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TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi: 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para 28.800 
• 

biriktirenlere 
ikramiye verıyor 

lira 

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

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

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

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

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

OIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

1 Mart ve 

içinde 50 
takdirde 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

Umumi Heyet toplantısı 

Küçük Evler Yapı Kooperatifinden: 

ASKERLiK iŞLERi 

337 doğumlulara 

Ankara Yabancı Aa. Ş. Rı. den ı 

1 - 2. k!nun 9il tarihinde askerlik ka,

nununun 2. inci maddeaine ıöre askerlik 
çatına ıirecek bulunan 337 D. lularm ilk 
yoklamaları bıı tarihten itibaren 7apılaca
iından bu dotuınlu her mükeJlefin yok. • 
lamaımı yaptırabilmesi için nüfua hüviyet 
cil.sdanına lüzum vardır. 

Hüviyet cüzdanı bulunmıyanlaruı yok
lamaları yapılmıyacaiından nUfua cüz.danı 

olmıyanların ıimdiden tedarik etmeleri. 
2 - Yok.lama cünleri ayrıca ilin edile-

cektir. (8159) 18132 

Şubeye davet 

Ankara Yabancı As. Ş. Rs.: 

312, 313 dotumlu olup da hiç askerlik 
yapmadan emsali doğumlularla ihtiyata a
hnmıo olan ve Ankara'da bulunup da ya
bancı askerlik ıubeatnde kayıtlı bulunan 
bu doğumlu yabancı erat t&llm makaa.d•yle 
aevkedlleceklertnden hemen ıubeye müra~ 
caatları. Gelmlyenler hakkında kanun! 
muamele tatbik edileceği llAn olunur. 

(8619) 18595 

2 Memur alınacak 

Ankara Garnizon K dan: 

1 - Ankara garnizon komutanhğı mah
kemesinde zabıt kA.tlbt olarak çalıştırıl

mak üzere 7S-100 lira ücretle iki memur 
alınacaktır. 

2 - İstekliler arasında 25.12.940 günU 
saat 15 te komutanlıkta mUaabaka imtiha
nı yapılacaktır 

1 

S - İsteklilerin bu tarihten evet IUzum
ıu vesikalarlyle birlikte Ankara garnizon 
komutanlığına müracaatları. (86:59) 18633 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. 

= 
Hafriyat ve tesviye işleri = 

= 
: ÇAT ALAGZI ELEKTRİK § 
§ SANTRALI ŞANTiYE 

MÜDÜRLÜGÜNDEN : : - -- Çatalağzında yapılacak hafri- :; 
: yat ve tesviye işleri kapalı zarf- :; 

la eksiltmeye çıkarılmıştır. İşin :; 
keşif bedeli 40.000 lira ve muvak- : 

: kat teminatı 3.000 liradır. -
: İstekliler, aşağıdaki evrakı An- :; 

karada Etibank binasında Şanti- :; 
ye müdürlüğünden beş lira mu - :; 

: kabilinde alabilirler. -

-ı : --
--

= 1 - Eksiltme şartnamesi. 
2 - Mukavele projesi. 
3- - Hususi fenni şartname. 
4 - Termin cetveli. 
5 - Umumi fenni şartname. 

--
6 - Vahidi fiyat cetveli. _ 

Eksiltme, 27/12/ 1940 tarihinde : 
saat 15 te Ankarada Etibank bi - : 
nasında Şantiye müdürlüğü tara- : 

: fından yapılacaktır. Münakasaya : 
: gireceklerin en genç iki gün eve- :; 

MİLLİ PİYANGO 
ikramiye 

adedi 

1 
1 

1 

1 

2 

10 

50 

50 

100 

500 
1.000 

2.000 

5.000 

100.000 

1941 Yılbaşı Plônı 
ikramiye 
miktarı 

100.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 
5.000 

3.000 

2.000 

1.000 
500 

100 

50 

5 

ikramiye 
tutarı 

100.000 

50.000 

40.000 

30.000 

40.000 

100.000 

250.000 

150.000 

200.000 

500.000 
500.000 

200.000 

250.000 

500.000 

108.716 
2.584 Teselli mükafatı 

2.910.000 
120.950 

111.300 

Tam bilet 
10 lira 

3.030.950 

Yanın bilet 
5 lira 

17/12/194 

8/12/1940 günü saat 10 da Halkevinde toplanması mukarrer olan 
fevkalade umumi heyet, kanuni nisap hasıl olmadığından içtima ede
me.mittir. : Jinden bu işi yapabilmek iktida-:; -------------------------------------------------l 

: rında olduklarına dair Şantiye : Ulus Gazetesinin 19, 20 ve 21 ikinciteşrin 1940 tarihli nüshaların
da neşrolunan ruznamede yazılı hususları görüşmek üzere ticaret 
kanununun 386 ıncı maddesi mucibince 19/1/1941 tarihine milsadif 
pazar günü saat 10 da Ankara Halkevinde umumi heyetin tekrar top
lanması tekarrür ettiğinden sayın hissedarların bizzat gelmeleri ve
ya yazılı bir vesika lle kendilerini temsil ettirmeleri ehemiyetle ilan 
olunur. İDARE MECLİSİ 5024 

MAHKEMELER 

Gerede HAldmllflnden: 

Erzurwn Sulh Hukuk Hlkimlifinden : 

GUmU,hane vtıtyetlnln Şiran kazasın

da dofup nutuıça İstanbul EmlnönU Uzun 

Şucaettin mahallesi Şerefiye sokağı cilt 
Çivi lhtıkArı yapmaktan suçlu Gerede-

27, ıayfa 47 ve 33/37 numarada kayrtlı Ne-
nln Demirciler mahallesinden Durmuı ot-
lu Halim Öz hakkında cUrmU me§hUt ka-

nununa tevfikan aynı günde yapılıp bitiri
len duruıma •onunda: maznunun kilosu 
60 kunl§tan aatılan çtvJnJn kilosu 90, 100 
kunııa satılmak suretiyle thtikdr yaptığı 

ıabit olduğundan milli korunma kanunu. 
nun 32, 59 ve türk ceza kanununun 56 ıncı 
maddeleri mucibince bln.netlce bir sene se
kiz ay Adanaya eürgUn edilmesine ve il& 
lira 60 kuruı atır para ceza.siyle tecziye -
sine ve çivilerin mllaadereeıne verilen ka. 
rar katUeşmiş olduğundan milıt korunma 
kanununun 63 Uncu maddesl hUkmUne 
tevfikan keyfiyet tlA.n olunur. M21 

Ellzııt Asliye Hukuk Mahkemeatnden: 

ElAzıtın Rızaiye mah&llesinde mukim 

Palulu İbr&hlm kızı Hatun Bayrak tle E

lAzığın İktıaat otelinde sakin Palulu İb -

rc..him oğlu Sıtkı Bayrak aralarında mü -

cibe'den doğma Bayraktar oiullanndan 

Hurıit oğlu 8 numaralı Erzincan levazun 

teftiı komiıyon teisi 312 doiumlu yarbay 

Sami Göktoi Erzincan zelzelesi esnaım -

da vefat edip metr\ik1tı vereıesine veril • 
mek üzere üçüncü ordu müfettiıliiinden 
2'3/3/940 tarihinde Erzurum sulh hukuk 
mahkemesine teslim edil.mit, vaki arama • 
lara rağmen ıimdiye kadar ölii Sami'nin 
kanuni mirascısı zuhur etmemeei sebebiy
le metrGkltının bazinei maliyeye teslimi 
icap etmekte bulunduğundan ölü Sam.i'nin 
varisi oldufunu iddia edenlerin nan tari -
hinden itibaren bir ay zarfında mctrQk1tı 
almak üzere usulü dairesinde Erzurum sulh 
hukuk hikimliğine müracaat etmeleri ak
si takdirde metrQkitın hazineye teslim e-
dileceği iJln olunur. 5022 

Ankara 1 inci Asliye Hukuk Mahkeme
sinden : 

tehaddia botanma dA.vaaının müddelyentn Hariciye Vekileti hukuk müıavirliğin

vicahında ve mUddeaaleyh Sıtın Bayrağın de memur Refet Altuntaı tarafından mah-
gıyabında icra kılınan muhakeme sonun -
da: müddeaaleyh Sıtkı Bayrağın dA.vacı 

Hatun Bayrak ile bir arada bulunduktan 
bir aırada döfüp sötmesl infak ve lqesi
ne bakmamuı yüzünden aralarında fld -
detll geçimsizlik hA.dta olup biri birlerin -
den btlfltl mU!arakat ederek ayrı yaoamak
ta olduk.lan ve kabahatin de mUddeaaleyh
te bulunduğu ikame olunan ıahttlertn dft.
vaya mutabık ıahadetlertyle sabit olmua 
olduğUndan medeni kanunun 132 ve 134 Un
cu maddeleri mucibince tarafların blriblr
lerlnden bO§ olmalarına ve kabahatin 
mUddeaaieyhte oldufundan kanunu mez -
kQnın 142 inci maddesi mucibince bir se
ne müddetle evlenememeatne 23.11.940 ta
rihinde karar verilmiştir. 

MezkQr kararın nan tarihinden ttıba
ren on beı gUn zarfında mUdd··.aaJ.eyhtn 
turuku kanuniyeye teveuill etmedltl tak
dirde hUkmUn katııeıecegı llh olunur. 

l5023 

kememtztn 94.0/2740 aayunna. ikame olu

nan ıoyadı dlvaıının muhakemesi sonun
da (Altunta1lı) aoyadmın (Altunta1) aoya
dı ile deiittirilmek ıuretiylc nüfusa tescil 
ve ilinma 13/l2/!>40 cününde temyiz yolu 
açık olmak üzere karar verildiği ilin olu-
nur. 5016 

iCRA VE iFLAS 

Ankara İkinci tcruındaıı: 

Ankara İkinci icra memurlutunun 940/ 
4-511 numarah dosyası mucibince blr borç
tan dolayı satılacak olan müskirat eıyaaı
mn 19 lklncikA.nun 94-0 percıembe ve ikinci 
ıatıt 20 llkk!nun 9{0 cuma oldufu halde 
18.12.9{0 tarihli gazetede aehveıı 21 ve 22 
llkkAnun yazılmıı olduıtundaıı keyfiyet 
tuhlh ve Uln olunur. l501' 

müdürlüğünden bir ehliyet vesi- : = kası almaları lazımdır. 4862 : 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Bir operatör aranıyor 
Bay Stanley Paterson'un KHycettz ka

zası dahilindeki krom madenlerinde taba
bet tcra eylemek üzere bir operatöre ihti
yaç olduğundan talip olanların Fethlyede 
mezkQr madenler tıletmeıine müracaatla 
ıeraıttnı bildirmeleri UM olunur. •70• 

ANKARA PALAS 
Büyük Salonlarında 

YILBAŞI GECESİ 

"REVEİLLON'U,, 
Yeni büyük program 

Yemek fiyatı meşnıbat hariç 

Pe~inen altı liradır 
Ücreti verilmeden yapılan masa 

siparişleri hakkında hiç bir 
taahhüt yoktur 

Masalar için muhasebeciye 
müracaat 5017 

U L u S - 21. inci yıl. - No. 69118 

İmtiyaz sahlbi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müesseıe Müdürü Natit Uluğ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

ANKARA BELEDiYESi 

Yol inşaatı 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Şehrin muhtelif yerlerlnde ya.ptın
lacak oose ve asfaltlar tgl on beı gün 
müddetle ve kapalı ı:art usullyle eksilt· 
meye konulmu3tur. 

2 - Muhammen kıymeti (11654) lira
dır. 

8 - Teminat 874 lira beş kuruıtur. 
4 - İhaleol 24.12.940 aalı gUnU saat 11 

de yapılacağlndan ıartname ve keo!t cet
velini görmek tatlyenlerln her gUn encU· 
men kalemine ve ıateklllerln de ihale gU
nU olan 24.!2.940 ~U saat ona kıı.clar u
ıuıu dairesinde tekil! mektuplarını bele. 
diye encümenine vermeleri. (8509) 18481 

Müteahhit nam ve hesabına 
çalı süpürge&i alınacak 

Ankara Belediyesinden: 

ı - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 
6565 adet çalı aUpUrgesl 15 gUn müddetle 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedel! (787) Ura (80) 
kuru§ tur. 

8 - Teminat (59) lira (9) kuruıtur. 
' - Şartname ve nümunesinl görmek 

isttyenlertn her gün encümen kalemlne ve 
tatekUlerin de 31. 12. 94-0 ısalı gUnU 11aat 
10,30 da belediye encümenine mUracaatıa-
rı. (8710) 18693 

Her nevi ölçü ve tartr aleti 
kullananların nazarı dikketine: 

Ankara Belediyesinden: 

16 Birindkanundan 23 Birincikanuna kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar 

Devlet Denizyolları İşletmesi Umum 

Müdürlüğünden : 
Karadeniz hatbna 

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İzmir sürat hattına 
İzmir aralık postası -

Salı 12 de (GUneysu), pero:embe 12 de (Karadeniz) ve pa
zar 16 da (CUmhurlyet). Galata nhtımın<laıı. 
Salı 18 de (Konyıı), cumartesi 18 de (Antalya). Sirkeci 
rıhtımından.. 

Pazartesi, sah 9,50 de, çarşamba, peraembe, cuma 18 da 
(Trak), cumartesi 14 te (Marakaz) ve pazar 9,:IO do 
(Trak). Galata rıhtımından. 
Pazartesi, çarıamba ve cuma 8.lts te (Marakaz). Galat. 
rıhtımından. Ayrıca çarpmba ve cumartesi 20 de (Saaı

det). Tophane rıhtımından. 
Sah ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtımında.n.. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 te (Bursa), cumartesi 15 te (Mersin). Sir
keci rıhtımından. 
Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
Pero:embe 13 te (Tırhan). Galata nhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türlü malQmat aoağıda telefon numarala
rı yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata bil§ acenteliği -
Galata Ş. acentellği -
Sirkeci Ş. acenteliği -

Ga1ata nhtımı, Umanlar U. Md. binası altında 
Galata rıhtımı, mıntaka liman Ra. bina.sı altında 
Sirkeci yolcu salonu 

(11831/8706) 

42362 
40138 
22740 

18691 

merasını, mlYtar ve boylarını blldtrtr bl - \ Zayi - Ankara belediyesinden aldığım 
rer pullu beyanname ile belediye ayar me- 61.6 numaralı otomobil pllkMının bir te -

murluğUna mUracaaUa muayene kAğıdı 
kini kaybettim. HUkmU olmadığı UA.n olu· 
nur. Müştak Çapman 5018 üzerinde 39 yılı damgasını ta~nyan bU-

tun (ölçü tartı) ve (tartı Aletleri) Din ee • almaları ve bu bir ay içinde müracaat et Zayl - 193 alaydan aldığım e.akerllk 
mtyenlertn ölçüler nlzamnameslnln 17 in- terhis vesikamı kaybettim. Yeniısin1 ala· 
el maddesine göre ceza görecekleri JIAn o- cağımdan eskisinin kıymeti yoktur. 

nelik muayenesine başlanacağından 1.1.941 
tarihinden 81.1.941 gUnU ak§amına kadar 
bunların cinsini, çekerinl, markasını, nu • lunur. (8711) 18694 Mehmet oflu Niyazi Baykal 334 5020 

YENİ Sinemada 
Buıün Bu &ece 

Zincirleme Aşk 
Oymyaıılar: 

ELVİRE POPESCO 

ANDRE LEFAUR 

lki taatlik: neıe ve eflence 

ca:vnatı olan emaalli• komedi 

HALK Sinemasında 
Bugün bu gece 

Senenin bUyUk q:k ve macera 
tılml 

Madenler şeytanı 
Bq roJlerde: 

CESAR ROMERO 
MARZORİE WEANER 

Ucuz matine 

MANOELLA 

Sus Sinemasında 
Bu ıece 20,30 d& 

2 film birden 

1 - KANLI PUSU 

aa.ş Rolde : Kcrmit Maynard 

2 - FEDAi KAPTAN 

Baş Rolde : Tom Keene 

Gilndü.z ıeanslarında 

İSTiKLAL KAHRAMANI 
Tilrk~e Sözlü 

SOMER Sinemasında 
Bugün Bu Gece 
2 Film birden 

1 - Me~hul kurşun 
Baş rolde: 

TOM KEENF' 

2 • Yumrukçu ıarkısı 
Bae rolde: 

FRED SCO'IT 



L 

Çarıamba ULUS Baamım 
Çankırı Caddeal, Ankara 

18 Telsraf ı ULUS Ankara -
1. KANUN 

TELEFON 
Batmııharrirlilı: 1S71 

1 9 4 o Yazı lılarl M!l.dtlrll 1061 
Mtlelffte Mfidllrll UM 

r:; KURUŞ Yan lılerl 1062 
İdare 1064 

Gayri menkullerin ohm satımında 
......... ............. ,.'' ....... ' .... 1111111. '"'' ........................ 'il .............. il'' 1111111111 

Halka büyük 
kolayliklar 

·satışlar vergi borcu tahsilatına 
tôbi olmıyacak1 işler gecikmiyeçek 

Gayri menkullere yatırılan servet 
hakikaten mütedavil hale gelecek 

Tapu ve Kadastro Umum Müdilr-
• IUğU. gayrimenkullerin alım ve aatı

mını kolaylaştırmalJc, ve halka bu hu
susta mühim bir yardım yapmak üze
re bir kanun projesi hazırlamıştır. 
bu kanunda esas gaye, halka hizmet
tir. Bu kanun projesinin iki mühim 
esası vardır. Şimdiye kadar gayri
menkuller alınıp satılırken o gayri
menkulün vergisi yüzünden birçok 
mUtkül!t çıkıyor, ve eehabı mesali -
hin iti uzun .z:aman aUrüncemede ka
hyordu. Yeni kanun projealned en 
mtihlm esas, gayrimenkul alım ve 
satımının vergi borcu tahsilS.tına t.t
lik e-dilmemesidir. 
Şayet o gayrimenkulün vergiden 

dolayı tahakkuk etmiş bir borcu var 
da tahsil edilememişse, alakadar dai
re tapu idarelerine müracaat ederek 
gayrimenkulün haczini isteyip bu 
borçlarını gene tahsil edebilecektir. 
Kanun projesinin ikinci esası da bir 
gayrimenkuliln bir parçasının kolay

T apu ve kadcutro umum müdürü lıkla aatılmaıını temin edecek bir 
Halit Ziya Türkkan maddeyi ihtiva etmesidir. Bir malın 

-----------------. bir kısmının aatılması için, bugün 

Anglo-sakson 
tesanüdünün 
safha/an 

Falih RJln ~TAY 

Dün gelen haberler, İngiltere hü.
kümetinin, Amerika'dan, reamen, 
mali yardım talebinde buhmduğu
lı:ıu bildirmektedir. 

cari olan uıule g3re tadillt komla -
yonlarına mUracaat edip orada •ıra 
bekleyip, birçok günler goçtiktcn 

(Soau S. lacı .. ylada) 

laval'in azlinlnln sebepler) 

laval Parls'te 

Alman taraftarı 

kabine kuracakmıı 

Fransa'yı 1 talya yerine 
mihvere sokmak! 

Londra, 17 a.a. - Hür franırz ajansı, 
blaraf menbalara atfen B. Laval'in azli 
hakkında tafııllltı -.ermektedir. 

Bu tatsllllta nazaran, Alma.nya'nın Pa
ria'teld mümessili B. Otto Abet:ıı, Fransa
nm Parlı mlimeulli B. de Brinon vaııta
ıiyle Mareıal Petain'in, Nepolcon'un ot -
lunun kemllrlerinin Parla'e nakli vesilctıi· 
le Parla'• relmesi n Vlchy'ye danmlye -
rek Verulllea'da yerle,mesi huwıunda 
B. Laval'ı ikna etml1 bulunmakta idi. Bu 
bir tuzaktı. Aynı ıifnün ak1amında Pari• 
te B. !Aval ile B. Abetz'nin yakm d0tıt • 

(Yazısı 5 inci sayfada) 

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

ADiMi% . ANDIM1%DIR. 

~a:ncmıı 

Baıvekilimiz C. H. P . 
Genel Sekreterliğinde 

Saym Baıvekilimiz Dr. Refik 
Saydam, dün öğleden evel C. H. 
P. Genel merkezine gelerek Par
ti Genel Sekreteri Dr. Fikri Tu
zer tarafından kartılanmıı ve bir 
müddet Parti itleriyle meıgul ol. 
mutlardıT. 

Fransa'mn garp tenubunda 

1 

ALMAN 
tahşidatı 

HEDEF: 

- İngiltere mi ! 
2 - İspanya mı ! 

3 - Fransa mı f 

İngilizlerin 14 harp gemisi 
CehelüHa11k'f an Okyanosa a(lldı 

El.cezire, 11 a.L - D.N.B. aJanıunm 
husııat muhabiri blldlrlyorı Muhtelif ı -
ndlart mensup 14 harp ıemielnden mr. " 
relı:lı:eıp bir ingills filoeu Ccsbeltittank' ~ 

(Sonu .S. inci aaylada) 

Bir lngiliz gazetesine gön 
• ~ 1 

Almanların Jlmali 

İtalya'yı iıgal 
etmesi yakınmıır 

Kont Ciano'nun yerine 

Farinacci getirilecekmiş 
Lon.dra, 17 a.a. - Neva Chronicle ga • 

zctcsinin a!plomiıtik muhabiri, italyan va
ziyeti hakkında ıunları yazmaktadır: 

Bitaraf menbalardan Londra'ya gelen 
ıt0n ma!Qmata &'Öre, :71maıt İtalya'ııın al -
mantar tarafından ukeri işgal al -
tına alınması yakındır. B. Hitler'in böy
le bir harekete &'lrlşmesi için müfrit fa • 
şlatlerden Farinacci'nln Kont Ciano'nun 
yerine ıetlrllmcel bir veaile olacaktır. 

B. Farlnaccl ton rUnlerde ltalyan ııe • 
nerııllerlne bllhaıH Badoılio'ya tiddetle 
hücum etmiştir. Zarınedildiline ııöre, fa • 

(Sorıu 5. frıci sayfada) 

.f 

73 milyar frank 

f ransa' d'akl lıgal 

masrah 
V.ichy, 17 a.a. -Havaaı Hü

kümetle Fıranıa bankaaı a!'asm

da yapılan yeni bir anlapna mu

cibince, mütareke muahedesine 

tevfikan Fransa'dakl alman it· 

ga] kuvetlerİnin masrafını karıı-. 
lamak üzere bankanm devlete 

yaptıfı muvakkat avanslar mik· 
tan 60 milyar franktan 73 mil
yar franka çıkarılmJftır. 

. -- -------~· ·-

35 bin tonlu!l Llıtorio gem'f.l 
~anarken 

Yurddaı! 

Geçen cihan harbinde sal· 
tanat Türk.iyesi kıtlık içinde 
idi. Cümhuriyet devri, bolluk 
devridir. Bolluğun kıymetini 
bil. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu 

Taranto zaferi fotoğraflan 
Yubndail rHlmd• ltalyanlarııı 

Taranto limanına yapılan tayyare 
akınında lngl/J~lerln elde ettikleri 
neticeleri gc5rQyoraunuz. 

1 - Yanmak Ozere olup, lştlall~ 
rla yanındakiler• t•sir etmemesi 
lçln ilerl doğru atılan bir destroye!". 

:J - Hasara uğrıyan bir de.~ro
yerdea ~ıkan dumanlar. 

I - Bombaların l!ıabetiyle bir 
taralı suya batan bir kruvazörden 
çıkan dumanlar. 

4 - Bir tarafı suya g6maıap, ya
nan blr ba~ka kruvar6r. 

S - Aynı aınıltan bir .l:ruvazc5r
den dumanlar çıkıyor. 

6 - Bir denizaltı gemisi yanar
ken. 

GARP ÇÖLÜNDE 

SOLLUM 
CAPUZZO 

ve iki if alyan kalesi daha 

ALINDI 

Müttefiklerle Birletik - devletler 
arumdaki tesanüt üç .afha içinde 
mütalea olunabilirı birinci aafha, 
para ile dahi herhangi muharip 
dnlete aili.h ve harp malzeme•i v• 
rilmeei.ne müsait olmıyan bitaraflık 
kayıtlarından bir kurtulma çaresi 
aranıp bulunmakla inkiıaf etti. Bu
nun için amerikan m.illetine, mütte
fik devletlerin harp gayelerini be
nimsetmek, ve fili müdahaleden 
mümkün olduğu kadar kaçınmakla 
beraber, nihayet harp tehlikesini 
dahi göze almak laznndL Uçüzlü 
pakt tehdidine ka~ı Birleşik - dev
letlerin takındığı •ert ve kati tavır, 
Uzak-doiu'da İngiltere ile birlikte 
alman tedbirler, deniz ve hava Ü. 
Jeri hakkmdaki anlatmalar, ilk te
ai.nüt aafhasmı ki.fi derece tebarüz 
ettinnittir. Fakat amerikan aana· 
yiinin yardmu, Büyiik Britanya 
haznesi ve mükellefleri tarafmdan 
ödenmektedir. Hatta geçenlerde 
gelen bir telgraf, bazı Amerika 
mütehauıslarının, Jngiltere'nin A
merika'da bulunan veya amerikan 
emrine verilecek altm ve esham 
•ervetlerinin harp •iparitlerini kar
,ılayıp kar§ılamıyacağmı tetkik et
tiklerini bildirmekte idi.. Bu hal, bir 
iki sene içinde, amerikan sanayiine 
misli görülmiyen bir kazanç temin 
etmek, ve lngiltere'yi fakir düşür
mek gibi garip bir vaziyet husule 
getirebilir ve Amerika, hakikatte 
kendine malettiği yeni mücadele
nin bütün fedakii.rhklarmı İngiliz
lerin ıırtma yüklemiş, ve maddi 
karların hepsini kendi ke~esinde 
topltyarak, mağnevi kazanç hissesi
ne de, hiç bir külfete katlanmak
•ızın, iıti.rak etm.İ§ olur. Amerikan 
ihalkının böyle bir temayülde ol· 
ır.adığı malıimdur. Şimdi Anglo
sakson tesanüdünün ikinci saf
hasına yaklaşıyoruz. Bu safha, es
ki harp borçlarını ödememiş olan· 
lara yeni krediler açmağı meneden 
kanunun tadilidir. Bu tadile razı 
olmak için, Amerikalılar, ya ingi -
Jiz zaferine itimat etmek, yahut, bu 
zaferin mutlaka kazanılmasına hiz
met etmek kana11t veya arzusunda 
olmalıdırlar. Mağlup olmamak için 
mücadelede "son nefes" azamisini 
iHin eden kalabalık ve ileri bir sa
nayi devletine kaqı, zafer, mukad
der dahi olsa, ucuz olmıyacaktır ve 
onun fiyatmı yalnız Büyük Britan
ya'nın takatine terketmek, İmpara
torluğun mağlubiyetini, kendi kül
tür, medeniyet ve kudretlerinin su· 
kutu gibi telakki eden amerikalılar 

Tasarruf ve Yerli Mallar haftasında Kahire; 17 a.a. - 1nılliı umumt kal'UI< 

dhının dün ıece ıeç vakit neşredilen bir 
resmt teblifl, Sollum'un iıtirdadmr ve Ca
puzzo,nwı zaptıru blldirmlıtir. 

(Sonu S. inci sayfada) 

Hôzım Atıf Kuyucak'm 
radyoda güzel konuşması 

Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası do • 
layııiyle Zonııuldak mebusu ve Koordinaıı.
yon heyeti umumi kitibl Hazım Atıf 

Kuyucak dün akşam Ankara radyosunda 
güzel bir konuşma yapm~tır. Bu konu1 -
mayı a~ğı koyuyoruz : 

"- Muhterem dinleyiciler, 
Ulusal ekonomi ve arttırma kurumu 

memlekette tasarruf ve milli sanayi fikri
ni yaymak maksadiyle her sene bir hafta 
mliddetle faaliyetini bilhassa teksif edi -
yor VoC iki milhim umdesini muhtelif ha -
kımlardan izah eden konferanslar verdiri
yor ... Bu haftalardan onblrinclıi münaae -
betiyle bu umdeler hak.kında bana da bir 
kaç söz söylemek fırsatını verdiklerinden 
dolayı teşekkür ederim. 

İçinde bulundugumuz dünya 3artları 

göz önlinde tutulursa tererldütsüz denile
bilir ki cemiyetin iki esaslı umdesi yani 
tasarruf ve milli sanayii teşvik ve hima • 
ye fikirleri hiç bir zaman bugünkü kadar 
eherniyetli ve adeta hayati olmamıştır. Ta
sarruf dün belki şahsi bir emniyet mese
lesi ıayılabilırdi, Bugün bilhassa bir mil
li emniyet mcseleıidir. Dün, yerli malı 

dlvası belki yalnız bir aanayilqme meıo-

(Sorıu 6 ırıcı H7/ıdd 

t~ 

• .. 

Haz.ım Atıl Kuyucak 

- hip taratınd&D -

Garp çtllUn"ekt muharebeye dair Mıeır'dan aldığımız en aon reatmlerden 

E•ir ltalyan generalleri Kahire'ye nakledüiyor Sollum' da bulunan tayyareler 
Kebire, 7 La. - İ!\&'İlİZ umumi kara"" 

ııi.hı tarafından diln gece neıredilen telb 4 

Sulh akdi 
şayiaları 

Lordlar kamaıasmda müzakere 

Alman tahakkümünü 

intaç edecek hiç bir 

anlaşma olamaz 
Londra, 17 a.a. - Buglln lordlar kama.. 

raaındl\, Almanya'nın bir aulh akdi için 
ynpablleceAi herhangi bir teıebbUeUn bil
dirilmesi meselesi etrafında müzakere ce
reyan etmiştir 

Bu meselc)1 ort•ıyn koyan B. Buxton 
bllhMsa dcmtııtır ki: 

Httler pek tıa. bilir ki, Avnıpa'da ta
hakkUm için ellerin1n ıerbest k&lmaaım 

(10129 4. an~ •Tf 114•) 

- Diler re$/mlır/m/a SJnc/ sayfadadır -

l liğde Sollum'un işgal edildiği zaman tay-

A 1 k
' 1 yare meydanında bulunan müteaddit ital· 

rnavut U ta Y~ tayyar~lerinin de ele ıreçirildiii bil
dırılmektedır. 

