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Yenişehir'de EMNİYET OTEL ve GAZiNOSU 
Kalorifer, banyo. .-k w terdbatmı han olmakla beraber bütün mobilya ve malze • 
meai yenil- temiııı edilerek eaki YENiŞEHiR PALAS Otelinin bu kere Y eniıehiı 
(EMNiYET OTELi) namiyle yeni bir idare tarafından açıldığını aaym mii!terileri. 
mize arzederi11. Ankara Atatüriı: Bulvan Tel ı 1164 4882 

ARLON 

Elmaa ve pırltntalı ııaatlerln çefitlerl vardır. Fiyatları 160 ill 400 

liradır. 4772 
Satıt yeri: ANKARA ANAFARTALAR CADDESİ No: 25 

LONJİN Mağazası. 

KAZALAR 

istimlak karan 
SarayC5ntl Belediyesinden : 
Kadınhanı lı:azuınm Sarayönü nahiye

alndo klin franııı: tebaasından ölü Belfua 
çiftlfil heyeti umumiyesl itibariyle men•· 
fil umumiye n'amıua (33040) otuz Uç bin 
kırk lira bedel mukabilinde istimllk cdi
lecefinden al!kadarların ilin tarihinden 
itibaren 8 gün zarfmda Sarayönil nahiyesi 
belediye riyasetine vaki olacak itirazları-

m bildirmeleri ilin olunur. 18464 

Yün satışı 
Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği 

Müdürlüğünden 

Muhammen fiyatı 
Cinıi Kilosu Kuruı 

Merinos koyun ve 
koç yünü 7830 
Merinos kuzu yünü 7000 
Kıvırcık koyun 
yünü 2598 

Cinı ve mikdarı yukarda 

100 
110 

80 
• 

yazılı yünler 

kapalı zarf usuliyle arttırmaya çıkarılmı .. 
tır. Arttırma 30/birinci klnun/940 tarihine 
tesadlif eden pazartesi cünü ıaat 15 de 
çiftlik müdürlük binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1321 liradır. Sat11 ısart
namesi çiftlik: muhaıobesinde ve Burıa 

Merinos Y. müfcttiıliiindo yapafıları ise 
çiftlik merkez ınbarında her &'iln ~rüle-

bilir. İsteklilerin aynı cün ve ıaatte çiftlik 
merkezinde bulunmaları. (117151/8665) 

18644 

Aranıyor 
Yenişehir' de veya Eskişe. 

hirde kaloriferli üç, dört o
dalı bir apartman veya kalo
rifersiz üç, dört odalı bir evi 
olanların kiralamak üzere 
her gün saat 10 ile 12 arasın. 
da 3485 den 16 numaraya te
lefon etmeleri rica olunur. 

FOSFARSOL l 
En birinci 

l-
K_a_n_,_k_u_vet ve iştiha şurubudur 

Her eczanede bulunur. I 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

• = = Dr. Rifat inan = 
= DOClUM VE KADIN = -= HASTALIKLARI -

MÜTEHASSISI 
Her &tin saat 3 den 15 ya kadar Sa - -= -

= 
manpazarındaki muayenehanesinde = = hasta kabul eder. 49641 = "'111111111111111111111111111111111111111,. 

ııaatı, Los Angeloa ve Berlln ollmpl
yatıarında reısmt kontör olarak lntl· 
hap edilen yegA.ne saattir. 
UMUMİ ACENTALIClI: 
İstanbul, Kutlu Han l/i 
Taşra için acenta ranıyor. 

Ankara Asliye 1. ci Hukuk Hikimli 
ğinden : 

Gümrük ve İnhiııarlar V ek5.leti odacı

larından Ali'nin mahkememizin 94-0/ 2412 

A. LEY AZIM A.MIRLl~I 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliıti Satın Alma 

Komiıyonundan : 
1 - Beher kiloıunı tahmin edilen fi -

yatı 8,3 kuruo olan 2400 ton ıert ve yumu
eak buğday pazarlıkla ıatın almacıktır. 

2 - Pazarlıj:ı her siln Ankara LT. A. 
Sa. Al. Ko. dadır. 

a - 10 tondan aşağı olmamak ı:ııartlyle 

ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
4- - 2400 tonun katı teminatı 22900 

Ura ve on beo tonun 192 lira olup 
evıaf ve ıartnamesi 960 kuruşa komisyon
dan alınır. Taliplerin her cün Ankara Lv. 
A. Sa. AI. Ko. na müracaatları. (8029) 

17997 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Am1rltğl Satın Alma 

Komtayonundan: 
ı - Beheı· kilosuna tahmin edilen flya. 

tı 6 kuru~ 2~ santim olan 3000 ton arpa 
pazarlıkla satın a1ınd.caktır. 

2 - Paze.rhgı her glin Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

S - 300 tondan nşa~ı olmamak üzere 
ayrı ayrı tallplere de ihale edilebilir. 

4 - Arpalar dökUm halinde Ankara ve 
clva.r lstMvonlardA teslln1 alınır. 

:i - SOOO ton l('fn katt teminat 21250 li
ra ve SOO tonun katı teminat mlkdn.rı 

2813 lira olup evsaf ve e:artne.mesl 960 ku
ruta komtsyondan alınır. 

8 - Taliplerin beı.. gUn Ankara Lv. A. 
Sa. AL Ko. na mUracaatıarı. (8272) 18243 

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

Beher kilosuna tahmin edi]en fiyatı beş 
kuru§ olan 3:5000 kilo lahana ac:ık ekslltme 
ye konulmuştur. Talip çıkmadığından pa. 
zarhk1a alınacaktır. Pazarhğı 17/12/940 
ıaat 14 dedir. Taliplerin % 7,5 teminatla
rı ile birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (577) 18560 

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

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 5 
kuruı olan 35000 kilo prasa açık eksiltme
ye konulmuştu. Talip ç1kmadrğ ından pa • 
zarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 17/12/940 sa. 
at 14 dedir. Taliplerin 3 7,5 teminatlarr 
ile birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları, (8578) 18561 

Ispanak alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 8 

lruruı olan 80000 kilo ııpanak kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştu. Talip çıkmadı· 
iınd.an pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 
17/12/940 ıaat 14 dedir. Taliplerin % 7,5 
teminatları ile birlikte Ankara. Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. (8579) 18562 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. AL Ko. dan: 
1 - Beher kilosuna 25 kuruş tahmin 

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

2 - Faaulyalar 15 tondan a!}ağı olma
mak üzere ayrı ayrı tallplerden alınabi· 

lir. 
3 - 160 tonun muhammen bedeli 40000 

lira teminatı 6000 Ilradır. 
4 - 15 tonun muhammen bedeli 37 50 

Ura teminatı 563 liradır. 
S - Pazarlığı 16/ 12/940 ta. saat 15 de 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
6 - Şartnamesi lmirlikte görülür. Ta

liplerin muayyen etinde Ko. na gelmeleri. 
(8581) 18589 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
15 gün zarfında şehir dahili 2000 ton 

nakliyat yaptırılacaktır. 
Taliplerin pazarlığa iştirlk etmek üze

re 115. 12. 94-0 günü .saat 11 de Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(8651) 18626 

3 Nevi sebze alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
3000 k.ilo prasa, 2000 kilo lahana, 3000 

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

İsteklilerin muayyen gün ve ıaatte An. 
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(8652) 18627 

Giyecek eşyası alınacak 
Ankara Lv. Amlrllğt Sa. Al. Ko. dan: 
Aıağıda cins ve mikdarları yazılı dört 

kalem giyecek egya pazarlıkla satın alına· 
caktır. Eksiltmeye iştlrıi.k edeceklerin 
yüzde 15 temtnatıarlyle birlikte 24.12.940 
gUnU saat l~,30 da Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. na mUracaatıan. (8668) 
Adet 
280 
HO 

yazlık tanlle kaşkorsa 
kıe:lık fa.nlle kalın filtikos 

ıayıs1na ikame ettiıi:i ıoyadı divas1n1n mu- 420 çift iplik çorap gri veya siyah 
hakemesi sonunda : 

Çetinkaya •soyadının (Çetiner) soyadı 
ile deği1tirilmek suretiyle nüfusa teıcil ve 
ilinına temyiz yolu açrk olmak üzere 14/ 
11/940 gününde karar verildiği ilin olu -
nur. 4973 

210 çift ıtyah mtlslln çorap 18640 

Giyim eşyası alınacak 
Ankara Lv. Amlrllği Sa. Al. Ko. dan: 
A§atıda clns ve mlkdarları yazılı mal· 

zeme ps.zarlıkla satın alınacaktır. Eksilt-

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para 28.800 
• 

biriktirenlere 
ikramiye ven yor 

lira 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbaraız Taııarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ap.ğı· 
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 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihinde çc.kilecektir. 

OIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan a§&ğı düşmiyenlere 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

meye l§tlr!k edeceklerin 202.940 gUnU 
yüzde 15 teminatlariyla bir1ikte aaat 
l!l te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müra. 
caatıan. (8669) 
Adet 

38 yazlık manto yUnJU Jı\clvert 

38 kışlık manto yUnlU IAclvert 
140 ıa.cıvert kumqtan dahtlt entari 

70 lAclvert kumqtan harici entari 
18646 

Refik Fenmen'in yeni çıkan 
Fenni ve Felsefi eserleri : 

Madde ve Ziya 60 K. 
Yeni Kuanta fiziği 40 K. 

Naşiri: Akba Kitapevi, Ankara 

NAFIA VEKALETi 

Mahruti çadır alınacak 
Nafıa Vekiletinden : 

80/12/940 pazartesi ıı;UnU saat 16 da An· 
kara'da Nafıa Vekileti binaıı içinde mal
zeme müdürlüğ"ü odaıında toplanan mal -
zeme ekıiltmo komisyonunda beıi Vek.§.le· 
te diğer malzemesi dikiciye ait olmak üze
re 2450 lira muhammen bedelli 70 adet 
mahruti çadır imal isinin açık eksiltme U· 

sulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı be

delsiz olarak malzeme müdürlü~ünden a • 
hnabilir. 

Muvakkat teminat 183 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şart. 

namesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı 
gün saat 16 da mezkfir komisyonda hazır 
bulunmaları lizımdır. (8611) 186l8 

Bir memur alınacak 
Nafıa VekAletlnden: 
VekAlet malzeme mildUrlüğUnde mün· 

hal 70 lira aylık Ucretll sipariş memurlu· 
ğuna müsabaka ile nıUnastbi alınacaktır. 

Afüsabaka 19.12.940 tarihine müsaılif per
ıembe gilnU saat 10 da yapılacaktır. 

MUsaba.kaya girebilmek için taliplerin: 
A - LAaka.1 orta mektep mezunu olma

ları. 

B - Askerliklerini bitlrml§ veya tecil 
edilmi§ bulunmaları, 

C - Hüsnü ahld.k erbabından olmaları 
oarttır. 

Bu §artları haiz olanların lmtlha.n. sU
nUnden evet evrakı mUabltelerlyle birıtkte 
bir arzuhalle VekAlete müracaatları. 

(8667) 186~3 

ikramiye çıktığı takdirde 

25 111 "1940 Tarihinden itiba • 
ren Vahdi Doğruerin müessesem. 
le hiç bir alakası kalmadığını i • 
lan ederim. 

Ankara Güven Sigorta Şirketi 
Mümessili Kazım Rü,tü Güven 

Bir operatör aranıyor 
Bay Stanley Pateraon'un Köyceğiz ka

zası da.hlllndekt krom madenlerinde taba
bet icra eylemek Uzere bir operatöre thtl· 
yaç olduğundan talip olanların Fethtyed• 
mezkOr madenler i§letmesine müracaatla 
ıeraiUnt btldtrmelerı UA.n olunur. .t704 

BELSAMİTOL 
İdrar yolları iltihabı, had ve mli:ı

min belsoğukh.ğu, idrar zorlukları, 

mesane ve prostat iltihabı ve böbrek 
hastalıklarınm tedavisinde tesiri ;a
buk ve katidir. Eczanelerden ıerarla 
BELSAMITOL arayını•. 8348 

Zayi - Sahibi bulunduğum Memurlar 
Kooperatif Şirketinin 2042 ıayılı ıenedi 4 

mi kaybettim. Y eniaini ı;ıkartacağ:ımdaıı 

eakisinin hükmü olmadığını ilin ederim. 
Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürü Faik 
Reşit Unat. 4967 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6955 

İmtiyaz sahibi 
Iskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
M<iessese Müdürü N aıit Uluğ 

ULUS Basımevi ANKARA 

- Işık maskeleme mecburiyetinin ilgası dolayısiyle Sinema, iş. Limitet§ 

~sinemaları seans saatleri aşağıda gösterilen listeyegöre tanzim edilmiştir~ . 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında SUS Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bugün bu gece Bugün Bu gece 

= YENi: Eyyamıadiyede : 14.30-16.30-18.30-21.00 ~ Jki gönül 
: Cumartesi ve Pazar günleri: 10. - 12. - 14.30-16.30-18.30 - 21.00 =ı 

Buıün Bu gece Bugün Bu Gece 

Borneo vahşi 

ormanları 

= 
HALK: Eyyamıadiyede 14.30- 16.30 -18.30 - 21.00 : bir olunca 

Cumartesi ve Pazar günleri: 10. - 12. - 14.30 - 16.30 - 18.30 - 21.00 : Oynıyanlar; 
SUS: Eyyamıadiyede 14. - 16. -18. - 20.00 - Oyruyanlar: Danielle Darrieuz Türk'e ıözlü OSA JOHNSON 

istiklal 
kahramanı 

istikla! 
kahramanı 

- 14 16 18 20 00 - TUrkçe aözlU Seanslar: 14 • 16 • 18 • - Pazar günleri : 10. - 12. - . - . - . - . - T•aa Kitpura-Lucita Barrouz ırece 20.30 da MARTİN JOHNSONS 
_ SÜMER: Eyyamıadiyede ı 12.15-14.30-16.30-18.30-21.00 : Seanalar: 10. 12. 14,30. Seanolar: 10 • ıı · 14.30 • Saat: 10. 12 ıeansında Seanslar: 10. 12,15. 14,30 

: Cumartesi ve Pazar günleri: 10. - 12. - 14.30 - 16.30 - 18.30 - 21.00 16,SO • 18.SO ıre zı de 16,SO • 18.30 "' ıı de KAFE Dıı: PARts 16,30 • 18.30 ır• z1 de 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



IPAZAR 

15 
1. KANUN 

1 9 4 o 

ULUS Bumım 
Çankın Caddeai, Ankara ---Telgrafa Ul:!:!! Ankara 

TELEFON 
Ba~muh.arrirlik 1371 
Yazı İtleri Müdilril 1061 
.Milesseıe Müdliril 11« 

BUGÜN 2 ııci •yfada 

Dil araıtırmalan 
Yazan: Naim ONAT L 5 KURUŞ Yazı t:ıleri 1062 

İdare 1064 A _CIMIZ , AN CIMl%DIR. 

Yl/tlOSlAVYA 

Dün Kelen haberlere göre Arnavutluk'ta yunan i§gali altındaki yerleri 
ve yunan ilerleyifini göıterir harta 

Hltcliseler 1 
altındak·i esrar 

Falih Rıfkı ATAY 

ARNAVUTLUK'TA 

Yunanlılar 

durmadan 
ilerliyorlar 

Adriyalik sahilinde 
Himara 

Tasarruf ve yerlimah haftası dolayısiyle 
iooı ....... 

Maarif Vekilimiz radyoda 
güzel bir konuşma yaptl 

On birinci Ta.earrut ve Yerli Malı Haf- nız mA.nevı değil, söylediğim maddt müna.
tası rnUnasebetlyle Maarif Vekili B. Ha- aebetlerl de anlatmayı kendine mihver e -
san-All YUcel dtin akşam Ankara rafi.10- dinmiştir. Ktiçük -boyu ve mlnimJni cUsse-
sunda aşağıdaki konuşmayı yapmıştır: eiyle aramızda dolaşan ilk okul çocukla -

Sayın yurtt~larım; rımız, yediğimiz şekerin, memleketin ne· 
On bir senedenberi tasarruf ve yerli relerinde ekilmiş pancarlardan ve nerele

malı da.valrımızda millette uyanmış bu- rinde kurulmuş fabrikalarda yapıldığım 

luna.n iktısad1 anlayış ve duyuş, her yıl isimleri gibi bilirler. "Yerll mıılıdır, kul
biraz daha gelişerek kuvetlennıektedir. lan çocuğum,. diye öğüt verdiğimb: bezler 
DAvanın eea.~ını ortaya atan ve onu bü- ve kumaşlarımızı, ınrtlarında tQ§ırlarken, 

tün halkımıza yaymıya çalışan Ulusal E-ı (Sonu s. iner Hylada) 
konoml ve Arttırma Kurumunu tebrik ve ı 

takdire lA.yık bulurum. • • 
Hiç bir mesele tasavvur olunamaz ki 

cemiyet ve millet hayatına taa!Hlk etsin 
de maarif ve millet terbiyesi bakımından 
bu teşkilatı vazlfelendiren bir veya birçok 
ciheti bulunma.ıım. Cemiyet vicdanının 

müşahhas mliesslsl olan devlet adına, o -
kulda yeni nesil yetiştiren öğretmenle, o -
kula henüz gelmemiş çocukları evde buna 
ha ırlıyan v..: okula gelmişlerini gene aynı 
muhit içinde onn yardımcı olarak terbiye 
eden aile, mllU davalarımızın hepsinde ol
duğu gibi iktısadl terbiye sahasında da 
tesirli, verimli bir ödev yapmışlardır. Dün, 
para ve alışveriş lalı, ayıp telakki edilen 
evlerimiz ve okullarımızda, bugün bu mev
zuu konıışmak. reaml derıı programlarının 
blr maddesi üzerinde çocuklarımızın zih -
nlnl yormak ehemlyetlni kazanmıştır. Dün 
memleketi, v!la.yet, kaza ve nahiye isimle
riyle bir 11lgat gibi ezberleten coğrafya 

yerine, bugün topraklarımızın üstünde ve 
altındaki lstlhsııl unsurlarlyle blz.l besle -
ylp büyüten, yedirip lçlren, glydlrip ku-

l ıata.n. bir kelime ile b!zl y~atan vatanı-
• 

M aaril Vekilimiz 
Bay Haaan. Ali Yücel 

' ıı.: 

- Safp taratmdaD -
! mızı öğretici bir coğratyamız vardır. He.

men bütUn kUltür öğretlml, bu a.na vatani la onun evlô.dı olan Türk mllletınlıı 7ııl • " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
BATI ÇÖLÜNDE 

İngilizler · 
İtalyanların 
peşlerinde ! 

SiMDİYE KADAR 
26.000 

1 ' 

B. Lava/. 

Dış siyaset 
sebebinden 

LAVAL 

azledildi 

Yerine Flandin geldi 
Laval'i Petain' e halef gösteren 
kanun maddesi iptal olundu.. 

Mareıal Petainin Lion 
radyosundaki beyannamesi 
Cenevre, 14, La. - :rranııız radyosunua 

verdltf blr habere söre B. L&val kabin•· 
den çek1lmlıttr. Bııfveld\lot muavlnllll 
ıatvedflmtıtır. B. Flıuıdln hıı.riclye nıt.zll'

lığına tayin edllmlıttr. 
(Sonrı J. ncü sayfada) 

Koordinasyon Heyetinde 
Koordinasyon Heyeti dün sabah sa

at 9.30 da Başvekil Doktor Refik Say
dam'ın riyaseti altında toplanmıı ve 

ruznamesine dahil meseleleri müzako
re etmiştir. 

Gediz ve küçük 
Menderes yükseliyor 

Büyıik harpte Kanal seferinde 
bUh111n1uı olanlar veya bu -ferin 
tarihini ao.tıradan okuyanlar, bot 
çöller içinde ve kwn aafnaklan al• 
tmda, menzillerini a.ylardanberi 
tanzim eden, kuvetli iatihk&mlara 
dayanan, su, benzin, mühiımnat ve 
erzak ihtiyatlarını yanı batmda 
bulunduran, en ııon tesililzatlı bir 
yıldıran harbi ordusuna karJı inai
Jiz krtalarmm ka.zanmrf olduğu za
feri daha iyi takdir etmitlerdir. 
General Wawell, o zaman, Mare
ıal Allenbi'nin genelkurmay rew 
idi. Hemen hemen dörtte bir nia • 
bet&izliğine rağmen, bu ta.arnızu 
bata.rmak ve müttefikler - mihver 
harbinde ilk mfupet kara muvaffa
kiyetini kazanmak için, Orta ·.-e 
Y akm1ark Batkumandam, azmi ve 
sanatı kad~, eski tecrübesinden is
tifade ebniştir. 

~EHRİNE VARDILAR 
Girit'e gelen lngiliz kuvetleri İtalyan esırt sayıldı 

İz.mir, 14 a.:a. - Devamlı yağ"murlar y&
zünden Gedi:r. ve Küçük Menderes nebiı-1 .. 
rinin sulan fazla yükselmi~tir. Bunlana 
taşmasI muhtemel görülmektedir. 

Gene vaziyet ve aayı futünliltii
ne, vuıta ve cihaz tıunambfma 
rafmen, İtalyan mukavemetinin za
fmda hiç ıüphe yok ki manevi a
miller bir hayli müessir olmu§tur. 
Da mafnevi i.millerin belki de ba
ımda ha.lk ve ordu ile partıi arasrn
daki kaynaımazhk geliyor. Biır ta
kan Iatist muharrirler, açıktan a.. 
çıf~ kumandanlara hakaret et
mektedirler. Ordu içinde kara göm
lekli tümenlerden bahaolunmakta
llD'. Daha ilk tezatlatma gÜnlerin
de ordu ve parti kuvetlerini biri
biriıMlen Miratle ayırmak ve müaeL
li.h parti kuvetlerini tasfiye etmek 
basiretini gösteren Führer'in ne 
kadar haklı olduğu meydana çrkı
yor. Almanya'da cephe, bütün va· 
zife, m~uliyet ve ıerefleri ile mün
hasıran orduya ailtir. Parti, sivil 
idareye ve cephe gerisine hükmet
mektedir. Bir hatp, doğru yanlı§, 
bir parti kavgası mahiyeti aldığı 
zaman, orduya kadar sirayet eden 
kin ve nifakın nasıl periıanhk ve 
facialara meydan vereceğini bu 
millet Balkan harbinde görmüştür. 
Çok daha az vasıta, çok daha az 
imkanlarla daha çok kuvetli diiJ
manlara karşı, gene bu milletin ev
latları, aksi tartlar içinde, Çanak
kale ve milli kurtulu§ muğcizeleri
ni yapmıılardır. 

Arnavutluk ve Afrika darbele
rinin, ıar:ıt ve garp Akdeniz havza· 
Jarı ıulhu için büyiik f ayduı inkar 
edilemez. Çünkü bu sulhun, timdi 
ve ilerde, baılıca tehlikesi ve enge
li Roma imparatorluğunu yeniden 
kurmak, bu havzalardaki milletle
rin hemen dörtte üçünün istiklalle
rine nihayet vererek, hepsini hayat 
aahası haumr namr altında bir ha
kim unsurun sevk ve idaresi altına 
almak ihtirası idi. Fa~ist mecmua 
ve gazeteler, yeni Roma impara
torluğu kavmini teıkil edecek olan 
hayat sahası ahalisinin vazifesi, 
ltalya'ya, adeta hiç zirai karakteri 

(Sonu 5. inci say_iada) 

Atin.a, 14 a.ı. - Cepheden ııelen ıon 

haberler ywıan kırtaatınm yeni ilerleme • i 
ler ka:rdetmekte olduklarım bildirmek'te-
&ir. Mr11r'dald ingilis muvaffaklyotlerinl 
haber alarak yeniden tetvik bulan yunan 
krtalan, cenup bölıeıinde bUyttk pyretler 
ıöırtererelı: ltalyanlan deniFA dökmiye ça
hımaktadrr. Muhtelif m.mtakalardakıi va -
ziyet ,öyle hul~.u edilebillr ı 

1 ALMANYA 

Cen111> mmtakaamdt ltalyanlar Him.a -
nı limarunm tk~betinden endite etmiye 
başlamıt göritnmektedlrler. Alman bazt 
haberlere ıöre do italyanlar bıı ıehirdeki 

(Sonu J. IJncfJ ray/ada) 

Brem en 
ve 

Kiel'e 

!1ücumlar 

İngiliz akınlar1 

~ok müessir oldu 
Londra, 14 a..a. - tngllli: bombardıman 

tayyareleri t&ratından dUıı gece yapılan 
hUcumlar hakkında hava nezaretı 1atihba,.. 
rat bUroau aıatıdaki mal~atı Termekt .. 
dlr: 

Atrr bombardmıan t&J7'1.rolerimis di1n 
gece erkenden Bremen llzerhı• Yardılcla.r:ı 
uman ıeb~ hemeııı hemen tamam.ile bulut
larla örtülü tdl. Tayyareler, demlryolle.rı • 
ııa, tabrUuılara ve liman civarındaki antre
polRra hllcum etmek lçln emir almıılardı. 
HedPfler Uzerıne yangın bombaln ve ytllc
sek ınt11Aklı bombalar atılmııı ve hücum· 
dan sonra çıkan yangınlarıı:ı şehlr Uzerln -
deki bulutları aydınlatmakta olduğu gö · 
rUlmüştUr. 

Klel'de, ağır bombardıman tayyareleri 
doklara, bahrl lD1a&t tezg&.lılannıı. hücum 
etmlılerdir. Hava ıartııı.nmn Breme'deki 

(Sozıu 1. tlııcfJ HTf ad•) 

Dük de Windşor 

Anfil adalarının 
iktisadi istikbali 

ENDİŞEDE 
l~alya'nın şimalini 

iŞGALE MI 
hazırlanıyor ? 

