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arladaımu hır 9(ln .Jıze: 
" - Stn beni lr.ıiç11k görme ... 

... Yol<ında ben zen9111 

Yavrunuz saadetinizdir ... 

• 

• • .. . 
Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tabiatin tıpkı bir yavru gibi 

ıinesinde yetiştirdiği aaf ve normal gıda ile mümkündıiı. Her ann• 
tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinJcn istifadeyi geri 
bırakmamalıdır. 

ÇAPA MARKA 
Müstahzıratında bu hassa tamamen mevcuttur. 

Beşiktaş : ÇAPAMARKA. Tarihi tesisi : 1915 

TÜRKiYE CÜMHURIYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para 28.800 
• 

biriktirenlere 
ikramiye verıyor 

lira 

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

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 
Liralık 
Liralık 
Liralrk 
Liralık 
Liralık 
Liralık 

4000 Lira 
2000 Lira 
1000 Lira 
4000 Lira 
5000 Lira 
4800 Lira 
3200 Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 BirinciHnun, 
1 Haziran tarihinde çe.ldlecektir. 

OIKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene 
liradan aıağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

1 Mart ve 

içinde 50 
takdirde 

... adada ... Moçioda aporltmonım, 
ko ımo'o otomo/J/lim olf/co/c ... 

~ ~w. 

... Dostl11gum şeref •el'ece.t.',J 
dene l11ç sosmo ın ·. ÇvnA-ı' 

ceb•no~ mv a .4- ok 
,,.../LLI Pit.4 .... 60' N(//V 

f 9~1 >'lllJ4~1 6ılerı' val'dı!" .' 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 14-12-940 vaziyeti 

AKTİF 
KASA: 

Altın : sarı kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

C'AHİLDEKİ MUHABİRLER ı 

TUrk Lirası 

KAR!ÇTEKI MUHABİRLER : 

Altın : Sa.fi ktıogram ~.8~7,616 

Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Dığer dövizler ve Borçlu kltrtng bakiye-

LİRA 

101.335.986,99 
9.227.1564,50 
2.286.115,H 

315.289,73 

7.535.914,91 

-.-
leri 31.040.626,03 

HAZİNE TAHViLLERi : 
Deruhte edt evrakı oakdtye karşılığl 168.748.668,-
Kanunun 8 8 inci maddelerine tevfikan 
bazıne tarafından vaki tedtyat 

8ENEDAT CÜZDANI : 
Tlcart senetler 

ESHAM ve TAHVİLAT CÜZDANI : 
A) Deruhte edlleo evrakı oakdlyentn 

karşı tıı-ı esham ve ta.hvUAt (itibar! 
kıymetle) 

B ı Serbt>st esham ve tahvtıa.t 

AVANSLAR: 
Altın ve döviz llzertne avans 
TahvllA.t llıerhıe e.va.ns 
Hazineye kısa vadeli ava.na 
Hazineye SSM No. tu 'ıtanune. göre açı
llll'.I altın karııhkh ava:ıs 

ITTSSEDARLAR : 
>.!UHTEJ.,İF : 

19.922.695,-

259. 504.104,09 

46.956.256,98 
8.'73.164,93 

8.799,98 
7.808.722,-
6.524.000,-

97.584.926, 75 

YEK'ÔN 

LİRA 

112.849.666,93 

315.289,73 

88.576.540,94 

138.825.868,-

259. 504.104,09 

55.429.421,86 

110.926.448, 73 

•.ooo.ooo,-
1e.051.240,92 

736.984.581,20 

Anadolu hattı seferleri 
De11:et Deniıvolları blef,me Umum Müdürlüğünden 

İkinci bir flAna kadar Anadolu hattının 103, 118, 204 ve 21~ numoralı seterler! ya-
pılmıyacaktır. (11915/8794) 18773 

ANKARA PALAS 
Büyük Salonlarında 

YILBAŞI GECESİ 

"REVEİLLON'U,, 
Yeni büyük program 

Yemek fiyatı metrubat hariç 

Peıinen allı liradır 
Ücreti verilmeden yapılan masa 

siparişleri hakkında hiç bir 
taahhüt yoktur 

Masalar için muhasebeciye 
müracaat 5017 

Sivas Sulh Hukuk Mahkemesı'n· 
den: 
Hafiğin Yavu köyünden Ahmet oğ

lu Mahmut Arslan vekili avukat 
Hamdi Kocabay tarafından Sıvasın 
Şah-Hüseyin mahalleainden Ali Riza 
oğlu Süleyman Güler aleyhine Sıvas 
sulh hukuk mahkemesinde açılan şü
yuun izalesi davası sırasında müd
deialeyh Süleyman Gülerin Kayıp ve 
ikametgahı meçhul kaldığı anlaşıl
ması üzerine ilanen tebligat yapıl
masına karar verilmiş ve mahkeme
si de 31/12/1940 gününe bırakılmıı ol· 
duğundan müddeialeyh Süleyman 
Gülerin aynı günde mahkemede ha -
zır bulunması ve yahut bir vekil ile 
kendisini temsil etmesi lüzumu ilan 
olunur. 5052 

Bir memur alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merke

zinden : 

1 YUk11ek mektep veya lise mezunu Bayan 
bir memur alınacaktır. İsteklilerin evrak
larlyle blrllkte Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkez muameltı.t mUdUrlUğllne mü-
racaatı. 0051 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. -
= Hafriyat ve tesviye iıleri -- ÇATALACZI ELEKTRiK: 

SANTRALI ŞANTiYE -
MÜDÜRLOCONDEN : = = -- = = : Çatalağzında yapılacak hafri· : 

yat ve tesviye işleri kapalı zarf· :; 
_ la eksiltmeye çıkarılmıştır. İşin : 
: keşif bedeli 40.000 lira ve muvak- : 

kat teminatı 3.000 liradır. -
: lstekliler, aşağıdaki evrakı An- :; 
- karada Etibank binasında Şanti- : 
: ye müdürlüğünden beş lira mu - : 
: kabilinde alabilirler. : 
: 1 - Eksiltme şartnamesi. = 
: 2 - Mukavele projesi. : 
: 3 - Husus! fenni şartname. : 

4 - Termin cetveli. 
= = S - Umumi fenni şartname. 
: 6 - Vahidi fiyat cetveli. : 
: Eksiltme, 27 /12/1940 tarihinde : 
: saat 15 te Ankarada Etibank bi - : 

nasında Şantiye müdürlüğü tara- : = fından yapılacaktır. Münakasaya : 
: gireceklerin en genç iki gün eve· : 
: !inden bu işi yapabilmek iktida- : 
: rında olduklarına dair Şantiye : 

müdürlüğünden bir ehliyet vesi- : 
: kası almaları lhımdır. 4862 : 

-------------- ':iııııııı ııııı 1111111111111111111111111 ır 

PASİF 

SERMAYE: 

İHTİYAT AKÇESİ : 
Adt ve fevkala.de 
HU8t;8f 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR: 

Deruhte edtlen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 tacı maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tedtyat 

LİRA 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

19.922.695,-

Deruhte edt. evrakı nakdiye bakiyesi 138.825.868,-
Karşılıtı tamamen altın olarak UA.veten 
tedavüle vazedilen 17.000.000,-
Reeskont mukabtlt llA.veten tedavWe 

vazedilen 24-2.000.000,-

LİRA 

15.000.000,-

12.188.666,lll 

Hazineye yapılan altın karşılıklı avana 
mukabili 3902 No. ıu kanun muclblnceı 

tlAveten tedavüle va.zedllen 12.000.000,- 409.825.BeS,-

MEVDUAT: 
TUrk Lirası 

Altın : Satt kl1ogram S18,565 

73.521.094,05 

448.087,05 73.969.181,10 

8850 No. LU KANUNA GÖRE HAZİNE· 
YE AÇILAN AVANS MUKABİLİ TEV
Dİ OLUNAN ALTINLAR : 

Safi kllogTam 55.541,930 

DÖVİZ T.AAHHÜDATI : 
Altına tahvtll kabtl dövizler 

Dtger dövizler ve alacaklı kllri.ng baki
yeleri 

MUHTELİF ı 

78.124.167,90 

-.-
85.935.702,02 

YEKÜN 

78.12U67,90 

85.935.702,ot 

111.940.996,03 

736.984.581,20 

1 Temmuz 1938 tarihinden ftıboren : İskonto haddi % 4 Altın llzerlno avo.na % 8 

..11111111111111111111 TiMOFUJ ıııııııııııııııııııı. -- -: Barsak kurtlarından ( abdest bozan ) dediğimiz ıerit- : 
= !erin devasıdır. 14 yaşından üstün olanlar kullanırlar. § 
_ latimal tıarzı kutuların içinde yazılıdrr. Her eczanede E 
: bulunur. Sıhat Vekaletinin müsaadesini ha.izdir. Fiyatı ı : 

75 kuruştur. 89327 : 

':i ı 111111111111111111111111111 R eçt e ile satı 1 rr · 1111111 ııı il il ıı 111 ı 111 111 il ~ 

.::!il ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl!:. 

~Heyeti Umumiye toplantısı! - -- -
--

Ankara Mensucat Fabrikası T. A. Ş. (YÜNIŞ) Mecli&i 
idaresinden : 
Şirketimiz hissedarlar heyeti umumiyesi 28/ 12/1940 tarihine rast· 

lıyan cumartesi günü saat il de Ankara'da Türkiye İt Bankaaı bi
nasında fevkalade olarak içtima edeceğinden sayın hi&sedarlarımı • 
zın mezkıir gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME! MÜZAKERAT BERVEÇHI ATIDIR : 

-----------------
_ 1 - Şirketimizin bilcümle mevcudat, düyunat, hukuk ve vecaibiyle _ 
_ Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk Anonim Şirketi İpekiş'e devir := 
_ ve ilhakı hakkında hissedarlar umumi heyetimizin S / Kanunuevel / := 

1940 tarihinde verdiği karar Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk = 
_ Anonim Şirketi İpekit hissedarları umumi heyetinin 10 / Kinunue· = = ve! / 1940 tarihinde akteylediği içtimada kabul edilmiştir. -= 2 - Yukarıda sözü geçen içtimalarda iltihak ve ilhak formalitele- = = ri ve anlaşma şekilleri hakkında karar ittihazı ve buna mütedair mu- = 
:=kavelatın akit ve imzası hususundan her iki §irket idare meclisleri-= 

ne verilmiş olan selfilıiyetlere istinaden hazırlanan mukavelatın ka- = 
- bul ve tasdikine. :S 

3 - İlhak ve iltihak keyfiyetinin 1 /Kanunusani / 1941 tarihinden = = itibaren muteberiyetine ve keyfiyetin tescil ve ilinına. := 
- 4 - 1 / Kanunusani / 1941 tarihinden itibaren hissedarlarımızın 

- Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk Anonim Şirketi İpekiş'e mü - := 
:= racaat ederek hamili bulundukları beher iki adet onar türk lirası := 

kıymeti itibariyesindeki hisselerini bir adet hamiline muharrer 20.- = 
- türk lirası kıymetindeki Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk Ano- := 
_ nim Şirketi İpekiş hissesiyle mübadele ve tebdiline karar verilme - § 
_ si. 4942 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında SUS Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bu&iln Bu gece 

Bugün Bu Gece 

Dayanılmaz derecede cillilnç .. 
BugUn bu sece 

2 film birden 
Bug1ln Bu Gece 

U L U S - 21. lncl yıl. - N o. 696-0 

imtiyaz aa.lıibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü Naıit Uluğ 

ULUS Burmevi ANKARA 

Zincirleme Aşk 
Hl ve eğlenceli 

Oynıyanlar: 
AKASYA PALAS 

ELVİRE POPESCO Senenin bUyUk Türk tllml 

ANDRE LEFAUR Oynıyanlar 

:ki saatlik neıe ve eıtlence HAZIM • VASFİ • CAHİDE 
caynait olan emıalsiı komedi U cw:: matine : Manuella 

1 • Kanlı pusu 
8a.ş Rolde : Kermit Maynard 

2- Fedai kaptan 
Baı Rolde : Tom Keene 

Artist ve Modelleri 
Oynıyanlar : JACKBENNY • 

GAİL PATRICK. İDA 

LUPİNO 

1 
1 

l 
1 
l 

l 
l 

l 



CUMA 
20 

1. YANUN 
1 9 4 o 

ULUS Baaan...t 
Çankın Cadd .. i, Ankara -Telrrafı ~Ankara 

TELEFON 
Bıpnnharrirlik 1371 

1061 

YUzUncU doğum yılı mUnMebeUylı 

'' Namık Kemôl ,, 
Bu eaerlı Namık Kemal'l kendlslne en 

yakın blr klmHntıı kalemi Ue tanıyac&k-

J~KURUŞ 

Yası İtleri lıflkfflrl 
.14 llıaeeı Mtıdliril 
Yan İtleri 
İdare 

1144 
l06Z 
1064 ADiMi'% . ANDIMl'ZC>ls=t 

mııL ~48 

·--~----_J 
Sermayesi 

teşekküllerin 

devletçe verilen iktısadt 

tetkik eden hesaplannı 

Umumi Heyet 
Sümerbank'la ona bağh 
müesseselerin bilônco ve 

.:> 

Bardia bir 

demir çember 

İçinde kaldı 
• 

lfalyan kılalar1nın 
hesaplarını tasdik etti 

Devlet sermayesiyle kurulmut olan iktıaadl teıekküllerle bunla- ' 
ra bağlı müesseselerin 1939 yılı hesaplarını tetkik edecek olan u. 
mumi heyet dün saat 10 da Baıvekil Dr. Refik Saydam'm riyase. 

vaziyeti ümitsiz 

Bardia - Tobruk yolunun 
veriliyor 

tinde toplanmı,tır. · 

BQ§vekilimiz Dr. Relik Saydam 

Bir vazife 
Kemal TURAN 

Devlet tktısadi Teşekkillleri U• 

mumi heyeti, dün öğleden evel ve 
aonra saym Baıvekilimizin reisliği 
altmcla toplandı. Heyet geçen içti
maında, her t~l için, yediıer 
ki•Hik birer komisyon seçmiı. bun· 
luı bil"m' rapor h-ırlunaia me
mur etmiftİ. He.r komiayon, kendi
ne ayrılan teıekküllerin 1939 yı
lındaki mesaisini günlerce tetkik 
etti. Teıekküllerin o yıla ait ça· 
lıpnuı kendi idare heyetinin bir 
raporiyle ensen teabit edilmiıti. 
Baıvekalete bağlı olan umumi mu
rakabe heyeti de teşekkülün bu 

Umumi heyet Başvekilimizin riyase
ti altında, Adliye; Bütçe, Divanı Mu
hasebat, İktısat, Maliye ve Ticaret 
encümenlerinin reis, reis vekili, maz
bata muharriri ve katipleriyle bu en -
cilmenlerden ayrıca seçilen beşer aza
dan ve İktısat, Ticaret, Ziraat vekil
leriyle Divanı Muhasebat ve müraka
be heyeti reislerinden, bu teşekkül -
lerln ve sermayesi en az bir milyon li
ra olan bankaların idare meclisi reis 
ve umum müdürlerinden terekküp e
diyordu. 

Büyük Millet Meclisi kUtüpanesin
de saat 10 da toplanan heyet iki celse 
ektederek geç vakte kadar müzakere
lerine devam etmiş ve ruzname muci
bince Sumerbankla buna bağlı mlies -
seselerin 1939 yılı bilanço, kar ve za
rar hesaplarını komisyonun hazırladı
ğı raporlar dairesinde tasdik etmiştir. 

İSTİLA 

teşebbüsü 

yakın mı? 
Almanya'nın bahardan 

önce harekete geçeceği 
tahmin olunmaktadır 

bir aeneJi.k çalıımaaı Üzerinde a.yn Vaşinrton; 19. a.a. - Birleşik Amerika 
bir rapor hazırlamııtı. Umumi he
yetin seçtiği her komisyon, her te
ıekkül için ayrıca hazırlanmıı olan 
bu ikıi raporu kabmda hadiselere, 
kayıtlara temasla tahlil ve nihayet 
kendi kanaatini de tesbit etti, bir 
raporla umumi heyete bildirdiı 
Dünkü umumi heyet toplantısında 
Sümer' Bank'm ve ona bağlı mües
aeeelerin 1939 yılı çalıflJlalannı tel· 
kik eden komisyonun raporlan e>
kundu ve bunlar uzun, faydalı mü
zakerelerden sonra kabul olundu. 
Arılık bu kabul, o yılm hesapları
nı taadik ve alakalıları ibra mahi· 
yetindedir. 

Umumi heyet bundan aonrakıi iç
timalarmda gene Sümer Bank gibi 
1ennayeei tamamen devlet tarafın
dan verilmiı olan bankalarla iktı· 
aadi tetekJ<üllerin 1939 heaa.plarmı 
ve o yıl içindeki çalıf!Jl& tarzlannı 
tetkik edecektir. 

