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MİLLİ PİYANGO 
1941 Yılbaşı Plônı 

İkramiye İkramiye İkramiye 
adedi miktan tutarı 

1 100.000 100.000 

1 50.000 50.00() 

1 40.000 40.000 

1 30.000 30.000 

2 20.000 40.000 

10 10.000 100.000 

50 5.000 250.000 

50 3.000 150.000 

100 2.000 200.000 

500 1.000 500.000 
1.000 500 500.000 

2.000 100 200.000 

5.000 50 250.000 

100.000 5 500.000 

108.716 2.910.000 
2.584 Teselli mükafatı 120.950 

111.300 3.030.950 

Tam bilet Yarım bilet 

10 lira 5 lira 

•=========================:=== Safranbolu Asliye Hukuk HO.klmllğin· 

den: 

G. • c. 
Meıhur İngiliz Radyolar 
Akümülatör ve Anodlanmız 

GELMİŞTİR 
SATIŞ VE TEŞHİR SALONU 

Galata Karaköy Palas Üçüncü kat No: 16. Tel: 42023 

============================• 

Dav:'lcı Safranbolu Karabük demir - çe· 
ilk fabrıkalıırında c;:elikhane nıuhaslbi Ha· 
lit Deniz ile mUddela.le)·ha Ayancık kaza
sının yeni mahallesinde avukat Hamdi 
Erol yanında l\!emnune Deniz meyanesin
de mUtehattls eve dönme ihtarı davlsının 
icra kılınnıakta olan duruşmasında; mUd· 
deialeyha namına çıkarılan davetiyenin 
mumallcyhanın İstanbul'& giderek mahal
lt tkametl meçhul bulunduğu beyaniyle 
bllı\. tebliğ iade edilmiş ve müddei de llı\.

nen tebltgat icrasını talep eylemiş olmak
la mumalleyhnnın dw·uşma günU olan 
14 . ı. 911 sah gUnU saat 9/ 10 da Safranbolu 
Asliye hukuk mahkeme~inde hazır bulun
ması veya tarafından nıusaddak vek~let· 
name He bir vekil göndermesi aksi takdir· 
de muamele! gıyabiye tfa olunacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere llıln olunur. 
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fiyatları = = --
Ekmek 

Belediye Reisliğinden : . . . . .. = 
14714 numaralı kararnamenin 4 üncü maddesı mucıbıncc fıyat mu· : 

: rakabc komisyonu tarafından tesbit olunan un fiyatlarına göre 12/ : 
: 12/ 1940 perşembe günü sabahından itibaren birinci nevi ekmek fiya-

tı (13) ve fırancala fiyatı (16.50) kuruş olarak tayin edilmiştir. _ 
Sayın halka ilan olunur. 18607 -
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U L U S - 21. inci yıl. - No. 69:;3 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Jmuml Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUee.aeae MUdllrU: Nqıt ULUÔ 

ULUS Basunevi ANKARA 
~ / 
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Işık maskeleme mecburiyetinin ilgası dolayısiyle Sinema, İş Limitet 

~sinemaları seans saatleri aşağıda gösterilen listeyegöre tanzim edilmiştir~ - -
YENİ: Eyyamıadiyede 14.30-16.30-18.30- 21.00 § 

Cumartesi ve Pazar günleri: 10. -12. -14.30- 16.30- 18.30-21.00 
HALK: Eyyamıadiyede 14.30-16.30-18.30-21.00 

Cumartesi ve Pazar günleri: 10. - 12. - 14.30 - 16.30 - 18.30 - 21.00 
SUS: Eyyamıadiyede : 14. - 16. - 18. - 20.00 

Paza'r günleri 10. -12. -14. -16. -18. - 20.00 
SÜMER: Eyyamıadiyede 12.15-14.30-16.30-18.30- 21.00 

= = ---= 
= = ---

Aranıyor 
Üç, dört ve bet odalı etYalı bir 

apartman aranıyor. Gazetemiz 
de C adresine haber verilmesi. 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman iııermesi Bolu 

Revir amirliğinden : 
l - Bolu Karacasu dcpo5unda iatilte 

movcut 1955 adet muadili SCM/93S M3 Jrölı:. 
nar tomruiu açık arttırma ile utılacaktır. 

2 - Tomraklarm ayrıca ba.t ke.me pay. 
lan mevcut Ye kabukları ıoyulmq olup 
hacim kabukauz orta kutur Uzertnden he· 
uplanmııtır. 

3 - Tomruklara ait ıat.Jş f&rtnamesi An· 
kara Orman umum müdUrlüiü.nde ve la • 
tanbul, Ankara, Bolu çevirıe mi.ldürli.lklo. 
rinde ve Bolu'da devlet orman iıletmeıi 

revir lmirliğ:inde cörülebilir. 
4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 

lira S6 lcurustur. 
5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak· 

çeleriyle 13/ 12/ 940 günü aaat on beıte Bo
lu'daki revir imirliK:ine müracaatları ilin 
olunur. (11630/ 8570) 18550 

Arşiv dosya dolapları ve podyom 
yapunu•cak 

SümcrbanK uınum ıvıudLirlüğündt11. 
1 - i::$ankamız merkez Oı.na::t.l (unıu

mı arşıv dcı.ıret.ıJ ıçın yaptırııacaK ıkı 

tıp do::>ya doıavıarı vanıdı tıyat c:sasıy
ıe ve kapaıı zart usuııyıe cJcsıltm~ye 
konulmuştur. 

lşbu dolapların ve pvdyomun keşi! 
bedeli 6.000 !ıradan ibarettir. / 

2 - Eksiltme evrakı l2) lıra muka
bilinde Sümerbank muaınelat şubesin
den alınabilir. 

3 - Eksiltme 16. 12. 19~0 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat (15) t• 
Ankara'da Sümerbank umumi müdür

lüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 450 
liradır. 

S - İstekliler teklif evrak: meyanı
na, şimdiye kadar yapını~ oldukları bu 
kabil işlere ve bunların b,de!lerine ait 
vesikalar koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarf· 
!ar kapalı olarak ihale günü saat 14 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankara'da 
Sümerbank muhaberat müdürlüğüne 

teslim edilmiş olacaktır. 
7 - Posta ile gönderilecek teklifler 

nihayet ihale saatinden bir saat eveli
ne kadar gelmiş ve zarfın kanuni şe· 
kilde kapatılmış olması Hlzımdır. Po•
tada vaki olabilecek gecikmeler naza
rJ itibare ahnmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. 
(8461) 18511 

Ankara 1. el Sulh Hukuk HA.ktmltgin-

Çubuk kazasında marangoz- 329 dotum-
lu Yakup Yıldınm'a: 

CelA.leddln'e kefaletınlz hasebiyle Aske· 
rt Fabrikalar vekili avukat Güzide Alpar 
tarafından aleyhinize açılan 17 Ura 64 ku
ruıı alacak davAsından dolayı mahalli ika· 
metgAbınızın meçhul kalmasına mebni ilA· 
nen tebltğ edilen davettye ve gıyap kararı 
üzerine mahkemeye gelmedlglnizden gı· 
yabınızda yapılan duruşma neticesinde 
mezkô.r 1764 kuruşun CelAleddln'e rucu 
hakkınız bakl kalmak ıartlyle tahsiline 
karar verilmiş ve ikametgtlhınız gene ta· 
ayyUn etmemıo olmuına binaen Hukuk 
Uaul ?o.luhakemelerl kanunu ahkAmına tev· 
ftkan keyfiyet llft.n olunur. .C940 

Ankara 2 el Sulh Hukuk HA.kimliğin· 

den: ı 
Ayvalık'ta Osmanlı Bankasında memur 

Salih Zeki oğlu Enver kefili Siret'e: 
Ziraat vekA.leU vekili avukat Güzide 

Alpar tı•cafından YUksek Ziraat Enstitüsü 
stajyeri Enver'e olan kefalettnlz hasebly· 
le aleyhinize açılan 256 Hra alacak davA· 
sından dolayı ikametgA.hınızın meçhul ka.l· 
masına mebni llA.nen tebliğ edllen gıyap 
kararı Uzerlne duruşınada bulunmadıtı· 

nızdan gıyabınızda neticelenen muhakeme· 
de 256 liranın masarifi muhakeme ve saire 
ne birlikte tahı:ıl11ne kabili temyiz olmak 
üzere karar verildiği tebliğ makamına 

ka1m olmak üzere llAn olunur. 4941 

Ankara 1 inci Sulh Hukuk Hakimli 
ğindcn : 

Ankara Samanpazarında Ulucanlar cad· 
desinde Balcı sokak No. 11 de Nadir Ka· 
dıoğ'tu: 

Askeri fabrikaları vekili avukat Güzide 
Alpar tarafından aleyhini:ıc açılan 41 lira 
9 kuruş alacak d2.vasının duruş.ma günü İ· 

çin ikametgihınızın meçhuliyetine mebni 
ili.nen davetiye ve ııyap kararı tcblii e -

VAKİT, NAKİTTİR! .. 
5 Porsiyonluk bir komprime ile ( ıu ve ateşten gayri hariçten hiç· 

bir madde illve etmeyi dilşilnmekslz!n ) 15 kuruı mukabilinde 15 
dakika gibi kıaa bir ıamanda zengin ve iştihalı bir ıofra huırlıya· 
bllirsini.1. Maruf ve meıhur lokantalarımızda dahi bu derece nefiı 

bir çorbayı her zaman bulamazsınız, 

BUyilk yardım ve faydası §şikar olan çorbalık setize komprime • 
!erimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza etııti<ıe phit 

olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
MERCİMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hububat aebzc ve çorba· 

!ık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihm!l etmeyiniz. 

Yedek erzak : Tasarruf edilmi~ servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkı,ık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yokular ve sporcular için de her zaman 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınısdan SO 
gramlık bir komprime 9/ 100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruıtan 

alabilirsiniz. 

Beşiktaş : ÇAPAMARKA (6291) Tarihi tesisi : 1915 

TÜRKİYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARlHİ : 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

f 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye • venyor 

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

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralrk 4000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, ı Birincikiinun, ı Mart ve 
1 Haziran tarihinde çekilecektir. 

OlKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

dildiii halde gelmediiinizden gıyabınızda 1 olmak üzere karar verilmiı ve henüz ika .. 
dev~m eden duruş.ma neticesinde mezkılr metgahınız anlaşılamamış olduğµndan hu.. 
41 hra 9 kuruşun masarifi muhakc~ ve kuk usulü muhakemeleri kanunu a.hklmı • 
saire ile birlikte tahsiline kabili temyiz J na ıörc keyfiyet ilin olunur. 4939 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bu Gece 21 de Bugün Bu gece Bugün Bu Gece 

Bugün Bu ıecc 

iki gönül İstiklal Kahramanı 
KAFE dö PARİS Borneo vahıi ormanları 

bir olunca TUrkçe sözlü 

BUyUk harp ve mUc&dele fllmt Baı rollerde: 
Oynıyanlar: 

Oynıyan1ar: Dınielle Darrieux Se&nlll&r : 14.30 • 16.30 • 18.30 
feaa Kiepur•·Lucien Barrouıı Gece 21 de VERA KOREEN . JULES OSA JOHNSON 

Saat : 14.30 • 16.30 • 18.30 
Saat 12.ıa te ucuz mattne BERRY MARTİN JOHNSONS 

seansında 

KÖYLERİN ŞARKISI Öldüren at Seanslar : H .• 16 .• 18. Seanslar : 12.1~ • 14.30 • 16.30 

Bq rolde : lmperio Argentina Gece 20.30 da 18.30 Gece 21 de 

' 
Cumartesi ve Pazar günleri: 10. - 12. - 14.30 - 16.30 - 18.30 - 21.00 
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Kal6rifer, banyo. sıcak su tertibatını havi olmakla beraber bütün mobilya ve malze. 
mesi yenilen temin edilerek eaki YENİŞEHlR PALAS Otelinin bu kere Yeniıehir 
(EMNİYET OTELİ) namiyle yeni bir idare tarafından açıldığını sayın müşterileri • 
mize arzederiz. Ankara Atatüt<k Bulvarı Tel ı 1164 4882 

Yenişehir' de EMNİYET OTEL ve GAZİNOSU 
' 

1 

l 
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Ankara'yı ziyareti dolayısi le 
GÜNÜN GÖLGESi 

Lord- Dunsany'ye dair Hüsnüniyetimiz 

Kullanılmıyan tahta 
traverslere de ihraç 

lisansı verilecek 
Şehrimizi ziyaret eden Lord Dunsany 

tngıUzce yazan tiyatro müellifleri arasın· 
da mUhim bir me .. ·ki işgal eder. Aynı za
manda romancı ve §alrdlr de ... 

Shaw gibi, Oscar Wllde gibi, S\\'ift, 
Goldsmith ve Shcrld:uı gibi o da trlanda
da doğmuş takat İnglltere'de yettırnlııtır. 
İlk tiyatrosu kendisi 31 yaşında iken 1009 
da oynanmııı ve İrlanda tiyatro müellifle
ri arasına kuvetll, icat kabiliyeti ve mu • 
hnyyllesl lnıdretıi bir sanıı.tkll.nn katıldı • 
ğını gösterml§tl. Lord Dunsany'ye yalnız 
edebiyatın. uğraşmak ktl!I gelmernta büyük 
harpte ingillz orduıruundıı. yüzbaşı rütbe • 
siyle çalııımı§tı. Fransa ve Gellbolu'da 
harbedenler arMındn o da vardı. Daha e
vel de cenubi A!rlkıı. Boer harplerine ııı • 
tırll.k etmlııtı. Büyük harpten sonra asker
lik hnyatmdo.n çektlmlıı, zamanını gene 
kriket oynamıya, ava, dram, roman, kısa 
hlkA.ye ve tenkidi yazılar yazmllğa ve bil
hassa eserleri için yeni yeni teogonller 
yaratmıya hasretmlıstır. Şimdi Atına Qnf. 
versiteslne 1nglllz edebiyatı profesörll ta
yin edllmlı bulunuyor. 

İngiltere ve Amerlkıı.'da dram mUelllfl 
olarak tanınmıı bulunan Lord Dunsıı.ny'
nln eserlerinde fantezi ve sembolizm ha.
kimdir. Piyeslerinde yqattığı il.lemin cot· 
rıı.!ya ve teogonlslni bizzat icat etml1Jttr. 
İrlanda tiyatro lyle alil.kadar en lruveUI 
cereyanlardan blr1 olan köylüye veya İr
landa tarih ve e!sanelerlnden alınma va
kalara dair piyesler yazmak hareketinden 
ayrılmış ollrlyetl zengin bir nesirle kendi 
muhayyil s nden çıkan pegana IUl.hlarına, 
muhayyel, r mantık eark lllerlne atfettiği 
gene m ııı vel mitolojiye dal dramlar 
YB%ml.Jl: h 11\hların ve bu mitolojinin 
Celtlc trı m'I ve Gaellc İskoçya mitoloji 
ve efaııne • >:a,,ttr 1111hnede müessir ve deh-
oet vertcı oıı nı temin etmlıtlr. 

Lord Dunsanv nln piyesleri ylrmJyt ge
çer. İlk piyesi 7 Glittering Gate - pı
rlldıyan Jcapı, Kı g Argimenes = Jural Ar
gimene:s, Tile Gods of Pegana - Pegans 
ilahları, Tbe Gods of tlıe Mountain - Da
tın ilalıları, Tbe Tcnto of tbe Arabı -
Arapların çadırı, Tbe Nigbt at an lnn "" 
Handa bir gece, 11 - Eter ve 1937 de çı
kardığı Tbe Plays of Eartb and air - ıop
rata ve havaya dair piye31er bazı mühim 
tem8§a eserlerini teşkil eder. (1923-The 
Cureıı of the wlre Women) okuyucularına 
zevk veren kuvctll romanlarından biridir. 
(1931 - My lreland) trıanda'yı kitaplardan 
tanımak latlyenlere, bu memleket halkını 
mizacı, eo.no.t kıı.btllyetı, siyası teltıkklle· 

r1yle evi \•e yurdunun tonu içinde ga. 
yet zengin ve renkli bir Usanlıı. anlatır. 

Lord Dunaany'nln hemen bütUn dram
larında müşterek olan fantezi, romans ve 
perl maa:ılı edaaını biraz olının anlatabll· 
mek için piyeslerinden bir lklııtnl okuyu
cularımıza takdim edelim: Müellif ilk pl
ycal olnıı Pırıldıyan kapı'ds., sonraki dram· 
ıarında ınk sık rastladığımız acı isUhza 
ve reybtllk hususiyetlerini gayet iyi anla
tır. Perde kalkınca Blll ve Fin adlı iki 
oahısla karşılaıııyoruz. Bunlar vaktiyle 
hıraızmıı.ı; ılmdl ölmüşler ve cennete açıla
c ~ını sandıklan bir kapının anUnde bu
lunuyorlar. Burası ıssız bir yer. Etrafta 
kocaman elyah kaya parçaları ve daha a • 
ğızlıırı ac;ılmamıo bir yığın bira oıııcsl gö
rUnUr. Sahnenin gerisinde granitten bir 
duvar, orta.eınd:ı. da cennetin kapısı var. 
Kapı altınd:ın- Bu ıssız ııahanın ısteslndo 
yıldızlarla dolu bir uçurum bulunmakta· 
dır Dlyaloğ, iki hırsızın mazlalnl ve dUn-

( 
... : ........................................... , 

KONFERANS 
İ Mevzuu: lNGlLlZ DRAMI 
• . 
• Ankara Halkevinde H llkkll.nun f cumartesi gUnü eaat 16 te oehrlmlzde 
• mlsnftr bulunan maruf lngillz dram f muharriri ve ediplerinden Atına ünl· 

ı
i veraltesl lnglllz edebiyatı profesörll • 

(Lord Dunsany) tarafından inglllz ; 
: dramı hakkındcı bir konfertıns verile- .i : • cekUr Konferaruı tUrkceye çevrile- i 
i ccktır. Konferansa girmek herkes f 
! için serbesttir. i 
'-. ................................................ .J 

Etibank ldare Meclisi azalığı 
Etıbnnk idare meclisi Azalığına İzmir 

Saflet DENGi 
yada. iken en çok arzu ettikleri ueyleH bl· 
ze maharetle anlatır. Tepeden mUtemadl
yen bira uışelert iner. Hırsızlar bezgin b~z. 
gın ıı § lerı açarlar, hepsi boş çıkarsa da 
her açıııta birinin dibinde bir damlncık ol
sun bira bulmak ümidi vardır. Fakat nafi· 
le .... İnkisar onları nihayet ülQhlyetl dil -
oünmeğe eevkeder. Cennet ve AllAh hak • 
kındakl merakları gitgide artar ve cenne
Un kapısını açmak için zorlarlar. Ve aç -
mağa muvaffak oldukları zaman yalnız 
bomboı bir geceyle yıldızları "Şu ma.hut 
yıldızları., görürler. O anda alayla karııık 
bir kahkaha l§ftırler. Kanidirler ki Al· 
lAhın kı llarına boyle oyunlar oynadığ'ı o· 
lagnn ııeylerdcndlr ve cennet dıye bir ıcy 
yoktur. !<'im: "Zaten bqka ııey bekllye
mezdik ki, ıııte All!l.h böyle yapar . ., der. 
Lord Dunsnny'nln bu piyesi insan oğlunun 
ezeldenberl ümide kapılmak temayUlUne 
bir hicvi eııyılablllr. Daha bu ilk piyeste 
Dunsany'nln sonraki eserlerinde daha ku· 
veUe belirecek olan bir kanaatle karşıla
ıııyoruz: insanın b ltün ümidi boştur. Ha -
yatın sonu hUsrandır. 

Lord Dunsany'nln piyo:aleri ekseriya 
tek perdelidir. Bunlann arasında en ta -
nınmıılarından biri olan "Tbc N'ght at 
an lnn., ı::ıı "Handa bır gece,. yi de okuyu
cularımıza tanıtalım: Bu eııer, dchııet ve
rici heyecanlı bir vo.kayı anlatır. Bir gemi 
kazasından kurtulduktan ııonra bir Hint 
mAbudunun alnından bir yakut çalmış oıar. 
Uç gemici ile zengin bir adam Uc; gUn lıç 

gece bir ıssız handa ne olacağını pek tnyln 
edemedikleri bir ııeyi, bir vakayı bekle
mektedirler. Bu han o zengin tarafından 

kiralanmıştır. Gemiciler yakutu ona ema
net ederler, zenginin maksadı Hindistan' · 
da yakutu çnldıldarı andanberi intikam 
maltS:ı.dlyle peıılerlnl brrnkmıyan ve mll. · 
buda bakan rnhipleri pusuya dUşUrmek ve 
birer birer l))dilrmektlr. Zengin bu maksa
dına nail olunca hepsi memnun olur, içer
ler ve kahkahalar atmıya başlarlar. Tam 
bu sırada odaya doğru esrarlı udımlarla 

birinin ilerlediği duyulur. Az sonra mAbut 
btltUn heybeti ve korkıınçlu[,'U ile içeri gl· 
rer; geçer masaya konnr; yakutu alır; al
nında boıı kalan yere koyar ve dı,,arı çıkar. 
Çok geçmez tüyler Urpertlcl bir sesle ge
micileri birer birer dış:ırı çağırır. Her çı
kan boğUk bir feryat koparır; hancerle 
nlr ve tsıur. Zengin de aynı Akıbete uğrar. 
Piyes sahnede gayet tesirlidir. :Muasır tek 
perdeli piyesler arasında bunun kadar deh
şet ve heyecan v rebll ni azdır. Tek per • 
deli piyes tekniği bakımından kusurır..ız

dur. Vaka ve entrikanın her unsuru, son 
birkaç an içinde indirilecek darbenin aid
det ve d~hııeUnl arttırmıya yardım eder. 

Lord Durumny'nln yeni piyeslerinde de 
§arkın zengin renkleri, garip ve esrarlı e
dlll!ı var. Eserleri bize bir bakıma Maeter
llnk Yeat.e, F. M. Barrle vo bllhaaıııı Klp

Jfng-'J hatırlatır. Kendisi, ''nedendir bil
mem, ben Hlndistan'a gitmeden ıarkı bi • 
Uyordum.., diyor. Onda romans sevgisi 
çok lruvetll. fnglllz edebiyatında mantık 
ve aklın htlklm olduğU on sekizine\ asır -
dan zevk almadığını söylUyor, on yedinci 
asırda Mil ton ve Herrlck'ten ronra koca· 
man bir ıllr boı,ıluğU bulunduğU ve bize on 
dokuzuncu asır bqında ancak romantik -
!erin hakiki 1Jllrl verebildikleri kannatln • 
dedir. Rus romancılarına ve Çcko!'un, Tur
genef'in dramlarına hayrıı.ndır. 
· Lord Dunsany'nln edebi zevki kendi e
serlerinde de kuvetıo tesirini göstermle • 
tir. 

D. D. yollarının dııardan 

getireceği malların 

gümrük muaf iye fi 

Batvekilimiz dün, ikinci cihan 
harbinin on dördüncü aymı ortala
mak üzere olan dünyaya, Türkiye
den haber vermiştir; hakikatten 
bahsettiği için söylediğine inanan 
insanların açık ve vazıh diliyle Tür
kiye'nin son bir yıllık muhasebesi
ni yapmıştır. isti.kameti belli ve ma
lıim bir dı§ politikanın gölgesinde, 
huzur ve sükun içinde işlerini gör
mekte olan vatandaşlar hükümet 
reisimizin ağzından bu huzur ve 
sükunun içindeki çalışmanın eser· 
lerini dinlerni§lerdir. Bunlar hadi
seler ve rakamlardır. Müspettirler. 

Batvekilimiz, iç ve dı§ hayatımız· 
da, bilhassa iktısat ve ticaret saha
sındaki müspet neticelerin büyük 
sırrım da ifşa ve ilan etmiştir. O 
şu cümlenin içindedir. 

"Bugünkü neticeleri elde etmeyi 
mümkün kılan amiller, milletçe, 
hükümctçe birliğimiz, beraberliği. 
miz, biribirimize ba/ilılı/jımız, hüs
nüniyetimiz. ve açık kalpliliğimiz.
dir!' 

Görüyoruz ki aynı zamanda bir 
mazhariyet sayılabilecek olan bu 
sırrın bazı unsurları var; hep biri
birinden mühimdir ve bugünkü ne
ticelerin idrakinde her birine dü
şen şeref payı aynı nisbettedir. An
cak bilhassa tebarüz ettirmekten 
zevk duyacağımız meziyetimiz hüs
nüniyetimU: ve açık kalpliliği.miz.
dir. Türk milletine has olan, teker 
teker hepimizin ve topluca ccrniye· 
timizin mümeyyiz vasfını teşkil e
den bu güzel taraflarımıza, çok şey 
borçluyuz ve dahn da olacağız. 

Hüsnüniyet sahibi ve açık kalpli 
olmak ... bu güzel meziyetlerimizin 
örneğini ba~ta Milli Şefimiz ve Bat
vekilimiz vermektedirler. Onları 
her dinleyişimizde, dı~ ve iç haya
tnnızın aksini lekesiz bir aynada 
seyreder gibi görüyor ~·c göstcriyo· 
ruz. Gönüllerimizde hüsnüniyete 
en geniş yeri ayırmı§ızdır ve açık 
inannlarız. Pervamız olmadığı ka -
dar gıllü gı§İmiz yoktur. Cesareti
miz kadar hüsnüniyetimize güveni
yoruz. 

insanların karşılıklr münasebet
lerinde iyiliğin ve doğnıluğun adı 
ve bütün hukuk prensiplerinin Üş. 
tünde yeri olan hüsnüniyetimizi 
milletler hayatı içinde adımızla 
temsil ediyoruz. 

Ve bunun verdiği duygu bizi iti
mada götürüyor. "Nefsimize, mem
leketin iktısadi kudret ve istikbali
ne itimat edeceğiz.." Ve parolamız 
§U olacak: "Fakat bu itimatla mü
cehhez olarak çok çalı§acağız.11 

Kemal Zeki GENCO MAN 

Maliye Vekôleti 

Merkez muhasebeciliği 
Maliye vekAleU merkez muhaeebeclllği

ne uzun mUddcttenberi mezkO.r muhnsebe
clllk muavinliğini yapmakta bulunan B. 
Salp Sunay terfian tayin edllmi1JUr. Genç 
ve kıymetli maliyecimize yeni vazifesinde 
ba§nrılar dileriz. 

Arazi vergileri ne gibi 

ahvalde terkin edilecek? 
Maliye Vekaleti arazi vergilerinin 

ne gibi ahvalde terkin olunacağı hak
kında köylülerimizi alakadar eden 
yeni bir karar ittihaz etmiştir .Bu ka
rara göre şehir, kasaba ve köy arazi-

Münaka15.t V ekfileti, Devlet Demir- terine ekilen muhtelif cins tohumdan 
yolları ve Limanları İşletme Umum elde edilen muhtelif mahsullerden 
Müdürlüğliniln dış memleketlerden herhangi b1rindc hasar vukuu vergi
getireceği malzemenin gümrük res - nin terkininde şart olmıyacak, diğer 
minden muafiyetine dair olan kanu- mahsullerde hasar vukubulmamış da 

Ticaret Vekaletinden tcbhğ edilmiştir: 
Yıı.bancı ülkelere ihraç edilecek mahsu-

15.t ve mamiilatın lisansa tabi tutulması 
hakkındaki 2/ 13477 sayılı kararnamenin 
sureti tatbikine mütedair muaddel tali. 
matnamcnin ihraçlarına lisans verilmiyen 
bir numaralı listesinde bulunan gümrük 
tarifesinin 267 inci pozisyonuna dahil ve 
demlryollarında kullanılmıyan kUçük e· 
baddaki tahta traverslerin mezkQr talimat
namenin lisans verilen iki numaralı liste
sine alındığı bildirilir. (a.a.) 

C. H. P. Kaza kon91eleri 
içtimaa devam ediyor 
Diln aldığımız telgrıı.flar, Hatay'ın Rey

haniye ve Yaylada!\', Afyon'un Dinar, Bol
vadin, Sandıklı kazalııriyle Cankın mer • 
kez ve Uııak kazaları Cllmhurlyet Halk 
Part,lsl kongrelerinin toplantılımnı yaptık· 
ları bildirilmektedir. 

