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YENİSEHİR EMNİYET OTELveGAZİNOSU 
Kalörifer. banyo. ııcak au tertibatım havi olmakla beraber bütün mobilya ve malze 
meai yeniden temin edilerek eıki YENiŞEHiR PALAS Otelinin bu kere (YENIŞE 
HIR EMNiYET OTELİ) namiyle açıldığını ıa ym müıterilerimize arzederiz. Ankarı 
Atatürk Bulvan Tel: 1164 4882 ., 

1 g 

Lira 

1 2000 2000.-

3 1000 3000.-

2 750 1500.-

4 500 2000.-

a 250 2000.-

35 100 3500.-

80 50 4000.-

300 20 6000.-

. 1 IHA,. 
H$1/I \ 

~ 

·Türkiye lı Bankasına para yatırmakla yalnız 
para biriktirmit olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemit olursunuz. 

Keşideler: 4 Şubat, 32. ıı---= Mayıs, 1 Atustos, 
lkincite~rin tarihlerin 

de yapılır. 

Kumbaralı ve kumbara
ıız hesaplarında en az 
elli lirası bulunanlar 

kuraya dahil edilirler. 

Herkes, bllhaasa çucuklar tarafından &lınmuı gayet kolay ve 
mUesslr bir mtl5tahzardır. 

BARSAK 
SOLUCANLARI A 

karşı gayet tesirlidir. Barsak soluca.nlarının bUyUklerde ve küçUklerde 
sebep olacağı tehlikeler &'ÖZ önUne alınarak solucan hastalıklarında 

bunu kullanmaları faydalıdır. 
Heklmlerlmlze ve halkımıza tavsiye edilen bu mUstahzar her eczanede 

bulunur. Kutımı 2~ kuruıtur. Reçete ile satılır. 832~ 
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Fevkalade Umumi Heyet Toplanhsı 
Ankara Havagazı Şirketinden : 

Ankara Havagazı Tilrk Anonim Şirketi hissedarlarının ticaret 
kanununun 361 ve şirket eıas mukavelenamesinin 58 inci maddele
rine göre 18 Eylül 1940 tarihinde fevkalade şekilde toplanmıı olan 
umumi heyeti milzakerltın devamını 30. 12. 940 pazartesi gününe 
talik eylemiş olduğundan o gUn saat 15 te hissedarların ıirket bina
sında hazır bulunmaları rica olunur. 

Müzakere Ruz.namesi : 

--------------
--------
---3688 No.lu kanuna tevfikan ıirketin tasfiyesi --- hakkında karar : 

4934 --- ---ittihazı. 
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Paltoluk ve elbiselik kumaşla 
ayakkabı ahilacak 

Devlet Konservatuvannda.n: Muhammen bedell İlk teminatı 

ı.- Cinsi Metresi Lira K. 

Paltoluk kumaş (Erkek) 19.30 135.10 ) 

Paltoluk kumaş (Erkek) •0.70 28•.90 ) 

Paltoluk kumaş (Kadın) 26.40 184.80 ) 

TayyörlUk kuma§ (Kadın) 30.00 232.50 ) 86 63 

Robluk kumaş (Kadın) '1.00 317.7~ ) 

1155.05 ) 
2 -
Ayakkabı (Kadın) "° Çift 310.00 59 70 
Ayakkabı (Erkek) 60 cm •86.00 

796.00 

YukarıdR cins ve mlkdarı yazılı kumaş ve ayakkabı ayrı ayrı açık eksiltme ile 
alınacaktır. Eksiltme 16.12.940 pazartesi aut l~ te Ankara mektepler muhasebeci
liği binasında yapılacaktır. NUmune ve ıartname her &'ÜJl devlet konservatuvarında 
görllleblllr. ( 8216) 18217 

Umumi Heyet Toplantısı 
Küçük Evler Yapı Kooperatifinden : 

8. 12. 940 gUnU saat 10 da Halkevinde toplanması mukarrer olan 
fevkalade Umumi Heyet, kanuni nisap hasıl olmadığından içtima 
edememiştir. 

Ulus gazetesinin 19, 20 ve 21 1kinciteşrin 1940 tarihli nüsha~arın
da neşrolunan ruznamede yazılı hususları görüşmek üzere Tıcaret 
kanununun 386 ıncı maddesi mucibince 12. 1. 941 tarihine müsadif 
pazar gilnü saat 10 da Ankara Halkevinde Umumt Heyetin tekrar 
toplanması takarrilr ettiğinden ıayın hissedarların bizzat gelmeleri 
veya yazılı bir vesika ile kendilerini temsil ettirmeleri ehemiyetle 
ilan olunur. İDARE MECL!Sl 4931 

Bir daktilo alınacak 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Merkezde münhal bulunıın (70) yetmııı 

lira kadrolu bir daktlloluk için H.12.940 
cumartesi gUnU öğleden evel saat ıo da 
Ankara umum mUdUrlUk binasında imti
han yapılacaktır. 

Taliplerin imtihan gllnU saat ona kadar 
aşağıdaki vesaikle birlikte bizzat veya 
yazı ile umum mUdUrlUk zat lıılerl ;ıem -
ğlne ml!racaatları. 

Toprak MaJuıu11eri Ofisi 
Umum :Müdürlük 

l - NUfus hUvlyet cU:ı:danı 
2 - Hüsnühal kllğıdı 
S - Sıhat raporu 
4 - Mektep ııahadetnamesl 
t5 - Varsa hizmet vesikası 

Memur alınacak 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Merkezde münhal olan (75) yetmlıı beı 

lira kadrolu iki muhasiplik için ticaret ve 
diğer liseler mezunları alınacaktır. 

İmtihan 16.12.940 pazartesi gUnU öğle
den sonra l!lallt H te Ankarada umum mll
dUrlUk binasında İstanbulda Toprak mah
sulleri ofisi ı;ıubc mUdUrlUğU binasında ya
pılacaktır. 

Taliplerin imtihan gllnü '-'llbah ııaat ona 
kadar agnğıdakl vesaikle bizzat veya ya
zı ile bırllkte umum mUdilrlllk zat lglerl 
şe!llğlne mtiracaatlnrı. (8575) 

Toprak :Mahsulleri Ofisi 
Umum MildUrlUk 

l - NU!us hüviyet cUzdanı 
2 - Askerlik terhis tezkeresi 
3 - HUsnUhnl kl\ğıdı 
4 - Sıhat raporu 
5 - Mektep ııahadetnamesi 
6 - Varsa hizmet vesikıısı 

Tebliğ 
Divanı Muhasebattan: 
Van gölü işletme idaresi muhaııipllğl -

nln 935 mail yılı ldnrehcsııbının tetkik ve 
muhakemesi neticesinde ıadar olunan 966 
sayılı tıtlmın muhasip Hamza Cenglz'e 
tebliği yolunda ldıırt makamlar vasıta.siy
le yaptırılan bUtUn araştırmalara rağmen 
adı geçenin adresinin tesbltlne lmktın bu
lunmadığı cihetle lltlm kendisine tebliğ e
dllememlı,ıtlr. 

Tebliğ makıı.mına kaim olmak Uzere 
hukuk muhakemeleri usulU kanununun 
141 inci maddesi gerğtnce keyfiyet nan o
lunur. 

hbu nan 7 kl\nunuevel 1940 tarihinden 
itibaren daire içindeki levhaya asılmıştır. 

(8G09) 18582 

Ankara İkinci Sulh Hukuk Hakimli

ğinden: 

Devlet Demlryolları umum mlldllrlU@ 
vcklll avukat LUtfl Sav tarafından Ka
Y&e'ta ŞahnbetUn yu.nıoda Sıvnsh Mehmet 
oğlu Mustafa aleyhine açılan 11 lira ö3 
kuruşluk alacak davası üzerine milddela
leyh Muıttafa namına çıkarılan davetiye 
ve dava arzuhali lkametg!Uunızın meçhu
llyetıne mebni ıın.nen tebllğ edllml;:ıse de 
mahkemeye gelmedlğlnlzden gıyap kararı 
tebliğine karar verllmlştır. 

Duruşma 20.12.9•0 saat 9 a bırakılmı§
tır. ~le7.k0r tarihte mahkemeye gelmeniz 
veya bir vekil göndermediğiniz takdirde 
bir daha mahkemeye kabul olunmıyacaıı
nız ve gıyaben duru~mıya devam olunaca
ğı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere 
ııtınen tebliğ olunur. 4929 

~1111 Terzi Mehlika 11111. .. 

-: Mevsimin ıon mulaj ve modelleri- : -: ni getirmiştir. AtatUrk bulvarı, Za- : 
: fer Apt. No. l. 49H : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr"' 

Zayl - Ankara beledlyealnden aldığım 
885 numaralı otomobil plAkaaını kaybet
tim. Hükmü yoktur. Hultlııl Arpacıeğlu 

Ankara "ÜçUncU Sulh Hukuk IIlklmll -
flnden: 

Ankara'da Özgen mahallesinde Ogoç 
sokak 36 numaralı evde kayıtlı general 
AgMı oğlu Memduh Blllmman 22.11.9•0 
tarihinde vefat etml11 ve 1Jlfaht vasiyeti ıa
hitler tarafındıın mahkemeye zaptettlril -
mi§ ve mlrwıçılarının da bazıları mahke -
mece öğrenllememı11 olduğundan ve ılfahl 
vıuılyet zaptı mahkemede mevcut bulun -
duğundan keyfiyet mahkemece malQm ol
mıyan mira.açılarına karşı iltln olunur. 

Ağaç meraklılarının nazarı 
dikkatrne 

Orman Fidanlık :MUdUrlUğUnden: 
Bahçeli evler kartıısmdakl Ankara or

man fidanlığında yetııtırllen muhtelif cins 
çam, mazı ve sair orman fidanları ehven 
flyaUa satılığa çıkarılmııtır. 

Fldanlann boy ve evsafını ve parselle
ri b~ına fiyat etiketlerini görerek almak 
Uzere isteklilerin orman fidanlığına mü -
racaatlan Utln olunur. (~95) 18577 

ULUS - 21. inci yıl. - No. G952 

tmtiya.ı sahibi 
hkender Artun 

Jmumt Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtu Faik FENiK 
MUeueae Jııt:QdUrU : Na,lt ULUO 

ULUS Basımevi ANKARA 

• •A.ôA" • 141 

AGA RADYO 
PfflHENOE SATIS YERi :' 

ODEON MAGAZASI 

ISTANBUL - BEYOGLU iSTiKLAL CADDESi No. 48 I : 

•AGA. • 141 

ZARiF. KUVVETLi VE SEOASI \ 

MÜKEMMEL BiR CiHAZ 

aOperheterodln+ huausf • AG l .
düOmesi sayesinde kısa dalga Ozel"lnde 
fevkalade iyi randıman+ gayet mOeaslr 
entifading tertibatı+ pik öp ilo plak çı.lmak. 

için priz+ ve saire ve aaıre.,. 

"AGA., • 151 

HER KES BÖYLE BiR GIHAZ 
SAHiBi OLMAGI ARZU DER 

e 15mbalı aüperheterodln +göz mOş'lrl Ue. 
ıstaayon ayarı ~gaye\ kuvvetıı elektro dina· 
mik oparlör+ saniyesinde milli ıstasyonun 

neşriyatını dinlemek için hususi düOme+ 
Hindiya ukalto aQacından mamul zarit ve 
IQks muhatazası +ve saıre ve saire .•• 

TOPTtıH SHıŞ TERi ; 

SULTAN HAMAM, HAM Dl B. GEÇiDi 

Ankara İcra Dairesi İflls Memurlu -
tundan : 

Yenişehir'de Atatürk bulvarı üzerinde 
Ercan Ap. da mimar Bekir İhsanın An -
kara ticaret mahkemesince iflilsına karar 
verilmit ve hakkındaki tasfiyenin adi ~e -
kilde yapılması tensip kılınmıt oldugun -
dan. 

1 - Müflisten alaca~ı olan !arın ve is
tihkak iddiasında bulunanların alacakları
nı ve istihkaklarını ilandan bir ay içinde 
Ankara İflls dairesine gelerek kaydettir
melerini ve delillerini (senet ve defter 
hulasaları ve saire) asıl veya sureti mu -
saddakalarım tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mesuliyeti 
müstelzim olmak üzere müflisin borçlula. 
rmın aynı müddet içinde kendilerini ve 
borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne suretle 
olursa olsun ellerinde bulunduranların o 
mallar üzerindeki haklan mahfuz kalmak 
şartiyle bunları aynı müddet içinde daire 
emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse mak
bul mazeretleri bulunmadıkça cezai mesu
liyetc ufnyacakları ve rüçhan hakların -
el.an mahrum kalacakları. 

4 - 14/12/94-0 tarihine müsadif cumar
tesi ıünü saat 11 de alacaklıların ilk içtl
maa ıelmeleri ve müflis ile mlişterek borç
lu olanlar ve borcunu tekeffül eden sair 
kimselerin toplanmada bulunmıya hakları 
olduğu ilin olunur. (4926) 

Ankara 2. et Asliye Hukuk Hlklmllğln
dan: 

Teğmen Remzi Tilysllz tarnfındıın rnah
kemememlzin 9•012178 sayısına lknme o
lunan soyadı dnvasının muhakemesi so
nunda (TUysUz) soyadının (Görenli) soya
dı ile defltıtlrllmek suretiyle nlitusa tes
cil ve ilanına 8. 10. 940 &'ÜDUnde kabili 
temyiz olmak üzere karar verildiği UAn 
olunur. 4922 

Zayi - MUU MUdntaa Vek1letl daire 
mUdUrlUAilnden alıp Ankara yabancı aıı

kerllk ıubeslne kaydettlrdlğlm askerllk
ten terhis tezkeremi kaybettim. Yenisini 
aıacnğımdan eskisinin hükmU olmadığı 1 -
lln olunur. 

:Malltya PetUrke kanzsı Medya köyün
den HUseyln oğlu 323 doğumlu :Mustafa 
Bayram 4925 

Lisan bilen Cf al<tilo aranıyor 
İngilizce - Fransızca ve kabilse Almanca da bilen ve bu lisanlar

dan mütekabilen ve türkçeye tercümeye muktedir kuvetli bir dak
tilo isteniliyor. Referans suretleri, fotoğraf, istenilen ücreti havi 
talepnamenin posta kutusu 1915 Ankara'ya gönderilmesi. 

Fevkalade Umumi Heyet Toplanllsı 
Ankara Elektrik Şirketinden ı 

Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi hissedarlarının ticarot 
kanununun 361 ve şirket esas mukavelenamesinin 58 inci maddele
rine göre 18 Eylül 1940 tarihinde fevkalade şekilde toplanmıı olan 
umumi heyeti müzakeratın devamını 30. 12. 940 pazartesi gilnilne 
talik eylemiş olduğundan o gün ıaat 15 te hissedarların şirket bina· 
sında hazır bulunmaları rica olunur. 

Müzakere Ruznamesi : 
3688 No.lu kanuna tevfikan şirketin tasfiyesi hakkında karar 
ittihazı. 4933 

.,. 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -
Et f İyatları -------- ------ --:= Belediye Reisliğinden ı := - -:= 11. 12. 1940 çarşamba gününden itibaren koyun eti fiyatı ·(40) ku- := = ruştan (42) kuruşa ve kemikli sığıreti (30) kuruştan (33) kuruşa, := = kemiksiz sığıreti (35) kuruştan (38) kuruşa çıkarılmış ve diğer et := 

:= fiyatları aynen ipka olunmuştur. := - -= Sayın halka ilan olunur. 18584 -- -- -
":illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;::' 

İstimlak kararı 
Sarayönü Belediyesinden : 

Kadınhanı kazasının Sarayönü nahiye
sinde k5.in fransız tebaasından ölü Belfua 
çiftliği heyeti umumiyesi itibariyle mena-

fii umumiye namına (33040) otuz üç bin 
kırk lira bedel mukabilinde istimliik edi
leceğinden alakadarların ilin tarihinden 
itibaren 8 giin zarfında Sarayönü nahiyesi 
belediye riyasetine vaki olacak itirazlan-
nı bildirmeleri illin olunur. 18464 

YENİ Sinemada HALK Sinemasmda SUS Sinemasmda SüMER Sinemasmda 
Bugün Bu gece Bu gece 20 de 

Bugün Bu Bu gece 20 de 

islik lal 
gece 

Baştan ba.,a ta.ngotarla Kahramam 
süslenmiştir KAFE dö PARİS Borneo vahJi ormanları 

Tllrkçe sözlü 

KÖYLERİN ŞARKiSi Bllyük aşk, harp ve mücadele Oynıyanlıır: 

filmi Baş rollerde: OSA JOHN"SON 
GUndUz: VERA KOREEN - JULES 

:MARTİN JOHNSONS 
Baş rolde lllht sesli . 

İMPERİO ARGENTİN"A iki ateı arasmda BERRY Gündüz: 
l - ÇARLİ ÇEN CANİLER 

İltveten: en son gelen Ucuz matine Herkesin hoıuna gidecek bir Peoinde 
DUNYA HABERLERİ ÖLDUREN AT filim II ..:... İNTİKAM YOLU 
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1. KANUN 
1 9 4 o 

ULUS Ba•nneri =-ı 
Çankın C~i, Ankara 

Telgraf: U~ Ankara 

TELEFON 
Batmuharrirlik 1371 
Yazı İtleri M!idllrll 1061 
MiiesseH M!ldllril 1144 

BUGÜN 2 ".nci sayfada 

Sovyetler Birliğinde 

benzin tahdidi 

L~ KURUŞ Yazı talerl 1062 
İdare 1064 ADIMIZ , ANCIMl%C>I~ 

Yazan : Hazım Atıl KUYUCAK _j 

Başvekilimizin saat 15 te Ankara 

radyosunda vereceği bir nutukla 

. . 
.... ,,,,, ·. ~ . . . . . 

haf lası bugün a(ıhyor 
. . . . .. . ~· ' • '• ·- .. _.., • .. ,._, ..... • - • .._ ··~~,...- ....... :·r- ,...; •, ••• r ~ 

T ürkiye'nin mesut ve bahtiyar 

çehresini bu münasebetle 
bir kere daha seyredeceğiz 

------------------, 11 inci taaarru.t n yeril mallar hattuı, 

1 
Sayın Baıvekiliı:nl.z Dr. Refik Saydam'ı.n 
bugün eaat 1~ te Ankara Halkevinde irat 
edeceği bir nutukla açılmıı ole.caktıl'. B&1-

Bu haftanın 
derin bir mdnası 
vardır 

Falih RJkı ATAY 
On birinci Tasarruf ve Yerli Ma· 

lı Haftası, bugün saat 15 te muhte
rem Başvekilimizin nutku ile açıla· 
caktır. Bu, daha kısa tabiri ile, mil
li iktısat haftuı demektir ve türk 
tarihinin yeni devrinde, belli ba~lı 
intibah ve kalkınma hareketlerin· 
den birini tetkil eder. 

Bizim rejim davamız gibi, iktıaat 
Ciavamız da garp aleminin ıiyasi, 
~çtimai ve iktısadi en biiyük buhran 
çağına tesadüf etti. Memleketler, 
ya •ernıaye vo sanayi aırı demok
rasilerinin emıf ve menfaat tezat· 
larma müstenıit partilerin mücade
le ıahnesi idi; yahut, bu tezatları 
cebir vo zorla önlemek, veya, bir 
amrf h~sabrna tasfiye etmek istiyen 
diktatoryalarm ağır tazyıkı altında 
idi. Bizde de rejim ve milli ekono
mi infaımm temellerini ya anar§i, 
yahut cebir ve zor amilleri üstüne 
kurmak istiyenler olmu~tur. Milli 
kurtuluıa rehberlik edenler, daha 
ilk admıda, bu hatalardan hiç"biri
no dütmediler. Ne İn.illeti sınıflara 
parçalamak, ne de devleti ve am· 
meyi ec.nebi yahut yerli aermaye 
tahakkümlerinin oyuncağı kılmak 
temayÜllerine yanattılar. Rejimde 
esas millet birliği, ekonomide esas 
millet menfaati olmalı idi. Bu, o 
zaman, ne bir rejimin, ne de bir &is
temin taklidi olmıyacaktı. Fakat 
merhum AtatWık'ün ''bi% yalnız 
kendimize benzeriz!" parmm, ye
ni vo yaratıcı bir hamlesi olacaktı. 
Biz, bir rejim hizbi ile cm.un hük· 
müne boyuneğea bir yığm değil, 
Yazife, ıeref ve mesuliyetlerini tam 
bir müsavat ile p8'ylatan biır va.tan· 
daılar birliği istiyorduk. llk za
manlarda bu harekete aklı enni· 
yenler bulunacaktı; fakat halk, 
kendi hizmetıindo olanları takip 
edecekti. Milli ekonomide ıahsi 
aay ve onun hakkı ile, ummni men
faat ve onun haklan arumda, ta· 
bii bir ahenk te&ia etmeğe çalr§a• 
caktrk. lnta henüz tamam olmamıt
tır: ancak itikat tamdır. Türkiye'
nin hiç bir tarafında, dı§ardan ve 
zoraki aokulmuı olmaksızın, bir 
ımrf havası teneffüs etmek değil, 
türk vatandatlarma bu tabirin mi.
nasını anlatmak güçtür. lki mef· 
hum. her feyin üstünde parlamak
tadır: devlet ve halk! Halkçı dev· 
let vo devletçi halk, mukadderat. 
lan katiyen ve ebediyen biribirine 
bağlı, muhte§em bir kül nıanzaraaı 
almıştır. 

Batkalarmm kendi davalanm is
tedikleri gibi halletmelerine karıt
mak, gayriye akıl öğretmek hatm· 
mızdan geçmez. Şunu iddia edebi· 
liriz ki rejim ve ekonomi davaların· 
da da yalnız ders te~kil edebiliriz. 

Bizim siyasi ve iktısadi bünye te• 
ıekkülümü:ı, milli husur:oiyetlerimi
ze, milli ihtiyaç ve menfaatlerimi· 
ze uygun olJuğu kadar, hür bir te· 
aanüt içinde, beynelmilel her türlü 
münasebet ve muvazene mesaisine 
yardım edecek evsaftadır. Biz garp 
alemini mukadder tekamül yolu 
üstünde, bu aleme mensup memle-

ketlerin tezat ve buhranlarına düt· 
memit olduğumuz için, daha erken, 

zorauz ve mücadelesiz, ıeyretmek
te bulunuyoruz. Hudutlarımız için
de bu hür ve hakim milletin men
faatlerini esas tuttuğumuz gibi, hu

dutlarımız dı~ında da, bu sulhçu ve 

insaniyetçi halkın tesanüt ve her· 
kesin hakkına hürmet duyguları 

bi.zo rehberlik etmektedir. 

vektlimh:in nutku radyo ile neırolunacak· 
tır. 

Tasarruf .,. yeril malı kullanmayı bir 
ınilll &hlA.k mesele.il haline geUren bu haf· 
ta, her yıl yurtta bir bayram ıııenltti içinde 
b&ala.r ve biter. Bu yıl gene &yle olac~ 
tır. Baata BaıveklUmls olduğu halde v&
ktllertmıs, bu hafta ıotnde dolan bir yılın 
g11zel neticelerini bütün dünyaya ııa.n ed .. 
ceklerdlr. Çocuklarımızda yerleıııen ta.sar· 
ruf terbiyesinin ln.sana ümit ve emniyet 
veren gUzel eserlerini bllyük rakamlar h~ 
llnde görecek ve duyacatız. Zengin tUrk 
topraklannın mahsu1lertn1 yiyecek, ttlrk 
fabrikalarının mamt.lleriyle öğüneceğiz. 
Dünyanın bln bir oeııııt bu1ıra.ıı içinde 

kıvrandığı g1lnlerde, TUrkiye'ııin mesut ve 
bahtiyar oehreııini bu hafta mUnaııebetiyle 
blr kere daha seyredeceğiz. Te.aarnıf ve 
yerli malı kullanma adını verdiğimiz mill! 

(Sonu S. inci sayfada) 

C. H. P. Umumi idare 

Heyeti toplandı 
Cümhuriyet Halk Partisi U -

mumi idare Heyeti; dün mutat 
haftalık toplantısını yapmıı, Par· 
tiyi ali.kadar eden mevzular üze. 
rinde müzakerelerde bulunmuı -
tur. 

Vekiller Heyetince 

bugünkü durumun 
fevkalade zaman 

olduğu kabul edildi 
Askeri ceza kanununun bazı maddeleri· 

Dl def1ıtıren 891' sayılı kanunda zikrolu
nan fevkallde uman t&birl.nden m•kaut 
olan vaziyetin tayini husuıunda bir hUkUm 
bu1unmadıtınd&ıı bu huswnm tora Vekil
leri Heyetince bir karara bağlanması mil· 
ll mUdataa vekA.letınce tekllt edtımlıtlr. 

İcra Vekilleri Heyeti bu iıtl görUııerek 
bugünkü durumun mezkftr kanunda yazılı 
fevkala.de zamana mutabık olduğwıa ka
rar vermiıtır. 

Evlerde1 cadde 
ve sokaklarda 

ışıklar dünden 
itibaren yandı 

15.11.1940 tarihli ışıkları söndürme 
ve karartma kararnamesinin dünkü 
Resmi Gazete'de intişar eden tadili 
üzerine, dün akşam şehrimiz bundan 
yirmi beş gün evelki vaziyetine av
det etmiş bulunuyordu. 

Son kararname hükümlerine göre 
umumi meydanlar, caddeler, sokak
lar tamamen tenvir edilmiş olup, bu
na mukabil motörlil nakil vasıtaları
nın projektörleri tamamen, iç tenvi -
ratları da kısmen maskelerini muha
faza etmekte idi. 

I stanbul' J. a 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Işıkla

rı söndürme ve karartma nizamname· 
sinin. tadili üzerine bu akşam İstan • 
bul'da bütün umumi yollar ve vapur
larla tramvaylar ve diğer nakliye va
sıtaları yeniden tenvir edilmit bulu
nuyorlar. 

BQ§tan Q§ağı yerli mallarla 
ru•lenmif bir mağaza vitrini 

İngilizler 

Sidi Barrani'yi 

İşgal ettiler 
Üçü general olmak üzere 

6000 den fazla 
İtalyan esiri alındı 

Askeri harekat garbe 
doğru inkiıaf ediyor 

Karada, denizde ve havada 

harp tiddetle devam ediyor. 
1 

Kahire, 11 a.a. - Sidi - Berranf, in· 
giliz kıtaları tarafından zaptedilmit 
ve aralarında üç general olmak üzere 
pek çok esir alınmıştır. 

Harekat garbe doğru devam etmek
tedir. 

!ngiliz hava kuvetleriyle donanma 
(Sonu 4 üncü sayfadR) 

B. M. Meclisinin dünkü toplantısı 'Trakya' da 
Janda~a~?!~~! ly~~~~binalar nehirler 
hakkındaki kanun layihası münasebetiyle gene taşlı 

beyQnatta bulundu 
BUyUk Millet Meclisi dün öğleden son-) Arkadatlar; uzak vilayetlerde 

rs. saat lll te reis veklllerinden Refet Ca· ve bilhaa.aa hudutlarda bulunan 
TUGYAN 

nıtez'in reisliğinde toplanmıştır ... 
Ruznameye göre ikinci müzakeresi yapı

lacak maddelerden Bolu mebusu Lutft Gö
ren'ln, askeri ve mülkt tekaüt kanununun 
66 ıncı maddesine bir fıkra na.vesine dair 
kanun teklifiyle, gtlçmenlerle, nakledilen· 
lere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve ye
meklik dağıtılması hakkındaki kanuna ek 
kanun Jtıylhası görUşUlilp kabul olunmuş-
tur. 

Bundan sonra emniyet teşkilatı kanunu· 
nun 44 Uncu maddesine bir fıkra llAvesine 
dair kanun ltıyihası ve Bütçe ve Dahiliye 
encümenleri mazbataları okunarak bu ka
nunun da birinci müzakeresi ikmal olun· 
muştur. 

İspençiyari ve tıbbt müstahzarlar hak
kındaki 1262 eayıh kanunun bazı madde
lerinin tadlllne ve yeniden bazı maddeler 
ntıveslne dair olan kanunun umum! heye
ti üzerinde 11öz alan Sıhat ve İçtimaı Mu
avenet encümeni mazbata muharriri Dr. 
All Süha Delllba,,ı, lblhanın esas ltlbariy· 
le Sıhat ve İçtima! Muavenet encümenini 
alAkadar ettlğ'lnl söyliyerek müzakereye 
bu encümen mazbatasının esas sa.ytlması
nı tekllf etti. Bütçe encümeni mazbata mu
harriri B. HUsnU Kitapçı, Refik Şevket 

İnce, Dr. Sadi Konuk bu husustaki müta
lealarım söylediler. Neticede Dr. Ali Süha 
Delllbaııı•nın takriri kabul edilmedi ve ıa.

yihayı son defa tetkik etmi~ olan Bütçe 
encümeninin verdiği son ıekll görUşlilerek 
birinci müzakeresi ikmal olundu. 

Baıvekilimizin sözleri 
Jandarma teDkllAtı lçln yapılacak bina· 

ıar hıı.kkındakl kanun J!yih&11ının mUza
kereal ınra.ııında 11öz alan B. Ali Rıza Esen 
(Siirt). jandarma eubayları için hazı.rlan
mıı ola.n bu lAyihayı gördUğUnU, çok Iü
... ı..nıh• .:ıld:.ığunı;, a .cak ,arıt me-nleketleri· 
mlzln bir çoklannda dlter devlet dairele
rinin de muntazam binalara lhtıyaçlan 

olduğunu söyllyerek bunların da nazarı 

dikkate alınmasım rica etti. B. Feridun 
Fikri Bingöl ve B. HUsnU Kitapçı da bu 
fikre iotırak ettiler. 

