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~JadaJını~ IJ/r 9cllı .Jır~, 
" - Stn ~ni lcuM(t1k görme ... 

... Yoxındo /,en z~ngt'n .. 
o aca ım .. 

Fevkalade Umumi Heyet Toplanllsı 
Ankara Elektrik Şirketinden : 

Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi hi11edarlarının ticaret 
kanununun 361 ve ıirket esas mukavelenameainin 58 inci maddele
rine göre 18 Eylül 1940 tarihinde fevkalAde ıekilde toplanmıı olan 
umumi heyeti müzakeratın devamını 30. 12. 940 pazartesi gününe 
talik eylemiş olduğundan o giln saat 15 te hissedarların ıirket bina· 
aında hazır bulunmaları rica olunur. 

Milzakere Ruznamesi : 
3688 No.lu kanuna tevfikan ıirketiu tasfiyesi hakkında karar 
ittihazı. 4933 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı.. 

------ Fevkalade Umumi Heyet Toplanflsı 
--------- -- ---- Ankara Havagazı Şirketinden : - -E Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketi hissedarlarının ticaret : 

: kanununun 361 ve şirket esas mukavelenamesinin 58 inci maddele· : 
: rine göre 18 Eylül 1940 tarihinde fevkalide ıekilde toplanmıı olan : 

-
umumi heyeti müzakeratın devamını 30. 12. 940 pazartesi gününe : 

_ talik eylemiş olduğundan o gün aaat 15 te hissedarların ıirkct bina· : 
: sında hazır bulunmaları rica olunur. = - -: Müzakere Ruznamesi : : 
: 3688 No.lu kanuna tevfikan şirketin tasfiyesi hakkında karar : 
~ ittihazı. 4934 § 
., .................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;: 

1 
Emniyet sandığı ilan la rı 

1 
Taksitli emlak satışı sekiz 

faizle ödenir senede yüzde beş 

Semti 

Kadıköy Haaanpqa mahalle•inde 
eski Taıköprü yeni Arifbey, lrfan
bey, Mahmutpaşa sokağında eski 
8 mil. 10 yeni 2, 12, 12/l, 12/3 en
yeni 2, 12, 14, 16 No.Jı. 
Üsküdar Tabaklar mahallesinde es
ki orta yeni Şair.zatı sokağında es
ki ve yeni 5 No.lı. 
Anadolukavağı İskele meydanı eski 
89, 91, 93, 95 No. taj 24, 12, 30, 24, 18 
No.lı. 

Ayvansaray Atikmustafapaşa ma -
hallesinde Fırın ve Pazarcı sokağın
da en eski 12, 12, 12, 12, 12, 12, 3 es-
ki 14, 16, 18, 20. 22, 24, 3 yeni 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 3 No.lı. 

Cinai 

Üç dükkSn milttemil bir 
apartmanın tamamı. 

Ev 

Eski 89 No.lı dükkln ve 
91, 93 No.lı kayıkhane 

95 No.lı odayı mü9temil 
di~er dükkln. 
Birer ve ikiter odalı 
evler 

Muhammen 
kıymeti 

11000 

400 

150 

1000 

1 - Arttırma 23/ 12/1940 tarihine düıen pazartesi gtıntı yapılacak. İhale 
arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır ve 13 den 15 e kadar devam 
edecektir. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde ıs ıi nisbetinde 

pey akçesi yatırmak lazımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peıin geri kalanı aekiz senede sekiz 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler %5 faize tabidir. •. 
4 - Taksitler ödeninceye kadar gayri menkul sandığa birinci derecede 

ipotekli kalır. 
5 - Binaların fotoğrafları sandık dahilindeki taht salonunda teıhir o -

Junmaktadır. Fazla tafsilat almak için salona müracaat edilir. 

Emlak almak ve satmak istiyenlere 
lstanbulun her semtinde her çeşit emlak almak ve satmak için en kısa yol 

satış salonumuzun ziyaretidir. 
Satıcıdan alınan teşhir ücreti: Bir liradan aşağı olmamak üzere üç ay l -

çin bin lirada on iki buçuk kuruştur. Satııtan sonra baıka ücret alınmaz. 
(11302/ 8248) 18608 

. .. 

ASKERLiK iŞLERi 

337 doğumlulara 
Ankara Yabancı Aı. Ş. Rı. den ı 

t7. 

1 - 2. kanun. 940 tarihinde askerlik ka· 
nununun 2. inci maddesine ıöre askerlik 
çağına girecek bulunan 337 D. lularm ilk 
yoklamaları bu tarihten itibaren yapılaca
ğından bu doğumlu her mükellefin yok 
lamasını yaptırabilmesi için nüfus hüviye 
cüzdanına lüzum vardır. 

Hiiviyet cüzdanı bulunmıyanların yok 
lamaları yapılmıyacağından nüfus cilulan 
olmıyanların şimdiden tedarik etmeleri. 

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

Şubeye davet 

... Ma~Joda aporlımanım, 
ko ımdo olomobıhm ol'1co~ ... 

Liman temizleme işi 

İstanbul mmtaka liman reis
liğinden : 
Silivri limanının taranarak temizlenme

si işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş • 
tur. 

Tahmin bedeli 26675 lira yüzde 7.5 temi. 
natı muvakkate 2010.62 liradır. İhale 
23/12/940 pazartesi günü saat 16.30 dadır. 

Taliplerin mali ve ticari vesaiki müte
bereleriyle ve bu gibi işlerle iştigal ettik· 
lerine dair iş mektubu ve teminat mak -
bu:ı: veya banka mektuplariyle birlikte mü
hürlü :r.arları ihale saatinden bir saat eve
line kadar Galata rıhtım üstünde İstanbul 

Ankara Yabancı Aıı. Ş. Rıı.: mıntaka liman reisliği satın alma komis -
812, 313 doğumlu olup da hiç askerllK yonuna tevdi etmeleri ve şartnameyi al -

yapmad:ın emsali doğumlularla ihtiyata a- mak lstiyenlerın riyaset idare şefliğine 
lınmış olen ve Ankara'da bulunup da ya müracaat etmeleri ilan olunur. 
bancı askerlik ııubeslnde kayıth buhınıı.n C114S21ı!414) 18381• 

bu doğumlu yab:ıncı erat talim maksad·~le 
sevkedlleceklrrlnden hemen şubeye mUra
caatlıırı. Gelmlyenler hakkında kanuni 
muamele tatbik edileceği lltın olunur. 

(8619) 1859:5 

BEDEN TERBİYESİ GENEL O. 

Memur alınacak 
Reden Terbiyesi Genel Dlrektör!UğUn -

den: 
Te,,kllAt. sahalar ve tesisler dairesi kad. 

rosunda mUnhal bulunan 60 ııra ücretli 
bir kAtlpllk He beıı aylık muvakkat kad -
rolu ve 60 lira Ucretll bir desinatörlük için 
memur alınacaktır. 

OKULLAR 

Ayakkabı alınacak 

Siyasal Bilgiler Okulu Mübayaat Ko • 
mı'syonundan : 

Okul talebi için 340 • 370 çift iskarpin 
açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
25/XII/940 çarşamba giinıi saat 15 de An
kara Mektepler Muhasebeciliği binasında 
yapılacaktır. Tahmin edilen bedel beher 
çift için 7 lira 60 kuruştur. İlk teminat 211 
liradır. Şartname ve iskarpin nümunesi her 
gün mektepte görülebilir. 18466 

Kanunt ıarUarı haiz olanların Ycnlııe
hlrde, İzmir caddcıılnde No. 11 de genel 
direktörlüğe istida ile mUracaat ~tmelerl. : 

......... 
-

1941 senesine ait 1111111~ 

Duvar ve cep : -18r;83 ---- Takvimleri : 
Bir ayar memuru alınacak : : : nln toptan satış yeri Anafartalar : 

Trabzon Belediye RlyanUndeu : - caddeııl No: 102 'kitapçı ve gazeteci E 
Şehri (75) lira Ucretli Trabzon grujiU ~ dUkk nıdır. Tl: 1.6i3 4S63 : 

merkezi belediye ayar memurluğu mUn
haldlr. 

Ölçüler nizamnamesinin (46) ıncı mad 
desine tevfikan ayar memurluğu ehliyet
namesini ve belediye memur ve mUstah· 
demleri nizamnamesinin 3 UncU maddesin· 
deki vasıfları haiz taliplerin birer kıta 
fotoRTat ve veslkalarlyle birlikte Trabzon 
mıntaka tl~aret rnUdürlUğUna rnUracaat
ları llAn olunur. (11676/8118) 18:594 

..1ııııııııı1JlllllllllllllllllllllllllllL. - -- -E Hafriyat ve tesviye iıleri § - -: ÇATALACZl ELEKTRiK E 
: SANTRALI ŞANTiYE : = MÜDÜRLOCONDEN : E - -- -E Çatalağzında yapılacak hafri· : 

i'ııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııi' 

Böbreklerden idrar Torbuma 
kadar yollardaki hastalıkların 
mikroplarmı kökünden temiz-

lemek için HELMOBLÖ 
kullanınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çahııma kudretin! art

tırır. Kadın, erkek idrar zorlukları
nı, eski ve yeni belsoğukluğunu, me
ııane lltihabını, bel ağrısını, aık aık 
idrar bozmak ve bozarken yanmak 
hallerini giderir. Bol idrar temin e
der. İdrarda kumların, mesanede 
tqladın te,ekkUlUna mani olur. 

DİKKAT: HELMOBIAÖ idrarını
zı temlzllyerek mavlleııtlrtr. 

Sıhat Veklletlnln ruhsatını haiz-
dir. 8346 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

: yat ve tesviye itleri kapalı .zarf- : 
: la eksiltmeye çıkarılmııtır. İtin : 
: keşif bedeli 40.000 lira ve muvak- E 
E kat teminatı 3.000 liradır. : 
:E İstekliler, aşağıdaki evrakı An- : 
: karada Etibank binasında Şanti- : ••••••••••••••• 
:E ye müdürlüğünden bet lira mu - : ---------------
: kabilinde alabilirler. : 
: 1 - Eksiltme prtnamesi. : 

2 - Mukavele projesi. : 
3 - Hususi fenni şartname. : -

----- 4 - Tennin cetveli. : 
5 - Umumi fenni ıartname. : 

: 6 - Vahidi fiyat cetveli. : 
: Eksiltme, 27/12/1940 tarihinde : 

-----

Öksürenlere 

: saat 15 te Ankarada Etibank bi - : 
: nasında Şantiye müdürlüğü tara- E 
: fından yapılacaktır. Münakasaya : 
: gireceklerin en genç iki gün eve- : 
: tinden bu işi yapabilmek iktida- : 
:E rında olduklarına dair Şantiye : 
: müdürlüğünden bir ehliyet vesi- E 

KATRA .... HAKKI EKREM ~kası almaları lizımdır. 4862 ~ 
·~ .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •••••••••••••••• r' 

ULUS - 21. lncl yıl. - No. 69M 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü Natit Uluğ 

ULUS Basnnevi ANKARA 

1371271 

~ 
~llfJ. 

TÜRKİYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 111.110. 000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarauı: Tasarruf hesaplannc!a 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aptı· 
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 Liralık 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 EylUJ, 1 Birincikinun ı Mart " 
l Haziran tarihinde çekilecektir. ' 

OIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan a,ağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

Ayal<kabı ahnacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsünden: 

1 - Kurumumuz kı.z ve erkek talebesi için cins ve miktan ve muham
men bedelleriyle muvakkat teminatı yazılı ayakkabıların 14-12-1940 cu
martesi gUnU saat 11 de açık eksiltme uıuliyle Rekt8rlük binasındaki ko
misyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminatı ve teklif melr
tuplariyle kanunun tayin ettiği vesikaları ihaleden lSnce komisyon relsH
ğine vermeleri. 

3 - Nilmunesini görmek ve ıartnamesini okumak istiyenlerln En9tltil 
Daire Müdürlüğüne müracaatları. (8161) 18151 

Cinsi Miktarı Beherinin Fl. Tutan 

Erkek iskarpini 
Kız iskarpini 

365 adet 
33 " 

Muvakkat teminat 
229 

7 60 
8 50 

2774 
280,50 

S054,50 

r 
Lisan bilen daktilo aranıyor 

İngilizce - Fransızca ve kabilse Almanca da bilen ve bu lisanlar
dan miltekabilen ve türkçeye tercümeye muktedir kuvetli bir dak
tilo isteniliyor. Referans suretleri, fotoğraf, istenilen ücreti havi 
talepnamenin posta kutusu 196 Ankara'ya gönderilmesi. 

~:==========================================.:!) 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -§ Işık maskeleme mecburiyetinin ilgası dolayısiyle Sinema, iş LimitetE SUS Sinemasında SOMER Sinemasında YENİ Sinemada HALK Sinemasında 

~sinemaları seans saatleri aşağıda gösterilen listeyegör:e tanzim edilmiştirE 
- YENi: Eyyamıadiyede : 14.30- 16.30 - 18.30 - 21.00 E 
: Cumartesi ve Pazar günleri: 10. - 12. -14.30-16.30-18.30-21.00 E 
§ HALK: Eyyamıadiyede : 14.30-16.30-18.30-21.00 : 
E Cumartesi ve Pazar günleri: 10. - 12. - 14.30 - 16.30 - 18.30 - 21.00 E 
E SUS: Eyyamıadiyede : 14. - 16. - 18. - 20.00 E 
: Pazar günleri 10. -12. -14. -16. -18. - 20.00 = 
E SÜMER: Eyyamıadiyede : 12.15-14.30-16.30- 18.30-21.00 : 
: Cumartesi ve Pazar günleri: 10. - 12. - 14.30 - 16.30- 18.30 - 21 .00 = 
~•ıııııııııııı~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

BugUn bu gece 

MUkemmel muıılkll! ve oarkıh 

iki gönül 
bir olunca 

Fransızca ııllzlU 

Oynıyanlar: Danielle Darrieu1C 
/eın Kiepura-Lucien Barrou1C 

BugUn Bu gece 
Vatana qklyle galebe çalan 
bir kahramanın maceraları 

TUrkçe ııöz1U 

istiklal Kahramam 
BUyUk qk, harp, rnUcadele 

tııml 

Ucuz matine 

Öldüren at 

Buıün Bu ııece 

KAFE dö PARIS 
Oynıyanlar: 

VERA KORENE • JULES 

BERRY 

GUzel, eğlenceli, zevkli aşk ve 

heyecanla dolu transız tllml 

BugUn Bu Gece 

Borneo vahıi onnanlar1 
Oynıyanlar: 

OSA JOHNSON 

MARTİN JOHNSONS 

Bakir ormanlar araaında ge

çen qk ve facia tllmi 

Yenişehir'de EMNiYET OTEL ve GAZiNOSU 
Kal6rifer, banyo, sıcak ıu tertibatını havi olmakla beraber bütün mobilya ve malze • 
meai yenilen temin edilerek eski YENiŞEHiR PALAS Otelinin bu kere Y enitehir 
(~NiYET ?TELi) namiyle yeni bir idare tarafından açıldığını saym müıterileri • 
mıze arzedenz. Ankara Atatibk Bulvarı Tel ı 1164 4882 
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ULUS B&allllftf 
Çankm Caddeei, Ankara -Telırafı ULUS Ankara ---TELEFON 
Baımuharrirlik 1371 
Yazı İtleri Mü.dflril 1061 
Milesseso Müdürü 1144 
Yazı tılerl 1062 
İdare · 1064 ADiMi% . .ANCIMl'ZDIR. 

1 BUGÜN lKINCl SAYFADA 1 
Tasarruf ve Yerli Malı 
haftası münasebetiyle 

Yazan: Ha~ı~ Atıl KUYUCAK _j 

Milli Sel imiz 
~·- Ankara civarında küçük bir 

seyahat yapmak üzere 

·· dün ak$am gitti 
Cümhurreisi Milli Şef'imiz ismet Jnönü An

kara civarında küçük bir seyahat yapmak üze
re dün akşam saat 23 te yola çıkmışlardır. 

Batvekil Dr. Refik Saydam dün Tür.kiye gazetecileriyle Partide bir 
konupna yapmııtır. Bu konu§lllanın baılıca mevzularını gazetelerin 
ıayfa tahdidi meselesi tetkil etmiıtıir. Sayın Baıvekilimiz gazetecile
rin muhtelif suallerine cevaplar vererek kendilerini tenvir etmittir. 
Yukarıdaki resim bu toplantı esnuında ahnmıftır. 

İnönü garda Büyük Millet Meclisi Reisi Bay 
Abdülhalik Renda. BB.§vekil Dr. Refik Saydam, 
Genel Kurmay Reisi Mareşal Fevzi Çakmak, 
Vekiller, C. H. P. Genel Sekreteri, Mebuslar, 
Ankara Valisi ve Emniyet Müdürü ile mülki ve 
askeri erkan tarafından uğurlanmışlardır. 

MAAS KAN.UNUNDA 
~ 

f "'"M'iii'i"'Ş~f i'~mmu~ 1 Onbirinci tasarruf ve 
haftasının ikinci 

yeri i malı 
gününde 

• • • . . teşekkürü· 
RiyascticDmbur Umuml Kl.tip

liğlndcn : 
Rciııicilmhur ismet lnlSnll, 11 

inci Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Haftası münasebetiyle yurdun 
her tarafından aldıkları yüksek 
ve samimi hisleri ifade eden tel
graflardan pek mütchasııis olarak 
teşekkürleriyle iyi dileklerini 
bildinniye Anadolu Ajansını 

memur etmitlcrdir. (LL) • . ._, ......•..........................•••• --

12. XII. 1929 
12_ XIL 1940 

Hüıeyin SAMI 
Urfa liebusu 

'Aradan onbir aene geçti. İkinci ci
han har1binin on bc§inci ayındayız. 

Malt kudret ve teşkilatımıza dayanan 
bilyUk ve kahraman bir ordu, silah ba
tında, istiklllirıVr.ia nöbetini bekliyor. 
Millt müdafaamızın fcvkal!de mu -
raflarını kendi vasıta ve menba/arı • 
mzz/a temin ediyoruz. Bu sayededir 
ld, dünyanın en nhik ve hassu bir 
bölgesinde tam mb.nasiyle milstakı"J 
bir mi/il siyaset gOdUyoruz •• 

Çetin kararlı cephemiz kar§ııında 
•Harp " denilen " ifrit,. §imdilik te
reddüde mahkfun edilmiı bulunuyor •. 
Fakat biz, en ufak bir tereddüde ka
pılmadan hummalı bir faaliyetle si • 
lalanmağa devam ediyoruz. Tarihi im· 
tihana bir dakika kay.bctmeden ha.zır
lanıyorus. 

Millt Tasarruf ve Yorll Mallar Haf
tuı'mn açıldıfı ıu günlerde hatıra -
larımıs tazelendi. N otlanmızı dikkat
le tekrar tetkik ettik. Türk mllletl • 
nin zihnine itlcmiı, ıuuruna geçmiı 

B. Cevdet Kerim İ ncedayı 
dün akşam radyoda 
bir konuşma yaptı 

'1ürk büyük davalar ve hamleler uğrunda zevkle 
harcamak lcin herıeyini, her zaman tasarrufu cok iyi bilir,, 

On birinci Tuarruf ve Yerli Malı haftası münuebetiyle Münakalat 
... .ınu c..-ı .. JC--- lncedayı aıafıdaki konupnayı yapmlfbrı 

Münakalt!t V eklliml:s 
Bay Cevdet Kerim lnceJaya 

- Bafp t&rafmd&D -

"- Aziz vatandQflar; 
Bizleri çok derin bilgi ve duygulara 

dayanan aevgl ve aaygılarla ııelAmları-n. 

Bana .,, &ada 1ııa ~ - •&adet Yehot 
vazifeyi eda ne bqlıyan bir hasbihale tm-
ktuı verdiği için "Ulusal ekonomi ve arttır
mn,, kurumuna teıekkür ederim. 

BugUn 11 inci yerli malı ve tuarnı.f 
ha!tasının 1kJnc1 günUndeytz. Hatta, Yata
nın her tar'atında mtlleUmtzin her ferdi 
tarafından derin bir ıuur ve tdr!k 11• mll
ıı bir gün gibi y.,anmaktadır. Bundaki bu 
yllkıek mtuıa; her tUrklln aıhatlt, refahlı. 
Ahenkli, 11er1 bir aile hayatı kurmaktaki 

(Soaa 1 ıacı .. 7/ada) 

'j Ar~avutluk'ta elen ileri 
hareketi devam ediyor 

Tepedelen ve Kilisre 

ıehirlerlnin zaptı 
olan öğiltler bizler için mali ve iktl- -------------
aadl bir doktrin mahiyetini almıştır. 
Milli Şefimiz, uzağı gören büyük dev
let adamı direktif veriyor. Can kuta. 
fiyle dinliyelim. Ders alalım : 

Çankırı'da lnönü 

günü kutlandı 
,. Yapmak kudreti, her ölçUyU ap.- Çankırı, ıs (Huıuıt) - Ciimhurreisl -
• cak kadar sağlam ve temelli olan miz Milli Şef lnönil'nün Çankırı'yı ıeref
,. Türk milleti kendi kendini ye- lendirerek fahri hemıeriliii kabul buyur
,. mck vaziyetine as15. düşmiyccek- dukları giiniln ikinci yıldönilmii bugil.n bii-

gün meselesi oldu 
Tepedelen'in sfmalinde 

iki İtalyan mukabil 
11 tir. Bu uğurda Büyük Millet Mec· tiln Çankırı halkının ittlrlkiyle candan te- h .. •• k .. .. Jd .. 
.. lisi'nin alabileceği tedbirlere ve zahürler yapılarak kutlandı. Anıt önünde UCUJDU pUS UrtU U 
,. memleketten icap ederse istiye • yapılan törenden ıonra Halkevinde mera -1 

sime devam edilerek bu ıerefli ırün dolayı- Atina i 13. a.a. - Atına radyoıru tara • 
.. ceği fedakarlıklara ancak ahmak- J 

ıiyle milli sazların i3tiriklyle oyunlar ter- fmdan diin akıam verilen maltlmata röre, 
.. lar hudut tasavvur edebilir. ,, tip edildi. Şehfr bir bayram havası için.de- Tepedelen'in ıimallnde İtalyanlar tarafın-

• • • dir. dan yapılan iki mukabil hiicum yunanlılar 
,. Biiyük milli mücadelelerde zafere ---·--------- (Sonu s. iacı saylada) 
• giden yolun başında ruhların cm-
• niyeti ve bizzat kendi mevcudi -
.. yetinin sağlamlığına itikat edil· 
.. mcsi vardır. Osmanlı İmparator
.. luğunun inhitat devirlerini ve en 
,. son demlerini mühürliyen şey, 
•• aklı erer ve münevver gcçincnle
.. rin ve mesuliyette bulunanların 

•• her çetin iş başında ( biz bu işin 
•• hakkından gelemeyiz vehminde 
,. olmalarıdır ). Bu kanaat onların 
•• şahsi kudret ve faaliyetlerini ilk 
.. anda kemirirdi. ,, 

••• 
•• Şimdi biz size milli mücadelenin 
" ruhu ile, halk idaresi adamlarının 
•• kanaati ile söyliyeccğiz. Ne ka· 
.. dar zorlu ve çetin olursa olsun 1 
.. hiçbir mim meselenin halli milli 

" şuurun ihatası haricine çıkacak 
.. kadar muğlak ve milletin tırma

., nıp tepesine eriıemiyeceği kadar 1 

(Soau 6 uıcı Hyfada) Arntt0utluk't{ıki harekatı idıa• •den ~cınn ıenel kurmay he1el:i 

Talim askere alınanlardan 
. . 
ıçın 

ücretlilerle bankalar ve devlet müesseseleri 

memurları da kanunun şumulü içine alımyor 

celbedilen Tôlim ıçın 

müstahdemlere de 
müteferrik 

günlük maaş 45 
ücretli 
verilecek 

Yugoalavya Hariciye Nazın 
B. MtJTkovi9 

Yugoslav· Macar 

ebedi sulh 

ve dostluk 

Maaş kanununun bazı maddelerini I 
dcğiftirmck üzere hazırlanan kanun 1 
layihası Büyük Millet Meclisine ve- l 
rilmiştir. Maaş kanununun yirmi ü- i 

. çüncü maddesi seferberlikte fili hiz- ı 
met dışında silah altına alınan ma
aşlı memurlardan askeri bir rütbeyi 
haiz olmıyanların maaşlarının ne su· ı 
retle tesviye olunacağını, yirmi dör
düncü maddesi ise bunlardan askeri 
bir rütbeyi haiz olanların maaşları
nın nasıl verileceğini muaddel yirmi 
beşinci maddesi ile talim ve manev
ra milnaeebetiyle ailih altına alınan 
gerek rütbeli ve gerek rütbesiz ma- / 
aşlı ve ücretli devlet memur ve 
müstahdemleriyle bazı müesseseler 
müstahdemlerinin aylıklarının tesvi
ye suretine ait hükümleri ihtiva et

paktı imzalandı 

Yugoslav hariciye naun da 
Budapeıte'yi ziyaret edecek 
Belgrad; 13. a.a. - Diln akşam neı;redi

len resmi teblif, kont Çaki'nin Bel.rrad'da 
hulundulu emada B. Çlncar Markooviç ile 
iki memleket ara11ndakl mtlnuebetler hak
kında yaptıiı rl!rillmelerln dostane ve ... 
mimi bir hava içinde cereyan etmlt otdu
lunıı blltflraıektedlr. İki nazır, Avrupa'nın 
bıı kıımmdald beynelmilel vaziyet hak -
kmda da noktainazar teatlıl yapmışlardır. 
Bu veıile ile bir macar - yuroslav dostluk 
muahedesi imza edilmiı;tlr. 

YUGUSLAV - MACAR 
dostluk muahedesinin metni 

Belgrad; ıs. a.L - Avala ajansı bildiri
(Soau S inci sayfada) 

Garp çölünde 
bir haftadan daha az 
bir zaman zarfında 

5 İTALYAN FIRKASI 

MEVZİLERİNDEN 

TARDOLUNDU 

ltalyanların ricati 
umumi bir şekil aldı 

Londra, 13 a.a. - Londra'nın askeri 
mahfillerinden verilen malOmata g11re, son 
Uç gün zartındald parlak muzaf!eriyetlerin 
den sonra lngiliz orduları §imdi harp 
meydanını temizlemekle me&ıgul bulunu -
yorla.r. .Bunun manııaı bu harp meydanı

nın muhtelif noktalarında teeB!Uı etmıı o-

(Soaa ı. llacll .sqf ada) 

mekte idi. 
Yirmi Uçüncil maddenin yeni tayi

ha ile tadil olunan şekli ile eski yir
mi dördüncil madde hükümleri bir 
maddede toplanmıı olduğu gibi bu 
madde devlet baremi hükümlerine ta
bi devletin ücretli memurlarını ve 
bankalar ve devlet müeneselcri ba
remine tabi müesseseler memurlarını 
da §Ümulu içine alacak tekilde tan-
zim olunmuştur. 

Projenin, maaı kanununun muad· 
del yirmi beşinci maddesi yerine ka
im olmak üzere tanzim olunan yir
mi dördüncü maddesiyle de talim ve 
manevra münasebetiyle askere alı
nanlardan askeri rütbeyi haiz olan
larla olmıyanlara ait hükümler daha 
vazıh bir tekle konulmuıtur. Devlet 
baremine ve milesseselcr baremine 
tibi müteferrik müstahdemlerden ta
lim ve manevra münasebetiyle silah 
altına alınacaklara 45 günden fazla 
ücret verilmemesi de temin olunmak 
istenmiı ve halen meri metnin as -
keri bir rütbeyi haiz olan mütekait
lcrdcn talim ve manevra münasebe
tiyle askere alınanları ıilmulu altına 
alıp almadığı hususu tatbikatta bazı 
tereddütlere mahal verdiği göz önü
ne alınarak yeni madde metni bu te
reddüdü de ortadan kaldıracak şekil
de tanzim olunmuştur. Layiha ile de
ğittirilen 23 ve 24 üncü maddelerin L_ (Sonu S. inci saylada) 

Mütevalla Lord Lothian 

Lord Lothian'ın 
yerine kim sefir 
tôyin edilecek? 