Bu toplantılarda bir yıl çlnde baııarıl
mış olan işler ve mıntaknlarını alil.kadar 
eden mevzular üzerinde çok samımı bir ha
va içinde müzakerelerde bulunulmuıı ve 
elde edilen neticeler memnuniyetle kayde· 
dllmlııttr. Kongreler cahşmalarına baslar
ken Jı tatUrk'ün hlltırasını t.Azlm ile an· 
mışlar ve Milli Şe! tnönll'ye knroı sevgi 
ve saygılarını ve sarsılmaz bağlılıklarını 
te)1t ve ifade eylemişlerdir. (a.a. ) 

Türk Hava Kurumu 

Ankara 
bugün 

merkezi 

toplanıyor 
TUrk Hava Kurumu Ankara merkezi 

bugün saat 17,30 dn Hava kurumu blnıı. -
sında toplanaco.ktır. Bu toplantıda deri 
satıı ıartıarı ve toplama teşklH!.tı gBrüşU
lecek, ııubenln gelir ve masranarı tetkik 
olunacak, tamimler okunacak, madalya 
verilecekler hakkındaki teklif, satılacak 

arsalar, m!lkbuz ve sair eşyanın hesabı 

carllerl tetkik ve müzakere olunacaktır. 

Atatürk koşusu ayın 

27 sinde yapılacak 
Hnlkevı tarafından tertip edilen Ata -

tUrk koııusu bu yıl da 27.12.940 cuma günU 
yapılacaktır. Koeuya. okullar da lıtlrll.k 

edecektir. Ankara Halkevl, beden terbiyesi 
genel dlrektörlUğl.lnlln yardımı ile İstan
bul, Kocaeli, Bursa ve Eaklıehlr vllAyet • 
!erinden de dörder atlet dAvet tr iştir. 
12.200 metre olup Dikmen'den bııolıyarıı.k 
vilayet kono.~ l!nllnde bitecek otan u o
eu:va arzu edenler l11tlrAk edecektir. 

MUııabakaya gireceklerin 20.12.940 ta· 
rthlne klldar Halkevlne müracaatla isimle· 
r1n1 kaydettirmeleri icap etmektedir. (a.a.) 

Mesut bir nikôh 
Bn. Mellha Altıntuğ ile değerli subay

larımızdan Genelkurmay başkanlığı daire 
mUdllrll Blnba:n Rncl Aybay'ın nlktıh Ul· 
renleri, dün ıaat 15,30 da Ankara belediye 
salonunda yapılmııtır. Bu t<Srende iki ta· 
rıı.fın akraba ve yakın dostları hazır bu
lunmuşlardır. Yeni evlilere saadetli ve u
zun ömürlü bir hayat arkada~lıcı temenni 
ederi:z:. 

Acı bir ölüm 
Türkiye İl' Bankası muhasebe! umumi

ye memurlarından B. LUtfl Özbab:ıcan'ın 
reflkasının dlin Ani olarak vefat ettiğini 
teessürle haber aldık. B. Lütfi Özbaba.can
la ailesi efradına tAzlyelerlmtz sunarız. 

nu tadil eden bir kanun projesi ha· olsa o rnıntakadan o sene alınacağı 
zırlamıştır. Yeni projeye göre mez- tahmin olunan umum hasılat mikta- Yurddaol 
kur idare tarafından dış memleket- rına göre en az üçte bir derecesinde Birikmio paralarını elinde 
lcrden getirilecek lokomotif, vagon hasar olduğu anlaşıldığı takdirde o tutma. Bankalara yatır ki it-
ve saire malzeme ile yedek aksamı mıntakada bulunan arazi sahiplerin- Jeain. Ve işlet"imiz genişlesin. 
1940 yılından itibaren daha beş sene 1 den bu suretle zara.r gördüğü sabit Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
müddetle gümrük resminden muaf olanlara ait arazi vergileri terkin o- Kurumu 
tutulacaktır. lunat:aktır. w., ...... ,.,.,.,.,..... ...... ..--• ...,.-........ _.._........,_., _ _,._. 

13/12/1940 

1 General Kazım Özalp 
ün kara radyosunda b'r k 

(Başı 1. inci say/ada) 

müessir olacak bir cihan harbinin ikinci 
yılı i~inde başhyan bu "tasarruf ve yerli 
malı haftası,. nın en bUyük kıymeti bize 
iktısadi varlığımız ve iktısadi vazifeleri. 
miz üzerinde milletçe durmak ve düşün
mek fırsatını vermesidir. 

Bu millet, bir cihan harbi daha yaşadı. 
1914 • 1918 cihan harbinde Osmanlı im
paratorluğu bilfiil harbeden devletler a-
rasında ıdi. 

Bugün Türkiye cümhuriyeti, lıarp dışın
da bulunuyor. Fakat yarın harbe girecek. 
miş gibi hazırdır ve hazırlanıyor ve ku
vetim!ze güveniyoruz. Osmanlı imparator
luğu ile Cümhuriyet Tiirkiycsi arasındaki 
farklara dair şimdiye kadar birçok muka
yeseler yapılmıştı. Artık bugıin bu mese
le bir mukayese mevzuu olmaktan çıkmış
tır. Çünkü aradaki farkın hududu pek çok 
cenişlemiş ve def:iıml,ıir. Cümhuriyetin 
feyizler nden kısa zamanda bilyiık fayda· 
lar gören milletimizin her sahadaki kuve
t! bugün tamamiyle kökleşmiı bulunmak
tadır. 

Cümhuriyet Ordusu 
"Bu kuvetln başhcasını teıikll eden Cüm

hurlyet ordusu dinçliği, hazırlığı, modern 
teçhizatı, talim ve terbiyesi bakımından 
tamamiyle emniyet ve itimada lbık bir 
haldedir. Bu hususta tafsilatı gfrmiycce• 
cim. Kuvetimizi mütalea ederken çok mü
him olan iktısadi varlığımızı da gözden 
geçirmek lizımdır. Ziraat işlerimizde ge. 
niş bir inkloaf mU5ahede ediyoruz. Ziraat 
işleri cilmhuriyet devrine kadar hiç bir 
vakit türk köylüsü için faydalı vo karlı 
bir hal almamıştı. 

Geçen cihan harbinde bu mtllot ziraf 
maddelerden yana çok büyük mahrumiyet· 
ler ve acı sıkıntılarla pençeleşti. Halbuki 
bugün Türkiye'miz cihanda nadir birkaç 
memlekete nasip olan bir bolluk içinde
dir. 

Sanayi işlerimize gelince: bugünkü n
nayi vaziyetimiz tıırf CUmhurlyet devrinin 
eseridir. Bunun fayda ve kıymetini ve a
radaki farkı birkaç misalle canlandıralım: 

Meseli, şeker, Türkiye cümhuriyetlnde 
kurulan dört büyük eeker fabrikamız nor
mal ihtiyacımızı karşılıyabilecek vaziyet. 
tcdir. 

Geçen cihan harbinde bir kilo eeker!n 
dört liraya kadar fırladığını ve çok kere 
dört liraya blle bulunmadı#Jnı hatırlı. 
yanlar bu dör.ı ıeker fabrikasının kıyme
tini daha iyi anlarlar. 

En büyük halk ihtiyaçlarından biri olan 
bez, basma, patiska, gibi -pamuklu men~u
cat ııanayi! geçen harpte çok lptldat ve 
verimsiz bir halde idi. 

Halbuki bugiln yeni kurulan pamuklu 
fa:brikalanmı:z: ve ev tezgfilılarımız mille· 
tin vıe ordunun bütUn pamuklu ihtiyacını 
karıılryabilmektedlr. 

YUnlU monııucat .anayilmla do böyledir. 

Osmanlı imparatorluğunda hiç mevcut 
oimıyan demir, kağıt, cam, deri, trikotaj, 
1Unt ipek, çimento ve nlre ııanayiim!zin 
lktısadi kuvet!mlze neler IU.ve ettiklerini 
kolayca tahmin edebiliriz. 

Kömilr sanayllm!zde de bliyilk bir inki
pf vardır. Geçen harpte kömilnıüzlUk yU. 
elinden trenlerimiz odunla işletilmiş, elek
trik, havngazı fabrikalan tatil edilmişti. 

Şimdi kömllr ihtiyacımız kat kat artını~ 
bulunmasına racmen kömür sıkıntısı çek
miyoruz. İktısadi kuvetimizin en bliyilk 
delillerinden biri de hükilmetlmlzin takip 
etmiş olduğu fiyat polltikalildır. Devlet, 
fiyatları sıkı bir kontrola tabi tutuyor. 
Tabii ve ve makU'l olmıyan her fiyat yük
cıelişini şiddetle cezalandırıyor. Bu saye
de en mühim istihUik maddelerinin fiyatla· 
rında istikrar vardır. 

Nakliyat fiyatlırı değiımemiıt!r. Pa0 

muklu fiyattan aynıdır. 
Elektrik, havagazı, et, kömür, kira gibi 

maliyet ve geçinme masraflıırı üzerinde 
mühim akisler yapan fiyatlar aabit kal
mıştır. 

Bazı ithalat mallarında ve bazı talebi 
!stihulden çok artmıı olan yerli mallar
da az çok fiyat yükselmeleri olmuştur ki, 
bunu da tabii görmek Jlzımdır. Unutmama. 
hyıı ki, diinya, insanlılın ıimdiye kadar 
görmedlil eiddet ve ebatta bir harp ce
hennemi içinde yaşıyor. 

Kuvetimizin kaynağı .•• 
Yurttaoıanm. 

Kuvetimizin bir kaynağı da milli zihni
yetimizdir. 

Bugün, Turkiye'de he•kes en uz:ık en 
kliçük koydeki Mehmetçikten ve Ay ccik
ten, en btıyük şehirlerim izılek"lere kadu 
herkes Milli Şefimizin ve lıiı t mctim ı n 
takip etmiş oldugu siyasetin do Tulu na 
ve sağlamlığına yürek!"n i~::ın•yor. 

Millet ve d vıet birliğinin n b yük tılr 

kuvet olduğunu bu harpteki mu bet ve 
menfi misallerle daha iyi anladık. O•lUn 
için bu cephemizle de ne kadar ift ihar 
etsek yeridir. 

Sevgili yurttnutnnm; 
Doğrudan dor;ruya ve filen b=r h:ırp 

içinde değiliz, ama, dolayısiyle ve ,; ne 
elimizde olmıynn sebeplerden bır ıın~;ı ık· 

tııındlyatı içinde yaşıyoruz. Yani normal, 
tabii zamanlarda değiliz. 

Bu itibarla hayatımızı yeni şartlarıa 

lcabettirdiii zaruretlere uydurmak m~ 
buriyet!ndeyiz. Her vatandaşın boynuna 
borç olan bir takım yeni vazifelerimiz var 
ki bunları yaptığımız nisbette kuvetimi2 
ve itibarımız artacaktır. 
Şimdi bunlarclan en mühimlerini bera.bor. 

oe hatırhyalım: 
Eskiden, yani normal zamanlarda va. 

tandaşlarımıza tavsiyemiz eu idi: 
"Bol bol seyahat ediniz. Ucuz biletler

den istifade ediniz, yurdumuzu gezlnllL. 
Bugilnkü anormal ııartlar altında aynı ta._ 
&iyede lbulunamıyacağu:. Cünkü nakliye 
vaaıtalarımızı d ha mühim ihtiyaçlar için 
kullanmağa mecburuz. 

Onun için, &ılmdl yurttqlarımız:ı ta\'l!I· 
yemiz ıu olacaktır: 

"Mecburi bir ~bep olmadrkça seyahata 
çıkmayınız ... 

Normal zamanlarda, vatandaşlarımıza şu 
tavsiyede bulunuyorduk: 

"Vatanda&: bol ııeker ye, lbol, bol reçel 
ve şurup yap . ., 

BugUn, bllll.kls, "Vatando.ıı! oekcr sarfi
yatını azalt,. derneğe mecburuz. 

(;linkli istlhsalimlzdcn fazla ~eker sar
federsek, dışarıdan ıeker getirmek mıim
kün olmadı#ı icln ıeker atokumu:ı: azalır. 

Onun için, mesela: 
Çayımıza Uç şeker atıyorqk, iki ııeker 

atmıya çalııialım, Dekerl! ihtlyaçlanmızı 

kısmen pekmezle ve sair ikuru fi:z:lim, incir, 
kaysı ğıbl eekerli yemlıılerle kapntm.ı~a 
çaııaaıım. 

Bugünün parolası 
Etıklden umumiyetle parolamız ıstlhl1-

ki artırmaktı. Halbuki bugiln mümkun o· 
lan tasarrufu yaparak daraltmaktır. Çun
kli lıtihlllk o.nntı:Çli ıtatcv "' '""'•" ve .. .-. 
tan talep nl tietinde de Is lhsal çofalmaz
eıı., tııbtatıyle flyntıar yükselecek ır. Unun 
için istihl5.k ccphcııinde umumiyet üzere 
şu kaideleri koyabiliriz: 

1 - Hariçten gelen mıı.llıırın istlhllkin! 
tamamen kabilse yok etmeli. Azaltmak 
kabil ise, azaltmalı. Fakat hiç bir vakit 
çoğaltmnmıılı. 

2 - Yer ! malların i tih lkinde mUmkUn 
olan tasarrufu yapmak yollarını ara§tır- • 
malı. Kat!yen israfa meydan vermemeli ve 
IUzurnsuz sarfiyatın bir milli cilrUm oldu
ğunu dalma hatırlamalı ve hatırlatmalı

yız. 

3 - Zaruri ihtiyaçtan fazla mal depo 
etmeğe kalkışma. Herkes mala hücum o
den;e fiyatlar yükselir. İhtiyaçtan fazla 
mal depo etmekle hiç bir şey kııznnılmıı 
olmaz. ÇUnkO bu hareket, umum fiyat se· 
vlyeslnl yükseltir. 

İstilısal cephe.sinde de, umumiyet üzere 
şu kaideleri koyabiliriz. 

1 - Çiftçiler, fazla toprak slirmektcn 
ve ekmekten korkmamalı, elde hiç bir mal 
kalmaz. Boş vakitler! daima istihsale sar
f etmeli, el eanayline de çok ehemiyet ve
rilmelidir. 

2 - Sanayiciler, istihsali artırmalı, el
deki makinelerin, Aletlerin, ham maddele
rin kıymetini bilmeli, onları hor kullanma. 
malı, bakımına her zamandan fazla chemi
yet veıımell, randımanı çoli;altmaia ~ahe
malı. 

3 - Harp ekonomisi içinde her fabrikı 
her tezgih bir milli mUdafaa vasıtasıdır. 
Fazla iatlhsil, fazla, temiz ve dikkatli iııle 
mümkündür. 

İşçiler, işinizi seviniz, bilyük bir milli 
davaya hiunet eden insanlar olduğunuxu 
daima hatırlayınız ve 'bwıun hcyccaniyle 
ÇBlı$ınıJ. 

Ticaret cephesi için de ıu tavsiyelerde 
bulunuyoruz: 

oorsası sabık reisi B. Cemal Şahlnglray 111111111111111111111111111111~1111111111111111111111111111111111111111tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1 - İhtikara sapmamalıdır, yapanlar cır
geç ele geçer ve perişan olurlar. CUmhu
riyet hükiimeti normal tacirin dostu, muh
tekirin en korkunç düşmanıdır. 

t.ayln edil rnlştlr 

Yeni Erzincan şehrinin içme 
suyu ve kanalizasyon projeleri 

Y nlden kurıılmnkta olan Erzincan şeh
ri içme suyu ve kruıallzasyon projesinin 
tanzimi işi için lUzıımlu tahsisatın Nafıa 
V kıl.letlne verilmesi tcrn Vekilleri Heye· 
tlm":e kabul olunmuştur. 

Ankara lmRr Mülürlüğünde 
Ankarn imar mlldUrlüt{l kadrosunda 

400 llr11 ıcr tıı plı\n şubesi tefllğlnl' mU • 
hendls B Şevkt't Lostar tayin edllmletlr. 

Çağrı 
• Maliye encllmenl bugün umumi heyet 

lçtlmıı.ınd n sonra toplnnncaktır. 

• Devlet memurları aylıklnnnm tevhit 
ve tead UUne d:ılr olan 3656 sayılı konuna 
ek kanun lllylhasını mUznkere eden muvak
kat encUm n huglln umumi heyet lçtlmaın
d n 11oorn topl11nacaktır 

• Dahllly~ encllmenl trugUn heyeti u • 
mumlvc'd n sonra toplnııncal<tır. 

• Milli mu lfna encllmenı buglln heyeti 
umumlyeden s nra toplsnacaktır. 

• Divanı muh'lscb:ıt encümeni 16 12. 940 
pıuartesı gUııO saat 10 da toplanacaktır. 

• Arzuhal cncllmenl bugUn umumi he • 
:>·et lçtlmaından sonra toplanacaktır. 

On birinci hafta 
Dün saat on beşte Ankara !Jalk

evinde sayın Başvekilin belagatli 
ve dolgun bir söyleviyle açılan Mil-
11 Tasarruf ve Yerli Mallar Hafta
sı'nın ikinci günündeyiz. 

Savaş, güvenlik alanımıza kadar 
sokulmuş ve dünya hartası üzerin
de yer yer ırmakları kan, bulutları 
duman bürümüştür. On.a rağmen sı
nırlarımızda s.:ıvaşı ön/iyen çelik 
ordumuz, on sekiz milyonu barışın 
hiç bir nimetinden mahrum bırak
mıyor. 

Türkiye, devletin, hükümctin ve 
milletin biribirine kenetlenmiş az
mi, iradesi ve heyecaniylc savaş 
çöllerinin yeşil ve bereketli bir ba
rış vahası halindedir. 

Yalnız bulaşık ve saldırgan bir 
lıfet olan savaş, ancak her yönden 
asğlam olmıyan bünyelere kolayca 
zarar verebileceğine göre, yaprmığa 
giriştiğimiz ve yapmakta devam e
deceğimiz birçok ödevlerimiz var
dır: işte bugün ikinci gününü ya
şadığimız haftaya adını veren 
"Milli Tasarruf ve Arttırma" o da
valardan, o ödevlerden en önemli
sini teşkil etmektedir. 

Bir KÜn olur da zamanı gelirdi-

ye samanı bile saklamak ataların
dan kalma bir öğüt olan bir mil
let, hele böyle zamanlarda tasarru
fu ve arttırmayı büsbütün göz ö
nünde bulundurmak zorunda de
ğil midir? 

Yeni hayat şartları, milletlerin 
kuracakları, kurup pekiştirecekleri 
cepheleri, eskisinden çok farklı bir 
tekilde, arttırmış, çeşitlendirmiş 
bulunmaktadır. Tasarrufun ve art
tırmanın desteklediği iktısadi cep
he de bunların baıında gelir. 
Saldıran ve müdafaa eden her or

dunun önünde ve arkasında, görü
yoruz ki, iktısat bayrakları dalga
lanır. Patlıyan bomba, gür/iyen top, 
yükselen duman, fışkıran alev kar
şı taraftan yangınlar getirirken 
delik kulaklar şunu duyuyorlar: 

- lktısadi nizamlar! 
O halde harbe girmemiş bile ol

sak, en büyük ödevimiz her cephe
si kuvetlendirmek e pekiştirmek 
olduğuna göre içinde bulunduğu
muz on birinci hafta, bu yıl daha 
büyük bir değer alıyor, demektir. 

On birinci Tasarruf Haftasında 
millet hüküme~ ve hükümet miIJe
te güvenerek iktısat cephesinde se
ferber olduğumuzu yeni baştan ha
tırlıyacağız. 

Ambar dola; kiler yüklü, kese a
ğır, kasa dolgun, bankadaki hesap 
defteri zengin olacak ... 

Bütün bunları, her vatandaşın te
ker teker, fertler-e ait birer husu
si menfaati olarak değil, toplu bir 
milli müdafaa ödevi olarak ele ala
cak, o iyman ve o heyecanla yürü
teceğiz. 

Dün sayın BaşvekJlimizin bela
gati ve vuzuhu biribirinden yük
sek söylevi ile açılan on birinci 
haftanın ikinci gününde duyduk
larımız, düşündük/erimiz, bir fık
ranın ölçUsüne girebilmek için, 
böylece ifade edilebiliyor. 

•*• 
Bir vezin yanlışı! 

Bir dostum, elinde bir lstanbul 
gazetesi, odama girdi: 

- Gazetelerdeki vezin yanlıslarz-

nı düzcltmeğe pek meraklı olduğu· 
nu bllirim, dedi, işte sana yeni bir 
vezin yanlı§' ki şimdiye kadar gör
düklerinden, yazdıklarından daha 
sunturlu! 

Dostumun elinde tuttuğu gazete
nin J6 puntoluk çift sütun, çift sa
tır başlığında "Amerikalılar 8 mil
yon kilo tütün alıyorlar,, yazılı idi. 
llolbuki havadisin metninde "J mil
yona yakın., tütünden bahsediliyor
clu. 

Dostum: 
- işte sana 5 milyonluk bir ve

zin yanlışı! dedi. 

"' :;. "' 
Allı umumi! 

ltalya'da bir takım kumandanlar 
birbiri ardınca "vazifelerinden affe
diliyorlar ... Bir bildiğim diyordu 
ki: 

- Galiba ltalya'da 
var! 

affıumumi 

Bir başkası söze karıştı: 
- Fakat affıumumi eskiden za

fer kazanan taraft;l ilan olunurdu! 
Demek ki dünya bu kadar değiş-
mişl 

T. !. 

2 - Mal saklamayınız. bugün mal &ak
lamanın, casusluk gibi bir hıyanet oldu
ğunu dalma hatırlamak llizımdır. 

Ve bUtUn yurttqlarımıza ou tavsiyeleri
mizi tekrarlarız: 

1 - Yurtda~ 1 Sağlığın en büyük serve
tindir. 

Vücuduna iyi bakmalı, saflığını koruma
lısın, en kıymetli istihsal makinesi, vucu
dumuzdur. 
Kazancının bir kısmını mutlaka hastalık 

ve ihtiyarlık günlerin için biriktir. Birik
tirdiğin paraları evde saklaMa. Bankolara 
yatır, bu &Uretlc hem faizden "stıfade e
dersin, hem de memlekette kredı hacmi ve 
iş hacmi renişler. 

Tilrk parasına daima güvenebiliriz. 
!ate yurttaşlarım; 
Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu-

nun bu seneki "tasarruf ve yerlı malı 
hafta,. filoda ııizlerdcn rical:ırı bunlar. 

Bunları seve, seve ve ııuurla yaparsak 
hem fert, hem millet olarak daha kuvctli, 
daha itibarlı günlere dogru gidecegız. 
Şunu daima hatırlıyalım ki, Tiırk mille

ti, cihanın bu karışık, karanlık ve kanlı 

günlerinde, en az fedakarlık yapın, k n.ec
buriyetinde kalan millettir. Onun kıyme
tini bılellm. 

Sizlere gelecek sene bugün hitap eder. 
ken cihanın idilane bir suHı:ı kavuşmuş 

bulunmasını ve türk milletinin tenli ve sa
adetini temenni ederek sozlerime nihayet 
veriyorum.., 
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Şimali Afrika harbi 
Şimali Afrika'da büyük bir taar

ruzun bqhyacaiı çoktanberi bekle· 
niyordu. Fakat bu taarruzun insi· 
lizler tarafından değil, İtalyanlar 
tarafından yapılacağı zannedil· 
mekte idi. Halbuki İtalyanları Sü
veyı ka.nalma kadar götürecek O• 

lan bir taarruz yerine, İngilizleri 
daha ilk hamlesinde, Seydi-Barra
ni'nin ilerilerine kadar götüren bir 
taalTUZ karı .. mda kalmaktayız. 

Hatırlardadır ki, italy,.nlar, üç 
aün eYel baıhyan İngiliz taarruzu 
ile geri atıldlklan Mena Matruh 
ınevkiine üç ay kadar eYOI Ma· 
retal Grazziani'nin ansızm girifti· 
ii ileri hareketiyle varmıı bulunu
yorlardı. Bu ileri hı:rekeli, Alman· 
ya'nm lngiltere'ye kartı yapacağı 
lıa'ft hücumlan ve belki de ihraç 
hareketiyle aynı zamanda baılıya
calıııtı. Filhakika Grazziani, amızm 
Süveyt ÜZel'İae yürürken, almanlar 
da lnciltere'ye kartı en büyük ha
va hücumlarını yaptılar. Hatta 
Norveç'ten gelen haberlere göre, 
Britanya adalarına ihraç yapmak 
için çoktanberi talim ve terbiye 
edilmekte olan efradı gemilere dol
durarak iatili teıebbüaüne giripnit
lerdir. Almanya'nm ve ltalya'nın 
lnsiltel'e imparatorluğuna karıı en 
alır darbelerini indirmeğe teıeb
büa ettikleri görülmekte idi. Alman• 
ya, imparatorluiun dimağı olan a
dalara doirudaıı doğruya hücum 
ediyor. İtalya da Britanya adalann• 
dan 80llra en ziyade ehemiyeti haiz 
olan Süveyt üzerine yiirüyordu. Bu 
iki tetebbüaün muvaff akiyeti lngil
tere'nin imhası demek olacaktı. 
Hatta iki tetebbüsten biri bile mu· 
vaff ak olsa, İngiltere mağlup edil
mit aayılabilirdi. 

Almanların İngiltere adalarma 
kartı giriıtikleri taaJTU:a hareketi· 
niın inkiıaf edemiyeceii eylülün 
aonlarma doğru anlatıldı. Bundan 
aonra almanlar, lngiltere'nin İ6ti
liaı tetebbüaünden bahaetmemete 
baıladrlar. Ve o zamandanberi de 
Britanya adaları Üzerine yapbklan 
hava hücumlarına, mukabele bilmİ· 
ail adım vermektedirler. 

Britanya adalarına kartı giriıi • 
len taarruz hareketiyle muvazi ola· 
rak. ı.a,hyaa ilalJ'&Jl hareketine ıe
lince;. ani o1arak.,baıla_yıp, ini bir 

a-"iilnlıai Nan ..JiU taarruz 
a ana OTara'k-clUrdu. Aradan ~

ve hatta iki ay geçtiği halde bi.la 
Marefa) Grazziani, Mersa Matruh 
önünde duruyonhı. Acaba İtalyan 
ınar...-ı, Süven Gzerine 76r6Yütl 
mümkün prmemiı de artık t9feb
büaünClen büabütün vaz mı geçmit
a? ~.k..--1e ital "" bij]ı'. eti. Jl •Mırthdtilw.-~eptn .. -.tw ta.u.l... a..:. •JiA. 
aı vaaıtaaiyle neırettiii bir beyan
name ile cevap veriyordu. Bu be· 
~aanamede, "bazı yabancı askeri 
ınünakkitlerin, Seydi-Barrani'nin 
saptmdan 10Dra Mareıal Grazzia· 
ni'ain neden hali taarruza yenidm 
hatlamadıtı 10rulmakta olduğa" 
hildirildiıkten apnra çölde havanm 
Ye iklimin n~ derece çetin olduiu 
habrlablıyor ve deniliyordu ki: 

"Seydi - Barrani'nin zaptından 
eaara kıtalar Sollum'dan Seydi-Bar
ram•,. kadar 120 kilometrelik bir 
ufalt yol İDf& etmek " kamyoa• 
lar için ldlçiik yollan daha iyil ... 
tinnek mecburiyetinde kalmıtlar
dır." 

