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TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi: 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbarah ve ihbarsız Tasar.ruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı 
daki plilna göre ikramiye dağıtılacaktır: 
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Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül. ı Birincikanun, 
1 Haziran tarihinde çekilecektir. 

1 Mart ve 

OIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 
% 20 fazlaıiyle verilecektir. 

içinde 50 
takdirde 

SAN TA 
Herkeı, bllhusa çucuklar taratındarı alınmuı gayet kola) ve 

mUeaetr btr mUstahzard.ır 

BARSAK 
SOLUCANLARI NA • 

!tarı• gayet te•lrlldlr. Barsak •olucaıııarının bUyUklerde 
aabep olacağı tehlikeler göz önUne alınarak solucan 

ve kUçUklerde 
hastalıklarında 

bunu kuJJanmaları faydalıdır. 
Beklmlu!mJze ve halkımıza tavaıye edilen bu müstahzar her eczanede 

bulunur. Kutusu 23 kuruttur. Reçete ile aatıhr. 8325 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Buğday alınacak 
Ankara Lrvazrm Amirllll Satm Alma 

Komi17onundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fi • 

7atı 8,3 kurul ol&.D 2400 ton sert ve yumu· 
ıak butday pazarlıkla aatm ılmacaktır. 

2 - Pazarhfı her sün Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. dadır. 

S - 15 tondan 113ağı olmamBk ıartıyle 
ayrr ayrı taliplere de ıhale edilebilir. 

ton zeytlnyatı pazarlık.la ıatın alınacak -
tır. Taliplerin yUzde 13 temlnatlarlyle 
birlikte 18.12.94:0 aaat 11 de Ankara Lv. 
A. Sa. .At. Ko. na müracaatları. 

(8~~1) 18~32 

Piri·nç alınacak 
Ankara Levazım Amirlltt Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen. 38 

kuruş olan 140 ton pirine kapalı zarfla 
ııatın alınacaktır. Eksiltmesi 23.12.940 gU
nU saat 14c tedlr. 

İlk teminatı 388~ liradır. Evsa.t ve 
ıartnamesl 2W kurUf mukabilinde komla· 
yondan ahmr. 

VILA.YETI.ER 

Satılık arazi 
Kırklarell Vakdlar Memurlufw>d.an ı 
Muhammen bodoll 123555 lira 50 h • 

rut, clnıl: Lon&o• .,., Karplçe orma.a.lan Ti 

aru11'i, mevlı:I! ı Demirköy İlneada nah!· 
yeıl clvtrı. 

Hudut Te ••ir tMl&fian 28 parça tapu 
senedinde muha.rrer bulunan yukarda 
cina ve mevlci ve muhammen bedell ya:rı

h orman ve arazinin muhacirlere tevzi ._ 
dilen 96S dekan hariç olmak Uıere peşin 
bedelle mülkiyeti aatıhia çrkarılmıt ve 
2?111/940 tarihinden itibaren bir ay mUd. 
detle ve kapalı zarf usutiyle arttırmaya ko
nulmuotur. 

A - ihale ~nU 23/12/940 paurteıi H· 

at 15 te yapılacaktır. 
B - Şartname 618 kuruı mukabllinde 

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

(78) kuruştur. lıteklilerin 2490 No. lu 
kanun mevzusu mucibince teklif mektup.. 
larını ihaleden bir saat evet Kırklareli 
vakıflar idaresindeki komisyona tevdi et-
meleri ilin olunur. (8086) 18505 

Kalorifer tesisatı 
Balıkesir VnUıtıtlnden : 
1 - Balıkesir hUkUmet konağı adliye 

kısmı kalorifer tesisatı kapalı zarf us ı· 
liyle ek!'Jtltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedı~U 17597 lira 30 ıo:11ru111 mu· 
vakk.l\t temın~tı da 1320 liradır 

3 - Evrakı hf"r gı\n nnf1ı.da görillebllir. 
4 - İhale 27 Birlncikı\nun 1~40 cuma 

günU saat 15,30 da hiil<Umet h<'n11.ğında 

nafıa müdUrlUğUnde müteşekkil komisyon· 
da yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin muvakkat tPrulnatlarını 
Balıkesir malaandığına yatırdıl<larına dalr 
makbuz veya bu miktar ı,ayanı k2'.t">ul ban· 
ka mektubu tle ihale tarlhind~n Uç gün 
evel vllA.yete müracaatla nafıad~n Rl8CRk· 
ları ehliyet ve!'!lkaslyle ticaret odası vesi
kalarını tf"klif mektubunu havı 2dr"a kova~ 
rak mezk1l:r zarfları 2490 sııyıh l<a.nun hU· 
kUmlerl dalrf'~inde tanzim ve tmzfl elntlıt 

olarak thnle gUnU saat 14,30 a kadar ko· 
misyon riyARetlne vf'rmeleri, poAtadft VU· 

kubulacak geclkınelf'rln kabul edıtmlyf'ce-
tı UAn olunur. (11675/8617) lfl.5P,q 

KAZALAR 

Yün satışı 
Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliii 

Müdürlüğünden 
Muhammen fiyatı 

Cinsi Kilosu Kuru~ 

Merinos koyun ve 
koç yünü 7830 100 
Merinos kuıu yünü 7000 110 
Kıvırcık koyun 
yünü 2598 80 

Cins ve mikdarı yukarda yazılı yünler 
kapalı zarf uıuliyle arttırmaya çıkarılmı1· 
tır. Arttırma 30/birinci klnun/940 tarihine 
tesadüf eden pazartesi l'iinü saat 15 de 
çiftlik müdürlük binaaında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1321 liradtr. Satış şart· 
namesi çiftlik mutıasebeıinde ve Bursa 
Merinos Y. müfettiıliğinde yapağıları ise 
çiftlik merkez ınbarında her ııün &Örüle· 
bilir. İsteklilerin aynı gU.n ve ıaatte çiftlik 
merkezinde bulunmaları. (11761/8665) 

186'14 

Karar tebliği 
Finike Kazaamdan : 
Antalya'nın Çakırlar köyündn Ahmet 

ağ:ıı bozuz ve Yarba1 Çandırı köyünden 
Arif Kara ancıyı dövmek aövmek Te şahsi 

hüriyetini tahditten ıuçlu Finike Jantlar -
ma birliği eratından iken terhis edilen Co· 
rum'un Mecitözü kazasının Karapınar kö· 
y(inden Mehmet oğlu 331 doğumlu Hüse.
yin Eğerci hakkında kua idare heyetince 
verilen 12/12'/939 gün ve 18 nyılı karar 
suçluya tebliğ makamına kaim olmak üze-
.,. iiln olunur. (8741) 18722 

' - 2400 tonun katı teminatı 22900 
lira ve on beııı tonun 192 lira olup 
evıaf ... ıartnameıi 10,20 lr.uruea koıni•yon 
dan aluıır. Taliplerin her sün Ankara Lv. 
A. Sa. AL Ko. na milracaatları. (8029) 

Taliplerin ihale ııa.atlnden btr aaat eve- -------·--------

17997 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amtrlltt Satın Alma 

Komisyonundan: 
ı - Beher kilosuna tahmin edilen tlya.-. 

tı 6 kuruş 2~ santim olan 3000 ton arpa 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarhfı her gün Ankara Lv. A 
Sa Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - SOO tondan qağı olmamak üzere 
ayrı ayrı taliplere de tbale edilebilir. 

t - Arpalar döküm haJ1nde Ankara ve 
civar tsta!!yonlarda teslim alınır. 

5 - 3000 ton tçtn katf teminat 21250 ll· 
ra ve 300 tonun kat! teminat mlkdarı 

2813 lira olup evsaf ve ıartnamesl 960 ku· 
ru'" komisyondan alınır. 

6 - T~llplerln beı gün Ankara Lv. A 
Sa Al Ko oa müracaattan. (8272) 18243 

Zeytin yağı alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa.. Al. Ko. dan: 
Evsaf ve ıartnarnesi Ko. da mevcut 20 

ıtne kad&r zarflarını Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (8H8) 18727 

ENSTlTÜLER 

Elbise ve ayakkabı alınacak 
Gaz! Terbiye EnatıtU.U MUdUr!Uğtlnden: 
1 - Kız talebemiz tçln a,ag-ıda mlkdarı 

yazılı tayyör ve ayak.kabı açık eksiltme 
ne yaptırılacaktır. 

2 - Nümune ve ıartnameler her gUn o
kulda görüleblllr. 

8 - İsteklilerin IJk temlnatlarlyle bir
likte ihale günü Ankara mektepler muha
sebeciliğinde toplanacak komisyona mU· 
rııcaatlan. 

Cinsi Tayyör, mikdarı 14~, beherinin 
fiyatı 1000 .dik\§ malzeme Ucretı), ilk te • 
mlnat 108. 75, ihale gUnU ve saati 30.12.940 
pazartesi saat 15 te. 

Clnsı ayakkabı, mlkdan 145, beherinin 
fiyatı 800, tık teminatı 87.- ihale günU ve 
saati 30.12.940 pazartesi saat lti.30 

18613 

kuruşlukların tedavülden 

hakkında ilan 
Gümüş yüz 

kaldırılması 
Maliye Vekiletinden : 

Gümüş yüz kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve pi· 
yasaya kafi mikdarda çıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşluk
ların 31 İkincikilnun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması 

kararlaştırılmıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar ı Şubat 1941 tarihinden itibaren artık tCn 
davül etmiyecek ve ancak yalnız malsandıklarile Cümhuriyet Mer
kez Bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarile 
Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri lliln olu· 

(7025) 17093 

ORMAN ÇEVIRGE Md. 

Kereste, odun ve kömür satışı 
Ankara Orman Çovirıe Müdürlili"ünden: 
1 - Emvali mazıbutadan olup satışına lr.a 

rar verilen muhtelif ebatta ve boyda 61 
adede muadil 3,195 metre mik5.p çıtm yu • 
varlak ve yonmanın beher metre mikibı 
23 • 25 liradan ve 198 adede muadil 6,.67S 
metre mikip köknar kalaı ve dilmenin be
her metre mikibı 30 • 32 liradan ve 20170 
kilo karııık odunwı beher kilosu 1,5 Tc 

2'0090 kilo karııık odunluk çıtanın beher 
kilosu 2,S kuruştan ve 2SO lr.ilo meşe kö • 
mürünün beher kiloau 4 kuruştan •e 2.S a· 
det çam ıepetlnln beher a.ded! G kurt11 
muhammen bedel üzerinden ıs ıün müd • 
detle açık arttırmayı çı!karılmıştır. 

2 - Arttırma 3/1/941 tarihine müsadif 
cuma C'iinü saat ıs de Ankara orman çe • 
virge müdürlüiünde ya.prlacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 84 lira 73 ku • 
ru:;tur. 

4 - Alıcılar: yevmi mezk(lrda teminat 
makbuzlariyle komisyona müracaat etme
leri ve satı1 ıeraitini ötrenmek iıtiyen 
:terin orman müdilrlilfüne müracaatları. 

(8745) 18724 

ULU B - 21. inci yıl. - No. 89!W 

İmtiyaz aah>bl 
İ&kender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Fa.ik FENiK 
Müeueae Müdürü Natit Uluğ 

ULUS Baaımevl ANKARA 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
PEŞiN PARA VE AÇIK ARTIRMA iLE. 27. 12. 1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

E•aa No. 
Ada Pano! Mnabuı 

M2. 

XıJ'tnetl Teminat 

İZAHAT 
954 Apğı 

Semti vı clnıl 
Ayrancı, harap bağ 1617 19 5746 8619 1723,80 Orta Ayrancı yolu ile derenin orta• 

ıında ve Şefika bağının ıimallndedir 
955 Aşağı Ayrancı, evli bağın Uç 1617 23 6320 2146 429,20 Hiasedarı Mustafa varisleridir 

hi1&ede bir hissesi 
1023 Anafartalarda Tahtakale "°" 38 18 78 1170 234,- Tayyar zade RB§ld'in 59, Hüseyin Er· 

kak ana güner'ln 45 No.lu dükk~ının önünde• 
dir 

1086 Orta Ayrancı, arsa 543 se 255 510 102,- Fransız sefareti binasının arka yan 
tarafına düıen barakanın ılnllndedir. 

1165 Danişınend mevkii, lxız tarla 
1204 Yusuf Abbas mahallesi, Ara

lık sokak, bahçeli ıı.hşap evin 
144/192 hissesi 

1891 

408 

2 27960 

8 206 

1398 279,60 Eski Erkilnıharblye yolu llzerlndedir 
600 120,- Harap dllrt odan mutfak, bodrum n 

1243 Etlik, İncirlik, arsa 

1244 Etlik, İncirlik, tarla 

1245 Etlik, Kuyuyazısı, arsa 
1246 Etlik, Kuyuyazm, Arsa 

1793 1 1327 

1794 8 9100 

1753 35 1490 

1753 33 5090 

531 

4550 

149 

511 

105,20 

910.-

29,80 

122,20 

avludan ibarettir. 

İncirlik yolunda, Etlik asfaltından 
takriben 100 metre aol taraftadır. 
Muhacir İbrahlm'ln bağının garblnde, 
Bekir Salklr'!n l~gallnde<llr. 
Üzerinde odacı Hilaeyln'ln evi ttrdır 
35 parselin yanındadır, 

PEŞiN PARA VE AÇIK ARTIRMA iLE 3. 1. 1941 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

1247 Etlik, Kuyuyazısı, tarla 1753 

1248 Etlik, Kuyuyazısı, tarla 1753 

1249 Etlik, Kuyuyazısı, tarla 1763 

1250 Etlik, Kuyu yazısı, tarla ı 753 

1251 Etlik, Kuyu yazısı, tarla 1753 

1256 Yukarı İncirlik, tarta 1785 

1258 Etlik, Ayvalı, tarla 1759 

1259 Etlik, Ayvalı, tarla 1759 

1252 Yukarı Ayvalı mevkii tarla 1759 

1253 Aşağı Ayvalı, tarla 1759 

1139 Etlik, Yukarı Kuyuyazısında. 1751 
bağ yeri 

34 5120 

32 15815 

30 28150 

29 2615 

27 101120 

8 3140 

1 2570 

2 15195 

34 3200 

32 1891 

15 5305 

184 

315 

553 

52 

1011 

314 

257 

1520 

160 

189 

795 

35,80 

63,20 

112,50 

10,40 

202,20 

62,80 

51,40 

304,-

32,-

37,80 

159,20 

Osman oğlu Neclp'ln ltgallndeld y., 
rin yanındadır. 
Osman oğlu Neclp'ln ltııallndelrl y.. 
rin önündedir 
Su deposu civarındaki kayalığın aı. 
tındadır 

Su deposu c!varındald kayalığın al
tındadır 

Tepenin garbı nazır cepheılnde ı... 
yalık arazidir 
Bağcılar yolunda Şerafettln Atman'ııı 
evinin garblnde<l!r 
Hayat su depoauna giden yol ile der .. 
nin birle§tlğl klişeded!r 
Hayat au depoıuna giden yolun aa
ğında ve Abdurrahman Çelllı:'ln tna· 
!indedir 
Hacı Ahmet Dayının bağının bitişi• 
ğlndedlr 

Ekmekçi İbrahim bağının altında ve 
dere içinde Kasap Hacı Abdullah i't' 
galindedlr 
Şeker Hafız'ın Ahınet'ln bağının ya• 
nındadır 

1 - Yukarıda izahatı yazılı emlak, peşin para ve açık artırma ile ve detlallyeı! müşteriye alt olmak Uzere aa· 
tılıktır. 

2 - Artırmıya iştirak edeceklerden mühür kullananların milhllrlerin! noterden tasdik ettirmeleri, ve mtı.:ay .. 
de esnasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin teminatlarını nlah.t dalre.lndı tezyit 
eylemeleri lhımdır. 

3 - İhale, yukarıda gösterilen ta-ihlerde ve saat on dörtte Bankamız satıı lı:omlayonunda yapılacaktır. İ .. 
teklilerin o gün teminat akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Eml4k aervlılna mlldacaatlan. 18761 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Elbise diktirilecek 
M. M V. Hava Satın Al. Ko. dat1: 

1 - Talibi zuhur etmiyeo 5000 takım 

ya.zlık elbise pazarlıkla dJktJrilecektır. 

Muhammen bedel1 5000 lira olup kat. temi· 

lerin hava inşaat ıubeslnden vcaika ılma
ıı lizımdır. İsteklilerin kat! teminat Te 

kanunt belgeleriyle birlikte muayyen aiin 
ve saatte komisyonda. bulunmaları. (8739) 

18720 

Aseton alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan t 

uat mikdarı 7M llradır. Pazarlığı 21.12.940 l - 8000 kilo aseton pazarlıkla ıatın &· 

cum&rteal aaatl0,30 da hava aatın alma ko.- lmıcaktır. Muhammen b~eli 10.000 lira 
misyonunda yapılacaktır. İdari ıartname olup kati teminat mikdarı 1SOO liradır. Pa
evaat ve nümunesl her gün öğleden sonra 
komisyonda görülebilir. İsteklllertn mu. 

ayyen sün Ye ıaatte kaU teminat ve ka -
nunt belgeleriyle blrUkte komisyonda bu· 
ıunmaları. (86ll8) 18632 

Eldiven alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan ı 
1- 1000 çift eüderi eldiven pazarhkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2000 
lira olup kati teminat miktarı 300 liradır. 
Pazarlığı 2'3/12/~0 pazartesi cünü sa.at 
10.30 da hava ıatın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. İdari ıartname evsaf ve nfunu. 
nesi her iÜn öileden aonra komisyonda 
l'Öriilebilir. İıteklilerin muayyen ,.un Ye 
ııatt• kati teminat ve kanuni belgeleriyle 
komioyonda bulunmaları. (8735) 18717 

Gazyağı alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. d&.D: 

1 - Muayyen gilnde talibi zuhur etmt
yen 10 ton gazya_fı pazarlık suretiyle aabD 
alınacaktır. Muhammen bedeli 2340 Ura 
olup katı teminat mikdarı 351 liradır. Pa,.. 
zarlıtı 24.12.940 salı günü ııaat 11 de ha,.. 
va eatuı alma komJayon.unda yapılacak. 

tır. İdari ve ten.ot ıartnameai her gün öğ
leden ıonra komtayonda görülebilir. İstek-
11lerln muayyen gün ve eaa.tte katı temınat 
YI kanuni belgelerlyle birıtkte komisyon
da bulunmaları. (8736) 18718 

Hastane inşaatı 
M. M. V. Hava Sa. AI. Ko. dan : 
1 - Muayyen günde talibi zuhur etmi • 

yen müteahhit nam ve hesabına bir hava 
haıtahaneıi inşaatının geri kalan noksan 
kısmı tamamlatt1rılmak üzere pazarlıkla 

ihaleye konulmu1tur. Muhammen bedeli 
413,082 lira 6 kunl§ (dört yilz on Uç bin 
aekaen iki lira altı kuruş olup ilk: teminat 
mik.darı 202H liradır. Pazariı~ı z.4/12/940 
aslı rünil saat 10 da bava satm alma lr:o ~ 
misyonunda yapılacaktır. İdari ve fennt 
prtname, keşif ve dlter teferruatı 20 lira 
6G ıkunıt mukabilinde her eün Hileden eon· 
rı komiıyondan alına.bilir. İhaleye l'irecek. 

zarlıl:ı 23/12/040 pazartesi ıüntl ıaat 10 da 
hava ntın alına komiayonunda 71p1Jacık
trr. Penn! ve idari tartnameı&i her ıün Hi
leden IK>nra komisyonda ıörUleıbilir. 11 -
teklilerin muayyen (Ün ve ıaatte kati te -
minat ve kanuni belgeleriyle birJikte ko • 
miıyonda bulunmaları. 1871g 

Yüz havlusu alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan t 

1 - 2500 adet yüz havlusu pazarH:kla 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1750 
lira olup katf teminat miktarı Z6Z lira 50 
kuruştur. Pazarhtı 23/12/940 pazarteei 
günü aıat 11 de hava ıatm alma lcomiayo.. 
nunda yapılıcaldrr. İdart ıartname eveaf 
ve numunesi her rUn ötleden wonrı ko • 
misyonda cöııiilebilir. İsteklilerin muay • 
yen gün ve ıaatte kat! teminat ve kanun! 
belgeleriyle komisyonda bulunmaları, 

(8740) 18721 

BANKALAR 

Toplantı 
Türkiye lş Bankası A. Ş. Men 

murları Ölüm Vukuwıda Yardım 
Birliğinden : 

Birlik umumi heyetinin ruzname
sinde yazılı nizamnamesinin 10. uncu 
maddesinin (A ve B) bentleriyle 13. 
üncü maddesinin değiştirilmesi için 
28. 12. 940 cumartesi günü saat onbir· 
de Ankara'da Türkiye İş Bankası bi
nası dahilindeki dairei mahsusasında 
toplanacağı lliln olunur. 5038 

Zayt - Ankara belediyesinden aldığım 
729 No. lu huswıt otomobilime alt plaka· 
yı zayt ettım. Yentalnl çıkaracağımdan 

hükmü olmadığını Jlln ederim. 
Yilnlı .Ankara Mensucat Fabrikası ~u-

hasebeclsl All&ddln Baydar. G033 
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; Dr. Rifat inan i 
= = DOÔUM VE KADIN 3 

HASTALIKLARI -
: MÜTEHASSISI = 

Her ıün ıaat 3 den 15 ya kadar Sa - : 
: 1tı1.npazartndaki muayenehanesinde 3 
: haıta lr.abul eder. 4961 : = = .,11111111111111111111111111111111111111,. 

MAHKEMELER 

Ankara Blrlnc1 Sulh Hukuk Hi\k!m!I. 
ttnden: 

İsmetpq& mahaJiesl Uzun.yol TUmen 
ıokak No. 14 te Konya ovaaı ıulama ida,,. 
rest eakl memuru muh81Jlb1 Halile: 

Ankara detterdarhtı vekllf avukat El
van Ha.dl taratın.dan aleyhinize açılan 67 
lira 90 kunıt alacak da.vıunnın yapılmak· 
ta olan dunııma aıruında e.dreıinizJn 
meçhulJyetfne binaen tebıts&t yapılama· 
dığındao. ll&.ııen tebıtgat lcruına karar 
vertlmlı ve bu defa da sene UJ1ulün 141 Jn
ct maddeıl muctblnce HA.nen Ye 20 gün 

müddetle l'lY&P kararı gönderUmeelne ka
rar verllmtı v• duruıııma da 18.1.9•1 per
ıembe ıaat 10 a bırakılmıı oldufunda.D. 
mezkO.r ~de mahkemede bizzat hazll' 
bulunmadıfımz veya bir vekil sHnderm .. 
diğlnJz takdirde mahkemenize gıyaben b&
kılacag,. teblll makamına ka.Jm olmak U.. 
zere HA.n olunur, 0032 

Kayıp aranıyor 
Fotogratı mevzu 

2• yqında Nazmiye 
Alev ısmlndekl k&. -

dın bir hatta eveı 

Cebeci'de BalkehriE 
bağlarındaki evinden 
ak§&m Ustü rahatsız 

bulunduğu yatağın -
dan kalkarak cıkmıı 

ve o gtlndenberi kay ... ' 
bolmll§tur. Her nerede oldu.tunu bilenle. 
rln lnsanıyet n&mına ıehrlrnlzdeki herhan
gi pollı merkezine veya qa.ğıdakl ad.re" 
malt\mat vermesi rica olunur. 

Anka.r-a Cebeci Balkehrlz bağlannda 

202 No. lu evde Ramazan Kurıunıu 503' 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında SUS Sinemasında SOMER Sinemasında 
Buailn Bu .-ece 

Zincirleme Aşk 
Oynıyan!ar: 

ELVİRE POPESCO 

ANDRE LEFAUR 

iki aaatlllt ııoıo n •tlence 

caynalı olaıı -1ırls 1ııomodl 

Bu rec. ıı d4 

Dı.yanı!maz derocedo ~l~
lU ve eilenceli 

AKASYA PALAS 
Oynıyanlar 

HAZIM. VASFİ. CARiDE 
Gündüz : 

Madenler şeytanı 
Ucwı ma.tlno ı Manuella 

Bugtln bu seco 

2 film birden 

1 - Kanlı pusu 
aaş Rolde : Kennit Maynard 

2- Fedai kaptan 
B&f Rolde : Tom Keeno 

Bu rece 21 de 

Artist ve Modelleri 
Oyn1yanlar : Jack Benny Gail 

Patrick • İda Lupino 

Gündüz 

1 - Me(hul kurşun 
2 - Yumruk(U şarkısı 
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1. KANUN 
1 9 4 o -

ULUS Baaım..a 
Çankın Caddesi, Ankara 

Telgraf: ~Ankara 

TELEFON 
Baıımuharrirlilı: 

- .... - - : - .. - ·~""'T __ - - ---

Yüzüncü doğum yılı münıı.ııebetiyle 

" Namık Kemôl ,, 
Bu eııerle Namık Kem&l'i kendisine en 

yakın bir kimaenln kalemi ile tanıya.cak-

~KURUŞ 

Yazı lıılerl Mü.düııil 
Müessese Müdürü 
Yan hlerl 
İdare 

1371 
1061 
1144 
1062 
1064 ADiMi% ... -. · AN -~DIMl%C>IR. 

ınnız. :S048 

Tasarruf ve Yerli Mallar 
..... 

haftasının son günü 

Hukuk f akü ilesinde 
bir tören yapddı 

. ., ... ·- ~ ·r ~~, .. ... .., . .,, ...... ~, ,• .. ·' ·-l•ı·~-- .. .,t....,.~, .. , .... . 
' . ' -· ...... ~'" . 

Gl. Kazım Özalp gençliğe 
çok güzel bir hitabede bulundu 

Yurdun her tarafında büyük alaka ve tezahürlere sahne olan on birinci 
tasarruf ve yerli malı haftasının son günü münasebetiyle dün Ankara Hu -
kuk Fakültesinde büyük bir tören yapıldı. 

Asıl mühim 
· 1 Bayraklarla donatılan fakülte bina-

sında yapılan bu törende Ulusal Eko-

olan şey 

nedir? 
Falih Rıfkı ATAY 

Dün gazetelerimizde çıkan bir 
D. N. B. telgrafı, Arnavutluk ve 
Libya bozgunlarından hayli ağrr 
bir buhran geçirdiğine ~üphe olmı· 
yan İtalyan halkı mağneviyatını te
aelli etmekte idi: her iki taraftaki 
muvaf f akiyetler yunanlılar ve ingi· 
lizler tarafından mübalega edilmit
tir; ricatler ve küçük toprak kayıp· 
ları harbin neticesi fü,tüne tesir 
etmez; İtalyan ordusu, mü§külatı 
ka.r§ılıyac.aktır, ilh ... 

Bu vefa.karlığa hiç bir şey dene
mez. Afrika darbelerinden bir ga· 
ye de, f~izm rejimini bizzat İtalya 
içinde itibardan düşürmek olduğu· 
na göre, böyle bir faciayı önle
mek için, ricat ve bozgunla.rm ehe· 
nıiyeti ne ka.dar küçültül&e yerin
dedir. Hatta bu zaferlerin, strate
ji bakımından, halya'nm lehine 
olduğu iddia edllmiş olmasına bile 
hak verebiliriz. 

Bununla beraıber, daha evel, So· 
mali kayıbınm büyiik bir ehemiye· 
ti olmadığını İngilizler faşist gaze· 
lelerine bir türlü anlatmağa muvaf
fak olmamı§lardı. Hatta, yabancı 
gazeteler, Somali İçin zafer des
tanları yazmamakla itham olun· 
muşla.rdı. Halk, fqi.st muharrirleri 
tarafından her hadiseye lüzumun• 
dan fazla ehemiyet vermeğe maat· 
teessüf alı§tınlmt§hr. Tee&Süf edi
lecek diğer fena bir tesadüf de Yu· 
nanistan harbine, bu küçük mem· 
leketin birkaç günde istila edilmek 
vadi ile bqlanılmıf, ve Sidj-Barra· 
ni'ye kıt ortalarmda Süven'e va<r
mak içfo gelinmiı olduğu ilin edil· 
mittir. Şimdi yunan ordularını Av· 
lunya ka.pıla.rında gören İtalyan· 
lar, çoktan kendi ordularının Se
lanik'e inmiş olacağmı ve Libya 
htihki.mlannı zapteden İngilizlerin 
de ya.km zamanda Afrika toprak
larından ve Akdenİiz aularından u
zakla§mıf olacağmı zannediyorlar
dı. Eğer tecavüz harbine yunanhlu 
t~ebbüs etmiş olsaydı, veya, Afri. 
ka'da İtalyanlar müdafaada olup 
da taarruz İngilizler tarafından ya. 
prlmı§ bulunsaydı, halka bir bekle
me mühleti kabul ettirilmek imkan
•ız olmazdı. 

İtalyanlar için Libya'nın ve Ar· 
navutluğun bir tarafında müdafaa· 
ya geçmiş olmanın bir muva.ffaki -
yet te§kil edeceğine İtalyan halkı· 
nı inandırmak pek güç olsa gerek
tir. Çünkü bu müdafaa, Adalarde· 
nizi ve Akdeniz fetihleri rüyasına 
veda etmek, İngilizlerin bu kış Af
rika'da.n çıkarılamryacağı kanaati
ni vermek, yani, İtalyan halkını 
uzun bir yıpratma harbinin fa· 
cialarma tahammül etll'eğe da· 
vet etmek demektir. Akdeniz· 
de serbestlemek ve Afrika'da mu· 
vaffak olmak, İngiliz İmparator
luğunun mağlubiyeti için kafi ol· 
mıyabilirdi: fakat İtalyan mukave
met ve tahammülü için hemen he
men asgari şartlar bunlardı. Faşist 
muharrirler, bu hakikati vatandaş
lanna pek iyi izah etmişlerdi. 

İtalyan parolası, kısa bir harp, 
(Sonu 6 ıncı 'aylada) 
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Falih Rıfkı Atay, birkaç gün için 
cenup vilôyetlerinde bir dolafmı
ya gitmittir. Gittiğj yerlerden bi-
2e •eya..hat "'!~ktupları göndere· 
cektir. 
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l nomi ve Artırma Kurumu Başkanı ve 
Balıkesir Mebusu General Kazım Ö • 
zalp, Hukuk Fakliltesi dekanı ve pro
fesörleri, talebeler hazır bulunuyor • 
tardı. 

Merasime saat 15 te Hukuk Fakül
tesi Dekanı B. Baha Kantar'ın yerli 
malı kullanma ve tasarrufun ehemiye
tini i:ebarüz ettiren kısa bir hitabesi 
ile başlandı. 

Bundan sonra son sınıftan bir tale-
(Sonu 6 ınct sayfada) 

Amerika Cümhurreiai 8. Ruzvelt 

Birleşik Amerika 

. ' lngiltere ye 
• 

arı yet harp 

malzemesi 
verecek 

Ruzvelf İngilfere'ye yardım 
i~in iyi bir formül buldu 

RUZVELT DiYOR Ki : 

'' Komşuda yangın var 

yardım edeceğiz !,, 
Vaşington, 18 ı.a. - Reisicümhur B. 