BB. Eden ve loyd Corc'la Sir 
Persi Loren'in adlan aetiyor 
Vaşington, 13. a.a. - Protokol icabatı .. 

na ıöre, ilanından evel devlet reisinin ha· 
berdar edilmesi icabettiğinden, İngiliz bü· 
yük elçisi Lord Lotbian"ın öldüğü haberi-
nin neşri bir parça reçiktlrilmiştir. B. Ru• 
velt, ıimdi Caraibes adalarında seyahatte 
bulunmaktadır. Yeni büyük elçi tayin edi
linciye kadar elçi1ik işlerini B. N evile But-
ler'in tedvir edeceği tahmin edilmektedir, 

Amerikan harp gemilerinin muharipleria 
sularında seyrisefer etmesi kanunen meın

(Sonu 5. incı sayfada) 

$arlıi Alrika'da z.ap_tedilen bir italyan lxqralı 



İktısadi bahisler 
-

Tasarruf ve Yerli Malı 
haftası münasebetiyle 

Hazım Atıl KUYUCAK 
Halk arasında tasarruf fikrinin ı han bize en lUzumlu olan maddeleri 

yayılmasını temin ve yerli malı kul- veren memleketlere sattığımızdır. 
lanmağı tctvik gayesiyle çalışan ve Bu prensip, muhakkakdır ki, her 
kıymetli mesaisinin iyi semereleri memlekette harp ekonomisinin en 
görülmekte olan Milli İ.ktısat ve Ta- ba§ta gelen bir umdesi olmuştur. lt
sarruf Cemiyeti her sene bu hafta haliitın azalmasındaki inıiller de, 
zarfında selfilıiyetli şahsiyetlerin gene Başvekilin izahatına nazaran, 
vennesini temin ettiği nutuklarla çok birçok memleketlerin koydukları ih-
mUhim bir hizmet ifa etmektedir. raç memnuiyetlerl ve bilhassa hariç-
Çilnkil umumiyetle bu nutuklarda teki mUnakalSt gliçlilkleridir. Fakat 
yalnız merasime mahsus cümlelerle bunlara rağmen zarurt ithal madde
değil, bir taraftan iktısadi kudretimi- ]eri muhtelif yollardan tedarik imka.. 
zi yükseltmek için alınan tedbirlerin nı bulunmaktadır. 
hesabını veren diğer taraftan da hal- Son gUnlerde bahis mevzuu edilen 
ka çok kıymetli tavsiyeleri ihtiva e- diğer mühim bir meselenin, yani fi
den sözlere tesadilf olunmaktadır. yat meselesinin, izahını da bu şü-

Ba§vekilimizin Tasarruf ve Yerli mullü nutukta bulmak mümkündür. 
Malı haftasını açan nutuklarını bu Muhterem Başvekil görülen fiyat 
bakımdan tahlil ettiğimiz zaman dik- yükselişlerini üç sebebe atfetmekte
kate değer birçok noktalara tesadUf dir: bunların en mUhimmi eşyanı!1 
etmekteyiz. Bu noktalardan bazıları menşefndeki fiyatın yani mallyet fı
günlilk meselelerle alakalı olması do- yatının yiikselmesidir. Bundan ba,. 
layısiyle, bilhassa üzerinde durulma- ka, yurdun emniyeti birçok ma~de
fa değer bir mahiyet arzetmektedir. lerdeki stok ve ihtiyatların takvıye· 
Baıvekilimiz her şeyden evci mil- sini icabe~tirmiş ve. b.u suretle .ma_ı

letler arası milcadelelerinde iktısadi tarın tevzı ve taksımınde yenı bır 
kudretin ehemiyetine işaret etmek muva~cne t~_essü~ et~eğe . b_aş}amış
ıurctiyle iktısadi faaliyetlerin ve ik- tır. Fıyat yuksehşlerı bu ıst~hale sı
tıu.dl prensiplere uygun tedbirlerin rasında husule gelen ?azı a~ı v7 mu
~hemiyetini tebarüz ettirmiş bulun- vakkat aı~ıntıların b!_r ne~ı~csı ol:
maktadırlar. Filhakika, bütün şidde- muştur. Fıyatların yuksehşınde dı
tiyle devam eden bugünkü harpte ta- ğer bir amil de halkın lüzumsuz mü
rafların milstakbel vaziyetlerini tayin bayaatıdır. 
edecek en mUhlm Amil i§gal ettlkle· Başvekilimiz bu amillerin gene ta
ri arazi sahası değil belki iktısadi bii esaslara uygun tedbirlerle karşı
kudretleri ve kaynakları olacaktır. lanmakta olduğunu bir taarftan it
Çilnkü aakerlikte ve ııiyaaette kuvet- haUitı çoğaltmağa diğer taraftan da
lilik, muhakkak ki, iktısadi kudrete lıili istihsali artırm:ığa çalışıldığını 
bağlıdır. söylemekle beraber bu husus-
Baıvckflin nutuklarında kuvetle ta bUtUn yurttaşların da en 

tebarüz ettirilen noktalardan biri de mühim bir vazifesini hatırlat-
milli vahdet ve gayretle büyük işle- mışlardır ki o da, lüzumundan 
rin ba§Srılablleceği ve baıarılmış ol· faıla inal mlibayaası suretiyle 
duğudur ki bu hak_ikat, ~u saha~a ne ~ir. hu2ursuzlu.k ha_vası xaratmak~a.n 
kadar çalışsak yerı oldugunu bır de- ıçtınap etmektır. Fılhakıka her bırı: 
fa daha lsbat eder. miz mübayaatımızı yalnız en zarurı 

Sanayi ve maadin i,lerimizin h111a- maddelere ve miktarlara hasreder ":e 
sasını yaparken muhterem hatibin ikinci ve hatta üçüncü derecede lu
meydana koyduğu milhim bir haki- zumlu maddeleri ihtiyacımız~an faz. 
kat de Tilrkiye devletinin bizzat ıer- la miktarlarda .aı~a!11ağa dık~at e
maye teraküm ettirmiı olm~aı v~ mil- decek olursa~ ı~tıkar meselesı yarı 
ır aervetin artmasında mUhım bır rol yarıya halledılmı~ olur. 
oynamıı bulunmasıdır. Filhakika bir Hulasa olunursa sayın Başvekili
taraftan yapılan demiryolları ve ku- miıfn Tanrruf haf~asın~ ~. aç~'.k~n 
rulan fabrikalar, diğer taraftan sa· millete hatırlatmak ıstedıgı muhı~ 
tın alınan madenler mUli aerveti ar- noktalar şunlardır: Avrupa harbı 
tınnıı ve bUtün bu artıılar hep milli her. meml~ıre:_in ol~uğ~ gi.bi biziı:ı 
kaynaklardan gelmiıtir. de ıktısadı bunyemız uzerınde ~esı-

Bu aenc harict ticaretmizln aeyri rinl g~stermi~t~r. Fakat bu te6ırle.r 
'k ih t b' umumıyetle dıl_"er memleketlerdekı-

gere! l~ali~ ve .g:rc B ra;:~a~usı~ lerden az ve daha hafiftir ve, ckse-
~~n~e~sıe;le:t~3 ~Uny~nın ve bil- riya, başka memleketlerdeki vaziyet-
h '-- d'l lyle tica.retmiı olan lerin veya oralarda alınan bazı ted· 

a..a ":en ı er b" l . . "kA ti "d"r Harbin memleketlerin bugUnkU vaziyetlerin- ır erıAn ın~ ası. 1!-e cesı ı • 
den ileri gelmektedir. Memnuniyete umumı t~ır.ıe_rın_ı duy~ak_~a be~abcr 
ll ık olan nokta ihraç maddelerim\- memleketımızın ıktısadı b_u~ycsı her 

y il ı b ı k g'bi bir vaıl- zamankinden daha kuvetlıdır. F~k~t 
se m ıter u amama ı mızdır iktısadiyatımızı sağlam tutmak ıçın 
yet karııaında bulunmadılı . iıtihsalimizi artırmak ve bunun için 
İhracatımız azaltnııaa bu, satamamak- de çaiıımak ve daha fıula çalıımak 
tan değil ihtiyatla satmaktan ileri lazımdır. 
gelmiştir. İşte bu hakikatleri çok sel!hiyetli 

Başvekilimizin üzerinde durduğu bir lisandan mil~ete bir defa. daha 
mühim bir nokta da, ihracatı ihtiyat· hatırlatmağa vesıle olduğu ıçlndir 
la yaparken alıcılar arasında bir seç- ki Milli İk~~sat ve _Tasarruf Cemiye· 
me yaptığımız ve mallarımızı terci- tine teşekkur ederız. 

Eytam Bankasının 
Kızılay'a teberruu 

Turkiye Kızılay Cemiyet,i Umumi 
Merkezinden : 

1·······~:~;=~·~~~::·~~=·~~":'" kadar §İttin. 

1 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma 

Kurumu ................................ 
Yabancı dilden imtihan 
olanların evr"'kı tetkikte 

uı.:us 14/12/1940 

(_G_ü N_O_N __ Gö_ı G_E_S I _ 

Bob-stil kimdir? 
Bob - Stil kimdir? 
Siz, saçları çapraz taralı, omuz

ları dÜ§Ük, beli kambur, paçası 
dar, papuçu hantal bir ucubedir, 
diyecekıiniz. 

Ve hulasa edeceksinizı 
- Geyiniti çarpık ıbir inaandır. 

Ben, ruhu çarpık bir insan boz-
masıdır, diye tashih edeceğim. 

Siz, yürürken kafumı vücudun• 
dan ileride dola§hran, pabuçlarının 
aokak ta§larında israrlı ta1nrdılar 
çıkannasına dikkat eden, ağunın 
solunda dişlerine sıkıştırılmı§ ken
di boyunda bir pipo, bir garip mah
luktur, diyeceksiniz ve huliaa ede· 
ceksiniz: 

- YürüyÜ§Ü çarpık bir insandır. 

Ben, ruhu çarpık bir insan boz· 
maıudır, diye israr edeceğim. 

Siz, ana dilinden dört cümleyi 
yan yana getirmekten aciz, kültür 
ve vekabolcri hctnşekillerinden 
duydufu dört inft'ilizce bozmaaı 
sözden ibaret, lafında manadan ve 
fikrinde ni1:amdan eser bulunmıyan 
bir cahil çocuk tipidir, diyeceksiniz 
ve hulasa edeceksiniz. 

- Konuşuşu çarpık bir insandır. 
Ben, ruhu çarpık bir insnn boz· 

masıdır, diye inat edeceğim. 

Siz, Bob - Stil denen - l\d bula• 
mıyorum - nesnenin gülü9ünde ve 
ağlayı~ında, oturuıundıı ve kalkı· 
tında, ııeviıinde ve bcğenmeyi9inde 
çarpıklıklar bulmakta devnm cdc
cekainiz ve ben bütiin &ııydıklarını· 
za i~tirô.k ettikten sonra, hor ıey
den evel ruh çarpıklığında ayak 
diroycceğim. 

Nedirler, kimdirler, nereden gel· 
diler, bu marifetleri kimlerden Öğ· 
rendiler? Sapa ne.. Bunu merak 
etmek, onları hakikaten üzerlerin· 
de konu9ulur kimseler ıaymak ola· 
caktır. Bu gaflete dil,mck i&temi· 
yorum. Yalnız, 9unu &Öylcmek ye· 
terı bu çoluk çocuk acayip 9ekllle· 
riyle; birbirimizi severek, birbiri· 
mite inanarak ve güvenerek yafa
dııjımız tchirleı·imizin tadını kaçı· 
rıyorlar. 

Mevcudiyetlerinden ainlrlenlyo· 
ruz: birkaç bozuntunun, geni§ bir 
aile hayatı demek olan ~ehir haylı· 
:nızda bozgunculuk yapmasına mü· 
saade edemeyiz. Şehir sokakları 
komedi sahnesi değildir. 

Hele, ruh dallletlerine hiç ta
hammülümüz yoktur. Bizim gibi 
giyinmiyen, bizim gibi kon~up, bi· 
zim 1ıibi yÜrümiyen insana ditlerİ• 
mizi sıkarak, yüzümüzü çevirerek 
müsamahada haydi devam edelimı 
fakat bizim gibi - yani tür.k ce• 
maatinin bir ferdi gibi - diltünmi• 
yen insanlara tüketecek sabrımı:ıı 
kalmamıştır. Ruhumuz .... teklimi:& 
türk ruhu ve türk ıeklidir. Bu saf• 
tan ve bu yoldan sapanlara, çocuk 
da olsalar ve üçü be,i geçıne&elel' 
de, göz yumamayız. 

Mizah mecmuaları, elbet batka 
mevzular da bulabilirler. 

Kemal Zelti GENCOSMAN 

................................................ 
KONFERANS 

Mevzuu: INGILIZ DRAMI 

Hukuk bahisleri: 

Ailede sadakat 
Hukuk İlmini Yayma Kurumunun 

radyoda tertip ettiği ıeri konferans -
lardan beşincisini Ankara Hukuk Fa -
kültesi doçentlerinden B. BUlent Nuri 
Eıen tarafından verilmittir. Bu bctin
ci konuımanın kısa bir hillbasını sil
tunlarımıza alıyoruz : 

Konferansçı, ailede sadakati, ev -
llllk birliğinin selfunet ve caen • 
likle devamı için alınmıı tedbir -
!erden biri olarak tarif ettikten ıon
ra bu hayatı kısaca şöyle anlatmıt
tır: 

''Nesillerin üremesi ve bakası ev· 
lenme ile temin edilebilir. Evlenme 
yeni bir ailenin temellerinin atılma
sı, yeni bir yuvanın kurulması de· 
mektir. Blribirlcrine yabancı olan 
bir kadın ve bir erkek hayatlarını 
birleştirirler. Artık, onlar tek bir vU
cut tek ıbir insan gibidirler. Yapacak
ları işlerde clbirliği ile hareket ede· 
cckler, kafaları bir arada ve aynı za· 
manda işliyecektir. Karı koca artık 
aynı isimle anılacaklar, bir arada o
tuı acaklar, çocuklar yetittirecekler, 
elhasıl kendilerine kucak açan yeni 
hayatın renkli ışıkları altında yaıa
mıya başlıyacaklardır ... 

Bu tarift.en sonra B. BUlent aile
nin devamlılık şartını tebarUz ettir
miş, yetişecek çocukların bUyUtUl
meslne anne ve babanın göstereceği 
ihtimamı, meraklı bir bahçıvanın na
dide çiçeklerine karşı gösterdiği ya
kın alfü~aya benzetmiştir. Çocuğa 
ahlakını ve terbiyesini de veren ana 
babanın bu dikkat ve lhtimaınclııki e
hemiyetlerini izah etmiştir. 

Bundan sonra konferansçı, insan· 
lar arasındaki mUnascbetlerin bazı 
karşılıklı ihtiyat:sızlıklar ve dikkat· 
sizlikler, bazan da harici bir tesirle 
raylardan dıgarı fırhyabileceğlni 
izah etınis ve bu ctimleden olarak ai
lenin bozulmaması için devletin bazı 
tedbirler almak vaziyetinde olduğu· 
nu sövlemlıtir. Yalnız iki tarafı de
ğil, aynı zamanda içtimai muhiti ve 
yetişecek çocuklar bakımından dev
leti de pek yakından alikıadar eden 
aile mües~eıeslnin sağlamlığını mu· 
hafaza için devletin de kanuni muey
yideler vazetmiş olduğ'unu izah et
mistir. 

Bay Bülent bu hususta alınan 
tedlllrlcri anlatın ş, aile hayatının 
mt!IUt ve sakin bir hava içerisinde 
devamının karı kocanın biribirine 
sadakM göstermelerlyl~ mUmkün o· 
labileceğirte bilhassa itaret etmiştir. 

Erzincan'da zelzele 

mıntakasına ithôl 
olunan köyler 

Erzincan yer sataıntısından müte· 
essir olan mıntakatara ah cetvele 
Torul kazası merkez nahiyesine bağ· 
1ı Dedeli, Dörene, Elecik, Fidikar, 
Kopuz, Koryana ve Kürtün nahiye
sine bağlı Süne, Uluköyüzir köyleri
nin de ilavesi İcra Vekilleri Heye
tince kabul olunmuştur. 

Marmara' da 
1 yelkenli battı 

Gemidekilerden 
210 kişi boğuldu 

1staııbul, 18 (Telefonla) - Uruguay 
bandıralı Salvator adlı bir yelkenli Bulga
rletnn'dan aldığı yalludl muhacirleri Fi· 
Jls~ln'e götUrmek Uzere Marmara denizin· 
den geçerken dUn Silivri açıklarında ka • 
ımcn batmıstır. Bu knı:a hakkında bugün 
rceınt nıalQmat alınllblldl. Bu maUimata 
göre geminin 880 yolcusundan 122 •I kur· 
lanlmııı, 88 ı kadın, 18 1 erkek, 15 1 çocuk 
olmak Uzcre 78 UnUn ece tlcrl bulunmuştur. 
187 klıl kayıptır. Yapılan tahkikattan, 
yelkenlide cnnkurtaran, barometre g1bl ıu. 
zumlu cıyanın bulunmadığı anlngılmıı, ve 
kaptan Vlktor tevkif cdllmlıtlr. 

Kaptan, lfadoıılnde geminin 150 yolcu 
için angaje edildiğini, aonra, kendisinin 
muhnlefctlne rııgrnen 830 kiti bindiğini, 

bulgar makamlarının da gemiyi derhal 
harck te mecbur ettiklerini ıöylemııur. 

Vail muavini Ahmet Kınık'la, jandar • 
ma kumandıını bugUn tahkikat için Blllv • 
rl'ye gttmlılerdlr. 

Türk Dil Kurumu 
bvll~lenl ~ıklı 

Türk Dil Kurumu Genel Sekreterli -
tinden bildirilmiştir : 

Kurumumuzun "Türk Dili" adıyla çı· 

çıkarılmakta olan belletcnlnin ikinci seri • 
sinin beşinci ve altıncı sayıları bır arıda 
olarak basılmıştır. 

Bu sayının başında Türk Dil Kurumu -
nun koruyucu genel baııkını Milli Şef'inıi:ıı 
İsmet İnbnil'nUn aekiıinci dil bnyramı do -
layısiyle kuruma gönderdiği kutlama tel • 
grafiyle Bilyiık Millet Meclisinin açılı• 

söylevinde Dil ve Tarih kuruttıları hak • 
kıtıda yüksek buyrutları yer almaktadır. 

Sekizinci dil bayramı dolayısiyle alı -
nan ve çekilen telgraflarla dıl bayramı gü· 
ııU radyoda ~urum adına verilen soylev de 
bu belletende bulunmaktadır. 

Kurumwı bütün yayınlarını tarih ve ko· 
nu sıratıiyle anlatan ayn bir yazı, Ahmet 
Cevat E rıı'nin dilimiz.de ı;o ulluk göste• 
ren (lcr) belgisi hakkında tUrkçe ve fran-
11ıca bir ara&tırmnsı, profesör Naim Ona· 
tın arap d!linde yeni nrnştırmalar başlık· 
lı bir incelemesi, Ömer Aıım Aksoy'un 
Gazi Aııtcp ağzı üzerine ctlitleri, A. Dila· 
çar'ın olr,'Ülar ve yayınlıırı bu 11ıyıdadır. 

On dtirdllncU aaır tUrk elyumaların· 
dan verllmekte olan örneklere ve bunlar 
UHrlne yapılmakta ol&n kısa ıösllile de 
bu 1ayıda devam edllml&tlr. (a.ı.) 

Finlandiyada yapılacak 
kayak müsabakalörı 

Meclisin d .. n ü 

Büyük Millet Meclisi dün Mazhar 
Germen'in başkanlığında toplanmıg 
ve celsenin açılmasını mllteakip sö.z 
alan Ticaret vekili Mümtaz Ökmen. 
gelen evrak arasında Milli KorUınma 
kanununun tadiline ait .kanun Hiyt.. 
hasının bulunduğunu ve bu kanunun, 
evelce alakadar encümenlerden a.yn
lan dörder fiz dan müteşekkil mu
vakkat bir encümen tarofından te'b
klkinden sonra tasvip edildiğini ip· 
ret ederek demi!}tir ki: 
"- Bu muvakkat encümen evelco 

Milli MUdafaa, Ziraat, İktıııat, Adli
ye ve biltçc encümenlerinden mürek
kep idi. Şimdi yeni tadilatta MilH 
Müdafaa ile Ziraat enclimcnini alA
kadar eden bir kıaım yoktur. Bu 1!
vihnnın geri kalan diğer dört encU· 
menden Maliye, İktısat, Bütçe ve 
Adliye encümenlerinden tefrik edi· 
lecek dtSrder izli.dan terekkUp ede«k 
bir muvakkat encUmende tetkikini 
tensibinize arzediyorum . ., 

Meclis, Ticaret vekilinin bu tekll· 
finl tasvip etmi§tir. 

Meclis bundan aonra ruznameeln
de bulunan maddelerin milzakereei· 
ne geç.mit ve bunlardan GlimrWI 
muhafaza memurları tejkil!tı ve me. 
murin kanunu Hlyihasının mlizakere-
ıl eınaaında &öz almıı olan hatipler 
tarafından ileri sürUlcn bazı mUta
lealara karşılık olarak verdiği cevap
ta Gllmrilk ve İnhisarlar vekili Raif 
Karadeniz, bahis mevzuu kanun Ulyi
has ında tahdidi sin haddine gclıni1 
olan muhafaza memurlarından, hiz
metlerinden "istifade edilebllecek o
lanlar için beş sene müddetle çalıt
tırılma1arında dayda olacağını söy
lemiş ve buna ait kanun maddesi, ve
rilen tadil takriri reddolunarak ol
duğu gibi kabul olunmuştur. Kanu
nun diğer maddeleri de okunarak 
tasvip edilmig ve birinci mtizakero
si tamamlanmıştır. 
Nafıa vek.ılctine bağlı Derince tra

vers fabrikasının Devlet DcmiryoUa
rı ve Limanları işletme umum mU
dUrliığUne devri hakkındaki kanun 
lftyihası da Meclisin bugiln birincl 
mUzekere!ini yaptığı maddeler ara
sında bulunmaktadır. 

Meclis milteakip içtimaını pazar
tesi günü yapacaktır. 

Askerlerimize 
gönderilecek k şhk 
hediye teberruları 
Aıkerlerlmlze yapılmakta olan kışlık 

he iye teberrularına dair dün bize gelen 
haberler Bursa'nın muhtelif köyleri hal -
kının bu hafta içerisin.de erlerimize 2850 
yiin çorap, 972 ylin cldlven, 120 kazak n 
230 yelek ve 124 parça da muhtelif 097• 
11erdlklerfnl, Denizli ve Denizli'ye batlı 
köyler halkının da llk parti olarak Kızılay 
uubeııine 1P37 parça muhtelif e»a teberru 
eylediklerini bildirmekte idi. 

Finlandiya kayak f ederuyonu, Bunlardan başka Adıyaman kazası n 
beynelmilel federasyona dahil bUtiln köyleri halkı 752 parça muhtelif yünlü ve 
milletleri, bu arada TUrkiye'yi 2 pamuklu eşya ile birlikte gene bu gibi ~ 
mart 1941 tarihinde Finlandlya'da ya miibayaası maksadiylc Kızılay kuru _ 
Lahti mcvkiinde yapılacak atlama muna 12'30 lirn teberru eylemişlerdir. Mer
v-c kayak mUsabakl'.larına davet et- sln'ln Mut kazası balkı da 2!0 çift yün 
miştlr. Bu davet, alikalılar tarafın- !U çift eldiven 123 ndet pamuklu gönder -

Çocuk yuvasındaki dıın tetkik edilmekle beraber, kayak mittir. Antakya halkı knhraman erlerimize 
sporundaki bugUnkU vaziyetimiz do- hediye olarak ilk parti 4000 çift yıin çorap 

Yavrulara bayramlık layıılyle beynelmilel mahiyetteki bu ile 3000 kazak ve pamuklu hazırlamış, Bo
mUııabakalara ittirAk edeceğimizi lu halkı da 3050 çift yün çorap 1309 çift 

G l tahmin etmemekteyiz. d' 2 kl 25 f ııA ·1 Çocuk Esirgeme Kurumu ene ylin el ıven, 99 pamu u ve ı an u ı e 
Merkezinin Keçiören çocuk yuvasın - 88 parça da muhtelif eşya teberru eylemiş-
dakl yavrulara bayranılık alınmak il - lerdir. 

l · k i i 1 K • f hl• b" Bolu halkının yekunu 4871 parçaya va-ıere tsm nı verme stcm yen sayın eyı e 1 1 r ayyaşın ran bu tebertuatından 238 parça çorap ile 
bir bayım tarafından yüz lira teberru • • gz parra eldiveni orta mektep talebeleri ve Ankara Halkevindc bugün aa- · c fk · l d ı b f " 
edilmiştır. !ie at duygusıy e o u u kan l 1 mart eti 10'22 rift yün rorap ile 968 eldiveni Bol~ at 15 to ıoehrirrtizde misafir bu - d k d k. " ~ 

:ı içten yar ıma çocu yuvaaın a ı yav- nun Carliamba nahiyesi halkı vcrml!iler • 
lunan maruf İngiliz Dram Mu • ruların sevinç ve meserretlerini Ço .. İstanbul, 13 (Telefonla) - Beyof -, dit. (a.a.) 

Askerlerimize kıı hedlyeıl tedarik e • 
dilmek iızere Emlak ve Eytam Bankası 
amam ı:nüdürlüğii tarafından umumt mer• 
kezimize bet bin lira ıeberrü edilmiş ve 
cemiyetimizce bu hediyelerin tedarikine 
tevessül olunmuştur. 

Krzılay Cemiyeti umumf merkezi Yt 
Emlfii: ve Eytam Bınkuı umum mUdUrlli· 
itine bu kıymetll yardımlarından dolayı te• 
,ekktlrlerini takdim eyler. (a.a.) 

harrlri ve ediplerinden Atina Da· cuk ~sirgeme Kurumu Sayın Bayana Junda Özcan lokantasında Feyzi adın- Cihanbeyli' de 
rilfünunu İngiliz Edebiyatı Pro- b" bo d b" k · ı 

Yabancı dil bilen memurların bir sunmayı ır rç telakki eder. da biri sıaz heyetin en ır §lir ı ıstc· Cihan'beyli, ıs a.a. Kazamız balkt fuörü (LORD DUNSANY) ta- ... · • ·ı · k 
derece terfi edebilmeleri için İstanbul ! rafından İngiliz Dramı hakkın- miş, istegi yerıne getırı meyın~e ta-

1 
kahraman ~lfltlcrimiz için. ilk parti o~ara 

Ticaret Vekôletinde 
Ticaret Vekil eti iı; ticaret uı:num mli· 

dürü Cahit Zamangil'in dıı ticaret dairesi 
reialiiine ve Pariı ticaret ataşesi Cemal 
Ziya Ardal'ın iç ticaret umum mlidürlıiğil· 
ne tayinleri yüksek tasdika iktiran etmiı
tir. Fransa'da bulunan Cemal Ziya Ar • 
dal'a merkeze dönmni için tobliğat ya • 
pılmııtır. (a.a.) 

Mevlut 
Hariciye memurlarından zevcl.m 

Nusret Şahinbaı'ın ruhuna ithaf edıl
mek. Uzere 16/12/1940 pazarteıi gUnil 
saat üçte Hacıb"ayram camiiıerifinde 
mevlilt okunacağından akraba ve ah· 
baplarımızın teşrifleri rica olunur. 

Kevser Şahinbaı 4g54 

Acı bir ölüm 
Nafıa Vekaleti Seferberlik MUdUril 

Sellhattin Yurtoğlu'nun eıl, emekli 
blnbaıı Rıza'nın kızı, Moıkova ataıe· 
militeri Behçet TUrkınen'in hemıiresi 
Nimet Yurtoğlu müptela olduiu ra -
hatsızlıktan kurtulamıyarak genç ya
şında gözlerini hayata kapamııtır. Ce
nazesi 14/12/1940 gilnU öğle namazını 
müteakip Hacıbayramdan kaldırıla -
rak Cebeciye defnedilecektir. 

Allahtan mağfiret dileriz. 