Su m•elealnin halli için yapılan 
tesiaattan da bahaettilııten eonra, 
beyanname §Öyle devam ediyorda: 

''Oniimüzdeld ilerleme içia il· 
.-la maddeleri ve vaaıtalan ıe • 
tirmek için de aynca büyük bir fa
aliyet yapılmak mecburiyeti hasıl 
olmuflur. Bu hazırlık bitmek üzere
dir." 

ltalyan hükümeti, "bu hazırlık 
hi.tm.k üaeredir" dediii tarihten 
on ..iliz s6n 10nra, İngilizler taar
naza ıeçmitler ve İtalyanların ay. 
larca ajraııp da yaptıklan yolları 
ve su teaisatmı ellerinden almıt -
)ardır. Gariptir ki aynı hal Yunani .. 
tan'da da oldu. İtalyanlar Arnavut· 
luk'ta ve ilk hamlede i11al altma 
aldlklan yunan topraklarında rol· 
lar yaptıklan ve köprüler inta et
tikleri halde dün selen bir Atina 
haberi, timdi bu yollardan yunan
lıların istifade etmekte olduklarını 
bildirmekte idi. Demek ki İtalyan· 
lann tecellisidir: kendileri yol ya· 
pal'; fakat yaptıldan yollar bafka· 
lan tarafından kullanılır. 

İngiliz taarruzunun inkiıaf im
kinlan hakkında henüz kati bir 
IÖz söylenemez. Bu taarruzun çok· 
tanıberi haaırlanmıt buhmclujunu, 
fakat J'UD&n hareketiain batlama•• 
üzerine, İngilizler tarafından bu 
devlete vapılmaıı lazlmgelen yar• 
dım dolayıaiyle, biraz geciktitini 
aellhiyetli aiızlardan ötrendik. 
Vaziyet öyle olsa dahi, herhalde 
incilizlerin Yunaniatan.'a yaptıkla
n yardım, ıimali Afrika'daki hare
katm muvaff akiyetini kolaylaflır· 
malı bakımmdan faydalı olmUfhu'. 
Atiklrdır ki Yunan~tan'm muka • 
vemeti incilizlerin ıarki Akdeniz. 
deki stratejik vaziyetlerini takviye 
etmiı ve Libya n .. anavatan ara•m
daki münakaleyi sorlaıtırarak 
Graz:aiani'nin vazifesini de her 
noktadan ıüçlettirmittir. Sonra Yu· 
naaiatan'da belki de hesaba kat· 
ınacbfı çetin bir mücadele ile kartı· 
lamaak mecburiyetinde kalan İtal
ya, fimali Afrika ile metrul olmak 
~· n.kit ve fınat bulamamıfhr. 

ı..m.ı_. tarafmclan bqlanaa 

D •. N. B. tarafından 

u ı: u s 

Yugoslav - Macar 
görüımelerl baıladı 

Elen ileri 
hareketi 

HARBE 
D A 1 R Hari<lye Vekillmlıe 

alf olunan beyanat 
Berlin, 12 a.a. - D.N.B.: 1atanıbul

dan bildiriyor: 

(Bqı ı. inci sayl•tl•) 
Ötleden .oııra Kont Qlaky bqvekll B. 

THvetkovtç'ln, bafvektl muavin! B. K• 
çek'lD \te hariciye ' nazın B. Karkovlç'ID 
slyareUertnı kabul etmtıtlr. 

devam ediyor Seydi- Barrani 

Cümhuriyct Halk Partisi Grupu -
nun evelki gün Ankara'da yaptığı 
bir içtimada, Hariciye Vekili, geçen 
haftanın enternasyonal vaziyeti hak
kında beyanatta bulutuDU,tur. 

Bu slyareUor eanannda Kont Caaky ile 
B. Markovlç UZUD mtıddet konupn111lar -
dır. Bu &kııun, macar hariciye nuırı ve 
retlk&n kontu Caak)' kıral ııarayında ve
rilecek slyatette bulunacaklardır. 

(Bqı 1. iaci ••Tf •tl•) 

mühim bir tepe ywıanlıtar tarafından ı1ea1 ita/yan 
edil.mittir. 

En sfi•ide italyaıı kıtaıan tarafmdan hezı·metı• 
;rapılaıı bazı mukabil hlic:umlar püakilrtW-
müttir. 

Cümhuriyet gazetesine göre, vekil, 
ezcümle, Balkan memleketleri için 
harp dııında kalmak imkinınan git
tikçe daha .ziyade fazlalqtığını .öy
lemiıtir. 

Kacar elçlal, hariciye nazın Kont CU.
ky preflDe bua1l bir ötle slyatetl vermlt
tlr. 

İtalyan hatlarının arkuında tatkmlık f•L" ... L """" 
hillriim silrdüitine dair selen hainler ço- ~aall'l8 laaflQI 
ialmaktadır. Fakat bu haberlerin çoiu e-

Vekil, illveten demi,tir ki: 
"- Almanya, Balkanların süıkilnu

nu bo.zma.kta kendisini menfaattar 
görmemiştir. Filhakika, Almanya'nın 
Balkan memleketleri ile münasebet· 
leri normaldir. Bu mıntakalarda va
myetin karıımasının önüne geçmek 
için her şey yapılacağa benziyor. Ge
ne her ıey gösteriyor ki Sovyetler, 
Balkanlara gittikçe daha ziyade sa
rih au.rette dönmekte olan sükundan 
memniın bulunmaktadır. 

Anadolu Ajaımnın notu : 

Yaptığımız tetkikat, Cümhurlyet 
gazetesi tarafından Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu'nun beyanatı olarak 
hi~ bir şey neşredilmcdiğini göster
mittir. 

İşgal altındaki 

Paris'te hayat 
nasıl geçiyor ? 

(Başı l. inci ••,l•d•) 
rlnf bildiren bazı Yanan tebliğlerini net • 
retmelerine müsaade edilmlltir. 

ingiltere'ye ve General 
de Gaulle'e Rmpafİ 

Ziyafette, Yugoslavya bqvektıl Taevet
kovtç, bqvekll muavin! Maçek, hariciye 
nazın Markovtç de hazır bulunmuılardır. 

Balkaqlardaki siyaıi laaliyet 
Londra, 12 LL - Royter ajansının dip

lomatik muhabiri yazıyor: 
Balkanlarda tekrar bUyOk mikyasta aı

,...ı bir faaliyet başlamııtır. Macar hari
ciye nazırı Kont Csaky'nin Belırat'ı ziya. 
retl, Yugoslavya lle UçlU blok arasında bll
vuıta bir bal teala etmek tstlyen mihve
rin himayesi altında cereyan etmektedir. 
Bununla beraber bu ziyaretten bir dostluk 
ve lyt komıululı: muahedslnden daha mu -
him bir netice alınması ihtimali pek azdır. 
Macartataıı'la mtınaııebetlertn. tytleımeal, 

karıılıkh menfaaUer temin edecektir. 
Bulcarl•tan'a gelince, Sovyetler Btrltlt 

hariciye komiserliği umumi kiti'bi Sobolef 
üç defadan fazla Bulıar kıralı Boris'i ıiya
ret etmlıttr. Bu slyareUer SovyeUer Blr
llttnin Bulgaristan ahvaline söaterdlğl a -
lAkanın delilidir ve bu huauaata aldanmak 
mUmkUn del'lldlr. Bu cörU,melertn, bulcar 
hükümetinin mihver tazyikine kartı takip 
ettlai battı hareket U&erlnde teair yapeca
tı ve TUrklye ne Bulgaristan aruındakt 
mUnaaebeUerde mUtekabll ve daha lyt bit' 
anlayıı meydana gelmealne htamet edece:t 
1Uphest:sdlr. 

Bulgarlatan'ın Ankara elçlal son gfuıler· 
de Bof)'a'ya gelmlttlr. Anlıara'ya a\tdettn
de oolgar elçlalnln TUrk hUlrtlmetlne ba111 
~ldlflerde bulunacatı taıunln edllmekt .. 
dlr. 

sirler tarafmdaıı verilmektedir. İtalyanla
mı heniis hiç bir yerde tutunamadıkları 
anlatılmaktadır. Bunun sebebi de müte
madl mall6biyetlerin kabahatini biribir
leri ilzerine atmak istiyeıı kWıwıdaıılar a
ra11nda ihtilaf çık.mıı olmaıudır. Vaziyet
teki kararsızlık, muharebe devam ederken 
birçok kumandanların deiiıtirilmiı olma
ıu yüzünden daha ziyade artm11tır. 

Kaçaklar lıu'fUna Jiziliyor 
ama .•• 

Esir edrıen subaylar, firar eden bUtün 
askerlerin kurşuna dizilmesi hususunda 
emir verildiiini teyit etmiılerdir. Birçok 
ltalyan esirlerinin Arnavutluk arazisinde 
muharebe etmekte olduklarından haberdar 
olmadıiı anlaşılmııtır. Çtinkli yeni ıelen 

bu askerlere Yunınistan'da harp edecek
leri söylenmişti. 
Uçuı ıartları fena olduiu ve ıiddetll 

yatmurlar Yatdıtı için İtalyan tayyareleri 
yunan ileri hareketini durdurmak husu
sunda pek az ite yaramıtlardır. Bundan 
maada Draç ve Tirana hıYa meydanlarınm 
bombardımanlan sebebiyle buralarda vu
lrua gelen hasarlar da bu barelıcetaiırliti klı
men i•ah etmektedir. Kezalik bir miktar 
ltal:yan tayyaresi, son dakikaya kadar yer
lerinde mıhlanan ve bu suretle yunan ileri 
hareketinin ıüratinl lnrmala çalıtan buı 
mllbim ltalyan lutalarınm iaıeaini temine 
tahsis edllmiıtlr. 

12 Ada laallnmn leci vaziyeti 
Atlna. 12 LL - On tld ada lfler!yle 

mlfS\ll olan )'UD&D komiteel bir bPyanna-
V _J me nqrederek, bu adalarda )'qıyaıı yunan-A vam Aamarasınaa lıl&nD Vui)'eti Uzerlııe cihan efk'\rı wnu

mi)'ullıin uzan dlkkattlıi ~ekr:ıeıd.<.dlr. 

B. Çörçil askeri Komite diyor ki: 
Fransızlar nihayette kalkınacaklarma ve "18 den 60 7qına kadar bUtUn erkekl~r 

bu kallnnmanm da tamamen lnıiliz zafe. • • • h • ltalyıualar tarafından tevkif edllmlJ ve OU· 

Va%1yetı 1%Q ettı kurlara Ytttlmıftır. Bunlar tıwıılmıtı: mah-
rine ballı buhmduiuna kanidirler. Birçok nuni7eUer lı:iDde bırakılıyorlar, ç.ımurla-
fran111lann lnırlHa radyolamu dinledflde- ra yatırılıyorlar. Kendilerine feııa, 0 da 
rlne ..ıı..ı.e vn•·tur. Gen-al '"- Gaulle'e (Baıı z. inci sa7l•d•) 11"1!'"' ,,..ıro ... ..., pek u mlkdarda yiyecek vertlnıektedlr. 

karısı ııe~ hemen umumt sfbidir. Met· marasında beyanatta bulunarak de • Oardlyanlar her gtln bu kampla~;ian ölU 
ropoliten dıvarlarlyle, dıvar illnlarmın il· mittir ki: veya IHU halde bulunan lllADlan laf~ 
zerlerine ıeneralln lımlni taıı1an medbl • "'- Geçen nlı, bk ingili:ı: kolunun tadır. ttal)raıılar blltUn hayvanları ve yt. 
J'eler ,,... • atcı111. B1119Bug ile SeycH-Barrani arasında yecek maddelerin! mlllı&dere etm.ı:erdlr. 

B. Laval'den umumiyetle nefret 9dilmelt sahile varmıı olduklarını, bu hueu.. Tıuaenhlar otlar U.Crtnde yatmata mecbur 
. . ,. 'fa 'fetilratta butunmanuın bildirdi- edilmektedir. 

tedır. Buna mubbıl halk mareıal Petaln ı tim vakit, bunun bütün minaaını A· Şunu bUtUn dUnyaya llln ederiz kl. me-
~ .... 'PJ~····r ......... \'9ıil ........... ._ ..... *'lifıii•, == E7111Jde Parla mmtahaıacla balanm al· tılr. ,,, ı.s.. .. ,.ı11Dıkt _.... bil' dUfm&a gtb'memt ... 
man askerlerinin adedi &oO bini bulmakta Bu kol, Mııır•ı iıtill etmiş olan i-
ldi. Şimdi bu adedin bir mikdar azaldığı talyan ordusu kuvaya külliyeelnin ri· Şarla Alrtlenia laaua lıuuetleri 
zannedilmektedir. Son hSdiıeler flzerine cat edebileceği yolu gayet tabii ola· İtalyanların, Yunani•lan' a lıuvel 
Parlı Universiteai kapatıldıktan sonra u. rak keaınit bulunuyordu. Fakat me- uvlıetmelerine enrel oluyor 
nivenite talebesi olacak yaştaki ıeııçle • sele JU idi.: ıeneral Wileoıı kuvetle· lloakıova; 12. a.a. - SovJet bahriyeal • 
rin Şauelize ve bii,Uk bulvarlarda pımıe- rinin, çölde yaptıkları parlak yüril- aiD utiri ef&&rı olaa (Kıaılyıldıa) paeteli 
leri meııodilmiıtlr. lnırilia tebaaamdaıı olan y\ifle (alkaılar) elde ettikleri bu se· fUlllan )'Umaktadar ı 

virme vuiyeti idame etti.rilcbilec.& 
Jrlmıelerin baaılan kamplarda tecrit edil • midir ve bu suretle atalan ağa her "' Alınu lmmaada heyetinin İnciltere'1i 
miıtlr. Kalanlar da her sUıı mantuamın noktada denis kenarına kadar çelı • lıtill ttmem..ıne baelıca ltbep, lnctlis do
alman makamatma siderek lebatı 'rilcut et· me-k mumldhı olacak mıdır? Seydl- nanlllbuhr. Dala mıabanıbelerlnlıı han 
ınolr mecbarfyetlndedlrler. ,. Barrani ve bu civardaki muhtelif muharebeleri kadar dikkat nuarlarmı cel

Kamplara gönderilen 
ingllU; lıaılınlan 

Nevyorlı:, 12 a.a. - Ro7tcr: Paris'ten 
yeni ıelen bir 70lcumın ifadesine ı6re 15 
blrinclklnunda tahminen tSOO l~lls kadı. 
m Pariı'te toplattınlarak Bnanıon lı:anı. 
prna nakledilmlılerdlr. Bunların arasmda 
84 nırnda ihtiyar bir kadın da \tardır. 

Amerika'dan iıgal 

altındaki yerlere 

yiyecek gidecek mi ? 
Vaıincton. 12 a.a. - Rnaaı tnatliz llfl

lriimetinin, alman i11all altmdatd memle
ketlerin lfvll wliıine malmıa pda mad
delerinin 1erbestçe ıeçebll...U i'ln abla
lcayı kaldırmak hususundaki teklifi re4· 
detmoalne ratuıea, B. Cordell Hull, pze
tecilor konferaıı11t1da Bfrleılk Amerika 
hükümetinin bu mesele ile mCKUl olmak
ta de11'am ettlilnl söylemlı ve allkadarlar
dan birinin Almanya'ya müracaat ederek 
bu itte mezktlr memleketin yardımınm da 
temin edilmesi fikrini ileri sünniiJUir. 

Bunaııla beraber B. HulJ, bu tava11utun 
ne taraftan ıelebileceiinl tasrih etmemlt
tlr. 

müstahliem mevzilerin kıwetli va.zi - betmemiı olmuma ralmen, deııls kuvet • 
yeti buna bUyUk bir mania tetkil e- teri, sittl~e la1ıltaf etmekte olan " harp
der ıibi gözüküyordu. Bununla bera· te bll7ü roller o:rnamata cittikçe menll 
ber Avam Kamar•ı gazetelerden ve bulunan bit ıll• teılı:ll ettiklerini ftıbat 
Kahire"de neırolunen tebliğlemen eylemlılerdlr. 
öğren.mit olacağa üzere Seydi·Barr.,. Şarki Akdeniz'de lncilia hava Jruvetleri 
ni .zaptedilmit ve henüz mukavemtt 
eden bir iki nokta hariç olmak il.zere italyanlarm Yunaniatan'a lcuvet sevketme• 
bütün sahil mıntakası lngiliz ve im- lerine mani olmaktadır. Taranto'da ital7an 
paratorluk kuvotloriııiıı eliııe ıeçmiı donanma11nm bombardıman edilmesi Ye 
bulunmaktadır. (Alkıtlar) Şimdiye lırdonya'dald denls muharebesi de &)'Dl 

kader Morsa - Matruh'a yedi bin e- 1&7eıri 1-ilMlaf eımektedi&'. 
lir getirilmittir. Çevirme hareketin• Bunların hepsinin fevkinde olarak inci· 
de ne kadar ltalyanın yakalandığını Hal~r modern donanmaların uaımı tetlril 
henüz bilmiyoruz. Fakat üç italyan etmekte olan zırhlıları büyük bir muvaf • 
f ırkuının ve aynı zamanda •iy.h fakiyetle mullarebe harici etmel• salıt • 
gömlekli tepklrilllorin bU,_ blr kıı maktadırlar. " 
mının imha ve eair ocliırhlt olmaaa 
miı.tebeat delildir. Kıyntefll amer emniyet altınla 

ltalyanlar ıidJetle talıip Auııa, 12 LL - Atına mllzulndeıa ..,_ 
o1..,..1W im. dttv btıtfhl J'UD&D mUzelerlnde •• u. 

Seydi-Barrani, Mı11r'ı latill eden ctınıle J>elphea mbellnde bulunan eakt Ye 
vo yeni akınlara da haıırlanan ital· kıymeUI eaerlerln lhUmamla ambalAJı ya
yanların bir ileri ilHU oldufuna na• palmJf ve bunlU' yer altında lluarl&na11 
zaran burada muntazam ve fevkalade emin mahallere D&kledllmtıttr. 
harp levuımının ele geçmetıi muh- DelpJaWtekl mefhur Aurt .. he:yJWı ile 
temeldir. Ve gene muhtemeldir ki, OUmp'teld Bel'IM9 be7lceU muhatua alta
önümU.zdeki hafta daha tafsilltlı i- na aluıaıı uerler meyanındadır. 
zahatta bulunabileyim. Arncwutlulrta yunanlılara itimat 

Garbe do&ru dilpamn •.akibi bü. Atlna, 12 LL - Atına Januı btldlrlyOI': 
yük bir •iddetle devam etmektedir. Gazetelerin Yazdıtına söre Gartee'de acı. 
Hava kuvetlerimi.z bombardıman edi· lan P<>Stane taaarrut aandıtuıın tıe bql .. 
yor, donanma ricatte olan düpnana dalı ilk son aarfuıda anıavuuann yatır• 

lanbulun bir ıünlük ihracatı açık bulunan baJlıc:a yok obüsler dıklan para 7&l"UD mil7on drahmiyi bul • 
yatdmyor. llJıı: çevirme hareketinde mu,tur. 

İstanbul. 12 (Telefonla) - Buda İs
tanbul limannıdan 530 bin liralık ihracat 
1apılmııtır. 

latanbulda ekmek fiyatı 

yakalananlardan bqka pek çok mik· Yanan e•ltama yülıaeliyor 
tarda eıfr alınmakta oldnfu bildi· Londra; 12. a.L - Beynelmilel vaziyeti 
rilmektedir. ıöıterir en ba11as barometre otu para pi· 

Bu be.re.k&tın tUmulUnil tayin et· yaısm •e bom, Ymıanlılarm tırsinlne par• 
mek için henils biru erken iH de ta bir ıarette yardım ettikleri Alrdeıılır 

tataııtıul, 12 (Telefonla) - Yarından bunun bir safer tetkil ettiii muıhak- YUi79thıla namı kavetleadiilııl aaatenııek 
itibaren ekmek fiyatı H,6 kurufblr. kaktır. (Alkıflar) ve Afrika harp tedir. Ya.de 15 falall Yanan baaine bono • 

ba harekltm naaıl bir netice ...... 
celi malmn delildir. Fakat ıimdi
den kati olarak fU IÖ,.lenebilir ld, 
Muır'm ve Süven'in garp yoliyle 
fethi ve istilası teıebbüaü suya diif
mü,ıilr. lngiliz imparatorlutunun 
dinaa.tı olan Britanya adalarmm i• 
tilası tetebbiiaü neticesiz kaldıktan 
sonra impM'atorlufun can daman 
olan Süveyt üzerine yapılan tefelıı
büaün aıaya dGtmeai, mücadelenin 
ilı:ıincl m6him hidi...W t.,Ir.il et
mektedir. 

A. Ş. BSMBlt 

sahnesinde birinci derecede ebemi • 
yeti haladir. Bu fevkallde muğlak lan 1 liradan ıs,s liran pkm11tır. Anırlo 
buekltın pllnlarını tanzim eden ge- Perslaıı Oil ılrltethıln 111 .. senetleri :rtlk
neral Wawell'e. general Wilaon'a ve aelmfıtlr. 
genelkurmay tubaylarına, bu pllnla· Evenlnc Standard psetnlnde llı:tlaatcı 
ran tatbikinde parlak muvaffaklyet· B. Alotander, bil ,.Ulı:aehnelerln Alrdeııı .. 
ler, metanet ve ciiret gBateren, saferi de lncillır mtlnakalltmm, yalnıa 10n m11Vaf 
temin eden kıtaata bllyUk bir ıeref fa~i1etlor •Yetinde detll, bpaa:ya ile son 
verecek mahiyettedir. (Alkıılar). umanda ;rapılan anlaflll& dolaJ'lsiyle de 

Hidisenin ehemlyetl mUtalea olu- emniyet kesbetmlt oldutuna yazmaktadır. 
nurken tunu gö.:ı: 6nUnde tutmak ıa. 
.11mcbr ki. bundan daha üç. dört ay 
evet, Mısar'ı miidaf aa hueu•unda:ki 
endlıelorimi.:ı: hAd bir devrede bulu
nuyordu. Bu endlıeler timdi atı ol· 
mutp. llı8ır'a yedi• prantl •• 

• 

Masar'ın her ıeye kartı milewir bir 
tanda muhafaza edllecefl teahlıllt
lerl her bHnndan yerine getirmlftir. 
(flddetH " llnıldi aUatlar). 

• J talyanlar Afrika'da, M111r'a 
doiru tahayyül ettikleri 

ilerlemede bir çekirae taktiii 
kullanmıılardı. Evela huduttan 
ileri doğru aekmiıler, Sollum'u 
almıılar, burada bir miiddet mo
la verdikten soma ikinci defa .. 
kerek Seydi-Barrani'yi ellerine 
geçinnitlerdi. Zaten İtalyanlar 
için baracla bundan batka türlü 
de hareket etmeie imkan yoktu. 
Çünkü çölde ilerlemek bir ıey 
ifade etmezdi. Asıl geri ile mu
vasalayı temin etmek lazımdı. 
Bunun için de yol yapmak, kuyu 
kazmak, ve adamakıllı yerletmek 
icahediyordu. Çünkü ileriai çöl
dü. Ve çölde ilerliyebilmek için, 
cesaret kadar su, yiyecek, malze
me ve batta motörlü vasıtaların 
kayiıinden tutunuz da en uf ak 
yedek akaamma varmcıya kadar 
her ıey lazımdır. itte bunun için 
İtalyanların neden taarnularmı 
ileri doğru Mvketmedikleri hak· 
kında varit olabilecek bir suale 
Stefani ajanaı 21 ikincitetrin ta· 
rihindeki bir tebliğde aıaiı ya
kan bütün bu hazırlıklardan 'balı· 
aediyor; ve ilerlemenin anak 
bunlar itmam edildikt• IO'llra 
yap&lacaimı bildiriyordu. Çekir
genin üçüncü merhaleai Mena • 
Matrah idi. 

İJıüncü merhalede 

Fakat türkçede bir darbime
sel vardır. Bir •çranm çe

kirge, iki sıçranm çekb-ıe.- d_.. 
ler •.• ltte İtalyanlar da üçüncü 
sıçramaia tam hazırlandıkları 
zaman yakayı ele vermitler ve 
bir iki gün içinde ~iit.hit bir he
zimete uir....,ıardır. Bu hezime
te dair timdilik tam defiJM de ol
dukça aeniı malUnıata Nıhl»b. 
İngiliz Baıvekili Çörçil'in dün A· 
vam Kamarasmda verdifi beya· 
nata nazaran 20 binden farla 1-
talyan Se7di-Barrani'de esir da,. 
..._.. YıfmJa ..ıaeme, ,,. mfl. 
hıfmmat elde edilmittlr. Bunların 
tadadına devam edilmektedir. 
Ve kolay kolay aaymakla bitece
ii de aamlmamaktad... Oç ital
yan fırkaaı inhizam halindedir. 
Bunlarm arasında bir miktar da 
siyah gömlekli vardır. İtalyan he-
zimeti hakkında daha etraflı ma· 
liimata inmar edilmektedir. Ge
ri kalan italyanlar da evelce İa· 
~ için kurduklan yoldan perİfan 
bar halde kaçmak çarelerini ara
maktadırlar. Çünkü ha yollar da 
lnısiliz tanareleri tarafmd&Ja 
bombardıman edilmektedir. 

Seydl - Banınl 

F illıalüka inailizler Se;rdi • 
Battani'yi banclan takribela 

ÜÇ ay ev.ı tahli,e •lmitler, ve o 
zaman buraamm mühim bir mev
ki olmadığım, ud mWafaa t ... 
lrilkaua Mersa • Matrub'ta bu
lundutanu söylemiılerdi. Belki 
italyaalar, o zaman ehemiyetli 
olmıyan bu kaaabanm ıimdi ingi
lizleria eline geçince neden bir· 
denblN mühimleıtilhd 10rabi· 
lirler. Fakat 18 eylülde ele ilal
yaalar IRırasmı itcal ettikleri U• 

rada ~i-BarraDi'ain büyük bir 
elıMDlyeti haiz olduiunu, inıiliz· 
Jerln bunu mahaua küçflmıaecl•· 
leriai icldia etmitlercll. Hakikat 
ıudur ki, İtalyanlar, buruma al
diktan sonra geniı tahkimat yap· 
mqlar, kuabayı tam bir hareket 
iia.ü haline getirmek için hiç bir 
cayreti eairgememiflerdir. Nite
kim 21 ilrinciteırin tarihli Stefa
ai ajanaa tebliği de bunu i.pat 
eder. Fakat hidiM bir tepeain 
üzerinde ki.in olan bu küçük ka-
sa.banın bizatihi mühim olmum
da deiildıir. Hadise İtalyanların 
burada inhizama uiramaamda 
ve üç fırkalarmm tamamen peri· 
fail edilmeaindedir. Harpte töh
ret yapan meYidler, bunu ancak 
içlerinde cereyan eden muhare
belere med:yundurlar. 

Ceplle kahnadı 

M alıtelif tiWitler, timdi kal· 
yanlann ıeriye cloina İDhi• 

aam halinde kapne.kta olclulda
nm lıııildirmekteclir. Ortada cep
he eli,,. bir feY kalmaımfbr. Za· 
ten çölde cephe, ve ltat aramak 
da be,ı'hudedir. Bmal""'a bir ta. 
ima .U.alar, ve bu vahalara ya
lma mitralyöz yuvaları Yardır, İf
te o kadar. Eter bir cephe meY• 
catu, ba cephe, ingilizlerin Mer
•-Matrah limanmclan 118 ktJo. 
...tNı..,taliweftlaamka-

-··-
Vaşington'daki lngiliz 

Büyük elçisi Lord 
Lothian vefat etti 

Vaıinıton, 12 a.a. - tnıiletere'nin it,. 
merika Birleşik de•letleri nezdindeki bfi. 
yük elçisi Lord Lothian olmüştur. 

Lord Lothian, mahalli aat 3 de, Gre
envvidı aaatiyle saat 1 de büyük elçilik 
binasında vefat etmiı ve vefah reamt A
merikan makamatı tarafındın bildirilmit
tir. 

Lord Lothian'm haıtalandıit dün bildl
r~miıti. Lord Lothiın, bir ziyafet dola· 
yısiyle Baltimore'u ziyaret için yaptıp 

vldi ıeri almak meoburlyetinde kalmıt 
ve kendisinin hazır 'bulunmadılı dun ak
ıamki ziyafette nutku, kendi adına büyiık 
elçillı miisteşarı tarafmct.n okunmuştur. 