Nevyork, 14 a.a. - Reuter: 
Daily Newa gazetesinin öğrendi
ğine göre, almanlar tarafından 
Avusturya'da ve Almanya'mn ce
nubugarbiainde asker tah§it e· 
dilmektedir. Bundan maksat, 
icabında, §İmali ltalya'nın en
düstri mıntakalarmı İ§gal etmek
tir. 

B. Hitler'le Ribbentrop'un 
Berlinden hareketlerine 

dair çıkan haber 
Vaşington; 14. a.a. - Vaşington'da ıan

nedildiğine göre, Hitler'le Ribbentrop'un 

Berlin'den hareketlerine dair olan haber 
teeyyiit ettiği takdirde bu seyahat İtalya 

vuiyetl ile allkadar olacaktır. Avrupa'dan 

huıuat kaynaklardan relen haberler, İtal

ya'nm yakın bir dahilt buhran tehlikesine 

maruz bulundutunu bildirmektedir. 
Mihverin iyi malOmat alan bir kaynagm

dan bir Amerikalıya diln ıCSyle denilmiı • 

tir ı 

' " Galiba biltün ltalya'yr işgal etmekliğl-

Dük de Windsor A m e r j k a miz icabedflcek. Büttin memlekette kafi 

Cümhurreisi ile miil?.kat yaptı mikdarda Gestapo ajanlarımıl- mevcuttur.,, 
İyi ma!O.mat alan kaynaklarda Almanya-

Mlami, 14 a.a. - Dük dö Vindsor dün 
Cümhurrelsi Ruzvelt'le görüşmll~tür. 

Dille dö Vindsor, bu mUJa.kat hakkında 
gazetecllere demlıtir kl: 

BUtün Antll'lere ıamıı olmak üzere de
(SolUı ı. llııc:iJ sa1f •da), 

nın, İtalya'mn Arnavutluk'ta ve Afrika'da 
çökmesinin hilen Mısxr'da bulunan ingiliz 
kıtalarrmn Almanya'ya karıı lrullanılmasr 

lmklnını vereceğinden korktuiu bildiril • 

mektedlr, 

K.ahlre, H a.a. - Royter: Emln kay -
naklardan öğrenildlğlne göre, lngiUz ku
vetleri garp çölünde Trablusgarp hududu
ı:ıa doğru yaptıkları harekette çok az za -
)'1.at vermiı:ılerdlr. Sayyar ingiliz kuvetıerl 
o kadar 11Uratıe Uerlemektedlr k1 harekA.t 
hakkında ııarih maf1lmat almak müşkül
dür. Bununla beraber plA.n mucibince taar
ruzun memnuniyet verlcl bir tarzda devam 
ettıfl mal1lmdur. Umumı ileri hareketine 
lotira.k eden lnglllz kıtaatı beraberlerinde 
!ate maddeleri ve rnUhlmmat götürmekte 
·n ileri unsurlar tarafından zaptedilen 
mevzileri takviye etmektedirler. 

Alınan italyan esirlerinin mikdarı saaat 
başında artmaktadır. Bugün ne§redilen 

(Sonu S. incı sayfada) 

Türk Hava Kurumu 
tayyarecilerinin uçuşları 

Haber aldığımıza göre, H:va Kurumu 
tayyarecileri motörlü tayyare ve pllnör -
!erle hazirandan ikinciteşrin ıonun.ıı. kadar 
olan beş aylık müddet z:ufrnda 46.383 uçuı 
yapmışlardır. Bu 46.383 uçuşun 18.378 l 
motörlil tayyarelerle, ?S.005 i planörlerle 
yapılmıştır. 

Kurumun paraşütçülük şu~si ise aym 
müddet zarfında 5.202 paraşüt atlaylfl 
yaptırmıştır. 

Dün yapılan toplantıda bulunanlardan bazıları 

Askerlerimize kışlık hediye vermek için 

halk arasında büyük tehatük vardır 

C. H. P. Vilayet İdare Heyeti halkan hediyelerini 

kolayca tedarik etmeleri i(fn tertibal alıyor 

C. H. P. vilayet idare heyeti reisi İbra
him Rauf Ayaşh'nın riyasetinde Ticaret o
dası içtima salonunda bir toplantı yapıl -
mr:ıtır. İçtimada vilbet idare heyeti hala
n, C.H.P. merkes kau n Çankaya kaza 

idare heyetleri ve bunlara hağlı nahiye re
isleri, Halkevi reisı, Kızılay merkez heye
ti ve Yardımsevenler cemiyeti reis ve umll
mi katibi bulunmuşlardır. Toplantıda aa -

(Sonu 3. ncü uy/ada) 



-Z-

Pazar müsahabeleri 

Dağlar sizi bekliyor! 
Maarifte ıeçen yirmi beş yıllık müfet

tfılik hayatı bana azd.:ı tUrk vatanının dört 
bucatını ıezip ıörmelı: fınatın.ı verdi. Her 
eörd\llUm ıoblr, kaaaba vo köylerin ken -
dine malısın bir rUzellili vardı. Yalnız ta· 
biahn bin. bir JOtfuna utramı1 olan bu em
••lıl:ı beldelerde yilreilmi sızlatan, beni 
UıUntilyı ujratan ne oldu bilir miı.iniz 1 
Kahveleri evet kokmuı havaıı ile, narei-
1• •• ııııra dumınlariyle, tavlaıiyle, da -
maıiyle, lıkambill ile halin zehlrliyen bu 
kab .. lerl tatil rUnler!nde ihtiyar renç da
tırcılı: omuzda dal taş, dere tepe dolaırp 
temJ:ı ha•• teneffüı ederek asv iyete hayat 
-... ıatlrk verecek yerde bu ihtiyar! mahpes 
lırde mUtefeeıih bir bava içinde vaktini 
lSldUrtn, daha dotruıu ı:evki oturmıi:ta bu-
1ın cemaat beni daima UunU1tilr. 

Haydi, yorıun, bitkin, canından bezmiş 
ihtiyarları bir derece mazur rörelim, ya 
smçler• ne di7ellm T Evet o &'tnçler ki ha
yatın ancık barelr.etlı kıtm olduiunu •e 
ıilerlerln dıimı olr.aiJen Ilı yıkanması za
nırl bulundulunu bildikler! halde kırların 
cana can katan tertemiz havaımı bırakıp 
oralarda zefıirlenme lr:Urii yapıyorlar! bu
na ac ınmas mı? 

Gönül letlyor ki Cümhuriyet devrin in 
yeni yetiıen nesli bizlerin bu fena itiyat
larına kendini kaptırmasın 1 açık havaya, 
cüneıe, harekete &önül bailasın. Tabiatı 
ıevain, ,ok 1a11mayı, Sfl7etll yaş.amayı, 
memlekete faydalı bir uzuv olmayı gaye 
edinsin. Bunun için de cittınastlkle, s.pcrla 
11!fet etsini 

Bizim ııençlerde 

nelerdir? 
aradıılımız vasıflar 

Enerji, iradı, kanr, azim. ıebat, cilret 
MArot. itidal, te.arıUt, ferqat, diıipJlnl bu 
n.ııftar blr lr:ellmı ile ifade edilebilir: ka
n.lı:ter I 

Daha bafka ne arıyoruz T Canlılık, iı -
lekllk:, çeviklik, atikllk~ ııhat, tenasüp, ku
vet, mukavemet bu vasıflar da iki kelime 
ile hulba edllir: fiziki kudret, 

Bir insanın phsiyetlni miimtaz kılacak 
olan karakterinin ve fiziki kudretinin te
klmUltia.o hi•met eden YO&'ine vaııta cim
aaltlk •e onun mlltmnmlmi ola.n epor de -

Yazan: Selim Sırrı T ARCAN 
iil midir? 

İtte beden terıbi7esinin en mühim ve 
en faydalı bir ıubeılni te~rl.1 eden dağcı
lık gençlerde bu vasıfları inki:saf ettirir. 

Datcrlrk nedir? 
Tabiatla mücadele etmek! onu yenmek, 

rüçIUkleri lktiham etmek, viicudu işletmek, 
temiı hava teneffüs etmek, kendini zora 
dayanır bir hale koymaktır. 

Tedrice r iayet ederle bir tenezzüh şek
llnde ve tenezzilh mahiyetinde k11ın veya 
yaıın ' yapılan dağc ılık b ir cimnastik, mil
sabaka şeklinde olanları da bir spordur. 

Ben tllrk gençlerin in dağcılığa heves 
etmesinin ve beden terbiyesinin bu şubesi
ne int isap etmesin in en büyük taraftarı -
yım. Yalnız unutmıyalım ki dağcılık da 
diier ıpcrlar gibi bir takım kanunları olan 
bir illm halini almı$tır. Onun da pratiği 

tekn ik bilgilere bağlıdır. 
İnsan düı bir yolda saatlerce yorulma

dan yürüdüğü halde, kısa bir yokuşa çı -
karken ter döker, yüıii kıpkırmızı olur, Ve 
ne der bilir miı i niz? 0Bacaklarım yorul • 
madı ama, nefesim darr.ld ı , kalb im çok çar
pıyor, solutwn kesildi!" i1te ekseriya vil
cutları idmansız olanların başına relen hl
disel çiinkü insan bacakları ile yilrür ama, 
dailara kalbi ve bilhassa ci f erleri ile tır -
manır. Her ıeye tedricen ahımak li.zım

dır. Adalelerini cimnaıtikle terbiye etme -
mit olan bir ıenç birden yüce dailara t ı r
mınmıya kalkarsa kalbini veya citerlerini 
ıakathyabilir. Bir yokutı, bir yamaca, bir 
bayıra tırmanmak için teneffüs cihazları

nın mükemmel ltlemeıi ıarttır. 

Onun içindir lı:i daicıhta baıtamadan 
evet lrızah arazide yava11 yava1 ırttırılın 
7ürliyilı idmanları yapmalıdır. Hendekler· 
den qmah, kilçilk tepelere çıkıp in.meli, 
hem bacakları, hem ciierleri hem kalbi 
bu ıor idmana ah1tırmah 

Dıtcdık her mevaimde, her yıotı kadın 
ve erkek herkete tavsiye edilebilir. Yalnız 
tedrice dik.kat etmek ve mirıaıız iddialarla 
lı:albl ve citerleri zorlamamak ıarttır. 

Azb; vatanımızın her tarafı dağcıhta 

çoi: milıaittlr. Türk ıencl terbiye edici ve 
ıalhk verici dağla.r sizl bekliyor 1 

Türk kooperalifcilik cemiyetinin ~ahJmalar1 

Dilnkii toplantıda bulunanlar - =--ı Türk kooperatifçilik cemiyeti yeni ida-
re heyeti: Antalya mebusu B. Ceımi Er

H ukuk Fakültesinde çin'in reiılifi altında ve Ankara Ticaret 

açık Profesörlükler 
Hukuk Fakültesi profe~rler mecli'li 

dün toplanmıı ve açık olan idare hukuku 
ile lmme hukuku derılerine intihap edile
cek profesörlerin haiz olmalan llzım ıc
ten vasıflan kararla~tırmııtır. 

Haber aldıiımrza &'Öre bu hususa dair 
aranılan vasıflann başlıcaları ıunlardır : 
l) Tedris vazifesini kendiıine meslek e
dinmek ve hariçte bir vazife almam.ak. 2) 
okutacaiı derste tam ehliyet ıahibi oldu· 
tunu tedrlsatlyle veya eserleriyle cöster
mi1 olmak. 3) ecnebi dillerden en az biri
j (inK"ilizce, fransızca, almanca, italyan

ca) bu dilde tetkik yapacak ve yazacak 
kadar bilmek. • 

Meclis, namzetlerini tayin ve intihap 
için bir kaç a:ün 10nra tekrar içtima ede -
-cektir. 

ve Sanayi odaıı binııındakl 1erinde ıyhk 
lçtimalarını muntazaman yapmakta ve ce
miyet itleri etrafında faydalı kararlar al -
maktadır, 

Aldıiımız malOmata &'Öre, cemi7etin 
yeni idare heyeU dlinkU toplantısında önü
müzdeki yıl batında memleketimizde koo
peratifçilik fikir ve hareketlerinin yayı -
mını temin etmek mıkaadiyle biri, Uç ay
da bir, "Kooperatifçilik" adiyle diteri, a.y

lık olmak üzere kooperatif postaıı, adında 
iki mecmua neşretmek kararınr vermiıtir. 

Bu mecmuaların neşri için yapılmakta 
olan hazırlıklara başlanmıştır. 

Bundan ba1ka lc:ooperatifçiJik: fikrinin 
halk arasında yayılması için cemiyetin pek 
yakında radyo konferansları tertip c.decc
fi ve ayrıca bazı bro5iirler neşredeceti de 
haber ahnmrıtır. Bu cibi neşriyatla mem
lelcetimiz kooperatif edebiyatı için çok 
faydalı iıler göreceii muhakkak bulunan 
tilrk kooperatifçilik cemiyetine muvaffa-
kiyetler dileriz. 

ULUS 

( GÜNÜN 

Aile 

GÖLGESi ) 

siperleri 
Bil'kaç ııfuıdenberi Ulua'ta, Lon

dra bombardmıanı aıraamda Loo
dralıları hava taarruzlarmm tehli
kelerinden koruyan ıığmak resim
leri neıredilmektedir. Bu resimler, 
gökten aerpilen bombaların bir 
...,hrin madde tarafmı nasıl ve ne 
derecede tahrip edebileceğini pek 
güzel gösteriyorlar. Tekniğinin bü· 
tün meharetini tahrip uaullerinde 
kullanan memleketler, Londra re· 
simleri ispat ediyor ki insafsızdır
lar. 

Ancak aynı resimlerin bir batka 
ifadeleri daha vardır ve bizce bu i
kinci ifade daha ehemiyetlidir. Tay 
yare ıüri.iltüsü kaybolunca sığına
ğından fırlıyan İngiliz Misisi objek
tifin kar§-ısında eski neıesiy]e görün 
mekten çekinmemektedir. Anglo -
ıakson ırkına has olan soğukkanlı
lıkla adeta şunu söylemek istiyor: 

- Geldiler ve gittiler. Çatılara 
zararı dokundu. Fakat işte görü
yorsunuz ya, ben eskisi gibiyim. 

Birkaç çocuk, sığınaklarının ö
nünde oıun oynuyorlar. Arkaların· 
daki dekor ..:österiyor ki tehlikeden 
henüz kurtulmuşlardır. 

Birkaç. resrr..in ifadesini yanyana 
getirince şunu anlıyorsunuz ki Lon
dra halkı, ıöklerinde tayyare mu
harebeleri olurken, kendisine yerin 
birinci katında ayrı bir hayat siste
mi bulmu~tur. Bu hayat sığınak ha· 
yatıdır. Artrk alışmıştır da ... 

Aile sığınağı nasıl yapılır? Ge· 
nişliği kaç metre, yüksekliği kaç 
kadem olmalı? Bu heaaplara lüzum 
yoktur. Ancak, bütün Londralılar, 
denebilir ki bir tek sığıno.k tipi ü
zerinde anla~ış gibidirler. Ander
son aığınakları ... Resimlerde görül· 
düğü gibi inşa tarzları gayet basit· 
tir. "Üzerinde lahna yetişecek ka
dar'' toprak ve etrafı saçla örül· 
müş kapılar .•• Bu malzeme fakir 
halk tarafından da kolayca tedarik 
edilebileceği ve hele ayrıca itÇi 
masrafına bile girilmesine lüzum 
olmadığı için her ailenin kolayca 
yapabileceği bir ittir. 

Kendisini bir hava taarnızuna 
maruz sayan ve ıaymıyan bütün 
memleketler, h a taarruz1arma 
kartı pa.if korunma tedbirlerini, 
en batta gelen milli müdafaa ted
birleri olarak düıünmektedirler. 
Aile aığmakları - ki bunlara biz 
aile aiperleri diyebiliriz - bu ted· 
birlerin batında geliyor. Bizim gi· 
bi, ,ehirleri kasabaları ve köyleri, 
ırök yüzüne doğru defil, diiz arazi
ye doiru senitli.yen memlekotler· 
\erde bu aile siperlerinin bir de ko· 
!aylığı vardır. Her evin yanında ai
per yapmafa müıait bir yer bul
makta da güçlük yoktur. 

Kemal Zski GENCOSMAN 

Portakal ihracatı 
Ankara, 1~ a..a. - Ticaret Vektletlndea 

teblll edllmlttlrı GUmrUk tarlleainln 179 
uncu poılıyonuna da.bil portakıllarımrzın 

2/ l:J.477 uyıh kararnameye ballı ve ihra
cı liaansı tlbi tutula.n maddeler meyanına 
ithali Vekiller Heyetinin 2/ 14846 ıayıJr ka
rarnamesiyle kabul edilmi1 ve portakallar 
2/13477 sayılı kararna.menin ıuretl tatbi -
kine mütedair talimatnamenin uihraçları
na Haanı verilen" ikinci JiftesiM alın-
m.ııtır. 

Çağrı 

X Dahiliye Encümeni 16-xıı-1940 

pazartesi günü Heyeti Umumiyeden 
sonra toplanacaktır. 

X Milli Müdafaa Encümeni 16-xıı-
1940 pazartesi günü Heyeti Umumiye
den sonra toplanacaktır. 

X Arzuhal Encümeni 16-xıı-1940 pa
zartesi günü Umumi Heyet içtimaın
dan sonra toplanacaktır . 

X Divanı Muhasebat Encümeni pa
zartesi günü saat 10 da toplanacak -
tır. 

HADİSELERİ TAKİP EDERKEN 

Demokrasi 
ve akhselim 

Demokrasi hakkında bugüne ka.clar söy
lenmedik fikir, yilrUtU!medlk mUtaıea kal
mB.dıfı gibi, onun illlanhğa yapını§ olduğu 
tylllfln de haddi ve heaabı yoktur. 

İnsanların çofu tytllft çabuk unuturlar. 
Baz&n bunları hatırlatmak zarurt oluyor. 
Kaldı ki, bugUn, bazı Alemlerde onun Jyi
llklerlnl yA.detmek ıöyle dursun, onu kö
tülemek için mümkün olan her J CY yapılı
yor. 

Bugünkü iddiaları, hAdtselerl ve reeJl
telert mukayese edebilmek için setml§t• 
olup bitenleri ve onların netlcelerlni tek -
rar ıöz önüne getırmek !ayc!aaıı olmua 
gerek . 

DUnya harbi blttltl güne kadar, Avru~ 
pa'da., alınanların Rechtııta.at (kanun dev
leti) dan akla daha yakın bir devlet ıekll 
tasavvur bile edilemiyordu. Bu devlet ıek
llnt hlç görmemlJJ veya bu ıekll grrç ~kl e ı;· 

tırememlt olan memleketl ( rde bile, o, mu
hik mutalebelerden sayılırdı . Hatta. botıe
vtk lhlllAll oluncıya kadar, bUyUk ısoıyallst 
partileri bile, Kari :ıı.ıarx'ın tasarladığı ıe

ktlde bir devlete dahi, az çok demokrruılye 
dayanan bir kanun devleti manasını ver· 
mekte tereddüt etmemlışlerdl. Bu partiler 
arasında yalnız, !ranıııız ve lte.lyanların 

eendlkallst gruplnrı, bu tUrlU devlet ısekU
n kartı UıtUn körü bir muhalP!et polttt
kası gUderlerdl. 

Dünya harbi bittikten blr mUddet son
ra, bazı yerlerde bu gHrUt kökilnd,.n de
ğişti. Kanun devleti yerine eveti). diktatör~ 
ilik denilen ve sonradan totaltter r Hm 
adını &lan devlet ıeklt ortaya çı ~ Du 
g ibi meselelere dair hüküm yUriltm"ğ sa
ls.htyett ol&n ba.zı A.Umler, tota.lit"r r Jl • 
mtn, modern bir devlet ıekll 0 1 d.ı '."ı nu, 

buna mukabil, kanun devletinin. k Bh!l l rş
mlıı bir "teşkilA.tı esasiye,, klt ş ~:nılen 

bqka bir şey olmadığını ileri ıUrdHlr r . 

Görüş ve anl :? yıştakl 'bu değlşılkıtk ve 
yeni 018.Il d· vlc>t şekline kartı göstertlen 
temayUllerin t" lbt tte ki bir aebebl, blr sa
iki vardır. Bunu bu yazıda uzun uzadıya 
tahlil etmege ne yerin ve ne de zamanın 
mltsaedeel vardır. Yalnız ıu ciheti kıfta.ca 
kaydetmekle bu aebep ve aaiklerin çotu· 
nun tzahı yapılmıı olur: 

BUtUn diktatörler, kendi tdeolojllerlnl 
mUd&!aa ederlerken, parlA.m.entoyu tnklr 
ederler. Onlarca partAmento ıeklt, va.kttyle 
moda olan bir ihtiyaçtan başka blr ıey de~ 
tlldlr. Onlar lddlaJarında J!!lrar ededursun
lar. Realite ıunu !!löylUyor: 

Bir tarafında medeniyet tekA.mUl eder
ken, diğer tarafta da leler ve bu işlerin 
takıtm ve tevzi amellyeıt büyümekte ve o 
ntıbette sentılemektedtr. Bunun netıce
•lnde, herh&ngt bir yerde blrtbtrtnden ayrı 
bulunan cemiyet gruptan aruında rabıta
lar, mUnaaebetler teeııüa etmektedir ki, 
bu ka.rtıhklı münuebetler göz l5nUne gett
tlince kanun devıetıntn •oeyal manası de.

ha t an a ı ır. 

İmdi, gerek karıılıklı münuebetlertn, 
gerek Jı takllmlnln genJılemesl, eveIA. bu 
mUnuebetln, ondan ıonra "hak,, kın ma -
ıuniyetlnl lUzumlu kılinaktadır. MUnue -
bet veya bak muunlyetl ise, cemiyet mU
nuebeUertnln nlı:&mını •atlamlqtırmak, 

onu emniyet &ltına almakla mUmkUndUr. 
Bu· ııe, cemJyet münuebetıerlnln ve do
layııl)'le ekonomik mUnuebetlertn dalmt 
olarak yeknuak btr ntzam al.tına ahnme.
ılyle, daha dotruau bu münaıebetlerln bir 
merkezden tanzim edllme•lyle elde edile
bilir. Huıh, insan cemiyetinin bu rastyo
neneıttrme hareketi, "modern kanun dev
leti,. nl meydana getirir. Kanun devleti de 
ıundan dolayı insanlığın ve insanın idea· 
ildir: 

MedeDf IDBan, ferdlD detll, kanunun 
hlklmtyetl altında yqadığı zaman ''me
deni,, d!r. ÇUnkU kanun devletinin ha.kimi· 
yeti, emniyet ve ıelı\metl ve bilhassa 'hU· 
rlyet,. 1 ifade eder. Aynı ıahıı, hem kl\ol.ın 
çıkarır ve hem de onu icra edecek mevki
de bulunurıa., hUrlyetln uıl mana ve ma
hiyeti delfılr. Açıkça:n, kontrole tAbl ol
mıyan herhangi bir ferdi Mklmlyet, gü • 
nün birinde keytt icraat halini ahr. Bunun 
örneklerini IDBanhk çok yakın tarihlere 
kadar görmUftUr: 

Despotların hazırladıkları kanunlar: 
&'izli tçttmalarda kararlR.fbrılM ve halka 
UA.n edilmeden tatbik edilen nizamlar; her 
btrl en korkunç bir emntyetatzHk, btr deb
ıet oldu. Ve böyle oldu#U tçtn parlamen • 
toya kavuıan millet, Uk fırsatta bu kanun
ları ortadan kaldırdı. 

tıı.oan ferde defi!, kanun• ıtut ettiği 
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Dil ara~flrmaları 

Cenk kelimesi 
Gcçenkl yazılarrmda ıasterdltim harp 

ve kavıa ıibi (Cenk) de el ve pençe an
lamına bağlı öz Türkçe bir k•lime ise de 
bütün söı:liiklerimlz bunun bize Pareçadan 
geçmiş oldufunu yazarlar. Cok eski ve 
zengin dilimizi araı;tırıp incelemeyen ve 
kör körüne birbirine uyarak bu kelimeyi 
de Farslardan aldq~ımızı sanan JOgatçile.
rimiz , Ra.dlof['u da aynr gaflete düşür -
mUıterdir. 

Eski <! en Arapça ve Faf9Ça, imtiyazlı bi
rer dil olarak tanınmııtı. Bu diller, ya
bancı bir dilden aldığı kelimeleri , i&tediii 
cibi, ezip boı&bildiii halde biz onlardan 
aldıklarımıaın bir tüyüne bile dokunamaz.. 
dık. Halkımızın bunlardan kendi mlllt fo
netiiine uydurarak konuştuğu kelimeler, 
okur yazarlarca yanh1 sayılır, bunları yar;ı 
dilinde kullanmak ve okur yazarlar ırasın
da söylemek cülünç ve ayıp görülürdü. 

Arapçada cem'i etrak gelen (Tilrk) ke
limesini bile arapça ıanmııtık. Onu, araP
ların yaıdıiı c~bi değil, kendi imllmı:ıa 
uydurarak vokalle yazmak isteyenlere; 
vavlı Türk adını takanlar oldutu ribi 11Bi• 
Türkü, e!lkiden, salim sanıyorduk, siz, onu 
şimdi ecvef yaptınız'' diye tarize kalkışın 
e(f.plerimiz de bulunmuş"tu. Tt altı buçuk 
asır önce : 

Türk diltne kimse ne bakmb idi 
Türklere her giz &'Önil1 akmtı idi 

diye haykıran bairı yıtnık Aşık Paıa'dın 
sonra bu caflet rlttikçe koyul&,mıı, yanhı 
ve yıkıcı telkinler gözleri ve rönilllerl da
ha ziyade karartmrttı. 

İ'tte bu karanhk &'örütledir kl Arapça 
ve Farsçada Türk dilinin aynı fonetik ve 
anlamiyle kullanılan bir kelimesi röriildü
iü zaman, bunun bizden o dillere deli\, o 
dillerd,.:ı. b ize ceçtitine hükmetmek hemen 
hemen b:r 8.det olmuttu. 