Ruzvelt, harp malzemesinin eğreti olarak 
İngiltere'ye verilmesi planının anahatla · 
rını gazetecilere anlatmıştr: 

Reisicümhurun izahatına naı:aran, İn • 
giltere'ye yardım temin etmekle beraber 
Amerika'nın da mıidafaasını kuvetlendi 
recek olan bu plan yeni parlamentoya 3 
kanunusanide tevdi olunacaktır .. 

Amerika, İng[ltere'nin ilerde yapaca• 
ğı siparişlerı kabul edecek ve malzemenin 
imali bittiği zaman da bunları İngiltere'ye 
eğreti verecektir. Harpten sonra İngilte
re bu malzemeyi, iyi bir halde ise iade ede
cek aksi takdirde yerine yenisini verecek· 
tir. 

Bu planın Amerika'yı harbe daha ku . 
vetle sürükliyecek mahiyette olup olma -
drğı sualine, Reisicümhur kati olarak 
"Hayır" cevabını vermiştir. 

B. Ruzvelt, İngiltere'nin esaslı malzeme
yi tedarik etmesi için Amerika tarafından 
her şeyin yapılmakta otduaunu ve yeni 
planın da bunu başka bir tarzda genişlet
mekten ibaret bulunduğunu söylemiştir. 

Reisicüınhur, kanuni bakımdan halA 
(Sonu S. inci sayfada) 

Tasarruf ve Yerli Mallar haftasında 
tt 4 t t w ... ..... . . . .. tıl4Nt t t e ,., 

B. Sırrı Day'm radyodaki 
çok değerli konuşması 

Bir ~ill~inin, bir iKinin de bir asker gibi 
kendi sahasmda ihmal götürmez kudsal vaıileleri Yardır 

Hukuk Fakülteainde yapdan törende bulunanlar 
h~ 

I Fransa'da GARP ÇÖLÜNDE! . 
• 

vazıyet 

karışıyor 

laval'in tahliyesini 
almanlar lemin etmiı 

Almanların Laval'e 
bir hükümet kurdurması 

muhtemel görülüyor 

Afrika'da Weygand'm ıelliği 
alhnda yeni bir teıekkül 

kurulmasından bahsediliyor 
Londra, 18 a.a. - Reuter ajansının 

siyasi muhabiri yazıyor: 
Vichy buhranı he~:iz halledilmişe 

benzemiyor. Öyle anlaşılıyor ki Al
manya'nın tazyıkı ile B. Laval tek
rar serbest bırakılmıştır. Herhalde 
eski vazifesine iatle olunmamıstn . 
Mamafi fransız hi.aı:mıetini ?at•fı. ı:e 
temsil etmesi de muhtemeldir. 

Alman büyük elçisi Abetz ile ma
( Sonu 5. ine; sayfada) 

Bardia etrafında 

ıok ıiddelli 

muharebeler oluyor 

İtalyanlar Derne'ye 
doğru çekiliyorlar 

Afrika harbine dair (Ok 
dikkate değer yeni laf silal 

Kahire; 18. a.ı. - Dün akpm buraya 
gelen son haberlere göre, Bardia etrafında 
çok şiddetli muharebeler cereyan etmelı: -
tedir. 

Neşredilen resmt tebliğe &'Öre İtalyan -
lar Derne istikametinde ıeri çekilmekte -
diri er. 

İngiliz motörlü ileri kolları, çölde ken• 
dilerine bir yol açtıktan sonra, Bardia 11. 
manr etrafındaki müdafaa tertibatına lı:arır 
§iddetli bir hücuma kalkmıılardır. İn&'ilill 

piyadesinin ileri kuvetleri, motörlü cüzU
tamlan takip etmektedir. İaşe kamyonları, 
dümdar kıtalarma kadar gelmektedir. 

Huduttaki müsait, Si.di • Ömer ve Xefer

<1en kalelı1rine karşı yapılan hücumda ıürp.I 
riz taktifi kullarulmıı; ve bu baskına da • 

(Sonu J . üncü sayfada) 

C. H. P. Umumi idare Heyeti 
az.cuından Trabzon Mebusu 

B. SırnDay 
- S&ip tara.tından -

İlalya'ya 50.000 
alman askeri 

mi gönderildi 1 
Londra, 18 a.a. - Afi ajansı 

bildiriyor: Şimdiden Italya'ya 
50.000 alman ukeri gönderildi
ğine dair Belgnt'tan alınan ha· 
herler henfu: teyit edilmemiıtir. 

Bu haberin doirufuiu hak
kında burada ıüphe edilmekte
dir. 

Arnavrıtl:ık1ta!-.ı Avlotıya limanı un Jngiliz tayyareleri tarafından bombardım.ın edilmeden evelki 
ve bombardımandan 1Jonraki hali 

[ Yukarıdaki resimde Avlunya limanındaki doklan ~ağıdakt resimde iııe, bombardıman eıına.sında blr dokun nuıl hazap 
olduğunu görüyorsunuz. Bu totoğra.tlar, dört gün evelki Avlunya bombardımanı esnasında alınmııtır. l 

Sırr1 Day hepimize 
düıen vazif elerl 

belağalle izah etti 
C. H. P. umum idare heyeti lzasmdaa 

Trabzon Meibusu B. Sırn Day, on biriA
cl Tasarruf ve Yerlimalı haftası münase -
betiyle dün aqam radyoda şu dehrli ve 
giizel konu~yı yapmıştır: 

"- Aziz kardeşlerim; 
Hep biliriz lı:i; bir milletin iktısadi is

tikllli, ıiyas! iıtiklllinin zaruri bir icabı
dır. Bu sebeple; Cümhuriyet Halk Partisi 
programmda, iktrtadt kudretimizi arttın. 

cı bir çolı: esa.slar tesbit edilmiıtir. Ve 
peyderpey; bunların tahakkukuna çalışıl • 
maktadır. 

Bu meyanda; Parti programmın altın.
er maddeıindekl, "normal ııermıyenln ye • 
sine men.bu, millt aty ve tasarruftur. • 

(Sozm 6 ıııcı nylada) 

C. H. P. Umumi 
İdare Heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partiai Umu. 

mi İdare Heyeti; dün mutat haf
talık toplanbsmı y~pmq, Partiyi 
alakadar eden mevzular üzerinde 
müzakerelerde bulunmUflur. 

Kara ve şiddetli 
... .., "" soguga ragmen 

Yunanlılar 

ilerliyorlar 
Bazı yerlerde süngil 
harbi ile İtalyanlar 

mevzilerinden ataldı 
Atina; 18. a.L - Resm! Yunan sö.zc«ıtl, 

dün akıam. askeri vaziyet hakkında aıatı
daki beyanatta bulunmuştur : 

" Yunanhlar, İtalyanlara karşı yeni mu
vaffakiyetler elde etmişlerdir. İtalyanlar, 

Sldvoviç'in timal ve eimaltıarld tepele • 
rinden ıtrlmıo ve büyük kayıpları düçar .. 
dilmiıtir. İtalyanlar timdi, Tepedelen'e 
dotru ecri çekilmektedirler. 

Ayasarında'nın takriben 25 kilometre ıl· 
malinde bulunan Palermo limanı bu
cün Yunan topçusunun ateş menziline cit• 
miıtir. 

Skivoviç'in prkmda, ıiddetli itılyan mv. 
kavemetine ve süngü hücumu ile çok ıid
detli kar fırtrnalarma rağmen Yunan• 
hlar, birçok &iindenberi lrazındılı:la • 
nndan çok büyük muvaffakiyetler ıl

de etmiılerdir. Yunanlılar, burada etrafı 
mitralyöz yuvaları ile dolu toPÇu mev,..... 

(Sonu J üncü sayfada) 

Devlet sermayesiyle kurulmus 
iktisadi ıesekküller 

umumi heyeti 
Devlet ııc.rmayesiyle kurulmuı olan lktı

ead! teoekküllerle bunlara bağlı müeeııese
lerin 1939 yılı heaaplannı B~veklll.n ri
yaseti altında tetkik edecek olan Bllyük 

Millet Meclisi Adliye, BUtçe, Divanı Mu· 
ha.sebat, İktısat, Maliye ve Ziraa.t encU· 
menlerinin Reis, Reis vekili, mazbata mu· 
harriri ve kAtiplertyle bu encUmenlerden 
ayrıca seçilen be§er lzAdan ve İktıaat, Ti
caret ve Ziraat Vekilleriyle Divanı Muha
sebat ve Murakabe heyeti Reislerin.den ve 
bu te§ekkUllerl.n ve sermayesi en az blr 
milyon· lira olan MUU bankaların İdare 
Mecll11i Relı ve umum mUdUrlerindeıı mU
rekkep umumi heyet bugün saat 10 da BU.. 
yük Millet Mecliıi Ktlttlpaneıılnde topla
nacaktır. 

Umumt Heyet Ruznamesi : 
SUmerba.nkla. buna baflı mUeııseselerta 

1939 yılı bll!nço ve kAr ve zarar be".Plan. 
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Harp ekonomisi B. M. Meclisinde 
• 

lfalya iklrsadında harbin tesirleri dünkü müzakereler 
Sadreddin ENVER BUyUk MUlet Mecllsi dlln Refet canı-

tez'in baakanlığında toplanmııtır. 
İktıs.adi ablukanın İtalya üzerin- J alominyomun iptidai maddesi olan Celsenin açılma.aını takiben, ruzname-

deki tesiri - Almanya ile ölçülmi- boksittir. İtalya, bilhassa civa istih- nın ilk maddesini teııkU eden askerı tayi
yec:ek kadar - fazladır. Almanya, ı salinde - İspanya clahiU harbinden nat ve yem kanununa ek kanunun birinci 
her şeyden .. evel bol kömüre. s.ahiptir. s~n~a - dünya birinciliğini almış, maddesinin tetsl~ine alt mazbata mUza
V:~k~.a bugu~ Almanya dahıhnde de k~kilr~e de beynelmilel piyasalarda kere edllmlı ve müzakere mezuunu t91kll 
komur darlıgı vardır. Fakat bu yok- Bırleşık Amerika'dan sonra gelmek- eden mesele üzerinde Dlanı Muhasebat 
sı.illuk harp nakliyatı ve deniz men- teıdir. Relııinln dinlenmesine karar erilmlıtır. 
fezlerinin kapanması yüzlinden de - İtalya mensucat aanayiinin ihtiya· GUmrUk muhafaza memurlan teektlAt 
mir ve nehi.r yoll~rın~n meşbuğ ?ir cı için mühim miktarda pamuk, yün, ve memurin kanun lAylhaaı ile Nafıa ve
bale gelmesınden ılerı gelmektedır. ve saire ithal etmek mecburiyetinde- kAletlne batlı Derince traverı fabrtka.aının 
Harp de~am ettikçe de bu sıkıntıyı dir. 1937 senesinde bu cins iptidai Devlet Demiryolları işletme idaresine dev
çekecektır. maddeler için döviz olarak harice rlne ait kanun IAylhaaı, ikinci müzakere-

Sonra, Almanya'nın Hanuvre civa- tediye ettiği meblağ ithalatının % lerı yap1larak kabul olunmuıtur. 
rınc"laki petrol mağdenlerinin bu se- 15 ine tekabül etmektedir. İtalya bu !Sundan sonra jandarma erat kanunun 
neki verimi 800.000 ton tahmin edil- mesele üzerinde ehemiyetle durmak- bazı maddelerinin değlgtlrllmesi ve yeni· 
mektedir. Buna Galiçya kuyularının ta, dahilde koyun neslini ıslah e- den bazı hUkUnıler llA.vesine, asker! izin 
istihsalatı ile Romanya'dan Tuna yo- derken, iklimi müsait olan Habeşis- kanunun birinci maddeııine bir fıkra UAve· 
l~ ile i~al ett~ği petrol d~ iUive cdi- tan'da da geniş mikyasta pamuk eki- elne aft kanun Uıylhalarının birinci mllza· 
lırse mıktar bır buçuk mılyon tonu mini ele almış bulunmaktadır. Bu su- kı:rclcrlnı yapmış, bına ve arazı vergısi 
aşabilir. Ayrıca da Almanya taş ve retle Habeşistanın vakın bir atide bı.iküınıerıne tevfıkan vergiden istisna e
Linyit kömürü kaynaklarınd'ln isti- "120.000" ton tutan lta ya'nın pamuk dilrnış olan hükmi şuhıalara. ait mukataalı 
afde ederek inşa ettiği terkibi petrol ithaliitını temin ettikt'! 'l b-ı~ka mü- gayri menkullerın kıymetlendirilmesi hak
f~brikalarınıl\ istihsal§.tı da göz ö- him miktarda ihracat da yapacağı kında.ki kanun layihasının da ilk iki mad· 
nunde tutulursa muharrik kuvet tc- ümit olunamktadır. desin! mllzakere ve tnsv:p eylem111 ve di
~ininde çektiği müşkülat İtalya'ya Yalnız, bugün de İtalvan'ın mensu- ğcı: madılelı:rinln Evkaf umum müdürünün 
nısbeten çok az olduğu kabul edile- cat sanayiine iptid:ı\ m-ı11'! tedariki 1 huzuru ile mUznk~r~slnı: karar verıımıııtır. 
bilir. Şöyle umumi bir tahmin yap- için harice verdiği döviz b"isbütün Büyük .Mlllı t Meclisi, dtlnkU ruznaıne
mak icabederse Almanya'nın harp es- kaybolmuş bir servet değildir. Cün· sıml!! ın~vcut bulunnıı TUrkıye · Almanya 
nasındaki petrol açığı % 50-60 kadar- kü, İtalya mensucat san'lyii yarısı ' r sındJ tıc....ri mlin-ıscbctlcre mlltcdnlr 
dır, denebilir. dahilde istihlak edilmekte ise de hıısası anıavmıya bağlı (B. ıı ıist·~sıuı.Jc 

ltalya'nın vaziyetine gelince: Ar- diğer yarısı da mi-:nul e•pıa olank ısıın truııılhi yapılmıı.aına, Türkiye - Frnıı· 
navutluk menbaları da elden gittik- hariç pazarlara sevX:edi1-t " ·.:,<len sa tıc:ıret, kontenjan ve tediye anlaşmala
ten sonra anavatanın petrol istihsa- mukabil kıymeti tekrar m , .,.,. .. •:ete rıyle merbutları hU:.ümlcrinln tenıdid:ne 
latı ihtiyacın "% l"ini kar~ıhyamı- girmektedir. ve tııveç·e st p:ırlş edilmiş müteharrik le· 
yacak kadar azdır. Buna mukabil Al- Şimdi, vaziyeti şöylece hul • a an- vazınun Tilrkiye'ye ithalleri müddetinin 
manya gibi ellerinde zengin kömür dırabiliriz: İtalya, son senele~de sa- temdldtne /\it olııo knnun l~ylh:ılarınıo da 
mağdenleri de mevcut değildir. ltal- nayii geniş mikvasta inkiıpf eden, alAkadar vekıll .rın huzurlar!yle mllzıık ~re
ya'nın 1939 senesinde petrol sarfiya- hızlanan memleketlerden biridir. Fa- sini tensıp eylem!ş ve cuma gUnil toplan· 
tı "3.642.000" tondur, aynı senede it- kat iptidai maddelerinin çoğu ve hem rn:ık ilzcrc içtlmı:.a son vcrmlrıtlr. 

SPOR 
Beşinci 
koşusu 

Atatürk 
programı 

Beşind Atatürk koşusunu tertip etmek 

Namık Kemal'in 
yüzüncü 

ölüm yıldönümü 

Yılbaşı 
• 

pıyangosu 

Bu seneki piyan~o 

büyük rağbet görüyor üzere halkevi ıpor komitesi ile birlikte Bilyilk vatan ııalrl Namık Kemal'ln do
toplanmış olan Beden Terbiye1i öğretmen- ğumunun yüzilncll yıldönümilnll kutlamak 
!erinden müteşekkil komite bu kosun~n için radyoda cumartesi akıamı bir konug
ceçen yıllar.da tertip edilen kotular c~bi ma ve in.şat sa.ati tertip edilmiştir. Ankara Milli Piyango idaresinin tertip et
mükemmel bir ıekilde yapılmasını temin Hnlkevl de Namık Kemal'! anmak için bir tiği yıllıaşı piyangvsu, bu sene halk 
makudiyle kararlar almıı ve koounun gece hazırlamıştır. tarafından büyük bir alaka ile kar
programını tesbit etmistir. Ankara Halkevlndeki törenin programı t•lanmıştır. Bunun bir se::n:lıi, hem 

A. _ Koşuya yüksek okullarla lise ve ııudur: t>üyük ıkramiyelerin hem orta bü-
meslek okulları talebeleriyle Gazi Terbi- l - Namık Kemal hakkında bir konuş- yüklükte ikramiyelerin çok olması, 
ye enstitüsü Beden terbiyesi kız talebe _ ma Maarif vekA.letl mllsteıarı İhsan Sun- aynı zamanda bilet fiyat arının ge
leri, kulüp mensupları ve hiç bir t~ekkü- gu. çen seneye nazaran yuzJe dolis.an u
te mensup olmıyan sporcular girebilecek _ 2 - Namık Kemal'den şiirler. Hcr~clye cuzlatılmasıdır. Filhakika bu sen~ 
!erdir. Ayrıca Türkkuşu talebeleri de ken- vekıUetl umumı kAtlbl Numan Menemen- 10 lira ile bir ta.n bilet, b!Ş lira ile 
dileri için ayrılmı~ bir me&afe üzerinden eloğlu. 1 bir yarım bilet al.nak kabıldir. Hal
koşac:aklardır. 3 - Namık Kemal için şiir. Behçet Ke- lıuki Milli ı>iyango idares.nden öne• 

B. - Koşuyu idare edecek olan hakem- mnl Ç:ığlar. tam bilet fiyatları 100 lira idi. Ve an-
ler şunlardır: 4 - Namık Kemal hakkında söylenen- cak bunun ondabir parçaları piyasaya 

1 - Baş hakem ıpor komitesi reisi Na- ler Hamza Özbek. çılkarılıyordu. Bu itibarla, ta.-n bilet 
mık R. Katoğlu, 5 - Namık Kemal'den şiirler ve "Vatan almanın imkanı yoktu. Bir bilet sa-

2 - Mektepler çıkış hakemi: Hasan ö- Slllstre,, den bir parça: Üniversiteli ve hibı eğer kazanırsa, bJyı.ik ikramiye· 
rengi!, Halkevıı gençler. nin ancak onda birini elde ediyordu. 

3 - Kulupler çıkıı hakemi: Namık R. f Halbuki şimdi yüzde doksan ucuz 
Katoğlu, atanl•tıl'da Namık Kemal gi.inii bir fiyatla alınan bir ta:n ı.ıiletle ik-

4 - Bitiriş yeri baş hakemi: Cevdet İstanbul, 18 (Telefonla) _ Namık ramiyeyi tam olarak kazanmak müm-
Ar5un. .. . . Kemal toplantısı cumartesi günü üni - kür.dür. 

- Turkkuşu talebelerı çıkış hakemı : versite konferans salonunda yapıla _ Milli Piyango idare.-:;i, bununla da 
İlyas Sınai. 1 , t T 1 k .. k iktifa etmiyerek 10 bilett~n ibaret 

6 - Gurup çıkış yeri kom"serleri: ~a ~. ır. op antıyı re tor açaca ' pro- taın ve yarım bilet karnelerini piya-
A. - Kızlar için: Zehra Alagöz, 1 ~sor, doçent .~e talebelerden b~zıları ::.aya !ıkarmıştır. Bu karneler müşte-
B. - Liseler için: Saim Şahin. amık Kemal ın hayatı, eserlerı ve e- rek bılet alan arkadaşlar ve aileler 
C. - Yüksek okullar: Faik Göl:ay, Cc- debi yattaki mevkii hakkında konuşa - için güzel bir kolaylıktır. 

mal Alpman, caklar ve sonra İnkılap müzesinde Haber aldığımıza gfüe, bu aent 
D. - Türkkuşu talebeleri: İlyas Sınai Nıımık Kemal'in eserlerinden mürek- yılbaşı piyangosu İ&tanbul'da çekile· 
7 - Bitiş yeri hakemleri. ya.ı:ıcı ve kep olarak hazırlanan sergi açılacak _ cek, ve kazanan numaralar radyo ile 

krono:netrecilcr. Gazi Terbiye enıtıtusu tır. de neşrolunacaktır. Bu radyo neşri-
talebeleri tarafından yapılacaktır. yatı yılbaşını evlerinde geçiren;er 

8 - Koşular tı:l:ip hakemleri: Hasan Ö- için büyilık bir eğlence ola:::aıktır. 

rencil. Zehra Alagöz, Saim Şahin, Faik Gö o•• !ff"ı ı•d,lre komutanı Yılbaşı piyangosunun büyük iknı -
kay, Cemal Alpman Mahmut, Naili Mo- • .., miyesi olan 100.000 lira, tam 19~0 y•-
ran ve Gazi Terbiye Enstitüsü talebele - lını 19·H yılına bağlıya11 g::.:e y:ı.:ısı 

hal ettiği miktar ise "2.626.000" ton- de mühimleri haricten gelmektedir. 
dur. Eğer verilen bu istatistiki ma- İktıs'ld\ abluka dolayısiyle hariç ile 
lUmat doğru ise, İngiltere abluka ne- mi: ,.betin kat'ı hammadtlelerin 
zareti, İtalya'yı harpte bitaraf kal - gelmemesini intaç edeceğinden 
dığı müddet zarfında bile stokundan - bilhassa harbin de pek mu'"ıtaç ol
sarfetmek mecburiyetinde bırakmı§. duğu - endüstrisinin vaziyetini çok. 
tır. Petrol ithalatının "% 88"i bugün ama pek çok müşkülleştirir. 

X T k
·
1
- E Adi" r: ·· rir.den bir grup J d saat 24 te çekilecoktir. İki yılı b.ri-eş ı atı sasıye - ıye ncu- · an arma genel komutanı ve örfi 

. .. . .. 9 - Koıulara aşağıda gosterilen yer - birine bağlıyan an, bu seneki en t>ü-

Çağn 

kapalı olan deniz yollarından nakle· 
dildiğine nazaran İtalya'da bu mayi 
mahrukun tedarik imkansızlığı anla
şılır. 

İtalya'nın kömür ithal vaziyeti de 
daha müsait safha arzetmemektedir. 
Harp başlangıcının ilk üç ayında ha
riçten getirebildiği kömür 3.250.000 
ton iôi. Bu miktar 1938 senesi aynı 
müddetine nisbeten "% 10" daha az
dır. Demek oluyor ki muharebenin 
bidayctiooeki tereddütlü devreden 
istifade ederek petrol gibi kömür 
&toku yapamamıştır. 

Kömür istihsalatına gelince: Mu
ıolini 1941 senesinde dahili istihtıa
latı "7,5" milyon tona iblağ etmek 
üzere hedef tayin ederek emir ver
mişti. Hakikaten de lstricn ve Sar
dunya mağdenleri devlet emrine geç
tikten sonra istihsalat geniş mikyas
ta artmıştır. 1934 senesinde 300.000 
ton raddesinde olan ta_ş kömürü istih
salatı 1938 de "1,5" milyon, 1939 se
nesinde de 1.930.000 tonu bulmuştur. 
İtalya'da linyit kömürlerinin, rutu -
beti ve külü çok, kalorisi de az oldu-

Kaymakam ve me~tupruf ar 
arasmda nakil ve la\ ini er 

Antalya mektupçusu BB. Cemil Sar 
gut Korkuteli kaymakamlığına. Ma -
navgat kaymakamı Halit Gökkaya 
Gördes kaymakamlığına, Kaş kayma -
kamı Osman Tekin İmroz kaymakam
lığına, mahalli idareler umum müdür
lüğü şeflerinden Sabit Kocabeyoğlu 

Kaş kaymakamlığına, Başvekalet hu
susi kalemi memurlarından Raşit E
rensoy Manavgat kaymakamlığına ta
yin edilmişlerdir. 

Tele fon işleri reis mua vinl' ği 
İstanbul P.T.T. fabrikası · müdürü 

B. Nahit İpekoğlu terfian P.T.T. tele
fon işleri reis muavinliğine tayin o -
lunmuştur. 

menlerınden murekkep muhtelıt encu ıe~" b 1 k t b" d'l idare komutanı General Ali Rıza Ar- ··k 1.hl" · h" .. .. • ı •"en aş anaca es ıt e ı en saat ve sı· yu ta ı ının sa ıp olduğu bi ':: t n~-
mı=n 20 /xıı/ cuma gunu umumı heyet -a tal:ip olunacaktır. tunkal şeh,.imizde daha bir müddet ka- manasını tesbit edecektir. 
içtimaından sonra toplanacaktır. 1 A. - Kız talebeler: Halkevinden saat lacaktır. General bu müddet içinde Yılbaşı piyangosunda bu sena 

X Dahiliye Encümeni 20/xıı/ 19l0 14.20. jandarma umum komutanlığına ait iş- 11.300 numaraya 3.030.950 lira ikra-
cuma günü saat 10 da toplanacaktır. 1 · B. - .~.ü~.k~.uş~ talebeleri: İsmet Paşa lerle meşgul olacaktır. mi ye dağıtılacaktır. Plana göre bir 

X Arzuhal Encümeni bugün saat .uı enstıtusu onilnden saat 14.25. ---- tane 100.000 liralık büyük ikramiye-
14.30 da toplanacaktır. , ~· - Lisel.e~. v~ meslek okulları talebe- den başka, bir tane 50 bin. bir tane 

X Milli Müdafaa Encümeni bugün erı: Ordu~vı onünden saat 14.30. L b k 40 bin, 1 tane 30 bin, 2 tane 20 bin, 10 
D. - Yuksek okul talebeleri: Kızılay CI ı•r ayıp tane 10 bin liralık ikramiye vardır. saat 14.30 da toplanacaktır. . onünden saat 14.40. Bundan küçük ikramiyelere de bu 

C. H. P. kongreleri 
Aldığımız haberler Dörtyol, Tarsus ve 

Kayseri merkez kazaları CUmburlyet Halk 
Partisi kongrelerinin toplandığını ve ruz. 
namelerinde mevcut muhtel!! mevzular ü-
zerinde muhitlerini ala.kadar eden verimli 
kararlar alındığını bildirmekte idt. 

1 

Belediyelerin imar faaliyetleri 
teshil ediliyor 

E. - Büyük Atatürk koşuııu: Dikmen- sene bilhassa kuvet verilmiştir. Me-
deki yerinden saat 14.20. sela 5 bin liralık ikramiyo 50 tane, 

10 - Bütün koşular Başvekalet binası Afyon mebusu Cemal 3 bin liralık ikramiye 50 tane, 2 bin 
kapısı önünde bitecektir. liralık ikramiye 100 tanedir. Ayrıca 

11 - Koşucular daima aaıi yolu takiben 500 tane bin liralık, 1000 tane 500 li-
koşacaklardır. Akçın vefat etti raıık, 2000 tane yüz liralık, ve 5000 

12 - Büyük koıu.da aynı zamanda takım tane 50 liralık ikramiye vardır. 
birinciliği de aranacaktır. TeessUrle haber aldığımıza göre, Afyon Bu sene büyük ikraaniyeler çok ol-
Takımlar dörder kişiden ibarettir. Ve Karahlsar mebusu B. Cemal Akçın dün duğu için teselli milkafatlarının ade-

evelce tespit edllmlyecektlr. vefat etmiştir. di 20.584 tanedir. Bu teselli mükafa-
13 - Diter ıeh\ı- sporcuları müstesna Merhum 1893 de Afyon Karahlsar'da tının esası şudur: Eğer bir biletin 

bu ınU.abal<alara .l...2kara'dan gireceklerin do~uı ve hu•u•l lahalliul yaphkt.&n 11<>0- rakamları büyük ikraıniyeJe.ri ka.za-
20. 12. 1940 günü akeamına kadar isimle- ra, ziraat ve ticaretle meıgul olmuıtu. nan biletin bütün rakamlarının aynı 
rlni Halkevine müracaatla yazdırmaları Afyon Karahlear'da elektrik mUeaııoeest olur da yalnız bir rakamı değişik o-

11
J 

ve aynı gün kendilerine verilecek numara- mUdllrü iken evelkl intihap devresinde c. tursa, 0 bilet teselli mükafatı kaza-
ları almaları lA.zımdır. H. P. namzedi olarak mebua aeçllmtıti. nacaktır. Bu yıl büyük ikramiyeler 

14 - 27. 12. 940 cuma günü mUs:ıbaka- Genç yaşında ölllmll memleket için bir fazla olduğu için teselli mükifatları-
lara lştlrAk edecek olan sporcularla ha- ziya# teşkil eden merhumun cenazesi bu- nın miktarı da arttırılmıştır. En bü
kemler saat 12,30 da Halkevlnde buluna- gUn öğle namazını müteakip Hacıbayram- yük teselli mlikafatı 4 bin liradır. 

ğundan, cinsen fena olmasına rağ- ,,.. ................................................ .., 
men 193Sl istihsali 1.050.000 ton ol- f 
muş, 1940 aencsindc 2,5 milyon tonu 
bulacağı hesaplanmaktadır. Fakat 

Dahiliye Vekaleti belediyelerin i -
mar faaliyetlerini tesbite karar ver -
miştir. Bu cümleden olarak vekalet 
vilayetlerin merkez ve mülhakat be
lediyelerinin 1940 mali yılına ait bilt
çe, varidat ve masraf yckOnlariylc ıu, 
elektrik, harta vesaire gibi belediye
lerin imar programlarına göre umumi 
vaziyetlerini irae edecek malftmatı is
temiştir. 

caklardır. dan kaldırılarak Cebeciye defnedilecektir. Diğer teselli mükafatları hakkında-
ı:s - Müsabakaları müteakip bütun at- .Merhumun kederli ailesine ve arkadaş- ki izahatı da Milli Piyango idaresi-

ne de olsa, Musolini'nin verıdiği di
rektiften daha çok uzaktadırlar. 

Esasen yapılan gayret, İtalya'nın 
tamamen ihtiyacını kaqılamaktan 
ziyade, senelik kömür ithalatını "10-
12" milyon ton arasında tutabilmek
ten ibarettir. Eğer bu gibi muzaaf 
tedbir alınmamış olsaydı, ltalya'nın 
senelik kömür ithalatı "20" milyon 
tonu çok aşabilirdi. Bu yüzden de 
kömür, petrol yerine vasi ölçüde BU 

kuvetinden istifade edilmektedir. 
Bugün ltalya'da "15" milyar kilovat 
saat olan umumi elektrik istihsalinin 
"% 97"si su kuvetinden temin olun
maktadır. Ve müteaddit hidroelek
trik santralleri inşa halindedir. Ya
pılan tahminlere göre, "1942-43" se
nelerinde umumi elektrik istihsali 
"22" milyar kilovat saati bulacak, 
"17.000" kilometre uzunluğunda olan 
hükümet şimendiferlerinin "5.000" 
kilometresi elektrik kuveti ile işle· 
tilecektir. Bu miktarın "9.000" kilo
metreye çıkarılması umumi elektrik
lenme programı icabıdır, ki bu suret
le senede "2,5" milyon ton kömür 
tasarruf edileceği ümit edilmektedir. 
Şunu da ilave edelim, ki İtalya'da 

kömür yoksu1lui!u - petrol ihtiyac1 
karşısında - iptidai maddesi kömür 
olan terkibi petrol fabrikaları inşa
sına mani olamamıştır. tık terkibi 
petrol fabrikası 1938 senesi yazında 
Bari'de kuruldu. İkincisi de aynı se
nenin teşrin ayında Livorno'da çalış
mağa başladı. Bunların her biri se
nevi 120.000 ton terkibi petrol istih
sal kabiliyetindedir. '100.000 ton pet
rol verebilecek üçüncü fabrika da in
şa edilmekte idi. 