Amerika Birletik devletleri hariciye n~ 
zareti, hıcilyiz büyük elçiliiinin aıaiı
dakl beyanatını neıretmlıtir: 

"lnıiliz büyük elçlliti, Marquic de Lot
hian'rn bu sabah erken vefat ettilini bil
dirmekle miite-ellimdir. Lord Lotlıian, pa. 
zar ıecesi hastalanmııtı. Hastanın \taziye
ti pazartesi ve sah rflnleri iyileşmiı iH 
de hastalık dün cece nllksetmlıtir. Ölii
mün sebebi, Uremidlr . ., 

Amerika Atlantik 

denizinde müdafaa 
vasıtaları artıyor 

Vqin.gtıon, 12 a.a. - Biı'letik Ame
I"Mra devletleri Atlant~eki müdafaa 
vuıtalarını takviye etlnekUdir. Bu 
mwatla düıman denisu.tii harp ge
milerini Avrupa'ya dofru yarı yola 
kadar takibe muktedir tayyareler i
mal edilmektedir. Bu tayyareler bil· 
yUk bir m~fe iiurinde devriye uçu
ıu yaparak, d\iıman ıemi•i görünce 
telsizle alirm ltaretl verebilecek bir 
tekilde yapılmaktadır. 

Bu tayyarelerin büyük bir miktar
da yapıldıfı .zannedilmektedir. 

dar inen yoldur. Çünıldi bu kum 
denizinde ancak bu ,al izeriDcle 
birkaç vahaya ve bil1kaç kuyuya 
teaadüf etmek kabildir. Bundan 
öteei alaıbildiiine kızsm bir kum 
umman.dır. Ne yol n.rclır ve ne 
ele deve izi! Rüaıiriar .Jr.ı.. 
leri oradan ora;ra nakletmekte
dir. Buna raimea iıt.ıiliderin mo
tönü Janetlm •• çöl araamda 
biribirleriyle irtibatı mmaaf aza 
ederek ilerlemep l»aflamqlardır. 
Sahil llllllltakuma ıeliace, bu ... 
tarlan ~aaclıimma iae kadar bel· 
ki, Sollum diilmiit ve insilialer 
deaia kvvetl..min tıDp aletleri 
himaye.inde sa.bilcle ilerlemeje 
battamıtlarclsr. 

• 
( talyanlar neden bu kadar 

cafil avlaacblar? Halbulıd 

lnıilizl• baracla hanbıte ~ 
ceklerini müteaddit defalw ~ 
ma etmitlercli. Hatta birçok ask .. 
rl mÜf&hitl•" ariin.adıider ia
gilizlerin yunan ilerleyiıiyie ma
vui olarak pek 1aluncla Li:l7a
da ltarekete ıeçeceliai tahmin 
eylemiılerdi. M•mn, Lkeacleri-
1'9 bambarclımanmı ltalya na• 
elinde ficlıdetl• prolelıto ....... 
.. .... _ - , ... bit delili •)'lia
bilircli. F-kat iqilizler de it.ıyaa
larm ...... dddarı lair' plu tertip 
ederek cenuptan timale doinı .. 
km yapmıflar ve S.ydi-Barrani• 
nin önünü kemıitlerclir. Ba h .. 
inıiliz hareketinin k1l'Nt .,. 
kudretini, hem de ltalyanl ..... 
.. kadar ihtimalleri ............ 
diklerini cöaterir. Ayrıca Arna· 
vuthaktaki hnimet dola111iyle 
'kuvei maln~in tak kadı oı. 
maaı da bunda IDÜlaim lair imil 
ollllllflur. Bundan aoara italyan
larm Ubya'cla bellerini doirulta
caıldan pek talımln eclil--. 
Çünkü her f9'1 lair tarafa hıra· 
kılıa hile, kaJIMtılikılm ba ka· 
dar aakel' ve mal•.....,1 ,,...leri
ne koJmak imkUıına mal• de
iildirlel'. 

Nelke 

A lkeri mün.wdtl..ın kanaati o 
merkezdecliı' ki, itaba, Lib

~a ve Trablua'taki kuvetleri.ü ha· 
riçten bir yardım olmadaıı ancak 
altı ay muhafaza edebil.il'. Ban· 
dan sonra lturau m6him bir u
kınt11a mUın kalacakbr. Halb• 
ki, italyan Afrikumm aylardan· 
beri anavatuala muvaaalau keail
miı gibidir. Buraya ne aaldeclilil'
.., kaçamak getirilmektedir. Bir 
hamlede ka,taediln ba kadar İDo 
sanı ve bu kadar malzem.yi der· 
hal yerine kOJ'ID&nm iınkim yok
tur. Zaten olaa bile, inlıizam U• 
llnde bir orclayu be.Jemefe ff 

onu 1eniclen tetkili.th•bnnaia 
vakit kalmamıp. İtalya'ma bu
rada karpl&f&caiı aorlaklar, ce
nupta bulunan ve hür framız k• 
vetleriain Çat bölreeinden hücu· 
mana ujrıyan birinci orclalarmm 
harekltma da tuir .ıecektir. 
Velhud bu teür, dalsalar halin· · 
de hem fimale, hem cenuba, hem 
tarka, hem ıarbe akaeclecek, ki
mi yerde krediyi bozacak, kimi 
tarafta, ikbaadi miifküller vücu
da cetirecektir. Fakat inanlar a· 
raamda da - mühimi fÜplıeaia 
aiyasi zorluklar olacaktır. 

lliinda f'ü FE.NIK. 



SPOR 
lik maçlar.na pazar 
günü devam olunacak 

Tunca Merıc 

nehirlerinin suları 

ve 

inmeğe baıladı 
Bölge Futbol Ajanlığından : 

( Bııı 1 inci Hylıdı ) 
Ltk maçlarına mevcut fikstüre tevfl· mektedir. Edirne - latanbul 

kan 16.12.94.0 pazar gUnü devam olunacak· 
arası 

tren münakalatı fezeyan yüzünden 
demiryollarmda hu.aıule gelen an
zadan dolayı lnkttaa uğramıştır. 

tır. 

ı - On dokuz mayıs stadyomunda ya· 
pılacak maçlar cunlardır: 

Galatasaray mUtekaltlert • Ankara tı

nlsçllert. Saat: 10,30 (Bu müsabaka Y1r • 
rnlıer daldkalık lld devre üzerine yapıla -
cak ve hakem Ömer tlrel tarafından idare 
edilecektir. Yan hakemlerini hakem seçe
cektir.) 

H. O. İ. yurdu - Gençler Birliği. Saat 
11,30. Hakem: Ferih Esin. Yan hakemle
ri: Muzaffer Ertuğ, Necdet Özgtlç. 

2 - Ankara Gücü ısahasında yapılacak 
maçlar qağıya yazılmııtır: 

Ankara GUcü • Galatasaray, saat: 13,45 
hakem: All tllgezen, yan hakemleri: Na. 
dlr Çilesiz, Re!lk GUven. Blrllkspor • De. 
mlrspor. Saat 15,80. Hakem: Necdet öz -
gilç. Yan hakemleri: Ferih Esin, CelM Os
kay. 

8 - İld hafta üst üste llk maçlarına gel
mlyen Dlnçspor kulUbU llkten çıkıırılmıo· 
tır. İ§bu kulilbe karıı alınmıo olan her tUr
Jü neticeler takımların llktekl dereceleri· 
nln tesbltlnde eııa.a olmıyacaktır. 

4 - Bölge b8"kanhğı ceza tallmatname
alnJn 27 inci maddesinin 8 UncU fıkraııı 

mucibince halı: olduğU aalalıiyetle ve meı:
ktlr talimatnamenin 18 Uncu mnddeslne 
tevfikan geçen hafta yapılan Ankara CU· 
cü - Demlrıpor maçında. karııı taraf oyun
culanndan birine karoı aporculuğa yakıt• 
mıyaca.k hareketi görillen ve hakkında ha
kemin verdiği oyundan ihraç kararını ltl • 
razla karDıhyan Demlrspordan Orhan Can
bulanın 9.12.940 tarihinden itibaren yirmi 
gUn müddetle müsabakadan meni ııuretlyle 
teeı:lyuinl muvafık görmUııtUr. 

Okulların 1941 yıl. 

spor faaliyeti başlıyor 

Ankara Okul Spor 
Küme BClfkanlığından : -

Yurtları 

l - Okul spor yurtları 9(0 - 41 yılı faa-
liyetlerine lS.12.94.0 pazar gUnU ıaat 9 da 
on dokuz mayıs stadyomunda meraelmle 
bROlanacaktır. Bu merulme AtatUrk llae
sl, Gazi lisesi, Ticaret 118eııl, Maarif cemi· 
yeti lisesi, Pollı kollejl, Sanat okulu, İn· 
oaat usta okulu atletleriyle AtatUrk lisesi 
ve Gazı llııeıl futbolcuları taUrAk edecek -
lerdlr. 

2 - Saat 9,115 te yarı~ar ıaatllk iki 
devre Uzerlne AtatUrk lisesi ile Gazl llseıi 
futbol takımları arasında oehrlmlzde intl
ıar etmekte olan '"Ankarupor., gazetcııl
nln koyduğU kupa maçı yapılacaktır. Bu 
maçın hakemi Muzaffer Ertuğ, yan ha
kemleri Necdet ÖzgUç ve CelAJ Oskay'dır. 

Avrupa trenleri Karaağaç'• kadar 
gelmekte ve oradan dönmektedir. 
Istanbul • Edirne münakalatı da 
Uzunköprü'de nihayet bulmakta
dır. 

Elektrik fabrikası halen sular 
altındadır. Yağmur aktam kesilmiş 
ve hava açınıttır. 

Bir çok evler çöktü 
Edirne, 12 (Hususi) - Şehirde bugün 

de birçok evler çökmÜ$tlir. Yağmur tek
rar başlamıetrr. Köylerdeki kayıklar top. 
la.ttırılarak Edirne • Yıldırım arasındaki 
nakliyata tahsis olunmuştur. Meriç köp. 
rllsü ile Bosnaköy arasındaki bahçelerin 
damlarından 15 kioi kurtarılmıştır. Yıldı
rım yolu henliz kapalıdır. Bu mahalleye 
bu ıabahtanberi Gazi Mihal'den kayıklarla 
ekmek gönderilmektedir. D<>mbazlar şe
hir içinde ve Tunca lizerinde mühim hiz
metler rörüyorlar. 

Boınaköyde vaziyet 
Bo!na köylüleri Bilyük cadde üzerine 

toplanmıştır. Arda yatağından gelen ıular· 
köyli basmış ve dün bu köyde dört beş ev 
su altında iken bugün 20 ev yıkılmıştır. 
Sular azalmadığı takdirde yıkıntıların de
nm edeceti anlaşılmaktadır. Bugün kö
ye kayıklarla acele olarak ekmek, iki dom. 
baz ve bir de aıhiye ekibi cönderllmiştir. 

Felaketzedelere yardım batladı 
Fell.ketzedelerden 425 kişiye bugün ek

mek ve 11cak yemek verilmiştir. Umumi 
mllfettiş ceneral Klıım Dirik bugün de 
allkah idare lmirlerlyle temaa ederek di
rektifler vermiştir. Ayrıca viliyet maka
mında vali, emniyet miidilrii, belediye rei
ıi, su baş mlihendiıl ve jandarma komuta
nı bir toplantı yaparak bu vaziyet karşı

ımda yeni tedbirler almış ve bu arada ıs 
kayıkla birkaç ıandalrn burada ve lstan
bul'da yaptınlmaaını kararlaştırmış ve iş 

kayıkçı uıtalarına verilmlıtir. 

KIZILAY'ın yardımı 
Kızılay cemiyeti umum! merkezinden 

blldirildiflne c6re, Edimede ıu baskınına 
uğrıyan vatand~lanmızın len thtlyaçlan
n.a aarfedilmek üzere Edime luıılay mer
kezi emrine telgrafla iki bin lira rönderil
mistlr. (a.a.) 

Ceyhan nehri de tattı 
Adana, (Husud) - Ceyhan nehri Uç 

metre kadar ltab•rmıt ve Mialı bölsesin.
de bir kısım araziyi ıular istill etmiısede 
aon alınan maJQmata g!!re 8Ular Jnmefe 
baılamııtır. Zarar pek cüzidir. 

Mısır'daki 

darbeler 
ve akisleri 

( Başı 1 inci aaylada ) 
tahminler yürütülmesine müsaittir. 

Dikkat edilecek diğer nokta, ao· 
nuna kadar bir zafer harbi az.mi• 
nin İngiliz ordusuna ve halkma ta
mamen hiıkim olmasıdır. Manevi 
cephede, hiç bir zif gediği yoktur. 
Devam edecek bir harbin bütün a· 
ğır fedakarlıklarmı kabul etmeği, 
herhangi sakat bir ıulhun hemen 
ar.kasından geleceğine §Üphe olmı· 
yan yeni tecavüzlerj tefvik etmeğe 
tercih eden zihniyet, imparatorlu· 
ğun mesul, gayrimesul bütün unsur 
ve mÜe55eselerinde göze çarpıyor. 

Hadiselerin Afrika'da İngilizler 
lehine inkişafı, Akdeniz, Y akm ve 
Orta-ıark alemi için ne kadar mü
him olduğu söz götürmez. İspanya· 
da müdahalesizlik siyasetinin ta· 
raftarlan, daha timdiden, geniş bir 
nefes almışlardır. Mısır'da ve diğer 
Orta ve Yakın-şark memleket
lerinin bazı muhitlerini sarsan en· 
dişe ve tereddüt zail olacaktır. Hür 
Fransa, Afrika'da daha esaslı bir 
kudret kazanacaktır. 

Halbuki hesap ne kadar başka 
idi. İtalyanlar, timdi, Selanik'te 
olacaklar, İngiltere'yi tarki Akde· 
niz'de, yunan ve ada üslerini zin
cirleme tazyık altına alacaklar, 
Libya ordularını Süveyt'e doğru 
yürüteceklerdi. Harbin nihai neti
cesi Üzerinde tesiri kati olmasa bi
le, plan, vaziyeti aon derece müş
külleştirecek mahiyette idi. Meka
nizmanın bu kadar aüratle aksama
lar vermesine sebep olan zif nok
talannın, nasıl olup da sıkı bir mu· 
ayeneden geçirilmemiı olmasına 
şaşmamak imkansızdır. Böyle ku -
surlar çürümüş ihtiyar demokrasi
lerin tabii vasıfları addedilmekte 
ve otoriter rejimlerde tesadüf edil
mesine imkan olmadığı iddia edil· 
melde idi. Meselenin bir rejim da
vası olmadığı meydana çıkıyor. De
mokrasilerin hatalara sürüklenme· 
ğe müsait zafları yanında, bir defa 
farkedildikten sonra, hafaların el· 
birliği ile ve süratle tamirine müsi.it 
kuvet teminatları vardır. İngiltere, 
tedavi edilecek bir takım illetleri 
olsa bile, hüriyet ve murakabe re
jimlerinin ifliisa mahkUnı olmadık· 
larını, ve icabettiği zaman, milli 
kudrete daha fUurlu bir hamle 
ve fevk vermek kabiliyetinde oldu
ğunu ispat etmi§tİr. 

Falih Rıfkı ATAY 

Meyve fidanlarının 
tevziine başlan~yor 3 - Saat 9,80 da atletler arasında 1500 

metre Oı:erlnden bir ko§U yapılacaktır. Ta
kımların muayyen saatte sahada bulundu
nılmalan tebliğ olunur. 

Mahkemeye verilen muhtekirler Ziraat VekAletl asma ve meyva fldan-

Erzurum kayak kursu 

faaliyetine başladı 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü· 

ğü tarafından Erzurumda açılacağını 
haber verdiğimiz kayak kursu bu ayın 
birinci gününden itibaren çalışmala • 
rına başlamıştır. Mahallinden alaka • 
lılara gelen ınaltımata nazaran, ilk 
dersi muallimlerden Mehmet Meh -
metçik Erzurum halkevinde vermiJ -
tir. Kursa 15 öğretmen namzedi ile 

İıtanbul, 12 (Telefonla) _ Fiyat mu- lıklannda yetiştirilen qıh ve qııız mey
rakabe komisyonu buriln oı:ı ihtiki.r IU!i· va fldanlan lle a.sma çubuklarını mevısim 
!usunu mahkemeyı vermi:ıtlr. dolayıslyle halka tevzle karar vermlttlr. 

Tevzlata pek yakında ba,lanacak ve bahçe 

Kahve getiriliyor 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Kahve bir
liği bir buçuk ay ıonra İltanbul limanında 
teslim edilmek üıo:ere bilyilk bir parti kah
ve için iki Brezilyalı ısirketle mutabık 

kalmııtır. 

Yozgat ve Kayaerlden birer sporcu, 
4 muallim iştirak etmişlerdir. Kurı • 
tan yetişenler, bölgelerinde fahrt ka
yak rehberi vazifesini göreceklerdir. 

kurmıık tstlyen halkımıı:a Veklletın g!lı -
terdlıtt teknik teraıt dalreıtnde dikmek ve 
yetiştirmek oartlyle meccanen verilecek • 
tir. 

Adana halkevi mecmuası 
Genel Sekreterlikçe takdir edildi 

Adana (Husus!) - Adana Halkevlnln 
çıkarmakta olduğu "GörU§ler., mecmuası 
her bakımdan gUzel olmam dolayıelyle Par
ti Genel Sekreterliğince taltif edllmlı ve 
Partinin bu mecmuaya nakdi yardımı ka • 
rarlqmıotır. 

( A 1 LE SIGINAKLARI l ( __ R_A_D _v o_) 
Yandaki resim· 

de ne§eli bir ço
cuk kafilesi görü
yorsunuz. Biraz 
dikkatli bakınca 
Ander&<>n sığına· 
ğını da ke§fet • 
melde güçlük çek 
miyeceksiniz. Bu 
kafileyi ölümden 
koruyan bu aiper, 
küçük san saçlı 
yavrunun arkasın 
daki tümsekten 
batka bir yer de
ğildir. Sığınağın 
kapısı da, bi,raz 
beride ayrıca gö
rülmekted ir. Bu ı,, 
resmi iktibas etti· 
ğimiz İngiliz mec 
muası, resim altı 
olarak §Unları ya· 
zıyor: 

"Dr. Göbels'in 
tahayyül& t ı n a 
rağmen mağnevi
yatı sarsılmıyan 
Londralılar. Şi-
malde bir aile 
tayyare hücumurı 
dan sonra sığınak 
larının yanı ba
tında oturuyor
lar." 

! 
........... : ......................................... , 

BiBLiYOGRAFYA 
....................................................... 
Daktilografi dersleri 
Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi neş.. 

riyatından Doktilo muallimi Hamit Ören
in eseridir. Müellif bundan evci de bu va
dide bir eser neşretmişti. Eserde yazı ma
kinelerinin tarihçesi, muhtelif makincle • 
rin istimal tarzı, hesap, muhasebe ve tek
ıir makineleri hakkında malUmat - Dakti
loda tezyinat yapılması, başlık ve çerçeve 
.•.. Kitapta bilhassa mektup ısekilleri ma
kine harfleriyle dizdirilmiştir; daktilola
rın en fazla zorluk çektikleri muhtelif 
mesleklere ait mektupların tanzimi, istif
leri, örneklerle gösterilmiştir. 

Eser yeniden mesleğe intisap edecek • 
ler kadar halen daktiloda çalıııanlar için 
de iyi bir rehberdir. 

Fiyatı 125 kuruş, her kitapçıda bulu -
nur. 

Bir kamyon kazası 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Çakmakçı
lar yokuşunu bir kamyon çıkamamış geri 
geri gitmiş iki kişi altında kalmış ve 62 
yaşında Ohan is ölmiiş, Nevzat .agır yara
lanmıştır. Yapılan muayene netice inde 
makinenin pek harap bir halde olduğu gö
rülerek ıoför tevkif edilmiştir. 

Cümhuriyet'in ne~riyat müdürü 
mahkum oldu 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Konyalı İb· 
rahim H&kkı'nın cevabını aynı ıUtundn 

ve aynı punto harfle neşretmedl#fnden do· 
layı Ctlmhutlyet neorlyat mlldlirU Hikmet 
Münif altı ay hapse mabktlm oldu. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yurddaşl 

Altın rüyasından acı suret· 
te uyanacaksın. 

Altın fiyatları dü§Ünce, ba-

Çocuk Esirgeme 

Kurumunun teşekkürü 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarafından çok çocuklu aile
lerle mekteplerdeki zayıf çocuklara 
her. gün :verilı:~1Ckte olan sıcak yemek 
verılmesıne bır yardım olmak üzere 
ismini bildirmek istemiyen sayın bir 
Bayan tarafından Kurumumuza elli 
lira teberru edilmiştir. Yurt ve eviat 
sevgi ve muhabbetiyle ilgili yüksek 
duygularına Çocuk Esirgeme Kuru
mu aleni ~ükranlarını sunar. 

Türk İktısat Cemiyeti 

konferansları 
Türk iktısat Cemiyetinin konfe

rans serisinden 20 incisi yarın saat 
21 de C. H. P. Yenişehir binasında 
Ticaret Vekaleti konjonktUr ve neş
riyat müdürü Şefik Bilkur tarafın· 
dan verilecektir. Konferansın mev
zuu şudur: 

1 - Konjonktür tetkik müessese
leri ve bunların gördüğü işler, 

2 - Ticaret Vekaleti konjonktür 
dairesinin bugUne kadar yaptığı iş· 
ler: 

a) Türkiye milli geliri, 
b) Türk çiftçisinin istihsal ve ge

çinme vaziyeti hakkındaki anket, 
c) Ankara küçük memurları ve İs

tanbµl i~ileri aile bütçesi anketi, 
e) Konjonktür bülteni. 
Mezkur etüt, anket ve neşriyatın 

hazırlanmasında takip edilen usuller
den ve yapılan müşahedelerden bah
sedilecektir. 

3 - Ticaret Vekaleti Konjonktür 
dairesinde yapılmakta olan yeni e
tütler. 

Adana köy okulları 

TURKlYE 
(Radyo Difüzyon Postaları) 

TÜRKİYE ANKA 
Radyosu Radyoııa 

- Dıılga Uzunluğu -
1648 m. 182 Kcı./120 Kw. 
31.7 ın. 9465 Kcı;./ 20 Kw. T. A. P. 

19.47 m. 15195 Kcı./ 20 Kw. T. A. Q. 

C U M A : 13. XII. 1940 

8.00 Program ve memleket Hat ayarı. 
8.03 Müzik : Hafif Program (Pl.), 
8.15 Ajans Haberleri, 
8.30 Müzik programının devamı (Pl.)ı 
8.45/9.00 Ev kadını • Yemek listesi, 

12.30 Program ve memleket ıaat ayarı, 
12.33 Müzik : Şarkılar, 
12.SO A.jans Haberleri, 
13.0S Müzik : Zeybek ve oyun havaları, 
13.20/14.00 Müzile: Karışık program (Pi.), 
18.00 Program ve memleket saat ayan, 
18.03 Müıik : Radyo "Svıng., kuartet! 

(l. Öıgür ve At~ Böcekleri), 
18.30 Miizik : Şarttı ve türküler, 
19.00 Müzik : Fasıl Heyeti, 
19.30 Memleket &ant ayarı ve Ajans Ha, 

beri eri. 
19.45 Miizik : Seçilmiş prkılar, 
20.15 Radyo Gazetesi, 
20.45 Temsil, 

Konuşma : (Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu adına), 
Müzik : Radyo Salon Orkestra11 
(Violonist Necip Aşkın idaresinde), 
1- Heinz Link : Entermezzo, 
2- Karı Komzak : Viyana hayatı, 
3- Mozart : Don Juan (Uvertür), 
4- Jos. Lanner : Saray balosu dan
sı (Vals), 
.>- Saint • Saens : Ak$am tahay .. 
yiıliitı, 

6- Vittorio Giuliani : A te Sola 
(Güneşe), 

22.30 Memleket saat ayarı ve Ajans Ha. 
berleri: Ziraat, Esh&m • Tahvilat. 
Kambiyo • Nukut Borsası (Fiyat). 
Muzik : Radyo Salon Orkestrası Z2.4S 

Programının devamı, 

23.00 Muzik : Dans müziği (Pl.), 
23.25/23.30 Yarınki program ve kapanıt. 

Aranıyor 

BUGON 

ULUS Sinemasında r 
2 Film birden 

1 - Sevdalılar cenneti 
Honululu adasının mavi gökleri 

ve yeşil ormanları içinde geçen 
büyük aşk romanı 

Ba§ Rollerde ı 

Danielle Parola - Jean Murat 

Süvariler ıeyfant 

Dix Foran 
Ayrıca: HARP JURNALi 

Seanslar: 14.30 • 17 .30 - 21 de 
SEVDALILAR CENNETİ 

tını taştan tafa vuracaksın. Adana, (Hususi) - Sotulu, Boynuyo. 
HS - ve 19 da 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma tun ve Bcycell ilk okul1ıırı da inşa edilmiş 

K ve derslere ba,,lanmıııtır. Bu sene Adnna- SUV ARILER ŞEYTANI 
Telefon : 6294 _,, 

urumu . 
nın aekeen kadar köyü okula kavu&ımuı 

11111111 •• 111 •• 11 ••• 11 •• 1. 1. 111. il ••• 1111 • ı b .. ulunuyor. 

Profesör yüksek sesle sordu 

- Sonra ? 
- Bu kibar, bu zarif muhiti mevcudiyetimle daha 

fazla rahatsız etmek istemiyorum. 
Profesör, asabi bir kahkaha attı. Eliyle Gizella'yı 

işaret ederek : 

- Bir de ihtilalci olduğunu inkar ediyor, dedi. 

Arına, sakin fakat meraklı bir sesle sordu ı 

- Neden bahsediyordunuz ? 

görüşsen ve §ikAyetinden vaz geçmesi için yalvarsan, 
hiç de fena olmıyacak zannederim. Bu adamın hali 
bana biraz garip göründü. Vilmoş'tan ziyade sana öf
keleniyor. Evet, evet, niçin hayret ediyorsun ? Bilhas
sa sana kızıyor. Sen, bu işde hiç bir suçu olmadan fe· 
lakete uğramıJ bir tavur takınıyoraun. Kendine fe -
dakar bir insan süsü veriyorsun. Nitekim Karol Rav· 
berg de bundan bahsediyor. Senin için, büyük emeller 
peşinden koşan, mağrur ve kendini beğenmiş bir ka -
dın diyor. Sana bir lakırdı söyler söylemez hemen 
matbaayı terketmişsin. Hiç devir filan da vermemiJ ve 
bir daha da uğramamışsın. Bunlar doğru mu ? 

Yazan : MIHALY FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHlR TôRUMKUNEY. 
- Bırak canım, öğrenmiye, anlamı ya değmez! Hoı 

geldin. Nasılsın ? -164-

Gizella, cevap vermedi. 

- O halde ne diye hayret ediyorsun? Yavrum, fU
na inan ki; kendini fedakar zanneden her insan feda· 
kar değildir. 

Genç kadın, teessürle başını salladı. 
- Şimdi bunları bırakalım, dedi. Vilmo§, kurtula -

cak mı? Bana bunu söyleyin ve ona elinizden gelen 
yardımı yapacağınızı vadedin. 

Profesör öfke ile bağırdı : 

- Yavrum, çok rica ederim, oğluma benden fazla 
sahip çıkma 1 Bu çok gülünç bir ıeydir. Yaptığı reza
letlerden dolayı bütün cihandan utanıyorum. Fakat ne 
de olsa oğlumdur. Her halde, bana senden çok daha 
yakındır. Evet, oğlumun mazisi lekelenmiıtir. Bunu 
kabul ediyorum. Ama, kurtaracağım, bu benim baba • 
Jık vazifemdir. Sen, bu cihetleri takdir edemezsin. • Çünkil: terbiyen, muhitin, damarlarında taşıdığın kan 
buna mlisait değildir. Sen, utanmak nedir bunu bil • 
mezsin. Fakat, ben sokakta kimsenin yüzüne bakamı
yorum. Hastanedeki doktorlardan, hasta bakıcılardan 
çekiniyorum. Bir ihtilalcinin babası olduğum için, ken
dimi bu temiz insanların arasına ginniye Jayik bula . 
oııyorum. Asil ailelere mensup hastalarımın birer iki· 
~! b!ndcn uzaklaştıklarını, başka doktorlara gitmlye 
~!e<M:!.!rını haber aldıkça kederimden mahvoluyo • 
rum. Artık kulUplere, umumt yerlere gidemiyorum. 
Bunlara hep oğlumun yüzünden maruz kaldım. Bana 

bu yaşımda bu derece fenalıklar yapmış olmasına rağ
men, ona karşı gene kin beslemiyorum. Sen işi hanı 
bırak. Ben, her şeyi yoluna koyacağım. Onu yeni baş
tan hayata kavuşturacağım. Henüz gençtir. Sahi Vil
moı, f imdi kaç yaşındadır ? 