Univenitesinde yapılan şifaht ve tah· ı· da bı"r konferans verilecektir. idadi me%Unlan Jfse•.ı bitimıi• bancasiyle, o ateş almayınca, bıçakla 032 ç_lft yünk' ~orıap, kl34 çıf~ yUn eldılvtenl • 
7

' 3' 1 saz heyetine hUcum ettnl§. bu esna- 157 ıı_ra na ıt o ara arn:ıasıuı verm ı r. rı'rAı ı'mtihana airenlerin evrakları Ma- K f til kç ye çevrı'lecek addoluna--·L k k d h k 
• on erans r e • ~ da kendisine mini olmak istiyen gar .. Bu mı tar ço a a artaca tır. arı"{ Vekcletine gelmictir. Milli talim · K f · k herkes i 

" :ı tır. on eransa gırme • Yedi ıoenelik idadileri bitirenlerin ıon 09manla mti§terilerden Şcınıet - .'·•••D-akt .. İ ........ IO -alı•n .. O ..... C.a ..... k .... l ve terbiye heyetinde bulunan evrakın l ·n rbesttir f 

lar belli olacaktır. 11
•

1111111
•

110000
••

1111 
.. • istifade edebilmeleri kararlaşmıştır. bıta kendisini aramaktadır, 

tetkiki bugünlerde bitecek ve kazanan çı se ' merrıuriyette lise mezunları hakkından I tini ağır yaralamı' ve kaçmı§tır. Za _ 1 

11111111111111111 iiiliı mı ı ım 1111111111111111111111uı11111111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.11.1111111111.11 i Türkiye Cümhuriyet Mer. İ 

Plevne'den bir yadigôr ~~N l~l IL~R ~f;,'.~~,;.~'~;,~daesm'Aç•lkil>- 1 k•:.~.:~::•:!:~ı,görmüıha-Iİ 
Evelki günkD Ulus'ta "Doyranlı Bir şiir kitabını $ayf aJarım çe- i yanlardan daktiloya hakkiyle va-

Mehnıed'in parmağına onan ına,, k k virmekle tamamı tamamına tatmak, kıf bulunanlar arasında müsaba· 
, ,1 hatta bütün maıızumeleri okumakla ka ı"mtihanı at"ılacak ve lisan bil- t fıkrasını yazarken bu ve•ıle ı e o d k .. . l d ~ ~ ı 

yazının yuıldığı gOn n azın, a- Bunlardan bır tancsı e B tı sene· -s benden öğrenmeğe muhtaç değil-O h · · f · · d J a<:an, artık bunayan bir eski kah - uyup sezme mumkıin ° nıa ıgını gisi tercih sebebi olacaktır. i 
Irat ıerefli bir güne rast/adılını ha- dir, Ankaradadır ve bir iki yıl ~n- umanın bile hfuı ve gön/Q mil· siniz. Onun için bir fıkranın kısa 23/12/1940 pazartesi günil ya-
tırlamıştım: 10 /JkHnun/ Bundan ceılne kadar evine yakın olan Iial- Jetin lstlkballndedlı. ve dar çerçevesi içine "Açıl kill- pılacak olan imtihana girmek is- ı 
63 yıl önce bu tarihte Gazi Osman kevl bahçesine de çıkardı. Doksanı • • • dim, açıl"ı tam açık bir halde yeır- 1 ti yenleri 17 /12/1940 tarihine ka-

11

1 
Paşa yaralanmıı ve Pilevne dOı - aşan ve artık bunamış olan bu ihti- le§tirıemiyeceğim. Yalnız şiir me- dar idare merkezimizde memu -
mUştü. yar, şimdi evinden çıkamıyor ve kı· Güzel bir ıiir kitabı : rsklılarına mU/deliyeceğim, alsın- rin servisine milracaat ederek ve-

0 fıkrada bana ve hepimize dQ - zımn torununun salıncağını salla- l11r, lezut ve dikkatle okusuııkıt. sikalarını tamamlamaları lüzu -
, . . dl ki ki . . Çocukken yaadığı illr ıilrleri bir mu ilan olunur. şen bir ödevi yerıne getırdım : ma a va t ge~ırıyor. araya top/adılı defteri kaybedive- Bir nokta daha var: bu ılltun, tı-

Orada bundan 63 yıl 6nce Gazi Oı- Bu muhterem ihtiyarın her bay- rince ığladığını bilecek kadar ken- ııdığı blıılığın de/Aletinclen de an- \... •• -... ..................................... / 
man Paşa ve onun kumandasında ram gidip elini öperim. Geçen bay- di$/ni ve ıairliğinl tanıdığım bir lıyor.sunuıdur, bir aktllalite ıDtu- Akııaın Ustu .. 
dövOşenlerden hepsi ıimdi vatın tam g~ne gittim. Köşe minderinde ırkadsıım var ki siı, onu daha ıi- nudur. Onun için ErcUment Beh-
topraklarmda ebediyet uykuıuna oturmuştu ve boş bir salıncağı sal- yade temaıa aanatından tanm11nıs. Hd'ın ıllr kitabından 8y1e bir ıiir 
d 1 b 1 uyarlardı Bunların Jamakla me<:guldü. Anlattılar, Bu S. O. S, Kaos bu iki ıilr eıerl unu- bulayım kl aktOaliteye de uygun ı mıı u un . · . ıı dU•ıan, diye dU;,UndQm. Buldukla-hltırssı lJnllnde elılmellydılc; ve salıncakta çocuk bulunsun, bulun- tulmuı değildir; fakat ErcUment .. ~ 
eğildik. masın, o, oracıkta oturur ve bunu Behr.ad'ın hlll. da §CJhretl temaıa rımdan bir tanesi şudur: 

Diln Ankars'Aı bir okurumdan s111larmı~. kabiliyeti Ourinde g(Jze çarpar. Namlum& ıUrUnen leyllk .. 
., Ercüment Behzat, çocuklulunda H.R.E. imzalı bir mektup aldım. Kendisine : DUnyadan babenııa ıtuııar ... bqımın Us-

kaybettiği şiir defterini sonradan 
Bu mektup sahibi "Hayır, diyor, o - Dede, salıncak boş: neye ko· bulmuş mudur, bulmamıı mıdır? tUnde .. 
sırvaıta bulundulu halde aramısda lunu yoruyorsun ? dedim. bilmiyorum. Fakat dün bana gQ- Bir AD ıonra yok olabllirlm, 
saf bulunanlar vardır. Hazineden ihtiyar cevap verdi : ıel gfJte/ ıJJrlerle dolu, tertemiz Ama keyıtıı içiyorum, 
verilen bir takım maaş cıizdanl:ırı· - Bırakın, bırakın, onlıır bllyll- basılmıı bit şilt kitabını getirdi. Şimdi cı8'&r&mı ... 
nı tetkik etmek mümkün olsa, bu- sün; ümidimiz onlarda!,. Basılışı, 1 /JkkAnun 1940 ta bitmiş RUzgtr getiriyor kokularını kadınların 
nu görllrsllnllz. Nasıl buluyotsunııı? Doksanını olduluna J(~te tark şllrlnlıı en t•- At11 hattıuı 

*** 
Nil bir bebckllr, her b bek gibi, 
Ona diyecekler ki bir gUn: 
- Senin bir dayın vardı, 
Kuı burunlarına o llfılanıı tı bu tllll'rf 

rı ıı iç n ... 
Ama kim eöyllyecck ona bunu onrıı

dan? 

*** 
Yazdıklarıma göre, 
Evimizin bahç ine de 11 p r kıumı lar. 

Ercüment Behzad'ı tebrik cdC'
rlm. 

T .1. 
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Avrupa halkının iaşesi 

Garp çölünde le mtttemadlyen mkadele etmlfler n 
bir 90k dilpnan tayyarelesl dütilrmtlt
lerdlr. Libyanın içindeki italyan bava 
meydanları da tarnua uframıt ve l · 

bir haftadan daha a% talyan hava kuvetlerine üslerinde dar

Popolo di Röma J 

gazetesine göre HARBE 
D A İ R beler lndirllmlttlr. 

Kat yanattııkça Avrupa halkmın 
iateai ehemiyetli bir meaele halin· 
de belirmektedir. lateleri için kafi 
nıikı. ardaya aahip olan memle• 
keder bile, harp vHiyetine geçer 
geçmez, nakliyat ve tevzi iılerinde• 
ki zorluk dolayıaiyle, iaıe itlerinde 
de müfkülat kartıamda kalll'lar. 
Kaldı ki Avrupa'yı bir kıta olarak 
be.liyebilmek için eaaaen dıtandan 
ııda maddeleri ithal etmek lbım
dı. Buıün Alınanya'nm ifgali altm
da bulunmıyan lapanya gibi bi1'kaç 
memleket IDÜatMDa olmak üzere, 
Avrupa'nm hiç bir memleketine&•
da madclMi ithal edilemez. Binaen• 
al9)'b Avrupa halkı bu kıt açlığa 
maruz bulunmaktadn". 

bir zaman zarfında 

5 İTALYAN FIRKASI 
MEVZİLERİNDEN 

TARDOLUNDU 

İtalyanların ricati 
umumi bir şekil aldı 

Libya topraklarının 500 mil içinde 
bulunan Cutel Benlto ltalyan hava 
meydanı il.zerine yapılan akınların İn
giliz taarruzuna ltalyan tayyarelerinin 
mlleuir ıurette mukavemet etmele • 
rlne Amil oldufuna 1Uphe yoktur. 

İngiliz hava kuvetlerinin faaltyeti 
yalnız Yunaniırtanda ve Libyada 'de -
fil Habeıistanda da kendini göıter • 
mittir. 

Burada Addiı-Ababa ile Cibuti a • 
ruında timendifer hattı bir çok ta • 
arruzlara uframııtır. İngiliz bava ku
vetlerinln yunanlılara yardım ıçın 
Libyadaki tayyarelerden bir miktarı .. 
nı ayırmak mecburiyetinde kaldıfı dü 
ıUnUlecek olursa Yunaniıtana yapı • 

İngiliz - ltalyan 
harbinin altı 

ayhk bllanıosu 
Roma, 18 LL - İtalyan matbuatı: Rea

ml teblltlere 111Unaden harbin altı ~ sar
fındaki bll&nçoıunu tanzim eden Popcll 
Dl Roma sazeteai İqiltere'nin !taıya yU -
zllnden marus kaldıtı zayiatın 1\1 rakam • 
larım vermektedir: 22 iqlllz denizaltıaı 
muharebe edemiyecek hale konulmut. 19 
denizaltı batırılmııı, S denizaltı hasara 
uğratılmııtır ki bu ıuretle harbin bqında 
50 kadar olan inglllz denizaltı donanmaaı
nın yarısı ortadan kalkmıı oluyor. 28 in· 
ıı111z kruvazörU tayyareler veya harp ge • 
mlleri tarafından torplllenmlıı veya Uzer
lerlne issbet kaydedllmlıtir. Bu kruvazör· 
ıerden birkaçı batmıı. diğerleri az çok a
ğır hasara uğ'ramııtır. 

Almanlar, bu açlıktan dolayı ln
ıiltere'yi meaul tutmak ietiyorlar. 
Di,orlar kl, gıda maddelerini ablu· 
kaya tlbi tutmak devletler huku· 
kuna mqaJ'irdir. ~ halde lngilte· 
re, :yüzlerce milyon inaanm aç kal
mumdan dolacak meauliyeti ÜH• 
rine almalıdır. Ve Almanlar bu gö-
riitlerini Amerika halkma telkin 
etmek için bu memlekette büyük 
propaganda yapmaktadırlar. O 
kadar ki nüfuzlu bazı Amerikalı· 
lar •• ba arada 1914 harbinde Bel
çllsablarm iaıesi için büyük gayret 
aarfeden ..ıci cümhurreialerinden 
Ha.wer, A..naıpa'yı açlıktan kurtar· 
mak için Amerikalılann ,.ardanda 
bulunmaları fikrini ileri almıflır. 

Diier taraftan inailizler, açlık
tan dolayı almanlan mesul tutmak
tadırlar. lngilizlere gare, almanlar, 
iHal altına ald.kları memleketler• 
deki ılda etoklarmı ya kıymeti ol
mıyan kiiıt p..,a mukabilinde ••· 
tm alllUflar, yahut da müaadere et· 
mitlerdir. Ve taıradan girecek gı· 
da maddeleri de almanlar tarafın
dan mÜıMdere edilmek tehlike•ine 
maruzdur. lıl'ali altına aldıiı mem
leketlerin halkım iate ...-uliyeti 
Almanya'ya terettüp etmektedir. 
Bu •azlfenin Aınerikaldar tarafm· 
dan Japılmau bugünkü tartlar al· 
tında mGmkh delildir. Fakat 
müımldba olsa bile, Almanya'nm 
harp potab•İyeliııi artıracaiından, 
dola:yMiyle, harbi uaatmıya yarıya
caktır. Binaenaleyh lnaiker• bükü
meti, Almanya'ya Ye Almanay'nm 
itıali altmcla bulunan memleketle· 
re gtda tnaddeleri girmesine nıuva
f akat etmiyecektir. lngiltere'nin 
Vatlnstıoe MiJilk elçiai, bu huamıta
kl baılll• noktai nuarnu atlkadar 
Am-Wle·l.ı..-.. 1ılld11'11llflıf. 

Güalent.aıberi Amerika, ingiliz 
•• alman matbuatmm ve rad10la
...... bu meJele ile ne 7olda meıı,:1 
............. ? ................. 

nun sittikçe, AYnlpa mllletlennin 
açhfma çare aramak meselesi ol
maktan çikıp da Amerika efkanu
mmn1,..ı üzerine tesir yapmak için 
lnıiltere ile Almatıya aruında bir 
propaıanda mücadeleai olduğu gö
rülm ... bdir. Alman1a bunaa lagil· 
t•e'nln takı abluka ıiıtemlne hü
cum etmek itin bir veaile olarak 
kullamnak Jeti,or. fna-Hlaler de Av
rupa'daki vaziyetin feci bir levha
lllll çlatlldn eonra bımdan Alman· 
1a•aan m.ul oldufunu aalatmıya 
tahııyorlar. 

Birkaç ıGa eni, Vatlngton'dan ••I• bir haberde, baaı haJU'Pel'• 
Ter oemlJet marahhatlannm 19tfma 
ederek.·~ AftUpa':ra yardımda ba
Jgrwnanm Hlzumau:1lufuaa karar 
ftl"dlkleri blldirilmittl. Hayıı'pel'
••.-niyetler namına •erilen ba 
kararm tümul •e mlna11, ancak, 
.AlmaDJ'• ile ~iltere uumda k 
mena üzerinde Amerika'da yapı· 
lan propaganda mücadeleai kartı· 
unda anlaıılabllir. Hakikat ıuclar 
ki A"11pa'nın iaıeai m...ı..ı etra· 
fmda ppılan bu münakaıa, yavaı 
yavaı ıebnit. inıiliz ablukumın 
kanuna •1'SUD olup oltllamast ln6-
Mlealne dayanmı,trr. lngiltere de 
abluka11, AllDaaJa'p kartı kullan· 
dıiı eilihlann ea kaYetliai telakki 
ettifimlen ba noktada her hanıi bir 
müaaaaahada bulunmuı beldene• 
mea. 

Şu halde aç A vnıpa milletleri 
iatel.rl '9la Alnerlka'dan 7ardam 
bekli,._..ıw. Açlık•• harbin •e· 
tirdiii cliiw mahrumiyetler, mü
cadelenin 80Duna kadar devam e
decek •• tazyıklan da gittikçe ar· 
tacakbr. G&rilUiyor ki totallt•t mu
hareltenia setirditi felaket de ~ 
taliterdir. 

(Başı ı. ıncı sayfada) lan tecavüzden sonra Mısıra gönderi• 
lan mukavemet merkezlerini temizlemek- len kuvetlerin mühim bir yekuna ba • 
tir. Bu çok bUyük bir ııtır. ÇUnkll ıtalyan liğ olduğu kolayca anlqılabilir. Çok 
orduları dafıtılmıı olmakla beraber, çok miktarda muharebe tayyaresini ihtiva 
seııtı mıntakalar Uzerine karıoık bir hal· eden bu takviye malzemesinin hava 
de yayılmıılardır. yolu ile değil Akdenb:den sevkedildi· 

Harp harekAtının vukua geldiği yerin 
sahası 1000 den 1250 kllometre murabbaı ği muhakkak addedilmektedir. Bu hal. 
kadar t,ahmin edilmektedir. Buna bakarak İngiliz donanmasının bütün denizlere 
böyle bir sahada iaşe vaziyetlnln ne ka- haıttA İtalyanın al'lttk "Mare Nost
dar gtıç olacağı kolayca anlaşılır. rum., derneğe cesaret edemediği de· 

Yeni harekAt dU,UnUldUIU vakit de in· nizc bile hakim olduğunu bir kere 
gtllz kıtaatının geçen pazarteslndenberi daha isbat etmektedir. 
mUtemadiyen ytırUdUklerinl ve harp ettik· ltalycula alman Jüımanlığı 
Jerlni göz önUnde tutnıak ıuımdJr. Bu kl· lnsiltere'nln İtalyanlara kartı kuan -
taat birçok araai katetmıııer, birçok eııtr dıfı muvaffakiyetler, İtalyan efkirıumu • 
almıılardır. Şimdi de, lçl birçok temizlen· miyesi naaarında alman iteali tehlikelerini 
meal ıuım gelen csaıınık ttaıyan kunt - belirtmiye baslamııtır. Ancak ltalya'nnı 
ıerlyle dolu çok bUyllk bir aahada bulua- ltcall mukabilinde Hitler, bu memlekete 
maktadırlar. yardım edecektir. 

Kum lırtınalan ve - yolıluğu Almanlara karıı beslenen kin, her riln 
Yalnız 20000 gibi bUyUk bir rakama ba- artmaktadır. Birçok italyanlara göre 1n. 

ıtt olan esirlerle utraemaıc bile çok mu - :~e~~:;11:•:~:~e~t::k d~~:::'~e~~~~:ı~: uzam bir lı iken beı g1ln müddetle çöl • 
de hareket etmlı olan tankların teıadllt dir. ÇUnkil memleket işgal altına ııirdifi 

takdirde İtalya nazl efend!alnin kölesi ol-
;!:~;~;~ ;~rı;::1:1 m:~~=s~l~:: mıyı ebediyen kabul etmlı olacaktır. 

Londra'da reamen ifıa edlld!tlne röre, 
da ayn bir ııtır. ııarp çölünde harekatı bilfiil idare eden 

HarekAtın cereyan ettlti memleketin kumandan general Rlchard Nugent Ocan
sudan tamamlyle mahrUm oıcıuıu ve ıon 

nor'dur. General Oconnor, bildirildiiine 
ıimendlfer istasyonumuzdan kilometreler- göre, İtalyan liyakat madalyasını hamildir. 
ce uzak bulundutu da gözden kaçırılma -
mak llzımdır. ltalyanların ricatı umruni bir 

Bu ıebeple kuvetıerimizln harekltın - ıelıil alclı 
da btr tevakkuf görlllUrııe ve yahut he· Kahire; 13. a.a. - Batı çölündeki hare. 
men yeni bir vaka tah&ddlla etmezse bu kit, ilerleme plinına uygun olarak devam 
hal bayretı ıayaıa addedllmemek •• her· etmektedir. 
hangi bir tesir uyandırmamak icap eder. Havacılık müıahitlerine göre, İtalyan ri· 

Muazzam muvattaklyetlerle neticelen- cali umumi bir ıelcil almııur. 
mııı olan bu harlklttan kati neticeler cı • ltalyan kolordu kumandanı ıeneral Se
karmak için zaman henUı ı>ek erken lae brıstlano'nun eılr edilme&!, Mıaır'daltl kı -
de iki nokta ılmdlden sarih btr aurette talara ltınnanda ede11 iki ltıılltatt ~enerall-
meydana adunıı addolunablll.r: n1a ortadan kallmuı oldıatunu 16ıtırınek -

llt:rwılfltlm ,.,._ tedlr. •• Ud .. nırılden llllnclsi, muhtelif 
Bunlardal1 blrlnclıi deni&, kara ve ha- barıkitta bulunan ltal1an ıırblı otomobil

\'& kuveUeri aruında 11 birlifidir. Bu tı leri kolunun puart11i ııünil imhası eana • 
blrlltınde bu kuveUırden her biri kendi· sında ölen general Malctti'dir. - ..................... w:.:.:::· ._..,. ............. ~ ......... 
qnı ~ tem1D .... .. ...... • din tan'&n ne ces6ecfen tahlre'n setf -
dır. rllmlıtlr. 

lklncısı i.., bu tı blrlll'l çok dikkaUi lngilizlerin zaptettikleri 
bir talime ve tam bir anlaşmıya istinat et- t ki 

eliti • o ar memtı olsaydı hatekAtımızuı ver par- Kahiret 13 a.a. - Royter'in garp çCS -
lak neUcelert lstlhııal edımiyecetidir. 

!ündeki muhabiri bildiriyor: ltalyanlarm 
Llbya'daki barekita ittirik eden Mıaıt'ua iatilleı i~in idhar euniı e>ldukları 

ltalyan kuvetlerbıln Arnavutlukta- bil .. _ 1 1 ·ı ı 1 
'-tler dereceainde addederken, ltal- t.... aıe evazmu 1 e Petrö stok arı la-
& titnam edilmiıtir n bunlar, ilerlemekte 
yan fırkalarının eberiya ıilMı adedi olan ioılll• b•etltrlne tok 7atllıbl&lrtadıar. 
itibariyle çok mUtıhavvil olduğunu Bir haftadan as bir zamanda, kuvetl&o 
kaydedebiliriz. Libya'daki yerli fır- rimiz, beı ltaban fırkasını, mükemmel 
kalar alellde yedl aekis bin kltiden, tahkim o]ıınmuı menfletlndeıı ko.nıııı • 
Siyah ~lekliler fırkuı on, onbir 119...u• tur. 
bin neferded ve ltalya'dan gönderil- Taarnaaqn ilk ~ ,Untl etllHmda ltal -
mit otan fırkalar lae 1!·14 bkı kiti· J'&n hatlarının arltalannı 17 hlcın 11P1ftlf 
den mllrekkeptir. Bundan bafka kol· olan Harrlcane tamrıleriniD pilotları, 
orduların ihtiyat efradı da vardır kl Sollum'da bllyük :ranamlar blktlm ılrft
bunlar, ber fU'kaya ÜÇ il& dört bin ne- iibıli Ye uzun bir otomobil kohunm bllttin 
fer ilave edecek kudrettedir. .t1ratl7!e Tobruk'a doğru &itmekte oldu -

Sldl • Btırrani Zillerinin l\ul• blldir-.•1rtedlr. 
ehemiyeff İtalyan esiderinin ekseriıl, blUııln ft 

Seydl • Bırranl"nln saptı, bu tth• talkın aözilkmektldir. Bunlann eberiıi
rin colraft ehemiyeti büyük olduğu nin Yunaniıtan'daki hldiselerin seyrinden 
için değil fakat burada ~ miktar· haberi J'Oktur. 
da harp ftlllıemcsi iğtinam edildlll Uzan 6ir görüım• 
ve ttılyan'lırdan içleriBde ıenıral• Kahire: 13. a.L - Ortasark inciliz lna· 
ler de oldutu halde mühim miktat• •etleri 1*1 lnamandanı ııeneral Atchibald 
da nir alındılı için Lonıdra'da umu• Wavell ile ha•ı lnıvetleri kumllldanı ha'fa 
mi bir al&ka uyandırmaktadır. Sey. rnare .. b Lonımore, din batı çllllndeki 
dl • Barranl'nin zaptı belki de bllflca bısill• ltu•ttlert urardhını 1i7aret ede • 
muvaffaklyetlerln bir mutaddbDni-
ni tetkil etmektedir. rü hareklu idare eden Mııır'clald tnılllı 

fl&dleelerin lnkipf ı bunu ~ beı lnımandaıu seneral Vllson'la 11S1Ul bir 
recektir. drlltme ,apautıardır. 

İııgiliz orduıunun M111r'daki bu /nıriJizlerin italyanltıTa büyiilı 
muvaffaklyeU lngilizlerin Frana 1ifr-1sler latrzırlatlılılara 
muharebeılndert alınan derılerden pn 
ne kadar iyi lıtlfade ettlklırlnl ıh- attlGfılı70r 
tennektodir. Praııaa ietUlaıaın ka- . Lonclraı ıs. a.L - RoJ't•r ajansmm dip.. 
rakteriatik bir vufı olan ordu ile lomatik muhabiri bildiriror : 

7 ingitiz zıııhlı11 da torpillenmls veya 
tayyare bombası yiyerek az çok atır hasa
ra uiranurtır. Keza 3 inıiliz tayyare ıe • 
miıi hasara uiratılmııur. 13 inriliz tor • 
dipo muhribi batırılm115, diğer 3 tanesi ha
sara uğratılmııtır. Bu ıuretle altı ay zar· 
fında batırılan veya hasara utratılan irı • 
rııız harp ııemilerin!n adedi 73 e ballt ol
maktadır ki miltbiı bir darbe teşkil eder. 

Aynı devre zarfında ingfllı hava kuvet· 
lerinin yediii dat'be iıe daha az müthiı de· 
ğildir: 700 incnız tayyaresi dü15ürülmllftilr. 

İn&iliz zayiatının bu bilinıoçu lnıU • 
terenin Akdenizde maruz kaldrtı a1&lıda· 
ki hava bombardımanları ile tamamlan • 
mrstır: 

Malta 47, lıkenderiye 16, Portıudııı 
11, Hayfa 9. Cobelüttarık iıe 4 eün bom • 
bardııman edilmiştir. 

Ge11eral Waygand Pelain 
hükümeline sadık 

Nevyork, 13 a.a. - D.N.B. mllhabiri bil· 
diri7or: North American Nevı Alliance'ırı 
muhabiri B. Ailen, Ralıat'ta seneral V •1'· 
ıand ile bir ııörl1şme yapmııtır. General 
Vırsancl, bıa lıersııatında, Pıtain'in d•le • 
sesi aıfathrlı Afrikadaki vaıifesinin İn • 
giltere ve Amerika'da bile bile fena t•fsir 
edıilmesinden ıikiyette bulunmuı ve de • 
miıtir ki: 

"- Vazifem, Fran11'7a hizmet etmek· 
tir . .Bir tek Fransa vardır, o da Maretal 
Petain'in Fransa'ııdır. Ben, Petaln'e biz • 
mtt için Afrika'd.a bulunuyorum. Mareıal 
ile aramda ihtilaflar bulunduğu hakkında 
Httla IQ'lalar. Jll'Oll8 .......... 

Fransız müstemleke 
vôlileri arasında 
de§isiklik yapddı 

Vlehy, U ı.L - Nlger • Çaıd mın
tmaı kumandanı general Batvy, Nl
cer milıtemlekeai valllitlne tayin e
dllmiftlt. TeokaUae ıevmhınan B. 
Caytının yetine, Mad&p8kar umumt 
vallllğine B. Aft.net ıetl:rllmlttlr. B. 
Nicol,' Martinlk nllıttine ve B. So
rin. Ouadelup valiliiin• tayin olun• 
muttur. 

•lhttı 11 aıa. - TtulCMl-1 hli .. 
seniı bir lr:omflnl9t tetkilltı. meydana çı

nraııt •• hepsi Jllm4l olln9' taare 111 ki
ti tnkif edilmlttir. 

venı Delhi, 13 LL - Vmwnt .. u totd 
LlnllnthOOT, Kalldita'ya hareket etmlıttr. 

Berlln, 13 La. - Macar maarif nasırı B. 
Hoıun. tefabtlacle bkı tMcar maarif 
,Uktelt msmartan old• hald .. bu aa'bah 
lltrlln'• plllllttlr. 

PUle, ıa a.a. - (Hanı) : Din Park • 
te cataP»e'rıl hatıraaı tul• ohmmuttwr. 

Roma. ıs a.ar- J).l(.B. a. Pol7Ü rln
ıetlnde bir •lovak eılronoml heJeti, hal • 
ya ilı bir ekoaoml maabede.l akdetmek 
llzere bu aabah Roma'ya ıetmlttlr. Görilt
dltlwı bu ....._.. 1-tlanauttıt. 

Çunkinc, 13 a.a. - Çwıkins hilktimetl 
Sov7et hWrilmetl7le bir anlatma imu et· 
mittlf. lu anlatma mucibince Cin Sov
Jetltt lftrUtlae plectk Mil• aarfmda ıoo 
dlUJOD dolar bJmetirıdı ,., 'YerMtktlr. 

hava kuvetlerinin itbirliği Waıvell .. 'tahmin edildiline nazaran, Yu1101iai· 
orduıu tarafından dikkate pyan bir nin Afrlka'dalri ordulanna nrulan tıkıcı 
mu'Yaffaldyetle tatbik edUmelrtedlr. dari>eler, bar'bln seyri Uıerinde hemen be
lngtllı donanillaıı da Bug-Buı ıahi· men kati bir teılr rtııterecelrtlr. ltatyaa 

A. Ş. ESMER li yoluna mütemadiyen taarruz et• donanması har'bl kabul etmete rnecb11rdur. 
---- mek ıuretiyle mühim bir rol oyna- Akıl tat.dirdt J>usl'nin ılmall Afrlka'dald 

TokJ'o. ıs .... - D.N.B. ı Jıpon:ra'mn 
aabık Bedin bllylk elçiıl B. O.ima, dlln, 
bapekll Prıns IConoye, batlc(Je nuın B. 
Jıfatıııob .. llartel71 nuıt mal\flnl Ue 1 ki ita iyon denizatısı 

Tanca'yı terketti 
Tanca, 11 a a. - Tanoa'da tamir edil • 

mekte olan ilri ital:ran denisaltJ semili, bu 
sabah .. t ı de Tanca'yı terketmiıtir. Bu 
ilci denialtı, lnciliz filoıu tarafından ko
valanarak tamir için Tanca'ya iltica eyle
miı buluna7orlardı. 