İtalyan 
Alınan yeni kaleler • t• Kahire, 17 a.a. - Orta şarktaki inııi'ltı 

rıca 1 umumi lrararıfilıın.ın te'bliği: Mısır'da. Sol
lum ile Capuızo'dan 10nııa kıtılanmız dü1-

Denize doğru ~ekiliyorlar 
manm huduttaki Musald, Sidi • Omer ve 
Shefferzen kalelerini de z.aptetmişlerdir. 

Bardia mıntakaaındaki muharebeler de
vam etmek1e ve yeni kuvotlcrin ııelm~iy-
le düşman llzerindcki tazyikimiz tedricell 

1 ki metre kara rag"" men artmaktadır. 
Diln ıecı, Avuatural)Q lı:ıtaları bir 

d!Iıman kolu ile mehtap altında m'L1Vaffa
kiyetli bir muharobo:ye tutuşmuılar Ye na
kil nırtalıın ile bir top iitinam emiıler· 
dir. 

Yunanlılar mühim 

ilerlemeler kaydettiler 
Şimali Kenya hudut mıntıkasında, 1•t• 

mur mevsiminin IOn3 ermesi büyülr milr
Atlna; 17. Bir Yunan re.mi ıözcilıU, dün yasta tecavüzt keşif hareketlerine tekrar 

akıam Arnavutluk cephesindeki vaziyet başlamamıza imkln vermiştir. 
hakkında ıu sözleri ııöylemiştir : Sudan hududunda vaziyette bir deli • 

" Arnavutluk cephesinde vaziyet, umu- şiklik Yoktur. 
miyet itıbariyle daima şayanı memnunn • Zaptedilen mevkiler 
yettir. İtalyan lrıtaları, denize doğru ricat- Londra, 17 a.a. - Kahire teblitinde in-
te devam etmektedir. Bütün ialyan muka- J ~ilizl.~r tarafından zaptedilditi bildirilen 
bil hücumları, bu mukabil hücumların milm uç muıtr.:ıhkem mevki hep :rabl\l&iarp top. 

raklarındadır. $idi Omer ııe huduttan tak.-

(S.aa 4. llzıctJ N7fada) (So11u s. iaci ıaylada) 
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fikirler ve insanlar: 

Karaca oğlan 
Nurullah AT AÇ 

ASIL ehemlyetll, güzel edebiyatımı&, ı Kadir M~lim asla geçmez kulundan, 
filphHlz ki dlvan edebiyatıdır; Deli gönül/ ab çelcip de al/ama. 
memleketin Uerl gelenleri bllhaaea ı 

oııu korumUfl&r llim, irfan ıalıJbl kimBe- Dindardır; fakat tasavvufla, tarike.tıer-
leri ondan h<>ol~p onu olgwıla§tırmağn le ala.kut yoktur. Hacı Bektq Vell'nin 
çalıımıalardır. Oame.nlı lmpııratorluj'u z;a- ve Konya'dakl Molla HUnkA.r diye Hazre
manında Tilrk cemlyetınln tckAmülUnU, ti Mevllna'nın adlarının geçtiği kotma 
ıaz galrlerinln kogmalarında, deatanların- onun.aa bile bir ıey lıbat etmez: mllBlü· 
da detfl, ancak divan ıe.trlerinln eserlerin- man olduğu için ml1B1Uman büyüklerini 
de l.aldp etmek kabildir. zaten aaz ıalrle- hürmetle anar; lota o kadar. Zahide iee ne 
rlnin ıUrlerl de divan edebiyatının bazaı:ı uyar, ne de onunla alay eder. 
hoo, fakat çoğu zaman sUtk bir gölgesin· Karaca Oğlan A§k oalrldlr ve zannede • 
den bnoka bir §ey deflldlr. Gevheri, Aaık rim Tilrk ollrlnde kadından onun kadar 
Ömer, Emrah, Bayburtlu Zlhnl, Dertll gt. B§k lle bah8ctmlı ba§ka ıaır yoktur. Frenk
bl en methur ıaz oairlerlmlz daima divan çe galant kelimesinin tilrkçcde iyi bir kar
edeblyatını taklit etmloler, onun mazmun- eılığı yoktur; ıundost kelimesi onu hiç de 
tarını, havasını, kelimelerini aım&ga ça. iyi ifade edeme~ Zendost kadını a.rıyan, 
lıomıılardır. DerUl'nln: seven kimsedir; 1Upheslz Karaca Otlan'ds 

zendostıuk vardır. Fakat ıalant adam ka
dınlara zarif, nazlktne &özler söylemesini 
bllen adamdır: Karaca Oğlan'da da bil -
hassa bu vardır. Kızları, gelin'ICri öğmeyi 
pek aever ve hiç bir zaman bayağılnoma
dan öğer: 

Sıiuyı/ camında nedir bu e3rari' 
Kıldı bir Jıatresı mestinebeni. 
Şerib-ı li'linde nekeyliyet var/ 
Söyletir ıfdne elsine beni 

diye batlıyan ko,şmaaımn. dU,Unce ve dll 
bakımından. bir sazeldon ne farkı vardır T 
Saz ıatrlerlnln çoğunuı: hece vezni ile ılir 
aöylemelri de, aruzu pek 1Yl kullanamadık· 
lan içindir; yoksa hemen hepsi aruza he· 
ve• etmlılerdlr. Onlarda, divan ıııtrlerl 
k1U11ııındn. bir kUçUklUk duyguau bulundu
ıtu pek bellidir; bir gün kendilerinin Ba
ki'ye, Nefl'ye, Nedim'e tercih edllecekle -
rinl duysalardı hiç 9Upheslr; çok 1111arlar 
vcbelkl de: "Hayır, biz onlar derecesinde 
olamayız!,, gibi bir ıey söylerlerdi. Sanat· 
larına itimatları yoktur; ondan kurtulmak, 
daha ll.stUn buldukları divan ıllrlne 

yükselmek tstedikleri pek belUdlr. 
Karaca Oğlan böyle değildir. Onun dl· 

vıuı tUrlnden belki htg haberi yoktur. 
'Ümmi bir ıalr olduğunu zannetmiyorum: 
hatta gilnllıı birinde onun hayll tahsil gör
mlla bir adam olduğıı meydana çıkarsa 

o~mam: bugün ona ıanat edilen ıUrlerln 
çoğunda çok lncelmlı, sanatka.r, hatta 
esthete ruhlu bir adam sezilir. Divan fil· 
rint belki blllrdl; takat onu taklit etmek, 
onun teılrtnde kalmak latememlıtır. Ka
raca Oğlıın'ın ıanatına itimadı vardır: o· 
nu hor görmez, hlo bir ıanattaıı, ıUrden 
qağı olduğunu kabul etmez. Herhangi bU
yllk bir divan calri ile, mesela )'atadığı 
asrın Nefi, Naili, Neıatı gibi bir Ustadı 
ne kaı01Jılaşsa onu kendine akran diye kıı.

bul edeceği, belki klll'§tlıklı ııır ııöylemeğe 
davet edeceği bellidir. Şiirine inanıyor; o
nu emniyetle, etrıı!ındakllerin befenece
tlnl bilerek aOyll\yor. 

Bugün elimizde bulunan Krıraca Oğlan 
koşmalnrında birçok kusurlar var; fakat 
o koşmalar ağızdan ağıza geçerek bozul
muştur. İçlerinde bazılarının mükemmel
liği, oalrln öyle kusurlara, a~cmlllklere dU
ıecek adam olmadıtım g5aterly0?': 

Baharın geldiğin nedın bilelim? 
Bir gül bitmiş, yapracılı düzgündür. 
Esen sebı zülüfündeı tel alır, 
Deli ıönül bir Yürüt• vurıundur. 

gibi mısrağlar söyltyebllen ıaır vezin, 
kafiye yanlı§ları yapmaz. 

Karaca Oğlan'ın 1Ji1rlerlnde gül de, bUl
bUl de vardır; :takat bunlar divıın falrlcrln· 
de ve ea?. ıe.trlerlnltı çoğunda olduğu gibi 
sadece blrer remz detlldlr: ııerçekten gül 
ve gerçekten bUlbUldUr; Karaca Oğlan 
tablatten bahseder, bu arada gUlUn rengi
ne, kokusuna, bUlbUIUn ıakımasına vurul
ması hiç garip değildir. 

Divan edebiyatımızda ve saz l}alrlerlnln 
çoğunda oatrtn mevcudiyeti hlsııolunur; 
:takat onların hitap ettikleri ıevglllı:ıln 

veya mahbubun mevcudiyeti hlesolunma.z. 
Şair kendi kendine yaşıyan. vezinli ve 
kaflycll sözler aöylemeğe çall§ıı.n bir a
damdır. Sevgili onun için güzel beyitler 
veya koımalar aöylemeğe bir bahanedir. 
Bakl'nin, Netl'nln. Nalll'nln, hatta Fuzu
li ile Gallp'ln haklkt birer sevgiliye hitap 
ettiklerini tasavvur etmek hayli zordur. 
Ancak, Nedlm'ln bll%1 beyitlerinde ııevgi

llnln. yani hitap edilenin sadece bir hayal 
olmadığını sezdiren, eairln karşısında ger· 
çekten bir lnaan bulunduğunu gösteren 
bir eda vardır. Nedim bile: 

Yok bu şehr içre senin vasfettilin dil -
bcr Nedim 

Bir peri-sü.ret görünmüş bır bayal o/
mu~ sana 

Karac' Otlan öğer, genede öğer: 
Altın saç balları topuğa değer, 
Ay Ilı babs.tmış, gün ile dolar 
Cennetı il§nıa nuru bir ge/ın. 

Kara balrım ezgin, ne salınırsın? 
Cevahir pu tutmaz, ne silinirsıni' 
Baktıkça gözüme hoş görünürsün, 
Bugün ıüzellilin dünden :ıiyade. 

Ala ıözforini swdiğım dilberi 
Şu gelip geçtiğin yoJ/ar ölünsün; 
Kadir Mev/6m senı ölmüş yaratmıı, 
Kısmeti o/dutun kullar öğünsün. 

Hörü melek mı var senın soyunda? 
Ku, nazarım kaldı usul boyunda. 
Kadir gecesinde, bayram ayında, 
Üstüne gö/g' olan dallar ölünsün. 

Hörü kıılar sürmelemıı ıöıünü1 
Elin, aşiretin çeksin nazını; 
Kaldır perçeminı, görem yüzünü: 
Yüzüne dökülen teller ölünsün. 

Karac' Otlan der ki: Garibım garip/ 
Garibin hl/inden ne bilir tabip? 
Alcıımdan soyunup lcoynunı girip, 
Boynuna dolanın kollar otünsün. 

Karaca Oğlan çoğu zaman keyitlldlr: 
aaba!ıleyln pınara inen altı güzelden 
bahsetmek, "güzeli çok nazlı ile gitmek" , 
ıevgilllerinl anlatmak ister. Fakat nazlı 
yardan ayrılmanın acısını, gözlerin yollar
da kalmıuıını eöylemeğl de bilir. Sazı tek 
telli değildir: yalnız gUlmez, ağladığı, fer
yat ettığl olur. Beklemenin, beyhQde bek
lemenin gönUle çökerttiği hllznll anlat~ 
bir ko§ması vardır, bUtUn edebiyatımızın 
en güzel ıttrlcrlnden biridir: 

!llc akşamdan vardım kavı/ yerine, 
Öne gördüm: kara gözlüm gelmedi; 
Bilmem gaflet bastı, yattı uyudu, 
Bilmem o yar bize lcüstü gelmedi. 

Benim yarim elde ıide donandı, 
Jkrar verdi, cahil gönlüm inandı, 
Ay da ıeldi, orta yeri dolandı, 
Seherin yelleri esti, gelmedi. 

Unuttu mu abdı, amanı, aitti? 
Bajın alıp gayrı diyara gitti, 
Benim mecbur o/dulumu fark.etti, 
Zalim garaz ıttti, lı:ıçtı, gelmedi. 

Karac' Oğlan der lci: Devranım döndü, 
Gönlüm ücdeydi. engine indi; 
Seherin yelleri. şafatın bendi, 
Hanı usul boylu sunam? gılm~i. 

Son mısrağdakl feryat, terkedllen !§ıkın 
bütün perlıanlığını duyurmuyur mu T ... 
Hele: "Gön!Um Ucedeydl, engine indi" mıı
ragı, bir neıveden sonra kalbimizi sarıve
ren kara duyguyu ne güzel anlatıyor ... 

Karaca Oğlan neıeyl, keyfi eöyllyen 
sazından, en meltllt nağmeleri koparma
sını da blllr. Nedlm'in bir gün hüzünle: 

Böyle bl-flilet değildi ıördülüm ıab
rl.-yı ııJı 

Anda mecnun bldler dlvl.ne cıllar var idi 
diye inlemesi gibi o da ıu ko:ımayı aöylU
yor: 
Çıktım üceş/ae, .eyran eyl~im: 
Yar ile gezdilim çöller periıan; 
Bit firkat ıeldi de durdum atladım: 
Bir bea değil, dostlar, iller perişan. 

Hayal hayal oldu karşımda dağlar, 
Eşinden ayrılan ab çelcer aflar, 

v ~ u s 

Münakalat Vekilinin 

lstanbul'da tetkikleri 
latan.bul, 17 (Telefonla) - lıtan

bul'da bulunan Milna.kal!t vekiU Cev
det Kerim lncedayı bugün öğleden 
evel liman umum mildürlUğiinde, öğ
leden ıonra Haliç'teki atölyelerd~. 

dokuzuncu ltletmede ve telefon ida
resinde tetkikler yapmıttır. Vekil Ha
liç atölyelerindeki tetkikleri eanaıın
da alAkadar memurlara liman itlerini 
Arızasız yürütmek için tamire muhtaç 
bUtUn v~aitin mllmkUn olduğu kadar 
kısa bir zamanda ıılAh edilerek itler 
bir hale konulması için emirler ver
miştir. 

Vekil atölyelerde iıçilerln ihtiyaç
lariyle de allkadar olmut ve alikalı
lardan bu ihtiyaçların Acilen temini
ni iıtemiştlr. 

Silivri felAkelzedelerinin 
teşekkürü 

Maruz kaldığımız feci fellket es
nasında bize karşı gösterilen yüksek 
insani allka ve yardım, tarihçe mü
sellem olan tlirklüğün Alicenaplığı -
na parlak bir sahife daha il!ve et
mi§tir. Bu Ui ve kıymetli himaye
den dolayı en derin minnettarlık ve 
tükranlarımızın arzına ictiaar eyle
riz. 

Silivri kazazedeleri namına 
Kan eti 

Dökülmüı yapraltlar, bozulmuı ballar, 
Bıilbıi/ün lcondulu dallar perişan. 

Fenadır dünyanın otesı fena/ 
Biz dt erişm~ik bir iyı güne; 
Terketmiş ilını bir benli .suna, 
Yüzüne dolcülmüı teller periıan. 

Kırac' Ol/an der ki: Olaydı sözüm, 
Ayalın altına türıptır yüzüm, 
Kırılmış perdesi, çalmıyor uzım, 
Sazlar düun tutmaz, teller periıan. 

I C. H. P. Ankara vilayet 
kongresi toplanıyor 
Ankara vilayetine bağlı 13 kaza 

parti kongreleri tamamen ikmal e
dilmittir. Millt birliğimizin bir teza
hürüne vesile olan kongrelerde bir 
aene içinde yapılan işler anlatılmış 
ve önümüzdeki yıl içinde yapılması 
.istenenler tesbit edilmiştir. 

İdare heyetlerinin mesailerini ya-
1cından tetkik eden kongreler idare 
heyetlerinin çalıftnlllarını takdir ve 
'bı.•vip ederek mecliıi irlare heyetleri 
ne ve vilayet kongresine gidecek de
lekelerini seçmi§lerdir. 

Ankara vilayet kongresi 27 birind 
kanun cuma günü saat 11 de Halkevi 
&Salonlarında içtimaa davet edilmiş -
tir. Kaza kongrelerinde tesbit edilen 
ıdilekler vilAyet kongresine arzedile
cek ve vilAyet kongresince tasvip e
dild~kten &ı<>nra bunlar, hükümete ve 
mahallt idarelere bildirilecektir. 

Ankara mebuıılariyle, mıntaka-
mız parti mtifetti§i ve vilayet idare 
heyeti azalan kaza kongrelerinde 
hazır bulunmuşlardır. 

Tapulama ve kadastro 
kanun projeleri 

Tapulama kanununun maliye en -
cü.menince müzakeresi bitirilmiş ve 
layiha bütçe encümenine verilmiştir. 
Maliye encümeni layiha üzerinde e
ısaslı hiç bir değişiklilk yapmamıştır. 
Muaıddel kadastro kanununa gelince 
lbu layihanın dahiliye encümenince 
tetkiki son safhaya gelmiş bulun
maktadır. Encümenin §imdiye k~dar 
yapmış olduğu bet toplantıda mliza
kere edilmiş bulunan maddeler tize
rinde de esaslı bir değişiklik yapıl
mamı~tır. 

İstanbul limanında 

faaliyet arttı 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Liman

da son günlerdeki faaliyet normal za
manlardaki faaliyetin birkaç misli art
mıjitır. Bu vaziyeti · karşılamak için 
liman idaresi limanda sekizer saat 
hesabiyle üç ekip çahıtırılmasına ka
rar vermiştir. Gene bu tedbirler me
yanında bundan sonra hiç bir tacirin 
ithallt e,yasını Uç gilnden fazla liman 
mavnalarında bırakmamaları mukar
rerdir. 

Arazi tevzii komisyonlanmn 
~· . f aaliyefi ilerliyor 

Bu koıma, Sadettin Nüzhet Ergun'un 
kitabında iki türlü yazılmıııtır; itiraf ede
yim ki iki koımadan da en aevdltlm nııs
rqlan alıp öyle yazdım. Birinci lotanın 
ıon mıarağı ekseriya: "Bir ben değil, cUm
Je dlem perlfan., diye söylenir; her halde 
öyle olmıyacıı.k, çünkü ilem, çöller, teller 
ile kafiye teıkll etmez; o kıtada kafiye -
nln, yabancılar manasında iller olması ih
timali çok kuvetlldlr. Zaten Karaca Oğlan 
koımalarmın zaptedllmlı oeklllertne bağ
lanmak doğru olmaz; onlar ağızdan alı
ıı:a geçerek bir hayli bozulmuştur;' o hal
de bizim de deg-lgtlrmeml• aaıldan ayrıl

mak olma~. hatta belki aslı bulmamıza 

yardım eder. Kim bilir T belki bir gün ı· 
muhtelit metinleri, rivayetleri blrlblrlerl 
lle karoııaıtınp bl:Ee aıııl Karaae 0118"; ı 
ko,şmalrım verecek münekkit gelecektir; 
bizde Um! tenkit şimdilik yalnız vesika 
toplamakla meııguldllr, asıl ıekllleri ara
mak ıırası henüz gelmemııtır. 

İcra Vekilleri Heyeti tarafından tas 
vip olunan bir talimatname ile ara -
.ıisiz halkımıza toprak tevzi oluna -
caktı. Maliye V ekileti ile tapu ve 
kadastro umum müdürlükleri tara
fından yurdun muhtelif yerlerinde 
tevzii arui komisyonları teşkil edil
mişti. Bunlardan Ankara köylerinde 
çalışan bir ve iki numaralı tevzii a
razi komisyonlarından alınan rapor
lara nazaran önümüzdeki yaz devre
sinde komisyonların faaliyetlerini 
daha verimli bir şekle soka'bilmek i
-çin Maliye Vekaleti milli emlak ida
reıiyle tapu ve kadastro ve umum 
ımUdürlüğü arasında temaslar yapıl
ımaktadır. Vi19.yetlerdeki komisyon
ların faaliyetlerinden bugüne kadar 
alınan neticelere göre çalışmalardan 
haz:i.ne ve halk için büylik istifadeler 
ıtemin edileceği ümit edilmektedir. 
Komi6yonların faaliyet neticesinin 
lbirkaç misli arttırılabilmesi maksa
ıdiyle mUbayaası lllzumlu görülen 
fennt Aletlerin dışardan celbi için 
Maliye Vekaleti ile Ticaret VekUe
ıtl arasında görüşmeler yapılmakta -
ıdır. 

Karaca Oğlan'dan uzun uzun bahset
mek isterdim; günlerdenberl onun ollrleri 
ile yqıyonım ve her okudufum kofmada 
yeni bir neove duyuyorum. Onun en bUytık 
şairlerimizden biri oldutundan 1Uphem 
yok, Nedim gibi, Fuzuli gibi büytık ıalr
lerlmlzden biri... Fakat ne .ııöyUyeylm T 
Bir ıalrln bize nrdllfl heyecandan doğan 
minnettarlığımızı ifade için sene onun 
şiirlerini okumaktıı.n daha iyi bir yol var 
mıdır? 

Allayı allayı düştüm yollara, 
Karışayım bos bulanılı: ıel/ere, 

Adı uru bilinmedik illere 
Gitmeyince gönül yardan ayrılmaz. 

Ahım J:aldı ıu ıelinin abtindı, 

Dıremedim güllerini vaktinde; 
Karın/ılı ıecedı, kolum altında 
Yatmayınca ıönül yardan ayrı/mı:ı. 

Gözüm J:aldı ıu kaplının poıtundı, 

Arrail dı can simanın kastında; 
Döne dön• teneıirin Oıtünda 
Yunmıyınca ıönül yardın ıyrılmıs. 

Hadini dt Karac' Oltan badini/ 
Aramazlar gurbıt ilı ıidıai; 
Alı: göğsün üstUnd• çılcır dilı:enl 

Bitmeyince gönül yardan ayrı/mu. 

Fakat güzel otlr okunmakla biter mi! 
Hele Karaca Oğlan'ın koşmalan ara.ııın

dan ıeçmek kabil mi T Hangisi güzel de
ğil ki' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yurddaı! 

israf, bozgunculuktur. 

Ulunl Ekonomi ve Arttırma 
Kurwnu 

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

Bugünkü Meclis 
Büyük Millet Meclisi bugün aa -

at 15 te toplanacalotır. Ruznamede 
aşağıdaki maddeler varıdır: 

1 - Askert tayinat ve yem kanunu
na müzeyyel 1495 ııayılı kanunun 1 
inci maddesinin tehiri hakkında Baş
vekalet tezkeresi ve Milli Müdafaa, 
Maliye ve BUtçe encümenleri mazba· 
taları. 

Birinci müzakeresl yapılacak olan 
maddeler şunlardır : 
1 - Askeri izin kanununa bir mad

de ilavesine dair 3129 sayılı kanunun 
1 inci maddesine bir fıkra ilavesi hak
kında kanun layihası ve Milli Müda
faa ve Bütçe encümenleri mazbataları. 

2 - Bina ve arazi kanunları hüküm
lerine tevfikan vergiden iıtisna edil
miş olan hükmi şahıslara ait mukata
alı gayrimenkullerin kıymetlendiril

mesi hakkında kanun 18yihaaı ve Da· 
hiliye, Maliye ve Bütçe encilmenleri 
mazbataları. 

X 3 - İsveç'e sipariş edilmi~ olan 
şimendifer müteharrik levazımının 

Türkiye'ye ithalleri mühletinin tem
didi hakkında kanun llyihası ve Ha
riciye ve lktısat encUmenleri mazba
taları. 

4 - Jandarma erat kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı hükümler eklenmesine 
dair kanun tayihası ve Millt Müdafaa, 
Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları. 

X 5 - Türkiye - Almanya arasında 
imzalanmış olan ticari mübadelelere 
mütedair hususf anla,mıya bağh (B. 
ı) listesinde iaim tashihi yapılmaıına 
dair kanun lAyihası ve Hariciye ve 
İktısat encümenleri mazbataları. 

X fi - TUrkiye - Fransa ticaret, 
kontenjan ve tediye anlaşmalariyle 
merbutları hükümlerinin temdidi hak 
kında kanun Hlyihası ve Hariciye ve 
İktısat encümenleri marbataları. 

ikinci müzakeresi yapılacak madde· 
/er : 
1 - Giimrilk muhafan memurları 

teşkilat ve memurin kanunu l!yihası 
ve Gümrük ve İnhisarlar, Milli Mü
dafaa ve Bütçe encümenleri mazbata
ları. 

2 - Nafıa vekaletine bağlı Derince 
Travers fabrikasının Devlet Demir
yolları ve limanları itletme umum 
müdürlüğüne devri hakkında kanun 
layihası ve Nafıa ve Biltçe encümen· 
leri mazbataları. 

Çağrı 
X Te§kilatı Esasiye en~ümeni 

18-xu-1940 çarşamba günü umumi 

heyet ~timaından sonra toplanacak
tır. 

X Arzuhal Encümeni bugün umu
mi heyet içtimaından sonra toplana
caktır. 

X Maliye encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacak
tır. 

X Dahiliye Encümeni bugün he
yeti umumiyeden sonra toplanacak
tır. 

X İktısat encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından tonra toplanacak
tır. 

Mekteplerde tasarruf 
Maarif Vekaleti mekteplerde kır

tasiye tasarrufuna riayet edilmesi 
hakkında teşkilatına yeni bir tamim 
yapmıştır. Bu ,tamimi yazıyoruz: 
"Bazı muallimlerin talebeyi fazla

ca kırtasiye tedarikine mecbur et· 
tikleri görülmektedir. Bir ders için 
müteaddit defterler tutturulmaktan 
vaz geçilmeli, defterleri kaplamak 
için en ucuz kağıtlardan veya gaze
te kağıtlarından faydalanmalıdır. Te 
dariki müşkül ve pitlıalı boyalar, per
gel takımları, kumaşlar, örgü malze
mesi gibi eşyanın satın alınması hu
susunda talebeyi tazyık etmek asla 
doğru değildir. Bugünkü dünya şart
ları altında her sahada tasarruf ya -
pılması bir zaruret olduğu gibi, bu
na tasarruf terbiyesi bakımından da 
ihtiyaç vardır." diye sevgilinin muhayyel olduğunu itiraf 

eder Halbuki Karaca Oğlan'da muhata
bın gerçekliği daima hlsaolunur: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yıkılası şu datlarıa ardına 

Aşıp ııder bır ıozlerı sürmeli 

diye bir kı,ın gıı.lıııınl mi anlatıyor? Onun 
gözleriyle görüyordur, hatta belki hcıklka
tcD koşmasıııı o kızın gitmesini &t:!yreder· 
ken yazmıour. Mevzuu haye.1 değildir; 
.ılç §Upheslz var olan bir insandır. Ama bu 
nasıl anlaşılır? Bakl'de muhatabın yok · 
ıuğuna, Karaca Oğlan"dıı ise varlığına na
sıl hükmediyoruz f llunu bıze anlatan an· 
cnk edadır; edadaki esrarengiz aıcaklık· 
tır Bütün divan ıaırıert ve onlarla bera 
be. saz şalrlerıoln çogu mllcerretçi, ideal· 
cı iken Karaca Oğlıuı gerçekçidir. 

Şaraptan bahsettiği yoktur; zaten Ka· 
raca Oğlıı.n'ıo sofu değllae de dini blitı.iıı 
bir müslUman olduğu bellidir. Duası ne te
mizdir; kalbi sat bir insanın aamtmlyetı 

Uc söylenmııttr: 

Kadir Mevliml senden bir dilefim var: 
Muhannet kuluna muhtaç eyleme; 
Cennetı l.liyı nasıp et bana, 
Sırat koprıisunden yolum batlama. 

Kapımıza kara deve çolıünce, 
Fırtınası şol ilemı yılıınca, 
Cehenneme kul ıeçılıp çıkınca, 
Kadır Mıvliml o lcullırdan eyleme. 

Ksrac' Otlan, bata çıkmaz dilimden, 
Kocadım d• bayır gelmez elimd•n. 

Tanzimat kitabı 

ve bir küçük nokta 
Tanzimat hareketinin yüzüncü yıl

lönümü münasebetiyle Maarif ve
killiği iki bin sayfalık olgun ve dol
gun bir kitap bastırdı. Basılış ve cilt 
bakımından her hangi bir Avrupa 
kitabından geri kalmıyan bu esere 
tam otuz dört bilginimiz kendi ih
tisasları çevre ve çerçevesinde ya· 
zılar yazmışlardır. Bir önyazı ile 
fikir ve edebiyat D.ıemimizin bu 
r:ayretli imzalarına te!iekkür eden 
genç vekilimiz Hasan - Ali Yücel, 
tam bir inkılapçı heyecaniyle bu 
sayfaları ve bu himmeti k§fi bul
muyor: onun için bu kocaman ki
tap, "Tanzimat .. mevzuunun ancak 
birinci cildi olmuştur. Bundan son
ra devam edecek himmet/erle arka

sından da gelecek ciltler, milli kü
tüpanemizin boş kalan raflarını 
dolduracaktır. 

Şimdiye kadar çoklarımızın gör
mediği yeni resim ve yazı vesikala· 
riyle de bir kat daha zenginleşmiı 

olan "Tanzimat,, ın iki bine yakın 
sayfasında otuz dört imza ve otuz 
dörde yakın makale var. 
Kitabı alalı bir hafta kadar olu

yor. Bu kısa müddet içinde bütün 
bu sayfalardaki satırları okumak 
mümkün olamıyacağını takdir eder
siniz. Yalnız sayfaları karıştırırken 
en çok al§kadar olacağımız bir ba
his üzerinde durduk. Bahis şudur: 
"Tanzimattaberi yazı dilimiz -
fikrl nesir dilimizin gelişmeJİ (ga
zete, mecmua ve tamimi kitap di
li.),. Bu enteresan fasıl lstanbul e
debiyat fakültesi umum1 llngDistik 
profesörü Dr. Ragıp Ôzdem'in ka· 
leminden çıkmıştır. Muharriri bu 

yazıyı kısa bir zamanda yazdığını 
ve bunun bir "zuhurat yazısı Gla
genht!itsschrift,, olduğunu söylü
yor. Makalede 1831 de kurulan 
Takvimi Vakayi gazetesinden, onun 
yazı tarzından, kelimeleri kullanz-

ıından Jncelemelere başlanıyor. 
Sonra szrasiyle şunlar geliyor: 
(1840) Ceride/ Havadis, (1860) Ter· 
cümam Ahval, (1661) Tasviri Ef
kfr, (1862) Mecmuai Fünun, Muh
bir (1866), lstanbul (1866), (1867) 
Mecmuai Maarif, TerUkJ (1868), 
(1870) Diyojen, Basiret (1869), Ha· 
dika (1869/70), lbret (1870), Mu
savver Medeniyet (1874), Vakit 
(1875), ittihat (1876), Sabah (1876), 
Çocuklara Arkadaı (1881), Bahçe 
(1879), Osmanlı (1880), (1880) 
Mecmua/ Ebuzziya. Tarik (1882), 
(1886) TercDmanı Hakikat, (1887) 
Mecmua/ Muallim, (1889) Serveti 
FQnun, ikdam (1894), Tanin (1909). 
Peyam (1914), Yeni Felsefe (1910), 

Türk Derneği (1912). Türk Yurdu 

"birinci seri., (1912), Tarihi Osma
ni Encümeni Mecmuası (1911), Kü
çük Mecmua (1922), Türk Yurdu 
"yeni seri,, (1124), Cümhuriyet 

(1923). 
Ve bu kadar. 

