Ziraat Vekflletl muha.rıebe mll
dllrlUğlinde t oplanacak olıın sa.tın alma rll.k edecek hat baş bakıcı, baş mUvezzl ve 

bakıcı ve mUvezzllerln 30 yaşından eve! 
idareye intisap etmiş olmaları şarttır. 

komlııyonuna mllracaatlnrı. 

(8166) 18178 

ANKARA BELEDiYESi 

DEVLET ORMAN İŞLETMESi 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir A

mirliiinden : 
1 - Bolu Karacasu deposunda istifte 

mevcut 1955 adet muadili 3°'4/ 933 M3 kcik
nar tomruiu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baı kesme pay
ları mevcut ve kabukları ıoyulmuş olup 
hacimce kabuksuz orta kutur üzerinden he
saplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satıı prtnamesi An
kara Orman umum müdtlrlüiünde ve 1s -
tanbul, Ankara, Bolu çevirge müdürlukle. 
rinde ve Bolu'da devlet orman işletmesi 
revir imirliiinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 
lira 56 kuruştur. 

S - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak
çeleriyle 13/ 12/ 940 günü saat on beşte Bo
lu'daki revir imirliiine muracaat ları ilin 
olunur. (11630 8570) 18550 

10/12/1940 

MALİYE VEKALETi 

Tamirat ve tadilat 
M;ıliye Veka!atinden: 
Yapılacak işin mahiyeti: Kadastro 

Mektebinde yapılacak tamirat ve ta· 
dilat. 

Keşif bedeli: 1770 lira 52 kuruştur. 
Muvakkat teminat miktarı: 132 li 

ra 79 kuruştur. 
İhalenin tarihi ve mahalli: 26-12 

940 perşembe günü saat 15 te Maliye 
Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünde 

Sureti ihale: 2490 sayılı ka:-ıunun 
46 ıncı maddesinin B fıkrası hükmü 
ne tevfikan pazarlıkla. 

Keşif evrakını bedeli mukabilinde 
almak isti yenlerin: Maliye Vekaleti 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat 
!arı. (8534) 18518 

M. M. V. DENİZ LEVAZIM 

Münakasa tehiri 
BEDEN TERBİYESİ GENEL D. ve mllvezzllerln 788 sayılı memurin kanu Deniz Levazım Satın Alma Komisyo-

nun 4.lincil maddesindeki ııartıarı haiz ol- Tamirat yaptırılacak Mecmua bastırılacak nundan: 

15 - İdare haricinde mUsabakaya g1r
mek lstıyenlerle hAlen ldaredııhillnde bu
lunan muvakkat memur muvakkat bakıcı 

malan ve devlet memuriyetine tik defa 11. 12. 940 perşembe günU saat U te 
alınacakların 30 yaşını geçmemııı bulunma· Ankara Belediyesinden : Beden Terbiyesi Genel Dlrektör!UğUn - kapalı zartla eksiltmesi yapılacağı na.n 
lan l!Uımdır. 1- Çankaya kaymakamlık ve belediye den: olunan 100.000 kilo kuru uzum eksiltme• 

6 _ Hdlen idarede müstahdem olanlar· şubesi binasında yaptırılacak tamirat işi Aylık Beden Terbiyesi ve Spor Mec- görUlen IUzuma binaen geri bırakılmııı ol 
dan müsabakaya girmek ıstı yenler 20.12 on beş gün mliddetle açık ekıiltmeye ko· muasının tertip ve baskı işi eksil tın iye ko· duğ'u llAn olunur. (11624/ 8533 l 

940 cuma gtinU akşamına kadar bir dilek· numuştur. j nulmuı,ılur. Şartnamesi satın almıı komis- 18504 
çe ile ve idare haricinden gırmek ıstıyen· 2- Muhammen bedeli (818) lira (30) yonundan okunabil ir. J s teklllerln 16 bir in-
ler de gene mezkQr tarih akşamına kadar kuruştur. 1 cikCınıın 1910 pazartesi gUnU saat 115 te 
dilekçe ve evrakı mllsbltelerlyle birlikte 3_ Teminat (6l) lira (38) kuruştur. satın alma koııılsyonuna mliracaatları. 
imtihanların tcra olunacağı P. T. T . mer- 4- Şartname ve keşif cetvelini görmek 18552 
kez mUdUrlllklerlne mllrncaat edecekler· 
dir. 

7 - Müsabaka vW\yl't P. T. T. merkez 
mUdOrlllklerlnde muhabereden 25.12.940 
çarşamba gUnU saat 9 da yapılacak muha· 
bere bilgisini lsbat edenler umumi bilgi 
lerden de 26.ll?.940 perşembe gUnU saat 9 
da yapılacaktır. (8273) 18244 

Telgraf muhabere bilgisi 

olan ilk mektep mezunu 

memur alınacak 

isteyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 17/ 12 940 salı günü saat 
10.30 da belediye encümenine müracaat -
ları. (8237) 18248 

Bir motopomp alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Kayaş terfi da iresi için alınacak o

lan bir adet motopomp grupu ve teferruatı 
kırk beş gün müddetle ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (8950) liradır. 

1- İdaremiz münhallerine ilk mektep 3 - Teminat (671,25) liradır. 
4 - İhalesi 14/ 11941 salı günü saa t 11 

mezunu ve telgraf muhabere bilgisine va. 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 

kıf olmak üzere alınacak maaşlı veya üc -
de yapılacağından şartnamesini gcirmek is-
tiyenlerin her gün encümen kalemine ve 

retli memurlar için müsabaka imtihanı ya. isteklilerin de ihale günü olan 14/ l 941 sa
pılacaktır. 1ı günü saat ona kadar usulü dairesinde 

2- Müsabakada muvaffak olanların ida- teklif mektuplarını belediye encümenine 
renin teklif edeceği yerlerde memuriyet vermeleri. (8236) 18339 

kabul etmeleri prttır. 
3- Müsabakada muvaffak olanlara 3656 

sayılı kanun hükmüne göre (10) lira maaş BANKALAR 

veya 4-0-50 lira ücret verilecektir. .t 
4- İdare dahilinden mlisabakaya lştirlk Artiv dosya doıapları ve podyom 

KAZALAR 

İstimlak kararı 

Sarayönü Beledıyesinden : 
Kadınhanı kazasının Sarayönü nahiye

sinde kain fransız tebaasından oliı Belfua 
çiftliği heyeti umum iyesi itibariyle mena· 
fii umumıye namına (33040) otuz üç bin 
kırk lira bedel mukabilinde iıtimlik edı
l eceğinden alakadarların ilin tarih inden 
ı t ibaren 8 giın zarfında Sarayönü nahiyesi 
belediye r iyasetine vaki olacak it i razları-

nı bildirmeleri ilin olunur. 18464 

Satılık eşya 
Çankaya Malmiıdürliıııün.den : 
Atatürk bulvarında kain olup mefruşa. 

tı idaremizce haczedilen Kutlu pasta sa· 
tonuna ait radyo, masa, sandalya, ve saire 
gibi bilumum eoya 11/ 12/ 940 çarııamba gU
nü saat 13 de açık arttırma ile satılıiı ilin 
olunur. (8571) 18551 

MAHKEMELER 
edecek hat başbakıcı, baş müvezzi ve ba- yaptırılacak 
kıcı ve müvezzilerin 30 yaşından evel ida- Sümerbank Umum Müdürlüğünden. Ankara Birinci Sulh Hukuk HAklmll-
reye intisap etmiş olmaları şarttır. 1 - Bankamız merkez binası (umu- ğinden: 

5- İdare haricinden müsabakaya girmek mi arşiv dairesi) için yaptırılacak iki Ankara Anarartalar caddesinde Zon-
tı. d d 1 1 h.d. f" t · guldak otelinde Nuri Kalfaya 

istiyenlerle halen idare dahilinde bul\Hlan P osya o ap arı va ı ı ıya esasıy-
1 ka l f 1. 1 k ·ı Kirami Erdem tarafından aleyhinize a-

muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve mü- e ve pa ı zar usu ıy e e sı tmeye çılan 300 lira alacak dAvuının duruşması 
vezzilerln 788 aa ... h 11ıemudn kanunun d"·· konulmuttu"-""r.,_~--~~-----ı ı • ... - ı in !kame ıuıını:r:ın me h ıtı e ın binaen 
düncü maddesindeki şartları haiz olmaları İşbu dolapların ve podyomun keşif il! nen davetiye ve gıyap kararı tebliğ edll-
ve devlet imtihanına ilk defa alınacakların bedeli 6.000 liradan ibarettir. diğl halde mahkemeye gelmedlğinlzden gı-
30 yaşını geçememis bulunmaları lizımdır 2 - Eksiltme evrakı (2) lira muka- yabınızda yapılan duruşma netlceBlnde mez 

6- Halen idarede müstahdem olanlardan bilinde Sümerbank muamelat şubcsin- kQr 300 liranın mahkeme masra!larlyle 
müsabakaya girmek lıtiyenler 30. 12. 940 den alınabilir. birlikte tahsiline karar verllml11 olduğu 
pazartesi akşamına kadar yalnız bir dilek- 3 - Eksiltme 16. 12. 1940 tarihine lkametgAhınızın gene taayytın etmediği 
çe ile ve idare haricinden girmek istiyen· 
!er de yine mezkur tarih akşamına kadar 
dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte 
imtihanların icra olunacağı P. T. T. mer
kez mildürlüklerine müracaat edecekler • 
dir. 

7- Müsabaka vilbet P. T. T. merkez 
müdürlliklerinde muhabereden 2. 1. 941 

peroembe gUnU saat 9 da ve umumi bilgi
lerden 3. 1. 941 cuma cilnil saat 9 da yapı-
lacaktır. (8274) 18253 

350 adet telefon alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - idare ihtiyacı içın 100 adet ma
sa, 100 adet dıvar ve 150 adet de meşin 
kaplı seyyar ki ceman 350 adet man
yatolu telefon makinesi kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (14.000), mu
vakkat teminat (1050) lira olup eksilt
mesi 27. il. Kanun. 941 pazartesi günü 
saat (16) da Ankara'da Evkaf ap~rtma
nındaki P. T, T. Umum müdürlük sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubiv
le kanuni vesaiki ve teklifi muhte~i 
kapalı zarflarını o gün saat (15) e ka
dar mezkfır komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara'da P. T. T. 
levazım, lstanbul'da Yeni Valide ha
nında P. T. T. levazım aynıyat şubesi 
müdürlüklerind~n bedelsiz olarak ve
rilecektir. (8513) 18513 

müsadif pazartesi günü saat (15) te 
Ankara'da Sümerbank umumi müdür
lüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 450 
liradır • 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanı· 
na, şimdiye kadar yapmış oldukları bu 
kabil işlere ve bunların lı ... dellerine ait 
vesikalar koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarf
lar kapalı olarak ihale günü saat 14 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankara'da 
Sümerbank muhabcrat müdürlüğüne 

teslim edilmiş olacaktır. 
7 - Posta ile gönderilecek teklif1er 

nihayet ihale saatinden bir saat eveli
ne kadar gelmiş ve zarfın kanuni şe
kilde kapatılmış olması lazımdır. Pos· 
tada vaki olabilecek gecikmeler naza
rı itibare alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. 
(8461) 18511 

Kamyon alınacak 
Çocuk E~irgeme Kurumu Genel 

Merkezinden : 
Az ku11anılmış kamyon ıatm almak is

tiyoruz. Satmak istiyenlerin genel mer -
keze müracaattan. 4373 

Sat1hk ev 
Aşağı Ayrancıda otobüs durağına yakın 

su, elektrik vı iki dönüm arazisi mevcut 
iki katlı klrgir ev satılıktır. 5438 Telefo-
na milracaat. 4370 

cihetle keyfiyet na.nen tebliğ olunur. 
(8536) 181520 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1a - -
§ Al The BALALAIKA -Tango ~ = = - -: plakı (lnglllzce aözlU) gelmıutır. : 
: Ana!artalar Cad. Utku sokak No. l : 
: Telefon: 3512 4918 : 
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Bir operatör aranıyor 
Bay Stanley Paterson'Un Köyceğlz ka· 

zası dahilindeki krom madenlerinde taba
bet icra eylemek Uzere bir operatöre ihti
yaç olduğundan talip olanların Fett.11yede 
mezkOr .nadenler işletmesine müracaatla 
şeraitini bildirmeleri UA.n olunur. 4704 

ZAYILER 

Zayi - Ankara belediyesinden almııı 

olduğ'um 615 numaralı hususi otomobil 
plO.kalarından birini zayJ ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmU yoktur. 

Vakıflar umum mUdUrlllgil inşaatı yUk
sek mimarlarından Hurıılt Altıncı. 4916 

Zayi - Ankara belediyesinden alınan 

420 No. lu köpek markası kaybolmuotur. 
Yenisi alınacağından eskisinin hlikmU yok-
tur. 4909 

Zayi - 800 sıra numaralı kooperatif 
hisse senedimi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hUkmU yoktur . 

İbrahim Elçin. 4915 

VİLAYETLER 

Yol tamiri 

lstanbul Belediyesinden : 
Topkapı - Maltepe - Halkalı yolu • 

nun esaslı tamiratı kapalı zarf uıuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Keıif bctleli 
31.468 lira 90 kuruş ve ilk teminatı 
2360 liradır. Mukavele, eksiltme, ba 
yındırlık işleri genel ve hususi ve fen 
ni şartnameleri, proje keşif hülbasite 
buna müteferri diğer evrak 157 kuru' 
mukabilinde vilayet nafia müdürlü 
ğünden verilecektir. İhale 13. 12. 910 
cuma günü saat ıs de daimi encümen 
de yapılacaktır. Taliplerin ilk temir at 
makbuz veya mektuplan, ihale tari 
hinden sekiz gün eve] vilayet natia 
müdürlüğüne müracaatla alacaktan 
fenni ehliyet, imzalı şartname vesaire 
ve 940 yılına ait ticaret odası vesika 
larile 2490 numaralı kanunun tarifatt 
çevresinde hazırlıyacakları teklif mele 
tuplarını ihale günü saat 14 de kadar 
daimi encümene vermeleri lazımdır 

(11171/ 8079) 18131 

Cezaevi intaab 
Bolu C. M. U. llğtnden : 
l - Bolu vllflyet merkezinde Uç yUz kt 

ılllk cezaevi inşa edilecektir. 
2 - Kapalı zart usullyle 00273 lira 21 

kuruı keılf bedeli Userlnden ekslltme19 
çdcarılım bu lnıı t ftl. ~%. HO -hfırl' 

çaroamba gOnU saat 15 te Boluda hilkUmet 
binasında cumhuriyet mUddelumumlllk o
dasında mUt~ekkll komisyon tarafından 

ihalesi yapılacaktır. 
3 - Eksiltme oartnamesi mukavele pro

jesi fenni ve husust oartname metraj ve 
keşif hulAııası ve proje ve bayındırlık itle
ri genel oartnamesl Bolu C. lıl. U. Utınde 
görebilirler. 

' - İstekliler Ticaret odası ve ehliyet 
vesikalarını teklif mektuplarına koyacak· 
lardır. 

IS - Muvakkat tf'mlnat 3764. liradır. 
(114415/ 8392) 18368 

Satılık arazi 
Kırklareli Vakıflar Memurlufun.dan ı 

Muhammen bedeli 123555 lira 50 ku -
ruş, cinsi: Longoz ve Karpiçe ormanları ve 
arazisi, mevkii : Demirköy lineada nahi
yesi civarı. 

Hudut ve sair evsaftan 28 parça tapu 
senedinde muharrer bulunan yukarda 
cins ve mevki ve muhammen bedeli yazı
lı orman ve arazinin muhacirlere tevzi e
dilen 963 dekan hariç olmalı: üzere peşin 
bedelle mülkiyeti satılığa çıkarılmıt ve 
2Z/11/ 940 tarihinden itibaren bir ay müd
detle ve kapalı zarf usuliyle arttırmaya ko
nulmuttur. 

A - İhale günli 23/ 12/940 pazarteai u
at ıs te yapılacaktır. 

B - Şartname 618 kuruı mukabilinde 
vakıflar idaresinden alınır. 

D - Muvakkat teminat (7427) • lira 
(78) kuruştur. İsteklilerin 2490 No. lu 
kanun mevzuatı mucibince teklif mektup. 
!arını ihaleden bir saat evel Kırlı:lareU 
vakıflar idaresindeki komisyona tevdi et-
meleri ilin olunur. (8086) 18505 

....... Ter.zi Mehlika 1111&.. - -- -E Mevsimin son mulaj ve modelleri- : 
: nl getlrmlotır. AtatUrk bulvarı, Za- : 
E fer Apt. No. ı. 491' : 

':tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında S US Sinemasında SOMER Sinemasında 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6951 

lmti yu aahlbl 

lakender Artun 
Jmumt Netrlyatı İdare eden 

Yazı ı,ıerl Mlldilril 
Mümtaz Faik FENiK 

MUeaseee MUdUr1l : Naett ULUÔ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Buırün Bu sece 

Saftan bqa tangolarla 

sUslenmlıtır 

KÖYLERİN ŞARKiSi 
Bq rolde HA.hl sesll 

İMPERİO ARGENTİNA 
İlAveten: en son gelen 

DtlNY A HABERLERİ 

Bugün Bu gece 

ALİCE FAY -VARNE 
BAXTER 

tarafından yaratılan 

İki ateı arasmda 
Heyecan - cesaret • sevgi 

İll\ve olarak 
BERGAMA KERMESİ 

Ucuz matine 
ÖLDÜRF.:N AT 

Buırün Bu gece 

KAFE dö PARIS 
Bq rollerde: 

VERA KOREEN • JULES 

BERRY 

BugUn bu gece 

İki Film birden 

l - CARLİ CEN CANİLER 

Peolnde 

FevkalA.de polla filmi 

Herkesin hoşuna gidecek bir II - İNTİKAM YOLU 

filim Bqtan bqa macera 

YENİŞEHİR EMNİYET OTELveGAZİNOSU 
Kalörifer, banyo. ııcak ıu tertibabnı havi olmakla beraber bütün mobilya ve malze. 

mesi yeniden temin edilerek eski YENiŞEHiR PALAS Otelinin bu kere (YEN İŞE • 

HIR EMNiYET OTELi) namir.le açıldığını aaym müıterilerimize arzec:leriz. Ankara 
Atatürk Bulvarı Telı 1164 4882 
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ULUS Bumıe'ri 
Çan.kın Cadde.i, Ankara --
Telgrafı U,.b!!! Ankara 

TELEFON 
Bqmuha.rrirlik 1371 
Yazı İşleri Miidlirll 1061 
Müeueae Mildürll 1144 
Yazı İalerl 1062 
İdare 1064 

Cadde ve 
ADiMi% . AN DIMIXCIR. 

BUGÜN 2 ind sayfada 

Gene ihtikôrla 
karşı karşıya ! 

I Yazan : Sadreddin ENVER _j 

sokaklarla resmi ve hususi binalarda 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Işık maskeleme kaydı. bugün kalktı 
Lüzumlu zamanlarda ani tecrübeler yapılacağından 

buralardaki tertibat aynen muhafaza olunacak 

Nakil vasllalarında maskeleme 
sistemi eskisi aibi baki kalacal 

: . . . • 1 . . . . . "' . . ' • '. ' . ·. ::. 
- . -

Afrika Açık inşaat tenviratı, 

1 Parti vilôyet kongreleri 
tw~44wwww;o..;,;•t•f't' 4't '4 ,.. 1tt' ,,,.,,,. ıı<ı""4••••••••T•••••••••w:Aıws+++A+.NNY't''M 

Yurdun her tarafında 

ayni hafta İçinde yapılacak 

22-29 İlkkônun arasında içtima Kongrelerin 

etmeleri Genel Sekreterlikçe kararlaştırıldı 

cephesinde tahmil Ve tahliye Ve naf la İş)erİ Ve BQ§vekilimiz Dr. Relik Saydanı 

C. H. P. nizamnamesinin 60 mcı madde
si mucibince eylül bidayetinden 1lkkbun 
aonuna kadar olan mliddet içinde bitiril • 
mest icap eden Parti kongrelerinden her 
sene yapılması ve bir buçuk ayda bitiril· 
mesi gereken ocak ve nahiye kongreleri 
llkteıırinln ortalarında memleketin her ta
rafında bitirilmiş; ve nahiye kongreleri 
bittikten on beş gün sonra başlaması ve 
bir buçuk ayda bitirilmesi icap eden kaza 
kongreleri de bitmek üzeredir. Falih Rıfkı ATAY 

deniz fen erleri tenviratı normal J D k . . d 
zamanlardaki gibi cereyan edecek 0 uz ay ıçın e lngiltere'nin Mısır ordusu, Ma

re§al Graziani kuvetJerine kar§ı 
mühim bir taarruz hareketinde bu
lunınuttur. lngiliz gazeteleri bu ha
rekette "henüz umuıni bir taarruz 
vasıfları tebarüz" etmediğini yaz
maktadırlar. Vaziyet, italyan mu
kavemetinin zif ve kuvetine göre, 
kati bir taarruz mahiyetini alabilir 
veya ağır bir tazyık olarak devam 
edebilir. ltalyanlar Sidi-Barrani'yi 
bir hayli zamandanberi tahkim et
mektedirler. Gerçi bu mevzi, Mer
aa • Matruh kadar hazır değilse de, 
çöle doğru devam eden istihkam· 
ı .... ı .. 1.oa-... b.,r ,.t.i.n bil' müdafaa 
hattı tetkil eder. İtalyanlar, ınag
JlCVİyatça bozuk iseler de, adetçe 
İngilizlerden üstündürler. İngilizler 
dahi, italyanlar gibi, çöl müşkülatı 
ile boğuşmak zaruretindedirler. 
Londra gazetelerinin dediği gibi, 
hüküm ve tahminlerde ihtiyatlı bu
lunmak ve general Waveyl'in yok
lama darbelerinin neticerini bekle
mek doğru olur. 

Bununla beraıber bu taarruzun 
büyii.k bir manası ve ehemiyeti var
dil'. Fransa İngiliz saflarından ay• 
rıldığı zaman, İngiltere Uzak ve 
Y akm-ıark'ta oldukça nizik bir va
ziyete dÜ§tÜ. 1talya'nm aenelerden
beri devam eden hazırlıklan ıkarıı
aında İngilizler müdafaalarını tek 
başlarma yeniden temin etmek 
mecburiyetinde kaldılar. Tefebbüa 
kağbiliyeti tamamen İtalyanların 
elinde idi. Somali'yi kolaylıkla İf • 
gal eden İtalyanlar, bu zaferi, Mı· 
aa muharebelerinin takip edeceği
ni, İngiliz bayrağının Süven'te ve 
Akdeniz'de birkaç aylık ömrü kal
dığını ilan ettiler. Libya'dan gelen 
kuvetler, Mısır hudutlarında da 
ciddi bir mukavemet görmediler. 
Fakat ileri hareket, İngiliz iatih
ki.mlan ile temas haline gelmetlen, 
durdu. Bu atalete, ingilizler niha
yet vermiflerdir. 9 İlk.kanun taar
ruzunun manası ve ehem.iyeti, te
febbüs kağbiliyetinin İngilizler ta
rafına geçmiı olduğunu gösterme
sidir. Mısır'da İtalyan taarruz ve is
tila devri bitmittir; bilakis bu teh
likenin tasfiye safhası ba§lamıttır. 

B~vekaletten tebliğ edilmiştir : 
15.11.1940 tarihinde alman karar üzerien ısıkları söndürme ve 

karartma nizamnamesinin tatbikatı hakkında.memleketin her ta
rafından alman malfunat, vatandaşların bu vazifeye uymak hu
susunda gösterdikleri yüksek hassasiyeti memnuniyetle tebarüz 
ettirmiştir. Bu ara.da birçok noksanlar tamamlanmış ve birçok 
acemilikler düzeltilmiştir. 

-:--ı Dün Vekiller Heyetinin aldığı 

C H P M 1 ~ 8 j ikinci bir kararla, evelce konulan . . . • ec ıs ı memnuiyctlerin bir kısmı kaldırılmış 
bulunmaktadır. 

p . Sayın halkımızın. bunıian snn-2 
~rupu ~u·· n zaman zanıan liabersiz olaraı< yapıla-u cak tecrübeleri göz önünde tutarak 

evlerinde, dükkanlarında hazırladık• t• A tt• ları tertibatı iyice muhafaza etmele
IÇ ıma e 1 r~ni ve tdar_t makamı~r tarafından ve

rııeoek emır ve teblıgata uymalarını 
C. H. P. Meclis grupu umumi heye

ti dün saat 15 te reis vekili Seyhan 
mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde top· 
landı. 

Celsenin açılmasını müteakip kilr
stiye gelen Hariciye Vekili Şükrü 1 
Saraçoğlu son 15 günlük siyasi hadi-! 
aeler arasında bizi alakadar edenleri 
izah etmiş ve bazı hatipler tarafından 
sorulan suallere cevaplar vermişıtir. 

Bunu müteakip Milli Korunma ka
nununun tadiline dair Parti komisyo- · 
nu tarafından hazırlanmış olup ruzna
mede dahil bulunan rapor müzakere
sine geçilmiş ve raporun müzakeresi 
sonunda Milli Korunma kanununun 
tadil edilecek maddeleri ve onların ne 
şekilde tadil edileceği hakkında pren
sip kararları alınmıştır. 

Ruznamede başka madde olmadığı 
için riyasetçe saat 18,30 da celseye 
nihayet verilmiştir. (a.a.) 

Arnavutluk'ta 

Elen kıtaları 

ileri emeğe 

(Sonu 2. inci sayfada) 
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Evlenenler, 
ölenler ve 
doğanlar 

Dahiliye Vek!leti nüfua umum mildilr
liii!i 1940 takvim yıhnm eyl()J sonuna ka
dar olan dokuz aylık ölüm, doğum ve ev -
l.m ••• _ v~:.ua •• nr t~bit :.tmittir. 1940 JI • 
lının dokuır: ayı içinde ııı.9sı çift evlen
miştir. 81.699 u kadrn 87358 i erkek olmak 
üzere 169057 vatandaşımrz ölmüş, 143.272 
ııl kız, 16,.039 u erkek olmak tl.%ere 
307311 çocuk doğmuştur. Dokuz ay içinde 
!SlUme nisbctlc doğum 168.25-4 mikdarmda 
blr fazlalık arzetmektedir. 