A ydın b ir Türk bilclnl olan Kamus çe· 
virmeni Asım Efendi, mııel& bizdeki (Arı) 
kelimesini arapçada bal yapmak anlamın
da bir mastar olan (ary) fiilinin is.mi fal .. 
linden alınmış sanıyordu. (1). 

Gene bu Türk bilgini Farı ıöa:liltü olan 
Bürhan tercümesinin baı taraflarında fa
sih Farsçada (Ka) harfinin bulunmadıiı -
nı yazdıtı halde Farsçaya olduğu ribi aeç
miı olan kız, kıtık, kula kalivuz (kılı • 
vu.z) kelimelerinin Türkçede de kullanıl -
drğınr liÖylemeklo iktifa ettiii gibi bizde 
biricik adı olan (kaı) kelimemizin i ki bu
nun Yakutça töyleni1i (his) ve Farsçası 
(ebru) dur./. Bizden Farsçaya reçmiı olan 
(ka1) dan bozma olduiunu yazmı1tı. 

Gene bu kitapta gördüğümüz üıre 
Türkçe topuz, l"arsça debus'un ve augme, 
bu dildeki tükme'nin bozuntusudur. 

Bugün bile izleri tamamiyle ailinme -
miı bu yanlıı ıörüştin pek a:r iatisnalariy
le yakın zamanlara kadar yapmtt olduiu

Naim ONAT 
denecek kadar kökaüz ve cılız gö rünen bu 
kelimelerin dilimizde zengin ve yaygın bir 
söz oymağı vardır. Bunlardan ilk öne~ 
el ve pençe anlatan bir kaç örnek verelim. 
Anadoluda: 

Crnak: Pençe. - Kamusu Tür ki, lehçe, 
eski kaynaklarda da vardır. /Kırgırcada da 
bu anlamdan alınan cınaktr: tutumlu, muk
tesit demektir. - Rad. 

Çence: pençe, avuç 
Çinmek: el çırpmak, alkışlamak . /Kar• 

gııın (kar) ve alkış'ın al - elden relm i ş ol
dufu riıbi./ - Derleme Dergisi. 1 ~ 

Doiu diyeleklerinde: 
Çanga: pençe, tırnak (ça~) (2) 
çanak: dirıek. (Tel., Kom.) 
çencel: el, yumruk (K. Kır.) 
çinge- : el çrrparak şarkı söylemek (çal) 

-Rad.-
çinçi- : elle yoklamak - Yakut: Pekara..
El, pençe anlamlarına bağlı kuvvet, sa • 

vaı gösteren kelimelerden de bir kaç mı.. 
111. Anadoluda: 

Canpma: ,.Urültil, mUnazaL 
cinp: döCU,ken 
cınık: yapılan mukaveleyi bozan, 

!eklr. 
hly. 

cınrkmak: kızmak, hiddetlenmek /Rad • 
loffta bu kelime, oyun esnasında mızık ... 
çıhlr etmek anlamında gösterilmektedir./ 

Cınaz: kavga, gürültü. 
clnkmek: güreşte blr!stnl tepe UstU :vu

varlamak 
çandır: kavpcı, dik ba1h. 
çancaza: kav&'acr, cilrültUcü. - Dert~ 

me Derciıl. I -
Dotu dlyelekleriode : 
Cenl. : yenmek, pl!p celmek (Kır.) 
Çen!Ç- : matlup etmek (Kaz.) 
Cunl: hücum. aaldırma. (Tel.) 
çuncda: çevirmek, hücum etmek (Tel.) 
çındı: dayanıklı, kuvvetli, ıert (TeL) 
çin&'et: yiğit, kahraman (Şor.) 

~ong: büyük, kudretli (Çağ,) 

Çanğ: muaheze, tekdir. (Sag.) - Yakut
ça canııdıy 

Ceng;iz: kudretli, bilyük, yenilmez. 
(Çat.) - Çingiz - Rad. -

Cine: ıüç, kuvvet - Verbitskiy -
canryı-: musallat olmak, dilomaru a:ındır .. 

mak - Yakut: Pekar. -
Yazımrzı fazla uzatmamak. için sayıets 

örneklerinden bir kaç tanesini alabildiği .. 
miz ıu kelimeler bize cenk kelimesinin. 
nasıl el ve pençe anlamına dayanan, bütün 
lehçelerimiıde yaygın bir kelime olduğu-
nu göstermeye yeter sanırım. 

(Cenk) kelimesi vukarda geçen (ceng-) 
·~ lçuni) kelimeJer)nin kendiıid ır. DT~.ı .. 
yenmek / Aruıdoluda ylnimek/ diye kulla
nılan (cenğ~) fiilinin yanında gene Kırcız
ca (çeni) kelimesi de: yen, elb ise kolu de
mektir iti kelimenin el ve kol ile ilgisini 
l'Östercn başka bir tanık.tır. nu e-örilyoruz. i -· . , . , 

İşte SalAhatt in'in (Kamusu Osmani) B ır ınc ı yazımızda da kısaca ışare t et ... 
sinde bunun rastladığımız &'Ülünç örnekle- tii1mlz üzre cınak kelimemizin arspçaya 

&eçmiı bir ııekli olan (canah) da: hem el, 
hem de kanat / - Fars.ç.a aile/ anlam
larına geldiii a:ibi yan ve taraf ta demek
tir. 

rinden bir ilri tanesi: 
Farıça (beçek.): ''bir nevi kUçük. silih, 

ileti katıadır. Türkçede tahrif ile kulla -
nılan bıçak lafzının aılı bu olsa gerektir." 

Arapça (bıraz) /ıonu dat harfiyle/: 
ıcaı nesne, aı şey, Türkçede (biraz) bu -
nun salatıdır." 

Bilrhan'1n: "na malO.m bir silahtır." de
diği (beçek) i: aleti ka1ıa diye yazmak ve 
Arapçada (barz) m cemi olan (biraz) ke
limesini müfret bir isim tekline sokmak 
cesaretini a:öıtererek bıçak ve biraz keli
melerimizi bile Türkçe saymayan rayret
keşlerin (cenk) kelimesini öz Türkçe bir 
kelime sanmalarına im kin var mıydı 1 

Farsçadan Türkçeye delil, tersine, 
Türkçeden Farsçaya rcçmiıs olan &'erek 
(cenk) gerek bizce bunun kaynatı olup 
gene Farsçada: inaan pençesi ve kuı cına~ 
ğı anlamrnda görülen (çenk) kelimeleri 
Faraaçada kullanılıyorsa da bunlara ne 
Horn'un Farsça etimoloji sözlütilnde, ne 
de Bartholamae'nin eski İran sözlilğlinde 
bi rer Farsça kelime olarak rastlanamayor. 

Bundan ba1ka Farsçada t~remelerl yok 

gün "hUr,. dUr. Çünkü, k&nun, keyft tesir
den Azade kaldığı müddetçe bir "nl:z.am,. 
olur. Cemiyet ve tabiatın varlığında.ki 11ak
lı aellm" bunu böyle emretmte ve böyle 
emretmektedir. Diktatörlerin demokrasiyi 
beğenmemekte, onu kötülemekte elbette 
ki, mentaatıerl vardır. O da kendilerinin 
politikasıdır. Fakat polttlka reallteyt de-
ğtgtlremez. Hl. Tu 

Bizim uzun araştırmalar ve karşılaıtır ... 
malar sonunda vardıiımız kanı&"a .-öre. es
ki dedelerimiz, taraf, kenar, yen, yan, yön. 
ıtnlamlarını el ve kol adlarına verdikleri 
kelimelerden çıkarmı,tardır. 

Anadoluda yan kelimemiz &"ibJ /ki bu.. 
nun Kırrızcası: can ve Şorcaaı: çan'dır/ 

kola bitişik olan vücut parçasına - kol -
kulp &'İbi .. canp adının da verildiiini gÖ • 

rüyoru:ı. - Derleme Dergisi - I -Z46 -
Bu kelimenin halk diline arapça (cenb) 

kelimesinden geçtiğini sanmak bize (arı) 

nın arapçadan ve (kaş) m faraçadan gel • 
diiine inanmak kadar gülünç olur. 

Araplar bizde (y) ile ba~layıp Kırgız 
ve Kazancada (c) ile söylenen bir çok ke
limelerimizde olduğu ilzre cınak ve canı> 

sözlerimizi de canah, cınh, cunh ve cenb 
cenah, aaaib diye hep yan anlamında tür· 
lil söylenişlerde tasrif etm i şlerdir. Dili -
mi.de el, kol, pençe anlamlarına a:eldi i inl 
öbür yazılarımda gÖsterdiA:im al, kar, kap 
köklerinden ürcmiı kelimeler gibi ortada 
de~işik vokallerle söylenen (c, ç + n, nğ) 
köklerinden de ayniyle d. ve kol anlamı
na bağlı başkaca sayısız kelimeler de dof
muıı:tur. Bunları burada ıayıp dökmeye IU.
zum ıörmiyorum. 

Münakalôt vekôletinde 
nakil ve terfiler 
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Bu saydığım köklerden cenkleımek, 
kavga ve savaıı anlamında kullanılan a.lra -

karıs, karı:s - kabıs, kabıı gibi Altayca - cı 
(nğ) lı . ve Kazenca ci (nğ) it - lilller do 
çıkmıştır ki: yenişmek, cenkleşmek demek.. 
tir. 

Anadoluda kullanılan cinaz da: kavp. 
demek olduğu gibi cınnas da fesatçr, kav
gacı anlamınadır. Halkımızın kullandıfr 

bu ıözlerin yanında bizden çok: uzaklarda 
ya:saya.n Y ak:utların cınts kelimesini de cö
rliyoruz ki: sert, merhametsiz adam do .. 

İ•tanbul Telefon miidürlüiün.de münhal 
70 lira maaıh santraller lmirliline, P.T.T. 
mühendislerinden Ekrem Durdai naklen, 
P.T.T. fen müfettiılerinden 60 lira maaşlı 
Mehmet Ceylin münhal 70 liralık fen mil· 
fettiıliiine terfian tayin edilmiş1erdir. 

Batan yelkenlid•m kurtarılanlar 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Birkaç S"Ün 

evci Silivri açıklarında batan Salvat.or ad
lı Uruıuay yelkenli gemisi yolcularından 

ıimdiye kadar 103 ceset bulundu. Kurta
rılanlara Kızılay yardım etmiştir. Bunla -
t'Jn arasında bir kadın doktor ve bir de ca
zeteci vardır. 

Milli kostümlü balo 
Çocuk Esira:eme Ku r umunurı ı.eı sene 

vermekte olduğu mitli kostümlü balosu bu 
sene Ankarapalaı ıalonlarınd• verilecek
tir. Baloda milli dsnslara büyük bir mevki 
verilmek için icabeden tedbirlere tevessül 
olunmu1tur. Zeybek ve Erzurum danıları 
için muhtelif memleketlerden husu-st he -
yetlerin davet edilt=-ccklerl haber alınmı~ · 

••• 

Şayiaya, ıayiacılığa dair 
Sağa, sola yaymak için 6detenbe

ri şayia toplıyanlardan da, bu tUr
lü şayiaları • kendilerine her işe 
vakıf bir adam hal ve tavrı vereuk -
anlatanlardan da hoşlanmam. Fakat 
ben boş/anayım, hoşlanmayayım, 

bu iki tipe de her tarafta rast geli-
nir. 

Bir çok şeyler gibi, §ayialar da 
iki türlüdür: Zararsızı vardır; za
rarlısı vardır. Şeyiacı/ar da ikiye 
ayrılabilir: Taşıdıkları şayiaların 

zararlı ve yahut zararsız olduğunu 
bilenlerle bilmeyenler ... 

Normal zamanlarda neyse ne ... 
Fakat etrafımızda olup biten hfdl
selerin normalden çok uzak olduğu 
şu sıralarda şayialara ziyadece dik

kat etmek zorundayız. 
Çünkü onüne, geleni, eline geçe

ni kendi maksadı uğrunda kullan -
maktan çekinmiyen zamane propa
gandası şayialardan da istifade •-

diyor. Onun için, kaynağını bilme
diğiniz, nereden geldiğinin farkın
da olmadığınız oyle rivayetler bu
lunabilir ki, bütün iyi kalpliliğini· 
ze rağmen sizi de kötU bir işe aite
der. 

Yani demek istediğim şudur: Or
taya çıkan şayialar, böyle zamanlar
da, zararlının tA kendisi olduğu 

halde, zararsız bir renge boyanır 

ve siz de "şayiacılılı:,, hastalığına 

tutulmuşlardansanız, onu bir yan -
dan bir yana, bir yığın mikrop ta-
şır gibi, taşıyabilirsiniz. 

Çıkan şayianın etrafa kolayca ya-
yılması için duyanlara, ilk önce : 

- Ya? 
- Allah sllah ? 

dedirtmesi ve onda bir başkasına 
anlatmak arzusunu uyandırması lA
zımdır. lşte insanların bu zayıf ta• 

rafından faydalanan şaylacı, bele 
b6yle nmanlarda Uzerini maskele
miş bir intan kaynağı gibidir. Giz
li ve aşilı:Ar her k~tU şeye karşı ted-
bir almamız, yüzde yilz iyi olmı -
yan her şeyin kötil tarafı var mı, 
yok mu diye araştırmamız gereken 
bu devirlerde duyduğumuz her ko-

• ta şayianın 6nce yalan olduğunu 

düşünmek ve ne olursa olsun, onu 
bir yandan bir yana taşımamalı: JA-

zımdır. 

Eğer duyulan şayia devlet ve 

milletin faydasına ise o zaman bu, 
"§ayia" halinde kalmaz, hükiimet 

ve devlet tarafından gazetelere ve
ya halka bildirilir. 

Eğer öyle bir hidise olmuş da 

bildirilmemiıse, o zııman, bunun 

yayılmasında memlekete zarar ge
leceği düşünülmüş, demektir. 

Hiç olmazsa uydurulan yalan, sa
dece, yalan uydurmak ihtiyacım tat
min etmek için değil de suyu bu
landırmak ve devletin, hUkümetin, 
veya milletin manzarasını yanlış 

göstermek için uydurulmuştur. 
Ne yönden bakarsanız bakınız, şa

yia kötü bir şeydir. Bir yandan bir 
yana götürülmesi de, duyunca ina· 
nılması da, şayialar üzerine miits
Iea yürütülmesi. kanaat değiştiril -
mesi de kötü ve zararlıdır. 

"Sözün gümüş, silkDtun altın,. ol
ması her zaman doğru o/masa bile 
şayia taşırken ziyadesiyle dolru • 
dur. 
Farkında olmadan neden kötülük 

etmeli ? 
Dikkat edelim ki "şayia' bazı de

fa kendisine - beşinci kol gibi - be
şinci ağız diyebileceğimiz derecede 
zararlı olur. 

TJ. 

mektir. 

(1) Divan !la.bibi de iki dil ara:Jındakl 
bu uyıunluta iıaret etmiş ve Arapçada 
(ary) bal. Türkçe (arı) (ia bal yapanlar 
demiş; fakat bunun araplardan bize geçti
lini söylemedili gibi arı olmadan balza 
bulunmıyacalına da gizli bir ışarette bu
lunmuştur. 

Arapçaya (arı) yalnız bu anlamla gir
memiştir. Halis. öz, kusurdan hali anlam
larında a.ri ver arık gibi zayıf anlamdaki 
arık sözümüz de gene arık diye aynı an
lamda bu dile girmiştir. - Alırab-Ul-m~ 

vuid -. 

(Z) Çincede Çang J: avuç. yumruk, çi ... 
yang: mızrak demektir - Acaryan'ın E
timoloji sözlüğü. -

Parti müfettişi Adana' da 
Adana, (Hususi) - Seyhan ve !çel 

bölgeleri Parti müfettişliğine tayin 
edilen Hasan Menemenci (Mardin) 
Adanaya gelmiş ve vazife•ine başla
mıgtır. 
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Duş yerine kırbaç. 
Geçen gün " çekirdelui.z üzüm ı meıhur hekimi Aydmlı Tralles, es

&'lDi ,, ba§hklı yazıda, eski zaman· ki Bağdad'm meıhur hekimi Razi, 
da ağa efendiler.in kITbaç te,ııdrk- bizim büyük Türk hekimi lbni Sina 
Jarmı hatırlattığım, bu yazıları o- da kırbacı uyuşuk kimseleri uyan· 
byan aaym zatlardan bir Baya - dınnak için tedavi vasıtaaı olarak 
nm canını arkmıf, Teranedil imza • kullanmı§lardll'. 
siyle gönderdiği mektubunda ı Temürlenk paditahın yorgun ol-

- Ağaefendiler hiçbir zaman duğu zamanlarda - hekimlerinin 
kızlan döğmemişlerdir, diyor, hem tavsiyesi üzerine - kendisini kır
aiz bilmez miainiz ki bir kadma baçla döğdürdüğü nvayet edilir. 
gülle bile vurulmaz. Bu rivrı.yetin doğru olduğu iyice bi-

Bu muhterem Bayana, Victor linmezse de, onun doğruluğuna ina· 
Hügo'nun ıiirlerini unutmıyacak narak kendilerini kırbaçla döğdü
ve öfke üzerine yazdığı mektubun- ren haylice hükümdarların adı ge
da onlara telmih edecek kadar o- çer ••• 
kumu§ olmasından dolayı ilkin teb- Şu halde saym Bayan Terane
riklerimi sunarım. Ağaefendilerin dil'in canını sık.mı§ olan kırbacın 
kızlan hiçbir zaman döğmedikle - da manası kolayca anlatılır: eski 
rine gelince, bu iddianın doğrulu • zamanda ağa efendilerin ellerinde· 
ğunu Teranedil imzası kafi dere _ ki kll'baç esasen padişahları yor
cede temin eder • • • gun zamanlarında tedavjye yarar-

Fakat ben de, onlann kırbaçla dı, fakat afacan kızlar kırbacı gö
kızları döğerlerdi dediğimi zannet- rünce onunla kendilerine vurulacak 
miyorum,. Kırbaç.la afacan kızlan zannederek korkarlar ve uslanır
korkuturlardı, diye yazdığow ha • lardı, demek olur. Yoksa bir kadı
hrlıyonun. Kırbacı göatererek kor- na gülle bile vurulamıyacağı §Üp· 
kutmak ve onunla vormak batka hesizdir ... 
hapa ıeylerdir. Şimdiki modern evlerde, apart-

manlardaki cicili bicili banyoların 
Kırbacm tarihte iki türlü mi. • üzerinde duş cihazlarına alıştığımız 

nası olmuıtur : biri ceza vasıtası, içıin kırbaçla tedavi usulü bu za· 
öteki de tedavi vaaıtası olmak. Kır- manda bize pek tuhaf gelir. Fakat 
baçla tedavi itine, ıüphesiz, güler· bunlarm icadından önceki za.man
ainiz ama bu, tarihi bir hakikattır. lann yokauzluğu dÜfünülünce he-

Bu usulu"n ne Takit •e nerede k' 1 · h' d d d' un enn - ze ır en eva ver ık-
lcat edildiği bilinınezae de mi za. leri gibi - kırbaçtan da ıifa bek
manm en büyük hekimi, lpokrat ve lediklerinden dolayı onları ayıpla
Calinos kırbaçla tedaviyi pek be- mamalıdır. 
ğenmiıler ve kitaplarmda sena et- Bu zamanda uyuıuklan uyandır
mi§lerdir. O büyÜk hekimlerin kır- mak, zayıfları aemirtmek için kır
baca teveccüh göstermeleri, tabii, baç.tan ba~a türlü vasıtalar oldu
hastalarını incitmek için, kırbacm ğundan kırbacı o i§lerde kullan
faydasını gönnüı olmalarmdandır. mak kimsenin hatırına gelmez. Fa-

Kn~bacm fay dası adeta ıimdiki kat zayıflık modasına uyarak vü
duı gibi lC$İr etmesinden ileri ge - cutlarmı incele§tinnek istiyen tom
lir. Kırbaçla vurulan yer iptida kı· bul genç kızlar için bir kırbaç sak
zarır, fazla ısınır, kabanr, elbette, lamak münasip olur zannediyorum: 
az çok acır da, fakat bunlarm hep- CaJinos hekim gibi, onları zayıf
ai aelllpati ai.nirlerini tenbih eder, latmak için değil, yemek yemeyip 
küçük kan damarlan ilkin aıkııır, zayıf dü§erlerse yeniden semirtmek 
biraz sonra geniıler, kan vücut için için... G. A. 
de daha iyi döner, vücut daha iyi 
beslenir. Bundan dolayıdır ki lpok-
rat hekim kırbacı zayıf klııueleri 
aemirtmek için tesirli bir tedavi va

Evlenme 
aıtası olarak tavaiye etmitti. Fakat Ankara'da mukim alman tebaasından 
Calinoa hekim - galiba fİflJlanlara Friedricıb Gro&1 Röll'iln Ziirich'te mukim 
kırbaçla vurmak daha keyifli bir İ9Viçre tebaasından Bayan Monika Egli 
iş olduğundan- krrbacı hem zayıf- lle evlenmek niyetinde oldukları ilin olu
ları semirtmek, hem de tif.1Danları nur. 
zayıflatmak için tavsiye ebnİ§tİr. 
Şimdi anladığmuza göre, onun da 
hakkı vardı, çünkü kan vücudun 
içinde iyi dönün~ zayıf aemirir, 
ıipnan zayıflar. 

Ankara, 121İlkklnun/1940. 
Almanya Büyillı: Elçisi namına 

Dr. Böckinr 

O büyük hekimlerden aonra ge· 
len meıhur hekimlerin de hepai 
kırbaca tedavi vaaıtaaı olarak rağ· 
bet göatermiılerdir. Ağustos ayına 
adını bırakm.ıı olan Roma impara
torunun hekimi Mu.sa, imparatorun 
aiyatik aancılarmı ona kırbaç ata-
rak &'eçlrmiıtJ. Eak.i latanbul'un 

İf9İI 
Her makine, her tezgah ar

kaarnda çalı§an i.ktısat cephe
ainin Mehmetçiğidir. 

Uhual Ekonomi ve Arttınna 
Kurumu 
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§ Bir muhasebeci aranıyor 
--------------

Konya Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimize, tirketler muamel~tı hesabiyesine bihakkın vakıf, bir 

muhasebeci alınacaktır. Taliplerin istedikleri ücreti bildiren talep
name ve evrakı müsbiteleriyle birlikte §irket müdüriyetine müra • 
caatları. 4993 

---------
-----
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- Dokundurtına 1 
_ Bütün hayatımda bir rahibe gibi yaşıyacak deği-

llm ya. Sonra bacaklarımı da pek beğenmiyorum. Tey
zemin bacakları ne güzel ... Baktıkça gıpta ediyorum. 

Slovakya'da bir komplo 
meydana çıkarıldı biçok 

tevkifler yapıldı 
Bratlılava; 14. La. - (D. N. B.) ajansı 

bildiriyor : 
Slovakya climhurlyetlnln menfaat n 

mevcudiyeti aleyhine mllteveccih ıayrlka
nunt bir teşelı:klil meydana çıkarılmıştır. 
Bunun netiee11lnde yeniden bir takım tev· 
ldfat yapılmııtır. Bunların enoriıl daha 
Çekoslovakya hilkümetl samanında ıol ce
nah radikal partisine mensup olarak tanın
mrt kimselerdir. 

Şirketimizin müessisi Bay Alfred 
Paluka'nın 14-12-1940 sabahı kısa bir 
hastalığı müteakip vefat etmiş oldu • 
ğunu derin teessürlerimizle bildiri -
riz. 
Doğruluğu ve iyiliği ile herkesin 

sevgi ve saygısını kazanmış olan mu
maileyhin ufuliyle bizler çok kıy -
metli bir şef, aziz bir dost ve arkadaş 
kaybettik. 

Cenaze merasimi 115 birlncikllnun 
pazartesi günü saat 16 da Feriköyiln
de katolik mezarlığı kilisesinde icra 
edilecektir. 

ALFRED PALUKA 
ve Şerikleri 

Şirketimizin müessisi ve 22 sene • 
denberi idare riyasetinde bulunan Bay 
Alfred Paluka'nın 14/12/1940 sabahı 
kısa bir hastalığı müteakip vefat et -
miş olduğunu derin teessürlerimizle 
bildiririz. 
Doğruluğu ve iyiliği ile herkesin 

hürmet ve muhabbetini kazanmış olan 
mumaileyhin ufuliyle çok kıymetli 

bir şef ve çok aziz bir dost kaybettik. 
Cenaze merasimi 16 birincikanun 

pazartesi günü saat 16 da Feriköyün
de katolik mezarlığı kilisesinde icra 
edilecektir. 

Türk Muadin Şirketi 
İDARE MECLİCt 

SON GÜN 

ULUS Sinemasında 
2 Film birden 

Sevdalf lor cenneti 
Honululu adasının mavi gökleri 

ve yeşil ormanları içinde geçen 
büyük aşk romanı 
Baş Rollerde : 

Danielle Parola - Jean Murat 

Süvariler ıeytanı 
Dix Foran 

Ayrıca: HARP JURNALi 

Seanslar: 14.30 - 17.30 • 21 de 
SEVDALILAR CENNETİ 

16 - ve 19 da 

SUV ARlLER ŞEYTANI 
10 • 12 ucuz matinesinde 

SEVDALILAR CENNETİ 

Telefon : 6294 

( ........................................................................................................ 1 
AiLE Sl~INAKLARI 

Yukardaki resimde de Londra'nm ıimal ku~mındaki mahallelerden 
birinin bir tayyare bombardunanmdan sonraki hali görülmektedir. 
Evler bir enkaz yığını haline gelmiı, &<>kak adeta kaybolmuftur. Res
min alt kısmında da Üzerleri toprakla Örtülü iki aığınak şeçilmektedir. 
Bunlar birkaç gündenberi muhtelif ıekillerini gazetemize koyduğu

muz Anderson tipi aile sığınaklarmdan baıka bir şey değildir .Bu sı
ğınakların yapılışları hakkında da mükemmel bir fikir veren bu resim, 
aile siperlerinin ehemiyeti hakkında da artık başka söze ihtiyaç bıra.k
mamaktadır. 