Haydi Meşrutiyeti takip eden 
yıllarda çıkıp batan bir takım gaze
te ve mecmua/arz bir tarafa bırakı· 
nız, eski lkdam ve Peyam'dan son
ra çıkan bir takım gazetelerin bil
hassa dil ve edebiyat bakımından 
gördüğü hlzmetleri sayın Lingüis
tik profesörü nasıl unutmuş olabi
lir. MeselA üç isim verelim: Vakit 
(1917 ), Ak~am (1918), HAkimiyeti 
MiJJiye (lradei Mi//iye) 1919 .• 

Cümhuriyet gazetesinden alınan 
yazı nümunelerinde 1939 yılı ağus
tosunun on dokuzuncu güna olup 
biten hldiselerden bahsetmek im
kanını bulan muharrlr, bu geni!J iJJ. 
çDsD içerisine gazete ve mecmua o
larak başka türk emeklerin! de ala
maz mı idil 

2000 sayfalık güzel ve olgun bir 
eserin ancak altmış dört say! a sü
ren bu zuhurat yazısına bu kadar. 
cık takıldıktan sonra gösterilen bü
yük himmete en aşağı otuz üç defa 
takdirlerimizi ve hayranlığımızı su-
narız. 

T. t. 

18/12/1940 

Kı11lay An ara Merkezinin 
\ 

1941 

takvim ve masa b!okh:n 
Geliri Ankara mekteplerin

de okuyan yoksul talebelere 
sıcak yemek vermeğe taıhsüı e
dilen Kızılay Ankara merkezi
nin 1941 yılı takvimleriyle ma
sa bloklan hazırlanarak satı
ıa çrkarılmı§trr. Takvıinı.ler aa
ınatkarmıız lhab Hulı'.i!li'nin 
Kızılay vazifelerini canlandı
ran güzel bir tablosiyle tezyin 
ed ilmi§otir. 

İyi bir §elcilde hazırlnnmı§ 
olan bu takvimler 1 lira muka
bili Akba, Hatet ve Halil Na
ci Kütüpanelerinde satılmak
tadır. Hayrrsever halkımı:zın 
·bu takviomlerden birer tnne a
larak evlerini süslemelerini 
tavsiye ederiz. 

................................................ ..J. 

Ankara Halkevinde 

İngilizce dersleri 
Ankara Halkevinin ingilizcc kurs

larına devam edenleri mükemmel bir 
surette yetiştirmek maksadiyle W 
dersler ingiliz muallimlerinden Mi 
ter (ROLAND LUKAS) tarafından 
deruhte edilmiştir. 

Her salı, per§embe ve cuma gün
lerinde biraz bilenler, ı1.ıs ten ıs.ıs 
kadar yeni batlıyanlar ıs.ıs ten 
19.lS e kadar densler verilecektir. 
Bu deralere gelmek l:sdyenler Halk· 
evi ıekreterliğinc hıimlerinl kaydet• 
tirmelerl Ul.zımdı11. 

1 ktisadi teşekküllerin 

umumi heyeti 
Sermayeafnin tamamı devlet tara • 

fından verilmek auretiyle kurulan 
iktısadl tegekkUllerl ı939 hesap yılı· 
na iit bilançolarının umumi heyetçe 
tet'kLkine 19-12-1940 tarihine tesadilf 
eden perşembe gilnU saat 10 da BU
ylik Mlllet Meclisi kiitilpanesinde 
toplanılarak devam edileceği haber 
alınmıg.tır. 

Hukukta, birinci smıfta 

kalanlar yeniden 
imtihan edilecekler 

Ankara Hukuk Fakültesinin 1940-
41 ders yılından itibaren Maarif Vc
ktilctine devri ve bu su.retle 3 aene
lik tedris müddetinin 4 seneye çıka. 
rılması Uzerine geçen sene birinci 11-" 
nıfta terfi edemiyen talebeler yeni 
rejimin kendilerine tatbik edilmeme
si ve yeniden imtihana t!bi tutulma· 
lan hususunda Maarif Vekaletine 
müracaat etmişlerdi. 
Öğrendiğimize göre meseleyi tet -

kik eden Maarif Vek~leti Yüksek 
Tedrisat Umum Müdürlüğü bu mil· 
raıcaatı nazarı itibare almı~ ve fa· 
külte dekanlığının da reyini alarak 
bu talebelerin yeniden imtihan edil· 
melerine karar vermiştir. 

Bu karara göre bir dersten ve da· 
ha fazla dersten kalanlar bilıtiln dere. 
lerden, liS'Sil mizandan kalanlar eğer 
tela.fi edebiliyorlarsa bir densten, ak
si takdirde iki de1"8ten imtihan edi
leceklerdir. 

İkinci sınıfta kalanların yeniden 
imtihan edilmelerine Ilizum görUl· 
memi~tir. 

Nafıa Vekaletinde 
tayinler, terfiler r nakiller 

Nafıa Vekfiletinde yeniden tayin
ler,, terfiler ve nakiller yapılmı§tır. 
Bunları yazıyoruz: 

Sabahaıttin İrdelp 140 lira ücretle 
yapı ve imar işleri reisliği ressamlı· 
ğına, Silreyya Gündeş İstanbul bele
diyesi fen memurluğuna, Osman ! . 
kizli Yülaıek Mühendis mektebi asis
tanlığına, Ali Ünal Elazığ köpriiler 
mühendisliğine, Be~ir Altaç Kırklar
eli köprillcr mühendisliğine, Niza
mettin Özdeniz Tokat köprUler mü
hendisliğine, Emir Akhunlar Erzin
can köprüler fen memurluğuna, Ned
ret Tezcanlı Manisa su işleri fen 
memurluğuna. Muvaffak Maner Ço. 
rum su işleri fen memurluğuna, Ce-
19.1 Üngör Sinop Nafıa fen memur
luğuna, Ferit Hamami Antalya su it
leri mlihendisliğine tayin edilmişler
dir. 

Terfiler r 
Erzurum naf'ıa f'en memuru A. Rıza 

Ayberk 35, Tekirdağ nafıa fen me -
muru Niyazi Sin 35, Niğde şose ve 
köprüler fen memuru Tacettin Gün
düz 50, Gaziantep nafıa fen memu -
ru A. Şakir Aksan 35, Kiitahya nafıa 
fen memuru Kemal Ateş 50 liraya 
terfi etmişlerdir. 

Nakiller: 
Osman Bedii Usta Antalya su işle

ri 16 ıncı şube mü<lürltiğüne, Arif 
Ulu bil Eminönü harita memurluğu. 
na, Muttalip Kırcalı Demiryolları in
faat reisliği fen memurluğuna, Vey
si Erbek Maraş nafıa fen memurlu
ğuna., Zekeriya Denkalp Elazığ na
fıa su işleri fen memurluğuna., Ra
gıp Kahyaoğlu Manisa nafıa fen 
memurluğuna naklen tayin edilmit
lerdir. 
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İl alya ayn sulh yapabilir mi 1 

BERLİN 

bombardımanına 

dair tafsilat 
Berlinin bir çok yerlerine 
mühim isabetler oldu 

u ~ u 1 

ltalya karşısında 

Almanların 

düşünceleri 

Almanlar İtalyanlarm 

ıorlufdarı karıllıyacaöına 

lngiltere'ye yardım 

meselesi 

B. Ruzvell'in Amerika'mn 

tehlikede olduğunu ilan 
etmesi ihtimali var 

Vaşi~tonı 17. a.a. - Diin, Vaşington'• 
avdet et.mit olan B. Ruzvelt'in, Birleşik 

Amedka'cun mü.d&faaıma mUt~dair plinm 

1 HAR B.E 
D A İ R 

Afrika 'daki 
harektıtın 

Hadise lerin son bir haftalık in
ki§afı ve bilhaua İtalyan gazetele
~inin netriyatı, Maretal Badoglio 
de diğer generallerin çekihneleJ"İ 
etrafındaki esrar perdesini kaldır
lllı§ bulunuyor. Daha doğrusu, bu 
çekilmeler etrafında bir esrar per· 
desi hıiç mevcut değildi. ltalyan ga· 
zetelerinin yazıları, fa§İst partisiy
le mareşal arasında harbin aevk ve 
idaresi üzerinde derin bir ihtilafın 
Jnevcut olduğunu anlatmaktadır. 
Ve bu ihtilaf ta mareşalm haklı ol
duğunu, gerek Arnavutluk'taki ve 
gerek şimali Afrika'daki harekatın 

Londra, 17 a.a. - Pazar gilıı.ü ak
şamı başlıyarak pazaııtesi sabahına 
kadar ingiliz hava kuvetleri tarafın
dan Berlin'in bombardımanı hak!kın
da ingiliz hava nezaretinin istihba
rat büro.su aşağıdaki maHunatı ver
mektedir: 

kani görünmektedirler 
Berlin, 17 a.a. - Yarı resmi bir men -

badan bildiriliyor: 

ve dolaymlyle İngiltere'ye yapılacak olan • k • ,Cı 
yardımın tesrii için kat! kararlar vereceği 1 ın ışaı 4 arı 
zannedilmektedir. Derpiş olunan ihtimal -

inkişafı ispat etmi~tı.·. 

İngiliz istihbarat servislerinin ve bll
ha.şsa Royter ajan.sının Arnavutluk ve ol· 
malt Afrika'daki a.skerl hAd!seleri, italyan 
kıtalarına kar:ıı elde edilen mahalll mu
va!fe.klyetler!n ufak asker! ehem1yeUeriy
le nlsbet kabul etmiyecek mikyaslarda, 
propaganda hedefleri için kullanmağa ça
lıotıkları, Berlln s!yasl malıtUlerinde na -
zarı dikkati celbetmeml§ değildir. 

l~rden biri, B. Ruzvelt'ln memleketi teh- Soll - Capuzzo 
lıkede olarak ilin etmesidir. Böyle bir ka- Um 

Şimdi ltalya'nın :uyaai bünyesin
de ve aıı.keri te§kilatrndaki zafı te
barüz ettiren bu şartlar içinde va
ziyetin naı.ıl inkitaf edebileceği 
a-ünün en ehemiyetli mevzuu ola -
rak belinnektedir. Bir takım ihti
mallerden bahsedilmektedir: 

Evela ltalya'nın bu tehJd.keyi at
latarak İngiliz tazyıkrna kar§ı mu
kavemette devam edebilmesi ihti
mali ileri sürülebilir. Filhakika e· 
fer dahili ihtilaflar 1talya'nm ani 
olarak sukutunu intaç etmezse, yal
rıız Arnavutluk'taki ve §İmali Afri
ka'daki askeri muvaffakiyetsizlik
ler, bu devleti harp dışına atacak 
derecede vahim sayılamaz. İtalya
nın dahili vaziyetindeki zafı teba
rüz ettiren amil, askeri hezimetler
den ziyade parti ile askerler ara
aındaki ihtilaf ve bu ihtilafın ital· 
yan mağneviyatr üzerindeki akis
leridir. Bunun şümul ve ehemiyeti 
İyice maliinı olmamakla beraber, 
İtalyan gazetelerinin neşriyatına 
bakılacak olursa, hayli vahim ol
ması yakın ihtimal olarak söylene
bilir. Gazeteler, ısrarla sulh taraf· 
tarı olan bozguncularla mücadele 
lüzumundan bahsetmektedirler. 
Hatırlardadır ki B. Musolini de son 
nutkunda yıkıcı olan bu zihniyetle 
mücadele edilmesi icabettiğıini söy
lemişti. Şu halde İtalya, dahili ih
tilaflar yÜzünden sukut edecek o
lursa, iki vaziyet belirebilir. 

a - İtalya lngiltere ile ayrı bir 
sulh yapmıya yanaşır; 

b - Almanya, ya vuku bulan da
vet Üzerine, yahut da bir emrivaki 
Ue İtalyan devlet mekanizmaama 
vazıyet ederek, memleketıi askeri 
işgali altına alır. 

lngiltere ve Amerika'dan gelen 
bazı ha.herler, ltalya'nın Fransa'da 
olduiu gibi, harpten çekilerek İn
giltere ile mütareke imzalıyabile
ceğini ihtimal olarak ileri sürmek· 

Demiryollarına, mühimmat fabri. 
katarına ve bir eleıktrik fabr~kasına 
isabetler vaki olmuştur. 

İlk İngiliz bombardıman tayyaresi 
Berlin üzerine pazar gecesi saat 21 
den az evel varmıştır. Bulutlara rağ
men bazı pilotlar hedeflerini derhal 
tayin etmişlerdir. Diğerleri ise evel
dcn tayin edilen hedefleri bulama
dıkla~ından . hücumlarını ba~ka he. 
deflere tevcıh etmişlerdir. 

Bununla beraber pilotlarımız mü
teaddit fabrika ve demiryollarını hu
lara~ bombardıman etmi§lerdir. Bir 
fabrıkada bilytik bir yangın çıkmış -
tır. 

. İkinci .~kınlar saat 3 te başlamış 
bır saat surmüştür. Bu sefer hava 
daha müsait ve ruye.t şartları mükem 
mel olduğundan elektrik fabrikaları 
demiryolu iltisak noktaları, emtia 
~arlar.~ ba~Iıca hedefleri teşkil etmiş· 
tı.r. Yuk~ek infilaklı ağır bombalar 
bır demıryolu iltisak noktasına tam 
isabetle düşerek derhal yangınlar 
çıkmasına sebep olmuş.tur. İngiliz 
tayyareleri avdet eder.ken yangınlar 
bala devam etmekte idi. 
Diğer bir demiryolu iltisak nokta

sına da gayet büyük çapta bombalar 
düşmüş ve şiddetli infil~klar vukuu
na sebebiyet vermiştir. Kara bir du
man bulutu gök yüzünü kaplamıştır. 

Bir elektrik fabrikasında iki bü • 
yük yangın çıkmıştır. 
Bombardıman tayyarelerinden mü

rekkep daha küçük teşekküller 
Francfort limanında doklara, fabri • 
kalara, tasfiyehanelcre ve erzak de
polarına hücum e.tmiştir. Hücum iki 
saat sürmüştür. 

Breme limanına da şiddetli bir hü
cum yapılmıştır. 

Bo.mbardıman büyük bir 
mıntakada hisselildi 

tedirler. Hatta bunlar, Mareşal Ba- Berlin, 17 a.a. _ Ecnebi bir ajansın 
dogHo'nun Fransa'da Mareşal Pe- muhabiri bildiriyor: Dün gece üç hafta

lık bir rahatlıktan aonra inııilis lava ku -
vetleri alman merkezine taarruz ettiler. 
Havanın goğukluğuna rağmen tayyareler 
uzun zaman ~ehrin üzerinde dolaştılar. 
Topların sesi 'bütün şehri uyandırdı. İn • 
gilizler bir kaç bomba attılar. Bunların 

bazıları Berlln'in en bUyük me§hur cad
desi üzerine düşmüştür. Bir kaç dükıkan 
ziyana uğramı5 ve tünel ve tramvaylar 
dunnuııtur. Bu sokaklardan geç1r1ek ya
saktır. Bombardıman büyük bir mıntakay~ 
alakadar etmektedir. 

İsviçre' de 

Hüviyeti mechut tayyareler 
Bale şehrini 
bombardıman 

ettiler 

Ha.len lnglliz propagandası, §lmall Af • 
r!kada ve Arnavutluk'taki ha.dlselerin f -
talyan dahllt vaziyeti Uzerlnde yapacağı 

tesirler hakkında en garip tahminler ileri 
sürmektedir. İngU!z propagandası, sivil 
halkın maneviyatının derin bir surette sar
sılması, hatta. bir rejim buhranı karııısın
da bulun•Jlduğu ve bir inklııa!ı lstlhdat e
den bazı alman teııcbbllslerinl beklemek 
icap eylediği hissini vermeğe çalışmakta. 
dır. 

Berlln mahtlller!nde beyan edildiğine 
göre, lngiliz propagandasının yaptığı bu 
manasızlıklar, esasları itibariyle, mUna -
kaşa etmeğc değmez. Bununla beraber bu
radaki kanaat, bunlnnn ltaydedllmeğe de· 
ğer oldukları merkezindedir. Çünkü bunlar 
eL gizl! !nglliz arzu ve Umltlerini ve İn
giltere'nin içinde bulunduğu çıkmaz aske
ri ve ekonomik vaziyetle baş vurduğu §lip
heli vasıtaları göstermektedir. 

Berlin'dekl kanaate göre, lngiliz zi
mamdarları, mihver devletlerinden birine 
ve yahut ötekine karşı askerı bakımdan 
harbi kazanamıyacnklarını pek iyi bilmek
tedirler. İngiltz zimamdarları, birkaç ki -
lometre murabbaı çölün ve birkaç kilo· 
metre taşlık ve verimsiz toprağın el deği;,ı
tirmeslnln ne harbin seyri, ne de neticesi 
üzerinde hiç bir tesir yapamıyacağını bil· 
mektcdirler. İng!Uzler, sanıldığına göre, 
yeniden, bu harbi bundan evelki harbe ben
zetmek yani muhasımlarını bizzat kendi. 
!erinden daha zayıf tela.kkl etmek hatası
nı işlemektedirler. İngilizler katı surette 
ı:ıuna inanıyorlar ki bir tek muharebe mu
vaffakiyetı ve ulak bir araz[ kazancı, bU. 
tün hayal !nkisarlarına ratmen en ziyade 
kullanmasını sevdikleri sl!Aha, yani blöfe 
otomatik surette yardım eder. 

Berlin"de ıın.veten bildirildiğine göre, 
!ngillzler, §imdiye kadar bu harbin bUtllıı 
safhalannı ezcümle diğer milletleri ve on
ların muvaffakiyetıerini kendilerinde?! ve 
kerıdllennln muvll.!faklyetlerlnden dahıı a· 
§ağı takdir etmek hususundaki eski fena 
tablatları.ndan kendilerini kurtaraınadılda
n için kaybetmişlerdir. Bugün İtalya hak
kında. da aynı hatayı işlemektedirler. !n -
gilizler ııunu unutuyorlar ki !ta.lyıı., ltal · 
yan mllletinin kendisine hM tatlı mizacını 
bozmadan yüksek mQ.ı:ıev!yatıo. bütün bir 
dUııman dünyasının zecrt tedbirlerini yen · 
m!ııtir. Nihayet, S!r Maltland VHson'un 
ileri kollannın İtalya'da bir lhtilAll bek· 
lemek tein yeniden Afrika'da mola vermlı:ı 
olmaları, lnglllzlerin bizzat kendi a.skerı 
hamlelerine az itimat ettiklerine bir sebep 
teşkil eyliyeblllr. 

Berlin'de ııu cihet bildirilmektedir ki 
ihtlla.Iler, umumiyetle, sosyal, politik ve 
ekonomik ııartıarın böyle bir hal çaresini 
talep ettiği yerlerde vukua gelir. Bu su· 
retle İtalya, 1922 de faşist lht!IAlinl, Al· 
manya da 1933 te naayonal • sosyalist ih
tllı'l.llnl yapmıştır. Bir !htllı\1 ııartıarının 

bugünkü Avrupa'da evelı'I. nerede bulundu· 
ğıınu lnglllzlere lsbat etmek için biraz te
fekkürün kMi gelmeııl lı\zımdır. Kaldı ki 
Londra'da şimdiden hissedilmekte olan za· 

tain tarafından oynanmakta olan 
rolü oynıyabileceğini iddia etmek
tedirler. İtiraf etmek lazımdır ki 
böyle bir ihtimal çok zayıftır. Fran
ıa'nm Avrupa kıtasındaki vaziye
ti, bu kıtaya hakim olan Almanya 
ile mütareke in\za)amasma müsait 
ise de, hakim Almanya karşrsında 
aynı vaziyette . bulunan ltalya'nın 
İngiltere ile böyle bir mütareke im
zalaması kolay değildir. Çünkü 
böyle bir inhidam üzerfoe fa§oist 
parti&ini İ&tihlaf edecek otorite, İn
giltere ile anlaşmayı faydalı ve lü
zumlu görse bile, hudutlarını Al
manya'ya karşı müdafaa etmekte 
aciz kalacaktır. Galip ihtimale gö
re, faşiat partisi, kendi vaziyetini 
tehlikede görünce, prestij ınesele
aini bir tarafa brtakarak inhidam• 
dan evel, Almanya'nm yardımını 
davot edecektir. Eğer prestij mese
lesine ehemiyet vermekte son da· 
kikaya kadar ısrar eder de umumi 
inhidama mani olamazsa, bu inhl
damı takip edecek anarşi içinde 
Almanya bir bahane bularak ken
di maksatlarına uygun hareket e
decek olan bir hükümet kurabile
cektir. Almanya, daima, bu hare
ketine bir davet neticesinde mütte· 
fikini~ yardımına koşmuş bir renk 
de verebileceği için, İtalya ile işbir
liğinin devamını temin edecek olan 
bu tedbirde zahiren, bir aykırılık 

Bern; 17. a.a. - İsviçre ordusu umumi a! sebebiyle lnglliz propagandasının ma · 
karargilımın tebliği : nasız fantezileri bile ancak vaziyette blr 

sal~ vMetmektedlr. 
Dün gece, yabancı tayyareler, Blle şehri 

ilzerine birçok bombalar atmışlardır. Bom
balar bilhassa, demiryolu eşya istasyonu 
civarına düşmüştür. Birçok bombalar da 
Bale civarında Binningen ilzerine düşmüş
tür. Dört kişinin öldiiğil ve birçok kişinin 

göze çarpmıyacaktır. Hatta bu 
d l 

') ft l yaralandığı tesbit edilmiştir. Çok mlihim 
arbeden sonra A manya ı e a ya 

1 k l 
·· s maddi hasar vardır. Bombaların menşei 

arasında kuru aca o an muna e· 
bellere iki genç ve dinamik mille- hakkında bir tahkikat açılmı;ştır. 

tin daha aıkı bir tesanüdü ve daha Bombardımanın tafsilatı 
manalı bir işbirliği manzar:ısını Berne, 17 a.a. - 4 kişinin ölümüne ve 
vermek de zor bir mesele teşkı) et· bir çok kimselerin yaralanmasına scıbe -
mez. Esasen bunun örnekleri de biyet veren Bale bombardımanlarının bi
vardır. Hulasa ltalya için yakasını ri saat 23.14 diğeri de saat 24.30 da vuku
Almanya'nm elinden kurtarmak bulmuştur. 
zannedildiği kadar kolay değildir. İsviçre ienel kurmayı bombardıman 

Bu münasebetle Brenner taraf- hakkında aşaıııdaki tafsilatı vermektedir: 
larında Almanya'nın bazı hazırhk· Birinci hava tehlikesi işareti Bale mm
larından bahseden haberler dikka· takası civarında saat 23.14 de ikincisi de 
t.e layıktır. Diğer bir rivayete göre Bale'de saat 23,18 dıe verilmiııtir. 

İngiltere' de bir casus 

idam edildi 
Londra, 17 a.a. - Dahiliye nezareti 

aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 
Düşman hesabına çalışan bir ajan 

Pentonville hapishanesinde idam edil· 
miştir. Almanya hesabına çalışan bu 
adam Hollandalıdır. 1914 de Japonya
da doğmuştur. İsmi Charles Albert 
Van de Kiebom'dur. 

22 teşrinisanide karar altına alınan 
idam hükmü bugün Pentonville ha
pishanesinde infaz edilmiştir. Alman 
ajanı ile birlikte aynı tarihte iki cü· 
rüm ortağı daha mahk(lm olmuş ve 
bunlar geçen hafta idam edilmişlerdi. 
Charles'in yanında da diğerleri gibi 
verici telsiz aleti vardı. Charles'in i
damının tehirine sebep hakkında veri· 
len hükmü istinaf etmiş olmasıdır. 

Bilahara, bu talebinden vaz geçmiştir. 

Hindistan'da kurulacak 

de alınanlar, icabında fransız top· Hücumun merkez garının 11arlnndaki 
raklarmdan ltalya'ya asker geçir- demiryolu tesisatını istihdaf ettiği şilp -
mek için Laval'den müsaade iste· hesizdir. Çünkü bombalar demiryolunun 
mişler ve sabık başvekil muavini iki tarafına atılmıştır. Bombardımandan 
de buna muvafakat etmiştir. Her- bilhassa Gumdeldingen mahallesi müte ~ 
halde Almanya'nın, ltalya'da olup essir olmuştur. Sempacb sokağında düşen 
bitenleri yakından takip etmekte bir bomba iki metre derinlilinde ve dört 
olcluğuna delalet eden emareler metre genişliğinde bir delik açmıştır. 
cPktur. ltalya'nm, harbe girmez• Vinkelried meydanında bomba parçala
den evel bile, alman tazyrkı karşı- rından biri bir kadının başına isabet edc-
sında "harp dışında kalma vazi- rek kadının ölümüne sebebiyet vermi:ıtir. f b k 
yetini" zorlukla muhafaza edebil- İkinci tehlike işuetini müteakip garp. tayyare a rİ OSI 
diği söylenmekte iken müttefik o- ten gelen tayyareler Binninger üzerine Yeni Delhl, 17 a.a. _ Hint hUkUmetl, 

rarın illn edilmeai için lazım gelen bütün 
veaikaların imza edilmek üzere hazırlan • 
mış bulunduğu maHlmdur. Bu karar, İngil-
tere'ye yapılan yardımların yavaşlığın.dan 
ııikbet edenlerin arzu eyledikleri silratli 
harekete imkin verecektir. 

lngiltere, Amerika'dan resmen 
•. ~.:ıli vardı.m istecli 

Vaşington; 17. a.a. - (Royter) ı 

Asşociated Press'in bildirdiğine göre, is
minin söylenmesinden imtina eden yüksek 
resmi bir menba, İngiltere'nin Amerika 
Birleşik devletlerinden resmen mal! yar -
dım istemiş olduğunu beyan etmiştir. 
Yapılan talebin hakikt mahiyeti ve iste-

nen meblağın tam mikdan ifsa edilmemek-
te, fakat talebin bir " iııtikraz talebi ,. o
larak tavsif olunamıyacağı söylenmektedir. 

Gazeteciler, Amerika Birleşik devlet -
leri hazine nazırı B. Morganthau'dan bu 
haberlerin doğru olup olmadığını sormuş
lardır. B. Morganthau, sureti umumiyede 
" haberin doğru olduğunu ,, ima etmiş ve 
gazetecilerin bu beyanatın neşrinde kendi 
isminin zikredilip edilmemesi sualine doğ. 
rudan doğruya cevap vermekten imtina ey
lemiştir. 

Gazeteciler, yeniden, B. Morganthau'dan 
istikraz talebenin mahalli saatle saat 16 

dan evel mi, yoksa sonra mı yapddığını 

sormuşlardır. 

B. Morganthau, bu suale, " saatim işle. 
miyor ., cevabını vermiştir. 

Gazeteciler bu sözlerin muğlak olduğu
nu söylemişlerdir. B. Morganthau, bunun 
üzerine şu sözleri aliylemilitlr : 

" Söyliyebileceğim yegane şey, saatimin 
durmuş olduğudur. İngiltere'ye malt yar
dım hakkındaki her türlü resmi beyanatm 
beyaz saraydan yapılması icabeder. 

" Kongre liderlerinden hiç kimse ile gö
rüşmedim. Fakat ıreçen hafta yaptrinn be
yanau tekraren bildiririm ki, kongrenin 
tasvibi olmaksızın hiçbir yardım yapılmı-
yacaktır . ., 

Gazeteciler, aynca B. Morganthau'dan, 
geçen hafta lngiliz hazinesi mümeıısilinin 
İngiltere'nin malt kaynaklan hakkında giz. 
li malftmat verdiği zaman, Amerikan mü • 
dafaa ve maliye yüksek memurlarınm bu 
malOmatı nasıl karşılamış olduklarını sor
muıılardır. 

B. Morganthau, ıu cevabı vermiştir • 
" Hiç kimse hayretinden yere serilmemiş
tir. ,, 

Gazeteciler, nihayet hazine nazırından, 

İngiltere'ye borç para vermekten ise geri 
alınmamak üzere para vermek teklifleri 
hakkında ne dli'}iindüğünü sormuşlardır. 

B. Morgathau, cevaben demiştir ki : 
" Bilhassa, bu mesele etrahnda mütalb 

ve tefsirlerden içtinap edelim . ., 

Amerika' nın muazzam 
kaynaklarından istifade 

Nevyork; 17. a.a. - (Royter) : 
Nevyork'taki İngiliz istihbarat servisi, 

aşağıdaki tebliği neşretmiştir : 
İngiltere'nin Amerika Birleşik devlet -

!erinden resmen malt yardım talebinde bu
lunduğu ve bu yardımın muhakkak bir is

tikra:ı şeklini almıyacağı hakkında Va§ing
ton'dan Londra'ya gelen haberler hakkın · 

da intibaları sorulan resmi inıiliz mahfil
leri, mı:selenin tamamiyle doların kambiyo 
kıymeti üzerine müesses bulunduğunu te
barilz ettirmişlerdir. Bu, müstakil bir me
sele teşkil etmemekte, fakat doğrudan doi
ruya, harbin mesut bir tarzda idamesi için 
İngiltere'nin Amerika Birleşik devletle • 
rinden satm alması icabeden tayyare, ge
mi, mühimmat ve diğer malzemeye ihtiya
cından doğmaktadır. Bu malzemeye, git· 
tikçe daha fazla mikdarda ihtiyaç hasıl o

lacakttr ve İngiliz hükümeti, Amerika Bir
leşik devletlerinin muazzam kaynaklarm -
dan mümkün olduğu kadar fazla istifade 
etmek arzuıundadtr. lnııiliz istihsili ile 
birlikte Amerika Birleşik devletleri istih
silinden en geniı bir surette istifade ar -
zusu ise, tabia tiyle, doların kambİyo kıy
meti meselesini ortaya atmaktadır. İngiliz 
hazinesi mümessili Sir Frederick Phllips, 
bu meseleyi milzakere için Amerika'ya git
miştir ve bu görüşmeler. Amerika Birle
şik devletleri hazinesine, İngilt~re'nin mev 
cut kaynaklarını tahmint ihtiyaçları ile mu
kayese etmeği mümkün kılacağı tafsilat 
verilmesini intaç eyleml§tir. 