İtalya, halen kömür ihtiyacını Al
manya'dan ve kara yolu ile temin et
mekte ve bu iş için İtalya demiryol
lar idaresi de "6.000" vagon tahsis 
etmiştir. 

ltalya'nın, kömür ve petrolden 
gayri, ön safta gelen mağden yoksul
luğu bakır, nikel, kalay, volfram. 
grafit. fosfat, kromdur. 

İtalya çinko ihtiyacını tamamen. 
kurşunun (0111 70) ini, demirin de 
(% 50) sini d:ıhilden karşılıyabilir . 
Sardunya'da az miktarda antimuan. 
Toskana'da da manganez istihsal e
dilmektedir. 

ltalya'nın i1'r.,.~ edebild;~i mağden 
cevherleri civa, kükürt, kısmen de 

K11ılay Ankara Merkezinin 
letıer ve kulUp mensupları Halkevlnde top- larına ba.şsağıları dileriz. nin neşerttiği 20 sayfalık güzel bir 
!anacaklardır. MükA.tatlar bu toplantıda büroşürde bulmak kabildir. Ayrıca 
verilecektir. şurasını da kaydedelim ki, bu broşür 

16 - Mllsabakalar hakkında konuımak gayet güzel bir surette hazırlanmıı, 
iatlyenlerln Halkevi spor komitesi reisliği- Beden Terbiyesi Genel içiooe yılbaşı piyangosuna ait bütün 

1941 

takvim ve masa bloklar1 
Geliri Ankara mekteplerin-

de okuyan yokaul talebelere 
ııcak yemek venneğe ta.haia e
dilen Kızılay Ankara merkezi
nin 1941 yılı takvimleriyle ma
sa bloktan hazırlanarak sab
fa çıkarılmıftır. Takvimler aa
natkarnnız lhab Hulus.i'nin 
Kızılay vazifelerini canlandı
ran güzel bir tabloaiyle tezyin 
edilmittir. 

iyi bir tekilde hazırlanmıı 
olan bu takvimler 1 lira muka
bili Akba, Haıet ve Halil Na· 

Mevludüşerif 

Bozkurt Un fabrika.aı sahiplerinden mer
hum Manastırlı İbrahim Pellster'ln ru
hu için 20. 12. 940 cuma namazını mütea
kip Yenicamlde rnevlUdü ıerif okunaca
ğından arzu eden zevatın teırlflerl rica o-
lunur. M:SO 

Mevlut 
tadır. Hayınever halkımızın Geçenlerde vefat eden Devlet ŞQraaı A.zA.-
bu takvimlerden birer tane a- sından İhaıın Pehlivanlının oflu Burhan 

1 

ci Kütüpanelerinde satılmak-

larak evlerini süslemelerini Pehlfvanlı'nın tA.zizl ruhu için yarın cuma 
tavsiye ederiz. namazını rnllteaklp Hacıbayram camilnde 

\...._,, ... ,, .................... , ................ , ................ ,"" ... " ... "' ... .--. .... _.,,~ rncvlQd okunacaktır. 
Mev!Qtta arzu eden herkeı bulunabilir. 

ne mllracaatı IA.zımdır. 

Koyak sporu başlıyor 
Halkevl Spor Komitesinden : 
Kayak ve kıı sporları hareketlerinin 

hazırlanmı:ı olan programı dahilinde ytiril
tWmesini temin makaadiyle 20. 12. 1940 
cuma gUnü saat 18 de evimizde bir toplan
tı yapılacaktır. 

Bu toplantıya eskJdenberi kıı sporları 

ile meıgul olanlarla yeniden bqlamak is
Uyen bUtUn Bayan ve Bayların gelmeleri 
rica olunur. 

Hava Kurumuna yardım 
Saltı - Franko müessesesinin An

kara ııubesi, Hava Kurumuna 1000 li
ra teberru etmi1 ve müesseseye ku
rumca bir te1ekkür mektubu gönde
rilmiştir. 

Direktörü Erzurum' a gitti 
Beden terbiyesi genel direktörü Gene

ral Cemil Taner beraberinde genel sekre
ter B. Cemal Gökdağ bulunduğu halde bu
gtinkü trenle Erzurum'a hareket etmekte
dir. 

Genel direktör Er7.urum'da bu ay bqı 
açılan şark bölgeleri kayak kursunun faa
liyetini tetkik edecektir. 

İnhisarlar te~kilat ve memurin 
kanun projesi 

Büyük Millet Meclisi Bütçe eneli -
meni Gümrük ve İnhisarlar Vekili B. 
Raif Karadeniz'in huzuriyle dün top
lanmış, İnhisarlar umum müdürlüğü • 
nün teşkilat ve memurin kanun pro • 
jesini müzakere etmiştir. 

malllmat canlı resimler ve yazılarla 
canlandırılmıştır. 

İhrau mürakabeye tabi 
maddeler hakkında 

yapılacak muameleler 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti. 

muhtelif nizamnamelerle ihracı mil -

rakabe altına alınan fındık, yumurta. 

palamut, çekirdeksiz kuru üzüm, tif • 

tik, yapağı hakkında yapılacak mua • 

melelere dair gtimrliklere yeni direk

tifler vermiştir. Bu direktifler ile ve

kalet nizamnameler hükümlerinin har

fi yen tatbiki ihracatçılara 20 gün mild
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll llllllllllll lllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll lllllllll lllll lllllllllll lll lllllll l llll lllll il llll lll detle verilen kontrol vesikalariyle 

(öle, kuma ve rüzgara dair! "l!~N I~ 11 iL ~ R tup yazı~ g.~ndere?. bi:_ arkad~~ım ~muhtelif partiler halinde ih~acat ya· 
~ şunları soyluyor: Bogazda lufer ı pılmasına meydan verilmemesini ve 

Bir tarafı ""Öllere dayanan cep - / / avlama mevsimi geçiyor gibidir; fa. ı ··dd t" b.t k t 1 'k 1 h x 1 mu e ı ı en on ro vesı a arı mu -
heleri kendi gözümüzle görmü~ ol- kat lstanbul gazetelerinde bir balık t · t h. b. 1 "h 
duğumuz irin "İmdi, batı rölündeki evıya ı eşyanın ıç ır suret e ı ra-s ~ S' eti modasıdır, gidiyor. Nereden an- · 
müharebeleri hayalimizde canlan - nize benzetmek yanlış mı olur? A· yen yerleri aşarak şehirler ve kale_ /adın? diyeceksin. Nasıl anlamam cına izin verılmemesini bildirmiştir. 
dırmakta güçlük çekmiyoruz. Renk- caba bu denize benzeyiş, ingiliz ku- /er zaptediyor/ar / 
leri, rüzg~rları, kum fırtınaları; ak- vetlerine buralarda zaferi daha mı • • • 
şamları, sabahları ufukları boyayan kolaylaştırıyor ? Bir kur• / 
doyulmaz renkleri • işte tabiatın o- Sonra kum, türkçemizde bolluğu, 
ralara bağışladığı biricik güzellik sayı çokluğunu ifade eder. Bu ba-
de bundan ibarettir! • ile gözümü • kımdan, Libya'dakJ İtalyan ordusu 
zün önüne gelen çöle bu yeni mu - sayıca İngilizlere üstün olduğu· için 
harebede hayalimiz yalnız 800 tank "kum gibi" idi. Fakat tankları, mo· 
ile bir kaç yüz bin, asker ilive ede- törlD kuvetleri ve süratli kararı da 
cek; o kadar: Sidi - Barrani'den rüzglra, fırtınaya benzetebiliriz. O 
So/lum'a, Kapuzzo'ya doğru ilerli- halde Afrika muharebelerini ~öyle 
yen daha da ilerliyecek olan İngiliz de ifade edebiliriz : 
ordusu işte budur. Libya çöllerinde kum gibi ita! -

Fakat ne yapalım ki,- bizim hayal yan askerleri rüzgir gibi gelen in-
gözümüzün görebildiği bu orduyu. giliz lcuvet/eri önünde 5avrulmakta· 
ilk taarruza giriştiği zaman Sidi - rfır. 

Barrani'deki ita/yan kumandan/an Eskiden bir çok yerler zapteden 
sahici gözlerle görememi!jlerdir. udu/ar için "geçtikleri yerde ot bit-

Kumlu çöller biraz da deniz gibi- mez /., denilirdi. Mısır'dan Trab-

lstanbul'daki EminönO Halkevi, 
türkçe dersleri vermek üzere iki 
kurs açmıı olduğunu ilin edip du· 
ruyor. 

Eminönü Halkevinin Blbıali cad
desinde olduğunu bilirsiniz ve bi -
zim gazeteci arkadaşların da son za
manlarda imli, ifade, te!Afluz v.s. 
bakımından külliyetlice yanlışlar 
yapageldikleri malDmunuz olsa ge· 
tektir. 

Acaba Eminönü Halkevindeki 
türkçı: kursları kimler için açılmış
tır ? 

••• 
dir. Rüzgar vurunca dalgalanan te· lus'a doğru yürüyen İngilizler, bu Balık eti modcuı ! 
pecikleri, Okyımos dalgaları gibi bir tasviri de altüst ettiler. 
yandan bir yana göçen bir engin de- Öyle değil mi ya? Onlar, ot bitmi· lstanbul'dan bana kısa bir mek -

dostum; bir gazete dündenberi, 
"çerkes kızları" isimli bir tefrika -
ya başladı. Bir gazete de bir müd
dettir, "Torik Necmi" imzasiyle 
makaleler neşrediyor. 

••• 
Gazete = Gzt ! 

Yeni harfleri kabulümOzden sonra 
yerden tasarruf da hatırımıza gelmiş 
olacak ki her gün yeni yeni kelime
leri harflerle kısaltıyoruz. 

Bir arkadaşımızın "Birleşik,, keli
mesini Brl. yaptığından, galiba, da
ha önceleri bahsetmiştik. 

Evelki gün bir lstanbul gazetesi 
de "gazete,, kelimesini Gzt. şeklin
de kısaltmıştı. 

Tasarruf haftasında fena bir şey 
değili 

T.1. 

lıtanbul' da et fiyatları 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Beledi
ye iktisat müdürlüğünün hazırladığı 

rapor üzerine fiyat mürakabe komis -
yonu yarın et fiyatlarını tesbit ede -
cektir. lktısat müdürlüğü raporunda, 
fiyat tezayüdünde biraz gayri tabiilik 
mevcut olduğunu bildirmektedir. 

Çocuklara BAYRAM hediyesi 

Bağdat'ta hayırsever yurttaşları
mızdan Bayan Melek Yazıcıoğlu Ke
çiören Çocuk Yuvasındaki y.avrulara 
bayramlık alınmak üzere Bağdat el
çiliği vasıtasiyle kurumumuza on li
ra göndermiştir. Yurt yavrularına il
gi ve muhabbetlerini uzak illerde de 
düşünen duygulu Bayan Melek Ya -
zıcıoğlu'na Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi Çocuk Yuvasındaki 
yavruların sevgi ve sevinçlerini bil
dirmeyi bir vazife bilir. 



INGILTERE'YE KARŞI j GARP ÇÖLÜNDE .. 
büyük ölçüde 

bir istila 
hareketi mi ? 
-

Almanların bir milyon 
asker feda edebilecekleri 
ihtimalinden bahsedlllyor 

Vaşincton; 18. a.a. - (Ro;yter) : 
bi malt\mat alan mahfiller, Avrupa'da:ı 

Vaıinston'a ıelen mahrem haberlere ıöre, 
ltalya'nın tamamen inhidamından evel 
Hltler'in lnıriltere'ye kartı büyük mikyaa
ta bir iıtili hareketi yapması ihtimalleri • 
nin mevcut olduiwıu söylemektedir. Bu 
ıuretle, tıayle bir Hrıüzette bir milyon 
kiıi feda edeceiini birçok defalar tekrar 
etmiı olan Hitler, aöıünü yerine ıetirmiı 

olacaktır. 

Vaıinıton mahfillerinde aöylendiiine 
ıöre, ııoa samanlarda Amerika'nın mühim
mat ve tayyare imalitını çoialtma11 lllau· 
muna mütedair yasılar, bu mahrem rapor
ların derplı eyledikleri ihtimallerden mil • 
tevelli ttir. 

Ekleriyetle iyi maUlmat almakta olan 
haftalık (Foreiın Correapondance) ıaae

tesi bu mahrem raporlar hakkında puslan 
79amaktadır : 

" İqiltere'ye kartı vaai mikyasta bir ia
till hareketi yapılmaıı ihtimalleri, alman· 
larm ltal7&'7& yardım etmekteııae tKSyle 
muaıaam bir hareketi tercih etmeleri fik
rine mllatenit bulunmaktadır. Bu harekette 
fraıwa doııaıımaıının da heaaba katılmıı 
olman miimldiııdiir. Maamafih, Vaıinı • 
ton'da 111 cib8'_ de hatırlatılmaktadır ki da· 
ha birkaç ıiln evel maretal Petain. Vic:h7· 
de bir bitaraf diplomata, franaız donanma· 
aının almulann kontrolü altım ıirmesine 
hiçbir umaD ruı olmı79caiını beyaıı et

mltür. • 

lngiltere her ihtimale lıarfı Nu.r 
Londra, 18 a.a. - Selihiyettar bir 

menbaa atfen netı'edilen bir makalede 
lngiJb orduıunun bugünkü vaziyeti 
g8zden geçirilmekte ve mezkQr ordu· 
nun bu harpte kad darbeyi indirebil
mem için icap eden huıuılar tetkik e· 
dilmektedir. Bugün inglliz ordusunun 
ıiWı altındaki mevcudu iki milyonu 
bulmaktadır. Buna bir milyona baliğ 
olan anavatan muhafız kıtalarını ili -
ve etmek lbımdır. Kendisini bekliyen 
...Ueler brpuada. bu ordu çok bü· 
yilk bir kuvet addedilemez. Büyük ta
arnıza aeçmek zamam &elince daha 
bttyilk bir orduya lhtlyag buıl ola • 
caktır. Fakat bu ordunun muvaffakl· 
yeti, mevcudun çokluğundan ziya
de Jrallteaine dayanacaktır. 

Halen yib binlerce uker sahillerin 
mubafuuına memur edilmittir. Di • 
fer binlercesi de tayyare dafl batar • 
yalannda çalıpnaktadır. 

Hava meydanlan, müıtahkem meT • 

kiler, nehir :mın11plan ve plijJar dik
katte ve bir metot dahilinde muhafaza 
eJilmek lbımdır. 

tıtila tepbbilaU için bir mevalm 1o

nu mevzuu bahiı değildir. Binaena • 
leyh uıl müdafaa kuvetlerinden bq -
ka bir çok müteharrik kıtalar topra -
tımıza ayak bumıya muvaffak olabi
lecek mbtevlileri ezmek için her da • 
kika hazır bulunmaktadır. 

Genit bir talim, iate ve münakale 
ıiıteml binlerce kitinin istihdamını 
sarurt kılmaktadır. 

Harbin kuaıulmua muusam py • 
retler .adını iıtibam etmekte olduiu 
gibi büyük ayiata da aebebiyet ve • 
recektir. 

Ordu kati bir rol oynayacak ve Av
rupanın lıtill edilmiı memleketlerini 
"urtaracaktır. Orta prkta büyük bir 
lnglliz ve imparatorluk kuveti lngillz 
imparatorluğunun bel kemiğini müda
faa etmekte ve mihverin diler lzaıı
nı tehdit eylemektedir. 

Orta prk, deniz qın mükellefiyet· 
lerimbln yalnız bir kımıını tqkil 
etmektedir. Bütün dünyada yayılmıt 
olan denb ve hava üılerimizin müda
fauı için ordudan bir çok kuvetler 
tefrik edilmittir. Bu meyanda, timal 
donmrı denizindeki lzlandanın mü • 
dafaaıı mesuHyeti, harbin baıtangı • 
cındanberl Brltanyaya terettf:,., etmit 
bulunuyor. 

Londr1., 18 a.a. - İngiliz Mesai Ne
zareti biliir:yor : 

MilH çahpna kanunu mucibince 36 
y.qında olanlarla 31 kinunuevelde 20 
,qını bitirenler 11 ve 18 kinunuuni 
tarihlerinde ıaker yazılacaklardır. 

! Uoyd George'un lllıYı nazın 

olması muhtemel göriillyor 
Loadra: lL a.L - Ro;yter aja11111111ı par• 

llmento muharririne ıöre, Vaıialtoa bl
,Uk elçUiline tayin edilmek iiaere ismi ı• 
çen mahdut birkaç kiıt aruuıda ba•ı u
zın B. Arcbibald Sinclair de nrdır. 

B. Lo7d Geoııe'wı de kabinede B. Sine· 
lair'ia ,.erine hava neuretine ıetirilmnl 
Uatimalindm bllaaol1UUDaktadır. 

Bardla etrafında 

ıok ıiddetll 

muharebeler oluyor 
(Bqı 1. IJJCi ••7'adaJ 

yaaam17aıı bu kaleler, dtlııkll teblilde bil· 
dirildili ıribi dll1111flttllr. 

ltalyan uirlm Hintli.tan'a 
nalrledilece/cler 

Yeni • Delhi; 18. a.a. - Garp Çölilncle 
alman ital7&11 eairlerinden 20 bini için Hin 
dlıtan'cla üsera kamplan hazırlanmakta • 
dır. Bu esirler pek yakında Hindiıtaıı'a ıe

leceklerdlr. 

Harekat aiiratle inkifal ediyor 
Londra, 18 LL - RoJter'in askeri mu • 

ha.biri ıeneral Gouatı yazıyor : 
Lib7a'dıkl vasiyet o derece ıüratle in

kltaf ediyor ki hldiıelerl takibetmek çok 
ıllç olmaktadır. Vavell'in tebllflerlndeki 
mutedil ton, ltalyan lnhizamının ebemiye
ti hakkında tam bir fl1rlr vermek için an
cak kıtı kıtına Widlr. İtalyanlar, muha
rebelerin Bardia etrafında vukua ıelmek
te olduiwıu kabul etmektedirler. Bunun 
mlnuı, incilis kıtalannın. Capuuo ve 
Sollum'dakl italyan dlimdarlannın arka • 
undan ltalyan cenahını bir kere daha çe -
vlrmiı bulundulı:lan •e italyan ricat hat
tının eier tamamiyle keıllmemiı lae, teb
dit edilmekte olduiudur. Eter lnsilialer 
Bardia'yı alırlarsa • ki bu her dakika için 
muhtemeldir • italyanlarm 30 kilometre 
yol üaerindekl iate ve nakliye vaziyeti ta
mamiyle llmitaiz bir hale ıirecek ve bil • 
tiln bu iaıe ve nakliye Yaaıtalarr zaptolu
nacaJı:tır. Bu ıuretle İngilizler eline düıen 
muuzam ltalyan malzemesi bir kat daha 
fulalaıacaktır. 

Vavell'in v .. iqiliz kabineainln bugün 
kartıeında bulundukları diva, büyük H • 

ferden ne ıuretle en iyi bir tarzda iıtifa
de olunacaiı meselesidir. 

Libya'daki italyan ordunnwı tama • 
miyle mabi• ve bütün bu müstemlekeyi it
pl edebilir miyi:ı? Bu ıuale, bllliinkü ma
Hbnata iıtinaden cevap vermek mümkün 
delildir. Yalnız her ıey mümkündür dene
bilir. 

Graziani, ileri hareketlmlal durdurmı
ya çalıımak ve yahut bizi Mııır hududuna 
doiru ıeri atabilmek için yeni bir ordu 
toplıyabilir mi T Grazianl, çok büyük mik
tarda iııaan ka,betmiıtir. Yalnız Orasia • 
nl'ain kayıplan bu kadar delildir. Çok da
ba mühim olarak, preetlJ ile maneviyatı 
da ka)"l>etmiıtlr. Lib7a'dakl bittin ltal • 
yan ordusunun itimadı ortadan kalkmıttır 
ve anıazsam iate maddeleri n harp leva
znm lrayıplan, Graılanl'ııüı ıerl kalan or· 
daaa berinde çolr ciddi eairler 7ıpacalr • 
tır. Çünkü bu ihtiyatların yerini doldur • 
mak kabil deiildir. Zira, İngilizlerin deniz 
............ _ ......... - .... &le inl
bımu lı•:n1ıtfr. 

Bwıdaıı batka filonun Tr-1>lu.'a kadar 
1800 kilometrelik aaılıil yolunu bombardı • 
man ederek verebileceti çok büyilk yar • 
dım, iate bakımından Vavell'e büyük bit 
üıtünlllk temin etmektedir. ÇilnkU kafile 
halinde HJ'l'edeıı vapurlar ilerledikçe eli· 
mile ıeçen her limana ıelebilecektir. 

Grazlani'nin vaziyetinin akıine olarak 
lqillder, 1'almz bir telr 701la iktifa et • 
mek mecburiyetinde kalmıyacaklardrr. 
Sollum, pek muhtemel olarak bucin, de • 
nlzden iaıe UPllııll tetkll etmektedir. Bu 
iııe flılll, yırın belki Bardia, bir kaç lfln 
sonra belki de Tobruk olacptır. 

Siva'dan Tobruk istikametinde ıima • 
le doiru hareket önilmllzdekl incillz ha • 
rekltı tberinde, 1'u limanın alınmHI ile 
kati bir tealr len edebilecektir. 

Nihayet, itılyanlarnı maneviyat boz • 
pnlup, iaıe yobusluiu bizim kendlmi
sin iqe sUçltlklerimls, ialyanlann mulıa
rebeye yeniden baılamak niyetini ıöıter • 
dikleri takdirde ltalyanlan mall6p et • 
memlzl temin için cephe civarında daima 
lbumu kadar aıker bulwıdarmak bere 
cepheye yeni kıtalar aevkoluıımaaı •e b • 
talarımıaa lüzwnlu istirahat verllmeıl ci
bi diier bası unsurlar daha mevcuttur. Bil· 
tUn bu unıurlar bittabi, Vavell'in kararla
n üaerlnde esirini ıöatereceJrtir. Fakat 
ıaa tlbıbe J01aır ki Y&ziyet umumiyetle 
çok l&)'anı memııuni7et ve Solr mUaaittlr. 

Devam edecek olan italyu bozsmı1111uıı 
ıiyasl tesirleri, blltlln Aa1a'da, Japonya • 
da, Çin'de, Hlndiatan'da, arap dUayaaında, 
bUtiin Afrikada, bütfin Avrupada ve bat • 
tl bizut Alm&D7a'da çok bllyük olacaktır, 
Bu ıiyaıl olduiu kadar Hkerl bir mahi • 
yet ıöıteren mllıtakbel a\rateJl berinde 
tesir yapacak ve Hitler'in karwılqtıiı me
aeleleri çok daha ıtls bir hale sokacaktır. 

Sollum naıl alındı ? 
Kahire, 11 a.L - Mıur • Trabluaprp 

hucludundaıı Royter muhabiri bildiriyor : 
Solbuıı'da, inıili.Jı piyade mntleri budn 
Trabluaıarp hududu üzerine büyük bir 
tazyik hareketi yaprnaia hazırlanmakta • 
dır. Aynı kuvetler son siinlerde Sollum'a 
karıı yaptıiımı• taarruzun nillal aafhnı
na da iıtirlk etmiıtir. Bir hafta evel Sol
lum tehdit edlldiil zaman Sidi • Barrani· 
den ıelen bir insiliz :uriılı fırkan o kadar 
ıiiratle yetiımlıtir ki ıeneral Amicıo'ııaıı 
kumanda11 ıltmdaki italyan Catamaro fır. 
kası biitUn mevcudu ile ihata edilmlıtir. 
Askerin çoiu eair ahnmıı n fırkanın b• 
men hemen blltiln malzemeai 101 kenarla
rında bırakılmııtır. Bir kraım inıiliz tank
ları Sollıım üzerine inerken Sahilden ıe
len diier bir 1nıım taııklar da bir 79macı 
tırmanarak Sollum müdafileri iiserlne I& • 

ianak halinde mermi yaidırmıılardır. Bu 
esnada iqiliz hava kUYetleri fasılasız bom
bardımanlanııa devam ediyorlardı. Tank • 
lanmıırdan basılan çamura uplanmı1A 
da bu bal, taamU harekltımızı ciddi bir 
ıekteye uiratmamııtır. 

lnsilis tanldan Trablucarp dabilinde 
huduttan 45 kilometre kadar l5erde ve 

Bardla'mn ortasında bulwıaıı sahil mmta· 
kaıım iual lçia harekete ıeçmiılerdir. 
Bu eanada bir piyade llvamıs ileri hare • 
kete geçmiı ve Sollıım'a cepheden hücwn 
etmiyerek ıelıirden hiç kimsenin çıkma • 
muını temin edecek ıekilde hareket em -
rini aldıtı lçia dlltmanı olduiu yerde tu
tacak bir nzlyet almııtır. Pazar silnü Sol
lum'un apiı mahallelerinin müdafileri, 
tehlikeli vaziyetlerinden endişeye diiferek 
bir sırtın üzerine çıkmıılar ve ıehrin ba 
luanunı yııkarı kıımına bailıyan yolu ber
hava etmiılerdir. lnciliz piyadeei bu ıın
tan açılan yaylım atqine raimen Sollıım'a 
doiru ileri yiirüfÜlline devam etmiı ve pa
urteai sabahı, pek az zayiat vererek, ıeb
rin aeaiı mahallelerini zaptetmiılerdir. 
A7DI ıriin öileden sonra makllr ıırtta 

mevzi almıt bulunan İtalyanlar muharebe 
meydanını terketmiılerdir. 

Bq-Bq'da, Sollum'dan ıelecek yeni 
esirler için bazı tedbirler alınmıı ve ha • 
zırlıklar ya.pılmııtır. Şimdiye kadar Bug
Bul'a 12 binden fazla esir ıetlrilmlıtir. 

Hintli aakerlmn yararlıiı 
Delhi, 18 a.a. - Bucün Delhi'de netre

dllen bir reeml teblii, batı çölünde cere
Y&ll eden muharebelerde hintli kıtaat ta • 
rafından mühim bir rol oynandıiı ve htl • 
cuma ıevkedllen ilk kıtalar arasında Hin • 
diıtan'ın her tarafından ıelen askerler hır 
lunduiunu bil'Clirmektedir. Bu kıtaat ara -
11nda ialimlar, Sildıs'ler, Mahrattu'lar, 
Gartıvalia'ler, Madra11inler, Radjpoutea
ler ve ıair bir çok din ve mezheplere sa • 
lik olanlar bulunmaktadır. 

Mühim bir ileri hareketi yapılacaiını 

bildiren emir alınınca dü11Dana hücum et • 
mek üzere hintli kıtaat gece ilerlemiye 
baılamııtır. Şafakla beraber hintli ve in
ıiliz kıtaatı, tankların ve topçunun müza
haretiyle yıldırraı ıürati ile ilerlemiıler 
•e ilk siinii italyanların kuvetli bir suret
te tahkim edilmiı müıtahkem mevkilerini 
zaptetmiılerdir. 

A7Dı siln ve müteakip ıünler hintli ku
vetler liç mliıtahlrem mevkii daba zaptet
miıler ve baıka muharebelere de ietirlk 
etmiılerdlr. Harbe siren hint kıtaatının 
yilklek maneviyatı ve cesareti ve bir pike 
bava hücumu esnasında ıöaterdikleri ıll
kibıet ve uimklrlık bir çok müşahitler 

tarafından takdirle kaydedilmiştir. 
Şiddetli kum fırtınalarına ve ıofuk ha

•alara raimen mühim roller ifa eden h!nt
li kıtaat tabammlll kabiliyetlerini de ıös
tenııiılerdir. 

ltalyanlGT, müvazeneyİ temin 
i~in ellerinde halunan bütün 

tayyGTelm Libya'ya gönderdile-r 
Londra; 18. a.L - Afrika'daki iqillz 

uferlerlnln yal1111 incili• mubayyeleainde 
mevcot bulunduiwıu iddia edea alman pro
pacandaııaa cevap veren Ro7ter'in diplo • 
matiJı: muhabiri diyor ki : 

" Doktor Göbbela, iJı&lilizlerin, Afrika • 
dald uferlerini, ıeniı bir mik:ruta alman 
u.Ollerlni kOP1'e ve illlb edenle kullamna
lanna med7un bulımduklan keyfiyetinde 
kendiai lı;in bir teeelll noktuı bulabilirdL 
FUhaJı:Jka, Sldi • Barraııi'de lnıllamlaıı talıi
tik, Polonya'da ve Meua.ı iizeriade o kadar 
büyük ma.vaffakbetlerlt lmllamlan tak • 
tJktfr : tanareler ft tanklarla aflrpris ha
linde yapılan ve çok ıeyyil bir piyade ta
rafından iıtiımar edilen ıiddetli bir bil -
cum. Bu uıdl, Sollum'da oldup kadar Ca
puzzo'da da muvaffakiyetlerle tetevv11ç et
mlı ve bllen de Bardla'yı tcılıdit eylemek
te bulunmQftur. 

• Fabt ıeneral Vavell'icı harekatı ile 
&imanların harekitı araaında bürüJı: bir 
fark mevcuttu ve bu. bizim dealslere de 
hlldm bulunmamnıdır. A)"Dl zamanda tam 

bir haYa faiklyetine de malik bulwıuldu • 
landan •e Sollum'ua almmaıı ile lenm -
mm deni:lden nakli lmklnı hasıl olduimı· 
dan, ıeaeral Vavell'ia ayni ue6lle muvaf
fak olmaması 1111lacak birtey tqkil eder
dL 

.. ltalyanlaruı, muvazeneyi yeniden ta.la 
isiD ellerinde mevcut blitün tayyareleri 
Lib)'a'ya ıönderdikleri söylenmektedir. 
Fakat İtalyanlar, u11arelerine benzin bu· 
labilmekte cüçliüderle brwıla .. caklardır. 
Bundan baıka, italyanlar, en yakın üılerl
nl de ka,t>etmiılerdir. 

" Bizzat alman ve İtalyan tekziplerinin 
.. cldeti, Roma ve Berlin'in, denizler öte
ılnde, yani Lib)ra'da, Habetitaao'da, Ama· 
vutluk'ta ve 12 adada bulunan bütün italyan 
lejycnlan hakkmda ciddi endiıeler duy • 
makta olduiu hiHini teyit etmektedir. 

Muu ba,oekili, p/ı ordu/an 6af 
lnrmanJanına bir ziya/et verdi 
Kahire; 18. a.a. - Bewvetdl HU.eyin 

Sırrı paea, incili:ı Ortaıark orduları bıı 
kumandanı ıeneral Vavell ile Ortaıark 

haYa kuvetleri baı kumandanı maretal 
Lonsmer terefine bir ötıe yemeli •er • 
mlıtlr. 