Şarki ltılyın Afrikısında 

lsyu alftlk~e büyüyor 

auıtır. Bununla beraber Fransa mu-
harebe•l ile bir mukayese yapmak 
lazım gelirse Hltler orduıd Ilı lfblr. 
lill yapan alll1&n bombardıman tay
yarelerine d~n vazifenin Jıl111rda 
faaliyette bvlunan ingiliz bombardı
man tayyarelerinin vazifesinden da· 
ha kolay oldufunu kaydeylemek il· 
~ım gelir. Çtlnlril alman tayyareleri 
pike uçuılariyle kasabaları ft fOM 
yollarını bombardıman etmekte ve 
mühim haaarat yapmakta idiler. Mı
sır çölUnde ise toprağın yuınupk ot
muı bombaların tahrip lnwetlerlnl 
anltmaktadıt. Bununla beraber bu 
hal ingiliı bava tuvetleriyle ~a or 
dusu ara11nda yapılan ifbirlıiinin 
mtikemmel netlc:eler vermesine mlni 

Londra, IS La. - Royter: Bugün inıi· olmamıttır. 
ti• aıllerf taacilıil, Hıbetlıtu da dabil oı. Hava laıvetlerinin roli 
mak tllttı .. rld ltalJ'&ll Afrikumda I•~ • • 
faaliJetinin balen gittikçe faalalaımalrta l lnııli.z tayyarelerı kara harekatına 
oldalm clalr Loadra'ya haberler gelmiı yardım etmekle blmamıflar aynı sa. 
bümclaim bildirmlftlr. manda havalarda kalyan t.yyareleriJ"' 

ordularına mab•olm\11 DHari1le bakıl•bl • ana ıera.mtlerde blll.-ttur. Bta a6o 
lir. Bu ordulamı mlidalaa kabili7etlerl in- rtlllbller laakluacla lais bir teblii n .. redil
dirilen maa•zam darbe ile imha edilmiıtir. memittir. 
Nil vadiılnln tehdit edilmnl mneleal lae Kahire, ıs a.&. - Xıral Paruk Nil del • 
ortadan kalknuıtır. tası lberlnde ltıfl edllm llohamm.t AU 

ltalran mall6bi7etinin tealrlert. ı(J'ad barajını ıı;mrttır. B• mlnaHbetlt pulaıt 
rneraefm Jallılnuwtır. 

ba1nmclan yalnız ATrUpa'da delil blltlln Canberra, ıs a.a. _ Awıtural:ra hava 
Şark'ta lrendtnl ıtSıterecelrtlr. VatlJ'et Bal- nuuın ile Bna. Rodeqa'da talim ıfSr • 
kantar'a çok cesaret Yerecektir. Yuıos1... mek !bere ayrılan AYGSttlralJ'll tanare • 
ya daha çok kuvetll blr nal,.ette buluna· cilerlnden mtlreklı:ep ilk ıt1IPIUl cltla bir 
ealrtır. Ttlrlrl1•'1llo takip ettlti polltlkaıım cenap Mrlbu llmamndan bareket etti • 
ne !tadar lrbtNtll olduta tablt olacak ft tini bilcfirmlıtlr. 
lllih•erln Bulıırlıtan'da takip ettill ıl:ra- Yadrld ı 11. LL - Hatlcl7e nasın, c!lln 
•et ciddi bir muvaffakiJ'etaiıHie aıanuı inıillz, portelı:fs, alman n ltal:F&D elçileri· 
kalacaktır. BllJIUr Britanya'mn muzafferi· nl kabul etmlıtlr. 
7etlTle Franaa'dalı:f pek çolı: ingiliz doat • Loadn; ıs. a.a. - Norveç Telgraf ajan. 
lan yeni bir llmlt •e ceaaret bulacaklardır. amm haber nrdiltne dre, Allll&D7&9n 
Atmanlann nazarmda Jl'ranaa'ma la7metl kartı cereyan eden muharebelerde N~ 
:rflbeteee1t, Laval'hı ılnıetl mnumf7etle ordularına bat bmanclanblı: etmlı olan ..., 
halk n 'bllha ... ordu armnda chıba ltt.nç J ntnl M11d.. Xonlptela tecrit amprnda 
"5rllaetktlr. • bılh ıhed& 

Dünkü 
A 

umumı 
• 

vazıyet 
Artistik hareket 

S eydi • Barrani'ye yapılan 

İngiliz akmı, harp tarihi
nin belki en mutena aayf alarm• 
dan birini İtl'•I edecek.tir. lnıi• 
li:alerin, hiç •ezdirmeden, birden
bire dütmanın arkaamı çnirme
leri, baftan bata - eğer tabir caİ•• 
•e • artiatik bir hareket, bir .. nat 
eHri •• biT edebiyattır. hnu, 
birçok A\'rupa aakeri münekkit· 
!eri Almanlarm Franaa harbinde 
kullandıkları ueul!erle m\lkayeM 
etınektodirler. Fakat aöriinüte 
l'Öre ba ondan çok ileri bir teY· 
dir. Çölün huauai ıartlaruıı, yol· 
auzluğunu ve en uzak meaafeden 
her hanp bir hareketin derhal 
fark edHebilet:eiinl h•ap eden
ler, bu aarmarım ne kadar mahi
rane ne kadar İnce hesaplarla ha
:awlandıimı derhal anlarlar. lnai• 
lizler, bu hareketleriyle ltalyan
lan san'ki bir illa.ionizte oyunu 
kartısında bıralanıtlar, fakat 1-
talyanlar muazzam zayiat verin
ce bunun bir ıözbağcıbk defil, 
bir halükat olduiunu gCSnnütier
dir. Tevekkeli ltalyanlar, bu ha
rckô.ıtı idare eden İngiliz senerali 
Oconnor'a vaktiyte a.keri liya
kat madalyaaı vennemiılerdirl 

Esir generaller 

Dün ı•len haberl•den Öf· 
rendiiimize l'ÖI'•, inai.

liz çevinne harekatı eenumda 
eair edilen kalyan senerallerillin 
adedi evelce bildirildili ıibi 3 
delil, belki bettir. Eairler tadat 
ve ta•if edilirken iki ıeneral 
daha bulunmuttur. Bir ıeneral 
de ilk harekat e•naamda maktul 
dflfıtQİale ,... kabanlarra •• 
dört günlük 8'eneral sayiab 1 
dır. itin rarlıbl tudur ki, hunlar 
Amavutluk harekatındaki sene
raller gibi kerıdi talepleriyle ia
tifa etmek fınatım da bulama
.....~· ı..w. laanlr&b ...... 
bGtlin ııddetiyle dnam etmek· 
tedir. lnıilizlerin eline daha biı'
çok mühimıbat, malzeme, tabii: 
H saire seçmlttir. Bunlarm da 
taanifi için aaınan ll•mı geldiil 
aöylenmektedir. Eairlerin adedi
ne .. lince, bunlann 20 binden 
çok daha fazla oldulunu •eya .,. 
laıbileceğini tahmin ettirecek ... 
bepler vardır. Bu bereket, her 
halde Arnavutluk dailarmcla 
harap olaa ltalyanlarla beraber 
ltalyaa dahili vasiyetine bü)"ik 
bir t•lr yap:ıeakt ... 

itılyın planı 

ı talyulann. Afrika ceph• 
ainde üç onlıalan vardL 

'lmalde Ubya huducbmcla bulu
nan kwetler Udnd ordu lclL ltal· 
yanlar daima bu ordu vaaıtuirle 
ufak atlamalar yaparak ve aahil 
lao,unca fferiiyeteık, M11ır'ı fedt• 
deceldel'l •ehabmı uyandırıyor. 
lartlı. Nkeldım Sollam Ye SeJ'd.i • 
Barran.i':r• Japtlldan hücumlar 
da bmua W.at ediyordu. Fakat 
ba21 ukwl mütehauNlarm ka
aaatine ,an, ltalyaalar ual ba
nk&tı, ~a'nıa cenubunda yani 
Uett.a Alrikau FranHıa, Sudan, 
M111r ve Ub,.a hudutlarının bir
lettiii yerde bulunan ikinci ordu
,. tüıkliJ'ec•lderdi. Bıa onla ce-
nubu tarkiye doina akacak, Ye 
Entre'cle. Kauala'ya kadar iler
li1• ii9üncii ltalyan orduaunun 
timali garbiye dotna yapacatı 
ilerleme ile mÜY&ai hareket ecle
cek bu auretle iki ardu orta Nil4e 
buluıarak Mıaır•ı cenuptan aara· 
oaktı. Geae bu ukeri müteıhaa
aulana fikrine göre ıimalcleki 
yani Akdeıaia aahlllndeld hare• 
ld.t, inailizlerin mühim kuvetl• 
rini bmada tutmaia mecbur et
mek ra:r•lni iatihdaf ecliJOl"d11. 
Çiblıldl ltal:ranlar da blli,.,..ıardı 
ld, aahiJ boyunca, Mersa-Mat• 
ruh'a doiru yapacaldan bir iler
ı .... 1İ ancak, cloaanma laneti
nin deniaclen tutmua lbanclıl 

Hakiki pllnl 

Fakat acaha hakikaten plb 
hu mıydı? Çiaıkü ltal,an

lar, harada yapacaklan bir il•· 
leımenin denla lunetleriyle tutal
muı ieaıbettiiini hile hile bö,le 
bil' harekete Pritmlt ola
bilirlai. ÇCinıkü ıöae batacak 
derecede hatalı hareketi• 7apa
rak diitmanı tatırtmak kabil ol
data ,.1, banlan netlceeinln ae
,. ......... ..... elllli7erek 

- -
Amerika 

İngiltere' ye 

mühim miktarda ilaç 

ve hastane techi%atı 

gönderdi 
Londra, lS LL - A.mertb'ıllll İngtlı. 

re'ye klU'fl olan MmpaU81 madl bir ,.ıdl • 
de 7eatden tezahür •lm!fllr. l'llMkllıa ~ 
merika ıon altı &'!f sarfmd& lld mlly• 
ıterllndeıa ıuıa luymette mualece n ha. 
tanı techlu.tı teberrG •tmlftlr. 

Amerika kısılhqı meuuplarmdllll 'bir 
sat Londra'da IU beyuaatta blılmunQftul': 

"- Kealf hava bQcumlan bqlıyalıdımo 
beri 110 hastane otomobili •erdlk. Daha 
Uç yUz tane de vermek llzereyts. V erdftf • 
mi• dltır qya da fUDlU'dır: 

Doku• 1t)')'ar mutfak, H fort luım7o
nu, 300.000 battaniye, eoo blD yarda buta 
elb!aeat kum&11, 100.000 baata bakıca el· 
blaeıı, bUUm t.rerril&Uyle ıo rontsen al· 
bası l&boratu•arı, bütUD teohla&b Ut 11 
ameUyat maaaaı, bel rO~ l&boratuT~ 
rtyle altı amıllyat muua da bagUDlll'de 

verilmek Uaeredl.r. Bundan maada Loıadra.
daD tahlly• edilen çocuklardaa bet ~ 
dua JcUçUll olanların thtlmaml& bakılınak

ta oldufU ao evin bUtUD muratıanm O... 
rimlae aldık.,. 

DahUiye naınnm li/ırl 
Vqington, ıs LL - D.N.B.: Dahili· 

ye nuın B. !aku ıahanlı lqiltere'" 
mOmkUn olan her tUrlQ 1U'dımuı yapılma
ıını t&vıiye edec•ltnl bl14trmtıtlr. Bil 
yardım ııcru ve krediler teklinde olacak. 
amerikan kıtaatı ıtJDdll'tlmell telds.df 
olmıyacaktır. 

yapmak da pak ua .a 1 le ••• 
Bu itibarla, ltalyanlal'ID her ~ 
ye rajmen, bplu CirW'ch iasili-
lerin üe temin elmelM'İaİ kıeDdl 
elleriyle hamrlamelU"I siW, a.. ,..w., yani timaJde Wr u-.. 
me:ri de tuarlMDlf olmal11n peli 
ül miimldia4ür. Bwada çıalc .... 
him kıuvetler WanduımMan da 
bunu W.at ed•ilir. Nieeldm a. 
silis tahminlerine .... plma 
Se,di. Bartaai'de t...ı.... 1bıl
,. .. aakerl..min milmtan M ,.,.. 
kad.-. Eairlerin millltumm IO W. 
al çdk -C".. ..... 30 ...... 
bulmaı• na lllMıt -... itaba 
fırlcalannın 15 - 18 Ma "11W• 
ibaret olduiu sumol_..a
clır. 

. . 

A frika YUİ~ .. _.., 

hala. ettilııt.. ......... 
eli Mr ele tmaca Arnaw&I'* il&• 
rekltma Hkalmu Ymwabl .. 
bunclailerl...t.m.-....-. 
melıatedirler. FW.alliıka fimal ltll-
8'..m.I• lıarekM fidMtll karlar 
ve J'altnarlar clola::r-iJi• Mm 
:ra••ıl.-,tar. , ... t .... .-. 
Y1maaa lmfttl..& Pl••ıll'ala P. 
mallnde Uerl-*Mltt•. T .... 
del••m de dO.,.•I ltlr ,.. ... 
Mleli hallal .-..... c-....... 
tüı....Sa .... A.yMllhlMia~ ele 
aeçiren Yanuı.ı..., • , ...... 
A•lua7a limaaı ........ıa yan 
... ...,. 1arı1.wı- paı-u.,,,,. 
nına kadar Hert..ı, alclalan 
tal.aia olea•.A&t.M.. Cirilüıw 
ki, hurada harekk mltemadiyen 
Yunanlıların l.W... ialdtaf et
mtıldedir. ltalnaiU'ID talniye 
kıtalan alamaa itil' hale pldik
lerini aöet•• hirçok eme.reı... 
vardır. O ela Draç ve A.'Y111nya'naa 
mGlemadiyea ._.anbawl •• 
harap eclllmeıldlr. 

İtalyı .. AlllllllJI 

• J talyanlarm ~ .. 
mütldil tartlar lçiad• 

nuıl çıkabirleceldetl halrilca.tea 
aarulalrilir. a .... lçhl 'bir almaa 
prdmı ltahw -.... oı.ı,m,. 
mi? Fakat d&n, S.rliD'd• Maeo
lini ile, Hitlerfia ,..md- bir mü
l&kat yapacaklarma dair olaa 
bah.rler rHnlea teblp ohmnıut
tur. Hltler'ia IOla amkaacla ltal
:ra'daa hiç b.........._.. de sa• 
J'el manidardır. Diier taraftan 
N nyorlı Timea ıueteei, balya 
ile Alman,. aralmdalcl mlnue-
betl..m - ....... ı..ıa..cı .... 
kea, .. aatırlan J'•-•ktaclırı 
"Almaa,.a'nm anaht....ı İtalyan 
inhidammdaa endıite ela,..... 
pek m&aktacllt. Bu itibarla ba· 
aı tecM.itler almuı .-.....dir. 
Ba tedbirler, Yuaaaillaa'a hü
cma elmek olahileceji sibi, inıi
lizleria buıün Akd .. izde aalaip 
o1c1u1cıan kontNla ha.bitin tak. 
Yiye etmeleriae m&ni ..._. içia 
l.paaya'yı itl'•I elmllc Ye 1aatti 
ltal,.aa donamnaamm inailial• 
rin ellne l'eçlbeaİnİ önlemek mak
Ndiyle ltal1a':J1 iHal etmek de 
olabilir!." 

itte din ............... .... 
WDlllDİ Yaai')'etl bu ....ele laall
aa etmek kabiWir. 

•anı(JI' Fllilt FDilK 
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Yün ve pamuk 
.Pamuk veya ketenden bezlerin, 

kumaıİarın iptidai maddeleri de 
İnsan oğlunun kendi icadı olduğun
dan ileri gelse gerek, onlar bize 
daha yumuşak ve dnha hot gelir. 
Fakat vücudun sağlığı bakımından 
iptidai madde.ııi tabintm yarattığı 
yünden yapılmış kumaşların yerini 
-bilhassa kış mevsiminde- pamuk 
ve keten tutamaz. Yün kuma§ların 
-zaten her keseye elverişli olmı -
yan- ipekli kuma~larla mukayesesi 
ayrı bir meseledir. 

Yün elbisenin pamuıktan kurnaı
lara üstün olmuma türlü türlü se
bepler vardır. Bunların en Önem • 
lisi, vücudun terlemesi için yünün 
daha müsait olması, hem de yünün 
vücuttan çıkan teri daha iyi çek -
meai ••• 

Pamuk fanilanın kurudukça in -
sanı Ü§Ülınesi yazın pek sıcaklar • 
da işe yarar. Fakat vücudun :tabii 
harnretinden pek fazla aıcakhk 
bizim iklimimizde nadir olur. Bu 
iklimde muhitin hararet~ 25 olun • 
cıya kadar vücudun tabii harereti 
arasındaki müvazene bozulmaz. 
Bundan dolayıdır ki -25 dereceden 
ziyade sıcak günler müstesna ola
rak- yün fanila bize bütün yıl fay
dalıdır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çift.çil 

Çok mahaul, çok para, gak 
çocuk. 

Ulusal Ekonomi ..,.. Arttmn& 
Kurumu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DIS TİCARET .:» 

Kliring bakiye hesaplan 
TUrkiye Cünıhuriyet Merkez Bankasın -

dan alınan hesap hUltl.salarına göre 7. 12. 
1940 tarihindeki kliring hesapları bakiye
leri. 
CETVEL: 1 -
Tllrkıye CUmhuriyet Merkez Bankasın -

dakl kllring hesapları borçlu bakiyeleri : 
Memleket Miktar T.L. 

Almanya 
A hesaplanndakı 

borcumuz 
T. L. 
Almanya 
B hesabındaki 
alacağımız 

T . L . 
Belçika 
Çckoslo>·akya 
Estonya 
Hollanda 

21.524.600 

2.127.1500 19.397.100 
685.200 
477.300 
2i.i00 1 

419.200 

( AİLE SIGINAKLARI l (~_R_A_D _Y o_) 

Yukarıdaki resim de lıir İngiliz mecmuasından iktibas olunmuştur 
ve bir Anderson aile sığınağını göstermektedir. Bir tayyare hücumun
dan sonra sığınaktan çıkan genç ingiliz kızının neşesine dikkat ediniz. 
Sığınağın pek yakınlarına tesir yapan bombalar kapının önünü top
rakla doldurmuş fakat sığınağa bir ~ey yapmamı§hr. 

TURKlYB 
(Radyo Difilzyon Postalan; 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyoııa 

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

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

CUMARTESİ : 14. Xll. 1940 
8.00 Program ve memleket saat ayan, 
8.03 Muzik : Hafif Program (Pi.). 
8.15 Ajans Haberleri, 
8.30 Müzik programının devamı (Pl.), 
8.45/9.00 Ev kadını - Yemek listesi. 

13.30 Program ve memleket saat ayarı:. 
13.35 Mlizik : Piyasa ıarkılan (Pl.), 
13.50 Ajans Haberleri, 
14.05 Muzik : Turkçe film şarkıları (pt), 
14.20 Mtlzik : Riyaseticümhur Bandoau 

(Şaf : İhsan Kün~er) : 
1- Paul Lincke : Festival (Marıı), 
2- Rimsky • Korsakov : Şchrazad 
(Senfonik Suit • Dört kısım). 

15.00 Ankara Sonbahar At Yarışlan tabo 
minleri, 

15.10 Müzik : Melodiler (Pl.). 

15.30 Ankara Devlet Konservatuvanndu 
naklen neşriyat : 

Terlemek -bilirsiniz ki- bir kere 
muhitin harareti ile vücudun tabii 
harareti arasında müvazcneyi mu
hafaza etmek için lüzumludur. Mu 
hitin harareti çoğaldıkça vücut ter 
çıkararak iç.indeki tabii hararetin 
yü~elmesine mani olur. Sıcakhğa 
kartı kendimizi muhafaza etmek 
için en iyi ve tesirli vasıta terle -
mektir. Sonra da terlemek vücu -
dun temizlenmesi için lüzumludur. 
Bilhassa adalelerin hareketinden 
aonra tedemenin pek lüzumlu ol • 
duğunu yorgun insanlarm çıkar • 
dıklan terin pek zehirli olması is
pat eder. Vücut terlemezse -hare
ket ebnediği vakitlerde daha az, 
fakat hareket edince pek çok mik
darda olan o zehirler vücudun için
de kalır- ve nihayet böbreklerde 
ağır hastalığa sebep olur. Bundan 
dolayı terlemek yalnız yazın sıcak 
mevsim.inde muhitin hararetinden 
konınmak için değil, bütün yıl vü
cudu temizlemek için lüzumludur. 

Bu faydayı en ziyade kırk ya§ı
nı geçirmi§ ve vücutlarındaki kanı 
terliyerek temizlemiye ihtiyacı o -
lanlar daha iyi hissederler. Yün fa
nila onları yaz mevsiminde bile 
hafif terlettiği ıçın vücutlarına 
rahatlık verir. Yün fanilaya an -
cak, daima hareket vücutlarınm 
her türlü müvazenesini kendi ken
dilerine temin eden sağlam çocuk
ların ihtiyacı olmaz. Gençler yün 
faniladan sıkıldıklarını ve ona ih
tiyaçları olmadığını iddia ederler· 
se de onlarm da spor yaparken 
yünden ceket giymeyi adet edin -
miş olmaları yünün faydasını duy
duklarını gösterir. 

İspanya 
İsviçre 

2i9.soo Ege' de tütün piyasasının 
12.700 

Dördüncü konser 18.00 
18.03 

Riyaseticümhur Filarmonik OrkeU. 
rası Konseri, 
Program ve memleket saat ayan, 
Müzik : Radyo Caz Orkestrası (11>ı 
rahim Öıgür idaresinde). 

İsviçre malt alacaklar 
hesabındaki borcumuz 
İsveç 
D. hesabındaki 
borcumuz 
T.L. 
İsveç 
A hesabındaki 

alacağımız 

2.316.700 

1.000 açılmasını müstahsil 
emniyetle bekliyor 

lzmir; ( Hususi ) - Tütün satışları hak 
kında hükümetin ajana ve radyo vasıtasiyle 
halkı tenviri, Ege mıntakasında büyük bir 
şükran ve sevinçle karşılanmıştır. Piyasa-

Riyaseti Cumhur Filarmonik orkestrası 
tarafından Devlet Konservatuvarı Konser 
salonuncla bugün saat 15.30 da. 
Şef : Hasan Ferid Alnar. 
1 - L. van Beethoven (1770. 1827): 

6 ıncı senfoni (Pastoral) 
a) Allegro manon troppo (Köye gelindi

ği zaman neşeli hislerin uyanması). 
b) Andante molto mosso (Dere tablasu) 

18.40 Müzik : Halk türküleri ve oyun ha.o 
vaları örnekleri, 

19.00 Konuşma : (Gün!in meseleleri), 
19.15 Müzik : Saz eserleri, 
19.30 Memleket Saat ayarı ve Ajana H~ 

berleri, 

Yaz ve kış, hiçbir vakit yün fa
nila giymiyen genç Bayanlara ge -
lince onlar, zaten geniş elbiseleri 
içinde boyunları ve kolları açık o
larak gezmelerinden dolayı, de -
vamlı surette hava banyosu yapı • 
yorlar demektir. Bu da insanı -ga
liba medeniyetten Önceki haline 
benzettiği için- pek iyi ısıtır. Zaten 
genç Bayanların ısıtmak için elbi
se giydiklerini kimse iddia etme -
miıtir : Onlar daha güzel olmak 
iç.in giyinirler ••• 

T. L. 
İtalya 

A hesabındaki 
borcumuz 
T . L. 
İtalya 

1.288.100 

2.248.200 nın açılması, itimat ve emniyetle beklen
mektedir. Mahsul nefistir. Alıcılar hazır

lrklannı bitirmi şlerdir. Amerikan firmalar 
da ellerinde mevcut stoku Basra yolu üze
rinden sevke ba5lamışlardır. 

c) Allegro (Köylülerin eğlenmesi ) - Al
legro (Fırtına) - Allegretto (Çoban şar -
kısı.) 

10 dakika dinlenme 
2 - F. Schubert (1797 - 1828): 8 inci 

(bitmemiş) senfoni 

19.45 Müzik : Fasıl Heyeti, -20.15 Radyo Gazetesi, 
20.45 Müzik : Muhtelif liarkılar, 
21.15 Konuşına : (Ulusal Ekonomi 

Arttırma Kurumu adına), 
•• 

21.30 Radyo Salon Orkestrası (Vlolonist 
Necip Aşkın idaresinde) : 

G. A. 
B hesabındaki 
alacağımız 

T. L . 139.800 1.148.300 

a) Allegro moderato 
b) Andante con moto Kış zeriyatı 

Çiftci "kışlık zeriyatını bitirmek üzere . 
Pamuk veya ketenden kumaı 

vücuttan çıkan terler biraz ısla • 
tmca hemen vücuda yapııır. Hal
buki vücudun serbestçe terlemesi 
için cilt ile iç çamaıın arasında 
bir hava tabakası bulunması la -
zandır. Yünden iç çamaıırı vücut
tan çıkan teri daha iyi çektikten 
bafka, terle ıslandıktan sonra da 
vücuda yapr~maz, cildin üzerinde 
hava tabakasınm bulunmasına ma
ni olmaz. 

Ankarnspor mecmuası ~ıkh Lehistan hususi 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 

311.000 dir. Zeriyat, ıamamiyle normal §artlar al-
465.800 tında vuku bulmaktadır. 

3 - R. Vagner (1813 - 1883): Meister
singer operası prelüclü. 

1- Felix Glessmer : Sabah selamı. 
2- Sebek : İtalyan Serenadı, 
3- Sohubert : Uç askeri maflj, 
4- Beethoven : Ekosez, 

Demek ki yünün pamuğa üstün 
olmasına aebep vücudun terini da
ha iyi çelonesidir. Bu da yalnız 1 
herkesin görgüsü ile değil, labora
tuvar tecrübeleriyle ispat edilmi§
tir. 

Ankara'da haftada bir çıkmakta o
lan "Ankaraspor., mecmuası dün çık
mıştır. İçinde teknik ve öğretici ma
kaleler, en son spor haberleri ·ve tür
lü resimler bulunan ve at koşusu 
programını ihtiva eden mecmuayı o
kuyucularımıza tavsiye ederiz. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

1 - Sevdalılar cenneti 
Honululu adasının mavi gökleri 

ve ye~il ormanları içinde geçen 
bUyUk aşk romanı 
Ba~ Rollerde : 

Danielle Parola - Jean Murat 

Süvariler ıeytanı 

Rusya 
Yunanlstnn A. hesabı 
CETVEL: 2 -

62.500 
14.500 
46.900 
59.100 

Muhtellf memleketlerin Merkez Banka
larında tutulan kliring hesaplıırındakl ala
caklarımız : 
Memleket 

Almanya 
D. hesabı 
Finlandiya 
L!tvo.nya 
numen alacağımız 
Rumen petrol 
hesabı 

T. L. l .SM.400 
Rumen hususi 
hesıı.bı 

T . L. 46.200 

Miktıır T.L. 

868.100 
632.000 
'1.800 

1.497.000 
Rumen muvakkat 
T.L. hes. 96.400 
Rumen borcu.muz 
Rumen global hesap 
Yugoslavya 
Yunanistan B. hesabı 

14'-300 l.S52.700 
:121.400 
48.100 

İzmir'de hububat satış 

fiyatları tesbit edildi 
İzmir; (Hususi) - Vilayet fiyat müra

kabe komisyonu, vilbet ve mülhakatı için, 
buğday koruma vergisine tabi değirmen -
lerin düz kırma buğday unu çuvalını (72 
kilo ve çuvalı dahil ) 12, üç yıldız çuvalını 
11 lira, ekstra buğdayı 9,75. gayrı buğdny-
ları !l,2S, ekstra arpaları 7,SO, beyıu: arpayı 

7,25, siyah ve çakır arpayı 7, yulafı 7,75 ve 
çavdarı 7,25 kuruş üzerinden tesbit etmiş
tir. 

Mülhakatta, nakil masrafı ve % 2 kar 
kabul edilmiştir. 

Türk malı almak 

isti yen firmalar 
İzmir; (Hus~st) - Slovakya'da bir flr-

Çukurova buğdayları 
üzerinde tetkikler 

Adana, (Hususi) - Memlekette 
bir tip ekmek çıkarma tasavvuru ve 
bu işin tetkiki için İstanbul Yeşil
köy tohum ıslah istasyonunda tet
kikler yapıldığı mali'ımdur. Bu me
sainin bütün memleket ölçüsünde ge
nişletilmesi ve Çukurova buğdayla
rının da tetkike tabi tutulması Ziraat 
V ekfıletince kararlaşmış ve Adana 
buğdaylarından nümııneler istenmi§
tir. Bu nümuneler Yeşilköy is tasyo
nuna gönderilmiştir. 

5- Michieli : Şen Serenad, 
6- Billy Goldvyn : Akrobatlar, 
7- Gounod : Ave Maria, 
8- Gulotta : Burlesca, 
9- Becce : İhtiraslı sahne, 

10 - Volgraf : Kalbim aşkı özlüyor 
(Vals), 

11- Franz Lehar : Kiiçilk prens (valı 
22.30 Memleket saat ayarı; Ajans Haber

leri; Ziraat, E6hıuu - Tllnvilfit Ka:n 

biyo • Nukut Borsası (Fiyat), 
22.50 Konuşma : (İngilizce - yalnız kısa 

dalgR postasiyle), 
22.50 Müzik : Cazb;ınt (Pi.), (Saat 23.-

10 a kadar yalnız uzun dalga pos • 
Çukurova' da arıcılığın inkişafı tasiyle), 

için çalışmalar 23.25/23.30 Yarınki Program ve Kapanı& 

Adana, (Hususi) - Çukurova'da 
arıcılığın inkişafı yolunda çalışma -
lara devam edilmektedir. Bu yıl Ka
dirli mıntakasındaki arıcılar 15860 
kilo bal elde etmişlerdir. 

Fakülteler mezunları 

öğretmen olabilirler 

ikisi de üçer yÜz gram ağırlığın· 
da, biri yünden, öteki pamuktan 
iki fanila au çekmek bakımından 
mukayese edilince, yün fanila 54 
gram su çektiği halde pamuk fani
la 31,5 gram au çeker. Bu fanila • 
larm ikisi de ..ıkimya usulünde
büsbütün kurutulduktan sonra tec
rübe edilirse yün fanila 420 gram, 
pamuk fani la ancak 253 gram su 
çeker ••• 

ikisinin arasında bir fark vardır: 
yün fanila vücudun terini çektik -
ten sonra kurudukça çıkan hara -
reti gene vücuda verir. Halbuki 
pamuk fanila kurudukça -bu fani
la cilde yapı§ık kaldığı için- çıkan 
hararet su buhariyle birlikte dı§a
rıya gider. Onun için yün fanila 
kurudukça insanı ısıtır, pamuk fa
nila kurudukça insanı üşütür. 

Dix Foran Not: Rumen kllrlngine ithal ed111p ma, memleketimizden at kılı, pirinç kökil, Adana' da pamuk kongresi 
İ(in ihzari toplantı yapıldı 

Fen ve edebiyat fakülteleri mezunların
dan gayri üniversite ve yüksek mektep 
mezunlarının öğretmen olamıyacakları 

hakkında İstanbul gazetelerinde bazı ha
berler çıkmıştı. İstanbul muhabirimizin bir 
telefon haberi olarak kısaca Ulus'ta da çık
mış olan bu haberi alakalı resmi makamlar 
nezdinde tahkik ettik ve aldığımız malii • 
mata gore bu haberin doğru olmadığını 

öğrendik. Bütün fakülteler mezunları öğ
retmen olablleceklcrdlr. ' 

(Avans olarak) henUz rumen 
memleketimize glrmlyen T. L. Ayrıca: HARP JURNALi mallan süpürge tohumu, Yugoslavyalı bir firma; 

791.100 limon, portakal, hurma, günlük bohuru, 
Seanslar: 14.30 • 17.30 - 21 de 
SEVDALILAR CENNETİ Adana' da ev ve kadın işleri 

sergisi açılıyor 
Adıına, (Husue!) - Adana Halkevl sa

lonunda İsmet İnönU kı7: en.1tltUeUniln 

Bulgaristanlı bir firma da, üzlim, incir, pa
lamut satan müesseselerle i:ı yapmak iste
diklerini bildirmişlerdir. 