Romanya'da 
leıvik eden 

halkı isyana 
yahudiler larak isbirliğine giriştikten sonra, bombalar atmıştır. Bir evde bir kadın an- Amerika'nın yardımı ile Hlndistan'dıı. bir 

almanl~rın, anarsi içine düşecek nesi ve kızı ile yıkılan potreller altında tayyare fabrikası kurulması hakkındaki 
bir ltalya'yı bildiği gibi hareket kalarak ölmüşlerdir. proje Ue ala.kadar olduğunu bildirmekte -
etmekte serbest bırakmıt.hrı bekle- Her iki hücumda atılan bombaların mik- dir. HUkUmet bu fabrika tara!ından imli Bükreıı, 17 a.a. - Stefani ajaruıının 
nemez. Bu itibarladır ki bazı inah- darı 12 dir. edilecek tayyareleri aabn alma it maksa. muhabiri bildiriyor: 
fillerin muhtemel gördükleri gibi, dlyle bir mukavele akdetmiştir. HUkUmet Romanya polisi, halkı isyana tegvik e _ 
lta)ya'da bir inhidam vuku bulsa nihayet vermekten ziyade bu itbir- aynı zamanda bir inşaatı bahriye projesi den beyannameler dağıtan bir yahudi gru. 
bile, hu inhidamın, fransız - İngiliz l liğinin şeklini ve mahiyetini deği~ l lle de meııgul olmaktadır. Tersanenin Vl- \pwıu meydana çıkarmııtır. 
münasebetlerinde görüldiiğü gibi, tinnesi, daha yakın bir ihtimal gibi zagapatam'da kurulmaaı kati ıurette ka • İzak Valter adındaki komplo ıefl ne ıe· I 
iki müttefik arasındaki itbirliğine görünmektedir. A. Ş. ESMER rarl&1tınlmııtır. [iki cUrUmlert tevkif edllml§ltir. 

L ihya hududuna Mrarr tara
fında 13 kilometre mesafe

de bulunan Sollum ve ondan aon
ra hududun öbür tarafmdaıki Ca
puzzo hududun cenubunda dört 
kilometre mesafede bulunan 
Seydi-Omeır ve bir italyaın kaılesi 
daıha niıhayet dütmüş.tür. Ka~ 
hire'de neıredile~ ingiliz tebliği, 
İngiliz kuvetlerinin önce Sollwn'u 
olduğu gibi kendi haline terkede
ı-ek Libya topraklarma girip Bar
diya civarında harbettiklerini 
bildirdiğine göre, İngilizler, Sol
lwn için de Seydi-Barrani'de kul
landıkları tekniği tatbik etmiş
lerdir. Bu itibarla, eğer vaktiyle 
kaçaınadılarsa, i.talyanların gene 
mühim miktarda esir bıraktıkları 
kuvetle tahmin olunabilir. Bugfuı 
yarın alınacak telgraflar bizi bu 
hu.susta tenvir edebilecektir, ln
gilizler, işgal etmek istedikleri 
yerin evela şarkını, sonra cenu
bunu sarmakta deniz tarafından 
da şiddetli filo bombardımanları 
yaparak o mev:kiin soluna ak
maktadırlar. lngiliz kuvetleri, 
Libya hududundan &§ağı yukarı 
15 kilometre uzakta Bardiya'da 
harbederlerken, Sollu:m'un ve 
Capuzzo'nun düştüğü hakkında 
yeni haberler gelmeıi bunun de· 
lilidir. 

İngiliz kuvefleri 

S tefani ajansının bildirdiğine 
göre, İngilizler bu cephede 

800 tank ve 300.000 ukerle ta
arruza geçmişlerdir. Karilerimiz 
birkaç gün evelki yazımızı hatır
larlar. Burada verdiğim.iz izahat
ta Mısır'daki bütün ingili7 kuvet
lerinin ancak 300.000 kişiye ba
liğ olduğunu kaydetmi~tik. İngi
lizler, bu kuvetin bir kısmını Nil 
deltasının muhafazasında, bir 
krs.uun:r da cenupta kullanmak 
ınecbW'iyetindedirler. Onun için, 
İngilizlerin bütün mevcut:lannı 
garbe yani Libya hududuna yığ
malarına imkan yoktur. Nihayet 
burası ancak sahilden, çöle doğ
ru amut 200-250 kilometre bir 
cephe' olduiundan 300.000 kiti 
düşmanın tayyare hücwnlarma 
karşı toplu bir hedef teıkil ede
bilir. Çölün açık, tabii siperler
den mahrum olduiu gö:z önüne 
alınacak olurıa, bu 300.000 kiıi
yi gizlemek ne kadar m~ül ol
duğu kendiliğinden meydana çı
kar. 

300.000 ki~i 
-----~--

E ğer İtalyanların iddiaaı veç
hile İngilizler hakikaten 

300.000 ki§i ile büyiik bir taamı· 
za kalkmışlarsa, bu da İtalyan
ların burunlarmın d~binde tahıit 
edilen bu kadar muazzam b-ir 
kuveti vaktiyle görüp ona göre 
tedbir almadrklarını, bundan do
layı gene hatanın kendilerinde 
bulunduğunu ispat eder. Bütün 
bu mülahazalardan sonra ingiliz· 
lerin 300.000 kişi ile hücum 
ettiklerini bir an için kabul ede· 
lim; demek, İngilizler cenup hu
dutlarının ve Nil deltasının em
niyette olduğunu hissetmişlerdir 
de ondan sonra bu kadar kuveti 
Mısır'ın garp hududuna yığabil
mi§lerdir. Buna kar§ı belki ~tal
yanlar, İngilizlerin Filistin'de, ve 
Irak'ta bulunan askerlerini de 
Mısır'a çekmiş olmaları ihtima
linden bahsedebilirler. Bu tak
dirde İngilizlerin bu mmtakala
rm da emniyette olduğuna kana
at getirmiş olmaları lazımdır. 
Bunlardan bir tanesini ele alalım: 
Filistin kendisini nasıl emniyette 
hJ.ssedebilir? Çünkü Akdeniz'in 
hakimiyeti tamamiyle İngilizle
rin elindedir. ltalyanlann Taran· 
to hezimetinden ve İngilizlerin 
Girit'te üs temin etmelerinden 
sonra İtalyanların Suriye'ye as
ker sevkedebilmeleri, burasmı i~ 
gal edebilmeleri ihtimali yıldız
lar kadar uzaklaşmıştır. 

Ehemiyef ~ölde değildir 

8 ir mağlubiyetin diğer bir 
mağlubiyet üzerine tesir 

ettiğini, ve hezimetlerin bir defa 
başlayınca, arkasmrn çorap SÖ· 
küğü gibi gideceğini son hadise
ler bize gayet bariz bir surette ia
pat ed~r. Filhakika, mihver ga
zetelen, bet cm kılometre bir çö
lün almıp alınmamasının harbiıı 
kati neticesi üzerinde hiç bir tc-

-ı-

C. H. P. Meclis 
Grupunda 

C. H. P. Meclis grupu (17/12/1940) .
at ıs te Trabzon Mebusu Hasan Saka'nın 
reisliğinde toplandı: 

Ruıznamede deri ithal iılnin hük:ümet • 
çe ele alınması hakkında Denizli mebusu 
Tahir Berkay tarafından verilmiş bir tak
rl!' mevcuttu. 

Takririn okunmasını müteakip kıünıiJ.. 

ye gelen Ticaret Vekili Miimtaz Ökmerı'iı:ı 
milli konınma kanunu tadil projesi mevkii 
tatbike konduiu zaman bu ve buna mü -
masll Jhtiyaçlann temininin hUkUmetçe 
derpiş edileceği hs.kkındakl beyanatı umu
miyetle taavlp olunmuı venızna.mede mU
ı:akere edilecek ba,,ka madde olmadıtm -
dan riyuetçe celeeye nihayet verllmlgtil'. 

Kütüphanelerin kapanma 
saatleri · 

Ma.arif Vekaleti bUtUn kUtUphanelcrtıı 
§ubat 9U tarihine kadar sa.at ı 7 ,30 da bu 
tarihten sonra ise saat 18 de kapanmasını 

ı al!kahlara tebliğ etmlııtır. 
-------

siri olmadığını yazmaktadırlar. 
Bizim kanaatimiz de aynıdır. Çöl, 
ehemiyeti haiz değildir. Fakat a
sıl ehemiyeti haiz olan nokta, 
mağlup, ve on b:nıerce italyanm 
birçok generalle, tankla, topla ve 
saire ile beraber İngilizlerin 
eline dü~ırut$İdir. Alınan çÖ· 
lü değil, asıl bunu hesaba kaıt
malıdır. Çünkü bugünkü harp, 
topra.k kazanma harbi değil, 
rômetme harbidir. Seydi - B.ar
rani veya Sollum'un dÜ§m.esi, 
hiç bir zaman kati netice üzerin
de müenir olamaz. Oln.ydı, da
ha evel, İngilizler buralarını tah· 
liye ettikleri zaman olurdu. Fa
kat kati netice üzerinde 111Üe5$ir 
olan §ey, dermansızlık, korku, 
takat6izlik ve heyecandır. Son 
çöl taarru.zunda İngilizlerin kar~ 
fi tarafta bunlan temin etmediği 
iddia olunamaz. 

Alman yardımı 

B u vaziyette de gene alman .. 
larm ltalya'ya bir yardmıı 

bahi.s mevzuu olamaz mı?.. Al· 
man gazeteleri, İtalyanların ku
vetlerine emin olduklarını ya:r;
maktadırlar. Fakat bunlar ara
sında bir tanesinin neşriyatı ha
kikate.n dikkate §ayandır. Bu ga• 
zete, ltalya'ya yapılacak yardı· 
nun, lngiltere'ye büyiik bir dar
be indinnekle kabil olabileceğini 
kaydetmittir. Bu, almanlann Bal· 
kanlarda artık herhangi bir ha
rekete geçmiyeceğine dair bit 
delil aayılabilir. Zaten Almanya 
Balkanlarda yeni ihtilatlardan 
çekinen bir tavur takınml§tır. Bu 
takdirde Büyük Britanya adala
nna karşı bir taarru:ı mu bahia 
mevzuudur? Bu, eğer yapılabil· 
se, sade ltalya'ya değil, Alman· 
ya'nın kendisine de yardım ola
caktır. Faıkat lngiltere'de 5 mil
yon a&ker ve muazzam bir filo 
istilaya karşı müteyakluz vazİ· 
yette<lir. Filhakika İngilizler, bu 
ihtimali hiç bir zaman gözden u
zak tutmamıtlardır. Fakat al
manlar da böyle bir istila teşeb
büsünün akamete uğramasını, 
timdiye kadar kazanılanların bir 
anda elden gitmesi demek olaca• 
ğmı pekala biliyorlar. 

Netice 

E ğer, Almanya tarafından, t .. 
talya'ya bir yardım düşü

nülüyorsa, bunun evelemirde Ak· 
denizde olacağı tahmin edilebi
lir. Bu bakımdan Daily Telegraph 
gazetesinin, alınanların, Fransa• 
nın garp cenubunda tahşidat yap· 
hklanna dair yaptığı tahminler 
dikkate §ayandır. Bu gazete, fil
hakika üç ihtimalden bahsedi. 
yor: lngiltere'ye hücum, lspan
ya'yı istila, ve yahut Fransa'nm 
İşgal altında bulunmıyan yerle
rini de ifgal. 

İngiliz adalarına hücwn ihti· 
mali §İmdilik çoık zayıf olduğuna 
göre, ispanya, ve yahut Fransa
nın işgali altmda bulunmıyan 
yerlerini İ§gal daha akla yakm 
gelmektedir. Çünkü bu takdirde 
alınanlar Akdeniz'e inebilecek
ler, ve İngiliz donanmasının Tra.b
lus sahillerinden çekilerek muh
telif yerlerde taksime uğTama
sma hizmet e<lebileceklerdir. 
Bu takdirde de belki İtalya, şi
mal Afrikasına kuvet ve malze· 
me sevkine imkan bulabilecek
tir. Bu bakandan alınanların Ce
belüttarık'ı tutmaları, fransız li
manlarını işgal etmelerinden da
ha çok ihtimal dahilinde görüle
bilir sann'ız. Bundan dolayı Daily 
Telegraph'ın, almanların ispan
ya hududunda tahtidat yapma~ 
ları havadi~ini, D. N. B.'nin 14 
İngiliz harp gemisinin Cebelüt
tartk'tan Atlas Okyanosuna açıl
ması havadisiyle de alakadar bul
mak icabeder. Belki in<;ili:zler, 
almanların İspanya hududunda 
Biarritz'den, Sen-Sabastien'e doğ
ru akmalannm önüne geçmece 
denizden çalışacaklardır. 

Mümtaz Faik FENiK 
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Arnavutluk'ta 
İtalyan • • 

rıcatı 
(Ba~ı 1. inci •11yf11d11) 

Askerlerimize 
kıırık hediyeler 

u t u 8 

Sel felaketleri 

Bazı yerlerde köyler 
sular alhnd'a kaldı 

Sulh akdi 
şayiaları 

Lordlar kamarasında müzakere 

B. Lloyd George'un 
İngiliz kabinesine 

girmesi çok muhtemel 

görülüyor 

18/12/lMO 

( RADYO ) 
TURıtlYıı: 

(Radyo Dlfllz7on Poıalan) 
TURK1YE ANKARA 

Radyosu Radyoau 
- Dalca Uzunlutu -

1648 m. 182 Kcı./120 Kw. 

taz kıtalar tara.fından yapılmıı olmuına 

rağmen, tardcdilmiıtir. ltalyanlıtr, aiır za
y iat vermiılerdir. Muharebelerin en tid
dctlilerl 1500 metre irtifada Skivoviç te
pelerinde vukua &etmiştir. Drinos vadisin
de yunanlılar, 200 esir almı1lardır. Bunla
nn araaında Modena hrkaımdan bir de 
yüksek ıub.ay bulunmaktadır. Mode.na fır

kasının kumandanı daha evet yaralanmış 

ve 42 inci alayın albayı da ölmüştü. 

Aldığımız telgraflara nazaran Konya 
halkı k.Jzılay merkezine askerlerimize lut
hk hediye olarak 1664 yüıı eldlveıı, 30118 
çift yüıı çorap, 2646 pamuklu ve 80 yüıı 
fanllA tevd.1 eylemJılerdlr. Teberrüata de· 
vam olunmaktadır. 

DenJ.zli kız ıtıesı talebeleri de kendtle· 
r1 tara.fmdan örWmtııı 40 çl!t yüıı çorap 
ile 20 çift eldiveni ve iki kazalı kızılaya 
vermişlerdir. 

İz.mir, 17 a.a. - Son rünlerde 1•ian Alman tahakkümünü Londra; 17. a.a. - (Royter) ajansının 

31.7 m. 9465 Kc../ 20 Kw. T. A. P. 
19.47 m. 15195 Kcı./ 20 Kw T. A. Q. 

parlS.mcnto muhabiri yaz.ıyo,r : ÇARŞAMBA : 18. XII. l~ 
yağmurlardan sonra bu aa.bah tehriml:ıe 

hafif hafif kar yatmıya bıılamııtır. intaç edecek hiç bir B. Loyd Goorge, başveldlete giderek B. 8.00 

8.03 

a.1s 

Proıram ve memleket ıaat ayarı, 

Ajana Haberleri, 

Yunan hatlarında kısmi bir 
ilerleme var 

A.tina; 17. a.a. - Yunan orduları bas ku

aıandanhğmm dün akşam neıredilen 51 nu
maralı tebliii : 

Cephenin bazı noktalarında mahdut ma
hiyetli mevzii hareklt muvaffakiyetle in • 
lr:işaf etntiı ve bunun neticesinde hatları • 
mızda kısmt bir ilerleme vukua gclmiıtir. 

Dün, Yunanistan' a hava akını 
yapılmadı 

Atina: 17. ı.ı. - Umumi emniyet neza
retinin diln akşam neıredilen tcbliil : 

Giresun halkınuı bugUne kadar erleri· 
m!ze kıılık bedlyeat olmak Uzere verdik· 
ler1 yünlU ve pamuklu eıya mlkdan bini 
getmiştlr. Gene bu maksatla teberru edll
mi:ıı olan paralarla erlerimize yün çorap 
ve pamuklu hazırlanmasına hararetle ça
lışılmaktadır. 

Hatay'da Bel~ nahiyesi halkı da flm -
diye kadar 255 pamuklu, 293 çitt çorap, 
29 kazak ve altı çift eldiven vermlıterdlr. 

lstanbul talebelerinin 
askerlerimize hediyeleri 

Buraya ıelen haberlere ıare Gedlı neh
ri aUrekll yaim:urlar netice.{ 65 ıan.tim 
yübelmiştir. 

Sular Emiralem civarındaki köprün.ün 
Ustilnden aşarak ovaya yayılmaktadır. Bir

anlaşma olamaz 
(Baıı 1. inci sayfada) 

kaç köyün ekili ara:ıisini sular iatill et .. Jaterıı:e onu dinliyen bulunmaz. Ancak pek 
mi1tir. uzak olmıyan bir Atide cidd.1 teklifler ya -

Bayındır kazası dahilinde de Küçük pılmaaı muhtemeldir. Son nutuklar göate
Mendereı nehrinin ıulan Elifli ve Furun- rlyor ki alınanlar tarafından sulh arzuıu 
lu köylerinin tarlalarını kaplaınıı bulunu
yor. İnsan ve hayvan zayiatı yoktur. 

Aydın'dan alınan haberlerde de bir haf. 
tadır fasılaarz bir surette yağan şiddetli 

yağmurlardan taşmı1 olan Menderes neh· 
rinin de Aydın ve Nazilli ovalarını i'ltili
ya başladığı bildiriliyor. 

müstacel blr mahiyet alabilir.,. 
HUkUmet namına söz .söyllyen Lord 

Snell demiştir ki: 
Almanya'mn daha harpten evet yapmıı 

oldutu İngiltere ile anlaşma tekliflerini 
tekrar edeblleceğinl gösteren emareler za
man zaman ortaya çıkmıştır. Fakat bu e-

Çörçil'in yanın.da bir müddet kalmıştır. 

Loyd Georıe'in Vaşin&'ton büyük elçili

tinc tayin edilerek Lord Lothian'ı is.tihli.f 
etmesi bazı mabfi ilerde mümkün ıörüldil

iün.den bu ziyaret birçok tahminlere yol 
açmıştır. Maarnafih, B. Loyd Georg'in Va
şington büyük elçiliğine tayini muhtemel 
değilse de, Çörçil kabinesine girmesi müm

kündür. 
B. Loyd Gcorge, kabinede mevki aldığı 

takdirde, kendisinin devlet nazırı olarak 
gireceği söylenilmektedir. Devlet nazırı 
olarak B. Loyd Georı'un bir idare başındı 
bulundurulmasından tecrübesinden daha 

mareler, hUkUmet tarafından beyanatta fazla istifade edilebilir. 
Bursa köylerinde bulunulmasını muhik gösterecek derecede 

t Lord Lothian'ın yerine birisinin tayini 

Müzik : Hafif Proırram (Pl.), 
8.4"5/9.00 Ev kadını .. Yemek listesi, 

12.30 Proıram ve memleket aaıt ayarı. 
12.33 Müzik : Yeni şarkılar, 
12.50 Ajana Haberleri, 
13.05 Müzik : Halk türkillerl, 
13.20/H.OO Mlldk : Radyo ıalon orke .. 

tra.oı (Vlololllıt Necip Aşkın ıcı..r. 
ıindo) ı 

1- Paul Lincke : Şeıılik nvertnnı, 

2- Frederic Curzon : Zinıarescı 
{Çigan Kapriı'i), 

a- Rebikolf ı Noel ıiacr valsi, 

4- Saint .. Saen• ı Mırı, 

S- Bizet : Kilçllk orkestra ıuitf, 
Dtin, memleket dahilinde süi:iln içinde 

seçmlıtir. 

İstanbul, 17 (Telefonla) - İstanbul 
mekteplerinde 200 bin parça kışlık 
giyecek eşya toplanmış ve bunlar or· 
duya gönderilmek üzere Kızılay'a 

teslim edilmiştir. 

Bursa, 17 a.a. - Mustafa Kemalpaşa- ıalA.hiyetıl bir mahiyet almamış ır . ., ed bu h 
Lord sneel, umumt harp şartları mese- hilen tetkik ilmekte ise de, 1J1U•ta 13.00 Pro,-ram ve nat ayan, 

da dündenberi tedricen azalmıya baş,hyan 

ita/yanlar, ingüizlerin bu kadar 
yardım edeceklerini düşün

memiıler 

lesi hakkında ıunu hatırlatmıştır ki, son hemen karar verilmiyeceği anlaşılmakta • 18.03 Müzik 1 Konrerto (PL), suların tehdidi altında bulunın bazı köy- " 
seneler içinde Almanya, Avrupa'da elleri dır. 

18.30 Konuşma : ( Dıı Polltikalan Hl,. 
İyi haber alan mahfillerdeki kanaata ıö· diseleri ), 

re, bir diplomattan ziya.de modern bir dev-
18.'4.5 Çocuk aaati, 

let adamının intihap edileceıi'i hakkında te· Lond.ra; 17. a.a. - Dün akşam italyao 
radyosu. İnıilterc'nin Yunanistan'a yap -

mrş olduğu ant yardımdan dolayı italyan 
yüksek kumanda heyetinin ıaşkınlığa uğ • 
ram11 olduiunu itiraf etmiıtir. 

Fatih medreselerinde 
talebe yurtları kurulacak 

lerin &'eçen seneki gibi baskına uğramama
sı için her türlü tedbirler alınmıştır. Çel
tikçi köyü ile Haydar ıeçidi mevkiin.de 
nafıaca yaptırılmış olan bendin bir kısmı 
tahribata uğradığından bu suretle mecra-
sını değiştiren sular Durumıbe.y köyiinil ta· 
mamen istili etmi$ ve halk civardaki çift· 
lil-:: binalarına yerleştirilmiştir. 

serbest kalmak tartiyle, İnglltere ile iyi 
münasebetler idame etmekle mesut olaca
ğım mükerrer defalar telkin etmiştir. İn -
giltere bUkUmeti hiç bir zaman bu neviden 19.15 Çocuklar lçln muıikf (Pi.), 
bir anlaşmayı alman hUkUmetlyle mUza - mayüller mevcuttur. 
kereye temayül göstermeml§tlr. ÇilnkU İngiliz siyasetinin tomel taşını teşkil e- ı 9 .3o Memleket saat ayan ve Ajana Ha-
böyle bir anlaşma eski mUttetlkimlz den bu makamın harp vaziyetini tama - berlerl, 

Spiker, İtılyı'nm yalnız Yunanlılarla de.. 
lil, fakat hem Yunanlılar ve hem de ingi
li.zlorlo hatbetmlı olduklarmı isbata çalış. 
tıktan 80nra, harp b&ıladığı zaman lncili:ı
Jcrin bu kadar yardım edecekleri düşünül, 
memiı olduiunu ili.ve eylemiştir. 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Parti 
merkezinde yapılan bir toplantıda Fa· 
tih medreselerinden talebe yurdu ola
rak istifade edilmesi için icabeden 
tesisatın yapılmasına karar verildi. 

Parti bunun için nakden yardım e
decektir. Yarın üniversitede yapılacak 
bir toplantıd, bunlardan ne şekilde is· 
tifade edileceği tespit edilecektir. 

Azaltı ve Çeltikçi köyleri mezruatı au 
altındadır ve Azaltı köyü mah5ur bir va
ziyettedir. İnsan ve hayvan zayiatı yok • 
tur. Bu sabahtan itibaren Kirmastı çayı • 
run da yükselmiye baı,ladıiı haber alın -
mıı;tır. 

Muğla' da aeller 

Fransa'nın, ve şimdiki müttefiklerimiz de miyle bilen ve nazırlıkda tecrübe sahibi 19.45 Müzik : Karııık ıa.rlr.ılar, 
dahil olmak Uzere diğer hUr Avrupa mil - olmuş bir zatın tayin edileceği söylen - 20.15 Radyo gazetesi, 
letıerinln zararın& olabllirdl. mektedir. 20.45 Müzik : Fısıl Heyeti, 

İstikbal hakkında da Lord Sneel şun-
ları ıöylemtştlr: 

İngiltere hUkUmetl, Avrupa'da alman 
tahakkUmilnU intaç edecek hiç bir anlq
mayı kabul edemez. HUkUmet, bugUn al -
man boyunduruğu altında bulunan millet
leri kurtarmak, onlara eski isttklAllerlnt 
iade etmek tçtn her şeyi yapmata k.atlyeD 

Bir takım gazeteleı ise, Loyd Corc'un 
geçen harp esnasında başvekil mıfatıyle 

yaptıg-1 bUytik hizmetleri takdir etmekle 
beraber, bu sene 78 yaşına basacak olan 
mumaileyhin böyle bir zamanda pek zah· 
metil bir mevklln tahmil edeceği• yorgun
luklara güçlUkle ta.hammUt edebitecef'tinl 
kaydetmektedirler. Bu gazetelr, Lord Lot
hian'ın Loyd Corc'tan yirmi yaş küçük ol
duğuna da nazarı dikkati ceJbetmekte ve 
Birleşik Amerika devletleri sefaretinin 
genç bir adama ihtiyaç gösterdiğini yaz -
maktadırlar. CUnkU bu vazife gUnden gU
ne ehemiyet kesbetmektedlr. 

Zl.10. Konuşma : ( Ulusıl Elronoml '" 
Arttırma Kurumu adına, C. H. P. 
İdare Heyeti lzaıınd.an. Sırn Dır 
tarafından ), 

Şimal cepheainde kar fırtınaları 
hüküm aürüyor 

Manastır; 17. a.a. - Royter ajansının 

Arnavutluk hududundaki hususi muhabiri 
bildiriyor : 

" Kar fırtınalan şimal cephesindeki ba
reklta mani olmakta iae de, dün blitün ıUn 
fleri karakollar arasında çarpışmalar vu

lı:ua &'etmiştir. Şkumbl ve Develi va.diicrinl, 
iki metre lrtlfamda kar tabakası kaplamak
tıdrr. Topçu kuvetlerl, bllhaasa Poıradeç 
eivarmda faal bulunmaktadır. İtalyan ba
taryaları Elbasan tizerine yil.rilyüı haz1r -
hklanm •ekteye uiratmak: maka.adiyle a
teşlerini Yunan ıcrilerine teksif etmekte
dirler. 

Elbaaa.n'dı.n ıelmekte olan beş Arnavut 
eşrafı, Yuwoslavya'ya wcak ıeklz ıünde 

Yarabilmi~lerdir. Bunlarm ifadelerine na
saran, ltalyanların •ürillerl ııtubcdcrek bo

dellerlnl ödemediklerinden dolayı E!basan
ın şimalindeki dailarda bliyük bir memnu
niyetsizlik hiiküm sürmektedir. Bu milsa
derelere mukabil verilmekte olan ıenetlere 
italyanlann dahi itimatları olmadığı söy
lenilmektedir. Elde edilen intiba, Ama -
'911tlarm ltaJyanlara kartı lıyan niyetinde 
eldaklan merkezindedir. 

Yunanlıların tabiyeai 
Londra, 17 a.a. - Roytcr: Arnavut

luk'taki ileri hareketlerine devam c· 
len Yunan kuvctlerindcn Londra as· 

:. eri mahfillerinde takdirle bahsedil
mektedir. 

Sarp araziye ve fena havara rağmen 
bu ile:· hareket mcharctle idare edil· 
mektedir. Yunanlılar, düşmanı tah
kim edilmiş mevzilerinden atmak için 
cepheden hücumlarla değil, askerleri· 
nin dağlarda süratli hareket kabili
yetlerinden istifade ederek cenahlar· 
dan çevirerek çekilmeğc mecbur ede· 
cck şekilde bir tabiye kullanmak su
retiyle hareket etmektedirler. 

İtalyanlar, muhafaza imkanı kalmı
yan mevzilerini terkedcrek diğer nok· 
talarda · ıuharebeyc devam etmekte
dirler. 

Lord Halilaka'ın aözleri 
Londra, '7 a.a. - Royter: İngiliz • 

Yı•nan cemiyetinin yemeğinde bir nu 
tuk irat eden Hariciye nazırı Lord 
Hali faks demiştir ki: 

B. Çörçil'in bir mesajını hamilim 
Bu dost toplantısına gelmeden eve! 
Başvekili gördüm. Beni bu toplantıya 
ve bu toplantı vasıtasiylc de Yunan 
milletine bugün beslediği sonsuz hay
ranlığı ve Yunanistan ile İngiltere'nin 
silah kardeşi olarak girişmiş bulun
dukları işinin neticesine olan sonsuz 
itimadını bildirmiyc memur etmiştir. 

Garp çölündeki İngiliz taarruzu, Ar 
navutlukta Yunanlıların elde ettikleri 
parlak zaferlerle bir kat daha tesirli 
olmuştur. Mısırdaki Yunanlıların ku
vetlerimizle gönüllü olarak işbirliği 
yapmaları iki taarruz arasındaki ku
vetli rabıtayı göstermektedir. 

Lord Halifaks sözlerine §öyle de
vam etmiştir: 
Müşterek dilşmana aman•ızca dar· 

beler indirmeğe azmettik. Donanma
mız ve hava kuvetlerimiz kahraman 
yunan müdafileri ile teşriki mesai et
tiklerinden dolayı büyük bir gurur 
duymaktadırlar. Bu türlü yardımlar· 
la beraber mümkün olan diğer her 
nevi mali yardımı da nihai zafere ka
dar yapmakta devam edeceğiz. 

Yunanistanla Roma arasındaki mil
cadclenin, fena rehberler tarafından 

yanlış yola ıevkedilen ltalya'da niha· 

İstanbul'da pasif 
korunma kursları 

Muğla, 17 a.a. - On iki gündür yallan 
şiddetli yağmurlar dün durmuş ve hava a
çılmıştır. Yayla ve Karaçayır mevkileri su 
altındadır. 

azmetmiştir. 