- Otuz dokuz. 
- Ne kadar? Tamam, otuz dokuz. Daha kırkına bile 

gelmemiş. Fakat, sana şunu da söyliyeyim ki: bundan 
sonra hayatınıza bıraktığınız yerden devam edemiye
ceksiniz. 

- Anlıyamadım efendim ? 
- Kolay, kolay anlıyamazsın da. Oğlumu hapisane· 

den çıkaracağım. Oraya düşmesine ben sebep olma • 
dıfım halde bunu yapacağım. Ancak, çıktığı giln, der
hal trene bindirip göndereceğim. Gitsin 1 Nereye Is . 
terse oraya gitsin. Yalnıı: buradan uzaklaşsın. Seni de 
birlikte götürmemek şartiyle Budapeşteden ayrılsın . 

- Yalnız başına mı gidecek ? 

- Evet. Hayatının yarısı mahvoldu. Hiç olmazsa 
diğer yarısını kurtarsın. Bwıun için de sen 1 n kur 
tulmuş olması Jazım geldiğini ilave etmeme lüzum 
yoktur sanırım. 

- Benden kurtulması mı lazım ? 

- Haklısın. Biraz daha hafif bir tabir kullanalım 
Ayrılsın. Senin, yanlıı yola aapmıı bir betbaht ada • 
mın, doğru yolu tekrar bulmasına, yeniden ıerefll ve 

namuslu insanların arasına karıımasına ınlni olmıya-

cağını ümit ediyorum. 
Gizella'nın yüzü gerildi. 
- Böyle bir şeye katiyen mani olmak ietemem. 
- O halde anlaştık 1 
- Yalnız anlıyamadığım bir nokta var, bu neden 

doğru yol oluyor ? .. 
- Neden mi ? 
- Evet neden? Bir aile yuvasını yıkmak, doğru yo-

lu bulmak mıdır? Benim bildiğim, doğruluk ve dü • 
rüstlük, aile yuvasının kudsiyetine inanmak ve onun 
muhafazasına çalışmaktır. 

- Rica ederim l Bu gibi şeylerin bir ihtilalci kafa-
sının anlamasına imkan yoktur. 

- İhtilalci ben miyim ? 
Profesör Gizella'nın yilzilne doğru eğilerek bağırdı: 
- Sen değilsin de oğlum mu ? 1 

Gizella, doğruldu. Bakışları sertleşti ı 

- Profesör efendi, oğlunuzu kurtarınız ve bildiği • 
1iz, dilediğiniz gibi mesut olunuz. Ben, bundan sonra 
.izin hiç bir şeyinize engel olmıyacağım. 

- Verdiğiniz bu sözden, hiç bir vakit caymıyaca . 
ğınızı temenni edebilir miyim ? 

- Ben, bugüne kadar verdiğim sözlerin hepsini tut
tum. Bundan sonra da karakterimi değiştirmiyeceği -
me emin olabilirsiniz. Ben, sizler gibi... 

Oda kapısı açıldı. Dudaklarında tatlı bir tebessUmlt 

hasta bakıcı Matmazel Anna ıörUndU. 

Bu sırada odadan içeri uşak da girdi. Gizella, acı, 

acı gülümsiyerek çıkıp, gitti. 
VII. 

Gizella, günlerdenberi kendi kendine şu suali so • 
ruyordu : 

- Ben de artık bir insan değil miyim ? 

Bezgin bir halde parkların tahta kanapelerine otu· 
ruyor, pastane köşelerinde vakit geçiriyordu. Çok de· 
fa evine gitmiye korkuyordu. Orada, onu, duvarların, 
eşyaların dahi itham edeceklerinden ürküyordu: 
Bizleri buraya sen getirdin, sen yerleştirdin. Şimdi 

bizlerden hiç kimse istifade etmiyor. ü halde burada 
ne diye duruyoruz ? Saadetini burada, bu yuvada ara
ması icap eden erkek hapisanede oturuyor. Mesut et
mek istediğin bu adam, bugün nihayetsiz derecede 
bedbahttır. Cemiyet bu adamı yakaladı. Onun lüzum
suz bir insan olduğuna dair kati hükmünü verdi. Ar
tık insanın ortadan kaybolması lazımdı. Ona, hayat 
arkadaşının, aile yuvasının, çocuğun lüzumu yoktu. 
Onun yeri karanlık hapisane odalarıydı. Cemiyet, onu 
15.yik olduğu yere, dört duvar arasına kapadı . Zeka -
sından, enerjisinden istifade edilemiyeceğine, onun 
insanlar için faydalı olmaktan ziyade zararlı bir mah
luk olduğuna kanaat getirdi. Şimdi orada yorgun ba· 
ıını rütubetli duvarlara dayayarak ışık arıyor. 

-Sonu var-
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Muharebe meydanının temizleme işi de
Londra; 12. a.a. - Hava ve emniyet ne- vam etmektedır. Sarih rakamlar vermelıı 

(RRşı 1. inci say/ada) ı de 1940 için üç milyon ton civarında f manzara arzetmektedir. Bu işleri yil-ı Alınan tedbirler zaretlerinden bu sabah tebliğ edilmiştir : hali imkansızdır, fakat son tahminlere gO. 
f nanarak çalışmak. Bizim şiarımız iş· kabul edebileceğimizi söylersem, hav- j riltmenin her şeyden evel, bilgi ve a- Aziz yurttaşlarım; Dün rece düşman oldukça bilyiik mi~ - re, esirlerin miktarı 20 bıni geçmektedir. 
te bu olacaktır.,, zada beklediğimiz yeni inkişaflar hak- zimle birlikte büyük bir sermaye iti Bir sene evci, gene iktisat ve tasar- yuta hava hücumları yapmıştır. Bu hu - Birçok tank, top ve her turlıi harp mal-

Yurdumuz;un üstün vaziyeti kında bir fikir verebilirim, zannedi • olduğu meydandadır. Bu sermayelere ruf hatası münasebetiyle: "Hükümet 1 cumlar başlıca orta İngiltere'de bir şehir ı zemesi de ~le. geçirilm~ştir. .. 
Sayın arkadaşlarım; yorum. vücut vermek şerefi cümhuriyet dev- müteyakkızdır. Yersiz ve sebepsiz üzerine tevcih edilmiştir. Başka yerler~~ Halen elımı7.e geçmış b~lunan yuzlerc t 
Senelerdenbe i, şıarımız bu olmuş Diğer taraftan, havzada içtimai te· rine nasip olmuştur. Cümhuriyet Tür· spekülcit:I fiyat tereffülerine meydan 1 bir mikdar hasar mevcut olmakla beraber İtalyan subayı ar.asın.d~ bır kolordu ku-

. .. . mandam genaral ıle ıkı fırka kumandanı 
ve bugünkü milli iktisat sistemimiz, s_isler ihdası ve bilhassa işçinin hayat kiyesi, iktisadi kalkınmasını kendisi- verilmiyecektir demiştim. Hükümet, faalıyet cuzı olmuştur. d 

. '" B'. .. d d b.. ..k t general de var ır. o sayede kurulmuştur. şartlarının isJahı da, ıktisadi istismar nin olmıyan sermayelere bırakamaz • bu sahadaki tedbirleri milli korunma utun gece evam e en uyu aar • Sudan hududunda kC1if kollarımız, düt-
Milletler arasındaki mücadeleler, ile aynı zamanda yürütülmektedir. dı. Bugün vardığımız yer ve aldığı • kanununun çerçevesi dahilinde almış· ruzda bazı yangınlar çıkmışsa da, bu yan- manı muvaffakiyctle tacize devam etme1Do 

evelre bilinen askeri savaş şeklinde- I.inyiJ:lerimizin ve bilhassa garp mız yol, büyük milli sermayeleri biz- tır. Lüzum görüldükçe, bu kanunun &'Inlar süratle söndürülmüştür. tedir. 
ki manzarasını çoktan değiştirmiş, tat- linyitlerinin istihsalatında büyük te- zat yaratmak suretiyle olmuştur. Bu cezat maddelerinin tatbikinde tered - ı 
bik \'t: tesir sahası çok daha geniş ik- rakki vardır. sayededir ki, bize benzer memleket. düt edilmemiştir, ve edilmiyecektir. Bir Hollanda torpido İngiliz hava filoları da (Öfdeki 
tisadi harp halini almıştır. Milletimi- Kömür ve linyitlerin istihsal işleri )erde eşi bulunmıyan büyük milli ser- Bazı ihtikar teşebbüsleri, nilve halin-
zin iktisadi teşkilatı ve kudreti. bu gibi, satış ve tevzi işlerinin de ihti. maye ve kredi t~şekkülle.rine. sahip ide iken imha. edilmiş v~ y~n~lerinin muhribi bir alman harbe geniı öl~üde iştirak ediyor 
mücadelenin umumi akibetine yakın- yaca göre arızasız ve muntazam bir şe- bulunuyoruz ve ınşa, tesıs, ışletme baş göstermesıne set çekılmıştır. Şu • 
dan tesir edecek bir ehemiyet iktisap kilde ifası için bazı tedbirler aldık, planlarımızı muvaffakiyetle tahakkuk rası memnuniyetle kaydedilmiye de • va? urunu za ptetti 
etmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan daha da alacağız. ettirebiliyoruz. Şurasını da kaydede • ğer ki: bu hadiseler mahdut bir saha- . . . . 
mütalea edilince, memle\."etimiz, umu· Bakır madenlerimizde artık tama • yim ki, hususi sanayi işletmelerine da kalmıştır. . ~ondra, 12 a.a. - Amı.rall~k daıresı bıl-
mi harp zamanındaki haliyle kıyas men fenni bir işletmeden bahsedile - 1 b"l k ·ır rmayeler irin M f'h f' tl b · dırıyor: Hollanda bahrıyesıne mensup 

b
·1· E . K b k yatırı a ı ece mı ~ se k bb" :< • ama ı • . ıya arı se epsız . y~rfe 1 Van Kinsbergen, dun Antil denizinde 6031 

edilemiyecek derecede üstün bir va- ı ır. rganı ve uvarsan a ır ma • bütün imkanlar ve bır ço teşe us sa- yükseltenlerı cezalandırmakla ıktı a .
1
• 

1 
k 1 (nh , ) vapurunun yo-

d l · · d · 'h • . tonı ..to u a man ..-.. e n 
%iyettedir. Bunu, sınai ve zirai istih· e.n ;rın:.ız e ıstı salat art~~-kt~. ve haları açıktır. Hususi fabrıkal_ar ve te- etmemekteyiz. ~iyatıa:ın zaruri ola. - ı lunu kesmiştir. Rhein'in mürettebatı, va-
aal teşkil§tından münakalat vas1tala- Mıllı Mudafaamızın talep ettıgı yuk • I şebbüslerin kurulması fevkalade ko • rak tereffüünü ıcabettıren sebeplerın purlarını yakmağa ve batırmağa teşebbüs 
rına kadar, milli iktisadın her saha- sek evsafta bakırın elde edilmesi te • laylaştırılmış ve bu hususta hüküme - ortadan kaldırılmasına da bilhassa ça· etmişlerse de Van Kinsbergen'in duşman 
aında görmek mümkündür. min edilmiş bulunmaktadır. tin muvafakatini almak kayıtları kal • lışmaktayız ve çalışacağız. gemisine derhal çıkarılan mürettebatı bu-

Aziz dinleyicilerim; Maden arama işleri ve feker dırılmıştır. Bunların inki~afını hassa- Hükümetin bu yolda almakta ol - na mani olmuştur. 
Yeni Tilrkiye'yi tanımıyanların el- sanayii siyetle düşündüğümüze işaret etmeyi duğu ve alacağı tedbirlerde. bütün Garp At!antiğinde vukua gelen bu hadi-

. 1 · b' h 1 h se. Hollanda ve İngiliz donanması arasın-~e edilen bu netice erı ır aya • .e • Dünya sanayiinin kıymetli maden- lüzumlu görüyorum. yurttaşlarımın itimadını ve yardımını 
daki geniş ve muessir işbirliğine çok gü-

nilz tanımıya başlıyanların ise bir ga· }erinden biri olan ve bizim için ehe- T' • h ketler beklerim. Bunun içindir ki, lüzumun· zel bir misal te~kil etmektedir. 
'ki • 1 k k . . b' ıcarı are .. . ı b" . ye zannettı erı zaman ar ço uza t'l mıyetlı ır döviz menbaı teşkil eden dan fazla mal mubayaası suretıy e ır 

değildir. Fakat türk milleti ve hükü· krom istihsali de genişletilmiştir. A~iz ~urttaşlarım; huzursuzluk havası yaratmaktan içti • 
. . • b 1 "dd t D' . ~. . D . d ğ f b Tıcarı hareketler bakımından, ge • I d'l .. b'lh t . d İngiliz tayyarelerinin metı ıçın un ar, muayyen mu e e ıvrıgının emır a ı, a rikaları • ren sene idnde memleketin iktisadi nap e ı mesını ı assa avsıye e e • 

ait birer proğramdan ibaretti. Bu mızı besliyecek demiri muntazam ver- :ı :ı rim. 
programları tahakkuk ettirmek ıçın mektedir. vaziyetini aydınlatacak başlıca hadi-
millet ve hükümet el ele vererek ça- Maden arama işlerimiz her sahada se ve hareketler hakkında da size ma-

ICımat vermek isterim. lışmış ve bir çok müşkülata rağmen ve geniş mikyasta dikkat ve gayretle 
1939 senesi harici ticaret bilanço • muvaffak olmustur . yürütülmektedir. Raman dağında pet· 

· 1 muz 9 milyon lira kadar lehde bir Milli iktisat ve tasarruf ıcap arını rol bulunmuş olması, geçen yılın ü • 
evehi kendi işlcr'lıde tatbik eden hü· mit verici hareketlerinden biridir. Bir farkla kapatılmıştı. 1940 senesinin 10 

'b' 'd aylık ihracat ve ithalatı arasındaki kümet, denk bütçe prensı ı, varı at taraftan bulunan petrol damarı ince-
fark, gene ihracatın lehinde olarak sisteminin iktisadi bünyemize uygun lenmekte, diğer taraftan yeni damar-

k·ı 30 milyonu bulmaktadır. Ancak hari-ve bunun inkişafına müsait bir şe ı • lar araştırılmaktadır. Türk kömürü 
ci ticaret muvazenesinin bu fevkalade de tanzimi, sarfiyatın müsmir hiz • ve türk demiri gibi, türk petrolünün 

· 'k aktif vaziyetine işaret ederken, bu se-metlere tahsisi,_ milli paranın ıstı ra- de işletmelerimiz arasına girdigw i gün, 
neki ihracatımızın ve bilhassa ithalii.rı, döviz vaziyetinin isHihı, memleke- iktisadi bünyemiz yeni bir kuvet bu -
tımızın hacimlerinde mahsus derecetin gerek milli müdafaa, gerek ikti • laca'ttır. 
de bir tenakus husule gelmiş olduğu-

.at ve nafıa bakımından süratle tec • Sanayileşme hareketimiz, inkişaf 
d b · t b'k nu da kaydetmeliyim. bizi mevzularında öte en erı at ı seyrini muhafaza etmektedir. Kara -

iği l 1 h f tm k Mamafih, muharip olan veya harp ett yo u taassup a mu a aza e e • bük demir ve çelik fabrikalarının is-
d' dışında kalmakla beraber bir çok tah-

te ır. tihsalatındaki inkişaf memnuniyet ve- dit tedbirle:-i alan memleketlerin dış 
Dünya vaziyeti kar§ısında rici bir •ekildedir. Bu fabrikalar, da-

l :.- ticaretlerindeki menfi tebeddülleri 10 RK YE ha şimdiden milli müdafaamız ve mil· 
göz önünde tutarsak, bu tenakusun, 

Dünya siyasi vaziyetinin, ne yolda lt sanayiimizin kendisinden beklediği 1 k içinde bulunduğumuz şart ar arşı • 
f k·e~ç d b'l gWı'nı· tahmin etmek vazifeyi yapmıya başlamıştır. Bura • n ıs><'-'- e e ı ece sında zaruri ve hatta normal olduğu· 
hayli müşkül olan kararsızlığı karşı - sının aynı zamanda Türkiyenin bü • na hükmedebiliriz, 
•ında almıya mecbur oldug·umuz esas· yük bir kimya sanayi merkezi olması 

Bilhassa şurasını tebarüz ettirmek 
h tedbirlerin icap ettirdiği fevkatade için her ıey yapılmaktadır. isterim kl, ihraç maddelerimize mil§-
sarfiyatı, bütçe muvazenesine ve mil- Şeker fabrikalarımızın geçen seneki teri bulmamak gibi bir vaziyet karşı • 
1i paranın istikrarına tesir etmiyecek istihsalatı yüz bin tona yaklaşmıştır. sında değiliz. Bilakis gerek mahsulle
menbalardan karşılamıya azami dik- Bu sene de aynı istikamette çalışıl • rimize, gerek madenlerimize talep art
kat "Ve itina gösteriyoruz. maktadır. Umumi harbin sıkıntılı mıştır. Ancak memleketimizin kendi 
İçinde bulunduğumuz fevkalade günlerini yaşı yan ve hatırlıyanlar, bu- ihtiyaçlarını, her ihtimali göz önünde 

,artlara ve bilhassa gümrüklerde alı- nun ne demek olduğunu pek iyi tak- tutan bir ölçüde karşılamak arzusu, 
nan vergilerin çok mühim nisbette a- dir ederler. Şeker fabrikalarının faa- mallarımızı elden çıkarmak hususun
%almıt olmasına rağmen, umumi is • liyetinden pancar eken türk köylüsü- da ihtiyatlı hareket etmemize aaik ol
tihsalatımızın ıimdiye kadar olan sey· ne düşen hisse altı milyon lira kadar- muştur. Bu hal, mallarımızı satın al
ri varidat muhammenatını tahakkuk dır. Pancarın mübayaa fiyatı kilo ba- mak istiyenler arasında bir seçmeyi 
et,tirebileceğimizi göstermektedir. şına 1938 de otuz para iken 1939 da zaruri kılmıı ve ihracatımızı, bize en 

Bu yıl zirai istihsalatımız. son yıl- kırk, 1940 da elli paraya çıkarılmış • lilzumlu olan maddeleri verebilen 
lar vasatilerinin bir az Ustündc ol .. tır. memleketlere tercihan satmak yolu 
muştur. Elde ettiğimiz .yekCtnlar, 1:°e1:° Pancar, kağıt, el eri ve dokuma tutulmuştur. 
leketin istihlak miktarıyle yıllık ıhtı· işleri İthalatımıza gelince, bir çok mem • 
yat payı mecmuundan fazladır. ~il: Hatta 1940 sonbaharında müstahsi - leketlerin koydukları ihraç memnui
hassa orta Anadoluda mahsul, çıftçı- lin 50 para üzerinden teslim ettiği yetleri, ve bilhassa hariçteki münaka
lerimlzi memnun bırakan bir bolluk • ve parasını da aldığı eski pancara ye- lat güçlükleri, bu sahadaki azalmanın 
tadır. Milstahsll, iyi pazar ıartları ni bir fiyat farkı ödemiye de karar başlıca sebeplerini teşkil etmiştir. Ma
karşısındadır. verilmiştir. Bu hal cümhuriyet bükü- mafih, dışarıdan getirilmesi zaruri o-

Memleketimizin başlıca ziraat mah- metinin, zirai mahsullerimizi azamt lan maddeleri, muhtelif yollardan te
aullerinden olan buğday ve diğer hu· derecede kıymetlendirmek ve köylil • darik edebiliyoruz, ve etmekte devam 
bubat nevilerinin fiyatları ve satışı nün refahını temin etmek hususun • edebileceğiz. 

işleri hükümetçe, müstahs~lin men~a- da gösterdiği hassasiyetin yeni bir Fiyat yük•elİ.fine karıı ••• 
atini en iyi koruyacak şekılde tanzım misalidir. Müstahsil, önümüzdeki se-

d · t' h · · Aziz yurtta!llarım; edilmiştir. ne e pancar zıraa ıne e emıyet verır- :. 
Muhtelif ziraat sahalarında ve muh- se, emeğinin korunacağına emin ol • Gıda maddeleri ithalinden tamamen 

telif mevzular üzerinde senelerdenbe- malıdır. müstağni bulunan mernleketimiz, cüm-
ri muntazam bir proğram dahilinde in- Kağıt sanayiimiz büyük bir hamle huriyet idaresinin kurduğu iktisadi 
kişaf ettirdiğimiz mesaiye d~va~ et • yolundadır. İzmit sellüloz fabrikası • teşkilat sayesinde, diğer ihtiyaç mad
mekteyiz. Bu sene memleketın bılhas- nın kurulması sona ermiştir. Bu ıu - delerinin en mühimlerini de dahilden 
sa ziraat aletleriyle teçhizi için mü • retle, şimdiye kadar hariçten gelen temin etmiye imkan bulabilmektedir. 
him paralar tahsis ettik. Memleket başlıca kağıt ham maddesini dahil • Bazı madde gruplarında zaman zaman 
iktisat sisteminin temelini teşkil e • den temin etmek ve gene kurtılması talebin artması, bu maddelerin kifa • 
den ziraat işleri, her zaman olduğu bitmiye yaklaşan ikinci kağıt fahri • yetsizliğine işaret telakki edilmiye • 
gibi düşündüklerimizin başında gele- kamızı da yakında faaliyete geçirmek ceği gibi, bu talep neticesinde aynı 
cektir. mümkün olacaktır. Binaenaleyh, iki malların tükeneceğini zannetmek de 

Milli sanayiimiz, bugünkü medeni- misline çıkacak olan istihsalatımız doğru olmaz. 
yetin istinat ettiği demir ve kömür te- harcı alem kağıt ve karton ihtiyacı- Vesile bulmuş iken, yurdumuzda 
mel sanayiinden kimya sanayiine, har- mızı tamamen karşılamıya kılfi gele- görülen fiyat yükselişi mevzuuna te· 
cı alem istihl5k ve gıda maddeleri Sa· cektir, mas etmeden geçmek istemiyorum. 
nayiine kadar öğünülebilecek bir eh· Deri sanayiimiz, hem halk, hem or- Dünyanın geçirmiş olduğu buhranın 
ram şeklinde kademe kademe yüksel· du ihtiyacımızı karşılamıya çalışmak- akislerinden, memleketimiz de tama • 
mektedir. tadır. men masun kalamazdı. Yurdun emni-

Kömür ve !Jakır istihsalimiz Do~u?1a sanayiimiz, bütün sınai şu- yeti, bir çok maddelerdeki stok ve ih-
Kömür havzamızdaki ocakların tek belerımız arasında en çetin imtihanı tiyatlarımızın takviye edilmesi Jüzu

idare altında devletçe işletilmesi ta • geçirmektedir. İthalatın hemen tama- munu doğurmuş ve bu suretle malla
hakkuk ettirilmiş bulunmaktadır. Bu men durması, ihtiyacımızı kendi iplik rın tevzi ve taksiminde yeni bir mu • 
tedbir, yalnız madenciliğimiz için de- ve dokumalarımız!a karşılamak vazi • vazene teessils etmiye başlamııtır. 
ğil, bütün iktisadi bünyemiz ve sis • yetini doğurmuş ve bunda iftihar e • Fiyat yükselişleri bu istihale aırasın
temimiz için ehemiyeti haizdir. Fil • dilecek neticeler alınmıştır. Halen bU- da husule ielen bazı ani ve muvakkat 
hak ika, kömür istihsalatımızın fevka· tün tezgahlar yerli iplikle çalışmakta; sıkıntıların bir neticesidir. 
lade şerait içinde dahi artmakta bu - basma, kaput bezi, diğer renkli ve de- Yükselmelerin en mühim kısmı, eı • 
lunmasına rağ.,en ne vardığımız is • senli bezler ve yünlil kumaı ihtiya • yanın menşeindeki fiyatın, yani mali
tihsal rakamları, ne artış nisbeti hav- cımız dahilden temin olunmakta ve yetin tereffüünden ileri gelmektedir. 
zamızın zenginliği, ve iç ve dış piya • bilhassa ordumuzun ihtiyacı, sırf ken- Bünyevi mahiyette olan bu fiyat ta • 
saların ihtiyaç ve talepleri karşısında di kumaslarımızla karşılanmaktadır. havvülJeri karşısında, hükümetin ala-
bizi tatmin edecek dereceye varmış Cümhurivet devri için ferelli cağı tedbir, ancak müsbet sahada ka
değildi. Kömür ocaklarını, yilksek tek- bir manzara labilirdi. Nitekim, bu gibi mallardan 
nik ve büyük sermaye ile teçhiz sure- HüUisa, bir taraftan tutunmak, bir dıJ;mdan gelenlerin daha geniş im • 
tiyle istifade edilebilecek hale getir • taraftan inkişaf etmek gayretinde ve kanlar dairesinde tedarikine ve da • 
DM'tk mecburiyeti vardı. 1939 da mücadelesinde olan sanayi ve maden hilde temin edilenlerin de azamt de • 
{2.1595.000) tondan ibaret bulunan is - işlerimizin bugUnkil vaziyeti cUmhu- recede istilılal edilmesine ~ııılmak
tjhaalltı. ald~ımız tedbirler sayesin,. riyet devrl iç.in hakikaten terem bir tadır. 

Mali müesıeıelerimizin 
sn~!amlığı 

Aziz dinleyicilerim: 
İktisadi hayatımızda çok mühim bir 

rolü olan bankalarımızdan da bahset-
meme müsaadenizi rica ederim. 

Bir sene evel, bu mali müessesele -
rimizin. sağlamlık ve halkın itimadı • 
na mazhariyeti bakımlarından geçir • 
dikleri imtihandan nasıl muvaffak o
larak çıktıklarına kısaca işaret etmiş
tim. Bankalarımız, bu yüksek mevki -
lerini muhafaza etmektedirler. Avru -
pa harbinin yeni ihtilatlarına rağmen, 
kredi müesseselerimizdeki mevduatın 
seviyesi hemen hiç düşmemiştir. Bir 
taraftan bankalarımızın itibarına, di -
ğer taraftan halkımızın temkinine de
lalet eden bu güzel netice, memleke -
tin her sahasında mevcut kredi hare
ketlerinin serbestçe inkişafına imkan 
vermiştir. Bankalarımızın muhtelif 
maksatlarla ve şekillerde açtıkları bu 
kredilerde, 1!)39 senesi haziranına niı
betle, bu aenenin aynı ayında ceman 
23 milyon lirayı mütecaviz bir teza -
yüt kaydedilmiştir • 

Bu kredilerin, bilhassa milli istih -
sali takviyeye matuf bulunmasına hu
susi bir ehemiyet verilmektedir. Fab
rikalarımızın azami randımanla çalış
maları ne kadar matllıp ise, toprakla
rımızın da en geniş bir surette iş • 
lenmelerinin temini de o derece lü -
zumludur. Bu yolda alınan tedbirler 
cümlesinden olmak üzere, Ziraat ban
kasınca kredi şahsi hadlerinin yük • 
seltilmesi vesair bazı kolaylıklar gös
terilmesi suretiyle müstahsilimize ya
pılan yeni yardımı kaydetmek iste • 
rim. 

evelki geceki akrnlan 
Londra, 12 a.a. - Hava nezaretinin teb· 

!iği: Dün ııcce İngiliz hava kuvetlerine 
mensup bombardıman tayyareleri, istila li
manlarını düşman işgali altındaki arazide 
bazı tayyare meydanlarını bombardıman 

etmi5tir. 
Garbi Almanya'da aralPrında elektrik 

santralı, nehir dokları ve demiryolu istas
yonları da bulunmak üzere muhtelif he
deflere de hücumlar yapılmıştır. 