( __ R A_D_Y_o_) 
TURKtYE 

(Radyo Difüzyon Postalan) 
TURKİYE ANKARA 

Radyosu Radyosu 
- Dalga Uzunluiu -

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Ku./ 20 Kw. T. A. P. 

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

PAZAR : 15 / 12 / 1940 
9.00 Program ve memleket saat ayarı, 

9.03 Ajanı; Haberleri, 
9.18 Müzik : Hafif Program (Pi.), 
9.45/10.00 Ev kadını • Yemek listesi, 

12.30 Program ve "'1emleket saat ayarı, 
12,33 Müzik : Tel ı müşterek 5arkıla.r, 

12.50 Ajans Haberl 
13.05 Müzik : Kadrn Küıne Heyeti • DU. 

ğün tilrki.ılerinden örnekler, 
13.25/14.30 Müzik : Radyo Salon Orkest.o 

rası (Violonist Necip Aşkın idaroıı 
ıinde) : 

18.00 

1- Paolo Tosti : Bir buse iç.in. 
2 - Michiels : Çardaş, No. 2, 
3- Jos. Gung'l : Açık denizde ı--. 

yalar (Valıı), 
4-- Hans Hilnemeyer : Hiçbir za • 
man hayır diyemem 1 
S- Gade : Uvertür, 
6- Dohnanyi : Düğün Valıl, 

18.03 
l 

-----------------------------, 18.50 

7- Puceini : Madame Butterfly, 
Program ve memleket saat ayın, 
Müzik : Radyo Caz Orkestrası (1~ 
rahim Özgür idaresinde ) 
Müzik : Saz eserleri ve muhtelif 
ııarkılar, 

lord Dunsany 

dün ikinci 

konferansını verdi 
DÜN MAARiF KOLLEJ1N1 
DE ZlY ARET EDEN LORD 
DUNSANY 1NT1BALARINI 

ANLATIYOR 
İki gUndenbert şehrimizde bulunan ve 

ilk konferansının cuma gUnU Dil ve Tarlh
Coğrnfya FnkUlteslndc ve mUztk öğret

men okulunda veren tanınmış lngillz edip
lerinden ve Atına Unlversltcsl lnglllz ede
biyatı protesörll Lord Dunııany dUn öğle· 
den evel retlkaslyle birlikte Türk :Maarif 
Cemiyeti kollejlnl ziyaret etmiştir. Lord 
Dunsany kollejde :ıınılları gezmiş, öğret -
menler ve talebelerle konuşmuo. blllıaıısa 

o saatte lnglllzce matematik ve edebiyat 
dersleri görmekte olan sınıflarda fazla kal-

19.30 

19.45 
20.15 

Memleket ıaat ayarı ve Ajans H*" 
berleri, 
Mti7.1k : Fasıl Heyeti, 
Müzik : Tanınmrş Film parçaları 

(Pi.), 

20.30 Konuşma : ( Ulusal Ekonomi ve 
Arttır~a Kurumu adına, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz 
tarafından ), 

Z0.45 
21.15 
21.30 

Müzik : Seçilmiş şarkı ve türküler, 
Konuşma, 

Müzik : Oda musikisi - Schubertı 

Kentet - Opfüı 163. 
Çalanlar : Gilbert Back, Sedat E
diz, Valter Geıiıardt, David Zirkin. 
Mesut Cemil. 

22.00 Müzik : Meşhur Caz Orkestralan 
(Pi.)' 

22.30 

22.50 

Memleket saat ayarı, Ajans Haber
leri; Ajans Spor $ervisi, ve Ankara 
Sonbahar At Yır:o;ları neticeleri. 
Müzik : Dans m'iı iği (Pi.), 

Bitirilen kaza kongreleri 

mı~tır. Lord Dun•any 

Dün aldığımız telgraflar Muğla, Eski· 
şehir ve Antalya merkez kaza kongreleri
nin toplandığını ve bu tplantılarda başa • 
rılan işler ve izhar eılilen temenniler üı:e
rincle ve samimi bir hava içinde görüşmo
ler yapıldığını ve mıntaka parti müfettiır 
teri tarafın.dan partinin gayelerini tebarüz 
ettiren konferanslar verilıni~ olduğunu 

bildirmekte idi. Bu kongrelere iştirak e
denler mesailerine başlarken ve bitirirler· 
ken büyiiklerimize karıı duyduktan saygı 
ve sevri duygularını bir defa daha teyit 
eylemi:;lerdir. 

• ti yordum. Şimdi bunu yakından görerek, Lord D n"611V ö \~d 110nra BQA\. 15 t.e l 
de Halkevlnde lngll\z dramı mevzuu ıe- öğretmenlerle ve çocuklarla konuşarak 
rinde enteresan bir konferans vermiş ve 1 bu ıntıbaı takdir etmiş oluyonım. Türk 
tl\rkçeye çevrilen bu konferans sanat ve mekteplerindekl tnglllzce dersini, earsıl -
edebiyat müntesipleri ve birçok gUzldcler maz Ttırk - İngiliz dostluğunun ııempatik 
tarafından alaka ile takip olunmuştur. bir tezahUrU telAkkl ediyor ve bu yüzden 

Lord Dunsany'in intibaları 
Sayın lnglllz edibi dUn kollejde kendi

sini ziyaret eden bir muha.rTlrlmlze mem
leketimiz ve ziyaret etmekte bulunduğU 

müessese hakkındaki intibalarını 111 cüm
lelerle 1tade etmiştir: 

"EvelA size, §imdi yakından gl:lrerk cid
den takdir etmeğe fırsat bulduğum kollej 
hakkındaki lntıbalarımı söyliyeylm. Umu
miyetle mektepte gl:lrdllğUm, bilhassa ıı -
nıtıarda yakından şahit olduğnm intizam 
ve mükemmeliyetten çok memnun kaldım. 
TUrk tedrfsnt sistemi pek mllkemmeldlr. 
Lisan dersleri de beni çok memnun bırnk -
mııtır. TUrk mekteplerinde lnglllzce dili
ne ehemlyet verildiğini uzaktan da duyu-

ayrıc11. iftihar duyuyonım. 
Hlllll.sa olarak size ıunu söyllyeblllrlm 

ki TUrklye'ye ay11.k bastığım dakikadan 
itibaren her tarafta beni ltarşılamakta o· 
lan sıcak dostluk havıı.eı beni cidden mea
nır etmektedir.,, Yugoslavya ayan reisi öldii 

Belgrau, 14 a.a. - Ayin reisi ve Maa • 
B. Musolini Amiral Kavagnasi'yi rif Nazırı Koroşets bu sabah !laat 7 de kalb 

kabul etti sektesinden ansızın ölmüııtlir. 

Roma, 14 a.a. - B. Musolini, geçenlerde Ilgaz' da kaymakam konag"ı 
bahriye rene! kurmay reisliğinden istifa 
eden Amiral Cavagnari'yi kabul etmi$tir. Çankırı, (Hususi) - Ilgazda yapıl-

Stefani ajansı, amiralın vazifeten Mu • makta olan kaymakam konağının ill4 
aolini'yi ziyaret et mi o olduğunu tasrih ey- şası ikmal edilmiştir. Ufak tefek nok· 
!emektedir. ' sanları da bitmek üzeredir. 

reket etmiye utanmıyor musun ? 
Vili'nin canı sıkıldı. Sesine mühim davalar peşinden 

koşan bir adam ahengi vererek : 
- Anneciğim, beyhude yere kendini üzme, dedi. 

Taşrada idim. Nizamı iade etmek için çalışıyorum. 
- Ne nizamı ? 
- Taşrada kıyamet kadar ihtilalci var. Onları te • 

mizliyoruz. 
- Böyle şeylerle ne diye meşgul o'ı.ıyorsun ? 
- Cemiyete hizmet etmek bepımizin boynunun 

- Yavrum, sen daha çocuksun. Henüz vücudün in -
kişaf halindedir. Daha serpilecek ve güzelleşeceksin. 
Hem, bir insanın harici güzelliğine bu derece kıymet 
vermesi katiyen doğru değildir. Vücut ve yüz güzelli

ği gelip geçicidir. İnsan gözUnü a~~P .. ka~ay.~~~.a~a 
kadar güzelliğinin solduğunu, vücudunun çoktugunil, 
bir kelime ile ihtiyarladığını esefle görür. Binaenaleyh 
hayatta yalnız gUzeUiklerine güvenenler, günUn bi • 
rinde çok acı bir hayal sükutuna uğramıya mahkum · 
durlar. Sonra, sana kaç defa söyledim. Aşk:ı bu kadar 
ehemiyet verme. Evcıa hayatını kurtar. Sıra aşka ge
lince; sen sev, fakat seni sevmelerini bekleme. Bunu 
beklersen aldanırsın, yüreğin yanar. Erkekler, hiç 
bir zaman biç bir kadına böyle senin gibi tenkit edici 
bir gözl bakmazlar ... Onlar, kadını daima bir dişi 
diye görürler. Sahi aklıma geldi. Yakında Palotoi ile 

Yazan : MIHALY FOLDJ Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORUMKUNEY -166-
borcudur. 

- Üniversitedeki imtihanları kim verecek? Niçin 

görüştün mü ? 
- Bugünler de aramız pek iyi değil • 

- Neden ? 
- Kendisinin daima benim tarafımdan aranılması-

nl istiyor. Öyle bir vaziyet alıyor ki; güya ben ona 
ç:lgınca aşıkmışım da, o, lUtfen buna tahammül edl • 
yormuı. Ben, artık ihtiyar bir adamım. genç kızların 
peşinden koşamam diyor. Evet, kendisi otuz altı ya • 
ıında ama, hakikt aşkta yaşın bir kıymeti yoktur. 

- Edit, bunları nereden ve ne zaman öğrendin ? 

- Bunda hayret edilecek ne var ? 

- Seni böyle dinlerken, bütün vücudumun titredi • 
ğini hissediyorum. Sana bunları mektep mi öğretti? 
Yoksa kitaplarda mı okudun? Evde böyle şeyleri duy
madın. Kan beynime çıkıyor. Neredeyse düşüp bayıla· 
cağı:i-ı. Yavrum, kızım, sen bu yaşta böyle ıeylerden 
bahsedersen, sonra senin halin ne olacak ? 

!!!dit, coıkun bir kahkaha atarak, IL!lneıinl kucakla
ch ı 

- Hiç merak etme anneciğim. Bu meseleve artık 
kapanmış nazariyle bakabilirsin. 

- Hangi meseleye ? 
- Canım, şu Palotoi meselesine. Ben, onun peşin • 

den koşacak değilim ya. 
- Bir genç kıza, bir erkeğin peşinden koşmak zaten 

yakışmaz. 

- Aşkda daima biri kovalar, diğeri kaçar. Bu değiş
mez bir kaidedir. 

- Edit 1 
- Anneciğim, rica ederim öyle basit kadınlar gibi 

her ıeye hayret etme. 

- Fakat Edit, ıen aklını mı kaçırdın ? 
- Anneciğim, vaziyeti olduğu gibi kabul etmek 11· 

zımdır. Kızının, netice itibariyle bir kadın ve oğulla
rının da erkek olduklarını hiç bir uman unutmama • 
lııın. Her halde bizler de gökten nnbille inmedik. 
Binaenaleyh, çocuklarının da atkı anlamış olmalarıruı 
şaşmanı cidden garip görilyorum. Belki, oğullarının 
birer aşıkları olduğuna da üzülüyorsundur ? 

Gizella, ellerini birbirine vurdu : 
- Vili ile !van'ın sevgilileri mi var ? 
- Tabii. Vili, bir mürebbiye ile İvan da bir kutu 

fabrikatörünün karısiyle sevişiyor. 
- Aman yarabbim, aman yarebbim ... 
- Ya Vili'yl, İvan'a çattığı zaman bir dinlesen. İki 

kardeş, birbirlerinin metreslerini tenkit ediyorlar ve 
bu mUnakaplan ekseriya kaveaya kadu varıyor .. 

- Edit, bunları dinlemiye bile tahammül edemiyo
rum 1 

- Anneciğim, gene mi coştun ? 
- Bu kadar açık, bu kadar serbest nasıl konuşabi • 

liyorsun ? 
- Bugün herkes böyle konuşuyor 1 Bizim muhiti -

mize uymamızı niçin fena görüyorsun? Ben İvan'a 
hak veriyorum. Onun sevgilisi hiç olmazsa kibar bir 
kadın. Halbuki; J osefin ... 

- Josefin de kim oluyor ? 
- Mürebbiye. Vili'nin aşıkı. Bir defa gördüm. İhti-

yar, kamnem bir kadın. 
Bulduğu bu tabir fevkaHide hoşuna gitti. Kahkaha

larla gillmlye başladı. Gizella, kızının hareket ve söz
lerine fena halde sinirlenmekle beraber daha dyade 
oğulları hakkında öğrendiklerine llzUIUyordu. Demek 
onun güzel ve masum yavruları, kirli yataklardan, ar
tık kadınların koyunlarından kalkıp, bitkin ve yorgun 
bir halde temiz aile yuvalarına dönüyorlardı ? 
Keşke evlerine gelselerdi. Evlerine de doğru dürüst 

uğradıkları yoktu 1 
Ekseri geceler, gözlerini kırpmadan sabahlara ka -

dar onları beklediği ol1:1yordu. ~-ido: Vili, bir defa tam 
üç gün ortalıktan kayboldu. Ü çilncı! günü. eve döndü
ğü zaman Gizella onu sıkı bir sorguya çekti. O~lan 

annesinin suallerine baştan savma cevaplar verdi. Bu· 
nun Uzerlne Gizella, öfkeyle bağırdı : 

- Beni meraktan çıldırtacak mısın? 1 Bu tarzda ~ 

derslerinle meşgul olmuyorsun ? 

- Elbet onun da bir sırası gelecektir. 

- Ne zaman, oğlum, ne zaman ? 

- Ne zaman mı? Bir kere şu işlerimizi bitirelim. 
Memleketi nizam ve sükuna kavuşturalım, ondan son
ra oturup çalışırız. Sıralar, kitaplar her halde kaç -
mazlar. 

Gizella, endişe ile ellerini uğusturdu 

- Oğlum, sevgili yavrum, bütün bu söylediklerin 
güzel, fakat ben ... müthiş korkuyorum 1 

- Neden korkuyorsun? Gerçi düşmanlarımız pek 
fazla ama, bana hiç bir şey olmaz. Bundan yana emin 
ol 1 

- Fakat, bu dUJrna.nlarla mücadele etmek ıenin va
zifen mi? Evcla kendi vaziyetimizi, kendi hayahmı • 
zı normal bir hale koyalım ... Ondan aonra ha§kaları i
çin mücadeleye kalkalım ... Ekmek paramızı kim kaza
nacak? Evimizin kirasını neyle vereceğiz? Bir zaman. 
lar baban da böyle konuşuyor ve böyle hareket edi -
yordu. Bak sonu ne oldu ? 

Vili, kaşlarını çattı. Sert bir sesle söyledi 
- Babam hata etti. 
- Senin de hata etmediğin ne maliım ? 
- Bundan eminim 1 
- Bu emniyet nereden geliyor ? 
- Bizim davamı.1 mukaddes ve temizdir. 

-Sonu var-
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rinden mürekkep kuvetll fllolar 12/18 kA- ı 
nunuevel geceal Sheffield'de bulunan ağır 
sanayi müesııeselerlne büyllk bir muvaff&
klyetle hücum etmlılerd!r. HUcum güzel 

BATI ÇÖLÜNDE 
mlıtlr. Bizi tamamen gafil avladmız. • 

Nibeivva'da harekltın puartesi ıabahı 

ne suretle baıladığını anlatan ltalyan al-
bayı ıunlan ıöylemi,tır : 

Tasarruf ve yerlimah haftası dolayısiyle 

Manş üzerinde cereyan 
eden hava muharebeleri 

bir hava ve yukarından aıa.tı iyi rüyet 
ııartıarı altında yapılmııtır. Bu ıuretıe ta,. 

yin edilen hedefler katıyetle teghts ve atı
lan bombaların hedefe isabet ettlg1 mUıa.
hede edilmiştir. Şehrin oimall ııarkl ve 
merkezinde bulunan çelik fabrikalariyle, 
sair eııliha imAllne mahsus tesisatta ve u
kerı bakımdan ehemiyetl hatz hedeflerde 
müteaddit yangınlar çıktığı ve lnfi!Aklar 
vuku bulduğu görUlmil§tUr. 

İngilizler 
İtalya~ların 
peşlerinde ! 

" Fecirden az eve! ~ilizler ateş açtı - M • f v k • ı • • d d 
~·;;~y;:n:::::11i:.a~~uö~~11e~lı:!r::: 00 rı e 1 1 m iZ ra yo O 
lannda İngiliz tanklarının ~riiltliıünU itlt 1 b k 
mfıılerdir. Nibeivva dilşer düşmez ingiliz g u• • ze ,· r on u s m a ya p t 1 

Londra; 14. a.L - Hava nezaretinin ia
tlhbarat servisi bildiriyor : 

kuvetleri tekrar toplanarak, ıimalde Ni - . _, 
beivva ile Siydi - Barrani arasında bulu -
nan Tommar kelelerine hücum ettiler. Bu 1 (Başı 1. incı sayfada) İngiliz hava kuvetlerine mensup Spitfire ğll onle.rı harap e'tm k, hattA muhafaza 

etmekle kalmayıp artmalanna, çoğalma
larına, ilerlemelerine gayret vermektir. 
Tabiat gihl cemiyet d , uuıarruf edilmlt 

tayyarelerinden mürekkep bir filotilla için-
Sheffield'ln sanayi mahallesinde yapı -

lan bu tahribatla ingiliz harp imAl!tı s11. -
nayiine bllhıuısa ağır darbe indlrllmek 
müyesser olmuştur. 

(Başı 1. inci ıaylada) 
kaleler de ilk ~nlin nihayetinde işgal edil- vticutıarının Ustflnde o bez ve kumaşların 

de bulunan bir hür fransız pilotu, Fransa miş bulundu. Ondan ıonra İngiliz lı:uvet -
)eri için Siydi _ Barrani üzerine yürümek 
üzere tahşidatlarını yapmak imkanı basıl 

oldu. Bu mühim harekat esnasında Nibe -

yapıldığı vatan parçalarını küçük varlık
larına sarılmış yurt hartalan gibi hisse

ıahilleri üzerinde alman avcı tayyareleriy- resmi tebliğe göre eılrlerin adedi 26 bini 
geçmiştir. Halledilmesi icap eden meıele
lerden biri de bu esirlerin nakli ve iaşesi
dir. Esirlerin bUyUk bir kısmı civar liman
lara nakledilmek suretiyle donanma bu 
meselenın halline yardım etmektedir. 

derler. Yedikleri üzümlerin bağlarını, in- kuvetlerın tesırt) le vaı lığını istikbale u -
cir ve fındıkların ağaçlıklarını, koyunla - zatabilir. Bu anlayışla taşarru!, genif ve le muharebeye tutuşmuştur. İki Messersch-

midt'in hücumuna maruz kalan pilot üstün 13 kfı.nunuevelde gayri mUsalt hava şart
ları sebebiyle hava kuvetleri faaliyeti mu
harebe keşiflerine inhisar etmiştir. 

rın, kuzuların, danaların yayıldıkları ot
lakları, balıklann kulaç attıklıu1 denizle
ri, oltulundaki sınıflar \ e evlerindeltl oda
lar glhl sarahatle, vuzuhla tanırlar. Bıı ha
yat bilgisi, ittiharla ıı5yllyebllirlz ki CUrn
hurlyet maarifinin Tilrk çocuklarımı. ka -
zandırdığı kUltUr nimetleridir. 

milessir bır insanı hareket olarak gorUır 
vaziyete geçmiş ve düşman tayyareleri mu
harebeyi terkederek fransız topraklarına 

doğru kaçmağa başlamışlardır. Bunların 

birisinden kesif siyah dumanlar çıkmakta 
idi. 

Bir alman denizaltıın son seferinde ce
man 40.900 tonill\toluk vapur batırmıştır. 
Bu denizaltı tarafından kazanılan muvaf -
faklyetlerin bir kısmı evelki tebliğlerde 

Cepheden gelen yaralılar ltalyanların 

arzu ile harbetmediklerl ve bir an evel 
harbi bitirmek istedikleri hakkında Kahi
re'de hflklm olan hissiyatı teyit ediyorlar. 

ivva'nın 10 mil garbın.da bulunan ve İngiliz 
zırhlı kuvetleriyle muhas' a edilmi$ bu
lunan Safai İtalyan karargahına taarruz e
dilmemiştir. İngiliz kuvayı külliyesi bu 
mevzii geçerek Siydi - Barranl, Bugbııg is
tikametinde yürümelerine devam etmişler
dir. Çarşamba gıinü İtalyanlar Safai'yi ter
ketmeğe karar verdiler ve yıizlerce moto
rize vesait ile kıtaat süratle geriye doğru 

mcktedir. 
Bir glln fstanbul'da gezerken kUçUk ve 

güzel bır en.minin te :ıdüfen ismini öğreır 
mi~tim: "Sanki Yedim Camisi.,. Bunu yap.. 
tıran zat dehşetli cimri imi§. Canının çek
tlğı bir §eyi gurdüğti vakit, o ııeye bakıp 
"sanki yedim,, der ve onu almak için saz-. 
fedecğı parayı bir cebind n çıknnp öbürü
ne koymak suretiyle ı;aklnrnıış. O ko.dq 
ki p 0 ynlri bir kavanoza koyar, €kmeğ! U..
tünden sürme~ıe kendini katıklanmış 11& -

yarmış. Bu yllzde yüz mahrum hayatııa 

İngiliz filotillası devriye uçuşu yapar -
bildirtımlştlr. 

ken sahili aşmakta olan 30 kadar Messer-
Evelce de bildlrildlti veçhlle ufak bir 

chmidt tayyaresi görmüş ve 4 düşman tay-
df'nizaltı ceman 5800 toni!Atoluk 3 dUg -

yaresi duşurmüştür. Diğer tayyarelerden 
de zayi olan veya hasara uğrıyan bulun- man vapuru batırmı~tır. 
duğu zannedilmektedir. Bir Messerchmidt- DUn gece muhtelif lngillz tayyareleri 

Kahireye gelen yaralılar 
Kahire, 14 a.a. - Cepheden italyan ya

ralılarını taşıyan ilk tren dün gece Kahire
ye gelmiştir. hareket ettiler. Bu kıtaat 63 üncü anava-

Milli Şefimizin. senelerdenberl sözleri 
ve h:ı.reketlerlyle telkin etmlye ve tahıı.k

kuk ettirmiye ralı§tığı ııu hakikati burada 
tekrar etmek, Maarı! Vekiliniz sıfatlyle 

benlm içın hem zevk ve hem bir vazifedir: 

in havada infil.tk ettiği ve bir diğerinin de şimali ve garbi Almanyada iki yer üzerine 
Manş denizine düştüğü görülmüştür. Meı- bombalar atarak evlerde ehemiyetsız hıı

lrilr tayyarenin düştüğü başka bir düşman sar vukuuna sebep olmuşlardır. 8 kişi ha
tayyaresi dilşilrmüş olan bir pilot tarafın- fif Y.aralanmıştır. 

Ekserisi ağır olan bu yaralıların hasta
nelere götürülmesine yardım etmek üzere 
hasta bakıcıları ve gönlillüler istasyonda 
bekliyordu. Aynı trende bulunan bir mik· 
dar İngi liz yaralısı da hastanelere kaldı
rılmıştır. Bütün yaralıların süratl" nakli 
için icap edf'n tedblrlf'r alınmıştı . Öyle ki 
trenin muvasalatındıuı birkaç dakika son
ra son hastane arabası da istasyondan ay -

an fırkasiyle bir mikdar siyah gömlek cü- millet hsyntı içinde milıt ııuura dayanan 
zütamlarından müteşekkil bulunuyordu. Bu bilgi uyanışı olmadıkça, devlet ve fert ta
kol çarşamba günü bütün gün, ingilız bom- rafından alınacak her tUrlU ilerleme tcd -
bardıman ve avcı tayyarelerin in mütemadi birleri, geçici ve göçUcUdilr. Ne kadar doğ
izaç hücumları arasında <Juratle Sollum'a ru ! Dış gayesi sırf menfaat gibi görlınen 
doğru ilerlemesine devam etmiştir. .. tlc9.r t saha.~ınrla, kend sinde bu ııuur u-

sonunda ctunl gihl insani bir gaye ile yap.. 
tırılacak bir bina vücuda getlmıla olma 
sına rağmen, Alllihın, kendisine emanet 
ettiği binaların en kıymetlisi olan vücu -
dunu hıı.rap etmlıı Biz truıarrufu bu ''sanki 
Yedim,. cllmisinln b!nlsl gıbl anlamama 
lıyız. Marifet, lnsanın bütün kudretlerini 

dan teyit edilmiştir. 