Völki.cher Beobachter gazete.i, 
timali Alrika'dalıi muhGTebeler 

hdlnnda ne diyor ? 
Berlin; 18, a.L - (D. N. B.) aJanıı bil· 

diriyor : 
VölkilCber Beobacbter pzeteal, ıimall 

Afrika'dalri ukerl hldiaeler halılwlda laci· 
Ha propapndumın titirilmiı haberlerinin 
aksine olarak ital7an baılllllllll Hkinetinl 
•e realiıt hattı haretketini tebartla ettri7or 
•e diYor ki : 

" lta179, bir d11nn knparatorlutwıa kar· 
ıı mllcadelenln mlitlriilltmı tamamen müd
rik olarak harbe ıirmlı bulwımaktadır. Mıı 
Yaffaklyetsblikler İtılyı'nm kati hattı ha· 
reketi llserfn"e hiçbir tnir icra etmlyecek
tlr. KuYetll Ye saferlerinden emin millet
iv, . ıYakkat teaadifl muvaffaklyeuls • 
ilklerden, aııcak pyretlerinl bir Irat daha 
fulalaıtırmak için blllbare aemer,ıerini 
•erecek dersler alırlar. " 

Völkiacbv Beobacbter, ltal79'D111 Habe
tiıtan'da •e !ıpanya'da da busilnkllne mll
tabib muvafrakiyetıizli.k devreleri ıes;ir • 
mfı oldutwlu ka)'detmekte fakat bu dev-

Kara ve şiddetli 
soğuğa rağmen 

Yunanlılar 

ilerliyorlar 
(Baıı ı. incı saylada) 

lerindea mürekkep daimi mühim mlldafu 
hatlarından İ!ieri ıirmiılerdir. Bu ınıntaka
da bir mikdar esir almmııtır. Keirler ara
a11ıda bir de au~y vardır. 

Fena bavaya raimen Ymıanlılar, blltlln 
cephede dU1111anla temaa halindedir. 

Yunan tebliği 

Atina, 18 a.a. - Dün akşam neıre
dllen 52 numaralı reeml tebliğ : 

Tazyikimiz altında düşman zayiat 
vererek Klisura'ya doğru çekilmittir. 
Kliıura'da yangınlar çıktılı görül • 
müıtür. 

Cephenin uir kıaımlarmda harekata 
muvaffakiyetle devam edilmektedir. 
"ldığımız esirler arasında bir yarbay 
vardır. Büyük miktarda malzeme iğti· 
nam ettik. 

Yunani.tan' a hava hücumu 
olmaJı 

Atina, 18 La. - Emniyeti Umumiye 
Nezaretinin dün akıam neırettiği teb
liğ: Memleket dahilinde bugün aakin 
geçmittir. 

/ngiliz tayyarelerinin laaliyelİ 

Atina, 18 a.a. - İngiliz hava kuvet
leri tarafından neıredilen resmi teb • 
liğ: Şiddetli kar fırtınasına ra&men 
dün bombardıman tayyarelerimiz A -
yaaaranda ile Avlunya arasındaki sa
hil yolunda dütmanın motörlü nakliye 
kollarına hücum etmiıtir. 

Hava prtları dolayısiyle bombardı • 
man neticesi tam olarak müphede e • 
dilememiıse de atılan bombalardan bir 
çoğunun aahil yolu üzerinde ve nakli
ye vasıtalan civarında patladığı gö • 
rülmüıtür. Nakliye vasıtaları aynca 
mitralyöz ateıtine tutulmuıtur. Bu ha
rekita ittirak eden tayyarelerimizin 
hepsi üslerine dönmüıtür. 

Bulgaristan'ın 

Almanya'ya 
satacağı tütün 

Sofya, 18 a.a. - D.N.B. ajamımn huau
d muhabiri bildiriyor: Nazll'lar meclt•I, 
8,4 milyar leva kıymetinde 4:5 bln ton tu
tUnUn Almanya'ya teslimi hakkında yapı
lan anlaf1D&71 tudlk etmlfUr. Ticaret n. 
sın B. Sacoro!'un yaptıtı beyanat& göre 
bu anlqma, Bulgartıtan'a büyük bir fe
rahlık verecektir. CUııkU geçen Uç rekol
teden kalma 10 bin tonluk bir tUtlbı •toku 
depolarda buhınmaktadır. 

Nazırlar mecllııt tarafından vertleıı dl· 
ter bir kararla altın lhtlyatımn yarısı it
hal edllecek mUhim iptidai maddelerin te
dlyealne tahat. eclllecekUr. 

Almanya le tkari nıiibadeleye 
dıir ılikadmarı tebliğ 

Ankara, 18 a.a. - Ticaret vekile· 
tinden tebliğ edilmiftir: 

25. 7. 1940 tarihli Türkiye ile Al
manya arasında ticari mübadelelere 
mütedair hususi anlapanın 3 numa
ralı l&hikaaındaki plafonun birinci 
grubuna dahil bulunan mlhanik ve 
elelrıtrotelmtk kımu devlet dairıe ve 
müeaeaelerl ihtiyacına tahliı edil
mittir. Bu ltıaımdan mal getirtmek 
için hueml firmalar tarafından ftki 
talepler infu edilemiyecefi cihetle 
mezkOr talepleTİn bu aureıtle cevap
landınlmıt tellkki edileceği bildiri
lir. 

relerin hldlaelerln nihai neticesi ll:ıerfnde 
tealnla kallllJI oldutmıa söylemektedir. 

Gazete makalesine f(Syle devam etmek • 
tedir : 

" Eier iqilizler, müttefiklerine daima 
Badik bulunan alaıanlann baırilıı mevkileri· 
nin nerede olduiunu bilmediklerini 1an1 • 

yorlaraa, rok aldanıyorlar. Almanların me•. 
kil, btiytlk Almanya ile birlikte kurtuluı 
uferi için harbeden !talya'Dlll 7&11111dadır. 

" Almanya, bu harpte, çok bll,Uk tarihi 
zaferler kazanmııtn. Fakat bu zaferler, 

almanlarm, kendi mUttefiklerlnin, harp 11111 

lradderatı •leybte bir defa için tecelli et· 
miı olsa dahi, hareketlerine bakarken cö•· 
lerinl karartmamaktadır. 

• İki millet araamda ebedi bir itimat ve 
sadakat me•cuttnr. Kendi muvaffakiyetle
rlıUn k . metini fazla79 takdir etmek, insi· 
lizleri, lrendllerlni çok çabuk bir nrette 
realite uhumda bulmaktan kurtaraaun • 
caktır. Realite iae, Londra'mn tahmin et
tiii vaziyetten bambaıkadır. Zira, dlltm•· 
nuıda dabill :ıaaflar kqfetmek ve dilftna· 
nm mllttefikiııe ltimadındaıı ıilphe eyle • 
mek, daima, bir emniyetıizlik ve kendi ku
n~ine itimatsızlık emaresi totlıil etmiı • 
tir. ,. 

HARBE 
D A İ R 

Amerikan 
kaynaklanndan 
geniş istifade 
Demokrasiler arasnıda 

8 irletik Amerika ile Bii7ük 
Britanya arumda g91if bir 

teunüdün in.kiıaflanna ,.hit ol
maktayız. Biri ıulhta, diieri 
harpte olan iki demokrui bu har
bin neticelerini lnriltere lehine 
çevirmek için ayıu biale çaht
maktadırlar. Birletik Amerika 
kani olmuttur ki, lngiltere'nin 
hezimeti, kendi matlubiyeti ola
cak, Ye buıün Büyük Britanya 
.UUUerini yalıyan tehlike, niha· 
yet rünün birinde Atlantik Ok
yanoaunu qaraık, Florida ıahil
lerinden ı..brador'a kadar ken
di büny•ini tehlikeye eoılanak 
iatidadmı göeterecektir. Bunun 
için Birletik Amerika, lngiltere
ye genit bir yardım yapmak ae
f erberliiine giritmittir. Çünlrii 
Amerika, bu yardımı yapmakla 
bizzat kendi meYcudiyetine k-. 
di beka.ama hizmet eltili kana
aıtindedir. Amerika, Atlantiık Ok
yanıo.unda kiraladıtı mlere mu
kai>il, 50 deatroyer verdikten 
bqka, Amerika'daki bütün harp 
malzem•i imalatmm yüzde 50 
aini lngiltere'ye t•lime karar 
•ennittir. F aıkıat timdi bütün müt
kiilat bunlann bedellerini t.diy .. 
den çıkm..,.da. 

Ahı Yeriı meselesi 

M alümclur ki amerikalılar, nİ· 
ha19l a91'Upalıludan daha 

çok maddi adamlardır. Amerika 
efkirıumumiyesi timdilik kendi· 
leri için ani hiç bir tehlike sör
mediğinden, amerikan zimam
darlarının Amerika halkını ln
giltere'ye yardan huaueunda se
nit bir fedak&rlıia mecbur etme
leri, oldukça zordur. Tehlikeyi 
Rusvelt'm •eya HulJ'in anladıtı 
gabi -*dtüi Otlmria büdin çıp
lakJıfiyle anlMmllık imkiasıschr. 
itte amerikan dnlet adamları, 
efkin ba2niamak m•bediyle 
ıimdiye kadar yardımı, daha faz· 
la pnJfleta= 'ıler, pDi Birı.. 
tik Amerika ile ~lt.ere'yl m• 
kadderatlan tamamiyle biribiri· 
ne bağlı bir tesanüt içine koya
mamıılar ve bu iki memleketi 
mütevaaıl iki irap haline getire
memitlerdir. Şüphe.iz bunda 
Cümhurrei.i aeçiminha de büyük 
bir rolü olmuttur. Fakat bütün 
Amerika'yı MÇimden aonra da 
"d06tluk kantarla, aılıt •erit mi.
kalJe" pNDSipinden ayıımak 
hayli zor bir mıeMle bıalini al· 
mıttır. 

Jejiye 1111SelesJ 

B undan dolayıdır ki, lnıilte
re, Birletik Amerika',. 

Japlıiı aiparitleri öclmaıek hUMa
auncla hayli zorluklarla karıılat
mlfhr. Bilincliii üzere Ama ib· 
ela JobDIOD kanımu di,.. bir U• 
nun varclJT. Bu kanun mucibince, 
Amerika'ya yapılan bütün harp 
malzemeei aipariılerinin pefİn te
diy•İ lbmaselmektedir. Oatelik 
bu malzemenin ameriken olmı
yuı gemil• vuıtuiyle ..-.ki 
mecburidir. Çünkü Amerika ma
lım aattııldMa 80lll'a onun akıbeti 
ile meırul olmayı hiç de iateme
mekıtedir. Bu kanunun tidili 
için de t.krar kongrenin karar 
vermesi lizımdır. Buau da bekle
mek uzun sürecektir. Halbuki 
lngiltere harp dolayııiyle muaz
zam bir maaraf içindedir. insi· 
liz teçhizat dair•inin ....dili 
malUmata göre, yalnız seçen 
hafta zarfında. lasilwe'ain 
bir aünliik harp muraflan 
10.300.000 aterlinge balii ol
IDllktadır. Bu giditle bunan daha 
fazla artacaimı tahmin etmemek 
için sebep yoktur. 

DöYiı sarf lyılı 

I• aailtere'nin bir sünlük 10 
milyondan faala .t•liaa 

harp murafmm mühim bir ıu.
llWllD lnsiltere'deld dö•ialeri Ye 
altm mevcudunu tiikettiti atiklr
dır. ihtiyaçların bir 1rı ... dahil-
den temin edilse bilef Amerika 
verditi mallara mukabil muh.lı
kak surette dö•is ~ altın iM
mekteclir. Dala& harbia bqlaqı
cında lngiltere'nin haftada 10 
milyon İngiliz liraaı kıymetinde 
deniz aarfeam..i, itleri hayli zor
lllfbnmlta'. Filhaktka o z•m•• 
lar, fqilten'nin 800 mil,aahdı 
bir alt.a r...,..,•'i Yardı. Fakat 
hasar ,._ie dallar tıatlar ela· 

yanmaz. Ve nihayet, harbin d• 
ha uzun müddet clevMD ecleceii 
heaap ediline. lqiltee'nin b11 
altld atokunu nuıl çabuk erite
bilecefi kendilifinclen meydana 
ç•ar. Fıilbakika harbi devam et· 
tir.itilmek için, lnıiltere'nin elin
de Hollanda Ye Belçika'dan gel
mit genit mikyasta altın vardır. 
Fakat ne de olaa, ihracat itleri
nin '" ihracat sanayiinin tama• 
mi,te durclufu bir harp zamannı• 
da, altm aarfiyatmm ili nihaye 
devam edemiyecefi atikirdır. 

Dolır ihtiyan 

ı nailtere ban._ dolayı dö
Yiz reNrH'ini n.ıYazenede 

tuta.bilmek için, .,hu elindeki 
dolarları bloke etmif, yani b~ 
lana hükiimete aatılmaamı mec
buri t'lltmuttur. Amerika ile it 
yapan tirketlerin elde ettikleri 
dolarlar VUltuiyle yeni dolar 
kaynaklan elde etmİftir. Fakat 
buna raimen dolar toplamanm. 
da bir haclada Yardır. Ve niha
yet, bütün mali kombinesonlara 
rajwnea elde edilen clolarlar, A
merilm'ya yapılan aiapritl•i br
tılıyuumqıtll". Bu tllllr.dirde A· 
ınerika'nm, lnciltere'nia yaptıiı 
harp malzemesi aipariflerini ka
bul edip ........._i arasında bir 
fark kalmamlfbr. Çünkü John
IOll kanunu Yardır. itte tun ba 
emacla Joh.an kanunumm tadil 
edileceti h.ekkmda riva7etler 
çıılmuftır. Birçcık aaaeıtelerin b11 
hUMNta aepiyat J'&pmalarma 
ratmen havadis hi.ll bir rİYayet 
olmakta devMn etmek1ıadir. Çün
kü ,..... efkirı_umi,.. ...... 
nrdır. Amerikalılar, fqiltere 
1931 ..... iadıenberi daha 9\'el
ki harbin borçlarau öclemecliii 
için lnıfkulMlll&kt.dırlar. Çünkü, 
aiha:ret wrsil• w muhtelif ve
silelerle bu parayı tediJ• edecek 
ol .. .-.e halktır. 

Dolar Ye Sterling 
f 

S OD 1elea Jaaberı.dea ÖfN
m,an. ki, lnıilt.ere, ,._. 

rika'dan mal al.ilmek için John. 
aon kanunu .. raı-- pyet MfY• 
yal bir tekil teklil etmiftir. Ba 
teldin bir i.tikns ol.bileoefinl 
eöyli,...ler de •udır. Ba ilıtikras 
halMri, bilh .... &ay .. R....a.t'ia 
inptere•,. mıkcli bir yard
yapnuıılı h ..... anda eöyledifi -
taktan çdnntftır. F.lsM eoaNdaa 
iqili2leria J'&Plıiı teklife Wr İl
tikraz Uıti ...W,..ıi wrilemi,... 
oeii bilclirilmitW. .......... mah
fillerinden aızan maliimata ıön, 
dolarm kambiyo !:faMı iiz•iM 
...,._ Wr -- • ...u ..... 
........ Ba ..Wircle dolara, 
Sterlinı'ia lehine bir kqmet tee
bit oı....-ıeceıktir. Ve belki ele. 
Amerika, fİllDdilıİk dolar detU. 
barptea IGIU'a lasiJt..,. ile yapa• 
caiı tic:aNtlıe kalla-·k üaere 
eterlias it.bal eclebilecellltir. Ba 
ihtimal ki, harbin hatlaaılCIDda, 
lasiltere il-. Fr&Dla arumda 
fruaım " .e.rlinsi• kıJnwtlm· 
ni biribirine k&l'fl t..Wt eclea, bu 
auretle iki -ıe1set pat'MllU ko
laylıılda mıütterek 1-.Y• 11frunda 
aarfetmek iımkaal&rau ........ 
ı.....,.. miifabib bir anı....., ola• 
e.Jrıır. 811 hareket methar Joba
'°" kaaaauaa lair haml.cle ....-
0011 eolda bll'llkan, fakat ki=· .. 
ninde ... ç~. müı
nakata edemi,.ceii bir it ola
caktır. 

Rmelt'iı buklulı ~ 

1 ıte Amerika ile lnailtere a-
rumda böyle bir aürii ma-

li komhinezanlar meteleai difü· 
nülirk•, unerikan Ciiaıharreiai 
RUSYelt bncliaine hu bir c.aret• 
le mühim bir karar allll'flD'· Bu 
karar, önce kanpk sibi görünen 
bütün meaeleleri RUZTelt'in nud 
b(iyük bir me1ı .... t1e kolaylattır
dıimı " halletliiftai göaterir, 
Ruzvelt aasetecilere 'Nl'dili be
y&aMta: Birletik Amerika'nm, 
laıiltere'ye ariyet olarak, aili.h, 
harp malzemni Yerebilecefİ· 
ni bildirmiftir. Harpten 80Dr&, 

bu malz ... iade ediline, fnail• 
tere .. ;.,,..;.9 _...,il, ... ,.. 
yea bir para ödiyecek, 91• kay. 
boluna, huara ajrana, beclel&. 
Dİ verecektir. Bu ıuretle Runelt 
meYcut kaaunlan da bozm•mak
taclır. Vanm JobnlOll kanunu d11· 
radunan 1 R11ZYelt buaa rajaaen 
fqiltere'ye yarcl- için, mühim 
bir mekaaisma ortqa koımut
tur. Bundan IOIU'a. Amerika' .... 
bütün ka:raakJan, lnailtere'n• 
i.tif adeaine arzohmmaktaclır. Ba 
mühim, çok mühim, w harbin 
~ Ye micldeti üzerine t.iri o
lacak bir harekettir. RUZYelt, ine 
ailt.re',.. yardım etmekle Ame
rika'nın ilsi karakolunu teçhiz 
ettiti kanaatindedir. O.an tabi
riyle lrQ!DfUCla J'Ulflll ç ........ 
Ba -.da kıompaya yanımı eön
dürecelı bir bora Yerilirae onun 
paruı derhal i.teamez I Ruz
•elt'in 1nı karan - •ier tiıbir 
caiae - milletlerarur minue
bette bir ibtiridR'. 

•iimtas Fail FENiK 
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Başöliye olmak ... 
Şimdiki manasında, lise deraleri· her meslek erbabından daha uzun 

ni tamamladıktan ıonra olgunluk ömür sürer. 
imtihanını geçirerek üniversiteye Yalnız bir ilimde saplanarak if· 
ginniye hak kazanmak demek ol· rat derecede mütehassıs olmak dal
duğunu ıüpheıiz bilirıiniz. Fakat gmhğa sebep olur. Dalgın adamla
bu ti.bir asıl lugat minaaiyle " ,inek· rın vücudu da, herkes bilir, çürük
çi" demektir. Başöliye olmayı ne· tür, çok defa tehlikededir. iki bü· 
den inekçiliğe benzettiklerinin ae· yük misal: 
bebi de biraz düşününce bulunur: Geçen asırda Almanya'da eski 
Üniversite profesörleri talebeye her Roma tarihini yazını' olan meıhur 
ıeyi tam tafsilatiyle öğretemezler, Monsen, yalnız o tarihi düşünür, 
buna vakit yeti~ez. Oniverıiteye daima dalgın adam. Kendi oğlunu 
girecek insan orada hocalardan a· bir yerde gördüğü vakit tanıyamaz, 
la.cağı direktiflere göre kendi ken· papanın kütüpanesinde çalııırken 
dine bilgi istihsal edebilecek kud- ı papanın yanı başına geldiğıinin far
rette olmalıdır. Bu da ortaçağlarda kına varmaz. Bunlar bir §ey değil, 
litince ders veren profesörlerin fİİ· fakat bir gün sokakta giderken bir 
rinde inekçinin süt sağmak kudre· ayağı kaldırım Üzerinde bir ayağı 
tine benzetilmiıtir. §OSe üzerinde, hastalıktan topalla-

0 teıbihi bu zamanda hiç de be- d~ğ~nı zanneder. Dal~ınlıktan ~en• 
ı•w b l mak m:!.-ı_"!_du·· B · dını haıı.ta zanneden ınaanın vucu-
ıg uma ı..uua.un r. u yır- d wı 1 

· · d kt ı d b · ) u ıag am sayı amaz ..• 
~~ncı asır d!k m~ e~ er 1':;,°. ı~:ı Eıi bayanla birlikte radiyom 
goz nuru o er o gun ımtı a- dd · . k f d B Küri'nin 
nında muvaffak olan kızınıza veya :;'j ~ı~ı et~ ~nt. !lY bT .. 
oğlunuza İnekçi derseniz çocuk, ta· a gm kı • an a ı e ınık' hı ırıınız. 
b.• ·· ·r z t b d ed' ıHer va ıt zayıf, her va ıt asta, en 

u, gucenı • a en, un an y ı a- d k k d l d ı ·· - ·· · · · ek . . aonra a so a ta a gın a gın yu-
aır onlce! ~nıvker~I teye gbırm ıstkıyen rürken bir otobüı altında ezilerek 
genç erı ıne çı ere enzetme ten . tm.i t. 
maksat onlann üniverait~ derslerin- gı f ı.:·· .. . . . 
den istifade edebilmek için umumi Bu b~~k mı~aller~ yan,':'d~ bın
bilgilere u.hip olmalarını tart koy· ler~~ kuç~le~: . eskiden. daı me
maktır. Onun için bu zamanda ol- ~ak dedığımız ıpokondrı ha~talı. -
gunluk imtihanlarında kazanan gına tutulmu! olanla~ın hepsı daı
gençlere batöliye demek elbette da· ma dalgm kımeslerdır. Onlar da 
ha doğru olur... yalnız kendi vücutl~r!11ı t~t~ik. et-

B ··1· l k • ed b" t meğe ıaplanırlar; zıhınlennın ışle· 
a~ ıye o ma yanı - e ıya · d k l lb 

d d h 'I l k ·· h ı·· ı·· meaın e muvazene a maz. Ha u-
a a ı oma uzere - er ur u k" b ı k d ı· d w • d" ·ı · "Ik d · · ··w · 1 k ı un ar gerçe ten e ı egıl ır: 

ı mm ı ereceıını ogren.ınıı o ma ' d 'h · l b" k "d ·· • •t d l • d d w•l ıa ece, Z1 nı yanız ır no taya aa ece unıveraı e ers erın e egı , b w l ak · . b" · · k d" ·· t wl w d k...._ ag am netıcesı ır muvazenesız-
ınsanm en ı vucu sag ıgmı a ...- l 'k 
ruyabilmeai için faydalıdır. Batöli- 1 

... 

ye olan in.san kendi vücudunu da· Sağlığını korumak maksadiyle 
ha iyi tanır, uzuvlarmm nasıl itle- baf(>liye olmak için lisede okumak, 
diiini bilir, onların kudretlerini da- olgunluk imtihanını geçirmek mut
ha iyi takdir eder. Kendini bilmek laka fart değildir. Yalnız bir bilgi
de vücut u.ğhğmm en sağlam teme· ye saplanıp kalmıyarak her feyİ öğ
lidir. renmiye, her feyi anlamıya çalıJ-

Fakat bunun için batöliye olını. mak yetişir. Böyle yapanın hem 

Ya, her ilimden bilgi edin.miye ne zihni gelitir, hem de vücudu sağ
lam olur. Zaten zihinle vücut birilüzum var. yalnız kendi vücudunun birinden ayn feyler değildir. bilgiaini öğrenmek yetitir, demeyi-

niz. Çünkü insanm kendi kendini G. A. 
iyice öğrenebilmesi de her türlü bil
gilere bağlı olduktan batka yalnız 
bir ilimde ıaplanarak kalan İnsa
nın zihninde tam muvazene ola· 
maz. Umumi bilgiler ıahibi olmak 
zihinde tam muvazeneyi temin et
mek demektir. Zihin muvazenea.in
de vücut sağlığı üzerine tesiri de 
pek büyÜktür. 

Bunu nazari olarak izah etmek 
pek uzun olacağından birkaç miıal 
göstereceğim. Bütün dünyada aağ· 
lrklan - en çürük dememek için
en nazik olan musiki artistleri ol • 
duğunu, fÜpheıiz, bilirsiniz. Şairle
ri, romancılan da artistler ımıfına 
katabilininiz, onların da pek çoğu 
saflık baknnmdan zayıf insanlar
dır. Çünkü olgunluk imtihanını ge· 
çirmiı olsalar bile sonra yalnız bir 
türlü bilgiye saplanır kalırlar. Mes· 
leklerinde pek çok yükıelebilirler: 
fak at vücutlarının sağlığı yolunda 
gitmez. Böyle yüksek artistlere, e
debiyat adamlanna bir vakit yük
sek dejenere derlerdi, aonradan da 
onların sağlık yolunda olmaması 
çok çalrfıDUf olmalarının neticesi
dir, dediler. Hiç biri değil: zihinle
rinin her tarafını muvazene ile iJ
letmelelerinin neticesi. Bakınız, fi· 
lozoflar yani umumi bilgilerini mu
vazene ile işletenler, daha aağlam 
vücutlu olurlar ve en çoğu batka 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
2 Film Birden 

1 - Uzaklaıan melodi 
Fransa'da ba~lıyan, Almanya'da 

devam eden ve Amerika'da 
nihayetlenen hazin bir aşk 

romanı 

Artutler : 
Vill Birgel - Birgitte Horney 

2 - ÇELİK KAFES 
Hapishanelerin gizli dehlizlerin
de geçen heyecanlı macera filmi 

Artiıtler : 
W alter Connolly 

John Howard 
Ayrıca: Harp jurnali 

Seanslar : 14.30 - 17.30 - 21 de 
UZAKLAŞAN MELODi 

16 ve 19 da 
ÇELiK KAFES • Tel: 6294 

- Ne münasebet ? . . Yine çalışacağım . . • Mösyö 
Gruber, iş hayatına alışmıı bir insanın boş kalması ka
dar feci birşey yokmuş . . . İşsiz adamın düşünceleri 
ve dertleri de çok oluyor ... En lüzumsuz hadiselerin 
bile üzerinde duruyor . . . Sinirleniyor . . . Fakat ne 
çare ki; zaman çok değişti . . • Şimdi eskisi gibi iş bu
lunmıyor ..• Eskiden iş vardı, adam yoktu ... Bugün 
çalışmak istiyen binlerce insan var. Buna mukabil iş 
yok ... Öyle değil mi ? 

- Çok doğru. 

Askerlere 
kıslık _., 

hediyeler 
Askerlerimize yapılmakta olan kıılık 

hediye teberrulo.rı etrafında aldığımız tel
graflar, Rize halkının 694 adet pamuklu ve 
ytinlU eısya verrnlı ve bunu Kızılay mer· 
kezine tevdi eylemtıı olduklarını bildir
mektedir. 
Diğer taraftan Şarkt Karahlsar kazası 

halkı da erlerimize 3100 çltt yün çorap ile 
ıos parça da yünlü ve pamuklu eşya te
berru eylemlıılerdlr. 

Sel felôketinden sonra 

Edirnede f ela kele 
uğr1yanlara 

yardım i~in tedbirler 
Edirne, (Hususıı - Son seylAptan hasa

ra uğnyan Edirne su ve elektrik tesisatı
nı tetkik ve lcabeden t edbirleri almak Ü· 

zere Nafıa vekAleti tarafından gönderilen 
heyetler vehrlmlze gelml11 ve Belediyede 
General KAzım Dlrlk ve Valinin de hazır 
bulundugu bir toplantıdan sonra derhal lıse 

başlnmı11Iardır. 

Elektrik cereyanından mahrum kalan 
şehri n petrol ihtiyacı İatanbul'dan temin 
edllmlııtır. Bu işlerin geceli gtindilz!U l§ 

postaları çalıştırmak suretiyle en kısa bir 
zamanda başarıla~ağl selilhlyettar zevat 
tarafından beyan edilmlııtır. 

Diğer taraftan su baakınına. uğrıyan de
mlryollarında hararetle çalışılmaktadır. 

Trenlerin bu aym yirmisine kadar aktar
ma ile seyrlsc!erl temin edeceği memnu
niyetle öğrenllmlııtır. Kızılay'ın devamlı 
himmet ve al!'lkası ile teyezandıın zarar 
görenlere hem fehlrde, bem de Meriç ve 
İpsala'da yardıma başlanmıştır. VllAyet 
ayrıca Edirne ve İstanbul'a kayıklar ıs

marlamıştır. Alınan tedbirler sayesinde 
hastalık ve nUfus zayiatı yoktur. 
Boıınaköy'Un tahliyesine devam edilmek 

te olup halkın mUhlm bir kısmı Edlrne'ye 
ve civar köylere geçlrllmtııtır. 
Yağmurdan sonra tipi başlamış vo su

hunet - 7 ye dilşmllştUr. Suların inmekte 
• olufu alınan tedbirleri kolaylattırmakta
j dır. Ziraat Bankası te:ı:eyana. uğrıyan köy
lerin ahalisine yardım için hazırlanmakta
dır. - Kadri Oluz. 

Hariciye memurlara arasmda 
yapllan değişiklikf er 

Yeni ihdas olunan Musul konsolos
luğuna merkezden BB. Asaf Güvenir, 
muavin konsolosluğuna merkezden 
Rifat Altıntaş, açık bulunan Şam kon
solosluğuna merkezden Fikret Şefik 
Özdoğancı, Viyana konsolosluğu 

muavin konsolos Abdurrahman Bu -
lay merkeze naklolunarak yerine kan
çılar olarak merkezden Galip Mübarek 
Eldem derecelerile nakil ve tayin o -
lunmuşlardır. 

Yelkenci vapuru 

İstanbul, l!r (Telefonla) - Zongul
dakta karaya oturan Yelkenci vapuru
nun yüzdürüldüğü haber veriliyor. 

Folklora dair : 

Bizde folklor 
Naki TEZEL 

"Folklor" kelimesi, bizde ilk defa Zi - ı ka ile tetkik edilmiı ve halkın manevi 
ya Gökalp tarafından ''halkiyat" diye ter• varlıtı, hakiki hüviyeti meydana konmuş
cüme edilmiştir Folklorle uğraşanlar, bi- ı tur. 
l~are b~ k~limeyi türkçeye "Halk ~il~iıi" Tereddütsüz söylenebilir ki, bizde bir 
dıye çevırdıler. 1927 de memleketımızdc te:1kilita bağlı olarak ve ilmi bir surette 
kurulmu$ olan folklor cemiyetinin adı halk bilgisi çalışmalarını idare ve tanzim 
"halk bilgisi derneği" idi. Derneğin İstan· etmek, ciımhur iyet devrinde mümkün ol -
bul merkezi bir mecmua ncşretm iye baş - muştur. Daha eve! halk b ilgisi ile bir ilim 
lardı. Halen İstanbul - Eminönü halkevi ta. olarak allikadar bulunan yoktu. Çünkü, 
rafından Mehmet Halit Bayrı'nın idare - halk medeniyetine ait hususiyetleri teı -
ıinde çıkarılan bu mecmuanın adı da "Halk bit için, evcili halkı sevmek, halkın içinf. 
bilgisi haberleri" dir, girmek, onun ruhuna nüfuz etmek llizım-

Halkiyat, halk bilıisi diye tercüme e- dır. Halbuki cümhuriycttcn evci, bu halk 
dilen folklor, neden bahseder ve gaye5i dcdiğim i 7. mürekkep mevzu, bu geniş saha 
nedir? bir muamma olarak kalmış ve bu muam -

Bu ıuallerin cevapları, şüphesiz bir çok 
kimıelerce meçhuldür. Fakat bir kimsenin 
her şeyi bilmesi esas ve imkln dah ilinde 
olmadığına ıöre, henüz memleketimizde 
tam manasiyte yayılmamış olan bu mevzu 
üzerinde durmak faydasız olmıyacaktır. 

mayı çözmek için çalışmak şöyle dursun, 
bunun yanına bile varılmamıştır. 