••• 

21.25 

21.45 

Müzik : Saz eserleri Ye oyun hava
ları, 

Müzik : Riyaseticümhur Bandoııı.. 

(Şel : Ihsan Künçer ), 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Şimdiye 
kadar İstanbul'daki pasif korunma 
kurslarından 12563 kişi çıkmıştır. 

3859 kişi balen kurslara devam etmek· 
tedir. Yakında şehrin üç yerinde harp 
halinde hayvanlara yardım etmek Ü· 

zere veteriner kursları açılacaktır. 

Milli Korunma kanununun 
tadilatının tetkikleri ilerliyor 

Milli korunma kanununda yapılacak do
ii1ikliklere dair olan lranu.n projesini tet
kik ve mUz.akere eden muhtelit encümen 
dün de toplanmıştır. Enc.ilınen, Tıicarot 
V eklletiııden B. Cahit Zama~l'l.ıı proje 
hak1undaki i:ıahlarmı dinlemiıstir. Proje 
bir iki ıünc kadar Mecliı ruznamesioe a
lınacaktır. Banknot emisyon vaziyeti 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 
kasından bildirildiğine göre, 16-12-
1940 akşamı itibariyle banknot emis
yonunun vaziyeti şudur: 
Bankanın açılııında 
banka kanunu muci· 
lıince deruhte edilen 
miktar 158.748.563 lira 
Banka kanununun 
~-8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tara-
fından vaki tediyat 
olup tedavülden geri 
çekilmi§ olduğundan 
lıundan tenzil olunan 19.922.695 ,. 

Bu miktara banka 
ıkanunu mucibince 
altın mukabili yapı· 

138.825.868 .. 

lan emisyon 17 .000.000 ,. 
ile hazineye yapılan 
altın kartılıklı avans 
mukabili 3902 numa-
ralı kanun mucibin-
ce ilaevtcn tedavül& 
çıkarılan 14.000.000 ,. 
ve reeskont mukabili 
yapılan emisyon 242.000.000 ,. 

Yekun 411.825.868 .. 
ilave olununca 16-12·1940 tarihinde· 
ki tedavülün umum yekunu dört yüz 
on bir milyon ıekiz yüz yirmi beş 
bin sekiz yüz altmıı sekiz liraya ha· 
liğ olmaktadır. 

Bu yekOnun 384.167.265 lirası yeni 
harfli banknotlardan mütebaki 
27.658.603 lirası da eski harfli bank· 
notlardan müteşekkildir. 

yet yeniden güzel sanatlarla iştigale 
başlıyacağını ümit etmek her halde 
fazla bir nikbinlik olmasa gerektir. 

Lord Halifaks, bugün cereyan et· 
mekte olan muharebeleri büyük bir 
maharetle hazırlayıp tatbik eden gene· 
ral Metaksas'la general Papagos'u 
takdirle yadetmiştir. 

hord sözlerine devamla demiştir ki : 
Yunanistanla milttefiklerinin, en 

sonunda, hür kalmak istiyen millet
leri pençeleri altına almağa çalışan 

şer ve zulmet kuvetlcrine galebe ça
lacağına emin bulunmaktayız. 

Lord, sözlerini rumca olarak, yafa· 
sın Yunani•tan ve ufcrimiz diye bi
tirmiştir. 

Ziyafete riyaset eden Lord Rennel 
demiştir ki: 

Harpte yaptıkları hizmetlerle şöh
ret bulmuş olan kadın gönüllülerden 
mürekkep motörlü nakliye teşekkülü 
Atina'nın teklifi üzerine Yunanistan 
için bir an evci bir seyyar hastane 
kolu ihdasına karar vermiştir. Bu kol 
mllnhuıran İngilizlerden milrekkep o 
lacaktır. 

İstanbul hanımlarının Yunan 
askerlerine yılbaıı hediyesi 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Istan

bul'daki türk ailelerinden bir grup 
Yunan orduıuna İstanbul tilrk bayan· 
!arının yılbaşı hediyesi olmak üzere 
12 bin paket teker hazırlamıtlar ve 
bunları Kızılay'a teslim etmltlcrdlr. 

Papanın esirlere hediyesi 
Vatıkan, 17 a.a. - Noel yortusu mUna

aebetlyle, papa on ikinci Ple, bUtUn harp 
eıirlerfne birer hediye verecektir. Paket -
ler, eslrlere, ala.kadar hUkümetlerle tı blr· 
!iği halinde papanın vekilleri t.ara!ından 

tevdi olunacaktır. 

Romanya'dan Sivas'a 
gelen göçmenler 

Sivas, 17 a.a. - Dün ıece Romanya' .. 
dan Dehrimize birinci partide 23 hanelik 
90 ki:ı:i ve ikinci partide de 26 hanelik 105 
kiıi ceman 195 ıöçmen ıelmiştir. Göç -
menler iıtasyonda vali tarafından kaJ"'llI .. 
lanmı~ ve bunlara çay, ekmek ve helva da
ğıtılmıştır. Bunlardan bir kısmı Yıldız• 

ll kaz&aında diğer kıımı da merkezin Ulat 
nahiyesinde iıldn edileceklerdir. 

Kızılay'ın yılbaşı balosu 
Kızılay Ankara Merkezinin 31 Bi

rincikanun akşamı Halkevi salonla· 
rında vereceği balonun hazırlıkları 
ikmal edilmiştir. Balo biletleri Ak
ba Kitabevinde, Sebat, İstanbul ve 
Yenişehir eczanelerinde satııa çıka· 
rılmıştır. 

Ankaralıların yılbaşını toplu ve 
eğlenceli geçirmelerini temin için 
idare heyeti bütün tedbirlerini almıt 
tır. Salonların mühim bir kısmı da -
'Vetlilerin aoğuk yemek yemelerini 
ıtcmin için lokanta haline getirilmit 
ve gayet ucuz bir bllfe temin edllmlt
tir. 

Romanya - Yugoslavya ticareti 
BUkre§, 17 a.a. - Stetani: Romanya 

lktısat nazırı ile Yugoslavya aeftri tkl 
memleket arasındaki ihracatı mart nlha -
yetine kadar tanzim eden bir mukavele 
imzalamışlardır. 

Mukavele yugoalav maden cevherlerine 
mukabil nımen petrol mU,ta.klannın mu -
badeleıllll derplı etmektedir. Ted!J&t İl · 
ngro transı 11• 1ıpıl..ırts. 

1 

İngiliz siyasetinde 
değiıiklik yok 

Yalnız 

serbestçe 

İngilizler 

söylüyorlar 
Londra, 1 T LL - Avam kamaraınnda 

bir mebua B. ÇtsrçU'e bir ıual irat ederek 
hillıümetla. bqhca diplomatik mUıavlri o.

lan sır Robert V ansittart tarafından rad
yoda söylenen nutukların lDgiJlz hükilme -
tinin ılyasetınde bir değtıtklik ifade edip 
etmedlfiui sormll§tur. Bu nutuklardan 1n
glltere'nin alman m.llletlni tezlll etmek 
iıtemdltl manası çıkmaktadır. 

B. Çörçtl ıu cevabı verm.1ıttlr: 
Memleketimizde ara aıra, hUkümetl biç 

btr veçhlle taahhüt altına •okmıyan dik· 
kate ıayan nokt&i nazarlar lzh&r edJlm.lt
tlr. Kanuni hudutlar dahlltnde yapılan bu 
ıerbeıt münak&f&].ar yalm:ı hUkümet ta· 
ratından defll, aynı .sa.manda parlAmento 
tarafından da tuvlp edilmektedir. 

Muhaf'azaktr mebuılardan Strauss da 
ıunları aöylemlıUr: 

Almanların matlO.p olarak kllçllk dili· 
melrl ve bir zillet hissi duymaları arzuya 
ıayan ve hattA. elzem bir §eY det11 midir? 

B. Çörçll bu suale ıu cevabı vermi§tlr: 
Almanların mağlOp olmasından her 

halde memnun olacağız. 

Fiyat murakabe tetkilatına 
alınacak memurlar 

Fiyat mlirak.abe teıkllitına almacak 50 
memur için açılan müsabaka imtihanına 
iki yüzden fazla ıcncimiz &irmiştir. İç ti
caret şube müdürlerinden mürekkep bir 
komisyon imtihan evraktnı tetkik etmek
tedir. Netice bir kaç ıüne kadar belli o
lacaktır. 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

500 Ton motorin alrnacak 
M. :M. V. Den.iz Merkez Satın Alma 

Komisyonundan: 

Tahmlrı edilen bedeli {118285) lira oları 
600 ton motôrintn pazarlık eksiltmesi 20. 
12. 194-0 c.arihtne rasUıyan cuma günü .l!la· 
at 1' te M. M. V. binasındaki komisyonu
muzda icra edtlecektır. 

Şartnamesin.I almak tsttyenlerin her 
gU.O ve eksiltmeye g:lrmek tsUyeııler:ln de 
belll gün vesaatte 8742,75 liralık kati te· 
mlnat mektubu ve kanunt vesikalarlyle 
birlikte komlıyona m!lracaatlan. (8666) 

18676 

Zayi - Ankara beled1yealnden aldığım 
817 numaralı motosiklet plA.ka.sını kaybet-
tim. HllkmU yoktur. Galip Cav 5031 

Zayi - Balıkesir tıııaat taburundan a.
lıp JCıklıehlr a.akerltk ıubeılne kaydetttr
dtflm askerlikten terhla tezkeremi kay. 
bettıın. Yenisini ataca.tınıdan eıktalnln 

hükmü .olma.dıfı tlA.n olunur. 
Mehmet oflu 820 doğumlu Kasım Koz-

lu. ll036 

Diğer bazı gazeteler de B. Çörçll'in 
Loyd Corc'a devlet nazırı ııfatiyle kabi -
neye girmeıint tekllt ettiğini zannetmek· 
tedlrler. Tecrübeli bir devlet adamı olmak 
dolayııiyJe Loyd Corc'tan çok istifade e • 
dileceği §Upbealzdlr. Kabine Azasından blr 
zatın Amerika'ya sef:ir gönderilmesi tak -
dirinde Loyd Corc'un bu zatı istihli.f etme
si de muhtemel addedllmektedtr. 

Siyam • Hindiçini 

Hudut hadiseleri 

hakkında Vichy 
ne diyor? 

Vi<:hy; 17. a.a. - (Havat) ajansı bildi· 
rİYor : Müstemleke nezaretinin tebliii : 

Siyam'la Hindiçini hududunun muhtelif 
noktalarında son zamanlarda tietüste hldi
ıeler vukua geLdiği maJOmdur. Tarafımız
dan hiçbir tahrik yaprlmadan ve sebepsiz: 
olarak çeteler, batti. Siyamlı askerler top
raklarımıza tecavüz ederek baskınlar ve a
kınlar yapmakta ve bu meyanda eJlıas ve 
emlike tahammül edilmez tecavüzler de 
bulunmaktadır. Miistemlekemiz ah.11isin • 
den ba:ıı franaıı ve yerliler fena muame
lelere maruz kalmış ve yaralanmışlar .. Ö-
lüler bile vardır. Siyam tayyareleri de 
HiOOiçini'nin bazı yerlerine bombalar at
mıştır. 

Son zamanlarda bildirildiği &'İbi Hindi -

22.30 

Z2.45 

ı - E. Viedermann : M&rf. 

2- Moriıki : Marı, 

3- L. Maniere : Senfonik prelUd. 

4- Vaıner : Les Maıtreı Chanteurw 
operasından fantezi, 

Memleket ıaat ayırt, Ajanı Haber-ı 
leri: Ziraat, Esham • Tahviltt, Kam 
biyo • Nukut Borsa.eı (Fiyat), 

MU.Zik : Cazbant (PL), 

23.25/23.30 Yarınki Procram ve Kapanıe,. 

ATINA Radyosu 
Atlna radyosu ecnebi dtller neırtyatı. 

orteı. Avrupa. aa.atlyle .. atı.d&ki aaatlerd.• 
yapılacaktır: 

Türkçe 
Arnavutça 
Almanca 
Yuıoslavca 
İtalyanca 
Rumence 
Bulgarca 
İnglllzce 
Rumca 
Fran.aızca 

İspanyolca 

19.41 

20 
20.30 
20.40 
21 
21.11 
2121 
12 
n.:ıe 

18.80 
23.!IO 

NeJr1yat orta dalgadarı 4911,20 met.. 
veya 601 ktıoalkl ve kuta dalga 4:2,4: metre 
veya 7075 metre üzerlııden yapılacaktır. 

Yurd<laıl 
Eline geçen her ıeyin kry· 

metim.i bil. 
Uhual Ekonomi ve Arttırma 

Kurumu 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. - -
= Açıl kilidim açıl ~ 

çini'nin tamamiyetini aıkı bir ıurette mu
hafaza etmeye karar vermiı olan fransız : Ercümend Behzad'm 

YENi 
-----hükümeti bu auykasdin hepsine ciddi bir : 

&urette mukabele etmek için tabii lizım : 
&elen tedbirleri alınuı ve Siyam tayyarele- : 
rinin son akınlarına karşılık olmak üzere : 

KIT ABI ÇIKTI 

Bu kitabı bütün edebiyat 
meraklılarına tavsiye 

------------Siyam'm bazı mahallerine Hindiçini hava 

kuvetleri tarafından bombalar atılmıştır. : ederiz. 5 
Bu karsılık akınları Siyam halkı üzerinde 
o kadar kuvetli bir tesir yapmıştır ki Si· 
yamhlar çetler ve hatti hudut kıtaatı ta
rafından işlenen bu hataların mahiyetini 
anlamıılardır. 

Uzakşark'taki büyük müstemlekemi:ıle 

nonnal münasobetler idame etmenin iti 
için ne kadar büyük bir kıymeti olacağını 
anhyan Siyam hüküm.etinin bu :seka vet ha

reketine Beya • Baqkol"'dan uzakta bulu
nan kıtaat kumandanlarının bu gibi ıahst 

tc,ebbüslerine bir nihayet vereceğ'ine şil~ 
he yoktur. 

Bulgaristan ....... _. ...... _. ......... ___ _ 
Geçen sonbahardanberi 

silôh altında tuttuğu 

bir sınıfı tehris etti 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııırı 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Tesadüflerden doğan ll§k 
macerası .. Karde,ler ara -
sında uyanan kıskançlık 

hülyası .. 

Uzaklaşan 
Melodi 

Franu.'da başlıyan, Alman
ya'da devam eden ve Ameri
ka'da nihayetlenen hazin bir 

aık romanı ••• 

Bcq Rollerde: 

VILLY Bırgel 

BİRİGİTTE Horney Zayi - Ankara muhafız alayından alıp 
Bolu askerlik ıubeslne kaydettlrdtğlm as
kerlikten terhta tezkerem.l kaybettim. Ye
n.telnl alacatımdan eıkiııntn hUkmü ol -
madıfl ua.n olunur. 

Bolu Kırpıocık nalılyul Tuıa& köyün.. 
..,. Omwı ot1u aıa dotumhı Hamdi Atik. 

Sofya; 17. a.a. - (Havaı) ajansı bildi
riyor : Bulıar hükümeti ıeçen sonbahardı 
terhiı edilmesi llzım iken kararıız ıiyaıf 

.. uılyet dolayıslyle ıllllı altında tuttutu 
amrlı tedılo etmlfllr • 

AYRICA Tayyare ile gelen 
harp jurnali 

SEANSLAR: 
14.30 • 16.30 - 18.30 - 21 de 

Telefon : 6294 ... 

1 

,. 

ı 



18/12/1940 

RESMi TEB~~.~~~~] 
1 ngiltere üzerinde 

Londra, 17 a.a.. - Hava ve dahlU em
niyet nezaretlerinin tebliği: 

BugUnkU gUn, dll§manın İngiltere U -
zerindeki faallyetl hatif olmuştur. Mem

Lav al Paris'le 
Alman laraflar1 

kabine kuracakmıı 
(Başı 1. inci sayfada) 

leketin hiç bir tarafında bombru-dımnn !arından mürekkep bir hükümet teşkil o -
krıydedllmernlştlr. lunacaktı. Bu hükümet Hitler'le ıulh mü-

BugUn öğleden ıonrıı bir dU~mıın t!lY· zakerelerini tacil edecek ve İtalya'nın as.
yaresl bir avcımız tarafından dUşUrUlrnllş- keri hezimetleri neticesinde mihverde in -
tUr. hillil eden mevkie Fransa'yı geçirecekti. 

Mannheim bombardımam 
yedi saat sürdü 

Londra, 17 a.a. - İngiliz hava nezare
tinin tebli~i: Diın gece Almanya üzcrıne 
biribiri ardından şiddetli hücumlar yapıl -
mış'tır. Bombardıman tayyareleri yüksek 
Rhin'in başlıca sanayi merkezi olan Mann
heim'dalci hedeflere kartı yedi u.at süren 
devamlı hücumlar yapmıştır. Akınlar rü -
zel bir hava ve ay ııığı altında yapılmı~ 
tır. Ba:slıca fabrikalardan birine Ustüsıte 
müteaddit bomba salvoları i~abet etmiştir. 

Mannhcim'ın civarında Ludvlgshaven -
de Almanya'nın en bıiyilk fabrikalarından 
biri olan Anilin bomba fabrikası da yakıl
mıştır. Tayyareler avdC't etmek üzere he
def sahasındıı.ıı ayrıldıktan yıırım ıııat son
ra yangını gormiyc devam etmiılerdir. 

Rıhin sahillerinde bir limanın emtia ga
nna da bombalar isabet etmlıtir. 

Maruıhcim'ın ciYarında Neckarırtadt'da 

bllha- fiddetll bir infilik -nıkua reldiği 
cörlilmü,tUr. 

Saat 3,30 da bombaların a'ttldılt bütiln 
uhanın baıtan baıa ale•ler içinde kaldıtı 
ıörülmllştUr. 

Mannhcim'[n cenubunda bir tehir olan 
Bpeyer'dc tayyare inşa eden bir fabrika
ya iubC'tler vaki olmuştur. 

N eckar ıeıhr! llzerin.dc Hell1ronn'daki 
bcde!ler yakılmıştır. Bir kıaım tayyare -
lerımiz de Bordcauıı:'da denizaltılara tah -
ais edil •-ı il51crden biri llzcrinc büyük çap. 
ta bombalar atmışlardır. 

İngiliz hava kuvetleri dUn gilndüz mü
tcaddi-t tayyare meydanlarına ve fransız 
sahilleri açıkların.da düşmanın 6 ticaret 
~emisine hücum etmişlerdir. Hücumu mü
teakip remllerdcn birinin uncak tarafına 
yattıiı direğinin de yanmakta bulunduğu 
röriilmüştilr. 

Bu harekltın heı>.'!lne l~tirik eden tay-
7arelerlmlzd.en dördü Uslerlne dönmemlt· 
tir. 

ltalyan resmi tebliği 
!\oma, 17 &.L - 193 numaralı italyan 

rwmıı teblltı: 

Cölde, Trablua cepheatnde devam eden 
harbin aekizlncı günU cereyan eden muha
rebeler, daha evelkl gUnlerdekl muharebe
ler derecealnde flddeUI olmllflur. 

Çok fena bir havaya ratmen tayyarele
rimlx faallyetlerlnl azaltmamıı ve kıtaıa
rımızın mukavemetini takviye etml&ılerdlr. 
.Avcı ve bombardıman tayyarelerimiz dU,
aıanı çok izaç etmlılerdlr. 

Denizde, torpll atmata mahsua tayyare
hrimhı, Bardla'yı bombardıman eden 6.000 
tonluk bir kruvazöre iki torı)ıı isabet et -
Urmiılerdlr. Tayyarelerimlzden beti dön-
111emi1Ur. 

Yunan cephesinde dokuzuncu ordu mın
t&kaaında aUktuı vardır. Son gllnlcrdeki 
muharebeler esnasında humbaracı alayı 

Ue Mıltıno mızraklı alayı kayda değer bir 
aurette temayUz etmlıılerdlr. 

Şarkı Afrika'da Sudan cephesinde top
ıu ve keıııt faaliyeti olmutttır. 

DUn aabah Dlredaoua'yı bombardıman 
etmek lııtlyen bir dü§man tayyaresi veri • 
len alarm Uzerlne hemen havalanan avcı 
ta.yyarelerlm!I: tarafından dll§UrUlmUıtur. 

191 numaralı tebliğde bahsedilen dllt -
man ha.ırkını esnasında avcı tayyarelerimiz 
Vellesby tipinde bir dUııman tayyaresini 
alevler içinde dUşUrmll§lerdlr. 

Alman tebliği 
Berlin, 17 a.a. - Resmt tebllg: Alman 

aal1 bUcumboUan 16 ktınunuevel gecesi 
M.anf denizinde dUıımanın faik bir destro
yer filosuna rastlnmııılardır. Kısa bir mu
harebeyi müteakip dUı:ıman kuvetleri göz
den kaybolmuı;tur. Torpldobotlarımız Us -
lertne d6nm~lerdir. 

18 kAnunuevel gecesi hava kuvetlerlllll· 
se mensup muharebe tayyarelerimiz tek -
rar Shetfleld'e hUcum etmiıılerdlr. Bom
bardımandan hissedilir derecede neticeler 
alınmıı. müteaddit yangınlar çıkmasına 

aebeblyet vertlmlıtır. 
GUndUz sis ve duman sebebiyle az mlk

darda tayyare harekll.ts tştlrAk ettlrilmıı

tlr. Londra'da vesalr yerlerde asker! ehe· 
mlyetl haiz mlltearldlt hedeflere, demir
yollarına ve askert bir kıtaya alt hedeflere 
Ust Uste isabetler kııydedllmlııtlr. 

trlanda'nın 500 kilometre garbında lki 
dll§man ticaret vapuruna bombalar atıl
mıııbr. Bu vapurlardan birinin dilmeni 
kullanılmaz bir hale gelmlıtır. Diğeri ise e 
kadar ciddi bir isabet almıııtır ki bu va
pura kaybolmuıı nazariyle bakmak gerek
tir. 

17 ktınunuevel gecesi lnglllz tayyarele
ri yalnız garp ve cenubu garbi Almanyası 
Uzerine akınlar yapmıştır. 

Mannehelm'a atılan lntllAklı bombalar
la yangın bombaları ııato ile bir hastaneye 
ıııabet etmlf ve diğer buna benzer haııar
lara sebebiyet vPrmtııtlr. 

Başka bir ıchlrde bir hRStane 11zerlne 
~ombalar d'lşmUştflr. fkl sanayi mUessP -
sesinde ımallltın maruz kaldığl tahribat 
ehemlv!'tslzdlr. sıvıı halk arasında on il· 
IU ve im yaralı vardır 

Tayyare dafl batarvalarımız Brl!ltol -
Blenhefm tipinde bir tayyare ile bir Spit
ttre dU,UrmOııtOr. Avcı tayyarelerimiz bir 
cttıtman baraj balonu imha etmlılerdir. 

Almazı hava kuvetleri aa:ytat vermem!ft1r. 

Hür fransız ajansı bu planın, polis pre
fesi B. Langeron'un dahiliye nazırı B. Pey
routon'u, onun da mareşali haberdar etme
si neticesinde suya düşttiğünü bildirmekte
dir. 

Almanya'nın Fransa büyük 
elçis:nin temasları 

N evyork, 17 a.a. Trıınsrııdio ajan-
sından alınan bir telgrafa göre, Alman
ya'nın Fransa bUyUk elçlsl B. Abetz, 
Vlchy'de bugUn marcıını Petnln'le Uç saat 
aüren bir mü!Aknt yapmıştır. MUll\katı 

müteakip B. Abetz öğle yemeğini kabine 
Azalarlyle birlikte yemiştir. 

Abetz'in vaziyeti 
·Zurih, 17 a.a. - B. Abetz'in Vtchy'yl 

ziyaretini mevzuu bahseden La Sulsse ga
zetesi muhııbirıne göre, Abet-'nln bu zi
yaretinin mumıılleyhln Almanya'nın Vlchy 
büyük elçiliğine tayini ile neticelenmesi 
ihtimal dahilindedir. Muhabire göre. bu 
takdirde B. Abetz. mareşal Petaln ile da
ha ınkı bir teması ldameedebllccektır. 

ÇUnkU hariciye nezaretine getirilmiş bu -
lunan B. Flanclln, halef! B. Laval gibi ay
nı zamanda B~veklUet mnavlnllğl ııaltıhl

yetlnl haiz bulunmıımalttadır. 

B. Flanden'in hariciye nazırı 
olmmı Londra'da ihtiyatla 

tefsir ediliyor 
Londra; 17. a.a. - B. Flandin'in B. La

val'in yerine gelmesi haberi hakkındaki 
tefsirlerde Londra'da bilyük bir ihtiyatla 
hareket edilmektedir. Resmi makamlarda 
bu değişiklik hakkında mütalaa yilrütül -

mcktcn imtina olunmaktadır. 
B. Flandin'in alman taraftarı olduğu her. 

kesce maltimdur. Fransız mali servetini ve 
varlığını tcımil eden B. Flandin, Almanya 
ile lşbirllii yapmağı kapitalist menfaatle -
rln muhafazası için en iyi çare olarak te
llkkl etmekte idi. Bu sebeple dcğl1ikliğin 
fransr• ılyaactinde r&tereceği farkı kes

tirmek milsküldilr. 
Maamaflh, beynelmtlel hldiaelerln lnkl

ıafı, birkaç nman.danberl Fransa'nın Al • 
manya'ya kat"lı olan yazlyetini kuvetlen -
dlrmiştlr. Diler taraftan, İngiltere'nin ku
vetinin gittikçe tebarüz etmesi, mühim bir 

unsur teşkil ettiği gibi, İtalyanların Arna
vutluk .,,. Libya'daki hezimetleri de Hit
ler'ln ıabık doıtunu zayıflatmakla, karer -
!atmakta olan kuvctlerin muvazenesini boz 

muştur. 

Bu iki unsur dolayısiyle Frans~n:n va

ziyeti ıcrtlcşebil!r. Fakat bu ıertlcıımcde 

B. Flandin'in bilyük bir rol oynıyacağı da 

söylenemez. Fransa'da herkesin nefret ve 
istikrahını kazanmış olan B. Laval'in işten 
uzaklaştırılması, franıız efkfi.rıumumiye • 
ıindeki hareketle hiçbir alakası olmıyabi
lir. Fakat bu iki hadise arasında bir aUka 
aramak icabederse, Laval'in uzaklaştırıl • 
masr, mareşal Petain'in bu fransız efkarı

umumiyesini nazarı itibara almak arzusun· 
da bulunması gibi telakki edilebilir. 

Maamafih, meselede bir tezat dahi mü
şahede edilmektedir. Bir taraftan mareşal 
Pctaln Laval'ln değiştirilmesinden dolayı 
Almanya'dan özUr diler gibi ıözUküyor. 

Diğer taraftan ise alınan sair maltimata 
g1Sre, bu deği~lkliğln Almanya'run muvafa

kati ve battl talebi üzerine husule gelmis 
olduğu mevcut bulunmaktadır. 

Alman matbuatı, B. Laval.'in 
çekilmesinden henüz 

bahsetmiyorlar 
Bale; 17. a.a. - Basler Nachrichtcn ga

zetesine Berlin'dcn gelen bir telgrafa na
zaran, alman matbuatı henüz B. Laval'in 

çekilmesinden bahsetmemektedir. Harici -
ye nezaretinin bu tebeddülün yalnız Fran
aa'yı alakadar ettiği &eklinde verdiği iza
hat, bitaraf müşahitleri tatmin etmemekte
dir. Alman gazetelerinin evclce B. Flandin 

ile çok alakadar olmaları hususuna da na
zarı dikkati celbedilmektedir. 
Şimdi herkesin düşündüğü şey, B. Flan

din'in tevakkuf devresi geçirmekte olan 
alman • fransız işbirliği hakkındaki müza

kerelerin karşılaşmakta oldukları müşkil -
15.tı bertaraf edip edcmiyeceğidir. 

Yeni hariciye nazırı gripten 
mu.ztarip 

Vichy; 17. a.a. - Yeni hariciye nazırı 
B. '?landin, gripten muztariptir. Ateşi çok 
olduğundan birkaç giln yatması icabetmek
tcdir. 

Petain Laval.'i kabul etmiş 
Vlchy, 11 a.a. - Hava.ıı ajansı blldlri

yor: 
Mareşal Petaln bugtln B. Laval'i kabul 

ederek umum! vaziyet hakkında kendisiy
le görUgmUıtür. 

Macar Maarif Naurı 

Bulgaristan' a gidiyor 
Sofya; 17. a.ı. - (Havas) ajansı bildi

riyor : Bir macar - bulıı;ar kültli.r anlaı -
matını imza etmek Qzera macar maarif na

sın 7akmda Bulprletan'a •eleeekti" 

. 
" ı; • 1 -s-

Anglo-sakson 
tesanüdünün 
safhaları 

ALMAN 
tahşidatı 

(Başı ı. iDci sayfada) 
(Başı 1. incı •aylada) 

tarafından düşünülmemek 
gelir. 

lbrm· ayrılarak Atlas denizine aç.ılmıfhr. Müt&

Bu hususlarda pek fazla dikkat 
ve ihtiyatla hareket eden İngiltere, 
resmi bir talepte bulunmak ıçın1 
zemini iyi hazırlamıı olmak gerek
tir. Sanayi yardımına mali yardım 
zanunolduktan sonra, zafer, Anglo
aakaon aleminin diğer kolu için da
hi daha ciddi bir zaruret halini ala
caktır. Üçüncü aafha olan fili mü
dahaleye ihtiyaç kalmıyabilir. Bel
ki de mihver cephesi, bu müdaha· 
leyi tahrik etmiyecekler, ve İngil
tere dahi, amerikan müdahalesi 
tehdidinin kendisini Aııya kıtasın
da rahat bırakmasından memnun 
kalarak, sadece "tükenmez" adde
dilecek olan amerikan sanayi ve 
maliye kaynaklarından istifade et· 
ımekle kanaat edecektir. Herhalde 
Amerika'nın mali yardıma karar 
vermesi, bu harbin tarihinde belli 
b.,şh bir merhale teşkil edecek 
ehemiyettedir. 

Falih Rıfkı"ATAY 

Gayri ·menkullerin 
ahm saflmında 

halka kolayhk 
(Başı J. ıncı sayfada) 

sonra o taksime uğrıyacak parça için 
ancak kıymet konduktan sonra, ma
lın astışı mümkün olmakta idi. Bu, 
mal sahipleri için çok külfetli ve u
zun bir işti. Şimdi bir mülk sahibi, 
mesela 3000 liralık bir malın üçte bi
rini satmak istediği zaman bunun i· 
çin lazımgelen pul ve harcın üçte bi
rini verip malını satabilecek ve alan 
da derhal tapusuna sahip olabilecek
tir. 