Devlet iktısadi teıekküllerinin 
yukardaki ıekilde murakabesi ge· 
çen yıl baılamııtır. 1938 temmu
zunda neırolunan bir kanunun tes.is 
ettiği bu aiateme göre ilk umumi 
heyet, geçen sene gene bu ay için
de toplandı. Teıekküllerin 1938 yı
lında.ki itlerini tetkik etti. Dün bat
lıyan çalıfmalar 1939 yılı hesanla
nna aittir. Binaenaleyh yeni m a
ka.be sisteminin ikinci yıldaki veri
mini, birinci yılınkiyle mukayese 
etmek mümkündür. 

Cümhuriyet; düne ve bugüne ait 
bi~ok ıebeplerle, klasik devletin 
vazifeleri hududunu atmak' mec
buriyetinde ka.Jdı. Bazı iktısadi te
'ebbüalere girifti. Bunun ktsa tari· 
hini birkaç satırda toplıyabiliriz: 

reislilinı vaktiyle namzetlifin! koymuı o
lan B. Landon, yaptıfı bir nyahattan Va
ıinırton'a dönmilştUr. 

B. Landon, Hitler'in lnriltere'yi ıubat 
ortalarına dolru Istill etmek niyetinde ol
dufunu. resmi vı emin bir kaynaktan ha
ber aldıtmı ıöylemiştir. 

Almanlar, ilkbahar için 
muazzam bir hava kuveti 

hazırlıyorlar 
Londra; 10. a.L - Tayyare inşaat nazırı 

Loro Beaverbrook, irad etmiş olduğu bir 
nutukta, başlıca ıunlan söylemiıtlr : 

" DUımanın önUmiiıdekl bahardan evel 
lnrlltıre'7i Jıtlll etmek Uzere hazırlan • 
makta olduğunu kabul etmek llzım&ellr. 

(Sona 5. inci sayfada) 

Yunanlılar mühim 
.. evziler zaptetriler 

İtalyanlar 

Kilissora'yı 

boşalttılar 

Yunan topçusu 

Himara, Tepedelen ve Kilissora 
ıchirleri dövmeğe devam ediyor 

Ati.na, 19 a.a. - Yunan topçusu Arna· 
vutluk'ta Ohimara limanr ile Tepedelen'i 
ve bu mevkiin ıarkındaki Kilinora'yı bom 
bardımana devam etmektedir. 

Yeni Türkiye daha ilk yıllarında 
demiryolları, tütün inhisarı gibi im· 
tiyazlı müesseseleri kendi eline al· 
dr. imparatorluktan tamamen iktı
aadi mahiyette sermayesi devlete 
ait Ziraat Bankaaı ile ordu iç~n ku· 
rulmuı birkaç fabrika ve bazı de
niz iıletmeleri intikal etmişti. Mem
leketi iktısadi kuvetlerden mahrum 
etmemek için devletin bazı büyük 
sanayi kurması, mağdenleri işlet -
mesi lazımdı, yapıldı. ilk yıllarda Cepheden ~lın~.n son haberler yunan ~ı-
b "t" b ' kt di teşebbüslerin A- talarının yenı hucumlardan ~onı a t<1ckım u un u ı ısa d'l . .. h. ·ı . 1 . • , b. . • k t t' . d 'd r r e 1 mıs mu ım mevzı er ışga ettıe;nı ı\ 
no~ım !ır ~ ıp~n e ı .~ e mec. ıs,- dirmektedir. 
lerıyle ııletılmesı tecrube edıldı. . . 
N

'h t d · il t••t·· • 1 Kilıssora nın İtalyanlar tarafudan tah-
ı aye eınıryo arı, u un ın· . . •. 

h
• 'b. b' k t kküll lıye edıldigı haberi yunan kıtaatını tcşcı 
IMl'I ~1 ı ır ıaım eşe er etmlıtir. Yunanlılar tarafından İH:al edil-

( Sonu 1. inci uy/ad•) (Sonu 5. inci say/ada) 

kesildiği haber 

Amerika'nın lngi' · e ~ye kiralıyacağı malzeme ve silcihların ulak bir 
kısmım teykil eden bir destroyer lilo$U 

Kahire, 19 La. - Royter: Bardln'da ın
gllizler tarafından · demir bir çemberle 
muhasara altına alınmış olan ltalyan ku
vetıerı iki fırka kadar tahmin edilmekte -
dtr. Bardla etrafındakl tnş-lllz kuveUert 
mJkdarı, aüratle gönderilen piyade kam
yoıı.larfyle ıaatteıı aaate fa.ılal&§maktadır. 
Remıt bir teyit elde edllmemlı olmakla 
beraber aanıldıfına göre, aeyyar ileri ku
vetıer, Bard!a - Tobnık yolunu kcsmlııle~ 
dlr. 

Amerika 1 ngiltere'ye 

9,5 milyar dolar 

kıymetinde 

malzeme kiralıyacak 

B. Ruzvelt 
lngiltere'ye hiç bir şeyi 
düşünmeden siparişlere 

devamı tavsiye etti 
Nevyork; 19. a.a. - NevyorJı: - Poat ra· 

zeteslnln Vaıinrton muhabirine röre, B. 

Ruıvelt'in planı mucibince İne ltere·ye ki
ralanıı~k <:>h u ı:ı.yy.:ı:e, ttı.nk, ~ .. ıi •• • ~ 
barp malaemealnln mecmu kıymeti !I mil· 
yar 500 milyon dolara balii olmaktadır. 
Evelce ılpariş edilmiş olan iki milyar do
lar krymetindeki malzeme yukarıki yekCi
na dahil delildir. 

Bir yüksek müdafaa heyeti 
tefkil ediliyor 

Vaşington; 19. a.a. - Nevyork • Timeı 
gazetesinin Va~ington muhabiri bildiriyor: 

General Antonesko 

5en'1!~1 Ani onesko 
hariciye nezaretini 

deruhte elli 
Bükreı; 10. a.a. - (Stelanl) ı 

N eırolunan bir reıml teblif de bil diril • 
diğine cöre, hariciye nazırı prens Sturdı:a
ya başka bir vazife verllecellnden, baricl-''Birleşik Amerlka ve demokruller için 

hayati bir ehemiyeti olan harp malzemesi 
JmalUının kabil olduğu derecede tesiri me- ye nuırhfını vekileten baıvekil ıenıral 
ıelesi hakkında dün akşam B. Ruzvelt'in Antonesko deruhde etmiştir. 

ihracı yasak edilen maddeler harbiye nazırı ile yapmı1 olduğu konuşma 
bir " prensip itiliflyle ., neticelenmi1tir. 
Bu görüsmede harbiye nazırı B. Stimson- Bükreş, 19 a.a. - Tasa ajansı bildiri

yor: Cuvantul cazetesinin bildirdiğine na· 
dan başka bahriye nazırı B. Knoıı: ile her 

zaran B. Antonesko, bazı iıda maddeleri
iki nezaretin milste5arları da hazır bulun-
muslardır. 

nin Romanya'dan ihracını meneden bir ka-
rarname imzalamıştır, İhracı mcr.edilen 

Muhabir, bu miizakerelerln neticesi ola- maddeler meyanında un, pirinç, çay ve ka
rık B. Stimıon, B. Knoz ve millt müdafaa kao da vardır. 
encllmenl reiıi B. Knudıen'den milrekkep Tuna ıelerlerl 
bir .. yiikıek mUdafaa heyeti ,, teıkil edi- Bilkreı; 19. a.a. - Tuna nehrin.de bus • 
lecetlnl de lllve eylemektedir. Bu heyetin lann artması Uıedne Galu ve Sulinı ile 
vazlfeıi ıırf ıi lAhlanma caYTetini tahakku'ıt Karadeniz arasındaki miinakalit durdurut-

(Sonu J üncü sayfada) muştur. 

B. Çö.rçi 1 diyor ki: 

Daima uyanık 

bulnmalıyız ! 
Tehlike geçmemiştir 

İngiltere 
müdafaada kalmıyacak, 

harekete de geçecektir 
Londra, 19 a.a. - Reuter bildiri

yor: Avam Kamarasında askeri vazi· 
yet hakkında \,eyaııa_c.a bulu .uı Bat
vekil Churchill, aözlerine Amerlka
daki İngiltere Büyük Elçisi Lord 
Lothian hakkında biltün takdir his
lerini p3rlalc bir surette izhar et· 

(Sonu S. incı sayfada) 

Reamt tebliğe göre Bardla'dakl ıtalyau 
kuvetlerlnln vazJyeU UmlUılz lelAkkt o -
lunmaktadır. Şimdiyi!! kadar 31.546 ıtalyaa 
esiri aayılmııtır. Bunların 1626 sı subaydır. 

Muharebe meydanından geriye de bi.nlercı 
eatr gönderilmektedir. 

Trabluı bombardıman ediliyor 
Londra, 19 LL - Amiralhk dairesi, 

18-H kAnunueveı &'eceaı deniz tayya.relerl
ııin Trablua'a bir hücum yaparak dört ton 
bomba attıklarını bildirmektedir. Liman
da b&gh bulunan laae vapurları üzerine no 
tam isabet kaydedllmlı, antrepolara vı 
mUh!mmat depolarına ciddl ha.sar yapılmıfo 
tır. İnflllklar vukua gehniı, yansınl&I' 
oıkmııtır. Limandaki semller d• bombar
dıman edflm!otır. Bir tngtliz tayyare.si ba 
hareketten geri dönmımııUr. 

Almanlar ltal.ya'ya nakliye 
tayyarelm ')'ollamıılar 

Londra, 19 a.a. - Atı ajansı bildlı1yon 

Kıtaat nakline mahsus 100 kadar almaa 
tayyare:ılntn Trabluır.ıra.rp a &ta:iyıı..ı tıt.kvl

~ kıtaatı sotUrmek Uaere ttaıyaıı Uma.ıı
laruıa sl:lnderfldlfi aöylenmektedir. Her 
tayyare tam teçhb.aUı SO er nakledebile
cetınden alman tayyareleri her aeferlnd.e 

(Sonu J.ünca ıayfada) 

Su baskınlarından sonra 

Trôkya ve Ege'de trenler 
yeniden işlemeğe başladı 
Sular U. müdürü ile iki 

Edirne' de tetkiklerine 

mütahaısıı heyet 

devam ediyor 
Edime, 19 (Hu.uai) - Nafıa Vekaleti au dairesi reisi ile au ve elek

trik mütelıauıalarmdan mürekkep iki heyet, feyezandan huar aör.G 
su ve elektrik teaıİıaatı üzerinde çahpalara batlamıtlardı. Bu çalıtma· 
lar hararetle devam etmektedir. 

--- ------- ---------=-- --------------- Bu sabah ıular umum mUdlirU de, 
-ı Ankaradan şehrimize gelmiş, umum! --...... 

Bir inıü~ harP.. ıemiıi f.WIClll limanlarından birine mal3eme ve aaker boıalhrken 

. 1 müfettiş ve valiyi ziyaret ettikten 
l sonra vaziyeti gözden geçirmiştir. U -

mum müdür bundan sonra umumi mü
fettişlikte kendisine ayrılan dairede 
sela.hiyetli fen heyetleriyle birlikte 
çalışmıya başlamıştır. 

Dün Uzunköprüden Edirneye bir 
tecr .... be katarı geçirilmiştir. Bunu ı .. 
tanbul postası takip etmiş ve poıta. 

saat 22 de Karaağaça gelmiştir. 
İstanbul - Edirne treni bugünden 

itibaren muntazaman işleyecektir. 

lzmir'Je de trenler iıliyor 

İzmir, (Hususi) - Manisa - İzmir 
hududunda demiryollarını 90 santim 
aşarak Menemen ovasında 40 Km. mu
rabbaı araziyi istila eden Gediz neh -
rinin taşmasından dolayı Afyon, Ban
dırma trenleri işlemiyordu. Çıkarılan 
işçi ekipleri sayesinde yol tamir edil
ı.ıiş ve bugün Alaşehir treni Manisa
daki yolcuları alarak gelebilmiştir. 
Yarın di ğer trenlerin işlemesi muhte
meldir. Posta kamyonlar vasıtasiyle 
Manisaya göttirülebilmektodir. Me -
nemen, Foça ovaları su altındadır. Ma
nisa avası da su baskınına maruzdur. 

Bakırçay, Bergama, Küçük Mende
res, Kuşadası ovasını !)asmıştır. Kü -
çük Menderes ovasında pamuk mah
sulatı toplanam:ın-ıaktadır. Bazı köy • 
ler mahsur, fakat tehlikeden uzaktır
lar. 
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( Ba~ı 1 ıncı sayfada) Genılik le k'I A 1 B. Celil Bayar'ın büyUk oğlu Rea· M 
mahiyetleri münade ettikçe mül- ! J 1 a 1 Mezarlıklarımız sliranı ıtrketi sabık umum müdUril B. ec ı ı· s ı·smaı·ı 
hak bütçeler halinde devlet bün- Refi Bayar'ın müptela olduğu hasta-

• 
1 

yesine girdi. k d k ı Mezarlık, yemyqil hayat içinde lıktan kurtulamıyarak İstanbulda ve-
Kendisine i.mme hizmeti atfedi- ya 1 a UfU uyor kapkara ölümü hatırlatan ve yaıa- fat ettiğini büyük bir teessürle haber Telıirler 

Hayat ve eserleri (1873-l!J3J) 
lemiyen, taınamen iktısadi mahi • tan yerdir. Orada, birkaç "Hüvel· aldık. Askert tayinat ve yem kanununa 
yetteki tqekküller için daha ser- İstanbul, 19 (Telefonla) - Univer· baki" duası arnsında "fena" nın Merhumun cenazesi bugün kaldırı· ı müzeyyel 1495 sayılı kanunun birinci Geçen sene 19 blrinclkanun ır..;o tarl-
best bir işletme ııizaıru lazımdı. site gençlik teşkilAtı talimatnamesi korkunç hikayesi yazılıdır. Dünya- lacak ve namazı Bayazıt camisinde kı- maddesinin tefsiri hakkında Başveka- hlndeİ kalp sektesinden vetıı.t edrn 1-rofe
Bu kısım için birkaç yıllık tecrübe- vekiletçe tasdik edilerek iade edilmi§· ama doyamadan giden'lerin kadit 1 1 t t k . M'ff M .. d f . l sör small Hakkı, memleketimiz u.m ve 
den sonra muhtar anonim §İrket tir. Bu talimatnameye göre fakülte - ellerini yakanızda duyarsınız. A· ındıktan sonra Merkezefendi kabris- e ez ~resı ve .. ı ı ~ a aa, Malı- irfanına hizmet etnıio kıymetli IUlmlcrl-
tarzına nazaran muhtelit bir .is- yaklarmızın aJtmda delikli kemik t .nına gömülecektir. ye ve Butçe Encumenlerı mazbataları. mlzdcn biri idi. Memleketimizde tıbbi zo-

lerde ayrı ayrı birer talebe cemiyeti BU tik 1 tem kabul edildi. 1938 de baflıyan parça.1.an çrtırdar. Servi ag-a""larm· Y e em içinde olan sayın Celal Dahili nizamname mucibı·nce bı·r oloji vo parıı.zltolojl gibi, tnlınbctin mühim 
b kurulacak ve bu cemiyetlerin milmea- d T B • k d · il · u esasa göre her teıekkül gene bir a, cuzamlılann yer yer etleri dö- ayar~ ve e. er g?r~n a esme ULUS defa müzakereye tabi olan iki lllm oubeslnln esaslarıuı kurrnuo ve bu 
idare heyetine sahiptir. işler onla- silleri gençlik teşkilAtı idare heyetini külmüı iskeletlerini, suaam yaprak- en derın tazıyelerını sunar. add l iki dersi, senelerce tıb fakültesi ve veterl-
rm reyi ile yapılır. Her fey onların teşkil edeceklerdir. larında veremlilerm san benizleri- m e er ner mekteplerinde okutmua olduğundan bu 
murakabesine tabidir. Ancak te· Birliği Reisicümhur ismet İnönU ni sezersiniz. Kütahya merkez jandarma komuta- iki lllm oubcslnln TUrklyc'de nıUcsslsl ve 
§ekıküller, ayrıca, umumi muraka. himayelerine alacaklar, Maarif Veki- Yüzünüzü melalin rengi kaplar; (, ff. P. kOngrelerı• nı yüzbaşı Zeki Berkmana bağlanan ı bAnııı dcnmcg-e !Ayıl< bir 6nlısiyettı. 
be heyetinin de idari, mali ve tek. il fahrt, Üniversite· Rektörü de tabU içinize hüzün çöker. Sevdiğiniz, ve tekaüt maaşının maH'iliyet derecesiyle İlmi hayvanat mUrcbbisl kaymakam ta-
n.ik nezareti altındadır. Hükiime - reis olacaklardır. çok §ey beklediğiniz, istikbalinizin Ankara; 19. a.a. - Kütahya ve Merwin tashihine imkan olup olmadığının ta- mail Hakkı, Tllrk gençliği için yabancı 
tin seçtiği bu ihtisas heyeti; devlet Teşkilatın kültilr ve neşriyat, mem- bakir hazinesi saydığınız ve ihtira- · . h kk d M'Ir M .. d f Adr detlldir. Kırk seneyi qan tedris hıı.yıı.tın-
iktısadi tete.kküllerinin ticari, sınai sını duyduğunuz hayatm damla merkez kazalan ile BUnyan kazau CUmhu- yını . a ın a ı ı u a aa, ıye dan, bu gUnUn hemen bütUn h kim ve ve-

leket tetkik ve seyahatleri, geziler ve · H 1 p · ve Dıvanı Muha bat ·· 1 i icaplara uygun, verimli ve rasyo _ damla eridiğini ve damla daınla rıyet a k artııi kon~relerl toplanmıştır. se encumen er terlnerlerl, istifade etmlııtır. Bir musiki 
nel bir tekilde itleyip itlemedikle- ağırlamalar, talebeye içtimai vardım mezar taılarına aktığmı hi&Seder- Bu kongreler, çalışmalarına başlarken, mazbataları. parçası kadar tuıenktar olan kuvetll ve 
rini tetkik eder, maliyet hesapları· olmak Uzere dört kolu bulunacaktır. siniz. Fıbedt Şef Atatürk'iln aziz hatıralarını an· B • kıymetll ta.krlrlcrlnl hangimiz unutabllmt-