16 - ve 19 da 

SUVARlLER ŞEYTANI 
Telefon : 6294 

"Ev ve kadın işleri,, sergisi önUmUzdekl kızlannın yaptığı gUzel eserler te§hlr e -
pazıır gUııU açılacaktır. Bu sergide Adana dllecektır. 

Adana, 11 (Hususi) - Ankara'da topla
nacak olan pamuk kongresi için bugün bu
rada ihzari bir içtima yapılmıştır. Adana
dan kongreye iştirak etmek üzere gidecek 
heyetin seçimi yapıldı ve müstahsillerle 
tacirlerin dilekleri tesbit edildi. 

E!!! 

Fakat, kadın, sen, ya sen ne istiyorsun ? 
Maria, tavsiye ediyor: Ayrıl bu adamdan. Onun ak

rabalığı bizler için tahammül edilmez bir yüktür. · İs
tediğin parayı derhal vereceğim. Fakat, uğruna bü -
tün varlığını feda ettiğin, senin için hayatta yegane 
gayeyi teşkil eden bu adama yol ver. 

Akıllı ve dürüst profesör, ihtiyarlık ve asabiyetten 
titreyen çenesiyle bağırıyor: Oğlumun senden ay • 
rılması lazımdır ı Onun bugünkü feci hale düşmesine 
ıen sebep oldun ! 

Zavallılar! Sizlere acıyorum. Ne kadar basit düşün
celi, dar görüşlü mahlfıklarsınız. Bana artık vaz geç 
dediğiniz adam, benim için hayatın ta kendisiydi. Bir 
yuva bu kadar kolay yıkılır mı? Bütün kadınlar, bütün 
erkekler en küçük arızalar karşısında; artık kafi, 
bundan sonra ben seninle yaşıyamıyacağım, diye baş
larını alıp gitselerdi, dünya yüzünde aile mefhumu 
kalır mıydı? Bu takdirde insanlığın hali ne olurdu ? 
Dünyayı, babasız ve anasız çocuklar kaplardı. Bunları 
kim terbiye eder ve kim yetiştirirdi ? 

Gizella, her zaman geldiği küçük pastanede bir kö • 
şeye çekilmiş bunları düşünüyordu. Sigaranın birini 
söndürmeden diğerini yakıyor, durmadan kahve ge -
tirtiyordu. Evet, her şey, herkes onun aleyhine ittifak 
etmişti. Cemiyet, kocasını elinden alıyor, kainpederi 
ve ablası onu yuvasından ayırmak istiyor, gözleri aşk 
ihtirasiyle kararmış bir erkek onu bir dilim ekmeğe 
muhtaç etmek için uğraşıyordu. Ne oluyordu? Bütün 
dünya ona düşman mı kesilmişti ? 

Gözleri bir saniye karşıdaki büyük duvar aynasına 
t.:ıktldı. Hayretle kendini seyretti. Gizli bir kuvet, ya
vaş yavaş yüzünde haince tahribat yapmıya başlamış
tı. Yüzünün rengi solgunlaşmış, gözlerinin kenarları
nı ve alnını kırışıklıklar bürümüştü. Saçlarının içinde 
tek tük beyazlar peyda olmuştu. Gordüğü bu manza • 
radan sonsuz bir heyecana kapıldı. Ayağa kalkıp; in
sanlar, yetişini-z 1 Beni kurtarınız 1 Henüz ihtiyarla -
mak istemiyorum 1 Daha hayata doymadım 1 Ya~a • 
nın hcıkikt zevkini tatmadım! Mesut olmak iatiY,oruml 

Yazan : MIHALY FOLDI Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TOROMKONEY 165 
Bu benim hakkımdır 1 diye bağırmamak için kendini 
güç zaptetdi. 

VIII. 
Tramvaya bindi, Annesiyle, babasının ziyaretine git

ti. Her ikisini de neşeli ve sihatli buldu. Babasının 

göksünde kalın bir altın kordon sallanıyor, annesinin 
parmağında iri taşlı bir pırlanta yüzük parıldayordu. 
Masanın üstünde bir şarap şişesi ve iki de bardak du
ruyordu. Anlaşılan karşı karşıya keyif çatıyorlardı. 
Mariayı methediyorlar ve onun sayesinde ihtiyarlık
krını refah ve huzur içinde geçirdiklerini söylüyor • 
lardı. Oturdukları evi de Maria, onlara hediye etmi~
tı. Bir ara Madam Balogh, damadını sordu : 

- Kuzum, Vilmo~ neden hiç gelmiyor? Yoksa, bir 
şeye mi darıldı ? 

- Hayır, ne münasebet anneciğim. Burada olsaydı, 
mutlaka arardı. Fakat, kendisi epeyce bir zamandan • 
beri seyahatta bulunuyor. Ecnebi memleketlerde do -
laşıyor. 

Madam Balogh, kızının yüzüne dikkatle baktı. Son
ra başını sallıyarak söylendi : 

- Senin halini pek beyenmiyorum, Gizella. Hasta 
mısın? Üstün başın da pek o kadar mükemmel değil. 
Maria'yı görmüyor musun? ... 

Sonra gülerek ilave etti : 
- Tabii Maria başkadır ..• Yakında nazır karı•t ola· 

cak .•• Ne dersin bu işe Gizella? ... Ben de bir nazır kay
nanası olacağım. Mamafih Maria, en f.Uksek bir ada • 

mın karısı olmıya layik bir kadındır. Bunu kızım ol -
duğu için söylemiyorum. Fakat, ondan daha güzel, da
ha zeki bir kadına şimdiye kadar tesadüf etmedim. 
Böyle değil mi ? 
Şandor Balogh, bıyıklarını bükerek söze karıştı : 
- Zavallı Kont Köröşi, şehit düşmeseydi, Maria 

şimdi bir kontes olacaktı. 
Madam Balogh, kaşlarını çattı : 
- Bence nazır karısı olmak daha mühimdir, dedi. 
Şandor Balogh, elini masaya vurdu. Hakim bir er -

kek tavriyle karısının iddiasını cerlıetti : 
- Siz, kadınlar ne anlarsınız. Bir kont her zaman 

konttur. Fakat, nazırlık gelir ve gider. 
Madam Balogh gözlerini indirdi. Af dileyen bir 

sesle kocasına hak verdi : 
- Çok doğru söylilyorsun Şan1:1or'cuğum. Ben, bu • 

nu düşünememiştim. 
Gizella, orada oturduğu milddetçe Maria'nın meth 

ve senasıpı dinledi. Vakit hayli ilerlemişti. Artık evi
ne gitmesi Hizımdı. Kalktı. Annesinin ve babasının el
ltrini öperek ayrıldı. 

Evde Edit'i buldu. Dirseklerini yemek masasına da
yamış düşünüyordu. Annesini görünce yerinden kı -
pırdamadan başiyle hafifçe bir selam verdi. Genç ka
dının zaten sıkılan canını, kızının bu hali büsbütün 
sıktı. Sesini çıkarmadı. Kargısındaki sandalyeyi çe -
kip oturdu. Bir müddet onu tetkik etti. 

- Edit, neY.C böyle bot oturuyorsun? dedi. Derıı., 

rine çalışsana. 
- Bu akşam, canım hiç bir şey istemiyor. 
- Peki, bunun sonu ne olacak? Bu gidişle tahsilini 

bitiremiyeceksin. 

- Zaten böyle bir niyetim de yok. Sen, her okuyan, 
diploma alan insanın meşhur olacağını zannediyor • 
sun. Emin ol bu düşüncende yanılıybrsun anneciğim. 
Yüzlerce okumuş insan görüyorum ki; bugün ekmek 
paralarını bile kazanmaktan aciz bulunuyorlar. Şu 

halde hayatta okumanın büyük bir kıymeti olmadığı 
anlaşılıyor. 

- Ben, sana diploma almak için çalış demiyorum. 
Oku ve adam ol diyorum. Bir insan tenbel olduktan, 
okuduğunu hazmedip anlıyamadıktan, hayatla müca • 
deleyi gözüne almadıktan sonra kaç para eder. Ben. 
sana meslek sahibi ol ve kendi sahanda bütün arkadaş
larını geçecek şeyler yarat, diyorum. Bu gayeyle ça -
lışan bir insanın aç kalmasına imkan yoktur. 

- Fakat, istidadım yoksa ne yapayım? Ben, hiç bir 
vakit bir meslek sahibi olamam. Bu ayrı bir kabiliyet 
meselesidir. Allah benden bu lôtfu esirgemiş. Hiç ol
mazsa, güzel, ama çok güzel bir kız olsaydım ... 

- Kendini kafi derecede güzel bulmuyor musun ? 
- Arzu ettiğim kadar güzel olmadığım muhakkak. 

Bir defa yüzüm toparlak. Darılma ama, sana benze -
mişim. Halbuki; şimdi uzunca ve ince yüzler çok mo· 
da. Bak, babama benzeseydim daha iyi olacaktı. Ne 
çare ki, doğmadan evel hanginize benzemekliğim hu
susunda reyimi almadılar . 

- Hepsi bu kadar mı, yoksa kendinde daha başka 
kusurlar da buluyor musun ? 

- Tabil. Mesel§ göğüslerimi hiç beğenmiyorum. 

Biraz büyük, yumuşak ve çok beyaz. Şimdi, kadınla
rın göğüslerinin küçük, sert ve dik olmaları, renkle -
rinin de penbe beyazdan ziyade esmere çalması daha 
makbul. Sonra, kemiklerim biraz irice ve etim olduk
ça gevşek. Derim kadife gibi ince. Hiç dokunmıya 

gelmiyor, derhal çilrüyüveriyor. 
Gizella, boğulacak gibi oldu ı 

-Sonu var-
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RESMİ TEBLİGLER 
İki İtalyan generali 
daha esir allndı 

J'{nhlre, 13 a.a. - İngiliz umumt karar
el'ıhının tebliği: 

Mısır'da; garp çölünde mağlOp edllmlıı 
olan ltalyan ordusundan geri kalan kısım
lar, ileri kuvetlerimlz tarafından pek ya
kından takip edilerek rlcatıerine devam et
mektedirler. Esir edildikleri dtin haber 
vcrilmlıı olan Uç generalden maada diğer 
iki !ırka kumandanı general de §imdi eli
mizde bulunmaktadır. Esirlerin adedi bin
lerce artmıııtır. Fakat harp meydanının 

çok geni§ olmaııı dolayısiyle şimdiden her
hangi hır kati rakam zikri kabil degildir. 

Sudan'da: bUtUn hudut boyunca mUfre
r.elerımlz dllşmanı mütemadiyen taciz et
mekte ve kendisine zayiat verdirmekte -
dlr. 

Bir alman iaşe gemisine 
bomba isabet etti 

Londra,' ıs a.a. - Hava nezaretinin 
tebliği: DUn ak§am, ııahll muhafaza. ııer -
vlslerlne mensup ktiçtik bir tayyare teoek
klllU, Brest doklannı bombardıman etmiıı
ttr. 

DU.n gece, Hollwıda sahilleri açıkların
da yapılan bir keşif uçuşu es.nasında, sahil 
nmhafaza ııervlslerine mensup bir tayya -
remiz, bir dU.,man iaşe gemisine hUcum 
etmıı ve gemiye tam bir isabet kaydolun-
nıuııtur. · 

Alman tayyarelerinin 

Şimali lngiltere'de bir 
şehire yaptıklar·ı akın 
Londra, ıa &.&. - Hava nezareti tebliğ 

ediyor: 
DUn gece dll§man İngutere'nln ıımalln· 

de endUstriyel bir mıntaka üzerine taar
ruz etmıııtır. Hasar bllhasııa bir ı:ıehlrde 
olmuııtur. Burada bir mlkdar bina harap 
olmuıı ve yollar bozulmuııtur. Bazı yollar 
da bir mUddet için tıkanmıştır. 

Mutat veçhlle gene birçok yangın bom
bası kullanılmııı. fakat yangınlar önlen • 
mıııtır. 

Raporlar henUz tamam olmamakla be
raber imanca zayiatın !evkalAde bUyUk 
oldutu zannolunmamaktadır. Diğer mınta
kalarda insanca zayiat pek azdır. 

Memleketin diğer bölgelerinde mtln!e· 
rtt bazı harekAt vuku bulmu§sa da hasar 
•• lnııanca ıı:ayfat azdır. 

lkl dlloman bombardıman tayyareat dU
f(lrillmU11tUr. 

Elen resmi tebliği 
Atinaı ıs. a.a. - Dün aktam neıredilen 

47 numaralı resmt teblli : 
Cephenin muhtelif noktalarmda mevzii 

bareklt cereyan etmiştir. Keşif kıtalan • 
mızdan biri 150 kadar esir almıştır. Bun
lar arasında birkaç eubay vardır. 

••• 
Atlnaı ıs. L&. - Emniyet nezaretinin 

ıı klnunuevel aqam tızeri neırcdllen teb· 

lftt : 
Dllıman tayyareleri Lefkat'ı bombardı • 

man ederek bazı binalarda hafif hasarlara 
ıe'bep olmuşlardır. İnsanca hiçbir zayiat 

7oktur. 

Bir lngiliz denizalhsı 

Almanların iki iaşe 

gemisini torpilledi 
Londra, 13 ı.a. - Bahriye Nezaretinin 

tebliil: Norveç sahilleri yakmlannda ha • 
rekitta bulunan İngiliz Sunfish denizaltı 

ıemiııi takriben 4000 tonluk bir alman ia
ıe gemisini torpilliyerek batırmıştır. 

Dü:ıman vapuru fevkalide yüklü idi ve 
Almanya'ya büyük bir demir hamulesi gö
türmekte olması muhtemeldir. Sunfish 
denizaltısı tarafından atılan iki torpilin 
vapura isabet ettiği, vapurun ikiye ayrı • 
larak derhal battığı görülmüştür. 

Sunfish denazth gemisi takriben 4000 
tonluk bir alman petrol vapuruna da taar
ruz etmiştir. Bu vapura da keza isabet ol
muı ve hasarı uğramıştır. 

İngiliz tayyareleri 

ltalyan üs ve kıtalannı 

bombardıman ettiler 
Kahire, 13 a.a. - Orta §ark inglllz ha

va kuvetleri umumi karargCıJıı tarafından 
neşredilen tebliğ: 

lnglllz hava kuvetlerine mensup bom -
bardıman ve avcı tayyareleri Trablusga.rp
taki dü§man tayyare meydanlarını, kıtaat 
tahşldatını ve motörlU nakliye kollarını 

bUtUn gece durmadan bombardıman et
mlılerdlr. 

Gece Tobnık'a kıır§ı bilhassa şiddetli 
bir akın yapılarak §ehlr ve Uman Uzer:ine 
birçok ton bomba aulmıııtır. Birçok yer
lerde ı:ılddeUI yangınlar çıktığı mUııahede 

edilmiştir. Dönmekte olan tayyarelerimiz 
Sollum Uzerlnden geı:erken bile Tobruk'ta 
petrol depoları civarında vukua gelen tn
fllAklardan çıkan yangınları görmilıılerdlr. 
Cephane depoları etrafında da ıtddetll in
filAklar vukua gelmiştir. 

ULUS -·~ 
1 

dua tlddetll tnfllA.klar YUkua celdfll n 
çıkan alevlerfıı 800 metre 711Ueldlll sö -
rUlmUıtUr. 

Lord Lothian'ın Arnavutluk'ta elen ileri 

hareketi devam ediyor 
Y ugoıla v • Macar Maaı kanununda 

değiıiklik yapıhyor 
Yerde bulu.nan tayyareler mltralyös a -

teııı altına alınmıı ve er. '2 tipinde üo 
tayyare tahrip edllmtıtlr. 

yerine kim sefir 
tôyin edilecek ? 

ebedi sulh 
Eltmlml'de S. 79 modelinde bir tayyare 

ye tam lııabet olmuı ve bu tayyare berha
va edilmek suretiyle tahrip edilmiştir. Di
ğer bir tayyare de ağır hasara uğratılmı,,. 
tır. 

DUşmanın 12 kadar tayyare ve fntıı 
meydanına hlicum edllmtıı ve bunlar ağır 
hasara uğratılmıştır. 

DUşmıuıı takip ve rlcatınl keserek kı • 
taatımızı setreden avcı tayyarclrlmlz bU
tUn gUn devriye gczmlıılerdlr. Birçok mo
t6rlll nakliye vasıtalan tahrip edilmiş ve 
muvıuınla yollanndakl düşman kıtaatının 
maneviyatı bozulmuştur. 

Avusturalya hava kuvetlerine mensup 
tayyareler evcik! muva!faklyetıerlne na. -
veten Cr. 42 tipinde Uç dilşma.n tayyaresi 
daha dU§UrmUı;ılcrdlr. 

Sekiz namlu ile mUcehhe:ı bir avcı tay
yaremlz dUşman bombardıman tayyarele· 
rl.ne Cr. 42 tipinde avcı tayyareleri refa· 
kat etmlıı olmasına rağmen tek başına 79 
modelinde iki düııman tayyareso dUşUr -
mllştUr. Bunlardan birisi muhakkak su
rette diğeri de muhtemel olarak tahlp e
dllmiııti r. Bombardıman tayyarelerlmlzdcn 
blrl ile bir avcı tayyaremlz Uslertne dön
memlıılerae de pilotların sağ bulunması 
lhtımnl dahlllndcdlr. 

Şarki Afrlkada 11 kdnunuevelde Ja
vello'ya dokuzuncu defa olarak akın yapıl
mıııtır. Bu 11on akını A \-Usturalya tayya • 
releri yapmıııtır. Üç motörlU bir dtişman 
bombardıman tayyaresi bir Lam isabet ne
ticesinde infilak etmiştir. Ayrıca iki duş
man tayyaresi daha yerde yakılmıııtır. 

Caproni tipinde diğer Uç tayyare de ağır 
hasara uğratılmıştır. 

Rodezya hava filosuna mensup tayya -
reler inglllz hava kuvetleriyle l§ birliği 
yaparak Gubba dUşman kararglıhına akın
lar yapmışlardır. Tam isabetler neticesin· 
de birçok çardak tahrip edilmiş ve 65 ki
lometre mesafeden görillebllen yangınlar 

çıkarılmıııtır. Tayyarelerlmlzden birinin 
pilotu dUşman karargfthının dörtte UçU
nUn yandığıııı ve alevlerin s!lratle sirayet 
etmekte olduğunu bildirmiştir. 

Dlredaua civarında Lagarre'de mot8r!U 
nakliye vasıtaları tamir atelyeslne hllcum 
edilmiş ve burada iki büyük baraka bom
bardıman edilerek yakılmıştır. 

Düşman tayyareleri Pozrehed U:ı:erlne 

bir akın yaparak bazı hasara sebebiyet 
vermişlerdir. Bir düııman tayyaresi son 
defa gtsrUldUğU zaman alevler içinde al • 
çaktan uçtuğt.ı müşahede edilmiştir. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, ıs a.&. - Alman orduları baıı • 

kumandanhfım.n tebllfl: 
Evelce ayrı bir tebliğle blldlrllmlı ol· 

duğt.ı gibi, 11/12 kAnunuevel gecesi, al· 
man hava kuveUerl teııekkUllerl, Blrınlng
ham'a bUyUk bir hilcum yapmıştır. Şehrin 
cenup kısmında lilddetll infilaklar olmuş 
Ye demlryoıu tHl-tlyle bu ıehlrdeld en • 
dUstrt üzerine bombalar dUgtUğU, bUyUk 
bir gaz fabrikasında ln!llö.klar vukua gel
diği ve yangınların her tarafa yayıldığı 

müşahede edilmiştir. 

12 kAnunucvel .gUnU, gUndUz, hava hU • 
cumları, Londra Uzerlne ve cenubi İngll • 
tere'de diğer bazı hedefler üzerine tevclh 
ed!lmlııtlr. 

lngilterenln eark ııahlllnde Harvlch 
ııehrl civarında, bir gemi ka!lleelne dahil 
bulunan Uç bin to.nll!toluk bir vapur born· 
bardıman edilmtııtır. Bu vapur, provası.na 
ve kıçına dU§en bombalardan o derece ha· 
ııara uğramıştır ki kaybedllm!ıı telAkkl o· 
ıunablllr. Diğer bir ticaret gemlııl de clddt 
hasara uğramıııtır. 

12/13 kAnunuevel gecesi, çok kuvetll 
alman muharebe tayyareleri teııekkUlleri, 

Sheffleld atır e.ndUstrlalne hUcum etmiş -
lerdlr. Bu hUcumlar, blriblrlnl takip edPn 
dalgalar halinde yapılmıı ve çok fyl neti· 
celer alınmııtır. 

İngiliz limanlarına mayn dökillmeslne 
devam olunmuştur. 

Bir denizaltı gemisi, cema.n 27 bin to -
nlla.to hacminde dUııman gemisi batırmııı 
olduğunu bildirmiştir. 

12/13 kG.nunuevel gecesi, bir tek lngl· 
llz tayyaresi, bomba atmadan alman ara
zisi üzerinde uçmuştur. 

DUııman, dUn. d8rt tayyare kaybetmi§ • 
tir. Bunlardan ikisi hava dUI bataryaları 
tarafından, diğer ikisi de hava muharebe
leri esnaııında bir alman keııtt tayyaresi 
tarafından dUşUrUlmUıtUr. Dört alman tay. 
yaresl kayıptır. 

İngiltere' de zelzele 
Londra, 13 a.a. - Gal eyaleti şimalinde 

Carnarvon kontluğunda 42 saniye devam 
eden bir zelzele olmuştur. Bir ıehirde ev
lerin sarsıldığı zaman halk bombardıman 
zannederek sokaklara fırlamıştır. Hasar 
kaydedilmemiştir. 

Dericiler Ankara'ya 
bir heyet gönderdiler 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Deri sa

nayicileri ve tacirleri muamele vergisi 
kanununda yapılacak tadilat hakkın -
da noktainazarlarını arzetmek üzere 
Ankaraya bir heyet göndenniılerdir. 

Kağıt tasarruf undan milli 
müdafaa istisna edilecek 

(Başı 1. inci sayfada) 
nu olmasına rağmen, müteveffa Lordun ce
nazesini İngiltere'ye ıötürmek için bir 
harp gemisi tahsisi meselesi hariciye neza
retince tetkik edilmektedir. 

Lord Lothlan'ın Amerika'da görülme -
elnl.n de lhtlmal dahilinde bulunduğu öt. 
renilml§tlr. 

Tepedelen ve Kilisre 
ıehirlerinin zaph 

gün meselesi oldu 

ve dostluk 
paktı imzalandı 

(Başı 1. inci sayfada) 
yor : Dün Belgrad'da imza edilmlı olan 
yuıoslav • macar dostluk muahedesinin 
metni asağıdadır : 

Yugoslavya kırah namına kırat naiblerl ( Başı 1 inci say/nda ) 

A tarafından pilskürtülmilşlerdir. İtalyanlar tarafından hariciye nazın B. Çincar Mar • 
merikan gazetelerinde teessüı kovir ve macar kırat naibi tarafından da 

asır zayiat vermişlerdir. " 
kırallık müsteşarı ve hariciye nazırı kont 

/ngiliz baskınları, ltalyanları Etienne Çaki murahhas tayin edilmiştir. 
Avlonya'da müşkül vaziyete Murahhaslar usOlüne muvafık bulunan 

(Başı 1. inci sayfada) 

yeni şekillerini aynen yazıyoruz: 
"Madde 23 - Seferberlikte fill 

hizmet haricinde silah altına alınan 
maaşlı devlet memurları ile 3656 sa
yılı kanun ve ekleri hü.kümlerine ti• 
bi ücretli memurların memuriyetleri 
u'hdelerinde ibka ve maaş veva Uc
retleri tutarının yarısı kendilerine 
veya ailelerine ita olunur. 

Ancak bunlara verilecek meblaf 
yirmi liradan dun olamaz. Bunlardan 
askeri bir rütbe ile silah altına alı· 
naı'!ların ril tbel t- r;n,. gike maaşları 
tutarı mülki vazifelerinin maaşı veya 

BUtUn Ncvyork gazeteleri BUyUk Bri -
tanya sefiri Lord Lothlan'ın hatırasına 

uzun makaleler tahsis etmektedir. Lordun 
Baltlmore"d'l okunan nutku etrafında tef· 
sirler devam ediyor. 

ötedenberı infiratçı fikirler neşreden 

soktu 
Atina; 13. a.a. - İtimada değer kaynak-

selfilılyetnamelerini teati ettikten sonra, ücreti tutarından noksan bulunduğu 
aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : takdirde farkı mensup olduğu dairo 

"N'evyork Dally Nevs., gazetesi, bu nutku 
lordun söylediği nutukların en güzeli ola
rak tavsif etmekte ve §Öyle demektedir: 

"BugUn biz, İnglltere'nln bir nevi gay
ri resmi mtltte!lklyfz. Bundan sonra tam 
bitaraflık siyasetine dönmemiz ihtimali 
de yok gibidir ... 

lardan alman haberlere göre, ingiliz bas -
kınları itnlyanlann Avlonya'daki vaziyet -
!erini çok müiikül bir hale koymuştur. 

İtalyan cephesi arkasında şaşkın • 
lık olduğuna dair gelen haberler esir 
edilen İtalyan askerleri tarafından te
yit edilmektedir. Bu esirler italyan 

Madde 1- Yugoslavya kıratlığı ile Ma- bütçesinden tesviye olunur. Bu mad
caristan kırallığı arasında ebedi bir suih de hükmü 3659 sayılı kanun hüküm· 
ve dostluk hülciını siireceıc•lt. !erine tabi memurlar hakkında da 

Madde 2- İki akid taraf mütekabil mü- tatbik olunur. 
Madde 24 - Umumi muvazeneye 

nesebetlerini alakadar edebileceğini takdir dahil olan veya mülhak ve hususi 

/ngiliz _Amerikan münasebetleri cüzütamlarının başkumandanlıkla te

eyledikleri bütün meseleler hakkında isti- bütçelerle idare edilen dairelerde ve· 
şare etmek hususunda mutabık kalmışlar- ya sermayesinin tamamı devlete ait 
dır. olan veya hususi kanunlarla devlet-

Madde 3- B mu!!hed"! tııs.J:.t edilerek ı çe teşkil edilen veya bir imtiyazı İf
musaddak nüshaları mümkün olduğu za • leten miiesseselerd'e müstahdem olan 
man Budapeıte'de teati edilecektir. 1 !arla vllftye't ve belediye daim? enCU• 

Muahede teati gilnünden itibaren meri- menleri balıklarında bulunanlardaıa 

ması kaybettiklerini söylemişlerdir. 

Kilisre ve Tepedelen'in 
düşmesi gün meselesi oldu 

ı.ondra, 13 a .a. - Lord Lothian tara -
!ındıı.n söylenilen nutuk, efkCı.rı umumlye
.nln nazarı dikkatini celbetmektcdlr. Bu 
nutuk, İngiltere ile Amerika arasındaki 
münasebetlerin samlmt ve açık olduğunun 
bir misali addecU!mektedlr. 

Londra, 13 a.a. - Londra selahiyet- yete girecektir, 
tar mahfillerinde bildirildiğine göre, 
Arnavutlukta havanın çok fena ol • B. Markoviç'in beyanatı Hatip, İnglltcre'nln Amerlka'nın yardı

mlyle 1942 de ve belki de daha cvel harbi 
kazanması için kuvetll bir Umlt mevcut 
olduğunu söyleml§tlr. 

f Belgrat, 13 a .a. - Avala ajansı bildlrl-
masına rağmen, bugün, her tara ta yor: DUn matbuat mUmessillerin kabul e· 

Lord LoUllan'ın ölUmU matbuatça te -

küçük bir yunan ilerleyişi kaydedil • den Yugoslavya hariciye nazırı Tsint.ııar 
miştir. Kilisre ve Tepedelenin yunan- Markoviç, beyanatta bulu.nanark demiııtir 
lıların eline düşmesine dair henüz ki: 

esstirle karşılanmıııtır. Londraya malümat gelmemiş ise de 1 "- .Macaristan hariciye nazırı Kont 

Va§ington selirliğine kim bu ik~ mahallin dtişmesi, burada bir Csaky·nın ziyareti mlinasebetlyle, Maca -
tayin edilecek ? zaman meselesi telfıkki olunmaktadır. ; rlstan ile Yugoslavya arasında bugUn bir 

. . Arnavutlukta halen yunanlılara daimi sulh ve ebedt dostluk muahedesi 
Daily Telegraph'ın dıplomatık muha • imza edllml§ olduuğnu ıı!zlere bildirmekle 

biri yeni bir sefir bulmanın kolay olma _ ı karşı 14 fırka bulunduğu sanılmakta-
• 1 bahtiyarım. Bu hfıdlse, Kont Csaky'n!n zl-

dıP-ını yazmaktadır. Zira, yalnız mevcudi- dır. Fakat bu fırkalardan bir kaçı son 
D yaretl.ne daha büyük bir ehemlyet vermek· 

yeti için değıl, aynı zamanda Amer!ka'da haftalar zarfında çok hırpalanmıştır. tedır. Bu vesıkanın akdine hakim olan ha-
da hüriyetin yaşıyabilmesi ıçın çarpışan Florans.~ ela l~argaralrk mı ? va, ve eahldl olduğumuz samimiyet esa-
genç İngiltere'yi temsil edecek tipik bir Roma, 13 a .a. - (Tran;icean): Flo - sen iki memleket arasında mevcut olan 
mü~e~s'.l bulmak !.azı1!1~ır. Bazı .~imsel~r ransada sözde kargaşalıklar vukua gel samımı ve dostane mUnasebetleri katı su
bu ış ıçın B. Eden ı duşünmektedırler. Dı- d' • · ha d 1 d' 1 k rette teyit eden bu muahedenln ehemiyetl 
g- er bir kısım da Ankara'da ve daha sonra ıgıne ~e Y:1 ncı ra yo arı ın eme 

t k ıd ' t hakkında beni söz ııöylemek mecburiye -
İtalya'da ııefirlik yapan ve meslekten ye- meı:nnuıye ı ·011 n • ..ı •a a::ı.ı:- ın er-

i N S t f d tinden vareste bırakıyor. 
fr•me bir diplomat olan Sir Percy Lorraine natıona . ews ervıce ara ın an neş-

w d'l b h b ·1 İ 1 k 1 Bu muahednln metnini neşrederken ta-
hatırlanmaktadır. Bunlardarr başka Lloyd re ı en ır a er ı e ta ya ıra ını 

kip edilen gayenin Tuna havzasında Ma
Corc'un da ismi zikredilmektedir. Lloyd bir siyah gömlekli kıtasının muhafa • 

carlstan ve Yugoslavya hUkUmetlerinln 
Corç eski bir devlet adamı sıfatiyle Va - za ettiğine dair olan haberler, sela • tatbik ettikleri sulh ve yapıcı iş birliği 
11ington'da gayet iyi karşılanacak bir şah- hiyetli mahfillerce gülünç. manasız siyasetinin yeni bir tezahlirU olduğunu 
siyettir. Geçen harpteki hiımetleri ve bil- ve fantazi mahsulü telakki edilmek • tebarl.ız ctllrmenizl rica ederim. 
yük şöhret! de bu hususta nazan itibara tedir. 
alınacak noktalardır. , 

Vaşington'a yeni bir sefir tayini, umu- Bir gazete lrf are§al Badoglio ya 
mlyetle, bir umumi valinin tayinine benze- çatıyor 
tilmektedir. Eğer Lord Halifax'ın bugün- Zürih, 13 a.a. - Mi13.noda Neue 
kil vazifesinden alınması mümkün olsaydı Zurcher Zeitung gazetesine çekilen 
Vaşington'a elçi olarak gönderilmesi için bir telgrafta Regime Fascista gazete
Londra'da hiç tereddüt edilmiyece~i tah • sının yazısından bahsedilmektedir. 
min edilmektedir. Bütün bunlardall maada MezkOr italyan gazetesi son günlerde 
Birleşik Amerika devletleri ile İngiliz im
paratorluğunu te!'lkil eden memleketler a- Mareşal Badoglio'ya hücum ederek 
rasında son zamanlarda teessüs eden sıkı kendisini yunan harbini tasvip etme
münascbetler ve işbirliği nazarı dikkate a- mek ve daha mühim kuvetler tahsis e
lmarak bir dominyon nazırının Vaşington dilmesini istemekle ittiham etmiş • 
sefirliğine tayinini münasip görenler de tir. 
vardır. Faşist gazetesi halk arasında mlit· 

B. Ruzvelt Vindsor 

dükü ile mi görüşecek 

tehit bir cephe tesisi ile kenarda kal
mış olanların dikkatle takip edilmesi 
lüzumunu ileri sürmektedir. 