Bundan ıonra kUrstlye gelen B8§Vekfl1-
mlz Dr. Refik Se.ydam, mUzakereırt yapıl
me.kta olım kanun Jtythuı hakkında fU 

izahatı verdi: 

Almanların işgali 

altındaki yerlere 

Birleıik Devletlerden 
yiyecek gitmesine 

İngiltere 

razı değil 
Vaıl~nı lL a.a. - İnglllz etçlal Lord 

Lothlan, Blrleılk Amerfka'nm umumi teş
kllltı tarafından taevip edilmekte olan ve 
Alrnanya'nnı. işgali altında bulunan mem • 

leket!ere ıtda maddeleri ~nderllmesine 

matuf bulunan taleplerin, l.ncilU: hlllrilmett 
tarafından reddedildiflni beyan eylemlıtlr. 

memurlarımız, subaylarımız, onla· 
rm aileleri, çocuklan, mektepleri 
ve evleri için hükümet bundan evel 
bu mesele Üzerinde imali fikretti 
ve düşündü. Hatta içinde bulundu
ğumuz sene bütçesine de 5.000.000 
lira koymağı taaavvur etti. Maale
sef vaziyeti hazıra dolayısiyle biz 
bunu yapamadık. 

Geçen sene §arkta seyahat bu
yurmu! olan Milli Şef'imiz, Reisi • 
cümhurumuz avdetlerinde bize 
verdikleri notlarda bu meseleyi bil
hassa tebarüz ettirnii~lerdi. Biz bu
nun Üzerindeyiz, fakat arzettiğim 
gibi vaziyeti hazıra dolayısiyle bu 
parayı koyamadık, kusurumuz bun
dandır, ba,ka bir §ey değildir. Hü
kümet, bunu nazarı dikkate almış
tır. (Alkı~lar). 
Başvekillmlzln bu sözlerinden sonra ka-

Edirne İçin hak.ild 
bir af et halini aldı 

Edirne, 11 a.a. - İki gündenberi fası ~ 
lasız olarak yağan yağmurlardan Meriç ve 
Tunca nehirleri beşer buçuk metre yüksel
miştir. Bu defa Edirne için hakiki bir afet 
halini alan tuğyan. Karaağaç ve Bo~na kö
yü ile şehrin irtibatmı tamamiyle ke~miı, 
birçok zarar ve ha<ıaratı mucip olmuştur. 
Tuğyan Yunanistan'a da ayni şiddetle te

sirini yapmıııtır. 

Elektrik fabrikasını da ı;ular istila eyle· 
miştir. Köpriiler sulardan got"Ünmemekte, 
Yddırtm ve Kir işhane tamamen göl halin
dedir. Evler su ların tesiriyle yav2ş ya"a' 
çölanekte devam ediyor. Ağ~ çlar üzerıne 

sığrnan halkın tah liyesi tomba7.. sal ve kanun JAylhaaı okunarak birinci müzakeresi 
ikmal olundu. yıklarla yapılmaktadır. Tahliye amelıyr:;İ 

Meclis yarın saat ı~ tP toplanacaktır. (Sonu J . üncü ~:ıyf:ıdaJ 

Girit'te Hanya §ehrine gelen lngiliz zırhlı kuvetleri bir 
rahip tarafından karıılanırken 

--------- ___ , ___ _, 

/ Cenubi Arnavutluk'ta 

M acariıtan Hariciye Nazın 
Kont Çaki 

Yunanlılar bir 

silindir gibi 

ileı .. Jiyorlar 

ŞİMALDE 
İtalyan sol cenahına 

hücumlar yapıldı 
Atina; 11. a.L - Dün rece n~redilen 41 

numarah Yunan tebliğinde bilha1111a deni
liyor ki : 

Hür Fransızların bir •ipabi müire~e•I L (Sonu J. anca Hylıd•) 
hücum ederken 

Kont Çaki 
Cephenin heyeti umumiyesinde Yun• 

taarruzu nruvaffakiyetle devam etmekte • 
dJr .MUııtahkem mevkiler ıüngll hi!cumla ., 
rlyle ahnmı!Jtrr. Düşman ağır zayiata uf. 
rıım111ır. 100 milimetrelik üç top yunanlı· 
lann eline geçmiştir. 

o $0 100 
'11 o 1 ı 

,1(,,., 

2.00 
1 

Garp çölünde askeri harekatın cereyan ettitı mıntaka ile dün İngilizler tarafından 
işgal olunan Sidi - Barrani'yi gösterir bar ta (bu mıntaJ:ada cereyan t!dea askeri ba
reUt bd:kındald bir yazıyı okuyucularımı• J Unca Hy/ımızdı "Harb• dair,. 

•Ütunwıda bulıcık11rdır.) 

Belgrad'da 
Yugoslavya ve Macar 
hükümetleri arasında 

EBEDi SULH 
pakti imzalanacak 

J!ir macar ikıti1at heyeti de 

yakında Belgrada gidecek - .. 
Belgrad; 11. La. - Siyast mahfillerde 

tahmin edildiğine röre, maear hariciye na
zırı kont Caki'nin ikameti esnasında Bul
garistan'la aktedilmiş olan "Ebedi sulh" 
paktına müşabih bir pakt tesbit edilecek-

Yunanlılar silindir gibi 
ilerliyorlar 

Atına; 11 a.a. - Cenubt Arnavutlukta 
Uı;: italyan hava tl~sllnUn yunanlılar tara· 
tından işgali, tesirini göstermeğe başl~ 

mıştır. Bu Usler Ayasaranda, Delvlno ve 
Ergir! üsleridir. 

Bu mıntakada yunan il erleyişi, önüne 
geçilmesi lmklınsız, tazy1k edici bir silln· 
dlr mahiyetini almıştır. İtalyan mukave
meti ihmal edllemlyecek derecede şiddetli 
olmakla beraber yunanlıları, geçen hatta 
elde etttlkleri zaferin semerelerini topla-

(Sonu J . ncü sayfada) 

İnebolu'da İnönü 

günü kutlandı 
İnebolu; 11. a.a. Milli Şef İsmet İn-

tir. 
Bazı kimselerln tahmin ettiğine 

(SolJll S. İDcı say/ada) 

önü'nün ~ehrim i ze geli~lerinin ikinci yıl

ıröre, dönümü münasebetiyle dün burada tezahür 
ler yapxlnuştır. 



iktısadi barsrer 

Sovyetler Birliğinde 
benzin tahdidi 

Moskova'dan gelen bir telgrafa gö
re Sovyet Yüksek İktıaat ŞClrhı oto
mobiller için benzin satışını tahdit 
eden bir kararname neşretmiştir. 
Sovyetler Birliğinin böyle bir tedbi
re IUzum görmesinin iktısadi bakım
dan bir ehemiyet arzettiği muhakkak 
olmakla beraber bu tedbirin siyasi 
bir manası olması da muhtemeldir. 
Sovyetler Birliği geçen ııeneye ka
dar Amerika'dan sonra dUnyanın en 
çok petrol istihsal eden bir memleke
ti idi. Geçen sene VenezllellA istih
sal miktarı itibariyle Sovyetler Bir
liğini geçerek ikinciliği almıf oldu. 
Fakat bu keyfiyet Sovyetler Birli
ğinde petrol istihsalinin azalmasın
dan değil Cenubi Amerika'daki is
tihsalin artmasından ileri gelmiştir. 
Çünkii Sovyetlerin petrol istihsali 
1932 de '21 milyon ton iken 1939 da 
30 milyon tona çıkmıştır. Bununla 
beraber üçüncü beş yıllık plana göre 
elde edilmesi tasavvur olunan 36 mil
yon tonluk istihsale henüz varılmış 
değildir. 

Sovyetler Birliğinde bir taraftan 
petrol istihsali artarken diğer taraf
tan da b:.ı maddenin istihlaki ııüratle 
yükselmiştir. Bunu memlekette mo
törlU vusıtaların artmasiyle ve iktı
sadi bünyenin genişlemesiyle izah 
miimkündiır. Petrol istihlaki istihsa· 
linden daha süratle artmış olduğu 
içindir ki Sovyetler Birliğinin pet
rol müştakları ihracatı mütemadiyen 
azalmış ve 1932 de 6.1 milyon ton 
iken 1939 da iOO bin tona düşmüştür. 
Sovyetler Birliğinde petrol meselesi 
aynı zamanda da bir nakliye mesele
sidir. Çünkü İ""tihsal olunan petrolün 
dörtte üçünü Baku petrol havzasın -
dan geniş memleketin muhtelif yer
lerine taşımak icabetmektedir. Hat -
ta 'bu sebepledir ki Sovyetler Birliği 
Uzak1<1rk'taki ülkelerine Amerika· 
dan petrol ithalini daha kirh bul· 
maktadır. 

Otcxncmillere verilen benzinin tah
didi haberi oldukça kısadır. Eğer bu 
tahdide sebep aranacak olursa her
halde yalnız birisi üzerinde ısrarı 
imkin yoktur belki de yapılabilecek 
en iyi şey muhtemel sebepleri tahlil 
etmek olabilir. 

Daha geçen sene Rusya'nın 700 bin 
ton petrol mU:ıtakları ihraç edebildi
ği göz 8nünde tutulursa bu ıtme bir 
bendn buhranının mevcut olduiu 

Bütün yurtta 

Askerlere kışlık 
hediye teberruuna 
devam olunuyor 
Askerlerimize yapılmakta olan kıtlık 

hediye teberrülerine dair diln aldıfımız 

tel~aflar Gediz'de ilk parti olarak topla
nan bin parçayı mütecaviz muhtelif yünlü 
eıyanın ve gene bu makaatla teberru edil
miş olan bin liranın allkadar makama tev
di edildiiini, Konya'd~ 1ametpap okulu 
talebelerinin de aralarında topladıklan pa
ra ile ilk parti olsıak \lzere aldrkları 4-4 
çift çorap, 21 çift eldiveni Kızılay'a '/er -
dıklerini bildirmekte idi. 

Di er taraftan Uşak illı: okulu talebe -
leri di.iıı bfretmenleri ile birlikte hava ta
arruzuna karıı korunma ıekillerl Uzerinde 
eehirdcki sığınaklarla tetkiklerde bulun • 
duktan sonra okula dönerken Kızılay mer· 
kezi önUnde halkın erlerimiae kıtlık hedi
ye olarak teberruda bulunmalarını gorme
lcri ilzerinc, ilzcrlerindc bulunan harçlık
ları ile Z2 çift yün çorap alarak kuruma 
vermişlerdir. Mini mini yavrulanmııın 

cephelerdeki büyiıklerine kar,ı gösterdik
leri bu minnet tezahürU hldlıeıine 11ahit 
olan halk bilyuk bir alika ve takdir ile 
ka ılamı tır. 

Hii~ım Atıl KUYUCAK 
tahmin olunamaz. Şu halde tahdit 
kararı yalnız benzin azlığından do· 
layı alınmamış olsa gerektir. 

Petrol müştakları ihracatını art
tırmak için de dahilde bir tahdit ko
nulmuş olabilir. Bu ihtimalin ne de
recede doğru olduğunu Birliğin Her
deki petrol ihracatı gösterecektir. 
Aynı zamanda siyasi bir mana da 

ifade edebilen üçüncü ihtimal, iler
deki ihtiyaçları karşılamak üzere 
stoklar vücuda getirmek için duyu
lan lüzum olabilir. 

Sovyet1er Birliği hangi sebeple bu 
kararı ~lmış olursa olsun ortada bir 
vakıa vardır ki o da dünya istihsali 
bakımından iicilncü gelen bir mcm· 
leket, dahilde benzin istihlakini talı • 
dit etmektedir ve uizce asıl dikkate 
değer nokta da budur. 
Menıleketteki benzin istihlakini a

zaltmak maksadiyle İcra Vekilleri 
Heyeti hususi otomobillerin işleme
sini men ve taksileri de tahdit etmek 
gibi tesiri pek şUmublil olmıyan bir 
tedbir ittihaz ettiğindenberi şöyle 
bir sual sık sık işitiliyor: ''Memle -
kette benzin varken ve muhtelif kay
naklardan gelebileceği söylenirken 
bu tahdide lüzum var mıydı?" Bu 
suale Sovyetler Birliği Yük5ek lktı
sat ŞOrasının kararı güzel bir cevap 
te~kil eder. Petrol müstahsili bir 
devletin bile benzini tahdit lüzumu· 
nu duyduğu bir zamanda bu madde· 
yi ancak hariçten tedarik edebilen 
bir memleket için hatta bugUnkil tah
ditlerin bile az olduğu muhakkaktır. 

Herhangi bir tahdidin bazılarının 
rahatlarını kaçıracağı veya Hrlarını 
azaltacağı muhakkaktır. Esasen bu
nun aksini iddia eden de yoktur. Fa
kat asıl mühim olan nokta "hayat ve 
istiklal" ile "r lıat'' veva "k~r" mef
humları arasında yapılacak bir mu -
kayese meselesidir. 1cabınd=ı musta· 
kil bir hayat için her şey feda edile
bildiği içindir ki şimdiden biraz ra
hat veya klir feda olunabilir. 

Harp ekonomisi dediğimiz tedbir
ler ıilsilesinin yanında istihsal limit
lerinin ve lUzumlu maddelerin Milli 
Müdafaayı kuvetlendirmek bakımın
dan en verimli oldu'darı yerlerde 
kullanılması gelir. Büyük bir istih· 
sal memleketi olan Rusya benzini 
tahdit ederken 'bizdeki tahdit için 
aöylenebilecek yegine IÖz belki bi· 
raz geeikmit olmaundan lbarettlr. 

Lord Dunsany 
şehrimizde 

Tiyatro hakkında 
konferanslar verecek 
Haber aldığımıza r8re İngiltere'nin 

meşhur temaıa muharrirlerinden Lord 
Dunsany ıehrimize gelmiştir. Tiyatroya 
dair yudıiı eserler ve makalelerle mem
leketinde bUyilk bir şöhret kazanmış olan 
bu zat, ıehrlmizde bulunduğu mUddettm 
iıtifıde ederek bir kaç konferant vere -
uktlr. 

Bu konferanslardan birincisi yarınki 
cuma gÜnU öğleden önce saat 11 de Dil Fa
kültesi konferans salonunda, ikincisi ıene 
cuma gilnU Devlet Konservatuvarında sa -
at 16 da, ilc;UncUsU cumartesi dnü saat 
15 de Hatkcvinde vcrlleoektlr. 

Konferansların üçllnün mevzuu bugün
kü lngiliz temaşa sanatına dairdir; Devlet· 
konservatuvarında verilecek olanda ise 
Lord Dunsany, "Tiyatro yazmanın tckniii" 
nden bahsedecektir. 

Sanat ileminde bUyük btr şöhret sahi
bi olan bu zatın vereceği konferansların 
sanatla allkalı olanlar için çok faydalı ola
cağında şüphe yoktur. 
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l~ÜN GÖLGESi 

Edirneliler 
• 

geçmış olsun! 
Gözlerimizin ve gönüllerimizi si

ze çevrili olduğu bir zamanda acı 
bir haberinizi alıyoruz: Tunca'nın 
ve Meriç'in baskınına uğramı~smız. 
Bu iki kardeş tüllk suyu, Eclime'yi 
auya boğmaktan, kıt günü ba§ları
na gaile aç.maktan ve bizi derde 
ıalmaktan, anlıyoruz ki, hnla usan
mamı§lardır. 

Geni§ Edirne ovası, su altında 
ne yaılı bir manzara almıttır, onu 
dü~ünüyorum. Selimiye'nin nazlı 
min°areleri §İmdi daha kısa ıörü
nürler. Be§ buçuk metre yükselen 
ıu, lcimbilir yolu boyundaki evleri 
ne gaddarca basmı~tır; o vatandat
ların yüzlerindeki ııtıraplı ifadeyi, 
ta Ankara'dan okuyor gibiyim. 

Edirneliler, siz, baskınların çe~it
lisini gördünüz, ıshraplann en ta
hrunmü!siizlerini çektiniz; son su 
basltını birkaç kerpiç evinizi çamur 
edebilir. Bu, görmüş ve geçirmiş ol
duklarınızın yanında bir mev~im 
sürprizinden ibaret kalmağa mah
kumdur. V c çabuk unutacaksınız. 
Suların hii.j!~ kabnrmnkta olduğunu 
haber verdiğiniz şu saatlerde, eğer 
teselli din cmive vaktiniz ve ta
hammülünin: varsa söylüyorum: 
biliniz ki h Hün yurt, acrlarmızın 
ortağıdır. Bu milletin, garp sınırı 
boyundaki knrclcşlcrini nasıl du
yup anlndığı;ıı ve güzel Edirne adı 
üzerindPki t~tiz'1uini, Milli Şcfirniz
clcn daha güzel ifade edecek kim
semiz yoktur. Şu da~<ikada size ve· 
rilebilecck tek tesel1i, lnönü'nün 
hafızalarınızda yn§ıyan cüml !eri
ni hatırlatma1dan ba~ka ne olabi· 
lir? 

Tunca ve Meriç vakitsiz taş
kınlıklardan hnla usanmadınız mı? 

Kemal Zeki GENCOSMA.N 

Macaristan'a bir ticaret 
heyeti gitti 

htanbul, l1 (Telefonla) - Ham madde 
mukabilinde mımıtatura e~yuı ııl\tın al• 
ntRk için Mııcarlııtan'ıı bir heyet r;ltmtı• 

tir. 

Evlerinden para aşırarak kaçan 
iki çocuk yakalandı 

İstnnbul, ıı (Telefonla) - Kadıköy'ün

de iki çocuk Ad:ına'ya giderek ticaret yap
mak makıadlyle evlerinden 900 lira çal· 
mıılar ve polis tarafından yakalanmı:'llar
dır. 

Hangi f akülfe mewnlarr 
öğretmenlik yapabilecek ! 

1stanbu1, 11 (Telefonla) - Maarif 
Vekaletinden Üniversiteye gelen bir 
tebliğe göre Fen ve Edebiyat Fak\il
teleri mUstesna, Üniversitenin di~er 
fakUltelerinden mezun olan talebe
ler lise ve orta mekteplerde 5ğret
mcnlik yapamıyacaklardır. 

Unun ôzami satış 

fiyatları tesbit edildi 
Ankara Fiyat Mürakabe Ko -

misyonu Reisliğinden : 

6 Numaralı ilan 
MllU Korunma Kanununa tevfikan İcra 

Veklllerl Heyetince lltlhnz ve ::! kAnunue
vel 1940 tarihli reımt gazetede ne~rolunan 
77 sayılı kararnamenin • Uncu maddeıılne 
tevfikan buğday ve un flyatıarı Uzerlnde 
fiyat murakabe komisyonunca yapılan tet
kikat netıceıılnde Ankara ıehrl dellrmen· 
lerlndekl azııml un 11atış flyatlnrının aşa
ğıda gsterlldlğl oekllde teııblUnc ve llAnı
na karar \•erllmlotır: 

Kuruı 

A) 8!rincl un çuvalı 10•2 
B) Ekıtra trruıcalalık un ouvala 1142 
C) Ekııtra Ekııtra un çuvalı 1192 
D> 2 ne! nevi dttz harman un çuvalı 8ri2 

Halkevindeki top 1 on tı /_Fi_ki_rıe_r_ve_in_sa_n_ıa_r: 

Edebiyat Gen<lerbirliğinin 

Y.eni f aallyel sahası BİR Zeki Baş-tımar var, nasıl adamdır 
bilmem ama arasıra imzasını görürüm. Son 

Diln Ankara Halkevinde Beden Ter zamanlarda 1stanbul'da on beş günde bir 
biyesi Genel DirektörU General Cemil çıkan Yeni Edebiyat gazetesinde beni par
Taner'ln reiıliğinde mUhim bir top - 1 mağına dolamış. Hem de nasıl... O gazete· 
Iantı yapılmı§ttr. Bu toplantıda Be - nin ılk sayıiında benden adımı söylcınek
den Terbiyesi Genel Direktörlilğü sizin bah9etti. Anl~dığımı 9dy~c~lm, inkir 
merkez teşk11Atı ve Ankara Bölgesi etti. Den hatırın~ ~ıle gelrneı:mışım ... ı.:em: 
ve Halkevi spor komitesi rükUnleri. nun oldum: ııcsımı çıkarmadım. 1?orduncil 

i · ~· lik k IUb" ııayıda benden adlı aı.lımea bahsedıyor. Ar
Ankara Gençlerb rlı5ı genç u u tık beni hatırına bile getirmediğini, be -
reiı ve Azaları, ajanlar ve eğitmenler nim kendimı adam yerine koyup ıöylcnen 
hazır bulunmuşlardır. C.H.P. İdare ııclzlcri üstıime alındığımı iddia edemez. 
Heyeti basından Erzurum Mebusu Peki ı konuşalım. 
General Zeki Soyer de içtimaı takip Zeki Baştımar fikirlerde birlik, insi -
etmiılerdir. cam bulunmasını lstiycn bir muharrir ola-

İçtimaın hedefini, Ankaranın Genel cak ki bende tezat, tenakuz a~1ıy~r. Bulu
Direktörlilğe bağlı biricik gençlik ku- yor. Bulsun. Vauven~rıucaı Bızlm bir 
lilbU haline elen Gençlerbirliğini, Be- takım fikirleri .b:rlbırl~rlle u~laştıra~ -

. g. y1şım11. onlara ıyıcc lolıycmedı~ 11ılz ıçln-
den Terbıyeııı kanununun ruh ve mak- dir" min.asında bir şe,ler söyler. Bunu 
sadına uygun faaliyete sevketmek için du:uncrok ben de tescili bulurum. Zeki 
icap eden tedbirlerin alınması teşkil Baştımar'a haber vereyim: tezattan, tc -
ediyordu. nakuzc!an ürkmem. Tabiat• bir baksın: bi-

Muhtcrem Genel Direktöriln etraflı rlblrlerlne hiç uymadıklarını sandığımız 
izahları ve içtimada bulunan zevatın 1 şeyleri yan yana yaşatıyor. Ben niçin tür
değerli mUtaleaları dinleqildikten hi tilrlil fikirleri blr araya toplamıyayı"?.1 

A k d G ç.1 b. t'ğ' kulll Hepsinin de bir doiru tarafı, kendine ıo-sonra, n ara a en er ır ı ı - . . . . nd" · 
·· ·· ·· . · · d · 1 b re insanı bir çekışı vardır. Nıçın kc ımı 

bunun b\~nye.ııı <l.~hıhlnfe ?ı~ eşen d~- o güzelliğe, o çekişe bırakmıyayım? 
den terbıyesı mukel e lerının ve ı- Gelelim Zeki Baıtımar'ın: "Sanat, ha. 
ğer h \ •esk~rların fizik ve moral ha - yatı iz:ıh eder•• isimli ıon yazısına. Hiç 
kımdan yetistlrilmeleri için çok mil • tanımadıı;ım bir Rus muharririnin, Çerni
him kararlar alınmıştır. ıevıki'nin aanat hakkında dıiıilndiiklerini 

Ankara Gençlerbirliğine dahil mü • anlattıktan aonra ıözü, benim nesir için 
kellefler ve diğer havesk!rlar, bundan ııôylediğim bazı aozlerc geçiriyor. Benim 
bövle beden terbiyeıi kanununun tat- aon zamanlarda roman, hlk,yı ve her tür-
b 'k' d · 1 • namenı'n mecbu lil neıirden pek hoşlanmıdıiiımı söylcımls 

ı ıne aır o an nızam - ld - d" k. "B' " • . ~. . . o ugumu anlatıyor ve ıyor ı: ır m..-
rı olarak kabul ettıgı. 1lmnastık, at - nekkidimizde bu temayülü yalnız tenkit 
letlzm, endbol, basketbol, voleybol gi- hesabına değil, umumiyetle de öz 51nat 
bi oyunlar, yüzme, yurt müdafaaııına hnııbına tehlikeli aörmemek elden ıelmi
yarıyan sporlar, dağcılık ve kayakçı - yor.'' Çünkü bizde neıir: "münclckidin 
lığa sevkolunacaklar ve mütehassıs kendisine hor bııkmaaına tahammül ede -
muallimler nezaretinde çalıştırılacak- mlyecek kadar gençmie.'' Diyelim ki 7.eki 
lardır. Daetımar'ın dedikleri doğrudur: yani ne.~ 

Gcnç1erbfrliğinln hevesli ve sıhati 
müsait olan basının futbol. güreş, bi· 
ıiklet, eskirim, bokı ve diğer spor ı1u
belerinde çalışmaları imkfinı da bütün 
vaaıtalariyle temin olunacaktır. 

Ankara gençlik kulübüniin genç ve 

müstait elemanlarının moral bakım -

dan tnkişaflarına bilhassa gayret sar

fedilecektir. Gençlerbirliğinin Halke-

rimlz gençtir, ben de iU münekkit denilen 
kimselerdenim. Ne yapalım 7 Ben nesri 
ho,ıanmndı~ım halde, romanları, hikaye -
leri bir ao&uklulc duyduğum halde mi oku-
1ayım 7. Zeki Ba$tımar'a bir şey sôyliye -
ylm: zorla gÜzellik olmaz. İnsanı rahat 
bırakmak lazımdır; romanı, hikayeyi, hat
ta Zeki Bnitımar'm makalelerini isterse 
~ur, istemezse okumaz. Benim canım şim
di şiir okıwıak istiyor. Türkçede de ne ~il
v.clleri var: eskisi, yenisi. .. Ti Divaniı Ltl
gat-it-Türk'te ıörüp manalarını ancak ter

vi tıe sıkı bir temas temin ederek aza- climelerindcn anladığımız mısrağlardan 

sını temsil, musiki, ııinema, konferans 

ve diğer vasıtalarla zihnen ve ahlakan 

yükseltmeyi, gayelerinden sayması 
varılan kararların ba1ında bulunmak -

tadır. Varılan kararları tatbik mevki-

ine koymak Uzere bir heyet teşekklll 

etmiştir. Heyet bugünden itibaren fa-

aliyete geçecektir. 

Teşekkül ettiği gündenberi, Anka -

rada beden terbiyesi ve spor sahasın

da esaslı bir varlık olduğunu daima 
iabat eden Ankara Gençlerbirliğlnin, 
Partimizin ve hUkümetimizin beden 
terbiyeıl kanunu ile gen<"liğe açtıiı 
l> ı veni yolda da muvaffak olacağ: 
§Uphe etmiyoruz. 

ıc Devlet memurları ayJıklannın tevhit 
ve teadWUne dair olan 36~8 aayılı kanuna 
ele kanun llythuını müzakere eden mu
'lakkat encUmen bugün ıaat 2,80 da top
lanacaktır. 

ıc Divanı :Muhuebat encümeni 18. 12. 940 
puarteal sünU ııaat 10 da toplanacaktır. 

Yurddaıl 
Geçen cihan harbi.nde ıal

tanat Türkiyeıi kıtlık içinde 
idi. Cilmhuriyet dem, bolluk 
dnridi.r. Bollufun kıymetini 
bil. 

Uluaal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu ............ . . ............................ ...... ...... . 

Oıiıan Veli'nin, Cahit Külebi'nin &iirleri
ne kadar. Okudukça hayran oluyorum. Eot
rafımdakiler de onları okusunlar, onlara 
hayran olsunlar istiyorum. 

Ben fteairde vilzuh b\llunmadılını söy
lemiştim. Gene de söylerim, yoktur; ~Un
kü nesir, Zeki Baştımar'ın dediği gibi, an
lo.tır, izah eder. Evvel& ıunu, ıonra bunu 
ıöylerı ı:;ununla bunun arasında bir zaman 
ayrılığı bulunduiunu aandırır. Her 1cyi 
bir arada soylemck nesrin, öz nesrin, halis 
nesrin kArı dc~lldir. Nerede izah varsa o
rada vüıuhsnt.luk, onıda karanlrk vardır. 

Benim istediğim vüzuh bana her ıeyi bir
den sezdiren, her şeyi birden duyuran vil
zuhtur. Penceremden bakıyorum: etraf 
zindan gibi karanlık: uğultuyla rilzglr esi
yor; ben odamda ı:ııkta çalıııyorum i yazı 
makinamın baıan duran, sonra gene ba3-
lıyan gürültüsü var ... Bunları nesirle söy
ledltim zaman blrlblrinden ayırıyorum; 

sokağın karanlığı, odamdaki ışık, rUzprın 
uğul'tueu, makinanın ıesi birlbirlerinden 
ayrı ıeyler ılbl geliyor. Halbuki değil. 
Hepsi bir arada, hepsi bir. Benim şu anda
ki hayatımı bunlar teşkil ediyor. Bunlann 
arasında, hani şu frenkçe tabiri ile 
synchronlsme mi ne diyorlar? işte o var. 
Nesir bu zamanda-birliği gösteremiyor, 
sezdircmiyor. Bilakis, ayırıyor. Her şeyi 
ayrı ayrı söyllyerek. tahlil ederek, parça. 
lara ayırarak bizde tıımıımlyle sahte bir 
his uyandırıyor. Nesir tahlil eden muha • 
kemeye hitap ediyor, her ~eyi bir arada 
kavnyan hisse değil. Tahlilin, izahın ll • 
zım olduğu yerlerde nesir elbette mükem
mel bir llettlr. yahut 8yle olabilir: ama 
ben şimdi hayatı bana bir bütün olarak 
sezdiren bir dil istiyorum. Nesir bunu be
ceremez. Bu ancak sllrin, resmin, muıılkl
nln karıdır. Nesirde biribirinden ayrı, bt
ribirinden ayrılabilen m~/odie'ler vardır: 

tabiat ıtibi symphonı•que olmak tahlilin, 
muhakemenin llni nesrın elinden relmcz . 

Nunıllah AT AÇ 
İşte romana bakın: bocal dı, bocaladı ni
hayet ruh tahlil , ccm yet muesscsclerınin 
tahlili gibi yalnız aklc hitap eden şekille
re vardı. 

Zckı Ba,.tımar bu " !erin nercsınde te
zat, tenakuz gorilyor7 Demin de s ylcdim: 
benim tezadı, tcn3kuzu bir kuıur saydı -
&ım yaktur. Ama o gibı eylen olmadık -
ları yerde de arama a. sonra buldum zan.
nettemeye h ç Itır.um yok. 

Zeki Baııtımar'ın hakkı var: nesir izah 
eder. Fakat ben iz hı, vu uhsuıluk ıayı • 
yorum. Çunkil izah ancak akle aydınlık 
vermektir. Halbukı b n m ıstcdl im ay • 
dınlık bana bir eyi, bir halı onunla knr11ı 
karşıya gclm"şim, ona dokum UŞ'.tm gibi 
ıezd"rcn aydınl tır. Nesir: "Ekmek, bui
dıy oiiltıilup su ıle yo~urulduktnn sonra 
fırında pi~ırmekle meydana eelir" der; 
boyle bir sözde ekme i ısırdıfınız z:ıman 
duydu unuz aydınlık var mıdır? Halbuki 
o aydınlıf:ı şiirin. resmin, hele musikinin 
vereli :i zamanlar çoktur. 