Yeni projeye göre gayrimenkul sa
hibi tapu idarelerine müracaat ettiği 
vakit Taxe provisoire yapılacak yani 
o malın bütününe nazaran kıymeti 
her ne ise, taksim edilen kısma isabet 
eden miktar üzerinden derhal karar 
harcı ve pul hesap edilerek mal sahi
biınin muamelesi günü günıüne bitiri
lecektir. Ancak bu suretle takdir e
dilen kıymet hiç bi-r vakit vergi tar
hına esas olmıyacaktır. Bu kıymet 
ancak tapu harcının tahsiline hizmet 
edecektir. 

Eu sayede günlerce dairelerde 
beklemek llizumu da hasıl olmıyacak 
ve malı alan gününde tapusuna sahip 
olmak gibi bir kolaylığa mazhar ola
caktır. Esasen kanunu medeni ve ta· 
pu resminin esaslarını aldığımız İg
viçre'de usul budur. 

İtte bu suretle gayrimenkule yatı
rılan servet hakikaten miitedavil ha
le gelmek imkanlarını bulacaktır: J.:.
razi işleriyle meşgul olanlar bu ışın 
ne kadar basit ve halk için, daireler 
için ne kadar kolaylığı mu.cip olaca
ğını teslim etmektedirler. 

Almanlar1n ~imali 

İlalya'yı i~gal 

etmesi yakınmıı! 
( Başı l inci ıayfadı ) 

ıist partisi Kont Ciano'yu da kabahatli 
görmekte ve harpten evel Yunanistan'dan 
gelen diplomatik raporlardaki yanlıı ma -
lQmattan dolayı kendisini mcsul rörmek -
tedir. 

B. Musolini zahiren bile olsa iktıdar 
mevkiinde bulunduiu esnada B. Hitler'in 
böyle bir teşebbüse giri&miye ciddi suret
te niyet ettiği zannedilmektedir. Çünkü 
B. Hitler bu mUdahaleyi kan dökülmeden 
yapmak iıtemcktedir. Ordu ile fa:iist par
tisi arasında ihtilif bas gösterdiği ıaman 
ve balkan hoşnutsuzluğu ıiddctli ve fili 
bir raddeye gelince B. Musolini'nin vazi
yeti o kadar mıişkil olacaktır ki dahili har
bin başlamasiylc alınan askeri işıali ko -
laylaşmış bulunacaktır. 

ltal.ya'nın maruz kaldığı tehlike 
Nevyork; 17. a.a. - Ncvyork Herald Tri 

buna ıı:azetesin.de hadisatın aldığı yeni şek
li mütalaa eden B. Velter Lipmann şunları 

yazmaktrdır. 

Çörçili ile etrafında toplanmı:s olan mü
temayiz kUı;ük zümrenin harikalar yarat
mrş olduğunu artık dünya anlamıştır. İlk 
tecelliyatını görmekte olm.aklığımıza rağ

men, liurası da ıı:özdcn kaçmamalıdır ki, 
Çörçil'in harp iıJlerindeki vasi tecrübeleri 
Hitlerinkinden daha çok vasi ol.dutu ribi, 
asker! dehaa: da en az Hitlcr'in dehuı ka
dar bliyüktilr. 

Bayan Anne Ophar Miccormalk, NeY • 
yorlı: Tlmoıı ıazetealnde tunları yazmak -

tadır : 
" Mussolini ile Hitler ister görüşsünler 

ister görilşmesinlcr, İtalya'nın ya Arna -
vutluk'ta veyahut Vunanistan'da almanluın 
yardımını talep edeceği pek makul görün
mektedir. İtalya iki feci şık karşısında bu
lunmaktadır : İtalya, harp etse de etmese 

de iırtlll tehlikeslne maruz bulunmalrtadrr. 
Gerek faıl.ı partide ıerekff mihverin ken

di itinde tılımlıl olan llıtll&llu, İtalra'mn 

aadit tayyareler havalanarak bir mild.det 
harp ıemilerine refakat etmişlerdir 

Alman tahıidatı 
Londra, 17 a.a, - MüS'takil fransız a -

janıı bildiriyor: Daily Telegraph gazete
sinin diplomatik muhabirinin bil<lirditine 
rörc, Londra'ya ıı:elen haberler Fransa -
nın cenubu ıı:arbisinde son gilnlcrde miıhim 
nazi askert tahşidatı bulunduğlXlu ııannet -
tirecek mahiyettedir. 

Bu tahşidat çok dikkatli bir surette ta
kip olunmakadır. Bu tahşidatın muhtemel 
hedefi, sarih değildir. Askeri mahfiller, 
Almanya'nın bu mc1111imdc İspanya yayla
sında mühim bir sefere girişeceğini çok 
muhtemel bulmamaktadırlar. Maamafih, 
lbcrik yarrmadasından A tlantik sahiline 
doğru bir hareket ihtimali tamamiyle yok 
dcgildir. 

Bu hususta d'ğer bir faraziye de, Al -
manya'nın belki de Fransa'nın askeri iş

galini tamamlamak niyetinde bulunduğu

dur. 
Nihayet üçiincü bir faraziyeyi de, Hit

lerin daima ~ti:un vasıtalarla İngiltcrc'nin 
mücadele kuvetini yok .:tmiyc ve yahut alt 
etmcğe teşcbbus hkrini taşımakta 1lma -
sıdır. 

Daily Tclegrapb'ın diplomatik muha -
biri, bu tahşidatın ilk hedefinin daha ziya
de "sinir hari>i" oldugunu zannetmekte, 
fakat yukarıdaki üç faraziyenin üçünün de 
müstebat bulunmadığını söylemektedir. 
Bu mesele ile ali.kadar olarak geçen son
baharda ve kısın Belçika ve Hollanda hu
dutları karşısında buna müşabih tahşidat 

kaydedilmiş bulunduğu ve bu aylar zar -
hnda bir çok defa istillinın hemen yapıla
cağının :r.annolunduğu da teobarüz ettiril -
mcktedir. 

Diğer taraftan Daily Mail gazet~i. 

Frankfurter Zcitung gazetesinin "alman
ların İngilterc'ye karşı mütemadi hücum
larla 1talya'ya yardım edeceklerinden" 
bahseden bir makale ini zikretmekte ve 
bu tarzı hareketin bugünkü vaziyet karşı
sırula bir değişiklik yapmanın en mantıki 
çaresi oldu~ fikrini ileri surmcktedir. 

İtalyanın alınanlar tarafından istilası 
mihveri yıkacağı gibi, Hitlcr'in Avrupa 
kıtasmdaki yükıinü de Ç<>ğaltmı:s olur. Hal
buki İngiltcrc'yc kal"!iı muvaffakiyetli bir 
taarruz, faşist orduları kurtaracağı gibi 
harbi de bitirmiş olur. Binaenaleyh mih -
verin müvazcnesini yeniden temin ıçın, 

Hitlcr'in büyük mikyasta bir plln hazır
lamakta olduğunu zannetmek lizım gelir. 
Hltlcr'in İngiliz vapur ve ıeıltirlerine kartı 
hücumlarını tlddetlendirmeeine ve cene 
İngiltere'nin istıilbına teşe'bb(iı eylemesi
ne de imkin vardır. Almanlarm ailratle ha
rekete ıcçmclcri llzım gelmektedir. Zira 
Al«icniz'dcki hadiseler o kadar aiiratlc 
biribirlcrini takip ed;yorlar ki, Göring'in 
taarruzunu daha fazla eociktlrmesine im
kln kalmıyor. Her halde Mısır'daki mu -
zaffcriyet İngiliz kuvctlcrlnin lilzumu veç
hile talim görmüı olduklarını i&bat et -
mcktedir. Donanma ve bava kuvetlerl, 
diı:smana olan faiklyctlerlnl lsbat ettiler. 
Şimdi kara orduları da aynı mükemmel ka
biliyeti göstermektedir. 

Daily Mail gazetesi yazısına t()yle de
vam etmektedir: 

Fikir adamlarına ibtiyacrmız olduiu 
ycrlertle fikir adamlarımız da mevcuttur. 
Alman taktiği için Polonya nasıl bir mi
henk taşı oldu ise, Mısır seferi de İngiliz
ler için yeni usuller vldisindc kıymetli bir 
tecrübe sahuı tcskil etmi15tir. Bu suretle 
esas düşmanımıza bütün kudretimizi tanı
tacağız. 

N eve Chronlcle ve Daily Sketch gaze-
telerl de İspanya tarafından Tanca bey -
nelmilcl idaresinin liğvinden bahsederek 
Libya Ye Arnavutlukta azametini ıöttcr -
mi1 olan İnıı;iltcre'nln icabında hareketle
riyle, hukuk ve emniyete halel retlrebi -
leoek vaziyetlere nihayet vermesini tale -
bctmcktcdlrler. 

Tuna dondu 

Tuna' da seyrüsefer 
talil edildi 

Bclgrad; 17. a.a. - Bütün Yugoslavya-
da hüküm sürmekte olan ıiddetli soğuklar 
dün daha ziyade §iddetlcnmiştir. Dalmaçya 
ıahillcrinde sıfırdan aşağıya 8 derece kay
dedilmektedir. Memleket dahilinde aoiuk 
sıfırdan aşağı 17 derecededir. Adriyatik de
nizinde çok ıiddetli fırtınalar hilkilm ıilr

mektedlr. Tren nakliyatında büyük teah • 
hurlar vukua gelmiştir. Nelıir kenarları buz 
tutmağa ba,lamıştır. Split körfezinde Ad
riyatik denizi bile buz tutmaktadır. Tuna 
ve Drau nehirleri üzerinde ıeyriscfain ta-

Seydi • Barrani'de eıır edüen yüksek riitbcli lt !yan nıbayl .. 

Seydi. Barrani'de e.ir edilen /tal.yan generiılleri tayyareden 
~ıkarılırken 

•• •• 
GARP ÇQLUNDE 1ıva~ı~~iltere bu kadar kuvetll nırtalal19 

mihver milletlerinden birini muharebe ba-so LLU M r!cl kılmak hıtiyordu. Yakın (linlerd• cer .. 
yan edecek a9kort hldlıeler bu hea&b• 

CAPUZZO 
ve iki italyan kalesi daha 

ALINDI 
(Başı l. inci sayfada) 

riben sekiz kilometre ötede bulunmakta
dır. 

/ngilizler, italyanlcuı Hallija 
geçidinden ıöküp athlar 

Kahire; 17. a.a. - Bu .abah alınan ha
berler, Batı çölllnde umum! Taziyette de
ğişiklik olmadıiını ıö.ıemıektedir. Mu -
mafih, ing!l!z ileri kuvctleri ile dü,man ara 
amda şiddetli muharebeler olduğu mal&n

dur. 
Ha~r. henüz teyit edilmcmiı olmakla 

beraber, ingilizlerln Halfija geçidinden i
ta)yanlan tökUp attıkları zannedilmekte -

dir. İtalyanlar bu geçidi nevmldane müda· 
faa etmekte idiler. İngiliz kuvctler[ bu 

~arp geçide hlkim müstahkem bir mevki 
zabtetmişlerdir. 

Büyük bir hezimet 
Londra, 17 a.a. - Time. razcte91 bat

makalesinde diyor ki: Batı çölünde ingi
liz ord115u mağl(~p düşmanı takip ediyor. 
Bazı italyıan krtaları Trablusgarp budu -
dunda nevmldane bir mukavemet göster
mek teşebbüsünde bulunmuşlarsa da her 
yeni gelen telgraf esir adedi ile malzeme 
mikdarının arttığını göstermektedir. İtal
yanların utradıiı hezimetin, Vavcl'in tc
'ebbüsü hakkında ilk alınan raporlarm ü
mit ettlnncditi ka.dar tam bir hezimet ol
duğu asikirdır. Bu hezimet imparatorluk 
kuvetleriyle mllttefik kuvelcrln iş'birliği 
hususunda tarfettikleri bUyük gayretlerin 
neticesi olmıısı itibariyle tayanı dikkattir. 
Nil vtdi\\linde gittikçe mikdarı artan avuı
tu11alyalı ve Yeniz elan.dalı kıtalar düşmana 
hücum etmek ateşiyle yanmaktadır. Mı -
sır'dan avdetinde B. Eden'in dedifi gibi: 
"orta prk ordusu, frans.ızlar ve polonya-
lılarla A vusturalya, Yenizelanda, cenub1 
Afrika birliği, Hindistan, Filistin, Kıbrıs 
ve Maltıa askerlerinden ve hüriyct namına 
harbetmek için diinya?"lın her tarafından 
gelen gönüllıilerdcn mürekkep İngiliz im
paratorluğu kuvctlcrinden müte&ekkil müt
tefiklerin ordusudur. Böyle bir baleti ru
hiye kolayca yenilemez ... 

B. Eden'in bu tahmini tahakkuk etmiş.
tir. 

Avustral.yal.ı ve Yeni Zelandlı 
kuvetler 

Londra, 17 a.a.. - Londra salAhlyettar 
mahfillerinden blldirlldlğlne göre, Avustu
ralya ve Yeni Zelıı.nda kuvetlerl de batı 
çölündeki harekAta lıtırA.k etmektedir. 
HarekAta lştlrAk eden bir hintll fırka, tuğ
general Noel Pelrese·nın kumandası altın
da harbetmektedlr. HarekAtın müstakbel 
safhasına gellnee, fnglllz kuvetlerlnln şim
di Mısır demlryolundan 240 kllometre a -

yanlıı olduiunu lsbat edecektir. 
Giomale d'İtalla, İtalya ile yapılacaJi 

mllnferit bir aulhdan lnciltere'nin teaıill 
edeceği fltifadelerden bahseden bir Am .. 
rikan gazetecisinin makalesine cevap Y .. 
rerek ıanları yazmaktadır ı 

" İtalya harpteki yerini terketmlyccelıııt 
tir. Mnıır va Trabluı - Garb'de her ne o
lursa olsun İngiltere Akdcnlz'de ıcrbeeC 

kalamıyacaktır. " 

Eıir düf.TTl(Jn ital.yan general.i 
neler anlatıyor ? 

Kahire; 17. a.a. - İtalyan mot.örlll fllllOI 

kasının batında öleııı ıeneral Mario lıla • 
!etti ile beraber bulunan ıeıwral Ceri .. 
bir au.bay ealr kampına yerlettlrllmek a,. 
sere bir destroyerle İskcnderiye ·ve or.., 
dan Kahire'ye ıetirilmiıtir. 

General, Daily Mail guetcslnln muha • 

biriyle bir rörüşme esnasında diiıtilklerl 
hayretten bahaettikten aonra, ıwıları IÖ7-

lemiıtlr : 

" Kanaatime. ltalyanların Sidibarranl 

üzerine ileri hareketleri bir hata olınuıtur. 
Bu mevki emin bir mevıi değildi. Bunu bi

zim bildi~imiz iİbi aiz de blliyorsunıas. 
Fakat bilmedi&imi:ı bırıey varsa o da lnı
vetlerinizin bu derece motori:ıe ol~ıı idi. 
Askerlerimiz iyi harbetti. 17 saat tanlı:la

rınıza mukavemet ettiler. Fakat mitralyö• 
ve el bombalariylc 12 tonluk tanklarrnı:ıa 
karşı ne yapabilirlerdi ... 

Muhabir, görüsme hakkındaki yazısını 
şöyle bitirmektedir : 

" Bu sözlerden sonra, general derin bir 
teessüre kapıldı ve giinc5ten yanmıı olaa 
yüzünden roz yaşları akmağa başladı. " 

İtalyan filosu 
• 

lngilizlere karıı 

harekele giriımedl 

Altı bütük ltolyan 
saffıhorp gemisinden 

beşi işe yaramaz halde 

çılmıt bulunduklarına işaret edllmektrdlr. 
ti! odilmiıtir. Karadağ ve Bosna dalların- Bardla civarında harbedPn kıtnatın, bıı 
da birkaç ki:slnln soğuktan öldüğil söylen- mıntakadakl ıtnlyan garnh:onun Capuzzo 
mektedir. ile Sollum'un Jşgallyle neticelenen harekA-

Londra, 17 a a. - Royter ajansının 
Londra'nın bahri mahfillerinden öğrendi -
ğine göre, ltalyan Clonımrııası, amlrallık 
dairesinin 15 ktlnunııevel tarihli tebllg'fn -
de zikredıl!!n hAdlse mılstcımR olmak Uze
re, Trablua'tıı. gllrp çllhlnde kara ord11su 
ile iş birlitf yapan lnı;lllz dı-nlz kuvetıe -
rlne karşı hiç bır mukavemet göstermeğe 
teşebbUs etmemlıtir. 15 klınunuevel tarlh-
11 tebliğ, münferiden hareket eden Nalade 
ismindeki !tal) an denizaltısının fngllhı 

deniz harekAUnı l§kAle çalıııtıg-ı sırada 
batınlmıı olduğunu blldlrm"ktedlr. Bun -
dan baııka tebliğde, dllşrnan hllcumbotlan
nın lngillz gcmllerıne r.etlc ırl:r. bir hllcum 
yaptıklan da zikredilmektedir. 

lsviçre komünist partisi 
Bcrne, 17 a.a. - Havas bildiriyor: t ... 

viçre komUniıt partlainln feshi mUnaseb&
tlyle fedcNl konsey bu husu.atak! kanu -
nun hükilmleri altmda bulunan teşekkül -
!erin adliye nezareti tarafın-dan tesbit edi
leceğini bildirmiştir. Her c;eş:t komünist 
yazıları toplattırılacaktır. Feshedilen te -
şekküllcrin emvali hayır ccmiyeleri men
faatine müsadere edilecektir. 

çizmesi ters ayaia ılyilmistlr. Görülilşc 

nazaran, iılcrln düzelebilmMi için mühim 
bir aiyaa! nya ukert cerrahi ameliyata 

Jbtf,. • ..arda, • 

ta mani olmaması için gönderilmiş olması 
muhtemel J"ÖrUlm<'ktedlr. 

Garp çölü muharebeıi, müBlem
leke tarihinin en büyiik 

muharebeıidir 
Roma; 17. a.a. - (Stefani) ajansı bildi-

riyor : Giornale d'ltalia, dünyanın en mu
azzam ve kudretli İmparatorluğunun İtal

ya'ya karşı mücadelede kulla.ndığı kuvet • 
lcr hakkında taf&ilit vermektedir. Bu ga
ıete diyor ki : 

" İngiltere muharebeye imparatorluğun 
dört bucağından gelen 300.000 ukcrlc 800 

tanlı: n ıırrhlı otomobil 10kmu5tur. Bu mu

~- 111. ... mıı .. wlılnla • blb'lk aa-

ltalyan filosunun vnziyeti 
Londra, 17 a.a. - Roytcr: Lonı1ra'nın 

deniz mahtlllerlnde, Napolı"nln geçen haf
ta sonunda lngtllz hava kuvetıerl tarafın
dan bombardıman edildiği giln llmRnda 
bulunan iki italyan zırhlısının garbi Ak. 
denizde lngillz donanmruıı ne muharebe 
eden zırhlılar olduğu tahmin Pdllmektedlr. 

1tnlya'nın malik hulund•ığtı altı zırhlı
dan üçUnUn T rant a y pıla:ı hücum 
da hassra uğratıldı~ı m-:l!ım:3ur. Binaen 
aleyh bu zırhlılardan beş nın Akıbeti bugün 
malQm olmuştur. Altıncı zırhlının da ne
rede bulunduğu meçhuldür. Bu geminin 
ın,aaının hentlz bltlrllmemlı ve ıervtH 
st.rmemJt olm.aa muhtemeldir. 
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Tasarruf ve Yerli Mallar haftasında lunmak loter!m. Bq1lnkl baııp prtlan ı. ı ---------------' 
çlndo bir kat daha ohemlyet 1-beden bu DEVLET DEMIRYOLLARI 

1 - MUeabakad.a muvaffak olanla· 
rın blllhare idare dokt.orlan tarafın
dan yapılacak mu,yenede 11hhl durum 
!arı demiryol l§lerinde vazife g6rme
ğe elverf§li bulunmak. 

15.30 cfa açı:k ebtltme usulü ile Ankara -
da idare binasında ıatın alınacaktır. 

Hôzım Atıf Kuyucak'ın 
radyoda güzel konuşması 

(Başı 1 ıncı saylada) ı Para biriktirenler biriktirdikleri para-
leıi, milU ıerveti arttırmanın bir çaresi te- l~rı ~ankalıra yatırmayıp ta devlet tah • 
likki olunabilirdi, fakat buııün ideta bit' vıllerı alacak olurlarsa ellerindeki hıtirl 
millt müdafaa mesele.i bir hayati divadır, kuvetini devlete devretmi ı olurlar. Bu tık.. 

Taaarruf ti.biri ekseriya dar minada dirde tasarruf olunan ıervet ferdin kul • 
yani yalnız para biriktirme mlnaıında lanış tarzından daha faydalı milli lktı~at 
kulJanılır. Filhakika ferd bakımından bu veya müdafaa i ılerinde kullanılmak: sare
dofrudur. Çünkil ferd tasarrufu ya refa - tiyle umumi b ir fayda hasıl olur 
hını arttırmak veya istikbalini sağlamlaş- Para bir ikt irme ve bu vasıta ile milli 
trrmak için yapar, ve bunun için de para ıervette tasarruf fikri de şu suretle hul&· 
biriktirmesi kifayet eder fakat bir milletin sa olunabil ir: para b ir ikt iren her kes mem
ihtiyaçlarmı en bol ve en kolay bir tarzda leket iktısadinda elde cdebilecei i servetin 
tatmin cdcıbilmeei ve ıervet ve medeniye. istihl.ikini ırec i ktirmiı demektir. Pa ras ını 
tin temin edeceii refaha kavuıması ıçın bir işe yatıranlar servet elde etmek kud. 
alınması llzım gelen tedbirler bakımın _ retini bu işe devretm i ş olurl ar. Devlet 
dan tasarrufu çok gcniı bir mlnada almak tahvili alanlar da bu kadar İ $t i ri kuveti -
!cabeder. Bilhassa harp ilrtısadiyatında ni devlete devrederler. H ulisa tasarruf 
tasarruf mlllt elyden .,.. ıervetten azami yapan herkes hem kendi bakımından hem 
randımanı elde etmek ... diye tarif oluna • de milli bakımdan serveti arttı rmı' veya 
bUk. daha faydalı işlerde kul1an ı 1masına hizmet 

iki umde yanı! tuarruf •e yerli malı dl .. 
vası daha ırk •e&ilelerle tekrar olunmalı 

ve her ferd e.kiden tam.amlyle fa}wl sa • 
yıJabilecek iatihıal Te latihllk hareketl&o 
rinin bütün milleti alli.kalandın1ıjını hl~ 

bir zaman hatırdan çıkarmamalıdır. Bu 
yapılırsa esasen haricl buhranlara ratmen 
lruvetlenmekte olan lktıaadl bU,.,.emls pe.k 
kısa bir zamanda daha bilyiik lnkiıaflar 

l'Ö~ter~ i lir. Geçen umumi harpteki iktı -
ıadi vaziyetimize nisbe't.le bugilnkü iktı -
ıadi vaziyetimiz mukayese edllemiyecok 
derecede kuvetlidir. Bu kuvetin en baıta 
relen 1mili de millt tasarrufla •e milli e
mekle kurulan münakale ıiıtemlerl ve fab
rikalardır. Bu sayededir ki &eçen harbin 
daha baş ında cörtilmiye başhyan mal nok
sanlığı buhranlan önlenmiş bulunmakta -
dır. İktısadi bünyemizi inkişaf ettirme ka· 
biliyeti hem vatanımızın tabii kaynakla -
rı nda hem de milletimizin çalışma kudrc· 
t in.de mevcuttur. Vazifemiz bu kaynaklar· 
dan ve bu kudret'ten azami derecede isti
fade etmektir. 

MiLLi MUDı\F ı\A VEKALETi 

Balta alınacak 
M. M. VekiL •• ı Sa. Al. Ko. dan 

Milli -ekten an bUyllk randımanı al
mak: Jçln bir tarıtltan herkesin en iyi yapa. 
bllecefi Jttı çahflJJUıru temin etmek di· 
ter taraftan da memleketteki lhtiyaçlara 
..:Srıe adam yetlttirmek lizımdır ..• 

Müteahhit nam ve hesa bına olmak üze
Şimd i ulusal ekonomi ve arttırma ku - re behe r adedine tahmin edil en fiyatı: 2 

rwnunun ikinci umdesine gelebiliriz. Bu 

etmi• olur. 

Tahtfr edere.iniz ki bu, esas itibariyle, 
bir mu.rif ..,. bir terbiye meselesidir. Bir 
memlekette muhtelif mesleklerde "'e ihtl· 
... ıarda.kl ineanlarm muayyen ve lüzumlu 
bir nt.bet.i "'ardır. En "'erimli istihsal dolru 
Dl.beti bulmakla temin olunabilir. Her va
tandaıuı üniversite hattı lJıe tahsili cör
meslne ltlıum olmadılı ci1:>l esasen tnsan
lu arumdald istidat farktan da buna im
kin "'erme:r. BucllnkU medeni hayatın ica • 
bettirdiii unayi ıubelerinde çalıpbile • 
cek •e bu sanayi hareketini yilrUtebilmei: 
için fcabeden bilırilerle mücehhez vatan. 
daılara ihtiyaç vardrr. Çok ıayanı tükran· 
dir kı memleketimizin maarif ıiyaaetinde 

bu eaaı kabul edilmiş bulunuyor .. Bir ta -
raftan yUlaıek teknisyenler yetiştiren mil
esaee.elcrimlz kuvetlendirlUr ve orta de • 
reccdekl ıanayl mektepleri arttırılırken 

diler taraftan köylülere bııtt iılerl.nt rö
rehllecei:leri ıanatları öfreten seyyar 
kunslar teıi• olunuyor... Bu feyi.ıli hare
ket mill! emekte t.aıanufun e!luı olacak
t.lr .• 

İnsan emeğinde tasarruf hem mevcut 
itlerin gösterdiği ihtiyaca cöre adam ye
t i ştirmekle hem de yetitmlı insanlardan 
lzamt gayreti temin etmekle mümkün o • 
lur ... Bu i•e ruhi bir ittir. Uç kiıinin ya
pabildil:i her banai blr iıi ba%an 
Jki ki1i7e gördilmıelıc mümkün olur. 
Fa.kaıt bunun için insanlarda mele • 
nuz olan enerji kanaimdan iatifade yolu
nu bulmak ica'beder. Her insan latidadı -
nın ve çalışma kabiliyetinin daima yilz.de 
yli.Unü kullanmaz bu sobep ile bili tered
düt herkesin daha fazla çah,abilecctlnl ve 
daha fazla randıman "'erebllecetini kabul 
ıtmek ve onlardan bu randımanı alacak 
ıihirli tedbirleri bulmak llıımdır... İtte 
teıkili.tın "'e idareciliiin csaıı, ve birinci 
tasarruf umdesi bu noktadadır: az adamla 
çok iş ırörmck .. Bu husustaki mlitaleaları 

ıu şekilde hulha edebilirim. 
On birinci tasarruf haftasında her ıey. 

den evci hatırlamamız Jca'beden nokta bU
tUn isti.Malin, medeniyetin ve refahın haki
ki merıbaı olan insan uneurunda tasarruf 
lüzumu. Bu da esasen her birimizde mev~ 
cut fazla randıman kabiliyetini meydana 
çıkaracak tedbirlerle mümkiln olur. Ta • 
sarrufun a:eniş mi.nasına diier bir fikir 
daha clrer ki bu da ister dahilde iatih • 
aal olunsun ister hariçten getirilsin biltün 
lüzumlu maddelerden hamt randıman a -
hnması lüzumudur. 

Ta.bil zamanlarda bir kimsenin elinde 
bulunan her hanıi nevi bir serveti istedi~ 

ii cibi istihlAk etmesine belki müsaade o
lunabilir fakat harp zamanlarında memle
ket hudutları dahilinde bulunan bam veya 
mamul maddeler, madenler veya zirai mah. 
ıuller vakıa ferdlerin elindedir. Fakat bü
tün milletin menfaati ve emniyeti bu mad
delerle sıkı ııkıya ılikahdır. Bu ıebeple 
milli varlık bakımından bunlardan lzami 
istifade yollarını temin etmek icabeder. 
Bu noktada ferdi bakımdan tasarrufla, mil. 
1i bakımdan tasarruf birle1ir ... Yani mcee.
li evinde daha az elektrik yakarak, daha 
az kömür kullanarak para tasarruf eden 
kimse hakikatte memleket için krymetli 
maddeleri daha az kullanmı1 ve bunların 

memleketin emniyet ve refahı bakımın.dan 
daha faydalı yerlerde kullanılması imkl • 
nını hazırlamış olur .. 