Bu harekattan bir tayyaremiz geri dön-
memiştir. 

1 ngiliz filosu ricat 

eden İtalyan kıtalaranı 
bombardıman ediyor 

Londra, 12 a.a. - Amiralhk dairesinin 
tebliği: İngiliz bahriyesi, şimali Afrika'da 
İtalyan ricatınt bozguna çevirmek rolünü 
ifaya devam eylemektedir. 

Akdeniz filosuna mensup aiır ve hafif 
cilzlltamlar, durmadan İtalyan münakali
tını izaı; etmektedir. Gemilerimiz, İtalyan 
ricatının esas merhale mevkilerini, Mısır. 
Libya hududu civarında Sollum ve Libya 
sahilinde Bardia'yı ı&iddetle bombardıman 

etmiştir. Bu harekat esnasında gemileri
mizden hiç birisi her hangi bir hasara ma
ruz kalmamııtır. Hiı; bir remimiz de kay
bolmamıştır. 

Ba5ka inriliz remileri, İtalyan somali
sinde Kiasmayu'yu bombardıman etmiı
ler ve İtalyan levazım depolarını tahrip 
eylemişlerdir. Düşmanın sahil bataryaları, 
ateşimize mukabele etmişlerse de hiı; bir 
netice alamamıılardır. 

İngiltere' de 5 alman 
tayyaresi dü§ürüldü Memleketimizin sigorta sahasındaki 

inkişafına ayrıca temas etmeyi fay -
dalı buluyorum. Yangın sigorta üc • Londra, 12 a.a. - lnriliz hava ve dahili 
retleri tenzilatın dan beklenen müs • dem

6 
niyet nezaretlerinin t00cblibği: dBu satbah 

b . şman111 avcı ve avcı • m ar ıman ay
e! netıce tahak~uk etmiı ve. sigorta yarelerinden mürekkep küçük hava filola

edılen kıymetlerın yekunu hır sene rı Kent kontluğu sahillerini ı$8rak Lon
ıarfında 24 milyon lira kadar artmıı- 1 dra'ya teveccüh etmişlerdir. Avcı tayya
tır. Hayat sigortaları ıubesinde ise, relerimiz bunların önüne ıeçmiş ve üç tay. 
müemmen meblağ yüzde yirmi beş yare düıürmüştür. 
nisbetinde bir tezayüt kaydetmiştir. Zayi.atımız olmamıştır. Londra mıntaka
aynı aigorta §Ubesindeki ihtiyatların sına ve İnrUtere'nin cenubu tarkisinde 
yani milli tasarrufun muhtelif §ekil: bazı yerlere az ~iktarda bomba atılmış-
ı · d b' • • k" . . tır. Hasar ve zayıat azdır. 
erın en ırının ye unu ıse 8 mılyona B h 1 • d d" f l' t ·· ki unun ar cın e uşman az aa ıye gos-

ya aşmııtır. termittir. 

B(lfarılan itlerin azameti Bu sabah cenubu garbi sahilleri açıkla-
rında da bir düşman bombardıman tayya

Aziz yurttao:larım; 
,. resi düşürülmüştür. Diln gece de bir dıiş-

Milli iktisat sahasında, güniln me • man bombardıman tayyaresi imha edilmiş
seleleri sayılabilecek olan mevzulara tir. 
kısaca temas etmiş oluyorum. Bu sa-
hada cümhuriyet idaresinin başardığı 
işlerin ehemiyeti, hatt! azameti, dün- şacağız. 
ya vaziyetinin ihdas ettiği çok müı • Hepinizi hürmetle selamlarım . ., 

(a.a.) kül §artlara rağmen, memleketimizin 
iktisadi sahada her hangi bir sarsın • 
tıya maruz kalmamıı olmasiyle sabit
tir. Geçirdiğimiz ufak tefek sıkıntı • 
lar iktisadi teşkilatını eskidenberi en 
iyi bir ıekilde tanzime imkan bulmuı 
olan memleketlerde bile, bu ıerait al
tında görülebilecek nisbetten ileriye 
geçmemittir. 

Bugünkü neticeleri elde etmeyi 
milmkiln kılan Amiller, milletçe ve 
hilkUmetçe birliğimiz, beraberliğimiz, 
ken.dlmlze ve birliğimize itimadımız, 
vazıfeye bağlılığımız, hUınU niyeti • 
miz ve açık kalpliliğimizdir. Bugün
künden çok daha iyi günler görece • 
ğimize eminim. Parolamız, Milli Şe
fimizin yukarıda arzettiğim sözleri 
olmakta devam edecektir. 

Nefsimize, memleketin iktisadi kud
ret ve istikbaline itimat edeceğiz, çok 
hevesle çalışacağız: Kati bir itimatla 
mücehhez olarak çok çalışacağız, sar
fettllimi% gayretlerin mutlak ve mut
lak ......,. ftNCelin• inanarak çalı • 

Başvekilin büyük bir alaka ve dik
kat ile takip edilen, sık sık ve sürek
li alkışlarla karşılanan bu nutkundan 
sonra Türk Maarif Cemiyeti lisesi 
talebeleri "Yurdumuzu geziyoruz,, pi
yesini temsil eylemişler, Türk Müzik 
Birliği koro heyeti de genç bestekar· 
larımızın milli eserlerinden seçkin 
parçalar okumuşlardır. Gazi Terbiye 
Enstitüsü talebelerinin muhtelif halk 
oyunları ile merasime son verilmiş -
tir. 

T aaarrul ha/tası ve mektepler 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Tasar -

ruf haftası münasebetiyle mektepler
de öğretmenler ilk derslerini bu mev
zua tahsis etmişlerdir. 

Antakya' ela ... 
Antakya, 12 a.a. - Tasarruf haftası 

münasebetiyle bugiln Halkevinde yap
tıkları bir toplantıda Antakya terzile
ri, yerli kumaıların dikim ücretlerin
de yilzde yirmi tenzilit yapmıya ka • 
rar vmniılerdir. 

Kahire, ı 2 a.a. Orta • Şark ingilis 
hava kuvetleri karargahının tebliği: Dün 
çarşamba gunıi garp çohinde hava faaliye
ti gene kesif olmuştur. 

Bombardııt:an ve avcı tayyareleriml• 
bir arada, İtalyan ileri hava meydanlarını 

bombardıman etmek ve düşman kıtalarına 
taarruz eylemek suretiyle ordunun taarruı 
hareketini takviyeye devam etmişlerdir. 

Sollum'dan yarı yolda ricat halinde bu• 
lunan kalabalık ıiyahgömlekli kıtalarr şid
detli mitralyöz ateşine tutulmuş ve darma 
dağın edilmiştir. 
Aynı mıntakada birçok motörlü nakli 

vasıtaları da muvaffakiyetle bombardıman 
edilmiştir. 

Sollum üzerine tonlarca 'bomba atılm~ 
ve bundan başka gündüzden bilhassa Gam
bent, Aziez, Mona tır, Eladem, Algubbl, 
Derne, Tmimi ve Algazala'daki düşman ih
raç sahalarına muvafffakiyetli akınlar ya
pılmış ve buralarda dağınık bir halde yer
de duran düşman tayyareleri tahrip edil
miştir. Bu akınlara ait tam mainmııt heo
nüz mevcut değildir. 

İngiliz avcı tayyareleri de faaliyette bu
lunmuş ve bütün gün kıtaaumız üzerine 
devriye gezmiştir. Sekiz düşman tayyar o. 
si düşürülmüştür. Bunlardan altısı muhak
kak ikisi de muhtemel olarak düşmüştür. 

Bundan başka yerde de bir tayyare tah
rip edilmiştir. Bununla yekCin dokuza çık· 
maktadır. 

Bu dokuz tayyareden dördilnil muhakkak 
ve ikisini de muhtemel olarak sekiz topla 
mlicehhez bir tayyare filomuz düşürmüş
tür. Düşürülen bu düşman tayyarelerinin 
biri 79 tipinde, üçii C.R. 42 tipinde ve iki
ai de Bredas tipindedir. 

Diğer bir tayyare filomuz da 79 tipin
de bir ve C.R. 42 tipinde bir dUşman tay. 
yaresi düşürmüştür. Bu sonuncu tayyare 
alevler içinde düşmüştür. Geçen 24 saatte 
fasılasız devam eden bütün lbu ke11if han~ 
kittan yalnız tek lbir tayyaremiz dönme-
mi5tir. 

10 tlkkinun tebliğimizde kayboldun 
7.İkredilen bir tayyaremiz aalimen ününe 
ddnmüştür. 

Elen resmi tebliği 
Atina i 12. a.a. - Dün akşam neıredil• 

46 numaralı Yunan tebliği : 
Dilşmanın ıiddetli mukavemetine rat .. 

men, cephede muhtelif istikametlerdeki 1-
lerleyişimiz devam etmektedir. Elimize 
bir mikdar daha esir ve ganimet reı;miıtir, 

*** 
Atina; 12. a.a. - Emniyet nezaretinia 

neşrettiği tebliğ, dün memleket dahilinde 
hiçbir düşman hava akını yapılmadığını 

bildirmektedir. 

i talyan resmi tebliği 
İtalya'da bir mahal, 12 a.a. - İtalyan a. 

mumi karargahının 188 numaralı tebliği: 

Yunan cephesi: Düşmanın yaptığı ba.zı 

münferit hücumlar sarahatle püskürtül
mü~tür. Esirlerle otomatik silihlar aldık. 
Tamamiyle gayri müsait hava şartlarına 

rağmen tayyarelerimiz Borova mıntıka

sında düşman tahalişı.itlerini ve Patraa 
körfezinde demirli gemileri bombardıman 
etmiştir. 

Şimali Afrika'da: Harekat hala devam 
etmektedir. :::>ünku gün dahi Sidi - El -
Rarrani'nin garbinde, Bugbug mıntıkasın
da muannidane muharebeler cereyan et
miştir. Düşmana insan ve malzemece ağır 
zayiat verdirdik. Bizim zayiatımız da 
mahsOs derecededir. 

186 numaralı bültenimizde vukuunu kay
dettifimi7 hııva muharebe~ı esnasında dü
ştlri.ılen düşman teyyare!crinin adedi 4 ol
mayıp 13 dür. Tayyarelerimizden yedisi 
üslerine dönmemi•tir. 

Şarki Afrika'da : Küçük müfrczelerimi
zin faaliyeti kaydedilmiştir. 

Sudan hududunda karakollarımızdan bi
ri, bir d!ışman karakoluna baskın yaparak 
imha etmiştir. 

Tessenci mıntakıı:ıında düşmanın birkaç 
hücum arabası ve 5 zırhlı otomobili ile 
yapmak istediği ileri hareketi durdurulmuş 
ve kıtalarımızla tıınk dafi toplarımız ta
rafından tarded'lmı t r. 

Bir keşif tayyarcmi:o: 7 düşman avcı tay
yaresinin hucumuna uğrşyarak bunlardan 
birini alevler içinde dı.işurmıış ve salimen 
üssüne dönmüştür. 
Hır İngiliz kruva7.bril Chisimal önüne 

gelerek şehre birkaç gıille atmı'$, fakat ha
sar ika edememiştir. Sahil bataryalarımız, 
kruvazöre isabet kayr!etmio:lerdir. 
Düşman tayyarelerı e L:i ing-iliz somali

sinde Anghesia ve EJ.lJa mıntakahrrnı 
bombardıman etmişlerdir. 

Bir muhtekir tev1;:;f edildi 
İstanbul, 12 (Telf'fonla ı - A tıa.s mE-n

sucat fabrlka.sı sahibi Kohcn sebepsiz fi· 
yat yUkaelttlğlnden murakabe ht>ycU ta. 
rafından mahkemeye verilmiş ve aorgu 
lı.Aklmlituıee tevklt edilmlıtlr, 
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İtalyanlardan Birmlngham gene 
20.000 den fazla bombardıman edildi 

Türk Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 

• alındı esır 
(Başı 1. inci say/adı) 

lerl ve kııılnları bombalamıglar, italyan kı -
taıarını dağıtmıı,ılar ve ıı ltaıyan tayyare
si dUıUrmll§lerdlr. 

Londra askeri mahfillerinde bugUn bil
dirildiğine göre, gıı.rp çölUnde harekette 
bulunan lnglllz kuvetlerlnlı:ı Seydl-Berranl 
karııtbıısmda ve hemen civarında bulunan 
lt.alyan kuvetlerlnln bUyUk kısmını veçlr
dlklerl ve muhtemel olarak esir ettikleri 
Umlt olunablllr. Buradaki ltalyan kuvetle
ri, iki fırka kadar tahmin edilmektedir. 

Sldl-Berranl'de esir edilen generallerin 
tıtmlerl ııunlardır: 

General Sebastlno Galllna, general Pres
•tore, general Mezzarl. 

Harekat memt bir fekild e 
inkiıal ediyor 

Londra askeri mahtlllerl, harekAtın, 

çok lyt hazırlanmıı ve kara, deniz ve ha
'f'& kuvetlerlnln çok sıkı lı blrlltl ile tat
bik edilmekte bulunmuş strateji pllnı mu
olblnce mesut bir tarzda devam ettlflnl 
ııöylemektedlr. 

General W aıJell'i tebrik 
lıılıınr'da garp çölllode yapılan harekAt

ta Hint kıtalannın ok mllhtm rol oyna -
dıkları resmen bil rllmtı:ıUr. 

Harbiye na:ı:ırı B Eden ve imparator
luk genel kurm y b ııkaı:ıı orta ıarktakl 
tngtllz lcU\"rtl rl b şkumandanı general 
Vavel1e il!~ d ti telgrafı çekmlılerdlr: 

"Ana va.tanla diğer harekAt 111\hatarın
daki ordularımız namına ıtzt ve kumanda
nız altında bulunanları zaterlnlzdeıı dola
yı tebrik ederiz. Parlak munttaklyeUnlz 
hepimizi sevlndlrmtı ve ruhlarımızı gu -
rurla doldurmuıtur." 

Çöl harbinin mahiyeti 
Kahire, 12 a.L - Çöldeki hareki.tın ma

hiyeti ve tanklarla mitralyöz yuvaları a
tasıidaki çarpışmaların çokluğu dolayı
alyle dUşmandan alınan aruJnln genıııı

fi, esirlerin adedi ve ele geçen malzeme
nin miktarı hakkında katı bir mlkur ta
yin etmcltc lmkln yoktur. Mütemadiyen 
esir grupları gelmekte olduğ\i cihetle bun
ların sayılması zamana muhtaç bulunmak
tadır. 

Bu taarruz yeni hareklt tarzının husu
ıiyetlerlnl göstermektedir. Artık dUı
manı ddıtmak için varılacak muayyen bir 
hat mevcut değildir. Ortaya çıkan müda
faa eekll, çol içine dağıtılmıı nimUtcnahi 
mitralyoz yuvalarlyle ayrılmış olan ku
vetli fildafaa vasıtalanna malik mütead
dit dUşman mevzileri sistemidir. Bu mev
zller daire ııekllnde olup dairenin muhlU 
aahra toplarlyle mücehhezdir. Bu topların 
arkasında harekete mlihena tanklar di
silmiıtir. Tankların arkasında da nakliya
tı muhafaza eden piyade ve mitralyözler 
bulunmaktadır. Bu sistemin toplan sabit
tir. Çölden dUıımanın gelebtleceğl nokta
ları iyi bilen müdafiler tabiatiyle faik va
ziyette bulunmaktadırlar. Mamafih ani 
hareketten ve çölün kendilerine çok iyi 
malQm olan karışık yollarından istifade e
den lngilizler, azimkir hücumlariyle bu 
mevzilerin bazılarını geçerek l&hile doil
ru kendilerine yol aı;abilmişlerdir. Gizli 
mitralyöz yuvalarını ortadan kaldırmak 
lı;ln zaman llıımdır. Tepelerde ılzlenmls 
düşman mitralyöz yuvalarına karıı mot8rlii 
fnglllz ılivarllerl tarafından birçok hli
cumlar yapılmıotır. 

ltalyan ricati gittikçe inkiıaf 
ediyor 

Kahire, 12 a.L - Royter: İngiliz ke
ıif tayyareleri tarafından ııetlrilen haber
lere gôre, İtalyanların ııarp ı;ölündeki ri
catı, Sldl - Bırrani'nin ıualinden 10nra 
ıittlkçe inkişaf etmektedir, 

tnıili:z: tayyareleri, sahil boyunca çeki
len italyan lntalarınr, dumıadan bombala
makta ve mitralyöz ateşine tutmaktadır
lar. 

Çölde hareket halinde bulunan lnglliz ha 
'f'a kuvetleri, hiç zayiatsız denebilecek bir 
1ekilde hava hakimiyetini ellerinde tut
maktadırlar. İngiliz pilotları saatten ıaate 
Qraziani ordusunun imhasına devam et
mektedir. 

NiL MUHAREBESi 
Harbin nihai muharebelerinden 

biri olabilecektir 
Nevyork; 12. a.a. - Nevyorlı: Timeı ga-

zetesi yazıyor : 
" lngılızler, muharebe ruhu eksik ve ml

neviyat bozuk olduğu zaman adetçe listlin
luğun pek az blrşcy ifade ettiğini hesabı 
katmaktadırlar. Butün emareler 1talya'da 
ly ıitmiyen bırşey mevcut oldutunu ıoa
tcrmekıedır. Nil muharebesi harbin nihai 
muharebe'erinden bırı olabilecektir. İtal
ya. kış mücadelesınin en oiddetlisine ma

z kalacağa benz yor. Dışardaki muvaffa 
lyetslzlikler ve nefsi İtalya Uzerindeki 
ava bombardımanları da Yunanlıların hay 
et vericı muvaffakiyetlcrl kadar beklen· 
edik net'celer doiurabilecektir. 

Japon toyyarereri 

Yunnon şehrini gene 

bomb l dıman ettiler 

Londra, 12 a.a. - Reuter: Faali- Bütün yurt içinde bava kurumuna yapıl-
yetaiz geçen iki geceden IOnra, dün makta olan tebcrrular hakkında dün bize 
gece, Binningham mıntakası, geniıı gelen haberlere göre Mihalıı;çık'tn Kıyı 
mikyasta bir hava hücumuna kalkan köyll balkı kuruma 230 lira ve Zl davar, 
alman tayyarelerinin esas hedefini Ermelek köyli Jıalkı 83 lira ve 26 davar, 
teşkil eylemiştir. Domya köyü tıalkı 79 lira ile 13 davar, 

Birmingham, bir haftadanberi hiç Bcylikahır koyu halkı 56 lira, Karacavl• 
bir hücuma maruz bulunmamıştı. ran köyü halkı 5.2 lira ıs davar, Dlnözil 
Akşam günetin batmasından biraz halkı M> lira ile 7 davar, Silleler köyü hal

sonra başlıyan hücumda, artık mutat kı 25 lira ile 4 davar, Ahişam köyil halkı 
mahiyet alan aynı taktik kullanılmış 10 lira ile 6 davar, Akçaören köyll ile Ko
tır. Bu taktik, biribirini takip eden rucu ve Kızılbör'külil köyleri de 20 ıer li
dalgalar halinde gelen tayyarelerin ra vermişlerdir. 
eveli yangın bombaları ve bilAhare Sivrihlsar'ın Karacaviran köyünden 
yüksek infil ;k bombaları atmaların- 1 Dondtl Öz kaya adında bir vatandaı 20, 
dan ibarettir. Nizip'de ti.ıccar Ali Alkom 100 lira teber-

Evlerde ciddi hasar vukua geldiği ru etmişler ve Orhaneli'de verilen bir mii
bildirilmektedir. Bomba isabet eden samere ile elde edilen 160 lira da kuruma 
diğer binalar arasında, bir kilise, bir- gônderilmiş bulunmaktadır. 
~aç .mektep, bi~ polis merkezi ve bir Ağrı halkı kuruma 2500 lira, Kayseri 
ıtfaıye merkezı vardır. Si.ınıerbank bez fabrikası bir kısım me-

Hava dafi bataryaları, hücum esna- mur ve mustahdcmini de 100 lira teberru 
eıncla çok şiddetli mukabelede bulun- cylemiı,ılerdir. 
mu§ ve bütün düşman tayyarelerini İskenderun'da Scl5.h:ıddin Baki ve kar
çok yüksekten uç..-nağa mecbur etmiş- deı;leri 225, Abdülgani Cezayirli ve Abdül-
tir. gani Yılmaz yuzer, Davut zade, Sılom 

Ôlü ve yaralı fok değil Muğrabi 75 ve Yakup Cemal 25 ıer lira, 
Alınan ilk malilmata nazaran, ölti Antakya'da Gundüz 11ineması sahipleri Nu

ve yaralı miktarı çok yüksek değil - ri ve :Fuat 100, İbrahim Mümin, Nafi A
dir. Fakat laakal dört yerde insanlar dalı, Rasim Yurdman, Ethem Civelek ve 
enkaz altında kalmıştır. Çıkmış olan Bekır Melek yüzer, Dr. Basil 50 lira te
yangınlar pek çabuk tahdit edilmiş berru eylemıe1crd r. 
ve hepsi gece yarısından evci söndü- Diğer tarattnn nursa'da kUçUk ı.rustnra 
rülmüştür. Eg ı, Adanada Ali Llmcr ve c§I, Bor'da 

Londra'da güneş battıktan biraz Rruılh Şrhap Bayat, Ccvd t tllkU ve Aorta 
sonra verilen alarm, pazardanberi ve- kUy nnhlyeııı mUdUrU Ferit Ökan, Malaty&
rilen ilk gece alarmını teşkil etmiş- dn bez ve iplik fabrikasında ustaba,,ı KA
tir. Pek az mahalleye bombalar düş- zım Gelgln ve coı. Kırkağaçta fen memuru 
müştür. Düşman tayyareler~, umumi- Mahir Aktnn ve eıı! ile K rlm Hailımlı ev
yetle dış mıntaka hava dafı batarya- 1 nme yUı:Oklerlnl Kunıma t rkcylenıll}ler· 
!arının şiddetli barai ateşini aşama - ı dlr. 
mıttır. 

C bu k A • 1. bA t Hava kmırmuna yardım olmak Uzere ev-enu şar ı ve şıma ıgar ı mın a-
k ı d d h · t • b h" lenme yUzllklerlnl tcrkcyleml§ olan va -

1 
a ~ın da 

1 
a e e~ıye sız azı ucum tandaşlara bir ııUkran nlııanest o1arak yap-

ar ay 0 unmuş ur. tırılım g1lmllş yUzUklerln tevzllne b31lan-

T arihi bir bina ha6ara uğradı mış bulunmnktadır. Bu meyanda geçen 
hlr hafta znr!ında bu vatandaşlardan 35:5 
ine yUı:lıklerl tevzi edllmlııtır. (a.a.) Son bir hava hücumu esnasında a

tılan bombalardan, meşhur Eton ko
lejinin 15 inci asırda inşa edilmiş o
lan binalarından bazı kısımlar hasa
ra uğramıştır. Mektep kilisesinin çok 
kıymetli renkli tezyini camlarının 
bir kısmı kırılmıştır. 17 inci asırda 
ikinci Charles zamanında Sir Chris
topher Wren tarafından inşa edilen 
sınıflar da kısmen harap olmuştur. 

M annheim bombardıman 
edildi 

Çarşambayı perşembeye bağlıyan 
gece Almanyaya karıı ingiliz hava 
kuvetlerlnin yaptığı hücum hakkın
da hava nezareti iıtihbarat bürosu a
ıağıdaki tafsilltı vermektedir: 
Bombardıman tayyarelerinden mü

rekkep bir grupun pilotları kesif bir 
bulut tabakası içinde birkaç eaat uç
tuktan sonra hava birdenbire açılmıı 
ve Mannheim civarında Rhin nehri 
Uzerinde bulunduklarını görmüşler• 
dir. 

Bu şehrin elektrik santralları akı
nın batlıca hedefini teıkil ettiğin
den hedef üzerine yüksele infiliklı 
bombalarla yangın bombalar• atılmı~ 
tır. Tayyareler avdet ederken hedef· 
lerin yanmakta oldu~u gBrUlmUttUr. 
Aynı gece Calais ve Boulogne dokla
rına da tiddetli hücumlar yapılmıt
tır. 

Noel yortum yer altında 
kutlanacak 

Londra; 12. a.a. - Alman tayyarecileri
nin celiı! cüzel atmakta olduktan bomba
lar, Londra balkının ananevi ve oen Noel 
yortularmın tesit edilmesine mani olmıya
cıktır. Çünkü Noel yortusu aokaklarm ut
hından birkaç metre uaiı olan ve mükem
mel ıılınaklar tetkil eden metro iıta11on
lırrnda toplu tealt edilecektir. 

İngilizler topla 

mücehhez avcı 

tayyaresi kullanıyor 
Londra, 12 a.a. - Perşembe günü, 

:ngiliz hava nezareti tarafından neı
redilen istihbarat bülteni topla mü
cehhez avcı tayyarelerinin hava mu
harebelerinde kullanıldığını ilk defa 
'l1arak zikretmektedirler. 

Bu bültende bir ingiliz avcı tayya
resinden atılan obüsle bir alman avcı 
tayyaresinin nasıl imha edildiği an
latılmaktadır. Bir Messerschmitd o
lan alman tayyaresi obUslin isabetini 
mUteakip küçük parçalar halinde ye
re dtişmü~tür. 

1. inci N~~oıeon'ırn oğlrnun 
kemikleri paris' e gön~erilecek 

ı······· ............................................ . 
tKÜÇÜK DIŞ HABERLERi .................................................... 

ı.ondra, 12 a.a. - 'l'tcaret vapurıan 

hakkında hat! bir celse akdettıkten ıonra 
avam kamnraııı lçtımalarını tAllk etmıo • 
tir. 

Kudüs; 12. a.a. - Filistin ingiliı ili ko
miseri B. Mac Michae1, Hayia açıklarında 
demirli bulunan romen bandıralı Bucedi 
gemisinin müsadcresınl emretmiıtlr. 

Blzcrte, 12 a.L - Havaa: General Vey
ga.nd refakatinde Tunus umumt valisi A· 
mira! Eııteva old ıtu halde bua1ln Kalrou
aıı'dan buraya selerek askeri tettıı etmtı-

r. 
BUkres, 12 a.a. - D.N.B.: Romnııya'da

kl yabancı baaını muhabirleri cemiyeti, 
matbuat ve propaganda mUsteıarı B. COl'\I· 
ut tarafından feshedllmiıtlr. 

Sofya, 12 a.a. - İap:ınya'nın yeni el • 
çlal B. Jullo Palencıa, Kıral Borlı'e iti· 
matnamca!nl takdim etml~tlr. 

Budapeıte, 12 a.a. - Mebusan meclisi, 
dlln, hllkllmetın fevkalAde sal!hlyetlerlnt 
2 mayıs 1941 tarihine kadar temdit eden 
kanun projesini tasvip etmlıtlr. 

Bern, 12 a.a. - Salnt - Gothard de
mlryolu, bu sabah, muazzam bir çıjt dUt • 
m@slyle kapanmıetır. Yolun aç••ma.ııı lgln 
faaliyete bqlanmı•tır. Yolun aJqıama ka • 
dar açılarak mUnakalAtın yeniden te11lı o
lunabllecell limit edilmektedir. 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Memur alınacak 
P.T.T. Umumi MüdUrlliiiınden ı 
1 - ldaremizde münhal maaoh ve Be • 

retli memuriyetlere liao mezunları milaa • 
baka ile alınacaktır. 

2 - Müaabakada muvaffak olanların i
darenin teklif edeceği yerde memuriyet 
kabul etmeleri şarttır. 

S - Milsabakada muvaffak olanlara 3658 
sayılı kınıırı hUkmüne göre (20) lira aall 
maaı veya (75) lira ücret verllecekttr. 

4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin ka
nununun dördüncü maddesindeki ıartları 
haiz olmaları vı devlet memuriyetine ilk 
defa gireceklerin (30) yaıını ıeçınemit 

olmaları llzımdır. 
S - Müsabakayı ıtrmek lstlyenler 

14/12/940 ıünü akşamına kadar dilekçe ve 
evrakı müsbiteleriyle birlikte imtihanla· 
rın icra olunacağı P.T.T. merke.z müdür • 
lüklerine müracaat etmelidir. 