Zeki D tımnl"m ve zil rctl!CI Rus mu
harriri Ccrnlı.ı vaki nln hakları yok: snna.t 
lz:ıh etmez; hndls lerl, hl l rt bizim göz -
1 rimlzln önUne kor, ruhumuzun içine so
kar. Sanııt bize bir şeyın etrafını dolaı • 
ttrmaz, bize o ,eyin tıebeplerlni söylemez, 
o şeyın ortasına bizi atıverir. Yahut ken.
disi bir takım gerçekler yaratır 'le bize 
onları hissettirir. t alı ile alakası yoktur. 

*** 
İNSANIN hudutları ne kadar da dart 

Dil bilmiyor, yalnız insan dilini biliyor. 
Hayvanlarla, nebatlarla, eşya ile konuıa -
mıyor... Bazı hayvanların dilinden anla • 
dığımız oluyor: kediyı o~adır:mın zaman 
horlama11, köpetlmlzin tatlı tatlı bakmaıı 
bize bır şeyler söylüyor. Fakat bir çlçet• 
baktığımız zaman, bahçemizdeki ağaca ı 

"Sen ne gUzel in I" dedigimiz zaman acaba 
onların bize bir cevabı yo11: mu? O ecrva
bı akhm•z almadığı için yok farzcdiyorus. 
Bunun için de etrafımızı birçok ocylcrin. 
birçok canlı şeylerin sardıgı saa1lerde bi
le bir yalnızlık, ancak gururumuzdan, btr 
dalaca gururumuzdan gelen bir yalnızlık 

his.aediyoruz. 
Süleyman peygamber biıtlln hayvanlar

la konuşurmuş... Bula bula nihayet buma 
bulmu,uz. Asıl mükemmel insan yalruz 
kurtlarla. kuşlarla, karıncalarla değil, ot -
tarla, çiçeklerle, şu yerde duran burusmuı 
klğıtla da konuımasıru bılcndir. Bütün ta
blnte, biltUn var olan eeylcre kan,abilen, 
hepsini seveon ve kendia'n!n her şey tar.
fından kabul edilip ıevildiğini hisseden 
adam." İnsan oilu öyle bir Süleyman peJ'
gamberi kim bilir ne zamaa icad odcbile
cek7 

veren 
hububat tacirleri 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Hubu • 
bat &toklarının beyannameye tabi tu
tulmasına dair karar mucibince, şim
diye kadar İstanbul zahire tacirleri 
47 buğday. 212 .çavdar beyannamesi 
vermişleııdir. 

C. H. P. merkez kaza 
kongrelerinin faaliyeti 
Aldığımız telgraflar, Edime, GUmll§ba

ne merkez kazalarlyle G diz CUmhurlyet 
Hnlk Partlel kongrelerinin toplandıklarını 
bildirmektedir Bu tople.ntılarda muhltl a-
10.kadar eden temenniler üzerinde kararlar 
alınmıı ve bir sene 1çer1Blnde bnşarılmıı 
olan leler hnkkındıı verilen maınmat mem• 
nunlyotıe kaydolunmuotur. Kongr lcr me
ııallerlne bB.ııl!lrlıırken F.bedi Şef AtatUrk'· 
Un aziz hatır ını anmıılar ve ı.mn Şet 
İn!lnU'ye kareı en tçten acvgl ve b~hlık 
duygularını lzhıır eyll'.'mlşlcrdlr. (a.ıı.) 

Mesut bir nikôh 

Sinop'tan aldığımı~ bir telgrafta Sinop 
h lkının askerlerimize kışlık he.diyesi ola. 
rak ilk parti 1267 çift y{in çorap, 210 çift 
el !iven ıle yün ve pamuklu 320 parça etYI 
teberru ettikleri bildirilmektedir, (ı.a.) 
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İstanbul Emniyet Müdürü Bay Mu
zaffer Akalın'ın yei;cni Bn. Eltaf A
kalın ile Dahiliye Vckfileti Levazım 
MildürU B. İhsan Güran'ın nikahları 
seçkin bir davetli huzurunda dün An
kara belediye salonunda yapılmııtır. 

Yeni evlilere saadetler dileriz. 

MeltfaJ Hyfiyelerine dışardan 
pansiyoner talebe almmıyacak 
Yabancı mekteplerden bazılarının, mu· 

allımlcrınin tatil aylarında ikamet ettik
leri sayfiyeleri, kendi talebeleri veya di
gcr mektep talebeleri için panıiyon haline 
get'rdikleri ve bu pansiyoner talebelere P•· 
a mukabTn e ders verd"kleri anlasılmış
ır. Maarif Vek·ıeti alfi.kalılara bir tamim 

ndererck mekteb'n daimi yatılı talebe· 
eri mustesn;ı olmak üzere dığer talebcle
'n tatil :ıylarında bu sayfiyelere panıi -
oner olarak kıbul edilmemelerini ve bu
alnrda muallimlerin kendi talebelerine 
ers vermcmelcrını, hariçten gelecek ta -
be için de buralannı derahane haline koy. 
aırularını bildirmiştir. 

Ynhan domuzu mücadelesi 
bütün yurtta ba,ladr 

S•hrimize gelen malfunata glfre yur· 
un her tarafında silrek avları tertip 

ilerek yaban domuzu milcadeleıine 
1 

~ll!llmıştır. 

Mehmet'in parmağındaki kına 
Türk ordusunun değerli etklnın· 

dan 'bir zat, 32 yıl önceye ait bir ha
tırasını §Öyle nakletmişti : 

"Vaka, 1908 yılında hüriyetin 
iI•nından bir kaç ay önce Makedon
ya'da bir bölükte geçmektedir. Bu 
bölükte mektepten henüz yeni çık
mış. milletini, vatanını her yönden 
ileri ve üstün törmek istiyen ate§• 
/i, genç bir subay, altı yedi sene as
ker ocağında kalmış Hamit çavuş, 
bir de yeni gclmiı acemi neftr Meh· 
met var. 

Acemi nefer Mehmet Doyran ka
zası civarındaki özbeöz türk yürük
lerindendır, llamit çavuı da Doy -
ran kazası kl5ylülerlnden. 

llk talim günü genç subay acemi 
Mehmet'in sae elinin kUçUk parma
lını kınalı gCJrUyor. Bir delikanlı -
nın parm:ı.ğma kına slirmesi hiç ya
kışık alır mı? Genç subay, fena hal
de sinirleniyor ve acemi nefer Meh· 
met'e balırıyor, çağırıyor, çocuğu 

bir güzelce paylıyor. Mehmet, bu a-

'#AN l~l IL~R 
ğır sözlerden pek mUteessir oluyor: 
ağzını açıp hiç bir cevap vermiyor: 
fakat uzun kirpikli kara gözlerin • 
den damla damla yaılar dlSkillüyot. 

O akşam Hamit çavuş. genç su -
baya tekmil haberi vermiye geli -
yor. Tekmil haberi verilip alındık· 
tan sonra genç subay çavuıa soru
yor : 

- Hamit çaı•uş. bu sabah acPmi 
nefer Mehmet'e parmağındaki kına 
i'in ileri geri söylendim. Neferin 
g6zlerl yaşardı: fakat ağzını açıp 

bit tek kelime söylemedi. Acaba ne
den? 

Hamit çavuş : 
- Madem ki sordun ve müsaade 

ettin, söyliye)'ım kumandanım, di
yor, bizim köylerimizde askerlik ça
Oına gelen delikanlıların datırcıtı
nı evde anaları hazırlarlar. Adettir, 
bu hazırlık bittikten sonra ana, ol
lunun sal elinin klJçilk parmağına 

kına koyar ve asker ocağına git -
mek için klJyden çıkarken ona .şunu 
söyler : 

"Askerlik çağın geldi.,, 
"Kınam silrdilm.,, 
"Seni devletime, milletime veri • 

yorum . ., 
"SelAmetle git !,, 
"Ya gazi ol, ya şehit!,, 
1/atırada tek bir ilave yok. 
Orada bulunanların bir kısmı bu-

giln sağ mıdır, ö/U müdürler: yaıı
yorlarsa nerede yaşıyorlar, bilmiyo
ruz. Fakat bugün de, icap ederse, 
tOrk anaları devlet ve millet yolun
da milyonlarca çocuğunu, boyran
lı Mehmetin anası kadar heyecanlı, 
imanla ve seve seve feda etmiye ha
zır değil midirler?,, 

• 
HAdlsenin ve hatıranın belagati

ne ayrıca sözler katmıya dilim ve
lıalemim varmıyor. Garip bir tesa-

düf eseri olacak, ben Doyranlı 

Mehmetin kınalı parmağından bah
setden bu hatırayı dipleyip fıkra -
ma geçirirken ha7.İn olduğu kadar 
şerefli, şerefli olduğu kadar hazin 
bir hadisenin yıldCJnUmi1dür: Bir 
kale duvarının bir zelzele ile yıkı -
lııı gibi kahraman Gazi Osman Pa
§B'nın Pilevne'cle yaralanmasiyle bu 
destanlar kasabasının düımesinin 

altmı§ UçDncü yıld6nümü. 
SlJleyman Nar.if'fn : 

BUtUn ıedaldl arztı aemaya kahkahaaen 
DötUıtU, durdu o askerler aç ve çıplakkıı:ı 

diye anlattığı bir avuç türk aske· 
riyle ordular ve devletler karşısın
da mevsimlerce dayanan Pilevne, 
bundan altmış üç yıl önce bugün 
(dün), gönderinden inen bir bay • 
rak gibi, düımüşta. 

• 
Doyranlı Mehmet'Je, Hamit ça • 

vuı sağ mıdırlar, öldüler mi? bil • 
miyoruz. Gazi Osman Paşa'nın Fa
tih mPzarl1ğınd11 ve savaş arkada§
larının da yurdun yedi iklim, dört 
bucağında birer tarih sayfasına bü
rlJnerek ebt!diyet uykusuna daldık-

Tarı şüphesiz. 

Fakat Pilcvne'clf'n S:ıkıırya'ya ka
dar her savaşa gidcrı türk çocuğu -
nun anası, köyün sınırında : 

"Askerlik çaj?ın geldi.,, 
"Kınam sürdüm.,. 

"Seni devletırne, milletime veri • 
yorum.,, 

''Sel"metle git !,, 

"Ya gazi ol, ya şehit!,, 
diyen Mehrnct'İll n cı hmrı yn • 

rcğini taşımıştır. 

Sava!jların eskileri ıdrrı dalla kor
kunç ve daha ö/durücü bir hal al • 
masına rağmen tarih sayfd/urırıa 

gefecek kahramanlık dcsranlarma 
pek az rastla<lıgınuz bu ça cfo, e ·er 
icap ederse, bundan sonra da, her 
erimizin sağ elinin küçiık p:ırrna -
ğında her göze görünmez b;r l ıoy
ran kınası görece iz ve tarihin hn 
çağında ti1rk eri. koyiinlln mmıı
daki ana ınd.ın büyük anı v tana 
bttlışlanmı.'i birer arm raıı oldııkla
rı için, yalnız bir tek ~ıf t t şıya • 
caktır: KAHRAMAN / 

T. t. 

• 



Bren dizi 
üzerinde 

Clefi bataryalannın 
cehennemi içinde 

ÇOK HEYECANLI 
BİR RÖPORTAJ 

Atina, 11 a.a. - Amerika'nın N. B. 6. 
radyolan muhabiri B. Martin Argonsky, 
Atina radyosu ile Amerika'ya hitaıben bir 
konuşma yapmıştır. Arcon1oky bu konu5ma
aında bir İngiliz bombardıman tayyaresine 
binerek İtalya'nın Brendizi limanına nasıl 
gittiğini ve yapılan bombardımanı ne su -
retle seyrettiğini bütün teierruatiyle tas
"'ir emektedir. Konuşma şudur : 

"- 24 saat eve! "orta şarkta bir ma • 
halde", ay ıııiı ile yıkanan bir tayyare 
meydanında, bir lngiliz gece bombardıman 
tayyaresinin biiyük eiyah balinayı andıran 
burnu altında duruyordum. İni& sahasının 
her bir tarafında dağınık bir ııekilde par • 
lak ay ışığı altında yatan meşum görünü~ 
1ü gece bombardıman tayyareleri vardı. 

Ben bunlardan biri ile Akdeniz Uzerinden 
Yunan!stan'a ve İon!en denizi üzerinden de 
İtalya'ya ve İtalya'dan da hedefimiz olan 
italyan deniz üasil Brendlzi limanına uça • 
caktım. Hareket saatine on dakika vardı. 

Tepemin üzerinde tayyarenin camdan bur
nu i'indeki yerinde oturan ikinci pilot 
Mak "kantakt" diye bağırdı. Devisa per
"'aneler yavaş yavaı dönmiye başladı. Mo
törler homurdamıya koyuldu. Ekzost bo
rulanndan turuncu alevler fışkırıyordu. 

Ayağımın altında yer tltrlyerek sarsılıyor
du. 

Diğer mürettebat ile birlikte teçhiza
tımı kontrol ettim: i'i kürklil uçma ceke· 
tim sımsıkı iliklenmiııti. Miif er teneHiia 
ileti ve kulaklıklarla beraber tamamdı. İçi 
kürk kaplı çizmelerimi giymiştim. Para • 
tüt kayıkları akılmış ve tokalanmııtı. Pa
ra$Ut hazırdı. BUyük, geniş uçuş el'bisele
ri içinde Mars ııeyyareslnden inmiş adam
lar gibi görünen tayfalarımız toka ve ka • 
yıılarını birer birer muayene ettiler. Bi • 
rinci pilot bana doğru yuvarlanarak miğ -
ferimin kulaklrğmı açtı, ve olanca kuve • 
tiyle kulalıma bdırdı: "tamam mı? unut
ma, atlryacak olurııan Uç say, halkayı çek, 
80nra Allahına dııa et". Bağırarak cevap 
"'erdim. "Tamam". Gıilümıedi, sırtımı ok
ıadı, pilotların daima yaptığı albi her , .. 
,.in yolunda olduğunu işaret maksadiyle 
:FUmruklu baı parmafını havaya kaldırdı, 
•e bana tayyarenin kamına dayalı olan 
merdivene çıkmamı iıaret ettL 

Tayyare havalanıyor 
17cat elbfmeaıle ıtır ıfrr Ye ~-• 7&

•aş merdivenden çıktım. lçerde pilot mev
kiinin ardındaki alçak 'leçit içinde çömel
mek mecburiyetinde kaldım. Sonra büzü
lerek, su sahrmcının üzerinden atlryarak 
füzelij ortasındaki cam kub'benin altını 
ı~miye muvaffak oldum. Muhabere ciba
aına kulaklık fiıimi soktum. Pilot mahal
linde Mık birinci pilota aletlerini sayıyor
du. Sonra motör gürültilsü arttı ve kulak· 
Jırı uğır edici bir !eryat halini aldı. Bil
)'lik tayyare titredi, harekete baıladı. Eve-
11 yavaı yavaş, IJOnra daha hızlı aidiyor • 
duk. Bomba yükilmilz fazla olduğu için 
7erde çok uzun bir mesafe koşmak icabet
ti. Nihayet sınır ıııklarını bir yıldırım gi
bi seçtik, kuyruk kalktı, bir parça aende • 
le.dik ve havaya yükseldik. 

Füzelajın tam ortasına düşen mevki -
den tayyare meydanının ıırklırınııı birer 
birer ar&ıda kaldığını K(irebiliyordum. Hiç 
durmadan ay ıııiınm içine doğru yiikse -
liyordulc. İki bin, üç bin, beı bin, on bin 
kadem yükseldik, on beı bin kademde tay
yare dllz olarak uçmata başladı. Bir kaç 
dakika ıonrı Akdenia üzerinde idik. De • 
niz düpedilz, pek sakin, sular ııyah ve cam 
ribi rörünüyordu. Ulak bir dalracık dahi 
JO}ttu. Omuzum iherlnden fUzölaj boyun
ca baktım. Kendimi bil' dakika için koca • 
man, ıiı;man, ince sigara ıibi ıırtlı, dev 
kuyruklu küçük kanatlı kablettarihe ait 
bir canavarın üzerinde hissettim. 

Deniz üzerinde bir saat kadar uçtuk • 
tan sonra kulaldıiımda tunu iıittim: "Yu
nanistan &orünüyor" kanat üzerinden ha • 
kınca yunan sahillerini ıördüm. Daha i -
Jerde sarp, siyah, yilksek, keskin, koııkunç 
dağlar vardı. 

Baraj ateıi ••• 
Şlmdl dağlar Uzerlnden uçuyorduk. Bir 

an sonra tekrar deniz ~erlndeydtk. Bu se
fer Ege denizi UzP-• ..ade uçmağa başlamıt· 
tık. DISrt saat wec:mıııtı. Seyir subayının 
yatağında biraz uyudum. Sonra o gelerek 
beni omuzumdan saratı~ Eğilerek kulağı· 
ma bağırdı: "Haydi bakalım, Amerikalı, 

kalk Baraj ateııine b3§lamıılar.,, Eski ye
rime tekrar tırmandım. Tam ilerimde ltal
yan sahillerini gtıreblllyordum. Coğrafya 

ki laplarında okuduğUm veçhlle tıpkı bir 
çizme ~lbl ıörUnUyordu. 

Brcndlzl Uı:erınde bir bulut tabakruıı var 
dı. Biz hedef Uzerlne varan dördUncU tay
yare idik İtalyanlar tamamlyle uyanmııı
lardı Bulut tabakasının lçlndı:n bir çellk 
yağmuru bizi arıyordu. Brendlzl Userlnde 
öldUrticU bir örtü vardı. Safımızda ıolu· 
muzda kırmızı, yeşil, turuncu renkte infl· 
l!klar oluyordu. Her yerde elyah ve beyaz 
duman kUmelert görUIUyordu. Pom-pom 
tllfeklerlnln kırmızı ve turuncu iz mermi
leri bütUn ateıı sahası içinde al bir desen 
vücude getiriyordu. 

Bu cehennemt perde içinden geçmek 
mecburiyeti olduğunu tdrrık ettiğim zamıuı 
aon derece büyük bir korku hissettim. MI· 
demde bir bulantı hasıl oldu. Birkaç dald· 
ka 90nra içinde idik, her ta.rllfımızda pat
lamalar daha oabuk ve daha kesit bir hal 
aldı. Yanı baıımıadakl lntlllklaruı teıl· 

rtY1• bir tarattaD bir tarata beılk gtbl ıal-

Cenubi Arnavutluk'ta 

Yunanlılar bir 

keıln normal bir ıekllde tıl ve gtlcU ile 
meogul olmasını Jstemlıs ve ordunun vasl
feslne devam etmekte olduğuııu 110.ve et
mlıtır. 

Şimal cephe.inle 
Trakya' da 
nehirler 

gene taşlı 

HARBE 
DA 1 R 

silindir gibi 
ilerliyorlar 

(Baıı 1. inci Hylada) 
maktan menedecek kadar kuveUI değildir. 
Şimalde Görlce'nln ve diğer bazı nok

talann tıgall üzerine yunan yürtlyüıüne 
verilen yeni hamle muvatfaklyetıe ıona 
ermlıtır. Bu kısımda halen yapılmakta o
lan ıey muharebenin bundan aonrakl aat
hasını hazırlamaktan ibarettir. Bu hal, 
mezkQr sahadaki barekA.t Uzerlne çekilmlı 
bulunan eııra.r perdesini kltl dereced ay
dınlatmaktadır. 

Bir kaç ~üne kadar saTih 
habfU'ler gelecek 

Dün, ıelA.hlyettar bir eahslyet ıunu ılSy
lemııttr: 

"Cepheden gelen haberler iyidir. Fakat 
blrkao gUnden evet ııarlh malQmat veril· 
meslnl beklemek doğnı değildir. Cephenin 
blrcok kısımlarındR hava, mevsim icabı o
larak, son derece fenadır. Askerlerimiz, 
dnğlan 'kaplıyan karlar il.zerinde gllçlllkle 
yUrUmek mecburiyetinde bulunuyor. Sert 
bir rUzgAr ve kuveuı bir yağmur yilzlerlnl 
kamçılamaktadır. 

Cumartesi gUnU yunan kıtaları, Erglrl'ye 
glrdlklerl zaman Capronl tipinde iki bll· 
yük bombardıman tayyareslylc Flyo.t ti· 
pinde Uç avcı tayyaresinin bir tayyare 
meydanında tahrip edilmiş bir halde bulun
Juklarını görmüelerdlr. 
Şehir halkı, ltalyanların Ergirl'yl tabii· 

yelerinden önce, Arnavutluk limanlarının 
bombardımanı yüzünden taıe hususunda 
zorluk çektiklerini ve bazı gıda maddele
rinin esaaen bir mUddettenberl gUçlUkle 
tedarik edlleblldlğlnl söyleml;:ıtır. 

Ergir! belediye dairesi balkonundan bir 
nutuk Irat eden mahalli yunan kumandanı 
yunanlıların yalnız kendi memlekeUerlnln 
hllrlyetı için değil, aynı zamanda arnavut
luğun letlklA.11 için de harp etmekte olduk
larını ıöyleml§tlr. Kumandan halktan, her-

!anıyorduk. Kızıl ve turuncu alevler etra· 
fımızı sarmıştı. Şimdi artık hede!iml~ln 
llzcrlnde idik. Tayyarenin burnundaki ra
sıt yUzU koyun, bomba salıverme tertiba
tının yanına ya.tmı~tı. TahrlpkAr yükllnU 
atmak için en müsait zamanı bekliyordu. 
Kulaklarımda onun pilota bulut tabakası 
arasında bir açıklık bulması için bağudı
ğını duydum. Dalarken bütün kuvetımıe 
tavandan ıarkan kayıılara ıarılmak lhtl· 
yacını hl11ettını. Sarsıldık. Yana dön
dllk, sonra bulutlar arnsında bir delik a
rıyarak baraj Uzerlne döndllk. 

Brendizi tayyare meydanı 
üzerinde 

Korkum kalmamqıtı - OJUm u.tllm ... e 
değmlyecek kadar yaJrııadL kulaklıkta i

kinci bir bağırma daha l§lttlm. - "Dikkat, 
bnk, hangarları görUyorum.,. Bulut bo§lu
Aıındnn &§ağı baktım. Brendlzl tayyare 
meydanını görebiliyordum. Ansızın hava
ya fırladıtımızı hl11etllm. İlk bomba de
meti dUıımUıtU. BuluUar içindeki delikten 
onların düıımeslnl seyrettim. Sonra birbiri 
ardından dört bUyUk turuncu alev sütunu
nun yeri aydınlattıtını gördüm. Altımız
daki beyaz bulutlar bombaların patıama
ıtyle san bir renk aldı. İlk demet hedefin 
Uzerlne dUıımllotU. Biz MIA hedt'fln üze
rinde d6nllyorduk. Baraj 1111 daha kesif 
ve daha dar bir hale gellyordu. Hava mıı.
dent parçalarla, yağlı siyah lnfllA.k mad
deleri dumanlarlyle dolu idi. Fakat biz si
vıııerl bombalamıyacaktık. Biz askert he
def arıyorduk. Ve buluncıya kadar bu ce
hennemin içinde kalmak mecburiyetinde 
idik. 

Bu korlrunll baraj içinde geçirdiğimiz 

dakikalar bana saatler gibi gözüktü. NI· 
hayet .eyir subayının bir defa bağırdığını 
dııydum. ''Doğru tut, Mak:., ikinci bom
ba ıerlıl dUııerken biz hava.ya tekrar ııç
radık. İ§lmlzl ikmal etml11tlk. Eve doğru 
döndUtumUzde büyUk kanat yere doğru 

çevrildi. Yeniden baraj içinden geçtik. Şlm 
dl daha kesif görUnüyordu. Tam b8fımın 
Uzerlnde bir top mermisi kırmızı alevler 
saçarak lnflllk etti. Elimi uznteam tuta
caktım. O kadar yakındı. Tekrar korku his
settim ve bulunduğum yerden tayyarenin 
dlSıemest üzerine atladım. 

''Her ıey yolunla . •• " 
İnfllAkların bıraktıtı boııluklarda. hl\Hl. 

sarsılıyorduk. Nihayet içinden çıktık. Tek· 
rar tırmanarak geriye doğru baktım. Ateı 
perdesini qmrıtık. Brendlzl'yl glzllyen 
beyaa bulutlar Uzerlnde ltalyan toplan 
hAlA. bizleri arıyordu. Sema halen çelik 
parça.larlyle dolu ldl. Avdetimi& esnasın· 
da yarım ııaat mermllerln patladığını 

ılttlk. 

Şimdi artık pek yorulmuııtum. Bulundb
~m yeri terkederek uzandım. Tlğde se
lerck sırtımı okıadı. Ve kul-atma batır-
dı. "Her ıey yolunda Amerikalı: artık 

ölmeden bunun hakkında yazı yazablllrsl· 
nlz... Bir kere daha yumruğunu kaldırdı. 
Pilotlara mahsus tıaretl yaptı. Hepimiz 
sa~ salim kurtulmuııtuk. Tekrar camlı ye
re çıktım. Deniz Uzerlnde idik. Arkamıa
da zifiri bir karanlık vardı. Tam karısı
mızda ıse doğan güneıln kızıl parıltısiyle 

altın ren,.ı alan yıldıalar görU!Uyordu. Ka
ranlıktan ıatağa dotru. daha doğl'Usu ha
yata doğru uçuyorduk. Salimen yene indik. 
AJuıl takdirde şimdi bu gece bu mikrofo
nun baııında olmıyacaktıın. Beni bu taar
ruza ıııtırAk ettiren soğUkkanlı, metin ln
g!llzlcrin cesaretini ben size anlatamam. 
Siz de bunu ta.savvur edemezılnlz. Ben 
timdi buradan kon\llurkeıı onlar tekrar 
İtalya Uzerlndedlrler. İhtimal ıu saatte t&
arruzlarını bitirdiler ve karat'gA.hlarına d6-
nUyorlar. Onlar bu konu!lmayı dlnllyor
lar, bunun ı1:ın onlara muvattaklyetıer dl· 
ıerım. 

Yolun açık olSUD, Kak. YolUD agık olsun 
Tltdel,. 

( Baıı 1 inci Hylada ) 

İngilizler 
Seydi - Barraniyi 
aldılar 
[ Okuyucularımız, bu yazıda bahsi ı~ 
çen mrntalcayı ıö:ıterlr bartayı birincl 
H7/amrıda bulacd:lardır. ] 

Manastır. 11 ı. a. - Royter'in Ama • 
vutluk )'Ui0$1av hududunda bulunan hu.u
ıl muhabiri bildiriyor: lSO kilometre uzun. 
lulundaki Arnavutluk cepheıinln f[mal 
mllntehasını teşkil eden ltalyan sol cena • 
hına kartı yunanlılar diln Ye bugün ıiddet
ll hllcumlarda bulunmuılardır, Yunanlılar, 
toPÇu kuvetlerinin tesis ettikleri baraj a
teıi himayesinde Mokra dallarının ıimal 
yamaçlarında bulunan ltalyan mevzilerine 
dofru ilerlcmi5lerdlr. Yunan kuvetlerl, ay
nı zamanda kendi mitralyözlerinin ve si . 
per havan toplarının himayesi altında ha
reket ederek ltalyanları Ohri cölünü çevi
ren yoldan sökerek Lin'e dolru atmıya te
ıebbllı etmlılerdlr. İtalyanlar da neticeıı.iz 
lralın mliteaddit mukabil taarruzlarda bu
lunmuşlardır. 

ile idare imirleri )'&kından ıll'kadar olmak
ta, zabıta, jandarma, aaker kuvetleriyle b• 
lediye hummalı faaliyet ıöıtennektedir, 
Milıdarı henüz tcsblt edilmemekle beraber, 
nilfus ve hayvan zayiatı vardır, Açıkta ka· 
lan halk yerıeıtirilmekte, iaşeleri temin o- Af rikadaki İtalyan hezimeti 

ltalyanlar nevmidane 
müdafaada bulunuyorlar 

Şimdi yunanlılar, İtalyanları Pogradeç 
mıntakaaındaki son hakim mevzilerinden 
atmak için takviye kuvetleri almaktadır • 
lar. İtalyanlar hSti nevmidane mUdafaada 
bulunuyorlar. Muharebenin neticesi henüz 
malilm dc:ğildir, 

Şimal cephesinın biraz cenubunda bu. 
lunan tepelerde ltalyanlar ıtl per havan top
larını oldukça tesirli bir surette kullan • 
maktadır. Bununla beraber yunanlılar ara
zi ve mevsim miışkilatına rağmen durma
dB.h yavaş yavaş ilerlemektedirler. Şimal • 
de yunan tazylkı Skumbi çayı vadisine doğ. 
ru inkiıaf etmektedir. Yunanlılar yakında 
tahkim edilmiş olan ve çok kuvetli bulu
nan Libraca İtalyan mevzileri . karşı&ında 
bulunacaklardır, Görice'ye nazaran Zveza 
ve lvan tepelerinin ıevkulcent ebemiyeti 
ne ise bu mevziler de Elbesan için aynı 
chemiyeti haizdir. 

MoskoPolls civarında da &iddetli mu • 
harebeler cereyan etmektedir. Bu mınta • 
kadı ltalyanlar mukabil taarruzlara glriş
miıhınıe de hiç bir muvaffakiyet elde e • 
dememişlerdir. 

ôhri gölünıin Arnavutluk sahilinde yan
makta olan bir i'talyan depoı;unun alevleri 
yugoslav hududundan ve otuz kilometre 
uzaktan görıilmektedir. 

Bütün yollar yunan kontrolü 
altında 

Londra, 11 a.a. - Daily Telegraf 
gazetesi muhabiri Arnavutluk'taki 
yunan ileri hareketi hakkında şunla
rı yumaktadır: 

Yunan kuvetleri şimdi bUtUn arna
vut - yunan hududunu ve Yunaniı
tanın i tal yanlar tarafından istilasını 
kolaylaştırmak maksadiyle yapılmıı 
olan yolları kontrol altına almış bu
lunuyorlar. Ergiri'yi almak için, yu
nanlılar. Görke, Pcrmeti ve Ayasa
randayi zaptetmek için tatbik ettik
leri tabiyeyi tekrar etmişlerdir. 
Eğer yunan kuvetleri sevkukeyı 

ehemiyetini haiz neticelere alayişli 
bir tar•da hareketi terc:.Jb etmq ol • 
saydılar Ergiri'yi birkaç gün daha 
evel işgal edebilirlerdi. Fakat onlar 
evcıa §ehre hakim t e peleri ele geçi· 
rerek kasabanın müdafaasını imkan
sız bir hale getirmeyi tercih ettiler. 