Tasarrufun nihayet umumiyetle anla· 
şılan minasına yani para biriktirme nok· 
tasına ıelebiliriz. Bugünkü ıartlar altında 
para biriktiren her ferd kendisine ve aile
sine karıı vazifesini yapmakla beraber 
n1emleket için de mühim faydalar temin et~ 
mektedir. Para biriktirmek demek istih. 
ıal olunan bir mad denin veya yapılan bir 
hizmetin mukabilinde baıı.ka bir maddenin 
istihlik edilmemesi demektir. Bu, ferd ba· 
kımından bir kazanç olduğ-u ır ibi milli ıer· 
vetin artması bakımından mil1et İ çin de bir 
kazançtır. Tasarruf eden kimse biriktirdi· 
fi para kadır piyasadan iştiri kuveti çek -
m ie olur. Piyasadaki i ştirl kuvetinin aıal
mascı, talebin azalması demektir. Bu da 
f : yatların fazla yükıelmesine mani olan 
lmi!Jerin baı11nda celir. lngiltere'dc ceçen 

umumi harbin tecrübelerini cöz önünde 
tutanlar fiat yükı.elişlerine mani oLmak için 
mecburi tasarruf tavsiye ediyorlar, Yani 
gelir sahiplerinden kazançlarının bir kıı • 
mını devlet alıp ıaklıyacalr ve harp bittik
ten sonra kendilerine iade edecek ... Bu fi· 
kirde mühim bir iktısadi hakikat cizlidir .. 
O da malların az oLduiu zamanda talebi 
a".altmak . .. llerde çoğaldığı zamandı tale
bi o n:!iohette arttıracak i ştir& kuvetini Pİ· 

ycı•ilya sevketmek ... 
Demek ki , para biriktiren piyasadan ta

lebi çekerek lü? •J mlu maddelerin iıtihll 

kini azaltmakla mühim bir hizmet cör -
mektedir. 

lira c:an 10.000 ist ihkcim modeli balta çeli
dı "Ycrlimalı" d1vasıdır. Esasen bu um· 

hafta i i Vek.iletçe verilmek şartiyle aı;ık eksilt
delerin yayılmasına tahsis olunan me ile alınacaktır. Eksiltmesi : 25 12. 940 
ya da tasarruf ve yerlimalı haftası denilir. .. ·- . . 
Y 1. 1 

d" b ' · ıı· · d" çar~amba gunu saat 14 dedır. İlk temınat.ı: er ıma ı a.vası ır m: ı ıana yı avası , . 
üh . b' ·kt t 1 ' d ' V t nd 1500 l ı ra dı r . Taliplerin komisyonda bu • 

m ım ~r ı ısa m~~.es ~ ır... a 8 aş-! lunmala rı . (8514} 18494 
tara yerlımah al dodıgımız zaman aynı . 
zamanda bu tavı i yelerin ıebeplerin i de an
latmak li :r:tmdır sanırım ... Çünkü insanın 

en iyi yaptı& ı i ş ler en muvaffakiyetle al -
dıtı tedbirler mina ve şümulünü anl ı yarak 

yaptıklarıd ı r . İşte bu sebeple bu hususta 
da bir iki noktayı h a tı rlatmak ist iyorum ... 
Bua:ünkü medeniyet ıervet terakümü ıa -
ye5inde meydana eelmi,ir. Servet tera -
kümünün en mühim kaynağ ı da istihsal 
fazlası yani istihl i k edilenden fa zla is • 
ihsal edilmesid ir. İstihsa lin artma sı ve is. 
tihsal fazlası temini ise ancak makinenin 
istihsale ta tbikiyle mümkün olmuştur .... 
İngiltere, Amerika gibi memleketlerin ik
ttsadt inkişaf tarihlerini tetkik edersek 
buralarda gördüğümüz servet ve refahın 

başlıca imili olarak insan emeğini kıy • 
metlendiren sanayii görürüz. Makinenin 
ziraate tatb iki de istihsali arttırmakta ve 
in.sa.o s;iyini daha müsmir kılmakta mühim 
bir imildir fakat dü.ııyanın bug\in . içinde 
bulunduğu şartlar altında bir memleketin 
i ktısadi hayatında istikrar temini için el -
zem olan şey bir istihsal devresini tamam
lıyan sanayii bir araya t opl amaktır ... Bunu 
bir misalle iıah edeyim: toprağ ı pamuk is-. 
tihsaline müsait olan bir memleket bütün 
emei:ini pamuğa tahs is ederek yaı1ıyabilir. 
Bu takdirde buradaki müstahs i!Jer bütün 
bir sene çalışacak mahsullerini ecnebi 
memleketlere satacak ve muka'bilinde ih • 
tiyaçları olan diler maddeleri alacaklar • 
dır ... Bir memleketin muhtelif kwımlan 

bakımından bu gayeı tabii bir veziyet ıa
yılab i lir. H att.i normal zamanlar için umu· 
mi dünya iktısad i yatı bakımından da mem
leketler arasında bir iş bölümü belki i• • 
tenrneğe deler fakat milli iktlSat ve em • 
niyet bakımından, bütün ihtiyaçları hariç
ten tedarik eden ve istihsallcrini bir veya 
birkaç mahsule hasreden memleketler için 
istikrar içinde yaşamağa lmldn 70ktur. 
ÇUnkil meseli bu zikretti&im memleket bir 
ıene pamuklarını ıatamazsa veya her han· 
ıl bir ıe'bcple pamuk piyasası fevkal1de 
düşerse o memleketin balkı, ellerinde ytiz
binlerce balya pamuk olduğu halde hatti 
pamuklu bez bile tedarik edemezler. O 
halde her memleket için hem iktısadi hem 
de milU emniyet bakımından en lüzumlu 
ıanayi bam maddeleri'nio tamamı veya mü
him bir kısmı dahilde istihsal olunan u • 
nayidir. İşte memleketimizin sanayi Poli· 
tıkasında bu nokta esas olarak kabul edil
miı bulunmaktadır. 

Bugün takdirle ırördüğümilz Avrupa aa
nayii baılangıçta bu ıekilde değildi. Sene.
terce devam eden tecrübelerden istifade 
edilerek yeni yeni imal usulleri bulunmut 
temin olunan geniş pazarlar ıayesinde bil· 
yük mikyasta yapılan ist ihsal ıaycsinde de 
maliyet füyatlarını düşürmek: imkinları el· 
de edilmiştir .. Biz · aanayiimizl kurarken 
bütiln dünyanın tecrübelerinden iıtlfa4e 

edecek bir vaziyette bulunlJ}'Oruz. En raıı
drmanlı istihsal usulleri almak en yeni m .... 
temde fa.brikalar kurmak yeniden unayl 
teısis eden memleketler için daima milin • 
kilndür. Fakat unutmamalıdır ki unayi 
yaları fabrikadan ibaret delildir. Bu bir, 
teşkilit, i.dare ve nihayet amele mcıelesi· 
dir. Sınat memleketlerde amele nesilden 

Bina tamiri 
M . ~ı. Vekilleti Sa. Al. Ko dan : 
Keş i f bedel i 2753 lira 27 kuru, olan bi

na tamiratı pazarlıkla yaptırılacaktır. Pa
zarhiı: 26 ·12 940 per, embe günü saat 11 
dedir. Kati teminatı: 413 lira olup keşfi 

14 kuruısa komisyondan alınır. Taliplerin 
muayyen vakitte M.M .V. Sa. Al. Ko. da 
bulunma l arı. (8535} 18519 

Suni vazelin alınacak 
M. M V ekal etı Sa Al Ko. da.ıı: 

Hepsıne tahn11n edUen l :W 000 lira o -
ıan 83.333 ktlo aunl vazelln pazarlıkla sa.
tın alıne.caktır. Paze.rhğı: 20.12.940 cuma 
gUnU saat 14 tedlr. Katt teminatı: 17.500 

Ura olup evsaf ve eıartnamesl 750 kuruoa 
komisyondan alınır Ta liplerin muayyen 
vakitte M. M V . Sa. Al. Ko. da bulunma-
ları. (8601) 18609 

Makine yağı alınacak 
M . M . VekA.letl Sa. Al . Ko. dan: 
15 ton C-600 makine ye.gı. satın alına· 

caktır. Bu yağın evaatı her gUn komtayon· 
da görülebilir. Tallplerin 23.12.940 pazar. 
test gUnUne kadar tekliflerini M. M. V. Sa. 
Al.Ko. na vermeleri. (86-02 ) 18610 

Tevhit semeri iskeleti alınacak 
M . .M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
Beherine tahmin edilen fiyatı (-435) 

dört yllz otuz bet kuruı olan (2000) lkl 
bin adet tevhit semeri iskeleti pazarlıkla 
münakasaya konmuttur. İhaleol 26/12/ !MO 
pe.rtembe ısl\n\1 ••at on birdedir. Ka.tl te
minatı 1305 lirad ır. Evsaf ve prtnamcsi 
M. M. V. aatıtn alma komisyonunda cörll· 
tür. 1s~klilerln kanunun emret1iği bclg&
lerle ihale uatinde komiıYona celmeleri. 

(8733) 18716 

ANKARA BELEDiYESi 

Ankara 
den . 

Satıldı: arsa 
Belediyesi lmar Müdürlüii!n-

1 - Artırmıya konulan it : Yenloehfr. 
de Atatürk bulvarında imarın 1162 inci 
adasının 12 numaralı parselini teıkil eden 
460 M2. araa. aatılacaktır. 

2 - Aroanm muhammen bedeli (27600) 
lira olup muvakkat teminatı (2070) lira· 
dır. 

3 - lhaleoi 20. 12. 940 tarihine müoa. 
dif cuma cllnil saat 16 da Ankara "'illyo-
tl binasında toplanacak imar idare heyeti 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu artırmıya ait şartname ve kro-
ki imar müdlirlliiünden ""'1i beı kurut 
mukabilinde verilmektedir. 

.S - Artırma kapalı zatf u.suliyle yapı· 
lacaktır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda dör
düncü maddede yıııh aaatten bir ıaat eve 
Hne yanl ıaıt 15 e kadar komiıyon r~a.
setine tevdi edilmelidir. Posta lle cönde
rilecek ola.nlarm da aynı saate kadar sel
miı olmaıı .,.. dıt zarfının milhilr mumu 
ile iyice yapııtırılmıt ve mühürlenmlt bu
lunması llzımd1T. Her ne suretle oluna 
olıun vaktinde komisyona vaııl olmıyan 

mektuplarm kıymeti yoktur. 
(8326) 18334 

Saraç malzemesi alınacak 
- Ankara Belediyesinden: 

nesle yetişerek meharet kazanmış ve ran- • 
dımanını arttınnıttır. Bizde de bu hare • 
ket ba:tlamış buhınmaktadır. 

1 - Temizlik ıııert mUdUrlutU lht\ya. 
cı tçin alına.cak olan l T kalem saraç mal
zemesi 10 gt1D müddetle açık ekalltmeye 
konutmuıtur. 

Yeni başhyan ıanayidc maliyet fiyat
ları yüksek olur fakat zamanla bir taraf -
tan pazarın genişlemesi diğer taraftan 
amelenin daha ziyade randımanlı çah$ma· 
Yt öğrenmesi maliyet fiyatlarını düşürür. 

İtte vatandaşlara ycrlimah al tavsiyesini 
yaparken ıebepleri şöyle izah edilebilir : 
Yerlimah almakla yerli sanayi için talebi 
arttırmıı olurıunuz ... Yerli mamulitrn ta· 
lehi arttıkça istihsali artar istihsalin ar. 
ması fabrikaların tam randımanla çalış • 
maaını temin ederek bir tar.aftan maliyet 
fiyatlarını indirir diter taraftan da daha 
ccniş mikyasta istihsalin imkin verdii:i 
kalite iyileşmesini temin eder. Ve niha • 
yet bu sanayiin dahilde yetiısen ilk ma.d -
deleri için de daha reniı ve daha (IIÜsta • 
kar bir pazar elde edilmiş olur ... 

Dünyanın dört köşesinden mal alıp bu
ralara mal satan amerikalılar bile hem zi
raat hem de ianayi için en emin pazar da
hilt pazardır diyorlar ... 

"Vatandaı yerlimah ku!Jan" tavaiye • 
sine bir ıebep daha ilivc edebiliriz. Yerli 
malt kullanmakla ecnebi malına olan ihti· 
yaç azalır ve ihraç ettiğimiz kıymetli mah
sullerimiz mukabilinde ecnebi memleket -
terinden umumi menfaat bakımından daha 
1fizumlu ve ehcmiyetli maddeler tedariki 
,., nmkün olur ... 

Bu münaıeıbetle bir temennide daha bu-

2 - Muhammen bedeli (2799) iki blıı 

yedi yU.ı dok.ean dokuz lira ( 40) kırk ku. 
ruıtur. 

8 - Teminat (209) iki yllz dokuz lira 
(96) dok.lan altı kuruıtur. 

4 - Şartname ve nUmunelertnl görmek 
tstlyenlertn her gün encUmen kalemine 
ve l•tekll1erln de 81.12.940 •alı ııüııU ıaat 

10,SO da belediye encümenine mUraca.&tla.. 
n. (8644) 18667 

Kiralrk kömür deposu 
- Ankara Belediye.sinden: 

1 - Yentıehlrde kömür depoları kar· 

ıı.sında 200 ıer metre murabbaı iki yer kö
mür deposu yapılmak üzere ihale tarihin
den itibaren 81.6.942 tarihine kadar ayrı 
ayrı kiraya verilmek Uı:ere on beı .-tın 

müddetle açık arttırmaya konulmu,tur. 
2 - On yed! aylık muhammen bedelt 

( 610) bet yUz on lira. 
S - Teminatı (88,215) otuz ıeklz Ura 

yirmi beş kuru§tur. 
4 - Şartnamelerini görmek isUyenle· 

rtn her gün encümen kalemine ve tıteklt
lerln de 81.12.940 salı günU sa.ıı.t 10,80 da 
bel adiye oncUmeıııııe müruaatıan. (8661) 

16e6I 

Memur alınacak 

D. D. Yolları U. MUdUrl!lğ!lnden 
1 - Devlet demiryolları istasyon sı· 

nıfında istihdam edilmek !!zere m!lsa
baka ile orta mektep mezunlarından 

hareket memur namzedi ve askerlikle
rini yapmıg lise ve yüka:k mektep me
zunlarından işletme ve hareket memu
ru ıtajyeri alınacaktır • 

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

3 - Mliaabaka imtihanı yüksek mek 
tep mezunları için 25. 12. 940 çarşamba 
lise mezunları için 27. 12. 940 cuma, 
orta mektep mezunları için 28. 12. 940 
cumartesi günleri saat·~ 4 de Haydar 
paşa, Sirkeci, Ankara, Baiıkesir, Kay 
seri, Malatya, Adana, Afyon, İzmiı ve 
Erzurum işletme merkezlerinde ve Sı· 
vas, Eskişehir cer atölyelerir.de yapı 
lacaktır. Müracaatlar bu ışletme ve a
tölye müdürlükleri ve is'.asy<'n şeflik· 

terince kabul olunur. 

6 - Müracaat lstidalarına bağlana
cak vesikalar şunlardır : 

Nüfus c!lzdanı, diploma veya taadik· 
name, askerlik vesikası, polisten tas
dikli iyi huy kağıdı, çiçek aşı k&ğıdı, 
evli olanların evlenme cilzdanı, 6 adet 
vesikalık fotoğraf. 

7 - Daha fazla maltlmat almak isti-
yenlerin işletme müdürlüklerine veya 
istasyon §efliklerine biZ?.at müracaat 
etmelidirler. 

8 - İstidalar; yüksek mektep me· 
zunları için 23. 12. 940, lise mezunla,.ı 

için 24. 12. 940 ve orta mekt•p mez•on
lar1 irin 25 12 Q40 g-üT' 1 ... -1 <:ı.'.\:ı.t t?. H"' 

kadar kabul olunur. (8361) 18507 

Toprak k"zması alınacak 
D. O. Yolları Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedel i 60 .000 lira olan 15000 

adet buraj, 10000 adet 
28/ 1/ 1941 s.ıh günU saat 
zarf usulü ile Ankara'da 
satı n alınacaktır. 

toprak kazması 

15.30 da kapalı 

idare binasında 

Bu ise girmek istiyenlerin (-4-250) lira-4 - Müsabakaya iştir-1k §eraiti şun-
lardır . !ık muvakkat teminat ile kan unun tay in et

t iği vesikal arı ve teklifler ini a ynı gün sa-
A) Türk olmak. at 14 30 a kadar ko :n :•von rc isliiine ver-
8 ) Ecnehı bir kimse ile evli olma· meleri l izımd rr 

mak 1 $artıı~m elcr (300) kuru" ~ Ankara ve 
C) 18 yaşını bitirmiş ve otuzu g~c· Havdr- rpa~a veznelerinde satrlmaktadır. 

me miş olmak (30 ya• dahil) (8607 ) 18636 

D) Orta mektep mezunları için 2 S · Ölcü aletleri alınacak 
kerliğini yapmamış ol anların askerli · . D. O. Yolları Sa. Al. Ko. dan : 
ğıni yapmasına en a z bir sene zam1 ı1 ~.1uhammen bedeli 4377 {dört bin Uç 

kalm1ş ve lise, yüks~ l< mezunl arı için / yüz yetm i ş yedi) lira olan 17 ka lem ölçü 
de askerliklerini }7? ""''1lt'? olnı .; k .iletleri 30 , 121940 pazartesi ıüoü saat 

Oa!ast mü na kasası 

Bu ite a:irmek istiyenlerin 328,28 (Uç 
yil.ı: yirmi ıekiz lira yirmi ıekiz kuruş) li
ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vcıikaları ve tekliflerini aynı gün 
1&at 14.30 a kadar komisyon re isli ğ ine ver
meleri llznndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme daireıinde, Haydarpaşa 'da te • 
sellilm ve ıevk 5efliğinde ırörülcbi lir. 

(8®8) 18637 

Pamuk yağı alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko , dan ı 

Muhammen bedeli • 71550 (yedi bin altı 

yüz elli) lira olan 15 ton tasfiye ed i lmiı 

pamuk yağı 6/ 1/ 941 pazartesi günü ıaat 

15 de kapalı zarf usulü ile Ankara'da ida. 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu i şe girmek ist iyenlerin 573,75 (bq 
yüz yetm i ş üç lira yetmiş bc1 kuruş} lira· 
hk muvakkat teminat ile kanunun tayla 
ett iii ves i kaları ve tekliflerini ayru gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri lizrmdır. 

Şartnameler parasız olaark Ankara'& 
malzeme daire.inden, Haydarpaşa'da tll: -

sellüm ve sevk 5cfli&-inden ve İ:zmin]e ~ 
ğaz.a şefliiinden dağıtılacaktır. (8676) 

Alakadarlara 
D. D . Yollarından: 

18712 

Vagonle.rın tahmil ve tahıtye mOdd~ 
lerl için Haydarpaoa ve !:zmJrde (8) ve d{ .. 

ğer istasyonle.rda ( 6) .saat olmak Uzere 
verilmekte olan mühletin tatbikine aynı 

şartlarla lklnclkAnun 941 tarihinden tU
baren ikinci bir tıara kadar devam edile
cektir. 

Fazla tatsil4t için ıataeyonlara mtıra.-
cııat edilmelidir. (8701) 18718 

ASKERi FABRiKALAR 

20.000 Metre hartuçluk ham 
D . D Y. Üçüncü lş!eıme Müdürlüğünden: İpek kumaş alınacak 
Muh::ımmen be de li ile bulunduğu ver. miktar ve evsafı, muvakkat temi- Askert Fabrikalar Satın AI. Ko. dan: 

natı aş1ğ ıda yaz ı l ı bJlast kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli (12000) lira olan 
İhalesi Balıkesirde üçüncü İşletme Müdürlü ğü binasındaki arttırma ve 20000 metre hartuçluk ham ipek kumaaı 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır . Bu işe girmek isti yenlerin 2490 sa asker1 fabrikalar merkez aatın alma ko. 
yılı kanunun tayin etti ğ i vr-sikalarla teklif mektuplarını ihale gününde / mtsyonunca 2.1.941 pertembe günü aant 
saat 14 de kadar makbuz mukabilin de komisyon reisliğine vermeleri 13- 15,30 da kapalı zartla ihale edilecektir. 
zımdır . Bu işe ai,. ~artnam~ ve mukavelename projeleri komisyondan pa- Şartname parasızdır. Muvakkat temlnat 
rasız verilir. (8327) 18506 (900) liradır. Teklif mektuplannı mezkQr 

Bir m& gU.nde aaat 14:,30 a kadar komJsyona "'er-
Balastının melerl. (8662) 18678 

Balast ocak
larının bulun-

Miktarı Muhammen Muvakkat Bir adet pamuk balya makinasr 
metre bedeli Tutarı teminat alınacak 

duğu yer Kilometresi Cinsi mikabı kuruş Lira Lira Kr. Askeri Fabrikalar Sat.m Al. Ko. dan ı 

İzmir - Bandır· Küskü ile 15000 130 19500 1462 50 
Tahmin edilen bedeli (5000) lira oluı 

pamulı: balya makinesi Aakerl Fabrikalar 
Umum MüdUr!Uğü Merkez Satm Alım. Jm. ma hattı 258 - 268 yarma· 

!ardan 
İhale tarihi İhale saati 

27-12-940 15 

Madeni malzeme alınacak 
D. Demiryolları Satın Alma Komiayonundan : 
A.Jağıda laml, muhammen bcdıeli ve muvakkat tcmtnatı ayn ayrı cöstertımlt o

lan Ankara hastanesi maden! mal•emesi 17/ 12/ 1940 cuma cıünü aaat 15 de kapalı 

zarf uaulll ile An.tı:ara'da idare binasında sın. ile ve ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Bu l~e ıirmek iıtiyenlerin muvakkat teminatları ile kanunun tayin ettfil veai
kalan ve tekliflerini aynı ırün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri Ilzım.. 
dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme 
Tesellüm "'e Sevk Şeflifinden dalıtılmaktadır. 

Malzemenin lemi 

dairesinden, Haydarpaıa'da 

Muhammen 
bedel 
Lira 

Muvalı::kat 

tem.inat 
Lira 

No. lu liıte muhteviyatı 8 kalemden ibaret karyolalar, 

nakil arabaları ve taraça ıeılon.gları. 12448 933,l50 
2 No. lu liıte muhteviyatı 19 kalemden ibaret madeni Jro
modinler, dolaplar, maaalar ve aairc. 27681 2076,08 

3 No. lu liste muhteviyatı 47 kalemden ibaret madeni kap... 
tar, muayene maaa ve ıezlongları ve aaire. 23060 172g,50 

18587 (8569) 

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

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mlkdarlariyle cinsleri ve ekelltme gUn 
ve aaatıert aaatıda ait olduğu ltatesl hizasında yazılı ahfap traverıler her liste 
muhteviyatı ayn ayn lhale edilmek üzere ve kapalı zart usultyle Aııkara'da tdare 
blnuında ıatın alınacaktır. 

Bu tıe l'irmek lıUyenlerfn ıtstest htzaaında yazılı muvakkat teminat Ue kanu · 
nun tayin ettttı vesika ve teklltlertnl aynı gün ekllltme ıaatınden bir aaat evellne 
kadar komisyon retslltıne vermeleri lAzımdır. 

şartnameler paruız olarak Haydarpa§ada teıeUUm ve sevk eıetltftnde, Ankara,.. 
da malzeme dalretinde vı Eaktıehlr, İzmir'de de idare matazaların.da datıtılmak
tadır. (8672) 

LLota 
No. 

1 
2 

• 
' ıs 

8 
7 

8 
9 

10 
ll 
12 
18 

.Mlkdarı 

adet 
46000 
60(0() 

16000 
8600 
8800 
4060 
6496 

Clıı.11 

cari hat kayın travers 
cart hat kayın traverı 

kayın kllprU travenı 

cart hat kayın traverı 
cart hat kayın travers 
cart hat kayın travers 
cart hat kayın travers 

lı561 carı hat kayın ~avers 
.56000 cart hat kayın travers 
40537 cart hat kayın travers 

11174.8 CUi hat kayın travers 
89161 carf hat çam travera 
80000 cart hat ca.m ttaversl 
2300 çam maka.s traversi 

2,40 
2,60 
4,00 
2,10 
2,20 

2,00 
2,00 

2,00 
2,10 
2,26 
2,60 
8,16 
3,80, 

8770,- ) 
9102,- ) 

) 
) 

) 

) 

) 

4.2~,-

18114,60 
1452,-
609,-
974,40 

284,16 ) 

ı. 1. 941 perıem
be aaat 16,80 d8'1 
ltlba.ren 

7180,- ) 8.1.941 cuma oa. 
5810,42 ) at 15,80 dan iti -

U924,80 ) baren 
7416,29 ) 
6660,25 ) 

18684 

Muhtelif çelik alınacak 
Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dım: 
Muhammen bedelt ve mlkdarları qa.tıda yazılı tkl kalem muhtelit çelik 29.1.94.l 

çaroamba günU ıaat lG,SO da kapalı zart uaulU Ue Ankarada idare binasında aatın 
alınacaktır. 

Bu teıe girmek latlyenlertn her ıtıtenin htza.sında yazılı muvakkat teminat tıe 
kanunun taytn ettttt vesikaları ve teklltJ erini aynı gUn saat 14,80 a kadar komis
yon relellttne vermeleri l&zımdır. 

Şartnameler 1(7 kuru§a Ankara ve Haydarpaoe. veznelerinde satılmaktadır. 
(8600) 

Llıte 

No. 

1 
1 

Malzemenin ismi 

muhtelit hu.eust gelikler 
kanallı v• k&nal•ı• au.1ta gellk· 
ltlt 

.141kdar 
Kg. 

211740 
ııııooo 

Muhammen 
bedeli 
L. K. 

29ll83 -
7'760 -

Muvakkat 
teminat 
L. K. 

2203 88 
4987 llO 

mlayonunca 2/119+1 per,embe günü -
14.30 da açık ekalltmo ile !balo edileoelı: • 
tir. Şartname parasızdrr. Muvakkat te • 
ıninat (375) liradır. Tallplorln m.nh 
ctın<le komisyona müraoaatlan. (8663) 

18674 

Müteahhit nam ve hesabına 30( 

metre tapa çu ası a macak 
Askert,.Fabrikalar Satın Alma Komı.

yonundan: 
Tahmin edilen bedeli (4600) lira olaa 

300 metre çuha ukert fabrikalar umum 
müdürlüğU merkez satın alma komisyo
nunca 2.1.94-1 pereıembe günü •a&t 1' te a
çık ek.llltme ile ihale edilecektir. Şortna.
me para.sızdµ-. Muvakkat temtnat (381) 
lira (60) kuruıtur. (8604) 18671 

7 Nevi sebze almacak 
Askeri Fabrikalar Sa. Al. Ko. dan 

Sebzenin Azami Bebor 
cinai KHo k:lloıu 

Lolma 
Pırau. 

lopa.na k 
Scımia: otu 
Karn>bahar 
Kereviz 
Havuç 

2300 
2300 
2'300 
2300 
2300 
2300 

700 

Kr. 
g 
g 

12 
15 
15 
15 
10 

Yek<lıı 

Lr. K 
184 00 
184 00 
276 00 
345 00 
345 00 
345 00 

70 00 

1749 00 

Asker ihtiyacı Jçdn muhtcllf yer!lere 
teslim od.ilmek prtiyle yukarda YU'llı 7 
le.alem taze •ebze 1940 malt aeneel mayxa 
sayesine kadar verilmek üzere 1.çık elıı: • 
siltme suretiyle mUbayu edilecektir. 

Eksiltme 2/1/9~1 perıembe günü -t 
14 te Askeri Fabrlkalar Umum Müdilr!U • 
tü Merkell" Satın Alma Komiıyonunda .,..... 
pılacalrtrr. Şartname paraaızdır. Muvakkat 
teminat (131) lira (18) kuruttur. (8689) 

18679 

Hava çekici alınacak 
Aoker! Fabrikalar Uınuın M<i<!Urlüt11n

den : 
Yeni veya a.z kullarulmıı hava çekicine 

ihtiyaç. vardır. Elinde olu-p ta utmak iı • 
tiyenlerin bir istida ile Askeri Fabr~ 

tar umum müdürlüğüne müracaat etmeıi .,., 
bu istidayı çekiçlerin c'bat ve ewa.fiyle 
markasının ve fiyatının da illvesi rica ohı.. 
nur. (8709) 18714 

Muhtelif ebatta 12 kalem çelik 
alınacak. 

Aokerl Fabrlkalor Satın AL Ko, dan : 
Tahmin edilen bedeli (%40,40) lira o

lan listesinde yazılı muhtelif ebatta on iki 
kalem ve ceman 13772 Kg. çelik ukcrf 
fabrikalar um.um müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunda 3/ 1/ 941 cuma ~nü aa
at 14.30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasızdrr. Muvakkat teminat 
(723) lira (3) kurusıur. Teklif mektupla
rını mezkO.r günde aaat 13.30 a kadar ko--
miıyona vermıeleri. (8746) 18725 

65.000 litre petrol alınacak 
Asker! Fabrikalar Satın Alma Komi•. 

yon undan: 
Tahmin edilen bedeli (14960) lira olaıı 

65000 litre petrol a.skerı ta.brlkale.r umum 
mlldUrlUğü merkez satın alma komlayo . 
nunca 3. ı. 94.1 cuma günü saat 15 te ka -
palı zarfla ihale edilecektir. Şe.rtname pn
rasızdır. Muvakkat teminat (1121) llra 
(23) kuru(llur. Tekil! mektuplarını mezkOr 
ıünde eaat 14 e kadar komtayooa verm• 
lort. (87'7) 18726 

' 

1 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Zeytin yağı alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Ra. den : 

25 ton seytin yatı evsaf ve şartnamesi 
dahilinde mübıyaa olunacaktır. 

Eksiltmesi 25/12194-0 çarljamba ıünil sa
at 14 de Edime eski m~lrlyet dairesi Sa
Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin edilen tu
tarı 16250 ve teminatı 2438 liradır. Şart

nameei her gün Ko. da rörUIUr. (8291) 
18256 

Bir bina yaphrılacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Balıkesir'de bir adet askerf bina 
kapalı san usulil ile ihaleye konmuştur. İ
batesi 24/12/ 940 rünü ıaat 15 de BalJi[e -
air Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Binanın 
k~if bedeli 19998 lira 62 Kr. muvakkat te
minatı 1599 liradtt. K~if plln ve prtna
meıinl görmek lstiyenler Ankara, İstanbul 
Lv. Amirliği ve Balıkesir mıntıka Sa. Al. 
Ko. da rörcbillrler. 

Taliplerin muvakkat teminattan ile be
raber teklif mektuplannı ihale saatinden 
bir saat evet komleyona Termelerl ı~ 
tır. Poetada vaki recikmeler muteber de-
lildir. (8333) 18318 

Un alınacak 
EIAzığ Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Hozat birlikleri için 21.12.940 gUnU sa

at 11 de ElO.Zığ Sa. Al. Ko. da kapalı zart 
uauıu llc 400 ton un alınacaktır. Muham
men bedeli 80000 ve muvakkat teminatı 

6250 liradır. Zarflar belli gUnde ıaat 10 a 
kadar alınır. Şnrtnameler her gUzı Ko. da 
görUleblllr. İsteklilerin belli zamana ka
dar teklif mektuplarını vermeleri lAzım -
dır. (8374) ı83ro 

BakIT kap alınacak 
Sl.lll.8Un Sa. Al. Ko. Ra. den: 

ı - Birlikler ihtiyacı için 80000 adet 
bakır q kabı kapalı zarf usuıu ile ekııııt
nıeye konm~tur. 

2 - Muhammen tutan 21000 Ura olup 
tık teminatı 11S76 liradır. 

S - NUmune ve ıartna.meat her gUn 
komutanlık binasında Sa.. Al. Ko. da görü
leblllr. 