6 - Müsabaka lise mevcut olan P.T.T. 
merkez mUdlirlliklerlnde 19/12/940 perıem. 
be gOnll saat 9 da yapılacaktır. (8007) 

17087 

T el~raf muhabere bilgisi 
olan ilk mektep mezunu 

memur alınacak 
P. T. T. Umumi MUdBrlütUnden : 
ı- İdaremiz münhallerine ilk mektep 

mezunu ve telgraf muhabere bilgisine va
kıf olmak Uzere alınacak maa15lı veya llc • 
retli memurlar lı;in müsabaka imtihanı ya

pılacaktır. 

Viyana, 12 a.a. - D.N.B. • Birinci 
Napoleon'un oğlu Dük de Reichs
tadt'ın gemikleri, bu sabah, Viyana
da Kapüsen kilisesindeki lahdinden 

Tokyo, 12 a.a. - D.N.B.: Japon çıkarılmıştır. Dük de Reichstadt'ın 

ı- Müsabakada muvaffak olanların ida
renin teklif edecetl yerlerde memuriyet 

Muhtelif yiyecek ah nacak camıktnla bölünmüş bir oda ve tekrar ta• 
nn ve tabanlı bir oda bir mutbak bir hell 
vı s;•tı arasına ı;ıkılır kapalı bir merdiven Edirne Sa. Al. Ko. R.I. den: 

A§afıdl\ cine ve mlkdarı, tutan, teminatı lhale gUn ve saaUert yasılı maddele- ve sofadan tekrar bir kapu ile ıes;ilcn di
rin kapalı zarfla mUbayaa e4Uecektlr. Ekıııtmeler! Edlnıe eski mUalrlyet dalreeln· ter bir sofa tizerinde tavanlı ve tabanlı bir 
de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartname her gün Ko. da görUIUr. İlteklllertn IÖzll oda ve bir boşluktan geçilen kubbeli tesi
ııeçen günde Ko. na gelmeleri. Tekltf mektuplarını ihale ıaatınden blr ıaat evel aatsız alaturka bir hamam vardır. Ev ah-
Ko. na vermeleri. (8292) 182:17 ıaptır. Elektrik, su tesisatı yoktur. 665 
Cinai Mlkdan :rutan Teminatı İhale gün Saat! Mı 1 sahasındadır, Bahı;esindc on iki ağaç, 

Ton 
Plrlng 960 482000 
K. OtUm 20 6000 
Koyun eU a 7:100 
Makarna 60 21000 
K. Fasulye 1'4 43200 

muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve mli
vezzllerln 788 11yıh memurin kanunun dör
dilncil maddesindeki ııartları balı olmaları 

ve devlet imtihanına ilk defa alınacakların 
30 ya3ını geçemcmlı bulunmaları lllzımdır. 

82400 23.l2.9f0 11 
4M 23.12.94() 11 

663 2l5.12.9f0 16 
ll57:1 28.12.940 1' 
82f0 23.12.9.0 16 

pazartesi glinli saat 11 de Gelibolu Sa. Al. 
Ko. da ayrı ayn yapılacaktır. Şartnameıl 

Ko. da görlilebilir. (8584) 18566 

Buğlay alınacak 

Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

tuyu havi bir kuyusu ve kerpiçten öri.ıl -
mu, üzeri kiremit bir mutbağı vardır. Hey· 
eti umumiyesine dört bin beş yüz lıra kıy
met takdir edilmiş-tir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1- Satış peşi para ile olmak u e e 6. l. 

941 tarihine mıisadif paıartesi il\JIU saat 
ondan 12 ye kadar ıcra dairesi gayrımenl:ul 
satıı memurluğunda yapılacaktır. 

Tahminen beher kilosu on kuruş 50 
mil11a.bakaya girmek istiyenler 30. 12. 940 ı santlmdcn fıOO ton buğday çuvallarlyle 
pazartesi aksamına kadar yalnız bir dilek- birlikte pnznrlıkla satın alın11caktır. 

6- Halen idarede mlistahdem olanlardan 

2- Talipler takdir edilmiş olan yukarı
daki muhammen kıymetin yüzde 7,5 nisbe
tinde pey akçası veya milli bir bankanın 
teminat mektubu ile kanunen teminat ola
rak kab;ıl edilen hazine tahvilleri getire
ceklerdir. 

ı;e ile ve idare haricinden girmek ıstiyen- Muhammen bedeli t'i5000 liradır ve mu
ler do yine meı.kQr tarih akeamına kadar vakkııt temtnntı 412~ liradır. Şartnamesi 

dilekçe ve evrakı müsbltelerile birlikte Ko. da verilmektedir. İhaleııl 18.12.{)40 
imtihanların icra olunacağı P. T. T. mer· gUnU saat 9,30 da Çanakkale Ko. bulundu· 
kez müdilrlilklerine miiraca3 t edecekler . ğu mahalde yapılacaktır İsteklileri mez • 
dlr. kOr günde saat 9 a kadıır Ko. na mUracaat 

3- Satıı günü arttırma bedeli takdir e
dilen kıymetin yi.ızde 75 ini bulduktan ve 
üç defa nida ettirildikten sonra mczkar 
giinün 12 inci saatınde en s;ok artıran ta
libe ihale olunacaktır. 

+- İşbu tarihteki artırmada teklif edi
len bedel muhammen kıymetin yüzde 75 

ini bulmadığı takdirde 16. 1. 941 tarihine 
ml.isııdıf perıembe günü eaat 10 dan 12 YCI 

kadar yapılacak ikinci artınnada keza mu
hammen yüzde 75 ini bulmak ıartiyle en 
çok artıran talibine ihale olıırıacaktır. Bu 
nl,bcti bulmadığı takdirde ise 2880 numa
ralı kıınun ahkamına tevfikan borı; beş se
ne müddetle tecile tabi tutulacaktır. 

7- Müsabaka villlyet P. T. T. merkez 
etmeleri. 18:\90) l85i2 

mlidllrlilklerlnde muhabereden 2. 1. 1141 Et ve od:..:~ alınac:ık 
per§embe gUnU saat 9 da ve ıımumt bilgi· j Niğde Sa. Al. ICo. 1-ts. den: 
!erden 3. 1. 941 cuma günü saat 9 dıa yapı- •

1 
Cins! sığır eti, klloııu 165000.' M. bedeli 

lacaktır. (11274) 18253 36300 lfr.ı. ilk temlnntı 2722 lira 50 kuruş, 

Ankara Lv. Amirliğ; Sa Al 
Ko. na RÖnderilen hariç askeri 

KITAAT tLANLARl 

Bina intaat1 
İzmir Lv. A. !la. Al. Ko. Us. den: 

1 - Gösterilecek yerde 316HI lira 29 
Kr. bedeli ke.,ıtıı bina inşaatı kapalı zar! 
usul!yle ekaııtmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 16.12.940 pazartesi gUnU 
saat 15 te kııılada İzmir Lv. A. Sa.. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

8 - Teminatı muvakkate akçest 2872 11· 
radır. 

-i - Şartname ve keşltname ve resmi 
ll58 Kr. mukabilinde Ko. dnn alınabilir. 

& - tsteklller tlctı.ret odaaında .kayıtlı 
olduklarına dair veıılka göstermek mocbu
rlyeUndcdlrler. 

6 - Eksiltmeye ,11Urlk edecekler kanu
ni vesika teminat tekllt mektuplarını iha
le saatinden en az bir saat evci Ko. na 
vermıı bulunmoları. (8265) 1 236 

Odun alıancak 
Corum Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Kapalı zarf uıulü ile eksiltmeye 

konulmuı olan 1200000 kilo oduna gene 
istekli çıkmadıiından kanunun 40 ıncı M. 
mucibince eksiltmc.i uzatılmı!jtır. 

2 - Ekıailtmeal 16/12/ !>40 pazartesi ..U
n8 eaat 10 da Çorum ordue•l Sa. A.l. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 18000 ilk temi
natı 1350 liradır, 

4 - Taahhüde airecek müteahhide bir 
senelik tutarı olan odun bedelinin üçte bi
ri avına olarak verilecek bu verilen peıin 
para tcahhiidün ıon taksitlerine mahsup 
edilecektir. 

5 - hteklllerin belli giln ve saatte tek
lif mektupları ile beraber Ko. na mUra -
caatları. (8266) 18237 

Bir bina yaptırılacak 
Balıkesir SL Al. Ko. Rı. den : 

l - Balıkesir'de bir adet ukeri bina 
kapalr zarf usulü ile ihaleye konmuştur. İ
halesi 24/12/94-0 günü saat 15 de Balrke -
ık Ba. Al. Ko. da yapılacaktır. Binanın 
k"lf bedeli 19998 lira 62 Kr. muvakkat te
minatı 1599 liradır. Ketlf plln ve prtna· 
meıini görmek lıtlyenler Ankara, İstanbul 
Lv. lmirllil ve Balıkesir mıntıka SL Al. 
Ko. da görebilirler. 

Taliplerin muvakkat temina"tle.n ile be
raber teklif mektuplarını ihale 1aatinden 
bJr saat evet komisyona vermeleri ıart
tır. Poetada vaki gecikmeler muteber de-
iildir. (8333) 18318 

Kuru ot ahnacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ı - A•kert lhUyaç için llSOOOOO kilo K. 
ot paaarlıkla 11tın alınacaktır. 

2 - K. otun muhammen bedeli 00000 ll· 
ra blçllmlştlr. 

a - İhaleli 17.12.940 aalı gUnU ll5 te 
Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden blr saat evel te
rnınat akçeleri olan :171'0 lira ve ihale ka
nununun 2 - 8 maddelerindeki ve11alkle 
Ko. na rnuracaattan. (8658) 18539 

Muhtelif erzak alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - Ciheti askeriye ihtiyacı is;ln aşa

ğıda cins ve mikdarları M. bedeli yazılı te. 
klı kalem erzak pazarlık usulü ile satın 

alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli hizasında g69-

terilmi:ttlr. 
3 - thaloal 16/12/940 pazartesi ııUnli 

saat 15 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

4 - Taliplerin ihaleden bir saat evel 
teminat akçeleri olan aşağıda yazılı kuruş 
ve ihale K. nun 2-! maddelerindeki vesaik 
ile birlikte Ko. na müracaatları. (8561) 

Cinai Mikdan M. bedeli M. Teminatı 
Kunı üzilm 10000 2500 375 
Sals;a 10000 2500 375 
İncir 10000 %500 !75 
Z. tanesi 5000 1300 195 

ihale gUnU 2.1 041 peruembe saat 15, ihale
nin §eldi kapalı zarf. 

Cinsi odun. ldlosıı GSOOO, ~r. bedeli 18122 
lira 90 kuru~. ilk teminatı 948 lira 22 ku
ru~. ihale gUnU 2.1.941 perııembe, saat Hi, 
!hal nln ş kli kapalı zarf 

ı - İstekliler ıı:ırtnn.meyl her glln Ko. 
binasında okuyabilirler. 

2 - Taliplerin ihale giln ve saatinden 
bir saat evci teklif mektuplnrıve ilk teml
natlarlyle komisyona mUracaaUarı. 

(8654) 18G29 

Pirinç alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - To?kllt olunan fiyatı pahalı göril -
len 150 ton pirinci pazarlıfı 16.12.9•0 pa -
zartt-al g{lnU saat 15 tedlr. 

Muhammen bedel 10250 liradır. Katı 
teminatı 2ses liradır. Taliplerin be111 gUn 
ve &'latte ves:ılk ve temlnotıarı ile komls
yon,a gelmeleri. (8655) 18630 

ENSTİTÜLER 

Elbise ve ayakkabı alınacak 
Gazi Terbiye EıııtıtUsU :MUdllrlUA'Unden: 
ı - Kız talebemiz için &1atıda mlkdarı 

yazılı tayyör ve ayakkabı açık ekalltmı 

Ue yaptırılacaktır. 
2 - NUmune ve ııal'tnameler her gUn o

kulda görUlebiUr. 
3 - İsteklllerln ilk teminaUarlyle bir -

tikte ihale sUnU Ankara mektepler muha
sebeciliğinde toplanacak komisyona mU· 
racaatıarı. 

Cinai TayyHr, mlkdarı 1415, beherinin 
fiyatı 1000 .dikit malzeme Ucretl), ilk le· 
mlnat 108.i:i, ihale gUnU ve ııaatl 30.12.940 
pazartesi saat 15 te. 

Cinsi ayakkabı, mlkdan 1411, beherinin 
fiyatı 800, ilk teminatı 87.- ihale gUnU ve 
saati 80.12.940 pazartesi aaat 111.80 

18818 

iCRA VE iFLAS 

Açık arttırma ilanı 

S- Birinc::i ve ikinci artırmalarda ihale 
bedeli ihaleyi müteakip verilmediği tak -
dirde ilıerine ihale edilenin talebi üzeri· 
ne !halcı tarihinden itibaren kendisine be
deli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için 
yirmi gün kadar mehil verilecektir. hbu 
müddet zarfında ihale bedeli yatırrlmadığ1 
takdirde ihale bozularak ve bu talepten 
evci en yükıek teklifte bulunan talibe tek. 
lifi veı;hile almnf;ıı razı ise ıhale farkı bi
rinci talipten tahsil edilmek üzere bu ta
libe Uıale edilecektir. Teklifi veçhile al -
maia razı olmazsa gayri menkul yeniden 
oıtbeı günlük ikinci artırmıya çıkarılacak, 
en çok artıran talibine ihale edilecel.tir, 
Ba ilı:i ihale bedeli birincisinden noksan 
oluna farkı ilk mü:;teriden tahsil edile • 
caktir. 

6- Her iki artırmada da i:ayri menku1 
talibine ihale edildiğinde tapu harcı müt

teriye ve ihale tarihine kadar olan mU<te
rakim vergi ve delllliye reaml ise sat1ı1 be
delinden ödenecektir. 

7- Borçlu ve alacaklılarla diıtcr ıllka
lıların bu gayri menkul ilzerlndeki hakla -
rını ve hususile faiz ve masrafa dair olan 
l.ddlalarını evrakı mUabltelerlle 20 ıUn i
çinde dairernir:e bildirmeleri lizımdır. Ak
ıl takdirde haklan tapu sicili ile sabit of. 
madıkça satıı bedelinden paylastırılmaaın· 
dan barlı; tutulacaklardır. 

8- Artırmıy11 iştirtk edecekler 20. 11. 
940 tarihinden itibaren 9S8/91 numara Ilı 

dairemizdeki yerinde herkese açık bulun
durulan ıartnamemlli okuyabilirler. 

4on 
.Ankara Blrlncl İcrasından: 
Mahcuz halı saccade ve ev eşy881 16.12. 

940 pazartesi gUnU saat 12,~ ta birinci w 
17.12.9f0 ııalı gilnU aynı uatte ikinci art -
tırmıya belediye ıatıı salonunda çıkarıl .. 
eatı ııa.n olunur. 4869 Ankara 2 inci lcrı Memurlutundan ı 

Merhun olup paraya çevrilmesine karar 
verilen ve olbaptaki merbut li•tede nsvi Ankara İkinci İcra Dairesinden : 
ve muhammen kıymetleri yazılı bulunan Ankara Orman ÇlftlliU sabrk muhaaebe-
en-a ve mliskirat malzemesinin evelce il· cisi olup halen ikametglhı bulunamıyan 
tı3ı ilin cdllmls ise de kanunen tehirini Nez.lhl Uraz tarafma: 
müıtelzim ahvalin kaltmıuı dolayııfyl• Devlet Ziraat 1ılctmılerl lturumu .. 
tekrar &atışın devamına ve ilk artımı.ut mum mUdürlliğüne Ankara ikinci noterK
blr!nclklnunurı 21 inci perıembe ıaat 13 jlnln 25. 9. 937 tarih ve 13937/1381 numa
de ve eşyaya yüzde 75 niebetiııde tı:ıymrl rıh adi .enetle borçlu bulunduğunuz 1745 
verilmediii takdirde ikinci artırmuı 5>40 lira S4 kunışun faiz, vekil ücreti ve ma.&
blrlncllcinunun 22 inci cuma ıUnü ıaat 13 raflarının tahsili hakkında dairemizde a.
de Ankara'nın dıı Hisar mahallesinde es- çılan 940/ 4901 numaralı takip talebine bl
ki Osmanlı bankası binaaı lı;inde Ali Ulvi naen namınıza yazılan ödeme emrinin lka
mUskirat fllibrl~asında 1$alıda yazılı oart- metgi.hınızın bulunamadığı mcşruhatlyle 
tar dairesinde 11tılacaktır. mübaşir tarafından teblit edilmeksizin ia-

1 - Sat13 peşin para iledir. de edllmeal üııerlne H.U.M. klnunurıun 
ı - Satış açık artırma ile yapılacaktır. 142 net maddesine tevfikan Ulus cazete-
3 - Artınna bedeli eeyanın muhammen ainde bir defayı mahıuı olarak ilanen tcb 

kıymetinin yüzde 75 ini bulmadıiı takdir- Iiiine ve il&n müddetinin bir ay addolun
de satış ikinci artırma için geri bırakıla- maaına karar verilmiı olmakla işbu na
cak ve artıranlar taahhütlerinden kurtula- nın Ulus ıazeteaiyle neşrinin ertesi &il
caktır. (yüzde 75) ini buldufu takdirde nünden itibaren bir ay is;inde ödemen!z 
Uç defa bağırıldıktan aonra en çok artıran veya borcun bir kısmına veya alacakhnm 
üzerine bırakılacaktır. takibat icrası hakkında bir itirazınız var-

4 - Artırmada üstünde bırakılan kimH aa gene bir 11y içinde istida ile veya şlfa
artımıa bedelini derhal vermea veya etYa· hen icra dairesine bildirmeniz, bildirme
yı almaktan imtina eyler11 mallar aynı diiinlı takdirde bu müddet iı;inde alacak
anda satılığa çıkarılarak bedel farkı ken- tının ılkiyeti üzerine 74 ünciı madde mu
disiı:ıden temin edilecektir. cibince mal beyanında bulwımanız Iazım.-

5 - Artırmaya iştirak edenler yü:ıdı 75 dır. 

ni&betindc pey akı;esi teminat verecekler- Beyanda bulunmazsanız 76 ve 337 nci 
dir. maddelere tevfıkan hapis ile tazyık edile-

İstekli olanların muayyen ciln ve saat- ceğlnlz ve hakikate muhalif beyanda bu
te mahallinde hazır bulunacak olan me- lunurıanrz hapis ile cezalandırılacafınız 
mura 1940/ 4!111 doayı numar11l1le mlira- gibi borcu müddetinde ödeme:ıaeniz hak-
caatları ilSn olunur. 4958 kınızda Cebri icraya dc\•am edileceı.;i tob-

. . . !iğ makamına kaim olmak uzen. ilin ohı-
A nkara icra Daıresı Gıyrımenlıul Satış nur. 

4955 
Mcmurlu undan : 1 
İpotek olup satılmasına karar verilen ----------------

Ankara'nın Kırgız mahallesi, Dökmeci ı;ık
mazı soka~ında 333 ada 31 parıel numaralı 

t:V aşaı;ıda yazılı sırtlar dairesinde açık 

arttırma ile satışa çıkarılmıştır. 
EVSAFI: 

ZAYILER 

Zayi Ankara belediyesinden alınan 

mbard1man tayyareleri Yunnan kemikleri Paris'e naklolunacaktır. 
hrini yeniden bombardıman etmit- Dük de Reichstadt, birinci Napole
rdir. Alınan haberlere göre askeri on'un ikinci karısı Avusturya impa-• k . yyarec"lik mektebi tanrip edi1diği ratoru Birinci François'nın ızı ım-

kabul etmeleri prttır. 
S- Miisabakada muvaffak olanlara 3656 Nipsta 

İrmik 
sayılı kanun hUkmline g8re (10) lira maaı Sabun 
veya 40-50 lira Ucret verilecektir. Şehriye 

2500 700 105 
5000 1250 187 50 

30000 12600 1890 

Görenek ııokak 10 numaralı kapudan gi
rlldl~e bahçe içinde iki kat ev vardır. 

Zemin kat : Zemini kıımen ahıap, ta. 
vansız bir koridor liıerinde taban ve ta-

889 No. lu otomobil pl{ıkııaının bir teki za
yi olmu§tur. HUknıU yoktur. Nimet Yetkin 

f861 
Zayi - Ankara belediyesinden aldığım 

880 numaralı hususi otomobil plfıkasının 

bir tekini sayt ettim HtikmU yoktur. 
.• i bir Çin tayyaresi de bir hava paratoriçe l'farie Louise'den olan tek 
• • r na •ncla d•"c; ülmüştür <.>ğlu idi N,.poıeon'un esir edilm~si
. er b"r ":ıpon filosu da Yunnan şi- ni müteakip, Dük de Reichstadt, Vi
rndifer hattı civarında Anai kasa- yana'ya getirilmiş, Viyana'da 21 ya
ıı y k nında bir elektrik fabrikuı-

1 
şında <Slmüt ve Habsburgların aile 

h 'cum etmiıtir. Fabrika ciddi ıu- metfen{ olan Kapliıen kiU..etine gö-
tte hasara uğramııtır. mülmliftü. 

~ İdare dahilinden milsabakaya iştirlk 
edecek hat baıbıkıcı, bı~ mlivezzl ve bı· 
kıcı ve müvezzilerin 30 yasından evci ida
reye intlup etmiı olmaları ıarttır, 
5- İdare haricinden mlisabakaya ılnnelt 

iati1enlerle balen idare dahilinde bulıanan 

25000 7500 1125 
18542 vanh bir oda ve yine tabanı toprak, tava-

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

mak ltzere ceman 1000 ton fabrika unu pa
zarlıkla alınacaktır .. Paıarlıklan 18/lZ/940 

nı kaplamasız diğer bir oda ve odunluk ve 

heli vardır. 
Uıt kat : Bahçeden ayrı bir kapu ile ıi

rillr. Zemini toprak ve tannaııı bir antre 
ve on baaamakla plnbr bir IOfa tlserlndı 

Ramazan Demlraev 4860 
Zayi - 935 • 036 dersyılı Burıa il .n

den almıo oldugum ilse bltlrme ve o!s-un
luk dlptomalnrımı zayi ettim. Y n!l rln! 
çıkart.ncağımdıın eskilerinin hllk nU olnın

dıfı ll!n olunur. 
No. 46 Salih Ot. KAmll Oruncak 4861 



MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Pencere kepengi yaptırılacak 
M. M. VekAleti Sa. Al. Ko. dan: 
Keşif bedeli 744 lira 52 kunııı olan pen

cere kepengi pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlığı: 28.12.940 pazartesi gUnU sSRt 
11 dedir. Katı teminatı: 112 lira olup keş
fi 5 kuruıa komisyondan alınır. Taliple
r in muayyen vakitte .M.M.V. Sn. Al. Ko. 
da bulunmalan. (8419) 18453 

E1,,.ktrik grupu ve saire alınacak 
M . M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 27.300 

lira olan listesine göre elektrik grupu te
ferruatiyle 3 adet kaynak makinesi paıı:ar
hkla satm alınacaktır. Pazarhltı: 16/ 12/ 940 
pazartesi günü ıaat 14 dedir. Kati temina
tr: 4.095 lira olup ev11f ve şartnamesi 137 
kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin mu
ayyen vakitte M.M.V. Sa. AL Ko. da bu -
lunmaları. (8429) 18461 

Motör alınacak 
M. M, Vekaleti Sa. A1. Ko. dan 
Keşif bedel: 38.945 lira 30 kuruş olan 

ao beygirlik dizel elektrik komple grupu 
Untrah ile bunun in~aatı pazarlıkla yaptı
nlacaktır. Pazarlığı: 19/ 12/ 940 perşembe 

s{inü saat 14 dedir. Kati teminatı: 5841 li
ra 80 kuruı olup ketfi 195 kuruşa komis • 
}'Ondan ahmr. Taliplerin muayyen vakit
te M.M.V. Sa. AI. Ko. da bulunmaları. 

(8539) 18555 

Suni vazelin alınacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. daD: 

Hapsine tahmin edilen 150.000 lira o· 
lan 83.833 kilo sunt vazelin pazarlıkla sa
tın ahnacnktır. Pazarlıtı: 20.12.940 cuma 
.-UnU aaat 14 tedlr. Kati teminatı: 17.500 
lira olup evsaf ve ıartnamesl 7M kuruşa 
komisyondan alınır. Tallplerln muayyen 
\'akitte M . M . V. Sa. Al. Ko. da bulunma-
ları. (8601) 18609 

Makine yağı alınacak 
M . M. Vekl\leti Sa. Al. Ko. dan: 

1:5 ton C-600 makine yağı satm alına -
oaktır. Bu yağın evsafı her gUn komisyon· 
da g6rUleblllr. Taliplerin 23.12.940 pazar
tesi gUnUne kadar teklltlerinl M. M. V. Sn. 

MALiYE VEKALETi 

Satılık arazi 
Maliye Vekaleti Milli Emlak Mü

dürlüğünden: 
İstanbul'da Kartal kazası dahilin

de, Maltepede Drağos tepesi namiyle 
maruf olup umumi mesahası daire • 
deki krokisine göre 903 dekardan 
ibaret arazide, 1771 numaralı kanun
la tasarrufu Maliye Vekaletine miln
takil 35/ 54 hisse aşağıdaki şartlarla sa~ 
tılığa çıkarılmıştır. 

1 - Arazinin umumi mesahası 902 
dekar 826 metredir. Satılığa arzolu
nan hisse 35/ 54 dilr. 

2 - Arttırmaya esas olan bedel, a
razinin umumunun vergi kıymeti o
lan (5000) liranın 35/54 dünü teşkil 
eden (3241) liradır. 

3 - Teminat akçesi (244) liradır. 
4 - Satış bedeli, ihaleyi müteakip 

(15) gün içinde, nakden ve yahut 
1771 numaralı kanun mucibince tan
zim olunan 1 veya Z inci tertip müba
dil tasfiye ve&ikalariyle ödenecektir. 
Şu kadar ki tasfiye vesikalarının 

Sıhhat Vekaletine bağlı mübadil iş
leri tasfiye heyetince sıhhati tasdik 
edilmiş olmak liizımdır. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenle
rin Maliye Vekaleti Milli Emlak 
Müdürlüğüne, İstanbul defterdarlı
ğına ve Kartal Malmüdürlüğüne mü
racaatları lazımdır. 

6 - İhale, Ankara'da Maliye Veka
leti Milli Emlak MUdürlüğiinde 10-
1-1941 cuma günü saat (15) te veka
let satış komisyonunca yapılacaktır. 

Taliplerin, hUviyetlerini tesbit, 
evrakı ve teminat akçesini matsan -
dığına yatırdıklarına dair makbuz 
ilmühaberi ile birlikte ihale saatin· 
de komisyonda hazır bulunmaları la-
zımdır. (8394) 18486 

Tamirat ve tadilat 

Maliye Vekaletinden: 

ULUS 

A. LEVAZIM AMIRLlGl 

Buğday alınacak 

Mum alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
500 adet ispermeçet mumu pazarlıkla 

ıatın alınacaktır. 

Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Taliplerin nümuneleriyle birlikte 17. 12. 
Komiııyonundan : 940 giinü Nat 15 to Ankara Lv. A. Sa. Al. 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen fi _ Ko. na müracaatları. (862'1) 18612 

yatı 8,5 kuruı olan 2(00 ton sert ve yumu
ıak buğday pazarlıkla satın almacaktır. 

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

S - 115 tondan aşağı olmamak oartıyle 
ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir. 

4 - 2400 tonun katı teminatı 22900 
lira ve on be§ tonun 192 lira olup 
evsaf ve 5artnamesl 960 kuruşa komisyon
dan alınır. Taliplerin her gün Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8029) 

17997 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
ı - Beher kilosuna tıthmtn edilen fiya

tı 6 kuruş 25 santim olan 3000 ton arpa 
pazarlıkla satıll alınace.ktır. 

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

3 - 300 tondan aşağı olmamak Uzere 
ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir. 