İngiliz hava kuvetlerinin kesif hü
cumlarına mfüuz kalan Avlonya ve 
Draç limanlarından tamamen istifa
de edemiycn italyanlar ikinci derece
de bir liman olan San-giovanni dl 
Mcdua limanı ile iktifa etmektedir
ler. Bu liman haddi zatinde o kadar 
ehemiy«:<tsizdir ki, bazı haritalarda 
yeri bile gösterilmemiştir. 

Tdmes gazetesi de başmakalesinde 
yunan Başkumandanlığının meharet
le ihtiyatkarlığı telif ederek hareket 
ettiğini ve alınan raporlara nazaran 
zaıbitlerin ekseriya, pek hızlı gitmek 
istiyen askerlerin heyecanını frenle
mek mecburiyetinde kaldıklarını yaz 
maktadır. Beş gün zarfında alınan 
esirlerin miktarı 2500 i geçtiği gibi 
birçok h2rp levazımı da yunanlıların 
eline geçmiştir. 

Diğer ballran devletlerinin 
vaziyeti 

News Chroniclc gazetesinin diplo· 
maıtik muhabiri de şu mil tal eaları 
serdetn1ektedir: 

"Badoglio Süven kanalı İtalyanın 
kontrolü altında bulunmadığı için 
Habetistan harbine aleyhtardı. Ak -
deniz'de alman donanması değil fa
kat ingiliz donanmaaı hakim olduğu 
içindir ki İtalyanın almanlar yanın
da harbe girmesine taraf tar olmamış
tır. 

Badoglio'nun istifası faşist rejimi
ne ağır bir darbe indlrmiıtir. Çünkü, 
Badoglio'nun atlı, ani bir ölüm vu • 
kuunda, Muıtolini'yi istihHif edebile· 
cek üç büyük adamın isimlerini ih
tiva eden bir listeye dahil bulunu
yordu. Listedeki isimlerden biri de 
euarengiz bir -tayyare kazasına kur
ban giden Mareşal Balbo'nun ismi· 
dir. De Vecchi'nin istifası da, kendi
ne göre hemen hemen aynı derecede 
manidardır. Vecchi'ye faşist rejimin
d-e mı.ihim bir mevki temiın eden ye· 
gine meziyet kanaatlerinde g<Sster
diği hararet ve samimiyet idi." 

Daily Herald İstanbul muhabiri de 
şunları yazmaktadır: 

"Türkiye'nin, italyan • yunan ihti
lif ında tavassutfa bulunmıya hiç ni· 
yeti yoktur. Almanya tarafından il
ham edilen bazı beyanata göre, Tür
kiye Hariciye Vekili Saraçoğlu'nun 
mutavassıt sıfatiyle Yunanistan'a 
gltmi~ olması lazımgelmektcdir. Sa
racoğlu herhangi bir ıebeple Yuna
nistan'a gitmediği içi nbu iddia Tür
kiye'de tekzip edilmiştir. 

Bulgaristan'a gelince, Türkiye bu 
memleketle samimt bir surette işbir
liği yapmıya Amade olmakla beraber, 
türk mahfilleri bu huıueta ihtiyatla 
hareket emlmeei luımgeldi~ fik
rindedirler.'' 

lunınaktadır. Tuğyanm bu ılddeti önünde ..,,, ____________ ........... 

ohcmlyetli tedbir alınmuı iı;fn Meriç, İp. 
sala ve Enez nahiyesine vlliyetçe icıbedcn 
emirler verilmiıtir. Şu dakikada ııular mü
temadiyen yükselmektedir. 

Bosnaköy'de vaziyet 
Edirne, 11 (Huıuıl) - Bosna kö

yünden İsmail adında cesur bir ka. 
yıkçı. bütün tehlikeleri göze alarak ' 
Edirne'ye gelebilmiştir. Şimdi gelen 
bu kayıkçının ifadesine göre, Boına
köy'deki büyük set, sularm azgın hü
cumlarına mukavemet edebilmiştir. 
Yalnız köyUn şimalinden sular kü
çük Seddeyi delerek beş on evi isti
Hi etmiş ve birkaç ev suların hücu
miyle yıkılmııtır. Halk köyün yüık -
ıek kısımlarına iltica etmiıtir. İnsan 
ve hayvan zayiatı yoktur. Hava aç• 
mıştır. 

Son dakika: 

Sular yavaş yavaş 
inmeğe başladı 

Edirne, 11 (Huıusi) - Sular yavaş 
yavaş inmeğe başlamış ve 5.20 met
reye kadar düşmüştür. Şehirde, Yıl
dırım mahallesinde dün gece 300 ev 
daha çökmüş ve mefluç bir ihtiyarla 
8 hayvan ve Sarayiçi mahallesinde 
bir köyHınün altı hayvanı ölmüttür. 
Uyanık ve faal zabıta memurlarımız 
dtin geceyi de.vazife başında geçir
miştir. Umumt MUfettiş ve aUlkalı 
zabıta makamları bUtün dikkat ve 
haauiyetleriyle Boınaköyün vad
yetine alaka göıtermiılerdir. Bu kö
ye dün bir subay idareainde hareket 
eden bir tombaz müfrezeai ıuların 
ıiddetli akıntısı yüzünden ileri gid~ 
memişler ve jandarma bölük komu -
tanı ile beş kayıktan da henüz bir 
haber alınamamıştır. 

Yardımlar 
İçti.mai yardım komitesi BaşmÜ!iCJ.· 

vfr ve valf velriH Sabri Oııey'in riya
setinde çalıımaktadır. Emniyet mu. 
dUrU ve belediye reisi bu sabah tom
bazlarla un fabrikalarını dolaJmışlar
ve un naklini temin etmişlerdir. Öğ
ledenberi unlar tombazlarla şehre ge
tıidlmekte ve böylelikle halkın ek -
mek ihtiyacı temin olunmağa çalışıl
maktadır. 

Ziraat bahçesinde ve şehir istasyo
nunda sularla çevrili olan ve dün ge
ce geç vakte kadar kurtarılamamıı 
bulunan 11 amele kurtarılmııtır. Ka
raağaç hala sular altındadır. Trenler 
hiç bir tarafa ıefer yapamıyorlar. 
Posta 1ata.nbul'a iki gündenberi oto
mobille gönderilmekte, fakat İstan -
buldan buraya posta nakliyatı yapı
lamamaktadır. Elektrik fabrikası el
an •ular altında olduğu için tehre ce· 
reyan vermemektedir. 

• J ngilizlerin Libya cephe.in-
de İtalyanlara kartı batla

drkları taarruzun büyük bir ma
hiyet aldıiı anlatılmaktadır. 
lngilizler, yalnız sahil boyunca 
değil, belki bütün cephede bir
kaç yüz kilometre imtidadmca 
taarruza ıeçmıiılerdir. Bu &U

retle İngilizler evela sahile doğ
ru ilerliyerek, İtalyanların 18 ey
lülde ele geçirdikleri, Seydi-Bar
rani'yi, Li.bya'dan ayınnıtlardrr. 
lngiliz Baıvekili Çörçil'm Avam 
Kamaraımda verdiği izahattan 
bunu anlıyonız. Çünkü ingiliz 
kuvetleri, Seydi-Barrani'nin 40 
kilometre ileri&inde bulunan Bug
Bu1r mevkiine varmıtlar •ve bura
dan denize inmiılerdir. Buı-Bq 
mevkii Seydi-Barran; ile, Sollum 
arasında yani İtalya tarafında 
olduiuna göre, Seydi-Barrani 
muhasara altma almmıt 'H niha
yet dün öğleyin dütın\ittür. Uç 
italyan generali birçok mal:aeme, 
mühimmat, tank İngilizlerin eli
ne ıeçmiıtir. lnıiliz filo.unun hi
mayeainde bu aah;Je bir ihraç ya
pılmıı olması da muhtemeldir. 

Geniı <ephe 
i ngilizlerin ıeniı bir cephe 

Üzerinde harekete geçme· 
lerinin sebebi de, italyanlann 
Seydi-Barrani'nin muhasarasın· 
dan kurtularak, cenuba doğru 
bir huruç hareketi yapmalarmm 
önüne geçmek olsa gerekti. Cep· 
henin hem sağı, hem solu, hem 
arka11 tutulmut, ÖD tarafı da in-
1rilia filosunun tidd.tli top ateli 
altma ahnmııtrr. itte ilk önce 
inıiHzlerin eline birdenbire 6 
binden fazla italyan esırmın 
geçmesindeki &ebep budur. Yal
nıa itin ... diWıate deier ta
rafı, italyanlarm a,air yu • 
kan, ÜÇ aydır burada hummalı 
bir faaliyet sarf ederek yollar 
yapmaları, kuyular açmaları ve 
birçok tahkimat vücuda getirmit 
olmalarıdır. Bu taarruz hakkm
da henüz etraflı malUma.t ıahibi 
olmamamıza rağmen bütün bu 
emSlerin timdi tamamen ber
hava edilmit olduğunu tahmin 
edebiliriz. itte İngiliz muvaff a
kiyetinin, İtalyanların ilk ve Hrt 
hatlarını kırmak bakımmdan bü
yük ehemiyeti budur. MalUmdur 
ki, aon harpte, hücum en önele en 
kuvetli unaurlar tarafmdan ya
pılmakta, ve onun arka1tndan 
daha yumuıak kuvetler iderle
mektedir. Şimdi makıkabın ucun
daki sert elmas aımmıttır. Ve 
Seydi-Baruni'de ihata ve ea.ir 
edilenler hariç diğerleri bozgun 
halinde geri kaçmaktadırlar. 1-
talyanlar çok gafil avlanmı§lar
dır. 

İngiltere 
razı değil Cenup'fa Yaıiyet 

(Baıı 1. inci !llylada) 
Lord Lothlın, İnriltere'ye yapmıı ol

duğu aon seyahat e111111nda •abık reisicUm
hur Hoover'ln teklifiyle buna mümaail tek
lifleri hlikümetine arzetmiı olduğunu IÖ1· 

!edikten aonra, ıunları illv• etmiıtir : 
" lnclllz hlikilmetl ablukanın arasından 

yiyecek maddelerinin ıeçirilmeıine mil • 
saade edemiyecelini beyan etmiştir. Böyle 
bir hareket, Almanya'nın harp ıayretleri
ne maddi bir yardım tetkil edeceii cihetle 
bu milletlerin alman boyunduruiundan 
kurtulacakları aünü ıeciktirmiı olacaktır. 
İşgal altında bulunan memleketlerde her
hangi bir gıda noksanlıiı almanlara raci -
d!r. İngiliz hükümetinin haber aldığına cı>
re, açlık tehllkesi meseleal çok mUballla 
edilmiıtir. Madam ki bu milletlere rıda 
maddeleri ıönderilmesi bunların esaretten 
kurtulmalarını dolayısiyle geciktirecektir, 
gıda maddeleri ıöndermekle keııdilerine 

hizmet edilmiı olmaz. Maamafih, Büyük 
Britanya hükümeti, alman itıalinde bulu
nan arazi ile İşıat altında olmıyan Fransa
yı, kendince kabul edilmiı olan te,eklı:fH
ler v11ıt11iyle ttbbt malzemenin ablutcıdan 
geçirllmesirtl kolıylaıtırmıya lmade bu • 
lunmaktadır. 

B. Hoover fikir beyan etmiyor 
VB1lngton, ıı a.a. - Alman l11gall altın

da bulunan memleketlere yiyecek madde
leri &"öndermek ıoın bir pl&ıl lbaar etmlf 
olan B. Hoover, İngiltere tarafından tttJ
haz olunan ve bu irsalatın ablukadan ge
çlrflmCJılnln menini ıatıhdat eden karar 
hakkında sorulan bir suale karıılık olarak 
11u cevabı vermııttr: 
"- Bu haberi alAka ile ötrtndlm. KeH

le hakkında bqaıı edecek ılmdUlk blg blr 
mUtaıea 7oktur.,. 

8 u bakandan ina-ilb: ileri ha· 
reketinin çok yakmda yeni 

inkiıaflar kaydedeceii tahmin 
olunabilir. ltalyanlarm Seydj. 
Barrani aeriainde, o •kadar ku
vetli tahkimatları olmadıima gö
re, İngilizler, buradan daha ko
laylıkla ilerliyebilecekler ve İtal
yan mukavemetini sanıp onları 
önlerine katabileceklerdir. Bun
dan dolayıdır ki, İngiliz ıazet• 
leri, vaktin daha erken olmasını 
da hesaba katarak belki İtalyan· 
larm bü.sbütÜn Libya'dan uzak· 
lattll'ılabileceiini bile tahmin et
mektedirler. Bu takdirde italyan
larm cenuptan Sudan yoliyle, Ha
beti&tan'a ulaıabilmek için bea
ledikleri ümit de büabütün wya 
dütmüt olacaktır. Çünkü italyan
lar aynca bunun için de hazırlık 
yapmıılar, Bingazi'den, cenupta 
Sudan - MraD' hududu hizasında 
Kufra vahaınıa kadar bir yol in
t• etmiılerdir. lngiliz tebliğleri
nin hareki.tm birkaç yüz kilo
metre imtidadında olduiunu biıl· 
dinnelerine bakılırsa, takip edi
len bir ıayenin de bu yol vaarta
•İyle cenuptaki İtalyan kuvetleri
nin muvaaalumı keamek oldutu 
anlatılır. 

Bardia 

8 undan sonra kalyanlan ıüp
heeiz daha büyük müfkü

llt beklemektedir. Çünkü m&
temleke huplerinde • triritaci 
1IDMll't maddi vautalatclan daha 
pik, menzil ,.. i.,. tetkilatmı 

İtalya'nın kara deniz 

ve hava zayiat listesi 
Roma; 11. ı.a. - İtalyan umum! karıl"" 

ır&hınm verdiği resmi malfunata ıörc, ikin
citeırln l!MO ayı zarfmdı'ki umumi zayiat 
986 ISlli, 2368 yaralı ve 1040 kayıptır. Bun
lardan 779 ölü, 1917 yaralı ve 731 kayıp 

yunan • italyan cephe.ine aittir. 42 kişi al
dıkları yaralar neticesi ölmüı;tür. 

Şimali Afrika cephesinde 107 ölü ve 10 
kayıp vardır. 

Şarkt Afrik.a'da aldıktan yara veya ecel· 
leriyle ölen 26 kişi, 70 yaralı ve 7 kayıp 

kaydedilmi~tir. 

1 

Donanma 89 ölü, 182 yaralı ve 130 kayıp 
kaydetmiştir. 

Hava kuvetlerin de 50 öliı, 9'2 yaralı vı 

ı 163 kayıp kaydedilmiştir. 

tanzim edebilmektir. Kati netice
nin üzerinde ancak bunlar ra1 
oynıya.bHir. lngUizler1 italyanla
rm bu hwueta yaptfk)an bütün 
ha:ıırhkları1 mütemadi lbombardı· 
ma.ılarla tahrip etmektedirler. 
Büyük taarruz batlamadan evel, 
iıııgilizlerin, İtalyan hududunda 
kiwin Bardia limanını dalgalar 
halinde bombardıman etmeleri
nin sebebi budur. Çünkü Grazzi
ani son zamanlarda Bardia'yı, 
ileri hatlara en yakm lbir mevki 
olması dolayıaiyle çok kuvetli bir 
Üs haline koymuJtur. Bardia 
harap olunca, italyanlar daha 
geriden iate maddelerini ve harp 
levazımlannı getirmek mecbu
riyetinde kalacaklardır. Halbuki, 
Bardia aynı zamanda İtalyanla
rın T obruk'tan aoııra en mühim 
bir hava üsleri haline de gelmit
tir. 

Hür f ransızlar 

i talyanJarın Mmr'la hududa, 
timalden cenuba doğru bir 

hat iatiıkametinde iner. Ve tam 
1000 kilometredir. Bu hududun 
cenı.bunda ü.tüva Afrikaaı Fran• 
saaı 'Yardr. Buradan da timale 
dojru Kufra vahaaı i.ukametin• 
da bir hareket vwuıbwduiu tah
min edilebilir. Çünkü inıili:derin 
verdikleri malUma.tta ıarp çölün· 
deki büyük taarnıza hür fransız 
kuvetlerinin de iıtirMl ettikleri 
bildirilmektedir. O.niva Afrikaaı 
Fra .... 11nm hür fran11zlarm te
fi seneral de Ga111ıle'e ıiltiha.k etti
li hatırlardadır. Görülüyor ki 
Li&ya aide Seydi-Barrani i.tika• 
metinden deiil, belki daha ce
nuptan da tehdit ve tazyık altın
da bulunma.kıtadır. ltaJyanlarm 
Arnavutluk'ta yedikleri aon dar• 
belerden 901U'a bir de Afrika'da 
periıan olmalan herhalde mü ... 
temleke Jmparatorluklarmı tem .. 
linden aanacakt11'. 

Girif 'in vaziyeti 

B ütün bu hareki.da allbdar 
oıarak, Giricl'm vaziyetini 

de heaaba katmak lbllllıdır. lıtal· 
yanlar, farzımuhal Yunanietan 
harekitmcla mUYaff ak olmut ol· 
salardı bile, aırf Girit'te inaili> 
lerin ÜS temin etmeleri bakımın
dan bu taarruza gıiripnemelerl 
icabedercli. Çünkü Girit, Libya 
ve Trablue'un tam tepesindedir. 
En merkezi Yazi,.ettedir. lnıili•· 
lerin Girit'te üaler temin etm .. 
leri ihtimali italyanlan hayli dil
fiindürmüt oımaaı liaımdL Yuna. 
nistana yapılan tecaviiz urf GiN 
in •eziyeti bakımından, italyanla
rın ne kadar ha talı hareket et
tiklerini iapat etmeie kilidir. 
Girit Afrika'daki İtalyan sahille
rine 350 kilometre meaaf ededir. 
Rodo.'a 200 kilometre meaafede
dir. On iki adalardan Scarpeo'.o 
ve CaHo İle Giricl'in bunnsıun 
dibindediı'. 

Netice 
. 
ı ncilizler harp batlamadan 

e'Yel, deniz iialerini, Malta
daa, Ha:yf a • lllkenderiye • Kıb
rıa müaellea.i :ıaviyelerine naklet· 
mitlerdi. Çünkü Malta'nın vazi· 
yeti çok kritikti. En ya.km iia o
lan lnenderiye iae, italyan Afri
kaaı aahillerine kut uçufu 600 
kilometre mesafededir. Halbuki 
timdi, in1rili:alec, Girit'te üs aahi
bi olarak bu meaafeyi yarı yarı
ya luunıtlar aynca 12 adanm 
da yolunu kesmitlerdir. Şimdiki 
halde 12 adadan Trablua'a yar
dan töJ1e duraun bizzat 12 ada 
himmete muhtaç bir haldedir. 
Çünkü etrafla muvasalası kesil
mittir. Halbuki İtalyanlar, kendi 
rivayetlerine göre, bu adalan, 
Ubya ve Trablua için bir miihim
mat ve malzeme depcNU haline 
koymuılardı. Şimdi Trablua'ta, 
Llbya'da İçercleki içerde, dl§Ar· 
daki dııarda kalacaktır. 

itte Afrika ha~nin bugünkü 
halde söze çarpan unsurları ve 
manzaran budur. Hi.diaeler her· 
halde yakında ıenit bir inkitaf 
uzedeceıktir. Bu inkitaf netice
aincle belki daha bazı İtalyan 
generallerinin kendi talepleriyle 
iltifa edeceklerine tahit olabili
ria. 

Miimta Faik FENiK 
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İngilizler 

Sidi Barrani'yi 
İşgal ettiler 

dır. Collishay, 1914 harbinde 15() dDt· bqlıu lt&!J'U tıelorlnl 4-lııdea boaılıu-o 
man tayyaresi diltürmüı olan kanada- dıman etmeklltlmlze mani olamaııutlardrr. 

lı as tayyarecidir. lngiliz lmvetleri bir 'evlrnN 
hareketi yapıyorlar Muharebe, Sidi • Barranlnin etrı • 

fında cereyan etmektedir. Sidi Bar
Londra i 11. a.a. - Ooçen umum! hıırp 

rani, vaktiyle çölde yüksekçe bir mcv-
eımumda, l'rama'da bulunan betine! inci· 

kide kfün küçük bir kasaba idi. Kasa· 
lt• orduaunun mefinır kumandanı •eneral 

banın yanında, tayyarelerin yere in -
Hubert Gowı, Royter ılanaınm ıskert mu

mesine mahsus bir saba vardır. Muha· 
harrirl sıfatlyle ;punları yazmaktadır ı 

sematın başlangıcında Sidi - Barra .. ,. İtalyanları yeni indirilecek psikolojik 
(Başı ı. foci sayfada) ninin stratejik kıymeti ihmal oluna • 

an kaçırılmamı,tır. Büyük bir ciiretle or-
da harekata geniş mikyasta iştirak et· bilir telakki edilmiş ve bu sebepten dularını Siydi • Barrani'ye kadar llerlet· 

İngiliz kuvetleri tarafından tahliye O· 
mcktedir. m i1 olan mareşal Graziani, bu darbeyi ıtid· 

Garp çöhinde yapılan harekat hak· ~unmuş~u. hK~s;b~nınB büt~ ~alkık da deıle hissetmektedir. Dört binden fazla •· 
kında neşredilen resmi tebliğlere ı:a- e_men . er a 1 - arranıyı ter et- sir alındıiı gibi, birçok tanklar da ele rc-
zaran ingiliz tayyareleri baş.ta. Sidı -1 mışlerdı. • çirilmi ştir. Keyfiyet cesaret verici bir bat- I 
B rrani olmak üzere b"'tün ıtalyan İtalyan hava kuvetlerı, o zaman, langıç teşkil etmektedir. Bu hareklt neti
h:va me danları bombardıman edil - kasaba üzerine mütemadi hücumlar ceeinin ne olacağını tahmin için vakit he
miş 22 i;:lyan tayyaresi düşürülmüş yapmış ve bütün evleri harabe haline nüz erkendir. ltalyanlann ciddi surette 

veya tahrip edilmiştir • . . . sok~uş.tu. ~.akat bu bo~ba.rdımanlar zarar görerek, ricat hatları boyunca ıeri 
8 19 ilkk3.nun gecesi de ıngılız harp netıcesınde olen yalnız bır sıpa olmuş- püskürtülmeleri ve kuvayi külliyelerini 

gemileri askeri harekSta müzahar~t tu .. İtalyan kuvet~e:i, Mısıra i_Ie~l~yiş· ı kurtarabi1meleri mümkündür. Falı:at bu 1-
etmek üzere Maktila ve Sidi-Bara~ı· ler~ esn.asında. Sıdı - Barranıyı ışgal talyan kuvetlerini mühim mikyasta bir he
yi muvaffakiyetle bombardıman etmış- ettıklerı zaman, kasabanın etrafını , zimete uğratmak da pek mümkün bulun .. 
terdir . tel örgülerle. ge~e~ek, siperler kazarak maktadır. Libya yayla~l imtidadınca yapı-

B~kumandan nnıavinliği ve top mevzılerı azırlıyarak takviye- lan çevirme hareketinin sarp araziden Sol· 
H mareşali Tedder, Kahireye va- ye başlamışlardı. Sidi - Barraninin lum - Siydi - Barrani yoluna imtidat et -

1 alva ş ve Orta Şarkta ingı"liz bava müdafasına laakal iki Libya fırkası mesi de imk!.n dahilindedir. Bu hareket ise 
11 o mu d"I · · 
kuvetleri başkumandan muavinliği va· memur e ı mıştı. 

zifesine başlamıştır. MaHlm olduğu ü- Cereyan eden muharebenin ' 
zere bu vazifeyi, Sicilyada yere in • h 
mek mecburiyetinde kalarak İtalyan • 
Jara esir düşmüş olan hava mareşali 
Bovd işgal edecekti. 

Hava mareşali Tedder, 50 yaşında 
dır, evelce, üssü Singapurda bulunan 
Uzak Şark ingiliz bava kuvetleri ku
mandanı idi. 

Askeri vaziyet 
Kahire, ıı a.a. - Cepheden gelen 

son haberlere göre, seri ingiliz tank • 
lan, garp çölünde, sistamatik surette 
düşman (ceplerini) temizlemekte ve 
Nil ordusu Graziani lejyonlarına kar
tı ilerlemesine devam eylemektedir. 

Bütün gece, çöl, top sesleri ve tay· 
yare motörlerinin gürültüsü ile çınla· 
mıştır. İngiliz kuvetler!, ltalyan mev· 
zilerine karşı tazyiklerini idame et -

mişlerdir. 

mcı iyeti 
Londra., 11 a.a. - Bugün Londra askeri 

mahfilleri, Mısır'da garp çölünde cereyan 
etmekte olan a-eni1 harekata i~aret etmek
tedir. Çok memnuniyet verici bir tarzda in. 
kiııaf eden İngiliz tazyikı vaziyet hakkın
da alınan telgraflardan takip edilmelidir. 

Mesele bir İtalyan hattının yarılması 

değildir. Çünkü çölde kelimenin ateli.de 
minasiyle hiç bir hat yoktur. 

Bununla beraber, İngiliz kuvetlerl Buk 
buk civarında tutunmıya muvaffak olur . 
tarsa büyük bir İ talyan kuveti gerisi ile 
irtibatı kesilmek tehlikesine maruzdur, 

Diğer taragtan muhiti iyice tayin edilen 
bazı kuve1:li mevzilere karşı muvaffaki -
yetli hücumlar yapılmıştır. İngilizler şim
di bu mevkilerden bazılarının etrafındaki 
italyan mukavemet mevzilerine karşı hare-
kitta bulunmaktadırlar. 

Aynı mahfiller, a.on rünlerdeki muhare· 
belerin müstakbel hareki.tın iptidai saf -
balarını teşkil ettiğine işaret etmektedir. 

fngilizler bir hamlede 120 
kilometre ~talar 

İ talyan kuvetlerini tamamen imha etmeğe 
matuf yaprlabi1ecek çevirme hareketlerinin 
yeganesi değildir. Zira denizlere tamamen 
h.ikim bulunduğumuz cihetle, bahriye ku • 

vetlerinin h imayesi altında yapılacak bir 
ihraç hareketinin de, Tobruk yakınlarında 
İtalyanları daha geriden vurması ihtimali 
de vardır. Vakıa bu gibi hareketlerin, tat-
bik sahaları çok genis olduğu için, mun • 

zam gayretlere mütevakkı f olduğu gibi ba
zt tehlikeler de doğurabiteceğinde şüphe 

yoktur. Fakat zaman buna müsait olduğu 
gibi düşman kuveimSneviyesinin ciddi bir 

surette sarsıldığı da muhakkaktır. Bu ku
veiminaviyenin kolayca tamamen yıkılma
sına da ihtimal vardır. Pek az bir müddet 
evet Fransa tamamen inhidam ettiği za -

man böyle birşeyin tecelli ettiğini gördük. 
İtalyanlar da ayni k:olayhkla yıkılabi lirler. 

Ya$3dtğımız günler büyiik darbelerin indi
rilecekleri gün ve anlardır. Bütün mesele 
de düşman kumanda heyetiyle efradının 

psikolojik anlarını takdir etmek meselesi .. 
dir. 

Bütün silahlar istimal ediliyor 
" Şurasını memnuniyetle kaydetmek li

zımdır ki, general Waveİı ile e-eneral Wil
lôn, düşmanın mağlU.biyetine yarıyabilecek 
mevcut her sili.hı istimal etmektedirler. 
Gerek deniz gerek hava kuvetleri faaliyet
te bulunarak kudretlerini düşmanı hisset

.-················································································ ... 
~ AiLE SIGINAKLARI ~ . : 

• 

(....__R A_D_Y_o __ ) 
TURKlYE 

(Radyo Dilllzyon Postaları) 

TURKlYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

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

19.47 m. 15195 Kes./ ıo Kw T. A. Q, 
PERŞEMBE : 12. XII. 1940 

8.00 Proııram ve memleket ıaat ayarı, 

8.03 Müz ik : Haf if Program (Pl.}, 

8.15 Ajans H aberleri, 
8.30 Müzik programının devam (Pl.), 
8.45 ' 9.00 Ev kadını • Konuşma. 

12.30 P rogram ve memleket wat ayan, 

12.33 
12.50 

Müzik : Seçilmiı p.rk.ılar, 

Ajanı Haberleri. 
13.05 Müzik : Yeni şarkılar, 
13.20/ 14.00 Müzik karışılk program (PL), 
l!.00 Program ve memleket ıaat ayarı, 
18.03 Müzik : Radyo Caz. Orkestrası (İb-

rahim Özgür idaresinde ) : 
18.40 Müzik : Karışık Türk milziğl prol'"' 

ramı. 

19.15 Müzik : Seçilmiş tangolar (Pl.7, 
19.30 Memleket nat a.yarı ve Ajana Ha. 

Yukardak.i resim, gene bjr İngiliz mecmuasından alrnmıttır. Yıkıl- .. berleri. 

mıt ve hasar görmüş evler araımda ve enkaz altında iki sığınak görü- 19.45 Müzik : İnce.saz Faslı, 
lüyor. Bun1ar, en müsait tipte aile sığınakları oldukları tecrübe ile 20.15 Radyo Gazetesi , 
anlaşılan Anderson tipi sığınaklardır. Resimden de anlaşılacağı üzere 2o.45 Müzik : Film musikisi (Pl.), 
yapılıtları gayet masrafsız ve pratiktirler. işçi ücreti vermeden ev hal- Zl.OO Müzik : Dinleyici istekleri, 

kı tarafmdan da kolayca vücuda getirilebilir. Evin bir tarafında, arsa- 2 ı. 3o Konu')ma ( Ulusal Ekonomi ve Artoı 
tırma Kurumu adma ), 

da veya bahçede hu türlü aile sığınakları yapmak hem kolay, hem 21 .45 Müzik : Radya Orkestram (Şef ı 
ucuz olur ve günün en ihtiyatlı tedbiridir. H. Ferit Alnar ) : 

Atatürk koşusuna hazırlık 

Ebedi Şef Atatürk'ün milli müca • 
dele başlangıcında Ankaraya ilk defa 
ayak bastıkları günde Ankara Halke· 
vi tarafından Dikmenden vali kona • 
ğına kadar dört scnedenberi yapıl • 
makta olan kır koşusunun geçen sene 
bütün yurda teşmil edildiği malllm· 
dur. 