Siyam şehirleri gene 

bombardıman edildi 

Bu fırsattan letl!ade ederek Macar· 
Yugoslav dostluğUnun aağlamlaı;ıtınlme.'!ı 

yolunda iki komııu memleketin hUkUmet
lerlne dalma ve bariz .neticelerle yardım 
etmlıı olan matbuat mUmesslllerine teşek· 
kUr edrlm. 

Belgrat'ta bulunmaları bizi sevindir· 
mlş olan macar matbuat mümessillerini 
bilhassa eelAmlar ve Macar - Yugoslav 
yakınlığı dfıvasına sadakatle devamlı bir 
surette çahııan macar matbuatının oyna· 
dığı. bUyUk rolU ve g6sterdlğl liyakati 
minnetle kaydetmek isterim. 

Kont Çaki'nin beyanatı 
Macaristan ve Yugoslavya için olduğu 

kadar Avrupa'.nı.n bu kısmı içinde iıtlk· 

balde bu yolda çalııımaıa devam edeceği-
nizden eminim ... 

Macarlııtan hariciye nazırı Kont Cııa.ky 
de ıu.nları aöylemlııtır: 

••- Yugoslavya hUkUmetlyle akdetmek 
ııereflne nail olduğt.ım muahede kısa ve o 
nlsbette de açıktır. Bu muahedenln hUIA.
ııası: "Macar ve Yugoslav kıralhkları a -

; Neryork, 13 a.a. - Tuscalosa kruva • 
zörii ile yaptığı teftiş seyahatini bitirmlı 
olan B. Ruzvelt, bildirilmemiıı olan bir 
semte hareket etmi&tir. 

B. Ruzvelt, dUn, Bahama takım adala -
nndan Mahaguana adasındaki deniz tayya
releri üssünü teftiı eylemiştir. 

Dük de meçhul bir istikamete 
hareket etti. 

Bangkok, 13 a.a. - Siyam orduları rasında devamlı sulh ve ebedt doııtluk., o
umumi karargahının tebliğine nazaran lacağını· bildiren ilk maddeıılnde mUnde -
topçu faaliyetlerini Nakhonranon ve mtçtır. Sulh, 1nsanh!ttn en bUyUk hazlne
Mukoaharn §ehirleri üzerine teksif c- 1 stdlr. Bilhassa bu vahim anlarda cenabı
den fransızlar Mukoaharn'da 11 kişi • hakkın mllleUerlmlze mevki olarak tayin 

• . . ettiği Avrupa'nın orta ve cenubu tarkl 

Miami • Florlda. ,13 a.a. - Dilk dö 
Vindıor'un yaveri, dilkün bugUn bir ame • 
rikan deniz tayyaresi ile "mühim resmt 
bir İl için" meçhul bir semte hareket ede
ceğini bildirmi~tir. 

nın yaralanmasına sebebıyet vermıı - k d Ih hafaza fçl.n bUtUn gay-
lerdir. ı11mın a eu u mu 

Diğer taraftan, Dük dö Vindsor'un B. 
Ruzvelt ile buluıacağı hakkındaki pyia, 
ne tekzip ne de teyit edilmektedir. 

Dük'e refakat edect:!c olan yaver Dru
ry, dükün pek yakında Miamrye dönmek 
niyetinde bulundufunu ilave etmiştir. 

Tamşıvar'a Alman 

kıtaları geldi 
Bükre~, 13 a.a. - D.N.B. ajansı 

bildiriyor : 
Alman talim kıtaatı dün öğleden 

sonra Tamşıvara muvasalat etmiştir. 

Bir casusluk vahası 
Bangkonk, 13 a.a. - (Royter) 

Thailand - Siyam - genel kurmayın -
dan bir binbaşı ile bir sivil memur 
fransızlara mahrem askeri planları 
satmak suçu ile tevkif edilmiştir. 

Annam ve Koıenıin'de vaziyet 
Vichy, 13 a.a. - (Havas): Müstem

lekeler nezareti biJMiriyo: : 
Son günlerde yabancı menbalardan 

verilen bazı haberler, Fransız Hindi -
çinisinde vahim kargaşalıklar vukua 
geldiğini ve bu kargaşalıkların bilhas· 
sa Annam ve Koşenşin'de geniş mahi
yet almış olduğunu iddia etmektedir. 
Annam·da tam sükunet hüküm sür • 
mektedir. Koşenşin'de komünist un • 
surlar hadiseler çıkarmışlarsa da ni • 
zam, her yerde, askeri kıtaların yar • 
dımı ile mahalli polisi tarafından ida
me edilmiştir • 

İngiliz zaferleri ve 

bir japon gazetesi 
Gerek tezahürcülerden gerek polis 

Singapur, 13 a.a. _ Japonlara ait ve asker kuvetlerinden bazı yaralılar 
olan Singapur Herald gazetesi, şun- vardır. 

retlerimlzl ııarfetmekteylz. 
Macarlar da yuıoslavlar gibi mazide 

oldukça sarsılmıılardır. Asırlarca ıüren 

kanlı mücadeleler tarihte katettilderi yo
lu gösterir. Avrupa'mn bu kısmında her 
ikisinin ,de müstakar bir mevki İ$ial et • 
tikleri 111 sırada milli tesanüt işine ken • 
dilerini vakfedebilirler. 

Ancak bu sayede hiç olmazsa Avrupa
nın bu kısmına feliketin sirayet etmemesi 
için çah,an devletlere ellerinden geldiği 

kadar yardım etmiş olurlar. 
Avrupa'nın bu kısmı, kıymetini muha • 

fazı ederse dünyayı kavuran bu kanlı mu
harebe bittiği zaman bu kıymetlerden ye
niden doğacak olan dünya, istifade edebi
lecektir. 

Milletlerimizi bu kadar mesut bir şe -
kilde birleştiren mütekabil emniyet ve dost 
luk iki memleketin basiretle seçtikleri müş 
terek yolda bundan ıonra da muvaffakiyet
le ilerlemiye devam edeceklerine bir delil 
teşkil eder. 

İmza edilen muahede bu mütekabil em
niyet ve dostluğun canlı bir ifadesidir. 

Kont ve kontet Csııky, teref1erine ter
tip edilen bir av eğlencesinde bulunmak 
üzere bu sabah, Slovakya Alplerine hare-
ket etmişlerdir. 

talim ve manevra mi.inaseoeilyfe ·~
lfilı altına alınanların maaş veya Qc
retleri mensup oldukları daire ve 
müesseselerce tam olarak verilir. 

Ancak bunlardan 3656 sayılı kanu
nun 19 uncu ve 3659 sayılı kanunu.il 
onuncu maddesine dahil müstahdem
lere verilecek ücretin azami müddeti 
45 günü geçemez. 

Bunlardan askeri bir rütbeyi haiz 
olanların maaş veya ücretleri tutarı 
mensup oldukları daire ve müessese
lerce tam olarak verilir. Bu gibilerin 
daire ve müesseselerinden almakta 
oldukları maaş veya ücretleri halı 
oldukları rütbe maaşlarından az ol
duğu takdirde farkı ve askeri ,bir 
rütbeyi haiz olup da yukarıda yazı· 
lı daire ve müesseselerde müstah• 
dem olmıyanların rütbe maaşlarının 
tamamı talim ve manevra için ordfıda 
kaldıkları müddete münhasır olmak 
üzere kıtaya iltihakları tarihinden 
itibaren Milli Miidafaa vekaleti büt• 
çesinden verilir . ., 

Hitler ve Musolini 
tekrar görüşmiyecekler 

Berlin, 13 a.a. - Yarı resmi bir menı,.. 
dan bildiriliyor: Yakında Führer ile Duçe 
arasında bir buluşma vukua gelcıccğine da
ir yabancı basında neşredilen tahminld' 
hakkında, alman hariciyesi bu hususta hit 
bir şey bilinmedigini beyan etmektedir • 

Bu hususta hiç bir malumat olmadıima 
bildiren alman hariciye nezareti sözcüafl,, 
diğer yabancı devlet adamlarının yakında 
Almanya'yı ziyaret edeceklerine dair ı.. 
herler hakkında da ayın beyanatta bul,.. 
muştur. 

Fransa' da komünizm 

mücadelesi _şiddetlendi 
Toulouse, 13 a.a. - Havas bildlrlyorı 

Toulouse'u faaliyet merkezi yapmıı olaa 
komünist partisine karsı açılan temizlilıı 
mücadelesi şiddetle devam etmektedir. 

Bug{ine kadar 46 kiti tevkif edilmlı .. 
tir. Bunların on ikisi komlinist komiteleri 
Azasıdır. Tahkikat devam etmektedir. v .. 
ni tevkifat yapılmıısı muhtemeldir. Mtlc ' 
rimler, ibret olacak bir ılddetlı cnalaa ' 
dmlacaktır. Yakalanın ıahıslar fdart blw 
kararla enterne edilmektedir. 

Herault valisi de komüniıtler al.,tıf.,. 
de tahkikat açılmasını ve 15 faal komtl • 
nistin derhal tevkifini emretml•tir. İcab .. 
den evlerde tnharrlyat yapılmaktadır.Toaıo 
louse'daki komünist partisinin bayraktan 
ile teksir edici tabı makineleri ve sair Pf'Or' 

paganda malzemesi müsadere edilmiıtir. 

İ ng i 1 tere~ n in ticaret 
. . 

gem ısı zayi ati 
Londra, 13 a.a. - Avam kamarasında ln

giliz ticaret filosunun zayiatı hakkındı 
Lord Templemore tarafından zikredilen 
rakamlar dikkate ıayandır. 

Lord, haziran ile ikinci teşrin 1940 ara
sındaki vasati İngiliz zayiatının 1917 ıe • 
nesinde aynı devreye nisbetle 120.000 ton 
az olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh ikinci te$rin 1940 a ait ra
kamların bu tarihten evelki üç aya ait ra
kamlara nazaran az olduğunu bildirmiıtir. 
Filvaki ikinciteşrin zayiat rakamları ilk
teşrine nisbetle 10.000 ton eksiktir. 

lan yazmaktadır: . car parlamento heyeti kanunusaninin il~ 
Akdenizdeki mücadelenin ı\etıce- F Macaristan' da memnuniyet gilnlerinde hareket e Jee<'ktir." 

sini beklerken Uzak • Şark'ta, hadi- ransız • Alman Budapeşte, 13 a.a. - Stefani bildiri -
b • kk f d • · mı·•tir ltalyan mal•lı"llerı0nı0n l1°krı· sat ır teva u evresıne gır :r • yor: Gazeteler, macar _ yugoılav dostluk ' 

Diğer memleketler gibi Japonya da görüşmeleri misakının imzalanmasından dolayı büyük Roma, 13 a.a. _ D.N.B.: İtalyan siyasl 
Avrupa ve Afrika'daki büyük eskeEri bir memnuniyet izhar etmektedir. mahfilleri macar • yugoslav paktını, Tuna 
hezimetlerin tesirini duyacaktır. • Vichy, 13 a.a. - B. Laval, yanında.bil- Hu''ku"metçi Ma'"'ar Orsag gazetesı·, bu h d 

.. J avzasın a sulhu tarsin edecek yeni bir a-
ğer İngiltere ile Yunanistan elde et· yük elçi B. Brinon olduğu halde, buıün münasebetle ıunları yazmaktadır: dım olarak tavsif etmektedirler. 
tikleri avantajları İtalya'yı esaslı öğleden sonra Pads'ten buraya gelmiştir. "Bu muahede yalnız iki memleket ara- Aynı mahfiller, mihver devletlerinin 
surette sarsacak kadar ileri götüre- B. Lava!, muvasalatını müteakip Mareşal sındakı' mlinasebetlerı'n mu··stakbel ı'nkı'ca. d · b · . " aıma u sıyasi hadise istikametinde ça • 
cek olurlarsa muharip bir milletın Petain tarafından kabul edilmiştir. fını temin etmekle kalmıyacak, belki Yu- Jıştıklarını hatırlatmaktadırlar. Esasen ı. 
teveccühünü kazanmış olacaklardır. D.N.B. ajansının öğrendiğine nazaran goslavya ile mihver devletleri arasında de:- talya Macaristan'a ananevi en sıkı dostluk 

Koordinasyon heyeti verdiği yeni İngiliz gayreti gayesine varır ve İ- nazırlar meclisi bu akşam Vichy'de başve _ ha sıkı bir işbirliğinin başlangıcı olacak • muahe:leııine miıstenıt sam'mi mtinasebet
bir karar ile devlet daire ve müesse- talya'nın harp kudreti tamir kabul kil muavini B. Laval'in riyaseti altında tır. Kont Csaky'nin pazar gilnü Budapec.. ler 'ıdame ctmektedır Bu " 'ba ı lt I b 

1 · d · 'hlı:.k d 0 l kı:. ~ 1 da · k'ld 1 ·· 1 k .. · ı.ı r a a ya u se erın e ıstı " e ı en dgıt ar n etmez hır şe ı e sarsı ırsa uç er pa toplanmıştır. te"ye avdeti beklenmektedir. iki dost milletın arala ı d b' 1 ·· d k k · be · d b. f k • · k bed k v· eh 'd b d'ld' • · ·· r n a ır an aşma 

Tobruk <'!varında Eladen tayyare mey
danında geı;:en akınlar neticesinde han
garların tamamlyle yanmııı olduğu görUl
mUştUr. Keşif tayyarelerimiz yerde bulu· 
na:: tıı.yyarelere ıtddetll bir mitralyöz ate-
11 açmıılardır. 

Bardta'ya ka!'lı da ıtddetll hücumlar 
7apılmı1tu'. Bir depoya atılan bombalar· 

yuz e ır nıs tın e ır taasrru tı ıymetını tamamen ay ece ve ı Y e eyan e ı ıgıne ıore şayanı Yugoslav hariciye naıı:ırınm Noelden e- yapmalarından dolayı memnun·y t · ha t.. 
yapılması hakkındaki karardan Milli 1 İngiltere ile Japonya arasında yeni 1 memnuniyet bir ıekllde Paris'te alman ma. 1 vel Budapeşte'yi ziyaret edeceği tahmin °" I mektedir. Yeni anlaşmanın m~s:t •:e ~: 
Mildafaa veklleti kırtasiye blitçeai- bir anlapa imkanı doğnuıt olacak- kamlıriyle cereyan eden müzakereler hak- lunmalıctıdır. reffeh bir istikbal videttiğine ıüpb ~ 
nln iıtima edilmeaini kabul etmittlr. ~. lmıda B. Lava! mec:liM izahat nrml1tir. Belarad'a cfdocek olUl 22 &itilik ma • ıw. e 
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Onbirinci tasarruf ve yerli malı MAHKEMELER 

haftasının ikinci gününde 
Yıldızeli Aıllye Ceza Mahkem•inden.ı 

Mlııt korunma kanununa muhalif baro. 
ketten suçlu Yıldızeli tliccarlanndan Meh
met oğlu 31-4 doğumlu Mustafa Şimşek ve 
kardcıi Sl 7 Do. Ahmet Şimşek haklarında 
Yıldızeli asliye ecza mahkemesinde 3005 
No. kanunun hükilmleri dairesinde yapılan 
açık duruşma sonunda: yirmi sekiz teneke 
gazları mevcut bulunduğu halde mevcudu 
kalmadığı beyaniylc satışa arzetmiyerek 
ihtikll.r maksadiyle evlerinde sakladıkları 

sabit olduğundan hareketlerine uyan 3780 
sayılı mlllt korunma kanununun 3'2 ve 59 
uncu maddeleri mucibince her ikisinden 
müteselsilen bc,cr yüz lira dır para ce -
zasiyle mahkumiyetlerine ve iki~er sene 
müddetle Arapkir kazasına sürgün edil -
mclcrinc ve hüküm katilcştlktcn sonra yir
mi beşer lirayı geçmemek üzere hüküm 
hulasasının neşr ve iliinına ve e!Je edilen 
(28) büyıik teneke gaz yağlarının müsade
resine ve (2800) kuruıi duruşma masrafı -
nında yarı yarıya kendilerinden alınması
na dair verilen 30/ 9' 940 tarih ve 146 esas 
ve 53 karar sayılı hüklim mahkQınların tem
yizi üzerine hilkmü mczkftr yüksek tem -
yiz mahkemesi 3 üncü ceza dairesinin 2ô/ 

B. evdet Kerim İn.ceday9 
dün akşam radyoda 
bir konuşma yaptı 

(Başı 1. inci sayfada) ı
olgun 1drAklnden ve böyle ailelerden te • ı ., 

0 rekkUp eden Türk milletinin toptan saadet, 12 XJl 19 2 9 
kudret ve kıymetini arttıracnğına euurla • • 
tnanıoındandır; onun içindir k1, mllletlmlz 
uıuaaı ekonomi ve arttırma fikir ve hare
ketlnl mim ı11ıertımeynnınd11 sayar ve her 
sene vatanda bunun muho.aebeııl bir ha!ta 
vatandaolar arasında görll!IU!Ur ve gelecek 
aeneler için bu yolda duygu ve daha Heri 
hamle ve takat tazelikleri alınır. 

Sayın Bll.!fVekll Dr. Refik Saydam dUn 
hattayı açarken yaptıklan geniş ve ferah 
verici beyıı.natlarlyle ve çok nutuzlu tah -
Jllleriyle milletimizi aydınlattılar. Ben de, 
haddim olmıyarak, bu mevzudaki dll!lllnce
leriml vatnndaolnnma duyurmak :ınıretly -
de faydalı olmak vazifeme çalı!fac$m. 

T asarr:ulun doğurduğu bir varlık 
Sayın vatnndıışlar; 

TUrk mUletınln buğllnkU varlıC't uır

larca devam edegelmlıı bir tasarrufun e
seridir. Cesıırete, tnBnnlyete, rikkate, sa
na.ta ve haysiyete hilltuıa, medeniyete ve 
a.sırlardır ııUrUp gelen ecdat Adet ve ana -
nelerine t6.8al'T'llf; bugUnkU mnıt varlığımı
lll doğurm"" bulunmaktıi.dır. 

Türk; cihana zaman zaman örnek ol -
muo medeni, ln.sant ve e.hlAkt ecdat hassa
larının hepsini ruhunda. ve kanındıı truıar
nı! ve teman eden insana derler. 

Türk bUyUk davalar ve hamleler uğrun
da zevkle harcamak için her şeyini her 
zaman tasarruf etmesini çok iyi bllml§tlr. 

• A.eırlarca sultanlar keyfine toplanan 
harcanan bUtUn kııynaldan kurudu zamıe
dllen TUrk İstlkldl mücadelesinde kendi 
ba,nnın cattsine bakmak zaruretinde knl
dığı zaman ordusunu, hUkUmetlnl besle • 
mek lmkAııım, oereflnl kurtarmıı.k takati
ni gene bulabllmlotlr. Bunu, yokluk !cinde 
iblle, bu gibi bUytlk ve çetin günler için 
aziz insiyakının ve selim aklının sevkiyle 
yaptığı taııarruflara medyundur. 

İstlklAl mllcadeleııl; kanında tasarruf 
etUttt kuvetten, nnbannda tasarruf ettiği 
bulgura kadar her ocylni milli ordusuna 
verebilmek takatlnl mahfuz bulunduran 
bir milletin eseridir. 

Milli ekonomi ve arthrma 
deyince ••• 

Mllll ekonomi ve arttırma deyince ııun
lıı.n dU&ıUnUrUz: İleri, UstUıı, mesut, mU
reffeh aile ve cemiyet. 

Bllglll, hUnerll, llyııkaUI medeni fert; 
otarolk yani her ıahada kendi kendine ye
ter olacak maddi manevi vasıtalarla cl
hazlanmıı bir mlllet. 

Gene mlllt tasarruf ve ekonomi deyin -
oe ıunlan anlanz: 

ıoımtzde artık bir istihsal idealiyle 
durmadan ve mUtemadtyen çalıımak ve 
1ııtlhsallmlzl !zam1 bir tertip ve iktısat ve 
wamı.tıa harcamak; yani programlı bir 
hays.t, bUtceıı •arflyat. 

FerUertmlzln lllmde, fende, sıınat ve 
marifette Heri gitmek ruhiyle yetişmeleri 
•e a,,k ne çalıımalan ayrıca ve 1lstUn bir 
tasarruf mevzuudur. ÇllnkU bu 8ayede bir 
cemiyet yUk.eellr ve ilerler. Ancs.k b~yle 
cemlyeUerde refe.h ve saadet hasıl olur. 
Bu hasılanın ~n bUyUk hissesi elbette ve 
biliriz k1 ferde ve aileye kelır. 

İşte bugünkü inkılip nesline düıcn en 
bUyük vazife, yarına hikim olacak evlat -
lan fert ve cemiyetin biribirinl tamamlı -
yan tek varlık olduğu zihniyeti ve yukarda 
izahına çah11tığım ruh ile yetiıtlrmcsidir. 
Bu mili! blr borç olduğu kadar mlllt eko
nomi ve artırmanın bilhassa ilham ettiği 
bir icap ve zarurettir. 

Dün ve bugün 
Bir UUıza milletimizin ve vatanımızın: 

lıtikJal mucadclcsine başladığımız gün ile 
bugünkü durumu arasındaki baı döndilrücü 
farkına bakalım. Hiç bir harlct servetten 
faydalanmadan kendi emcgımız: kendi 
paramızla mc<leniyet ve refah seviyemizin, 
mamurluk dcrccemizin bu baş döndürücü 
farkla ulaıtığımız hale gelmcai, dotrudan 
doğruya türk milletinin çalışmakta, kazan
makta ve harcamakta takip ettiii lktısııt ve 
tasarruf fikrinin milli bir euur halinde vü. 
cut bulmasına medyundur. 

Bu arada nüfusumuzun süratlc artmuı 
ve vatan.da boş duran her kolıırı çalıştırı
labilmesi ve çalışan kolların daha hızlan
dırılabilmesi çarelerinin aranıp bulunma-
11 hepimizin, hassaten vazife ve mcsuliyet 
almış vatandaşların en büyük bir borcu ve 
milli iktısat ve tasarruf ruhunun emridir. 

Biz vatandaşlarımızdan, zahid:ınc bir ha
yat telfıkkisi içine bürünmüş bir ruhla, 
gomiılr.ıüş bır kupte para biriktirmesini. 
hayatı dar ve basit görüp bir derviş ruhu 
içinde yaşamasını ve bu suretle bogazın • 
dan. giyiminden kesip bir takım torbalar
da birikintiler yapmasını beklemiyoruz. i 
leri bir hayat, medeni bir idrak içinde mü
temadiyen aklı ererek, ilme, fenne ve ma -
rifete dayanarak çalışmak ve işte böyle 
mesainin hasılasından tasarruf ve hayati 
bir zaruret olmadıkça yabancı eşyayı çir
kin gôrüp yerli malını cvlfi.t scvı:isiyle ta
nıyıp giyltıen bir ruh istiyoruz. 

Millilc§en bir şuur 
Hamrl >lsun Atatürk ıntılabımn feyiz ve 

hevc an ıçındc yetışıp büyüyen milleti -
mu:dc bı.ı suur millilcşmlıtir. Her sene -
nin hafta&ı bize bir ıene cvclki haftanın he
saplariylc karşılaştığımız zaman memnun 
ve aıllatcrih edici bir blinı;o veriyor, Ge -

12. Xll. 1940 
(Başı I. incı say lada) 

" sarp değildir. ,. 

••• 
" Her şeyden eve] fertçe ve devlet- 11 940 tarih ve 7738/7403 sayılı Hamiyle 

" çe biri birimize güvenerek ve biri -, ceza muhakemeleri usulil kanununun l22 
" birimize yardım ederek ve daya- inci maddesine tevfikan para cezasındaki 
" narak bu yeni mücadeleyi, milli müteselsilen ve ilan masrafındaki yirmi be
.. para milli iktısat ve milli tasar- ı şer lira kayitlcrinin kaldırılarak suçlular
" ruf ~ücadelesini behemehal başa- dan beşer. yü~ lira ~ğır para eczası al~?ma-
.. • • • 

1
• • sına ve yırmı beş lırayı geçmemek uzcre 

racagımıza ıtımat etme ıyız. " yap,ılacak ilan masrafının da munasafatan *. . k d'l . d h ·ı· h'.k .. bu en ı erın en ta sı ınc ve u mun su -
:: ~ali ~e iktısadi vaz.iye.~te _s.ağ~a~ l retle ıslah.en tasdikine ve depo paralarının 

bır mudafaa cephesı yuregımızın irad kaydınc ve mııhalli mahl:cmcsince a
" içine kadar itimat dolu olarak ku· ılınan harç kadar temyiz harcının da alın -
" rulmuştur. ,, masına karar verilmiş oldufrundan adı ge-

* * * çcn 3780 No. lu kanunun 63 üncü maddesi-
" Evela milletten kendi yaşamak 'lC tevfikan ilan olunur. 4975 

" kabiliyet ve kudretine itimat is- 1 Safranbolu Asliye Hukuk Mahkeme -
" tiyorduk. En çok ehemiyet ver- ıinden : 

" diğimiz amil bu idi. " Dfivacı Karnbilk'tc geredeli kamyoncu 
* * * Mustafa Kavanc vckıli dava vckllı Hüsnü 

" Milli iktısat mücadelesinde, iktı- Korkutlu ile müddc:ıaleyh Karabükte ki -
" sadi teçhizat için elzem olan bil- reççi Ahmet Dclikan vekili Hilmi Diılek 
" yük ve esaslı vasıta sermayedir. j meyanesir.de müteahddis 653 lira alacak 
" Sermaye için hariçten gelecek davasının .. icra kılınmakta olan ?uruşma: 
.. kk t 'k lar k y eti söz sında; muddeaaleyh Ahmet Dclıkan vckı-

muva a 1 raz ın ı. ~ ı li H imi Dülck Z9/ l l / 940 tarihindeki du -
:: götür.mez: Fakat .asıl mıllı scrm~- nışmada vekil mumaileyh vekaletten istifa 

ye, mılletın kendı tasarrufu ve hı- etmiş ve davacı vekili de müddeaaleyh 
" riktirmesi ile temin olunmalıdır. hakkında ittihaz olunan gıyap kararının 
" Her ailenin sühuletle biriktire - mahalli ikameti meçhul bulunan mumaileyh 
" bileceği mütevazi paralarla en de- A':ımet Dclikan'a ilanen tebli{:ini istemiş 
" vamlı ve esaslı milli sermayeler olduğundan işbu eıyap kararının tarihi i -
" teşekkül edebilir. ,, 1 ndan itibaren beş &Ün zarfında itiraz et-

* * * mcd:ği ve duruşma günü olan 31/ 12 940 

" Müdafaa, istihsal ve satış husu· 
" ıunda milletler mütemadiyen teş-

salı günü saaat 9 da Safranbolu Asliye 
b:ıkuk mahkemesine gelmediği veya bir 
vekil ıöndcrmediği takdirde gıyap mua -

" kilatlara gidiyor. Bizim takip e- mclesinln mute~er addedileceği tebliğ ma-
" deceğimiz yol da ancak teşkilat I :amına kaim olmak üzere ilan olunur. 49715 
" ~lemi içinde mütemadiyen kendi-
.. mizi teçhiz etmek ve muhtelif sa- Malatya Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

.. halarda ferdi ve çaresiz kalan Malatya'nm Cevheri zade mahallesin -

.. müstahsil ve mlistehliklerimizi en Kapıkıran oğullarından Mehmet Tcv-
' " teşkilatlarla takviye ctmeğe ça· fik oğlu Hasan Şengül ile aynı mahalleden 

0 tıımaktır. ,. Kapıkıran oğullarınd3n Abdülmecit otlu 
• • • 1smail ve saireler aralarındaki izalci CiUYU 

davasının duruşmasında: 
" Bu hususta asıl §mil milli iktı-
" satta, milli teşkilA.ttır. ,, 

••• 
" Bin belaya karşı koyan, bin mu
" ıibcti etip yenmek ile meydana 
•• çıkan mWi mevcudiyet mahza 
" milli maişeti tanzim edememek 
" yilzilnden tehlikeye düşürülmi -
" cektir. ,, 

••• 
Aradan onbir sene geçti •• Bu yük

sek direktiflere biz bugün de bütün 
samimiyet ve mevcudiyetimizle bağlı 
bulunuyoruz. 