İngiltere üzerinde dün mahdut 

bir hava f aaliyefi oldu 

ltalyan resmi tebliği 
Roma; 14. a.a. - İtalyan orduları umu

mi karargahının 189 numaralı tebliği : 

Bingazi hududunda Sollum ile Siydi-Bar 

Bir ingiliz subayı, Royter ajansı muha _ 1 yanmış bir yurttaş, tasavvur edilebilir mi 

b
. · b tt b 1 t . ki, !rinde bulunduğu cemiyet ve halkın 
ırıne şu eyana a u unmuş ur . . ., V 

u • • • 'd .. . d'l zararınıı bir alışveriş yapabılsln. atan - seferber e,lerck kazancını çalışıp arttır-
rılmıştır. Safaı ve Nıbeıvva a ıgtınam e 1 en sever bir tUccnrın hakiki kG.n, yalnız ken- ması; yemede, içmede, giymede kendlsintıı 

Rakam 30 bine yükseliyor harp malzemesi muazzam mikdardadır. Ni- diııinin değil, beraberinde bıltün milletin ve yakınlarının adam gibi yaşaması ve bu 
Kahire, 14 a.a. - (Royter): Cephe- beivva'da birçok katır, evrak dolu iki kam- kazandığıdır. İhtlkOiı bir ihanet sa:.,yor- kazanmanın içinden bir kısımın a.yıra.rak 

den gelen son haberlere göre ingili'! yon, daha başkaca kamyonlar, toplar ve ye- sak, muhtekirin, yurttaşı yalnız kendi kfl- yarına hazırlık olma!{ üzere tasarruf yap.. 
ileri kıtalariyle italyan kara gömlekli ni tanklar ele geçirilmiştir. İtalyanlar ay- rını dlişilnerek soymuş olmasındadır. Biz masıdır. 

Londra; 14. a.a. - Hava nezaretinin teb- ranl arasındaki mıntakada ve cenubuşarki-

liil : deki hali mıntakada büyük bir kahraman -
Bu rece dUşman tayyareleri, İngiltere kıtaat arasında çok şiddetli muharebe- rıca kendi doktorlarının nezareti altında hırsızlığı. sade maymuncukla kasa açan 1 Her ııey gibi tasarruf da önce iradeyi 

!er olmaktadır. İtalyan tar mevzilerini yaralıları da terketmişlerdir. Bu yaralılar !arın hareketinde değil, nisbetslz kAr te - zorlıyarak başlıyacaktır. Nitekim bizde 
tahkim etmiye gayret sarf etmekte şimdi bir İngiliz doktorunun yardımiyle mln etmek için vatandaşın kesesinden de böyle oldu. Fakat gene her fey gibi ı -

lserlnde as faaliyette bulunmuşlardır. Do
lu ıahlll tberlndeki birkaç noktada bir 

lıklarla çarpışan kıtalarımızla düşmanın 

motörlü kolları arasında muharebe büyük 
bir •iddetle devam etmiştir. Avcı ve bom- fazla para çekenlerde de buluyoruz. tstıyo- rade ne, kendimizi zorlamakla b&§lıyaa 

ve boş yere mukabil taarruz teşeb - tedavi edilmektedir. milro.ar hasar vulı:ubulmuş ve birkaç kişi bardıman filolarımız kum yağmuruna rağ- ruz ki kanun. vicdan karanlığında yapılan bu hareket, on yıldanberi a.rtık milli ltl -
~aralanmıştır. 

26.000 esir 
Kahire, 14 a.a. - Yakınııark ingiliz u

ınurn.I kararg(lhının tebliği: Garp çölünde 
flerf kuvetlerimiz, kendi hezimetinin sert 
ıeyrlni haflfletmeı:ı-e çalıııan düşmanı ge -
riye itmekte devam ediyor. Çok geniş olan 
harp sahasının temizlenmesi ameliyatı de· 
vam etmekte ve esirlerin adedi gltttkçe 
artmaktadır. Top, tank ve her nevi pek 
mühim harp malzemesinden başka §imdi
ye kadar elimize geçen esirlerin adedi 26 
bini tecavUa etmektedir. 

Sudan cephesinde dU,manı fıuııla.sız tA· 
etz harekO.tına devam ediyoruz. 

Afrika harbinde İngiliz 
tayyarelerinin faaliyeti 

Kahire. 14 a.a. - Orta şark ingiliz ha
on lı:uvetleri umum! karargihmın tebliği: 
Son 24 saat zarfında İngiliz bombardıman 
'Ve avcı tayyareleri lngıliz ordusunun prp 
çölilndc yapmakta olduğu mesut neticeli 
harek!ta durmadan yardım etmi~lerdir. 

Düııman tayyare meydanlan, petrol de
po vcı ihtiyatları, motör!U nakliye kollan 
Te kıtaatı bombardıman edilmiş mitral -
)'Öz ateşine tutulmuştur. 

Cumartesi recesl Derne'ye şiddetli bir 
hilcum yapılmrş kışlalar radyo İ5tasyonu 
·ye salr asker? binalara yilksek inıfil!klı 

tonlarca bomba atılmıştır. Şiddetli yan -
~nlar çrknuş ve süratle yayılmıştır. 

Bardiya'ya tekrar hücum edilmiş, Gub
bi, Gambut, Durna, Tmimi, Bomba'da de
polara tam isabetler kaydedilmiştir. Ga
zala'ya da hücum edilerek yerde bulunan 
"Cr, 42" modelin.de bir tayyare ile 79 ti -
pinde Uç tayyare imha edilmiş ve başka 
tayyareler de kullanrlamıyacak derecede 
tahrlp edilmiştir. 

Tobnık Jle Bardiya arasındaki yolda 
c!iiııman kıtaatı Uzerincıe uçan tekiz mit -
rslyöıtu avcı tayyareleri düşmana ıtır uı
yiat verdirmiııtir. İleri hareketi yapan kr
taatımızı ıetretmlye devam eden tayyare
lerimlı "Cr. 42" tipinde beıı düşman tay
yaresi dilşiitmüşlerdir. Bu suretle bugün 
düşürülen düşman tayyareleri adedi 15 şi 

bulmuştur. 

Gladiator modelindeki tayyarelerimiz. 
den dördü nyi olmuşsa da pilotlardan üçü 
paraşütle atlıyarak kurtulmuşlardır. Dün 
t!Alerine geri gelmedikleri bildirilen iki 
bombardıman tayyaremiz dönmüştür. 

Şarki İtalyan Afrikasında Gura'ya ya
pılan hücumda tayyare meydanına müte -
addit bombalar isabet etmiştir. Bir yan • 
gın bombasının çıkardığı yangın neticesin
de şiddetli infilaklar vukua gelmiştir. 

Diradava'da iaşe istasyonuna hücum e
dilmiş ve atılan bombaların heps.i hedef
lere düşmü5tür. 

Asmara'ya da şiddetli bir hücum yapıl
mışsa da fena hava ııartiarı vukua getiri
len hasarın tesbitine mani olmustur. 

Caproni Maiadaga fabrikalarına da tam 
iubetler kaydedilmiş ve tayyare iniş mey
danı ııiddetle bombardıman edilmiştir. 

Fena hava ~rtları yüzünden Arnavut
lufa hava harekatı yapmak mümkün ola • 
marn ıştır. 

Almanya'ya akınlar 
Londra, 14 a.a. - Hava nezaretinin teb

liği: 

DUn gece müııkül hava ı.ıartıan içinde 
harekG.tta bulunan tayyarelerimiz Kiel de
niz inşaat tezgQhlariyle Bremen'deki fab
rikalara ve diğer hedeflere taarruzlarda 
bulunmuşlardır. 

Hollanda'dakl tayyare meydanlan da 
bombardıman edilmlatlr. 

Sahil müdafaa tayyarelerimiz Bor
deaux'dakl denizaltı gemileri Usııllne taar
nız etmlşl rdir. 

Bütün bu hnrekAtta hiç bir tayyare kay
betmedik 

Alman tebliği 

men fecir vaktinden hava kararıncıya kadar 
faaliyette bulunarak düşman cüzutamlarını 
bombardıman etmişler ve mitralyöz ateşi
ne tutmuşlardır. 

9 ilkkanundanberi hava muharebelerin
de 18 düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

Aynı günden beri tayyarelerimiıden 12 si 
dönmemiştir. 

Şarki Afrika'da keşif kollarımız Sudan 
hududunda büyük bir faaliyet göstermiş
ler ve tayyarelerin yardımiyle düşmanın 

motörlü kuvetlerine zayiat verdirmişler -
dir. • 

Arnavutluk cephesinde kayda değer hiç 
bir hldiıe cereyan etmemi17tir. Mevzii ma
hiyette ufak cüziltamlar geri püskürtül -
mUııtUr. 

••• 
Roma, 14 a.a.. - 190 numaralı tebliğ : 

Trabluıgarp hudut mmtakasında diln blitiln 
gUn muharebe devam etmiştir. Kıtaatımız 
tarafından öğleden ıonra yapılan mukabil 
taarruzlar dü~man tazyikını hafifletmiştir. 
Tayyare filolarımız fasılasız muharebe 
meydanı üzerinde uçmuıhırdır. 

Avcı tayyarelerimiz cereyan eden bir 
hava muharebesinde Gloıter tipinde 6 düş
man tayyaresi düşürmüşlerdir. Bunların 

içindeki mürettebatın bazılarının ölü veya 
yaralı olduğu anlaşılmıştır. 

Şarki Afrika'da Sudan hududunda keşif 
ve topçu faaliyeti ol:nuştur. Tayyareleri -
miz bir zırhlı otomobili ve menzil nakliye 
kolunu bombardıman ederek otomobili ha
reketsiz bırakmıştır, 

Bombardıman avcı 'ayyarelerinden mü
teşekkil bir filo Goıreges tayyare meyda
nı üzerinden yere ıürünürcesine geçerek 
koruda dağınık bir surette yerde bulunan 
5 tayyareyi yakmıştır. Bu filoya kumanda 
eden subayın tayyaresinde bir irıza çıktı
ğından kumanda tayyaresi düşman top -
raklarına inmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Fakat filoya mensup pilotlardan biri cüret
kirane bir maharetle bozuk tayyarenin ya
nına inerek kumandanı tayyaresine bindir
miş ve salimen ÜltSÜne dönmüştür. 

Geçen gece bombardıman tayyareleri -
miz fena hava şartlarına rağmen Malta'da 
Micabba hava limanı üzerinde uçuş yapa
rak hissedilir neticeler almışlardır. 

13 kanun gecesi düşman tayyareleri Ka
laba'da Crotone üzerine bir akın yapmış
lardır. Atılan bombalar bir evi hasara uğ
ratmış ve iki barakayı yakmıştır. İki hafif 
yaralı vardır. 

180 numaralı tebliğde bildirildiği veçhi
le Argo ismindeki denizaltımız 1 kanunu -
evcide Atlantik'te Seguenay Kanada torpi
do muhribini torpillemiş, 5 kanunuevelde 
de himaye altında giden bir düşmtn kafi
lesine hücum ederek 12 bin tonluk bir va
puru torpillemiştir. Vapur tersine dön -
dükten sonra batmıştır. 

büslerine girişmektedirler . Siydi - Barrani'nin zabtı küçük kahra - bu j('asp ve garcti tenkil etsin. Kitapları- yatlarımız arasına gırınlııtir. !rade ile ya-
1nailiz1er tarafından alınan esirle - manlık menkibesi olmuştur. Bu harekatın mıza kapkara çehresiyle sef1l ruhunun pılışındak! güçlük, itiyatla kolaylaşmlf 

rin adedi gayri resmi olarak 30.000 ilk safhasını sahilin 20 kilometre şarkında resmini koyduğumuz gUmrilk kaçakçısı, ! demektir. Bugün insanlık, tarihin en çetin 
tahmin edilmektedir. j bulunan Maktila'nın zabtı teşkil etmekte- muhtekir halk soyguncu-u, mlllet terbiye- savaşlarıııdan biri içerisinde yaşarkeıı 
Grazziani'nin elinde ne kaltyor? dir. Bu mevki denız bombardımanından sinin dışında kalmış bir betbahttır. Bunu Tilrk milletinin, bu savaşın lktısadt s..,rpln-

Londra, 14 a.a. - Royter Ajansının sonra işgal edilmiştir. Bombardıman ital- söylemekle anlatmak ıstediğim nokta ıu - tll rlnden en az mUtecssır olma.sına r~ -
askeri muharriri General Sir Hubert yan kıtaatının en büyük kısmını kaçırmış, dur: cemiyete faydalı ve faydasız hangi men alışverişte uğradığımız ınUşkUlleri bu 
Gaugh diyor ki : şehirde yalnız İtalyan garnizonu ile birkaç hareket mevzuubahis ise onda analar ve itiyat ile yenehlleccğlmlzi bir an unutma.

"İngiliz }cuvetleri tarafından Sidi- İtalyan subayı kalmıştır. Kaçan bu kıtaatın babalarla hocalara düşen vazifenin bü- malıyız. 
Barrani civarında kazanılan ezici mu- bir kısmı İngilizler tarafından yakalanarak ytiklüğü ve ehcmlyeti. Hiç bir maddenin, tam lsUhlflk edllme-

f d 
.. 'mh d'l 

1 
. K 

1 
b . . Yurttaşlarım, dikçe, vazifesini bıtmıe saymamalıyız. 

zafferiyet B. Çörçil tara ın an bi - 1 a ~. ı ~ ş~ır. 0 un . akıyesı Siydi - Size biraz da arttırmanın ve umumiyetle Yırtılıp atılan kAğıtlar, içi boşalmııı kibrit 
rinci sınıf bir zafer" olarak tasvip e- Barranı ye ıltıca ederek, ıtalyanların aylar- tasarrufun hayatımızdaki öneminden bah- kutuları, biçkiden artmış kumaş parçaları
dilmiştir. Trablusgarp'teki askeri va- danberi hazırlamış oldukları müdafaa sis- sedeyim. Bir insan düşününüz ki gördüğU- ı nın bile hayaUnrının bu devresinden sonra 
ziyette derhal değişen mevkiimiz ve temleriyle çevrilmiş olan şehirdeki müm-

1 

nü, duyduuğnu, öğrendiğini; görüp, duyup, işcyarar oldııklnrııu hatırdan çıkarmama.
bu harbin umumi sevkülceyş manzara- taz siyah gömlekliler fırkasını takviye et- öğrendikten birkaç dakika sonra unutmak- lıyız. Şimdi dünyanın öyle yerler! var ki <>-
91 itibariyle ve ingiliz ordusu, ıubay miştir. ' tadır. Dlmntının kazandıklarını saklanıak· rada insanlar, et kemlklerlnd .. n çıkarılrruf 
ve erleri bakımından bu ifade mü _ Donanma ve hava kuvetleri Siydi _ Bar- tan ft.ciz bu ruh fukarası, tamtakır hafıza-- suları, etln kendisi kıymetinde görüyorlar 
balağalı değildir. rani'nin ttzerine bir çelik yağmuru yağdır- ılyle ne perlııan bir mahluktur. Tıpkı bu- ve yiyorlar, yahut bu kadarını bile bula. 

Her ne olursa olsun muharebe du- mıya başladığı zaman ordu, şarktan, ce - nun gibi, kazandığını beş dııkika sonra mıyorlar. Bu ve buna benzer halleri daima 

Al d .. ·· · k nu uşar ı en ve cenuptan o ma zere uç b k 'd 1 k il _ yok eden boş keseli; biraz önce anlattığım l hatırhyarak sevgllt vatanımızın bize bab-
rumu manyayı uşunmıye sev et - boş kafalıdan daha az peri::ıan. daha az ııettlğl nimetleri aziz ve mukaddes blle -
miştir. Uç italyan fırkası imha edil- istikametten taarruza geçmiştir. Diğer bir 1 yoksul mudur? Şu iki clne insanı hiç ha- rek, 7.Jyan etme~lzin kendımlze faydalı 
miştir. Graziani'nin elinde ne kalı - İngiliz kolu Bugbug'a doğru lS kilometre- ! tırınızdan çıkarmayın: boş kafalı, boıı ke- kılmRhyız. • 
yor? Vakıa Graziani 10 fırka kadar lik bir mesafede denize vararak siyah göm-/ seli. Medeniyet, insan kafasının ve insan Yurttaşlarım, 
askeri her zaman elinde bulundura _ leklilerin ricatini kesmiştir. kolunun yok etmeyip bfrtktlrdlğf eserlerin Memleketlmlzd" başlnnmııı ve hayli t-
bilir. Fakat bunların bir kısmının mil- Garp rUzgarının piyade efradımızın göz- yekılnııdur. GUzel ve muhteoem bir bina, ıerlemiş olan tasarruf terbiyesinde öğret.-. 
nakale yollarının muhafazasında bir !erini bir kum yağmuru ile doldurmasına 1 mimarının dehAsında bir devrin biltUn menlerle ailelerin mllşterek çalıııma vazt
kısmının da idari hizmetlerde kulla - ve şiddetli ateşlere rağmen, taarruz sonu- kudretlerinin, zaman dediğimiz bankaya felrel daha bllytlk bir hızla devam etrne

nılmakta olması muhtemeldir. 
Cereyan eden muharebelerden an -

]aşıldığına göre, İtalyan askerlerinin 
ne büyük bir askeri meziyeti ne de 
askeri talim ve terbiyesi vardır. Şim
di ise maneviyatları da ciddi bir dar
be yemiştir. 

Harbin mü.:ıtakbel safahatına gelin· 
ce, Graziani'nin yeni bir mevzide mu
kavemet etmek üzere kuvetlerini tan
zim etmiye muhtedir olup olmıyaca
ğ1 caisualdir. 

Mamafih ingilizlerin ihtiyatları de
ğiştirmek ve malzemeyi tamir zaru -
reti karşısında derhal tekrar hücuma 
kalkmaları da mUmkündür. 

Graziani mukavemet etmiye muvaf
fak olursa bunu ancak Sollum'un 
garbına tesadüf eden mıntakada Trab
lusgarp hududunda yapabilecektir. 
O zaman General Wavell ilk darbesi· 
ni tekrarlamak için Sollum geçidin -
den kafi kuvet geçiramek meselesiy
le karşılaşacaktır. Bu takdirde ise u
mumi vaziyet ingilizler için çok mü
sait olacaktır. Çünkü General Wavell 
sağ cenal;ından donanmanın yardımı

nı görecek, aynı zamanda donanma İ
talyan mevzilerini arkadan vuracak -
tır.,. 

na kadar devam etmiş ve Siydi - Barrani konmuş kıymetli tasarrufudur. Bir kitap, lldlr. Onlar tasarrufu, hayatın ve bakanııa 
çarşamba ~nü öğleyin tamamen temizlen- bir güzel bahçe, bir köprü. bir yol ve bir bu büyllk sımnı; evla.tlarına, talebelcrtne 

liman. bir fazilet ve bir kahramanlık, ya- ve muhitlerine ne kadar devamlı ve tefer
mlt bulunuyordu. En son sukut eden nok-
talar düşmanın sehir etrafındaki lı:uvetli 
müstahkem mevkileri olmuştur. 

İngilizlerin ani taarruzları, bütün Libya 
da derin bir yeis ve şa~kınhk uyandırmış 

,ıynn insanların kendi varlıklarından art-. rüatlı bir tekilde yayarlarsa, bizden ıonra-
tınp ileride yqıyacak' olanlara bıraktıkla-- kilere intikal edecek olan mntt hazineleri
n insanlık miraııı değil mldirT Medent ol- mlz de o kadar zengin olacak, ve TUrk n .. 
mak, bu kıymetlere hürmet beelemek; de- slllerl o derece refah bulacııktır. 

gibi görünmektedir. İtalyan esirleri dilleri 0 LJaA dı·se 'er 
tutulmuş, hayret içinde idiler. Bunların lsviçre hudutlarında FJj fi 
ekserisi Yunanistan'daki h5.diselerden ka- [ d k 
tiyen haberdar değillerdi. " alınan tedbirler a tın a i esrar 

T aaruz başlarken, İngiliz baş Berne, 14 a.a. - D.N.B. ajansı mu- (Bası ı. inci :111.yl•d•) 
kumandanı general Vavell'in habirinin öğrendiğine göre, federal 

t kalmıyacak kadar, keeif bir aana:rl 
neırettiği emriyevmi meclis sviçre hudutlarının kısmen mer'kezi olmak imk1nlannı ha.-

Kahire; 14. a..a. _Baş kwnandan reneral kapatılması kararını ittihaz etmiştir. zırlamaktan, yani memleketleri
Vaveıt tarafından ıimdiki harekitın baş - lsviçre istihbarat ajan.:sı, bu kara- ni bu yarımadanın bir taraftan u
langıcında batı çölündeki kıtalara hitaben rın mühim yeni tedbirler bahis mcv- cuz hammadde kaynağı, diğer ta.
neşredilen emriyevminin metni ~imdi neş- zuu olduğu zannını doğuracağını, raftan o muazzam aanayii bealiy .. 
redilmiştir : halbuki muhasamatın başındanberi cek açık pazarlar haline getinnek· 

Batı Çölündeki muharebelerin neticesi, hudutta esasen ciddi bir kontrol ya- ten ibaret olduğunu şu son hafta• 
harbin katf ve nihai h4diselerinden biri o- pılmakta olduğunu bildirmektedir. lar içinde yazıp durmuşlardır. Ba· 
1 İ Bu ajansa göre, bu tedbirden mak- zı müfritler bu hayal ve ihtirunı 
acaktır. talyan kuvetlerinin makhurane sat, giriş ve .-ıkıc:.ları hududun kon-

h · · ~ ~ pençesinde zebun kaldıkça, Akde-
ezımetı yalnız bütün Orta-doğu vaziyeti trolü daha kolay muayyen bazı yer-

. niz alemi içinde bir sulh is.tikran 
üzerinde değil, yalnız her taraftaki askeri lerine inhisar ettirmekten ibarettir. düşünülmek ihtimali yoktu. ltalya11 
vaziyet Uzerinde de değil, fakat bütlin dün-· Bu yeni karar münasebetiyle bazı kudretinin hakiki ölçüsünü göste-
yada hüriyet ve medeniyetin istikbali Uze- teknik değişiklikler yapılmış ve at- ren bu darbeler, ltalya'nm menfa• 
rinde hesapsız tesir yapacaktır. Herkes bu !arın, atlı ve motörlü arabaların ne- atini dahi, hür Akdeniz milJetleri 
kati zaferi kazanmak için kendisini düşün- rd~l1er.de? girilip çıkılacağı tesbit e- ile tesanütte gören buiret aahibl 
meksizin elinden geleni yapmalıdır. Biz 1 mıştır. italyan tefekkür ve aiya&et adam-
daba iyi talim görmüş bulunuyoruz. Daha larını takviye edecektir. 
. !arına mühimmat ve erzak göndermek, ital- Af 'k h I · · b' b k ıyi nişan alıyoruz. Daha iyi teçhizata mali- rı a arp erının ır at a 
kiz. Bilhassa daha cesur ve daha büyük yanlar için gittikçe güçle$en bir mesele ol- dersi de, bazı sakat hükümlere 
kalblere sahip bulunuyoruz ve daha asil muştur. rağmen, denizler hakimiyetinin, 

Garbi Çöl' deki İngiliz hareketi 
çok itinalı bir aurette 

hazırlanmıştır 
Londra; 14. a.a. Garbi Çöl'deki 

b . Londra'nın bahriye mahfillerinde söy - denizaşırı fütuhat s ferlerine eıaa
ır dha için dövüşüyoruz. İtalyanlar har-

Nil or- b lendiğine göre, Garbi Çol'de italyanlara lı bir engel te~kil etmekte devam 

İstanbul' da yeni bir cemiyet 
e sebepsiz olarak ihanetle girmişlerdir. ettig~ idı'r. lngı'lı'zler Mı•ır'dakı' ku-dusu nezdinde bulunan Royter ajansının z· karşı yapılan bombardıman cidden şiddetli " 
ıra kolay ve az bahahya mal olan bir za- vetlerini bu hakimiyete dayanarak 

hususi muhabiri, Mısır'daki muzaffer in- f olmuştur. Bu bombardımanları yapmııı ol 
er ummuşlardır. Kendilerini ıiddetli vcı süratle arttırdılar. Gene bu halc:i. 

giliz harekatı hakkında mütalealar yiiril - b h harp gemileri ise, hiçbir zarara uğrama -
İstanbul, 14 (Hususi) İktisadi a ah bir hezimete uğratarak hatalarını miyete dayanarak adalarmı kurtar· 

terek bu harekatın çok itina ile hazırlan- · mışlardır. İngiliz donanması ayni zamanda 
YUrüyUş Mecmuasının yıldönUmü yeni yol- gösterelim. Çörçil, hepimize bu harp için dılar. Gene bu halcimiyete dayana-

mış ve herueyin arızasızca yüriimU~ oldu- · İtalyan deniz münakale yolları üzerin - k · l d l 
cu salonunda kutlanmıştır. Toplantıya Ü - v ıyi taliler temenni etmekte ve kararlaştı- ra ıta yan yarıma ası İ e Afrika 

ğunu kaydettikten sonra, yazısına şöyle de· de daimi bir kontrol yapmaktadır. h · d b" "'k b' h -L' nlversite rektörü Cemil Bilse!, basın bir - racağımrz her harekete ve düşmana kar:ıı cep esı arasın a, uyu ır annn 
!iği reisi Hakkı Tarık Us, iktısat fakUlte- vam etmektedir : göstereceğimiz cesaret ve şiddet hareketi- İngiliı donanması, Yunan seferberli&i - zaruretlerine kufi, nakliyat emni-
si dekıan ve profesörleriyle üniversitenin " İtalyan zayiatının ve alınan malzeme ne neticesi ne olursa olsun, hükümetin nin ikmaline de yardım etmiş, adalardaki yet ve intizamının teessüs etmesine 
diğer profesörleri, matbuat erkrtnı, ıehrt- mikdarının tam sayısını birkaç gün.den e- müzahir olduğunu temin eylemektedir. Or- ihtiyat kıtalarını 'ürat ve emniyetle Yu - mani oldular. Bir deniz parçası, 
mızin iktısadl mahai'illne mensup maruf vel öirenmeğe imk.tn olamaz. Bir haftadan nanistan'a taşımak suretiyle, Arnavutluk- İtalyan yarımadasını, adc~a hiç bir 
zevat ile fabrika ve banka mUdilrlerlnden az bir müddet ~arfında, İskoçya ve Hint ta-doğu'da uzun müddet bekledik. Fırsat taki Mussolini ordsunun mağlup edilmesine münasebet kalmıyacak l~adar, Ak
bazılan tıtırAk etm111lerdir. düşiince afır darbe indireceğiz. Bu zulüm hizmet etmiştir. deniz'deki İtalyan adalarından tec-

ukerleri de dahil olmak üzere ingiliı kıta- h"d' 1 l 
• ım er ne ve bu h.arl• kuvet hodblnlerlne rit ettiği halde, Avustralya, Hin-