İngiliz adalan kendini kurtar· 
dıktan sonra, Cebelüttank ve Sü
veyı'i tutmak, bu suretle lngiltere
re'yi şimali Afrika'dan, Yakın·fark 
ve Akdeniz'den çıkarmak, Afrika
daki fransız sömürgelerini ana va
tan tartları içine almak, Akdeniz'i 
serbest bir mihver denizi yapmak 
ve Akdeniz etrafındaki memleket· 
leri yeni nizam hududu içine almak 
1940 - 1941 kışının harp gayeleri 
olarak ileri sürülmüştür. Hatta Mu
solini - Hitler mülakatlarında bu 
geniş planın teferrüatı tesbit edil
miş olduğu Roma gazeteleri tara
fından yazılmı~hr. Ancak bu plan, 
ağır hareket mesuliyetlerinden mÜ· 
him bir kısmının İtalyan ordu ve 
donanması tarafından deruhte edi· 
lebilmeai ile yürüyebilirdi. Donan
manın limanlarda, ve ordunun Sidi
Barrani'deki ataleti, bu husustaki 
tahminleri hayli zayıflattı; İtal
ya - Yunanistan macerası ise, mih
verin sol kolundaki uyuı}ukluğun 
vahim bir sakatlığa delalet ettiğini 
gösterdi. İngilizlerin kı§a kadar a
dalarda, bahara kadar Akdeniz ve 
Afrika'da mukavemetleri, baı)lıca 
askeri mütehassıslar tarafından, bu 
harbin dönüm noktaları olarak ka· 
bul edilmiştir. Adalar gibi, Akde
niz ve Afrika mukavemetleri artık 
emrivakidirler. )'"unan adalarında• 

devam ediyor 
Garp ~ölünde /ngiliz taaTruzunun cereyan ettiği mınt.aka ile 
Trablusgarp hududunu ve /ngiliz . Mııır Sudanını gösterir harta 

. 
ita/yanlar 

darmadağınık bir 
vaziyette çekiliyorlar 
Atina, 10 a.a. - Yunan resmi tebliğin

de bildirildiğine göre pazartesi günü mu • 
~arebeler yunan kıtaları için muvaffaki • 
yetle devam etmiş ve yeni ilerlemeler kay. 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

ki ve Arnavutluk'taki deniz ve ha
va üslerine yerleşmek, ve orduları
nı, İtalyan istihkamlarına taarruz 
edecek bir kuvete eriştirmekle, İn
gilizler Orta ve Yakın-şark ile Ak~ 
deniz'de bariz bir üstünlük elde et· 
mişler ve ltalya'yı, yeni fütuhat 
hayallerinden yalnız vaz geçmeğe 
değil, elindekini nasıl muhafaza e
debileceğini dü§ünecek hale ietir
miılerdir, 

Mıaıi'da ingUiz 1luvetlerl;r.le Eie
rab~r fıaı betmekte olan •erbeıt 
l!anıız kınJetlerlnaen bir. tla · 

Garp çölünde 

İngilizler 

taarruza 

başladılar 

ltalyanlardan 4000 
esir ve bir çok orta 

siklette tank alındı 
Bir İtalyan generali öldü 

muavini de esir edildi 

İki yılda bir yapılması gereken viJAyet 
kongreleri bu sene yapılacaktır. Vilayet 
kongrelerini memleketin her tarafında; 

aynı hafta içinde yapmak suretiyle ihenlc
le;stirmek; bütün vilayet kongreleri mu

karreratını aym zamanda ve intizamla ta· 

kip edebilmek ve vilayet kongreleri gibi 
Parti te~kilit1mn en mühim bir faaliyet 
organı olan bu kongrelerin bütün memle
kette daha umumi bir alaka uyandırması
nı temin etmek maksadiyle Parti Genel 
Sekreterliğince vlll!.yet kongrelerinin llk· 
kAnunun 22 inci ile 29 uncu günleri ara
ııında yapılması kararla§tırılmııı ve biltlln 
Parti vllAyet idare heyeti reisliklerine ve 
Parti bölge mUfettl§liklerlne bir ta.mim 
ile bildirilmiştir. Bu suretle yurdun hl'r 
bucqında, halkımızın ocak, nahiye ve ka
za kongrelerinde her yıl açıkça. aöylemek 
fırsatını buldu~ ve memleketin hayatı 

C. H. P. Genel Sekreter:t 
Fikri T u:zer 

ihtiyaçları üzerindeki dilekleri, bir kere 1 cek işler daha dikkatli ayrılmış olacıı.Jc. 
de yurdun her tarafında ve aynı hatta için- kanun mevzuu olan veya behemehal Genel 
de yapılacak vUAyet kongrelerinin dikkat- Sekreterlikçe a!Akadar VekAJetıer nczdln-
11 tetkik ve tenkidinden geçtikten sonra de takip edilmesi zarurl görillen dilek ve 
daha berraklaşmlı, daha iyi sUzUlmUıı o - ihtiyaçlar da daha iyi ııeçllerek yollaomıı 
lacak ve bunlardan mahalU teşkilAbmızın, ve bu suretle halkın dileklerini de az za -
mahs.IU hUkümet, beldiye ve mUesııeaelerl manda yerine getirmek imMnı elde edil. 
nezdinde devamlı takip ederek yapılabile- ml11 olacaktır. 

B. Vinston Çörçil dün 

beyanatta bulundu 

Mısır' da 

harekahn ilk safhası 
muvaff akiyefle 

neticelendi, diyor 

lngiliz BQ§veküi B. Vinıton 
Çörçil 

Londra, 10 a.a. - Reuter bildiri
yor: Başvekil B. Çörçil, bugün Avam 
Kamarasında Mısır'daki askeri vazi· 
yet hakkında aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 
"- Bundan birkaç ay evel Avam 

Kamarasına bildirmiş olduğum gibi, 
(Sonu S. inci say_/ ada) 

8. Adolf Hitler dün 

bir nutuk söyledi 

Almanya 

her ihtimale 
karıı tamamen 

müsellahllr, diyor 
Berlln, 10 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 

1 Alman orduları başkumandanı Führer, bu-

l gUn öğle üzeri, büyük bir montaj atelye
sinde, bir esllha endüstrisi fabrikasının 

1 alman l§çllerine hitaben bir nutuk söyle
miştir. 

Bu tezahürde, fabrika direktör ve mU • 
(Sonu 5. incı sayfada) 

Tecrübeli müşahitlerin 

mütaleasına nazaran 

Amerika 

İngiltere' ye 

borç verecek 

Bu ikrazın Hollanda 
vasırasiyle yapılması 

muhtemel görülüyor 
Nevyork, 10 a.a. - Nevyork Tirneı 

gazetesinin Vaşington muhabiri bil
diriyor: 

Maliye Nazırı B. Morgenthau ile 
(Sonu 1. üncü sayfada). 
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H ekonomisi 

Gene ihtikôrla 
karşı karşıya ! 

Bir okuyucu bana diyor ki: 
- Niçin ikide bir ihtikara çatıyor

sun ? .. Ticaretin yüzde elli zarar etti· 
ği vakif kimsenin sesi çıkıyor mu idi?. 
Bırakın, şimdi de yüzde beş yüz kir 
etsinler!.. Zamanın bahşettiği fırsatı 
ıiz niye kıskanıyorsunuz? .. 

Evet, niye? .. 
İşte cevabı, bütün karilerim huzu

runda suali tahlil ederek, veriyorum: 
Şöyle hep beraber çarşıya çıkalım 

İki sıralı manifatura dükkanlarından 
birine girelim. Bir kuma§ seçelim; 
fiyatını soruyoruz. Tezgahdar: 

- 120 kuruş! 
Diyor. Pazarlık kanunu var, daha 

aşağı bir fiyat veremiyoruz. Aldan
mamak, kumaş değeri hakkında bir 
fikir edinmek için iki kapı aşırı bir 
mağazaya daha giriyoruz. Gene kumaş 
istiyoruz, çıkarıyorlar. Biraz evel 
gördüğümüz kumaşın eşi; rengi, de
seni, iplik adedi, dokuma şekli, ne bi
leyim, evet her ıeyi hepsi tıpkı 1.. Fi
yatını soruyoruz: mağrur, mütekebbir 
bir eda ile: 

- 280 kuruş 1 .. 
Diyor. Bir an lal ve ebkem kalıyor. 

Sonra derin şaşkınlıktan ıilkinerek 
dudaklardan : 

- Çok pahalı 1 .. 
S8zil dökUlilyor. Derhal bu gayyur 

satıcı hayret vakfesinden istifade e
derek ebleh bir zeka oyununa başlı
yor, anlatıyor: 

- Efendim! MalUm a, harp 1 ... Gel
miyor, kumaş gelmiyor, hiç bir ıey 
gelmiyor. Bu birkaç sandık malı da 
getirebilmek için ne mü,küllt çektim, 
bir bilseniz 1 .. Emin olun, bu da Pa
ria'ten gelen son parti malımııdır. 
Sizden şimdi alacağımız "280., lnrruş 
ile bu malı tekrar yerine koyamıyaca
ğız, ama ne yaparsınız?.. İt olsun, 
efendim, iş!.. 

Paris'ten son gelen parti mal 1 .. Han
gi Paris? .• Paris'te bugün piyasamız· 
da bulunan malların yerinde yeller 
esiyor. Hakikatte bu kumaş cümhuri· 
yet hUkümetinin kurduğu fabrikalar
dan ya Nazilli ya Malatya, yahut ben
zerlerinin muvaffak eserlerinden bi
ri 1 .. İğrenç bir menfaat hını bu ifti
har edilecek, övünülecek vaziyeti alı
cının önUne koymağa mani oluyor. 
Sırf bir tesadüf eseri olarak bu sahte 
vakar, yalancı sözler bilyük hakikati 
Bğretiyor. Tekrar ilk dilkklna - dü
rüst, namuslu ticarethaneye - bu se
fer biraz süklüm büklüm gidiyor, be
ğendiğimiz kum~ı yerli malı olduğu
nu bile bile, sevine sevine alıyoruz. 
Şimdi okuyucuma ben soruyorum : 

gümrük dıvarlarının himayelerine ıı· 
ğınılarak, vatandaş fedak!rlığı ile ku
rulan fabrikalarımızın mam!llitı bir
kaç doymıyan harisin menfaatine mi 
Alet olsun? •• 

Evet, soruyorum: birinci ticarteha· 
ne kumaşın metresine yüz yirmi kuruı 
isterken dükkAn kirasını vergi ve re· 
simlerini, tezgahtar maaşını, yuvarlak 
hesap yUzde kırk miğaza karını he
saplamadımı? O halde, öteki iki yilz 
seksen kuruş ne oluyor? .. Aradaki bu 
arslan payı fark niye? .. Kimden alını
yor? .. 

Gene o ticarethane işlerinin selame
ti için masa ba~ında bir ay boyuna 
dirsek çilrliten, kambur çıkıiran, ya
hut dağ, taş demeyip hayatını muay
yen ve mahdut kazanca bağlamı§ va
tand 1ş kafilesinin cebinden aşırılıyor. 
Eğer o, vatandaş, kesesinden birkaç 
kuruş eksilmese ya oğlunun eskiyen 
papucunu yeniliyecek, yahut zaten 
aksıyan evinin bir ihtiyacını daha 
karşılıyacak ! .• 

Sadreddin ENVER 

bulayım. Biraz pahalı ama. .. Malil.m a, 
harp 1 ... Diyor. 

Mazeret belli, harp!.. Fiyatı soru
yorsunuz: 

- 130 kuruş! 
Milli Korunma kanununa karşı tU

reyen bu komisyoncunun, resmi hiç 
bir ııfatı olmıyan bu yabancı della
lın aşina tarafı da vardır. Şöyle haya· 
Hnizi yoklıyabilseniz hal ve tavrı, se
si ve telaffuz şekli mütareke senele
rinin bukalemun çehresini hatırınız
da canlandırabilir. Biraz sicilini ka
rıştırabilseniz hapishane kaydını bile 
bulabilirsiniz. Birkaç aylık ve senelik 
sürgün onun ne mazisinde, ne de is
tikbalinde yenilik değildir. 

İşte daha bundan birkaç ay evel ki
losu "25., kuruşa milli fabrikalardan 
alınan çivi "130,, kuruşa piyasaya ar
zedilmiş. Meşhur hırdavat taciri de 
ferih ve fahur malını satmış, aradan 
çıkmıştır. 

Zamanın bahşettiği, kıskandığımız 
sanılan, ticaret ve kazanç fırsatı bu· 
mudur? Benim kanaatimce bu fırsat 
değil, düpedüz bir tuzaktır. 

Esasen hakiki ticaret hiç bir zaman 
gayri tabii vaziyetlerden istifade ede
memi§tir. Bil~kfs !.. Eski türk darbı 
meselidir. "Her çıkışın bir inişi var
dır,, derler. Bunu fiyatlara da tatbik 
edebiliriz. Bugünün büyük kazançla
rı, yarının korkunç iflaslarını hazır
lar. Bunu müeyyid yakın mazinin ör
neklerini hatırlı yalım: birinci umumi 
harbin kazançları, sonraki suni refah· 
lar, onu takip eden elemli buhranlar! .. 
Mahdut ve sergüzeştcu bir zümrenin 
"kap - kaç,, işi menfaat temin etmele
ri için bu hakikat gözden uzak tutu
lamaz. 

Hükümet, harbin istilzam ettirdiği 
muayyen pahalılık zammını kabul et
mekle diktatörizmin suni piyasalarını 
taklit etmiyor. Fakat liberalizm per
desi altında da fırsat düşgün1üğüne 
yeltenenlere mUsaade edemez. İşte bu
nun için çattık, çatıyoruz, çatacağız 
dal ... 

Valiler arasında 
İstanbul vali muavini B. Hüdai Kara

taban Kara valllltıne, Karıı vallııl B. Ce
vat Ökmen açık bulunan Ordu nlilifine 
tayin edilmiştir. 

lstanbul 

Ankara'ya 
valisi 
geliyor 

İstanbul vali ve belediye reisi B. L~t
fi Kırdar bu sabah tehrimize ıtelecektlr. 
B. LQt.ti Kırdar ıehrimlzde birkaç gUn ka
lacak, villyet ve belediyeye alt işler et • 
rafında Veklletlerle temaslar yapacaktır. 

Kızılay Ankara 

Merkezinin vereceği 

yılbaşı balosu 
Her yıl olduğu gibi Kızılay Anka

ra merkezi 31 Birincikanun gecesi 
Halkevi salonlarında büyük bir balo 
hazırlamıştır. Merkez heyetinin teş
kil ettiği bir komite senelerin verdi
ği tecrübelerden faydalanarak balo
nun neşeli olmasını ve halkımızın işti
rakini temin için çalışmağa başlamış
tır. Cemiyet bütün Ankaralıların it· 
tiri.kini temin için; bir bay ve bir 
bayana mahsus bilet fiyatını 3 lira 
olarak kabul etmiş ve şehrimizin 
muhtelif ticaretanelerinde biletleri 
s.atıta çıkarmıştır. 
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~ÜN GÖLGESi 

Yardım içinde 
yardım 

Vatan nöbeti beldiyen askerleri
miz için k~hk hediye gönderme 
itinde, Kızılay Ankara Merkezi ve 
bu tarihi fefkat yurdumuzun yanı 
batında Yardımsevenler Cemiyeti 
Üzerlerine mühim vazifeler almıı 
bulunuyorlar. Yardıınsevenler Ce
miyeti, içinden koptuğu halde a&
kere bir eldiven, bir çorap yapamı
yacak vaziyette olanlar için yar· 
don imkanı hazırlamııtır. 

Söylemiye lüzum yoktur ki as.
kere gönderilecek hediyenin değe
ri, onun İçten gelen bir hisle kıt o· 
dalarında, evlerin o sıcak havaaı ve 
gönül hoşluğu içinde vücuda geti
rilmiş olmasıdıf'. Büyük anne çorap 
örerken, onu giyecek olana dua e
decek, mektepli kız pamuklu diker
ken Mehmetlerin omuzlarınm ge
nit olduğunu düıünecektir. Eğer 
gaye, hizmetteki memleket ço
cuklarının §U veya bu eksiklerini 
doldurmak olsaydı, bu, bir satm al
ma komisyonunun küçük bir ilaniy
le ve devletin küçük bir fedakarlı
ğı ile derhal başarılabilirdi. Hadise 
bu değildir. O hediyedcki sıcaklığı 
onu kullanan da hissetmeli ve bir 
çift çorap, bir köy mektubu gibi, 
Mehmed'in hasret duygusuna mer· 
hem götürmelidir. 

Fakat evinde bu hediyeleri ha
zırlatmak imkanından mahrum o
lanlar ne yapsınlar? istiyorlar, fa
kat yapamryorlar. Yardmuevenler 
cemiyeti, para ile aatın alınabilir 
eıya hazırlatmak suretiyle bu va
tandaılara yardım etmiıtir. Cemi
yetin merkezinde makineler kurul
muıtur; harıl harıl çalı§ıyorlar. Ö
rüyorlar, dikiyorlar, kotarıyorlar 
ve cebinde parası olana "buyur!" 
diyorlar. Bu i§te çalı§anların bir 
kısmı temiz bir yardım gayesiyle 
me§budur. Bir kısmı da hayatını 
kazanmak için çahımak zarure
tindedir. Çamatır yıkıyacak, di
kit dikecek ve geçinecektir. İç· 
!erinde kocaları askere almmış 
kadınlar da vardır. Ve i§te asıl 
güzeli, yardım gayesiyle çırpı -
nan bir te§ebbüsün bu yardımı ya· 
parken de ayrı ve güzel başka bir 
yardım yapmıı olmasıdır. 

Biz bu yazımızı küçük bir temen· 
ni ile bitirmek i&tiyoruz. Memleket 
işlerinde hassasiyetine ve fedakar
lığına daima §Ükranla tahit oldu -
ğumuz Yardımsevenler Cemiyeti, 
acaba, bu e§yanm maliyetine teair 
eden - diki ücrotleri ibi - ıızt 
maaraf yollarını kendi bütçesine 
açamaz mı? O zaman, bugün beş 
çorap alabilen bu yardımını &ekize, 
bugün üç pamuklu alabilenin bu 
yardmımı beşe; hiç bir şey alama
mış olanlar da bu seferberliğe da
ha kolayca katılabilmit olacaklar
dır; ve bu fedakarlık Yardrmse
venler cemiyetinin yardımları ailsi
lesine katılacaktır. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Zayıf ~0<uklara her gün 
sıcak yemek 

Bütün geli r kaynakları sayın yurtta~la
rımızın evliit sevgi ve muhabbetine daya
nan Çocuk Esirgeme Kurumu çok çocuklu 
ailelerle mekteplerdeki zay.f çocuklardan 
566 sına bir haftadanberi sıcak etli ye -
mek vermektedir. Bunun b'n\ere varabil. 
mesi için kurum yurttaşları yardıma say -
gıyla dAvet eder. 

lstanbul'a gelen 

oton1obil lôstikleri 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Bugün· 

terde İstanbul'a gelmesi beklenen 
kamyon lastiklerinin % 25 i Anado
lu'ya gönderilecek, geri kalanlar İs
tanbul'da sarfcdilecektir. 

Dün Ticaret Odasında toplanan Kızılay Ankara komitesi 

lıık maskeleme 
kaydı bugün kalkll 

Kahraman 

hediyeler 

orduya 

azami 

Ankara'nın vereceği 

haddi bulması ıçın 

( Başı 1 incı sayfada ) 

rica ederim. 

dün yeni ve mühim 
kararlar ittihaz edildi 

Kararname: 

1 - 15/ 11/ 940 tarih ve 2/ 14660 sa
yılı kararname ile tatbik mevkiine 
konulan - hava taarruzlarına karşı 
ışıkların söndürülmesi ve karartılma
sı - nizamnamesinin - umumi ten
virat -, - iç ve dış ışıklar - ve 
- açıkta inşaat - bahislerine taal
luk eden maddeleriyle nakil vasıta· 
!arına müteallik maddeleri hakkında. 
ki kararın aşağıdaki şekilde tadili 
İcra Vekilleri Heyetince 10-12-940 

Parti 

yardım 

hususta 

hız verdi 

teşkilatı da Kızılay'a bu 

için yaptığı faaliyete 

tarihinde kabul olunmuştur. 

Kızılay Cemiyeti Ankara merkezi ınn
lı ordu için uehlrlllerin hazırladıkları kili 
hediyelerini kabule devam etmektedir. 
Cemiyet bu hediyeleri bir tasnife tAbl tu
tarak parti parti ala.kalı makama teslim 
eylemektedir. Cemiyetin Postane cad· 
desindeki binasına, YenigehJr ve Cebeci' 
deki tegklla.tına diln de itina ne hazırlan-

a) Umumi tenvirat: Yukarda tarih 
1 

k . mıo yüzlerce p:ıket hediyelik eaya tevdi 
v.e numaraks.ı. ydazıbı 

1 
aradrn~arnenı~ me· edilmlatır. 

rıyet mev ıın e u un ugu muddet I 
zarf d b 1 d · 1 1 1 

Kızılay Ankara merkezinin bu müsbet 

ha 
ın ak e e ıyeker1ce a tınm.ıbaş oban faaliyetinde değerli yardımlarını esirge. 

vaya arşı mas e eme ertı tı a-
k . k ı k t' 1 1 

ki' mtyen komite de dün tlcıırct odası bina. 
ı a ma şar ıy e norma ren ı u-

sında toplanarak kahraman orduya Anka
mumi tenvirata müsaade edilmiştir. 

ra'nın vereceg-i hediye mikdarının Azamı 

dı:)ı:~~::: :ve ~::ıs:~ b~~~~l~~~~ç z:~ haddi bulmll.!lını temin için yeni ve mllhlm 
kararlar vermlıı bulunmaktadır. Öğrendi • 

manlarda ani tecrübeler yapılacağın-
dan alınını~ olan tertibat muhafaza ğlmlze göre orduya verilecek hediyeler in 

ıehirl11er tarafından kolaylıkla ve mail -
edilmek şartiyle normal tenvirata yet fiyatına temini için komite hayırlı 
müsaade olunmuıtur. 

Serbest 
tedbirlerini almıo bulunmaktadır. Pamuk

c) Açık inşaat tenviratı: 
bırakılmıştır. lu, eldiven, yün bll§lık, çorap gibi hediye-

lik eşya çaraının münasip bir merkezinde 
d) Nakil vasıtaları: Evelki karar- yakında Kızılay merkezinin kontrolü al -

name ile kabul edilmiş olan maskele- tında ve haUnn emrine satıoa arzedllecek-
me sistemi baki kalacaktır. tir. 

e) Tahmil ve tahliye ve nafıa İŞ· Diğer taraftan Parti teokilAtı da Kızıl-
leri ve deniz fenerleri tenviratı, nor
mal zamanlarda olduğu gibi cereyan 
edecektir. 

2 - B u ka rarname neşr ı tar llıtmkır 

muteberdir. (a.a.) 

ULUS: Yukardaki kararname 
bu sabah r6&Mİ gazetede intişar 
ettiğinden yukarda zikredilen 
ıştklar bu akıa.mdan itibaren 
mas.kelenmiyecektir. 

Yıldırım 

çarpıp 

bir kadını 

öldürdü 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Bakır

köyünde Çayırköylü Fatma adlı bir 
kadın ormandan dönerken kendisine 
yıldırım isabet etmiş ve kadıncağız 
ölmÜ'itür. 

Çağrı 
X Dahiliye enclimeni bugün heyeti u · 

mumiyeden sonra toplanacaktır. 

ay Ankara merkezinin yardımcı bir kuveti 
olarak şehrin semt ve mahallelerinde ken
disine dllııw vazifeleri bn:;armak için ta -
allyetine hız verml§t r. Butc~kflflt ıı htrn-
nln hediyelerini hazırlamaBlna ve bu hedi· 
yelerlni en kısa bir zamanda Kız,ılay mer
kezine ve şubelerine tevdi edebilmesine 
yardım edecektir. Hediyelerini ay sonuna 
kadar tevdi edemlyenlere bir kolaylık ol -
mak Uzere iklnclktınun ayının beşi nci pa • 
zar gUnü Parti teşkile.tına mensup kollar 
evleri dolaşarak ayniyat makbuzları mu -
kabilinde eşyayı tophyacaklardır. 

lı Bankası memurlarının 
hediyeleri 

Türkiye İş Bankasının umum müdürlük 
ve merkez mUdUrHlğil memurlan ordu için 
hazırladıkları hediyeleri Kızılay Ankara 
merkezine tevdi etm\~lerdlr. Bu hediyeler 
300 t'anlle, 111> pamuklu, 271> çoraptan 
müteııekkll 695 parçadır. 

Etlik parti binasında 
Ell1k Parti blnaııında toplanan Parti A

zası aileler aralannda teşkill'ıt kurarak Ol'· 

du için pamuklu imaline başlamışlardır. 
Parti binasına dlkiıı makineleri celbedil

mlıı ve gUnde fkl yüze yakın pamuklu hazır 
Janmasına muvaffak olunmuııtur. x Milli müdafaa encümeni bugün heye. 

ti umumlyeden ıonra toplanacaktır. 
x Arzuhal encümeni bugün umumi he- 11 Bankası 5.000 lira teberru etti 

yet lçtimaından aonra toplanacaktır. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi :Mer-

x Gümrük ve İnhisarlar encümeni bu- kezinden: 
gün saat ıo da toplanacaktır. Erlerimize kış hediyesi tedarik edilmek 

X Maliye encilmeni bugün umumt he -
yet içtimaından sonra toplanacaktır. 

x Divanı muhasebat encümeni 16/ 12/940 
pazartesi gilnü (10) da toplanacaktır. 

Uzere Türkiye 1ıı Bankası umum mUdUrlU
ğU tarafından umumi merkezimiz vezne -
sine 5.000 Ura yntınlmış ve cemiyetlmizce 
bu hediyelerin tedarikine temen tevessül 
edilmiştir. 

Kızılay cemiyeti umumi merke.zl "ru.. 
kiye tıı Bankası umum mUdUrlUA"üne btl 
kıyınetH yardımlarından dolayı teee~ 

!erini takdim eder. (a.L) 

Yurtta yardım faaliyeti devam 
ediyor 

Askerlerimize yapılmakta olan ın,ııır 
yardımlara dair dUn muhtelif yerlerd• 
aldığımız haberlere göre, Burea'da muht.6-
llt köylerden yapılmıı olan 28M gorap, 
972 eldiven, 120 kazak, 94 pamuklu, 230 
yelek, 30 kat çam!l§ır Kızılay kurumuna 
gönderllmlş bulunmaktadır. 

Bursa halkı da bugüne kadar blnlera. 
parça muhtelit cin.ıı kııtlık caya tebel'rtl 
eylemişlerdir. 

Adapazarında 2484 çift yün çorap, 281 
çift yün eldiven, 232 pamuklu yelek, 106 
kazak ve 2111 parça da muhtelif eoya t~ 
lanmı§tır. 

Saframbolu halkı da flk parti olarak 
1072 pamuklu ve 1148 çift yUn çorap ver
mişlerdir. Balıkesirde bugüne kadar kah
raman erlerimize kıı.ılık hediye olarak top. 
lanan muhtelif cins yUnlU ve pamuklu ee
ya yek1lnu 91176 parçayı bulmuı.ıtur. (a.a.) 

Malatya' da 
:nxaı..rtya, V1US'1l ı) - K r IC'YŞ l;ıntunae

yurdun mukaddes hudut bekçiliğini yapan 
kahra.man kardeşlerimize onları ısıtacak 

eşyalar hazırlamak üzere Malatyada Yar
dımsevenler cemiyetinde devam eden fa
aliyet cidden tetkike değer bir varlık ola
rak göze çarpmaktadır. Burada askerleri
mize adetçe bir çok pamuklu, yün kazak, 
yün çoraplar hazırlanmaktadır. 

Mal.atya'da bilhassa ismini zikretmlye 
değer ve bu &'ibi hayırlı i:ılerin daima ba· 
JJnda bulunan vat.ıınpervcr haylrscver de
ğerli Semiha Somer'in Yardımsevcnler ce
miyetinin basında bulunması hakikaten 
Malatyamızda genç kızlarrınu:a ve bayan
larımıza icabında bu gibi vatan işlerine 

koşmalarına bir örnek teşkil etmektedir, 
Bu münasebetle bugiiıı bu hayır işleri için 
ldares-inde bulunan yüzlerce g"enç ve ihti
yar bayanlar gece ve gündüz c;altşmalan
na devam etmektedirler. Şu anıla Malat -
ya'da her evde konuşulan tek mevzuu a._ 
ker kardeşlerimize verilecek hediyeler te1-
kil etmektedir. 

Bu hususta bütü naile sahibi bayanla -
rımızla genç krzlanmız vazifelerine ta • 
mamen ba l:lıdırlar, ve tıerkes hissesinı1 
düşeni seve seve yapmaktadır. 

10 kuruş yüzünden bir ağır 
yaralama vakası 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Balat· 
ta Kemal adında biri 10 kuruş alacak 
yüzünden arkadaşı Kazım ile kavga 
etmiş ve bıçakla ağır yaralamıştır. 

Görülüyor, ki menfur bir kazanç 
hırsı diğer ticaret hayatımızdaki a· 
hm, satım hacmini de küçültUyor .. 
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İkinci bir misal alıyorum: "Bir an 
için İstanbul'da, Galata'da Fermene
cilerde hırdavatçı dükkanlarında do
laşalım, çivi arıyalım. Nereye girseniz, 
kime sorsanız: 

- Yok! 
Cevabı veriliyor. Sizi ıeytani bir te· 

bessümle, elini oğuşturarak uğurlı· 

yanların arasında daha birkaç ay eve1 
Ticaret odalarının kapı eşiklerini es· 
kiten: 

- Efendim, milli fabrikalarımızda 
kafi derecede stok var, satsınlar da pi· 
yasanın çivi talebini karşılı yalım t .. 

Diye şikfiyet eden meşhur hırdavat· 
çı taciri de tanır gibi oluyorsunuz: 
işte şimdi o dct "25" kuruşa bol, bol 
satın aldı ğı çivilerin hepsini satmış t? 1 
Belki defterleri, hatta anbarları da 
buna göre tanzim edilmi~. Yok! .. Ne 
yapacaksınız? Yoktan var etmek kul 
harcı değil ki ... Aramaktan mütevel
lit yorgunluk ile büroya dönüyor, ya· 
hut bir kah'f!haneye giriyorsunuz. A· 
radan çok an geçmeden içeri biri 
giriyor, ya za sokuluyor: 

- Çivi arıyormupunuz. Ben size 

Savaş boyunda 
türkçe isimler ! 