Ankara'daki koşuların mürettibi, 
Ankara Halkevi bu sene buradaki mü
sabakalara İstanbul, Kocaeli, Bursa 
, .• Eskişehirden dörder kişilik bir e
kip davet etmeyi kararlaştırmış ve te
şebbüse girişmiştir. 

!!erdeki senelerde bu müsabakaya 
bütün bölgelerden derece kazanan at
letlerin de davet edileceği haber ve • 
rilmektedir. 

Bazı ithal malları da 
lisansa tabi tutuluyor 

İcra Vekilleri heyeti bazı ithal malla
rının lisansa ti.bi tutulması hakkında yeni 
bir karar ittihaz etmi!Jtir. Bu karara göre 
yabancı memleketlerle aramızda mevcut 
meri ticaret ve kıliring anlaşmaları hü -
kümlerine eöre bedellerinin serbest dö -
vizle tediyesi teahhüt edilmiş bulunan 
malların ithali lisansa tibi olacaktır. İt· 
hal lisansları Ticaret Vekiletince ver ile. 
cektir. Sipari!Jinden önce Ticaret Vekile
tinden müsaadesi alınmış olan mallara it
hal lisansı verilecektir. 

Trakyada tohumluk tevziatına 
başlandı 

22.30 

Jean Sibelius : İkinci Senfoni. 
(Bestek!nn 75. inci doğum ytlı ma. 
nascbetiyle Radyoda İkinci Sibeli· 
us saati ). 
Memleket s.aat ayarı, Ajans Haber• 
leri; Ziraat, Esham. Tahvillt, Kam 
biyo - Nukut Bonıaıı (Fiyat). 

22.45 Müzi"k : Ca.ıbant (Pi.), 
23.25123.30 Yarınki Program ve Kapantı. 

Yurddatl 
Bolluktan korkma• daha çok 

mal yeti~tir. 

Ulusal Ekonomi ve Arttınna 
Kurumu 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

1 - Sevdalılar cenneti 

İngiliz hava kuvetleri, pazartesi sa· 
bahı harekatın başlangıcındanberi ha
va hakimiyetini muhafaza etmiştir . 
Düşman üsleri, nakliye kolları ve as~ 
kert tahaşşütleri, amansızca bombar -
dıman edilmiştir. Muharebe sahasının 
havası, ingiliz tayyareleriyle doludur. 
Ekseriya İtalyan tayyareleri de görün· 
mekte, fakat bunlar muharebe ver • 
mekte tereddüt göstermektedir. Çün
kü, İngilizlerin kuvetli avcı filoları 
himayesinde biribirini takip eden dal· 
galar halinde bombardıman tayyarele· 
ri gönderınek taktiği karşısında sarsıl 
mış bulunmaktadırlar. Mamafih, ita! • 
yan tayyareleri, esasen havada, kcn • 
dilerini yerden daha ziyade ehemiyet· 
te görmektedirler. Çünkü İngiliz ha
va kuvetleri için mükemmel bir hede! 
teşkil etmiyen bir İtalyan tayyare 
meydanı kalmamıştır . 

Londra, 11 a.a. - Royter ajansının as
ker? muhabiri bildiriyor: Başvekil B. Çör
çil tarafından Afrika'daki askert vaziyet 
hakkında verilen izahatın bir çok noktala
rı 13.yanı dikkattir. 

Çölde ingiliı kuvetleriyle düşman ara· 
ıındaki 120 kilometrelik bir mesafe bir 
hamlede a1ılmışhr. 

General Vavel'in arazideki her yarık
tan istifade eden ileri kolları, bilıhassa 

zırhlı otomobille süvari alayları dü1manla 
çarpışmaktadır. Bu yaklaşma yürüyüşün

den sonra İngiliz kuve1:leri, Graziani 'nin 
en a~ağı iki fırkasına rastlamışlar ve on
ları mağlilp etmişlerdir. Bu düşman fır -
kalarına mensup kıta.at kuvetli bir surette 
tahkim edilmiş ve böyle bir bilcuma karsı 
her tilrlü müdafaa vasıtalıriyle milcehhez 
siperlerde ve mevzilerde bulunmakta idi
ler. Binlerce esir alınmıstrr. 

tirmişlerdir. Elimizde bulunan bütün vaıt· Yet.sizlik ve tereddilt devresinden sonra i.n
lıalar düşmana karşı tahşi.t edilmektedir. gili'Z ordusunun İtalya'ya karşı taarruza 
Şimdi bütil.n mesele dü~aru Libya, hattl geçmesini büyük bir coşkunlukla kaydey -
biltün memleket haricine tardedip edemi· lemektcdirler. Bu taarru.r:, İtalyanların Yu
yeceğimiz meselesidir. Herşey italyan mi.- nanistan'da mühim hezimetlere uğradıkla .. 

rı bir zamana rastlamı~ır. Fakat Britanya 
neviyatının ydulmasına veya mukavemet 

Ziraat Vekaleti tarafından Trakya
daki çiftçilerimize tevzi olunmak Ü· 

zere tahsis olunan tohumlukların tev
ziatına başlanmıştır. Tevziatın önü -
müzdeki günlerde sona ereceği haber 
verilmektedir. 

Halayda f aatiyete ge~en 

eğitmen okulları 

Honululu adasının mavi gökleri 

ve yeşil ormanları içinde geçen 
büyük aşk romanı 
Baş Rollerde : 

ada arı da tam u esna a dilşman hava ku~ 
göstermesine bağlıdır. Diğer t araftan arab- vetlerinin siddetli hücumlarına maruz kat
ların da ayakJanarak milnferit İtalyan kol· mrıtır. 

Danielle Parola - Jean Murat 

2 - Çelik kafes 

Bir npanın ölümüyle neticelenen 
bombardıman 

İngiliz zırhlı cüzütamları iseçöMe 
kum tepeleri arasında do!a~makta ve 
İtalyan mitralyöz mevzilerinı araştır
maktadır. 

Tayyare filolan, hava komı.:doru 

Raymond Co11lshav kumandasında • 

Şimdi ordu İtalyan krsmı kül1isinin 6 ~ 

nüne celmiştir. Buradaki İtalyan ordu.su, 
mükemmel bir surette tanklar ve toplarla 
tcslih edilmiştir. Bu ordu için Yollar ı • 
çılmrş, altı aydanberi de iaşe maddeleri, 
su ve mühimmat idhar edilmiştir, 

İtalyan denizaltıları Trablusgarp'tek:i 

larmı, ıruplarını veya sivil ahali~ini taz
yika başlamaları da ihtimal harici addedi
lemez. 

lngiliz gazetelerinin coıkunca 
telıirleri 

Londra, 11 a.a. - Diln Hitler'in IÖyle
diii nutuktan az zaman sonra Çörçll tara
fından avam kamarasında çok açık bir ~
kilde izah edilen, çöldeki Grazianl kuvet
lerine müteveccih ingiliz taanızumın• mü
sait inkişafı, gazeteler tarafından derin bir 
memnuniyetle karşılanmı:ıttr. 

Gazeteler, ehemiyetsiz bir muvaffaki .. 

Gazeteler, eğer yunanhlar, italyan te -
caviizünü muhtC1Jem bir oekilde tardet -
memi1 olsalardı bugün böyle bir taarruz 
teşebbilsüne &eçilemiyccelin.e işaret ri· 
mektedirler. 

Antakya; 11. a.a. - Açılmış bulunan 150 

millet mektebin.den başka ıekiz mıntakaya 
ayrılan Hatay'da 79 elitmen okulu da fa-
aliyete geçmiş bulunmaktadır. Bu okullara 
devam edenlerin ıayıs.ı 4-000 dir. 

Hiç şüpQe yok kl inglliz havacıhiının 
silratle inki'l"h yunanlıların derhal lmda- !!111111111111111111111111111111111111111. 
dına ıönderilmi!J olan hava filolarının ye. : 
rine yenilerinin ikamC9ini müm.kün kıl -

= BALALAYKA - Tango = 
mıştır. 

Matbuat, aynı zamanda, hiir fransıı- ku
vetlerlnin Mııır'daki taarruza ittlrl1derl
ni de takdir ve memnuniyetle bahia mev -
zuu ediyorlar. 

: Plakı (1NGILIZCESI) geldi.~ 
: Anafartatar Cad. Utku sokak No. 1. : 

T elofon : 3512. ~908 ; 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Bat Rollerde : 

Walther Conolly - Jane Parlrer 

Ayrıca: HARP JURNALi 
Seanslar: 14.30 • 17.30 • 21 de 
SEVDALILAR CENNETİ 

16. ve 19 da 

ÇELlKKAFES 
Telefon ı 6294 

lniKLAL KAHRAMANLAR! 
İstiklallerini kahramanca koruyan 

milletlerin menkibesidir •••• 
Türkçe sözlü 

muazzam eser. HALK SiNEMASINDA 
Büyük Muvaffakiyetlı 

Devam Ediyor 

kadar fazla insana hükmetmeği arzu ettim. Benliği
me ıehvet ve gurur hakim oldu. Bana ne acı, ne de 
kıymet ver. Sen de, benim için bir zevk vasıtasından 
başka bir ıey değildin. Ruhumda ne kendime ve ne de 
başkalarına karşı hürmet hissi duymadım. Seni hiç 
bir vakit bir insan, bir hayat yoldaşı olarak telakk• 
etmedim. Aile ocağının kudsiyetine inanmadım. Sa 

na karşı bidayette çok iyi davrandım ... Benim gib· 
bir insan ne kadar iyi davranabilirse, o kadar iyi dav 
randım ... Fakat, bu ancak, bendeki aşk arzularını kam· 
çılıyabildiğin müddetçe devam etti... Ondan sonra 
sana da arkamı döndüm ... Fenalık ettim ... Benim gibi 
adi ruhlu bir insanın yapabileceği kadar fenalık et· 
tim ... Bana, fena ve adi demek de kafi değildir. Ben, 
alçak ve hasta bir adamım. Artık, yani lüzumsuz bir 
insanım. Burada çok defa kendi kendimden soruyo· 
rum. Ben, niçin doğdum. Niçin? Zannedersem, bunun 
ıebebini anlıyorum. Tabiat çok cömert. Dünyaya mil· 
yonlarca insan veriyor. Fakat, aralarında benim gibi 

ne iyiliğe ve ne de fenalığa yarıyanları pek çok. Bun
ların yaşamalariyle yaşamamaları müsavidir. Hatta 
ölmeleri daha hayırlıdır. Bunlara acımak günahtır. 

Beni kurtarmak için katiyen uğraşma. Artık insanla
rın cemiyet içinde yerleri yoktur. 

Bütün bunları gayet sakin, fakat, söylediklerinin 
doğruluğuna yüzde yüz inanmış kimselerin katiyetiy
le ıöyledi. Gizella, hiç ummadığı bu sözler kaqısında 
neye uğradığını şaşırdı. Birkaç dakika serhoş gibi ol
du. Kocasını teselli edebilecek birkaç kelime bile bu. 
lamadı. Tam ağzını açacağı sırada Vilmot tekrar ıBze 
başladı : 

- Gizella, bilhassa sana çok acıyorum. Sen, hakika
ten iyi ve dürüst bir adama Jayiktin. Sende, yapıcı bir 
kudret, zeka ve insanlık var. Benim gibi değilsin. Ha
yatın kıymetini, muhitine ve yuvana karşı olan vazife 

ve mesuliyetlerini biliyorsun. Senin için çok istırap 

çekiyorum. Tesadüf bizi niçin karşılaştırdı ? Neden 
birlikte yaşamağa mahk!lm etti ? Bu ne müthit bir 
esrar 1 Bazı, mikroplar vardır ki; lllMllın yalnız vO
eudunu zehirler •.• Ben, aenln vOcudunu zehirlemek-

Yazan : MIHALY FOLDI Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TOROMKONE.Y -163-
le kalmadım .• , ruhunu ve bütün hayatını da zehirle
dim. Bizim ürememize ne lüzum vardı ? Benim gibi 

bir insanın çocukları neden oldu ? Artık adamın artık 
çocukları. Hayvani hislerini tatminden başka bir dü· 
şüncesi olmıyan benim gibi bir adamın çocuklarından 
cemiyete ne hayır gelir ? 

- Vilmoı, ruhum, şimdi herşeyi karanlık görüyor-
sun. Fakat •.••• 

- Yalnı~ bir tek ümidim kaldı. 
- Söyle, ruhum. 

- Çok solgun bir ümit. Bilmiyorum, içimde ona ye-
tişecek kadar kuvet var mı ve ben, bu lütfa layik bir 
insan mıyım ? Kafa tasımın içinde büzülmüş bir be· 
yin taşıyorum. Ruhum, alçak bir vücudun içinde kay
boldu .••. Buraya geldiğim gündenberi neler !üşün
düm ve neler öğrendim bilsen. Okuduğum o yUzlerce 
cilt kitabı hatırladıkça tliylerim diken diken oluyor 1 
Gecemin koyu karanlığı çöküp de, etrafımı derin bir 
sUk!lnet kaplayınca yorgun başımı dıvara dayayıp, bü· 
tün maziyi gözlimün önüne getiriyorum. O zaman ken

dimi, en ağır cezalara dabi Jayik buluyorum. Yalnız, 
uzaklardan, çok uzaklardan bir ışık görüyorum. Bu 
ışık, ruhuma teselli veriyor, ancak, ben bu ışığa ka -

dar erişebilecek miyim? Bütün hayallerim ve emelle • 
rim yıkıldı. Beni, kurtaracak işte bu ışıktır. Manevi 
büyüklüğe, yani allaha inandığım gün, yeniden hayata 
ka""fllc&i!ım "" yapmanın haklkt mlnaeını anlıyaca
ğun. Anc:ü, bu hklerlmde eamlml mlyial. bunu kati 

olarak kestiremiyorum ... Muazzam bir insan kütlesinin 
mukaddeı diye tanıdığı her ıeyi inkar eden, benim gi· 
bi bir adamın allaha inanmasına imkan ver mıdır? ... 
Hiç zannetmiyorum ... Beni unut Gizella. Çocuklarım 
da unutsunlar. 

Gizella'nın kolunu öyle sıktı ki; zavallı kadın, ih
tiyarsız olarak bir çığlık kopardı ve dehşetle kocası • 
nın yüzüne baktı. Tam bu sırada gardiyan yanlarına 
yaklaştı. Vilmoş'a kalkması için işaret etti. 

Gizella, gardiyandan yalvardı : 
- Ne olur, bir kaç dakika daha müsaade ediniz. 
- Vaklt tamamdır, madam. Sonra mesul olurum. 
- Bu kadar kafidir Gizella. Şimdi git ve artık in -

sanlar hakkında söylediğim sözleri unutma ve ... 
Lakırdıaını tamamlamadı. Eliyle kar111nı ıelimladı. 

Geldiğine nazaran daha ıüratl! adımlarla urakla§tı. 

VI. 
G!zella, kainpeder!n!n ziyaretine gitti. Doktor pro· 

fesör Viktor Loşonı!, yetmitincl ıcneidevriyesinl kut
luyordu. Gelinini görünce başını dikti. Miyop gözle
rini daha iyi görebilmek için kıstı. Sert bir sosle söy
lendi : 

- Oğlumla evlenmene mani olmak için bütün gay · 
relimi sarfetmiştim. Bunda haklı olduğumu, şimdi 

hislerine kapılmadan itiraf etmeni bekliyorum. 
Glze1la, itina ile hazırlanrnıt oofraya baktı. Masa, 

iki kiti için lrurulmuftu. Profcı8r yemeklerini, buta 
bakıcı ile )'.lr,ır4u. Beııeler4enberl blrllltte y&p)"OfJar. 

dı. Artık profesör de dul kalmıştı. Niçin evlenmiyor • 
tardı? Kain pederinin sorduğu suale ne cevap verme .. 

liydi? Profesör de oğlunu kurtarmak için çalışıyordu. 
Buraya ondan bir havadis almak için gelmişti. Halbu
ki; ne garip bir sualle karşılaşmıştı. 

Profesör Loşonsi, gelininin cevap vermediğini gB • 
rünce sinirlendi : 

- Kocanın, benim evimde aldığı terbiyenin tesiri al

tında ihtilalci olduğunu iddiaya kalkışmıyacağını ü • 
mit ederim? Burada, servet ve ihtişam içinde büyüdü. 
Kibar ve asil bir terbiye aldı. Bütün servetimi harp İt• 
tikrazına yatırmıştım. Hepsini kaybettim. Fakat va -
tana ve memleketime karşı duyduğum muhabbet ve 
hürmet zerre kadar sarsılmadı. Şahsi mülkiyetin kud· 
siyetine olan imanım katiyen zayıflamadı. Bunun böy· 
le olması icap eder. Dünya kurulduğu gündenberi zen
ginler ve fakirler vardır. Bu gayet tabiidir. Çünkü; 
insanlardan hiç birinin kabiliyet ve zekası diğerine 

benzemez. İçlerinde dahiler, alimler bulunduğu gibi 
abtallar ve cahiller de mevcuttur. Bu tabiatın kanunu
dur. Buna boyun eğmek lazımdır. Musavat, bu saçma 
bir fikirdir. Bu, tatbikine imkan olmıyan bir hayal 
mahsulüdür. Bu fikri oğluma sen aşıladın. Oğlum, bir 
kapıcı kızının hayat hakkındaki nazariyelerini dinliye 
dinliye ihtilalci oldu. Bunu inkar edemezsin. Hakikat 
budur. Söyle bakalım, bütün bunlardan ne kazandın ? 
Kocan hapisane köşelerinde çürüyor. Sen, üç çocukla 
ookak ortasında kaldın. Bunu mu istiyordun ? 

Gizella, göz yaşlarını zorla zaptetdi. Kain pedtrinin 
ağır ithamlarını anlamamazlıktan geldi. Titreyen bir 
sesle sordu : 

- Dahiliye nezaretinden ne cevap verdiler. Vilmoşu 
serbest bırakacaklar mı ? 

- Bugün de aynı şeyi söylediler. Yakında bıraka
caklarmış. Fakat, şu aşağılık Karo! Ravberg şikayeti
ni geri alsa çok iyi olacak. İşimizi en ziyade güçleşti· 
ren onun ithamlarıdır. Kendisiyle de görilıtüm. Adi 
ruhlu herifi bir t1lrlü yola getiremedim. Sen de gidip, 

- SoDU 'Fır -
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1 ngiliz araz ısı 

yap.lan hava 

üzerine 
akınları 

Londra; 11. a.a. - Hava ve dahili emni
yet nezaretleri tebliğ ediyor : 

Dün gece düşmanın hava faaliyeti pekıiz 

olmuştur. Ne hasar, ne de insanca zayiat 
va rdır. ....... 

Londra; 11. a .a. - Dahili emniyet neza-, 
retinin tebliği : 

Sonradan gelen raporlara nazaran, dün 
ö gleden sonra Essex sahilinde bir mevkie 

ele bombalar atılmıştrr. 
B irçok evler yıkılmış ve bazı insanlar 

ölmüştür. 

ları bombardıman bar*ftım lt1ı41 etm.ft
tlr. İngili:ı bombardnnan tayyareleri prıbl 
Almanya ile düşman işgali alttnda bulunan 
arazide bazı hedeflere hlicum etmltlerdir. 
Hücuma maruz kalan hedefler aruındıı de
mirYollan iltisak noktalan, bir elektrik 
santralı, tayyare meydanları ve nehir dok
ları vardır. Bombardunan tayyarelerinden 
müteşekkil küçük filolar Manıı istila 11 -
manlarındaki doklara ve limanlara ve dliş.
man işgalindeki iç mıntakalara da hüoum
lar yapmışlardır. Tayyarelerimizden ikisi 
üsııüne dönmemiştir. 

İtalyan üsleri ve 
kıta la rı şiddetle 
bombalandı 

Kahire, 11 a.a. - İngiliz hava kuvct • 
leri umumi karargahının tebliği: Dün bü
tün gün ve gece, İngiliz hava kuvetlerine 
mensup tayyareler, Libya çölünde bütün 
İtalyan tayyare meydanlarının bombardı -
manına devam etmişlerdir. Bundan başka, 
ordunun harekatına yardım edilerek düş
man kamplarına, asker tahaşşütlerine ve 
motörlü nakliye kollarına müteaddit defa 
hücumlar yapılmıştrr. 

lngiliz tayyareleri garp 

çölünde çok tesirli 

faaliyette bul un uyarlar 
Dün beş 42 Cr. ve bir Ro. 37 muhak -

Kahire·, ı 1. a.a. - İngiliz hava kuvetleri 
kak surette düşürülmüştür. Ve aynca üç 

umumi karargahının tebliği : Cr. 'l2 nin de kontrolsüz bir halde yere in-
Garp çölünde yapılan taarruzlarda hava mekte olduğu görülmüş, fakat bunların tah 

kuvetlerimiz in oynadıgı rolün ehemiyetini rip edilmiş bulunduğu katiyetle müşahede 
tebarüz ettiren mufassal Npor gelmiştir. olunmamıştır. Bir miktar tayyare de dün 

Bu raporlardan anlaşıldtğma gôre, taar- gece Elalem tayyare meydanında yapılan 
ruzun ilk günü olan 9 kinunuevelde Der - bilhassa şi ddetli bir h\icum esnasında yer
ne'den Siydi _ Barrani'ye karşı bütün düş- de tahrip edilmiştir. Yüksek infilak kud -
man tayyarele rin 'n meydanları bom.bardı - ret inde bombalar, bir çok hangarlarda ve 
man tayyarelerımi z tarafından şiddetle daha küçük binalarda tam isabetler kay -

dolunmuştur. Bu tayyarelerden bir kısırubombalanmış ve buyük hasarlar ika edi • 
nın berhava olduğu görülmüştür. Son in -

aılıtir. gili:r. tayyareııi hedefe yaklaşırken, yangın. 
Aynca, avcı ve bombardıman tayyare • laı:ın ışığtnı ta yüz kilometre mesafeden 

lerimiz harekat sahasındaki düşman tahaş- gönnüştür. 
,Utleriyle motörlü nakliye vasrtalarma mü- Dün gece Bardia - Sollum mıntakasm
temadiyen hücum etmişlerdir. Z2 düşman da, ricat halinde bulunan düşman kıtala -
tayyaresinin düşürülmüş veya tahrip edil- rı ve motörlü nakliye kolları üzerine bir 
aıiı olduğu bildirilmektedir. Bunlardan 18 1 ç~k bomba atılmı:tır. Gündüz Sofafa'de bir 

ta • · ka bolduğu teyit cdilme"te ve duşman kampt agır surette bo.mbardtman 
nesının y r- d' I . . • 

. . ka b h Ü t · ı dilmemiş e ı mıştır. 
dört tan~ıındın Y ı en z eyı e İngiliz hava kuvetleri tayyaı eleri ile iş-
bulunma .. ta ır. b' 1- - · d 1 · B d ' 

1 d b' ta ır ıgı yapan onanma tayyare en, ar ıa 

Filolarmu7.dan biri bun ar an on ır - kışlalarına ve Sollum yoluna hücum et -
nesini diişürmüı,tiir. Dört düşman tayyare- mişler, diğer tayyareler de tayyare inme 
sinin ayni zamanda yerde yanmakta e>ldu- meydanlarım bombalamışlardtr. 
tu görülmüştür. Gazala'da yerde bir tayyare daha tah • 

Diier bir avcı filomuz düşman münaka- rip edilmiş ve bu suretle düşman kayıpla
lltına, pike halinde uçuşlar yaparak ve rt ona çıkarılmıştır. Bu mikta::-a muhte -
mitralyöz ateşi açarak, ağ:ır zayiat verdir- mel olarak tahrip edilen veya ;.ğır surette 

hasara uğrıyan miktarı meçhul tayyareler miıtlr. 
'Sonradan yapılan keşif uçu~lan Buk buk- dahil değildir. 

on ıarbinde ve diğer mıntakalarda birçok Son 2-4 eaat içinde mütemadi surette 
J'&ngm.İi'r çıkarıldığım göstermiııt!r. Mo - devam eden bu harek§t eıınasında, tayya -
tarlt1 nakn vasıtalannm yol üzerinde yan- relerimizden yalnız bir tanesi Ussüne dön

ması düşman lotalarmın biriblrlerindcn memi1tir. 

a.yrılmalarma ıeıbebiyet verml1tir. 
Şafaktan rruba kadar devam eden bu ke

ıif hava hark!tı neticesinde tayyarelerimiz. 

den üçü üslerine dönmemiştir. Bunlardan 
fkialnln pilotları topraklarımız üzerinde 

aağ ve salim bulunmu~lardır, 

İtalyan ~arıki Afrikaıımda ve Rodezya 

filolarına mensup tayyarelerimiz Kaııs.a • 
lan'm tiınalt~rkisinde müdafaa edilen bir 

mevkie hücum etmişler ve biiyük basar 
kas etmişlerdir. Aynı filoya menııup diğer 
bazı tayyarelerimiz Metema'nın cenubun.da 
Chovn - Sondor yolu Uzerinde kain Kor 
kıasabaemdaki düşman ukerl tahşidatma 
•e m.otörlü nakliye vasttalanna hücum et
mi~lerdir. Düşman kıtaatı ile nakliye vası
talarına birçok zayiat verdirmişlerdir. 

İngiliz donanması da 
harekata iıtirik ediyor 

Kahire, 11 La. - Burada neşredilen 

IMlhrt tebliğde deniliyor ki : 

S/9 illt'ldnu.n recesi, harp remilerimiı, 
aakert barek~ta müzaheret etmek üzere 

Arnavutlukta Avlonya, salı ıünii ye -
niden bombardıman edilmiş ve limanda bir 
gemiye tam isabetler kaydolunınuştur. Bi· 
nalar arasına mühimma.t deposuna ve nak
liye otomobilleri parkına da bombalar 
düşmüştür. Bu harekete iştirli.J.: eden tay
yarelerimizin hepsi dönmüştilr. 

Seydi Barrtlnİ 

zaptolundu 
Kahire, 11 a.a. - İngiliz unıumi karar

gfillınm bu akşam neşrettiği tebliğ: Sidi -
Barrani, bugün öğleden sonra alınmıştır. 

Aralarında üçü general olmak üzere 
büyük miktarda esir aldık. M•:>törlü ku -
vetlerimizin ileri unsurları, şimdi, garbe 
doğru harekatta bulunmaktadır. Çok bil • 
yük miktarda munzam esir ve malzeme el
de edilmiştir. 

ltalyanlardan 6000 

den fazla esir a~ındı 
Kahire, 11 a.a. - Yakın 5ark ingiliz u

Maktlla ve Siydi • Barrani'yi muvaffaki - mumt karargfillmın resmi tcbli@;i: Garp çö
7etle bombardıman etm.iııtir. 

Elen resmi tebliği 

lündeki harekat meınnuniyet-i mucip bir 
şekilde devam etmektedir. Alman esirlerin 
adedi 6000 den fazladır. Henüz tidat edi -
lemiyen birçok harp malzeme.si elimize 

Atina; 11. a.a. - Yunan orduları baş ku. geçmiştir. 

mandanlığı 10 ilkkanun ak1amı aşağıdaki Sudan hudutlarında k1:1if ınüfrezeleri-

45 nwnarah tebliği neşretmiştir. mizin faal harekatı devam etmoektedir. Di-
Taarnu hareketlerimiz bütün cephede ğer cephelerde vaziyet değişmemiştir. 

muvaffakiyetle devam etmiştir. Düşmanın 
kuvetli mevzilerini süngü hücumuyle zabt
ettik. dü,ınan ağır zayiata uğramıştır. 100 

milimetrelik 3 tOP ele geçirdik. 

*** 
Atina; 11. a.a. - Emniyet nezaretinirı 

tebliğinde düşman tayyarelerinin 10 ilk
kanun günü Korfu ile Mora'nın garp mın
takasmda bir köyü bombardıman ettiği, 

fakat hasar ve insanca zayiat olmadığr bil
dirilmektedir. 

Dün İngiltere üzerine 

yapılan hava akınları 
Londra, 11 a.a. - Hava ve Dahili emni

yet nezaretlerinin tebliği: Bugün gündüz, 
az mikdarda düşman tayyaresi, Manş ve 
İngiltere'nin cenubu şarki sahili üzerinde 
faaliyette bulunmuştur. Öğleden sonra ce· 
nubu şarkide bir şehir üzerine düşen bom
balar, bazr dükkan ve evlerin yıkılmasına, 
az mikdar kimsenin ölmesine ve yaralan -
masına sebebiyet vermiştir. 

Bu sabah bir düşman tayyaresi avcılar 
tarafından tahrip edilmiştir. Bizden ka -
yıp yoktur. 

İngiliz tayyarelerinin 
Almanya ve iıgal alhndaki 

yerlere yaphkları akınlar 

Addis - Abeba hı11th 

da bombalandH 
Aden, 11 a.a. - Resmi tebliğ : Pazar 

günü Aden'den gelmekte olan İngiliz tay
yareleri Addis • Abeba, Cibuti demiryolu 
üzerinde ve fransız somalisi hudu.<lu ci -
varında Duane'yi bombardıman etmişler -
dir. Ciddi hasar vukua geldiği zannedil -
mektedir. Gar binalarına ve demiryoluna 
isabetler vaki olduğu görülmüştür. Kızıl. 

denizde Assab limanı üzerine de bomba -
lar atılmıştır. Alman fotografla.ra göre ge
çen ay içinde yapılan şiddetli hücumlar 
neticesinde Assab ciddi hasara uğramıştır. 

Alman resmi te:bliği 
Berlin, 11 a.a. - Resmi tebliğ : Fena 

hava şartlan yüzünden 10 kanunuevel gü
nü ve 10/ 11 kanunuevel gecesi alman ha. 
va kuvetlerinin faaliyeti muharebe keşif 

uçuşlarına inhisar etmiştir. 
Frinton • on - Sea'da müşahede edilen 

büyük bir duman tabakasından atılan bom
baların liman tesisatına ve Folkestone ile 
Canterbury arasında bir fabrikaya isabet 
ettikleri anlaşılmıştır. 

Harviche açıklarında bir ıilep, tayya -
relerden atılan bomba ve top ateşiyle bom. 
bardıman edilmiştir. 