4 - Ekıılltme gUnU 20.12.940 cuma gU -
nU saat ııs tedlr. 

IS - Talip olanlann mezk1lr gUn ve sa
atten bir aaat evel teklif mektuplarım ve 
teminat makbuzlarını Ko. Rı. ne vermlı 
olmaları. (8371S) 18351 

Arpa alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra.: 
ı - Birlikler ihtiyacı için 250.000 kilo 

arpa pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 21. 12. 940 gUnU ıaat llS 

de İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
S - Arpanın beher kilosu için tahmin 

edilen edilen fiyat 8 kurut olup tutarı 

I0.000 lira muvakkat teminatı 1500 llradır. 
" - 1ateklller belll gün ve saatinde b

mlt Sa. Al. Ko. na mUracaatıan. 
(8623) 18598 

Yulaf alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra.: 
ı - Birlikler ihtiyacı için 100.000 kllo 

7Ulaf pazarlıkla Htın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 21. 12. 940 gUnU saat llS 

te İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
8 - 100.000 kllo yulafın beher kilosu 

için ta.hm1n edilen fiyatı 6 kurut olup tu
tarı 8000 lira muvakkat teminatı 664o lira
dır. 

4 - bteklller belll sün ve ıaatte İzmit 
Sa. Al. Ko. na mUrııcaatıan. (8625) 18600 

Eğer takımı alınacak 
Bornova. Sa. Al. Ko. Re. den: 
ı - Ko. da mevcut mUhUrlU nümunele

rtne göre 876 adet eğer takımı 46. cı :M. 
Din M. fıkrası mucibince pazarlık suretiy
le 24.12.940 salı günU aaat 16 da ekslltme
aı yapılacaktır. 

J - Umum tahmin tutarı 70000 lira <r 
Jup ilk teminatı 9roo liradır. 

8 - EkBUtmeye gtrecklerin 2490 sayı
lı K. nun 2 ve 8 cU maddelerindeki belge -
lerle ve temlnatlarlyle bırllkte Bornova 
8a. Al. Ko. na gelmeleri. (8691 > 

18662 

Eğer takımı alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rı . . den : 
1 - Komisyonda mevcut mühürlü nü -

munesine röre 875 adet eıer takımı 46. cı 
M. nin M. fıkrası mucibince pazazarlık 

euretiyle Z4/12/940 ııalı günü saat Hi da 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 70000 lira o
lup lllı: teminatı 9500 liradır. 

3 - Enlltmcye rirccekleri 2490 sayı
lı K. nun 2 ve 3 cil maddelerindeki belre
lerle 'H temlnatlan ile birlikte Bornova 
la. AL Ko. na relmeleri. (8696) 18667 

Eğer takımı alınacak 
Bornova SL Al. Ko. Rs. den: 

1 - Komisyonda mevcut rnUhUrlU nü
muneelne göre 822 adet eğer takımı 46 cı 
M. nln M. fıkrası mucibince pazarlık su
retiyle 23.12.940 pazartesi glinU saat 16 
da eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 15760 Ura o
lup Uk teminatı 886' liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı K. 2 ve 3. cü maddelerindeki belgelerle 
ve temlnatlarlyle birlikte Bornova Sa. Al. 
Ko, na mUracaaUarı. (8691S) 18666 

Sade yağı alınacak 
Kars Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ı - Bir klloauna tahmin edilen fiyatı 
1315 kurut olan ııs ton sadeyağı pazarlıkla 
aatın alınacaktır. 1atek11ler yüzde 115 temı
ııa.tıartyle birlikte 20.10.940 gUnU .saat 10 
dR Kars Sa. Al. Ko. na mUracaatıarı. 

(8718) 18700 

Kuru ot alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 600 ton kuru ot alınacaktır. Mu -

hammen bedeli 36000 lira.dır. Kati temina
tı S400 liradır. 

2 - Puarlıiı 20/12/940 cuma ıünii sa
at 15 de yapılacaktır. 

1 - Talip olanlarm teminat ve kanuni 
Teelkalan ile Ko. na müracaatları. 

4 - Şartnamesi her ıün Ankara, lııtan
bul Lv. amirliklerı Sa. Al. Ko. da ve Niğ
de, Adana Kayseri Sa. Al. Ko. da rörebi -
lirler. (8726) 18715 

Peynir alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Askert ihtlyao için 12000 kilo pey
nir pazarlıkla aatın alınacaktır. 

Beher kilosunun tahmin ıdllen fiyatı 
60 kunıf olup tutarı 7200 lira ve llk temi
natı s'o liradır. 

2 - Pazarlıtı, 26.12.940 pereembe günU 
ıaat 1' te İ:ı:mJt lila. Al. Ko. da icra edile
cektir. 

8 - İsteklilerin belli sün ve saatte İz
mit Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (8749) 

18728 

Un alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Aakert ihtiyaç için 250 ton un 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 21 
kuru§ olup tutarı IS2500 lira ve ilk temi
natı 3938 liradır. 

2 - Pazarlığı 25. 12. 940 per:ıembe gU -
nU saat 16,30 da İzmit Sa. Al. Ko. icra e
dilecektir. 

S - İsteklilerin belli gUn ve saatte tz . 
mit Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (87W) 18729 

Un alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. R.8. den: 

1 - Askeri ihtiyaç için 250 ton un pa
zarlıkla ıatın alınacaktır. Beher kilosu -
nun tahmin edilen fiyatı 21 kuru,,ı olup tu
tarı IS2WO lira ve ilk teminatı 3950 lira -
dır. 

2 - Pazarlığı 24.12.l.40 saat 14 te İ:ımit 
Sa. Al. Ko. da icra edilecektir. 

S - İsteklilerin belli gUn ve saatte Ko.-
na gelmeleri. (8751) 18730 

Çuval alınacak 

Saman alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. R5. den : ? 
1 - Askeri lıtlyaç için 963600 kilo 1a -

man paurlıkla aatm alınacaktır. 
2 - Pazarhtı S/11941 rtinll ıaat 15 dı 

1mılt SL Al. Ko. da yapılacaktır. 
S - Saınanm beher kiloeu için tahmin 

edilen fiyatı 5 kurut olup tutarı 48180 lira 
muvakkat teminatı 3613 liradır. 

4 - İstekll1erln belli cün ve saatte İs
mit Sa. Al. Ko. na mUracaatlarL (8760) 

18739 

Saman alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den ı 
1 - Aakert ihtiyaç için balya 963600 

kilo Hm.an pazarlıkla ıaatın alınacaktır. 
2 - Beher kilo&unun tahınln edilen fi

yatı 5 kllt'U1 olup tutan 48180 lira ve ilk 
teminatı 3615 liradır. 

3 - Pazarlıiı 8/1~1 çaroamba günü 
&aat 15 ve Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin belli cün ve saatte Sa. 
Al. Ko. na mUracaatları. (8761) 18740 

Buğday alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Askerin ihtiyacı için 747 ton yu -
mU§ak, 498 ton sert ceman 1245 ton buğ
day kapalı zart usullyle 30.12.040 pazarte
si gUnU saat 16 da eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 13G9ro lira o
lup llk teminatı 801)7 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek iıtıyenler her 
gUn ekıılltnılye gireceklerin 2490 ııayılı 

kanunun 2-3 maddelerindeki belgelerle ve 
temlnatlarlyle birlikte sant 15 e kadar 
teklif mektuplarını Uornova'da Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (8762) 18741 

Şehriye alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 9000 kilo şeh
riye pazarlıkla satın alınacaktır. Beher 
kilosunun tahmin edilen fiyatı 31 kunış o
lup tutarı 2720 lira ve ilk teminatı 210 
liradır. 

İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Askeri ihtiyaç için 2000 

çuval pazarlıkla alınacaktır. 

adet boş 2 - Pazarlı!l'ı :.!6.12.940 perşembe gUnU 
saat 15,30 da İzmit Sa. Al. Ko. da icra e-

Beher adedi tahmin edilen fiyatı 180 ku
ruş olup tutan 3600 lira ve ilk teminatı 

'270 liradır. 
2 - Pazarhtı 24/12/940 sah günü saat 

1-4.30 da İzmit Sa. Al. Ko. da icra edile -
cektir. 

3 - İstekliler belli gün ve saatte Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. (8752) 18731 

Kepek alınacak • 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Askeri ihtiyaç için 100000 kilo ke

pek paazrhkla &atın alınacaktır. Beher ki
losunun tahmin edilen fiyatı 5 kuruş olup 
tutarı 5000 lira ve ilk teminatı 375 liradır. 

2 - Pazarhtı 24/12/940 aah günU saat 
14 de İzmit Sa. Al. Ko. da icra edilecek
tir, 

S - İsteklilerin belli gün ve saatte İz
mit Sa. Al. Ko. na müracatları. (8753) 

18732 

Sadeyağı alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Askeri ihtiyaç lçi\l 33000 kilo sade
>"_,.. paaarhkla -tın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 30.12.9-&0 arUzıU saat 15 te 
İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Sadeyağının beher kilosu için tah
min edilen fiyat 160 kuruo olup tutarı 

62800 lira muvakkat teminatı 3960 liradır. 
' - İııteklller belll gUn ve saatinde İz

mit 3a. Al. Ko. na gelmeleri. (8754) 

Gaz alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Re. den : 

18788 

1 - Askeri ihtiyaç için 10 ton gaz pa
zarlıkla utın alınacaktır. 

Beher kiloeunun tahmin edilen fiyatı 
21 kul'Uf olup tutan 2100 lira ve ilk te -
minatı 160 liradır. 

2 - Pazarlığı 26/1'2/940 perwembe cü
nü aaat ıs de İzmit SL Al. Ko. da icra e
dilecektir. 

3 - İlteklilerin belli gün ve saatte İz -
mit Sa. Al. Ko. na müracatları. (8755) 

18734 

Saman alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - Askeri ihtiyaç için 963600 kilo sa

man pazarlıkla ıatın alınacaktır. 
Beher kilosunun tahınln edilen fiyatı 

4 kuruş olup tutan 381>44 lira ve llk temi
natı 2900 liradır. 

2 - Pazarlığı 30.12.940 ıaat llS te İzmit 
Sa. Al. Ko. da icra edilecektir. 

S - İsteklilerin belli gün ve saatte Ko. 
na mUracaatıan. (8766) 18731S 

Peynir alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den : 
1 - Askeri ihtiyaç için 8000 kilo pey

nir pazarlıkla satın alınacaktır. Beher ki
losunun tahmin edilen fiyatı 58 kurut olup 
tutarı 4640 lira ve ilk teminatı 348 lirL 

2 - Pazarlığı 30/12/~ paz.arteıi &'Ü
nü saat 14 de İzmit Sa. AL Ko. da yapı -
lacaktır. 

3 - İstekliler belli gün ve saatte İzmit 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8757) 18736 

Saman alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Askert ihtiyaç için balya. •o ton 
saman pazıı.rlıkla satın alınacaktır. 

Beher kilosunun tahmin edilen fiyatı 4 
kuruş olup tutarı 1600 lira ve ilk teminatı 
120 lira. 

2 - Pazarlığı S0.12.940 pazartesi gUnU 
ıaat 111,80 da İzmit Sa. Al. Ko. da yapıla.
caktır. 

3 - İsteklilerin belli sün ve saatte İz -
mil Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8758) 

18737 

Saman alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 

l - Askeri ihtiyaç için balya 863600 ki
lo saman pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Beher kilosuna tahmin edilen fiya
tı t5 kuruı olup tutarı 48180 lira ve ilk te
minatı 8613 liradır. 

Pazarlığı 2•.12.940 &'Ünü ıaat 14 te İz
mit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

S - İıteklllerln belli gün ve saatte İz
mit Sa. Al. Ko. na mUracaaUarı. 

(8769) 18787 

dllecektir. 
3 - İsteklilerin bell1 gün ve saatte İz -

mit Sa. Al. Ko. na mUraı.:aatları. (87615) 
18744 

Sabun alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Askerı ihtiyaç için 24000 kilo sa -
bun pazarlıkla satın alınacaktır. Beher ki
losunun tahmin edilen fiyatı 45 kuruş o -
lup tutarı 10800 lira ve ilk teminatı 810 
liradır. 

2 - Pazarlı!l'ı 26.12.940 perşembe gUnU 
saat 16 da İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - İıteklllerin be111 gUn ve saatte İz
mit Sa. Al. Ko. ne. mUrııcaatlan. (8766) 

18745 

Kuru fasulye alınacak 
İ:ımit Sa. Al. Ko. Rıı. den : 
1 - Askeri ihtiyaç için 36 ton K. fa -

sulya pazarlıkla ıaatın alınacaktır. 
Beher kilosunun tahmin edilen fiyatı 

25 kuruı olup tutarı 9000 lira ve llk temi
natı 675 liradır. 

2 - Pazarlıtı 26/U/g40 perıembe gü
nü saat 16 da İzmit Sa. Al. Ko. da icra e
dilecektir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte İz
mit Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8767) 

18746 

Sadeyağı alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Askeri ihtiyaç için 33 ton sadeya
ğı aatın alınacaktır. 

Beher kilosunun tahmin edilen fiyatı 
150 kurut olup tutarı 49:100 Ura ve ilk te
minatı 3718 lira . 

2 - ı:Sazarlığı 24.12.940 ıaat 14 te İzmit 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

8 - İıteklllerln belll gUn ve saatte İz
mit Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8768) 

18747 

Makarna alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - Askeri ihtiyaç için 27000 kilo ma

kama pazarlıkla satın alınacaktır. 
Beher kilosunun tahmin edilen fiyatı 

30 kuruş olup tutarı 81000 lira ve ilk te -
minatı 548 liradır. 

2 - Pazarlığı 26/12/940 perşembe rü
nil saat 14,30 da İzmit Sa. Al. Ko. da icra 
edilecektir. · 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Ko. 
na gelmeleri. (8769) 18748 

Un alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 250 ton un pazarlıkla satın alına -

caktt1". Tahmin edilen fiyatı 21 kuruı olup 
tutarı 52500 lira ve ilk teminatı 3938 lira
dır. 

2 - Pazarlığı 30/12/940 pazartesi rünü 
ııaat 14 de İzmit Sa. Al. Ko. da icra edi • 
lecektir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Ko. 
na relmeleri. (8770) 18749 

Toz teker alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - 40 ton toz ıekerln 10.12.940 g'UnU 
yapılan ihalesinde istekli çıkmadığından 
tekrar pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlıtı 30.12.9'0 günU saat 15 te 
Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

8 - Toplu tutan 16800 lira katl temi
natı 21S20 liradır. 

4o - Toz ıekerln evsaf ve ıa.rtıan Ko. 
da mevcuttur. 

(5 - İsteklilerin muayyen gUnde Ko. na 
müracaatları. (8771) 187ro 

Buğday kırdırılacak 
Bornova. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 1245 ton but
day kırdırması kapalı zart usullyle Sl.12. 
940 &'ÜDU saat 16 da eksiltme.si yapılacak
tır. 

2 - Tahmin tutan 24900 lira olup ilk 
teminatı 1867 lira 50 kuru:ıtur. 

3 - Şartnameyi görmek iıtlyenler her 
..Un ekıılltmlye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2-3 maddelerindeki belgelerle ve 
temlnatlarlyle eaat 16 e kadar teklif mek
tuplarını Bornova' da. Sa. AL Ko. ııa ver -
meleri. (8772) 18761 

Muhtelif sebze alınacak 
Havsa SL Al. Ko. Re. den : 
Al&irda cim ve milı:darlan yazılı yiyecek maddelerinin hizalarında cösterileıı 

riin n ıaatte kapalı zarf uıulll ilı ihaleleri yapılacaktır. 
Evuf ve oartnamelerl her c11n Ko. da cörülebillr. 
İıtelı:lllerln ihale aaıtlndeıı en ceç bir ıaat evel teklif mektuplarını lı:omieüona 

vermlı olmaları llzımdır. (8465) 18421 
Cinıl Mikdarı Tutan M. teminat 

Lahana 
Prua 
lapan de 
Maydanos 
Havuç 

Ton 
63 
63 
63 

1 
50 

3335 
7245 
7560 
110 

3750 

4-02 
544 
~7 

9 
282 

Alım ıelı:U 
Kapalı Z. 
Kapalı Z. 
Kapalı Z. 
Kapalı z. 
Kapalı Z. 

Günü 
23/12/«)40 
23/12/«)40 
2!1121940 
~3/12/940 

lS/12/940 

Sa.ti 
11 
11 
11 
11 
11 

Mercimek ve fasulye ahnacak 
Havsa Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Ao$da cins vs mlkdarlan yazılı yiyecek maddelerinin kar11la.rındll gösterilen 

gUzı ve saatlerde kapalı zartlıı ihaleleri Havsa'da. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Evıaf ve ıartnameler Ko. da görillebllir. İsteklilerin ihale saatinden en geç bir 

saat evel tekli! mektuplarını Ko. na ver-mlş olmaları. (SIS86) 
Cinsi Mlkdarı Tutan 
Mercimek 60 ton 16500 
K. fasulye 97 ton 29100 

Alım ıekll GUn ve 
kapalı zarf 30.12.940 pazartesi 

18568 

M. teminatı 
1260 
2183 

saati 
10,SO 
111 

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

Aşağıda cins ve mikdarları, muhammen bedel ve kati teminatları ile ihale gün ve 
saatleri yazılı olan dört kalem yiyece.Jı: sağlam çuvallı veya çuvalsız olarak M 
fıkraı;ına tevfikan pazarlıkla ntın alınacaktır. 

İsteklilerin kati teminatları ile muayyen vakitte Ko. da bulunmaları 
Şartnameleri Ko. da rörülebilir. (8598) 18580 

Cinsi 
Butıur 
K. faıulya 
Nohut 
Arpa 

Mikdarı M. Bedeli 

250 Ton 
150 Ton 
150 Ton 
390 Ton 

•• 

Lr. Kr. 
44000 00 
31080 00 
15540 00 
33150 00 

• 

K. Teminatı 
Lr. Kr. 

6600 00 
4662 00 
2331 00 
4972 00 

İhale &'ün ve saati 
26112194-0 peraembe 10 
26/121940 perşembe 10 
26t12/94-0 perıembe 11 
26/121940 peraembe 14 

- .., --
·--

Buğday kırdırılacak 
Kar. Sa. Al Ko. Rs. den : 

1 - Bir kilosuna tah:nin edilen fiyatı 
6 kunat olan koruma, muamele vergisi bil
tUn rllsum ve nak!iyat de., nnenciye ait 
olmalı: 11.ıere 450 ton buğday pazarlıkla kır· 
drrılacalı:tır. 

İeteklllerin yiizde ıs teminatları ile 
birllkw 23/12/940 tarihinde saat 14 de 
Kars Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8777) 

18756 

Buğday kırdırılacak 
Kars Sa. Al. Ko. Ra. den: 
1 - Bir klloıuna tahmin edilen flya.tı 

6 lrurul olan koruma vergtıl bütUn rUsurn 
ve nakliye ve değirmenciye alt olmak U 
zete 2ro ton buğday pazarlıkla kırdınla 
caktır. 

hteklller yüzde 111 temlnatlarlyle bil'
llkte 23.12.940 gUnO ıaat ııs.10 da Kan 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8780) 18759 

Kömür alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. RL den ı 

1 - Erzincan anbarına teslim 11rtLy1e 
700 ton lı:ırlple Zonzuldalı: kömilrii ile 200 
tıon sömikok lrömUrii pazarhlı:Ja satın alı
nacaktır. 

2 - Pazarhtı 23/12/940 paıartesi ~ 
nf1 sale 10.30 da Erzunım'da yapılacalrtır. 

S - Toplu tutarı 29000 ika, lı:att teı:m.. 
natı 4350 liradır. 

4 - İsteklilerin muayyen ailnde Sa. Al. 
Ko. na müracaatları. (8781) 18760 

NAFIA VEKALET! 

Bir memur alınacak 
Nafıa VekAletinden: 
VekAlet malzeme mUdUrlUğUnde mün

hal 715 lira aylık UcreUI slparlı memurlu· 
tuna müsabaka ne münasibi alınacaktır. 
Müsabaka 19.12.940 tarihınc mü&aA!if PC'l'

ıembe sünU ııaat 10 da yapılacaktır. 
.Müsabakaya girebilmek için tallplertnr 

A - IAakal orta mektep mezunu olma.
Aakert ihtiyaç için kapalı zarf usllyle aşağıda. clııa mlkdar muhammen bedel lan. 

Uç erzak alınacak nevı 
Elbığ Sa. Al. Ko. R.8. den: 

muvakkat teminatı yazılı pirinç, arpa, bulgur alınacaktır. B - Aıkerllklerlnl bltlrmlı veya tecil 
Tekli! mektupları eksiltme saatinden bir saat eveline kadar alıoır. (8697) 

Cinsi Ton M. bedell Teminat 
Pirinç 50 18500 1387 50 
Arpa MO 42500 3187 50 
Pirinç 40 15400 1155 00 
Arpa 250 25000 1875 00 
Bulgur 
Bulgur 

60 
fıO 

11100 
10000 

882 00 
750 00 

Sığır eti ahnacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. Rs. den 

Cinsi Mikdarı İlk teminatı 
Sığır eti 100000 2625 
Sığır eti 175000 4250 

O Un 
4.1.941 
6.1.941 
6:1.941 
7.1.941 

s 

31.12.940 
3.1.941 

18668 

Gün saati 
201121()40 ıs 

20/12/940 15,30 
1 - Yukarda yazılı sıiır etleri hizalarında yazılı rün ve saatlerde Beykoz'da 

Sa. AL Ko. da pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Ev111f ve ıerait her gün mezkiir Komisyonda rörüleblllr, (8715) 18697 

Sığır eti 
Poyralı Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Clnııl 

Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eU 
Sığır eti 
Sıfır eti 

lııUkdarı 

kilo 
60000 
60000 
60000 
60000 
60000 

Tutarı 

L. K. 

21000 
21000 
21000 
21000 
21000 

ah nacak • 
Teminatı 

L. K. 
31159 
3150 
8150 
31ro 
3150 

Gana 

20.12.940 
20.12.940 
20.12.940 
20.12.940 
20.12.940 

Saati 

ıs 

14 
u 
16 
16 

Aııkerl ihtiyaç için yukarıda mlkdan yazılı IS kalem sığır eti k.ıea llA.nlı pazar -
lıkla ıatın alınacaktır. 

Pazarlık Pınarhlıar nahiyesinin Poyralı köyünde yukarıda. yazılı gün ve aaatıer
de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Talip olanların hizalarında yazılı temi natıariyle birlikte Sa. Al. Ko. na gelmele-
ri nan olunur. (8763) 18742 

Yulaf ve buğday ahnacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rı. den : 
l - Askeri ihtiyaç için aıairda cina, mik.dar ve M. bedel ve muvalı:kat temi -

natları yazılı üç kalem yulaf ve buğday pazarlık usulü ile satın almacaktır. 
2 - Muhammen bedeli hiusında ıösterilmiıtlr. 

edilmlı bulunmaları, 

O - HüanU ahlak erbabından olmalan 
ıarttır. 

Bu ıartıa.rı haiz olanların imtihan ıü
nUnden evel evrakı mllabltelertyle blrllkte 
bir arzuhalle VekAlete müracaatları. 

(8667) lMGI 

OKULLAR 

Ayakkabı alınacak 
Siyaul Bilgiler Okulu Mübıyaıt lto • 

misyonundan : 
Okul talebi için S40 - 370 çift iııkarpiıı 

açık eksiltmeye lı:onulmuıtur. Eksiltme 
25/Xll/940 ,arıamba sünü aut 15 de .An
kara Mektepler Muhueıbecilltl binuında 
yapılacaktır. Tahmin edilen bedel beher 
çift için 7 lira &o kuruıtur. İllı: teminat 211 
liradır. Şartname ,., lakarpln ntlmwıesi her 

g!in mektepte ıörillebilir. 18466 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Telgraf muhabere bilgisi 
olan ilk mektep mezunu 

memur alınacak 
P. T. T. Umumi MfidQrltılUndın ı 

1- İdaremlı milnhallerlne ilk mektep 
mezunu ve telrraf muhabere bilrialne va
kıf olmak Uzere alınacalı: maaılı veya ile -
retli memurlar için mlilabalı:a imtihanı ya

pılacaktır. 

2- Milsabalı:ada muvaffak olanların ida
renin teklif edeceil yerlerde memuriyet 
kabul etmeleri prttır. 

3- Milsabakada muvaffak olanlara 3658 

sayılı kanun hilkmiine ıöre (10) lira maaı 
veya 40-50 lira iicret verllecektir. 3 - İhalesi 30/121940 pazartesi günü aaat .••• Çanakkale satın Al. Ko. da ya -

pılacaktır. 4- İdare dahilinden mU11bıkaya iıtirllı: 
2-3 edecek hat baJbalı:ıcı, bat milvezııi ve ba-4 - Taliplerin ihaleden bir saat eve! teminat akçeleri ve ihale kanununun 

M. !erindeki vesaikle Ko. na müracaatları. (8764) 18743 
Cinai Mikdarı M. Bedeli M. Teminatı 

L. K. Lr. Kr. Sa atı 
g Yulaf 

Yulaf 
Buğday 

50000 4-000 00 600 00 
100000 8000 oc 1200 00 9,30 

10 250000 26500 00 

Un alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 700 ton unun kapalı sartla eksilt -
m.:aı 2.1.941 peroembe günU saat llS te Er
zincan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhıunmen bedeli 122500 liradır 

ve ilk teminatı 9187 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartnamesi Ko. dadır. 
4 - Taliplerin teklif mektııplanoı ek -

alltme ıaatlnden bir ıa.at evel Ko. na ver-
meleri. (8773) 18752 

Maden kömürü alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Erzurum istasyonunda varonda 

teslim şartiyle 1500 ton Zonguldak rekom
poze maden kömürü alınacaktır. 

2 - Pazarlıiı 25/12/940 çarşamba ıünü 
saat 14.30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da ya • 
pılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 4350 43500 lira kat! 
teminatı 6525 lira.dır. 

4 - İsteklilerin muayyen elinde Ko. da 
bulunmaları. (8774) 18753 

Yem torbası alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 10000 adet yem torbuının 13.12.940 
gUnü yapılan lhaleılnde istekli çıkmadı -
tından tekrar pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarhfl 31.12.940 sah gUnU saat 
10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

S - Toplu tutarı 13000 lira katı temi
natı 1951 liradır. 

4 - İsteklllerln muayyen gUnde Ko. da 
bulunmaları. (8771S) 18764 

Kqağı alınacak 
Euurum Sa. Al. Ko. Rs. d'n 

1 - 10000 adet lı:ap~mm. 12/lZ/940 

3937 00 

günll yapılan lhaleılnde rali görüldU&Unden 
teekrar pazarlıtı konuldu. 

2 - Pazarlıiı 25/12/94-0 ı;arıamba günü 
saat 10.35 de Erzurum Sa. Al. Ko. da ya -
pılacalı:tır. 

3 - Toplu tutarı 10000 lira, kati temi
natı 1500 lira. 

4 - Alafranga nilmuneleri Ko. da mev
cuttur. 

5 - İsteklilerin muayyen ı\inde Ko. da 
bulunmaları. (8776) 18755 

Un alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 225 ton unuo 29.11.940 gllnU yapı · 
lan ihalesinde gali görUld!lğllnden tekrar 
pazarlığa çıkarılmıetır. 

2 - Pazarlııtı 21.12.940 cumartesi günü 
saat 10,115 te Erzurum Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 45000 lira katı temi
natı 67ro liradır. 

4 - Unun evsaf ve şartları Ko. da mev
cuttur. 

t5 - İatcklllerln muayyen gUnde Ko. da 
bulunmaları. (8i78) 18757 

Koıum takımı alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - 107 çl!t nakliye koşumu takımının 
11. 12. 9'0 gtlnU yapılan ihalesinde gali 
görUldtiğUnden tekrar pazarlığa konul . 
muştur. 

2 - Pazarlığ"ı 31.12.940 sah gUnU saat 
11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılııcak 
tır. 

S - Toplu tutarı 15861S lira katı temi
natı 2380 liradır. 

• - Nakliye koşum takımının nUmune
al ve oartlan Ko. da mevcuttur. 

6 - İstekliler muayyen sünde Ko. na 
'1Ura.caauan. (8779) 187158 

kıcı ve müvezzilerin 30 yaımdan evel ida
reye intisap etmi' olmaları ıarttır. 

5- İdare haricinden müsabakaya ginnelı: 
lstiyenlerle halen idare dahilinde bulunan 
muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve mil· 
vezzilerin 738 sayılı memurin kanunun dör
düncü maddesindeki ıartları haiz olmalan 
ve devlet imtihanına llk defa alınacaklarnı 
30 yaoını ceçememiı bulunmaları lbımdır. 

6- Halen idarede ınliatahdem olanlardan 
müsabakaya cirmelt iıtiyenler SO. 12. 940 
pazartesi akşamını kadar yalnız bir dilek
çe ile ve idare haricinden girmek lstiyen
ler de yine mezktır tarih &kıamına lı:adar 
dilekçe ve evrakı milsbitelerile birlikte 
imtihanların icra olunacağı P. T. T. mer
kez müdürlüklerine müracaat edecekler • 
dir. • 

7- Müsabaka viliyet P. T. T. merkez 
müdürlilklerinde muhaberedeo 2. 1. 941 

perııembe gUnU saat 9 da ve umumf bilgi
lerden 3. 1. 941 cuma cünü saat g da yapı-
lacaktır. (8274) 18253 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Tamirat yaptmlacak 
Vakıflar Umum MüdürlUğUn.den: 
Keşif bedell 

Lira Kr. 
97 71S İkinci vakıf apartımanın 4/6 

sayılı dairesinin tamiri. 
Mahalli ile keılf bedeli >>ukanda ya.zıh 

inoaat pazarlıkla yaptırılacaktır. Eksilt
me 19.12.940 tarihinde saat (15) te vakıf
lar umum mUdOrlUğU inşaat mUdUrlyetln
de yapılacaktır. Talip olanların yüzde ye
dJ buçuk teminat paralarlyle nan edilen 
ıiln veaaatte hazır bulunmaları 1Uln olu -
nur. (874') 18723 

Zayi - Ankara belediyesinden aldıfım 
S43 - 547 - 854 numaralı tek atlı araba pli
lı:alarını zayi ettim. HUlmıU yoktur. - Ha-
7at ıuyu Mhibl Ali Reıat ÇaVUfOğlu 5028 