Arnavutlukta inkişaf eden Yu
nan müdafaa taarruzunun yaklaştı· 
ğı isimlerden bir kısmı tıirkçedir 
ve yahut türkçe kadar gözümüze ve 
kulağımıza bildik gelir. 

Bir ıanesı Elbasan! Bu kelimenin 
"bır ulkeyı zapteden., demek oldu· 
ğunu tekrara ne haceti 

Bir tanesi Tepedelenl Bu tayyare 
asrında Tepedelen, muhakkak ki, 
manasını biraz daha ~iddetlendir
miştir. 

Berat'a gelince, savaş işinden an
lıyanlar, orada zafer beratının ya
zılacağını söylüyorlar. Haydi ha
yırlısı! 

••• 
Süngü hücumu! 

Bir ltalyan gazetesi, yahut rad~ 
yosu, yunan askerlerinin süngü ile 
yaptıkları hücumları barbar, vah~i 

ve iptidai buluyormuı. Doğru söze 

ne denir? Ben de o fikirdeyim. 
1940 yılındayız. Siya:>et, medeni 

olacaktır. Gece yarısından üç saat 
sonra sayın bir başvekili yatağın

dan uyandıracaksınız ve o daha 
gözlerini iyice oğuşturmadan : 

- Yurdunu bize teslim et! diye· 
ceksiniz. 

Nutuklar medeni olacaktır: Afri· 
ka'da söktüğünüz bir karaciğere, 

A vrupa'da bir ak ciğer ilave edece
ğinizi söyliyecek ve alkışlanacaksı
nız. 

Muharebe medeni olacaktır : En 
modern fabrikalarda, laborotuvar
larda yapılmış müthiş yangın ve in
filak bombalarını müdalaalı, müda
faasız; asker, sivil; genç, ihtiyar, 
çocuk düşman vatandaşlarının bey
nine indireceksiniz. Tanklarınız 
tarlaları çiğniyecek ve sınır nöbet
çilerini ezecek; hattA Alrika'nın U• 

zak bir yerinde zavallı bir millete 

karşı saldırıyor ve onların misiJJe
me yapamıyacağından emin bulunu· 
yorsanız o zaman zehirli gaz bile 
kullanacaksınız. 

Daha muharebeye başlamadan 
aylarca l5nce bir bayram gecesi ışık
larını yakarak demirli bekliyen bir 
kruvazöre torpil savuracaksımz. 

v. :J. v. s. 
işte asrımızda medeni denilebile

cek muharebeler b6yle olur. 
Hakikat böyle iken siz tutun, tü

fenklerinizin ucuna süngü takın ve 
düşmanlarınızın üzerine atılın,· e
ğer siz gidinciye kadar kaçmamış 
veya iki elini birden havaya kaldır· 
mamışlarsa onları yere devirin. 

Böyle bir savaş, gerçekten, 1940 
senesine yakışmaz. 

Sonra süngü hücumu, düşmanı 

teker teker yere yıkmak demektir. 
Bu da medeniliğe, medeniyetin ye· 
ni ortaya attılı bir takım ideoloji· 

Jerin icabına uymaz. Düşmanı teker 
teker tepelemek "lerd., e kıymet 

vermek, "ferd,. in değerini tanımak 
demektir. Halbuki siz, yeni nizam· 
larda insanların değil, mil/etlerin 
bile fert fert tanınmaması J§zım 

geldiğini bilmiyor musunuz? 

••• 
Karanlıkta şarkı söyliyenler! 

lstanbullu arkadaşlarımız~an bi
risinin bir okuru gönderdiği bir 
mektupla gece karanlıkta yüksek 
sesle şarkı söyliyenlerden şikayet 

ediyor. Bu amatör hanendelere so
rulsa, ihtimal ki: 

- Karanlıkta otomobiller niçin 
kornalarını çalıyorlarsa biz de aynı 
maksatla şarkı söylüyoruz, diyecek
lerdir, maksat kazaya mani olmak/ 

Fakat hakikat o değildir. Bir ta
kım insanlar karanlıkta şarkı söy
liyerek yüreklerini kuvetlendirir, 
cesaretlerini artırırlar. 

T. 1. 

.................................................... 
Karadeniz hikayeleri 

Yazan : Hayrettin Ziya 

132 sayla, 25 kuruş. 
Zaman zaman yeni eserler veren Hay

rettin Ziya'nın. bu defa da (Karadeniz hi
kayeleri) adlı bir kitabı basılmıştır. Mev· 
zularını tamamen hayattan alan bu realiıt 
muharririn, Karadeniz hikayelerini, Ka -
radeniz kıyılannda ve memleketin bu ııirin 
parçasının ruhunu kavrıyarak yazdığı ki • 
tabın daha ilk s:ı.yfalnnnda kolaylıkla an
laşılmaktadır. 

Eserlerinde daima hakiki hayatın gü -
zelliği kadar çiğ realitesini de heyecan ve 
vukuf ile kaleme alan Hayrettın Ziya, da
ha yakınlarda Erzurumun tablosunu çizen 
(Dadaş Kız) romanlyle yüzde yüz memle
ket kokusu ve çeşnisi taşıyan bir eser ver· 
miş ve bu sahadaki muvaffakiyetini bir ke
re daha tebnrllz ettlrmlııtı. 

(Karadeniz Hikll.yelerl) nden bazılım

nın (Kan davası, fü;ki eşkıya, Gorulccek 
hesap, Yayla davası, Rüşvet, Kaçakçı) gi
bi baıılıklar taşıması eserin mahiyeti hak
kında bir fikir verebilir. Karilerimize tav
snye ederiz. 
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Belgrad'a gidiyor 

Garp çölünde lngiltere'de iki 
Alman 

İspanya'nın vaziyeti 
Avrupa devletleri arasında is

panya, Ötedenberi, mihvere kar§ı 
ı;empatisini inkar etmemi§ bir dev
lettir. Ve bunu tabii görmek icabe
der. Çünkü hatırlardadır ki Fran
ko ispanyası, İtalya ve Almanya'ya 
§Ükran ve minnet hiui altındadır. 
Sol cenah hükümetine kar§ı hare
kete geçtiği zaman, Franko İtalya
nın ve Almanya'nın büyük yardım· 
larına mazhar olmuştu. Diğer ta
raftan Cebelüttarık mesele$İ asır
lardanberi İngiltere ile İspanya a
rasında bir ihtilaf mevzuudur. Bu 
sebepledir ki Avrupa harbi çıktığı 
zaman, lspanya'nın mihver devlet· 
leriyle ittifak halinde mücadeleye 
iıtirak edeceğinden bahsedilmiıti. 
Fransa ayakta kaldıkça ve lngilte
re'nin müttefiki vaziyetini muhafa· 
za ettikçe, İspanya'nın harbe itti
raki kolay değildi. Çünkü coğrafya 
bakımından yarımada olan lspan· 
ya, hakikatte denizlerden İngiltere 
ve karadan da Fransa'nm toprak
lariyle ihata edilmiş bir ada vazi· 
yetinde idi. Bundan baş.ka lspanyol 
Fası da Fransa'nın Fas'taki toprak
lariyle çevrilmişti. İngiliz ve Fran· 
sız imparatorlukları arasında sıkıt
mı§ bir vaziyette olan ispanya için 
mücadeleye iştirak etmek, intihar 
manasına delalet edecek hesapsız 
bir hareket olurdu. 

Fakat Fransa yıkılıp da Alman· 
ya ile mütareke imzalandıktan ve 
bilhassa ltalya Almanya'nın mütte
fiki olarak harbe girdikten sonra 
ispanya için vaziyet değişti. İşte bu 
sıradadır ki mihver devletleri, İs· 
panya'nın da kendilerine iltihakı 
için ciddi bir teşebbüs yaptılar. 
Ve bu aralık İspanya'nın bir tered· 
düt devri geçirdiği anlaşılmakta
dır. Fakat görülüyor ki hadiseler 
inkişaf ettikçe, İspanya, herhalde 
fİmdilik intizar vaziyetini muhafa· 
za ebneğe \tarar vermiftir. l~gil~e
re ile İspanya ve gene Amerıka ıl_e 
ispanya arasında aktedildiği bi}dı· 
rilen ticaret anlaşmalarmm delalet 
ettiği mi.na budur. Filhakika ~ir
kaç gündenberi, ajans haberlerı İs· 
panya'nın b.u iki devletle ayrı ayrı 
iki anlaşmıya vardığını bildi1'?1'ek
tedir. Anlatmıya göre, lngıltere 
lspanya'nm portakallarını satın 
alacak ve kendilerine lüzumlu 
olan eıyayı verecegı gibi, ablu
kayı da İspanyol ihtiyaçlarına ~y
gun bir şekilde tatbik edecektı.r. 
lngiltere'nin İspanya'ya altı hın 
ton manganez ve çuval .i~ali?e 
mahsus bir miktar da kendırın gır· -··=-· .. ~-· .ı..ı .. a-.. ~a~irilmekte • 
dir. Diler taraftan l&panya•nm ~-
merika ile aktettiği ticaret ve tedı
ye anlaşması daha ehemiyetlidir. 

• Amerika, bu anlaşma ile ispanya· 
ya yÜz milyon dolar la'edi vermek· 
tedir ki bu, amerikalrlarm İngilte
re hakkında bile göstermedikleri 
bir kolaylıktır. Mamafi §Unu hatır
lamak lazımdır ki ispanya, İngilte
re Fransa ve İtalya gibi, 1914 har-

' . d binin borçlarını tediye etmıyen ev· 
lelter arasında bulunmadığından, 
bu devletleri Amerika'dan kredi te
darik etmeği meneden Johnson ka· 
nununun ıümulü içine girmemek
tedir. Binaenaleyh Amerika iç.in ls
panya'ya kredi vermek İngiltere' • 
ye kredi vermekten daha kolay ol
mu~tur. 
İspanyayı mihvere iltihaktan men

etmekte Amerika'nm hususi bir ala· 
kası vardır. Çünkü Monroe kaidesi
nin sahası iç.inde bulunan cenubi 
Amerika İspanyol kültürünün nüfu
zu altındadır. Ve eğer İspanya mih
vere iltihak edecek olursa, bu mem
leketlerde Birleşik Amerika aley • 
hine cereyan uyandıracak propa· 
ganda yapmak kolayla§acaktır. Bu 
sebepledir ki mihvere kartı sarih 
vaziyet almq bulunan Amerika, 
lspanya'nın Almanya ve İtalya ile 
i~birliği yapmasına mani olmak için 
ciddi te§ebbüs yapmak lüzumunu 
hisŞetmi~tir. 

Mamafi lspanya'yı ~imdilik inti
zar vaziyetini muhafaza etmeğe 
sevkeden sebep, bu iki devletle im· 
zaladıkları karlı ticaret anlaşmala
rından ziyade, Avrupa mücadelesi
nin aldığı cereyan olsa gerektir. is
panya, uzun ve yıpratıcı bir d~.hili 
harpten henüz çıkmıt ve bu muca
delenin yaralarını sarmak için va· 
kit bulmamıştır. Diğer taraftan İs
panya, coğrafya itibariyle, denizle· 
re hakim olan devletin tazyıkma, 
hatta ltalya'dan daha hassas vazi
yettedir. İspanya, kısa süreceği 
zanniyle miıcadeleye iştirak eden 
ltalya'nın altı ay içinde ne hale gel
diği~i görmüştür. Bugünkü §artlar 
içinde uzun süreceği anlaşılan Av
rupa harbine girmekte lspanyollar 
ciddi tehlike görmüş olacaklardır. 
lspanya'nın kararı üzerine amil o
la n başlıca dü~ünce bu olsa gerek-
tir. , • 

1
• 

Diğer taraftan lt~lya nm §ı~8: 1 

Afrika'daki emellen İspanya ıçın 
ayrı bir kaygı mevzuu olmuş.tur. 
MalUmdur ki ~imaligarbi Afrıka
daki muvazene Fas'ın bir kıs.mın
da ispanya, diler bir kısmiyle Ce -
zayir'de ve Tunus'ta Fransa v.e 
Trablusgarp'te de ltalya kuvetlerı
ne dayanmaktadır. lspanya'nın _Af
rika'daki bir gayesi, 1906 Alcesıras 
konferansında Fas' tan ayrılıp da 
ayrı bir idareye tabi tutulan Tanca 
mıntakasının ls.panyol idaresi altı· 
na geçmesinden ibaretti. Ve İspan
ya, iki hamlede bunu temin etmlı 

Belgrad, Türkiye • Bulgaristan 

arasındaki münasebetlerin 

inkişafını dikkatle takip ediyor 

Belgrad; 10. a.a. - Roytcr ajansının 

muhabiri bildiriyor : 
Türkiye ile Bulgaristan arasında bir yak.. 

laşma husule getirmek için sarfedilen gay
retler, buradaki diplomatik mahfillerin dik 
kat .• azarlarını, Macaristan ve Yugoslavya 
ile yapılacak olan müzakereler kadar ccl • 
betmektedir. 

Ayni mahfiller, yakınlarda Sofya'ya gel
miş olan Bulgaristan'ın Türkiye elçisi B. 
Kiroff'un elan Sofya'da bulunmasını mani
dar bulmaktadır. 

İngilizler 
taarruza 
başladılar 

Kahire; 10. a.a. - Dün akşam geç vakit 
haber verildiğine göre, Garbi Çöl'de, hava 
ve deniz kuvetlerinin iştirakleriyle İngiliz 
kıtaatı, mare~al Graziani'nin kuvetlerine 
kartı parlak bir mehtap altında ileri hare
ketlerine devam etmektedir. İlk muharebe 
gününün sonunda vaziyet memnuniyet ve
rici gözükmektedir. İngiliz kıtaatı bine ya
kın esir almıştır ve almakta da .devam et • 
mektedir. 

Diin fecirle başlıyan bir saatlik hücum
dan sonra İngilizler, su kuyuları yakınmdll 
bulunan ve ilk hedeflerini teşkil eden bir 

Belgrad'da çıkan Vreme gazetesinin Sof- İtalyan müstahkem mevkiini zaptetmişler

ya muhabirinin tahminlerine göre, iki mem dir. Bu kıtaata kumanda eden İtalyan ge
leket, arazilerinden ecnebi askerlerinin nerali maktul düşmüştür. Kumandanın mu
geçmelerini menetmeğe ve yabancı devlet- avini esir edilmiştir . 

!erin T~rk ve bulgar topraklarında deniz İlk 500 kişil ik esir katllesi Seydl - Bar
ve hava ilsleri kullanmalarına müsaade ey- rani civarında sahil mıntakasında alrnmış
lemeımeğe matuf bir itilUname imzalıya • tır. İkinci ve 400 kioilik esir kafilesi de 
caklardır. sahilden takriben 30 kilometre mesafede 

Kont Çaki bugün Belgrad, a 
gidiyor 

bulunan dağlıkta esir edi lmiştir. İngiliz 

hava kuvetleri ordu ile sıkı bir işbirliği 

yapmaktadır. 

Belgrad; 1 O. a.a. - Avala ajansı bildiri- İngiliz kuvetlcrinin Orta şark baş kuman_ 
yor : Resmen tebliğ edildiğine göre, Ma- danı general Vavell. ingiliz, Türk ve Ame
.:ar hariciye nazırı kont Çaki, Yugoslavya rikalı gazete muhabirlerine İngiliz taarru
hükümetinin daveti üzerine yarın Bclgrad'ı zu hakkın.da ilk haberleri taarruz başla • 
resmt surette ziyaret edecektir. Kont Çak!, dıktan hemen dört saat sonra bizzat ken-
bu şehirde iki gün kalacaktır. disi vermiştir. 

Budapeşte'de resmen 
hiçbir §ey söylenmiyor 

Budapeşte; 10. a.a. - Macar hariciye 
nazırı kont Çaki'nin Bclgrad'a yapacağı 

resmi ziyaret hakkında Budapeşte'de res
men hiçbir şey söylenilmemekte ise de bu 
ziyaret siyas[ mahfillerde Macaristan'ın 

Yugoslavya ile iyi münasebetler idamesi 
arzusunun delili ve bir iyi ruyet tezahürü 
olarak telakki edilmektedir. Bir müddet
tenbcri bu hususta aşikar alametler vardır. 

Terre - Neuve' den İngilfere'ye 

hareket eden bahriyeliler 
Londra, 10 a.a. - Terre-N euve ti

caret komiseri B. Davis, Terre-Neu
ve'den İngiltere'ye şimdiye kadar 12 
bahriyeli kafilesi gönderildiğini ve 
bunları daha başka kafilelerin takip 
edece~ini bildirmiştir. İngiliz bahri
yesinde Uyuk milcıtarda Terre-Neu
ve'lü vardır. Ve bu efrat büyük bir 
kabiliyet göstermektedirler. Bunlar 
birçok torpidolarda hizmet etmişler
dir. Terre-N euve'lüler J ervisbay'da 
hemeşrilerinden bir grup bulunduğu 
için iftihar duymaktadırlar. • 

Profesörlüğe geçecek 

olan doçentler 

Esir sayısı 4.000 i buldu 
Kahire, 10 a.a. - İnglHz ortaşark ku

vetıerl umum! karargA.hının tebliğine gö
re garp çölündeki hareko.t muvatfakiyetle 
devam etmektedir. Şimdiye kadar alınan 

0

eslrlerln adedi 4000 i geçmiştir. Orta sık
lette tanklar iğtinam edllmiştlr. 

Esirlerin çoğu T rablusgarpli 
Londra, 10 a.a. - Seydi • Barrant'nin 

cenubunda italyanlara karşı dtin yapılan 

inglllz taarruzunda esir edilen bin kadar 
askerin ço4'U1ıun trablusgarph olduğu zan
nedıilmc~tedir. Bu nuntakada ilk hatta bu
lunan ltaıyan kuvetlerlnin çoğunun Trab
Iusgarplı olduğu malümdur. İtalyan sağ 
cenahına tevcih edilen hücumun bir baskın 
mahiyetinde bulunduğu ve bu hücumun 
zahir! maksadının italyanları denize dot
ru sUrmek olduğu anlaşılmaktadır. Sahil
de ise ingillz donanması italyan kuvetıeri
ni barınamıyacak hale getireceklerdir. İ
talyan kuvetıerinln işgal ettiği cephenin 
ıso kilometre kadar uzunluğunda olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Cephe, birkaç yüz kilometre 
uzunluğuttd adır 

Londra; 10. a.a. - Roytcr ajansının as
kcrt muhabiri bildiriyor : 

Ortaşark'tan gelmekte olan haberler, 
takriben üç hafta evel Kahire'den avdet 
etmiş olan B. Antony Edcn'in ihtiyatkar 
beyanatını teyit etmektedir. 

B. Eden, bliyük muharebe ba~ladığı za. 
man bu muharebenin uzun bir cephe üze
rinde imtidat edecek olan şiddetli bir çar· 
pışma olacağını söylemişti. İngiliz kuvet· 
lerinin her noktasında temas halinde bu • 

idam 
casusu 

olundu 
Londra, 10 a.a. - Dahiliye nezare

tinin tebliği: 
Almanya hesabına çalışan iki düş

man ajanı bugün Londra'da Penton
ville hapishanesinde idam edilmigtir. 
1940 da neşredilen ihanet kanunu mu
cibince Londra ağır ceza mahkemesi 
tarafından 22 teşrinisanide mahkum 
olan bu adamların isimleri ~unlardır: 
alman Jose Waldberg, aslen alman ve 
Hollanda tabasından Kari Keier. 

Bu ajanlar gizlice !ngiltere'ye gir
mişler ve muvasalatlarından az sonra 
tevkif edilmişlerdir. Bunların yanın

da gece tarlalarda kurmak üzere tel· 
siz cihazı ve birlik çok miktarda in
giliz lirası bulunmuştur. Düşman ta
rafından işgal edilen arazi ahalisinden 
olduklarını söylemek ve askeri mahi
yette azami malitmat almak maksadiy
le halk arasına karışmak için talimat 
almış bulunan bu ajanlara yakında 

alman istila kuvetlerinin de kendile· 
rine mülaki olacağı hissi verilmiştir. 

den dolayı hissettiği memnuniyeti yazdık
tan sonra, İtalyanların tam altı ay evci ga
naim yağmasına iştirak gayesiyle harbe 
girmiıı olduklarını tahattür ettirmektedir. 
O vakittenberi cereyan eden hadiseler gôs
termiştir ki, Mussolini harbe girdii1 vakit 
hiçbir zaman ciddi muharebelerle kar~ı -
!aşmayı aklından geçirmemi§ ve Libya çö
lünde bile sükun ve sükuneti daima muha. 
faza edebileceği zannına düşmü,tür. Fa • 
kat general Vavell, ıııte teşebbüsü eline a

larak Mussolini'nin bu ataletini sanmı:ı • 
tır. İngiltere Yakınşark'ta ancak tedrici 
bir surette kuvctli bir ordu vücuda geti • 
rebilmiştir. Bu hususta mühim amil olarak 
gerek hava kuvctlcrinin ve &"erek İngiliz 

donanmasının Graziani ordusuyle Libya a
rasındaki muvasala hatları üzerinde yap · 
tıklan derin tahribat ve düıman üzerine 
tam bir faikiyet temin edecek ıurette ileri 
sürülmüo olan motörlü süvari kıtalarının 

vücuda getirdikleri perde zikrolunabilir. 
İngiliz bombardıman tayyarelerinin Libya 
limanlarında ve muhtelif erzak depoların
da yaptığı tahribata gelince bunların ne de
rece müessir olduklarını anlamak için ge
çen eylülde taarruza geçmiş olan italyan 
kıtalarının derhal iaşe miişklilitiyle karşı -
laştıklarmı ve ilk hamlede ilerlemiıı ol • 
duklan yerde hareketaiz bir halde durma
ia mecbur kaldıklarını zikretmek kifayet 
eder.,. 

Aakeri teıebbüa İngilizlerin 
elinde · 

News Chroniclc'in askcrt muhabiri şun
ları yazmaktadır : 

"Dünkü hldiscler garp çöllerinde askıe. 

rt teşebbüslerin İngilizler eline geçccciini 
göstermektedir. Bu hadiselerin, henüz bü
yiik mikyasta bir umumi taarruz şeklinde 
kabul edilmeleri dotru olmamakla beraber, 
herhalde &"Cneral Vavell'in İtalyanlar Ar -

navutluk'ta mağlubiyetlere uirarken, ma
reşal Badoğliyo, Cavagnari, Vecchi gibi 
kumandanları biribiri ardınca istifa eder -
kcn kuvetlcrinin yalnız maddi değil, ayni 
zamanda manevi uoktai nazardan ne hal-

İstanbul, 10 (Telefonla) - İstan
bul Üniversitesi profesör meclisinde 
aşağıda isimleri yazılı doçentlerin 
profesörlükleri kabul edilmiş ve ve
kalete teklif e'dilmiştir. 

lundukları bu cephe, çöl ve vahalar arasın· de bulunduğunu anlamak için en münasip 
da birkaç yüz kilometre uzunluğuIJdadır. zamanın geldiğine hükmettiğinde şüphe 

Tıptan: Arif İsmet, Ekrem Şerif, 
Muzaffer Şevki, Tevfik Berkman, 
Cevat Kerim İncedayı, Zeki Şaren, 
Besim Turhan, Hikmet, Şinasi Erel, 
Fahri Erel; 

Şimdi muharebe başlamıı bulunuyor. Mı- yoktur. " 
sır baş kumandanı general Ailson'un ku • Daily Skctch gazetesi de şunları yazı -
mandası altında kıtaatımız hücumlarına yor : 

başlamıştır. " Diişmanı vurmak hususunda en milna • 

Hukuktan: Yavuz Abadan, edebi
yattan: Hilmi Ziya, Sabri Esat, Mü1c
remin Ham; Fen Fakültesinden: 
Ratip ve Cahit Arifin vaziyetleri 
tetkik edilmektedir. 

Graziani'nin kumandası altında İtalyan· sip bir zamanı elde etmek için aylarca 
tarın iki büyük ordusu vardı r. Bu orduların bekledik. Bu miiddct zarfında insanca ve 
mevcudu İngilizlerin mevcudundan çok teçhizatça pek mühim kuvetler Mısır'& 

fazladır. Fakat İngiliz cüzütamlarının ba- gönderildi. İşte müttefiklerimiz Arnavut
zıları zırhlı kıtalar olup uzun müddet çöl- luk'ta düşmana kuvetli darbeler indirirken 
de yaşamışlardır. Bunlar büyük mesafeler ve İtalya dahilinde yükselen sesler bütün 
üzerine taksim edilmiş olup seri akınhr bir rejimin titremekte olduğunu gösterir • 

bulunuyor. Gerçi İngilizler, İspan
ya tarafından ihdas edilen bu emri
vakii kabul etıniyeceklerini bildir· 
mi,lerdir. Fakat İngilizlerin, ilhak
tan ziyade bu mmtakanın tahkimi
ne itiraz ettikleri anla~dmak<tadır. 

yapmaktadır. Bu kıtaların arkasında Avus- ken biz de harekete gcçiyorw:. •• 
tralyalılardan, Yeni Zelandalılardan, Hiııd
lilcrden ve uzun müddet hizmet etmiş olan 
güzide ingiliz askerlerinden mürekkep mii
kemmcl bir ordu mevcutturr Bu ordu hil
cuma hazır bulunduğu gibi. dövüşmek için 

ltalya ise, Tanca'nın ilhakını hiç sabırsızlanmakta ve dövüşme kabiliyetine 
tanımadığı gibi, Afrika'daki fran· de malik bulunmaktadır. 

Bütün ingiliz gazeteleri, taarru. 
zun vaktinde yapıldığını 

yazıyorlar 

Londra; 10. a.a. - İngiliz matbuatı 

sız mÜştemlekeleri üzerinde kendi
sine bu mıntakada hegemonya te
min edecek iddialar ileri &Ürmek· 
tedir. Eğer ltalya'nm bu &ahadaki 
emelleri tahakkuk edecek olursa, 
şimali Afrika muvazenesi, temelin
deın sarsılacak ve ispanya zarar " İngi ltere Mısır'da İtalyanlara darbe 
görecektir. Demek ki timali Afrika indiriyor ", " İngiltere, Mısı::'da ilk büyük 
iddiaları, ltalya'yı birinci derecede taarruza ba,ladı ", " 1000 İtalyan esiri ,. 
Fransa ile karşı karşıya getiriyor- gibi serlevhalarla bu sabahki İngiliz mat
sa, ikinci derecede de ispanya ile buatı Garp Çölünde, Graziani ordusuna 
karşılaştırmaktadır. Sonra İtalya, karşı baslamış olan ingiliz hareketinden 
Akdeniz'in bir İtalyan denizi olması bahsetmektedirler. Mübalağalı miltalealara 
lazımgeldiğini daima ileri sürmü§- kapılmamakla beraber, bütün gazeteler bu 
tür. Bu iddianın, bütün Akdeniz 

Mısır'daki muazzam cephane 
depoları 

Kahire, 10 a.L - Royterln Kahire hu
sus! muhabfrJ bıldiriyor: 

"Yükaek rütbeli bir Mısır subayının 
mihmandarlığı !le Mısır ordusunun başlı • 
ca mühimmat depolarından birini ziyaret 
ettim. Yer altında. bulunan 30 metre kadar 
uzunluğundaki bu depoda büyük mlkdar • 
da bomba, obUa, tenvir tabancalarına mah
sus fl~enk, portatif ıilAh ve cephane var
dır. Yeraltı galerllerl küçük bir şehre ben
ziyor. Kendine mahsus elektrik dinamo ve 
tesisatı, dekovllleri vardır. Demiryolları 

Uzerinde binlerce tiııenk veya 12 obUs ta -
ıııyan vagonlar gidip gelmektedir. Galeri
ler bile yer altı trenlerinden dört defa 
yüksek ve geniştir. Hepsi İngiltere'den 

getirilen mühimmat !le dolu bulunan ve 
inglllz mUtehassııılarının iı,ı blrllğl ile ln
şrı. ed11mlıı olan bu depo Mısır devletinin 
ve müdata.asının kuvetlni ifade eden aı:ık devletleri gibi, İspanya'yı da ku§- taarruzun tam vaktinde yapıldığını kay • 

kulandırması tabiidir. Görülüyor detmek hususunda müttehittirlcr. Bu ta • bir dellldir.,, 
ki Akdeniz ve şimali Afrika'daki arruz, henliz umumi bir taarruz vasıfları
ispanyol ve İtalyan . menfaatleri nı teıbariiz ettirmemekle beraber, en hafif 
zannedildiği kadar muvazi olarak tertip italyan mukavemetini ve İtalyan ma
yürümemektedir. Ve öyle görünü- neviyatını, Arnavutluk mailO.biyctleri za
yor ki bugünkü şartlar altında ls- viycıi içinde ölçmcğe olsun mühim ıure1te 
panya'nın, her iki meselede de yardım edecektir. 
menfaatleri fransız menfaatleriyle 
daha muvazi olarak yürüyor. 