Toplantı e.enasında mecmua sahipleri atı, karagömlekliler de dahı'l o'duıc..· halı:f•, lndJ • Mı•ır Kıralı Faruk lnmlı" -'eri ~ ... " receflm!ı darbeler ne kadar çetin olur- ' o• :.u dis.tan, Irak ve Mısır, gene bu de-
ortaya yeni bir flklr atmıı ve Ankara'dakl bet ltalyan fırkasını kuvetle tahkim edil- tebrı"k ettı" · h~ı.· · 

la dünyaya hilrlyeı ve banşx iade etme _ nız aKımıyetinden dolayı, aynı 
''Hukuk İlmini Yayma Kurumuna,, mtlte - mi• mevzilerinden pUsk"rtmU•lerdlr. Bu Kahi 14 M L k 1 b b b 

,, u v mlı o kadar çabuk olacak ve bis de hür re; • a.L - mr kıralı Paru11, topra parça arı gi i iri irine 
nazır olmak üzere bir "1ktıeat İlmini Yay- muvaffakiyet cesaret ve mahirane takti"'in M b k'l' · 1 -"" d d'"' bi b ~l d 1 A h b' • bo 6 ve aakin yuvalarımu:a 0 kadar çabuk do"- rsır sşve ı ı vaaıtasıy e avn er ıai r ag ı ır ar. vrupa ar ının m-
ma Kurumu., te§kll edilmesini huıruna d'I · 1 1 d d d'l · b d h 1 mezce 1 mı' o ması sayes n e el e e ı mtD- n ı· mesajla, general Vavell'I, Akdeniz'dekl in- ar onan sa a arının tamamen dı-
tekllf etmişlerdir. Hemen bUtUn ilim a- ece ız. " d b l 

tir. J giliz filosunun kumandanı amiral Sir And- §m a u unan Amerika, dominyon 
dıam!arının ve teknisyenlerin iştirak ettik- " Bu harekatın en büyük medhini Nibe- ngiliz donanması, /talya'ya re Cunningham'ı ve Ortaşark hava lı:uvet- ve sömürgeler sanayi merkezleri, 
!eri mllnakaııalardan sonra fikir kabul e - · kar•ı yap [ h t "h • b • bu ordu! rt 1 · k ~ ıvva'da maktul düşen general Malleti, er- T ı an arp a mu ım ır leri kumandanı hava mare"alı Lon"'more'u arın vas a arını ~u un ve 
dilerek iktıııat fakültes! dekanı ı'Jmer Ce- .. .. • • · · k" I · · d h 

kanıharbiyesinin reisi albay Gousfreda - rol oynuyor İngiliz kuvetlerinin batı çölündeki zaferin- azami ı vketrım 1".'1 ~n arkı ıçın e a-
10.1 Sarç, ticaret odası umumi kAtlbl Ce - b k'l d L d ! . . . zır ama a, yetıştırnıc te, ve de-

nın eyanatı teş ·ı e er. Albay, kendisini on ra; 14. a.a. - ngiliz donanması, den dolayı tebrık etmıştır. n'ızl d k' · .1. h • k' . t' . b l vat Nlzıım! ve avukat Server Somuncuoğ- er e ı ıngı ız a ımıye ını 0 
lu'ndan mUrekkep bir komite ıeç!lmiotir. . . ' ma esı ve ru u ırı ın a ar 
Bu komite cemlyettn ıtatUıünU bazırlıya.- mııtır : rol oynamaktadır. Şüphesizdir ki, limanda ingillz deniz kuvetlerlne lı:ar11 olan itimat- mükecnnıel hava filoları ile t _ 

l!tc•lln, 14 a.a. - Resmi Tebliğ: Ev~e caktır. Toplantıdan ıonn. mlaafirler bUfe
cle l>tldlrildltl sibl muharebe t&yya.rele- de ıaaz ed11.m1fl~ 

eıir eden inriliz subaylarına 5u sözleri söy. İtalya'ya karıı yapılan harpte mühim bir Maltalıların Yunanlıların ve Türlı:lerlnl dd · h b' 'b' • k' d ' 

" Hareklt parlak bir surette tertip ol~ l yaralanan ltalyan donanmaaının mühim bir l lannnı yerinde oldulıa fula.l7le aabft •l· mamlamaktadır. a 

m~ n daha parlak bir •rette lora -4ll. Dlmmm atrl 111.hnnıl:rle l.hJ&'düıl ordta- tnttu.. Falih Rıfkı AT A1" 
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Bugünkü 
at yarışları 

Alman - Rmnen 
iktisadi anlaımaaı 

hakkında 

Türk Hava Kurumuna 
yapılan yardı ar 

Gençlerbirliği - Harp. okulu 

Bugün 19 mayıs Stadyomunda 
saat 1 1 ,30 da karşılaşacaktır 

Bugün sonbahar at yarışlarının on 
ikincisi yapılacaktır. Yarışların a1&
ğı yukarı aonuna gelinmesine ra.ğ -
men bugünkil koşular gene güzeldir. 
Saat 14,30 da ha§lıyacak olan birin
ci koşu satış ko~usudur. 

Serbest gürş 

t~şvik 

müsabakaları 
Dün gilreı ealonunda kalabalık ve 

meraklı bir seyirci önünde mevsimin 
ilk serbcıt güreş teşvik mfüıabakası 
yapılmıştır. Seyirciler arasında muh· 
terem İstanbul mebusu Ali Rıza Tar

Rumen ikflsat nazırının 
gazetecilere verdiği 

izahat 

Bize verilen malQnuıta göre İstanbul 
manltatura, kannlr, ipekli, fpllkı;;l ve tu
hafiye tUccarlarınıı:ı TUrk Hava. Kurumu -
na geı:ıl§ mikyasta yapmnlcta bulundukları 
teberrUUn devam eylemelctc olduCU bildi -
rllmcktedlr. Tüccarlarımızın bu değerli te
berrülcrlı:ıe nlt listeye nazaran Nesim :Mlz-

Birinci koşu : BUkree; 14. a.a. - Rador ajansı bildiri- , ralıl BcnnrdltU kuruma 3500, İsak Bene -

Üç yaşındaki yerli yarım kan ingi- han da bulunmakta idiler. Milsabaka-
Bugün sabah saat 11.30 da 19 Mayıs bugünkü maçını kazanmakla biraz te- liz erkek ve dişi taylara mahsustur. lara Ankaragücü, Demirspor ve Kı -

Stadyomunda Gençlerbirliği, Harp O· j Uifi edebilir. Galatasaray da bugünkü İkramiyesi 180 lira mesafesi 1800 rıkkale Birlikspor kulüpleri takımla
kulu İdman Yurdu lik maçlarını ya· maçla belki sonunculuktan kurtulur. metredir. Kayıtlı olan dört tay şun- rı iştirak etmiştir. Güreşler takım mü
pacaklardır. Bu müsabaka birinci dev-, Ankaragücü takımı gUn geçtikçe dil- !ardır. aabakası halinde yapıldığı için her 
re birincisini tayin edeceğinden mu- zelmektedir. Galatasaray da Demirs • 1.- Tasvir (S. K. Osman) 56,S kilo kulüpten birer kişi iştirak etmiştir. 

yor : Almanya ile Rumanya arasında ak- j zera ve Esklıuı.zt 8000, ş_ıccrclyan, Arme
dedilen son anlaşma hakkında matbuat nak 2500, İhımı:ı Mermerci ıc;oo, Kafutruı 
mUmessillerlne izahat veren iktisat nazırı 1 biraderler ve mnnl!atura limited bin be -
B. Cancof, anlaşmanın metnini okuduk - ıer yUz, Benynmlı:ı Vayu Poııtl 760 lira 
tan sonra şu neticeleri çıkarmıştır : 1 verml~lcrdlr. 

" Milli servetlerin terki veya iflettiril- Servet Avunduk, Selim zade Abdlllme -

hltte bilyük bir alaka uyandırmıştır., por ve Harbiye maçlariyle hiç de ih- 2·- Özen (Y. Urgancı) 56,5 .. Güreşçilerin kuvetleri de müteva -
'k' k d k ld • 3.- Ceylan (K. Yıkılmaz) 53 ., . 1 1 Bugünkü vaziyete göre ı ı ta ım a mal edilmiyecek bir uvet o ugunu 4.- Dölal (A. Kapar) 

51
•
5 

" zın o ma<lığı için gilreş er seri olmuş 
kuvetli bir durum arzettiklerinden, göstermiştir. Binaenaleyh müsaba~a ve bu yUıden de çabuk bitmiştir. 

mesi hiçbir suretle bahis mevzuu olmadıiı cıt mahdumları, Selim Denk ve ortağı, 
gibi fevkalide gelirlerin de devri bahis Fındıkllyan ve §erik! Sııdl Tamer, Mığır • 
mevzuu değildir. Bu anlaşma bir yabancı dıç Yazıclyan, İsak Varon ve mo.hdumlan 

da bcııer yf.lz llrıı, İs k Taragono mahdumkontrolü de teııis etmemektedir. İkraz su-'k" k l" d" · ı~ 'k b" · d" Bu koşuda en şanslı tay Tasvirdir. ıpor meraklılarının ve ı ı u up ta - seyre ılmıye ayı ır vazıyette ır. Tacııdığı 51 ,5 kilodan istifade edebi- Ankaragücü bu müsabakada, Anlta- lan '00 llrn, İlya lCapuano mahdumu, Şa.. 
retiyle bize açılacak kredilerin azami had· uı Meııahem İlyo. Kohen oürekdsı Uçer yUz 

raftarlarının maça verdikleri ebemi • Birlikspor - Demirspor müsabakası lirse Ddlal pliise olabilir. ra bölgesi ve milli takımın dört ele -
yet yerindedir. da kulüp taraftarları tarafından ehe _ • . manını ıinesinde toplamış olduğu i -

dini kabule de mecbur değiliz. Bunları ih· lira, Lcon Çıknavur, 1Jya Yeru;ıalml ve or-. 
1.yaçhr ı ~ r sbet .·ı..e L c - tattı Ilı! yUz elllı,ıcr, Mlnyas Karakl\§ 200, 
i:'iz. Yabancı sermayenin hususi teşebbüs· Vruıe mıscyan ve ortağı th:yel Mlzrahi 
!erle i birliği rejimi devletler arasındaki ve Boynclyruı Çlllngiryan yUz elUı,ıer lira. 
anlaşmanın kanunu çerçevesini te~kil ede-ı Albc.r Katalon, Avrıını Beı:ızera, Bohur 
cektlr : İkraz eden memleket piyasasın • Plçon yUzer lira, Pandell Ayıneloğlu, Va
dan aynen mal alm3 k suretiyle istikrazın han Tannı ve ortağı yetmıı be§er, Veli oğ
tahakkuk ettirilmesine it raz eden süniyet lu Ekrem Haznedar ile Paralıya oğullan 

Pilhakika Gençlerbirliği, bugilne miyet verilen bir karşılaşmadır. De • /kıncı kogu : çin, bilyük bir faikiyet elde etmiştir. 
kadar yaptığı maçların hepsini. k.azan-/ mirspor ~uAgü~. de ye~ilece~ olur~ 1 üç ve daha yukarı yaşta v~ sene , Bu spo~ şubesinde veni. faaliyete ge
mııhr. 12 puvanla sayı cetvelının en bu yıl Mıllı Kumeye gırmesı bir ha _ ! zarfında koşu kazanmamış halıs kan 1 çen blrlıksporlular da oıdukça varlık 
ba§ında gelmektedir. Harp okulu İd- yal olacağı gibi, puvan cetvelinde de ~ngiliz at ve kısraklara mahsus.ur. göstermişler ve dikkati ii.,,.rlerin,. top 
man Yurdu gençleri de hiç yenilme - çok aşağı düşecektir. Birlikspor da kramiresi 300 lira .~esafesi loOO l:m•şl~rdır. Miisabakaların teknik ne
di, yalnız iki beraberlikle Gençlerbir- hemen hemen aynı durumdadır Demir •lctredır. Bu koşuda uç tay koşacak- tıcelerı şudur : 

alman piyasalarında tahıı.kkuk ettirilmi$tir. 
liğini takip etmektedirler. Bu maçı spor, son zamanlarda fena neticeler t • Birinci devre : 
gençlerbirliği kazanırsa bölge şam • almasına rağmen kuvetli bir takımdır. 1.- Batray (S. Temel) 58 kilo 

sah:bi ~.imselere cevaben deriz ki, istikraz da elllşer lira vermişlerdir. TUlbentçller -
den Yordan Pllldls ile Mehmet Munı.t ot
lu Uçer yUz lira. Peyami öven, Mustata 
iki yUzcr lira. Hamruyan, Mak.aut ve İrfan Alman p yasası idareli iktisat mdhumunu kiloda, İsmail Sczr,in (D.S.) piyonluğu değilse bile Milli Kümeye Birlikspor da hiç ihmale gclmiyecek 2·- Abime (S. Halim) 55 " SG 

. 3.- Gürayak (A. Tatlıgil) 53,5 .. N" · gınneyi garanti etmi! olacaktır. Har • bir kuvet arzetmektedir. Binaenaleyh ıyazı tamamıylc kavrıyan ve licret ve fiyat üze· yilzer lira, Yervant $runllynn l50, ahım 
bJyeliler de aşağı yukarı aynı vazi- maç her halde güzel olacaktır llu koşuda Abime Po:.ıreux'nun bir da, 

iş yapacağını tahmin etmiyoruz. Dü-
yettedirler. Yalnız, Gençlerbirliği ye- Kulüplerin bugünkü durumlarını şundüğümüze göre Batray rakipleri-

Kaymak (B.S.) a 1.30 d.ıkika-
rine lstınaı eden bir piyaı;adır. Yaptığımız 1 Mazlumya.ıı ,O, Sıı.hıık Manuelyan ile Al -
bu istıkrnr.da fiyatlar mUstakardır, mllra • ber Dlklclya.n otuzıı.r lira, Leon Kuyumci
kabe e!lılebllir ve harpten evelki fiyatla I ya.ıı, Pnnınıı.k Özgcner ve Ktlpe Delenyan 
ra tekabül etmektedir. Tediye ve faiz şart- yirmi beıer lira vermişlerdir. 

nilecek veya berabere kalacak olursa, gösteren puvan cetvelini mukayese- ne göre daha şanslıdır. 
vaziyeti düzeltmek ihtimali daha ku- ye imkan vermek için neşrediyoruz 
vetlidir. Harbiyelilerin maçı kaybet - Üçüncü koşu : 

61 kllodn, Mus afa B"ton (A.G.) 
Orhan Akb!ly (B.S.) a 1.52 dakikada. 

ları da fcvkal&dedir, ehvendir. Maı:ılfııtura ve iplikçilerden Polat Ll· 
meleri ise, bu takımın gerisinde fır- KULÜPLERiN PUVAN 
sat bekliyen iki kulübün ekmeklerine C E T V E L 1 
yağ aUrmek olacaktır. M G B M A y p K aç . . . t, e. u. a. 

Bugilnkil maçta bölgenin en kuvet- G. Birliği 4 4 o O 14 5 12 o 
1i futbol takımına ,malik Gençlerbir • Haııblye 4 2 2 O 9 7 10 2 
liğinin galibiyet şansını azaltan bazı Maskespar 4 2 1 1 4 2 9 3 

(Hendikap) üç ve daha yukarı yaş
taki halis km arap at ve kur aklara 
mahsustur. İkramiyesi 450 lira mesa
fesi 1800 metredir. Ko§uya dokuz 
hayvan kaydedilmiştir. 

65 kiloda, Nurettin Öz11cn (A.G.) 
Fethi Gürsoytrak (D.S.) a 6.55 dadi -
kada, Ahmet Yener (S.0.) Mustafa 
Özk'ln (B ~ .) a 11 dakikada. 

72 kiloda, Yaşar Doğu (A.G.) 
Battal Koca (B.S.) a 1.53 dakikada. 

" Hususi bir anlaıı.nıa uyeslnde markın mlted 11500 lira, Palıma Pesııh 1250, Ha
fiyatı 60 ley bir mark olarak tesbit edil - ylm Alaton da 715 Urıı teberru eylcmloler
mlştir. Husust bir madde ile de iki mem- dlr. 
leketten birinin kıymetleri Uzerinde deli-
şiklik oldu~u takdirde blle yukanda tesblt 
ed1len rayi!i tatbik mevkilnde kalacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çiftçi! 

unsurlar mevcuttur : Ankaragijc!i 3 O 2 2 3 5 4 
1.- Bora (R. Baysal) 63 kilo 
2.- Sava (İ. Tekçe) 59 ,, 

79 kiloda, Mahmut Akkaş (D.S.) 
İsmail Şahin (B.S.) a 1.18 dakikada. Rum:ınya devlet bankuına 1 nisan 1941 

tarihin-'e mevcut ııerbe9t döviz stokunıı 

eski rayiç olan 50 ley ilzerinden satmak 

Cok mahsul, çok para, çok 
çoc"°uk. 

Birlikspor 3 O 2 1 1 1 4 5 
AUikalıların hiç de mantıki ve ada- Demirspor 4 1 o 3 7 ıı 6 6 

lete uygun bulmadıkları bir sebeple Galatasaray 4 o 3 1 13 s 7 
bu kulilp, halen askerlik hizmetlerini Not : 

3.- Sevim VIII (M. Turgut) 58 ,, 
4.- Karakut (H. Mutlu) 56 ,. 
5.- Aneze (H. Mutlu) 55 ., 
6.- Sel (C. Apayık) 52 ,, 
7.- Tuna (1. Tekçe) 51 ., 
8.- Misket (V. Koç) 48 ,, 
9.- Fırtına (H. Dalbul) 46 ,, 

87 kiloda, Vahit Ceyişakar (A. 
G.) Şükrü Balkan (D.S.) a 3.12 daki
kada. 

Ağır ıiklette, Hüseyin Kara (D. 
S.) Yusuf Gilrer (B.S.) a 4.26 dakika
da tuşla kazandılar. 

hakkı verilecektir. 
"Ray ~ar!( fiya•ının ylikselişlnin hu -

Uhual Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 

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

ııust teşebbüsler !izerinde tevlit edeceği --------------
neticeleri takas etmek için Almanya'ya ih- P., T. ve Telefon Umum Md. 

ifa eden sporcularını, askeri bir te • 
ıekkill olan Harp Okuluna karşı oy • 
natamamaktadır, Askeri spor yurtla • 
rının biribirlerine karşı maç yapma • 
ları takdirinde bahis mevzuu olmıyan 
bir keyfiyetin sivil • asker kulüplerin 
müsabakalarında ileri sürülmesi bel· 
ki bir nizamname meselesidir. Fakat 
sporun kaplarına uymıyan bir keyfi
yettir. 

1 - Bu cetvel, Güneş •e Dinçspor'· 
un likten ayrılmaları üzerine yeni -
den tanzim edilmiştir. 

2 - Birliksporun bfr hükmen mağ
lubiyeti bulunduğundan puvanı bir 
sayı noksandır. 

3 - Talimatına tevfikan hükmen 
galip takıma (Gençlerbirliğine) iki 
sayı ilave edilmiştir. 

Şimdiye kadar yapılan koşularda 
iyi dereceler almasma rağmen Sava
nın şansı azdır. Kendisinin di!er 
yaşlı rakiplerine kilo veremiyeceği
ni zannediyoruz. En ağır kilo alan 
Bora Sava'dan daha şanslıdır. Aneze
nin pl:ise olması ihtimali vardır. 

ikinci devre : 

56 kiloda, Mehmet Koç (A.G.) 
Niyazi Kaymak (B.S.) a 42 saniyede. 

61 kiloda, Halit Balamur (D.S.) 
Orhan Akbay (B.S.) a 2.7 dakikada. 

66 kiloda, Fethi Gürıoytrak (D. 

raç etmekte olduğumuz petrol maddeleri
nin fiyatları üzerinde ley olarak yüzde 25 
nisbetlnde bir fazlalık diğer taraftan da 
rumen sanaylinde kullanılmak !iıere Al· 
manya'c.lan ithal edilen iptidai maddelerin 
fiyatında bir ucuzluk temin ettik, ., 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlllğilnden 
1 - İdaremizde milnhal maaıh ve üc • 

retli memuriyetlere orta mektep mezunla
rı m!isabaka ile alınacaktır. 

2 - MUubakada muvaffak olanların 
idarenin teklif edeceği yerde memuriyet 
kabul etmeleri şarttır. İşte bu üzerinde durulması lazım 

gelen mesele dolayısiyle Gençlerbirli
ği bugünkü maçta kaleci Rahim, sağ· 
açık Selim ve hafbek Münir ve Raufu 

• oynatamıyacaktır. Bu oyuncuları ya • 
kından tanıyan okuyucularımızın hu
sule gelen gediğin Gençlerblrliği için 
ne kadar milhim olduğunu kabul ede
cekleri şüphesizdir. 

Gençlcrbirliği bu hafta içinde ikin
ci bir darbeye maruz kalmıştır. Bek 
Ahmet Erol ve aolaçık Akif kulüple· 
rini terkederek başka bir takıma il . 
tihak etmişlerdir. Ankara spor tarihin. 
de çok nadir görülen ve muhitte haklı 
olarak fena bir tesir bırakan bu ha
reket dolayısiyle Gençlerbirliği bu • 
günkU milaabakada takımında caaslı 
tadiller yapmak ve çıkanların yerini 
doldurmak mecburiyetindedir. Gerçi 
oyunda yalnız tek ayağını kullanan 
ve yegane marifeti lüzumlu lüzum • 
ıuz ıert çıkışlar yapmaktan ibaret bu
lunan Ahmetin yerini doldurmak 
mümkUndür. Akif de müsait bir genç 
olmakla beraber henüz takımda ken· 
dini rpuhakkak arattıracak mevkide 
değildir. Fakat, takım kaptanının 
bilhassa kaleci Rahimle, Münir ve Se
limin takımda bulunmamasından do
layı çok üzündüğü muhakkaktır. 

Harp Okulu takımı genç ve ener • 
jfk gençlerden rnUrekkep ve bugilnkü 
halde kadrosu tamam bir vaziyettedir. 
Bilhassa MuhafızgücUnden iltihak e

4 - Sağdaki (ka) işareti kulüple • 
rin kaybettikleri puvanı göstermekte· 
dir. 

BugünkU maçlara ait bölge futbol 
ajanlığının tebliği şudur : 

Bölge Futbol Ajanlığından : 
Lik maçlarına mevcut liküstüre 

tevfikan 15/ 12/1940 pazar günü de -
vam olunacaktır. 

1 - Ondokuz May11 ıtadyomunda 
yapılacak maçlar tıınlardır : 

Galatasaray mütekaitleri • Ankara 
tenisçileri. Saat: 10.30 (Bu milsabaka 
yirmişer dakikalık iki devre üzerine 
yapılacak ve hakem Ömer Ür~I tara· 
fından idare edilecektir. Yan hakem -
!erini hakem seçecektir.) 

H.O.t. Yurdu • Gençlerbirliği. Sa -
at: 11.30 Hakem: Ferih Esin. Yan 
hakemleri: Muzaffer Ertuğ, Necdet 
Öz güç. 

2 - Ankaragücü sahasında yapıla • 
cak maçlar aşağıya yazılmıttır : 

AnkaragUcü • Galatasaray. Saat : 
13.45. Hakem: Ali Ülgezen. Yan ha • 
kemleri: Nadir Çilesiz, Refik Gilven. 

Birlikspor - Demirspor. Saat: 15.30 
Hakem: Necdet Özgüç. Yan hakemle
ri: Ferih Esin, Celal Oskay. 

Okullar orası 

spor hareketleri 
den değerli futbolculardan Haşim ve Geçen ıenelerdc olduğu gibi, bu yıl 
Şahin gibi takımın oyunu üzerinde da Ankaramızda yüksek ve orta tah
mücssir bulunan elemanlarla kuvetli ııil müesseseleri arasında spor müsa
bir manzara arzetmektedir. bakaları yapılacaktır. İlk olarak bu . 
Eğer bugünkü maç müsavi kuvetler gün 19 Mayıs Stadyomunda saat 9 da 

ırasında cereyan etmiş olsaydı her ı başlıyacak merasimden sonra futbol, 
halde daha gilzel ve o nisbette heye • atletizm müsabakaları yapılacaktır. 
canlı olacaktı. Bu müsabakalara ait Ankara okul 

Mamafih bugünkü durumiyle de s?_~r yurtları küme başkanlığının teb· 
Gençlerbirliği Harbiye maçı gunun lıgı şudur : 

Dördüncü ko§u : 

(Hendikap) dört ve daha yukarı 
•Yttaki yerli yarım kan ingiliz at ve 
kısraklara mahsustur. 1kramiyesi 375 
lira mesafesi 2400 metredir. Kayde
dilen yedi yarım kan şunlardır: 

1 - Olgo (M. Çelebi) 65 kilo 
2.- Alceylan (A. Geliş) 63 ,, 
3.- Gülcan (İ. Tetik) 62 ,, 
4.- Cessur (T. Atcan) 60 ,, 
5.- Baıkın (C. Apayık) 54 ,, 
6.- Tunca (M. Atalay) 51 ,, 
7.- Yıldız (M. Akçura) 50 ,, 

Bu koşu günün en zor koşusudur. 
Rakipleri biribirinden tefrik etmek 
müşküldür. Mamafi Gülcan ile Al
ceylanı diğerlerinden daha şanslı bu
luyoruz. Pist kuruduğu takdirde 01-
go'nun da rakiplerine kolay kalay ya 
rı' vermiyeceğinl tahmin ediyoruz. 