Bununla beraber ilk folklorcumuzun 
Evliya Çelebi olduğu söylenebil ir. O , bel
ki bilmeden anlamadan pek çok folklor 
malzemesi tesbit etmiştir, gezdiği ve gör
düğü yerlerde her şeyden evel halkla te-

Evell şunu söylemek lazımdır ki, folk- mas etmiş. uğradığı ıchirlerin tarihini 

( RADYO 
TURKlYE 

(Radyo Difüzyon Postaları) 

] 
TÜRKİYE AN~ 
Ra.dyoıu Radyoı1 

- Dalıa Uzunluğu -
1648 m. 182 Kcı./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kc,,J 20 Kw. T. A. l 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. 1 
PERŞEMBE : 19. XII. 1940 

8.00 Pro&'ram ve memleket saat ayan 

8.03 Ajans Haberleri , 
8.18 Müzik : Hafif Proıram (Pl.), 
8.45/ 9.00 Ev kadını • Konu$ma, 

12.30 Proıram ve memleket saat ayan 
12.33 Müzik : Müşterek okunan şarkıla 
12.50 Ajans Hableri, 

13.05 Müzik : Münferit okunan şarkılar 
13.20/ 14.00 Müzik : Karışık Proıram (P~ 
18.00 Program ve memleket saat ayar 

18.03 Müzik : Radyo Caz Orkestrası (İl 
rahim Özgür idar~inde), 

18.40 Müzik : Karı,ık prkı, türkü .. 
takıimler seansı, 

19.15 Müzik : Melodiler (Pi.), 
19.30 Memleket ıaat ayarı ve Ajans Hı 

beri eri, 

lor, yani halk bilgisi, halk edebiyatı demek halkın dilinden, anlatılan efsanelerden öi· 19.45 Müzik : Radyo İnce~azı, 

değildir. Halk edebiyatı folk lorun bir şu - rcnmiye çalışmıştır. 20.15 Radyo Gazetesi, 
besidir, folklorun sahasına dahildir ve en 20 45 

Halle bilgisi üzerinde ilk defa şuurlu · Müzik : Kemın ve viola duolan 

Çalanlar : Enver Kapelman ve ta geniş bir kısmıdır. Folklor, en asaiı taba-
kalarda ve muhtelif mahallerde bir çalışma gösteren, Çelebi oğlu Abdül • 

yaşıyan halim Hakkı'dır. Ata sözlerini ve halk ta - zet Nezih, 
adetleri, ananeleri, itikatları ve içtimai 
müe&ııcseleri izah eden bir !lim<lir. Hal • 
kın evine, cşya5ına, muhitine, manevi ale
mine, kısaca halka ait her şey, fo lklor 
çerçevesine &'irer. Mişeri mahiyetteki bü
tün cemiyet müesseseleri, bugünün vakıa
ları halin yaşayışı, folklorun mcvzuudur. 

birlerini topl ıyarak büyiık bir cilt hal inde 21.00 
neşretmiştir. Bundan sonra Ziya Gökalp 21.30 
gelir. M crhum, folkloru "halkiyat" diye 21.45 
isimlendirmekle bu ilme yeni bir veçhe 

Müzik : Dinleyici istekleri, 

Konuşma : (Srhat aaati), 
Müzik : Radyo Orkestrası (Şef 

H . Ferit Alnar) : 

Bundan dolayıdır ki, folklorun tari . 
hiyle, ruhiyat ve içtimaiyatla, edebiyat ve 
arkeoloji ile çok s ıkı münasebeti vardır. 

Meseli bugün mevcut olan ve her an gÖ· 
zümüzün önünde cereyan eden Sdetlcr ve 
itikatlar ruhiyat bakımından bi:ı:i alakadar 
eder; bazı küçük veya büyük tarihi vakıa
lara ait mevcut muhtelif efsane ve riva -
yeti er, tarihin karanlık noktalarını aydın
latmak bakımından tarihçiyi yakından il -
&ilendirir; henüz kağıda ıcçmemiş, fakat 
halkın dilinde ya~ıyan bir çok kelimeler, 
dilci için birer haıinedir; muhtelif mm -
takalarda başka başka tarzda cereyan e -
den evlenme adetleri ve bunun gibi diğer 
bir çok adetler ve ananeler, içtimaiyat i
limine cemiyetin temelini aydınlatacak sa
yısız malzeme verebilir; nihayet bunlar 
arasında geniş bir saha inal eden şi falıi 

halk edebiyatı ise manileri, türküleri ve 
ata sözleri ile, konuşmaları, fıkraları ve 
masallariyle ba,ta edebiyatımıza, daha son
ra tarihimize, içtimaiyatımıza eşsiz ma -
teryeller veren menbalardır. 

ver mek i stemiştir. 

Bunlar müteferrik çalışmalardır. Cid
di b!r azim ve maksatla, muayyen bir u • 
sull c halk bilgisi çalışmalarına yepyeni 
bir cereyan ve hız veren yegane teşekkül, 
1927 de merkezi Ankara'da olmak üzere 
kurulmuş olan "halk bil&'isi derneği" dir. 
Burada derneiin faal iyet ini uzun uzadıya 
anla tmak imkansızdır. Şu kadarı söylene
bilir k i, bu te$c'.<kıil, memlekette, folklor 
üzerinde çalışma alakasını ve zevkini do
ğurmuş, geniş tcşki15.tı ve tertip ettiği ıte
yahatler ile b ir çok malzeme toplamış, mü 
teaddit eserler neşretmiş ve ettirmiş ve 
bugıin yaşadığını yukarda haber verdiği • 
miz "Halk Bilgisi Haberleri" adlı mecmu
ayı kurmuştur. Halkevlerinin açılması ü
zerine, mesaisini halkcvleı ine devrederek 
faaliyet ini tatil etmiş olan bu cemiyetin 
büyük hizmetler ifa ett i ğini unutmamak 
laz ımdır. 

Bugün folklor tetkikatına halkevleri 
devam etmektedir. Fakat dünyanın en zen
gin folkloruna sahip olan memleketimizde 
bu işe daha çok hız vermek lizımdır. Bu 
mevzuda va tanımızın muhtelif kÖ$elerine 
dağılmış olan idealist öğretmenlerle ve 
bilhassa köy Öğretmenleriyle münevver 
gençlerimizden büyük hizmetler bekliyo • 

Halk bilgisi bi r ilim olduğuna göre, 
bunun usul ve &'ayesi nedir? Bu, dar sü -
tunlarda izah edilecek kadar küçük bir 
mevzu delildir. Diğer bir yazımızla bu ruz. 
noktayı izaha ı;a~~facaiız. Halkcvleri mecmualarının folklorumu-

..... zu derlemek hususundaki ıayretl eri b ü -
yüktür. Yukarda zikrettiğimiz &'enç öğ • 

Folklorun mev:ı:uunu ve diler ilimler- retmen ve münevverlerimizin bu mecmu

le olan münaaebetini hulasaten ıördük. 

Avrupa milletlerinin folklor faaliyetini bu
rada tetkik etmiye hem yerimiz müsait de
iildir, hem de buna şimdilik lüzum yok -
tur. Kısaca söylemek lazım gelirse İngil
tere'de 1646 da Thomas Bronen tarafından 
yazılan "avam ve halk adetleri hakkında 

tetkikler" ve Fransa'da 1667 de Jean Ba
tiıte tarafından kaleme alınan ''batıl iti -
katlar" adlı eserlerle 17 inci asırda baş -
lamıı olan folklor tetkikleri, 19 uncu asır
da hemen bütün Avrupa memleketlerinde 
tamamlanmıştır, denebilir. Halka ait olan 
her şey, halkın hayatı, dini, ahlakı, anane 
ve ldetleri. türküleri, şiirleri, ma~alları, 

fıkraları nükteleri, oyunları, hulasa her 
türlü halk bitrisi mahsulü en ince teferru
atına kadar esaslı bir uıul ve titiz bir ali.-

alara daha fazla yardımlarda bulunmaları 
temenni olunur. 

Bundan başka, folklor etrafında daha 
ıeniş bir alaka uyandırmak ve folkloru • 
muzun ıüzel parçalariyle yurttaşlarımıza 

müstesna dakikalar ıeç irtmck için, rad • 
yomuzda ihdas edilecek bir servisin ne 
kadar faydalı ve yerinde olacaiını ııöylc -
mck isteriz. Memlekette folklorcularla 
teması olan, folkloru ve bundan elde edil
mesi düşünülen faydayı iyi kavramış, esas
lı bir programla bu işi ylirütecek bir arka
daşın böyle bır servisin başına ıeçmcai de 
ne kadar arzu edilir. 

Türk folkloru ve tUr1c edebiyatı essiz 
güzelliklerle doludur. Bunları tesbit et -
mck, zamanın ıilici elinden kurtarmak li· 
zımdır. 

1- Rameau • Mottl : Balet ıuiti, 

2- L. van Beethoven : Birinci Seı 
foni, 

3- G. Rossini : Sevilya Berberi 
uvertusu, 

22.30 Memleket ıaat ayarı, Ajanı Haber· 
!eri; Ziraat, Esham - Tahvillt, Kanı 
b iyo • Nukut Borsası (Fiyat), 

2'2.45 Müzik : Dans müziği (Pi.), 

23.25/ 23.30 Yarınki Program ve Kapanış. 

A TlNA Radyosu 
Atına radyosu ecnebi diller neortyatı. 

orta Avrupa ıaa.tlyle qağıdakl saatlerde 
yapıla.caktır: 

Türkçe 
Arnavutça 
Almanca. 
Yugoslavca 
İtalyanca 
Rumence 
Bulgarca 
İngilizce 

Rumca 
Franıuzca 

İspanyolca 

20 
20.SO 
20.40 
21 
21.15 

22 
23.20 
23.30 
23.M 

Neşriyat orta dalgadan 499,20 meU. 
veya 601 kilosikl ve kısa dalga 42,4 metre 
veya 7076 metre U,;erlnden yapılacaktır. 

lstanbul'la baro idare heyeti 
seçimi 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Baro ida 
re heyeti azalıklarına Hüseyin Avni 
Kiper, İsmail Agah Aksak, Yusuf Ke
nan Antel, Celal Sait Beker, Hamdi 
İpek, Sami Sırmalı, Yusuf Ziya Ka • 
raca, Ekrem İlmahi, Nüzhet Berk, 
Haydar Türegün seçilmişlerdir. 

Lord Dunsany'nin konferansı 
İstanbul, 18 (Telefonla) - İngili:ı 

Edebiyat alimi (Lord Dunsany) Bey
oğlu Halkevinde kalabalık ve güzide 
bir heyet önünde modern dram mev· 
zulu çok enteresan bir konferans ver
miştir. 

- Herhalde, ben de bir iş bulurum. 
- Hiç şüphesiz. Tramvayda da size refakat etmeme 
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selli edecek kimsesi yoktu. Sofraya oturacak, takma 
dişleriyle doğru dürüst ısıtılmamış yemeğini yiye
cekti. Bunun yaşamaktan ne zevki vardı? Halbuki; 
mesut olmağa layık bir insandı. Bütün hayatını böy
le tatsız ve gayesiz geçirmeğe neden mahküm olmu!'" 
tu ? .. Ne suç işlemişti? Neye itinden çıkarılmıştı? 
Niçin ona da lüzumsuz bir adam damgası vurulmu!'" 
tu? İnsanların mukadderatını tayin eden kimdi 1 
Bu ne müthiş bir şeydi 1 Gizli bir kuvet, ıen lazım
sın, gül, yaşa, eğlen, mesut ol, ıen lüzumsuz, artık 
bir insansın, git, bedbaht ol, ıstırap çek, öl, diyor
du. 

müsaade eder mislniz ? 
- Tabii, tabii. Çok memnun olurum. Hiç olmazsa, 

bu uzun yolu yalnız başıma gitmekten kurtulurum. 
Tramvay istasyonunda hemen hiç beklemediler. 

Tramvay pek çabuk geldi. Bindiler. Pençerenin önü· 
ne karşı karşıya oturdular. Sonbahar olmasına rağmen 
hava fazlaca sıcaktı. Giıella, el çantasiyle yüzünü yel· 
pazelemcğe başladı. Gruber, dizleri, genç kadının diz
lerine değmesin diye biraz geriye doğru çekildi. Bi
letcinin kendilerine doğru yaklaştığını gciren Gruber, 
büyük bir tereddütle sordu : 

- Biletinizi almama müsaade eder misiniz ? 
Gizella, kızardı. Süratle çantasını açarak bozuk para 

çıkardı. Gülümsiyerek : 
- Ben de, dedi. Sizin gibi çalışan bir insanım. Bi

letimi kendim alacağım, Sakın gücenmeyiniz . 
Gruber, düşiinüyordu. Yıllardan sonra karşmna çı

kan bu eski dostla konu~ulacak ne çok şeyleri vardı. 
Fakat, tramvay o kadar kalabalık ve o kadar fazla gü
rültü vardı ki; doğru dürüst iki çift lakırdı etmeğe 
imkan yoktu. Sonra lafa nereden ba1lamalıydı ? Genç 
kadının hayatı hakkında sualler sormağa çekiniyordu. 
Kimbilir, belki de kızardı ? 

Gizella, biraz ileri doğru eğildi : 
- Yazıhaneyi nerede açacaksınız ? 

- Evimde. 
- Demek büyük bir evde oturuyo~unuz ? 
- Oldukça. üç geniş odam, bir de holUm var. Be • 

nim gibi tek başına yaşıyan bir insan için büyük sayı· 
lır. Odanın biri kitaplarla dolu. Bir odayı yazıhane, 
holü de intizar salonu haline koydum. Üçüncüsü de 
yatak odası olarak kaldı. 

- Şu halde işe başladınız bile ? 
- Evet. Yavaş, yavaş. 
- Tanıdıklarınız çoktur. Herhalde onlar da işlerini 

sıze verırıeı. 

- Ümit ederim. 
Gizella güldü : 
- Ne yazık. Benim adliyede, mahkemelerde takip 

edilecek işlerim yok ... 
- Her zaman için emrinize amadeyim. Günün birin

de size en küçük bir hizmetim dokunabilirse, nihayet-
siz derecede bahtıyar olacağım. ' 

- Ondan zerre kadar şüphem yoktur, Mösyö Gruber 
Sık, sık susuyorlar, gülümsiyerek biribirlerine ba

kıyorlardı. Gizella'nın birşey, nazarı dikkatini celbetti. 
Kocasını ve çocuklarını hiç ağzına almıyordu. Gizella, 
ondan niçin şimdiye kadar evlenmediğini sormak is -
tedi. Fakat, biraz düşününce bu sualin yanlış tefsirlere 
yol açacağını düşünerek vaz geçti. Bu tramvay da ne 
kadar süratli gidiyordu 1 Zaten böyledir. İnsanın a· 
c:ele işi olmadı mı yıldırım gibi koşarlar. Fakat, bir 
yere bir an eve! yetişmek istedi mi, o zaman da yü
rümek bilmezler. Budapeşte'nin dış sokaklarına gir
diler. Ortalık yavaş, yavaş kararıyordu. Biraz sonra 
§ehre vardılar. Tramvaydan indiler. Gruber. eğildi. 

Genç kadının elini öprü. Ayrıldılar Gruber'in, söy
liyecek çok sözleri vardı. Fakat, ağzını bile açama
dı. Ağır adımlarla evinin yolunu tuttu. Üçüncü so
kağı geçtikten sonra durdu. Kendi kendine söylen
di: 

Ben, ne aptal adamım. Kadıncağız, bana açıkta 
olduğunu, iş aradığını söyledi. Halbuki; benim de 
yazıhanede çalıştırmak üzere iyi bir memura ihtiya
cım var. Ona bir teklifte bulunsaydım ya?.. Fakat, 
benim verebileceğim ücreti kabul eder miydi ? .. Mat· 
baada yüksek ve hatırı sayılır bir mevkie sahip ol
muştu. Şimdi bir avukatın yanında katiplik yapmak 
onun için bir tenezzül olmaz mıydı? Sonra benim ya
nıma gelir miydi? Böyle bir teklife başka bir mana 
vermez miydi? Her halde kendisine karşı nasıl bir 
hisle bağlı bulunduğumu pek ala biliyordur ... Fakat, 
bunu hiç zannetmiyorum. Nereden bilecek? .. Onun
la bu hususta karşı karşıya gelip de tek bir kelime 
bile konuşmadık... Bunun için fırsat bulamadım ... 
Bir zamanlar, hislerimi açmağı çok erken bulmuş

tum ... Şimdi de çok geç kaldığımı tahmin ediyorum .. 
Peki, bu vaziyet karşısında ne yapmalıyım ? Neyse, 
bu meseleyi iyice bir düşüneyimde kararımı sonra 
veririm. 
Başını önüne eğdi. Yoluna devam etti. 

XI 
Gizella, durdu. Gruber'in arkasından baktı. Zaval

lı, timdi yalnıs bir eve gidi.,ordu. Karşılıyacak, te· 

Kendini bildiği günden itibaren talihli insanlarla 
talihsiz insanlar .arasındaki derin uçurumu görmüt 
ve anlamıştı. Talhsiz adamlardan mümkün olduğu 

kadar uzaklaşmağa çabalamıştı. Bunun için babası· 
nın evini terketmiş, Babavski'nin izdivaç teklifine 
razı olmamış, Gruber'in, aşkından kaçmıştı. Fakat 
bütün bu gayretleri boşa gitmişti; karanlıktan bir 
yumruk kalkıyor, olanca şiddetiyle kafasına iniyor 
ve onu uzaklaştığı insanlara, kaçmak ve kurtulmak 
istediği muhite iade ediyordu. Git, senin yerin onla
rın yanındadır, diyordu, 
. Niçin? 

Evet, Niçin? Bu yumruk kimindi, onu kim idare 
ediyordu? 
Akşamın karanlığı iyice çökmüştü. Evlerde, so

kaklarda ışıklar yanmıştı. Gizella, olduğu yerde mıh
lanmış gibi duruyordu. Birden bütün vücudunun buz 
gibi donduğunu, dizlerinin titrediğini hissetti. Aklı
na Karol Rauberg geldi. Çünkü; o da böyle meçhul 
ve anlaşılmaz bir yumruk olarak görünmüştü. Hiç bir 
günfilıı olmadığı halde beynine inmişti. Gidip ondan, 
bu haksızlığının hesabını sormamış, ona karşı kal
binde biriken kini yüzüne haykırmamıştı. Bu alçak 
adam, onun bütün hayatını zehirlemiş, saadetini mah
vetmişti. Bunu neden yapmıştı? Gayet basit, arzula
rına boyun eğmediği için intikam almıştı. Akşamın 

bu saatlerinde, sokaklarda maksatsız dolaşmasının 

,(Sonu var) 
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yapmışlardır. H asara uğrıyan bir tayyare- , 
miz topraklarımıza dönmeğe muvaffak ol
muştur. Yeni nizam 

ve İSVEC 
Fransa' da 

................................ 
İngiltere üzerinde 

Asmara'da bir fabrika ile nakil vasıtala
rına mahıuı bir garaj bombar.dıman edil -
miştir. Bu nakil vasıtaları ırasında kü
çük bir yangın baş göstermiştir. 

-:> 

• 
vazıyet 

Londra; 18. a.a. - Hava ve dahili em
niyet nezaretlerinin aabah tebliii : 

Kayda değer biqey olmamııtır. 

Düş.man bombardıman tayyareleri Port • 
Sudan'a bir akın yapmışlar ise de hasar ol
mamıtı,ır. 

Sa bı k İsveç Hariciye 
Nazırı küçük milletlerin 

karışıyor 
Bir alman tayyaresi düıCrüldü 

Londra, 18 a.a.. - Hava ve dahııt emni
yet nezaretlerinin tebliği: Bugün öğleden 
sonra Douver açıklarında bir dUııman bom
b!lrdıman tayyaresi avcılarımız tarafından 
dti~UrU!mtlştUr. 

Kaydedilecek başka bir ıeY yoktur. 

1 ngiliz tayyarelerinin 

Mannheim'a akını 
Londra, 18 a.a.. - İngiliz hava nezaretı

n.n tebliği: Dün gece fena hava ıartıarına 
rağmen bombardıman tayyarelerinden mü
r ekkep kUçi.ık bir .kuvet Mannhelm'da bu
lunan endllstrf hedeflerini tekrar bombar
dıman etmiştir. Pazartesi gecesi yapılan 
akınlarda çık n yu.ngınlardan bazılarının 

h!UA y nnı"1k. olduğu görUlmUştUr. 

Dün g c a l ın bombalardan yeni yan
gınlar çıkmı •ır 

Diğer bir kı ını tayyarelerimiz de Manş 
aahlllerinde ıtmıınlara ve tayyare meydan
larıno. hUcum P.tm!şlerdir. 

İtalyan lar Derne'ye 
doğru çekiliyorlar 

Kahıre, 18 a.a. - İngiliz hava kuvetleri
nin bugün ne§rolunan tebliği: Dün Batı çö
lündeki §lddetll yağmurlar hava 1 ııallyet

lerinl mtihlm surette tahdit etmışt!r. Bu
nunla beraber, lnglllz tan·arelcrı evellsl 
gece ve dün g!ındUz Bardia'ya taarruzda 
devam etmişlerdir. Şehir dışındaki bir ka
rargA.hta Uç yangın çıkarılmış ve pek 
çok miktarda nak11ye vasıtaları da hasara 
uğ'ratılmıştır. 

Yapılan keşif uçuşları dlişmanın Derne'
ye doğru çekilmekte olduğunu gpstermiş
tlr. Avcı tayyarelerimiz Bar.:lia ve Tobruk 
arasında rlcat etmekte olan d!lşm:ın kıt -
!arını mitralyöz ateşine tutmuştur T l .. 

relerimiz devriye gezerken "l\leC'h :.!• • tı · 

pinde bir ve C.R. 42 tipinde de d 0 r b.r 
tayyareyi ateşler içınde dil§ ırnı ş ... rdır. 
Ba§ka bir Machl ve C. R. 42 tayyaresı de 
tatırlp edilmiştir. 

DUn gece ta)yarelerlmlz Derne'ye iki de· 
fa taarruz etmişlerdir I3utiln bombalar tay 
iare meydanına dlışmiişttir. Havanın fena.· 
lığı yüzünden tahribatı görmek mümkl\n 
olamamıştır 

Şarki İtalyan Afrlkasında Assab'a da iki 
defa taarruz ettik. İlk taarruz 16-17 İlkkl'l 

Deniıalh gemileri ve doklar nun gecesı büylık bir otomobil nakliye ko-
ıu karargA.hına yapılmış ve bütün bomba-

i ngiliz tayyareleri 

Bordeaux'da 

üıerl•ne ag""ır hu"cumlar yaphlar !ar hedef seçilen nııntakanın içine düşmüş· 
tür. İkinci taarruz dUnkU salı gllnü yapıl· 
mıştır. Biitün taarruzlar esrıasında şehir U-

Londra; 18. a.a. - Hava nezaretinin ia- zerine Sollum'un ve Capuzzo'nun zaptını 
t ihbarat aervisi bildiriyor : bildiren beyannameler atılmıştır. 

Dün, erkenden ıahil müdafaa kuvetleri· DUşman tayyareleri Port Sudan'a taıır· 
ne mensup tayyarelerımiz Bordeaux'da d~ ruz eylemiştir. Bazı hasar olmuştur. Avcı
nizaltı ıemileri ve doklar üzerine ağır hU· larımız dllşmanın önünil keamlı ve S. 79 

tipinde bir dflşman tayyaresi mitralyöz a
cumlar yapmışlardır. Üslerinden ayrılan 

teşlyle hasara u~ratılarak motörUnden bl-
tayyareciler hedeflerine yaklaşıncıya kadır risl hareketsiz bırakılmıştır. 
karayı ıormemiılerdir. Aiır bombaların BUtUn hareketlerden tayyarelerimiz za· 
tesirleri o kadar tiddetli olmuştur ki mü- yiatınz dönmüşlerdir. 
eahitler binaların yıkılmadan evel havaya 
uçtuklan hissine zahip olmuşlardır. 

Dokların üzerine ıelen bir tayyarenin 
attığı bir ağır bomba aalvosu, 100 metreye 
yükselen kalın bir kara duman sütunu bu
ıule ıetimıiştir. Denizaltı gemilerine mah
ıus bir havuzun kenarına da bombalar iu-

İtalyan somalisine 
muvaffakıyetli 

hücumlar yapıldı 
bet etmiıstir. Salvoyu müteakip Bordeaux 
berinde ıökyüzilnü aydınlatan büyük bir Nalrobl, 18 a.a. - BugUn neşredilen 

resmt tebllt: İtalyan somalislnde kAln, 
Elvak'a. dün muvaffakıyetli bir hUcum ya-qık husule gelmiştir. 

(Başı ı. ıncı sayfada) 

reaşl Petain arasındaki mülakatın üç 
IStlra bı nl a nla tıyor saat sürmüş olmas1n.a bakılırsa, B. 

Stokholm, 18 a.a. - Katrincholm'da Abetz cebirden ziyade ikna usulleri-
ne tevessül edere1c B. Laval'in ne 

söylediği bir nutukta sabık İsveç ha- devlet reisi ne de devlet menfaatle-
riciye nazırı B . Unden şöyle demek • ri aleyhine suyksat hazırlamış oldu· 
tedir : ğunu mare~ala anlatmıya çalışmıştır. 

- Vad 'ilen yeni nizam küçük mil- Mareşal da ister istemez L:ıval 
letleri, kenJilerine tahsis edilen bir hakkınadki hü'kmünü tehire muvafa
sahada mahsur bırakacaktır. Bu su • kat etmiş fakat ona itimadını iade 
retle bunlar hüriyet ve istiklallerini eykrr:emiştir. 
kaybedecekler ve sanayileri bu mem- B. Laval'in, alman kıtalarının Fran 
leketleri kontrol edecek olan büyük sa yolu ile İtalyaya gitm::-lerine ta .. 

taftar olduğu hakkındaki haberler, 
devlet tarafından kendi işine yarıya • emniyet edilir hiç bir kaynak-
cak ~ckilde idare edilecektir. tan teyit olunmamıştır. Eğer al-

İsveçle diğer küçük devletler, bu ye- manlar Fransa yolu ile İtalya'ya sÜ· 
ni nizamı, tabiatiyle, caiz bulmamak- ratle takviye göndermek isterlerıse 
tanırlar. Bizim noktainazarımıza gö· herhalde Vichy hükümetinin muva
re, büyük devletler hayat ı.ctha!arını fakatini beklemezler. Anca1< şurası 
g~ni~letmek ihtiycH. naa dfğilcl~rler. var ki böyle bir harek!t t1rzı Hit
Biz, daha ziyade, küçük milletlerin !erin bir müdıle ttir t:ıkip etfr~i. "iş
yurtlarının emniyetini ve meşru hak- iıirliği" siyasetine uygun düşmez. 
lan ile alakadarız. Hitler, alman kıtaatı:un her ne n. 

man olsa Fransa'nın işgal altında hu-
Devamlı bir sulh, medeniyet yuva· lunmıyan yerlerine girebilec::l'ini 

!arının taksimi esası üzerine kurula- pekala bilir. Fakat onun i~in m:.ihim 
maz. Böyle bir taksim küçük millet - olan şey Fransa donanm1s• '11 ve 
leri her hangi büyük bir devletin fa- frans:z müstemleke imparatorluğunu 
kir kiracıları menzilesine indirecek - kendi tarafında tutm:ı'ttır. 1~te bu, 
tir. Hitler'i mareşal Petai"l'! ku}ı k· ıl-

B. Unrlen İsveç politikasının. harbi !andığı "kadife eldiven" siyasetini 
kazanmak şanslarının şu veya bu taraf i?ah eder. 
ta olduğu hesabı üzerine bina edile -ı ~1a~:ı~i bugi,ine kad1ar:·m:ır~ş:l Pe
miyeceğini söyledikten sonra sözleri· tam b. tun al:n~n teşei.:>b~slerın. mu-

. ·· 1 ı..·t· · t. ~~ave:net etm:stır. Alman propagan-
nı şoy e •JI ır:r:ış ır : d d h b k. • ı k ı · 

t 
. . . . . ası a a aş a yattın ı çare en 

• Bu,. S"_C!-i :tı•lletının ~ıı,·?:sı ve ahla- araş•ırmıya mecburdur. Nihayet At-
kı telakkılerıne mııgayınlıı manların sabrı tükenerek iyilikle el-

Bir İsveç vaprm batti <le ed m .. l'ikl,,.rini zorla elde etmiye 
Stokholm, 18 a.a. - A1 ınan haberle- ı-.al't•smaları rh m "imltü'1dür. Ancak 

re göre Gwalia adındaki 1258 tonila- muhakkak 0 1an bir ~:y var6a o da 
toluk İsveç vapuru batmıştır. Vapur- transı:rları~. don~nm'!l~rı.nı almanla
da bulunan ı 7 kişinin boğulmuş olma· r~n el~ne dusmesıne m1anı olilcak ted
sından korkulmaktadır. Vapurdan yal- bırl.erı ~11;1ış bıılıınm~ arıdır. ,. 

d
.. k. · k 1 C b 

1
.. Şımalı .cansız Afrık.asına ~e mce: 

nız 
1
ort ışı urtarı mış ve e e ut • general Weygand hiç a maksızın 

tanka çıkarılmıştır. Petain'e müzaharet siyasetine devam 

Jıı.rımız da diğer bir ln~llz tayyaresini ctnıektedir. 
dfi:lürmllşlerdlr. Fransa'ya yapılan tehditler 

İtalyan resmi tebliöi 
İtalya'da bir mahal, 18 a.a. - İtalyan u

mumi karargahının 19-4 numaralı tebliği : 
Bingu:i hududu mıntakasında düşman kı
taları yıprandıkları ve zayiata uğradıkla

Londra, 18 a.a. Daily Telegraph ıa -

Afrika harbine dair 
İngiliz tebliği 

pılmııtır. Kuvetlerlmlz cenubi Afrika ve 
Cote d'Or kıtalarından terekküp etmekte rı için büyük muharebenin dokuzuncu günü 
ve zırhlı hllcum araba.lan lle topçu kuvet- olan dlinkü günü tazyiklerini azaltmışlar
Ierini ihtiva etmekte idi. Cenubi Afrika. dır. Kuvetlerimiz, düşmanın motörlü ve -
hava kuvetleri kara kuvetıerimlzle teşriki sait müfrezelerini mü~sir surette ateş al

zetes·nin eski Paris muhabiri ıazetesine 
yazdığı bir makalede, Laval'in çekilmesi 
üzerine Almanyanın Fraıısa'ya bir ulti -
matom vereceğini, inalin genişliyecciini, 
Fransa'nın Vichy'ye tabi kısmından al -
man kıtaatının serbestçe geçmesinin "meş
ru bir hnk" olarak tanılmasını iı;tiyeceği
nl ve belki de Laval'in franaız Qulsllng'i 
olarak hıznıete alınmasını istiyeceı";ini tah
min etmektedir. B. Abetz'nin dün Vichy' yi 
ziyaret etmeainin ilk neticesi, Marep.l 
Petain ile yaptığı mülakatta hazır bulunan 
B. Laval'in tabliyesini temin etmek ol-

K ahire, ıs a,a. - O r ta Şark ınıriliz ku
"Yetleri umumi karargilıı tarafından neı -
redilen resmi tebliğ : 

Mısır' da: Bardiya mıntıkasındaki ha • 
r eklt devam etmektedir. 