Bu mülahazalarladrr ki İspanya 
timdilik hadiselere seyirci vaziye • 

Musolini ciddi muharebeler 
ummuyordu 

tinde kalmayı ve bu arada İngilte· Taymis'in Kahirc'deki muhabiri, Yakın
re ve Amerika ile karlı ticaret an· prk'taki inglliz ordusunun kuvetlendlrll
latmalan yapmayı menfaatlerine mi~ olmasından ve askeri harcklta, bilhas· 
daha uygun görmüştür. l ııa dün olduğu gibi, donanma ve hava k:u • 

A. ş. ESMER vetlerlnln pek yakından 7aroım etmelerin-

Şarki Alrika'da 
Londra, 10 a..a. - Cenubt A!rlka Birli

ği namına beyanatta bulunmağa mezun 
bir lahaiyet Londra'da söylediği bir nu
tukta demiııtır kl: 

Şimdiden büyük bir kuvet olan kıtaatı
mız ıark! A!rlka'daki vazifeleri baııında 
bulunmaktadır. Bu kıtaatı adetçe ve IU-
zumca arttırmak iktidarındayız. 

Cenubt Afrika hava kuvetıeri nasıl her 
gün matbuatta yer alıyorsa kara ordusu 
kuvetlerintn vakti gelince dünyaya anla -
tacak özel menkıbeleri olacağından da 
ıüphe edllmemeıtdır.,, 

lf HARBE 
DA i R ............... ,....,. 

İtalya Ya 
topyekun 
taarruz 

Strateji 

Müteveffa Çemberleyn'in mu-
asır stratejiyi tarif eden 

bir sözü vardır. Bir gün sabık in
giliz Başvekili İngiltere'nin niçin 
taarruza g

0

eçmediği hakkındaki 
mülahazalara cevaben demiş.ti 
ki: "Strateji, icabeltiği anda, 
icabeden yerden, icabeden ku
vetlerle düşmana kati darbe İn· 
dirmek sanatıdır!" Çernberleyn 
bu anın günün birinde geleceğini 
de söylemişt~. Şimdi vaziyet o şe
kilde inkişaf etmektedir ki, rah
metli başvekilin sözleri tahakkuk 
yoluna girmeğe başlamıştır. lca· 
bettiği an gelnıi~tir: çünkü İtalyan 
kuvetleri bir taraftan Arnavutluk 
cephesinden, İtalyan kumandan· 
ları da diğer taraftan batta Ma
reşal Badoglio olmak üzere şef 
mevkilerinden çekilmektedirler. 
lcabeden yer Seydi - Barrani'dir. 
Çünkü İngiliz kuvetleriyle, İtal
yan kuvetleri tam bu m~vkide 
temas halindedirler. İcabeden 
kuvetlere gelince, İngilizler şim
diye kadar burada kafi miktarda · 
hazırlıklarda bulunmutlardır. 

Büyük taarruz 

Ş imdi garp çölünde büyük ta
arruz başlamıştır. Bu ta· 

arruzun bugün yann inkişaf şe· 
killeri hakkında maliimat edin
memiz kabildir. Yalnız bugünlük 
bildiğimiz bir şey varsa, o da 
İtalyanların birçok esir veııerek 
bir miktar geri çekilnıit olmala
rıdır. Taarruza İngilizlerin hem 
deniz, hem kara, ve hem de ha
va kuvetleri iştirak etmektedir. 
Bu itibarla İtalyanların hemen 
bütün cephelerine karşı topyekfuı 
taarruz başlamıştrr. Bunu, Ha
ıhe~stan cephesinde ve Kenya'da, 
Eritre'de yeni taarruzlarm takip 
edeceği şüphesiz sayılabilir. ltal· 
yanlar filhakika, Arnavutluk'ta 
yunan askerlerini yormak için 
içeri çekildiklerini iddia edebi
lirler, fakat geri çekilmek ile 
kendilerinin de hayli yorgun dü
şecekleri muhakkaktır. işte İngi
lizler, bir taraftan tayyare ku
vetleriyle yunan ilerleyiPııe hiz
met ederlerken, diğer taraftan, 
Libya istikametinde bir taarru
za geçerek italyanlarm hem 
maddi, hem mağnevi kuvetlerini 
adamakıllı sarsmak yolunu tut
muşlardır. 

-!-

Tecrübeli müşahitlerin 

mütaleasıno nazaran 

Amerika 
İngiltere'ye 

borç verecek 
(Başı I. inci sayfada) 

İngiliz Maliye Nezaretinin mümessi
li Sir Fredcrick Phillips arasında 
Morgenthau'nun ikametgahında pa
zartesi akşamı yapılan mülakattan 
sonra bu hususta tecrübesi olan mü· 
şahitler Amerika hükümetinin !ngil· 
tere'ye mali yardımda bulunmak ka
rarını vermiş bulunduğuna muhak
kak nazariyle bakmaktadırıar. 

Prenses Juliyana'nın 18 kanunue
velde beyaz sarayı ziyareti mukarrer 
olduğuna göre bu ziyaret ile !ngilte
re'ye açılacak kredi meselesi arasın
da sıkı bir münasebet görülmekte ve 
bu hususta bulunan muvazaa şekli 
herkesin nazarı dikkatini celbetmek
tedir. Kuvetli tahminlere göre Ame
rika hükümeti Hollanda'ya genit 
mikyasta ikrazatta bulunacak, Hol
landa da İngiltere'ye aynı miktarda 
para ikraz edecektir. Bu tarzda cer~ 
yan edecek bir muvazaa da ne John
son kanununu, ne de bitaraflık kanu
nunu ihlal etmiyecektir. 
Vaşington, 10 a.a. - Cümhuriyet· 

çi ayandan ve hariciye encümeni ~
zasından Elmer Thomas şu dikkate 
şayan teklifte bulunmuştur: 

lngiltere'nin Amerika'ya olan eski 
harp borçları iptal edilmelidir. Bir
leşik devletler, garp yarım küresin· 
deki bütün ingiliz müstemlekeleriylo 
Kanada ve mücavir adalar üzerinde 
muvakkat bir kontrol hakkını hais 
olmalıdır. 

B. Thomas'a göre böyle bir karar, 
İngiltere'ye, mezkOr memleketleri 
müdafaa için ayırdığı kuvetleri baş· 
ka yerde kullanmak imkanını vere
cektir. 

Teklif sahibi, bu anlaşmanın, harp 
iki seneden fazla sürdüğü takdirde 
aktedilmesi fikrinde olduğunu ilave 
etmiştir. 

Alman makamlariyle 

temas için B. Laval 

tekrar Paris'e gitti 
Cenevre, 10 La. - D. N. B.: Vichy'den 

haber verl.ld\ğtne göre, b~ve!tll muavini 
ve hariciye nazın B. Laval alman makaın
Jariyle yapmakta oldufu mllzakerelere.de
vam etmek Uzere bugUn tekrar Pariı'e sttı
miııtır . 

İsvi~re konfederasyonu 
reisi dün intihap edildi 

Libya cephesi 

Berne, 10 a.a. - Zürihli Dr. Ernest Vet.. 
ter bugün 1941 aencıi için İsviçre konf .. 
deraayonu reialiğine ıeçilmiştir. İki m~ 
liıin heyet'i umumiyeıı.lııdcn milrckıkep fe
deral B. Vetter'I ytlz yetmlı altı reye kaı--

ı ıı 193 reyle intihap etmiıUr. 

Filhakika general Grazziani-
nin ordusu, hayli zaman

danberi Libya cepher.inde i.tıl bu
lunuyordu. İtalyanlar, evela Sol
lum'u almışlar, sonra Libya hu
dudundan 130 kilometre kadar 
içerde Seydi - Barrani'yi ellerine 
geçirmişler, fakat orada kalmıt
lardı. İtalyanların iddiasına göre 
Grazziani hücumu daha ileri sev
kedebilmek için geriden muvasa
la yollarının ikmalini ve au ihti
yaçlarınm teminini bekliyordu. 
Fakat hakikati halde bunun baş· 
ka politik sebepleri vardı. Çün
kü Libya'nın garp tarafından 
komşusu olan Tunus'un vaziyeti 
tavazzuh etmemişti. Buradaki 
fransız askerleri terhis olunına
mı~tı. İtalyanlar bir taraftan ku
vellerini kurtarıp diğer tarafa 
yüklenmek imkanını göremiyor
lardı. Vakıa Mısır hududiyle Tu
nus hududu arasında 2000 kilo
metrelik bir otostrad vardır. Fa
kat ini hadiseler karşısında kal
mak da muhtemel telakki edili
yordu. Bahusus son zaman1arda 
general Weygand bu havalide, 
mahiyeti İtalyanlarca pek iyi an
latılan bazı tefti~ler de yapmıştı! 

İngiliz kuvefleri 

S imdi İtalyanların bir müd-
dettenberi balmumu ile mü

hürlü bıraktıkları Seydi - Barra
ni kapısı, İngilizler tarafından 
zorlanmı~tır. Bahusus İngilizlerin 
burada pek mahir çilingirleri de 
vardır. Geçen müddet zarfında 
motörlü bir fırka, düşmanla dai
mi teması muhafaza etmİ§ ve U· 

fak Gerilla harpleri yaparak is
tikşaflarda bulunmuş.tur. İki fır
ka Mersa • Matruh'un önünde 
vaziyet almı~tır. Bunun önünde 
yedi fırka ukerin de harekete 
hazır bir vaziyete sokulduğu söy
leniyordu. Teşrinievel iptidalarm
da İngilizlerin Mmr'daki kuvet
lerinin 230.000 oldufu tahmin 

ediliyordu. Bu miktar ik.inciteı
rinde 260.000 e çıkmı~tır. O z~ 
man]ar yolda bulunan 30 bin ka· 
dar Avustralya , askerinin de 
•imdi Mıaır'da bulunacağı heaap 
edilirse yekiinun a§ağı yukan 
300.000 e yükseldiği görülür. Di· 
ğer taraftan Avustralya'da ayn· 
ca 3 fırkanın daha hazırlandığı 
haber verilmiştir. Fakat bütün 
bunlara rağmen italyanlarm ku
vetleri iniglizlerden çok fazla· 
dır. Fakat ancak müsavi mukave
met bahis mevzuu olduğu zaman 
fazlalığın galibiyet unaurlan a
rasında rolü vardır. Yunanistanm 
10 a kartı birle yaptığı harp, bu· 
nun açtk bir misalidir. 

Netice 

j talya §.imdi muhtelif cephe-
lerden saraınh içindedir. 

Mısır'da da ingiliz ilerlemesi, 
Arnavutluktaki yunan ilerleyişi 
şeklinde tezahür edecek olursa, 
ltalya'nm bugünkünden çok daha 
ciddi zorluklarla karşılatacağı 
muhakkak telakki edilebilir. Bu 
zorlukların en mühimmi askeri 
olmaktan daha fazla dahili ola
caktır. Çünkü birinin diğeri Üze· 
rine mebsuten mütenasip olarak 
te&iri vardır. Almanların bu va· 
ziyette İtalyanlara yegane yar
dımları, Londra'ya yaptıkları, 
büyük taprare akınıdır. Fakat bu 
akm da lngiltere'nin nihai zafe
re kadar harbe devam hususun
daki azmini kırmak tö"Yle dur
sun, belki arttırmıştır. Almanlar 
da zaten Londra'ya hücum eder
lerken ancak ltalya'dan daha 
çok kendilerini düıürunüş obalar 
yeridir. Bu vaziyette nasıl, lngil
tere, latin ortağı olan Fransa'dan 
ayrılmı§ ve yalnız kalmışsa Al· 
manya da )atin ortağı olan hal· 
ya'yı bir köşede brrakacak, ve en 
nihayet bu harp yalnız İngiliz -
alman çarpı§-IDası halini mi ala
caktır? 

Mümtaz Faik FENiK 
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Carnarvon Castle 

Alman korsaniyle 

Ayva mevsiminde ... nasıl çarpıştı ? 
Geçen akıam bizim Ankara rad

yosundan Ajans haberlerini din • 
lerken, Girid ada-sma İngilizlerin 
asker çrkardıklannı ve japonlarm 
Çin'de yeni bir hükümet kurduk • 
lannı, hemen birbiri a'l"kaamdan, 
duyduğum vakit tam da ayva mev• 
aimindeı bulunduğumuzu hatırla • 
dım ve bu tesadüf hoıuma gitti. 

Siz de, bu frkrayı okuduğunuz 
vakit, belki, kendisine havanın ru· 
rubetinden bahsedilince bunu bir 
bakaret telakki eden adamın hika· 
yesini hatırlarsınız ve buaa içiniz. 
den gülersiniz. Fakat o haberlerle 
ayva mevsimi arasındaki münase .. 
h<>t, hikayedeki adamm bulduğu 
mÜna'Sebet gibi vehim eaeri değil, 
tabiidir : 

Yemiı ağaçlarından hemen hep
ainin birçok cinsleri bulunduğu hal 
de, ayva ağacmm yalnız üç cinsi 
vardır. Birinin ilk vatanı G.irid &• 

dasıdır, bizim bildiğimiz bayağı 
ayva. Ekmek ayvası, limon ayvaa1 
dediğimiz çeıitleri arasındaki fark 
nebatat ilmi bakımından onları b.i· 
rer cins ıaydıracak kadar derin 
değildir. Ayvanın ikinci cinsi yal
nız Çin topraklarmda yetitir ve İl· 
it.in Cirid adasından çıkan ayva • 
dan daha yumutak ve daha nazik 
b.ir yemİftir. Üçüncü cins de yalnız 
Japonya.'da yetifir ve elma gibi 
kırmıır, hem de pek giizd kokulu 
bir yemiı. Demek ki Cirid ayvaaı, 
Çin ayvası ve Japon ayvası ••• 

Dünyada hiçbir hadisenin t-.. • 
düf eseri olaıruyacağına kana.at 
getinnit olanlar -bel'ki- ağaçlar 
yemiı verdikleri mevsimde bir ta· 
kım radiyasyonlar çıkarırlar da 
bunlarla, yer yüzünde ge~n hadi
ader üzerine tesir ederler, diye 
diitünürler. Fakat radiyaayonlarla 
hi.diceler araımdaki münasebetler 
daha kuvetli olarak izah edilince· 
ye kadar tesadüfe inanmak zaruri
dir. Bu da, ıüph ... iz, bir tesadüf 
e&eri ••• 

Ancak, bir teaadüfe daha bakı· 
nız ki, Girid adaıma aaker çıka • 
ran İngilizlerin, uğrunda harp et
tikleri demokratlık rejimi ile de 
Girid ayvaıı araımda münasebet 
vardır. Ayvanm ucuz ve her ke -
aentn harci olmaamdan değil, ta • 
rihi ve önemli bir münasebet ı 
Demokratlık rejiminin ilk kurucu• 
au, eski Y unanistan'm me§hur ka
nuncuau, Solon olduğunu, elbette, 
bilirsiniz. Bunu unutmuı olsanız 
bile, insan bir tahısa borcu için 
hapsedileml!'Z, kaidesinin, demok • 
ratlık esaslan olarak, Solon'm kur
duğu kanun maddelerinin ·galiba
dördüncüaü olduğunu, bu madde 
bizim memleketimizde de tatbik 
edilmeğe baıladığı zaman, duy • 
mut ve hafızanız tazelenmit olsa 
gerektir. 

İki gemi arasındaki 
harp 90 dakika sürdü 
MontevideOi 10. a.a. - Burada tamirde 

babı mucibe u olarak, yeni geli .. 
nin ağzı ayva gibi güzel kokarsa, 
yeni ailenin &aadetine delalet eder. 
demit ve hakikatta ayvanm met· 
hur hassasını düşünmüı ise de, de
mokratlık tarihine girmek Cirid 
ayvası için bir §eref olmuştur. 

Girid ayvası pek de lezzetli bir bulunan Carnarvon - Caıtle muavin kru -
yemit olmadığı halde, Virjil gibi vazörünün kumandanı kap1an Hardy, cenubi 

atlantikte dilşman korsan eemisi ile yaP
tığı çarpışma hakkın.da Royter muhabirine 

demiştir ki : 

en büyük ıairlerin rağbetine ve 
İpokrat gibi en büyük hekimlerin 
teveccühünü görmüı olması da hep 
Solon'ın ona demokratlık kanun-

" Hareket, 90 dakika sürmüştür. Hare
ları arasında verdiği pi.yeden ileri 
gelmi§tir : Şairlerin bazı zaman _ ket, tam aüratle yap.rlan bir takiple başta~ 
larda en zalim otokratları bile ae- mışttr. Düşman, mütemadiyen muharebe -
ni. ederlerse de bunu ancak sanat den kaçınmıya çalışmış, nihayet bir duman 
göstermek için yaparlar, gönülleri bulutu arkasında kaybolmuştur. 
demokrattır. Hekimeler<> gelince; Carnarvon • Castle'deki hasar, çok ba-
onlarm mesleklerinde " §ahu ge - riz olmakla beraber, ekseriyeti itibariyle 
da ,, müsavi olduğundan hekimler sathidir ve kolayca tamir olunabilecek 
her devirde can ve gönülden de ... mahiyettedir. Düşman korsan romisi, ~üp
mokrat olmu§lardır. Biızans İmpa ... hesiz daha çok hasara u'1:ramışur. 
ratorlarmm meş.hur saray hekimi 

Amirallık dairesinin tebliğinin neşrin -ve bizim aktarlara adını bırakmış. 
olan Aktuarius bile { aktarm at- den evci ölü mikdarını bit.diremem. Yara
tardan geldiği zannedenlerin ku - lananlar hepsi hafif yaralıdır ve kayip, 
takları çınlasın ) ayvanın hekim • çarpışmanın şiddetli mahiyeti nazarı dik
likte faydalı hassalarını göklere kate alınırsa küçüktür. 
çıkarmıftı. Mürettebat, ingi.liz bahriyesinin en yük-

Demokratlık §erefi Girid ayva - sek ananelerine 13.yik bir surette hareket 
ıma kifi gelmiş olacak ki yem:İ§ • etmiştir. 
lerde vitaminler aranddığından .. Uruguvayhların göstermiıs olduğu hara
beri onun vitaminlerinden bir ha • retli kabulden ve birçok yardım teklif -
ber çrkmamı~tır. Şimdiki halde Gi- terinden pek ziyade mütehassisim. ,, 
rid ayvasr, yani bizim ayvalarnnız, 
komposto ve reçel kaynalmıya pek 
e!verİ§}İ, §Ürubu ile çocukların iıs -
halmi durdurmıya yarar bir ye • 
mittir ••• 

Carnarvon - Castele'deki gözükür hasar, 
bacanm sancak tarafında 12 rahne ve bir
çok obüs parçası izini taşıyan kaptan köp
rüsün.de büyük bir rahneyi ihtiva eyle -
mektedir. Gemi. kendi vasıtaları ile lima-

Japonlar, demokratlarm icadı na girmiştir. Yalnız iskele tarafına ha -
olan endüstri medeniyetinde pek 
ileriye gitmİ§ olmakla beTaber, on- fifce yatmıı bulunuyordu. 

lann arasında bir Solon, yahut bi.- fngiliz ticaret kruvazörü Castle, 
lpokrat çıktığını hiç bilmiyoruz. Montevideo'dan ayrılıyor 
Onun için kırmızı yanaklı ve gü -
zel kokulu japon ayvasmm otokrat 
veya ariıstokrat yemişi olmaktan 
çıktığına ihtimal verilemez. 

Montevideo; 10. a.a.. - Carnarvon. Cast 
le si1ihh inriliz ticaret kruvazörü saat 18 
den biraz evet limanrmııdan hareket ede -

Şu halde, bizim radyoda geçen tektir. Tamirat için liman makamatı tara. 
ak§am Ajansm verdiği haberler, fından kendisine verilmiş olan 72 saatlik 
biraz da, Girid ayva.siyle japon ay· mühlet o zaman bitecektir. 
vaıı arumda kavga demektir. Fa- Cenubi atlantik denizinde alman korsa
kat bu kavgada nazik ve yumu§ak niyle yapılan müsademe esnasında reminin 
Çin ayvası eziliyor • • • almı:t olduğu yaraların tamiri öileden son-

G. A. 

Almanya'daki İngiliz 
esirlerin elbise yol landı 

Londra, 10 a.a.. - Harbiye nazırı B. 
Eden Almanya'da bulunan ineiliz harp e
ıirlerine kııhk a:iyecek temin etmek için 
llzungelen tedbirlerin alındığını bildir -
miştir. 

ra bitecektir. 
Carnarvon vapurunun mürette'batı eeh -

rin her yerinde halk tarafından tezahüratla 
selimlanmakta ve gazeteler vapurun, kap
tanının ve mürettebahntn fotograflarını 

neşretmektedir. Geminin Uvarlsi lngiliz 

elçisiyle birlikte hariciye ve ha~iye na -
.z1rlar1na nezaket ziyaretleri yapmııtır. 

Montevideo'da hiçbir İngiliz 
gemisinde alman harp esiri yok 

Montevideo; 10. a.a. - (D. N. B.) : 
Uruguay hariciye nazrrı, gazetecilere 

B. Eden Avam kamarasında bir mebusa 
yaptığı beyanatta, Montevideo'da bulunan 

yazı ile verdiği cevapta demittir ki: 
hiçbir ingiliz gc1nisinde alman harp esiri 
bulunmadığını söylemiştir. 

Uç yüz millik Amerika emniyet mınta-

_, •...•••••.•••••..••.....•.....•.....•......•.•..............•..........••••.•••• ~ 

; AiLE SIGINAKLARI ~ 
Yukarda gÖr· 

düğünüz resim, 
Londra'nm kenar 
mahallelerind e n 
bir.inde, bir hava 
taarruzundan son 
ra almmıttır. Ev
ler doğrudan doğ 
ruya İsabetlerle 
yıkılmıı veya ya
kma düıen bom· 
baların aadme
ıinden hasar gör
mÜJl:Ür. Fakat bir 
de resmin alt ta
rafına (beyaz ok· 
la itaret edHen 
yere) bakınız • 
Burası evin çok 
yakmmda arsa ve 
ya bahçe vaziye· 
tinde bir yerdir. 

Anderson ti • 
pindeki aile sığı
nağı da buraya 
yapılmıttı~. Sığı· 
nağın üstü • lah
na yetiştirecek 
kadar - toprakla 
örtülmiit, altına 
da bir aile sığm
mı~tır. Anderson 
ıığınağr, evleri 
gördüğünüz ha
le getiren hava 
taarruzlarında hu 
sipere sığınanları 
bütün tehlikeler
den mükemmel bir surette koru muttur. 

İngiltere'de çok üstün 

evsafta muharebe 

tayyare 1 eri yapılıyor 
Londra, 10 a.a. - Daily Sketch'in 

havacılık muhabiri diyor ki: 

"İngiliz hava kuvetleri için ima! 
edilmekte bulunan 6 tip tayyare var· 
dır. İngiliz mütehassısları bu tayya
relerin Almanya'nın imal edebilece
ği tayyarelerin hepsinden üstün ola
cağına ve Spitfirelerle Wellington 
bombardıman tayyarelerinin ananesi
ni muhafaza edeceklerine kanidir. 
Bu tiplerden topla mücehhez avcı 
tayyarelerinden biri saatte 650 kilo
metre sürati kolaylıkla geçecek ka· 
bi!iyette ve alınanların bu sahada 
şimdiye kadar imal ettiklerinden çok 
yüksek evasftadır. Diğer bir avcı tay 
yare tipi de dehşet verici bir sürat· 
tedir. Bu tipteki avcı tayyarelerinin 
yüksek ateş kudreti oldlJ.iu gibi .Pi
lot ve mürettebatını muhafaza lçin 
ayrıca zırhları da vardır. Bombardı
man tayyarelerine gelince bunların 
hepsi zırhlıdır ve otomatik ve mi.ite· 
harrik taretleri ve müteaddit mitral· 
yözlcri vardır." 

Sovyeller Birliğinde olomobiller 
için benzin sahJı lahdid ediliyor 

Tashih 
8 iikk3.nun 94-0 tarihli gazetemizin dör

düncü sayfasında "Polis Enstitüsünde ve
rilen konferans .. başlıklı yazının 54 üncü 
satırı " ... röre bu hik3yelerin bedeviler -
den musevilere ... " şeklinde olacaktır. Ö· 
zür diler tashih ederiz. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Honolulu adasınm bütün 
güzelliği içinde geçen 

SEVDALILAR 
CENNETİ 

"P aria Soir" gazetesinin atk 
romanı müki.fatınr kazanan, 
sıcak memleketlerin mavi gök
leri altında cereyan eden bu 

filmi görünüz 

Baş Rollerde 

DANİELLE PAROLA 

JEAN MURAD 

(....__R _A_o_v_o_) 
TURKlYE 

(Radyo Dilüzyon Postalan) 
TURK1YE ANKARA 

Radyoau Radyoıu 

- Dalea Uzunluğu -
1648 m. 182 Kcı./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kc../ 20 Kw. T. A. P. 

19.47 m. 15195 Kes./ ZO Kw T. A. Q. 

ÇARŞANBA : il. XII. 1940 

8..00 Program ve memleket saat ayarı, 

8.03 Mü7.ik : Hafif proeram (Pl.), 

8.15 Ajans Haberleri. 
8.30 Müı~k programının devamı (Pl.) 
8.45/9.00 Ev kadını • Yemek listesi, 

12.30 Prorram ve memleket saat ayarı. 
12.33 Müzik : Şarkı ve semailer, 
1'2.50 Ajans Haberleri. 
13.0S Müzik : Şarkı ve türküler, 
13.Z0/14.00 Müzik: Radyo salon orkes1ra~t 

(Violonist Necip Aşkın idaresinde) 
1- Paul Lincke : Der Runxendor-ı 

fer, 
2- Jos. Strauss : Çılgın Vals, 
3- Ziehrer : Kadife ve İpek, 
4- İtalo Brancucci : Elvedt. Sey.ı 
gilim 1 
5- Er, Königshofer : Tirol Mel°"' 
diai. 

18.00 Program ve memleket saat ayan, 
18.03 Müzik : Konçerto (Pi.), 
18.30 Kon~ma ( Dış Politika Hi.diseleri), 
18.45 Çocuk Saati, 
19.15 Çocuklar için musiki (Pi.), 
19.30 Memleket saat ayarı ve Ajans H&• 

berleri, 
19.45 Müzik : Muhtelif şarkılar, 
20.15 Radyo Gazetesi, 
20.-45 Müzik : Fasıl Heyeti, 
21.10 Konuşma : ( Neslimizin Hayat vı 

aıhati ), 
21.25 Müzik : Koşma ve Semailer, 
21.45 Müzik : Riyaseticümhur Bandosu, 

(Şef : İhsan Künçer ) : 
1- Louis Ganne : Marş. 
2- Allan Mac Beth : Enterme77.0, 
3- Henri Hirchmann : Hemani'den 
parçalar, 

4- Michaelis : Türk devriye kolu, 

22.30 Memleket saat ayarı, Ajans Haber
Jeri; Ziraat, Esham - Tahvilit, Kam 
biyo - Nukut Borsası (Fiyat), 

. 22.45 Müzik : Cazbant (Pl.)
0 

23.25/23.30 Yarınki Prp~am ve Kapanı .. 

Almanların İdarwald 

vapuru nasıl yaralandı t 
Londra, 10 a.a. - Selahiyettar .baJı· 

'lf'C'indnntıennae teyıt eaııcııgıne 

göre, ingiliz kruvazörlerinden Dio
mede alman ticaret vapuru İdarwaldı 
yakalamıştır. İngiliz bahriyelileri,. 
mürettebatı tarafından ate~ verilmit 
İdarwald'a geçmişlerse de alman va
purunun batmasına mani olamamıı
lardır. Vapurun 45 kitilik mürette -
batı esir alınarak Diomede kruvazö
rüne nakledilmiştir. 