Uzun menzilli kara ve bahriye batar -
yaları, Manş denizinden geçmiye teşebbüs 
eden düşman gemilerine müessir bir ateş 
açmıııtır. 

Londra, 11 a.a. - İngiliz hava neza • Ak:ıama doğru uzun menzilli kara toP-
retlnln tebliii: Dün ceço fena hava l&ft- lan Dou.vnı mmtakatmdaki at'keı1 hedef-

Tasarruf ve yerlimalı Hiller'in nutku 
haftası bugün a~ıhyor Amerika'da hiı bir 

( Başı 1 inci Hylada ) 
davAmızın zaferini müsbet rakamlar ve 
hAdlııeler halinde ölçecek ve tadacağu. 

Tasarrut ve yerli malı haftası içinde 
tUrk çocukları öğretmenlerinden bu hafta
nın mAna ve mahiyetini öğreneceklerdir. 

Taburlar halinde bankalar& gidecek, kum
baralarını bo1'altacaklardır. Bu, onlar lçlu 
zevkli olduğu nisbette bizim için de ıtö· 

ğüs kabartıcıdır. 

Bugün aynı zamanda memleketimh:in 
her tarafında 11 inci Tasarruf ve Yerli 
mah haftaııı münasebetiyle toplantılar ya
pılacak, konferanslar verilecektir. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu 
tarafından baztrlanan ve bugün Ankara 
Halkevinde yapılacak olan törenin progra
mını neşrediyoruz. 

Program: 
1. İstiklal Marşı, (Ankaı-a TUrk müzik 

birliği tarafın.dan), 

2. Başvekil Dr. Refik Saydam'ın açma 
söylevi (saat 15 te). 

S dakika ara 
3. Piyes. (Yurdumuzu geziyoruz). (Türk 

Maarif Cemiyeti lisesi taleb~c;i tarafın

dan). 
4. Koro: (Ankara Türk müzik birliği ta-

rafından). 

1) Cemal Reşit Rey - Çayır İnce, 
2) Ulvi Cemal Ergin - Ağlama yar, 
3) Hasan Ferit Alnar • İstanbul, 
4) Mesut Cemil - Evlerinin önü 
S) Necil Kazım Akses - Dağlar 

fi) Ahmet Adnan - Giresun. 
7) Ahmet Adnan - Akkoyun, 
8) Ahmet Adnan . Sivas halayı. 
S. Muhtelif halk oyunları (Gazi Terbi

ye Enstitüsü talebesi tarafından). 

Tasarruf ve Yerli Malı Haftan 
münasebetiyle Ankara 
Radyosunda yapılacak 

konuşmalar 

12 Blrincik~un perşembe - Ulusal E
konomi ve Artırma Kurumu başkanı ve 
Balıkesir mebusu KAzım Özalp, saat 21,30 
da. 

13 Blrinclk~un cuma - MUnakalAt ve
kili Cevdet Kerim incedayı saat 21,30 da. 

14 BirincikAnun cumartesi - Maarif ve
kil Hasan - .A...ıı Yücel saat 21,15 te. 

1:5 B!rlnclkAnun pazar - Gümrük ve İn
hisarlar vekili Raif Karadeniz, saat 20,30 
da.. 

16 BlrlncikAnun pazartesl - Ziraat ve
kill Muhlis Erkmen, sa.at 20,30 da. 

tesir uyandırmadı 
Nevyork, 11 a.a.. - Hitler'in dün söyle

diği nutuk, Amerlk&'da hlo bir tesir icra 
etmemlıttr. Amerikalıla.r, Hitler'fn htt&p 
ettiği amelenin bu nutuk hakkında. ne dü
tündüklerini ııoruşturm&ktadırlar. 
Vaşington Poııt diyor ki: 
"Bu nutkun en ehemiyetli tarafı, İtalya., 

Rusya ve yeni nizam hakkındaki belit sü
k1ltler,. dlr. 

Nevyork Tlmes, Hitler'ln bu nutkunda 
kullandıtı yeni tondan hayretini izhar e
diyor ve diyor ki: 

"Baştan bqa özürlerle dolu olan bu nu
tuk, Amerikan amelesi ve aynı zamanda 
h.arict dUnya tarafınd,an, Almanya'nın gö· 
ründüğU kadar kendisine itimadı olmadığı
nın ve kuvetll bulun111adığının bir del111 
gibi tel!kk1 edilecektir . ., 

Nevyork Hera.ld Tribune diyor ki: 
"Bu nutukta bir fatih nutku mahiyeti 

gözükmüyor. Bu nut~k. dah& ziyade, eski 
sözlerin!, eski kıymetlerinden çok kaybey
ledlklerinl hissettiğinden dolayı bütün ku
vetıyle bağırarak tekrar eyllyen bir ada
mın nutku hissini vermektedir.,. 

Kont Çaki 
Belgrad'da 

(Başı 1. inci sayfada) 
Macaristan ağır endüstrisini işletmek ıçın 
ıipari~ler almak arzusunda bulu.nduğu ci
hetle, müzakerelerin iktisadi bir cereyan 
alması muhtemeldir. 

Belgrad'da bulunan ecnebi müşahitler, 

Macaristan'ın ayni zamanda bir iktisadi ve 
siyasi istiklal izhar etmek arzusunda oldu
ğunu da zannediyorlar. 

Peşte'de bulunan siyasi muhabirlerin 
çekmekte oldukları telgraflara bakılırsa, 

Peşte siyasi mahfillerinin gayri kabili te· 
hammül olarak tefsir ettikleri macar - ro
men miı.nasebetlerinin ani surette gergin -
leşmesiyle macar hariciye nazırının bu zj. 

yareti alakadar görülmektedir. 

Kont Caki, Belgrad'da iki gün 
kalacak 

Budapeşte; 11. aa .. - Havas 
Dün akşam Belgrad'a hareket etmİ§ olan 

17 BlrlnclkAnun salı - Ticaret vek111 kont Çaki'nin seyahati iki gün devam ede
Mümtaz Ökmen, saat 21,SO da.. cektir. 

18 BlrlncikAnun çar§amba - C. H. P. Macar siyası mahfilleri, macar - Yugos-
Umumi İd!lre Heyeti AzAsından Sırrı Day, lav münasebetlerinin sıkılaşmasından pek 
saat 21,30 da. ziyade memnun bulunmaktadır. Bu mah -

YILBAŞI ve BAYRAM 
Yavrularınızın Yılbaşı ve bayramlık-

larını hazırlarken milletimizin yardım 
ve şefkatiyle Keçiören Çocuk Yuva -
sında büyüyen Çocuk Esirgeme Ku • 
rumunun yavrularını da sevindirme -
nizi Kurum saygılarla hatırlatır. 

İngilfere'nin bir haftahk 

ticaret • • gem ısı zayiah 
Londra, 11 a.a. - Düşman tarafından İn

giliz d~niz ticaret gemilerine verilen za -
rarlar hakkında bahriye nezlreti tarafın.dan 
neşredilen tebliğe göre 1 kbunuevel gece 
yarısı biten hafta içinde 52.229 tonilato -
luk 13 vapur batmıştır. Bunlardan tonaj 
mecmuu 41.360 tonill.toya varan 9 vapur 
İngilizlere, 5.734 tonilltoluk üç vapur mlit
tefiklere ve 5.135 tonilitoluk bir vapur da 
bitaraflara aittir. 

leri mliessir bir surette bombardıman. et -
miştir. 

10/ 11 kinunuevel gecesi müteaddit düş. 
man tayyareleri işgal altında bulunan ara
zi ile Almanyamn cenubu garbi mıntakaııı 
üzerine infila:k ve yangın bombalan at -
mışlardır. Cenubu garbide bir yetimhane 
ağır ve muhtelif yerlerde müteaddit bina
lar hafif hasara uğranuşlardır. Bunlardan 
başka mühim maddi zarar kaydedilmemiş-
tir. 

Alman topraklarında iki sivil ağır bir 
sivil hafif yaralanmıştır. İşgal altındaki 
topraklarda bir çocuk ölmüş, iki sivil ya. 
ralanmışttr. 

Tayyare dafi bataryaları dün Bristol • 
Blenheim tipinde iki düşman tayyaresi 
düşürmüşlerdir. Tayyare zayiatımız yok
tur. 

1 talyan resmi tebliği 
Roma, 11 a a - 197 numaralı tebliğ: 
9 kanunuevel günü şafaktan az evel in

giliz zırhh fırkaları Sidi - Barrani'nin ce
nubu şarkisinde Trablusgarplı teşekkülle

rimiz tarafından müdafaa edilmekte olan 
mevzilerimize hücum etmişlerdir. Bu kı -
taat bidayette kahramanca bir mukavemet 
göstermişlerse de bir kac; saat sonC"a Sidi
Barrani'ye çekilmek mecburiyetinde kal • 
mışlardır. 

9 ve 10 kanunuevel günleri İtalyan kıta· 
atiyle düşman araııında çok şiddetli muha
rebeler olmuştur. Hücuma uğrıyan "3 k9.
nunusani" ismini ta~ıyan ıiyah gömlekliler 
brkasiyle birinci Trablusgarp ftrka~ı mu
kavemet ederek düşmana son derece mah
sQs zayiat verdirmişlerdir. Bu muhare -
belerden birinde General Maletti, kuman
da ettiği trablusgarplı taburların başında 

ölmüştür. 

Hava kuvetlerimiz muharebeler cereyan 
ederken muharebe meydanı üzerinde uç -
muşlar ve düşman ztrhlı teşekkülleri üze
rine bombalar atmışlar ve bunları mitral
yöz ateşine tutmuşlardır. 

Yunan cephesinde bugün mühim hare
kat olmallUltrr, 

filler, Maearistan'ın ikinci büyük kom • 
eusu olan Sovyet Rusya 'nın da bu hususta 
memnuniyet izhar etmiş olmaııru bilhassa 
tebarüz ettiriyorlar. İki memleketin dosta. 

ne hissiyatına tercüman olacak bir dostluk 

protokolonun bu ziyaret esnasında imza e

dilet~ği bu mahfillerde umumiyetle zanne
dilmektedir. 

Bir iktisat heyeti de Belgrad'a 
gidiyor 

Hariciye nazırı Kont Csaky'nin 
Budape§te'den hareketi esnasında si
yasi mahafilde 'beyan olunuyordu ki, 
bir macar iktısat heyeti de sene ba
şından evel Belgrad'a gidecektir. 

Kont Çaki'nin beyanatı 
Belgrad, 11 a.a. - D.N.B.: macar 

hariciye nazırı Kont Csaky, Buda -
peşte'den hareketinden sonra yugos
lav gazetecilerine yaptığı ıbeyanatta, 
Yugoslavya ile Macaristan arasında 
her iki taraf için de feyizli tesirler 
yapmış olan tarihi münasebetler üze
rine nazarı dikkati çekmiş ve demiş
tir ki: 
"- Ziyaretim tabiatiyle siyasi ma

hiyettedir. Bunun için evelden bu 
hususta bk şey söyliyemem. Fakat 
gerek Yugoslavya'da, gerek Macaris
tan'da herkes bilir ki, aramızdaki sa
mimi münasebetler yalnız müteaddit 
devlet adamlarının ziyaretleri neti
cesi değildir. Çünkü bu devlet adam
ları iki milletin biribirine karşı duy
duğu muhabbete tercüman olmuşlar
dır. 

Vaktin müsait ol~amasından dola
yı Zagreb'i ziyaret edemiyeceğim. 
Buna müteessifim. Daha iyi bir fır
satta buna imkan hasıl olacağı üıni
dindeyim." 

Kont Csaky, politika gazetesinin 
Budapeşte muhabirine ayrıca şunla
rı söylemiştir: 

"- Aramızdaki iyi münasebetlerin 
esasını coğrafi vaziyetimiz, karşılık
lı muhabbet ve kaderin bizi asırlar
ca komşu yapmış olması teşkil eder. 
Macaristan'ın harici siyaseti bir sulh 
siyasetidir. Benim bu ziyaretim de 
esas itibariyle buna hizmet edecek
tir." 

Belgrad'da 

Belgrat, 11 a.a. - Avala bildiri 
yor: Macaristan Harici ey Nazırı 
Kont Csaky ve refikası, bu sabah sa
at 9 da Belgrad'a gelmiş ve istasyon-
da Harioiye Nazırı B. Oiıncar Marko
viç ile refikası, hariciye erk~llll. Ma
caristan, Almanya, İtalya ve Slovak
ya elçileri, Yugoslavyan'ın Budapeş
te elçisi, Belgrat belediye reisi ve 
mevki kumandanı, Yugoslavya • Ma
car dostluk cemiyeti erkanı ve daha 
diğer zevat tarafından karşılanmış -
tır. Bir askeri kıta selam resmini ifa 
etmiştir. Kont Csaky, saraydaki hu
susi defteri imza ettikten sonra Bat
vekil B. Zvetıkoviç'i, Başvekil mua~ 
vinl B. Maçek'i ve Hariciye Nazırı 
B~ M~rkoviç'l ~yarot etmittlz. 
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Fevkalade Umumi Heyet Toplanllsı 
Ankara Elektrik Şirketinden : 

Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi hissedarlarının ticaret 
kanununun 361 ve ~irket esa~ mukavelenamesinin 58 inci maddele
rine göre 18 Eylül 1940 tarihinde fevkalade şekilde toplanmış olan 
umumt heyeti milzakeratın devamını 30. 12. 940 pazartesi gününe 
talik eylemiş olduğundan o gün saat 15 te hissedarların şirket bina
sında hazır bulunmaları rica olunur. 

Müzakere Ru2namesi : 
3688 No.lu kanuna tevfikan şirketin tasfiyesi hakkında karar 
ittihazı. 4933 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllltlllllllltlllllllllllllllllll!:. - -- -
~Heyeti Umumiye toplantısı~ 
--------

Ankara Mensucat Fabrikası T. A. Ş. (YÜNİŞ) Meclisi 
İdaresinden : 

----------Şirketimiz hissedarlar heyeti umumiyesi 28/ 12/ 1940 tarihine rast- 3 ------
lıyan cumartesi günü saat 11 de Ankarada Türkiye lş Bankası bi- = 
nasında fevkalade olarak içtima edeceğinden sayın hissedarlarımı - = 
zın mezkur gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. = - -RUZNAME! MÜZAKERAT BERVEÇHl AT1D1R : = ----= 1 - Şirketimizin bilcümle mevcudat, düyunat, hukuk ve vecaibiyle = 

:= Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk Anonim Şirketi lpekiş'e devir :S = ve ilhakı hakkında hissedarlar umumi heyetimizin 5 / Kanunuevel J =: 
:= 1940 tarihinde verdiği karar Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk A- E: 
:= nonim Şirketi İpekiş hissedarları umumi heyetinin 10 / Kanunuevel =: 
= / 1940 tarihinde akteylediği içtimada kabul edilmiştir. 3 
~ 2 - Yukarıda sözü geçen içtimalarda iltihak ve ilhak formalitele- § 
=: ri ve anlaşma şekilleri hakkında karar ittihazı ve buna mütedair mu- 3 
:E kavelatın akit ve imzası hususunda her iki şirket idare meclislerine =: 
:: verilmiş olan selahiyetlere istinaden hazırlanan mukavel§tın kabul 3 
- ve tasdikine, = - -3 - İlhak ve iltihak keyfiyetinin 1 / Kanunusani / 1941 tarihin - 3 --- -= den itibaren muteberiyetine ve keyfiyetin tescil ve ilanına, = -:= 4 - ı / Kanunusani / 1941 tarihinden itibaren hissedarlarımmn 3 = Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk Ananim Şirketi lpekfş'e mü- = = racaat ederek hamili bulundukları beher iki adet onar türk lirası 5 = kıymeti itibariyesindeki hisselerini bir adet hamiline muharrer 20.- § = türk lirası kıymetindeki Bursa Dokumacılık ve Tirkotaj Türk Ano- =: 

nim Şirketi İpekiş hissesiyle mübadele ve tebdiline karar verilme - = 
== si. 4942 :: - -- -
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;::' 

Madeni malzeme ahnacak 
D. D-emiryolları Satın Alma Komisyonundan : 

Aşağıda ismi, muhammen bedeli ve muvakkat tem inatı ayrı ayrı göııterllmlı ., 
lan Ankara hastane'Si madeni malzemesi 27/ 12/ 1940 cuma günü saat ıs de kapalı 
zarf usulü ile A.nkara'da idare binasında sıra ile ve ayrı ayrı ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatları ile kanunun tayin ettiği velll
kaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazı~ 
dır. 

Şartnameler parasrz olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvaklta• 
Malzemenin İsmi bedel teıninat 

Lira Lira 
1 No. lu liııte muhteviyatı 8 kalemden ibaret karyolalar, 

nakil arabaları ve tarac;a şezlonglan. 12448 
2 No. lu liste muhteviyatı 19 kalemden ibaret maden[ ko-
modinler, dolaplar, masalar ve saire. 27681 

3 No. lu liste muhteviyatı 47 kalemden ibaret madeni kap. 
!ar, muayene masa ve $ezlongları ve saire. 23060 

(8569) 

Lisan bilen daktilo aranıyor 

933,M 

2076,0& 

1729,SO 
18587 

İngilizce · Fransızca ve kabilse Almanca da bilen ve bu lisanlar· 
dan mütekabilen ve tlirkçeye tercümeye muktedir kuvetli bir dak-

11 tilo isteniliyor. Referans suretleri, fotoğraf, istenilen ücreti havi 

~ talepnamenin posta kutusu 196 Ankara'ya gönderilmesi. 

SAYIN DOKTORLARIMIZIN ve 
HALKIMIZIN NAZARI DİKKATiNE 

UZUNLUGU 4-10 METREYE KADAR 
OlANCABOE~T BOZAH)OENfLEN ŞERİTLERİ 
ÖLDÜRilP V.UCUDTlr.H OISARI ATAN 
TAM TESİRLİ BİR MÜSTAHZARDl~. 

S • ..,. 1. N. Veltô/elv>m 8/13 N~ /u .. 
24· ~- •~o lori&!i ruA.Jdhnt loiztlir 

- ~EÇE.TE İLE .SATILl/:4. -

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. - -- ---- Fevkalade Umumi Heyet Toplanhsı ---------- Ankara Havagazı Şirketinden : -----_ Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketi hissedarlarının ticaret _ - -: kanununun 361 ve şirket esas mukavelenamesinin 58 inci maddele- : - -: rine göre 18 Eylül 1940 tarihinde fevkalade şekilde toplanmış olan --: umumi heyeti müzakeratın devamını 30. 12. 940 pazartesi gunune : 
: talik eylemiş olduğundan o gün saat 15 te hissedarların şirket bina- : - -: sında hazır bulunmaları rica olunur. : - -:; Müzakere Ruznamesi : = 
_ 3688 No.lu kanuna tevfikan şirketin tasfiyesi hakkında karar : 
: ittihazı. 4934 : - -':iıııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 
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J\ y Ü liralık katı temlnatıartyle birlikte pazar- Bolu Allllye Hukuk HAktmllğindeıı ı 
1 1 l f M DAFAA VEKALETi hk g{ln ve saatinde mezldtt Ko. da bulun- Bolunun Karaçayır mahallutnden Kör-

ma.la.rı. (8426) 17468 oğlu .sokak 42 No. da Safiye Karag11.n ta... 
2 Ahır yaptırılacak rafından İstanbul Nl§a.nt~ı ekmek fabr1-

M. ı. VekAletl Satın Alma Ko. do.o: Temdit cihazı alınacak kaaı ıokağlnda 4~ No.lu bakkal Mwrtafa 
Esklııehlrde iki ahır yaptırılacaktır M. M. V ekfüeti Sa. Al. Ko. dan : eliyle Bolulu Mehmet Knragtın aleyhine 

Du ahırların keşif bedeli ~3730 lira 6 ku- Bcherine tahmin edilen fiyatı 400 kuru~ açılan boonnma davAsının cari muhake· 
ru tur. Muvakkat teminatı 3936 lira olup olan 500 tane demirden makaralı temdit meslnde: 
m nnkruıası 14.12.940 cumartesi günU aa- cihazı 23/birlnci kanun/94<1 pazartesi günti Mllddelaleyh Mehmet'in lkametgAhı 
at 11 de ke.p lı zarfla yapılacaktır. Talip- saat 11 de Ankara'da M.M.V. satın alma meçhul bulunmasından Ulus gazetesi va
lerln mczk{ll- gUnde komisyona mUracaat- Ko. da pazarlıkla satın almacağrndan is- ıııtaslyle utmen gıyap kararının dahi teb
ları {8048) 18064 teklilerin 3-00 liralık kati temlnatlan ile llğine ve durugmanın S. ı. 941 tarihinin cu-

blrlikte pazarlık gtin ve saatinde mezkQr ma g{lnU ıııı.at 10 a tallkına karar verllmlı 
Hnsta nakliye arabası alınacak Ko dl bulunm 1 (8427) 1845 · a arı. 9 olduğundan yevmi mezkOrde muhakemeye 

M. M. Vekaleti Sa. AL Ko. dan : 1 Beher t anesine tahmin edilen fiyatı 430 Veteriner ecza alınacak ge medl.!tl takdirde dunııımaya gıyaben 
M M v başlanacağı ve bir daha muhakemeye ka-

llra olan yirmi beş tane basta nakliye ıra- · . ekfileti Sn. Al. Ko. dan : 
bası 14/blrinei klnun/940 cumartesi gün{l Hepsine tahmin edilen fiyatı 4815 lira bul olunmıyacağı llt'uı olunur. 
saat 11 de Ankarada M.M.V. aatın alma olan 9 kalem veteriner ecza ile 500 çift 
Ko. da pazarlıkla ihale edileceğinden is • listik eldiven 25/birinciklnun/940 çar 
teklilerin 1612 lira SO kuruşluk katt temi- ~amba gfinli saat 11 de Ankara'da M.M.V 

TiCARET VEKALETi 

natları ile birlikte pazaı \ık gUn ve saatın- satın alma Ko. da pazarlıkla ihale edile Bir mühendis aranıyor 
da meikQr komiııyonda bulunmaları. Şart - ceğlndcn isteklilerin 722 lira 25 kuruşluk 
name her gil.n adı geçen Ko. da görülür. kati teminatları ile birlikte pazarlık gtin Ticaret Vekaletinden: 

Ölçliler ve Ayar Müdür1üğünde 
(8113) 18135 ve saatinde Ko. da bulunmalan. (8428) münhal bulunan 210 lira ücretli "İh· 

18460 
Ranza yaptmlacak tisas mevkii" Fen Müşavirliğine bir 

M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan Muhtelif yağlar alınacak elektrik veya makine mühendisi alı-
Keşif bedeli 871 lira 20 ku~ olan ran- M. M. Vekileti Sa. Al Ko. dan : nacaktır. 

ı:a pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlıtı: Hepsine tahmin edilen fiyatı: 4000 lira Taliplerin evrakı müsbitelerivte 
18/12/940 çarşamba gtinü saat 11 dedir. Ka- olan 1160 kilo gaz yağı, 1160 kilo zeytin birlikte İç Ticaret Umum MiidUrlü -
ti teminatı: 131 lira olup keşif ve projesi yağı, 8120 kilo iç yağı paıarltkla satın 3 • ğüne müracaatlar ti Hin olunur. 
45 kuruı;a komisyondan almır. Taliplerin lınacaktır. Pazarlığı: 17112 940 salı günü • (8366) 18508 
muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da saat 14 dedir. Kati teminatı: 600 lira olup 
bulunmaları. (81158) 18158 evsaf ve ısartnamesi komisyonda görlllür 

Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al M. M. V Havi\ MiistesarhS?ı 
Gabardin kumaı alınacak Ko. da bulunmaları. (8517) 18483 

M. M. Vek!leti Sa. Al. Ko. dan : Mahruti çadır alınacak 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı Battanive alınacak M M v H s Al K d . . . ava a. . o. an : 

(700) yedi yilz kuruı; olan (15.000) metre M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : ı _ Muayyen günde verilen fiyat paha-
cabardin kumaş kapalı zarfla münakasa· Beherine tahmin edilen fiyatı (940) do- 1ı görüldüğiınden 300 adet mahrutt çadır 
ya konmuştur. İhalesi 16/12/940 pazartesi kuz yilz kırk kuruş olan 5.000 beş bin adet pazarlık suretiyle satın alınacaktır. Mu -
günil saat on beştedir. İlk teminatı (6500) battaniye pazarlıkla münakasaya konmu~ hzmmen bedel; 25470 lira olup kati temi -
liradır. Evsaf ve ~artnamesl 525 kuruş mu- tur. İhalesi 14/12/ 94-0 cumartesi g{JnCi sa- nat mikdarı 3820 lira 50 kuruştur. Pazar • 
kabilinde M.M.V. satın alma komisyonun- at on birdedir. Kat! teminatı (7.050) lira- lığı 14112 940 cumartesi günü saat 11 de 
dan ahnaibllir. İsteklilerin ihale gtin ve dır. Evsaf ve şartnamesi Z35 kuruş muka- hava satın alma komisyonunda yapılacak· 
ısatinden en az bir saat evetine kadar tek- bilinde M.M. V. satın alma komisyonun • tır. EvsaF, nümune ve şartnamesi her gün 
lif mektuplannr komisyona "lclerL dan alınabilir. İsteklilerin kanunun emret· 8ileden sonra komisyonda görU!eblllr. tıı-

(8171) tifi belgelerle ihale saatinde komisyona teklilerin muayyen giin ve saatte kati te -
gelmeleri. (8537) 18554 minat ve kanunt belıı:eleriyle birlikte ko -

Kaputluk kumaş alınacak 
M. M. VckS.leti Sa. AL Ko. dan : 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(700) yedi yüz kuruı olan (28.000) metre 
lcaputlulı:: kumaı kapalı zarfla mUnakasaya 
konm~tur. İhalesi 16/12/940 pazartesi 
gilnti saat on birdedir, İlk teminatı (11.050) 
liradır. Evsaf ve şartnamesi (980) kuru& 
mukabilinde M.M.V. satın alma komisyo
nundan alrnabilir. lstekllterin ihale gün 
ve saatinden en az bir ıaat evetine kadar 
teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(8172) 18210 

Haki §ayak alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(490) dört yüz doksan kuru$ olan (32.000) 
metre haki şayak kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. İhalesi 18/12/940 s;arşam -
ba günü saat ou birdedir. İlk teminatı 
(9.090) liradır. Evsaf ve ıartnamesi 784 
kuruş mukabilinde M.M.V. eatın alma ko
misyonundan alınabilir. İsteklilerin ihale 
g1ln ve saatlnden en az bir saat evetine 
kadar teklif mektuplnrmr komisyona ver-
meler. (8173) 18211 

Lacivert kumaı alıancak 
M. M. Vekilcti Sa. Al. Ko. dan : 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
(510) ku~ olan (7.500) metre Ulcivert 
kumaı kapalı zarfla münakasaya konmu$
tur. İhalesi 17/121940 salı gUnU 11at on -
birdedir. tık teminatı (2.858,75) liradır. 
Evsaf ve prtnamesi 192 kuru' mukabilin
de M.M.V. satın almn komisyonundan atı. 
nabilir. İsteklilerin ihale giin ve saatin -
den en az bir saat evellne kadar teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. (8174) 

18212 

Harp paketi bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Portatif çadır bezi evsafında olmak u. 

zere yJmıi beş bin metre harp paketi bezi 
20/birincl kanun/940 cuma giinil saat 11 
de Ankara'da M.M.V. satın alma Ko. da 
pazarlrkla ihale edilecektir. Beher metre· 
ııine tahmin edilen fiyatı 95 kuru15 olup ka
tt temin tr 3512 lira 50 kuru$tur. 1ıteklile
rln pazarlrk gUn ve saatinde teminatları 
ile birli te mezkiir K'O. da bulunmaları. 

(8278) 18279 

ASKERIFABRfKALAR 

Nümune ve evsaf şartnamesine 
göre 600 adet battaniye alınacak 

Asker1 Fabrikalar Satın Alma Ko. dıı.n: 
Tahmin ı:dllen bedeli (5700 ı lira olan 

yukarıda yazılı 600 adet battaniye askeri 
fabrikalar umum mUdllrlllğll merkez salın 
alma komlfl}•onunca 28 12 940 pnzarlesl gtl
nll aaat 16 te kapalı zartla ihale edilecek
tir. Şartname parasızdır. Muvakkat temi
nat (427,50) liradır. Teklif mektuplarını 
mczktr g{lnde snat 14 e kadar komisyona 
vermeleri. (8367) 18385 

Ekmek pisirtiler.ek 
Askeri Fabrikalar Sa. Al. Ko. dan : 

Unu idaremizden verilmek şartiyle iha
le tarihinden itibaren 31/5 941 tarihine 
kadar Küçiık Yozı:at'ta yevmiye pişirtti
rilecek ekmek. 

Beher kilosuna 2 kuruı piılrme Ucrctl 
tahmin edilen yukarıda yazılı ekmek pi şir

me işi Askeri Fabrikalar Umum Müdür • 
lüğil Merkez Satın Alma Komisyonunca 
24/12/940 sah ciinü saat 14 de açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname parasız. 
dır. Muvakkat teminat (90) lira (38) ku
ruştur. MezkQr gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (8457) 18467 

Münakasa tehiri 
Askert Fabrikalar Umum MUdUrlllğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
24 12.040 salı gilntı saat llS te kapalı 

:r.arna ihale edilecek olan 5 kalem erzak a
lınmasından sarfınazar edilmiştir. (8540) 

18521 

BEDEN TERBiYESi GENEL D. 