T 1 b i · h irınci müzakeresi yapılacak 
nı İnceler. Umumi murakabe heye- a e e cem yetlerı er fakülteden Seviyorsanız a~kınız, nefret edi- mışlar ve başta Milli Şef İnönü olduğu ılzdlr. Esasen bUtün tedrlı hayatında 
ti, raporlarını umumi heyet denilen namzet olarak gösterilecek üçer do - yoraanız kininiz bu iki dünya arası halde bUyilklerlmbe kar:ıı duydukları ba~- maddeler dersanesı bOJ kalmamıe bahtiyar hoca.-
ve bir. kısım Büyük Millte Meclisi çent veya profesörden ibaret olacak - alemde nkinl~. Arzu ve emelle- hhk dunularmı iı::bar ederek dilekler ve Bina ve arazi vergisi kanunları hü - lardan biriydi. Takrir ve hitabet kudreti 
azas.iyle bazı hükiimet uzuvların- tır. Reisin muavini talebeden intihap riniz, "aonu ölüm olduktan aonra ••• " Parti'nln yıllık çahımaları üzerinde aami- kUmlerine tevfikan vergiden iııtfsna kendisine has bir kabiliyette oldultundaa 
dan, reanıi ve hu.auai büyük aerma- edilecektir. İntibaplara ay ba"'ında tevekkülünde sivriliklerini ve ener· t ....ıt edilmi• olan h" 1-t •""'ııılara aı't mu _ esas talebesinden bS§ka dalma birçok d1Jı.. 

b nk 1 
:ıı ··1 m •vrüşmelerde bulunmuşlardır. :ıı u.ı< . .uı ,...... 

yeli a a arın mümessillerinden başlanacaktır. JI er.ini kaybederler. Yafıyan, aktif kataalı gayrimenkullerin kıymetlen • leyle! kütlesi toplanır, onun tnkrirlertndn 
terekküp eden bir heyete verir. U- cemıyet, yerini, mevcudiyetini se· d' .1 . lıtlfade ederdJ. Tabiatın sırları, ıncellkle-

T k. d "'d 'ft • t h 1 k ırı mesı hakkında kanun layihası ve mwni heyet, idare ve murakabe he· mavi kitapların haber verdiği ikinci e ır ag a ÇI çıye O tun U rl, fennin bilhassa zooloji vo pa.razltoloji-
yetlerinin raporları Üzerinde karar· 1 y bir dünyaya terkeder. dağıtılıyor Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümen - nln son terakkileri, keşıtıeri hep onun del'9-
ı l h 1 Münaka ôt ekilinin M leri mazbataları. ı ri d ö ar a ır, esap arı tasdik ve alaka· ezarlıktan dönen insanların e n e frentldi. 
lıları ibra eder. • yüzüne dikkat ettiniz mi? Adeta Tekirdağ; 19. a.a. - Tekirdağ ziraat ban İsveçe sipariş edilmiş olan şlmen -

Devlet iktısadi te~kküllerinin lstanbul'daki tetkikler; ziyaret ettiği yerin altından bir da- kası çiftçilerimize tohumluk dağıtmak il- ~ifer müteharrik levazımının Türkiye-
••• 

idare ve murakabeainde bir merha- vetname almıı gibidir. zere 262 bin kilo butday almıştır. Banka ye ithalleri mühletinin temdidi hak -
le aayacağamz yeni aiatemin ikinci İstanbul, 19 (Telefonla) - Müna - Evet ... Hemen bütün köylerimiıZ bu bu&daylardan 122 bin klloıunu Tekir • kında kanun layihası ve Hariciye ve 

Fransa'da Altort veteriner mekteb1nt 
bltlrmıı olan teman Hakkı, Uk evci Hu. 
biye mektebi veteriner aın.ıtıarın& zoot~ 
nl, ondan ıonra mülkiye baytar mektoblM 
ve daha ıonra askeri baytar mektebine tı'b
bt zooloji mualllmllğlne taytn olunmuıtu. 
Tıb fa.kUlteslne tayini ise daha aonradu. 
Tıb fakUltesı ilk kurulduğu tarihte opera. 
tör Cemil Pqanın deUUet ve ısrartyle ~ 
mi hayvanat profesör!UğUne taytıı olun
muştu. 

yılmda olduğumuzu ve birinci yıl kale Vekili B. Cevdet Kerim İnceda- ve birçok kasabalarımız itte bu •.._ dağı, 93 bin kilosunu Malkara ve 47 bin İktisat encümenleri mazbataları. 
ile bir mukayeae yapabileceğimizi yı bugün de deniz yollarında, Haliç a- korle başlıyor. Öyle bir· tesir ahın- kilosunu da Hayrebolu ı;iftı;ilerine dafıt • Türkiye - Almanya arasında imza _ 
.öylemiıtik. Filhakika bu mukaye· tölyelerinde dokuzuncu işletmede tet- dasınız ki, bir yerde birkaç mezar mışur. lanmış olan ticarl mübadelelere mU-
sedebidarenin daha tecrübeli, mu· kiklerine devam etmiş ve deniz tica- tafı görünce hemen arkasında bir· ------ tedair husust anlaşmaya bag~lı (B. 1) 
raka enm de daha geniş ve derin kaç da kerpiç dam arıyorsunuz. ç nk 'd 1 1 l olduğu göze çarpmaktadır. Va- ret mektebini gezmiştir. Mektepte ta- Köy methalinde mezarlık zihni- a· ın a asker ai e erine istesinde isim tashihi yapılmasına 
tan<laıların müıterek emeğiyle ku· lebe ile yaptığı hasbıhalde vekil, mek yeti, öteki dünyaya, berikinden çok yardım dair kanun layihası ve Hariciye ve İk-
rulan tetebbü&lerin iyi yÜrümesi, tebin inkişafı için lüzumlu bütün ted- bağlı olan zihniyettir. Temeli ger· Çankırı. 19 (Husud) - Çankırı me- tisat enclimenleri mazbataları. 
bütün verimiyle çalı§maaı ve mem- birlerin alınacağını, ve iyi derece ile çek hayatın anlatıldığı devirlerde murları maaşlarının yüzde beşini as - Türkiye - Fransa ticaret, kontenjan 
lekete faydalı olması yolunda te- mezun olan talebenin Avrupada tah· atılan köylerimize bakınız: mezar- ker ailelerine vermeyi kararlaştırmış· ve tediye anlaşmalariyle merbutları 
miz ve toplu bir ceht vardır. Bu sil ettirileceğini söylemiştir. hk, ziyaretçiyi köy kapıaında kar§ı· !ardır. hükümlerinin temdidi hakkında ka • 

İamatl Hakkı, kendisine tahaı. edilınlf 
her Uç mektebin dersaneslnde Türk se09-
lerlntn yetlomeslne bUyUk bir ehemtyet 
vermişti. Bidayette eahsı kollekalyonu ve 
mUzeslnden ıcçtığl numuneleri mektebe 
götUrerek zatı mlkroskobiyle talebesJn• 
göaterlrdl. Türk gençlerinin görmesine, 1· 
nanmMına ve bu suretle yetıvmestne gay
ret etml§ti. Okuttuğu tıbbi zoolojiye bU
yUk bir genl;,lllt veren kıymetli profesör 

hal, idare ve murakabe sistemini, laınaz ve kartıladığı yerde de ha· nun lAyihası ve Hariciye ve İktisat en-
işlerin ve zamanın icabma göre, te· yattan soğutmaz. climenleri mazbataları. 
k A -1 . - d k 01·· k lk.i Hazine arsalarına izinsiz amu ettınnege e yarıyaca tır. um gerçe tir. ·nci dünya, Türkiye Cümhuriyeti Merkez Hıf-

Yeni Avrupa harbini, 1914 teki- Mersin' de evlenme semavi kitapların iddiasıdır. Olüm- i~at yaptıranlar zıssıhha Enstitüsü ve hıfzıssıhha mek-
ne nazaran daha aıkmtısız geçırı- den sonraki hayat, yaşıyanların bil· Maliye Vekaleti hazine arsaları Ü· b. k'l· 
yor, yİ.rmi be§ yıl öncekinden daha mediği ve bi.lemiyeceği hayattır. te ı teş ı ıne dair kanun Uyihası ve 
kuvetli olduğumuzu duyuyoruz. Bizim bu bahislere girmeğe önce zerine izinsiz olarak inşaat yaptırmış Sihat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe 
Bunda devlet iktısadi tetebbüsle- yüzüklerini Hava selahiyetimiz, sonra da birinci dün- olan muhacir, mülteci ve naklolunan encümenleri mazbataları. zamanın din! ve içtimaı taassuplnrın old

detıne bakmadı. Her nevi tehlikeye k.ıı.rp 

hayatın menşe ve mahiyetinden bah!ıettl. 

Madde ve kuvetten, tezahUratından, bt· 
yolojl ve morfoloJlnln en knrıoık nazari
yelerlnd:!n bahsederdi. Tabiat felsefesinin 
muhtelif mezheplerini, bllhruısa Darvlnlıı

me, Lamarklsme, Mendellsme'l korkma
dan, dersaneslnln arka sıralarında otu
ran mUteassıplann gizil itirazlarına rağ'. 
men, anlatırdı. 

rinin hissesi büyüktür. Onları ko. ya hadiselerinin biribirini kovala- şahısların bu yerler için hazineye Yerli kumaştan elbise giyilmesine 
rumak için, idare ve murakabeleıi- dığı zamanlarda, vaktimiz yoktur. borçlandırılması kararlaşmıştır. Yerli dair 688 ııayılı kanunun birinci mad _ 
ne herkesin uzak ya.kın daimi bir Kurumuna verenler Köylerimize giden yeni hayat halk tarafından hazine yerlerine de i- desine müzeyyel kanun layihası ve 
alaka göstermesi lazımdrr. Artrk nıhunun bir kÖ§esine imza attığı zinsiz yaptırılan inşaat hakkında es- Milli Müdafaa ve İktısat enclimen _ 
bu alaka, vatandaşlık vazifeleri içindir ki kısa bir seyahat dönüşün· kisi gibi muamele yapılmasına devam leri mazbataları. 
arasına girmiı sayılır. Mersin, 19 a.a. - Şehrimizdeki ka- de mezarlıklarımızdan laf açtım. olunacaktır, 

Kemal TURAN 

lstanbul' da et fiyatları 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Fiyat 

mürakebe komisyonu bugün valinin 
reisliğinde toplanarak et fiyatlarını 

tetkik etti. Toplantıda celepler ve hay 
van tacirleri fiyat yliksekliğine sebep 
olarak kasaplık hayvan mıntakaların· 
dan az hayvan geldiğini, hayvan yem· 
)erinin pahalılaştığını söylemişler, fa
kat komisyon bu sebepleri hayvan ih
racının geçen seneye nazaran azaldı
ğını nazarı dikkate alarak pek yerin
de bulmamıştır Neticede komisyon 
hayvan tacirlerinin fiyat arttırmama 
•eahhlitlerini tetkikata devam şartiy
le şimdilik kafi görmüştür. 

Ankara Halkevinde Namık 

Kemal gecesi 
Yarın aktam radyodaki Namık Ke· 

mal saatinden başka bir de pazar ak
şamı aaat 8,30 da Ankara Halkevin
de Namık Kemal gecesi yapılacaktır. 
Dün neşredilen programla zengin ve 
manalı bir gece tertiplendiği anlaşıl
maktadır. Davetiyeler Halkevinden 
dağılmaktadır. 

Fındık fiyatları 
Giresun, 19 a.a. - Ticaret Vekale

tinin iç, kabuklu fındıkların ihraç fi
yatlarını tesbit eden listesi ali:kadar
lara tebliğ edilmiş bulunmaktadır. Bu 
fiyat listesi bu ayın 17 sinden itibaren 
meriyete girmiştir. 

Mekteplerdeki zayıf çocuklara 
sıcak yemek 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi tarafından çok çocuklu aile· 
lerle mekteplerdeki zayıf çocuklara 
her gün sıcak etli yemek verilmekte
dir. Şimdilik 600 çocuğa verilen bu 
vemeğin binlere varabilmesi için bir 
-rocuğun bir aylık masrafı olan 150 ku
ruşla yurttaşların bu hayırlı işe işti -
raklerini kurum saygı ile diler. 

Yeni Suriye fevkalôde 
komiseri Sofya'da 

Sof va. 19 a.a. - D.N B.: Surive 
fevkallide komiserliğine tayin edilen 
general O•ntz. dün akşa'.Tl buraya 
g-elmiştir. Garda generali Fransa'nın 
Snfya elçisi karşılamıştır. Gmeral 
Sofya'da üç gün ka'-iıktan sonra ts
tanbul'dan geçerek Suriye'ye gide· 
cektir. 

dın erkek vatandaşlardan evlenme yü- Olüye ait hatıralar okuyan mezar· 
züklerini bir yardım olmak üzere Irklarımızın, güzel parklar halinde 
Türk Hava Kurumuna terkeylemiş o· kurulduğu yerlerde hayat daha 
]anlara kurum tarafından hatıra ola- canlı görünüyorsa, bunun sırrı pek 
ı;,ak verilen yilzüklerin tevzii isin Hal- gizli yerlerde değildir. 
JCevinde yapılan toplantıda hazır bu- Kemal Zeki GENCOSM AN 
lunan bir çok diğer vatandaşlar da iç
ten gelen bir heyecanla evlenme yü -
züklerini ve altın bileziklerini kuru • 
ma terkeylemişlerdir. 

Bu suretle yüziiklerini vererek Ha
va Kurumuna karşı yakın alakalarını 
göstermi~ olan vatandaslar şunlardır: 
Seher Öztürk, Feride Dinçer, İsken
der Budrus ve eşi, Sarnadir ve eşi, 

Bedia Genç, Basil Sursuk ve eşi. Pul
nadir ve eşi, Alber Tüveli ve eşi, Feri 
ve eşi, Rıza Öztürk, Besime Kabau, 
Misi . Luma Methevs, Miss An na, 
Olga Katon, Alis Karyo, Morde, Fey
lesof, Raşel Levi, Ruhiye, Valerz 
Blenk, Arditi, •Pitlo, Ferido Zuvin, 
Hazak, Behaeddin Gökçe, Sahip Örge 
ve Morde. 

Bayan Müzeyyen Turban ile Rabia 
Gülmen de altın bileziklerini terkey
lemişlerdir. Hadika Tor, Ulviye Tur· 
han ve Ticaret Bankası müdürü Şef
ketin e~i de yüzük bedeli olarak ku
ruma onar lira vermişlerdir. 

Çankırı' da 
Çankırı, 19 (Hususi) - Burada ya

Açık teşekkür 

Manisa'da bir tifo hastalığı geçirdim. 
Nckahat devresine girdiğim ıu ıünlcrde 

bana bir buçuk aydanberi evimde ve mem
leket hastanesinde cidden çok değerli ih
timam sarfeden ve beni hayatıma ve aile
me kavu~turan doktorlarıma manevi min
net borcumu ödemek istiyorum. Ba~ta, 

memleket hastanesinin değeri! baş hekimi 
Operatör Dr. Hayri Saran olduğu halde, 
biltün hastalığım mUdcletince tedavisi al· 
tında kaldığım Manisa memleket hastane· 
si İntaniye sefi Dr. Hüsamettin Oktay'a, 
Dr. Cafer Soyer'e, Dr. Reşat Kınacıgil'e, 
ve hastaneye kadar yorularak sıhat!mle 

alakadar olmak nezaketini gösteren sayın 
Manisa valisi B. Faik Türel'e, Kı:ı: Ensti
tüsü müdiresi Bn. Hayriye'ye ve bütün 
arkadaşlarıma teşekkürlerimin iblağına va
sıta olmanızı rica ederim. 