Cirid ayvasmm da. Solon'm ka· 
nunlannda yeri vardır: Celin olan 
kızlarrn, yeni hayatlarmrn ilk ge
cesinde etlerinin hazırladığı yatak 
odaama girerken bir tane Cirid 
ayvaaı yemelerini Solon, bir kaide 
olarak koymuftu. Büyük demokrat 
kanununun ayva maddesine " eı • 

11
- Almanlarm teahhütlerini yerine 

getirmiyerdt ingiliz harp esirlerine &İye -
cek vermiyecekleri anlaşılır anlaşılmaz 

Almanya'ya giyecek gönderdik. Şimdiye 

kadar 30 bin kaputla bir o kadar ünifor
ma ve bol mikdarda çamaşır sevkedild'i. 
Yeni ıevkiya1 yapılmak üzeredir." 

kasında harp esirleri tabmilinin mesele çı· Moskovai 10. a.a. - Sovyet Rusya'nın 
karıp çıkaramıyacağı ıualine de B. Guanl, ili iktisadi ıtlrası tarafından otomobil1er 

AYRICA: Tayyare ile ge -
len harp jurnalinde lngüi:z 
ticaret filosuna alman tay • 
yarelerinin saldırı§t. 

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

Aranıyor 
Oç, dört veya bet odalı eıyah 

bir ap.a1'tman aranıyor. Gazetemiz· 
de C adresine haber verilmesi. 

bunun hasmane bir hareket teşkil edemiye
ceii cevabını vermiştir. 

için benzin eatışını tahdit eden bir karar. ~ 
~••••• Telefon : 6294 name neıredilmi~tir. J 

1 STİKLAL KAHRAMANLAR! 
İsliklal~rini kahramanca koruyan 

milletlerin menkibesidir •••• 
Türkçe 

sözlü 
muazzam eser. Bu akşam 

saat 20 den itibaren HALK SiNEMASINDA 
- Mutabıkız.•, 

- O halde ıenden küçük bir ricada da bulunacağım. 
Margeret'i de bir ecnebi memlekete göndermek isti · 
yorum. Son zamanlarda her itime karıımıya başladı. 
İşitilmemiı ıey. İlle, doktordan ayrılma, diye tuttur· 
muı. Balajoviç, buraya taşındığı takdirde bu evde bir 
caniye oturmıyacakmıı. Gördün mü, bu kızın yediği 
haltı? Balajoviç'in geldiği akşamlar, sofraya oturmu
yor. Beni daima müşkül mevkide bırakıyor. Bazan, 
gözlerini devire, devire yüzüme bakıyor, tıpkı bir düı
man gibi. .. Bu kız da, başıma bir ihtilfilci olup çıktı. 

Haber aldığıma göre, ben burada yokken, kocan sık 
aık onun ziyaretine gelirmiş .• 

- Buraya mı? 

- Haberin yok muydu? Zannedersem, onu da aşıla· 

dı. 

- Kimi? 
- Kimden bahsettiğimi anlamıyor musun r 
- Bilmiyorum, Margeret'ten bahsediyorsun. Fakat, 

kocamın kızına gelip gittiğini biç bilmiyordum. 

- Sen, hala bu adamı müdafaa ediyorsun değil mi? 
Margeret, Parise gitmek istiyor. Birlikte götürürsen 
çok memnun olurum. Ne de olsa, bir genç kızı tek 
başına göndermiye içim razı olmuyor. Nasıl kabul e

diyor musun ? 

- Ben bir yere gitmiyorum ki. 
- Anlıyamadım? Biraz evci gitmiye razı olmuştun 

ya ? 
Gizella, titredi. Sonra yavaş, yavaş baıını salladı. 
- O çılgın, o aenei herifin uğruna kendini mahvet

mek mi istiyorsun ? 
- Onu, bu halde bırakıp gitmektense, mahvolmağa 

razıyım. 

- Hayret ı Elan o eski küçük budala olarak kal · 

dın ı 

- Öyle de kalacağım. Ben, bir defa birini seversem .. 
Ben, bir kere birine söz verirsem ... öleceğimi, ıürü
neceğimi bilsem, yine ondan vaz geçemem ... Verdi· 
ğim sözden cayamam , , • Jiayır, ben, bunu hisbir za· 

Yazan : MlHALY FOLDJ Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TOROMKUNEY -162-

man yapamam 1 
- Anlaşıldı. Sen kaybolmuş bir insansın. Artık seni 

kurtarmak imkıtnı kalmamı§ ••• 
- Pekalll mümkündür. Fakat, sen .•• sen ..• Hod· 

bin mahlük ..• Bunu istemiyorsun ••• Bunu arzu et· 
miyorsun t 

- Çıldırdın mı kız ? 1 
İnce kaşlarını çattı. Deli gibi fırlayıp, ko131"ak oda· 

dan çıkan kızkardeşinin arkasından baktı. Kendi ken
dine söylendi : 

- Zavallı Gizella ! Ne kadar geri ve ne kadar ba • 
sit düşünceli kalmış ... 

V. 
Gizella, bir hayli yalvardıktan ve göz yaşı döktük • 

ten sonra kocasını hapishanede ziyaret etmek müsaa· 
desini aldı. Hapishane müdürü, onun telSı ve endişe· 
sini görünce nihayet yumuşadı : 

- Merak etmeyiniz, Madam, dedi. Kocanız sağdır. 
Biraz sonra onu göreceksiniz. Kendisine hiçbir fena 
muamele yapılmamış olduğuna da itimat ediniz. Gerçi, 
bu gibi kimselerin dayaktan pestillerini çıkarmak IS
zım gelirse de, insani hislerimiz bizi bundan menetti. 

Gizella, bir gardiyan refakatinde hapishanenin ziya 
ret salonuna gitti. Bir iki dakika sonra, salonun öteki 
kapısından Vilmoş göründü. Üstü başı pejmürde ve 
perişan bir haldeydi. Sanki; rüyadaymış gibi yürüyor
du. Ayaklarını yavaı, yavaş kaldırıyor, sonra korka, 
korka rero bası:ı::ordu. Dizleri titrirordu, Elbisesinin 

bir hayli zamandanberi fırça yüzü görmediği daha ilk 
bakışta insanın gözüne çarpıyordu. Halinden, sonsuz 
bir yorgunluk ve bezginlik okunuyordu. Zavallı, za · 
vallı adam ! Boynunda kıravat yoktu. Gömleğinin a· 
çık yakasının altından, kirden paçavraya dönmüş fani
lası görünüyordu ... Ne feci bir manzaraydı bu ! Sa
kalları, bıyıkları uzamış, biribirine karışmıştı . . . O, 
eski mağrur ve müstehzi tavrından eser kalmamıştı .. 
Zavallı ne kadar da zayıflamıştı. Adeta bir çocuk gibi 
kalmıştı. Halinde, daima tekdir edilen, dayakla yıldı· 
rılan bir çocuğun korkaklığı vardı. Etrafına ürkek na 
zarlarla bakınıyordu. Alnı kırışık içindeydi ... Aman 
yarabbim, bir kadın kalbi, sevdiği bir erkeği bu halde 
görmeğe nasıl tahammül ederdi ? .. Fakat tahammül 
ediyordu. Gördüğü manzaradan hiç olmazsa düşüp ba· 
yılması ıazımdı. Hiçbir şey olmıyordu. Demek ki; in
sanların felaket ve istıraplara karşı tahammülleri hu
dutsuz derece büyükmüş .. Bu insanlar ne anlaşılmaz 
mahlOklardı. Neden böyle biribirlerine işkence yapı
yorlardı? 

Vilmoş, sağ kolunu yavaşca uzattı. Gizella'nın eli· 
ni hararetle yakaladı. 

- Niçin geldin? 
- Gördüğüne memnun olmadın mı? 
- Beni unut artık Gizella. Hepiniz unutunuz. 
Gizella, kacasına sokuldu: 
- Çocukların senin burada bulunduğundan haber

leri ıoktur. Onlara, ecnebi memlekete gittiğini Y4 

münasip gördüğün zaman avdet edeceğini söyledim. 
Sana, temiz elbise ve çamaşır getireceğim. Hapisane 
müdüriyle görüşeceğim, eğer, müsaade ederse, her 
gün de yemek getireceğim. Hiç üzülme. Bu vazi
yet uzun sürmiyecektir. Sen, masfunsun. Her halde 
bunu isbat edeceksin. 
Vilmoş, başını kaldırdı. Sabit bakışlarını karısının 

gözlerine dikti. Katiyetle cevap verdi: 
- Hayır, masum değilim. 
- Niçin? Ne yaptın? 
- Her halde iyi şeyler yapmadım. Yanlış düşün• 

düm. Normal yaşamadım. Ben, hasta bir adamını. 
Gizella, şaşkın bir halde kocasını tetkik ediyordu. 

Demek bu kadar zayıf ve dermansız olmasının sebe
bi hastalıktı. Acaba hastalığı neydi? İhtimal yatıp, 
kalktığı yer rutubetliydi. Bu da sıhatine dokunuyor
du. Merakla sordu: 

- Neren ağrıyor? 
- Hiç bir yerim. 
- O halde hastalığın nedir? 
Vilmoş, sağ eliyle kalbini ve kafasını gösterdi: 
- İşte, benim hastalığım buralarda. 
- Ne diyorsun. Anlıyamadım. 
- Şimdi burada düşünmek için bol bol vakit bulu-

yorum. Bugüne kadar gözlerim daima dışarıyı gör
düler. Şimdi içimi, içimdeki derdi görüyorum. Bugü· 
ne kadar, ruhsuz bir insan gibi yaşadım, zevk ve eğ
lence arzularımı nasıl tatmin edeceğimi ve beşeriyeti 
kurtarmak için neler yapmaklığım icabedeceğini dü
şündüm. İçimde korkunç bir uçurum var. Uçurumun 
dibinden durmadan haykıran iki canavarın tüyler ür
pertici sesi bütün ömrümce kulaklarımı tırmaladı. Bu 
iki canavarın isimlerini her halde sen de biliyorsun
dur. Çünkü; bunları bilmiyen, duymıyan ve onlardan 
iğrenmiyen insan yoktur. Şehvet ve hakimiyet ihti· 
rası. Kendi kendimden nefret ediyorum Gizella. Bü
tün hayatımda iki hissin tesiri altında sürüklendim. 
Şehvetimi tatmin etmek, hakimiyete kavuşmak için 
çırpındım. Zevkten mest olmağı ve mümkün olduğu 

-Sonu var-
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B. Vinston Çörçil dün 
beyanatta bulundu 

B. Adolf Hitler dün 
bir nutuk söyledi 

iki ııktan biri 
Fakat o zaman şöyle bir şey sorula

bilrdi: "Bütün bunlar kati mahiyette 
midir?,. Şüpe yok ki insan nazariye 

izalesi idi. Bu manialar mim vahde- ı müzün birinci dereceye çrkmasını ist4riın. 
timizi bozuyor ve mütemlekelerimi- Bunlar ımıazzam projelerd ır ve tatbikleri 
zi elim.izden alıyordu. Binaenaleyh büti.in mesai kuvetinin bir aray;ı gelme -
düstur §U idi: siyle kabildir. 

Şimal denizinde bir 
Alman bombardıman 

tayyaresi dü~ürüldü 
Londra; 10. a.a. - Hava ve dahili emni

J'eı nezaretleri tebliğ ediyor : 
Dün Öğleden sonra şimal denizinde av

cılarımız tarafrndan bir düşman bombar
dıman tayyaresı düşürülmüştür. 

Cenup sahilleri yakınında yapılan keşif 

uçuşlarından maada, dün gece düşmanın 
hiçbir hava faaliyeti kaydedilmemiştir. 

Bremen, Lorient ve 
Boulogne liman!arma 

yapılan hava akmlan 
Londra~ 10 a.a. - İngiliz hava nezare • 

tinin tebliği: Dün gece İngiliz bombardı -
man tayyareleri Bremen'de bir tayyare 
fabrikasını, Lorient deniz üssünü ve Bou -
logne limanını bombardıman etmişlerdir. 

Bu harekit esnasında bombardıman tay. 
yarelerimizden biri bir düşman avcı tay
yaresi düşürmüştür. Tayyarelerimizden bi
ri üssüne dönmemiş-tir. 

lngiltere'ye dün yapılan 

hava taarruzları 
Londra, 10 a.a. - İngiliz hava ve Dahi. 

1i Emniyet Nezaretlerinin tebliği: Gündüz 
münferit bazı düşman tayyareleri sahille
rimize yaklaşmışlar ve bazıları da Kent 
kontluğu üzerinde uçmuşlardır. Alınan ra
porlar iki bomba atıldığını az hasar vu -
kua geldiğini ve zay.iat olmadığım göster
mektedir. 

Garp ~ölündeki harekat 
muvaffakiyetle ilerliyor 

Kahire, 10 a.a. - Orta şark kuvetleri -
nin umumi karargahı taadından salı gtinü 
neşredilen tebliğ : 

Garp çölündeki harekat muvaffakiyet
Je devam etmektedir. Şimdiye kadar esir 

I a.lmanların adedi 4000 i geçmiştir. Orta 
aıklct tanklar iğtinam edilmiştir. 

Sudan'da: Gallabat mıntakasmda top
ı;umuzun müzaharetiyle keşif faaliyeti de
vam etmektedir. 

İngiliıı bava kuvctleri fena haça şart
ları altında diin Avlonya civarında keşif 

taarruzları yapmışlardır. Atılan bombalar 
rıhtıma isabet etmiştir. Bazı bomba grup. 
lan da liman civarındaki binalara düşmüş
tür. Düsman tayyare dafi bataryaları ateıı 

açnu$Sa da dü5man avcı tayyareleri görül
nıemiştir. 

ingiliz hava filolan da harekata 

geniş öl~üde iştirak ediyor 
Kahire; 10. a.a. - İngiliz hava kuvetleri 

•mumi karargahının dün akşamki tebliği : 
Garbt Çöl'de ordu ile srlu bir işbirliği 

7apm1s olan inıiliı tayyareleri bütiin gün 
düşman kıtaatını hırpalamxşlardır. Bu mü
temadi bombardımanlarla ve mitralyöz a
teşleriyle motörUi bir dü~man nakliye ko
luna ve düşman kxtaatına ağu zayiat ver
dirilmnştir. 

Kıtaatımız ilerlerken, taarruzt keşif ya· 
pan kollarımız muvaffakiyetli hareketler
de bulunmuşlardır. İki düşman avcı tayya
reAi düşürülmüştür. Düşman tayyare mey
danlarına hücumlar yapılmış, Eladem'de 
bir hanıar tamamen imha edilmis ve sair 
hasarlar ika olunmuştur. 

8/9 geceıi askeri harekata takviye teşkil 
etmek Uzere düşmanın muhtelif tayyare 
meydanlarma karıı hava bombardımanları 
icra edilmiıtir. 

Benina'ya, gilneşin batmasından fecre 
kadar, birbirini takip eden dalgalar halin
de pek dır taarruzlar icra edilmiştir. Bu 
hedef mıntakasma yirmi tondan fazla bom. 
ba atxlmıştxr. İlk tayyarelerin çıkarmış ol
duktan yangınlar, bütün gece ard.ıardına 

yapdan bombardımanlarla genişlemiş ve 
nihayette bütün tayyare meydanı alevler 
iç.inde kalmıştır. Siydi • Barrani, Sollum 
ve Bardia'ya da hücumlar yapılmıştır. 

Elen resmi tebliği 
Atlna; 10. a.a. - Dün akşam ne§redil -

miş olan 4-4 numaralı Yunan tebliği : 
Pazartesi ıünil muharebeler Yunan kx

talarr ic;ln muvaffakiyetle devam etmiş ve 
yeni ilerlemeler kaydedllmi§tlr. 

**"' 
Atine., 10 a.a. - Emniyeti umumiye ne-

zaretinin tebliği: 
Dün Yunanistan üzerine hJç bir akın 

yapılmamııtır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 10 a.a. - Resmi tebliğ: Elde et

tiği neticeler evelce kısmen bildirilen ve 
açık denizlerde harek!l.t yapan bir harp 
gemisi batırdığı vapurların 100.000 ton
dan fazla olduğunu bildirmektedir. Bir de
nizaltı ceman 14.500 tonilAtoluk sll!l.hlı i
ki düşman ticaret vapuru batırmıııtır. 

9 kflnunuevelde gece, Londra'ya bilhassa 
muva!faklyetıe yapılmıı;ı olan karşılık hü
cumlarından sonra fena hava dolayısiyle 
alman hava kuvetlerlnln faaliyeti 9 kiiııu
nuevel günü ve 10 kflnunuevel gecesi yal
nız muharebe keşiflerine inhisar etmlştlr. 

10 kAnunuevel gecesi bazı ingiliz tay -
yareler! işgal altında bulunan arazi ile şi
mali Almanya üzerine lnfUA.k ve yangın 
bombaları atmışlarsa da pek az binalarda 
haeara sebebiyet vermiılerdlr. Düşman, 

dün Uç tayyare kaybetmiştir. Bulllardan 
tklırl hava muharebeıı1llde1 Uçüncüııü de 

Mısır' da 

harekahn ilk safhası 
muvaff akiyetle 

neticelendi, diyor 
(Başı J. inci sayfada) 

Fransa'nın yıkılması, Akdeniz'de va
ziyetimizi ciddi surette tehlikeye 
koymuş ve bilhassa bizzat biz Ana
vatanda bir istila tehlikesine karşı 
koymak mecburiyetinde bulunurken, 
bir İtalyan istilasına karşı Mısır'ı 
müdafaa vazifesini fevkalade güçleş
tirmişti. 

Almanya 

her ihtimale 
karıı tamamen 

müsellahtır, diyor. 
(Başı 1. inci sayfada) 

hendlsleri, binlerce işçi, alman kuvetleri
nin üç başkumandanı Rayhmareşali Gö
ring, mareşal V on Brauchi tsch, büyük a -
mira! Dr. Raeder, alman iş cephesi şefi 

Dr.Ley, alman esliha ve mühimmat nazın 
Dr. Todt, alman orduları umumi kararga
hı şefi mareşal Keltel bulunmuşlardır. 

ile yaşamaz. Hatta dünya hakkındaki "Versailles'le mücadele". Reddedilen teklifler 
telakkiler de onu taıtmin edemez. O, İlk hezimetten sonra yapılan kon-

f rans bozguna Ve "':r...rsa'll uahe Bunda muvaffak olamayınca sil5.hlan 
ancak topragw ın ve sainin verdiği mah- e • rı; ı es m -desine karşı bir mücadele, kudretli tahdit teklifinde bulundum. Gülmekle mıı· 
sul ile, gıda maddeleriyle ve iptidai bir alman imparatorluğunun kalkın- kabele ettiler. Bazı nevi silahların tahdi • 
maddelerle yaşıyabilir. İnsan yalnız ması lehinde yükselen bir sesti. dini istedim. Muvafakat etmed!!er. Hava 
çalışmakla elde ettiğini yiyebilir. E- Bundan sonra tahakkuk ettirdikle- kuvelerinin harpten tamamen ihracını ile-
ğer toprak ona çok az yaşamak vası- rim hiç bir şey değil mi idi? ri sürdüm. Buna da yanaşmadılar. Ben iş. 
tal teml. d. orsa hayatı da fakir !erini yarım yapan bir adam deg" ilim. Ma-

arı n e ıy • Bunlar esas gayemzin tahakkuku 
B 

·· d l · l'kl · dem'ki memleketimi m[idafaa etmek icabo-
olur. u muca e e ve gergın ı erın idi. Bugün yaşadıgw ımız harbin birin-

k
. h k diyor. Bunu yenilmez bir taassupla yapa-

ilk sebebi, görülüyor ı arzın a sız ci sebebi budur. Karşımızdaki dün-
caiım. 

bir surette taksim edilmış olmasıdır. ya dahili vahdetimizi istemiyordu. hte harp halindeyiz. Buna mani olmalı: 
Hadiseler milletlerin umumı hayatın· Çünkü o dünya, bu kütleler hayati için, hatta kendi şerefimi tehlikeye ko -
da da, tok bir milletin dahilı hayatın- taleplerde bulunduktan sonra onla - yacak surette, her teşebbüste bulu_-ıdum. 
da nasıl cereyan ve inkı~at ecıerse, rın tahakkuk ettirilmesini de istiye- İngilizlere biribiri ardınca teklifler yap-

aynen öylece inkişaf eder. ceklerini biliyordu. Bunun içindir ki trm. Burada bir çok diploma.tlarla konu -
. ·11 . . . d . l 1 f ötekiler ikinci bir münster sulhu ad- şarak nihayet mantık kar--ı:;ımda soy·· ledık-

Bır mı etın ıçın e zengın er e a- dettikleri Versailles kanunlarını ida- " 
kirler arasındaki gerginligı hafiflete- t k . t d .

1 
!erimi kabul etmelerini rica ettim. Fakat 

cek tedbirler almak nasıl lazımsa mil- me e me. . ıs .e ı. er. . • Çörçil yedi senedenberi "ben harp iste -

l 1 
. h . d 

1 
d bı·rı· Buna ıkıncı hır sebep daha ılave rim" diye bağırıyor. İş.te şimdi o harbin.o 

et erın ayatınaa a on ar an • . .. 1 .1 . . _ . . etmek gerektır. Dunyanın uygunsuz naı olmuştur. 
n~~ her şeye sahıp ol~agı ıstem~sı ~e bir şekilde taksim edildiğini söyle- Ben milletlerin biribirleriyle çarpış -
dıgerıerıne hıç oır şey ı.nrakmamo.~ı ı . . A ·k · g·1· müşahit mak mecburiyetin<l.c kalmalarına mütees-.. . .k. mıştım. men an ve ın ı ız -Fakat B. Eden teşrinievelde orta 

şarkta mühim seyahatini yaptığı za
man, Nil kıyılarındaki İngiliz ve im
paratorluk ordusu kumandanı Sir 
Archibald Wavell'e yalnız daha bü
yük . bir emniyet hissi vermek için 
değil fakat taarruza geçmek imkanı
nı bahşetmek için insanca ve malze
mece kafi miktarda takviye varmış 
bulunuyordu. 

mumkun degıldır. l:su takdırde 1 ı 1 b h 1 h kk d arlak bir cümle sirim. Ben onları barıı,tırma'k. v.c bera.beT• 
k d h 

. k er u a a ın a p . . . 
kışlarla. karşılıyan alman işçilerine bir nu- şı var ır: ya bu er şeye maıı mem· b 1 1 d k. d d "İki tür ce ıyılık yapmalarını temin ettirmek is.tel"" 
tuk söylemiştir. leket aklı selım ve husnü niyetle ha- 1 .~ m·uılş ar ırd ı OV a şul ulr: 1" dim. Fakat mademki bu ~fendilcr nasyo -

Nazır Dr. Göbbelıı'in ve Berlin şehri 
Gauleither'nin kısa. hitabelerinl müteakip, 
Fllhrer, kendisini bUyUk tezahürle ve al -

u mı et var ır. arı o an ar, varı o • 1 1. . . 
reket ederek dostça anlaşmayı kabul İ . . 'k 

1 1 na sosya ıst devletını ortadan kaldırmak. 
Hitler'in nutku mıyanlar ngılızler, Amerı a ı ar ve ı ·ı1 · · · h'l~' · k eder, yaııut sefalet ve felaket içinde " . w . aman mı eıtını ın ı cu ettırnıe ve par -

Führer'in nutkunun ga;ı,Ti resmi metni b l b h kk 1 1 Fransızlar, varlıklıdır. Dıgerlerı var- çalamak gayelerini harp gayeleri arıısır:ıa 
ııudur: Bu unan ır gun . a d ınbı .. z

1
or alda ~r. lıksızdır. Bir şeyi olmıyan bir şey al- koymuşlardrr. O halde yakında bir sürıp-

u bır memle.1:<et ıçın e oy e o ugu k · · ı 1 kl ·· · · · · "- Alman vatandaşlarım, alman işçile- . ' . .. . mıyaca tır . ., rıze naı o aca arını soylıyebıhrıın. Bu 
gıbı mılletler arasında da boyledır. ·· · d · k. · · rim, . • .. Ben, bütün hayatımca varlıksız bir surprız zanne erım ı şımdıden başl~ 

Ben şimdi çok nA.dir olarak söz söylü _ Dahılde, \;ıu davaları halletmek bu- . ld 1 k 1 . . .. tır. 
Yunan - ltalyan harbi 

bCl§layınca ... 

. . . ınsan o um ve var ı sız ar ıçın mu-
yorum. Çünkü evel!I. konuşmak için çok az yük işini ele aldım ve zengınlık ıle d l d. n· w 1 . . b kk . ca e e e ıyorum. ıger erının a ı-

Fakat bu esnada, İtalya'nın Yuna
nistan'a tecavüzü üzerine, toprakla -
rının kahramanca müdafaasında yu
nan ordusuna yardım için hava ku
vetlerimizden büyük bir kısmının 
Mısır'dan buraya göndermek lüzumu 
hasıl oldu. Avam Kamarasının bildi
ği veçhile, yunan zaferinde ingi liz 
hava kuvetlerinin oynadığı rol fevka
lade mühim olmuştur. Kendilerine 
yapmış olduğumuz yardımdan dola
yı, elenler kıralından ve yunan hü
kümetinden hararetli minnettarlık 
mesajları aldık. 

vakttm vardır, saniyen bu sıralarda iş gör- büyıik sefalet arasındakı muazzam b.lh - b tt"kl · 
meği lalurdı söyleme"'e tercih ediyorum. k d ld k · · h k · kl nı ı assa yagma ve gas e ı erı .. çu uru o urma ıçın er esın a ı 1 ·· · d k. hakl h' b. 

Ş d Ü d l 1 t t d 
şey er uzerın e ı arını ıç ır va-

u an a, m ca e en n am ora asın a selimine ve idrakine hitap ettim. Ma- kı·t tanım yacag- B. d 1 • ı 
bulunuyoruz.Bu mücadelede şu ve bu mem- . . . . • ı ım. ız en a ınan ar 
leketin zaferi bahis mevzuu değildir. Bu- ~afıh b~unu. ya~a_rk;n, ~.u g~bı ınk.ıl;p- için ise, bu hakkı hiç bir suretle tanı
giin, hakikatte karşı karşıya gelen iki el- arın ır gun ıçın e vucu e getırı e- mıyacağım. 
hanın milcftdelesl mevzuu bahistir. Size, miyeceğini ve böyle bir hal suretine 
vaktim müsaade ettiği derecede. bu kavga- cebir ve şiddetle varmaktan ise biri
me en derin sebeplerini hllliisatan bildire- birinden ayrı muhtelif sınıfları, aklı 
ceğlm. Tetkik ve mütalea edeceğim nok. selim ve izanla yavaş yavaş biribirine 
talar yalnız Avrupa'nın garbını ala.kadar yaklaştırmanın daha iyi olacağını da 

Demokratik hüriyet 

eden meseleler olacaktır. Burada bahis göz önünde tutuyordum. 

Fakat bir kere de bu zenginlerin ha
yatını tetkik etmek enteresan bir ha· 
reket olur. Bu, İngiliz - Fransız dün
yasında mevcut olduğu iddia olunan 
demokrasidir. Lakin hakikatte o alem-

Taarruz bCl§lıyor 
Hava kuvetlerimizin muvakkaten 

ciddi bir surette azalması, pişirilmiş 
olan taarruz planının tatbik mevkii
ne konmasını az çok geciktirmiştir 
ve Mısır'daki hava kuvetlerimiz, ye
niden ancak bu ay başında bir iler· 
leme hareketine lüzumlu yardımı ve
rebilecek bir hale gelmittir. 

Bunun neticesi olarak 7 kanunue -
vel gecesi, Nil ordusundan Sir Nait
land Wilson kumandasında ingiliz, 
imparatorluk kıtalarını ve bir hür 
fransız kuvetleri müfrezesini havi 
kuvetli müfrezeler italyanların, bun
dan üç ay evel Mısır hududundan 
tecavüzlerindenberi tahkim etmiş ol
dukları mevzilere doğru ileri atıl
mışlardır. 

Çölde bir hamlede 120 kilometre 
ilerlemenin, büyük kuvetler kulla
nıldığı zaman, hiç bir suretle tesa
düflerden ve ihtilatlardan ari bir ha
reket teşkil etmediği nazarı itibare 
alınmalıdır. Bu uzun ve seri yaklaş
manın muvaffakiyetle başarılmış ol
masını, ingiliz hükümeti memnuni
yetle haber almıştır. (Alkışlar). 