Beşinci koşu : 

(Kuvet koşusudur). Üç ve daha 
yukarı yaıtaik yerli halis kan İngiliz 
at ve kısraklara mahsustur. İkrami
yesi 450 lira mesafesi 2000 metredir. 
Bu koşuya altı halis kan kaydedil
miştir. 

1.- Karanfil (A. Atman) 62 kilo 
2.- Özdemir (A. Atman) 62 ,, 
3.- Yatağan (S. K. Osman) 62 ,, 
4.- Sifkap (F. Agan) 62 ,, 
5.- Romans (S. Halim) 60,5 ., 
O.- Destiyar (H. Sait) 55,5 ,, 

İştirak edecek hayvanların listesi
ne bakar bakmaz B. Ahmet Atman'ın 
ahırına mensup hayvanları şanslı 
görmek hiçte hata olmaz. Diğerleri 
araaında yatağanın pUl.se olması ihti
malini dütünmekteyiz. 

Altıncı koıu : 

Çalı mlnilidir. Dört ve daha yuka
rı yattaki halis kan ingiliı: at, kısrak 
ve idiçlere mahsustur. İkramiyesi 
300 lira mesafesi 3500 metredir. Bu 
koşuya beş hayvan kaydedilmiştir. 

1.- Komisarj (A. Çırpan) 68 kilo 
2.- Dandi (S, Temel) 68 ,. 
3.- Çengi (S. K. Osman) 66,5 ,, 

ve hatt5 mevsimin üzerinde durula - 1 - Okul spor yurtları 1940 - 1941 
cak ehemiyetli karşılaşmalarındandır ~~lı .. faaliyetlerine 15/12/1940 pazar 
Eğer yeni ve genç elemanlarla saha . gunu ı:ıat 9 da 19 Mayıs stadyomunda 
da yer alan Gençlerbirliği sinirlenme- ı ııımle başlanılacaktır. 4.- Tomru (A. Çırpan) 62 ,. 

5.- Taşpınar (A. Çırpan) 62 ., dt'n oynar ve rakinlerinin Ustiin ener· . Bu ~er~ı;ime, Ticaret lisesi, Ata -
ji•ine t'"knlk ve taktik ile karoeı ko _ turk ~ısc~ı Gazi lisegi, Maarif Cemi
yarsa netice pek de aleyhlerıne ol . 1retı lıs 'Sı, Polıs kolleji, Sanat okulu, 
maz. nşaat usta okulu atletleriyle Ata -

türk lısesi ve Gazi lisesi futbolcuları 
Buna mukabil harbiyeliler de hava

dan oynamazlar, kendilerine ıürat te
min eden nefeslerini iki devreye tak . 
ıim etmeyi bilirlerse galibiyet ibresi
nin kendi taraflarına dönmesi lh:ima
Ji G('11çlerbrliğlne nazaran daha ku • 
vetlldir 

;ştirak edt'ceklerdir. 

Bu mcvıimde hiç bu kadar kalaba 
lık olmayan manili koşunun bugün 
dieğr ahırlara mensup hayvanların 
iştiraki yUzünden güzel olacağını 
.tahmin ediyoruz. İki seferdir kendi 

S.) Mustafa Özkan (B.S.) a 9.56 da
kikada, Nurettin Özşen (A.G.) Ah -
met Yener (S.O.) a 13 dakiltada. 

?2 klloda, Ali Özdcmir (D.S.) 

Battal Koca (B.S.) a 4.57 dakikada. 
79 kiloda, CelAI Atik (A.G.•) ts -

mail Şahin fB.S.) a 1.50 dakikada tuş
la kazandılar. 

Üçüncü devre : 

Yugoslav ·Macar 

dostluk paktının 

akis eri 
Bern: 14. a.a. - (Havas) : 
Macar - Yugoslav dostluk pakti hakkın

da mütalea yUrUten Cenevre ıazetelerin -
den Suine gazeteai diyor ki : 

"Bir muahede ne de olsa bir muahededen 
56 kiloda, İsmail Sezgin (D.S.) ibarettir. Ehemiyeti olan fey iki komıu 

Mehmet Koç (A,G.) hilkmen. 'memleket arasındaki milnasebetlerln duru-
61 kiloda, Mustafa Beton (A.G.) mudur. Şu inda Macariıtan'la Yugoılavya 

Halit Balamur (D.S.) a 5.11 dakikada. maziyi unutmak ve mütekabil bir doıtluk 
66 kiloda, Fethi Gürsoytrak (U. münasebetleri teılı arzusunu izhar etmek

S.) Ahmet Yener (S.O.) a sayı hesa- ted!rler. 

biyle. " Bu muahede, Avrupa'nın Tuna havza-
72 kiloda, Ya§ar Doğu (A.G.) Ali siyle Balkanlar'ın teskininde bir yeni devre 

Özdemir (D.S.) a 4.36 dakikada. kaydedecektir. Bu teskin hareketi de ma-
i9 kiloda, Celal Atik (A.G.) Mah- carlarla yugoslavların ge!imiıs hadiselerin 

mut Akka~ (D.S.) a tu~la kazandılar. unutabildikleri nisbette kuvetlenecektir. ,, 

İzmit stadyomu Fransız mahfilleri, paktın, Bal
kcm1ar'daki ihtilalları mevzi

leıtireceği kanaatinde 

3 - Milsabakada muvaffak olanlara 
4656 ıayılı kanun hükmüne göre 15 lira u-
11 maaı ,,.,.. 60 lira ücret verilecektir. 

4 - latekllterln 788 1&71lı memurin ka
nununun dörd!inc!i maddesindeki ıartlan 

haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk 
defa gireceklerin otuz yaşım göçmemla ol
maları lizımdır. 

5 - Müsabakaya girmek istiyenlcriıı 
20/121940 ıiltıU akpmına kadar dilelq;e 
ve evrakı nılisbiteleriyle birlikte lmtiha.n.
ların icra olunacaiı P.T.T. merkez müdür
lüklerine müracaat etmelidir. 

6 - Müıabıka her vilbette P.T.T. mer. 
kez mtı.dllrlUklerinde 23/12/940 tarihine 
mllaadif pazartesi gtinU ıaat !I da yapıla • 
caktır. (8008) 17988 

Telgraf muhabere bilgisi 
olan ilk mektep mezunu 

memur alınacak 
P. T. T. Umumi MlJdürlüğünden ı 

1- İdaremiz mUnhallcrlne IUı: mektep 
mezunu ve telgraf muhabere bilgisine va
kıf olmak Uzere alınacak maaşlı veya ile • 
retli memurlar için müsabaka imtihanı ,... 
pılacaktır. 

İzmit, 14 a.a. - Burada yapılmakta olan 
stadyomdaki futbol sahası ite atletizm pis
ti, uzun atlama, gUlle atma, valeybol ve 
basketbol ııahıılan ve stadın tel örgü ve i
hata duvarları ve bir kısını çimleme ı,ıeri 
ikmal edilmi•tir. Gençler iki ıündenberi 
bu sahalarda toplanmakta ve spor hare -
yetleri yapmaktadırlar. 

Vlchy; 14. a.a. - (Havas) bildiriyor : 2- Mütabakada muvaffak olanlann ~ 
Macar - Yuroslav dostluk muahedesi, renin teklif edecell yerlerde memuriyet 

diplomatik mahfillerce Balkanlar'da hilen kabul etmeleri prttır. 

İstanbul barosunda seçim 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Baro heyeti, 

buriln adliyede senelik toplantmnı yaptı. 
Avukat Mekki Hikmet Gelenbey'i 167 rey
le reisliğe seçti. Asli ve yedek izalıklar 
intihabında reyler çok dağıldıi'ı için gele
cek cumarte9i gUn!i tekrar toplanarak en 
fazla rey alan ha arasından intihap yapıl· 
masına karar verilmiftir. 

Siyam - Hindi~ini hududundı 

~arpışmalar devam ediyor 
Banrkong; 14. a.a. - Siyam hllkilmetl 

tarafından nesredlleı. tebliğe göre, hudut
ta yeni yangınlar !iıkm:ş havadan ve kara
dan hududu reçmek için yapılan münferit 
teşebbUsler pUskürtOlmll!Jtllr. Bir fransız 
tayyaresi Mukdahara üzerine 14 bomba at
mışsa de zayiata sebebiyet vermemiotir. 

lki fil kullanan bir çete, Siyam'a reç -
miye teşebbüs etmlııe de muvaffak ola -
madan d!SnmUıtür. Bir fransız askeri öldil
rUlmUıtUr. 

Annamlılar araaında İ•yan 
çıktı 

Tokyo; 14. a.a. - Domei ajansının bil

mevcut ihti!Uın mevzileşmesini temin et- 3- Müsabakada muv;Jffıı:k olanlara 34551 
nıektedir, 

Ayni mahfiller, cenubuıarkt Avrupuın • 
dakl vaziyeti :ıehirliyecek hallerden koru
mak ietiyen bu anlaşmayı tevecc!ihle kar
ıılamakta olm11ını allka ile takip ediyor
lar. 

lonclra'Ja ne diyorlar 
Londra, 14 a.a. - Royter'ln diplomatik 

muhabiri diyor ki: 
Macaristan'la Yuıoslavya arasında im

za edilen muahede tahmin edilen yolu ta
kip etmektedir. A iman propagandası bile 
bunun faydrasızlıgını miıdrik olarak yakın-

, da Yugoslavya hariciye nazırının Buda. 
pcote'yl zlyllret edeceği ve daha ameli ma
hiyette bir faaliyetin vuku bulacağı habe
rini ileri sürmektedir. 

Yabancı memleketlerde yürUtUlen mU -
taleıılnrııı çoğu, Macarıat.an'ın mihver taz
yiki haricinde bir laUnat noktaııı aradıfı 
yolundadır. Bu çok manalıdır. 

Tonca'nın vaziyeti 
Londra, 14 a.a. - Royter ajansının diP

lomatik muhabirinin Londra salahiyettar 
mahfillerinden lllrendltlne göre, İngllte -
re'nin 1'nca ba'J konsolosu B. Ga1HX>lgrıe, 
Tanca beyrııelmllel idaresinin dtın lttvedil. 
mlş olmaınnı deıfıal iıpanyol malıamları 
nezdinde protetto etınlttir. 

sayılı kanun hükmüne göre (10) lira maaı 
veya 40-50 lira ilcret verilecektir. 

4- İdare dahilinden müsabakaya lıtlrlk 
edecek hat başbakıcı, baı müvezzi ve ba
kıcı ve müvezzilerin 30 yaıından evel ida· 
reye intisap ıtmit olmaları prttır. 

5- İdare haricinden müsabakaya girmek 
lstiyenlerle halen idare dahilinde bulıuıaD 
muvakkat memur, muvakkat bakıcı Ye mll
vezzllerln 788 sayılı memurin kanunun dör
d!incil maddesindeki sırtları haiz olmalan 
ve devlet imtihanına ilk deEa alınacakların 
30 yaşını ıeçememis bulunmaları lazımdır. 

6- Halen idarede müstahdom olanlardan 
müsabakaya rirmek lıtiyenler so. 12. 940 
puartesl ak,amına kadar yalnız bir dilek
çe ile ve idare haricinden ginnek istlyen
ler de yine mezkOr tarih akoamtna kadar 
dilekçe ve evrakı milsbltelerile birlikte 
imtihanların fcr1 olunacaiı P. T. T. mer
kn müdürlüklerine milracaat edecekler • 
dir. 

1- Müsabaka vilbet P. T . T. merkez 
m!idürliiklerınde muhabercden 2. 1. 941 
Peroeınbo gUnU saat e da ve umumi bllgı
lerden 3, 1. 941 cuma ııinil saat g da yapı· 
lacaktır. (8274) 18253 

2 Memur alınacak 
Ankara Garnizon K dan: 

2 - Saat 9.15 te yarımşar saatlik 
iki devre üzerine Atatürk lisesi ile 
Gazi lisesi futbol takımları arasında 
"ehrlmizde intişar etmekte olan ( A 
karaspor) gazetesinin koyduğu kupa 
maçı yapılacaktır Bu maçın hakemi 
Muzaffer Ertuğ'dur. Yan hakemleri 
"lccdet Özı;:-üç ve Celal Oskaydır. 

dirdiiine röre, fransız Hindiı;inisi umumi 
valisi B. Docoux, Tonkin eyaletinde l..an· 
son ile Dinrbang ara11ndaki dağlarda kt. 
nunuevel bidayetlndenberi Annamlılar ara-

.................... 
Bir mürebbiye İl arıyor 

1 - Ankara garnizon komutanlığı mah
kemesinde zabıt ktltfbl olarak çalıştırıl
mak Uzere 75-100 lira llerctlc iki m mur 
alınacaktır. Bur.fln Ankarıı;:rücU 11ahasında Atı • 

!::::-2gücü Galatasaray, Birllkspor -
D::m!:-:r>r arasında iki maç vardır. Bu 
iki musabaka da oJduk~a ehemiyetli -
dlr .. AnkaragUcU iki mağlubiyetini 

3 - Saat 9 30 da atletler arasında 
1.~00 metre üzerinden bir koşu yapı -
lacaktır. Takımların muayyen saatte 
sahada bulundurulmaları tebliğ olu -
nur. 

kendine ko§up birinci gelen (Tom
ru) nun bugün kuvetli rakibi Dandi 
ile çarpışması hakikaten görülecek 
bir manzaradır. Kanaatimize göre 
Dandi bu koşuyu kolay kazanacak
tır. Mamafi manili koşuda bu gibi 
tahminlerin yer alamıyacağını da he
saba katmak lazımdır. Çünkil hayva
nın manii reddederek durması veya 
atlarken yıkılması her vakit olabile
cek vakalardandır. Mamafi güzel bir 
kotu göreceğimiz muhakkaktır. Bu 
hafta çifte bahiı her zaman olduiu 
iibi bir tanedir ve llçUncü ile dör· 
düncU kıoıular arasındadır. 

sında isyanlar çıkmıı oldup ve Annamlı 
askerlerle Hindiçinlli fransız kıtaları ara
ııııda birkaç defa mUsademeler yapıldıfmı 
MS7temlıttr. İ17an b11tınlm11tu, 

İngilizce llaanını iyi !Streten ve 
çocuklara l)'i terbiye veren dJplomalı 
bir mürebbiye tı arıyor, Ulua'ta S 
nımuzuna mektupla mllraeaat. 

2 - 1steklller arasında 25 12 940 1,rllııU 
saat 15 te komutanlıkta mlls baka imtiha
nı yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin bu tarihten eve! IUzum
lu vealkalarlyle birlikte Ankara garnizon 
lromutanlıtına mUracaatıan. (8659) 18633 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Soğan ve yağ alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. : 

ULUS 

Muhtelif erzak ahnacak 
Amasya Sa. Al. Ko. Rs. den : 

Apğıda cinı ve mikdarları, mubaınmen bedel ve kati teminatları ile ihale ctln ve 
saatleri yazılı olan dört kalem yiyeceılı: sağlam ı;uvallı n:ya ı;uvalıız olarak M. 
fıkrasına tovfikan pa:ıarlıkla aatm alnıacaktır. 

A. LEVAZIM AMIRLlCl 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komiıyonundan ı 

Kereste alınacak 
Askeri Fabrikalar Satm Alma Kocnl&-

7onundan : 
100 metro miktlbı 2,50 ; 5,00xO,ı5x0,0?5 M. 
ebadında ı;am tahtasL 
400 metro mlktbr 2,50 : 5,00:ıı:0,!2x0,0l25 M. 
ebadında çam tahtaSJ. 

Aııağula cins ve mlktan yazılı madde· 
ler pazarlıkla Edime eski müıiriyet dai
resinde Sa. Al. Ko. da eksiltmeye kon
muştur. 

lateklilerln katt teminatları ile muayyen Takitte Ko. da bulunmalan 
Şartnameleri K~. da görülebilir. (8598) 18580 

Cinsl 
Bulaur 

Mikdarr M. Bedeli K. Teminatı 

250 Toı:ı. 

150 Ton 
150 Ton 
390 Ton 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
44000 00 6600 00 

İhale gün ve saati 
26/lZ/940 pereembe 10 
26/Lı/~ poreembe 10 
26/12/~ pe~eıınbo 11 
26/12/940 perııembo 14 

1 - Beher klloıuna tahmin edilen fi -
yatı 8,IJ ırunıı olan 2400 ton 1ert ve yumu
aak buğday paıarhlı:la aatm almaca.kur. 

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

200 metre mikiıbı 2,50 : S,00x0,2'0x0,0.2'5 M. 
ebadın.da çam tahtası. 
250 metre mlktbı 2,50 : 5,00.z0,18:ıt0,025 M. 
ebadın.da çam tahtası. 

Evsaf n ıart.namelerl her gün komiı
J"onda görlllilr. 

K. fawl:yı 
Nohut 
Arpa 

sıoso oo 4662 oo 
1SS40 00 Z331 00 

a - 15 tondan aşağı olmamak ıartlyle 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

150 metre mikiıbı 2,50 : 5,00:ıt0,16:ıt0,025 M. 
ebadında çam tahtası. 
200 metre mikiıbı 2,50 
ebadmda çam tahtası. 
100 metre mikibı 2,50 

hteklilerin sözll a~en a{l.nde mf!raca
atlan, 

Üç 
33150 00 4972 00 

' - 2400 tonun kat! teminatı 22900 
Ura ve on beı tonun 192 Ura olup 
evsaf vo ıartnamesl 10,20 kurll§a koml!Q'On 
dan ahmr. Taliplerin her gün Ankara Lv. 
A. Sa. AL Ko. na müracaatları. (8029) 

: S,OO:xO,lS:x0,025 M. 

Cinsi : K. Soğan, miktarı kilo : 105.600, 
M. tutan : 10.560 Lr., Teminatı : 1.584 
Lr., gün aaat : 20. 12. 940. 

Cinai : Sadeyağı, miktarı kilo : 2Ui00, 
Mi tutarı : 34.560 Lr., Teminatı : S.184 
Lr., &iiıı uat : 20. 12. 940. 

Cinai : Sadeyağı, miktarı kilo : 18.000, 
M. tutarı : 28.800 Lr., Teminatı : 4.520 
Lr ., &iiıı ıaat : 20. 12. 940. 

(&2'24) 18197 

Zeytin yağı alınacak 
Edime SL AL Ko. Ra. den ı 
25 ton zeytin yağı evsaf ve prtnamesi 

4ahilinde mübayaa olunacaktır. 
Ebiltmeei 25/12/940 çarpmba gilnli sa

at 14 de Edirne e~kl mlişiriyet dairesi Sa
.Al Ko. da yapılacaktır. Tahmin edilen tu
tan 16250 ve teminatı 2438 liradır. Şart

umesl her ctın Ko. da görlllilr. (8291) 

Un alınacak 
Nlfde Sa. AL Ko. Rs. den: 

18256 

Cinsi un, kilosu 960000, M. bedeli 144000 
lıra, ilk teminatı 10800 lira, Jril.nU ve saati 
~.12.9'° eaat 16, ihalenin ııekli kapalı 

llU'f, ihalenin yeri Nltde Sa. Al. Ko. 
1 - İıteklller ıartnameyt her gün ko -

aılsyon binuınd& okuyabfllrler. 
2 - Taliplerin thalı aaattnden bir saat 

evel teklif mektuplan ve ilk temlnatlariy
ı. birlikte komisyona mUracaatıerı. 

,(8487) 18438 

Bina tamir ettirilecek 
tıtanbul Sa. Al. Ko. Rı. den : 

1 - İstanbul merkez komutanlığına alt 
bina kapalı nrf usulil ile tamir ettirile -
cektlr. Miinakasaııı 26/12/940 günü saat 16 
dadır. Keşif bedeli 16394 lira 46 kuroş olup 
Uk teminatı 1229 lira M lturuştur. 

Şartnamesi her gün Ko. da görülebilir. 
İıteklilerln belli gtlnde muayyen saat

ten bir ıaat lSnceye kadar kanuni vm;ikala
rı ve teklif mektuplarını makbuz karşrlıiı 
Fındıklı'da Ko. Sa. Al. Ko. vermeleri. 

(8554) 18535 

Kuru ot alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Re. den: 

ı - Askeri ihtiyaç için 11500000 kllo K. 
ot pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - K. otun muhammen bedeıt 90000 ll· 
ra blçllmlııtır. 

3 - thaıesı 17.12.940 aalı günU llJ te 
Çanakkale SL Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - isteklller ihaleden bir saat evet te
minat akçeleri olan ~750 lira ve ihale ka
nununun 2 - a madclelerlıad•ld vu&Ude 
Ko. na mUracaatlan. (8M8) 18539 

Bulgur alınacak 
BUyUkdere TUmen Satın Alma Komis

yonu Relıllğlnden: 
Aııker ihtiyacı için 1 ikfnclkA.nUD 941 ta

rihinden bqhyarak her ay başında elllıer 
ton tesllm edllmek üzere oeman Uç yüz 
ton bulgur kapalı sarf wrullyle alınacak -
tır. Eksiltme muamelesi BUyUkdere leke -
ıeaı cıvannda Halk Partisi binası altında-
111 ıalonda hazır bulunacak olan tllmen 
ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Bulgunm beher k1losuna 27 kuruş fiyat 
tahmin edllml§tlr. Bulgur evsaf ve ııera -
1t1yle tesllm wıul vemahallerl hakkında 
her gün tümene mUracaatla malQmat al
mak mümkündür. Ekslltme muamelesi 30 
bfrlncikAnun 940 tarihine müsadlf pazar -
teıl gilııU ıaat on beıte yapılacaktır. İl · 
teklilerln teminat ve teklif mektuplarını 
ekslltme saatinden bir saat eveline kadar 
usulen makbus mukabilinde komisyona 
te.ııllm etmeleri lüzumu UA.n olunur. 

lllrJ46/~826) 1815()3 

Sıltr eti almacak 
Canakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - A.ııker1 lhtlye.ç için ıı.t1aıtıda cins, 

mlkdar ve llA.n günleri yazılı bir kalem 
ntır etl kapalı zarf usuıu ile satın alına
oaktır. 

2 - Muhammen bedeli hizasında gHste
rtlmlıtlr. 

8 - İhalesi 21.12.940 cumartesi saat 11 
de Canakkıı.le Ba. Al. Ko. da yapılacaktır. 

o& - Taliplerin ihaleden bir sıı.at evel 
kanuni vealkalarlyle Ko. na müracaatları. 

Cimi .ııığır eti, mlkdarı 60000, M. bedeli 
18000, M. teminatı 13:SO. 

(8560) 18541 

Muhtelif erzak alınacak 
Çanak1cale Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için aşı

lıda cina ve mikdarları M. bedeli yazılı te
lri:ı kalem er:ıak paıarhk uaulii ilo aatm 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli hizasında gös
terilmiıtir. 

3 - İhalesi 16/12/940 pazartesi günü 
ıaat 15 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı. 
lacaktır. 

4 - Taliplerin ihaleden bir saat evel 
teminat akçeleri olan aşağıda yazılı kuruş 
ve ihale K. nun 2-3 maddelerindeki vesaik 
ile birlikte Ko. na mllracaatları. (8561) 

Cinai Mlkdan M. bedeli 
Kuru lblim 10000 2500 
Salça 10000 2500 
lncir 10000 Z500 

M. Teminatı 
375 
375 
375 
195 
105 

: 5,00xO,l•b0,025 M. 
ebadında çam ıtahta11. 

• 
nevı erzak ah nacak 

El~ıjt Sa. Al. Ko. Ra. den: 17997 
100 metre mikibı 2,50 : S,00x0,12x0,025 M. 

Alkerl ihtiyaç için kapalı zart uslfyle aşa~da cins mikdar muhammen bedel 
muvakkat teminatı yazılı pirinç, arpa, bulgur alınacaktır. Arpa alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Batın Alma 

ebadında çam .tahtası. 
Tahmin edilen bedeli (63.750) lira olan 

mikdar ve ebatları yukarda yazılı ıekiz ka
lem vo ceman 1500 metre mikibı kereste 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez aatın alma komisyonunca 30/12/940 
pazartesi giinü saat 15 te kapalı zarfla iha
le edilecektir. Şartname (3) lira (19) ku -
ruştur. Muvakkat teminat (4437) lira (50) 
kuruştur. Teklif mektuplarını mezk6r giin
de saat 14 de kadar komisyona vermeleri 

Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat evellne kadar alınır. (8697) 
KomlayonUDdan: 

Cln.ııi Ton M. bedeli Teminat Gün 8 · 1 - Beher kilosuna tahmin edilen tlya.
tı 6 kurut 26 santim olan 8000 ton arpa 

Pirln9 W 18500 1387 50 •.1.941 
6.1.9U Arpa 600 '2500 3187 50 

pazarlıkla ııatın alınacaktır. 
Pir1n9 40 15400 1Ul5 00 6.1.941 

2 - Pazarlığı her gUn Ankara Lv. A.. 
Arpa 250 25000 1876 00 7.1.941 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Bulgur 60 11100 832 00 31.12.940 

B - 800 tondan aeakı olmamak ll:ıere 
ayrı ayrı taliplere de ihale edUebillr. Bulgur 50 10000 750 00 3.1.941 

18668 

palı zarfla 400 adet tevhit semeri alına
caktır. 

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

8 - Eksiltmesi 26.12.940 perflembe gU
ııU a&&t 16 te Merzifon Aa. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. 
lmlrllkleri Merzifon'da Ko. da görülebi • 
lir. 