Kenya'da: kuvetlerimiz, cenubi ve ıar
kf Afrika lcıtaatının da iştirakiyle 16 lı:i -
nunueveldc El - Vak'a karşı muvaffakiyet
li bir hücum yapmışlardır. Düşman asker
l erinden elliıi öldürülmüş. 120 ıi esir alın
mıştır. 15 top ve külliyetli malzeme iğti -
n am ettik. Sair cephelerde defiıiklil vok
tur. 

Evelki günkü bombardımanlar 
Kahire; 18. a.a. - İngili.z hava kuvet • 

lerinin dün akşamki tebliıii : 

mcıııtl ederek iki buçuk ton bomba atmıe
tır. Bir çoğu zabit olmak Uzcre en qağı 
25 İtalyan, 50 yerli piyade neferi esir e
dilmiıı ve bUyük miktarda muhtelit gıda 
maddeleri ile mUhlmmat iğtinam olunmuıı
tur. DUşman 50 kadar telefat vermiştir. 

Bizim zayiatımız çok hafiftir. 
Keşif uçuıuna çıkan bir d~man tayya· 

resi avcılarımız tarllftndan tardedllml.,tir. 
Düşman tayyaresi avcılarımızı görünce 
bütUn bombalarını gelişi g{.lzcl atmıştır. 

Bu sabah bir Capronl tayyaresi hava 
kuvetlerimlz tarafından dUşUrUlmUııtUr. 

Bir hafta içinde ne 
kadar tic:aret gemisi 

batırıldı 
Londra; 18. ı.a. - Bahrıye nezaretinin 

tebliıiin e göre, ilkkinunun birinde bit en 
hafta içinde dütmanın hareketiyle ticaret 
gemilerinin uğradığı zayiatı şimdi ta!ırlh 

edilerek 81.6~ tonilAto olduıtu tebeyyUn 
etmi,tir. Bunun 50.858 tonilltosu İngiliz 

ıemileridir. 

10 İlkk5.nun<Ja neıredilen tebliKde ye -
kGn 52.229 tonilato olarak ıosterilmiştir. 

Sonteırin ayında hava hücumları 
neticesinde İngiltere' de kaç ki~i 

öldü ? 

tına almıt. hava kuvetlerimiz de daha u • 
zakta bulunan zırhlı birliklerini bombar • 
dıman etmişlerdir. 

Bardia limanı önünde torpillenen ve 193 
numaralı tebliğde zikredilen düşman kru
vazörünün yana yatarak battığı ıörıilmiiş
tür. Bu kruvazörü batıran torpil tayyare
lerine yüzbaşı Grossi ve pilot miılizım 

Barbani kumanda etmekte idiler. Bunla -
rın mütekabilen yardımcıları rasıt Mara
zio ve Riva idi. 

Tayyarelerimiz Bardia limanı önüne ıe
len İngiliz harp gemilerini bombardıman 

etmişlerdir. Düşmanın avcı tayyareleri 
bomba.l'dıman tayyarelerimizin hareketine 
mani olmak istemişlerdir. "Gloster" ti • 
pinde bir tayyare dıişürülmUştür. 

Bombardıman tayyarelerimize refakat 
eden avcılarımız, düşman avcıları ile mu
harebeye tutuşarak Hurricane tipinde bir 
tayyareyi düşürmüşlerdir. Avcı tayyarele
rimizden biri üssüne dönmemiştir. 

193 numaralı tebliğde. avdet etmedik
leri bildirilen beş İtalyan tayyaresinden 
ikisi üslerine dönmemişlerdir. Kaybol • 
muş nazarı ile bakılması lazım gelen üç 
tayyare arasında iki Trans:ıtlantik seferi
ne iştirak e~miş olan Albay Armanu'nun 
tayyaresi de bulunmakta idi. Albay Arma
nu, grupunun başında barek~tı idare et -
mekte idi. 

16 ilkkanun günü dtişmanın beş avcı 
tayyaresi dü~ürülmüştür. 

Yunan cephesinde on birinci ordu mın
takasında şiddetli muharebeler cereyan et
miştir. Avcı teşekküllerimiz, düşman kı

taları tecemmularını müessir 6urette mit -
ralyoz ateşi altına almışlardır. 

muştur. 

B. Hitler'le Laval ikinci Napaleon'un 
kemiklerinin naklini bahane ederek Ma -
reşal Petain'i Paris'te tuzaıia diışurmiye 
teşebbüı etmişlerdi. 

Mareşal Paris'e git.eycli ••• 
Muhabire göre, Mareşal Pariı'e ıit • 

&eydi çekoslovak reisicüınlıurunun akıbe

tine uğrıyacaktı. Çekoslovak reiıicümhu
runun Berlin'e davet edilerek alınanlar ta· 
rafından hazırlanan muahedeyi imza et -
mlye mecbur edildiği hatırlardadır. Petaln 
bir muahedeyi imzadan imtina etseydi. ih· 
tiyar Mareşal'ın hasta olduğu veya akıl 
zaafına uğradığı hakkında bir masal uy -
durulacak ve bu ı;uretle Marqal vazifesi
ni göremediği takdirde Laval'in vekalet 
edeceğine dair kanunu esasinin diırdüncıi 
maddesindeki hükme istinaden Laval'ın 
iktıdar mevkiine getirilmesi için meşru 

bir sebep yaratılacaktı. 
Fakat ıuykast niyetini haber alan Ma· 

reşal kanunu esasinin bu maddesini !iğ -
vederek dış memleketlerle telefon hatla
rını kestirdikten sonra haft bir kabın!' lçtl
maı akdettirmiştir. İçtimaı miıteakip Ma
reşal franıız milletine karısı radyo ile bir 
beyanname neşretmiştir. Tasavvurları keş
fedilen B. Laval, Deat ve Doriot ile ıece 
yarısı trenle Pariı'e ıiderken hareketine 
mani olunmus ve kendisine ait Chateldon 
şatosunda ikamete memur edilmiıtir. 

Garp Çölünde Tobruk ile Bardia arasın
~ bulunan düşmanın bütün tayyare mey. 
danlan ingiliz hava kuvetleri tarafından 
ıiddetl! hücumlara tlbi tutulmuıtur. Bü -
tlin ıün devriye avcı tayyarelerimiz mil • 
tema.dl taarruzlarda bulunmuılardır. Evel· 
ki ıece Bardia ilzerine şiddetli bir akın 
yaptlmııtır. Hava şartları mükemmel ol· 
duğu cihetle pilotlarımız hedeflerine ko . 
]aylıkla hücum edebilmişlerdir. Kışlalar, 

askeri binalar ve demiryolları üzerine ce· 
man 12 ton bomba atılmıştır. Yerli kıtaatı 

mahsuı kıslalarda yangınlar çıkmıı ve pek 
büyük diğer bir yanıın, dört tiddetli infi
lA.k husule getlrmlttlr. Tobruk'tan maada, 
Bomba, Eladem. Elıubbi, Elıaza'ya da 
hücumlar yapılmış ve birçok hasar husule 
ıetirilmiııtir. Taarrud keşifler yapan tıy

yarelerimlz, Sa. 79. tipinde yedi tayyare 
ile Ca. -43. tipinde bir tayyare diısürmlit · 

Eğe denizinde dün öğleden eve! düşman 
du~u bildirilmektedir. Bu zayiatın müf- tayyareleri Rados'a ve Stampalia üzerine 

bir kaç bomba atmışlardır. 

Londra; 18. a.a. - DahiU emniyet neza
reti, İngiltere üzerine yapılan hava taar · 
ruzlarında sonteşrin ayı zayiatının 4588 

6lü ve 6202 hast aneye kaldırılan yaralı ol· 
Ancak hfi.diı:e cereyan ettikten ı;onra • 

dır ki adliye nazırı B. Albert, cereyanı 

halden Almanya'yı haberdar etmiştir. H1-
diseden son de•ece hiddetlenen Hitler'in 
B. Abetz'yi Vichy'ye ıönderdiii söylen -
mektedir. 

lerdir. 
redatı şudur : 

Ölüler : 2289 erkek, 1806 kadın ve 16 
Sollum'u itıal eden İngiliz kuvetlerl, 

t ayyare meydanlarında 10 tane Ca. -42. ve yaşından aıaiı 493 çocuk. 
5 tane Sa. 79. tipinde tayyare bulmuşlar- Yaralanıp hastaneye kaldırılanlar : 3-493 

dır. Bu tayyareler hafta başında bava ku- erkek, 2251 kadın ve 16 yaşından aşağı 458 

vetlerimizin yapmıt oldukları hücumlar çocuk. 
neticesi hasara uğrayıp terkedilmiş olan 

t ayyarelerdir. Alman tebliği 

Şarki Afrika'da hava teıekküllerimlz, 
Orkovitz-Sabt ve Summit kampları üze • 
rine bir gece hareketi yaparak bu kamp • 
lan faaliyet halinde gafil avlamışlardır. 

Yerde bulunan 10 kadar tayyare bombar
dıman edilmiştir. 

Bombardıman teşekküllerimizden biri 
Port - Sudan'ın liman tesisatı ve Neft de-

Protokol zevahirini kurtarmak için B. 
Abetz, franııız hükümetinden alman zafe -
rine istinat eden siyasete devam .edilip e
dilmiyeceğini sormıya memur edilmiıtir. 

Geni§ bir i§gal mi ? 
poliraı üzerine miıessir bir gece hareketi B. Abetz'nin fransız hukumeti tarafın-

Berlln, 18 a.a. - Resmi teblığ. 17 KA- yapmıştır. Avdet uçuşu esnasında tayya • dan verilecek menfi bir cevabın fransız 
den biıtün tayyarelerimiz üslerine dönmüş nunuevel gecesi muharebe tayyarelerimiz relerimizden biri havanın fenalıgı yüziın- topraklarının daha geniş bir ıurette işga
lerdir. Bırmlngham'ı, Londra'yı ve merkez! İngil- den düşman arazisi üzerine inmiye mec • lini intaç edeceğini ve arasıra almanlar 

Cenubt Arnavutluk'ta sair harek5.t meya- tere'de askeri bakımdan ehemlyetı haiz bur kalmıştır. Buna rağmen havalanmıya tarafından muahcdcnin şiddeti üzerinde ya-
ve üıısüne dönmiye muvaffak olmuştur. pılan tadi!Stın iptal edıleceğini söyleyip 

Garp Çolündeki bu harekita iştirak e-

sair hedetleri muvatfaklyetle bombardı

man etmişlerdir. Bırçok yerlerde yangın
lar çıktığı ve infllA.klar vukua geldiği gö
rUlmüııtUr. 

nında, Draç ıiddetli bir hücuma maruz tu
tulmuştur. Muvaffakiyetle neticeltnen bu 
rece taarruzu, havanın muhalefetine rağ
men yapılmı:tır. Dok mıntakalarında bü
yuk ınfilaklar mU~a.hedt' edilmiştir. Hedef· 
ten ayrılan tayyarecilerimiz bir büyük ve 
müteaddit küçük yanıınlar müıahede et • 

mi,lerdir. 

Fena hava şartları dolayıslyle hava ku
vetıerinın faaliyeti keıılf uçuıılarına lnhl-

Diğer hava teş~kküllerimiz Ghedarem söylemediği malüm değildir. İtalya'ya gi
şimendıifer istasyonunu, Otrub ve Mont - decek alman kıtalarının "meşru bir hakka" 
Rejan istihkamlarınr bombardıman etmiş- istinaden Fransadan geçmesini $Ut koşa
lerdir. Gıindıiz Sudan limanının hava üs- cak bır sulhu Mareşal ıuç reddedebile • 
ıünü ve Neft depolarını tekrar boınbar - cektir. Tereddıidıi takdirinde İ5e buna ic-

ıar etmiştir. dıman etmişlerdir. Dört düşman tayyare- bar edilmesi varittir. 
Sheffield'de bir fabrikanın hAIA yanmak- si muhakkak ıurette düşürülmüştür. Neft Fransız filosu 

depoları ıtörülebilecek bir surette hasara Fransız filosunun almanların emrine 

-B-

1 
yecelrtlr . Çiinkü Mareeal Fraruıa'yı t e r1tet.- ı 
miyeceiine dair namusu üzerine IÖ.ı ... er. 
miıtir. Fakat meBai ırkadaılarından baZl· 
larının ılmalt A!rika'da Veygand'in te!· 

Birleşik Amerika 

. ' lngiltere ye liii altında toplanması mümkündür. Esa • 
sen aöylendiıiine gore General Veygand, 
mücadeleyi vaktinden evel terkettliinden 
ve Frınu'da çok yakında ihtilil çıkaca
iı hakkında ıldıeı raporlara aldandıiın • 
dan mütee11ir olduiunu açıkça bildirmit
tir. 

Meğer Pariı'e gitmİf 
Vichy, 18 a.a. - B. Lava! huıust olarak 

Pariı'e hareket etmiıtir. 

B. Laval, hangi ıebepler 
yüzünden azleclüdi ? 

Londra; 18. a.a. (Royter) : 
Alman hududundan alman son haberlere 

ıöre, Laval'in azlini intaç eden esaı 1e • 

bebin dahili ıiyaaet olduiu aanılmalı:la be
raber, Vichy'den gelen malumat bu mese
leyi hiç de aydmlatmamaktadır. 

Laval'ın, Petain'i duşurmek ic;in komplo 
kurduiu hakkındaki şayialar, pek az ihti
mal dahilinde ıtözükmektedir. Çünkü hal • 
kın kendisini ıevmediiini pek iyi bilen 
Laval'in mareşalin prestijine ihtiyacı var
dı. Daha ziyade muhtemel bulunan cihet, 
Laval'in kendi alman taraftarı siyasetine 
Petain'i ilet olarak kullanmak ıayretleri
ne, mareşalin gitti:Cçe artan bir mulı::ave -
met ıostermiş olmasıdır. 

Söylendiğine ıtöre, B. Lava!, geçen hafta 
bidayetinde Vichy kabinesine dabiıt isli.hat 
hakkında bazı projelerle yeni· bir alman 
sulh teklifi tevdi etmiş, fakat bu telı:lifler, 
kabinenin ekseriyeti tarafından reddedil • 
miştir. Mareşal Petain bunun üzerine B. 
Flındin'i Vichy'ye çağırmıştır. 

B. Flandin de. fransız • alman i~birliii 
taraftarı olmakla beraber , ken.diıinin La
val'den daha vekarlı bir siya.set takibini 
arzu ettiii ve müstemleke üılerini ve fran
sız f'losunu Alma:ıya.'nrn emrine vermefe 
kat'yen muvafakat et miyecefi aanılmalı: • 
tadır. 

Maamafih • İngihe•e'nin Akdeni%'dekl 
muvaff:ıkiyetleri, bahriye nazırı amiral 
Darlan'ın riyasetindeki grupun ümitlerini 
canlandrrmı~tır. Filhakika, bu crup, Fran-
11 ile Almanya arasında münferit b ir sulh 
akdolunabileceğini ümit etmektedir. Bu 
grupa göre, İtalya o de~ece zayıflamı~tır 

ki Almanya, İtalya'nın Frann'dan istekle
rinin ekserisinden Romı'yı vaz ıeçirmete 
ikna edebilecek bir va:ı:iyette bulunmakta
dır. Fnnsız - alman müzakerelerinin vak· 
tıyle muvaffakiyetıizlikle neticelenmesi • 
nin es11!! ~ebe-bini de zaten bu İtalyan istek
te~i eşle'! etmekte idi. Bunların ortadan 
kalkması ile bir fransız _ alman sulhu, bu 
esas üzerinden belki de yapılabilecelı:tir. 

Maamafih, Laval siyasetinin tam mu -
vaffıkiyetıitliie uframası ve frınıız h al
krnın Almanya'ya itimadı olmaması, R. 
Flandin'i, eğer Lavıl'in mukadderatına ı,. 
tirik etmemek istiyorsa, bu yolda çok bil
yük ihtiyatlarla yürümeğe mecbur tuta • 
caktır. 

Laval'in azli •ebepleri hakkında 
yeni talıüat 

Londra. 18 a.a. - Laval'ln a.ıli hakkın
da. Times'ln Nevyork muhabiri ıöyle yazı
yor: 

"Laval tarafından hazırlanan hUkümet 
darbesinin akamete uğradığına ve bu eıki 
nazırın Pellevoisın ıatoııunda tevkif edil
diğine dair verilen haberi diğer bir haber 
takip etmi§tlr. Bu sonuncu habere göre 
hadiselerin yeni seyrini endlte ile takıp 
eden alınanlar Fransa'nın tamamlyJe lıga
linl derpl' eylemekte idiler. 

Bern'den gelen bir telgrafta blldlrlldiğl
ııe gore geçen hatta Hltler, Lava! vasıta
ılyle Petnln nezdinde bir teşebbüste bulu
narak İtalya'nın yardımına gitmek üzere 
alınan kıtalarının Fransız topraklanndan 
geçmesine mUsaade istemişti. Peta.ln, kı

taların lrkAbına mUsait yegAne liman olan 
Toulon'un bir Franaız deniz Ussu olduğu
nu ileri sürerek bu teklifi kabul etmemıı
tlr. Petaln, mihver devletlerine hiç bir za
man deniz üsleri terketmlyecetıne dair 
verdiği sozü tutmak iıtedlğinl na.ve et
miştir. 

Nevyork Times gazete8'nln Bern muha
birinin bır haberine göre Laval'in Vlchy, 
hükUmetlnl devirmek teşebbiliıU DUk de 
Reicluıtadt' ın külleri Fran.sa.'ya nakledildi
ği zaman yapılacaktı. 

Kabinenin cuma l'linkü toplantısında 

Laval, Almanya'nın Fra.nsa'dakl sefiri 
Abetz'e Petaln'in de mera.simde hazır bu
lunacağına dair ıöz verdiğini blldlrmlıti. 

Bu merasime Bitler de iıtırA.k edecek ve 
bu suretle bu hAdise iki memleket arasın-
1ıı bir yakınlık husule geldiği kanaatlni 
verecekti. 

Dahiliye nazın Peyrouton, Mareıaı Pe
taln'ln hayatının emniyet altına alındıfı· 

na dair verilen husuıı teminatın neden iba
ret oldutunu sorması Uzerlne La.va! verdl-
11 cevapta plAıılarını meydana çıkarmıf, 

hattA marqalı şahsen tehdit etmefe bile 
kalkışmıştı. O zaman muhafızlar çaj'nl
mıı ve Lava! tevkif edllml~tlr ... 

Tlmes gazetesinin Vqlngton muhabiri 
de şunları yazmaktadır: 
"Alınan bazı haberlere göre Petaln hU· 

kilmetlnl Vlchy'den Venıalllea'e naklettlr
mek teıebbUaU hUkilmet darbeai yapılır

ken Petaln'I Adeta nezaret altında bulun
durmak maksadını istihdaf etmekte idi. 

• 
arı yet harp 

malzemesi 
verecek 

Ruıvelf İngilfere'ye yardım 
icin iyi bir formül buf du 

( Başı l incı say/ada ) 

tetkik edilmekte olan bu planı, evinde 
yangm çıkan bir komıuya her hanıi bir 
kimsenin yapacaiı yardıma ben7.etmiş v• 
deıniıtir ki: 

Bu kimse, eğer yanında bir yaD&'ın bo
rusu vana, yangını söndurmekte komşu • 
suna yardım için boruyu musluğa hem• 
tıkır. Borunun 15 dolar kıymetinde oldu.. 
iunu aöylernu ve pır11ını da komşusun -
dan istemer. Yangın sondukten ıonra bo • 
ru, h1li kullanılacak bir halde ise, teı~ 
kürle iade edilir. Eier parçalanmış veya 
kullanılamıyacak bir bale gelmiş i e kom
ou bunu her halde ıorur ve bir yeniıinl 

vermeyi teklif eder. 
Bu plln mucibince !nıiltere"ye gon • 

derilecek tayyare, top ve ıemilerin mül.
kiyet hakkı Amerika'ya mı yoksa İngilt• 
re'ye mi ait olduiu meselesine c elince, bl& 
hukukt bir d5.va olarak kalır. 

Reisicümhur bunun aadece feri bir t eJ' 
ve asıl işin 1nıiltere'ye harp malzemesi • 
nin bir nehir ıibi akıp gitmesini temin et.o 
mek olduğunu beyan etmiştir . 

B. Ruzvelt, ıunu ehemiyetle kaydey • 
lemiıtir ki, meselenin halli Amerika"n 
ınlidafaa v11ıt11ı olarak İngiltere'ye yar • 
dımda bulunmak zarureti esasına dayana -
caktır. 

Harp levazımı imalltının tesri mesel• 
sine dair B. Ruzvelt, inıiliz siparişlerinüı 
icabeden inlı:i$af elde etmek için iyi bir 
vasıta olduğunu söylemiş ve ıunu lllve et
miştir: 

- Hıikümetin otoritesini kullanarak. 
imalitta geri kalan fabrikaların idaresini 
ele alması lilzumu henu% basıl olmamıt • 
tır. Maamafih bu fabrikalardan iki veya 
üçü nezaret altında bulundurulmaktadır. 

B. Ruzvelt ıu ciheti de tebarüz ettir • 
miıtir ki, ''harp müstesna olmak ilzere tıı.
cilter e"ye her türhi yardımda bulunmalıı: 

programının ıon safhuı" diye tavıif et ti... 
ji bu plin bir kanunun çıkmasını icabet -
tiriyorsa da bitaraflık kanununun tadili 
veya ilgasını intaç eylemiyecektir. 

Reiıiciımhurun son zamanlarda İnıil • 
tere'ye pıra yardımı husuııunda budalaca 
yazılmı, pek çok şeyler okuduğunu aöy • 
!edikten 10nra demiştir ki: 

Büyük bir harbin para varlıtından ., .. 
ya yokluiundan ka.zınılıp veya kaybedil • 
diii tarihte görülmüt bir fey delildir. Bıı
gunkıi harbi kazanmak için bankalarda pa
ra bulunması llzım ıeldiği hakkmdaki dü
şünceler boştur. İlleri yoluna koymak için 
bir çok çareler vardır. İngiltere'ye yardını 
için yeg!ine mevcut kanunu ilga ederek 
Amerika'da aarfetmesi için t nciltere'ye 
para verm~k olduiu mıitaleasında bulunanı

lar dar bir zihniyet ıösteriyorlar. 

Vakıa nakdi teberrularda bulunmak da 
mümkıindür. Fakat bunun lüıumlu oldu • 
ğuna kani delilim. 

Reisicümhur, İngiliz ıiparitlerinin mu
azzam faydalar t emin ettiiini çunkü fab
rikalarda, sılih imali.tının ve deni• t ez -
gihlarında muazzam kolaylıklar intaç ey
lediiini aöylemiıtir. 

B. Ruzvelt, mezkdr pllnın üç, dört haf
tadan.beri tetkik edilmekte oldutunu ve bil 
plln gibı daha bir çolc planların hazırla~ 
bileceğini bildirmiı ve demiştir ki: 

İngiliz ıipariıleri aynen Amerika Jru • 
vetlerinin lcullandıiı teçhizatı ihtiva et • 

melı:tedir. Binaenaleyh inriliz ıiparltlerinl 
amerikan siparişlerine tahvil et mek de 
mUmkiindür. Bunun için kili derecede pa
ramız vardır. 

B. Ruzvelt, İngiltere"nin ıimdiye lra • 
dar yapmıı oldufu ıipıriıleri pekili t._ 
diye edecek vaziyette oldutunu ve yenJ 
hükümlerin ancak bundan ıonralı::i ıiparit
lere ısamil olacaiını beyan etmittir. 

Nihayet bir suale cevap olarak da rei
ıiclimhur ıöyle demiıtir: 

Me.elenin ruhu, İnıiltere'nin teçhi _ 
zatsız kalmamasıdır ve bunu temin et • 
mektir. 

Fransız Fası 

hududunda 
İspanyol askeri 
tahıidafl varmıı 

Londra, 18 La.. - Taas ajanııı blldtriyor : 

İngiliz bombardıman 
tayyareleri dün gece 

Almanya'ya hücum ettiler 

Nevı Chronicle razeteai, fransıı Fas'ı hu
dudu clvannd.a İspanyol kıtaatı tahflt .. 
dilmekte oldUlunu yazmaktadır. 

Şarki ital.·an Afrikasında Gura ve Aı 
mara'ya t.S/16 klnunoevel ıeceııi nrfındı 

hücumlar yapılmıştır. Gura'dı bir bina ü

zerine tam isabetler müısıhede edilmi' ve 
bu bira infilaklıır neticesi vıkılmı,tır. lO 

kilometreden gorülen bir yangın da kay -
dedllmittir. Dütman avcı tayyareleri bom· 
bardıman tayyarelerimizle bir çarpııma 

ta o!duğu ve diğer müteaddit yangınların 
henüz ıönmemiı bulunduğu mllşahede e
dilmiştir. 

18 İlkkAnun gecesi lnglllz tayyareleri 
Almanya'nın cenubu rarbial Uzerine bom
balar atmıııtır. İki yerde çıkan yangınlar 
mühim olmıyan bazı haaar vukuuna sebep 
olmuıtur. Gece vukua gelen bir hava har
binde hava kuvetıerimlz iki düşman tayya
resi dU1Urmllflerdlr. Tayyare dafi batarya 

uğratılmıştır. Uzaktan büyük duman ıü - verilmesine gelince, mürettebat arasında 

tunları görülmüştür. Yedi avcı tayyaresi - çıkacak kanlı mücadeleye mani olmak için 
nin taarruzuna uğrıyan bu teşekkülümüz, B. Hitler'le Laval'ın bu husuıtan çekinmiı 
bunlardan ikisini düşUrmüııtilr. Tayyare • olmaları muhtemeldir. 
terimizden biri ussünt d6nmemİ$tİr. Petaın bu pazarlığı kabul ederse Al -

El-Uaka civarında düşmanın motorlu manya'da bulunan fransız esirleri ıerbest 
vesaiti tayyarelerimiz tarafından bombar-ı bırakılacaktır. Reddederae fraıuıız Quiı

dıman edilmiştir. Bir tayyaremiz üssüne lings'i olan Lava!, Petain'in yerine ikame 
dönmemiıtir. edilecektir. Pctain Fransa'yı terlı:edcml -

Londra; 18. a.a. - Lon.dra'da haber alın
dıiını ıore, havanın müsait olmamasma 
rağmen, küçük in&illz bombardıman tay
yare teıekküllerı dıin ıece, Almanya'nın 

cenubugarbisinde ve ı"al altında bulunaıı 
franuz aahillerindeki hedeflere bikumlar 
yapm.ıılardır. 

Fraı:uus Fuıııdan l'elen yolculann 11 ... 
desine l'Öre, Fransızlar d.a bUyük a.akerl 
kuvetler tahtlt etmektedirler. 

F ranıız •elirinin temaJarı 
Madrtd, 18 LL - Franaa'nın İçqya 

büyük elçiıl B. Françola Pietrl, !ıpqya 
hariciye nazırı B. Serrano Swıner t&ratıa
dan ka.'bul ed11mi1Ur • 

• 



_,_ 
Tasarruf ve Yerli 'Mal lor haftasında 

.... , 

B. Sırrı Day'm radyodaki 
çok· değerli konuşması 

Bir (iff çinin, biı ininin de bir asker gibi 
kendi sahasmda ihmal götürmez kudsal vazifeleri vardır 

(Başı 1. ıncı sayfada) 
prensipiıı i , tahakkuk 'ettirmek işini üstü· 
ne alan Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku· 
rumu; on bir senedenberi, aldığı bir çok 
faydalı tedbirler araaında, bir anane de, te. 
sis etti: "Her aenc, birinci kanunun on İ· 
k inci günü- başlıyan, Tasarruf ve Ycrlima. 
1ı haftası" 

Bu münasebetle; benim de, bir kaç söz 
söylememe fırsat veren kurumun yünek i
dare heyetine, t~ekkür ederim. 

Sevgili yurttaşlarım; 
Bilirsiniz ki; varhklnrmı muhafaza et

mek istiycnlcr, fert veya cemiyet olsun: 
tedbir almakta, hadiselere tekaddüm etmek 
mecburiyetindedirler. Bu tabii kaide; 
t!ir.lt devlet ve milletinin, daima önde tut
tuğu bir düsturdur. 

Bugünün şart ve vasıtalan, zaman ve 
mesafe medlulünü deği&tirmiş ve bütün 
ülke ve milletleri, biribirine o kadar yak • 
Jaştırınıı ve bağlamııtır ki; Avrupa'yı sa· 
ran ve sarsan büyük harbin haricinde ka· 
lan devletler dahi, bunun tesirlerine ma -
ruz bulunmakta ve muharip memleketlere 
benzer mücadelelere katlanmıya ve ted -
birler almıya, mecbur kalmaktadırlar. 
~k fÜ]crana deier ki: hükümetimiz, 

vaktinde ve &ene hadiselere tckaddüm c • 
derek; bizi, bu bijyük harbin fcliketlcrin· 
den koruyacak tedbirler almıştır ve alma
fa devam etmektedir. 

Aziz dinleyicilerim, 
Biltiln cihan bilir ki; kendi toprakla

rında, mlista.kil ve hür yaşamak gaycsin -
den başka emeli bulunmıyan ve Mili Şefi 
etrafında, büyük bir inanla toplanan türk 
milletinin hedefi, bu istiklllini muhafaza 
ve müdafaadır. 

Zaten ; bu kudıt müdafaa mefhumu, 
ba~tanberi; bir sembol olarak en mühim 
teşekküllerimizde, yer almıştır. Nitekim: 
Ebedi Şefimiz Atatürk, millf mücadeleye, 
müdafaai hukuk cemiyetini kurmakla baş
ladılar. Türkiye' de; Harbiye N eı;arctl de· 
ğil, Milli Müdafaa Vekileti tcıkil edildi. 
Harp mükellefiyeti kanunu defi!, Mil -
li müdafaa mlikellefiycti kanunu ted· 
•İn edildi. Nihayet; harp lktısadiyatı -
mızın müdafaası için de, Milli Korunma 
Kanununa dayanıyoruz. 

Bu kudıi varlığımızı tehlikeye koyabi
lecek her tecavüze karşı, biitlin varlığı • 
mız ve kudretimizle; müdafaa, aıla deiir 
mez kararımızdır. 