Dün 9 kanunuevel sabahı, kuvetle
rimiz, sahilde Sidi-Barrani'den çöl 
dahiline kadar geniş bir cephe üze
rinde birçok noktada düşmanla tema
sa gelmişlerdir. Sidi-Barrani'nin ce
nubuna doğru İtalyan merkez bölge
sinde bir mevzie karşı hücuma kal
kılmıştır. Hücum edilen ve aşılan bi
rinci müdafaa mıntakasında, 500 esir 
ve bir 'miktar harp malzemesi elimi
ze geçmiştir. Bu mevzie kumanda e
den italyan generali ölmüş ve ku -
mandan muavini esir edilmiştir. Ay
nı gün biraz sonra, sahile daha yakın 
bir mahalde daha mühim bir kuvetli 
ikinci mevzide de yeni bir ilerleme 
yapılmış ve burada da esirler ve harp 
malzemesi alınmıştır. Başka ingiliz 
kuvetleri de Sidi-Barrani ile Buk
buk arasında sahile varmışlar ve bu
rada esirler ve nakliye malzemeleri 
elde etmitlerdir. 

Harekatın ilk safhası 
muvallakiyetle neticelendi 

Halen yapılmakta olan büyük ha
rekatın şümulü ve neticesi lı4lkkında 
tahminlerde bulurunıya teşebbUs için 

tayyare da!l bataryaları ate§lyle dti§Urtll
mtişttir. Londra'ya karııı yapıle.n biiyük hü
cuma lştırAk eden alman tayyarelerlnden 
üçü üslerine dönmemiştir. 

İtalyan resmi tebliği 

mevzuu olan başlıca memleketler, Alman
ya, İngiltere, İtalya ve Fransadır ki bun
lar harpte karşı karşıya gelen memleket
lerin özlerini teşkil etmektedir. Bu m111et
lerin esas istınııtgAhlarını karşılaştırırsam 
şu neticeye varırım: 

Bu dünyanın 40 milyon kilometre mu
rabbalık bir kısmında 46 milyon ingiliz 
h!l.kim bulunmaktadır. 37 milyon fransız 
da 10 milyon kilometre murabbalık büyük 
bir kısma hükmetmektedir. 40 milyon ltal
yan lııe ancak yarım milyon kilometre 
murabbalık kabill istifade araziye sahip 
bulunuyor. 85 milyon !amana gelince, bun
lar 600.000 kilometre mura.bbalık bir saha 
Uzerlnde yaşamak ve geçinmek lmk~arı
nı bulmak mecburiyetinde kalıyorlar. 

ltalya ve Almanya'nın 
vaziyetleri 

Fakat bu dünya AllA.h tarafından bu -
gUn mevcut oldu.ctu oekllde taksim ed!Jmıo 
değlldl. Bu taksim bizzat insanlar tara
fından ve bilhassa son Uç asır zarfında ya
pılmıştır. Yani öyle bir devrede yapılmış
tır ki, bizim alman milletimiz o esnada, 
30 sene muharebelerinin sonunda Munster 
muahedesiyle dahilen kudretsiz ve parça • 
lanmış bir hale gelmiş bulunuyordu. Al
manya yiizlerce kUçUk hükümete ayrıl
mıııtı ve bu sebepledir ki bitkin milletimiz 
bütün kuvetini münhasıran dahilde sartet
mek mecburiyetinde kalmıştır. 1,şte bahs
ettiğim dünya taksimi tam böyle bir za -
manda ve son 300 sene zarfında vaki ol • 
muştut. Fakat bu taksim ttllA.fnamelerle 
değil yalnız kuvetıe yapılmıştır. Esasen 
İngiltere muazzam imparatorluğunu mün
hasıran kuvete istinaden kurmuştur. Bu 
taksimden hiç bir hisse almıyan ikinci bir 
millet de aynen, alman milletinin geçirdiği 
devirleri yaşamış olan ttalyan milletidlr. 
Filhakika ltalyan milleti de bütün kuve
tini dahilde karde§ mücadelelerinde tüket
miştir. Bu yüzden Akdenizde hakkt olan 
mevkU almak ı:ıöyl edur~un. haiz olduğu 
mevkU bile muha!aza edememi~tir. İşte 
bu suretıedlr ki bu iki kuveUt millet haki
ki kıymetleriyle hiç de mütenasip olmıye.n 
vaziyetlerde ya.şamağa mecbur kalıyorlar
dı. 

vakit henüz çok erkendir. Fakat her
halde, ilk safhanın muvaffakiyetle 
neticelendiğini söyliyebiliriz. 

Ak.deniz ingiliz filosu ve ingi1iz 
hava kuvetleri, bittabi ordu ile işbir
liği yapmışlardır. İngiliz harp gemi
leri, muharebe mıntakasındaki muh
telif sahil mevzilerini, ezcümle Mak
tila ve Sidi-Barrani'yi bombardıman 
etmişlerdir. 

Hava harekatı hakkında bazı tafsi
lat gelmiştir. 8 kanunuevelde bombar 
dıman tayyarelerimiz, Bingazi tay -
yare meydanına hücum yapmış ve 
hangarlara ve tayyare üslerine takri· 
ben 25 ton bomba atmışlardır. Aynı 
gece, sabah harekatına bir mukaddi-

Roma, ıo a.a. - 186 numaralı tebliğ: me olmak üzere, italyan ileri tayya
Yunan cephesinde dil§man tarafından sol re meydanları üzerine hava hfrcum
cenahımıza ve Osum mıntak8$ında yapı - ları yapılmış ve dün bütün gün boım
lan hücumlar ptiskUrttllm!l.ştUr. Mukabil bardıman tayyarelerimiz, durmadan 
taarruzumuzla d!l.şman kuvetleri geri ıı.tı- ileri italyan tayyare meydanlarını 
larak ağır zayiata uğratılmıştır. izaç etmişlerdir. Avcı tayyarelerimiz 

Bu cephenin sair kısımlarında kıtaatı- ise, düşman kıtalarına ve motörlü 
roız yeni mevzilerini tahkim etmişlerdir. nakliye kollarına alçaktan mitralyöz

Alpln taburların başında bulunan albay le hücum ederek mahsüs kayıplar 
Psaro harp meydanında ölmüştür. verdirmişlerdir. (Alkışlar). 

Şimali A!rlka'da dört düşman tayyare- Muhakkak ki pek yakında, başka 
si düşUrülmUştUr. malUmat alacağız." 

Hattı UstUva Afrlkasında, Teeenel mın- B. Churchill beyanatını bitirdi-
takasında bir lnglllz subayının kumanda- ği zaman hararetle alkı.şlanmıştır. 
sında bulunan bir düşman müfrezesi bir B. Clıurchill'den, ingiliz ku"letle
yarma hareketine teşebbüs etmiştir. Dliş - rinin sahile varmış olduklarını söy
man teı:ıhls edilmiş ve yarım bölük aske - lemekle Sidi-Barrani'deki italyanla
rln müdahalesiyle hücum akamete uğra - rın irtibatı kesilmiş olduğunu mu 
tılmıştır. Kumandanı ölen düşman milfre- bildirmek istemiş bulunduğu sorul
zesi ağır zayiat vererek hemen çekilmiş- muştur. B. Churchill, şu cevabı ver
tir. Bir italyan subayı ile birkaç er yara - miştir: 
lanmıştır. "- Kullandığım dikkatle tartılmı~ 

Düşmanın Assab'a ve Cibutl demlryo • 1 cümlelere herhangi bir 'ey ilave et
luna tevcih ettıtıı akınlar eheınil~W Jıasar menin doğru e>lmıyacağını .zannedi-
yukua ıotırememııtıı. !Y}:>fUDl.,. 

Yaşamak hakkı 

Y k h kk • b" haktır de hüküm süren sermayedir. Yani 
aşama a ı, umumı ır 

ve herkese aittir. Bir tek milletin muazzam servetlere sahip ancak bir-
kendisinde her şeye malik olmak hak- kaç yüz kişi, devlet bünyesinin arz-

ettiği garabet dolayısiyle az çok hür 
kını görmesi ve "sizlerin yaşıyabilme· ve müstakil sayılabilirler. Bu dün -
nize müsaade bahşediyoruz,, demesi yada şöyle denilmektedir: 
de imkansızdır. Hakikaten sosyalist 
her nizam, sadaka dağıtılmaması, fa
kat adalet talebi hakkını yeniden te
sis olunması için elinden geleni yap
mak mecburiyetindedir. Bahis mev
zuu olan şey, bu dünyanın paylaşıl
masında ancak pek ufak hisse almış 
olanları sadaka almaları değil, fakat 
normal ve sosyal hayatta 'insanların 
kendi haklarından istifade ettikleri 
gibi, milletlerin de haklarına sahip ol· 
malarıdır. Yaşamak hakkı, esas pren· 
sip olan hak talebidir. Yaşamak hak
kı, hayatın yegane baisi olan toprağı 
istemek hakkıdır. Milletler, hatta in
sandan kurban vermenin bir milletin 
sistematik bir surette ölmesinden da
ha ehven olduğunu göz önünde tuta
rak, başkalarının fena niyetleri arala
rındaki münasebetleri bozmak vaziye
tine geldiği zaım.n, işte bu hak için 
çarpışmışlar dır. 

"Biz burada hüriyete sahibiz.,, Bu
rada hüriyet kelimesinin manası iktısa 
di hüriyettir. Bu tabirle de sermayeyi 
serveti istedikleri gibi toplayıp sar
fetmekte devlet veya millet tarafından 
bir kontrola tabi olmadıklarını kas
detmektedirler. İşte onların hüriye
ti.,, 

Bundan sonra İngiliz - Fransız hayat 
ve maişetini mevzuubahll! eden Hltıer, bu
rada emir altındaki matbuatla .sermaye
nin ha.kim olduğunu ve memleketlerin zen
ginliğine mukabil halk kiltleleri arasında 
bUyUk sefaletler mevcut bulunduğunu kay
dettikten sonra kapitalist demokrasisinin 
"millet iktısada ve iktısat sermayeye hiz
met etmekle mükelleftir., tarzındaki pren
sipinl tamamlyle tersine çevirmek icap et
tiğini söylemiştir. Çi1Dkü hakikatte ser -
maye iktısada ve lktısat da mllllyete hJz -
met etmek mecburiyetindedir. Bu arada 
bazan yüzde yüz altmıoı geçen dividantla.
rı ortadan kaldırmak ve l!ermaye hizmet
lerini Azamı yüzde altı gibi bir dividantla 
mUkUatlandırmak pek doğru blr hareket 
olur. Halbuki Almanya'da buna benzer biç 
bir 11eye teeadut edilemez. Demek kl bu -
gün yekdiğertne zıt iki clhe.n karşıl!!§mak
tadır. Diğer tara!tan kendisinde altın mev-
cut olmadığı için Almanya diğer memle -
ketler gibi altın mikyası esasın& da bel 
bağlamamış, yalnız kendi işçilerinin ve 
kendi ilim adamlarının mesaisini esas it
tlhıu eylemiştir. Bu sebeple herkesin ça
tııımasına dayanan mark değişmiyen kıy -
metini muhafaza edebilmlııtir. 

Biribirine muhalif iki alem 

Nasyonal - sosyalist inkılabımızla 
1933 de iki talep ileri sürdü. Bu ta
leplerin birincisi, alman milletnin ha
yati isteklerini tahakkuk ettirmek için 
bütün kuvetleri birlik olmadan sefer
ber etmek mümkün olmadığı kararı 
üzerinde bütün milletin birlik olması 
idi. Milletimiz, o zaman, mahvolmak 
arifesinde bulunuyordu. Ekonomimiz, 
tam bir inhilal karşısındaydı. Bu se
beplerden dolayı milli birlik alman 
milletinin tam kuvetini eve!§. bir ni
zam altına almak için lüzumlu şartı 
teşkil ediyordu. Ta ki bizzat alman 
milleti bu kuvetinin büyüklüğünü an- Bu hallerin neticesi olaraktır ki sekiz 
lası b 'l"h . 'dokuz ııene eve! bir hayal addolunabllen 
. n v: ı a are memleketın hayatt 
ısteklerıni yerine getirebilsin. bir mesele hakikat şekline gelmiş ve bir 

iş diğer iai ihdaıı etmek suretiyle yedi mll-

M illi birliği elde etmek ifin... yon iıısizin çah§maııı temin olunmuş ve 
talep fıkdanından dolayı ağır çalışan attı 

B~ milli.birliği elde etmek için ak- milyon amele de sUratlerinl arttırmışlar
lıselıme hıtap ettıim. Her iki taraf- dır. Vakıa harbin daha ta. başlangıcında 
tar: on beş sene üzerime iftiralar 

1 

erzak vesikaları dağıtılması almanları bl
yagdırdılar. Bir taraf, "sen bizi ya- rıu mutehayyir etmiştir. Fakat hunun se
ni .. yüksek sınıfa mensup olan zeki ve bebl tevziat hususunda müsavatı temln et
~u..111tazları ötekilerin mertebe ve se- mekten başka bir şey değildir. HAH hazır
vıye~ine in?irmek istiyorsun" diye- da alman ekonomisi garp devletleri eko. 
rek ıtap edıyordu. Bunları ikna et_ nomlslnden bambaşka bir şeydir. İktısadt 
mek mürnıkün değildi. Bugün bile ka- sahalardaki fut kararlar gayet geniş bir 
naat getirmiyen kimseler vardır. Fa- o.lsbette temsil edilmekte olan halk kütıe
kat milletimizde ikilik olmanın al_ lerlne verilml_gtir. 
~a~ milletinin mahvini intaç edece
gını anlıyanlar çok fazladır. İkinci 
i>ir taraf da benimle mücadele edi
yordu. Bunlar diyorlardı ki, "sınıf .. 
larımızın ne demek olduğunu biliyo
ruz. İnsanlar gördükleri terbiyenin 
mahsuliidür ve maalesef bu terbiye 
hemen hemen doğduktan az sonra 
başlar. Herkes, verilen terbiyenin 
yaptığı gibi kalmak ve o terbiyeyi 
muhafaza etmek ister." 

. 3, 4 veya beş asırda yapılan bir şe· 
yın 2, 3 veya dört sene içinde orta
dan kaldırılamıyacağını biliyorum. 
Kati netice veren şey, bunların orta
dan kaldırılması için tedbir alınmış 
olmasıdır. Esaslı olan ~eyi anladık: 

Alman milletini yükseltmek isıti -
yordu isek alman milletinin birliği
ni doğurmaklığımı~ lazımdı. Rakip
lerimizin hepsi buna muhalefet etti
ği için, bunun doğru yol olduğuna 
inandık. Milli birliği temin etmek 
ilk vazife idi ve bunu derece derece 
tamamladık. 

Bu sııretledir ki alman tarihinde ilk de-
fa olarak birinci 11nıf yüksek mevkileri 
halk arasından yetişmiş insanlar tarafın

den i§gal edilen bir devlet karşısrnda bu
lunuyoruz. Bizzat kendim bunun birinci 
misaliyim. Karşı cephemizde ise servet 
için, §ahsi ihtiras için mücadele eden bir 
alem mevouttur. Bizden temamen ayrı o
lan bu a.Jem, dünya tahakkümünü altuna 
istinat ederek takip etmektedir. Bu iki 
ıilemden birinin yıkılması icabeder. Çün
kü bize muhalif olan alem. alman siste . 
minin kendi milletine tatbik edilmesinden 
korkmakta ve yahudi yardımına dayarunı
ya çalışarak buna mani olm1ya uğraş.mak
ta.dır. 

Ben böyle olacağım evelden düşünmüş 
olduğum iç.in bizi ihata edenlere el uzata
l"llk yalnız almanların birleşmelerine mü -
saade edilmesini ve yalnr:ı onhrdarı Zd.P
tolunan ıe1lerin kendilerine ia<ie edilme -
Bini talebetmiştim. Katiyen silahhnrnak ar
zusunda deiildim. Çünkü sillhlanmak ta-
savvur edilemiyecek dereced~ tıüyü' .. nis. 
bette mesaiyi hedere.der. Halb.ı"i h::ı. al -

V ersailleı'le mücalele man m.csai kuvetini başka pr•,jel ~r ıığr.ın-

l 

da kullanmak istiyordum. Ben al~a.n mil-
l'rogramımızın ikinci noktası V er- lttlni ıııen.ıin etmek n A.l:ınanya.'11 gilı:el

sailles'da ıfıah11t tde~ maniaların ı.,tirmek hrram.d& bi1' adamrm. Kült.ilri: -

Almanya her ihtimale karfı 
tamamen müsellah 

bulunuyor 
Biz şimdi her ihtimale karşı tamamea 

müsellah bulunuyoruz. İngiltere isteditl
ni yapabilir. Yediği darbelerin Iruveti hor 
hafta artacakıtır. Ve eğer Avrupa kıtas:r • 
tım her h~ngi bir tara.tına asker ihraç ede
cek olurlarsa bizi k:arşılannda bulacakla~ 
dır. Ben hava harbini istemiyorum. Fakat 
onu kabul ediyoruz ve sonuna kad:ar yapa.
cağız. Pol<>nya harbi eımasrnda hava har .. 
bini tatıbik ettirın.cd'iın. Gece hücıımlarr 

yaptırmadım. Çünkü geceler! iyi nişan .al
mak kabil olmadrğım biliyor ve ancak harp 
noktai nazarından mühim olan hedeflere 
taarruz etmek, kadınlar ve çocuklarla do
ğil askerlerle harbetmek İ<<tiyonıın. Fakat 
büyük sevkulceyş üstadı Çörç il kafasına 

sonuna kadar gitmek şartiyle billıassa ge. 
c.c tatbik edilen hava harbini koydu. Btı 

usulden vazgeçeceklerini ümit ederek Uç 
a:y bekledim. Fab t dü'lmanlanm.a zarar 
vermemek için kendi mi11otimi ezdiremez,.. 
dim. İşte hava harbli yıkılmaz bir azim ilo 
en mükemmel vesait ve en yüksek c~a -
retlerle sırf bundan dolayr başlamıştxr ff 
bütün şiddetiyle devam edecektir." 

Anlaşma zamanı geldiği vakit 
Bundan sonra Hitler sözüne şu sureotle 

devam etmiştir : 
"- Anla_şma zamanı geldiği vakit bi -

zim kararımız hakim olacaktır. Biz, daha. 
geçen senenin ~onbaharında taarruz ede • 
rek neticeyi el<le edebilirdik. Fakat böyl• 
şeylerde ihtiyatlı hareket etmek ve fert
lerimizin hayatını muhafaza için azami 
surette te<lbirli buhınmak adetimdir. Biz 
şeref neticeleri değil, askeri neticeleri el
de etmek emelindeyiz. Bütün dünya bil • 
melidir ki, vaz~yet her ne olııraa olsun Al
manya bu işten galip çı'ka~aktır. Ben bat
ladığım bir işi mağlUbiyetle durdurur a -
damlardan de,(tlllm. Bizim 10.gatlmlzde te1-
lim olmak kelimesi mevcut değildir. Ben 
harp istemiyorum, fakat bana cebren ka
bul ettirilm·ş rılan harbi benim ve alınan 
mllletınin son nefesimize kadar idame 
ettireceğim." 

Bundan sonra Hitler alman m1lletine, 
alman işçisine, alman köylüsüne ve alman 
kadmlarına teşekkür etmiş, bu mücadele
nin bilhassa bir tstikbal mücadelesi oldu
iunu ve alınanların bütün ihti~lann:ı ye
rine koyacak bir neticeye varmak için harp 
ettiklerini söylem•iş ve bütün dünya mil ~ 
Jetlerine misal teşkıil edecek bir içtimai 
devlet kurmak arzusunda olduğunu ilav• 
etmiştir. 

Hitler sözlerine şu suretle nihayet 
vermiştıir : 

"- Harp bittiği vakit Almanya'da bü
yük ıbir iş başlıyacıak ve alman milleti top 
imalatmı keserek milyonlarca adam için 
inşaata başhyacalctrr. İşte o vakit dünya 
sermayenin mi, siyin mi daha kuvetli ol. 
duğunu görecektir. Ve bu mesai büyük al
man şairinin tahayyül ettiği büyük alman 
imparatorluğunu vücuda getirecelctir." 

Nutuk tecavüzi değil, tedafüi 
mahiyette 

Londn, 10 a.a. - Royter'in diplomatik 
muhabiri H i tler'in nutkunu tefsiren di -
!YOr ki: N'lltkun umumi i.is1Ubu, mutat hi • 
lafına mütecavizane değil, tedafüi bir ma
hiyet arzetme.ktedir. Bu defa daha az to
fahür görünmektedir. Nutkun en garip ta
rafı. daha 7.iyade n·tabet bakım.ntlan oi -
mak iırere iki feci ihtimali derp:ş eden kı
sımdır. Birinci ihtimal bir magi.lbiyet ih
timali, ikincisi ise İngilt ere'nin kıtaya 
karşı bir istila hareketine kalkışmasıdır. 
Hitler, mağlubiyetin yalnız nazi rejiminin 
değil, bütün alman milletinin harabisini in
taç edeceğini söylem iştir. Bu suretle nazi 
ekseriyetinin tereddüt edec eğ~ bir farkın 
mevcud·yet n' kabul e tım.,>t'-. İn~;lt:re . 
nin Avrupa kıta!!ına geçmeııl ihtimaline 11:e
lince, insaııın bunu ııa. ı ng ıte e'.ıin isti -
lası ve yok edilmesi ar~sın<lakı m::sııfeyi 

görmemesi imkansızdır. 

Nutkun, Almanya ile İtalya, Japonya 
ve Sovyet Rusya arasındaki münasebetler
den hiç bahsetmemesi şayanı hayrettir. 

Kay-de değer diğer bir nokta da nutku 
dinliyen meşhur şahsiyetler arasmda 
Hess'in adın:n bulıı•ım:ınıJs•1tr. F .. Jh;kika 
:Munlch bombardımıı.nındanberl He.ss'ten 
bahsedi ldıı:i ı~itilıneme ... ,etlır. Malu:r.J~;r 

ki o gtin Hess, Münich'in meşhur biraha -
nesinde Hitlor namına bir nutuk iradet • 
mlıti. 
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Arnavutluk'ta 

Elen kıtaları 
1 Ölümü münasebetiyle : 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt.. ------- Ü L K Ü 
OKULLAR 

ilerlemeğe 

devam ediyor 
( Başı I incı sayfada ) 

dcdilmişrir. 

Emektar bir arkeoloji alimimiz 

T odoraki Makridi 
1872-1940 

htanbul mUzelerinl.e 30 seneden fazla 
çalıııarak muhtelit !htıs88 vazifelerinde 
bulunan ve arkeoloji edebiyatında "~1ak· 
rldl Bey,. imzası ile tanınnn emektar Ali· 
mlml:ı: İstanbul'da Amerikan hastane-

----------------

Halkevleri ve Halk 
Odaları dergisi 

Birincikinun sayısı ~ıkh 

---- Elbiıe alınacak -- Ankara Sanat Okulu Müdürlüğlindcn : -
lan 
ide 

: Okulumua talebelri için alınacak o 
: aşağıda yazılı giyim levazrmı iki part 
_ ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuş 

: Taliplerin prtname ve nlimunelcrini 
tur. 
gör--: mek llzere her gün okul müdürlüğüne ve 

: <!lksiltmeyc gireceklerin de aşağıdaki temı -
- Namık Kemal'in doğumunun yti- : natlariyle kanunun icabettirdiği belgcl 
: zUncU yılına tesadll.f ettiğinden : birlikte eksiltme gÜnü olan 17/12/ 940 

erle --
ta • 

: ÜLKÜ"nün son sayısında baıılıca : rihine müsadif salı günü saat 14 te oku 
yazılar ona tahsis olunmuş ve dergi sağışmanlığmda toplanacak olan alım 

llar 
sa -

: aııağıdakl mUnderccatıa neşredllml§- : tım komisyonuna müracaatları. (8305) 
- tir: : Cinsi Mikdarı Tutarı Temi 

:il AtatUrk va Namık Kemal: Ke- : Palto SO adet 650 
natı 

Şiddetli hücumlardan sonra, 
ita/yanlar çok mühim tepelerden sinde hayata gözlerini yumdu. 

MeskQkft.t mütehassısı Doktor l\Iakrldl 
püskürtüldüler P8.§anın oğlu olan Makrtdl'nln hayatı :ts-

Atlna; 10. a.a. - Söz ıöylemele ıcll - tanbul mUzelerinin ve yakın şark hafrlya
hiyettar Yunan memuru ıu beyanatta bu- 1 tının tarihçesi ile sıkı ınkıya bnğlıdır. 'Us
lunmuştur : tat Halil Ethem'den birkaç ay önce tstan· 

- - Harici elbise 96 takım 2400 
: mal Turan, Namık Kemal ve yaşı- : İskarpin 160 çift 1360 

22 
10 

9 

- yan tarafları: Zlyfieddin Fahri, Na- - 18297 
2 

" Eq~iri'deki Yunan muzafferiyetinin ne- bul mUzelertne intisap eden Makrldl, o
ticesi olarak, Arnavutluk'taki italyan ordu- nun sağ eli ve birinci mllşavlrl idi. Makri
ıunun bütün sağ cenahı, Ayasaranda ve Er- dl, Sayda'ya Uç defa giderek "Eşmun .. mA

bedlnden nadir Finike kitabeleri ile Surl· 

: mık Kemal'ln ahlOJ<t hususiyetlerine : 
_ dair notlar: Fevziye Abdullfıh, Na- : 
- mık Kemal'e dair rusça yeni bir e- : 

Elbise alınacak 
111-: ser: AbdUlkadlr !nan, Namık Ke- - Ank ra t~aat Usta Okulu M!ldllr 

- mal'ln eserlerinin tenkitli tabı hak- : ğünden: 
ıiri'nin şimal ve 5imaliıarbiıine doğru ri-
cat etmektedir. Daha 1imalde İtalyanlar 

darmadağınık bir vaziyette riclıt etmekte
dir. 
Şimal bölgesinde, ıılddetli llç Yunan hü

cumundan sonra İtalyanlar çok mühim te
pelerden pliskUrtlilmU5lerdir. Bu kıtaların 

tamamen mahvolmalanna ancak havanın 
fena olması mani olabilmiştir. 

Oniki adada 20 den 60 yCl§ına 
kadar olan yunanlılar kamplara 

gönderildiler 
Atina; 10. a.a. - Atlna'nın Yunan mah

filinde beyan olunduğuna ıöre, 12 adada 
Yunanlıların vaziyeti ıon altı hafta içinde 
çok fena bir halde bulunuyor. 

12 adadan alınan haberlere nazarın, 20 
den 60 yaşına kadar olan bütün Yupanlr • 
lar italyanlaı tarafından kamplara cöıı.de

rilmiştir. Bunlar kamplarda en rutubetli ve 
ha11talıklı yerlerde, çadır altındı oturtul • 

makta ve her türlü fena muameleye tibi 
tutulmaktadır. Ayni zamanda, lı:fi.fi derece
de yiyecek de verilmemektedir. 

Askeri vaziyet 
Londra, 10 ı.a. - Londra askeri mah

fillere gelen haberlere ıore, i talyınla
rın daha sıkı mukavemet ettikleri Arna -
vutluk cephesinin ııimal kısmında Poıra -
dctz nuntakasında siddctli kar yairoıştır. 
Maamafih yunanlılar Skumbi ile Devoli 
çayları arasında bazı ilerlemeler kaydet
mişlerdir. 

Merkez mıntakasında Kelkirin italyan
lu tarafın.dan tahliye edildiii söylenmek
tedir. Bu haber doğru çıkarsa çok muhim
dir. Çünkıi bu mevki huduttadır ve Berat 
ile Melisperc arumdaki yollarm telaki 
noktasında bulunmaktadır. Şayet Kelkir 
yunanlılar tarafından zaptcdillrsc cephe • 
nin bu kıımmda İtalyanlar yalnız tek bir 
70ldan istHade edebileceklerdir. 

En büyük ileri hareketi sahil bölre • 
sinde tah:tkkuk et!niştir. Burada yunanlı • 
lar Ayasarandi'nin 25 kilometre kadar ıl
malinde bulunan Pireraya varmıışlardır. 

ita/yanlar geni§ bir bozgun 
karıııında 

Daily Mail ıazctesi, ltalya'dı indirile
ock daha oiddetli bir kaç darbenin Muıo • 
lini'yi tamamiyle harp hnrici çıkaracaiını 
)'azmakta ve oöyle devam etmekttdir: 

"İtalya'nın çok geniş bir boz.gun kar • 
şısında bulunduğu eündcn ıüne daha açrlc 
bir vekilde an11ışılmaktadır. İtalya'run ıar
aılmıya başladığı ıu ıırada darbelcrimiı:l 

aıklaştırmamız lazımdır. 1nıiliz milleti do. 
nanmanın Taranto zaferi nevinden hücum
lara devam etmeırini lstemekteJir. 