Memur alınacak 
Beden Terbiyesi Genel DlrektörlU@n -

den: 
Te§kllAt, snhalar ve tesisler dairesi knd

roıunda mUnhnI bulun!UI 60 lira ücretli 
bir kıttlpllk He beş aylık muvakkat kad -
rolu ve 80 lira Ucrctll bir deslnatörlUk için 
memur nlınacıı.ktır. 

misyonda bulunmaları. (8520) 18514 

Is elbiselik kumaş alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 Muayyen günde verilen fiyat paha-

lı görülciiiğiinden 20,000 metre iş elbise -
lik kumaş pazarlık suretiyle satın alına • 
caktır. Muhammen bedeli 16940 lira olup 
kati teminat mikdarı 2541 liradır. Pa1.arlı· 
ğı 14/12~40 cumartesi gtinü ııaat 10,30 da 
ha va satın alma komisyonunda yapılacak
tır. İdad şartname, evsaf ve nümunesi her 
gün öğleden sonra komisyonda görülebl • 
lir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte ka
ti teminat ve kanuni belgeleriyle birlikte 
komisyorıda bulunmalan. (8521) 185 l 5 

Bir depo yaptırılacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 

1 - Muayyen günde talibi zuhur etmi· 
yen bir gaz deposu pazarlık suretiyl~ yap
tırılacaktır. Muhammen bedeli 7884 lira 
66 kuruş olup kati teminat mikdım 1183 
liradır. Pazarlığı 19 12 940 perşembe gli • 
nü saa t 10.30 da hava satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. İdari ve fennt şart
namesi, kroki ve keşif her gün öfleden 
gonra 4-4 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınabilir. İsteklilerin muayyen gün ve 
saatte kati teminat ve kanuni belgeleriyle 
birlikte komisyonda bulunmalan. (8603) 

18590 

Şarj gnıpu alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 10 adet 9arj gnıpu pazarlıklı satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli lSOO lira o
lup kati teminat mlkdarı 570 liradır. Pa -
zarlılı 16/121940 pazartesi glinli saat 10.30 
da hava ııatm alma komisyonunda ynpıla -
caktır. İdari ve fennt şartnamesi her gün 
öğleden sonra komisyonda ırörlllebilir. 1ı. 
teklilerin muayyen iÜn ve saatte kati te -
minat ve kanunt belgeleriyle birlikte lro -
miayonda bulunmalan. (8004) 18591 

Pil bataryası alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Muayyen g{inde talibi çık.mryan 

muhtelit tipte 1600 adet pil bataryası pa
zarlık ınıretiyle satın alınacaktır. Muham
men bedeli 6935 Ura olup katt teminat mik-

tAn 1041 liradır. Pızarlıtı 1•112/940 sar
tamba ıünil. ıut 10 da hava .atm alma ko
mkJ'onund& yaprlae&ktır. İdari prtııanıe, 
-ı ve lietesl her etin 88"1eden sonra lı:o
mleyonda rörülebilir. lsteldllerln muayyeıı:ı 
cibı vo Hatta kati tomlnat ve kmunt bel -
celeriyle birlikte komisyonda bulunmaları. 
(8605) 18592 

ViLAYETLER 

Parke yol intaaı 
Malatya Valiliğinden : 
1- Eksiltmeye konulan İ§ 
Malatya - Akçadağ iltisak yolun~n 

1+870 kilometresinden 3+027 kilo· 
metresine kadar parke yol inşaatı, 

2- Bu işe ait evrak : 
A- Keşif, 

B- Siltıilei fiyat, 
C- Fenni ve hususi şartname, 
D- Eksiltme §Artnamesi, 
E- Mukavelename, 
3- İşin muhammen )ceşif bedeli 

54052 lira 33 kuruştur. Muvakkat te -
minat 3952 lira 62 kuruştur. 

4- Eksiltme 16. 12. 940 tarihine rast 
lıyan pazartesi günü saat 16 da Ma -
latya vilayet daimi encümenince ka • 
pah zarf usulile yapılacaktır. 

5- 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu hükümlerine göre ha?.ır
lanmış teklif mektuplarının ihale sa -
atinden bir saat evetine kadar vilayet 
daimi encümenine makbuz mukabilin
de tevdi edilmesi ve ihaleden üç gün 
evci vilayet nafia müdürlüğilndcn eh
liyet vesikası alınması meşruttur. 

6- İhalenin bcrlelinin 25.000 lirası 
1940 vılı hususf idare blitcesindl"n Xde 
necek ve geri kalan miktarı da 1041 
Vlh bütçesinden tesviye PclileC'ektir 

7- Posta i1e göıııierilecek teklifna
melerin muavyen miiddet 7.arfıncfa vii 
rut etm .. me i yüzünden mesuliyet 'ca
hut edilmez. 

R- 'P'azla tafsilat almak istevenle"i'l 
viliiv .. t n::ıfia miiı'lil,.1;;,ı;iine mür:ı~:ı-ıt 

1arı iHln ol ınur. (8orl3) 18133 

Ekmek alınacak 
Sivas Cümhuriyet Milddeiumumiliğin

den : 
1 - Sivas ceza evinin bir senelik aza

mi ekmek ihtiyacı olan 169500 kilo ikinci 
nevi ekmek 2112/940 tarihinden itibaren 
Yirmi gtin müddetle kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Me1-kQr ekmeğin beher kilosuna 
"12,5" on iki buçuk kurua tahmin edilmiş. 
tir. 

3 - Bu baptaki $artnameyi görmek ve 
okumak arzu edenlerin Sivas cUmhuriyet 
müddeiumıımiliiine müracaat etmesi li -
zandır. 

4 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulan bu ekmeğin 23/121940 tarihinde 
pazart esi cünU aaat 15 de Sivas climhuri • 
yet m 'daelumumiliğinde müteşekkil ko • 
misyon huzurunda ihalesi icra kılınacak -
tır. 

5 - Muvakkat teminat mlkdarr "1588" 
lira 31 kuruıtur. 

6 - Teklif mektuplarını 23/12/P40 ta
rihinde pazartesi gllnil saat 14 e kadar Si
vu cUmhurlyet müddeiumumiliğinde mü • 
te$ekkil komisyona vermeleri ilin olunur. 
{114115/83154) 18343 

Kalorifer tesisatı 
Balıkesir Vallll~lnden : 
1 - Balıkesir hUkUmct konağı adltye 

kıemı kalorifer teetııa~ı kapalı zarf ua ı
llyle eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Keşi! bedeli 17097 lira 30 ktıruıı mu
vakkat teminatı da 1320 liradır. 

8 - Evrakı her gtln nafıadft görUlebtllr. 
4 - İhale 27 Blrlnclkıtnun 1940 cuma 

gtlnll ıaat lli,80 da hUkUmet ltonağında 
nafıa mtidUrlUğUnde mUteşekkll komleyon
da ynpılacaktır. 

3 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını 
Balıkesir malııandığına yatırdıklarına dair 
makbuz veya bu miktar şayanı kabul ban
ka mektubu ile ihale tarihinden Uç gUn 
evel vllAyete mUrıı.caatıa na!ıııdun llln.cak-

lan ehliyet nsikutyle tlouet odası ve81· 
katarını teklif mektubunu havt za.rtıı. koya
rak mezk~ w.rtıan 2f90 ıayıh kanun hU· 
ktlmleri dalrcslnde tanzim Ye imza. etmtı 
ol&rak ihale sttntı eaat H,80 a kadar ko
misyon rtyasetiDe vermeleri, postada vu
kubulacak gedkmelerln kabul edllmlyece-
tl nan olunur. (11875/8617) ıft598 

Bir ayar memuru alınacak 
Trabzon Belediye Riynsetlnden : 
Şehri (7:S) lira ücretıı Trabz•ın grupu 

merkezi belediye ayar memurluğu mUD
haldlr. 

Ölı;Ulcr nlzamnamestxıın <•6> ıncı mad 
desine tevfikan ayar mernurluğU ehUyet
nameslnl ve belediye memur ve mUııtnh
demlerl nizamnamesinin 8 UncU maddesin
deki vasıfları hıılz taliplerin birer kıta 
fotoğraf ve vealkalarlyle birllkte Trabzon 
mıntııka ticaret mUdlirlllğUne müracaat
ları llAn olunur. (11676/8118) 18594 

ZlRAA T VEKALETi 

Saman alınacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji vt 

Seroloji Müesses.esi Direktörlüğün -
den: 

1- Müessesenin serom hayvanatı i
çin 20.000 ila 25.000 kilo saman pazar
lığa konulmuştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 750 liranır. 
3- Muvakkat teminatı iS lira olup 

Banka mektubu veya vezne makbuzu 
ve hazine tahvili teminat olarak alı -
nır. Tahvillerin de hazineye tesHmi 
şarttır. 

4- İhalesi 13. 12. 940 cuma günü sa
at 15 tedir. Şartnamesi müessese di -
rektörliiğünden bedelsiz olarak verilir 

5- :?490 sayılı kanunda yazılı şart
hın haiz olan isteklilerin muayyen o
lan gi;n ve saatte Ziraat Vekaleti Mu
hasebe Müdürlüğiinde toplanacak l'lnn 
satın a m<> komicıvonuna müracaatl:ırı 

(8165) 18156 

N .\Fi A VEKALETi 

Motor alınacak 

12/12/1940 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Otomatik telefon alın cak 
P, T. T. Umum Mlidiirlüff!nden : 
1) İdare ihtiyacı için 700 mas.ıı 300 da• 

var ki ceman bin otomatik telefon kaNlı 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) 'Muhammen bedel (~O 000) muvak
kat teminat (1500) lira olup eksiltmesi, 
10/1/941 cuma günU saat (16) da Ank:ı -
rada Evkaf apt. P.T.T. umum mtidürlülı: 
binasındaki ııatm alma komisyonunda ya.
pıl1C11ktır. 

3) İstekliler muvakk::ı.t teminat mak .. 
buz veya banka teminat mektubiyle kıı • 
mıni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı 

zarflarınr o gün saat (15) e kadar mczkQr 
komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada Evkaf apartı
manında P T. T . levazım, İstanbulda y&o 
ni Valide handa P . T. T. levazım ayniyat 
•ube5i müdürlıiı !erinden bedelsiz olarak 
\•eritecektir. (7522) 17603 

1emur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlügündcn ı 

ı - tdnremızdc mı.inhal maa15lı ve ne • 
retli memuriyetlere orta mektep mezunla• 
rı müsabaka ile alırıncakur. 

2 - Müsabakada mavaffak olaruann. 
id:ırenın teklıf edeceği yerde memnrlyet 
kabul etmeleri aarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 
4656 sayılı kanun hUkmUnc göre 15 lira as
li ma:ı$ veya 60 lira ücret verilecektir. 

4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin ka
nununun dördüncü uıaddesindeki ııartlarr 
haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk 
defa gireceklerin otuz yaşını göçmemlıı ol
maları llizımdır. 

5 - Miısabakaya girmek lstiyenlerln 
20 121940 günü akşamına kadıır dilekçe 
ve evrakı müsbiteleriyle birlikte imtihan. 
larm icra olunacağı P.T.T. merkez mildilr-
lüklerine mürneaat etmelidir. 

6 - Müsabaka her vilayette P.T.T. mer
ku mü1ürlüklcrinde 23/12/940 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 9 da yapıla .. 
caktır. (8008) 17988 

T el"raf muhabere bilgisi olan 
orta mektep mezunu memur 

alınacak 

fı!,ıfıa Vekiıletı'ndcn : Posta, Telgraf ve Telefon Umunıt MQ-
24, ·"rn salı .l'!ÜnÜ saat 15 da An- dUrlliğUndcn: 

kararla Nafıa Vekaleti binası içinde 1 - İdaremiz mllnhallcrlne orta nı ktC'p 
malzeme müdürliiğü odasında topla _ meımnu ve telgraf muhab r sine vtıkıf ol
nan malzeme eksiltme komisyonunda mak Uzere alınacak maa ıı veya Ucretll 
3800 lira muhammen bedelli bir adet memurlar için mUsnbnlca imtihanı yapıla-
müstamel motörün kapalı zarf usuliy-ı eııktır. 
le Pksiltmes: yapılacaktır 2 - .Mllenbaknda muvaffıık olanlanD 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı ldıırcnlıı teklif edeceği yerlerd memuriyet 
b d J • 1 k 1 üd .. ı .. w •• kabul P.tmelerl oarttır. 

d
e e llllZ ob, ~l~a ma zeme m ur ugun- 8 - 'M[lsabakadıı muvaffak olnnlnra 
en a ına ı ır. 

• • 8656 as.yılı kanun hUkmUne göre 1~ Ura 
Muva~ka~ temı~at 285 lıradır. maa~ veyn 60 lira tıcret veril cektlr. 
fsteklıler.ın teklıf mektupl~rını mu- 4 - İdare dahilinden mllsn.b:ıknyıı latl-

va1kkat t~mı!1at ~e ~artnamesın.~e ya - rl'lk edecek hat baş b~kıcı, baı,ı müvezzi ve 
zı ı vesaık ı\e bırlıkte aynı gun saat bakıcı ve mUvezzllerln 30 yaşından eve~ 
15 e kadar. mezkur komis.yomı mak • idareye ıntı ap etmı, olmaları g:ırttır. 
bu z mukabılinde vcrmclerı 15.zımdır. " +dar h le! de u b-' _. ., - ~ e ar n m ea ... <nyıı "'.r-

( 8462) 18488 mele lstıycnlerle Mlen ldııredahlllnde bu-

Sondaj ameliyesi 
Na.tın VekAletlnden : 
Pazarlıkla yaptırılacak iş: 

ı - Esklşehlr'dc porsuk çayı Uzerlndc
kl İncesu barajına alt su toplama g61Unlln 
bulunduğu mahalde yaptırılacak sondaj 
ameliyesi, kc11ır bedeli metre tul vahidi 
fiyat esaB1 Uzerlnde 4900 liradır. 

2 - Pazarlık 28. 12. 940 tarihine ra.st
Iıyan cumartesi gllnU saat 10 da Ankara
da sulama işleri l&ıletme merkez binası 

içinde toplanacak au eksiltme artırma ko
mlııyonu odasında yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe alt mukavele pro
jesiyle §artnamelerl ııu lıtlerl reisliğinde 

görUp tetkik edebilirler. 
4 - Pa:r;arlığ'n fştırAk etmek lstıycnlc

rln 73~ liralık katı teminat vermeleri ve 
pnznrlık yapılacnA-ı gllnden en az !iç gtin 
eve! ellerinde bulunan vesikalarla bera
ber bir dilekçe ile Nafıa vcklıleUne mUrıı.
caat ederek bu ıııe mahsus olmak Uzcre 
vesika almalıı.n ve bu vesikayı ibraz et
meleri ıınrttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar pazarlığa ı11ttrtık 
edemezler. {8~72) 18588 

lunan muvakkat memur muvakkat bakıcı 
ve mUvezzilcrln 788 sayılı memurin kanu
nun 4.UncU maddesindeki ıartııı.rı haiz ol
maları ve devlet memurlyctıne ilk defa 
alınacakların 30 yaşını geçmemle bulumıuı.
ııın 10.zımdır. 

6 - HAien idarede mUstahdcm olanlar
dan mOsabnkayıı girmek ısUyenlıır 20.12. 
940 cuma g{lnll nl<§:ımınn kadar bir dilek
çe ile ve idare haricinden girmek fstfyen
ler de gene mczkQr tarih akşamına kadar 
dilekçe ve evrakı mUsbltelcrlylc b1rllkte 
lmtlh!ınlnnn icra olunacağı P. T. T. mel'
kez mUd!lr!Ulderlne mllracaat edecekler -
dlr. 

7 - l.!Usıı.baka vııa.yct P. T. T. merkez 
mUdUrlUklerinde muhabercdcn 25.12.940 
çar§amba gilnU saat 9 da yapılacak muha
bere bilgisini 1sbat edrnlcr umumi bllgt -
lcrden de 26.12.940 perşembe gUnU saııt 9 
da yapılacaktır. (8278) 18244 

Zayi - Ankara Emniyet MUdUrlüğiln _ 
den aldığım l/395 No. lu ikamet terkerc. 
mi ka~ettim. Yen isini alacağımdan eski
sinin hükmü yaktur. - Süleyman Rıfkı 

Pestemal alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan 
Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 80 

fmruş olan 1000 tane pestamal 18/birlncl
k nun 940 çarşamba günü saat 10 da An -
kara'da M. M. V. satın ftlma Ko. da açık 
ek iltme S'Uretiyle ve müteahhit nam ve 
hl's:ıbıııa satın nlınacağınt'lın isteklilerin 60 
l'ral k ilk temınatları ile birlikte ve ek • 
s 1 tme gün ve saatinde adı gecen Ko. dıı 

Kanuni §arttan haiz olanlann Yenlııe
hlrde, İzmir caddesinde No. ıı de genel 
dlrektörlUğo istida ile müracaat etmeleri. 

18683 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 7· 12 · 940 vaziyeti 

bu'u 3ları. (8282) 18283 

Yün bftth~nive almRcak 
1 l Vek~leti S". Al Ko. dan : 
13 'ıer nded ne t:th'T'ın edilen fiyatı on 

l ra 25 kuruş olan 5.000 tane yün b:ıttani. 
ye Ankara'da M.M.V satın alma Ko. da 
kap:ılı z..ırf uıulıyle 19/birinci kinun/940 
pe• cm e 'lnıi ıı at 1 ı de ihale edileceğin
den stcklllcrin 3!112 lira SO kuruşluk ilk 
te"llı11at rı ile birlikte teklif mektuplannı 
M"le t ne!,.., be~em:ıhal bir saat eveline 

k tJar dı ı;tt' en Ko. na vermeleri. Şart · 
nV'"" ? 7 kuruş muk~l ı:"rıe Ko. dan alı-
nır ( .83) 18284 

r~n ... o1 n'm;ı~ak 
M t. Vt' 'et" ~l. Al. Ko. dıtn 

B lıer kılo una tahmin edilen fiyatı 30 
kuru oln:ı O'l be, ton benzol 24/birinci 
k .. ., ın 940 sıılı g nü saat 11 de Ankara'da 
11 M V, satı n11l,.,,a Ko. da açık eksiltme 
ti ret ylr Jtın al nac:ı~ından isteklilerin 
337 1 r 50 kuru~luk ilk tc;minatlarr ile bir
J'kte c" ltme giın ve saatinde mezkQr Ko. 
d ı 1 IT'!!'!!rı. (8424) 18456 

f f .. f'I PAf""''k almacak 
M l\T. Ve eti Sa. Al. Ko. dan : 

e k losurıa t lım n edilen fiyatı 1150 
~J~ 1 n iki b'n kilo idrofil pamuk 24/ 
: •ri k ~u" g40 sah gür iı ııaat 1 ı de An
r · a M M V. satın alma Ko. da pazar

lıkla satın alınacatından iatekllledn 430 

Mecmua bastırılacak 
Beden Terbiyesi Genel DlrektörlU@n • 

den: 
Aylık Beden Terbiyesi ve Spor Mec

muıuıının tertip ve baskı ıııı ekslltmlye ko
nulmuştur. Şartnamesi satın alma komıa
yonundan ahı;ıabilir. İsteklilerin 16 birin
clkıtnun 1940 pazartesi g{lnll ııııat ıs te 
satın alma komisyonuna mUrcıcnatıarı. 

18552 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
Aııkııra Yabancı As. Ş. R.8.: 
312, 818 doğumlu olup da hiç askerllK 

yapmadan emsali dc.ğUmlularla ihtiyata a
lınmış olan ve Ankara'da bulunup dıı ya
bancı askerlik ısubeslnde kayıtlı bulunan 
bu ı'lrığı.ımlu yabancı erat talim maksad•:>le 
sevk dllt'~kl rlndf'n hcmrn şubeye mUra· 
caatla.rı. G<'lmlvenler hakkında kanuni 
muamele tatbik edlleceg-ı. 110.n olunur. 

(8619) 18~9~ 

KAZALAR 

istimlak kararı 
Sarayönü Belediyesinden : 
Kadınhanı kazasının Sarayönü nahiye. 

sinde kSin fransız tebaasından ölü Belfua 
çiftliği heyeti umumiyesi itibariyle mena· 
fii umumiye namına (33040) otuz Uç bin 
kırk lira bedel mukabilinde lstlmlfik edi· 
leceiinden alakadarların ilin tarihinden 
itibaren 8 gün zarfında Sarayönü nahiyesi 
belediye riyasetine vaki olacak itirazları. 
nı bildirmeleri ilin olunur. 18464 

AKT İF 
KASA: 

Altın : Satı kllogram 
Banknot 
Ufnl<lık 

C'AHİLDli:Kİ MUHABİRLER ı 
Türk Lirn.ııı 

ftARİÇTEKİ MUHABİRLER : 

Altın : Satı kllogram lS.21~,199 
Altına tahvlll kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu kl!rlng bakiye
leri 

IAZİNE TAHVİLLERİ : 
Deruhte edl. evrakı nakdiye karoılığı 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tedlyat 

~ENEDAT CÜZDANI : 
Tfcar1 senetler 

ESHAM ve TAHVİLAT CÜZDANI : 
A) Deruhte edilen evrakı nakdlyenln 

karşılığı esham ve tahvlla.t (itibari 
kıymetle) 

B> Serbeat esham ve tnhvUAt 

AVANSLAR: 
Al tın ve döviz üzerine av ana 
Tahvlltıt Uzcrlne avans 
Hazineye kıea vadeli avnnıı 
Ha7.lneye 3S50 No. lu kanuna gtıre açı
lan altın kar§ılıklı avam 

HİSSEDARLAR ı 
MUHTELİF : 

LİRA 

101.335.917,38 
7.695.133,-
2.17•.117,25 

Sll.~15,84 

7.335.593,98 

-.-
29.262.251,lli 

158.748.MS,-

19.746.696,-

258.225.266,26 

' 7.065.176,93 
,8.489.626,42 

8.799,98 
7.808.722,-

631.000,-

97.68f.926,7lS 

I EKO.N 

LİRA 

111.205.167,63 

311.!Sl!i,84 

86.597.845,13 

139 001.867,-

258.225.266,26 

6M54.803,85 

106.038.448,73 

•. 500.000,-
16.08U29,•7 

727 .014.Jl48,il 
=-::- .., 

PASİF 
SERMAYE : 

tHTİY AT AKÇESİ : 

Adi ve fevkalll.de 
Husust 

TEDAVÜLDEKİBA~"KNOTLAR: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tedlyat 

Deruhte edl. evrakı nakdiye bakiyesi 
Kareılığı tamamen altın olarak Ufıveten 
tedııvOle vazedilen 
Reeskont 

vazedlten 
mukabili llAveten tedavUle 

Hazineye yapılan altın karşılıklı avans 
mukabili 3902 No. hı ksnıın mucibince 
11Aveten tcdavUJe vazedilen 

MEVDUAT: 
TUrk Lirası 
Altın : Sa.ti kilogram 318,56~ 

3850 No. LU KANUNA GÖRE HAZİNE· 
VE ACILAN AVANS MUKABİLİ TEV
Dİ OLUNAN ALTINLAR : 

Satı kllogram 15.'5.541,930 

DÖVİZ TAAHHÜDATI : 

Altına tahvili kabil dllvlzler 

Diğer d6vl7Jer ve alacıı.kh kllrlng baki· 
yel eri 

MUHTELİF : 

LİRA 

6.188 666,15 
G.000.000,-

158.748.563,-

19.746.696,-

130.001.867,-

17.000.000,-

242.000.000,-

10000 000,-

68.639.896,91 
448.0 7,05 

78.12 l.1G7,DO 

-.-
35.219.057,88 

YEK ÜN 

LİRA 

16.000.000,-

12.188.666,15 

40 001 8G7,-

G!J.OS ı .983,96 

78 121167,90 

35 219.057 88 

10[1 l)!J2 600 52 

727.514.848,41 

1 Temmua 1938 tarllılııden lUbaren : İıkoııto hıı.ddl % i Allın nzcrınc avaw.ı % a 



- Ankara LY. Amirlili Sa. Al. 
Ko. na sWeril• hı4ç ubrt 

Krr UT iLANLARI 

Un .tınacak 
ilimi 11&.AL Ko. R& da: 
llaJlltp ....... Wfraeı tçiD 13.12.940 

,unu ... 11 df bp&lı •vf UNIU Ue 11-
lıbıt AA Sa. .M . .K.o. dA N0 loD IUl &l&N
aırtır. Muhammen bedeli 94500 lira ye 
auvakkat teminatı atTS 1tradır. 

Zarflar belli &1lnde saat 10 a kadar a. 
IPıır. Şartnameler her gl1D Ko. ela görWe-
1tllır. İııteklllertn belli zamana kadar tek· 
Jtt mektuplarım Ko. na Yermelerl l&nm -
'1!'. (83n) 18HT 

Un alınacak 
EIAzıt Sa. AL Ko. RL den: 
Hoaat birlikleri için 21.12.940 gl1Dll ıa

.ı ll de EIAzıt BL Al. Ko. ela kapalı sarf 
amili ile 400 ton un alınacaktır. Jfuham-
81en bedeli 80000 n muvaklııd teminatı 

l2tJO liradır. Zartlar belll g1lrıd9 8Pt 10 a 
~ aluıır. eartnameler her &1bı Ko. ela 
Sörfileblllr. İsteklilerin belli -.mana ka
• teklif mektuplarım yermelerl lbuııa • 
p. (8374) ıaaao 

Balar kap alınacak 
B&maun SL Al. Ko. ıu. den: 

1 - Btrllkler lhUyacı ielıı 30000 adet 
hkır ., kabl kapalı sarf uauıo ile ekallt-
9l8" ,,_ .... 

2 - Kubamınen tutan 21000 Ura .. 
'1k teminatı 1675 liradır. 

1 - Nllmune ıre 181'tname8l her g1Ja 
•omutanıık blnunlda Sa. AL ıco. da ,ertı
leblllr. 

4 - .Ek.llltme gtlnfl 20.12.940 cuma sil· •O ~ 1.5 t.edir. 
a - TllllP olaDlanıı mezkQr &1bt n ... 

•tten bir -.t •vel teklif mektuplısnm ye 
teminat makbulanm ICo. RL ne YftDltt 
.ımaıan. (Jll'IG) lMl1 

Su~~ vağı alınacak 

.... ,.. ... 
au liradır. 

_ ................... b 

' - İ•ttldllıeıtıı belli .Un ve saatlllde 
t..lt Sa. AL Kca. na 111Uraeaau1r1. (8342> 

18523 

Kuru ot alınacak 
ÇanakkaJa Sa. AL Ko. Ra. den: 

1 - Allııerl thtlyq tçhı lllOGOOO kilo K. 
ot J z1:dda •tıa abnerötlr. 

J - JL otua mulaaamıea NdılJ1 80000 11· 
ra _.çllmifUr. 

1 - bıaleat 1 T .12.940 salı gttnfl 15 te 
Çuaükala SL Al. Ko. da yapılacaktır. 

f. - t.teklller ihaleden bir uat evet te
.aııat akçeleri olan 5760 Ura ve ihale k&
nm 2 - 8 maddelerlndeld vesaDlle 
Ko. • lllUracaaUarı. (8M8) 18189 

Sadeyaiı alınacak 
Bolqzr Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - 25 ton ıade )'&P kimyevi mUaJ'e • 

ne ile alınacaktır. Puarlıtı 16/ 12/940 pa
zaratesl ıünll .. t 11,30 da Gelibolu Bo -
la:rır Sa. Al. Ko. da npılacaktır. Şartaa • 
.mal ller ciln Ko. da cörillilr. (8583) 11565 

Sıfır eti almacak 
BQ70lıdere T11luD Satın Alma KomJ170-

D11 ~; 
A*er ~ için muhtelif bölgelere 

tea1tm edilmek flzere 100 ton aığıreU acık 
ekllltme ile alınacaktır. 

EUD beher kiloauııa 36 kurut fiyat tah
mlD ec:Ulmlıttr. 

:ıı:ıutitme muamelen 18. 12. 9.0 paur
tesl gllııll aaat on beıte Bflyükdere l•kelut 
ctvannda Halk Partisi blnuı altındaki ea
londa hazır bulunacak olan Tümen ..Un 
alma komlayomuıela 71pılacaktır. 

İlteklllerln ıerattl anlamak llzere her 
sflıı Tllmene ve ekalltmeye lftlrAk lc;la de 
ıdkrl ~ clbı ..... saatte teminat paraları 
ft11' mektuplart:vle birlikte komisyona 
mUracaatıan IU&umu llln ulunur. 

(11607/8529) 1~ 

Arpa alınacak 

BaldrMfr .. Al. K.o. R& : 1 - Birlikler ihtiyacı için 2SO.OOO kilo 
ı - BlrlUder U.t17.cı tçla 215 t.oa iade- arpa puarlıkla utuı alınacaktır. 

bmlt Sa. Al. Ko. IU.: 

~ kapalı •vt UIUll)'le 2'. 12. HO lalı J - Puarlıtı aı. 12. 940 silall uat 15 
stıDll 1&&t 15 te Balıkeatr Sa. AL Ko. da ele .bmlt Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
9halul 7apılacaktır. a - Arpanın beher kilosu için taıunln 

Jlu1aGmn• WeU '9her kiloda 170 kıl- edilen edilen flyat ı kurut olup tutan 
IPf olup munkkat teminatı 1188 liradır. J0.000 Un. llUIYakJrat Uımlnet• 1AOO liradır. 

Bftd ft ıeralttıd B9mıek tııtfyen!er An· 4 - İstekliler belU gUıı ve ıaatlnde İz· 
~ tataıı1'a! L'Y. lmtrUldert 'Y8 Bahke- mit SL Al. Ko. na mUrac&&Uan. 
• ... AL So. da sGn1ılllıt.r. 

T&Uplertn llUIY&kkat temınauarı De bir- (882S) l81188 

ilkte teklif mektuplarını lllal• .. tlndea Kmu f&JUl1e almacak 
1dr 1&&t nel komlayonumuu makbuz mu

Eaklıehlr 8a. AL Ko. IU.: 
~ili Y....a.rt prtbr. PQltada seclkme- 1 - .ukerl lllUyao tçte müteahhit namı 
la' mute'8r •tndlr. < ... > l81n be•&buıa ıoo toa K. luulYeıaln pazarbkla 

u 1. u s 

Et ahnacak DEVLET DEM1RYOLLAR1 
Marmara t1uübabrl K. Sarın Alım ICom/qoarmdu ı Memur almauk 

Ciui Kiloea Tlbmlal 

Sıiır eti 
ıco,.... eti 
Kuzu eti 

30.000 
25.000 
20.000 

fi7atı kanatTatan lira 
s1 noo 
50 12500 
10 10000 

D. D. Yollan U. Mildilrlllğflnden : 
tJk teminatı lira 1 - J>nlet demlryollan latlayon 11-

nıfında iatihdam edilmek ilsere müu.
baka ile orta mektep muwılarından 

hlreket memur namzedi ve ukerlikl• 
!1800 2385 

1- Dcnia erlerinin ihti1acı için J'Ubrda cim ve mWan nnlı f1ç blem et, bir 
prtnamede olarak kapalı sarf 11M11ile mü~uaya konlllmattar. 