Manisa İsmetpaşa Kız Enstitüsü 
Çiçek Öğretmeni 

Meliha GENCOSMAN 

Kabadayı aşık 

pılan !Jir toplantı esnasında kısa bir 1 İstanbul, 19 (Telefonla) - Fatihte 
zaman zarfında Hava kurumu için 

1 

1 :ıruk adında bir genç kendisiyle gez. 
yurttaşlar 622 lira teberruda bulun · mek t,.klifini reddeden Fahriye adın-
muşlardır. da bir kızı dokuz yerinden yaraladı. 

Yüksek Sihat ŞW-aaı azalıkları 

Uç senelik müddetin bitmesi üzeri
ne çekilen kura ile Yüksek Sihat şa -
rası azalığından çıkarılan Profesör Dr. 
Refik Güran, Profesör Dr. Saim AH 
Dilemre ve Profesör Dr. General 
Tevfi!: Sağlam'ın yeniden Yüksek 
Sihat Şurası azalıklarına tayinleri 
İcra Vekilleri Heyetince kabul olun -
muştur. 

Tramvay işleri 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Tram . 

vay işlerini tanzim için belediyede 
bir komisyon kuruldu. 

Bir kömürcü dükkanı çöktü 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Lan

gada bir kömürcü dükkanı ansızın 
çökmüş, içinde bulunan dört kişi ağır 
yaralanmış ve hastaneye kaldırılmış
lardır. 

Mevludü şerif 

Çağrı 
XTeşkilAtı Esasiye ve Adliye En

cümenlerinden mürekkep muhtelit en
cümen 20/xıı/1940 cuma glinli Umumi 
Heyet içtimaından •onra toplanacak
tır. 

İ ngHtere'ye 10.000 ton 
zeytinyağı satılacak 
İzmir, (Hususi) - İhracatçılar bir

liği umumi katibi B. Atıf İnan İn -
giltereye satılacak 10.000 ton zeytin • 
yağı satışı mukavelesini ingiliz mü -
messili ile imzalamak için İstanbula 
gitmiştir. 

fstanbulda pasif korunma 
tecrübesi yapılacak 

İstanbul, t9 (Telefonla) - İstan • 
bulda pasif korunma tecrübesinin i -
kincikanunun üçüncü gününe kadar 
yapılmasına karar verildi. 

Konferans tehiri 
Hukuk ilmini Yayma Kurumu 

Ba§llanlığından : 

Eşim ve babamız merhum Kars 
Mebusu emekli general Muhittin 
Akyüz'ün ruhuna ithaf edilmek üzere 
21-12-940 cumartesi öğle namazını 
müteakip saat 14 te Hacıbayram ca- Cumartesi günü kurumumuz namı -
miinde mevllldü şerif kıraat oluna_ na verilecek konferans, büyük va _ 
caktır. Merhumu sevenlerin teşrifle- tanperver Namık Kemal'in doğumu -
rini rica ederiz. nun yüzüncü yılı münasebetiyle 28/ 

~şi . Oğullan birincikanun / 1940 cumartesi günü 
Medıha Nurı, Seyfi Akyüz saat 15.30 a bırakılmıştır. 

.Mütefekkir Tilrk gençllğlnln büyük 
bir ııltLka gösterdlği, ba§kn derslerini bı
rakarak tercihan gcldlklerı bu cıersıerdexı 
bilytlk istifadelerle çık&·.la.rdı. Bu suretle 
zooloji dersane.ııi da.ima merasimle açılan 
bir 111m ve irfan mtlbedl halinl nıırdı. 

İsmail Hakkı, aık aık Avrupa'ya gider, 
Parls'tekl hocalarını, RaJllJet, Blanchnrt, 
Neumann, Brumpt'u ziyaret ederdi. Orıı.d& 
gördUQ'U yenilikleri dersaneslne ve ldbo
ratuva.mııı naklederdi. Bu suretle tıb ta
killtcslnde ve baytar mekteplerinde zen
gin bir müze ve hayvanat kollekslyon11 
yapmağa muvaffak olmuotu. Birçok hay
vanat nUmune!erl, kıymetli hııaarat kollek
slyonları, parazitoloji piyesleriyle allıılU 

olan IAboratuvarı gençlerin ve bu meyan.. 
da fllm adamlarımızın fennt ve mealeld 
mtl§kUllerlnt halleden haklkt bir lllm oca
tıydı. 
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Tıb takillteslndekl JAboratuvarı da.lrn& 
faaliyette ldl. Daha fazla 1naanlıı.ra ana 
olup hastalık ynpan veya hastalığı nı:ı.klı. 
den parazitlerle uğraoırdı. Yapmıı oldutu 
orijinal araotırmaıar nraaında Anadoluda 
sıtma parazitleri hakkında yapbA"t uuıı 
tetkikat Anadolu sivrisinek nevllerinln ta
yin!, Türklye'de insan barsaklarında ya. 
ıııyan parazitlerin yayıhıılarına dalr yap
tığı meaa.I ıayanı dikkattir. Fransızca ve 
almruıca ilim mecmualarında neoredllmlf 
olan bu tetkikat sayesinde Avrupa'da hakl· 
ld bir aldka kazandı . Zooloji, parazitoloji, 
sıcak memleketler hastalıkları cemiyet ve 
teoekkUllerinln !ahrt ve asıt halıklarına 

intihap olunmuııtu. !<"Tansa htlktlmetl tar~ 
tından maarifi umumiye nlııanlylo taltif e
dllmlııtı. 

Demokrat Tuna ! 
Bundan bir müddet önce Roman· 

ya'da müthiş bir zelzele olduğu za
man, bir dostuma : 

- Galiba zelzele de saldırgan, de· 
miştim, durup dururken küçük bir 
devletin içine girdi: ona bu kadar 
zarar verdi: petrol kuyularından bu 
kadar petrolü eksiltti 1 

O gün bana cevap vermemiş olan 
lıu dostum, dhn bana kısa bir mek
tup gönderdi. Bunda, taşı gediğine 
koymak nevinden. şunu yazıyor : 

"Romanya' da zelzele olduğu za -
man, gnJiba zelzele de saldırganlar
dan demiştin. Buna da sebep küçük 
bir devlet topraklarına girip oraya 
zarar vermesiydi. 

Bugün ben de Tuna nehrinin don
duğunu ve bu yüzden ilkbahara ka· 
dar Almanya'ya ve ltalya•ya yapı· 
lacak nakliyata bu yolun kapanmış 
olduğunu öğrendim. 

Demek ki Tuna nehri de abluka· 
va iştirak cttı'ğine göre demokrat • 
farla müttefiktir / 

Ne dersin ! 

'IAN l~l IL~R 
Bir imla meıeleıi • 

Bir dil meıeleıi ! 

Bir dostumuz (Vakit) gazetesin
de bir takım kelimelerin nasıl ya -
zı/masına dair kısa kısa fıkralar ya
zıyor. Son fıkralardan birisinde di
yordu ki : 

"Rflh da bunun gibidir. Başka bir 
manada kullanılan (ruh) var. (Ru
hun gözleri) yazmamalı, (ruhun 
gözleri) yazmaJ.!.,. 

Ortada bir rflh, bir de ruh bulun
duğuna göre birisini işaretli, 6te • 
kisini işaretsiz yazmak kadar doğru 
ve tabii bir şey olamaz. Fakat biz de 
ortaya bir dil meselesi atalım : 

"Yanak" gibi güzel bir kelimemiz 
varken "rul( sözünü kullanmıya ne 
lüzum var? Onun için yalnız bir tek, 
• o da tabii işaretsiz - ruh kullansak 
ve yazsak daha iyi olmaz mı ? 
Hamiş: Nitekim aynı gazetede bir 

sayfa sonra ~ıkan bir makalenin 

başlığı da bizı'm düşündüğümüz gi· 
bi yazılmış ve basılmıştır. 

"Çölde kurtulan insan ruhu" 
••• 

Soyadı ve ıahıiyet! 

Akşam'ın "Dikkatler,, sütununda 
lıir fıkra: 

"Resmi dairede: 
- isminiz ne? 
- lsmail Hakkı. 

Ve muamele yürüyor. Ender bir 
şekilde soyadına ihtiyaç duyuluyor. 
Yüksek medeni şuurumuz bu ihma
lin 6nllne geçmelidir. Bir şahsiye· 
ti tespit için. eve/A soyadı!., 
Şu soyadına dair birkaç defa, 

tekrar tekrar yazılar yazdığımı ha
tırlıyan bir tanıdığım bana bu fık
rayı gösterdi ve "bir şahsiyeti tes
pit için eve!§ soyadı!.. cümlesini 
tekrarlıyarak: 

- Fakat. dedi, bir takım gazete
cı'ler, hOlO, imzalarında soyadı kul
lanmıyorlar. 

Kendisine "haspaya yakışır., hi· 
kayesini anlatacaktım; fakat vaz 
geçerek şu cevabı verdim: 

- Onlar, şahsiyetlerinin esasen 
tespit edilmiş oldrı ~rwa emindirler! 

••• 
Ha:/e Selasie ! 

Aldığımız telgraf haberleri, Ha
beşistan imparatoru Haile Selasie'
nin H:ıbe,~istan hudutlarında bulun· 
-tuğunu bildiriyor. 

Üzerinde uzun uzun uğraşıldığı 
halde bir türlü tarif edilemiyen sal
dırganlığa ilk defa kurban giden 
ve yeni emperyalistlerin kara göm
leklilerine kara göğsünü açan bir 
memleketin alnındaki yazısı kara 
zavallı hükümdarı / 

ilk istill olduğu zaman, onu bir 
çokları, dışarıdan içeriye gelen düş
manlara karşı memleketinin sınır • 
larmda bekliyecek sanmışlardı. 

Şimdi memleketinin dış taraftan 
sınırında bulunuyor. Fakat hiç ol
mazsa, büyük şemsiyesinin üstünde 
dolaşan İngiliz tayyarelerinin ümit 
verici seslerinı' dinleyerek .••. 

T.I. 

•** 
İsmail Hakkı lezzetle dlnlettlğf kadar, 

zevkle okunRcak surette yuzı yazıirdı. Te
miz ve cıı.zlp bir Us!Qba malikti. NAtıkaaı 
kadar, yazısı da okuyucuyu sıkmazdı. 

Fenni kltnpları, makaleleri iyi yıı.zılmıı 

bir roman gibi okunurdu. Anatominin, fl
zlyolojlnin en kıı.rıııık bahisleri muhtelif 
hayvanların morfoloji ve organizasyonları 
onun kalemiyle dalma selis ve kolay bir 
şekli alırdı. Anlaııılmakta zahmet çekil
mezdi. Bu mtiııtesnıı. kabiliyette yarıı.tılmıı 
olan İsmail Hakkı'nın tUrkçe tıb mecmu· 
alarmda, baytar! risalelerde, yevmi gazo
telerde neşredilmiş pek çok mnknlesl vlll'
dır. Dikkate d ğcr bUyük es rlerl ise: 

1- Fenni lhtlna (zootekni) elit 3, S. 
1832, T 1322. 

2 - İlmi hayvanatı tıbbiye ve zlralye 
cilt. 3, S. l486. T. 1328 

8 - Parıızltolojlde tatbikatı hurd bini 
ye Cilt, 1, S 428, T. 1330 

4 - Parazitoloji elit, 1, S. 722. 'r Ul28. 
ibarettir. Aradan uzun seneler g çtlğl 

halde bUtlln eserleri eh mlyetl rlnl kay
betmemişlerdir. Yerlerini tutabilecek ye
nileri de henüz çıkmamıştır. 

*** 
Mlltcvazı, mültefit, dnlmı.ı lylll~I seven 

ve mllkemmel bir insan olan kıymrtll ho
camızın ebedi g:ıybııbetl tllrk irfanı ve 
tUrk tababeti için hakiki bir zıyadır Biz 
talebesi. onun hatırasını an nnkln mn.nev• 
bir inşirah <!uymaktayız. 

Dr. Hasan Şükrü OYTUN 
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Runcl!'!n hortum hikayesi 
Amerika Cümhurreia.i Ruzvelt, 

Antil adalarına yaptıfı seyahatten 
geri döner dönmez, rngiltere'ye 
Yardım y~pılmaaına mini otan bü
tün engelleri bertaraf e~ecek i>lan 
bir formül bulduğunu guetedi~re 
bildirmiıtir. Cümhurreisinin ~ya
natına göre, amerika:ı harp DU\lze• 
inesinin ve her türlü va11tıılum İn· 
gilter~'ye ariyet olarıık verilmesi 
İçin 3 lkincik~nunda toplan~cak 
olan lc:on~rreye ?ir lrnn·ın layi!ıası 
tevdi edile<'.ektir. 

3 lkindk:ınun içtimaı, Ruzvelt'in 
Üçüncü Cfunhurreisliği df!vres.inin 
batlangıcı olması dolayuıiyle, A
ınerika tarihinde misli ;ıcrülmemiş 
bir hadiae tetkil edeceği gibi, bir 
deYletin donanmaııını ve tayyare fi. 
lolarını muharip bir devlete ariyet 
olarak verilmuini temin edecek ka· 
nun layihasını tetkikııı batlıyacağı 
cihetle, dünya tarihindf'l misli g<;. 
rülmemit bir muamelenin r.ıüzake
reaine sahne olacak demektir. A
merika Cümhurreisi, davayı en ba
ait fikirli bir amer.ikahnm bile ko
laylıkla anhyabileceği tanda ifade 
etmittir. Kendisini bütün a:ıu~r;ka· 
ldara MVdiren bir vn:r.ubla Ruzvelt 
demiıtir ki: 

- Kom.tunuzun evinde yangıı:ı 
~lktıiı zaman, derhal, bahç~izd~
ki hortumu su muslujuna takarsı
ıuz. Ve bunu yaparken, on bet do
lar kıymetinde olan bu hortvınun 
esldyeceğin~ dütünmezainiz. Eğer 
yangın söndükten sonra hartum bir 
İte yarana, kom§unuz aize onu ge
ri verir. Bir ite yar.una:ua, komfU· 
nuz, aize bir yenisini vermeği elbet
te dütünür. 

Bu basit hortum bikiyesinde, 
Ruzvelt'in İngiliz • alman mfü:ad .. 
leai hakkında.ki telakkisi, mücc !e
le kartıamda Amerika'nm mükeUef 
olduğu vazifeyi nası! anladığı 
ve bu va-zifeyi ne tek~Me y.ıp
JWUya karar verdiği açık olarak 
•ezilmektedir. RuzveJt, mücade· 
le içinde lngi1ter!'l'nin vaziyeti
ni eYinde yangın çıkmıt bir lllı:.· 
nun vaziyetine benzetmektedir. 
Bir defa mücadeleyi böyle telakki 
ettikten aonra Cümhurreiai, bu va
ziyet karfıaında ne yapılması IAzmı· 
geldiğine karar vermekte tereddüt 
gö.tenniyor. Amerika donanmaaı 
ft Amerika tayyare filoları, bu hi
kayenin hortumudur. Fakat müca
dele o kadar ehemiyet!idir ki bu 
el_.... kqmetli harp vasıtaları, an· 
cak on bet dolar kıymetindedir. Ve 
Cümhurreisi, kullanılmu bir hale 
ıelMler..,. lasiltere malan seri...-. 
meee bile, on bet doların iizerinde 
durulacak bir kıymet olmadığmı 
ifade etmit oluyor. Hikaye çok ba
sit olmakla beraber, hakikatte Ruz· 
ftlt'in 7apmak istediği İf, beynel
milel münaaebetlerin tarihinde gö
rilmemit bir muameledir. Ve bunu 
ancak Ruzvelt gibi, medeni cesaret 
aahiıbi bir devlet adamı dütünüp 
tatbik edebilirdi. Filhakika Cüm
hurrebl, Amerika'nm lngiltere'ye 
)"aPaoaiı yardım meeeleaini kökün
den keeİP atmıf oluyOI'. Jolmeon 
kanuna, Jngiltere'ye açılacak kredi 
meselesi, bitaraflık kanunlan, eski 
borçlar, yeni borçlar, het teJ' biT 
çın>ı~a hallediJmit oluyor. Hukuk· 
ıinular Ye politika adamlan bu en· 
ge:?e~ naaıl kaldmlabileceiini a
ra~tnmakla kafalarmı patlatırken, 
kuzvelt, bu meselenin Kriatof Ko
l~nbWUn yummtuı kadar kolay ol
dutana gÖlıtenniftir. 