Tam manasiyle iktısadi ve mali bir 
harp içinde bulunan Türkiye'nio lev
kalfide masraflarını önümüzdeki yıl

larda kendi menba ve vasıtalarına da
yanarak nasıl karşılıyabileceğini ge· 
lecek yazımızda araştıracağız • • 
İnönü, Sakarya, Dumlupınar, Lozan 

nasıl ödenmişse, öyle öedcnccektir. 
Şekil değişebilir. Esas değişmez. 

Milli istikHilin bedeli daima paha -
lıdır. Fakat hezimet, istila ve esaret 
milJetlere herhalde, kıyas götürmiye
cek derecede daha çok pahalıya mal 
olmaktadır. Yalnız bu harbin feci mi
salleri yeter •• 

Milli tasarruf hareketimizin milli 
vazifeye çağınldığı zaman, umulma
dık müsbet neticeler verebileceği hak 
kındaki samimi kanaatimizi bu tarihi 
yıldönümünde tekrarlamayı vazife bi
liriz •• 

Hüseyin SAMI 
Urfa Mebusu 

lecck Bcnclcrin mahasalı da elbet daha çok 
artık olacaktır. 

Biz tasarrufu milli bir hayat kaidesi 
olarak kabul ederken bunun aynı zaman -
da bir insanlık zevki ve icabı olduğunu da 
bilerek riayetkir bulunuyoruz. Fertçe ve 
milletçe büyuk ve c;ctin gilnlcr için her 
zaman hazır olacağız, buna peymanlıyız. 
Bu ahtlinıizi yerıne getirmiş olmak için 
tasarrufa ve milli eşya ve maddelerimize 
sevgi ve saygımızı arttırmıya her zaman • 
kinden daba dikkatli ve Proıramlı bir iti
naya kendimizi mlikelleC kılmaktayız. 

İstiktal mücadelesinde düuyaY'B örnek 
olan bu millet !!İmdi milli birliği ile de ye
ni bir örnek vermektedir. Milli birlik, bü
tün milli kuvet ve kudretlerin kaynaşma11, 
hiç bir yere hiç bir sebeple boş olarak bir 
zerresini sızdırmadan milletçe ve devlet -
çe tasarruf edilmesi demektir. Bu zihniyet 
rehber ve idealimizdir. 

Milli Şef İsmet İnönü'nün etrafında 
tek insan gibi inan ve güvenle birleımi• ve 
her günü bir cvelkinden mesut ve kuvetli 
geçen milletimize saadet diliycrck aözlc
rimi bitiriyorum. 

Müddeialeyh Abdülmecit oğlu İsmailln 
mahalli ikameti meçhul kaldığından hak -
kındaki davetiyenin Ulus gazetesiyle Ul -
nen teblijtlne ve duruşmanın 25/ 12/940 gil
nll saat 9 a tnllkins karar verllmiı oldu -
"undan yevmi mczkftrda mahkememizde 
hazır bulunması veya bir vekil gönderme-
si ilfın olunur. 4977 

"AILLJ MÜDAFAA VEKALETi 

Mızıka alati alınacak 
M. M. V eks.leti Sa. Al. Ko. dan : 
Müteahhit nımı· hesabına hepsine tah

min edilen fiyatı (5300) beş bin \iç yüz li
ra olan kırk iki parça mızıka alilt ve mal· 
ı:emcsl ac;ık eksiltme ile münakasaya kon
muştur. İhalesi 17/12/940 salı günü saat 
on beıJtedir. İlk teminatı (397,S) liradır. 
Evsaf ve şartnamesi M.M.V. ııatın alma 
komisyonunda gbrl:ılür. İsteklilerin kanu
nun emrettiği belgelerle ihale saatinde ko· 
misyona gelmeleri. (8177) 18215 

ldrofil , pamuk alınacak 
M. M. Veklilcti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 159 

kurut olan on beş bin kilo idrofil pamuk 
20fbirlnci kllnun/940 cuma gilnü saat 11 
de Ankara'da M.?v\.Y· satın alma Ko. da 
pazarlıkla ihale edi'iccetinden isteklilerin 
3577 lira 50 kuruşluk kati teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatinde mezkur 
Ko. da bulunmaları. (8277) 18278 

Balta alınacak 
M. M. Vcklileti Sa. Al. Ko. dan 
Müteahhit nam ve hesabına olmak Uze

re beher adedine tahmin edilen fiyatı: 2 
lira olan 10.000 istihkam modeli balta çeli
ği Vekü.letçc verilmek ıartiyle açık eksilt· 
me ile alınacaktır. Eksiltmesi: 25/12/940 
çarşamba günü saat 14 dedir. İlk teminatı: 
1500 lira dır. Taliplerin komisyonda bu • 
lunmalan. (8514) 18494 

Bina tamiri 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan 
Keşif bedeli 2753 lira 27 kuruı olan bi

na tamiratı pazarlıkla yaptırılacaktır. Pa
zarlıtr: 26112/940 perşembe günil saat 11 
dedir. Katt teminatı: 413 lira olup keşfi 
14 kuru~a komisyondan alınır. Taliplerin 
muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (8535) 18519 

Vakete alınacak 
M. M. Vclttıletl Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

(370) Uç yUz yetmlıı kuru§ olan 1600 kilo 
vakota pazarlıkla mUns.kas:ıya konın""tur. 
İhalesi 16,12.040 pazartesi günU saat 10,80 
dadır. Kati teminatı (882,::i) llrııdır. Şart
namesi ıı. M. V. satın elma komisyonun
da görUIUr. İıteklllerln kanunun emretti
ği belgelerle ihale ıaatınde komisyona 
.celmelert. (863~) 18615 

ViLAYETLER 

Liman temizleme işi 

İstanbul mıntıka liman reis
liğinden : 
Silivri limanının taranarak temizlenme

ıi iıi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuı • 
tur. 

Tahmin bedeli 26675 lira yüzde 7,5 temi
natı muvakkate 2010,62 liradır. İhale 
231121940 pazartesi günil saat 16,30 dadır. 

Taliplerin malt ve tlcart veniki miltc
bc:relerlyle ve bu gibi lılerlc lııtigal ettik
lerine dair iş mektubu ve teminat mak -
buz veya banka mektuplariyle birlikte mü
hürlü zarları ihale saatinden bir saat eve. 
!ine kadar Galata rıhtım Ustilnde İstanbul 
mıntaka liman rcislifl satın alma komis -
yonuna tevdi etmeleri ve şartnameyi al -
mak lstiycnlcrın riyaset idare şefliğine 
milracaat etmeleri ilin olunur. 

(114R2/o414) 18381 

Satılık arsa 
lzmir Belediyesinden : 
1028 inci adanın 1526 metre murabbaın-

ANKARA BELEDlYESl 

Boya alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - OtobUaler için alınacak olan 500 ki

lo netti boya on bet gün mUddetıe açık 

eksiltmeye konulmuetur. 
2 - ı Muhammen kıymeU (2000) iki 

bin liradır. 
8 - Teminat (l::;()) ytlz elll Ura.dır. 
' - Şartnamesini görmek lstıyenlerln 

her gUn encümen kalemine ve isteklilerin 
de 20. 12. 940 cuma gUnU saat 10.30 da be
lediye cncUmenlne milraco.atıarı. 

(8404) 18370 

Porselen buji alıncak 
Ankara Belediyesinden : 

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

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

S - Teminat (210) iki yüz Qn liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlcrin 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 20/ 121940 cuma günü sant 10.30 da be
lediye encümenine müracaatları. (8405) 

18376 

Fren balat. s' -: 1 ınac-ık 
Ankara Belediyesinden : 

daki 3 parselinden müfrez arsanın satısı, 

yazı işleri müdürlüğilndeki şartnamesi veç- ı - OtobUsler için ahnııcak olan l::i3 
hile kapalı zarflı arttırmağa konulmuştur. metre 60 santim arkn fren b:ılntası onbeıı 
Muhamır.en bedeli 16.786 lira muvakkat te- ı;iin mUdnetıe açık eksiltmeye konmuıstur. 
minatı 1285 lira 95 kuruıtur. İhalesi 301121 I 2 - Muhnmmcn brcl"'ll 12181) iki bin 
940 pazartesi günü saııı 16,30 dadır. 2490 yllz seltsen bir liradır. 
sayılı kanunun ıarifatı dahilinde hazırlan- 3 - Teminat 1163 ı yUz altmııı Uç Ura 
mış teklif mektupları ihale ı.::Unii azami sa
at 15,30 a kadar Encümen Riyasetine ve. 
rilir. (5330/ 8SOO) 18475 

Satılık nrazi 
Kırklareli Vakıflar Memurluğundan 

Muhammen bedeli 123555 lira 50 ku -
ruş, cinsi: Longoz ve Karpiçc ormanları ve 
araz:si, mevkii: Demirköy İğncada nahi

( ~S l elll sekiz kurııQtıır. 
4 - Şartnamesini görmek tstlyenlerln 

her gUn encUmen Kalemine ve isteklilerin 
de 20 12. 940 cuma gllnU s:ıat 10,30 beledi
ye encümenine mliracaatları. 

(8406) 183i7 

Satılık arsa 
Ankara Belcdiyes1 İmar Müdürlüğün

dcn : yesi civarı. 
Hudut ve sair cvsartarı 28 t 1 - Artırmıya konulan iş : Yenişehir-

parça apu de Atatürk bulvarında imarın 1162 inci 
sc~cdindc muharrer bulunan yukarda 
cins ve mevki ve muhRmme:ı bedeli yazı
lı orman ve arazinin muhacirlere tevzi e
dilen 963 dekarı hariç olmnk üzere peşin 
bedelle mülkiyeti satılığa çıkarılmış ve 
22/11/ 940 tarihinden itibaren bir ay müd
detle ve kapalı zarf usuliyle arttırmaya ko
nulmuştur. 

A - İhale günü 23/12/940 pazartesi 11-

at IS tc yapılacaktır. 
B - Şart:ıame 618 kuruı mukabilinde 

vakıflar idaresinden alınır. 
D - Muvakkat teminat (7427) lira 

(78) kurugtur. İııteklilerin 2490 No. lu 
kanun mevzuatı mucibince teklif mektup
larını ihaleden bir EBat evci Kırklareli 
vakıflar idaresindeki komiıyona tevdi et-
meleri ilan olunur. (8086) 18505 

Bir ayar memuru alınacak 
Trabzon Belediye Riyasetinden : 
Şehri (75) lira Ucretll Trabzon grupu 

merkesl bolcdlya ~a.r memurıutı;u mllıı

haldlr. 
ÖlçUler nizamnamesinin (46) ıncı mad 

desine tevfikan synr memurlugu chllyet
nıı.meslnl ve belediye memur ve mUstah
dcmlerl nizamnamesinin 3 Uncu maddesin
deki va.sıtları haiz taliplerin birer kıtıı 

fotoğraf ve veslkala.rlyle birlikte Trabzon 
mıntaka ticaret mUdUrlllğllne ınUracııat

ları ıırın olunur. (11676/ 8118) 185!!4 

adasının 12 numaralı parselini teşkil eden 
4<i0 M2. arsa satıl3caktır. 

2 - Arsanın muha"Tlmcn bcde!i (27600) 
lira olup muvakkat teminatı (2070) lira· 
dır. 

3 - İhalesi 20. 12. 940 tarihine mlisa· 
dif cuma günü saat 16 da Ankara viUye
ti binasında toplanacak imar idare heyeti 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu artırmıya ait şartname ve kro
ki imar m!.ldürlUğünden ı mi beş kuru~ 

mukabilinde verilmcktcdı 
5 - Artırma kapalı za o'iiullylc yapı-

lacaktır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda dör
düncU maddede yazılı eaattcn bir saat eve 
line yani saat 15 e kadar komisyon riya
setine tevdi edilmelidir. Posta ile gönde
rilecek olanların da aynı saate kadar ıel 
mi!I olması ve dış zarfının mühür mumu 
ile iyice yapıstırrlmış ve mühürlenmiıı bu
lunması l&ı:ımdır. Her ne auretle olursa 
olsun vaktinde komisyona vasıl olmıyan 

. 

mektupların kıymeti yoktur. 
(8326) 18384 

Ankara Belediyesinden: 
l - Şehrin muhtelif yerlerinde yaptın

lace.k eose ve asfeltlar tol on beo gün 
mllddetle ve kapalı zarf usuıtyle ekıllt
meye konulmUfltur. 

Sade yağı alınacak 2 - Muhammen kıymeti Cll6:'.i4) ııra-
KUtahya J. Okul Tabur K. lığından: dır. 

Tutarı 8i00 lira, alınacak erznkın mlk- 8 - Teminat 87• lira beJ kunııtur. 
dıırı azı 6000 kilo, çogu 7000 kilo, erzakın I 4 - İhalesi 24.12.940 ııah &'llnU ıaat 11 
beher kllosunun M. F. 145 kuruıı, yUzde I de yapılaoağından oartname ve ke,,lf cot-
7,IS muvakkat teminat 652 lira 50 kuru§, velini ~ek fstlyenlerln her gUn encU
iho.lenin tarıhi 17.12.940, saati 11, giınu sa- men kalemine ve lsteklllerln de !hele gü
lı, erzakın cinai sadeyağı. nU olan 24 . .12.940 gUnU saat ona kadar u-

l - Okul eratınıu 941 ııguetos sonuna euıu dairesinde teklif mektuplarını bele -
kado.r on aylık aadeyağı ihtiyacı yukarıda diye encümenine vermeleri. (8509) 18481 
yazılı gUn ve saatte ihalesi yapılmak U -
zere ckslltıneye konmuştur. 

2 - İatekl1lerln teklif mektuplarını te
minat akçe veya mektuplarlyle 940 yılına 
al~ ticaret odnııı vesikası ve (2490 ıayıh 
kanunda yazılı sair vcsalklo birlikte gös
terilen ıaatten bir saat evel J. okul bl -
naaında mUteııckkll komisyona vermeleri. 

3 - Şartnameler okul Tb. K. lığındıı 
görülebilir. 18654 

ASKERLiK lŞLERl 

Şubeye davet 
Ankara YabaJıcı As. Ş. Ha.: 
312, 31.S doğumlu olup da hiç ask~rllK 

yapmadıuı emsali doğUmlularln lhtlyııta a
lınmıe olan ve Ankara'dn bulunup da ya
bancı Bl!kerllk §Ubeslnde kayıtlı bulumm 
bu doğumlu yabııncı erat talim maksad•,>lc 
ıovkedlleceklerlnden hemen eubeye mürn
caatınrı. Gelmlyenlcr hakkında ks.nunl 
muamele tatbik edllecrğl 11&.n olunur. 

(8619) 18~9~ 

BEDEN TERBiYESi GENEL D. 

Mecmua bastırılacak 
Beden Terbiyeııl ôbıel DlrektörlUğUn -

den: 
Aylık Beden Terbiyesi ve Spor Mec

muasının tertip ve baskı ııı ekslltmlye kcr 
nulmuotur. Şartnamesi aatın alma komis
yonundan alınabilir. İıtcklllcrin 16 birin
clktnun 1940 pazartesi gUnll saat l::i t!! 
satın alma komisyonuna mUracaallan. 

18552 

TiCARET VEKALETi 

Bir mühendis aranıyor 
Ticaret Vekatetinden: 
Ölçliler ve Ayar MUdUrlüğünde 

münhal bulunan 210 lira ücretli "İh
tisas mevkii" Fen Müşavirliğine bir 
elektrik veya makine mühendisi alı
nacaktır. 

Talipleri., evrakı müsbiteleriyle 
birl~tıe ıc Ticaret Umum Müdürlil -
Jün• SPUracaatlar 1il1in olunur. 

{8366) 18508 

BANKALAR 

Arşiv dosya dolapları ve podyom 
yaptırılacak 

-
i 

-

Sümerbank Umum Müdürlüğünden 
1 - Bankamız merke.z bınası (umu 

mi arşiv dairesi) için yaptırılacak ik 
tip dosya dolapları vahidi fiyat eıasiy 
ie ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulmuştur. 

İşbu dolapların ve podyomun keşi f 
bedeli 6.000 liradan ibarettir. 

-2 - Eksiltme evrakı (2) lira muka 
bilinde Süınerbank muamelat şubesin -
den alınabilir. 

3 - Eksiltme 16. 12. 1940 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat (15) t,. 
Ankara'da Silmerbank umumi müdür -
lüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 450 
liradır. 

5 - İstekliler teklif evrak: meyanı 
na, şimdiye kadar yapmııı oldukları bu 
kabil işlere ve bunların bedellerine ai t 
vesikalar koyacaklardır. • 

-6 - Teklif mektuplarını havi zarf 
lar kapalı olarak ihale giinü saat 14 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankara'da 
Sümerbank muhaberat müdUrlllğline 

teslim edilmiş olacaktır. 

-. 
. 
. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif1er 
nihayet ihale saatinden bir saat eveii 
ne kadar gelmiş ve zarfın kanun! ~e 
kilde kapatılmış olması Hizımdır. Pos 
tada vaki olabilecek gecikmeler naza 
rı itibare alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir 
(8461) 18511 

-Zayi - Hususi otomobilimin 752 bele 
diye numaralı plikalarından birisini kay 
bettim. HükmU yoktur. - Celil Bayrav. 

-

Zayi - Ankara Bclediyeı;lnden aldı~ 
925 No, Ju huıuıt otomobilin bir pli.kasını 
za1l ettim. Hükmü yoktur. - Emin Özbek 
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ASKERi FABRiKALAR 

Ekmek pişirtikcek 

1 

r 

Askeri Fabrikalar Szı. Al. Ko. dan ı 

Unu idaremizden verilmek fjartlyle iha
e tarihinden itibaren 31/5/ 941 tarihlno 

kadar Küçük Yozgat'ta yevmiye piııirttl

llecek ekmek. 
Beher kilosuna 2 kuruş piııirme ücreti 

ahmin edilen yukarıda yazılı ekmek piıirt 

1 

mc işi Aıkcri Fabrikalar Umum Mlidllr • 
üğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 

24/ 12194() sah günü sııat 14 de açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname parasız
dır. Muvakkat teminat (90) lira (38) ku
ruştur. Mezk<ir gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (8457) 18467 

Münal~asa tehiri 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlllğtt 

Merkez Satın Almıı Komlsyonunde.n: 
24.12.940 salı glinU saat 15 te kapalı 

zarfla ihale ed l cek olıın 5 kelem erzak ıı.
ınmasındıın sarfınazar edilmiştir. (8540) l 

18521 

OKULLAR 

Ayakkabı alınacak 
Ankara inşaat Usta Okulu MiıdıirlUğiln.o 

den : 
Okulumuz talebeleri için alınacak olan 

aşağıda yazılı bir kalem giyim eşyası a~ık 
eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şart -
name ve nümuneleri görmek üzere her gun 
okul mı.idurlJğüne ve eksiltmeye girecek.
1 erin de aşağıda yazılı teminatlariylc ka • 
nunun icabcttircliği belgelerle birlikte ek
siltme günü olan 25/12/940 tarihine mll
sadif çarşamb3 gunü &aat 15 de okullar ıa
ğıfm:ınlıflnca toplanacak alım satım ko .. 
misyonuna müracaatları. (85'25) 18502 

Cinsi: Harici iskarpin, mikdan: 210 çift. 
fiyatı: 850, tutarı: 1785, muvakkıı.t temi • 
natı: 133,88. 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Telgraf muhabere bilgisi olan 
orta mektep mezunu memur 

alınacak 
Posta, Telgraf ve Telefon Umumi MU

dUrlUğUnden: 

ı - İdaremiz mUnhallerlne ortıı mektC'p 
mezunu ve telgraf muh:ıbercalne vıutıf ol· 
mak Uzere alınncnk mruı§lı veya UcreUl 
memurlar tctn mUsabaka imtihanı yapıla
caktır. 

2 - MUsnbakada muvaffalt ola.nlana. 
idarenin teklif edeceği yerlerde memuriyet 
kabul etmeleri ıarttır. 

8 - MUıııı.bakndıı muvaffak olanlara 
36~ sayılı kanun hUkmUne göre 13 Ura 
ma.q veya 60 Ura ücret verilecektir. 

4 - İdare dnhlllnden mUsabnkaya. ıotJ.· 
rdk edecek hat bllL! bakıcı, bııo müvezzi ve 
bakıcı ve mllvezzllerln 80 yqından evel 
idareye intisap etmiş olmnlan rsarttır. 

ft - İdare bnrlctnde mUsabakııya gir
mek lstiyC'lllerlo hll.len fdaredlıhlllndo bu
lunnn muvakkat memur muvıı.kknt bnlucı 
ve mUvezzllerln 788 a:ıyılı memurin kanu
nun 4.UncU maddesindeki oartlan hnlz ol· 
malan ve devlet memuriyetine ilk defa 
alınacakların ao ya;ıını geçmemlıı bulunma.
ları ldzımdır. 

6 - HAien idarede müstahdem olanlar
dan müsabakaya girmek lsttyenler 20.11. 
940 cuma gUnU aksamına kadar b1r dllek
ce ne ve ldıırc hnrfclodc.n girmek 2stlyen
ler de gene mezkQr tm'lh akşamına kadar 
dilekçe ve evrııkı mUsbltelerlyle birlikte 
imtlhanlann icra olunncnğı P. T. T. mer
kez mUdUrlUklerlne müracaat edecekler· 
dlr. 

7 - MUsnbaka vllAyct P. T. T. merkez 
mUdilrlUklerlnde muhııbereden 215.12.040 
çareamba gUnU saat 9 da yapılacak muha
bere bllglelnl lsbat edenler umum! bilgi -
lerden de 26.12.940 perııembe gUnU Sllat 9 
da ynpılacnktır. (8273) 18244 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Bir depo yaptırılacak 

M. M. V, Hava Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Muayyen günde talibi zuhur etml• 
yen bir gaz deposu pazarlık suretiyle yap.. 
tmlacaktır. Muh:ımmen bedeli 7884 lira 
66 kuruş o1up kati teminat mikdarı 1183 
liradır. Pazarlığı 19/ 12/940 pcr~embc gü • 
nll sant 10.30 da hava sstın alma komis • 
yonunda ynpılacaktır. İdari ve fenni şart.. 
namcsi, kroki ve keşif her gün öğleden 

sonra 44 kuruş mu1ı:abilindc komisyondan 
alınabilir. İsteklilerin muayyen cün ve 
saatte katt teminat ve kanun! belgeleriyle 
birlikte komisyonda bulunmaları. (8603) 

18590 

Şarj grupu alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 """" 10 adet şarj grupu pazarlrkla satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 3800 lira o
lup kati teminat mlkd:m 570 liradır. Pa -
ıarlıcı 16/ 12/ 940 pnzartesl giinli saat 10.30 
da hava satın alma komisyonunda yapıla • 
eaktır. İdari ve fenni gartnamesi her gün 
öğlc<lcn sonra komisyonda görülebilir. İs
teklilerin muayyen gün ve &:ıattc kati te -
minat ve kanuni belgeleriyle birlikte 1ro -
misyonda bulunmaları. (8604) 18591 

FAKÜLTELER 

Bir asistan ıılmacak 

Ankara Dil, Tarih, Cografya Fakülto
&inden : 

Fakültemizin arkeoloji şubesi için irn-
tihanla bir asistan alınacaktır. Nıımzcdin 

klasik arkeoloji lisansiyesi olması, yapıla
cak yazılı ve sözlü imtihanlarda muvaffak 
olması ıarttır. 

İmtihana 25/ 12/ 194-0 çarşamba giınu sa
at 9 da başlanacağından talipleriıı evrakı 

mUsbitelerile falCülte dckanlıı::ına 23 12.940 
aktamına kadar müracaat etmckrı lazım-
dır. (8615) 18642 



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

KITAAT iLANLARI 

Un alınacak 
Bllrt Sa. Al. Ko. Ra. : 
ı - Kapalı .zartla 100 ton un nlınscak.

tır. Eksiltmesi 17. 12. 940 •alı gUnü aaat 
H de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muham
men bedeli 27 kunıııtur. l50 eer ton olmak 
tızere ayrı ayrı müteahhitlere de ihale ya. 
pılacakt.ır. 

Taliplerin belll gUn ve saatte Ko. na mü-
racaatıan. C8187 18166 

Sığır eti almacak 
Kavaklı Sa. Al. Ko. Ra. : 
Asker1 ihtiyaç için kapalı zarna 1815 

ton sıtıretl alınacaktır. İhalea1 16. 12. 940 
pazartesi gUnU saat 115 te Kavaklı köyün
de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 74.000 lira ve llk temJ 
aatı MM liradır. Taliplerin belli gün ve 
thale N.&tlnden bir aaat evetine kadar 
1490 sayılı K. nun uygun maddelerine gö
re tanzim edecekleri tekli! mektuplan Ko. 
baekanlıtına vermeleri. Bu iıa aft evsaf 
Ye ıartııameler Ankara n tst. ve Kırklar-
1111 Sa. Al. Ko. da her sUn görOleblllr. 

(8190) 18169 

Kunı ot alınacak 
Nlfda sa. Al. Xo. Ra. : 
Son 1halut 19. 11. 940 da takarrür eden 

1220 ton K. ota talip oıkmadığından pa. 
aarhkla alınacaktır. 

2 - İhale gtlnll olan 18. 12. 940 Ç&rfam-
ı,a gtlntı aaat 111 tedlr. 

a - :Muhammen bedeli fl7.000 lira olup 
Dk teminatı lll526 liradır. 

' - Pazarlığı Niğde Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. İstekliler ıartnameyl her gün 
Ko. da görebilirler. 

6 - Taliplerin muayyen sün ve saatte 
temlnatlan ve kanunt vesikaları ile belll 
sUnde komisyona müracaatlan. 

(8194) 18172 

Bulgur alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Re. den: 

l - 16.11.940 cuma günü ıaat 10 da iha
lesi yapılmak Uzcre kapalı zarf usulll na 
eksiltmeye konulan 600000 kilo bulgur is
tekli çıkmadığındnn 2490 sayılı K. nun '° cı maddesine tevfikan ;yeniden kapalı 
zarf usullyle eksiltmeye konularak 16.12. 
940 pazartesi gUnü 1aat 11 de ihalesi ya -
p lacaktır. 

2 - :Muhammen bedeli 109500 Uradır. 
8 - Muvakkat teminatı 6725 liradır. 
4 - İsteklilerin ıartnameslnl görmek 

tızere her gün ve ekslltmeyl açma saatin· 
den en az blr saat evellne kadar tekllt 
mektuplarlyle ve 2490 as.yılı K. nun 2, 3 
maddelerinde yazılı vesikalarla blrllkte 
Manisa Sa. Al. Ko. na müracaattan. 

(8226) 18199 

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

l - Edlrnede ıanayl kıılasmdakl Sa. 
'.Al. Ko. da 400 ton sığır eti knpalı zarf u
.ult)'t• Dulle.t 20 12 HO cımna aUDll eaat 
11 de ;yapılacaktır. 

2 - Sığır eUnln muhammen bedetı 

124000 Ura olup ilk teminatı 7450 llradır. 
3 - Evsaf ve ıarUarını görmek lsUyen

ler her gün te ıaaUerinde ve isteklllerln 
de belll gün ve saatten bir aaat evel s!SzU 
seçen Ko. na müracaatları. (8258) 18231 

Et, arpa, yulaf alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Atıafıda cins ve mlkdarlan, tutarı, 
tık teminatı ihale gtln ve saatleri yazılı 
maddeler kapalı zarfla mübayaa edilecek
tir. Ekslltmelerl hizalarında gösterilen 
saatlerde yapılacaktır. İhale Edlrne'de es
ki mU,lrlyet dairesinde Sa.. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Şartnameleri her gün görülür. 
İsteklllerin sözü geçen gUn ihale saaUn -
den bir ıaat evel tekli! mektuplarını Ko. 
na vermıı bulunmaları lAzımdır. (8329) 

cınsı sığır eU, mlkdan 70 ton, T. tuta. 
rı 28000 lira, ilk teminatı 2100 lira, gUnü 
27.12.940 saat ıı 

Clıısl arpa yulaf, mlkdan 1176 ton, T. 
tutan 105840 lira, Uk teminatı 7988 Ura, 
aünU 21.12.9'0 aaat 111 1981' 

Arpa alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 168 ton arpa pazarlıkla mUbayaa 
edilecektir. Eksiltmesi 215.12.940 çlU'§amba 
sQnü aaat 111,SO da Edirne eski mU,lrlyet 
dalrea1 Sa. AI. Ko. da yapılacaktır. Tah • 
mln edilen tutarı 15120 ve teminatı 2268 
liradır. eartnameal her ~n görülebilir. 
İateklllerln ııözll i'eçeıı günde komisyona 
plmelerL (8330) 183115 

Sığrreti alınacak 
Bara,y Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Tahmin edilen bedeli 20000 lira o
lan 80 ton sıtır eti Saray Sa. Al. Ko. da 
lfl.12.940 pazartesi günü saat 115 te kapa
lı zarfla ihale edil ecektır. 