Sevgili yurttatlarım; 
İcabı halinde; bu müdafaanın mııvaf • 

fak olabilmesi, teşkilitlanmıı devlet ve 
milletimizin ve bunun içinde; her ferdin, 
11fat ve salahiyeti ne olursa olsun; burü
nün şartlarını gözeterek, her zamankin -
den rok fazla bir ci.ddiyet, gayret ve bil • 
hassa; fcdakllrhk ve feragatle; vazifesini 
yapmuına bağlıdır. 

l3ir an, unutmamalıyız ki; bir çiftçinin 
ve bir işçinin de; cephedeki bir asker gibi, 
kendi sahasında; ihmal götürmez kutsal 
vazifeleri vardır. 

Zamanın fevkalıidcliği karşısında; tat. 
bik mevkiine konan kanunların verdiii sa
lfilıiyetlere dayanarak hükümetimiz, harp 
iktısadiyatı tedbirlerini de almakta ve bu 
meyanda: vatandaşlara, ayrıca vazifeler 
tevcih ve teklif etmektedir. 

Geçen umumi harpte; Osmanlı devleti
nin teknik esaslara dayanan harp lktısadi
yatma, yer verememi, olmasının, ne acı 

mahrumiyet ve ııtıraplsra yol açtığını, hep 
biliriz. 

Bir çok milletlerin, bugün çektili ıs· 
tıraplar da, meçhulümüz değildir. Buna 
mukabil; umumi ıeçim prtlarının uyırun
luiu noktasından türk milleti, mliıte&na 

bir haldedir. Bu vaziyeti, idame etmek ve 
ha t ti; kabil oldıığu kadar iyilqtlrmclı: ve 
böylece, müdafaa kudretimizi arttırmak, 

hükümetirnizin ve kanunlarımızın yeglne 
hedefidir. 

Bu itibarla; hükümctimlzce, bize emir 
ve tevcih edilmlı ve edilecek olan veei -
b el eri, cezai müeyyidesi olsun olmuın; 

derin bir hüsnüniyetle, ifaya mecburuz: 
Kaldı ki ; yüksek ve milli menfaatler mu • 
vacehesin.dc, umum! nizamı ihlal edebile· 
cek ihtiras ve lhmal~r. her vakitten ziya
de; kanunların ve mahkemelerin, sert hü· 
kiımlerİyle karşılaşm ıya mahkümdurlar. 

Bundan başka ; buıünün icabettirdiği 
mühim ve fevkal ade devlet hizmet ve mas· 
raflarının hükilmetçe, bütçe tasarruflarıy. 

le ve d iğer tedbirlerle k:ı.rşılanmasına ı;a. 
lı iiıld ığı ve bu sebeple ; ıeçen sene, bazı 

vergilerde ısl3h:ıt ve tashihat mahiyetinde 
yapılan pek 11ı zamlardan başka, vatanda. 
şa 1tergi şeklind e dahi, yeııl bir mükellefi
y et tahmil edilmedlÇI ve aıılCerlik vazife. 
le rini ifaya çalırı!a~•arın, d -e:-hal islerini 
ve evlerini b•rı :C:ın lc ,. .. \"C s• ·ıe h::r?ıı~lara 
koştukları bir aır2d:t; !ht':-u \'C i! :m~l te · 
maylille r in in. i.rnrı'e v:~·!anı .. la da, r:<'fret 
uyanı:l ırmuı , ptk ta~:i d .. iil m:J i:-? 

Sayın va tandaılarım: 
Türk millc:tlnln bilyUklülline ve büyük 

hlidiseler ka rşıaını!aki fedakarlıkla rına kan ı 

bulunan Milli Sefimiı, Büyük Millet Mec· 
!isinin bu senekı içtima dnreıı:ni açarlar· 
kcn; irat buy:ırdo;'c!arı nutuir!ı ; iı! : kbalin 
her vuıtadın sonra nihayet, kahraman ve 
fcdak1r olanlın müyeuer oldufu bir 
devrede bulunduiwnuza i•aret ve tilrlr 
milletinin de, temiz n emin bir istikbale, 
gururla bakablleceıl l ni t~ılr buyurdular. 
N111l ki : iıtlk151 harbindeki zaferi de. tilrk 
millet inin tc .. anüdli ve baştan başa fera 
ıa t ve {e lııkirlı.lı ya rattı. Bugiln de. ku • 
vetle kanİİ7. ki : hl!'r ft r t. vazife!ini yapa • 
cak, mc:ıru hak ve kazançlardan ba,Jı:a 
emel peşinde koşanlar, olmıyacaktır. 

Her ne kadar; hüriyct ve demokra ı; iye 
dayan~n bir idarede, ferdin ıerbestii ha -

rekcti, ancak; kanunlarla dcrPİii edilen za
ruretler nisbetinde takyit edilebilir ise de, 
kanunların tahmil etmediği vazifeleri de; 
bize milli ı;uur ve vicdan emir ve telkin 
eder. En buyuk müeyyideyi, milli ııuur ve 
vicdanımızın kudret ve asaletinde bulu-
ruz. 

Şu halde:; bugilnün bize tahmil ettiği 

vazifeleri, vatandaş olarak; her birimizin 
ayrı ayrı benimsemesi ve hareketlerimizi, 
ona göre tanzim etmemiz, zaruri olduğu 
kadar, milli ananemizin de i cabıdır. 

Bu cümleden olarak, bilhassa; hükü -
metin lüzum göstereceği sahalarda, fazla 
istihsal etmek, vaktimizi en verimli şekil
de kullanmak ve her hususta; daha dik -
katli ve idareli istihlak eylemek. Bizim i
çin iktısadi bir mükellef iyettir. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu
nun ifadesiyle arzedcyim: israf, daima bir 
cürüm ise; bugün bir ihanet olduğu gibi; 
tembellik de, her vakit bir kabahat ise; bu. 
gün bir cinayettir. 

Sayın yurttaşlarım; 

İhtiyacımtzdan artan veya ihtiyacımız
dan fazla elde edeceğimiz mevad ve eşya
nın, ne kadar hasis olursa olsun; bir kıy
meti olduğunu ve her birimizin ayrı ayrı 
yapacağımız bu gibi tasarrufların büyük 
yekunlara varab i leceğini, unutmamalıyız. 

Bu tarzı hareket, ya diğer vatandaşla • 
rın ihtiyaçlarına cevap ve yahut; başka 

memleketlere ihracata imkln vermek su
retiyle; milli iktısat ve müdafaa bakımın
dan, büyük ehemiyet arzcder. Vatandaı • 
ların, Erzincan ve havalisindeki yer sar • 
sıntısr karşısında gösterd ikleri alaka ve 
küçük küçük yardımlarla beş milyon lira 
gibi mühim bir meblağ, birçok eşya ve iaşe 
maddeleri temin edildiği malQmdur. Bu; 
felaketzede kardeşlerimize maddi olduğu 

kadar, manevi bir teselli verdi. Aynı za -
manda; temiz ellerle yapılan ve tamamen 
yerine masruf olan bu yard ım; bugün, Kı
zılay t~kilitı eliyle askerlerimize kışlık 

hediye toplamıya doğru başlanan milli ha
reketin de, muvaffak olacağının tcmina • 
tıdır. Bu gibi yardımlarla istihsal edilen 
neticeler, içtimai ve iktısadi bünyemizin 
kuvctini ve türk milletinin tesanlidün.6 ifa· 
de bakımından da; dikkate değer muvaf -
fakiyetlerdir. 

Aziz dinleyicilerim; 
Dünya piyasalarında ve bilhassa: top. 

rak mahsulleri üzerinde on ıene evci baş· 
lıyan iktısadi buhran bitti. Bugiın, bilakis; 
her malda, ve bilhassa; harp ve iaşe mad
deleri fiyatlarında, mühim yükselmeler 
b~ladı. Bu vaziyet; çiftçllcriml:r.i ve itÇl

lerimizi daha verimli ve geniş faaliyetle
re ı;cvkedebilecek bir Amildir. 

Her ne kadar; hayat pahalılığı ile mü
cadele için. hükümetçc tedbir alınmakta 

ise de; iktısa.di kanunların zaruri icapları 
ve müstahsilin teşvi ki de röz önünde tu
tulmakta ve binaenaleyh; iatihl&ki olduğu 
kadar, istihsali ve milletler arası mübade
leyi tanz im işleriyle de, me•gul olunmak
tadır. Bu suretle; hilkümetimizin vaktinde 
alagcldi~i isabetli tedbirler; iç ve dış em
niyetimizi arttırmıı ve bir taraftan harp 
iktısa.diyatı takip edilirken, diğer taraftan 
normal zamanlarda hlikümetçe alınan kal
kınma tedbirlerinin devamını ve hatti.; ba
zı yeni iı;lere başlanmasını mümkün kıl -
mıştır. V c gene; bu sayede, bütün it tcş • 
kılatımır., normal zamanlarda olduğu gibi, 
mesaisine devam edebilmek imkanını bul
muştur. 

Bu itibarla; işlerimizden artacak veya 
arttırmağa mcobur olduğumuz paranın, mil. 
li bankalarda aıuhafaza ve tenmiyeaine, 
her vakitten ziyade rağbet ve dikkatle de
vam etmek mecburiyetindeyiz. 

Türlı:iye'de bankacılık; müıtesna mem
leketlere nasip olan bir itimada layıktır. 

Bunlar, hususi kanunlarla bir çok takyida
ta ve devlet müraka~sine tlbi tutulmakta 
ve devlet teşekkülü halinde, olsun olma -
sın i her banka, adeta devlet kefaleti al -
tında bir limme müessesesi halini almıı bu
lunmaktadır. 

Bankaya yatıracağımız paranın, hazar
da olduiu kadar i ıcferde de emir ve ta -
sarrufumuz altında, emin kalacağına ve ne
malanacagına, bihakkın itimat edebiliriz. 
Bu sebeplerle; bugün, milli bankalarımız· 
da, yiiz milyon liraya varan tasarruf mev
duatının artması , şüphesiz; hepimizin öz 
dileğidir. 

Tasarruflarımızın; verimli, ıeyyal ve 
saflam nemalandırılma şekillerinden biri 
de, devlet tahvillcridir. Mnalesef ; henüz 
liyiklyle alışamadığımız bu plbmanların, 
ehemiyetlne de, temas etmek iıterim : 

Her ttirlü vergiden iıtisna cd:ı~., dev • 
!et tahvillerinin yüz liralığı, dokııa'l beş 

liraya ihraç edilmekte ve haz inece, ı;terıc 
yüz lira olarak ödenmekte ve ıeııcde. beş 
liradan yedi liraya kadar, faiz ı<c:tirnıekte
dir . Şu halde : yirmi liralık bir tahvil, on 
dokuz lira etrı!ında, her zan.an alı:ııp sa
tılabilir. Bundan başka : yiı7.de '>-4 faiz 
hesabiyle. yani : &cnede bir lirı faiz ge~I · 
ren yirmi liralık bır tahvilin, muayyen ik· 
ramiye planındaki esasa göre ; he seneki 
keşi delerde. numaruını kura isab~t ettiği 
takdirde. on bin liraya kadar ikrami/esi de 
vardır. 

Devletin mali itibarına dayanan ve hu
ııuıi kanunlarla çıkarılan tahvillerin bınk
nottan farkı, yukarda arzedilen faldc:leri 
de: tcIT'in etmekte olmasından ibarettir. 

Her banka ~ ıbesi ; devlet tahlfillcrini at . 
mıya, satmıya, muhafaza etmiye. fai zlcrı· 
ni od em iye ve icabında : L .ınlarrn terbini 
mukabilinde para ikraz etmiye de hazır 
dir. 

Tuarru fi r ımızın, ıcrek 

&erekle devlet tahvillerine 
bankaya ve 
yatınlmaıı; 

u c u 1 

Avrupa'ya yiyecek 

maddesi gitmesine 
müsaade edilmiyecek 

İngiliz iktısadi harp 

nazırının sözleri 
Londra, 18 a.a. - İktisadi Harp Na

zırı B. Dalton Londrada terifine ve
rilen bir ziyafette söylediği nutukta 
demiştir ki : 
"- Harp gayelerimiz hakkında ya

kında dünyaya hitaben yeni beyanatta 
bulunulacaktır. Bu beyanatın hüriyet 
için mücadele eden herkesin manevi
yatını kuvetlendireceğini zannediyo-

Tasarruf haffasmm son günü Asıl mühim NAFIA VEKALETi 

Hukuk Fakültesinde olan şey 
Motor alınacak 

Nafıa VekaJetınden : 

bir tören yaplldı 
24/ 1211940 salı günü saat 16 da An

karada Nafıa Vekaleti binası içinde 

nedı•r .? malzeme müdürlüğü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunda 

(B~ı 1. incı say/ada) 3800 lira muhammen bedelli bir adet 
be (Başı 1 inci say/ada) müstamel motörün kapalı zarf usuliy-

söz alarak yerli malı kullanmanın bir taarruzlar, fedakirhkla.r, ta- le eksiltmes: yapılacaktır. 
ehemiyetini ve tasarruf hususunda hammüller değil, bir emeksiz ga- Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
gençliğe dü~en vazifeleri anlattı. niymetler, teslim ve tesellümler bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün· 

Bunu müteakip kürsüye gelen Do - harbi idi. Unutmamak lazımdır ki den alınabilir. 
çent Mahmut Koloğlu ilk tasarruf ve Avrupa'nın birçok topra.klaTı al- Muvakkat teminat 285 liradır. 
yerli malı haftasının 11 sene evel ne man ifgali altında bulunmasına İsteklilerin teklif mektuplarını mu-
gibi §artlar ve zaruretler karşısında karşı, ltalya'nm kendi topraklan vakkat teminat ve şartnamesinde ya -
tertip edildiğini ve şimdiye kadar istila altma girmi~tir. İtalya, harbi zıh vesaik ile birlikte aynı gün saat 
elde edilen neticeleri izah etmi~ ve kendi topraklarında yapıyord •• Fark 15 e kadar mezkur komisyona mak -

büyüktür. Almanya'nm ken ınden buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
harp vaziyeti dolayısiyle yerli malı başkalarının hayat Hhalarını da (8462) 18488 
kullanmanın ve tasarruf telakkisinin fethetmek külfetini, böyle bir ıeye 
bir kat daha ehemiyet kesbettiğini i- imkan oba bile, üstüne almıyacağı:" ----------------
lave eylemiştir. nı italyan halkı bilir. Esasen Al- TiCARET VEKALETi 

Bundan sonra Ulusal Ekonomi ve manya'nın ltalya'ya hiç bir borcu 
Arttırma Kurumu Başkanı General olmadığı da meydandadır. Oçüzliı 

rum. } k • paktm ÜÇ azası, kendi saha}aTtnda· 
Afrikada ve Yunaniıtanda yapılan Kazım Özalp sık sık alkış arla esı- ki muharebe mesuliyetlerini bizzat 

2 Memur alınacak 

harekatın muvaffakiyetinden bahse - len aşağıdaki veciz konuşmayı yap- deruhte etmic.Jerdir. Yarın Japonya 
... ÖlçUJer ler.ıkllA.tında mUnhal bulunan den B. Dalton şunları söylemiştir : mıştır : Çin'de bir bozguna uiYr:ırsa, Çan· 

1 

Ticaret VekAletlnden: 

. " 20 lira Ucretll iki memurluk için 27.12.9•0 
Bu muharebe İtalyanın _yaptığı bır "- Arkadaşlar; kay .. ek, böyle bir "eyin i . kruu olsa 

" Y tlll'ihlnde Ankarada ölçUler ve ayar mü -
harp değil B. Musolininin yaptığı bir Evela, her yıl fakültede yapılan bu dahi, karşısında alman ordularını dUrlUğtlnde ve İstanbulda mıntaka ticaret 
muharebedir. B. Musolini hezimete toplantılardan dolayı hepinize teşek· bulacak değildir. Führer. &on nut· mUdürlUğünde mllsabaka imtihanı yapıla-
uğrayacağını biliyor. Fakat yolumuz- kür ederim. kunda, alman menfaatlerınden g~~ caktır. 
da daha müthiş bir düşmanımız var. On beş aydan beri bütiin şiddetiyle .ri .. m~nfaa~I~ı: içi~ al!11an kanı SMatlar mektebi veya lise mezunl&-
0 k · · b'"t" k t e cesa d b.. ··k h b 'h kuJmıyccegını mılletıne vi.detmİt· rından a.skerli"'inf yapmı• bulunan talip. nu ezme ıçın u un uve v - evam eden uyu mu are e cı an . .. ,, 
retimizle mücehhez bulunmalı!ız. Bi- iktısadiyatını bozdu ve dolayısiyle ı tırBugÜne kadar alınan en kötü ne- !erin 23.12.19•0 tarihine kadar evrakı müa
zim kuvetimiz arttıkça onunkı azala- ı memleketimize de tesir etti. Fakat tice, hakikaten, arazi kayıpları ve cbltelerlyle birlikte Ticaret Veklletl iç ti -

aret umum müdllrlUğUne veya İstanbul 
caktır. bundan doğan mahrumiyetlerden en ricatler değildir: İtalyan kudreti· mıntaka ticaret mtıdUrlUğtlne müracaattan 

Avrupada işgal altında bulunan yer- az müteessir olan memleketlerden bi- nin, İtalyan davası ile, ve mihver ııruı olunur. c8685) 
18686 

lerf' yiyecek m;ıddeleri gönderilmesi- riyiz. harbinden kendisine dü~en hisse 
ne müsaade edilmesini tazammun e • Bu mazhariyeti de cümhuriyet dev . ile mütenasip olmamasıdır. Bu da. 
den Hoover planı lehindeki iddiaları rinde iktisat ve tasarruf işlerine bü • v~n.~n, lta~y:ı'n!!' tak~t ,haddini aşar 
anlıyamadığını söyliyen B. Dalton, tün millett'.e ehemiyet vermemize borr gorunmesıdır. Narvık ten Trablu,~- ADLİYE VEKALETİ 

. · k 1 v >" >" garb'a kadar elde tutulan zafer , 
alınanlar ıstemedıkçe ıtanın aç ıga !uyuz. b' d b' d b' k 

Kiralık büfe • • v ır ucun an, ır en ıre a sayıver· 

maruz kal~sı ıçın se~? olmadı~ını Ziraat ve sanayi müesseselerimiz 1 miş, tesanüt yerinde ise de muva· 
beyan etmış ve şunları ılave eylemış - bugün bizi harice muhtaç olmaktan zene bozulmu§-tur. Esirlerin aayı· Adliye Vekllctinden : 

tir : . . . kurtarabiliyor. Hariçten getirmiye &ından, ricatlerin kilomctTesinden, Vek11ct memurlarına resmi mesai saat.-
- Avrupaya yıyecek maddeten gır- mecbur olduğumuz bazı maddeler mu- verilen toprakların satıh mesaha- lcri haricinde ~rtnamcıi mucibince kahve, 

mesine müsa. a.dfed edersek. . düşm .. a.~ın kabilinde, onların daha çok muhtar ınndan daha müFhalim.ho!RanlıkbuAduTrA. Y çay, limonata gibi m~rubat aatma.lı: lizere 
b 1 d t une , Vekalet binasının bodrum katında bir oda un ar an ıstı a e e mesının on oldukları maddeleri istihsal edebildi· ı ı ı 
geçilemez. 

Geçen harpte alman işgali altında 
bulunan yerlere yiyecek göndermek 
için B . Hoover tarafından sarfedilen 
gayretlerden bahsettikten sonra B. 
Dalton demi;,tir ki : 

- B. Hoover'in harekatı geçen har
bin uzamasına ve bir çok kimselerin 
bu meyanda amerikan askerlerinin 
•a"atına mal olmuştur. 

Yugoslavya ve 
İtalyada soğuklar 

Belgrad; 18. a.a. - Yugoslavya'da soiuk 
lar dUn gece daha ziyade artmııtır. Brl 
gradda derece, ııfınn aıtınaa 19 a ·<tuımtiı 
tür. Soiuklardan teller koptuiu için tele· 
fon mulıaberatı birçok yerlerde in.kıtaa ut· 
ramıştır. Trenlerde de birkaç aaatlilı: teah
hurler olmuştur. 

ltalya'Ja •oiuklar 
Milino; 18 a.a. - Şimali İtalyada, 

bilhassa Alp vadilerinde hararet dere
cesinin çok düştüğü kaydedilmekte -
dir. 

Sesia vadisinde hararet sıfır altında 
8 dereceye dilşmüıtür. Yaşlı iki ihti
yar soğuktan ölmüştür. 

Acı bir kayıp 
Eski Kastamonu mebusu Dr. Fazıl Ber

kl'nin diln akıam vetat ettıflnl teessUrle 
haber aldık. Merhum lyt ah!Akı ve değerli 
bilgisiyle kendlslııi etrafına çok sevdlr
mııtı, birkaç lisan bilirdi. Hatip ve mu· 
harrlrdl. 

Kederli ailesine bq sağı dileriz. 

şahıslarımıza oldu&u kadar, milli menfa -
atlerimize de, büyük hizmeti olması iti -
bariyle; bihakkın tetvik ve tergibc dcier 
bir kıymeti haizdir. 

M illt paramın gelince; bilinliniı ki; 
her yerde, iç mübadele ve muameleler, 
devletçe ihraç ve idare edilen kAiıt para 
ile yapılmaktadır. Ve biır.de de, böyledir. 

Türk parası, tiirk devletinin mali iti -
bar ve kudretinin ve vatandaşın buna iti
madının bir timsalidir. Paramızın kıymeti
ni muhafaza için, hususi kanunları muci -
bince; htikümetçe, daima dikkatli ve ted -
birli hareket cdildiiinde, hiç tilı>he yolı: • 
tur. Ancalı:; bu kıymetin en ku.vetll mu -
hafızı, ntanda,ın hükümetine olduğu ka
dar, parasına da göstereceği itimattır. 

Türk milleti, bu itimadı göıtermekle dev
letine ve kcndiıine en büyilk hizmetlerden 
birini yapmıştır ve yapacalctır. 

Aziz yurttaşlarım i 
Ben, bu maruzatımla; harp iktısadiya

tına ve milli vazifelerimize dair bazı mi
saller vcrmit oldum. 

Milli ıuur ve vicdan, ıünün icaplarına 
göre: her birimize rehberlik edecek ve bi
ribirimizi İJ'1adcdcrek her sahada, doğru 
yoldan yürümemiz imkanını verccktir. 

MilU Şefimiz, on ıcne evci Sivaa'ta irat 
buyurdukları bir nutukta; "devlet denilen 
şeyin, ne ile idare olunduğunu, köy ihti -
y.ı.rları, hiç olmazaa; bizim kadar bilirler. 
Bu memleketin her köyünde bir baş•ekil 
oturduğunu hesap ederek söz söylemeli -
yiz." b,yurmuşlardı. 

Bu vecize karıısında; türk milletine, 
öı ve milli itleri hakkında tavsiyelerde 
bulunmak, benim için büyük bir cKarct 
sayılabilir. Fakat, ben; bildiklerinize ve 
dileklerinize bir şey illlvc etmek için de
lil, buıünkü ihtiyaçlara göre; hatıraları

nızı tazelemek ve sizlere bitap etmek ıe • 
refini kuanmış olmak için konUJmUf ol • 
dum. 

Hepiniıi, hilrmetlo self.mlanm. 

Fındık ihracatçıları 

için bir tebliğ 
Tlcaret VekAletınden tebliğ olunmuıtur : 
Koordinasyon heyetinin 62 ve 63 sayılı 

kararlarına göre teıplt edilerek 16 birin· 
c!kA.nun tarihinde Anadolu ajansı vasıta
slyle UA.n ve Türkiye fındık ihracatçıları 
birliği ve oubelerlne tebliğ olunan yeni 
fındık asgari ihracat tlyatıarı 17 blrlnct
kA.nundan itibaren merlyete glrml~ bulun· 
maktadır. 

Bu flyat!IU'dan önce mert eıkl !lyatıarla 
ihracat yapmak üzere baflanmıı bulunan 
ihracatçılardan lsttyenler, satıı akitlerini 
uıu!U dairesinde birlik §Ubclerl nezdinde 
tevsik etmek ıartıyle, satıılarrnı tamamlı

yablleceklerdlr. 
Akltlerın tevslkl lçfu mUracaat mUddetı 

bu ayın 21 inci cumart,sı günU saat 12 ye 
kadardır. Bundan sonra ibraz edilecek ve
saik kabul olunnuyacaktır. Akitlerin tes
bltl muamelesinden dolayı alA.kadarların 

itirazı olduğu takdirde, hakem Ticaret ve
kA.letldlr. 

Keyfiyet tındık ihracatçıları birliğine 

blldlrllmlı ve ıubelerine de tebll~ ettirll
mlıtlr. (a.a.) 

Çankırı' da gençlik kulübünde 

mükelleflerin çaylı eğlencesi 
Çankırı, (Hususi) - Beden terbi 

yesi Çankırı bölgesinin gençlik kulü· 
bünde pazar gecesi spor mükellefiye
tine tS.bi olan gençlere bir çaylı eğ • 
lence tertip edilmiştir. Büt{in genç · 
ler neşe içinde milli oyunlar oyna -
mışlar ve çok samimi ve eğlenceli bir 
gece geçirmi§lerdir. 

Mersinli Ahmet profesyonel 
Adana, (Hususi) - Mersinli Ahmet 

profesyonel olduktan sonra Mersinde 
husust müsabakalar tertibine batla • 
mıştır. Bu hafta Mersinli Ahmet Po
lonyalı Valoşevski ve Habeş Kasımla 
karşılaşacaktır. 

M. M. V. Hava Müste~arhğı 

FAKÜLTELER 

Bir cuistan alınacak 
Ankara Dil, Tarih, Cografya FakUlt~ 

aindcn : 
Fakültemizin arkeoloji ıubesi için im

tihanla bir aaiatan alınaCQkur • .Narnzediıı 
kliaik arkeoloji lisanıiyesi olması, yapıla
cak yaııh ve aözlü imtihanlarda muvaffak 

Hasta sedyesi alınacak olmaaı şarttır. 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : İmtihana 2'5/12/194-0 çarpmba gtlnü aa-

1 - ZO adet madeni has.ta ıedyeai pa - at g da başlanacağından taliplerin evrakı 
zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen be- müsbitelcrilc fakülte dekanlığına 23.12.940 
deli 1280 Jira olup kati teminat mikdarı akşamına kadar müracaat etmeleri lizım-
192 liradır. Pazarlığı 21/ 12/940 cumartesi dır. (8615) 18642 
günü saat 10 da hava satın alma komisyo-
nunda yapılacaktır. İdari tartname ve nü • 
mune&i her (Ün öğleden sonra lı:omiıyonda 
göriilebilir. İsteklilerin muayyen gün ve 
saatte kati teminat ve kanuni belgeleriyle 
birlikte komisyonda bulunmaları. (868-4) 

18660 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Bir memur alınacak 

Vakıflar Md. den : 
Yatakhane intası Vakıf kayıtlar arşivin.de mevcut arap 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: harfleriyle yazılı eski vakfiye ve ilamla -
1 - Muayyen günde talibi zuhur etml- rın kabul edilen formüle göre türkçe hu -

yen bir erbaş yatakhanealııin noksan işle- lasalannı yapmıya elverişli ücretli bir me
ri müteahhit nam ve hesabına pazarlık su- mur alınacağından talip olanların deneme -
retıyle tamamlattırılacaktır. Muhammen lerl yapılmak üzere 31/121940 akşamına 
bedeli 1033• lira 6 kurut olup katı teminat kadar Ankara Vakıflar umum müdürlüğün
miktarı 1551 liradır. Pazarlığı 24. 12. 940 de vakıf ka.yıtlar müdürlüğüne müracaat 
salı günü saat 11,30 da hava satın alma etmeleri ilin olunur. (8698) 1866f 
komisyonunda yapılacaktır. Fenni ve !da-
rı ıartna.me ve sair evrak her gün öğleden 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tescili 

sonra 52 kr. mukabilinde lromiıyondan a • 
lınnblJlr. İhaleye ııtırAk edeceklerin hava 
inşaat ıubes!nden vesika almaları lazım
dır. tsteklller!n muayyen gün ve ıaatte kar 
ti teminat ve kanunı belgeleriyle birlikte Ankara J4erkez Tapu Sicil :M'.uhıı.tızh-

1876li tından : 
komisyonda bulunmaları. 

(8737) 

VlLAYETLER 

Ankara'nın Altundağ mahallesinde sağı 
hazine arsası ve solu İzzet evl ve arkası 
Asım evi ve önU yol lle mahdut 200 met
re murabbaı arsa Uzerlne ev yaptırarak 

tuzulen işgal eden Karahlsarh Marangoz 
Duvar inıaatı Sadettin'!n evinin arsasının hazine namına 

Zonguldak Defterdarlıiından tescili detterdarlıkça talep edilmektedir. 
Zonguldak vilayeti içinde merkez ka- Tapuda kaydı bulunmnması itibariyle 2. 1. 

zaıında yapılacak "20768" lin "67" kuruş 9il tarihine mUııadif perıembe gUnU ma
k~if bedelli Zonıuldak hükümct konağı halline tahkik memuru gönderileceğinden 
bahçe dıvarı tamir işi kapalı zarf usulü ile bu yerle a!Aka ve ilişiği bulunanların mu
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltm«i 211/ ayyen gtinden eve! Ankara Tapu alcil mu-
941 perşembe günü saat 15 de ZonlUldak- hafızlığına veya aynı gUnde maha1llnde 
ta defterdarlık odasında toplanacak ko - tahkik memuruna müracaatları ve yahut 
mis}'Onca yapılacaktır. E4tsiltme şartna • komşularının da tahkik gUnU mahallinde 
mesi ve buna mütcferri evrak Zonguldak bulunmaları IJl'uı olunur. (8787) 18770 
nafıa müdürlüğünde ~örülebilir. 

Tapu tescili Muvakkat teminat "1557,50" liradır. 

İşin bedeli 20768 lira 67 kuruş olup is-
tihkaklar Zonıruldak mal sandığından ve _ Ankara Merkez Tapu Sicil Muhafızlığ"ın-
rilecektir. dan: 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale Ankara'nın Kadı tarlası mevkltnde 3798 
gününd«ı en az üç gün eve! Zonguldak vi- umum ve ıs hususi numaralı bir taralı 
lbetine müracaat ederek viliyet maka • Çakır oğlu Dlmltır! ve bir tarafı Hammal 
mından alınmııı müteahhitlik ehliyet vesi- o~lu ve bir tarafı hali ve bir tarafı Şafak 
kaaiyle ticaret odasından bu yıl içinde a • ile mahdut iki dönUm ve bir evlek mlkta
lınmış vesika ve muvakkat teminatları ile rındaki Saka oğlu Anastas'dan metruk bal 
birlikte teklif zarflarını ihale saatinden hazine namına tescili deflerdl\I'lıklan ta
bir saat eveline kadar komis}'On rcisliiine lep edilmektedir. 
makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri lan Tapuda kaydı bulunmaması hasebiyle 
olunur. (11841/ 8795) 18774 15. 1 . 941 tarihine milsad if çarşamba g iinü 

tahkik memuru gönderileceğinden bu yer
Anklll'a Birinci İcra.sından : le alaka ve lll§lğl bulunanların muayyen 
Mahcuz Uç adet tezgA.h bir metre mlkAp gUnilnden eve! Ankara Tapu sicil muha

tahta 22. 12. 940 tarihinde saat 12,5 da bl- tızlığına veya aynı günde mahalllndc ta-
rı ve 2•. 12. 940 salı i'Onü aynı saatte ikin- pu sicil memuruna müracaatları ve hudut 
et artırmıya belediye ıatıı aalonunda çı- komıularının da m11ha.lllnde hazır buluıı-

kanlacakı nan olunur. 6049 rnal&rı uan olunur. (8788) 18771 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Un alınacak 
El!zığ Sa. Al. Ko. Ra. den: 

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

1 - Hilktlmetln tesblt ettiği fiyat da. 
bilinde 500 ton bu{tday satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 40000 lira.dır. Muvak
kat teminatı 8000 liradır. 