Akdenizi bir İtalyan rolü addeden Mu
ıolini'ye bir denı vermemiz lfizımdır. Bu 
ders Adriyatik denizinin bile bir italyın 
golu olmıyacağını iıbat etınektcn ibaret 
olmalıdır." 

Aynı gazetede ıiyast muharrirlerdcn 
Vard Pricc de şunları yazmaktadır: 

"1 talya üzerine şiddetli ve mlieuir bir 
tazyik yapabilmek için Arnavutlukta iis -
!erin temin ettiği avantajlardan istifade et
memiz lizrmdır. İtalya'da pek çok meç • 
hul dostumuz vardır. Muıollni'yi kendi 
topraklarında mütemadiyen taciz ederHk 
onu devirmek için bu dostlarımıza büyük 
bir yardımda bulunmuı oluruz." 

Yunan :zalerlerinin büyük 
ehemiyeti 

Yunnnlstnn'dıı. ve İngiltere'dekl harp 
vıızlyetinl tetkik eden Times gazetesi bu 
sabah "çıınlar çalıyor., isimli bir başmaka
lede cesaret ve ihtiyatın ya.uyana yürU
dtiklerl bir taarruz neticesinde yunanlıla
nn Görice'den Ayasarandl'ye kader olan 
yolu tamamen ele geçlrmlıı olduklarını 

kaydetmekte ve bu yolun ileride yııpıla • 
c!tk yunan harekAtı için oüpheslz pek fay
dn.lı olacağını yazmaktadır. .Moskopolls 
etrafındaki tepelerin yunan kıtaatı tara -
fındnn zaptı kendilerini Bcrat'tan çok u -
z:ık olmıynn bir mesafeye kadar yaklqtır
mıştır Eger Derat yunanlıların eline dü • 
ı rse Avlonya da ağlebl ihtimal Ayasaran
dlnın Akıbetine u~rıyacaktır. Diğer taraf
tan Ayas randa'da yarı batını§ halde bir 
ltaly n muhribinin ele geçirilmesi yunan
lıların tn ,iliz hava kuvetlerlne karııı olan 
ltlmııtıannı bir kat daha arttırmıotır ÇUn· 
kU bu muhribin lngtllz tayyareleri tara
fındıın atılan iki bomba ile bu hale getirll
dlğt herkesin hatırındadır. 

Amerikan yardımının değeri 
Gene Tlmes gazetesi yeniden ltalyan 

gen<!rall rlnln istifasına rücu ederek bu 
hO.dlscyı "en cesurııne ve en azimli ukerl 

re e• er n' takıp etmesi muhtemel oldu
~nu ve bu hareketlerin italyan milletine 
harp m kın 1 rinde zayıf birçok noktalar 
mevcut olduğUnu göstereceğini yazmakta 
ve söz'.lne §Öyle devam etmektedir: 

"Şimdiki gibi kederli zamanlarında 

ttaıya'ya vw·ulacak büyük bir darbe 1Up-

: kındA.: Şerif HtılO.st, Nnmık Kemal -
: ve hece vezni: Fevziye Abdullah, : 

§ ~:m:~ım~:~=·l~~e~el~~~ııı~:~e~::;t!~~ = 
Prof von Aster (Almancadan çevi- : 

olan Okulumuz tnlebelerl için alınacak 
aşağıda yazılı iki kalem giyim eşvası 
.çık eksiltmeye konulmuştur. Talip! 
şartname ve nümuııelerl görm k U 

a 
erln 
zere 

her glın okul mUctilrltigllne \"e clcsıltm eye 

ye kıralları emrinde çalıııan ücretli yunan 
askerlerinin boyalı mezar taşlarını getir· 
dl. Sur (Tyr) de hıızlnel hassa hesabına 

yapılan hafriyııtı idare etti. Taşoz adıısın 
dakl hafriyata. bir tanesi meşhur yunan 
heykeltraşlarından Rodoslu Flliskos'un e· 
ıerl olmak üzere ııltı kıymetli heykel bul· 

ren: Z.J<'.ı. HnlkP.vlı>rlmlzde sporun 
: glrec klerın de ıışağıdo yazılı temlna 

: yeni veçhesi: N'll7.het Baba, Ortmı::ı : 
tla -

du. Sellnlk'te bir prens mezarımın yapı 

lan hafriyatta, kendi nevine mOnhıısır, 
mermerden çift kanatlı ve altın yaldızlı 

- man TUrk · İslfim dUnyasında din : : 
bir-
ihl-

l"lyle kanunun icap tt•rdlği belgelerle 
ilkte eksiltme gUn!ı olan ı i.12.1940 tar 

: oe mUsadlf salı g ınU saat 15 te okullar 
: ğışmanlığınca toplanacak alım satım 

Müteveffa Todoraki Makridi : Prof A. M ez ı A ı mancadıın çeviren: 
: Cemal KöprUlil). 

büyük bir kapı meydana çıkardı. hmir ''Eserlerimin yabııncı yerlerde ne rl o _ 
yanındaki Seydlköy'de "Delphes,. mAbedl· vakıller memleketimizde neııır için gerek- : 
nln kUçUk Asya'dakl eşi olan "Apollon il nıccmualcmn olmamasınclnn neşet etti -
Klarlos., mabedini açtı. Samsun civarında- ğlnl tasdık ed •rslnlz. Bittabi bund;,ın son

HALKEVLERİ POSTASI 

sa-
ko-- mlsyonunn m!lrııcaatıarı. 

- Halkevlerı ve Ralkodaları çalış· : kım. Cinsi Harici elblso mlkdarı 100 ta 
: maJarı: Sosyal Yardım ıDr M Ce· : tutarı 2~00 lira. tcmınatı -: l41 Duru). - Hnlkf\vlert neşriyatı Cinsi Palto. mlkdıırı 80 adet, tu tarı -ki Akalan'da binalara kaplııma vazifesini rakı yazılarımı Tüı·k ilim mecmualarında 

gören kabartma ve renkli pişmiş toprak görmek benim için en büyük bir zevk ola- : 
eserler buldu. Raka'dan İslllm de\·rı sera- caktır... :; 
mfklerl getirdi.. EUJerln pnytahtı olnn 1930 da teknUt olduktan sonra J.lnkrl - : 

FEN ve fl..f)1 : 1040 lira. teıninatı 265 50 lira • -l<lınya yolu ile ı>lclr edllmekt~ o- : 
lan mlıhlm maddrlcr: Dr Mecıt o. 
kay. Etnografya ve etnoloji: Zekiye : 

S EglAr = 

(8306) 1 5298 

ASKERi FABRiKALAR Boğazköy'de İstanbul mtizelert adına ya - di, hliktlmetimlzln ml\snndeslyle Atlna'da· : 
pılsn hafriyatta Hugo Wlnckler ile birlik· ki Türk ve 1sltı.m eserlerini ihtiva eden : 
te çalıştı. Burada Anadolu ve Önasya tıı- hususi Benakl mllzcslııln tanzimini dcruh- : 
rlhlnl aydınlatan !evkalAde mühim eserler te etmişti. Bu mUzcde bulun<luğu sırııda 

bulundu. HUyUk'Un lsfenksll kapı kısmın- Topkapı sarayı mUzesl müdUrü TahslD : 
da araştırma yaparak yeni resimli kabart- Öz'le milşterckcn 14 • 19 uncu asırlara : 
malar elde etti ve bunları kestirerek nak- alt Türk dokumacılığı haklunda çok nı!l- : 
lolunacak hale koydu. Ankara"da Beştepe- hlm bir eser vUcuda getirdi (ki hu eser yn- : 
lerl ka7.dı ise de bu hntrlyatı yarıda bı- 1 kında basılncaktır.). -

nç 1800 ton e~ya Kmkkale piri 
: haddehanesinde vagondan ta 
: liye ve Fülmüat fabrikasına na 

AYIN HADİSF:l~ERİ : 

h . 
kli 

Atatürk'Un öJUmUnün ikinci ),lı.-
CUmhurreısımızın ikinci yılı . 

Milli Şef, Türk Tarih Kurumunda 
ve Tarih. Dil. Coğrafya FakUltesln· 
de. - İklnclteşrln içinde siyası hA· : 

dlaeler. 

Askeri Fabrikalar Satın Alma Ko. d an: 
edi-
bri-

kaldı. Makrldl İstanbul'da lnglll:ı.:lerln At- Türkiye müzelerine bir hayat vakfeden. 
FİKİR HAYA Tl alma 

Beher tonuna (130) kuruş tahmin 
len yukarda yazılı nakliyat Askeri Fa 

- katar umum müdürlilğu merkez satın -meydanı hafrlyatına ııtırAk etUği gibi, Türk terbiyesi gören ve haklkt istıınbullu :; 
Yedlknle'de antik kabartmalar, Bayazlt olan l\Iakrldl gurbette fazla kıılamazdı. -
Sırmakeş hanında Theodos'un zafer takı· Tekrar vatana avdetle hizmete devam ar- : 
nı; BakırköyUncle bir Bizans mahzenini; zusunu lz:har edince Maarif VeklUctl tek- : 

Bir okuyucunun notları !İkinci 

Devlh Reı<lm ve Heykel Sergisi -
Bir tercümenin llhrtmlyle): Nahit 
Sırrı. 

: komisyonunca 21 / 12 940 cumartesi giınü 

ile -
(SO) 

Fenart :tsı:ı camii hafriyatında Bizans hey- lifini memnuniyetle karşıladı. l\fakrldl'nln : 
keltraşt e!erlerlnl buldu. Makrldl cihan talebeye müzeografl dersleı1 vermek üze- :; 
harbinde mllzelerln kapalı olm11sından bil- re tayini takarrür ettiği sırada ve tam ol
tstttade arkeoloji mUzestnl yeni bru,tan gun bir çağda HlUnıU lrfnn hayatımız için : -

BİBLİYOGRAFYA 

saat l O da açık eksiltme ile ihale ed 
: cektir. Muvakkat teminat (175) lira 
_ kuru tur. Şartname parasızdır. (8388) = 18363 --

Namık Kemal "Zavallı Çocuk,. _ 
(~1ustata Nihat Özön ), Şerıf HuJQsl : 

Yaylık çelik alınacak 
dan: Askeri Fııbrlkalar Satın Alma Ko. 

250 Kg. ı mm. kutrunda yaylık çelik 
200 Kg. 2 mm. kutrunda yaylık çelik 
200 Kg. 3.5 mm. kutrunda yııylık çel! 
180 Kg. 5 mm. kutrunda ynyhk çelik 
H6 Kg. 7 mm. kutrunda yaylık çelik 
140 Kg. 8 mm. kutrunda yaylık çelik 
1!50 Kg. 10 mm. kutrunda yaylık çelik 
200 Kg. 12 mm. kutrunda yaylık çel! 
300 Kg. 0,50 mm. kutnında yaylık çe 
200 Kg. 1,50 mm. kutrunda yaylık çe 
150 Kg. 8 mm. kutrunda yaylık çellk 
150 Kg. 4 mm. kutnında yaylık çelik 
200 Kg. 6 mm. kutrunda yaylık çelik 
135 Kg. 7,6 mm. kutrunda yaylık çel! 
250 Kg. 9 mm. kutnındn yaylık çelik 
1!50 Kg. 11 mm. kutrunda yaylık çelik 

tanzim, ağır porfir lMıltlerl müze önUne hakiki bir zıya teşkil eder. Şu anda onun : ÜlkU'nUn bu sayısı da 96 sayfa -
olup her yerde yirmi beıı kuruııa sa· : 
tılmaktadır. : 

nakli ve bahçe mlb:eslnl tesis etti. mezarı UstUne, Maarif Vekilimiz ve ilim : 
Makrldl'nln llmf eserlerinin ço,l!u ecne- mllessC'selerlmlz adınıı konan kadirşinas - : k 

bl ilim mecmuıılarında çıkmıştır. Bir mek- lık çelenkleri gölgesini yaymaktadır. ~ 111111111111111111111111111111111111 il r 
tubunda o kendisini şu şeklide mf\.zur gös- H. Koşay 
terlyor: 

hesiz en bllyilk tesirini gösterir. İngııtz 
imparatorluğu hem harbe devam etmek 
hem de yunanlılara, bu parlak 7.aferlerlnl 
takip edecek surette yardımlarda bulun· 
mak iktidarını haizdir. M:anmaflh bu nok
ta! nazardan Birleşik Amerlka"nın göster
mle olduğu temayül İnglıtere'nln, muhtelif 
sevkulceyşi ihtiyaçlar neticesi olarak belki 
tamamen yııpamıyaca~ı birçok şeylerin de 
Amerika tarafından yapılmasını kolaylaş -
tırmıştır. İtalyanlar yunan zaferleri netl
ceııl olarak çok geri atılmı' oldukları için 
Amerlka'dan gelecek yardımı beklemeğe 
yunanlıların vakti müsaittir. Cl\mhurrel· 
ııl Ru:r.velt, kıral Georges'e ya:ı:dığı tPlgrat
ta yunanlıların vaziyetini tamamen takdir 
ettiğini bildirmiştir. Yunanlılara ynpıla

cak bu amerikan yardımı fngtltere için de 
çok kıymetli olacaktır. Çünkü İngiltere 
Hltler tarafından Mıısollnl'ye yapılacak 

yardımın 1ngntere'ye kar§ı bava ve Atııı.n
tlk ile ~fnnş denizi U7.erlndekl gemilere 
karşı denizaltı hl\cumlarını arttırmak ıru -
retlyle yapılacaıtı nazıır!yeslnl doğru gibi 
kabul etmek zaruretindedir • ., 

Alman hava taarruzunu takbih 
Bundan sonra Tlmes gazetesi alman 

hava kuvetlerlnln cumartesi gecesi Lon -
dra'ya karıı yaptıkları hücumu nefretle 
kaydettikten aonra ıöyle devam etmekte -
dlr: 

Bu hücum harp aahalarında düşUle • 
bilecek en aşaiı mertebeyi ıöıterir. An • 
cık her türliı yollardan gittikten ıt0nra 
muvaffak olamryan ınailllP tayyareciler -
dir ki böyle bir ıiliJu kullanabilirler. Lon
dralıların maneviyatı ve azmi şayaıu hay. 
ret dcrecode parlaktır. Eğer İngiltere A -
mcrika'dan yunanlılara yapılacak yardım 
hususunda kendisine muavenet etmesi ri -
caaında bulunuyorsa bunun ıebebi alman 
tayyareciliiinin bu çıl&"ıncı hücumlarla 
tnciltcre'yi Yunaniıtan'ı ve yakın earka 
yardrm ıöndermekten menetmek gayesini 
takibetmelerinden ibarettir." 

Timcs ıazetesinin Vaşincton muhabiri, 
Rclııicümhur Ruzvcltln yunan luralına 
yardım vadeden mesajını mevzuu bahıcde
reok bu yardımın Büyük Britanya'ya ya • 
pılmıkta olan yardıma müşabih olacatını 
söylemekte ve yazrıına fÖyle devam et • 
mektcdir: 

"Bu vaid, kendilerini mütecavize kar
şı müdafaa eden hükilmet ve milletlere 
muavenet politikasının geniıletilmelrte ol· 
duğunu göstermektedir. 

Bu hususta tatbik e<lilmekte olan ıi -
yasetin csaa noktası İngiltcre'ye it.arşı tat
bik edilen ellistiki bir kaıdeyc iıtınat et
mekedir. Ruzvelt'ln keşfetti~i uıuliın Ame
rika fabrikaları istihsalltınm yüwe altı -
sını İngiltcre'ye vermekten ibaret olduğu 
malumdur. 

Amerika'nın lngiltere'ye yardımı 
tq.mil ediliyor 

Şimdi bu kaide diğer bazı uhalara da 
teşmil edilmek üzere bulunuyor. Evcil 
bahri in$1ata tatbik edilecek ve ıonra da 
mali yardıma t~il olunacaktır. Bu son l
ki sahada daha 1imdidcn inkişaflar kay -
dedilmiıtir. Bununla beraber yapılacak o
lan yardım nakkmda henüz sarih bir feY 
llSylenmıeı. Bu hwıuıta ınlltaleada buluna
bilmek için Sir Frederlck Ph!lllps'in Am .. 

Antikitelu ve Mü.tell'r Müdürü 

rika maliye nazırına istcrlinin dolar kar
şısındaki mevkii hakkında vereceği açık İ· 

z.ahatı ve bilhassa maliye nıı.zırmın B. Ru'!'
velte söyliyeceği sözleri beklemek lizım. 
dır. Maaınafih mesul mahfiller her iki .hü
kUmetçe de kabul edilebilecek bir itilafın 
akdinden emin bulunmaktadır. 

Yazısına devam eden muhabir tunları 
ilave etme-ktedir: 

"Birleşik devletler hiikümetinin tatbik 
etmekte olduğu Arjantine yapılacak 10 mil 
yon dolarlık ikrazat meselesi hususi bir 
mahiyet ar2ctmektedir. Filhakika bu pa

ranın İngiltere tarafından Arjantlnde ya
pılacak mlibayaatı kolaylaştınnağa tahsiı 

edilmesi pek mfimlrllndür. 
Bundan başka lspanya'ya da 100 mil • 

yon dolarlık bir kredi açdması bahiı mev
zuudur. Hiç !ifiphcsiz nakden verilmek ih
timali olan meblağa karşılık olarak tı • 
panya'mn sulhu muhafaza edeceğine ve bu 
harpte bitaraf kalacağma dair teminat ver
mesi istenecektir. 

Esasen general Franco'nun Birleşik A
merika devletlenine bu yolda teminat ver
diğini Nevyork Timcı ıazctcsi yann14 • 
tır." 

Timcı muhabiri yazısını şöyle bitirmek
tedir: 

"Amerikan malt kudretinin siyast bir 
ıillh olarak kullanılması takip edilmlye do. 
fer bir hidisedir." 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Hastane inşaatı 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan 
1 - Müteahhit nam ve hesabına bir ha

va hastanesi inııaatının ıeri kalan nok -
san kısmı tamamlattırılmak üzere pazar. 
!ıkla ihaleye konulmuştur. Muhammen be
deli 413,0&2 lira 6 kuru, (dört yüz on üç 
bin seksen iki lira altı kuru;,) olup tık t&
minat mikdarı • 20274 liradır, Pazarhfı 

14/12/ 94-0 cumartesi gilnü saat 10 da hava 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. İ
dart ve fenni ıartname lıceııif ve diğer te
ferruatı 20 lira 66 kuruş mukabilinde ko
misyondan her gün alınabilir. İsteklilerin 
katt teminat ve kanunl belgeleriyle birlik
te muayyen gün ve saatte komiıyonda bu-
lunmaları. (84-02) 18373 

MALiYE VEKALETi 

T amiral ve tadilat 
Maliye VekMotinden: 
Yapılacak işin mahiyeti: Kadastro 

Mektebinde yapılacak tamirat ve ta
dilat. 
Keşif bedeli: 1770 lira 52 kuru~tur. 
Muvakkat teminat miktarı: 132 li

DEVLET DEMlRYOLLARl 

23 Kalem eğe alınacak 

Devlet Demtryollnrı Sa. Al. Ko. dan: 

Muhammen bedeli 9500 (Dokuz bin beş 
yüz) lira olan 23 kıılem eğe 22.1.941 çar
ııamba gilnü saat 15,30 da kapalı zıırl u
sulü ile Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu lııeglrmek istlyenlerln 712.M (yedi 
yUz on iki lira elli kuru~) liralık muvak· 
kat teminat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları ve tekliflerini aynı giln snat 14,30 
a kadar komisyon relsllfine vermeleri ııı.
zımdır. 

Şartnameler paraeı:ı: olarak Ankara'da 
malzeme dairesinden, Haydnrpaııada tesel
lüm ve sevk ııefllltlnden dağıtılacaktır. 

(8359) 1841, 

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

.Muhammen bedeli 41680 (kırk bir bin 
beıı yüz seksen) lira olan takriben 462 M3 
mcşekereste 23.12.940 pazartesi gUnU saat 
15,30 da kapalı zarf usuıu ile Ankarada 
idare binasında aatın alınacaktır. 

Bu tııe girmek lstıyenlerln 8118,!50 (Uç 
bin yüz on sekiz lira elli kuruş) liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayin et -
tlğt veslkalan ve tekliflerini aynı gUn sa.
at H,80 n kadar komisyon reisliğine ver
meleri lAzımdır. 

şartnameler 208 kunıı,a Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde ııatılmaktadır. 

(8357) 18448 

Benzin ahancak 

D. D. YolJ.arı Satın Alma Komı"syo
nundan: 

Muhammen bedeli 15.690 (on be~ 
bin altı yUz doksan) lira olan 50 
(elli) ton benzin 24-12-1940 salı gü
nü saat 15 te kapalı zarf usulU ite 
Ankara'da İdare binasında satın alı
nacaktır. 

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

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

Muhtelif ali.t alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. dan ra 79 kuruştur. 

İhalenin tarihi ve mahalll: 26-12· 234 kalem klAvuz, rayba ve frezeler 
940 perşembe günU saat 15 te Maliye 24.12.1940 ıalı gtinU saat l:S,30 de. pazar -
Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünde. !ıkla Ankarada idare binasında satın alı-

k 
ilk 
llk 
-

k 

Tahmin edilen bedeli (7!502) lira 
kuruş olan yukıırıda cins ve mikdarı y 
16 kalem yaylık çelik askeri tabrik 
fabrikalar umum mUdUrlUğU merkez 
alma komlııyonunca 23.12.940 paza 
gUnil saat 16 da kapalı zarfla ihale e 
cektlr. Şartname parasızdır. Muve.kka 
mlnat (562) lira (69) kunı§tur. T 
mektuplarını me .. kOr gllndo saat 1:5 e 
dar komisyona vermeleri. (8458) 1 

(!50) 
azılı 

atar 
satın 

rtesl 
dile· 
t te-
ek lif 
ka-
8420 

cak 500 sandık teneke levha alma 
Askeri Fabrikalar Satın Alma Ko. dan: 

0,2:5 - 0,27 Mm. kalınlıtında ve 
70 - 71 X !50 - 61 Sm. ebadında 
600 sandık teneke levha alınacak. 
Beher pakette 112 adet olacak. 
Tahmin edilen bedcH (35000) llrıı 

ebat ve mikdarı yukarıda yazılı !500 
dık teneke levha askert fabrikalar u 
mUdUrlllğU merkez satın alma kom 
nunca 23.12.940 pazartesi gllnü sıu\t 
da kııpalı zarfla ihale edilecektir. Şn 
me (1) lira (75) kuruştur. Muvakka 
minat (262l5) liradır. Teklif mektup 
mezkOr gUn ve saat 13,30 a kadar k 

olan 
ııan-

mum 
layo-
14,30 
rtna-
t te-
larını 

omlıı-

yona vermeleri. (8246) 18446 

Kırıkkalede yaptırılacak inş 

Askeri Fabrikalar Satın Alma Ko. 

aat 
dan: 
olan Tahmin edilen bedelt (20,500) lira 

Kırıkkalede yaptırılacak inşaat as 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
alma komisyonunca 23.12.94.0 paz 
gUnü saat 15 te kapalı zarfla ihale 
cektlr. Şartname (1) lira (3) kuru 
Muvakkat teminat (1537,50) liradır. 
lif mektuplarının mezkOr gtlnde saa 
kadar komisyona vermeleri. (8354) 

keı1 

satın 

artesı 

etme-
ştur. 

Tek-
t 1( e 
18447 

4215 Ton demir hurdası 
satı nalınacak 

Askeri Fabrikalar Sa. Al. Ko. dan : 
5 3284 sayılı kanun mucibince 421 

demir hurdası mahreç istasyonlarınd 
gon dahilinde teslim 5artiylc fenni v 
ri şartnameleri veçhile ve 15 tondan 
olmamak üzere l/mart/941 tarihine 

ton 
a va-
e ida-
aıaiı 
kadar 
aktır. beher tonu 17,50 liradan satın ahnac 

istekliler eartnamesini her :raman k 
yonda görebilirler. Ellerindeki demir 
dalarını satmak lstiycnler mikdann 
re % 15 kati teminatlariyle birlikte 
kez satın alma komisyonuna müraca 

om is-
hur-

a gö-
mer -
atları. 

(8518) 18500 

Muhtelif ebatta 12 kalem 
çelik alıa·ncak 

Sureti ihale: 2490 sayılı kanunun nacaktır. Bu İfe girmek istiycnlcdn kanu- Askeri Fabrikalar Sa. Al. Ko. dan : 
46 ıncı maddesinin B fıkrası hükmü- nun tayin ettiği vesikalarla aynı gUn ve Tahmin edilen bedeli (6940.40) 1 ira o-
ne tevfikan pazarlıkla. saatte komisyonda hazır bulunmaları 11.- lan listesinde yazılı muhtelif ebatta o n iki 

Keşif evrakını bedeli mukabilinde zımdır. kalem ve ceman 13772 Kg. çelik asker i fab-
mal-almak istiyenlerin: Maliye Vekaleti \ Şartnameler Ankarada malzeme daire- , rikalar umum müdürlüğü merkez sat 

Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat- sinde, Haydarp94ada tesellüm ve sevk rna komisyonunca 24/12/940 sah rün 
ları. (8534) 18518 ıetıığtnde gOrtlleblllr. (8~2) 18496 at 15.M da kapalı zarfla ihale cd.flec 

il ... 
ektir. 

ll/12/1940 

Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 
Z3) lira (3) kuruştur. Teklif mcktupla

ını mezkQr gtlnde saat 14,SO a kadar ko -
(7 
r 
m lsyona vermeleri. (8519) 18501 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Bir bina yıktrrılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

ol 
1 - Yeni Meclis binası inşa edilecek 
an saha dahilindeki istimlak edilen 6 nu
arah binanın yıkılıp enkazının, şartna· 

esi mucibince kaldırılması işi açık ar· 
rmaya konulmuştur. 

m 
m 
tı 

p 
2 - Bu binanın çatı kiremitleri, kapı, 

enccre ve saire taşları mliteahlıide ait ol
ak üzere im11 mahalline kaldırılarak: ye
nin tesviyesi için 1000 lira keşif bedeli 
ardır. 

m 
ri 
v 

n 
d 

3 - Açık artırma 27. 12. 940 cuma gll.. 
ıi saat on beşte Ankara defterdarlı~m

aki komisyonda yapılacaktır. 

si 
li 

4 - J.lijuv;tkkat teminat (75) liradır. 

S - Fazla tafsilat almak ve prtname
ni görmek istiyenlerin defterdarlık Mil

emlak müdürluğüne müracaatları. 
(8430) 18391 

ANKARA BELEDiYESi 

Fener ve halat alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

a 
1 - İtfaiye içtn alınacak olan 20 yirmi 

det fırtına feneri ile 20 adet tahrip hala.
on bes gün milddctle açık eksiltmeye 

onulmuştur. 

tı 

k 

e 
2 - Muhammen bedeli (850) ıeklz J"(ls 

l1i liradır. 

y 

h 
d 

3 - Teminat (63) altmııı llç lira (75) 
iletmiş beş kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek lstiyenlerln 
er gün encümen kalemine ve iıteklileria 
c 17/12/94-0 sah günü saat 10,30 da beleıdl.
e encümenine müracaatları. (8300) y 

18.294 

Kanca vesaire alınacak 
~nkara Belediyesinden ı 

s 
1 - İtfaiye için alınacak olan (80) setr

en yangın kancası 4-0 kırk sUrtme ipi, 20 
irmi hortum ipi ve (20) yirmi terkoa a
ahtarı ıs gün müddetle açrk eksiltmeye 
onul muştur. 

y 

n 
k 

ı 

2 - Muhammen bedeli (650) altı yilz el
i liradır. 

3 - Teminat (48) kırk ıdkiz Ura (75) 
yetmi& beş kuru5tur. 

4 - Şartnamesini ıörmek iıtlyenlerln 

her giin encümen kalemine ve iıstokliler:ln 

de 17/12/94-0 sah giinU saat 10.30 da bel• 
diye encümenine müracaatları. (8301) 

18295 

Kazma, balta vesaire alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - İtfaiye için alınacak 80 sektıen baJ.. 
ta, 40 kırk klir ve 40 kaama on b sGa 
müddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bodeli (620) altı yi1s 
yirmi liradır. 