2- Ebiltmai 11 Birfaci.Uııaıı 940 ~ ı&ıU nat 16 da t.mt'te Tenıane 
ltapmmdald kıomı.yon 'blna•mda )'&ltılacaktır • 

S- Şartnamem 159 kıınıı mubbillacle Amrara'da Da. mU.tqarlıtı lHUan t. 111-

rlni yapmıt liH ve yilkaek mektep me
aunlarından itletme ve hareket memu
ru ıtajyeri alınacaktır • 

2 - Müsabakada Jaı11nan orta mek· 
tep muunlanna 60, llae mezunlarına 
74, yüksek mektep mezuıılanna 100 li
ra ücret verilecektir. 

dilrUliündcn. İ8tanıbul'da Kumıpqa'da D~ LT. latm alma komla10aandaa ve ko • 3 _ Müaabaka imtihanı yükıek mek 

miqoauaıudaıı almaıbilir. tep mezunları için 25. 12. 940 çarpmba 
4- l1teklilerfn, bu iıle aJlbdar oJd'*1arına dai-r ticaret vaiblarmı mahaıtt ..... liae mezunları için 27. 12. 940 cuma. 

niyet mtidtirlUkleriııden alacaldan hflsnflbll HtrtJanm •• 1'lkarda mUııdan 1U11ı ilk orta mektep mezunları için n. 12. MO 
teminatlarl1le bM-li.kte kanunllD tarifatı vestaUe taulm edecekleri tüllf mektapla. cumarteli pleri aut 14 de Haydar
ruu aıuaneıı da ve .-.en bir eaat eveliııe bdar lııoml.,.,.. bqlıulılıaa Yenneı.rt. pqa. Sirkeci, Ankara. Balıkesir, Ka}' 

(11363/021) 11110 aeri, Malatya, Adana, Af yon. lamlr ft 

Muhtelif ilaçlar alınacak 
'M. M. Veklleti Satın Alına Kom1.1'0QUdan : 
Ataiıda cins ve· mlkdarları ile muhammen flntlan ve kat! teminatılan yamb 

muhtelif clnı ve mlkdardald lliçlar hl:ularmda )'&Sıh tarihlerde Aakara'da il. il. 
V. Satm Alma Ko. da pazarlıkla ihale edUecelderind• isteklilerin bd teminatlan 
ile birlikte her partinin ihale edilecefi ciin ve uatte llomis:ronda balWW!•lan. (&531) 

İlicın cinı ve mikdarı 
5 Kilo Novokain (Sinonim) 

10 ,, İodoform 
50 ,, Kloroform 
75 

500 
400 

80 
20 
20 

500 
900 

1000 
3000 

20 
300 
500 
100 

15000 
150 
500 

5000 
2000 

500 

,, Klor Narkoz 
,, Sodyum Salieylate 
,, Urutropin (sinonim) 
,, Helmitol (sinonim) 
,, Esunce de Canolle 
" E11ence de Meliue 
,, Ethcre Nan:use 
,, Sodium Benzoate 
,, Chlorate de potaaee 
,, Glydrlne 
,, Salisilat de Biz.mut 
,, Saliıilat de Metyl 
,, Vazelin li1dt 
,, Huile de ricin 
,, Oksijenli ıu 
,, Salipyrine (sinonim) 
,, Phenadtine 
,, Talc 
., Amidon 
,, Zinc O:ıc,.de 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 

Kati İbale 
Malwnmen fL teminatı edileceli 

Lira Lira K. sin Ye saat 

1550 232,50 21/12/940 11 

1175 211.25 21/12/ 940 11 
2t520 S93,00 21/12/940 11 

1260 119,00 21/12/940 11 

S750 582,50 21/12/940 11 
JU5 573,75 SO/lf/940 11 
1500 225,00 S0/12/ 940 11 
4650 697,50 S0/12/940 11 

1450 217,50 30/12/MO 11 

1120 Uil,00 30/12/940 11 
12750 lHZ,50 30/12/940 11 

6125 918,25 30/12/MO 11 

S450 517,50 30/12/940 11 
11516 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 

Erzurum iıletme merkezlerinde ve Sı
vaı, Eıkitehir cer atölyelerirıde yapı· 
lacaktır. Müracaatlar bu iıletme ve • 
tölye müdürlükleri ft lıtuyon teflik
lerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya lttlrlk ıeralti ıun
lardır : 

A) Tilrk olmak. 
B) Ecnebi bir kimse ile evli olma

mak. 
C) 18 ya11nı bitirmiı ve otuzu geç

memit olmak (30 yaı dahil). 
D) Orta mektep mezunları için as

kerlifini yapmamıı olanların askerli
tini yapmuına en az bir ıene zaman 
kalımı ve liıe, yüksek mezunları için 
de aıkerliklerini yapmı• olmak. 

5 - Müsabakada muvaffak olanJa
nn billhare idare doktorları tarafın
dan yapılacak muayenede aıhhi durum 
Iarı demiryoJ itlerinde vazife görme
le elveritli bulunmak. 

6 - Müracaat iıtidalanna bağlan•
cak vesikalar ıunlardır : 
Nilfuı cüzdanı, diploma veya tudik· 

name, ukerlik veıilruı, polisten tas
dikli iyi huy lı:iğıdı, çiçek atı kağıdı, 
evli olanların evlenme cil&danı, 6 adet 
vesikalık fotoğraf. 

7 - Daha fazla maUlmat almak fıti
yenlerin lıletme müdürlüklerine veya 
iıtuyon ıeflifderine bizut müracaat 
etmelidirler. 

2 Muhammen bedeli 33160 lira ilkte-
mın.ıtı 2532 liradır. 

lartauneal no kurut mukablllade kOo 
mlQOlldaa alımr. 

İelnde lumuıd Y• bu illerle mequl ol • 
dulDa dair veeikalar da bulunaa teklif 
melrtaplan saat 14 e kadar kabul olunur. 

(8378) 18449 

Fırın tamiri 
Aııkara Lv. Anılrıtfl la. Al. Ko. dan: 
Ketlf bedell 1000 lira olu fırın tamiri. 

puarlıkla yaptınıacütır. Puarutı 16.12. 
940 puartest ıtıandQr. Katı teminatı ıııo 
Ura olup keılf ve fartıwneei bel INrul& 
Ko. dan alınır. Taltplarba muayyen valdt
te AAlıara Lv. A. 8L AL Ko. u mttree.-
aUarı. (8M5) lstıS 

Zeytin yap alJDK&k 
Ankara Lv. AmJrlll'l Sa. AL J[o. elanı 

m.....ı n prtaame8l Ko. da mnout • 
tOD ~ puarlılcl& utuı alınacak• 
tır. Ta11plerln ,e.1e ıs temlnatW17le lılr
uırı. 11.12.NO ..at 11 ele .AaJrara L'Y. A. 
la. AL ICo. 11& mGnıcaatlln. (11111) 18111 

Sade yağı alınacak 
Ankara Lv. Amlrlltt SL Al. Ko. elan: 
Beber klloewıa tahmla tdllen fiyatı 

1GO lnlrUI olu 6000 liralık lladeyatı pa
zarlıkla aatın almacaktır. Puarlıtl 14. 11. 
9.0 saat 11 dedir. Kati teminatı 160 lira o
lup evaaf ve ıartııamest Ko. da görfllllr. 
Taliplerin ma&J7eD Yaldtte Ankara L•. 
A. 8a. AL Ko. ela bulunmaları. (~) 

18Me 

Akümülatör alınacak 
Ankara LY. Amlrlltt Sa. Al Ko. dan: 
Aruoz için bir adet Upel marka a&lm. 

it.tar satın alınacaktır. Taliplerin nUmu • 
nesiyle birlikte 13.12.9.0 gUnU •aat 11 de 
Ankara Lv. A. SL Al. Ko. na mUracaatıa.. 
~(8668) 18Mt 

Lihna alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edile~ fiyatı bet 

lruruı olan 35000 ton lahana açık eksiltme
ye konuknuttur. Talip Çtkmadıiından pa. 
arlıkta alınacaktır •• Puarhiı 17112/940 
saat 14 dedir. Taliplerin " 7,5 teminatla
n lle birlikte Amra L•. A. Sa. Al. Ko. na 
miracaatlan. (577) 11560 

Praıa almacak 
Ankara Lv. A. SL Al. Ko. elan : 
Beher kiloınına tahmin edilen fintı S 

kuruı olan 35000 kilo prasa asıtr ebiltm .. 
1e ltonulmuıtu. Talip çıkmaclıtmdan pa .. 
ıarlıltla ı1Üıaca1ı:tır. Pazarhlt 17/12/940 aa. 
at 14 dedir. Taliplerin " 7,5 teminatlan 
lle birlikte Ankara Lv. A. iL Al. Ko. ma 
miracaatlan. (1571) 11561 Sade yağı alınacak alınacatı ııan e4tımıı llteldl çılımadıfuı-

t.tanbul sa. AL Ko. Ra. den: d8ll türar pasarlıtı l8. l2. NO puarteal Gasiantep SL Al. Ko. Rı. den : 

1 _ Aekeıl lht17q ıota lT.U.MO sQııll silall aaat l5 te Esklıeblr mıntaka Sa. AL İhale saati Ollnll M. Temiııau M. Bedeli Kiloa CiMi 

8 - latidalar; yiibek mektep me
sunlan için 23. 12. 940, Jiıe mezunlal'ı 
için 24. 12. 940 ve orta mektep mezun- lıpanak almacak 
ları için 26. 12. 940 &ünleri saat 12 ve Ankara Lv. A. SL Al. Ko. daa ı 

1&&t ıı de puarhkla tO ton ıadeyatı •atıa Ko. da ya.pıtacaJWr. 14 27/ 12/940 756 10080 480000 Odan 
ahnacaktıl". Muhammen bedelt J8000 lira- Şartname n enatı Ko. da görlllUr. 15 27/ 12/ 940 412 5500 22000 lıtır eti 

kadar kabul olunur. (8361) 18507 Beher ltllonna tahini• edll• fintı 1 
bnaı olan 80000 kilo lllPU&k bpalı sarf. 
la ebihm~e koaalanatta. Talip çıkmadı. 
tından panrhkla almaeaktır. Pasarhlt 
17112/MO IUt 14 dedir. Tali•I ... " 7.S 
teminattan ile birlikte Ankara L•. A. .._ 

dır. lu'tD&mut Ko. ela ıaer stın germebl. TalımJa bedelt 26·000 liradır. 14 27112/ 940 1674 22sao 144000 Un 
t İlk teminatı l9GO liradır. İlteklllerlD 15 ZS/ 12/ 940 756 10080 480000 Odan 

ltr. steklDerla 'belli sDA..,.. wtte teklif belU -- .,. ..U. teminat makbu&lan De D. D. Tollan Batın Alma Ko. dan: 
-..~ .. •- .,._... -- -,u •-m•-·tıartwle •- 14 25/ 12/ 940 656 1750 SSOOO Sıiır etft. ... -..-a AY- •-·· - .. .... " Ko. da Jıuır bulunmalan. (8824) 11899 Muhammen bedeli 9200 lira olan J ka • 
blrUkte W'ladıJdıda Ko. la. AL Eo. na set- 1 - Yukarda midcdarı, muhammen bedel ve auıvf.)rkat teminatı )'azılı erza1nn lem Antlaeryen ampuller ıo.ı. 1941 cuma 

,reıw1. (lfı81) ısw ....,,•~m~•· !)~ • .,.'.~~rz>~'.k:a~pailılzal!rf~lal,ı.ieks·i·ltm·e-1e·ko-nu;jl·aıu·tt·u~r·;..,_. •• .,.._~·-,.~~~,,.~J~~~~stın~;u~ ... r t 15 ıekapalısarf118Ulll il• AD• 
Un aı-c•• ·~ :t r. ..... ... Mr ı I' ..,.. s'lrr ,'*• 

1 - BlrUJde lhtl)'acı IGID lOO.OOO 1rtlo 3 - İsteklilerin yukarda 1azılı rilnlerde Yt ihale saatinden blr saat 8'\rellne a.tee" stnn* ~ (MI) llNhll 
Be7ioz Sa. Al. Ko. ıu. d•n : -·'at nH••lıkla satın alınacaktır. muıraklrat teminat ile JcuıumıD tQbı ettlll 

180 200 ı.. ı-.a ..-- kadar teklif mektuplarını Gaziantep Aa.Sa. At Ko. na vermeleri llln olu.nur. 
1- 100 to11 Ye ton n ton eıo:• 2 - Puarııtı 21. 12. 9.0 gtlııü saat llS ve1lkalan ve tekliflerini &7D1 sl1D Aat 

111eklik a am am olarak 17/12/940 aalı Uı tsndt BL Al. Ko. da yapılacaktır. (l3ll) 
18355 

14 e kadar komisyon rellllttn• \'ermeleri 

aGntl aut 14 .. B.,.kos'da 8L AL Jto. da 1 - 100.000 kilo JQl&fın beher klloau Muhteıı·f sebze alınacak tıalmdır. 
puadıkla l&tla almacaktır. ICID tahmlıl eclllea tıyata 1 kurul olup tu- 8artnameler J>U'U1S olarak Ankarada 
1- !Ilı e.tlnatı 150 toa l .. ln ll50 lira tan IOOO lira munkkat tıemlnatı 864 Ura- malzeme dalreatnden, HQdarpqada te-

• Ha'V'U. SL Al. Ko. Ra. den : 11"- k ... ,,, ... . 
•e 111 toa lsba 3700 lira Ye 200 1c1a 1000 clır. • .... ve ..,, ~ ... elen dalıtmcütır. 
il 

' _ !lte1ılllu be1ll ,aa " aaatte lamıt Aptıda cins ve mlkdarlan yazılı :vl1ecek maddelerinin hizalarında ıöaterUen (8.08) 18809 
radlr. ciin n saatte kapalı zarf uıulll ile ihaleleri 7apılacaktır. 
S- ...., ft ...... t her da maktr Ko- 8a. .Al. Ko. • mUracaatıarı. (IUIJ) 18800 Evsaf ve ıartnamcleri her sün Ko. da c6riilebilir. Oksijen al11Wcak 

• dnltDld•· (1410) 11474 Baiday aJmmcak İsteklilerin ihale aaıtlndcn en ıeç bi'r saat nel teklif mektuplarım komi•iiona D. D. Tollan Satın Alma Ko. dan: 
Dimi 8a. .Al. Eo. ita.: venniı olmaları lhımdır. (1465) 18421 Muhammen bedeli 7500 (yedi bin bet 

Un &tnwcmk Oand-. ICID 1r.ap&lı mart uaallı'le 30. 12. Cinıi • Mikdan Tutarı M. teminat :vib) lira olan ll5000 metn mtlcl.bı okaljea 
leputa la. AL ][o. Ra. c1a ı M> sUDt1 .at U de - tOD buldaY alma- Ton Alım tekli GUnG Sa.ti 21.12.1940 c;arpmb& stıııll --.t 15 tek-.. 
ı - Aakert lbtiya5 ltla 4111000 kilo ma caktır. Lahana 63 3335 402 Kapalı Z. 23/ 12/040 11 lı sarf uaullyle Ankarada idare blnutada 

l/lVMO &lal ,.aanlan kapalı aıf elıılilt • Mnbannnn bedel 24.000 lira ve muftk- Prua 63 7%45 544 Kapalı Z. 2S/12/040 11 utın alınacaktır. •eainl• talip sıkmadılmdu PD&rhla bı· kat tembıat lM liradır. l•panak 63 7560 5C57 Kapalı z. 23/12/MO 11 Bu ile stnnek 18U)'Qlerln 1181,llO OMt 
nJalmqtır. Zarflar eladltme aaatlnden bir saat ne- M&)'danoa ı 110 9 Kapalı Z. 23/12/MO 11 71bı altnuf tkt Ura elli lmnıl> llnlık mu-

2 - Umm puarhlı Zil/MI ----e Havuç 50 3750 282 Kapalı Z. 23112/040 11 vakkat teminat De lwıumın tQ1D ettlll _. _.... 1lııe kadar alınır. 
lllbıtl aut 11 de )'&prlacaktır. eartnam•ler sa. Al. Ko. ela görUlebUlr. • Yeeikalan n tekliflerini QDl sUn aaat 

J - fartnameal Isparta Bı. At 1to. ela İateklUerlıl belli slJD ve saate kadar Boya ve saıre alınacak He kadar koml17cm reltıllttM nrmelerl 
86rtUeMHr. sartıarım ıı:ıazıt Sa. Al. Eo. na mOnca· l&zımdır. 

4 - ll+nwım t1ltan 87040 liradır. allan. (8626) 18801 Çanakkale Sa. Al. Ko. Ra. den : fartnameler paruıs olarak Ankarad& 
S - İlk \emlnatı 502I liradır. Apiıda cins n mikdan yazılı 21 kalem boya ve fırçuı 20/12/MO C11111& clall malseme clalruladen, 1lqdarpqada te-
l - !eteklilerin 2/11941 perwembe slnU Bufday alınacak uat 10 da pa:urbltla utm alınacaktır. ..ıı11m ve •vlı: fefllllllden dalıtılaoaktır. 

•at 10 ela la. AL JCo. da hahmnalan. KOD)'& Sa. AL J<o. Ra.: Muhammen tutan 16&20 lira Ye kad teminatı 2523 Hradır. (850a) 18112 

(8506) 11471 ı - Aüeıt lhtiyao lçln l~ ton lııut· Görmek arını•unda bulunanların mesk6r tarihte Çanakkale Sa. At Ko. na mira 

Ampul almKak 

A. LEVAZIM AMIRLlt.I 

Al, lto. na mtracaatlan. (1571) 11581 

u.-. ... .
Aüara IAo. A. la. AL Ko. daa ı 
U.70 btraada bir adet it llltltl Atal 

alınacaktır. Taliplerin 19/12/t40 dal Aao 
kara !.-#. A. la. AL Jto. aa mtra.oaetlan. 

(1580) 11S6S 

Şehriye almaea 
Aabra L•. A. la. AL ICo. ctaa t 
7 ton ıebriJ'e almacaktır. Talfplerla 

albmanealnl '6rmelt •• fbalealae iıtirlk e\•* tlzere 20/1211MO clal aut 11 de Allı
lwa L•. A. Sa. AL Ko. aa mtlracaatlan. 

(1511) 11514 

Kura fuul7e almecak 
Aabra !.-#. Amirllil Sa. AL JCo. clMı 
1 - Beller klıoe- a bnl talaDia 

edllea UiO taa X. latıaba 511Yallı olank 
puarlıkla •tm almffÜtlr. 

2 - Fanl)'alar 15 ton4an llıfliı oı... 
mak l1MN çn Qn tallJlerden alına11&

Ur. 
s - 1eo tıonun m••....._ weıı 40000 

lira teminau 6000 llrachr. 
4 - 15 tollllD 111 .... en bedeU S750 

Ura taıınata ııea Uradlr. 
5 - Puarlılt 11/11/MO ta. Mat 15 de 

Aı*ara LT. A. Sa. AL Ko. da yapılacıütır. 
1 -~ lmirllkte .,rill •. T .. :Arpa Ye wnlaf almacak clay puarlık wretıylt aluıaca.ktır. Ctlatları (8582) 11543 

J - 2 - lCvlaf •• buaual prUan KoD)'&'ela Clnel llfkdan 
!malt la. AL Ko. RL den : Sa. AL Ko. dadır. lsteklUer okuyabtllrler. Çinko ilııtllbeç ntlmuneılne ıCSre a Ton 

il. Fiyatı 
75 

il. Tutan 
2250 --------------- lipleria muaJ7• a&ul• Ko. aa ıelme1ed. 

Blrlild• lhtlna isin aptıc!a cim .,. 8 _ Puarlıtı 16. 12. 940 stıııtt saat 10 Kaba httıbeç 5 
mlkdan ffntlan 7Ulb olan ernk pasar- ela Konya sa. AL ıc:o. ela bulundutu ma- SUlyen 2 
hk1a atm alınacaktır. Ve anıbvele79 W• halele yapıJacalıtır. N•ft 2 
lanac:aktır. f. - Puarııtından aonra takarrür tdl- Bulr ,..tı 4 

1 - Puarbfl 17/12/940 dn ve 8Ut lecelı: ~t Uaerlllden )'llzde U kat! temi· Biıatlf 
ıa ela lmaJt Sa. AL Ko. da npılacalttır. nat alııwıalctır. (882T) 1880J y eıil toz boya 

1 - İstekliler belli ıtill •• uatte b - X&na1'7a sarıaı 
•it 8a. AL Jto. na mllracaatlan. (1541) Muhtelif erzak alınacak Siyah toz bon 
Cimd Miltdan Fiyatı Zencefiri kırmızı 
Arpa 505200 1 Çaaüble la. AL Ko. RL dm : Misina sarım 

500 
1 
1 
1 
ı 

1 

, 

Yalaf 253600 • 1 l - Cilaetl ..._. •ti:raa lsia ap.- Kavi tos bon 
Ymf 17114 1 lıda cins ve m!Marlan M. bedeli )'&Zıh te- Kahve reqi 

ı 
1 

Arpa 175625 & lds kalem enalı puulık llAlfl il• atın Bon fırp11 yu'farlak No. 1 
Yulaf 109800 1 ahnacaktu. • • ;rauı No. 1 

50 
50 

Arpa 219600 1 2 - llabaamıea beıdell bl ... ıncla ak- • • JUvarlak No. 12,5 
Yalaf 101720 1 terilmittlr. • ,. ,.auı No. 1,5 
Arpa 217440 1 S - thaı..ı 16112/940 pau.rt•i cl1ntl ,. ,. yunrlalt No. 2 
Yalaf 54360 ı aut 15 de Ç•aa'lrbtc Sa. AL K.o. da JIPl· • • 7IW No • .ı 
Arpa 108720 1 lacaktır. ,. ,. yuvarlak No. 2,S 

11522 4 - Tallpllftn ihaledea bir Nat nel ,. ,. ,..... No. 2.5 

50 
50 
50 
50 
so 
so 

Kuru ot alınacak 
lznıtt Sa. Al. Ko. Ra. den: 
ı - Birlikler Jhttyacı tc;ln 93000 kllo K. 

ot JllUll'bkla aatın almacütır. 

teminat akcelerl olan aptr4a JUlh hnat 
ve lhale K. nan 2-3 maddelerindeki ...... ııı 
ile birlYEte Ko. na milncaatlan. (1561) teminatı 7687 lira 50 kunıttur. Şartname-

91 Ko. da ber Y&kit cörillebl1ir. 

2 - Puarlıtı 17.12.9.0 gllnll saat 15 te 
8a. Al. Ko. da yapılacaktır. 

1 - K. otun beher ldlOllU IQID tahmln 
Mllen ftyab e kUl'UI olup tutan GD80 lira 
ınunkbt temlnab '20 liradır. 

4 - tsteklllerlD belit gl1D ve saatte BL 
AL Ko. Da mllraca&Um. (iMi) 1812' 

Peynir alınacak 
bmlt la. AL lto. ita. dea: 

1 - Btrllkler lhU7aoı IGID 12000 kilo 
.-yu pqmr puarlıkla aatıD aJınacütır. 

2 - Puarlıtı lT.12.940 sQDU aut 115 te 
lsmtt BL AL ICo. da yapıtaoaktıl'. 

1 - UD80 kilo was pqDll'bl 1ıeJm ki· 
.... .... tMmbl edll4llD ~ata • karat Oo 

Cinai 'Milrdan M. WeU M. Teminatı 
Kan llallm 10000 2500 375 
Salça 10000 2500 375 
lndr 10000 2500 375 
Z. tanesi 5000 1300 195 
Nl ... ta 2500 700 106 
ll'llllk 5000 1350 117 50 
Sabun 30000 12600 1190 
flbri,.. 25000 7500 1126 

18542 

S - Eksiltmesi 18/ 12/940 Pl'flmh 11-
nii saat 10,30 da Çanakkale Sa. Al. Ko. da 
)'apılac:aktır. lateldllerin mezldlr cila ve 
uatte 1to. na müracaatlan. (1628) 18CiOS 

Sıfır ci alınacak 
Beykoz la. AL Ko. Ra. elen ı 
Sıin' eti 100 toa ilk teminatı 2625, lalı 

&inli Mit ıs. 
Sıiır eti 100 ton ilk teminat 21625 Hn-

clır. 17/la/MO aalJ cibai saat 15.30. 
1 - Yukarda cins ve mikdan ile ille 

Çaullble Sa. AL Jto. RL deıı : teminat ve puarhk gtlD ve saaUert yasılı 
1 - TIİllmflJeıı belıw kllosanu 20 Jıa.. aıfır etleri Berkoz Aa. SL Al. Ko. da pa. 

nat 50 antlmd9a t50000 lıllo aa paarl*- nr1*1a mtm elıaacaktır. 

Un alınacak 

la abucalltır. 1 - Beaf •• .-ait ler dil -mar ICo. 
a - Krr-.. ._.... IWQ Un Irat! da tlilı.Mllr. (1610) 1MIS 

.. 
• .. 
,, 

x.. 
Ton 
,, .. 
• 
• 
" 
• 

• 
13 
ıso 

122 
160 
50 
60 
55 
IO 
+s 
IO 
40 
60 
60 
IO 
IO 
90 
90 

. 100 
100 

40 
1660 
HOO 
4l80 
800 
500 
600 
550 
800 
450 
600 
400 
30 
30 
40 
40 
+s 
+s 
50 
50 

Kundura alımok 
Beytr.oa iL AL Ko. RL d• : 
1 - 15000 çift kundura 23/12/940 pa.. 

zarteel uat 15 de Beykoa'da As. iL AL 
Ko. da PUarhkla atm alınacaktır. 

2 - lıt temlaat 7J50 liradır. 
s - Ev.af .... ıerait her cflll mesk8r 

Jto. da c6rlU&bilir. (IG29) 18804 

anyor 

Buğday alınacak 
Ankara Le•uım Amlrlitl Satın Alma 

Komls1on11ndan ı 
ı - Beher lrilosanı tahmin edilen ff • 

yatı 8,S lmrut olan 2400 tOD Mrt w ~ 
tak butda1 pazarlıkla atın alnaacalttır. 

2 - Pazarlıtı her cBa Aabra L'Y. A. 
8L Al. Ko. eladır. 

a - 16 tonclan ~ olmunak IU'U71• 
a,rı 11rr tııl plef'e de ihale eclilebılir. 

4 - 2400 tODUD kati teminatı l2900 
lira ve oa bel tomm 192 lira olup 
enaf •• 1&rtnameai 960 kurup komi1101t· 
dan alımr. Taliplerin her lln Ankara L•. 
A. Sa. AL Ko. na mflracaatlan. (8029) 

1'1997 

Arpa alınmak 
AÜU'a IAYUUll Aııdr'lltl Satın Alma 

Komlayonunc!an: 
l - Beller ldloauaa tahmlD edilen fl:v• 

b l lmruf 75 aantlm olan 8000 ton arpa 
puarlıkla •tın alınacaktır. 

1 - Puarbjl ber sb Alıkara L'f. A. 
iL Al. Ko. da 71Pllacaktır. 

1 - 800 tondan ~ olmamak tısen 
Qrı çn taliplere ihale tdllebllll'. 

' - Arpalar 46ldlm ballllde ADlrara " 
Ol'far lat&llYonlarda teıdlıa alımr. 

1 - 8000 toD IGID kati teminat mlHarı 
mao ura •• 800 tonwt temtnat mlkdan 
aoas Ura olup enaı ve IU'tnamem tNIO ku· 
..... lromlQODdu aıımr. 

• - Tallplerba bel sOa Allkara ıw. A. 
Sa. AL x-. u muracutıan. <82121 182'1 

Yiibek terWJ'• c6nnGt IJ'l lnslllzce bl- Nakliyat yaptınlaeak 
lea bir ba)'&D 171 bir ai1enfn eocaklarmm Ankara L"t'. Amlrlllt BL AL Ko dan: 
elet.ıtri ve telt>IP18i ile m...U olmak t.- ı - 18000 • ee1dr .-.U ~ lla
dJor. UlM'ta A. D. ....._ Mt.... talı uma elılllt..a 11.U.tto Mat 11 t. 
mtiacut. _, .bbra ıw. A. la. AL So. da Nil nUır . 

(&511) 11519 

Kuna üziim aılJMcak 
Ankara ~Y • .\mlrllll sa. AL Ket- d&at-
3000 kilo kuru bllm puarlılda a.tın .. 

lınacakbr. T&Uplerln puarlıta tıUrik e&
md tlHn H. U. 940 sbll IUt 10 da 111-
ımrulertyle lıll'llkte Ankara Lv. A. Sa. AL 
Ko. na mllracaatıan. (8120) 18M 

Arap abama mlmacak 
Ankara LY. Amlrllll 8L AL Ko. dan: 
ııoo kilo arap l&bwm puarbka 8&bD • 

bucaktır. Taliplerin puarlıta llttrlk et.o 
mek ttsere 14. 12. HO ,oa11 Aat ıa,ao da 
nflınunelert;vle birlikte Aü&ra L'Y. A. iL 
.Al. Ko. Da mQnoaatıan. (1122) 1111'1 

Ankara tk1Dol Sulla Hukuk BAJdmllttDo 
den: 

AıalıaramD Kurtul\11 maJıallubade • 
ll1t111 ııolcak t Mo.IQ ..._ hbU'7a: 

Ankara detterdarlıtı veldll aYUkat Tar
pt ~ tarafllldaa ale7bbalse ....... 
Tıp fakWteel lDI& eclllmek bere llttmıak 
edil• tapUIPlll • cilt ee uyfumela 111 
ada • panel ll\llllU'UUlcla kayıtlı haDe71 
L '- 111 tarihinden 31. 1. 918 tarihine • 
dar bel &7 tuauıen lfpl etmll olclulunuD
daD beher &)'llk IO ... liradan 100 Urum 
talıllllnl da'Yt. eylemeleri UMrlne namım• 
u çıkarılan daYetl1e tlserlıuı 1kametc1Ju
ıuaua meçlıu1J7et1De mebni da•eUye n e. 
vl arauhaluma 1Wl8D teblltlDe karar ...... 
rllmll durulma ıa. ıı. 940 aaat t • bıra
lalnuftır. 

Kuktr tarihte mahkeme79 plmeıab 
n:va bir nldl s6iıdermedltlnl• takdlrde 
sıyabea ~ 4enm eluılaclliı -. 
~ n tin& ....-ıs ~erlM bt1D obnalr 
......... tlllılll ....... , .. , 1l80I 