U L U S 

Malatya garnJz;on ihUyacı için 23.12 940 
güDU saat 11 de kapalı zart usuıu Ue E
llzığ Aa. Sa. Al. Ko. da MO ton un alına
caktır. Muhammen bedeli 94ti00 Ura ve 
muvakkat teminatı :;9715 liradır. 

2 - Evsaf ve ıartnameıi her gün An -
kara, İstanbul Lv. !mirlikleri Sa. Al. Ko. 
da görülebilir. 

3 - Pazarlıfı 6. ı. 9il pazartesi gUnU 
saat H te yapılacaktır. 

4 - Talip olanların belU gtin ve ıaat.te 
kanunt vesikaları ve temlrıatıarfyle birlik-Zarflar belli gUnde saat 10 a kadar a -

lınır. Şartnameler her gün Ko. da gtırWe
blllr. İsteklilerin bellt zamana kadar tek
llt mektuplarını Ko. na vermeleri l!zım • 

te Ko. na mUracaaUarı. (87215) 18706 

Kösele alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rı. den ı dır. (8371) 18347 

Sığır eti alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. den: 
1 - 1S1000 kilo kesilmiı 11iır eti ihti-

7acr kapalı zarf usulü ile eksiltmey• kon -
muıtur. 

1 - 7000 kilo yatlı siyah kösele 25/12 
/940 saat ı 1 de pazarlıkla .atın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 24500 lira olup 
katt teminatı 367S liradır. 

Taliplerin Çanakkale Sa. Al. Ko. na mü.-
racaatlan. (8729) ı8709 

Adet Liralık 

1 2000 

3 1000 

Lira 

2000.-

3000.-

1soo.-

2000.-

2000.-

3SOO.-

4000.-

6000.-

2 - Ekliltme 24/ı2/Q40 salı rilnü saat 
lS,30 da !zmir'de kı~lada İım!r Lv. A. Sa. 
Al. Xo. da yapılacaktır. 

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

2 7SO 

3 - Tahmin edilen tutarı 39835 liradır. 
4 - Teminatı muvı.kkatt akçesi 2988 li

ra. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebi -

lir. 
6 - İatelı:lllerin kan;ınf vesikalan ve te

minatı muvakkateleri ile birlikte ihale sa
atinden evet Ko. na müracaatları. (8SS2) 

18S3S 

Odun alınacak 
«;anakkale Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Askerl ihtiyaç için 1000000 kilo o
dun kapalı zarfla aat111 alınacaktır. 

2 - Odunun beher kilosu 1,:5 kuruştan 
1:5000 Ura biçllmiıtır. 

S - İhalesi 2!S.12.940 çarıamba gUnU 
saat 11 de Çanakkale Ba. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir aaat evet 
teminat akçeleri olan 112:> lirayı ve ihale 
kanununun 2 - 3 maddelerindeki veeaJkle 
Ko. na mUracaaUarı. (85ıs9) 18MO 

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

ı - Birlikler için 200000 kilo sıfır eU 
kapalı zarfla ea.tın alınacaktır. 

2 - Sıfır etinin behr kilosuna 30 kurut· 
tan 60000 lira blçllmlıtlr. 

3 - İhalesi 26.12.940 peqembe günU 
saat 11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

' - İsteklileri ihaleden bir saat evet 
teminat akçeleri olan 42:50 lirayı ve ihale 
kanununun 2-3 maddelerindeki vesa.lkle 
birlikte Ko. na mUracaaUarı. (~94) 

Arpa alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs.: 

1~76 

1 - Blrllkler ihtiyacı lçln 2:50.000 kilo 
arpa pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlıfı 2L 12. 940 gtinU saat 111 
de İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

8 - .Arpanın beher kilosu için tahmin 
edllen edllen ttyat 8 kuruf olup tutarı 

20.000 lira muvakkat teminatı ll500 liradır. 
" - İstekliler belH gUn ve saatinde İz

mit Sa. Al. Ko. na mUracaaUarı. 
(8628) 18698 

•Yulaf alınacak 
!zmtt Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 - Birllkler ihtiyacı için 100.000 kilo 

7Ulat pazarlıkla aatm alınacaktır. 
2 - Pazarlıfı 21. 12. 940 gtinü saat 115 

te İzmit Sa. Al. K l. da yapılacaktır. 
8 - 100.000 kilo yulatın beher kilosu 

tein tahmin edilen fiyatı G kurul olup tu
tarı 8000 lira muvakkat teminatı 664 lira
dır. 

4 - İsteklfler belU gün ve saatte İzmit 
Sa. AL Ko. na mUracaaUarı. (862'5) 18600 

Sade yağı almacak 
Muğla Sa. .Al. Ko. Ra. den: 

1 - Garnizon ihtiyacı için kapalı zarf 
u.auliyle 18 blrlnclteırin 940 tarihinde ek· 
ılltmeye konulan ve talibi çıkmıyan 114000 
kilo ıa.deyafı klmyevl tahlile ta.bl tutul -
mak ve mevzuaUyle birlikte mahallerinde 
teslim eartlyle bu defa yeniden kapalı 

zarf usullyle eksiltmeye konulmU1tur. 
2 - Şartna.meıl Muğle.'dıı, İzmir ve An

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

8 - Ekllltmeat 6 lldncikAnun Hl pazar. 
tesı ,.unu saat 16 da yapılacaktır. 

' - Hepshıin tahmin bedeli 89100 lira 
olup muvakkat teminatı 6682 llrK.dır. 

6 - Garnizonları ihtiyacı ayn ayrı ve
ya grup ballnde ihale edildiğine göre mu· 
v&kkat teminat mikdarı da o nlsbette de • 
tteır. 

6 - İsteklilerin ıartnameslnln • · cU 
maddesinde yazılı vesikaları haiz olmak 
ıartlyle tekllt mektuplarını teminata alt 
makbuzlarını a.cU maddede yazılı saatten 
bir saat evellne kadar Muğla Sa. Al. Ko. 
ne vermiı olmaları. (8631) 18639 

Kırpıntı ıatıf ı 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. den 
ı - S9720 kilo hiki pamuklu kırpıntı 

ve 140280 kilo beyaz pamuklu kırpıntı sa
tılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 3/1/941 
cuma günü ıaat ıs de Tophane'de İstanbul 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 30028 lira, kati teminatı 
4S04 lira 20 kuruıtur. 

Kırpıntılar Tophane'de ve Defterdarda 
dikim evlerinde görülür. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evel Ko. na vermeleri. 

(86S6) 18641 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den 

1 - Tahminen beher kilosu ı60 kurut
tan 40.000 kilo sade yağı pazarlıkla satm 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 64.000 Ura ve 
muvalclı:at teminatı 44SO liradır. 

3 - Pazarlık 21/12/940 cumartesi g-ünü 
saat 11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkilr gün ve ıaat ıo.30 
kadu Ko. na müracaatları. 

S - Sade yağı ayn ayrı müteahhitlere 
ihale e<lilebilir. (8731) ı8711 

Buğday kırdırılacak 
Kara Sa. Al Ko. Rs. den : 

1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 
6 kuruı olan koruma, muamele verg-isi bü
tün rüsum ve nakliyat değirmenciye ait 
olmak üzere 4SO ton buiday pazarlıkla kır
dırılacaktır. 

İsteklilerin yüzde ıs teminatları ile 
birlikte 23/ı2/940 tarihinde saat 14 de 
Kan Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8777) 

187S6 

Buğday kırdırılacak 
Kars Sa. Al. Ko. Ra. den: 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 

6 kUl'Uf olan koruma ver~si bUtUn rUsum 
ve nakliye ve deflrmenclye ait olmak ü -
zere 2:50 ton butday pazarlıkla kırdınla -
caktır. 

İstekUler yüzde ı~ teminatıarfyle bir
likte 23.IZ.9t0 gUnU saat llS,10 da Karı 
Sa. Al. Ko. na mUracaatıarı. (8780) 18769 

Sade yağı alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Cinsi: sade yağı, kilo.su: 20000, M. be

deli: 2S666, ilk teminatı: ı920, gün saatı: 
1/11941 15, ihalenin ıekl.i: kapalı zarf, 
ihalenin yeri: Niğde As. Sa. Al. Ko. 

ı - İstekliler oartnameyi lıer &iin kıo
miıyon binasında okuyabilirler. 

2 - Talipler ihale güıı ve saatinde tek
lif mektupları ve ilk teminatları ile K<ı. 

na müracaatları. (8797) 18775 

Nohut ve yağ alınacak 
E:dJrne Sa. Al. Ko. Ra.: 

Ciheti askeriye ihtiyacı için qağıda 
cins, miktar, beher kUosunun tutarı, mu
hammen bedelf, teminatı, ihale günü ve 
ıaatl yazılı maddeler hizalarında yazılı 

gUn ve ıaatıerde pazarlıkla ıatın alınacak
tır. 

Ekslltmeleri Edirne eaki mUolrlyet dai
resinde Sa. Al. Ko. da evsat ve ııartnamesi 
her gün Ko. da görWeblllr. 

fstekUlerin sözü geçen günde Ko. da 
bulunmaları. 

Cinsi : Nohut, miktarı ton : 86, B. Kg. 
T. Kr. : 24, M. bedel! : 20640, teminatı L. : 
8096, GUnU : 30. 12. 940, saat : 14. 

Cinsi : Z. Yalı, Miktarı kilo : 14400, B. 
Kg. T. Kr. : 70, M. bedeli : 10080, teminatı 
L. : 11>12, Gtin : 30. 12. 940, saat : 16. 

(8798) 18776 

Matra alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. den 
1 - Tahminen beheri 230 kuruıtan pa

zarlıkla lSOOO adet bakır matra aatın ah-
nacaktır. 

2 - Pazarlık 24/12/940 salı günü ıaat 
ıs de kıılada İ:ı:ıınir Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 34500 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçesi S17S liradır. 
S - İlteklilerln kanuni vctikaları ve te

minatı katiyeleriyle birlikte ihale saatin -
den eve! Ko. na müracaatları. (8799} 18777 

ANKARA BELEDiYESi 

Her nevi ölçü ve tartı aleti 
kullananların nazan dikketine: 

Ankara Belediyesinden: 

Üzerinde 39 yılı dami'asını taaıyan bU
tUn <ölçU tartı) ve (tartı Aletleri) Din ae -
nelik muayenesine başlanacatından 1.1.9il 
tarihinden 31.1.9'1 gUnU a.kfamına kadar 
bunların cinsini, çekerin!, markasını, nu -
marasırıı, miktar ve boylarını bildirir bi -
rer pullu beyanname ile belediye ayar me
murluğuna müracaatla muayene k!ğıdı 

almaları ve bu bir ay içinde rnUracaat et
mlyenlerln ölçüler nizamnamesinin 17 in -
el rna.ddeaine göre ceza &"örecekleri 11&.n o-
lunur. (8711) 18694 

4 500 
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Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnı2 
para biriktirmiş olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemit olursunuz. 

Keşideler: 4 Şubat, 2 ı
Mayııı, 1 Ağustos, 3 : 
İkinciteşrin tarihlerin 

de yapılır. 

Kumbaralı ve kumbara
sız hesıı.plarında en az 
elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil e<lilirler. 

( 

Buğday ah nacak 
EIAzığ Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Eli.zıt ve Hozat için 28.12.940 gU nü aşağıda mlkdarı, muhammen bedel, 

muvakkat teminat ve eksiltme ıaatıerl yazılı buğdaylar kapalı zart uaullyle alına
caktır. Tekllf mektupları eksiltme saatinden bir saat evel alınacaktır. Şartnameler 
Ellzığ'da >J. Sa. Al. Ko. da, Ankara ve İstanbul Lv. A. llklerlnde. 

İsteklilerin belli zamana kadar tekli! mektuplarını Ko. na vermeleri veya gön • 
dermeleri l!zımdır. (8:>87) 18fi69 
Clnal Mlkdarı M. bedell M. teminat İhale s. 
Buğday 200 24000 1800 10,30 
Buğday 160 19200 1440 12 

3 • 
nevı sebze ah nacak 

Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Beher klloaunı:n muhammen fiyatları ve mlkdarları ve muhammen bedelleri 

ve muvakkat temlnaUarı &1&.kıda yazılı Uç clns sebze pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 21.12.940 cumartesi gtinU saat 11 de Çannkkale Sa. Al. Ko. da yapı -

lacaktır. 

3 - İstekliler rnezkOr gün ve saat 10 a kadar Ko. na mtlracaatıarı. 
4 - Jebzeler birkaç mütealıhlde ihale edilebilir. (8716) 

Clnsl Mlkdan M. fiyatı M. Bedeli M. teminatı 
Kilo Kr. Sa. L. K. Lr. 

750 
Kr. 
00 İap!\llak 100000 10 10000 00 

Lahna 4:i000 7 31:50 00 234 00 
00 Pıra.sa 80000 7 5600 00 420 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Telgraf muhabere bilgiıi olan 
orta mektep mezunu memur 

alınacak 
Posta, Telçat ve Telefon Umuml MU· 

dUrlUftinden: 

1 - İdaremiz mUnhallerlne orta mektep 
mezunu ve telçat muhaberesine vAkıf ol· 
mak üzere alınacak maaşlı veya Ucretlf 
memurlar için müsabaka imtihanı yapıla. 
caktır. 

2 - Müııabakada muvattak olanların 

idarenin tekllt edoce#f yerlerde memuriyet 
kabul etmeleri ıarttır. 

8 - Müsıı.bakado muvattak olanlara 
8656 sayılı kanun hükmüne göre 16 lira 
mail§ veya 60 lira Ucret verilecektir. 

4 - İdare dahilinden mUsabakaya tşti
r!k edecek hat bq bakıcı, baş mUvezzl ve 
bakıcı ve müvezzilerin 80 yB.{lından evel 
idareye tntısap etmiş olmaları ıarttır. 

6 - İdare haricinde müsabakaya gir
mek lıtiyenierle hAleD ldaredıı.hlllnde bu
lunan muvakkat memur muvakkat bakıcı 
ve mUvezzllerln 788 sayılı memurin kanu
nun 4.UncU maddesindeki ıarUarı haiz ol
maları ve devlet memuriyetine Uk defa 
alınacakların 30 yaaını geçmemlı bulunma.. 
ları IAzımdır. 

6 - HAien idarede müstahdem olanlar· 
darı mUsabakaya girmek istıyenler 20.12 
940 cuma gUnU akşamına kadar bir dilek· 
çe ne ve idare haricinden glrmek ıatıyen· 
ler de gene mezkQr tarih akfamına kadar 
dilekçe ve evrakı mUsbltelerlyle birlikte 
imtihanların icra olunacağı P. T. T. mer· 
kez müdUrlUklerlne mUracaat edecekler · 
dlr. 

7 - MUsıı.baka vlllyet P. T. T. merkez 
müdUrlUklerlnde muhaberederı 25.12.940 

18698 

4 - t11tekl1lerin 788 sayılı memurin ka· 
nununun dördilncu maddesindeki ıartıarı 

halz olmaları ve devlet memuriyetine ilk 
defa gireceklerin otuz yqım gcçmemlıı ol
maları l!zımdır. 

:i - Müsabakaya girmek lstlyenlerin 
20. 12. 94.0 gtinU akşamına kadar dllekçe 
ve evrakı mtl!ıbltelerlyle birlikte imtihan
ların icra olunacağı P.T.T. merkez mÜdilr
IUklerine müracaat etmelidir. 

6 - MUsabak.a her viltıyette P.T.T. mer
kez mUdilrlilklerinde 23. 12. 940 tarihine 
mUsadlf pazartesi günU sa.at 9 da yapıla-
caktır. (8008) 17938 

Gazoil alınacak 
P. T. T. Umum .Müdürlüğünden 

1- İdare ihtiyacı için SO ton ıazoil ka
palı zarfla eksiltmeye çıkarılmı5tır. 

2- Muhammen bedel (10.000), muvak
kat teminat (7SO) lira olup eksiltmesi 4. 

İkinciklnun 941 cumarte'i rünü saat (11) 
de Ankara'da Evkaf apartmanındaki P. T. 
T. Umum Müdürlük satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3- İıtekliler, muvakkat teminat mak • 
buzu veya banka teminat mektubile ka -
nunl vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarf 
larıru o gün saat (10) a kadar mezk\lr ko
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara'da P. T. T. le
vazım, İstanbul'da Yeni Valide hanında 
P. T. T. Levazım ayniyat şubesi mlidiir -
lüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

(8713) 18763 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Mahruti çadır alınacak 

1 
çarııamba gUnU saat 9 da yapılacak muha-

n§aat tnünakasası bere bilgisini isbat edenler umumi bilgi- Muhammen bedeli ı.4.000 yirmi dört bin 

Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan 

Ankara Belediyesinden : !erden de 26.12.940 perııembe gUnU saat 9 lira olan 300 adet mahruti çadır 3/ 1/941 
ı _ Su iıleri idaresi için Kayaş'ta yaP- da yapılacaktır. (8273) 18244 cuma günü ı;aat 15 de kapalı zarf usulü ile 

tırılacak olan terfi dairesi ile müstahdemin Ankara'da idare binasında ııatırı alınacalı:-
Memur a1macak· 

ı - Tahmin e<lilen fiyatı 30 kuruş olan 
400000 kilo 11iır eti pazarlıkla satın ah -
nacaktır. 

evine istekli çıkmadığından bir ay l~inde tır. 
pazarlıkla J aptırılacaktır. P. T. T. Umumt MUdUrlUğUndcn : Bu i:ıe girmek istiyenlerin (1800) liralık 

2_ Muhammen bedeli (S749) lira (S-4) 1 - İdaremizde mUnhal maa,,lı ve Uc- muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiii 
2 - Muhammen bedeli 120000 lira mu

vakkat teminatı 7250 liradır. 
3 - Şartnamesi Ko. dan verilmektedir. 

thal eıi 25/ 12/940 çarşamba ~nü aaat 
10.30 da Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapıla
ulı:tır. 

4 - İeteklilerln mezkGr ~nde saat 10 
dJI Ko. na mtıncaatlan. (8724) 18705 

retli memuriyetlere orta mektep mezunla- vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 
kuruştur. rı müsabaka ile alınacaktır. 

3 - Teminat 1312 lira 44 kuruıtur. 2 - Milsabakada muvatfak olanların 
4- Şartname ve keşif defterini görmek idarenin teklif edeceği yerde memuriyet 

iıtiyenlerin her ~n encümen kalemine ve kabul etmeleri ıarttır. 
isteklilerin de 24/12/940 sah günü saat 3 - Müsabaka.da muvatfak olanlara 
10.30 da Belediye encümenine milracaat - 3656 sayılı kanun hükmüne g-öre 15 lira aa-
lan, (87.U) 18766 ll maq veya 60 lira Ucret verilecektir. 

de kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Şartnameler parasrz- olarak Ankara'da 
Malzeme dairesinden, Haydarpa~a'da Te - ı 

seUüm ve sevk ııeflifinden daiıtılacaktır. 

(8688) 18762 

-7-

MiLLi MUDAF AA VEKALETi ASKERLiK iŞLERi 

Mahfe alınacak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
Mevcut nümunelerine göre muhtelif 

cinsten 1:500 adet mahte pazarlıkla satın 
alınacaktu:. Hepsine tahmin ~ilen tiyat 
837!S llra olup katı teminatı 1256 lira 2!S 
kuruııtur. İhalesi 21.12.940 cumartesi gU
nU saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin ko -
misyona mUracaatıarı. (8634) 18614 

Muhaber fincanı alınacak 
M. M. Vf'ktıleU Sn.. Al. Ko. dııtı: 

et NUmuneslne göre pazarlıkla 76 bin ad 
m~habere fincanı alınacaktır. Hepsin 
tahmin olunan f iyat 25000 lira olup ka. 

teminatı 8750 liradır. İhalesi 24.11.940 sal 
glinU saat l!S te yapılacaktır. Talip olanla 
rın komisyona mUracaatıan. (8677) 

e 
ti 

1 

-

18677 

Saman haran a]macak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı : 350 iı 

yüz elli kuru5 olan 20.000 adet kıl sama 
hararı kapalı zarfla münakasaya konmu 
tur. Kıl saman hararları için 3.000 adette 
aşağı olmamak şartiyle ayrı ayrı teklifi 
de kabul edilir. İhalesi 4/ 1/ 1>41 cumarte 
günü saat onbirdedir. İlk teminatı 47SO 1 
radır. Evsaf ve şartnamesi 3SO kuruı mu 
kabilinde M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alın 

bilir. İsteklilerin ihale gün ve saatından e 
az bir saat eveline kadar teklif mektupla 

rını komisyona vermeleri. (8732) 18764 
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Benzin ve yağ alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 

a Hepsine tahmin edilen fiyatı : 5440 lir 
olan 11 lS teneke benzin ile S60 kilo mob 
loil BB. yağı pazarlıkla satın alınacaktı 
Pazarlığı : 23/ 1.2/940 pazartesi günü ıaa 
14 dedir. Kati teminatı : 816 lira olup şar 
namesi komisyonda görülür. Talipleri 
muayyen vakitte M. M. Ve. Sa. Al. Ko. d 

1-
r. 

t 
t 
n 
ôl 

bulunmaları. (8784) 18767 

Elektrojen grupu vesaire 
alınacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı : Z7.300 li 

ra olan listesine gore elektrojen grubu 
teferrüatiyle 3 adet kaynak makinası pa 
urlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 23 
ıZ/94-0 pazartesi günü saat 14 dedir. Kat 
teminatı : 4.095 lira olup evsaf ve ıartna 
meıi 137 kuruşa komisyondan alınır. Talip 
!erin muayyen vakitte M. M. Ve. Sa. A 

-

-
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t 

-
-
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Ko. da bulunmaları. (878S) ı8768 

Diyafram alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan 
Hepsine tahmin edilen fiyatı : 4300 lir 

olan 2000 adet diyafram pa.ıarlıkla .atın 

a 

alınacaktır. Paz.arlıiı : 25/ 12/ 940 çarpmb 
günü nat 11 dedir. Kut teminatı : 64S 1i 
ra olup nümune ve sartnamesi komisyonda 
görülür. Talipler in muayyen va.kitte M. M 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları, (8786) 

• 
-

18769 

ASKERi FABRiKALAR 

12,000 Litre petrol alınacak 
Asker! Fabr}kalar Satın Alma Komis

yonundan: 
Tahmin edilen bedel! (2760) lira olan 

12000 litre petrol askerl fabrikalar umum 
mlldUrJUgil merkez satın alma komisyonun
ca 80.12.940 pazartesi cünil saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 

parasızdır. Muvakkat teminat (207) lira-
dır. (8837) 18617 

2000 metre mikabı ceviz 
tomruğu alınacak 

Aı. Fab. Satırı Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (74.000) lira olan 

2000 metre miktıbı ceviz tomruğU aakert 
fabrikalar umum müdürlUğU merkez satın 
alma komisyonunca 2.1.941 peroembe gtlnU 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edllecektfr. 
Şartname (3) lira (70) kuruıtur. Muvak
kat teminat ( 4950) liradır. Teklif mek
tuplarını mezkQr gUnde saat He kadar 
komisyona vermeleri. (8638) 18681 

Yüz doksan bin litre benzin 
alınacak 

As. Fa. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (S2915) lira olan 

yiiz doksan bin litre benzin Aıkeri Fab -
rikalar umum müdürlUğü merkez 11tın al
ma komisyonunca 2/1/941 perıembe güııü 
saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (65) kuruıtur. Muvak -
kat teminat (3895) lira (7S) kuruştur. Tek
lif mektuplarını mezk<lr g\inde 11at ıs e 
kadar komisyona vermeleri. (8639) 18682 

Küçük Y ozgat'ta yaptırılacak 
inşaat 

Askcrt Fabrikalar Satın Alma Ko.: 
Tahmin edilen bedeli (7470) lira olan 

337 doğumlulara 
Ankara Yabanc ı Aa $ Rs den 
1 - 2. ktınuıı 941 tarihinde llBkerlik ka.

nununun 2. ıncı m:ıddesıne ıore askcrlık 

çağına g-irecek bulunan 337 D. luların ilk 
yoklaınalan bu tarihten itibaren yapılaca
ğından bu doıiumlu her mükellefin yok -
lamasını yaptırabilmesi için nüfus huviyet 
cüzdanına !ü:r:um vardır. 

Hüviyet cii:r:danı bulunmıyanlann yok
lamaları yapılmıyacağından nüfus cllzdanı 

olmıyanların şimdiden tedarik etmeleri. 
2 - Yoklama günleri ayrıca ilin e<lile-

cektlr. (81S9) 18132 

OKULLAR 

Ayakkabı alınacak 

Ankara ln:ıaat Usta Okulu Müdürlüğün
den : 

Okulumuz talebeleri için alınacak olan 
aşağıda yazılı bir kalem giyim eljyasr açık 
eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin ııart -
name ve nümuneleri rörmek üzere her gün 
okul müdürlilfüne ve eksiltmeye girecek
lerin de aşağıda yazılı teminatlarlyle ka -
nunun icabettirdiği belgelerle birlikte ek
alltme günü olan 2S/ı2ı l>4-0 tarihine mU
ıadif çarşamba günü saat ıs de okullar sa
ğıımanhfınca toplanacak alım satım ko -
misyonuna müracaatları. (8S25) 18S02 

Cinsi: Harici iskarpin, mikdarı: 210 çift, 
fiyatı: 850, tutarı: ı 785, muvakkat temi -
rıatı: ı33,88. 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Am!rliii Satın Alma 

Komisyonundan : 
l - Beher Iciloıuna tahmin edilen fi -

yatı 8,6 kuruı olan 2'00 ton ıert ve yumu· 
şak butday pazarlıkla satın alınacaktır. 

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

8 - 16 tODd&D ll§&ll olmamak fartlyle 
ayrı ıyrı talıpl~re de ıhale edil ebilir. 

4 - 2400 tonun katı teminatı 22900 
Ura ve on bcı tonun 192 lira olup 
evsaf ve ıartnameıi ıo,20 kurusa komisyon 
dan alınır. Taliplerin her gün Ankara Lv. 
A. Sa. AL Ko. na mUracaatlan. (8029) 

17997 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komıayonundan: 

1 - Beher ldloeuna tahmin edilen fiya
tı 6 kuruş 26 santim olan 3000 ton arpa 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı her gün Ankara Lv. A.. 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
a - 800 tondan aıatı olmamak Qzer• 

ayn ayrı taliplere de ihale edlleblllr. 
' - Arpalar döküm halinde Ankara ve 

ctvar istasyonlarda teallm alınır. 

r 
O - 8000 ton için katı teminat 21250 H

a ve SOO tonun katı teminat mlkdan 
2818 Ura olup evsaf ve Dartnamesl 960 ku
ruıa komlayondan alınır. 

6 - Taliplerin be1 gün Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. na mUracaatları. 18272) 18243 

Piri·nç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komlsyonundarı: 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 38 
kuruo olan 140 ton pirinç kapalı zartla 
atın alınacaktır. Eksiltmesi 28.12.940 gU

nU saat 14 tedlr. 
1 

ilk teminatı 3885 liradır. Evıat ve 
artnamesı 2:50 kuruı mukabilinde komis

yondan alınır. 
il 

1 
Taliplerin ihale saatinden bir saat eve

ine kadar zarflannı Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (8748) 18727 

MAARiF VEKALETi 

Mimarların nazan dikketine 
Maarif Vekillifiaden : 

3803 sayılr kanuna tevfikan a~ılan kö7 

ri 
y 
tı 

z 
ı 

il 
b 

' r 
s 
a 
k 
h 
1 
d 

enstitülerinden mezun olacak öiretmenle
n çalışacakları köylerde yukarda sayısı 

azrlı kanunun 16 ıncı maddesine göre yap. 
rılacak ilk okul binaları planlarının ha • 
ırlattınlması iıi 20/ 12/ 940 tarihinden 
O/tubıV941 tarihine kadar devam etmek 
zere memleket mimarları ara11nda müsa
akaya konulmuıtur. Bu müsabakaya ait 
artnamelerin 20/ 12/940 tarihinden itiba
en Ankarıda Maarif Vekilliği ilk tedri
at umum müdürlütilnden, lıtanbul'da Ma
rif müdürlüiünden alınabileceği ve ve -
illiiimizce neşre<lilerek resmi okulların 

epıine cönderilen tobliğler dergisinin i
ln tar[hl haftasında çıkacak nüshasında 

a ıörillobileceği ilin olunur. (8734) 18689 

ANKARA V ALILICl 

2 Adet ıedye alrnac.ak 
Kllçllk Yozgat'ta yaptınlacak inşaat Aa- Ankara Valiliğin.den : 
kert fabrikalar umum mUdürlUğU merkez Muhammen bedeli 144 liradan ibaret 
satın alma komisyonunca 8. 1. 9·U pazarte- bulunan iki adet ıe<lye ahnacaiından nü -
si günU saat 14 de açık eksiltme ile ihale mune ve şartnamesi her gün stadyom mü
edllecektır. Şartname parasızdır. Muvak- dUrlüğünde g-örebllirler. 
kat teminat (:i61) lira.dır. Taliplerin mez- Taliplerin 23/ 121940 pazartesi günü sa-
kQr gUnde komisyona mUracaatıarı. / at ıs de villyet daimi encümenine müra -

(8790) 18772 caatları. (8801) ı8778 

5 Kalem sebze ahnacak 
Kırıkkale Asker! Fabrikalar Grup MUdUrlUğil Satın Alma Komisyonundan: 

Kilo Sebzenin cinsi M. bedeli Teminat 

30000 
23000 
20000 
2:5000 
6500 

pntatcs 
lahna 
J'lt'D.I& 

I spu nlt 
ıoı'taıı 

2:500 
1495 
1300 
2000 

Lira 

11:12,:50 

191.25 
112.13 

97.:50 
150 

41.44 
Er ihtiyacı için mayıs 941 sonuna kadar yukarıda yazılı beı kalem ıebze ayrı 

ayrı açık ekıılltme ile 2. 1. 941 pel'§embe gUnU ıaat 14 te ihale edılecektir. Sebzeler 
def aten alınmayıp ihtiyaca göre mayıs 90 sonuna kadar ve şarLn:ımc!llne g8rc alına.
oaktır. Şartname parasızdır. Taliplerin muvakkat teminatlarlyle komisyona mu. 
racaatları. (8708) 1869.2 