5 - hteklflerfn kanuna uygun olarak 
hazırlıyacakları teminatla beraber teklif 
mektuplarını eksiltmeden bir saat evel 
Ko. vermeleri. Postadaki gecikmeler ma • 
zeret teıkll etmez. (8588) 18~70 

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

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

2 - Eksiltme 27.12.940 cuma günU ııaat 
15,80 da İzmir Kı§lada Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

8 - Tahmin edilen tutarı S56W liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçeııl 2674 

liradır. 

lS - Şartnameııl Ko. da görUleblllr. 
6 - bteklllerin kanunt vesikaları ve 

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

18671 

Sade yağı alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - A.ııker! thtlyaı: için 17.12.940 gUnU 

saat 11 de pazarlıkla 20 ton sadeyağı ııatm 
alınacaktır. Muhammen bedeli 88000 Ura.
dır. eartnamesl Ko. da her gün gllrUlebi • 
Ur. lsteklUerfn bellt gUn ve aaatte teklif 
edecekleri fiyata göre kati teminatl&rfyle 
bırukte Fındıklıda Ko. Sa. Al. Ko. na gel-
melerl. (8481) 18428 

Buflay alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. RI. den: 
Tahminen beher kilosu on kuru§ lSO 

santimden 1500 ton buğday çuvallariyle 
birlikte pazarlıkla ııatın alınacaktır. 

Muhammen bedeli MOOO liradır ve mu
vakkat teminatı 4125 Uradır. Şartnamesi 
Ko. da verilmektedir. İhalesi 18.12.940 
günU saat 9,80 da Çanakkale Ko. bulundu
tu mahalde yapılacaktır. 1steklller1 meıı • 
kür gUnde saat 9 a kadar Ko. na müracaat 
etmeleri. (81590) 18512 

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

1 - BlrUkler için 200000 kilo sığır eti 
kapalı zartla satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin behr kilosuna 30 kurut
tan 60000 lirıı biçllml§tlr. 

8 - İhalesi 26.12.940 perşembe günU 
saat 11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

' - btekUleri ihaleden bir saat evel 
teminat akçeler! olan 4250 llrayı ve ihale 
kanununun 2-8 maddelerindeki vesaikle 
blrllkte Ko. na müracaatları. (8594) 

18576 

Nakliye arabaaı alınacak 
istanbul Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Ciheti askeriye için 17.12.940 aünU 
ıaat 15 te pazarlıkla 1000 nakliye araba.ııı 
satın alınacaktır. Muhammen bedell 140000 
liradır. Katı teminatı 26500 liradır. Bu 
mlkdar araba böltinerek de ihale edllebi • 
lir. Şartnameai her sUn Ko. da görillebl
lir. İsteklilerin belll gün ve saatte katı 
teminatıarlyle blrUkte FındıklıdP komu -
tanlık Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (8670) 

18641 

F otiın alınacak 
Giresun Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Askeri ihtiyaç için 4000 çltt aske

r! fotinin münakasaları neticesinde teklif 
edilen fiyat pahalı görülmeli hasebiyle mU
nakasa 15 &iin müddetle yeniden kapalı 

zarfla yapılacaktır. 
2 - Taliplerin 1250 liralık teminatlan 

ile birlikte 16/lZ/940 pazartesi günü saat 
15 de Ko. da hazır bulunmalen. 

3 - Muhammen bedeli 30000 liradır. 
4 - Teminat mektup ve tr'akbuzlamun 

muayyen saatten bir ıaat evel Ko. na ve -
rilmesi. 

5 - Postada gecikmeler mazeret teş • 
kil etmez. (6874) 18651 

Eğer takımı alınacak 
Bornova Sa.. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Ko. da mevcut mühllrlU nUmunetı
rlne göre 87~ adet eğer takımı 46. cı M. 
nın M. fıkrası mucibince pa.zarlık auretıy. 
le 24.12.940 salı gUnU saat 16 da ekalltme-

Sade yağı alınacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Askeri ihtiyaç için 12 ton sade ya

ğı 17 /12/940 salı günü uat !il da pazarlığa 
korunu~tur. 

2 - Muhammen tutarı 17400 lira olup 
teminatı 2610 liradır. 

3 - İsteklilerin teminatları ile birlikte 
belli gün ve saatte Diyarbakır Sa. Al. Ko 
na müracaatları. (8692) 18663 

Un alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 69330 kilo has un 19/12/ 940 ı;ünU 

saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Beher kilosu 20 kuruştan 13.866 U

ra olup kati teminatı 20711 lira 90 kuruı -
tur. 

3 - Tatiplerin mezkur günde Çanakka
le Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8693) 18664 

' - Arpalar döküm halinde Ankara ve 
civar ııtasyonlarda teslim alınır. 

5 - 3000 ton için katt teminat 21250 1t 
ra ve 300 tonUD kati teminat ınikdar 
2813 Ura olup evsaf ve eartnamesı 960 ku

rl.l§a komisyondan alınır. 
6 - Taliplerin heı gUn Ankara Lv. A. 

Sa. Al. Ko. na rnUracaatıarı. (8272) 18243 

Tahmil ve tahliye işi 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 15.000 ton vagonlardan yapılacak 

tahmil tahliye lııi kapalı zarfla ekslltmes 
23. 12. 940 saat ııı te Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

(8600) 1~656 

ViLAYETLER 

Cezaevi inşaatı 
Bolu C. l\f. U. Ilğlnd~n : 
1 - Bolu v!lftyet merkezinde ti<: yUz kl· 

ellik cezaevi inşa ed!lecektır. 
2 - Kapalı zarf usullyle 50273 lira 21 

kuruş keşif bedeli üzerinden eksııtmeye 
çıkarılan bu inşaat 25. 12. 940 tarihinin 
çarşamba g linii saat 15 te Boluda hüküme 
binasında cilmhuriyet mUddelumumillk o-

t 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira ilk te· dasında müteşekkil komisyon tarafındaı:ı 
mtnatı 563 liradır. ihalesi yapılacaktır. 
Şartnamesi komisyonda gl!rUlUr. 3 - F.kslltme şartnamesi mukavele pro-
Tekllf mektupları saat 14 de kadar ka- jest f ennt ve husust şartname metraj ve 

bul olunur. (8379) 18860 keşif hulltsası ve proje ve bayındırlık işle -
k ri genel şartnamesi Bolu C. M. U. li~inde Giyecek ,..~yası almaca 

-"J" i"Öreblllrler. 
t 
-

Ankara Lv. Amirlltl Sa. Al. Ko. dan: 4 _ tstekltler Ticaret odası ve ehliye 

K ı b ı ğ 1 k Afağıda cins ve mikdarları yazılı dört vesikalarını teklif mektuplarına koyacak 
ayrı yu ar aş ı ı a ınaca . kalem giyecek eşya pazarlıkla satın alınına lardır. 

Erzurum Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 

ti a.k d kl 
1 - 8000 adet kayış yular baııhtı pa - caktır. Eluılltmeye ş r e ece er 

0 
5 - Muvakkat teminat 3764 liradır. 

yüzde 15 temlnatıarlyle birlikte 24.12.94 ,
114

.
1518392

) l836G zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 25/ 12/940 günü saat 10 
da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

gUnil saat 15,30 da Ankıtra Lv. A. Sa. Al 
Ko. na mllracaatıarı. (8668) 

yazlık fanlle kB§korsa 

Kalorifer tesisatı 
Balıkesir Valllltlnden : 3 - Toplu tu1arı 22000 lira ve kat! te

minatı 3300 liradır. 
4 - Nümuneıi Ko. da mevcuttur. 

Adet 
280 
140 kıalık fanile kalın filtlkos 1 - Balıkesir hUktimet kon!lğı. ıtdlly e 

5 - hteklilerin muayyen &iirıde Ko. da 420 çift ipllk çorap gri veya siyah kısmı kalorifer tesisatı kapalı zarf us ı -
bulunmaları. (8694) 18665 210 çift siyah mUslln çorap 18645 liyle eksiltmeye konmuııtur. 

-2 - Keşif bedeli 17597 lira 30 kuruıı mu 
Giyim efyaıı alınacak vakkat teminatı da 1320 liradır. 

Ankara Lv. Amlrltğl Ba. Al. Ko. dan a - Evrakı her gün na.tıada görUleblllr 
Eğer takımı alınacak 

Bornova Sa.. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Komisyonda mevcut milhUrlU nu

munesine i'Öre 322 adet eğer takımı 46 cı 
llı:I. n1n M. fıkrası mucibince pazarlık ıu
retıyle 28.12.94.0 pazartesi günU ıa.at 16 
da eksiltmesi yapılacaktır. 

a Aı&A'ıda cini ve mikda.rlan yazılı mal 4 - İhale 27 DlrlncikAnun 19t0 cum 
zeme pa:ıarhkla ıatın alınacaktır. Eklilt gUnü saat 15,80 dıı. hükümet ltonnğınd 
meye ııttrAk edeceklerin 24•12·HO günü nafıa mtidürlUğUnde mUteııekkll komisyon 

a 
. 

yüzde ıs teminatlariyle birlikte saat da yapılacaktır. 
16 te Ankara Lv. A. SL Al. Ko. na mUra 5 - !steklllerin muvakkat ttnılnatıann 
caatıarı. (8669) 
Adet 

2 - Umum tahmin tutan Ui760 Ura o
lup Uk teminatı 3864 Uradır. 

38 7azlık manto ytınlU IA.clvert 
ı.a.lık ma.nto yünlü lAcivert 
Jt.ctvert kum&ltalı dahili entari 
la.<:lvert kumaştan harlcl entari 

' - Eluıutmeye gireceklerin 2490 sayı
h JL 2 ,,. a. oU maddelerlDdeJd beJtr91er18' gg 
ve teminatıarlyle birlikte Bornova SL Al HO 
Ko, na mUracaatıa.rx. (8G95) 18666 70 

Eğer takımı almacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den : Pirinç alınacak 

18646 

1 - Komisyonda mevcut mühürlü nü - Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
muneslne göre 875 adet eger takımı 46. cı Beher kiloıuna tahmin edilen fiyatı 38 
M. nin M. fıkrası mucibince pazuarhk kur\lı e>lan 30 ton pirinç eksiltmeye kon 
suretiyle 24/12/940 sah günü saat 16 da muıtur. EkailtmKİ 11)/1.2/940 l'ilnli ıaat 
eksiltmesi yaprlacaktır. 14.30 da.dır. İlk teminatr 854 liradır. Fn 

2 - Umum tahmin tutat'ı 70000 lira O· saf ve ıartnamem Ko. da ~örülür. 
lup ilk teminatı 9500 liradır. Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv.: 

3 - Eksiltmeye girecekleri 2490 sayı- A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8690) 
h K. nun.2 ve 3 cü maddelerindeki belge- 18661 
lerle ve teminatları ile birlikte Bornova 
Sa, Al. Ko. na gelmeleri. (8696) 18667 

ASKERi FABRiKALAR 

ı 

r 

-
Balıkesir maleandığına yatırdıklarına dal 
makbuz veya bu miktar ııayam kabul ban 
ka mektubu ne ihale tarihinden Uç gtin 

. 
-
-. 
1 

-
-

evel viltı.yete müracaatla nafıadun alacak 
ları ehliyet ve.ııika.ıılyle ticaret odası vesi 
kalarını teklif mektubunu havi za~a. koya 
rak mezkür zarnarı 2490 sayılı kanun hü 
kUmlerl dairesinde tanzim ve \mzıı. etml 
olarak ihale günü saat lf,30 il kadar ko
misyon riyasetine vermeleri, postada vu 
kubulacak gecikmelerin kabul edllmlyece 
ti ilA.n olUDur, (11675/8617) 1!1093 

Bir ayar memuru alınacak 
Trabzon Belediye RJ;yaıetlnden : 

u 
-

tıehrl (75) lira ücretli Trabzon grup 
merkezi belediye ayar memurluğu mün 
haldir. 

d . 
-

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Ölçüler nizamnamesinin (46) mcı ma 
desine tevfikan ayar memurluğu ehliyet 
namesini ve belediye memur ve mUstah 
demleri nizamnamesinin 3 üncü maddesin . 

4215 Ton demir hurdaaı dekt vasıfları haiz taliplerin birer kıta 
satı nalınacak fotoğraf ve veaikalarlyle birlikte Trabso n 

-Motör alınacak Askert Fabrikalar Sa. Al. Ko. dan : mıntaka ticaret mUdlirlilğüne müracaat 
M. M, Vekaleti Sa. Al. Ko. dan 3284 sayılı kanun mucibince 4215 ton ları ilAn olunur. (11676/8118) 1859 4 
Keşif bedeli 38.945 lira 30 kuruş olan demir hurdasr mahreç iıtasyonlarmda va-

80 beygirlik dizel elektrik komple grupu gon dahilinde teslim şartlyle fenni ve !da- Cezaevi intaatı 

n 

santralı ile bunun inşaatı pazarlıkla yaptı- rt liartnameleri veçhile ve 15 tondan aşalı Çanakkale C. Müddeiu.ınumi!iğinden 
rılacaktır. Pazarlığı: 19/ 12/ 940 perşembe olmamak Uzere 1/mart/941 tarihine kadar 1 - Talip çıkmamııı olmasına blnae 
aünli saat 14 dedir. Kati teminatı: 5841 11- beher tonu 17,50 liradan aatın atınacakttr. yeniden kapalı zarf usullyle ekslltmey 
ra 80 kuruş olup keşfi 195 kuruta komiı - İstekliler aartnamesin! her zaman komla- koııulan fş: 38387 otus sekiz bin ü9 yüz 
yondan ahnrr. Taliplerin muayyen vakit- yonda görebilirler. Ellerindeki demir hur- .seklen yedi lira 1 kuruı keıi!U Caı:ıa.kka-

e 

te M.M.V. Sa. Al. Ko. da bulunmalarL dalarını satmak lııtiyenler mikdanna gö- le vııa.yetı dahilinde Balıkesir _ Çanak -
(8539) 18555 re 3 15 katt temlnatlariyle birlikte mer - kala ıoııeal üzerinde ve jandarma kıflala -

Mahfe alınacak kez satın alma komtıryonuna müracaatları. n karoıııında yapılacak ceza ve tevkif ev 
(8518) 18500 inııaatıdır. 

ı 

K. M. VekA.letl Sa. Al. Ko. dan: 

k 1 2 - Bu işe alt evrak aunlardır: Mevcut numunelerine göre muhtelif Muhtelif ebatta 12 a em 
A - Plfln cinsten 1500 adet mnhfe pazarlıkla satın relı'k alıa·ncak 

3" B - Eksiltme şartnamesi alınacaktır. Hepsine tahmin edilen fiyat Askeri Fabrı"kalar Sa. Al. Ko. dan : 
C - Yapı itleri umumt fennt ıartna,.. 837~ lira olup katt teminatı 1256 lira 25 Tahmin edilen bedeli (6940.40) lira o- mesi 

kuruı,tur. İhalesi 21.12.940 cumartesi gü- lan listesı'nde yazılı muhtelif ebatta on iki 
nU aa.at 11 de yapılacaktır. Taliplerin ko - kalem ve ceman 13772 Kg. relik askeri fab- D - Bayındırlık lı,lerl genel ıartnııme al 

" ıı: - Mukavel projesi misyona mUracaatlım. (8634) 18614 rikalar umum mlldilrlüıl!i morkeı satm al-
a F - Keşif hUlfi.cıaaı 

ma komisyonunca 24/12/940 sah günll ta• o _ Metraj 

t 

at 15.30 da kapalı ıarfla ihale edilecektir. H - Huıusi ve fennı ıe.rtname 
Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 3 _ İhale 6.1.941 pazartesi gilnü saa 
(7ı3) lira (3) kuruştur. Teklif molı:tupla· l:S te Çanakkale adliye binasında C. mUd 

BAŞVEKALET 

. 
-Menıur alınacak rını mezkltr glinde saat 14,30 • kadar ko delumumlllğl dairesinde toplanacak ko 

B~Vek!let Beden Terbiyesi Genel Dl- misyona vermeleri. (5519) 18501 mııyon huzurunda yapılıtcilktır. 
rektörltiğlinden: 4 - Eksiltmeye girebilmek için talipl e-

Genel dlrektörlüğümUz saha ve tesıı • Satılık bidonlar rln 2880 iki bln sekiz yüs ııeksen liralı k 
. 
3 

ler dairesi kadrosunda münhal bulunan Aıkerı Fabrikalar Ticaret Şubeainden: 
muvakkat temine.t vermeleri ve ihale gU 

60 lira aylık ücretli kAtlplik lle E cetvell· KUçUk Yozgat barut fabrikuınd& mev- nünden tatil günleri hariç olmak üzere 
ne dahli 80 Ura aylık Ucretll ve 5 aylık cut cins \'e mlkdarı qaftda yazılı bidon gün evel Çanakkale villlyetlne mtiraca"l 
muvakkat kadrolu deıılnatörlUk için iki lar 23•12·9'0 pasarteıl sUnU ıaat 14 te la alacakları ehliyetname ile 940 yılı tic 
memur alınacaktır. pazarlıkla satılacaktır. İatlyenler bidonl7- ret oduııı.a. mukayyet bulunduklarına d 

t-
a-
a-
§.. 

. 

m 
-
u 

a-

İmtihan blrtncikAnunun yirmi birine KUçUk Yozgat barut fabrikasında i"Öreb tr vesikalarım komisyona vermeleri 1 
rastlıyaıı cumartesi günü saat ıı de Ye. lirler. İsteklilerin 200 Ura muvakkat te zımdır. 
nlfehlr İzmlr caddesinde kAln genel dl- mlııaUa tayin olunu ırün ve ıaatte aakerl 5 - İnşaat mtlddeti mukavele tarihin 
rektörlUk binasında yapılacaktır. fabrikalar ticaret ıubeslne mUraoaat eyle- den itibaren on aydır. 

MaUOp ıartıarı halı bulunan istekllle• meler! llln olUDur. 6 - Talipler bu işe alt keti! evrakt 
rin en çok blrinclkl\nunun 19 uncu per-- lSOO adet MO kiloluk çUrUk oleom va- bedelsiz olarak Çanakkale a. mtlddeiumu 
ıembe günü akşamına kadıı.r bir dilekçe rill. (8686) 18616 mil1ğlnde göreb!Urler. 

ne yukarıdaki adrese müracaat etmeleri 121000 Litre petrol alınacak 7 _ Tekıtf mektupla.rının ihale gUn 
llsım geldiği llA.n olunur. 18672 saat 14 e kadar komisyona makbuz muı~ 

Aakert Fabrikalar Satın Alma Komi.s
Z. tanHi 
N!tatta 
lrm:lı: 

5000 
2SIJO 
5000 

1300 
700 

1250 
12600 

7500 

187 50 ıı yapılacaktır. Zayi - Denizll 51 inci piyade alayın - e-bllinde verilmesi ve posta lle gHnderi1 

yonundaıı: ceklerln de fhalo günU ıut 14 e kadar 
Sabun 
feıhriye 

3000'.l 
2!000 

1890 
1125 

18542 

Tevhit ıemeri alınacak 
Ken:lfOD 8L Al. Ko. ıu. den: 

1 - Ltmımunda kullanılmak üzere ka-

2 - Umum tahmin tutarı 70000 lira o- dan 6.8.1938 tarihinde alıp Ispanrtıı as -
lup ilk teminatı 9500 liradır. kerıtk ıubeslne kaydettlrdlğlm askerlik· 

3 - Ekslltmeye glrecklerin 2•90 sayı- ten terhis tezkeremi kaybettim. Yentııinl 

lı K. nun 2 ve S cü maddelerindeki belge - alacağımdan eaklılnln hUkmU olmac:lıtı i
lerle \'e tırninatıarlyle bırlikte Bornova ıa.n olUDur. 
SL Al • .Xo. aa ••lmale&i. (8681) ı Içart& Yaşla mahallesinden Nazmi 

18682 Of. 828 dofumlu Mehmet Nadir SWdUc 

Tahmin edilen bedell ( 2760) lira olan 
12000 litre petrol ukerl fabrikalar umum 
müdUrlUfU merkez aatın alma koml.syonun
ca S0.12.940 puarteıi Jril.nU aaat H te açık 
ekalltme ne ihale ıdllecektır. Şartname 

parasızdır. Muvakkat teminat (207) lira-
dır • .(8681) 18617 

gelmiş olması earttır. Postadaki gecik -
meler kabul edilmez. (11798/ 8700) 18&70 

m Zayi - Ankara Belediyesinden aldığı 
702 No. H. otomobilin bir pıtk11mı za 
ettim. Hilkmli :yoktur. - Yusuf Turan 49M 

yi 

_.,_ 
MALiYE VEKALETi 

Daktilo alınacak 

Maliye Vekaletinden : 
Veldlet merkez teşkilatında mtin • 

hal daktiloluklara alınacakların inti • 
babı için 15/ 2. inci k:lnun / 1941 çar
pmba günü müsabaka imtihanı açıla
c aktır. İmtihana saat 14 de başlana " 
caktır. 

ç 
d 
f 

Taliplerin imtihana girebilmeleri f. 
in memurin kanununun beşinci mad
esindeki geraiti haiz bulunmaları ka· 
idir. 

d 

1ı: 

14 / 2. inci kAnun / 1941 salı gUnO 
mesai saati sonuna kadar (6,5x9) eba
ında iki kıta fotograf vererek mu • 

kabilinde fotoğraflı ve tasdikli kabul 
artı almaları lbımdır. 

1 
z 
i 

Musabakayı kazananların, bir daktl
oluğa tayin olunabilmeleri için ibra
ma mecbur oldukları vesikaları veea. 
r tayin ıartlarını havi broıilr, müra

caat kalemi tarafından istiyenlere ve
ilecektir. r 

t 
c 

Muayyen zamana kadar kaydını yap 
ırmıyanlar imtihana kabul olunmıya • 
aktır. Kazananlardan muktezi vesal· 

ki tevdi etmiyenlerin tayinleri yapıl· 
mıyacaktır. 

(8640) 18618 

Memur alrnacak 

Maliye Vekaletinden : 

r 

i 

Vekfüet merkez te!kil~tında 12 de· 
eceye kadar maa,ıı ve muadili ücretlf 

memuriyetlere alınacakların intihabı 

çin 7 / 2. inci kanun / 1941 sah günil 
müsabaka imtihanı açılacaktır. İmti
hana saat 14 de başlanacaktır. 

Taliplerin 6 / 2. inci kanun / 1941 
pazartesi günü mesai saati sonuna ka
dar lise veya muadili bir mektepten 
mezun olduğunu gösterir vesikayı fb .. 
raz etmeleri, 6,Sx9 ebadında 2 fotoğ
raf vererek thukabilinde fotoğraflı ve 
t asdikli kabül kartı almaları lazım -
dır. 

Müsabakayı kazananların, memur! • 
yete tayin olunabilmeleri için ibrazı • 
na mecbur oldukları vesikaları vesair 
tayin ıartlarını havi brotür, 11\Üracaat 
kalemi tarafından istiyenlere verile -
cektir. 

Muayyen zamana kadar kaydını 
yaptırmıyanlar, imtihana kabul olun
mıyacaktır. Kazananlardan muktaz! 
vesaiki tevdi etmiyenlerin tayinleri 
yapılmıyacaktır. (8641) 18619 

Dosya dolabı vesaıire 
yaptırdacalr 

Maliye Vekaletinden : 
Yapılacak is - Muntazam borçlar 11 " 

mum müdürlüğü kaleminde dosya dolabı 
ıle mahzeni evrakta, Paasif Korunma le -
vazımının muhatuuı için yapılacak böl
me. 

Keşif bedeli : 128.56 kuruıtur. 
Teminat mlkdarr: 9 lira 64 kurustur. 

Sureti ihsle: açık eksiltme. 
İhale tarihi ve mahalli: 17 /12/ 940 salı gü 

nil saat 16 da Maliye Vekileti milli em -
llk mfidUrlüiünde. (8660) 18643 

ASKERLiK iŞLERi 

337 doğumlulara 
Ankara Yabancı As. Ş. Rı. den 
1 - Z. lı:lnwı. 940 tarihinde 11kerlik ka

nununun 2. inci maddeaine cöre askerlik 
çağına cirecek bulu.nan 337 D. lularm ilk 
yoklamaları bu tarihten itibaren yapdaca
ğmdan bu dolumlu her milkellefin yok -
lamasını yapurabilmegi için nlifua hüvl7et 
cüzdanına lüzwn vardır. 

Hüviyet cüzdanı bulunmryanlarm yok
lamaları yapılmıyacafından nüfutı cilzdam 
olmıyanlarm aimdiden tedarik etmelerL 

Z - Yoklama aiinlerJ •Yrl'C& ilin edil• 
cektir. (8159) 18132 

Şubeye divet 
Ankara Yabancı Aı. ş. RI.: 
312, 313 dotumlu olup da hiç askerllll 

yapmadan emaall dofumlularla ihtiyata a
lınmış olan ve Ankara'da bulUDup da ya
bancı askerlik ıubeslnde kayıtlı bulunan 
bu doğumlu yabancı erat talim mak.ııad•yle 
sevkedlleceklerlnden hemen fUbeye mllra
caatıarı. Gelrntyenler hakkında kanuni 
muamele tatbik edileceği tlAıı olunur. 

(8619) 1859S 

M. M. V. Hava Müste,arlığı 

Pil bataryası alın~cak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Muayyen &iind~ talibi çrlı:mryan 
muhtelif tipte 1600 adet pil bataryası pa
zarlık suretiyle satın alınacaktır. Muham
men bedeli 6935 lira olup kati teminat mik.. 
tan 11>41 liradır. Pazarlığı 18/ 12/940 çar
şamba ıiinü saat 10 da hava ıatm alma ko
misyonunda yapılacaktır. İdari prtname, 
evsaf Te listesi her ciin öğleden sonra ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte kati teminat ve kanuni bel -
geleriyle birlikte komisyonda bulunmaları. 
(8605) 18592 

Hasta aedyeai alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan ı 
1 - 20 adet madeni hasta sedyesi pa -

zarlıkla utrn alınacaktır. Muhammen be
deli 1280 lira olup kati teminat mikdarı 
192 liradır. Pazarlığı 21112/ 940 cumartesi 
günü saat 10 da hava aa.tın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İdari ıartname ve nii -
munesi her l(iln ölledon sonra komisyonda 
görülebilir. İıteklilerln muayyen aUn vo 
saatte kati teminat ve kanuni belgeleriyle 
bidilrte koaıiıJODda bulunmaları. (8684) 

18660 