Etler defaten alınmayıp eartnamestne 

Un alınacak 
Beykoı Sa. Al. Ko. Rı. den 
1 - 100 ton ve 125 ton ckmel:lık un ay

rı ayn olarak 20 12 940 cuma ıUı.~ n.ıt 
14 de Beykoz Aı. Sa. Al. Kn. lla ,l)lıarlık
la satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 100 ton için 15tY.> lira 
ve 125 ton için 1800 liradır. 

3 - Evsaf ve ıeralt her gün reeıo:kilr 
komisyonda görlilebilir. (8476) 18426 

Yulaf alınacak 
Nlfde Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Clıısl yulaf, kllosu 960000, M. bedell 

72000 Ura, ilk teminatı 15400 lira, ihale gü
nü 23.12.940, saatı 115, ihale yeri Niğde Sa. 
Al. Ko., ihale ıekll kapalı zarf. 

1 - İsttklller ııartnameyl her gün ko
misyon binasında okuyabilirler. 

2 - Taliplerin ihale saatinden bir saat 
evi tekllt mektuplan ve llk temlnatıarlyle 
Ko. na müracantıarı. (8484) 18430 

Bulgur alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Clıısl bulgur, kilosu 225000, M. bedeli 

83750 lira, llk teminatı 2521 lira, ihale 
günü 80.12.940 saaU 115, ihale ıekll açık 

eksiltme, ihale yeri Niğde Sa. Al. Ko. -
ı - !steklller ıartnameyl her gUn ko

misyon binasında okuyabilirler. 
2 - Taliplerin lhnle saatinden evi ilk 

temlnatlarlyle birlikte müracaatları lazım-
dır. (84811) 18431 

Arpa alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Clıısi arpa, kilosu 1476000, M. bedeli 

98940 lira, ilk teminatı 60•7 lira, günU 
23.12.940 ımat 16, ihale ıekll kapalı zarf, 
ihale yeri Niğde Sa. Al. Ko. 

l - İstekliler ııartnameyl her gUn ko -
misyon binasında okuyabilirler. 

2 - T1lliplerln ihale saatinden blr saat 
evel teklif mektuplarını ve ilk temlnatıa
rlyle beraber Ko. na müracaatlan. 

(8486) 18432 

Arpa ve yulaf alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Birlikler ihtiyacr için aıağıda cins ve 

mikdarı fiyatları yazılı olan erzak pazar
lıkla satın alınacaktır. Ve mukaveleye bağ
lanacaktır. 

2 - Pazarlığı 17/ 12/ 940 gün ve saat 
115 da İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler belli rün ve saatte İz -
mit Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8~1) 
Cinsi Mikdan Fiyatı 
Arpa 505200 8 
Yulaf 2~600 8 
Yulaf 87814 8 
Arpa 175626 8 
Yulaf 109800 8 
Arpa 219600 8 
Yulaf 108720 8 
Arpa 
Yulaf 
Arpa 

21744{) 
54360 

108720 

Peynir almacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den: 

8 
8 
8 

18522 

l - Birlikler ihtiyacı için 12000 kilo 
beyaz peynir pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Paaarlıat 17.12.IM.O sünll aaat 16 te 
İzmit Sa. AJ. Ko. da yapıl-1dır. • 

a - 12000 kllo beyaz peynirin beher ki
losu için tahmin edilen fiyatı 65 kuruı o
lup tutarı 7800 lira muvakkat temJuatı 
685 liradır. 

' - 1eteklllerln belU gün ve saatinde 
İzmit Sa. Al. Ko. na müracaatları. (81542) 

18tS23 

Kuru ot alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 93000 kilo K. 
ot pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Paznrlıltı 17.12.940 günü aaat 115 te 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

S - K. otun beher kilosu için tahmin 
edilen fiyatı 6 kurut olup tutarı MSO lira 
muvakkat teminatı 420 liradır. 

4 - İsteklilerin bellt gUn ve saatte Sa. 
Al. Ko. na müracaaUan. (8543) 1852' 

Un alınacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 100 ton ekmeklik un 19/121940 per· 

şembe glln!I aaat 14 de Beykoz'da Sa. Al. 
Ko. da pazarlıkla aatm almacaktır. 

2 - İlk teminatı ısoo liradır. 
3 - Evaaf n ıeralt her rtln muldlr Ko. 

da rörtl1eb111r. (8548) 185.29 

Sığır eti alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Ra. den: 
1 - 151000 kilo lı:esilmiı ııtır eti ihti

yacı kapalı zarf usulü ile ekıiltmeyl' kon • 
muıtur. 

2 - Eksiltme 24/12/<>40 ıah canü saat 
lS,30 da İzmlr'de kıılada lzm:r Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yaprlacalı:tır. 

3 - Tahmin edilen tutan sgsss liradır. 
4 - Teminatı muvllkkate akçesi 2918 li

ra. 
5 - Şartnamesi lcomlıyonda rörülebi -

lir. 
6 - İıtelıdilerin lı:anunt vesllcatan ve te

minatı muvakkateleri ile birlikte ihale sa
atinden evel Ko. na mllracaatlan. (8S52) 

18533 

söre günlük ihtiyaç mlkdarı alınacaktır. Odun alınacak 
Şartname Ko. da paruız olarak verilir. 

Canakkale Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Taliplerin muvakJcat teminat tutarı olan 1 - Askeri ihtiyaç için 1000000 kilo o-
1!500 lirayı havi teklif mektuplarını mez- dun kapalı zarfla satın alınacaktır. 
tar günde ve saatte Ko. na vermeleri ve 2 - Odunun beher kilosu 1,5 kuruftan 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 15000 lira blçllmlııtır. 
maddelerinde musarrah vesalkle birlikte 3 - İhalesi 215.12.940 çarıamba günll 
adı geçen gUn ve sutte Ko. na müracaat- saat 11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı-
lan. (8352) 18337 lacaktır. 

Et alınacak 4 - İsteklilerin ihaleden bir aaat eveı 

tı L U S 

Boya ve • 
saıre ah nacak 

Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Aıağıda cina ve m!kdan yazılı 21 kalem boya ve fırsuı 20/12/940 cuma ırünU 

saat 10 da pazarlıkla aatın alınacalctır. 
Muhammen tutarı 16820 lira ve kati tem!natr 2523 liradır. 
Görmek arzusunda bulunanlarm mezkOr tarihte Çanakkale Sa. Al. Ko. na müra 

caatları {8562) 18543 
Cinsi Mikdan 
Çinko üstübeç nlimunesine göre 3 
Kaba üstübeç 5 
Sülyen 2 
Jlleft 2 
Be:ı:lr yafı 4 
Sigatlf 500 
Y e;,11 toz boya 1 
Kanarya sarısı 1 
Siyah toz boya 1 
Zenceflrl kırmızı 1 
Misina sarısı 
Mavi toz boya 
Kahve rengi 
Boya fırçası yuvarlak No. 1 

,, ,, yassı Jll o. 1 
,, ,, yuvarlak Jllo. 12,5 
,, ,, yassı Jll o. 1 ,5 
,. ,, yuvarlak No. 2 
,, ,, yassı No. 2 
,. ,, yuvarlak No. 2,S 
,, yassı Jll o. 2.S 

1 
l 
1 

50 
so 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

Mercimek ve 
Havsa Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Ton 
,. .. .. 

Kg. 
Ton .. 
,. 
.. 
,, .. 

fasulye 

M. Fiyatı M. Tutan 
75 2250 
8 40 

83 1660 
130 ~ 
122 4880 
115() 800 
50 soo 
60 600 
55 550 
80 800 
45 450 
60 600 
40 400 
60 30 
60 30 
80 40 
80 40 
90 45 
90 45 

100 so 
100 so 

ah nacak 
Aeağıda cins ve mlkdarlnn yazılı yiyecek maddelerinin kareılarında g!Ssterilen 

gtln ve saatlerde kapalı zarfla ihaleleri Havsa'da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Evsaf ve ınrtnameler Ko. da görUlebll lr. İsteklllerln ihale saatinden en geç bir 

saat eve! teklif mekluplnrını Ko. na ver- rnlıı olmaları. (8586) 
Cinsi Mlkdan Tutarı 

:Mercimek 60 ton 16SOO 
K. fasulye 97 ton 29100 

Alım ıckll Gün ve 
knpalı zar! 30.12.940 pazartesi 

18568 

M. teminatı 
1260 
21,83 

ıaaU 

10,30 
15 

DEVLET DEMlRYOLLARl 

Memur alınacak 
D. D. Yolları U. Mudürlüğilnden : 
1 - Devlet demiryolları istasyon sı

nıfında istihdam edilmek üzere müsa
baka ile orta mektep mezunlarından 

hareket memur namzedi ve askerlikle
rini yapmış lise ve yük.ek mektep me
zunlarından işletme ve hareket memu
ru stajyeri alınacaktır • 

2 - Müsabakada kazanan orta mek· 
tep mezunlarına 60, lise mezunlarına 
74, yilksek mektep mezunlarına 100 li
ra ücret verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı yüksek mek 
tep mezunları için 25. 12. 940 çarşamba 
lise mezunları için 27. 12. 940 cuma, 
orta mektep mezunları için ZS. 12. 940 
cumartesi günleri saat 14 de Haydar
paşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kay
seri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve 
Erzurum işletme merkezlerinde ve Sı
vas, Eskişehir cer atölyelerinde yapı
lacaktır. Müracaatlar bu işletme ve a
tölye müdilrlükleri ve istasyon şeflik
lerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya iştiriik şeraiti şun
lardır : 

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

mak. 
C) 18 yaşını bitirmiş ve otuzu geç

memiş olmak (30 yaş dahil). 
D) Orta mektep mezunları için as

kerliğini yapmamış olanların askerli
ğini yapmasına en az bir sene zaman 
kalmış ve lise, yüksek mezunları için 
de askerliklerini yapmış olmak. 

5 - Müsabakada muvaffak olanla-

., -
Ampul alınacak 

D. D. Yoll&rı Batın Alma Ko. dan: 
Muhammen bedeli 6200 lira olan 2 

lem Antluryen ampuller ıo.ı. 1941 c 
gUnU ıaat 15 te k p:ılı zarf usuıtı Ue 
kara'da ldıı.r b n mnda satın alınacak 

Bu ııe girmek ıs lyezılerln C•65> lir 
muvakkat teminat ile kanunun tayin et 
vesikaları ve teklltlerlnl &ynı gün 
14 e kadar komisyon reisliğine verrnel 
l&.zlmdır. 

Şartnameler paruıs olarak Ankar 
malzeme dairesinden, Haydarpqada 
ıellUm ve sevk ıe!llğinden dafttılacak 

(8408) 18509 

Oksijen almacak 
D. D. Yollan Satın Alma Ko. dan: 
Muhammen bedell 7:>00 (yedi bln 

yüz) lira olan 15000 metre mlkAbı oksl 
26.12.1940 ç&r1amba gUnU saat 1:1 te ka 
1ı zarf usullyle Ankarada idare binası 
satın alınacaktır. 

Bu lııe girmek lstıyenlerin ~2,l50 ( 
yüz altmıı iki Ura elli kuruı) liralık 
vakkat teminat ne kanunun tayin et 
vesikaları va tekliflerini aynı gUn 
14 e kadar komisyon reiılltıne verme! 
l!zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankar 
malzeme dairesinden, Haydarpaeada 
sellüm ve sevk ıefllğinden dafttılacak 

( 81503) 18151 

Toprak kazması alınacak 
D. D. Yollah Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli 60.000 lira olan 15 

adet buraj, 10000 adet toprak kazm 
28/ 1/ 1941 salı ıünll aaat 15.30 da ita 
zarf usulli ile Ankara'da idare binası 

aatın alınacaktır. 

Un alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rı. den : 
l - Tahminen beher kilosunu 20 ku

ruı 50 santimden 250000 kilo un pazarlık
la alınacaktır. 

rın bil5.hare idare doktorları tarafın
Giresun Sa. Al. Ko. Rı. den dan yapılacak muayenede sıhhi durum 
ı - Aıkerr ihtiyaç için 4000 çift uke- lan demiryol işlerinde vazife görme

ri fotinin münakaaaları neticesinde teklif ğe elverişli bulunmak. 
edilen fiyat pahalı görülmesi haaebiyle mü- 6 _ Müracaat istidalarına bağland-

F otin alınacak 

Bu iıe sirmek iıtiyenlerin (4250) li 
lık muvakkat teminat il• kanunun tayin 
tiği vesikaları ve tekliflerini aynı ırün 
at 14,30 a kadar lı:omlıyon reisliğine v 
meleri lizımdır. 

Şartnameler (300) kuruta Ankara 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(8607) 18636 

2 - Muhammen bedeli 51250 lira kati 
teminatr 7687 lira SO kuruştur. Şartname

si Ko. da her vakit görülebilir. 
3 - Eksiltmesi 18/ 12/ 940 çarııamba ırü

nü saat 10,30 da Çanakkale Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. !ateklilerin mezkilr cün ve 
saatte Ko. na müracaatları. (8628) 18603 

Sade yağı alrnacak 
Muğla Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Garnizon ihtiyacı için kapalı zart 
usullyle 18 blrlnclte&ırln 940 tarihinde ek
siltmeye konulan ve talibi c;ıkmıyan MOOO 
kilo sadeyağı klmyevt tahlile tAbi tutul -
mak ve mevzuatlyle blrllkte mahallerinde 
tesllm eartıyle bu defa. yeniden kapalı 

zart usullyle ekalltmeye konulm111tur. 
2 - Şartnamesi Mufla'da, İzmir va An

kara levazım Amirlikleri Sa. Al. Ko. da 
serttıeblllr. 

3 - Eksııtnıesl 6 lklnclktı.nun 941 pazar. 
test günü saat 16 da yapılacaktır. 

' - Hepsinin tahmin bedeli 89100 lira 
olup muYllkkat temJ-tı 8682 lire.dır • 

3 - Garnizonları lhUyacı ayrı ayrı ve
ya grup halinde ihale edildiğine göre mu
vakkat teminat mlkdarı do. o Dlsbette de -
ğlşlr. 

6 - İsteklllerin enrtnameslntn •. CÜ 

maddesinde yazılı vesikaları haiz olmak 
ıartıyle tekli! mektuplannı teminata aft 
makbuzlarını S.cü maddede yazılı saatten 
bir saat evellne kadar Muğla Sa. Al. Ko. 
ne vermlı olmaları. (8631) 18639 

Kırpıntı satı§ı 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. d'en : 
1 - !9720 kilo hild pamuklu kırpmtı 

ve 14n280 kilo beyaz pamuklu kırpmtı sa
tılacaktır. Kapalı znrfia eksiltmesi 8/1/9'1 
cuma ıiinll saat 1S de Tophane'de İıtanbul 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 30028 lira, katt teminatı 
4504 lira 20 kuruıtur. 

Kırpıntılar Tophane•de ve Defterdarda 
dikim evlerinde sörUlür. 

İsteklilerin teklif mektuplarım ihale 
saatinden bir saat cvel Ko. na vermeleri. 

(8656) 18641 

Naklıiye arabası alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - CiheU ukcriye için 17.12.940 stınll 
saat llS te pazarlıkla 1000 nakliye arabası 
ıatın alınacaktır. Muhammen bedeli 140000 
llradır. Katı teminatı 26MO liradır. Bu 
mlkdar araba bölUnerek de ihale edllebl -
lir. Şartnamesi her gün Ko. da görOlebi· 
Ur. İsteklilerin belli gün ve saatte kati 
temlnatlartyle birlikte Fındıklıda komu -
tanlık Sa. Al. Ko. na selmeleri. (8670) 

186'7 

Pirinç almacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Ra. den : 
1 - Tahminen beher kilosu 40 kuruttan 

40000 kilo pirinç pazarlıkla satın atma • 
calctır. 

2 - Muhammen bedeli 16000 lira mu -
vakkıt teminatr 1200 lira, ıartnameıi Ko. 
dan verilmektedir. 

S - İhalesi 18/12/940 çarıamba rünll 11-

at 14,30 da Çanakkale Sa. Al. Ko. da ya -
pılacaktır. 

4 - İıteklilerin mezkilr cünde ve saat 
14 e kadar Ko. na mllracaatlan. (8671) 

18648 

Nakliyat yaptırılacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Muhtelif lıtlkametlere ve söste -

nakasa 15 ~n müddetle yeniden kapalı cak vesikalar şunlardır : 

zarfla yapılacaktır. Nüfus cüzdanı, diploma veya tasdik· 

Ölçü aletleri alınacak 
D. D. Yolları Sa. Al. Ko. dan : 

2 - Taliplerin 2250 liralrk teminatları 
ile birlikte 16/ 12/940 pazartesi ırünü saat name, askerlik vesikası, polisten tas-

Muhammen bedeli 4377 (dört bin 
yüz yetmiı yedi) lira olan 17 kalem öl 
lletleri 30/12/940 panrtesl giinli 
15.30 da açık mlltme uıulll ile Ankar 
da idare binasında aatın alınacaktır. 

15 de Ko. da hazır bulunmaları. dikli iyi huy kiğıdı, çiçek aşı kağıdı, 
3 - Muhammen bedeli 30000 liradır. evli olanların evlenme cüzdanı, 6 adet • 4 - Teminat melctup ve makbuzlarının vesikalık fotoğraf. 

muayyen saatten bir aaat evel Ko. na ve - 7 _ Daha fazla malUmat almak isti· Bu lıe ıirmek istlyenlerin 328,28 ( 
yüz yirmi ıekis lira yirmi aeklz kuruş) 
ralık muvakkat teminat ile kanunun ta 
ettlfi vealkatan •e tekliflerini aynı 
11at 14.30 a kadar komiıyon re.islitine v 
meler! llınndır. 

rilmcsi. 
5 - Postada ıecilcmeler mazeret teş -

kil etmez. (6874) 18651 

Un alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rı. den 
ı - 150 ton un puarhkla alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 23/12/940 pazartesi .U-

nll ıaat 11,30 da Erl'1U'Um SL Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 30000 Ura, kati temi -
natı 4500 liradır. 

4 - Unun evsaf ve prtlan Ko. da 
mevcuttur. 

1 - tıtekJIJerla maa,.,,en stln Ye uat-
te Ko. da bulunmalan. (8675) 18652 

MALiYE VEKALETi 

Hesap miltehueıı muavinleri 
alınacak 

Maliye V eklletlnden : 
1 - Bir sene müddetle hesap mlltehH-

11slan refakatinde ıtaJ yaptıktan sonra İıt
tanbul, Ankara, lzmir, Buru, Adana, Mer
sin, Samsun ribl vlllyet merkeslerlne ta
:J"in edilmek üzere mll11baka ile het&1> mll
tehanıı muavini alınacaktır. 

2 - MU11bık& imtihanı %5/12/940 ta
rihinde İıtanbul Defterdarlılmda mUte • 
ııekkil imtihan heyeti tarafmdan yapıla -
caktır. 

S - Mllteh11•r• muavinlerinin aylık 
llcretleri 100 _ 120 lira oluıp imtihanda mu
vaffak olanlara 3656 11711ı kanun hüküm· 
leri dairesinde ücretleri nrilecektir. 

4 - Mllaabaka imtihanına airebilmelıc i
çin memarln kanununun S inci maddesinde 
:vazıh tartlardan maada, bakuk Toya iktr
aa t faldlltelerlnden veya .,,....ı bil.siler o
kulundan ,.. yahut ticaret mektebinin )'ilk
aek lt11mmdan nya balara muadil ecnebl 
mekteplerden muan baJaıımak n fllt as
lıcerlllıc hfmıetlnl bitlnnlt olmak prttrr. 

S - İmtihana sfmıelt lıtl,..ler yukan
ki ıartlan bal• oldülarma dair otan vesl
kalanıu ,., 4, S :ıı: 1 ebadında fotocrafları
ru ve ıimdl:ve kadar bulımdulttarı vazife -
terle ayrılıı 1ebeplerinl söıterir kendi el 
yazdariyle yazrlmrı terctimel hallerini rap. 
tetmelr auretiyle bir iıtlda ile latan.bul Def
terdarhtına 20/12/940 ct!ntl m.al ıaatl • 
nln hitamına kadar milracaat etDMlerl ica -
beder. 

6 - İmtihan ... lıdalı:i menulardan 
yapılacaktır. 

1 - Hesap: kesri ldl ve ltarf, fal•, to
naailp, iıkonto tablm mtltenaalp. 

2 - Hendne: aatıll Te hacim meuha -
larr. 

3 - Verırf hatımncla mnuml matt\mat, 
4 - Ticari uaul defteri. {864Z) 18640 

Do.ya dolabı veaaire 
yaptmlacak 

Maliye Veklletlnden : 

yenlerin işletme müdUrliiklerine veya 
istasyon şefliklerine biu:at müracaat 
etmelidirler. 

8 - 1stida1ar: yüksek mektep tne
zunları için 23. 12. 940, lise mezuntan 
için 24. 12. 940 ve orta mektep mezun
ları için 26 12. 940 gUnleri saat 12 ve 
kadar kabul olunur. (8361) 18507 

Şartnameler parasız olarak Ankara' 
malzeme dairesinde, Haydarpaşa'da te 
sellllm ve sevk ıefHtinde sörülebilir. 

(8608) 18637 

Madeni malzeme ahnacak 
D. Demiryolları Satın Alma Komisyonundan : 

Apfrda ~mıl, muhammen bedeli Ye muYakbt tem!natr ayn ayn ~terftmlt 
lan Ankara hastanesi madeal malzemesi 27/12/1940 cuma .Unü saat ıs de kap 
nrf uaulll ile Ankara'da idare binasın.da aıra ite ve ayn ayn satm ahnacaktrr. 

Bu l~e girmek istlyenlerln muvakkat teminatları ile kanunun tayin ettlli 
lı:alan ve tekliflerini aynı ıtün ıaat 14 de kadar komisyon relslifine vermeleri 1 
dır. 

Şartnameler parurs olarak Ankıra'da Malzeme 
Teıellilm ve Sevk Şeflliinden dafıtılma.ktadır. 

dairesinden, Haydarpqa' 

Muhammen Muvaldta\ 
Malzemenin İsmi bedel teminat 

Lira Llra 
1 Jllo. lu llste muhteviyatı 8 kalemden ibaret karyolalar, 

nakil arabaları ve taraça ıezloqlan. 11441 w,eo 
2 Jllo. lu liste muhteviyatı 111 lıcalemden ibaret madeni ko-
modinler, dolaplar, masalar ve saire. 27681 2076,01 

3 No. lu llıte muhteviyatı 47 kalemden fharet madeni kap. 
lar, muayene masa ve ıezlonıtlan ve ulre. 23060 17311.11 

11587 (8S69) 

Travers ahnacak 
Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: 

Muhammen bedel, muvakkat temln&t ve mlkdarlarlyle clı:ıaleri ve ekatltıne 
ve aaaUeri aeatıda alt oldufıı listesi hizasında yazılı ahl&p traveraler her 
muhte•l.Y&tı ayn ayn lhale edllmek Usere ve kapalı &&rf uaull7le Aubr&'d& f 
binasında satın alınacaktır. 

Bu iıe strmek iıtlyenlerin Uıtest hizasında yazılı muvakkat temtut Ue klmu 
nun tayin ettiği vesika ve tekllflerlı:ıl aynı gün ekalltme 11a&Undlll btr .ut nellDi 
kadar komlıyon relallğlne vermeleri lazımdır. 

8artnameler paruıs olarak Haydarpaıada teaellllm ve ıevk tefllliD4e, .A.Dku'a 
da malzeme daireılnde ve Esklıehlr, bmir'de de idare matualanll4a dalıtıınuali 
tadır. (81572) il 

~1 
Ll•te 

No. 
1 
2 
a 

' 6 
6 
7 
8 
9 

10 
11. 

12 
18 

Mlkdan 
adet 

•6000 cari hat kayın travenı 
60400 cart hat kayın traven 

kaYın köprü travera 
cari hat kayın travera 
cari hat kayın travera 
cari hat kayın travers 
cart hat kayın travera 
cari hat kayın travenı 
carı hat kayın travera 
cari hat kayın travers 
cari hat kayın traven 
cari hat çam travers 
cari hat çam traveral 

ll5000 
8600 
8800 
4060 
6498 
11561 

156000 
401537 

111748 
391151 
80000 

s 
t;;!=J 
.CGi'tl = 'i s J 
Lr. Kr. 
uo 
2,60 
4,00 
2,10 
2,20 
2.00 
2,00 
2,00 
2,10 
2,25 
2,15() 
3,15 
8,35 

~i 
)l 3 

Lr. Kr. 
fl770,-
9102,
'2!50,-
18154,GO 
1432,-
809,-
97UO 
234,111 

nao,-
6810,42 

1'92,,80 
74lfl,29 
Me0,215 

) 2. ı. 941 P8rtem' 
> be aaaı 111,ao dai 
) ttlbal'Q 
) 
) 

) 
) 

) 

) 1.1.9'1 cuma • 
) at 15,80 dan itl• 
) bann 
) 

) 
2300 çam makııa traversi l~· 

Muhtelif çelik ahnacak 
teminat akçeleri olan 11215 lirayı ve ihale 

Manisa Sa. Al. Ko. Rı. : kanununun 2. 8 maddelerlndekl vesafkle 
ı - 28. 11. 940 gfinll kapalı zarf uıu- Ko. na müracaaUarı. (86159) 18MO 

Yapılacak iı - Muntazam borçlar 11 -

mum müdllrllltil kalemi.ııde doıya dolabı 
ile mahzeni evrakta, P11ıif Korunma le -
vazımının muhafuuı lçln yapılacalt böl-rilecek ;yerlere erzak ve yem mühimmat •e 

saire nakllye1lne puarlık günilnde verilen me. 
Keeif bedeli : 128.56 lnıruıtur. 

Devlet Demlryolları SL Al. Ko. dan: 

H1le eksiltmeye konulan 100.000 kilo ar-
tır veya keçi etine istekli çıkmadığından Sığır eti almacak 
1490 111ılı kanunun 40 ncı M. ne tevfikan Beykoz Sa. AL Ko. Rs. den 
21. 12. 940 cumartesi ıünU saat 11 de iha- Sılır eti 100 ton ilk teminatı 2625, Alı 
lesi yapılmak üzere yeniden kapalı zarf ıiinü ıaat ıs. 
asuliyle ekılltmeye konulmuştur. Sıtır eti 100 ton ilk teminat 262S lira-

fiyat futa sörtlldüiünden yeniden pazar- T . ikda ,. ll ..,. lnı tur 
1 ğ k Tahm. b dol' 24000 lira enıınat m n: ~ ra '" nıt • 
. ı a onmuştur. ın e 1 1 Sureti ibate: ~ık eblttme. 
ılk teminatı 1800 lira pazarlık 20/12/940 th 

1 
'h' ah 

11
. 

17112
,. ... ,. ı _ .. 

. , 1 a e tarı ı ve m a 1: , ~ aa ı ... 
cwna aiinli eaat ıs de Gelıbolu da Bo ayı~ nU uat 16 ela Maliye Velıclletl milli em • 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartname11 ilk üdll 111111 d (H60) 1~ 
her i'Ün Ko. da ıtörobilirler. (8672) 18649 __ m __ r __ n_e. ________ _ 

Muhammen bedeli •• mlkdarlan qatıda yazılı iki kalem muhtelif eeUk 29.1.Hl 
çarıunba gUnU saat 115,30 da kapalı zarf usulü He Ankarada idare blnaaında u.tm 
alınacaktır. 

Bu ııe girmek iıtlyenlerln her listenin hizasında yazılı muvakkat teminat He 
kanunun tayin ettıtı vulkalan ve tekllfl erini aynı gün saat 1',80 a kadar komfe. 
yon reisliğine vermeleri 1&.zımdır. 

2 - Muhammen bedeli 28.000 liradır. dır. 17112/940 1alr ırünil aaat 15.30. Sıiır eti alınacak Zayi - 1m - 1929 71lmda Edirne K12 
s _ Muvakkat teminatı 2100 liradır. 1 - Yukarda cina ve mikdarı ile ilk Gelibolu Sa. Al. Ko. RL den : Öiretmen olnılwıdan aldılım diplomam 

IJartnameler 1'7 kuruta Ankara Ve Haydarpafa veznelerinde Atılmaktadır. 
(8600) 

4 _ İsteklilerin ıartnamesini sönnek teminat ve pazarlık gün ve saaUer1 yazılı 1 - Pazarlıkla 40000 kilo sığır eti sa- Dikili yer .. rmntıamda sayi olmuıtur. Ye-
lÇhı her ırfin ve eksiltmeyi açma saatin- ııtır etleri Beykoz Aa. Sa. Al. Ko. da pa. tın almacak. thaleıl 17/12/940 da Getlbo- nlıini çıkaracalımdan ealdılnln hiilmıl 70lt 
den en aa bir .aat evetine kadar teklif nrlıkla Atm almacaktır. lu'da Sa. Al. Ko. da yaprlacaktır. tur. - Edirne kıs ölretmen okulıman 

Liste 
No. 

1 

Malzemenin ismi Mlkdar 
Ks. 

muhtellf hımısl çelikler 211740 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 
L. K. L. K. 

29886- 2203 88 
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1 kanallı Te kanalaıa .wıta velik- ııcıooo 7'760 - '987 GO 