Fakat Runelt'in halledeceği bir 
nc.lda d.lıa Tardıtı aulb f&J'llan 
içinde tailfAD Amerika endüatriai 
ha.,. lhtiyaçlarmı kartılıyacak bir 
Yerim t.min edemiyor. Bu ibtiyaç
lan kartdamak için Ametjka mu· 
harlp nziyetinde imiı gibi endüa
trinln organize edilmeai lazımdır. 
Ancak Amerika fili olarak harbe 
iftirik etmek istemediğinden hem 
aulh vaziytttini muh,.,faza etmek, 
hem de harp içinde imit gibi çalıt· 
mak lazandır. Iıte verilen haberle· 
re göre, Ruzvelt, buna da çare bul
mak üzeredir, memleketin "harp 
tehliken" kartısmda bu!unduğunu 
ilin edecektir. MaJUmdur k; bu 
"harp tehlike~i" vaziyeti, ?ıüküme
te, endüstrin:n verimli olarak çalıt· 
masmı temin edecek teldlde orga· 
nize edilmesi de dahil olr.:zak üzere 
bir takım selahiyetler veren huku
ki bir vaziyettir. Bugün Amerika 
muharip değildir diye, f)ndüstri bü
tün verimiyle çıılıomamalıtacfır. 
Hatta Ford gibi bazı endü~tri ~dam
ları, kaprisleri yÜ"ZÜnden harp mal· 
zemesi imal etmemektedirler. 
"Harp tehlikesi" vaziyetinin mev
cut olduğu ilin edilecek olursa, h~
kümet, Amerika endüstrisini, lngil
tcre heaabına daha verimli olarak 
çahtma11nı temin edecek tekilde 
organize edebilecektir. Ruzvelt'!n 
gayesi, eveti Amerika'yı harbin dı
ıında tutmak. ikincisi lngihe-re'ye 
mümkün olan yardımı mümkün o
lan süratle yapmak, ve üçüncüsü 
de bu yardımı yaparken ~.mıerika
nın iktısadi, n.ali ve içt=mai haya· 
tını altüst etmemektir. \Qnhurrei
ainin, Antil adalarma seyahatten 
10nra •.içünc~ de,Tesine baılarken 
ltuldutu formül, her üç makaadı da 
temin etmektedir. 

A. Ş. ESMER 

u ı: u s 

Japon - Amerikan 
münasebetleri 

Amerika lngiltere'ye Bardia bir 
9,5 milyar dolar • 

kıymetinde demır çember 

B. Matsuoka 
Japonya' nın Amerika'ya 
karşı olan vaziyetini 

• İzah etti 
Tokyo, 19 a.a. - D. N. B. ajansı bildi

riyor: Japonya'nın Vaılngton bUyUk elçi
liğine tayin edilen ve yakında vazifesi ba· 
ııına gidecek olan B. Nom~ra ıerefine A • 
merllu:n . Japon cemiyeti tarafından veri· 
len bir zlya!ette japon hariciye nazın B. 
M:ıtsuo?<• bir nutuk zıöyltyerck Japonya I· 
le Am•rika arasındaki mUı:ıaa--betlerden 

b:ıhs~tmııttr. B. Matsuoka, E. Nomura'nın 
Pıuılfllc'te vukuu muhtemel her tUrlU lh-

malzeme kiralıyacak 
(B•ıı 1 İDCİ HYl•d•) 

ettirmek olacak ve kendi•ine llzımselen 

ıellhiyetler de verilecektir. ,. 

B. Ru:ıvelt'in /ngiltereye 
laviyui 

Nevyork, 19 LL - Nevyork Tlmea sa
:seteslntD V 11tntton muhllblrtne söre, B. 
Ruzvelt, lstth!al mU,kWAtım ve mtıu gUc;ı
lUl:lor! katıyen nazarı tttbara almakaızın 
A~erika'ya a1pariıte bulunmağa devam 
etn::ıılnt İngtlt.ere'ye tavsiye etmııtır. 

Muhabir bu meııele hakkında gazetell
no verdiği maHlmatta ıöyle demektedir: 

"Amerika'ya yapılmuı latentlen Uç 
milyar dolarlık ılparlıln Amerika tarafın
dan ı:ıeıuretle tfa edilebileceği ve slpariı 
bedellerinin hangi kaynaklardan temin e • 
dll,ceği Uzerlnde fazla durmadan bu ıl • 
pll.!"!§lerin verllmeııl İngiltere'ye tavsiye e

tllı\t ımkA:ılarıı:ııı:ı önü:ıe geçeceği Umldlnl dtlnlftfr.,. 
izhar ederek demiştir ki: Muhabirin zannettiğine göre, bu tavsı-

.. _ İki memleket araaındakl münaae · ye B. Ruzvelt tarafından Vqlngton'da bu
betleri hAlen nv:ıvcul vahla ve ıayanı tc- lunan lnglllz yükaek memurlanna yapıl • 
easUf vAz!yeh aoic.an sebeplPr muhtelif n-:ı· mııtır. 
vldendir. Maama!!h bqlıca aebep, Jııpon
ya'nın b!ıled&gi gayelerin Amcrilta tııra 

tınd:m yaLhl tofsır dllmls olreıuııdır. A 
ır.er!ka ve diter memleketl.::r dktı.rl umu
mlyeslntn bir kısmına hAl im olan nokta!· 
nazar hllı\tına olarc.k Japcnyt Çin'e ktu'lı 
bir tec&vüz ve lhtı:-as harbi yi:lpm•,' or. Bu 
harpten Japonya'nın maksadı 1ml> etmek 
Jeğil fakat devamlı bir sulh t•t • lı ile a· 
dalete, müaavata ıatınat PdeL r uzak 
§ark yaratmaktır. Bu büyük vazlı ıln ta 
mamlanmaııına tıtırAk etmek lıtı. n hO?r 
millet, uzak ıarka hof gelmtı ola~aktır. 

MfU'uz kalacatı tazyik ne olursa olsun ve 
bu taz;>1kı yapacak devlet hangi devlet o
lursa olsun JaPoııya bu yoldaı dönmfy0 · 
cekttr. 

Mahalli w!h ve cihan sulhu 
Cihan aulhu, rr.ahallt r.ılh temiı edildi· 

ıt zaman kabı: 0l!ıcaktır. M:ah:ıllt aulh ise, 
rnaham yaklqıı ... ı:.r aaycılnde temln edll-
mlf o':lcaktır. . 

Üçlü pakta gelince, amerikan mtlletınln 
btr kısmı, Japcnyıı'nın bu paktı IJtihak et
mf!Clne ıalk olan rebepl!ri anlamamıı ve 
J&ponyl\'yı Amerika'ya kartı hacmane Dl· 
yeller beslemek.le ta'!ıtıe e*'tlıtır. Bundan 
bot ye hak!kate bundan atyr.do uymıyan 
bir ıey olamıı.z. Japonya Amerika'~rı ve sa
ir d'lvletıert tü.rlk etmek arzuıunda değil
dir. Japonya'mn her ıeyden evel tatcdlğl 
ıe;,, sekteye uğramadan eacrint tamamh· 
yapabilmesi için iılerlne baıkalarının karıı 
m&T.&eıdır. 

Bundan baoka JaPonya Cln'de ve Av
nıpa'da devam eden harplerin diğer mem
leketler ve bilhassa Amerika gibl kuvetu 
ile. mtllet.1• harbe strmedell WtmMlDl is
tiyor. 

Amerika lngiltereye vapur da 
verecek 

Nevyork, 19 a.a. - Nevyork Herald 
Tribune gazetesinin Vaşington muhabiri
nin ıalAhlyettar menbalardan öğrendiğine 
göre Blrleıtk Amerika devletleri, 30 ka 
dar Danimarka vapurunu kendi hesapları
na satın almak için icap eden tetebbUslere 
girifmlf bulunmaktadır. Bu gemiler Danl· 
marka'nın Almanya tarafından ltgallnden
berl Amerika limanlarında muattal blr 
halde bulunmaktadırlar. Amerlka'ııın bu 
teıebbllsU, İngiltere'ye seri ıllepler temin 
etmek makaadlyle hazırlanan bahri pro
gramının ilk hatveıılnl teıkll etmektedir. 

Aynı muhabir aıatıdaki meaelelerin 
tetkik edilmek üzere bir mUtehaaııa heye
te havale edildiğini bildirmektedir: 

1 - Amerika limanlarında bulunan ve 
Almanya tarafından lıgal edllmlı diğer 
memleketlere alt bazı gemilerin aatın a • 
lınrnaın. Bu gemiler bllAhare İnglltere'ye 
kiralanacaktır. Bu suretle hemen İngtlte
re'ye gön~erilebilecek gemiler elliye lbllğ 
edilmlı olacaktır. 

2 ·- Blrleılk ·Amerika devletlerine alt 
vapurların lngtltere emrine verilmesi. Bu 
vapurlar ıileplerıe yolcu ve yük tqımağa 
mahsus gemllerden ve hattA Vaşington ve 
Manhattan gtbt sert, bUyUk yolcu vapurla
nndan terekküp etmektedir. Bu aon lkt 
geminin denizaltılardan çok sUratu oMuk
lan malQmdur. MezkQr gemiler aervlllten 
~ıkanlarak Ruzvelt'ln teçhizat p!Aıu mu -
clblnce İngfltere'ye klralanacaklardır. 

3 - tngutere'ye tesl\m edtlmek !!"::ere 
bam •..,urllll"lll-~·da illfUA ve t.o
hl.t meaeleaL 

içinde kaldı 
(Baıı 1. inci sayl•d•) 

8000 klıt nakledebtıeceklerdlr. İtaıya'nm 
Trabluıgarba denizden takviye kıtaatı 

sOndermul zanıreu ve bu kuveUerl tqı
yacak vapurların hıgtltz donaıımaaı tara· 
fuıd&D b&tınlmak tebllkeııi kaqıaında bu 
tedblrlD alındığı anl&.11lmaktadır. 

lngilizla mevzilerini tahkim 
ediyorlaT 

Kahire; l 9. a.a. - Garp çölttndeld lngi-
llz ileri krtaatının nezdinde bulunan Roy
ter ajansının hususi muhabiri bildiriyor ı 

" İngiliz kuvetleri Libya arazisi dahi • 
llnde mevzilerini iyice takviye etmiı bu • 
lunuyorlar. Çölde yapılan yıldırım taar • 
ruzu baılıyahdanberi on gün kadar ıeçti. 

Bu taarruza yapanlardan bazılarını bile 
hayrete diiıüren bu pıılacak hareketin mu 
,vaffakiyetlne Amil olan unıurlardan bazı
larım takdir etmek ılmdi miimk!ln olmuı

tur. 
" Harp mıntakalannm m-:ıhtelif yerle -

rinde takiben sekiz gündür dolaımaktayım. 
Muvaffaklyetlerimizin aırları hakkında u
mumi kanaatları toplaC:ım. Muvaffakiyet 
sırrının &millerinin en r:ıühimlerinden biri 
hiç ,up1ıe1iz ki umumi karargahın ilk ha
reklt plinının ihzarında göıtermiı oldulu 
itina ve milkemmeliyettir. Harekit inkipf 
ettikçe cıevzit kumanda heyetlerinin ıös
termiı olduklan ant karar kabiliyetleri de 

unutu!mamalıdır. 

Keşil laarruzlanncn layclaaı 
" Bu taarruzun ilk saf:ı:ı:ıını, hareklta 

ba1lanmadan birkaç hai~a evel yapılmıı O• 

lan cessurane keıif taa-ruzları te,ldl et • 
mektedir. nu cece deviyelerinin bazdan 
italyan hatlannın cerl:line üç aııatlik meu
felere kadar ıirmeğ~ muvaffak olmuılar 

ve hayatl kıymeti halı mı.Oo:nat elt4e et • 
mlıbrchı. Bazı devriyeler ı\t çöll1 taraya
rak t-tJy<ik tehlikelere ,ı.s~Uı ıermiıler ve 
İtalyanların mayn tarlalarını teabit e,-le • 
mitlerdir. Nibeivva mevklınla yakınlıı.rın • 
da mayn tarlalannın tesbit edilebil:niı ol
ması, bu mevkie kartı taarruz etmekte olan 
tanklara piyadenin de fazla zayiat nrm• 
den yardım etmesini temin eylemlıtfr. 

Amertka'nın Avrupa harbine girmesi ve
ya Amerika ile Japonya arasında Pasifik· 
te bir harp çıkması, kültür ve medeniyetin 
tamaml;>le mahvolması demektir. 

Mahalli kumanda heyetlerinin ani kt.:rar
larla hareket etmeleri Sldi ~ Darrani'nln 
zabtmdan sonra baılamııtık'. O zam:mdan 
itibaren baıta çöl kuvetle:ri kumandam 
tllmceneral O'C<lnnor olmak Uzere btttfln 
lı:umandanlar tetebbfisil ele alarak serf ve 
ba~tt kararlar vermeğe baılamışlardır. 

Her makavemet noktasının temizlenmesini 
beldlyecelı: yerele nrhlı lnavetlerlml• bflytlr 
çevirme hareketleri yaparak ilerlemelerine 

Londra aiyaai mahlillerine göre devam etmi;ler ve mUtema:.U tııyyare bom-

JıPonya'nın müttefiklerien karıı dürüst 
hareket etmekte oldutu ve edeceği hak· 
kında Amerikalıların ıUphede kılmasını 
istemiyorum. Japonya'ntn müstakbel dıı 
siyasetinin temeli Uçltt pakt olac•ktır. Bu 
bir tehdit defil fakat anlaımazhkların ö
nüne geçmek için sade:' bir m!lıahededir. 

Çin me•elai ve Japonya 
Çin meselesi Amerikalılar için bir hl• 

meselesidir. JaPonya için ise Japon lmpa
ratorluiunun mevcudiyetine dayanan bir 
bayat meselesidir. 

Japonya, yakında Çln'de sulhun tekrar 
teeaıüı etmek imkanından Umidini kesme
mlıtir. Nanklnc hlikümeti daha iyi ırama.n
larm geleceiinin mUbetıiri olarak kabul 
edilebilir. 

Japonya ve Amerika'nın inuniyete kar
tı olan vazifeleri btttUn pyretlerlni topa 
hyarak Pasiflk'te bir harp feli.lı:et ve deh
oetlnin önUne geçmektir.,. 

B. Matıuoka sözlerini bitirirken iki mem 
leket akl:selimine hitap ederek dUnyanm 
fevkallde vaziyeti dolayısiyle her iki ta
rafı da hikim bir muhakeme ve ao~kka.n
lılıklannı muhafaza etmeie davet etmi1-
tir. 

Amerika büyüll elçi.inin cevazı ••• 
Amertka'nın JaPonya bUyUk elçisi B. 

Grevv Japonya hariciye nazırı B. Maooo
ka'nın nutkuna cevap vererek demiıtir ki: 

.. _ Amerika'ya karıı beslediilm ıevıi 
kadar Japonyayı da phsl sevıim olduğu
nu zannediyorum. Böyle hisler bazan bey
nelmilel iıler itzerinde de müessir olur.,. 

Amiral Nomuro'nun •Özleri 
JaPonya'nın yeni Amerika elçisi Amiral 

Nomura da Japonya ile Birleıik Devletler 
arasındaki münasebetlerin ıslahı lüzumu
nu ileri ıilnnüıtür. 

Elçi sözlerine ıunlan llive etmiıtlr: 
" - Hidiıelerin bugünkU fena ıekll al

masından dolayı cidden endl~e duyrnakta
ynn. Eğer buna hir nihayet verllmiyecek 
olursa iki millet arasında had bir ıerclnlik 
hasıl olması muhtemeldir. Halbuki millet
lerimizin kavca etmeleri için hiç bir ıebep 
yoktur. Bilikiı her ıey dost kalmalarını 
Amir bulunmaktadır ... 

lsveç üzerinde uçan 
bir Alman tayyaresine 

ateş açıldı 

Stokholm; 19. L&. - Milli müdafaa ne
zaretinden blldirildiilne ıöre, dUn ıabah 
lsveç'ln cenup ıahlllerl üzerinde Fallter
bo c:ivarmda u~an bir alman tanarea.l dafl 
batar7alarmm atetf7le uaklqtınlımatır. 

Londra, 19 a.L - Londra'nın ılyast mah
filleri B. Ruıvelt'in 3 Klnunusani içtlma
mda kongreye teklif niyetinde bulunduğu 
proje hakkında dün •kıama kadar mU.ta
lea serdetmemiılerdir. Bu proje, malOm 
olduğu cibl İniiltere'ye satacak yerde harp 
levazımını ariyet olarak vermek esHma 
müstenittir. Bu sttlrilta rafmetı Amerika 
RelılcUmhurunun bu fikriyle aynı mahfil· 
!erin memnuniyetini celbetmlı olduğunda 
da ıüphe "yoktur. B. Ruzvelt pzetecilere 
yaptılı beyanatta, komıunun evl tutuıtu
iu vakit her ıeyden evel fiyatı pazarlık 
edecek yerde yangını söndürmek üzere su 
hortumunun kendisine verilmesi lbım iel
diiinl ileri ıUnnUıtlit'. 