' - Arpalar dokUm halinde Ankara ve 
civar letasyonlard11 teslim .alımr. 

5 - 3000 ton için kati teminat 21250 li
ra ve 800 tonun katı teminat mikdarı 

2813 lire. olup evsaf ve şartnamesi 960 ku· 
ruşa komisyondan alınır. 

6 - Taliplerin heı giln Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. na mllracaatları. C8272) 18248 

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

pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlıtı 16.12. 
940 pazartesi gilnUdtir. KaU teminatı 150 
lira olup keşif ve şartnamesi beş kuruııa 

Ko. dan alınır. Taliplerin muayyen vakit
te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müraca-
atıan. (8545) 18526 

Zeytin yağı alınacak 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

3 Nevi sebze alınacak 
Ankara Lv. Amirllli Sa, At. Ko. dan: 
Aıalıda cln.1 ve miktarları yazılı ıeb:ı:e

ler pazarlıkla sactın alınacaktır. 
Taliplerln 16. 12. 940 günü ekıılltmeslne 

iıtirlk etmek üzere yüzde 15 teminatla
riyle birlikte saat 14,30 da Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

bpanak 7000 • 10000 
Lahan" 2800 - 4000 
Prasa 2'800 - 4000 

(8647) 186Z2 

Muhtelif sebze alrnacak 
Ankara Lv. Amirliii Sa. Al. Ko. dan: · 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı sebze

ler pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin 16. 12. 940 günil eksiltmesine 

iştirak etmek üzere yü.:de 15 teminatla
riyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 
müracaaıtlan. 

Kilo 
100 
150 
150 
300 
300 
100 
100 
100 
100 

DomatC$ 
Semizotu 
Ispanak 
Prasa 
La.hana 
Elma 
Armut 
T. üzüm 
adet limon 

(8648) 

iskarpin alınacak 

18623 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
110 çift siyah bayan i"karpini pazarlık

la alınacaktır. 
Pazarhiı 16. 12, !>40 pazartesi ıünii ııa

at 16 da yapılacaktır. 
Taliplerin Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko.na 

müracaatları. (8649) 18624 

Satılık eşya 

Ankıtrll Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

,. 
• 

Balast münakasası 
D. D. Y. Vç1incü l~Tetme Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve evsafı , muvakkat temi
natı aşağıda yazılı balast kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi Balıkeairde ilçilncil İ~letme Müdürlüğü binasındaki arttırma ve 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Bu i~e girmek istiyenlerin 2490 sa
yılı kanunun tayin ettiği vesikalarla teklif mektuplarını ihale gününde 
saat 14 de kadar makbuz mukabilin de komisyon reisliğine vermeleri lii
zımdır. Bu i~e ait ıartname ve mukavelename projeleri komisyondan pa-
rasız verilir. (8327) 18506 

Balast ocak
larının bulun· 
duğu yer Kilometresi Cinsi 

Bir m 8 

Bal astının 
Miktarı Muhammen Muvakkat 
metre bedeli Tutarı teminat 
mikabı kuruş Lira Lira Kr. 

İzmir - Bandır-
ma hattı 258 - 268 

Küskü ile 15000 
yarma-

130 19500 1462 50 

lardan 

Benzin nlıancak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyo
nundan: 

İhale tarihi İhale saati 

27-12-940 15 

rikalar umum müdürlüiil merkez utın al
ma komisyonunca 24./12/940 salı günü sa
at 15.30 da kapalı .zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 
(723) lira (3) kuruıtur. Teklif mektupla
rını mezkur ıünde saat 14,30 ı kadar ko • 
misyona vermeleri. (8519) 18501 

Muhammen bedeli 15.690 (on beş 
bin altı yüz doksan) lira olan 50 
(elli) ton benzin 24-12-1940 salı gü
nü saat 15 te kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da İdare binasında satın alı- Satılık bidonlar 
nacaktır. Al!lkerı Fıı.brlkalar Ticaret Şubesinden: 

Bu işe girmek isti y enlerin 1176,75 KilçUk Yozgat barut fabrikasında mev-
(bin yüz yetmiş altı lira yetmiş beş cut r ins ve mikdarı &§ağıda yazılı bidon -
kuruş) liralık muvakkat teminat ile lar 23.12.940 pazartesi günU saat 14 te 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve pazarlıkla satılacaktır. İstlycnler bidonıan 
tekliflerini aynı gün saat 14 de ka- Kiiçlik Yozgat barut fabrikasında görebl
dar komisyon reisliğine vermeleri lirler. İsteklilerin 200 lira muvakkat te • 
la.ıımdır. minatıa tayin olunan gün ve saat~e aeke.rt 
Şartnameler pare.sız olarak Anka· fabrikalar ticaret ıubeetne müracaat eyle

ra'da malzeme dairesinden, Ha ydar - melPrl llA.n olunur. 
paşa'da Tese11üm ve S evk Şefl ii?;in· 500 adet 530 kiloluk çUrtlk oleom va.. 
den dağıtılacaktır. (8409) 18487 rlll (8636) 18616 

12 ono Litre petrol alınacak 
Muhtelif alat alınacak Askerı F abrikalar satın Alma Komla-

D. D. Yollan Satın Alma Ko. dan yonundan: 
231 kalem kllıvuz, rayba ve frezeler Tahmin edilen bedeli (2760) lira olan 

Al.Ko. na vermeleri. (8602 ) 18610 

Mahfe alınacak 

Yapılacak işin mahiyeti: Kadastro 
Mektebinde yapılacak tamirat ve ta
dilat. 
Keşif bedeli: 1770 lira 52 kuruştur. 
Muvakkat teminat miktarı: 132 li

ra 79 kuruştur. 

Evsaf ve şartmımeıı Ko. da mevcut 20 
ton zeytlnya~ı pazarlıkla satın alınacak -
tır. Tıı.liplerin ytlıı:de 111 temlnatıarlyle bir
likte 18.12.940 saat 11 de Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. na mUracaatları. <8551) 18532 

24.12.1940 salı giinU saat 15,30 da pazar - 12000 lltre petrol askerf fabrikalar umum 
lıkla Ankarada idare binasında satın ah- mtidllrlUğt\ merkez !!atın alma komlsyonun
nacal.tır. Bu ife girmek istiyenlerin kanu- ca 30.12.940 paır.nrtesl gllnil saat 14 le açık 

1 - A,ağıda cins ve miktarları yazılı nım tayın ettiği veslkalılrla aynı gün ve ehııtme lle ihale edilecektir. Şartname 
malzeı.ıe artırma ile satılacaktır. saatte komisyonda hnzır bulunmaları Ilı. · parnsı:ı;dır. Muvakkat teminat (207) lira-

:M. M. Vekn.letl Sa. Al. Ko. dan: 
Mevcut numunelerine g!Sre muhtelif 

otnsten 11500 adet mahfe pazarlıkla satın 
alınacaktır. Hepsine tahmin edilen fiyat 
837:5 lira olup katı teminatı 1256 lira 215 
kuru,tur. İhalesi 21.12.940 cumartesi gtl
nu ııut 11 de yapılacaktır. Taliplerin ko • 
nıısyona mUracaatıarı. (8684) 18614 

V akete alınacak 
M . M. Vekflleti Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

~870) üç yUz yetmiş kuru§ olan 1500 kilo 
vaketa pazarlıkla mUnakasay& konmU§tur. 
!halesi 16.12.940 pazarteıl gUnll eaat 10,80 
dadır. Katı teminatı (832,:5) liradır. Şart

namesi M. M. V. satın alma komisyonun· 
da görUIUr. İsteklilerin kanunun emrettl-
11 belgelerle ihale saatinde komisyona 
•elmelerl. (8635) 186Ui 

M. M. V. Hava MüsteşarlıAı 

Kırpıntı satışı 
Jl. M. V. Hava Satin Al. Ko. dan: 
Talibi zuhur etmlyen bir ton yUnlU 

kırpıntıile iki ton bezle karıııık kırpıntı 

pıı.zarlıkla satılacaktır. Muhammen bede
li 390 lira olup katı teminat mikdan 59 li
radır. Pazarlığı 18.12.9'!0 çarşamba gUnU 
aaat 10,SO da hava satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Kırpıntılar her gUn 
lıava mınt&ka depoıu dlklmevlnde görUle· 
bilir. İsteklilerin muayyen gUn ve saatte 
katf teminat ve kanunı belgeleriyle bir
likte komisyonda bulunmaları. (86:57) 

18631 

Elbise diktirilecek 
M. M. V. Hava Satın AI. Ko. dan: 
1 - Talibi zuhur etmlyen 5000 takım 

yazlık elbise pa.7.arlılda dlktlrllecektlr. 
Muhamm~n bedeli 6000 lira olup katı temi
nat mikdarı 750 liradır. Pazarlığı 21.12.940 
cumartesi santı0,30 da hava satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İdıırı ~artname 
evsaf ve nUmunesl her gtin öğleden sonra 
komisyonda görUlebillr. İsteklilerin mu -
ayyen gUn ve saatte kat! teminat ve ka • 
nun! belgeleriyle birlikte komisyonda bu-
lunmaları. ( 8668) 18632 

ZIRAA T VEKALETi 

Kuru ot alınacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve Se

rolojl MUcssesesl DirektörlUğUnden: 
1 - MUeasesenln serom hayvanatı i~in 

-40.000 ili 50.000 kilo kuru ot açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3.000 liradır. 
3 - ı.ruvakkat teminatı 225 lira olup 

banka mektubu veya vezne makbuzu, ha
sine tahvili temlnnt olarak alınır. TahvU
lerııi de hazineye teslimi ıarttır. 

4 - İhaleal 16. 12. 040 pazartesi gUnU 
aaat 15 tedir. Şartnamesi müessese direk
törlUğUnden bedelsiz olarak vcrlllr. 

15 - 2190 sayılı kanunda yazılı şartlan 
haiz olıı.n ıstcıtuterin muayyen olıı.n gUı:ı 

ve saatte Ziraat Vekll.letl muhasebe mü
dUrlilğtlnde toplanacak olan satın alma 
komisyonuna mftracaatıarı. 

(8160) 18178 

2 Memur alınacak 
Ankara Garnizon K. dan: 
1 - Ankara garnizon komutanlığı mah

kemesinde zabıt k!\tlbi olarak çalıştırıl
mak üzere 75-100 lira ücretle iki memur 
alınacaktır. 

2 - İstekliler arasında 25.12.940 gUnU 
saat 15 te komutanlıkta m!1sabaka imtiha
nı yapılıtcaktır. 

a - İlteklllerln bu tarihten evel lUzum
ıu veslkalariyle birlikte Ankara garnizon 
komutanlığına mUracaatları. (8659) 18633 

İhalenin tarihi ve mahalli: 26-12· 
940 perşembe gUnü saat 15 te Maliye 
Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünde. 

Sureti ihale: 2490 sayılı kanunun 
46 ıncı maddesinin B fıkrası hükmü
ne tevfikan pazarlıkla. 
Ke~if evrakını bedeli mukabilinde 

almak istiyenlerin: Maliye Vekaleti 
Milli Emlak MüdUrlüğüne müracaat-
ları. (8534) 18518 

Satılık enkaz 

Maliye Veks.Ietinden : 

Zir nahiyesinin Harun mahallesin -
de kain bir adet hisseli eve ait enkaz 
pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti 165 lira o· 

lup teminat akçesi 23 liradır. 
3 - Fazla tafsilat almak istiyenle

rin Defterdarlık Millt Emlak müdUr
lilğüne müracaatları. (8616) 18611 

Daktilo alınacak 

Maliye Vekaletinden : 

Vekalet merkez teşkilatında mün -
hal daktUoluklara alınacakların inti • 
habı tçin 15/ 2. inci kanun/ 1941 çar
şamba günü müsabaka imtihanı açıla
caktır. İmtihana saat 14 de başlana • 

caktır. 
Taliplerin imtihana girebilmeleri i

çin memurin kanununun beşinci mad
desindeki ~eraiti haiz bulunmaları ka

fidir. 
14 / 2. inci kanun / 1941 salı günü 

mesai saati . sonuna kadar (6,5x9) eba· 
dında iki kıta fotograf vererek mu • 
kabilinde fotoğraflı ve tasdikli kabul 
kartı almaları lbımdır. 
Musabakayı kazananların, bir dakti

loluğa tayin olunabilmeleri için ibra
zına mecbur oldukları vesikaları veıa· 
ir tayin şartlarını havi bro9ilr, müra
caat kalemi tarafından istiyenlere ve
rilecektir. 

Muayyen zamana kadar kaydını yap 
tırmıyanlar imtihana kabul olunmıya -
caktır. Kazananlardan muktezi vesai
ki tevdi etmiyenlerin tayinleri yapıl4 

mıyacaktır. 

(8640) 18618 

Memur almacak 

Maliye Vekaletinden : 

Vekalet merkez teşkilatında 12 de~ 
receye kadar maaşlı ve muadili ilcretli 
memuriyetlere alınacakların intihabı 

için 7 / 2. inci ktinun / 1941 ealı glinü 
müsabaka imtihanı açılacaktır. İmti
hana saat 14 de. başlanacaktır. 

Taliplerin 6 / 2. inci kanun / 1941 
pazartesi günü mesai saati sonuna ka
dar lise veya muadili bir mektepten 
mezun olduğunu gösterir vesikayı ib· 
raz etmeleri, 6,5x9 ebadında 2 fotoğ
raf vererek mukabilinde fotoğraflı ve 
tasdikli kabül kartı almaları lazım -
dır. 

MUsabakayı kazananların, memuri .. 
yete tayin olunabilmeleri için ibrazı -
na mecbur oldukları vesikaları veıair 
tayin şartlarını havi broşür, müracaat 
kalemi tarafından istiyenlcre verile • 
cektir. 

Muayyen zamana kadar kaydını 
yaptırmıyanlar, imtihana kabul olun
mıyacaktır. Kazananlardan mukta.zi 
vesaiki tevdi etmiyenlerin tayinleri 
yapılmıyacaktır. (8641) 18519 

Lahna alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı boş 

kuruş olan 35000 kilo lahana ac;ık eksiltme 
ye konulmuıtur. Talip çıkmadığından ı>a
zarhkla alınacaktır. Paurlığı 17 / 121940 
saat 14 dedir. Taliplerin % 7,5 tısminatla
rx ile birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 
mUracaatlart. (577) 185<10 

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

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı S 
kuruş olan 35000 kilo pruıı. ıı.çık eksiltme
ye konulmuştu. Talip çıkmadıjmdan pa • 
:ıarlıkle. alınacaktır. Paıı:arlığı 17/12/940 sa
at 14 dedir. Taliplerin % 7.S teminatları 
ile birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 
mUra.caatlarr. (8578) 18561 

l~panak alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan ı 

Beher klloıuna tahmin edilen fiyatı 8 
kuruı olan 80000 kilo ıspanak kapalı sarf
la eksiltmeye konulmuııtu. Talip çıkmadı
lından pazarlıklı alınacıktrr. Pazarlıiı 

17/12/ 940 saat 14 dedir. Taliplerin % 7,5 
teminatları ile birlikte Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. (8579) 18552 

Kunı f aaulye ah nacak 

Ankara Lv. Amirliği SL Al Ko. dan: 
1 - Beher kiloıuna 35 kuruı tahmin 

edilen 160 ton K. fasulya çuvallı olarak 
pazarlıklı satın alınacaktır. 

2 - Fasulyalar 15 tondan aşağı olma
mak Uıı;ere ayrı ayrı taliplerden alınabi
lir. 

3 - 160 tonun muhammen bedeli 40000 
lira teminatı 6000 lirııdrr. 

4 - 15 tonun muhammen bedeli 3750 
lira teminatı ~3 ııradu'. 

5 - Pazarlı&ı 16/12/940 ta. saat 15 de 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

6 - Şartnamesi !ınlrllkte gör\llür. Ta
liplerin muayyen gUnde Ko. na gelmeleri. 

(8581) 18S89 

Kuru üzüm alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
2000 kilo kuru UıııUm paza:rlıklıı. ıtı.tın a

lınacaktır. Taliplerin pazarlığa lııtırA.k et
mek ümera 14. 12. 94.0 gUnü aaat 10 da nU· 
munelerlyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. na mUracaatıan. (8620) 18596 

Arap sabunu alınacak 
Ankara Lv . .A.mlrlllt Sa. Al. Ko. dan: 
500 kilo arap sabunu pazarlıka satın a· 

lınaca.ktır. Taliplerin pa.zarlıfa lştirAk et· 
mek üzere 1,, 12. 940 ~UnU saat 1:5,80 da 
numuneleriyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. 
.AI. Ko. na mUracaatları. (8622) 18597 

Muhtelif meyva alınacak 
Ankara Lv . .A.mirliğl Sa. Al. Ko. dan: 
A&aiıda cins ve miktarları yazılı sebze

ler pazarhklı aatm ıhnacaktır. 
Taliplerin eksiltmesine iştidk etmek ü

zere 16. 12. 940 günü saat 16.30 Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Taliplerin yUzde 15 temiıtatlariyle bir· 
likte Ko. na müracaatları. 

Kilo 
300 K~reviz 

300 Lihana 
300 Prasa 
300 Ispanak 
400 Kabak 
400 Patlıcan 

400 K. fasulye 
400 Elma 
300 Armut 
200 Ayva 

2500 adet portakal 
500 adet mandalin 

1500 adet limon 
250 kilo havuç veya pancar 

(8646) 18621 

Derileri görmek lstiyenler serum ve a
şı evinde diier malzeme Genelkurmay dai
re Md. de görülebilir. 

zımdır. dır. ( 8637) 18617 
Şartnameler Ankarada malzeme daire-

fllnde, Haydarpaşada teı:ıelliim 

2 - Pazarlığa iştir~k etmek Uzere 23. şeflil!;lnde görUleblllr. (8502) 
12. 940 saat 14,30 da Ankara Lv. A. Sa. 

ve sevk 
18f.!l6 

Bir atölye şefi alınacak 

Ankara C. Müddei Umumiliğin • 
den : 

Al. Ko. na mtiracaatlarL 
37 çift yemeni 

7 çift çizme 
10 adet musluklu küp 
25 adet çinko matra 
12 adet hayvan derisi 

(8650) 18(125 

Nakliyat yaptmlacak 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
ıs gün zarfında şehir dahili 2000 ton 

nakliyat yaptınlacaktır. 
Taliplerin pazarbfa iıtirli:k etmek flze

ro 16. 12. 940 riinü l!a&t il de Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(8651) 1S62ti 

3 Nevi sebze alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
3000 kilo prasa, 2000 kilo !Aha.na, 3000 

kilo ıspanak satın alınacaktır. · 
Eksiltmesi 16. 12. 940 saat 10 da Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yaprlacalctır. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte An
ka.ta Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(8652) 18627 

Muhtelif sebze alınacak 
Ankara Lv. Amirliii Sa. Al. Ko. dan: 
Aaşağıda cins ve miktarları yazılı sebze

ler pazarlıkla aatın alınacaktır. 
Taliplerin eksiltmesine iştidk etmek 

iizere 16. 12. 940 günü yüzde 15 teminat
lariyle birlikte rıaat 15,30 da Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

Kilo 
250 
&00 
400 
400 

1020 
680 
500 
200 

Havuç 
Pekıneı 

Ayva 
Elma 
Hindi 
Balık 

Taban helvası 
K. yaprak kaysı 

(86SS) 18628 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

23 Kalem eğe alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 9:500 (Dokuz bin bea 

yilz) lira olan 23 kalem eğe 22.1.941 çar
~a.mba gUnU saat 15,SO da kapalı zarf u
sulü lle• Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu lşegirmek iıtiyenlerin 712,50 (yedi 
yüz on iki lira elll kuruıı) liralık muvak
kat teminat Ue kanunun tayin ettiği ve
sikaları ve tekliflerini aynı gUn saat 14,30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri 111.· 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak A.nkara'da 
malzeme dairesinden, Haydarpaşada tesel
lüm ve ıovk §efliğinden dalıtılacaktır. 

(8359) 18417 

Kereste alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedell 41580 (kırk bir bin 

beş yll.z seksen) llra olan takriben 462 M3 
meşekercste 23.12.940 pazartesi günU saat 
15,30 da kapalı zarf usuıu lle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu tıe girmek lstiyenlerin 8118,50 (üç 
bin yUz on sekiz lira elli kuruş) liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayın et. 
tlği vesikalan ve tekliflerini aynı gün sa
at 14,30. a kadar komisyon reisliğine ver
meleri ııı.zımdır. 

Şartnameler 208 kunııa Ankara vı 

Haydarpaşa veznelerinde ıatılmakladır. 
(83:57) 18448 

ASKERJFABRIKALAR 

Yaylık çelik alınacak 

l\sl<ert Fabrikalar Satıll Alma Ko. dan: 
250 Kg. 1 mm. kulrıında yaylık çelik 
200 Kg. 2 mm. kutrundıı. yaylık çelik 
200 Kg. 3.5 mm. kutrunda yaylık çelik 
180 Kg. 5 mm. kutrunda yaylık çelik 
146 Kg. 7 mm. kut runda yaylık çelik 
140 Kg. 8 mm. kutrunda yaylık çelik 
150 Kg. 10 mm. kutrunda yaylık çelik 
200 Kg. 12 mm. kutrunda yaylık ı:elik 

300 ){g. 0,M mm. kutrunda yaylık çelik 
200 Kg. 1,50 mm. kutrunda yaylık çelik 
lfiO Kg. 3 mm. kutrunda ya) !ık ı,:ellk 

150 Kg. 4 mm. kutr\lnda yaylık çelik 
200 Kg. 6 mm. kutrunda yaylık çelik 
135 Kg. 7,5 mm. kutrullda yaylık çelik 
250 Kg. 9 mm. kutrunda yaylık çelik 
150 Kg. 11 mm. kutrunda yaylık çelik 

Tahmin edilen bedeli (7502) lira (50) 
kuruş olan yukarıda cins ve mikdıırı yaztlt 
16 kalem yaylık çelik askert fabrikalar 
fabrikalar umum mUdUrlUğU merkez satın 
alma komfsyomınoa 2S.l2.fl40 tıazartoıi 

gUnU s11at 16 da kapalı zıı.rfla ihale edile· 
cektır. Şartname parasıEdır. Muvakkat te
minat (562) lira (69) kuru,tur. Teklif 
mektuplarını mezknr gUnde saat 15 e ka -
dar komisyona vermeleri. 1845S) 18420 

500 sandrk teneke levha alınacak 
Askerl Fabrikalar Satın Alma Ko. dan: 
0,2:5 - 0,27 Mm. kalınlığında ve 
70 - 71 X 50 ..... 51 Sm. ebadında 
600 ııandı'k teneke levb.ıı. alınacak. 
Beher pakette 112 adet olacak. 
Tahmin edilen bedeli (35000) lira olan 

ebat ve mlkdarı yukarıda yazılı 500 san
dık Jeneke levha askerl fabrikalar umum 
mUdUrlti#U merkea aatın alma komlsyo. 
nunca 23.12.940 pazartesi gUnll ıııı.at 14,SO 
da kapalı zarfla lhıale edilecektir. Şartna
me (1) lira (75) kuruştur. Muvakkat te
minat (2625) lirlldır. Teklif mektuplarını 
mezktır gUn ve !aıtt 13,30 a kadar komlıı· 
yona vermeleri. (82413) 18446 

Kırıkkalede yaptırılacak inşaat 
A!lkerl Fabrikalar Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edllen bedeli ( 20,500) lira. olan 

Kırıkkalede yaptırılacak inşaat askeri 
fabrikalar umum mlldürlUğtl merJ(eZ sa.tın 
alma komisyonunca 23.12.940 pazartesi 
gUnU saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname Cl) lira (3) kuru§tur. 
Muvakkat temın11t (1537,50) liradır. Tek -
lif mektuplarının mezkQ.r gUnde saat U e, 
kadar komisyona vermeleri. (8354) 18447 

4215 Ton demir hurdası 
satı nalınacak 

Askeri Fabrikalar Sa. At. Ko. dan 
3Z84 sayılı kanun mucibince 4215 ton 

demir hurdssr mahreç istasyonlarında va
ron dahilinde teslim ~artiyle fenni ve ida
ri sartnameleri veçhile ve 15 tondan aşağı 
olmamak tiıı:ere 1/mart/941 tarihine kadar 
beher tonu 17,50 liradan satın alınacaktır. 
İlteklller sartnamesini her zaman komiı
yonda görebilirler. Ellerindeki demir hur
dalarını satmak istiyenler mikdanna gö
re % 15 katt teminatlariyle birlikte mer -
kez satın alma komiııyonuna müracaatları. 

(8518) 18500 

Muhtelif ebatta 12 kalem 
çelik alıa·ncak 

Aıkert Fabrikalar Sa. Al. Ko. dan 
Tahmin edilen bedeli (6940.40) lira o

lan listesinde yazılı muhtelif ebatta on iki 
kalem ve ceman 13772 Kg. çelik askeri fab-

Münhal olan Ankara mahkum ço .. 
cuklar islabevi 85 lira ücretli maran • 
gozluk atölyesi şefliğine sanat mek • 
tebi mezunlarından askerliğini ifa et
miş ve marangozluk sanatını ileri de· 
receye götürmüş olan birisi alınacak
tır. 

Bu evsafı haiz olan kimselerin evra
kı müsbiteleriyle birlikte 16/ 12/ 1940 
pazartesi gUnil akşamına kadar Anka
ra Adliyesi encümenine müracatları. 

(8645) 18620 

ANKA.RA VAL1LlC1 

Dıvar tamiri 
Ankara Valiliiirı.den : 

Hususi idareye alt Şehir Bah~esi du • 
varlarrnm muhammen bedeli 677 lira 91 
kuruştan ibaret bulunan tamiratı 19/12/ 940 
tarihine rastlıyan perşembe günü saat on 
beşte vilayet daimi encümeninde ihale e • 
dilmek ll:ı~ere açık eksiltmeye konulmuş • 
tur. 

Taliplerin muhammen bet.lelin % 7,li tu 
olan 50 lira 84 kuru~luk teminat makbuz
lariy]e birlikte muayyen ıün ve saatte da
imi encümene, şartname ve keşif evrakını 
görmek istiyenlerin de keza daimi encü • 
men kalenıi~e milracaatları ilin olunur. 

(8390) 18S64 

ANKARA BELEDiYESi 

Bir motopomp almacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Kayaş terfi dairesi ic;in alınacak o
lan bir adet motopomp grupu ve teferruatı 
kırk beş g\ln müddetle ve kapalı sarf uaıa.. 
tiyle eksiltmeye konulm~tur. 

2 - Muhammen bedeli (8950) liradır, 
3 - Teminat (671,25) liradır. 
4 - İhalesi 14/ 1/ 941 ııalı ıünü saat 11 

de yapılacağından şartnamesini görmek is
tiyenlerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de ihale günü olan 14/lMl aa.
lı günü saat ona kadar usulü dairesinde 
teklif mektuptarmı belediye encümenine 
vermeleri. (8236) 18339 

KAZALAR 

lıtimlak karan 
Sarayönü Beledıyeainden : 
Kadınhanı kazasının Sarayönü nahiye

sinde kain fransız tebaasından ölü Belfua 
çlftllli heyeti umumiyesi itibariyle mena
fii umumiye namına (33040) otuz üç bin 
kırk lira bedel mukabilinde istimlak edi
leceğinden alakadarlann ilan tarihinden 
itibaren 8 riin zarfınds Sarayönü nahiyesi 
belediye riyasetine vaki olacak itirazları-
nr bildirmeleri iliin olunur. 18464 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye Blt'lnci Hukuk HAkimll
ğlnden: 

Ankara Yenl~ehlr Ada.kale caddesi 15 
No.da mühendis Asım evinde mukim Ah· 
met Afü Esen tara!ındao mahkememize 
açılan ıoyadı de!lştırme davasının icra kı
lınan muhakemesi sonunda: evelce aldığı 
(Suvermez) soyadının (Esen) soyadiyle 
de~lıtirilmesine ve olsuretıe nUfıısa tescil 
ve UAnına kabili temyiz olmak Uzere 
80.11.940 tarihinde karar verlldfji 111\.n o-
lunur. 4947 