3 - Teminat (46) kn4t altı lira (5) beı 
kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istlyenlerla 
her gün enciimen kalemine ve isteklilerin 
de 17/121940 1alı günü ıaat 10.30 da bel .. 
diye encümenine müracaatları. (S302) 

18296 

Boya alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
l - Otobüsler için alınacak olan !500 ki· 

l o nefti boya on beıı gün mUddetle a.çık 

eksHtmeye konulmuııtur. 
2 - ı Muhammen kıymeti (2000) Ut! 

bin liradır. 
3 - Teminat (1!50) yüz ell\ liradır. 
' - Şartnamesini görmek lstıyenlerln 

her gün encümen kalemine va lsteklllerln 
de 20. 12. 940 cuma günü saat 10.SO da b.
lediye encUmenlne mUracaatları. 

(8404) 18376 

Porselen buji alıncak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi için alınacak olan 
2000 adet 18 m.m. porselen buji on bef gfiıı 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 20/ 12/940 cuma günü saat 10.30 da be
lediye encilmenlne müracaatları. (8-405) 

18376 

Fren balatası alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - OtobUsler için alınacak olan 163 
metre 60 santim arka !ren balatası onbcı 
gün müddetle açık eksiltmeye korunuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (2181) iki bin 
yUz seksen bir liradır. 

3 - Teminat (163) yUz altmış Uç lira 
(581 elli sekiz kuruııtur. 

4 - Şartnamesini görmek lstlyenlerln 
her gün encUmen kalemine ve isteklilerin 
de 20. 12. 940 cuma günü ııaat 10,30 beledi
ye encümenine müracaatları. 

(8406) 18377 

Yol inşaatı 
Ankara Belediyesinden: 

l - Şehrin muhtelif yerlerinde yaptın
lacak şose ve asfaltlnr 1111 on beş glln 
müddetle ve kapalı zarf usul!yle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti (116:54) lira
dır. 

3 - Teminat 874 lira beş kunıştur. 
4 - İhalesi 24.12.940 salı gUn!l saııt 11 

de yapılacağından şartname ve keşif cet
velini görmek tstıyenlerin her glin encll
men kalemine ve isteklilerin de ihale gU
nU olan 24.12.940 gUnü saat ona karlar u
sulll dairesinde teklif mektuplarını bele. 
diye encümenine vermeleri. (8509) 18'81 



tl/12/1940 

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

KITAAT iLANLARI 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
l - Beher kilosuna tahmin edilen fi -

yatı 8,5 kuruş olan 2400 ton sert ve yumu
ııak buğday pazarlıkla satın alınacaktır. 

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

8 - 15 tondan aşağı. olmamak şarttyle 
ayrı ayrı t 1 plc:re de ihııle edilebilir. 

4 - 2400 tonun katı teminatı 22900 
lira ve on beş tonun 192 Ura olup 
evsaf ve şartnamesi 960 kuruşa komisyon
dan alınır. Taliplerin her gün Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8029) 

Sade yağı alınacak 
' Istanbul Sa. Al. Ko. Rs.: 

17997 

1 - Askeri ihtiyaç için 13. l'Z. 940 gii. 
ııü saat 11 de 20 ton sadeyağı pazarlıkla 
aatm alrnacaktır. 

Muhammen bedeli 33.000 liradır, şart

namesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatte teklif 

edecekleri fiyat üzerinden kati teminatla
rlyle birlikte Fındıklı'da komutanlık Sa. 
Al. Ko. na gelemeleri. (8435) 18395 

Pirinç alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 - Askeri ihtiyaç için 13. 12. 940 gü

nii saat 10,30 da 50 ton pirinç pazarlıkla 
aatın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 22.500 liradır. 

Şartnamesi her giin Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatte teklif ede
cekleri fiyat üzerinden kati teminatlariy
le birlikte Fındrklı'da Ko. Sa. Al. Ko. na 
&"elmeleri. (8456) 184-16 

Bulgur alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Ciheti askeriye ihtiyacı olan 320 

fon bulgur pazarlık suretiyle satın alma
caktır. 

2 - Şeraiti Konya'da Sa. Al. Ko. da 
•eritmektedir. 

3 - Pazarhğı 12/12/940 günü saat ıs 
de Konya'da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Pazarlığından sonra tekarrür eae. 
cek fiyat üzerinden % 15 teminat alına -
caktır. (855-0) 18531 

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

1 - Askeri ihtiyaç için aşağıda cins, 
mlkdar ve UA.n gUnlerl yazılı blr kalem 
sığır eti kapalı zarf usul!l ne satın alına
caktır. 

2 - Muhammen beden hizasında göste
rllmi~tıır. 

S - İhalesi 21.12.940 cumartesi saat 11 
de Çanakkale Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 

4. - Tallplerin ihaleden bir saat evel 
kanun! veslkalariyle Ko. na mllracaatıarı. 

Cinsi sığır eti, mlkdan 60000, M. bedeli 
18000, M. teminatı 1350. 

(8560) 18541 

Sadeyağı alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. ~. den : 
1 - 25 ton sade yağı kimyevi muaye -

ne ile alınacaktır. Pazarlığı 16/12/940 pa
zaratesi giinü saat 11,30 da Gelibolu Bo -
layır Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartna -
inesi her ~Un Ko. da görülür. (8583) 18565 

Un alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 200, 200, 200, 200, 200 ton olmak ü

mak üzere ceman 1000 ton fabrika unu pa
zarlıkla alınacaktır .. Pazarlıkları 16/12/940 
pazartesi günü saat 11 de Gelibolu Sa. Al. 
Ko. da ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnamesi 

Ko. da görülebilir. (8584) 18566 

Tevhit semeri alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - LUzumunda kullanılmak üzere ka
palı zarfla 400 adet tevhit semeri alına
caktır. 

2 - :Muhammen bedeli 15000 ve ilk te
minatı 1125 liradır. 

3 - Eksiltmesi 26.12.940 perşembe g!l
nU saat 15 te Merzifon Aıı. Sa. AI. Ko. da 
yapılacaktır. 

4. - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. 
Amirlikleri Merzifon'da Ko. da görUlebi -
Ur. 

5 - isteklilerin kanuna uygun olarak 
hazırhyacaklan teminatla beraber teklif 
mektuplarını eksiltmeden bir saat eve! 
Ko. vermeleri. Postadaki gecikmeler ma -
ıı:eret teşkil etmez. (8588) 18570 

Sadeyağı alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Kapalı zarf usulıiyle 23000 kilo sade 
yağı satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 27.12.940 cuma gUnU saat 
15,30 da İzmir Kışlada Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da. yapılacaktır. 

3 - Tahm"ln edilen tutarı 85650 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2674 

liradır. 

~ - Şartnamesi Ko. da görUlebllir. 
6 - !steklllerln kanun! vesikaları ve 

teminat mektuplarını ihale saatinden evel 
Ko. na vermiş bulunacaklardır. (8589) 

18571 

Buğlay alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Tahminen beher kilosu on kuruş 50 

santimden 500 ton buğday çuvallariyle 
birlikte pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 55000 liradır ve mu
vakkat teminatı 4125 liradır. Şartnamesi 
Ko. da verilmektedir. !halesi 18.12.940 
gilnU saat 9,30 da Çanakkale Ko. bulundu
ğu mahalde yapılacaktır. isteklileri mez -
kfir günde saat 9 a kadar Ko. na müracaat 
etmeleri. (8590) 18572 

Un alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Askeri ihtiyaç için 135 ton un pa

zarlrk suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesi Konya'da Sa. Al. Ko. 

da verilmektedir. 
ı - Puarlıtı 12/12/940 günü ıaat 14 

1 
de Konya Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. l 

4 - Pazarlığından sonra tekarrür edi
lecek fiyat üzerinden 3 15 kati teminat 
alınacaktır. (8591) 18573 

Buğday, yulaf ve arpa alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için aşa
ğıda cins ve mikdarı yazılı iiç kalem yem 
ve iaşe maddeleri ayrı ayrı pazarlık su -
retiyle satın alınacaktır. 

2 - Şeraiti Konya'da Sa. Al. Ko. da v~
rilmektedir. 

3 - Pazarlığı 13/12/ 940 giinll saat 14 de 
Konya'da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Pazarlığından sonra teokarrür edi
lecek fiyat üzerinden % 15 teminat ah -
nacaktır. (8592) 18574 
Mikdarı ton 

2300 Buğday 

900 Yulaf 
450 Arpa 

Ot alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Askeriye hayvanatının ihtiyacı o. 
lan 500 ton ot pazarlık suretiyle satın alı
nacaktır. 

2 - Evsaf ve hususi şartları Konya -
da Sa. Al. Ko. dan verilmektedir. 

3 - Pazarlığı 14/ 12/940 günü saat 11 de 
Konya'da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Pazarlığından sonra tekarrür edi
lecek fiyat üzerinden % 15 kati teminat 
ahnacaktır. (8593) 18575 

Sığıreti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Birlikler için 200000 kilo sığır eti 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin behr kilosuna 30 kuruş
tan 60000 lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 26.12.940 perşembe gilnU 
saat 11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

4 - İsteklileri ihaleden bir saat evel 
teminat akçeleri olan 4250 lirayı ve ihale 
kanununun 2-3 maddelerindeki vesaikle 
birlikte Ko. na müracaatları. (8594) 

Benzin alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den: 

18576 

1 - Asker! ihtiyaç için 13.12.940 gUnU 
saat 11,30 da pazarlıkla 200 ton benzin sa
tın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 74000 liradır. Kati 
teminatı 11100 liradır. Şartnamesi Ko. da 
görülebilir. İsteklilerin belli günde Fın
dıklı'da Ko. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(8596) 18578 

Benzin alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Askert ihtiyaç için 13.12.940 gUnU 
saat 12 de pazarlıkla dökUm halinde 100 
ton benzin satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 37000 lira olup katı 
teminatı 1515:50 Ura ıartnamesl her gUn Ko. 
da görUleblllr. İsteklllerln bell1 gUn ve sa
atte Fındıklıda Ko. Sa. Al. Ko. na milra-
caatlan. (8597) 18579 

Bina ve etüv iti 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Askert ihtiyaç için bir adet bina 
ile etüv işi kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konmuttur. 

2 - Ke~if ve fenni, hususi şartları: ile 
tediye şartları Ankara, İstanbul, Konya 
Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Keıılf bedeli 254-57 lira 90 kuruştur. 
4 - İlk teminatı 1009 lira 35 kuruştur. 
5 - Kapalı zarf eksiltmesi 30/12/940 

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

6 - İsteklilerin kapalı zarf eksiltmesi 
giinU saat 10 a kadar teklif mektuplarını 
Ko. na makbuz mukabilinde vermeleri. Bu 
saatten sonra verilecek veya gönderilecek 
olan mektuplar kabul edilmez. (8599) 

18581 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Elektrik grupu ve saire alınacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen ' fiyatı: 27.300 

lira olan listesine göre elektrik grupu te
ferruatiyle 3 adet kaynak makinesi pazar
lıkla satın ahnacaktır. Pazarlığı: 16/12/94-0 
pazartesi giinü saat 14 dedir. Kati temina
tı: 4.095 lira olup evsaf ve şartnamesi 137 
kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin mu- 1

' 

ayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bu -
lunmalan. (8429) 18461 

Galvenizli varıl alınacak 
M. M. VekA.letl Satın Alma Komisyo· 

nundan: 

ULUS 

TÜRKİYE CÜMH U RiYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

Sermayesi : 100.000. 000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 
ikramiye veriyor 

lira 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralık 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 
1 Haziran tarihinde çekilecektir. 

OIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 
% 20 fa:dasiyle verilecektir. 

1 Mart ve 

içinde 50 
takdirde 

Mercimek ve fasulye ah nacak 
Havsa Sa. Al. Ko. Re. den: 

., 

Aııağıda cins ve mikdarları yazılı yiyecek maddelerinin karşılarında gösterllen 
giin ve saatlerde kapalı zarfla ihaleleri Havsa'da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnameler Ko. da görüleb!l lr. isteklilerin ihale saatinden en geç bir 
sa.at evel tekli! mektuplarını Ko. na ver-mi§ olmaları. (8586) 

Cinsl Mikda.rı Tutan 
Mercimek 60 ton 16800 
K. fasulye 97 ton 29100 

Alım ~ekli GUn ve 
kapalı zart S0.12.940 pazarteal 

18568 

Buğday ah nacak 
EIAzı~ Sa. Al. Ko. Rs. den: 

M. temınatı 
1260 
2188 

saati 
10,30 
lli 

ı - E!Azı~ ve Hozat için 28.12.940 günü aşağıda. mtkdarı, muhammen bedel, 
muvakkat teminat ve eksiltme sa.atlerl yazılı buğdaylar kapalı zarf usullyle alına

caktır. Teklif mektupları eksiltme saatin den bir saat eve! alınacaktır. Şartnameler 
El!l.zığ'da As. Sa. Al. Ko. da, Ankara ve İs ta.nbul Lv. A. llkler!nde. 

ieteklllerln belll zamana kadar teklif mektuplarını Ko. na. vermeleri veya g1Sn -
dermeleri ıa.zımdır. (8587) 18569 
Cinsi Mlkdan M. bedeli M. teminat İhale S. 

Buğday 200 24000 1800 10,30 
Buğday 160 19200 1440 12 

Muhtelif erzak ah nacak 
Amasya Sa. Al. Ko. Rs. den : 

Aşaiıda cins ve mikdarlarx, muhamnıen bedel ve kati teminatları ile ihale giin ve 
saatleri yazılı olan dört kalem yiyecek sağlam çuvallı veya çuvalsız olarak M. 
fıkrasına tevfikan pazarlıkla satın alrnacaktır. 

İsteklilerin kati teminatları ile muayyen vakit~ Ko. da bulunmaları 
Şartnameleri Ko. da görülebilir. (8598) 18580 

Cinsi 
Bulgur 
K. fasulya 
Nohut 
Arpa 

Mikdarı M. Bedeli K. Teminatı 

250 Ton 
150 Ton 
150 Ton 
390 Ton 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
44000 00 6600 00 
31080 00 4662 00 
15540 00 2331 00 
33150 00 4972 00 

Karadeniz yolu sah 

İhale iÜD ve saati 
26/12/940 perşembe 10 
25/1.2/940 perşembe 10 
26/12/940 perşembe 11 
215/12/940 perşembe 14 

postası 

Devlet Deniz Yollar1 iılefme Umum Müdürlüğünden: 

A. LEVAZIM AMIRLlC.l 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Beher ldlosuna tahmin edilen fiy~ 

tı 6 kuruı 71S santim olan SOOO ton arpa 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı her gt1tı Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

S - 800 tondan ~ağı olmamak üzere 
ayrı ayrı taliplere ihale edilebilir. 

4 - Arpalar dökUm halinde Ankara ve 
civar istasyonlarda teslim alınır. 

5 - 8000 ton için katı temınat mikdarı 
2:l750 lira ve SOO tonun teminat mikdarı 
3038 lira olup evsaf ve şartnamesi 960 ku
ruşa koınlsyondan alınır. 

6 - Taliplerin heı gün Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. na milracaatları. (8272) 18243 

Fırın tamiri 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Keşif bedeli 1000 llra olan fırın tamiri 

pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı 16.12. 
940 pazartesi gUnUdUr. Katt teminatı 150 
lira olup keşif ve şartnamesi beş kuruşa 

Ko. dan alınır. Taliplerin muayyen vakit
te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mtiraca-
atıarı. C85415) 18526 

Muhtelif eşya alınacak 
Ankara Lv. Amirllı!ti Sa. AL Ko. dan: 
Aşıığıda cins ve mikdarları yazılı eşya 

pazarlıkla satın alınacaktır. Tallplerın nu
muneleriyle b!rlikte 17.12.9'10 glinti saat 
15 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müra-
caatları. 

'Adet Cinsi 
Demir paspas 

1 ~ 
4 

8 
18 
21 

8 

Ot paspas 
Hezıtran sandalye 
Metre korniş 
Metre perdelik 
Metre saçak 
Adet pirinç deve boynu 

(8546) 18527 

MuhteH fes-ya alrnacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

2 tel paspas. 12 adet kendir paspas, 60 
metre yol keçesi satın alınacaktır. Talip -
lerln pazarlıj':\"a iştıra.k etmek Uzere 11. 12. 
940 gUnU saat 11.30 da Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na mllrncaatıarı. (8547) 18528 

Saraç ipliği alınacak 
Ankara Lv. Amirııg-ı Sa. Al. Ko. dan: 

• ' -
Taliplerin Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 

na mıiracaatlan. (8585) 18567 
Ad<(!t Ebadı 

200 80x50x35 
200 70x-40x30 
100 
100 

!50x3Sx30 
90x4Sx30 

İçten içe 

Zeytin yağı alınacali 
Ankara. Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Evsaf ve ııartnamesl Ko. da mevcut 20 

ton zeytinyağı pazarlıkla satın alınacak
tır. Taliplerin yUzde l:S teminatlariyle bir
likte 18.12.940 saat 11 de Ankara Lv. A.. 
Sa. Al. Ko. na mUracaaUarı. (8551) 181532 

ASKERLİK iŞLERi 

337 doğumlulara 
Ankara Yabancı As. Ş. Rs. den : 
1 - 2. kanun. 940 tarihinde askerlik ka. 

nununun 2. inci maddesine ıöre askerlik 
çağına girecek bulunan 337 D. lulann ilk 
yoklamaları bu tarihten itibaren yapılaca
ğından bu doğumlu her mükellefin yok -
lamasını yaptırabilmesi i!;in nüfus hüviyet 
cüzdanma lüzum vardır. 

Hüviyet cüzdanı bulunmryanlarm yok
lamaları yapılmıyacağından nilfus eliz.danı 
olmryanların ııimdiden tedarik etmeleri. 

2 - Yoklama günleri ayrrca ilan edile-
cektir. (8159) 18132 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Mazot alınacak 
M. M. V. Deniz Merkez Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 271080 lira o

lan (3000) ton mazotun pazarlık eksiltmesi 
13/12/1940 tarihine rastlıyan cuma giinü 
saat 14 de M.M. V. binasındaki komisyo
numuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesi 13 lira 55 kuruş bedel 
ile her gÜn komisyondan alınabilir. 

3 - 29186 lira 40 kuruştan ibaret kati 
teminat ve kanuni belgeleriyle birlikte ta
liplerin, belli günde komisyona mü.raca • 
atları. (8512) 18499 

Kuru üzüm alınacak 
Deniz Levazxm Sa. Al. Ko. dan 
l - Tahmin e.dilen bedeli 29.900 lira o

lan "100.000" kilo kuru üzümün, 27/ l. ka
nun/ 940 cuma günü saat 14 de kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "2242" lira "50" ku
ruş olup şartnamesi her giin komisyondan 
"150" kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 

teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 

en geç be!U gUn ve saatten bir saat evell
ne kadar Kasımpaşa'da bulunan komisyon 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 5 
lira olan 50 kllo saraç ipliği pazarlıkla 

satın alınacaktır. Pazarlığı 17.12.940 gU
nU saat 15,30 dadır. KaU teminatı 45 lira 
olup numunesi Ko. da görülür. Taliplerin 
muayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. na müracaatları. (8563) 18544 başkanlığına makbuz 

leri. (11623/8532) 
mukabilinde verme--

18553 

Benzin ve gazoliın alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
DökUm halinde 500 kilo benzin lle 700 

kUo gazyağl satın alınacaktır. Pazarlığı. 

19.12.940 günU saat 11 dedir. Taliplerin 
yüzde 15 temlnatıarlyle birlikte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. na mtiracaatıan. 

(8564) 18545 

Sade yağı alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

150 kuruı olan 5000 liralık sadeyağı pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı. U. 12. 
940 ııaat 11 dedir. Katı teminatı 750 Ura o
lup evsaf ve ıartna.mesl Ko. da gör\llUr. 
Taliplotrin muayyen vakitte Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (85615) 

1854.6 

Satılrk tay 
Ankara Lv. Amlrllği Sa. Al. Ko. dan: 
939 doğumlu 1,36 lrtlfaında al diıtl bir 

tay satılacaktır. Görmek istiyenler M. M. 
VekAletl muhafız ve hizmet bölUğü tav
lasında görmeleri. 

Taliplerin 13.12.940 gUnUnde saat 11 de 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(8~67) 18548 

Lahna alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı beş 
kuruş olan 35000 ton lahana açık eksiltme
ye konulmuljtur. Talip çıJcmadığından pa
zarlıkla alınacaktır. Paıarhğı 17 /12/940 
saat 14 dedir. Taliplerin % 7,5 teminatla
rı ile birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (577) 18560 

Prasa alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 

ADLiYE VEKALETi 

inşaat münakasa.Si 
Ankara Adliyesi Satın Alma Komisyo

nundan: 
1- Keşif bedell (28331) Hrıi. (13) kurut 

ta.n ibaret A.nkara'da Kalaba köyU civa
rında bulunan mahkOm çocuklar IslAhane
slnin na.vei inşaatı 24. 12. 940 salı gUntl 
saat onbeşte Ankara CUmhurlyet Müddel
umumtllğtnde teşekk\ll edecek komisyon 
tarafından ihalesi yapılmak Uzere kapalı 
zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (2124.) Ura 
(84) kuruştur. 

8 - İstekllJerin teklif mektuplarını, 
Ticaret odası vesikası, ve eksııtmenln ya
pılaca.ğ:ın günden en az Uç gün evel İstan
bul veya Ankara nafıa mUdUrlUklerine is
tida Jle milracaat ederek alacakları ehliyet 
veslkalariyle birlikte ihale gUnU olan 24. 
12. 940 salı gUnU ııaat ondörde kadar ko
misyon reisliğine tevdi etmeleri. 

4 - Bu işe ait keşifname, proje, fennt 
ve huausl ıartname ve sair evrak Ankara 
ve İstanbul cumhuriyet MUddeiumumUik
lerinde görülebilir. (8407) 18378 

Ankara Merkez Tapu Sictlll Muhafızlı· 
ğı.ndan: 

Dervlı.ı Salih oğlu Halil Veresesi Salih 
ve mUştereklerl tarafından tescm istenilen 
Ankara'nın Solfasol Çevllk mevkiindeld 
bahçenin 320 senesinde (Hacı) Mehmet 
zevcesi Hatice ve oğlu Ra.~itten haricen 
satın alındığı ve bunların Ankarada ika -
met edip adresleri ihtiyar heyetince ma -
lQ.m olmadığı yapılan tahkikattıı.n anlaşıl
dığından Hatice ve Raşldln bu tescil aley
hinde bir iddia ve itirazları varsa on gUn 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 5 zarfında muhafızlı~a tahriren ve yahut şl
kuruş olan 35000 kilo prasa açık eksiltme- fahen müracaat etmeleri tebliğ makamı -
ye konulmuştu. Talip çıkmadığından pa _ na kaim olmak üzere llA.n olunur. 4930 

zarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 17/12/94-0 sa-
at 14 dedir. Taliplerin % 7,5 teminatları 
ile birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na TÜRK HAVA KURUMU 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı: 63 
Ura 80 kuruı olan 750 adet galvanizli varil 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 

ıs. 12. 940 cuma gUnU saat 14 tedlr. Katı 
teminatı: 7177,lS lira olup evsaf ve §artna
mesl 239 kuruşa komisyondan alınır. Ta -
Uplerin muayyen vakitte M. M. V . Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (8515) 18495 

BugUnkU Karadeniz yolu postası yıı.pıhnıya.caktır. 12. 12. 940 perıembe gUn!l kal
kacak Ege vapuru gidi§ ve dönüşte salı posta.ııının iskelelerine de UA.veten uğrıya-
caktır. (11664/8576) 18559 müracaatları. (8578) 18561 

Yol yaptırılacak 

Battaniye alınacak 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan 
Beherine tahmin edilen fiyatı (940) do

kuz yüz kırk kuruş olan 5.000 beş bin adet 
battaniye pazarlıkla münakasaya konmu~ 
tur. İhalesi 14/12/ 94-0 cumartesi giinü sa
at on birdedir. Kati teminatı (7.050) lira
dır. Evsaf ve şartnamesi 235 kuruş muka
bilinde M.M. V. satın alına komisyonun -
dan alınabilir. İsteklilerin kanunun emret
tiği belgelerle ihale saatinde komisyona 
gelmeleri. (8537) 18554 

Motör alınacak 
M. M, VekS!etl Sa. Al. Ko. dan 
Keşif bedeli 38.945 lira 30 kuruş olan 

80 eeyıirlik d!.ı:el elektrik komple grupu 
santralı ile bunun inşaatı pazarlıkla yaptı
rılacaktır. Pazarlığı: 19/ 12/940 perşembe 
giinü saat 14 dedir. Kati teminatı: 5841 li
ra 80 kuruş olup keşfi 195 kuruşa komis -
yandan alınır. Taliplerin muayyen vakit
te M.M.V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(6539) 18555 

ayakkabı Elbise ve 
Teknik Okulu Safin 

alınacak 
Alma Baıkanhğmdan: 

Cinsi 

Elbise takım ) 
Palto ) 

İskarpin (çift) 

Adet 

431 ) 
145 ) 

339 

Tahmin bedeli 
Lira K. 

18619.92 

2831.50 

lık teminatı 
Lira K. 

13~.50 

216.11 

Yıldızda bulunan okulumuz ihtiyacı olan yukarda cins ve miktarlariyle tahmin 
bedelleri ve ilk t~minatı yazılı elbise vepalto aynı şartnamede ve iskarpin ayrı bir 
şartnamede ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla 27/lZ/940 tarihine rasthyan cuma 
günü ıaat 10.30 da iskarpin saat 11 de elbise ve paltolar Gümü~suyunda Yüksek 
Mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan komisyonumuzda ekıiltmeye ko
nulacaklardır. İsteklilerin ıartnameyi g-örmek ve ilk teminatı yatırmak Uzere eksilt
meden bir gün eveline kadar okulumuza ve eksiltme gününde Yükııek Mühendi• 
mektepine gelmeleri. Şartnamede yazılı belgeleri ihtiva edecek olan kapalr .zarfta 
teklif mektupları eksiltmeden bir saat evel makbuz mukabilinde verilmiş bulunacak-
tır. Postada vaki olaca!k g-ecikmeler kıan>ul edilmez. (11625/8530) 18556 

Memur alınacak rolu ve 80 lira Ucretu bir deslnatörlilk lçln 
Beden Terbiyesi Genel Direktörl!lğün - memur alınacaktır. 

den: 
Teşkilat, sahalar ve tesisler dairesi kad

rosunda münhal buhıııaıı 60 Ura Ucreut 
bir k!tıplik ile beı aylık muvakkat kad • 

Kanun! ıartıarı haiz olanların Yenl§e
hlrde, İzmir caddesinde N o. 11 de genel 
direktör!Ufe iııtid& ile mllracaat etmeleri. 

18588 

Ispanak alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 8 

!kuruş olan 80000 kilo ıspanak kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştu. Talip çıkmadı
ğından pazarlıkla · almacaktır. Pazarlığı 
17 /12/940 saat 14 dedir. Taliplerin % 7 ,5 
teminatları ile birlikte Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. (8579) 1856.2 

Lastik alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
32x70 kutrunda bir adet iç lastiği satın 

alınacaktır. Taliplerin 19/12/940 günü An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(8580) 18563 

Şehriye alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
7 ton şehriye almacaktır. Taliplerin 

nümunesini görmek ve ihalesine iştirak et
mek üzere 20/12/9-40 giinü saat 11 de An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müı-acaatlarx. 

(8581) 18564 

Türk Hava Kurumu Havacılık Dai
resi Genel Direktörlüğünden : 

1 - Etimesğut alanını tren yoluna 
bağlıyacak, keşif bedeli (1284) lira o
lan yol inşası, açı,k eksiltmeye konul
mu§tur. 

2 - Muvakkat teminatı 93 lira 30 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 17 /12/940 salı gi.inil 
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 
delerinde yazılı vesikalarla birlikte 
müracaatları. 4792 

Deri ve barsak satışı 
Türk Hava Kurumu Ankara Şub~in -

den : 
Ankara şehir ve köylerinden şubemizce 

toplattIMlacak kurban · derileri ve barsak-
Sandık yaptırrlacak !arı 26 klnunuevel 1940 perşembe günü 81• 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : at 14,30 da Ankara'da Hava Kurumu bina-
Yalnız tahtası ciheti askerıyeden veril- smda açık arttırma ile satılacaktır. Şart -

mek ııartiyle mikdar ve ebadı aşağıda ya- 1 namesi şubemizden parasız olarak verilir. 
J'tlı 600 sandık yaptrnlaeaktır. Taliplerin ihale günü muvakkat teminat • 

Pazarlıiı 13/12/940 aaat 14 dedir. lariyle birlikte müracaatları. 49ı27 