Bitaraf milıahitlerin dikkat ettikleri 
bir nokta B. Ruzvelt tarafından yaprlan 
bu teklifin Büyük Britanya'nın harpten 
galip ~rkacafına dair Blrlqlk Amerika 
hilkilmetlerinde cart olan umumi kanaate 
delllet ettiii ve çünkU ancak böyle bir iti
mat besliyen bir memleketin bu yolda bir 
projeyi düşünebileceği hususlarıdır. Aynı 
mUphitler B. Ruzvelt tarafından ileri sü
rülen pllnın Amerika iatihsalitı ile Büyük 
Britanya iıtihsalltı arasında bir ahenk 
te1is edeceiini de ileri sürmektedirler. 
Bu ıuretle Amerika unayii lqilis sanayi
inin adeta bir aynası gibi hareket edecek
tir ki, bu hal harpten ıonra ortaya çıka
cak muhtelif sınai meselelerin halli husu
ıunda mühim bir imi! olacaktır. ÇUnkil 
bu iki memleketin unayli arasındaki it
birliği harp sonu iktı11di vaziyetinin ta· 
mamını tqldl edecek ve umumi bir salah 
huaulüne mühim nisbette yardım edecek
tir. 

Amerika harbe girdiği takdirde 
ne olacak? 

Nevyork; 19. a.L - Geçen harbe iıti~llr 
etmiı olan amerikahlar, İngiltere'nin bat
lamıı olduğu iıi bitirmek için müdahale 
etme zamanımn ıeldiii kanaatında bulunu· 

yorlar. 
General Oryan, eski al!lh arkadaılarını 

tophyan bir ziyafette demiıtir ki : 
" Kelimenin kanuni mlnası ile ılmdlden 

harp halinde bulunmaktayız. Bunu anla • 
mamak milletimiz için bir rlyal:lrhlrtan 
baıka blrıey delildir. Kanaatımca Amerl· 
ka'nm harbe ıf nnesl, alman lru.velmlnevl-
7eal tlzerlnde derin bir tealr 7apaca1rtır. 

" lnclll• pilottan ne kadar mc-baretll o
luru olaun, bin tayyarenin bu pilotlara 
teslim edilecefi yerde amerikan pilotları 

tarafından idare edilen 500 tayyarenin ıl· 
dip tnclltere harbınn lıtlrlk ett1ilnl eör
meii tercih etmellyls. 7ira arı::erihn pi
lotlannın ıelmeal ingilia kuvveimlneviye
ıl tlzerlnde bUyft tesirler yapacaktır. A· 
merlka'nın, her ne kadar as hazırlananı o
hına ol.un, harbe ılnneal, incili• kunei
mlnevl1etlnl fevkal&de 7Uneltecek ve 
harbe .Srdllı:ten 1Ş ıtlıı soıın ela alman kuv 

bardımanlnnna maruz bulunan, ve baskına 
uiradığı için kuvveimaneviyeei lnrılmıı o
lan di1fman ıerilerinin de l;esilmiı olduiu· 
nu bildlfl cihetle teslim olmafa ba1lamı1-
tır ... 

Madrid; 19. a.a. - Pueblo ıazetesi, in
ıillzlerfn Afrika'dakl taarruzu hakkında 

ıunları yazmaktadır : 
"İngtıtzlertn aerf taarruzları durmuı de

f ildir. Bilhasta donanma İtalya ile olan 
milnakalltı kesmeie muvaffak ol.duiu tak
dirde, artılr lncilizlerln Libya'r.ın ti içle
rine ılrmelerine bliyillı: bir mani lı:alma • 
mııtır. 

Sidi • Barrani'yi aldıktan sonra, Graazl
anl'nin niçin turruzunu ıeçiktirdiilni tet· 
kik eden gazete diyor ki : 

.. Gra:n:lanl, ya ltalya'dan malzeme ıe
tirtmekte büyük milıkillit çekiyordu, ya • 
but da Mısır'daki ıiyasl hldiselerden isti
fade edebileceğini ümit ediyordu. ,. 

lakenderiye'ye hava hücumu 
lakeDderiye, 19 LL - Garp çölUnde ln

gilfz taarrusunun b&1langıcındanbert ıtaı

yanlar tık defa olarak bu sabah İıkende -
rlye'ye blr hava hücumu yapmıılardır. A· 
lArm bir saatten fazla lltlrmüıtUr. 

Reamt tebliğ, dU,man tayyarelerinin 
aabah erkenden İskendertye mıntakaaını 
bombaladıklanm bildirmektedir. Telefat 
olmadığı gibi hasar da yoktur. 

cümhurreisi 
eskisi öldü 

Yeni Fin 
Se(ildi, 

Helıinkl, 19 a.a. - Baıvekil B. Rilto 
Ryti birinci turda 300 rey lizerlnden 288 
reyle Finlandiya ciimhurreisliğine intihap 
edilmletlr. 

Müstafi Reiıicümhur Dr. Kalllo, Hel· 
slnki'1i terketmeden evel ihtiram kıtasmı 
teftlı ederken bu akıam kalp ıekteıinde-n 
vefat etmlıtir. Kallio 67 yaşındadır 

velmlnevlyesi tamamiyle kırılmıı olacak
tır. Askeri vaziyet de büyük mikyaalarda 
dilzelmlt olacaktır. " 

Ziyafet •nasmda aöz alan ıeneral Hucb 
Drum, Nevyork'un bir hava bombardıma
nına manu kalmasının ne demek oldutuııu 
pekiz kimsenin ldrllı: etmekte olduiunu, 
böyle bir hldisenin, vukuuı:dan evel, na • 
zan itibara alınmalı lizımgeldiil mlita • 
leasında bulunduktan sonra demiıtir ki : 

" Evelki harbte canlarını vermiı olanla
rın yapmıı olduktan• fcdai.~rbğı, eskisin
den daha b•I ldrlk etmele baoladığımızı 
zannediyorum. Ancak, bu fedaklrlıklar da 
meseleyi hal etmemlıtlr. Meseleyi kati ıu
rette hal etmek için dlvet edileceilmia dn 
belki de J.aklatmJftu. • 

HARBE 
D A İ R 

Fransa' daki 
meseleler 

' 

ve Lava/ 
laYal Ye Fransa 

F ranaa'da, eon giinlerde, ıa
rip ve garip olduiu kadar 

miınalı bir takım hadiseler cere
yan ebnektedir. Mareıal Petain 
tarafnıdan iktidar mevkiinden u
zaklaıtırılan ve hatta tevkif edil
diği söylenen Lava), alman büyük 
elçisi Abetz'in delilet ve tavsiye
si üzerine tein-ar Vichy'ye çaird· 
mııtır. Havaı ajanamm verdiği 
bir tebliğe göre Petain, Laval'le, 
siyasi meseleler üzerinde konut
muıtur. Bımdan eonra Laval hu
susi surette Paris'e hareket et. 
mittir. Mareıal, Laval'i niçin az· 
!etti; ve sonra niçin tekrar ça
ğırdı; bunda alman büyük 

0

elçiai 
Abetz'in, Berlm'den aldığı tiıli
mat mucibin~ mühim bir rol oy
nadığına ıüphe ecfüemez. Bu •• 
ziye«e Laval, kendi tah.sı yüzün. 
dan Alamnya'nm, franaız dahili 
itlerine müdahalesini intaç etmİf 
olmalc bakımmdan bir defa daha 
memleketinin menfaatine bir it 
görmüt olmamaktadır. Eier La
val timdiye kadar yaptıiı itler
den mi..oıum idise bil" 90ll alman 
müdahaleaini davet otmit olmak 
itibariyle alakadarlar tarafmdan 
aynca muahaze olunabilir kana
atindeyiz. 

Allllin arzular1 

O•• yle görülüyor ki, Frama 90ll 

zamuılarda mülıim bir buh
ran geçinn~ktedir. Eier verilen 
haberler d~ğru ise, Laval alınan
larla biır elup, Petain hükümeti
ni devirmek ve kendisi Paris'te 
bir hiikümet kunnak iatemiıl La
val'in, hükiimeti ötedenberi Pa
ria'e nakletmek için airaftıtı 
malUmdur. lıgal altmda balunan 
bir yerde müstakil bir bülr:ümet 
mevcut olamryacaimı pek İTİ 
bilmesine rağmen l.aval'in bu 
Dm 8'&~Jenfe baJ ....... r, fÜp
Jıeaiz Vichy hükümetinia de na
zarı dildtatinden kaçmamıftır. E
ğer Laval, Petain'in yerine geç
mek için bir komplo kumıamıf 
olsaydı bile, sırf koca Verdun 
kahramanı olan ihtiyar ~etab 
rimeli böyle bir hareketle tama• 
miyle alman nüfuzu altma koy· 
mak i•temeai, aabık hariciye n~ 
zırı için hiç de iyi bir not olmaz
dı l Fakat her teYe raimeın La
•al, almanlarm arzulannı yerine 
getinnek için elinden gelen.i 7ap. 
mıttır.! 

İdarei maslahal(ıhk 

B u, Laval'in eski tabiatidiı'. 
O, iktidar mevkıiinde bulun

duğu zamanlar, Franaa'nm yük
aek menfaatlerini daima ikinci 
plina alarak, kendi aanclalyaamı 
tanin etmek bakımından iıdarei 
maalahatçı bir siyaset takip et
mittir. Fakat bu siyaset daima 
İtalya ve Almanya lehine olmut, 
bu arada lnailtere ve Sovyetler 
Birliği de ihmal edilmemi,tir. La
val'in hareketlerinin ve politik• 
amm en biriz misalini, siyaaet a
leminin en kantık bir deweaini 
tefkil eden 1935 seneai hadiaele
rinde ıörürüz. O devirde, önce 
hariciye nazırı, eonra Batvekil o
lan Laval, 3 Kinunuaanide Roma· 
ya gittiği zaman alkıtlarla kal'fl• 
lanmıf, ve bundaa sonra daima 
Musolini'nin arzulannı yerine ge
tirmeğe ufraıan fakat İngiltere
yi bu arzularla telif etmek ilıli
yen bir politikacı rolü oynamak 
iatemiştir. 

DiYalar Ye politika 

L aval, ltalya'yı tutmakla be
raber, Sovyetleri de ihmal 

etmemittir. 9 mayısta Moeıkova
ya gitmif, ve 15 mayıata Fransa
Sovyet tebliği netrolunmuttur. Bu 
tebliğde Sovyetler, Franaa'nm 
milli müdafaa politikamu tama
miyle tasvip etmitlerdir. Roma· 
da, Londra'da, Berlin'de, Ma.ko
va'da aarfedilen bu gayretler, o 
zaman Avrupa'nın bu bölgesin
de aulha korumak için 7apıl1D1f 
teyler gibi ıörünür. Lanl'in de 
aulhu konımaktan batka bir teY 
yapmadığı zannolunur. Ancak, 
politika, kiı.h fU tarafa, kiıh bu 
tarafa meyletmek ve rüzgi.nn 
eetiii tarafa ıitmek değildir. Şüp
neaiz, berkeale hot geçinmek her 
hükümetin arzuaudur. Yalnız, aa
rih doetlutdara aadakat göeter
meık Ye mütterek telakki edilen 
diTalen talımak da lb .. chr. 

-1-

lngiltere'ye 19 Alman 
vapuru verildi 

Singapur, 19 a.a. - Buraya gelen 
prkl Hollanda Hindistanı istihbarat 
ıerviai müdürü B. Ritman, muhasa
mat başladığı zaman harp ganaiml 
olarak milaadere edilmit olan 19 al
man vapunı11un İngiltere'ye verilmit 
olduğunu IÖylemittir. 

B. Rit:man Hollanda Hindistanın
dan Singapur'a büyük mikyuta pet
rol aevkiyatı yapıldığını ve bu pet
rolü~ harbin idameai için, İngiltere 
ile müttefiklerine tahsis edildiğini 
illve etmittir. 

Mumaileyh Hollanda Hindistanı• 
nın, gerek mütterek müdafaayı te
min, gerek iktıaadi milnuebetleri in· 
kitaf ettirmek için Malerya ile daha 
aıkı bir ifbirliği yapmak arzusunda 
olduğunu beyan etmittir. 

B. Ritman petrol meselesi hakkın
da Japonya ile müzakerelere yeniden 

1 ba!lanacağını da bildirmittfr. 

Zeai tedbirler 

F alrat Laval'in polih"kuı, ud 
zecri tedbirler meeel"i ba· 

bia mevzuu olduiu zaman daha 
açık bir aurette meydana çıknut
br. Laval Habet harbinde hem 
ltalya'yı hem lngiltere'yi tutmak 
istemiı, filhakika arzusunda da 
muvaffak olmuttur. Bunu La• 
yaJ'in 16 llktetrin ıeceai aöyle
diii bir nutkundaki ıu cüml .. 
.inden daha aarib bir .urette an
lıyoru.z ı Laval o zaman demitd 
kiı 

''Vazifm. miifküldü! ltalya ile 
do.tluk bailarmuzı muhafaza el• 
mekle beraı,.. lnailtere ile olan 
doetane meNİ birliiimizi balel
den muun tutmak Ye Franaa'nm 
Milletler Cemiyetine olan aada· 
katini söetermek mecburiyetinde 
idiml" Laval bundan 90Gra tun• 

• lan ilave etmittirı "Doetane bir 
temye sureti aramaia cesurane 
ve aebatıkirane deYam edeceğim. 
Hiç kimM beai bu aayretimdea 
dolayı muahaze edemez. Zira hig 
kiıme, zecri tedbirleri baz4,i dur
durmanm yegane çareli telildd 
edemes ! O mit ederim ki, ,..aktf 
ıelince, Mınolini'nln uzlqma te
mayülüne müracaat etmek b.,.. 
hude olmıyacaktır!" 

Aynı Lawal 

H albaki meeele sa7et aarihth 
:ra zecri tedbirler kabul .. 

dilecek ve yahut edilmiyecektirl 
X a ltalya'nın Habetiatan'ı iatill 
elm•İ önlenecek •• :rahat &.len• 
miyeceıkti ! Muolini ile uzla~ 
ia selince, bu imki.n•ızdı t La -
val'in, ltalya'nm Habetiltan'ı i .. 
tilaya karar vennİf olmumı La
val'in anlamamaaına imkan yok. 
tul Fakat o, maliim olduğu Üz• 
re idarei maalahatçı fakat fatiz
me mütemayil biT idarei masla• 
hatçı siyaset kullanmak tarafta
n idi. 

Bugün gene bu tarihin teker
rür etmekte olduğunu gÖrüJOf'Uz. 
l..aYal ıene aynı Lanl'dir. Fakat 
bu aefer iıin içine biraz da hıra 
karıtmıftır. o da pekala biliyor
du kıi, almanlarm arzularına hiz· 
met etmekle, Franaa'nm yüksek 
menfaatlerine hizmet edilmit ol
maz. Fakat buna rağmen Fran· 
sa'yı battan atağı bir alman it
galine maruz bırakacak teklifle
ri Vichy hüıkümeti nezdinde mü
dafaa etmekten çekinmediil 
zannoh.ınmaktadır. 

Netice 

B u tekliflerin alman ukerl .. 
rinin ltalya'ya yardım içia 

Franaa'dan geçmek ve Akdeniz. 
de almanlara üs vermek olduğu 
söylenmektedir. Bu takdirde 
Fransa'nın almanlarla ayn bir 
mütareke yapmıt olmasmın da 
aebebi kalmıyacaktır. Çünkü na• 
aıl olsa Fransa battan atajı aJ. 
man i11ali altına girecektir. Ama 
almanlar bunu zorla yapabilirler. 
Bu takdirde mütareke ıartlarmı 
bir defa daha kendileri yırtmıt o
lacaklar ve Fransa'yı, fran•ız ef· 
kiırı umumiyesini, daha ziyade 
Almanya'ya hasım ve lngiltere
ye yakın bir bale koyacaklardır. 
Bu takdirde general de Gaulle'e 
yeni iltihaklar dahi bahia mev
zuu olabileceğini dütünmütler· 
dir. O zaman herhangi bir teh· 
like inmda Franaa'yı, İtalya ye
rine mihvere sokmak imkanı da 
kalmıyacaktır. Bunun için alman· 
lar, cebir ve tiddet yerine politi· 
kayı kullanmak istemiıler ve La
val'i bu maksatla tubnutlardır. 
Bundan dolayadır ki, franaız po
litikası timdi mühim bir dönüm 
Ye yeni bir imtihan devrindedir. 
Hidiaenin tU veya bu tekilde o
lacaiı kntirilemez. Çünkü vazi
yetin ne tekilde inkitaf edeceği, 
ltalya'nm mukavemet derecesi
ne, almanların yardım '9killeri
ne, Petain'in iradesine, lngiltere
nin çarpıflll& kabiliyetine bağlı
dır. Fakat alınanlar, her feye 
rağmen Laval'i Paris'te mahfaza
da aaıklamaktadırlar. 

Mümta Faik FENiK 
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Tabiatta tasarruf var mıdır? 
insanın kendisi tabiatten bir par· 

ça olduğundan bizim zihnimizde 
hasıl olan tasarruf fikrinin de ta.bi
at içinde bulunduğu §Üphesizdir. 
Fakat İnsanlar tabiat.i tetkik eder
ken k endilerini onun dııarısında 
tutmağa alıımıı olduklarından, en 
yüksek bir ıuur neticesi olan tasar
ruf düıüncesinin ancak medeniyet 
mahsulü olabileceğini ve içtimai 
enditelerden çrkmıı olduğunu zan· 
neci erler. 

Halbuki insan, kendis.inden baı· 
ka her §eyi bir tarafa brrakarak, 
yalnız kendisini düıündüğü vakit 
bile, olgun bir vücudun tasarruf 
mahsulü olduğu meydana çıkar: 
lruanm ilk doku:z: aylrk hayatından 
baılıyarak olgunluk yaıma gelin
ciye kadar geçirdiği devirlerin hep
si tasarruf neticesidir. Bir çocuğun 
büyümesi her gün aldığı gıdalann
dan tasarruf ederek vücuduna ek
lemesi demektir. İlk dokuz ay için· 
de çocuğun annesi tasarnıf eder. 
Cocuğu büyütür. Sonra çocuk ken· 
disi yediğinden içtiğinden tasarruf 
eder, vücudu büyür. Olgun ya~a 
gelinciye kadar vücudun tasarrufu 
- daha ziyade izaha lüzum gÖs· 
tenniyecek kadar - basittir. 

Fakat vücut olgun ya~a geldik· 
ten sonra tasaıTufu, o kadar kuvet
li olmasa bile, gene büsbütün dur
maz. Her gün aldığı gıdaları günü
gününe aarfeden bir vücut bir gün
lük muvazenesini temin etse de pek 
çabuk hastalanmıya marÜz bulu
nur. Her türlü hastalığa karıı mu
kavemet eskidenberi bildiğiniz, uz
vi gıdal~rın verecekleri kaloriler
den ba,ka vitaminlerle ve mağden· 
lerle olur. Bunlardan her biri için 
vücu.dun muayyen taraflarında, bi
rikmiş yahut sarfedilenlerin yerine 
yeniden konulmuı birer miktar bu
lunmazsa insan ilk hastalık sebebi· 
nin karşısında mağlup dü~er. 

Tabiatin vücudumuzda daima 
tasarruf temin etmek için gösterdi
ği inceliklerin §İmdiye kadar öğre
nebilmi~ olduğumuz kadarı bile 
hayret edilecek şeydir. Mesela sar· 
f edebilcceğimizden fazla teker ye· 
diğimi:& va.kit onu yağa çevirerek 
vücudumuzun neaiçleri araımda 
a&klaması, yağ şekerin verebilece· 
ği kalorinin iki mislini vereceğin· 
den, insanın her ay arttırabildiği 
beşer Jirahk banknotların ikisini bir 
araya getirerek onar liralık bank· 
not saklaması gibidir. Kadın vücu· 
dunun erkek vücuduna nisbetle 
daha yağlı olması, sarfiyatmm er· 
kek vücudundak.inden daima daha 
az olması kadmm çocuk annesi o
lacağını düşünerek onu büyütmek 
için sarfedeceği maddeleri Önce· 
den hazırlaması demektir. Hele, 
bilhaasa ha.talık halinde pek lü
zumlu otan kireç ve fosfor mağ
denlerinin kemiklerin içinde sakla
nılmaın tabiatin tasamıf iıinde pek 
çok etraflr düıündüğünü gösterir. 

insan vücudunda tasarruf an
cak ihtiyarlıkta durur. O zaman 
vücudun içinde, hayatın devamı i
çin lüzumlu olan au azalır, cildin 
altında ve adalalelerin arasında 
toplanmıı olan yağlar erir. Kemik· 
lerin içindeki kireç ve fosfor aza· 
lır. Onun için ihtiyarın derisi por
sur, adayeleri gevıer, beli bükülür, 
kolları ve bacakları kuvetten dü
ıer ..• 

Olgun bir insan vücudu, takri-

ben 60 tirilyon hücreden mürekkep 
bir cemiyet demektir. O kadar hüc
renin hayatı birlepnİ§ olduğundan 
insanın vücudu bir fert gibi görü
nür, fakat her hücrenin bir de hu
susi hayatı olduğu için hakikatte 
her fert bir hayat cemiyetidir ve bu 
cemiyetin umumi hayatı tasa rrufla 
kaimdir. Tasarrufun durması ha· 
yatm sonuna yaklaşmuı demektir. 

Birer birer insanlardan mürek • 
kep cemiyetlerin hayatı da fert de· 
diğimiz vücutların hayatına ben· 
zer. Biz içtimai hayatanızt tabiatin 
dııarısmda, kendi aklımızla kurdu
ğumuz medeniyetin mahsulü zan· 
nederiz. Fakat dünyada hiç bir ha
dise tabiatin dııarısmda kalamaz. 
Onun için içtimai hayat da tasarru
fa bağlıdır. Tasarruf etmiyen cemi· 
yet büyüyemez, büyüdükten sonra 
tasarruf etmezse kuvetlenemez. Ce
miyet içinde tasarrufun durması 
bir insanın ihtiyarlaması gibidir ..• 

Tasarruf fikri, medeniyet mah
sulü değil, tabiatin sevkiyle gelmiş 
olduğu için, henüz medeni sayıla -
mıyan insanlar bile tasarruf etme
sini bilirler. insanların sepetleri, 
çömlekleri, sandıkları icadetmeleri 
tabii olan tasarruf düıüncesinin ne· 
ticesidir: Henüz bir yerde yerleş • 
medikleri zamanlarda, arttırabil
dikleri gıdalarını toplamak ve taıı· 
mak için. Tulumlar da Arabistan • 
daki bedevilerin yaptıkları gi.hi su
lu gıdaları biriktirmek ve ta§ımak 
düıünceainden çıkmıştır. Bir yere 
yerleştikten sonra da dolaplar ve 
küpler ..• 

Medeniyetin tasarruf fikrine ge
tirdiği terakki bankaların icadı ol
muıtur. Bu terakkinin de ilk defa 
bizim Anadolumuzda, ~diki Kay· 
ıerinin yerindeki eski Kanef şeh
rinde meydana çıkmış olmasından 
dolayı biz iftihar edebiliriz. Fakat 
bu iftihara karıılık bize bir de va
zife düıer: tasarrufu hiç unutnuya· 
rak, kendi icadmıız olan bankacı
lığın daima genişlemesine ve o va
sıta ile milli hayatımızın daima ku
vetlenmesine çalışmak ... 

G.A. 

Zirai iıtihsalde kullanılan 
binaların bina vergileri 

Zirai istihsalatta kullandığı binala· 
ra verilmiş olan bina vergisi muafiye
tinin, esas meşguliyeti ziraat olmıyan 
şahıslara da tatbik edilip edilmiyeceği 
hakkında Büyük Millet Meclisi bir 
karar ~abu\ etın\~ti. Maliye Veklleti 
bu kararı alakalılara bildirmiştir. Bu 
kararın kabul tarihi olan 29 ikinciteş
rin 1940 tarihinden evel muafiyet el -
hetine gidilmemiş ve vergileri tahak
kuk ettirilerek tahsil edilmiş olan 
vergileri hakkında tatbik olan mua • 
meleler emrivaki haline gelmiş oldu • 
ğundan bunlar için, muamele yapıl -
mıyacaktır. Bu tarihten sonra ise e • 
sas meşğuliyetleri ziraat olmıyan şa
hısların zirat istihsalatta kullandıkla
rı binalar hakkında da bina vergisi 
muafiyeti tatbik olunacaktır. 

Ağrı defterdarlığı 

İstanbul defterdarlığı varidat kon • 
trol memuru B. Abdülkadir Erol al -
makta olduğu maaşla Ağrı defterdar
lığına tayin edilmiştir. 

SPOR 
Yarın AnkaragücU 

ile Gençler karşılaşıyor 
Yarın 19 Mayıs stadyomunda lik 

maçlarına devam edilecektir. Fikistü
re göre gunun yegane karşılaşması 

Ankarag ücü ile Gençlerbirliği arasın

dadır. 

Takımların, bilhassa Gençlerin han· 
gi kadrolarla sahada yer alacaklarını 
bilmemekle beraber Ankaramızın bu 
iki eski kardeş ve rakip takımı arasın
da yapılacak maçın her defa olduğu 
gibi bu sefer de son derece zevkli ve 
heyecanlı olacağı kanaatindeyiz. 

Ajanlığın tebliği 

Bölge Futbol Ajanlığından : 
Lik maçlarına 21 ve 22 birincika -

nun 1940 cumartesi ve pazar günleri 
aşağıda yazılı programa tevfikan de· 
vam olunacaktır. 

1 - Cumartesi günü yapllacak maç: 
Ankaragücü • Gençlerbirliği saat : 

15.1 5 hakem Muzaffer Ertuğ, yan ha
kemleri : Necdet Ôzgüç, Ali Ülgezen. 

Bu maç 19 Mayıs stadyomunda ya
pıla caktır. 

2 - Pazar ~ünü yapılacak maçların 
saatleri ve yerleri yarın tebliğ edile • 
cektir 

Cezatand!rtlan oyuncuf ar 
Bölge Futbol Ajanlığından : 

Bölge başkanlığı ceza talimatname
sinin 27 inci maddesinin 3 üncü fıkra
sı mucibince hai • olduğu selahiyetle; 
geçen hafta yapılan Ankaragücü • Ga
latasaray maçında karşı taraf sporcu
larına kasdcn tekme atmak istedikleri 
icin hakem tarafından sahadan çıkarı
lan Galatasaraydan Fikret ile Anka • 
ragücünden Muzaffere talimatname • 
nin 13 üncü maddesine tevfikan 16/ 
12 11940 tarihinden itibaren on beşer 
gün: 

Oyundan sonra saha ortasında ha • 
kemi tezyif maksadiyle çelme takan 
Galatasaray kalecisi Halil ile, hakeme 
lisanen tecavüzde bulunan Galatasa • 
raylı Adnanın 16/ 12/ 1940 tarihinden 
itibaren otuzar ~ün müsabakadan men 
cezasiy le tecziyelerini muvafık gör • 
müştür. 

Yerli kuına,lan dbi&e 
giyilmesine dair kanun 

tadilatı 

Yerli kumaştan elbise giyilmesine 
dair olan kanunun birinci maddesine 
müzeyyel kanun layihası Büyük Mil
let Meclisinin alakalı encümenlerin -
den geçerek ruznameye alınmıştır. 
Lıiyihaya göre ordu ihtiyaçlarından 
melbusat ve teçhizatın yerli mamUla
tından teminine imkıin bulunmayıp 

memleket dışından tedarikine lüzum 
hasıl olduğu takdirde Milli Müdafaa, 

İktisat ve Ticaret Vekaletlerinin müş
terek teklifi ilzerine, lcra Vekilleri 

Heyeti karariyle bu nevi levazımat 

mamQl veya gayri mamul olarak ya -

hancı memleketlerden de mübayaa ve 

tedarik olunabilecektir. 

Dünkü nüshamızda vefatını yazdığımız 

Dr. Fazıl Berki Tümtürk'ün cenazesi Nü
mune hastanesinden Atatürk bulvarındaki 
19 numaralı evine nakledilm i ştir. Bugün ııa 
at 11 de Hacıbayram camiine nakledilerek 
öğle vakti namazı kılındıktan sonra Ce • 
beci'de defnedilecektir. Askeri tıbbiyeden 
ve hukuktan mezun olan merhum, her sa
hada ve bilhassa kıymetli faali yetleriyle 
memlekete bUytik hizmetlerde bulunmuş

tur. Bundan evelkl seçimde MalAtya me · 
busu olan merhumun IHilmU her tarafta 
bllytik teeıısUrle karıılanmıştır. 

Doğruluğu, yurtta.olarına karşı nezake
ti, vatanperverli ği, birçok ahlaki meziyet 
ve faziletleri ve hitabetteki çok parlak 
muva!fakiyetıerlyle temayüz eden merhu
mun a.ileslne tazlyetlerlmlzl sunarız. 

Askerlerimiz için 

teberru edilen 
kışlık hediyeler 

Beşinci konser 
Riyaseticilmhur Filarmonik Or

kestrası tarafından Devlet Konserva· 
tuvan konser salonunda be~inci kon
ser 21-XII-1940 cumartesi günü saat 
15,30 da veri lecekt ir . Program ~udur: 

Şef : Ernst Praetorius. 
1 - Antonio Vivaldi (1675-1743); 

Konçerto Grosso la minör op. 3 
Nr. 8. 

a) Allegro, b) Larghetto espiri -
toso, c) Allegro. 

(Solistler: A. B . Winkler ve Halil 
Onayınan) . 

2 - L. van Beethoven (1770-1827); 
Üçüncü "Leonore" uvertürü. 

10 dakika dinlenme. 
3 - J ohannes Brahms (1833-1897): 

4 üncü senfoni, mi minör, op. 98. 

a) Allegro non troppo, b) Andan
te moderato, c) Allegro giocoso, ç) 
Allegro energico e passionato. 

28-XII-1940 cumartesi günü saat 
15,30 da ikinci oda müziği konseri, 

4-1-1941 cumartesi günü saat 15,30 

da 6 ıncı orkestra konseri. 

('''''''"" ................................ -ı 

1 
Kuılay Ankara Merkezinin 1 

1941 

takvim ve masa bloklan 
Geliri Ankara mekteplerin- ı 

de okuyan yoksul talebelere 
sıcak yemek vermeğe tahsis e
dilen Kızılay Ankara merkezi- ı· 
nin 1941 yılı takvimleriyle ma-

Ankara; 19. a.a. - Askerlerimize yapıl- sa blokları hazırlanarak satı-
makta olan kıelık yardımlara dair dun ~a çıkarılmı~tır. Takvimler sa- i 
aldıcımııı: telgraflarda, Kars halkınıu bu nalkarnnız lhab Hulusi'nin : 
yardımlar için ilk partide 4527 lira teberru i Kızılay vazifelerini canlandı· .İ 

3eyl8led ıa'kle rkilnui, SSOıOndyıu'~ngı elkdaı.zv.aesnı h6a38lkçı~~~ ç~~ edilmiştir. 

1 

ran gü:z:el bir tablosiyle tezyin 

1 P mu • ' iyi bir ıekilde hazırlanmıı 
rap ve 112 parça da muhtelif eşya topJa.. olan bu ... tak_vimler 1 lira muka- ı 
mış bulunduklarını bildirmektedir. Kütah· ı bili Akba, rla&et ve Halil Na- ı· 
ya'da merkezde 800 pamuklu, 800 çift yün ci Kut~paneleri.nde satılmak-
çorap ile 400 çift eldiven toplanmış, Si- tadır. Hayırsever halkımızın 

mav kazası halkı da 533 pamuklu, 666 çift 1 bu takvimlerden birer tane a- i 
yün çncap, 185 ç;ft yün <idivon v< 47 pu- lara~ ev)e<~ni aü•le""'l~:.'.~.'.J 
ça da muhtelif yün ve pamuklu eşya ve 900 tavsıye ederız. 
lira teberru eylemiş lerdir. Uşak ve mülha- \...... ............................. ......... 
katından bugüne kadar topla_narak alakadar 
makamlara tevdi edilmi, olan hediyelerin 
mikdırı lıe 1550 pamuklu, 900 çift yün ço
rap, 130 çift eldiven, 136 kazak ve 4-0 par
ça da muhtelif eşyadır. Kayseri halkı da 
vermiş oldukları hediyelere i11veten son 
günlerde de 1280 yiln çorap ve 530 çift yün 
eldiven ile . fanile ve pamukluyu Kızılay 

merkezine tevdi eylemişlerdir. 

lstanbul Ticaret Odasının 
teberruu 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Ticaret 
odası, askerlere kışlıJ< hediyesi alın • 
mak üzere 5000 lira verdi. 

Kadın memurlarrn namzetlik 
müddetleri 

Memurin kanununu tadil eden 3104 
numaralı kanun fili ask.erlik hizmeti

ni yapmadan memuriyete alınan lise 

ve bu derecedeki mektep mezunları 

için 3 senelik bir namzetlik mUddeti 

kabul etmiştir. Maliye Vekaleti lise 

ve bu derecedeki mekteplerden mezun 

olan kadınların bu hüküm muvacehe

sindeki vaziyetlerinin ne olacağını 

tetkik etmektedir. 

. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
2 Film Birden 

1 - Uzaldaıan melodi 
Fransa'da başlıyan, Almanya'da 

devam eden ve A merika'ds 

nihayetlenen hazin bir aşk 
romanı 

Artistler : 
Vill Birge/ - Birgitte Horney 

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

Artistler : 
Walter Connolly 

John Howard 
Ayrıca: Harp jurnali 

Seanslar : 14.30 - 17 .30 - 21 de 
UZAKLAŞAN MELODİ 

16 ve 19 da 

ÇELiK KAFES. Tel: 6294 

( RADYO 
TURıtlYE 

(Radyo Dlfüzyon Poıtal&n) 

) 
TÜRKİYE ANKARA 
Ra.dyoıu Radyosa 

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

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

C U M A : 20. XII. 1940 

8.00 Program ve memleket saat ayarı, 
1.03 Ajanı Haberleri, 
8.18 MUzilı: : Hafif ProaTAm (Pl.), 
8.45/9.00 Ev kadını • Y emelı: liıteıl, 

12.30 Program ve memleket saat ayan. 
12.33 Müzik ı Peşrev, ıas ıcmailerl. •• 

oyun havalan, 
12.50 Ajanı Haberleri, 
13.05 Müz.ik : Şarkı ve türküler, 
13.20/ 14.00 Müzik ı Karııılı: program (Pl). 
18.00 Program ve memleket ıaat ayan, 
18.03 Millik ı Radyo "Svlns .. kuartetlı 

(İ. Özgür ve At~ Böcekleri), 
18.30 Müzik ı Büyük Fasıl HqetJ, 
19.30 Memleket ıaat ayan, •• Ajan.1 H .. 

berlerl, 
19.45 MUzlk : Makamlar •eçldl, 
20.15 Radyo Gazetesi, 
20.45 Temsil, 
21.30 Konu~ma ı ( İktisat saati J, 
21.45 Müzik : Radyo Salon Orkeıtrattt 

(Violonlıt Necip Aşkın idareııinde)' 

1- Vinkler : Donna Çikita (İıpan-o 
yol Uvertürü ), 
2- Ed. Künneke : Lady Hamilt• 
operetinden Potpuri, 
4- Kutsch ı Macar Mal'fı. 
5- Ganglbercer ı Ya.bant Gilller 
(Vatı), 

6- Becce : İki ltalyan sulti, 
22.30 Memleket aaat ayan, Ajanı Haber

leri ; Ziraat, Esham. Tahvill.t, Kam 
biyo - Nukut Bor1Hı (Fiyat), 

2'2.45 Müzik : Radyo Salon Orkestrası 

Programının devamı, 

23.00 Dans müziği (Pl.), 
23.25/23.30 Yarınki Proııram ve Kapanıf. 

A TlNA Radyosu 
Atına. radyosu ecnebi diller nc~iyatı. 

orta. Avrupa. saatiyle aaag-tda.ki aaa.tıerd• 

yapılacaktır: 

Türkçe 
Arnavutça 
Almanca 
Yugoalavcı 
İtalyanca 
Rumence 
Bulgarca 
İngilizce 

Rumca. 

19.43 
20 

20.SO 
20.40 
21 
21.11 
JUi 
22 
28.20 

Fransızca 23.SO 
İspanyolca 23.M 

Neorlya.t orta dalgadan 4.99,20 men-. 
veyıı 601 klloıılkl ve kusa dalga 4:ı ,4 metre 
veya 7075 ,metre Uzerinden yapılacaktır. 

Adana' da tarını aatrı kooperatifi 
Adana (Hususi) - Adına'dakl 44 uydı 

tarun aatıı kooperatifi iı u.haaı renitlı .. 
ml1 ve kendisine daha çok çiftçi in top .. 
lamıya muvaffak olmuştur. Bir milddet .. 
vel 24 ortakla işe başlryan bu kooperat iflıı 
bugünkü iza sayısı 242 dir. Ve bu 242 or
tak teahhütlerini tamamen ödemektedir. 
Adana tarım kooperatifi ortaklarına ilk 
haınlede 160.000 lira para da daiıtm11tır. 
Bu para çiftç iye pamuk mukabili veril.mit 
bulunuyor. 

Mahalli Ziraat Bankası da bu koopera
tife llzami yardım göstermekte ve ihtiyaç 
nispetinde para vermektedir. Kooperatifin 
programında ortakların diil;er yer mah • 
sullerini satmak hususu da vardır. 

Fakat programın bu kısmı gelece'lı: yıl 
tatbik edilecektir. Kooperatif şimdilik pa
muk standardizesiyle meoguldilr. 

atını~ ve gömleğinin kullarını sıvamış bir halde maaa· 
ısında oturan Karol'e ve karşısında ayakta duran mu
hasebe ıefine hayretle baktı. Biran buraya geldiğine 
pişman oldu. Hemen dönüp, dışarıya fırlamak arzusu. 
nu duydu. Karo! ile muhasebe şefi de şaşkın bir ta • 
vurla ona bakıyorlardı. 

Karol, sürat le kendini topladı. Yüksek sesle söyledi ı 

- Ne hoş bir tesadüf 1 Sizi buraya Allah mı gön· 
derdi ? 

yegane sebebi o rezil adamdı. Evine gidemiyor, yor· 
gun vücudunu, bezgin ruhunu yuvasında dinlendirip 
t~selli edemiyordu. Mürebbiyenin hala oğlunun ya
nında bulunmasından ve bu bayağı kadınla karşılaş
maktan korkuyordu. Gitmiş olsa bile, bin bir feda
karlıkla kurduğu yuvasının, böyle bir kadının koku
siyle dolduğunu hissediyor ve bu kokuyu teneffü : 
etmekten ürküyordu. Gözlerinin, oğlunun gözleriyle 
buluşmasından titriyordu. Bu ne acı bir :ieydi 1 Bun
lara, bu azaplara hep · Karol'un yüzünden maruz kal
mıştı ... Vazifesinden kovulmuş bir ananın ve ortadan 
kaybolmuş bir babanın çocukları, kimi sayacaklar, 
kimden çekineceklerdi? •. Eğer, işinin başında kalıp, 
para kazansaydı, çocuklarının bütün ihtiyaçlarını 

tatmin edebilseydi, o zaman, bu asi mahh'.lklar anne
lerine hürmetsizlik etmek ce~aretini gösterebilirler 
miydi? Karol, yalnız onun elinden ekmeğini almak· 
la kalmamış, aile hayatını, annelik otoritesini de yık

mıştı. 

Yazan : MIHALY FôLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TORUMKONEY - 170 -

Gizella, ummadığı bu kabul karşısınd<1 bucaladı . Ve
recek cevap bulamadı. Karol, devam etti : 

Onun en zayıf bir zamanını bulunca beline tekmeyi 
indirmişti. Güzelliğine güveniyordun, kocana karşı O· 

lan sadakatınla iftihar ediyordun, git dışarıya da gör 
bakalım, bunların kıymeti var mı ? diye bir paçavra 
gibi sokağa atmıştı. Alacağın olsun Mösyö Karo! 1 Bak 
benim intikamım ne müthiş olacak ! ? Göreceksin ve 
hayret edeceksin. Kendimi sana vereceğim. Dişlerimi 
sıkarak, gözlerimi yumarak aşkına, namusumu ayak · 
lar altına almana tahammül edeceğim. Hayatın binbir 
pınarını yemiş, iztiraplarla yuğurulmuş bu kadın vü
cudu sana bu kadar lazımsa, al 1 Fakat, sen, ey alçak 
adam 1 Temiz yürekli bir kadının içinden kopup yük· 
selecek ahdan korkmuyor musun ? Dünyada kimsesiz 
zannedilen insanların en büyük hamiye, Allah'a dayan 
dıklarını unutuyor musun ? Allah'ın, hiçbir kulunun 
işlediği suçu cezasız bırakmıyacağını bilmiyor mu • 
sun ? Madam ki. sen kudurmuş bir köpek gibi arzu ve 
ihtiraslarından başka birşey düşilnmüyorsun, o halde 
mesele yoktur. l~te sana teslim oluyorum .•• 
Yaptığım fedakarlığın büyüklilğilnU takdir ediyo • 

rum, Mösyö Karol. Fakat, ıen bununla alakadar olma. 

Ben, daha büyük fedakarlıklara da razıyım. Bu yüz
den belki de günün birinde seni de kendimi de öldü
receğim. Ama bunun ne ehemiyeti var ? Ben, şimdi 
tekrar evimin hSkimi, çocuklarımın sayılan anası ol . 
mak istiyorum. arzu etmediğim kimselerin adımlarını 
yuvamın eşiğinden içeri attıklarını görmemek için çır
pınıyorum. Kızımın, saçlarını bir takım serserilerin 
keyiflerine göre, kestirip, uzatmasına mani olmak kud 
retine yeniden kavuşmak iştiyakiyle yanıyorum. Ço
cuklarımın bana karşı mutlak bir itaatla bağlı bulun· 
malarını arzu ediyorum. 
Maria'nın bildiklerini ben de biliyorum 1 
Den de, gözlerimi süze süze bakmasını, vücudumu 

parfümlere bulamasını, dudaklarımı, ihtirastan titri • 
yen erkek dudaklarına uzatmasını becerecek kabili • 
yetteyim. Herşeye razıyım. Fakat, lüzumsuz bir insan 
olarak yaşamağa asla gönlüm katlanmıyor 1 

Bundan yıllarca evel, bir gece bana Maria, gillerek 
şöyle söylemişti : 

- Budala 1 Erkeklerle mücadele etmekten kolay 
birşay yoktur. Ama, sen bunu bilmiy~rsun. Onlara 
karşı en kuvetli silahını, kadınlığını kulan. Bak göre
ceksin, ne çabuk, ne kadar kolay mağlCıp olacaklar 1 

Ben, o zaman bu sözleri adi ve bayağı bulmuştum. 
Acı, tecrübelerle yanıldığımı öğrendim. Sizler, zavallı 
erkekler 1 Bir kadını ele geçirdiğiniz zaman bir zafer 
kazandığınızı sanıyor ve gururunuzdan yanınıza va
nlımyor. Halbuki; zafer zannettii!iniz bu bal, ıizin 

müthiş bir mağlfıbiyetinizden başka birşey değildir. 
İkimiz arasındaki mücadelede de ben galip geleceğim. 

Çünkü, sen benim önümde eğilecek ve titriyeceksin .. 
Suratını ezmek arzusiyle gerilen ayaklarıma kapanıp, 
onları öpeceksin. Karını bırakıp, benimle evlenmek 
için yalvaracaksın. Kocamın aleyhine yaptığın ihbarı 
geri alacaksın. Kacamı, biricik sevgilimi, Vilmoş'umu 
hapishane köşelerinden kurtarmak için her tarafa baş 
vuracaksın. Fakat, ben yine onu sevmekte devam ede· 
ceğim. Bütün dünya aleyhine ittifak etse de, milyon
larca insanın en ağır hakaretlerine maruz kalsa da yi
ne onu seveceğim. Onun beni sevmediğini, benden 
nefret ettiğini kulaklarımla duysam da, yine ondan vaz 
geçmiyeceğim. Ve bir gün, bana, daha doğrusu seni 
sevdiğime en çok inandığın gün, sana hakikatı itiraf 
edeceğim. Bu suretle işlediğin bu cinayetin acısını yü
reğine kadar çökttireceğim. Ama, sen şimdi bunları 
bilmiyeceksin. Bana eski mevkiimi, maaşımı ve belki 
de daha fazlasını vereceksin. Ben kendimi sana teslim 
edeceğim. Fakat buna mukabil senin herşeyini alaca
ğım.· Anladın mı ? Hazır ol, geliyorum 1 

Geri döndü. İlk rastge ldiği tramvaya atladı. 
XII. 

Arkasından seslenen eski meslek arkadaşlarının ses
lerini duvmadı. Süratle dar merdivenleri çıktı. Uzun 
koridoru· geçti. DirektörUn katııaı önilnde bir saniye 
durdu. Cevap beklemeden iıweri daldı. Odaya girince, 

birdenbire afalladı, Ka_puya arkaıını dayadı. Cak~t!nl 

- Mösyö Kardoş'a, biraz evel sizi bazı meseleler 
hakkında görü~ülmek üzere davet etmek lazım gele -
ceğinden bahsediyordum. Taşra teşkilatımızda bir ta
kım karışıklıklar var. Siz Silaşi'yi tanıyor musunuz ? 

Gizella, bir makina gibi cevap verdi : 

- Elemir Silaşi, Keçkemet'de çalışıyordu. Sonra 
Debresen mıntakasına kaldırmıştık. Çalışkan, munta
zam ve namuslu bir adamdı ..• 

Karo!, öfkeyle bağırdı : 

- Ne münasebet, bilakis tenbelin biridir 
Muhasebe şefi. patronunun sözünü tasdik makamın

başını salladı, Gizella, sükunetle izah etti : 
- Afedersiniz efendim. Ben, bu adamın şimdiki va· 

ziyetini bilmiyorum. Yalnız, benim emrim altında ça· 
lıştığı zaman kendisinden çok memnundum. Her hafta 
asgari kırk, elli yeni abone temin eder ve hesabını 

muntazaman görürdü. 
Karol, elindeki kağıdı masanın üstüne fırlattı : 
- Mösyö Kardoş, ben de size aynı şeyi söylemiştim 

c!eğil mi 1 ? 
Kardoş. omuzunu silkti : 
- Fakat, bu adam evlendiği glindenberi .•• 
Karol, muhasebe şefinin sözünü kesti : 
- Evet, bu cihet doğrudur 1 Bu adam evlendiği gün· 

denberl berbat oldu. - dik dik Gizella'nın yüzüne ba -
karak devam etti. - Ne diye evlenirler bilmem ki ? 

- Peklli, bu adamın biltiin kabahati bu mudur ? 
Sonu var) ____ ~----~ 



RESMİ TEBLIGLER 1 

Şarki Afrika'da 
askeri vaziyet 

Nalrobt, 19 a.a. - Şark! Atrika lnglllz 
kuvetleri umum! karar(ihınm neşrettili 

tebliğ: Kullanamıyacıkları yiyecek ve 
malzemeyi imha ettikten ve binaları yak
tıktan sonra kıtaatımıa bugUn dUtman ta
rafından tacize uiramadan Elvalr.'dan dö
nerek normal mevzilerine yerleşmişlerdir. 

Elvalr.'ı yaprlmı1 olan akın etrafında 

mütemmim malQmat ahnmıttır: 
Buna nazaran bir hücum ihtimali ol.du

tunu öğrenen Elvak'daki İtalyan kuman
danı bir katır arab11iyle lı:açmıı ve bu 
•uretle reride kalanların maneviyatını boz 
muştur. İtalyanlar bozularak kaçtıktan 
aonra bazı yerli lr.üçülr. kıtalar cesaretle 
mukavemete deovam için uiraşmııılardır. 

Zaptedilen ranaim ar11ında U küçük 
top, iki büyük iki küçük mitralyös ve kül
liyetli mühimmat vardır. 

Dü$111an elli ölU nrmlttlr. Biri 1aralr 
olmak üzere 20 İtalyan 'H 100 yerli aalı:er 
nir almmııtır. 

Zayiatrmıı liri llltl n 12 1arahdaıı iba
rettir. 

İSTİLA 
teşebbüsü 

yakın mı? 
(Baıı 1. incı H7/ada) 

Almanlar, ilkbahar için muazzam bir hava 
kuveti hazırlamak üzere hummalı bir faa
liyet aarfcdiyorlar. Tayyare plinları çize
cek ressamları, bütün teknlsiyenleri ifblr
liğine davet eden ve genı;;liii pilot veya 
mitralyözcü olarak çıhıımaia teıvık eden 
ilinlır, alman raı:etelerinin 

doldarmaktarhr. ,, 
sütunlarını 

lngiliz gazetelerinin istila mese
lesi etrafındaki mütalaaları 

Londra; 19. a.a. - Gerek Lord Beaver
brook'un ıerek B. Çörc;il ve diğer şahsi -
yetlerin hep 1nıiltere'nin muhtemel istill
aından bahsetmeleri, son muvaffakiyetlere 
ve inıiliı kuvetlerinin artmasını ııüvene • 
rek harp malzemeıi imalitında çalışan •· 
melenin pyretlerinl ıev,etmemeleri için
blr ihtar tetkil eder. 
Kveninı Standart ıazetesinin de dedili 

rlbf; parola ıu olmalıdır : " İatilaya uira
mam11 olan tnıiltere, Birleşik Amerika • 
dan rfttikçe fazla mikdarda ıilih almak • 

Milôno ve Mannheim 
bombardıman edildi tadır. Biz de gemilerimizi muhafaza için, 

Londra: 19. a.a. - R•men be1an edil- alman iıtill limanlarını kullanılmaz bir ha-

4iif n• rl:lr•, han.nm fena olmaıı, lncillı 

sec• bombardmıaa tayyarelerinin faall1e
tlni tahdit etmlttlr. 

Dtln rece Mlltao Te Mannhelm'de ban 
ledefier m11vaffaJd7etle bombardıman edil 

mittir. 
• • • 

Londra ı 11. a.a. - Han n dahili cmnl-
ret a ... retlerlnln ttbllll 1 

Kayda deler blrte7 7oktv. 

le retinnek için. dü,manın elinden silihı
nı alabilmek için daima daha fazla bombar 
dıman tayyaresi temin etmeliyiz. " 

İn&iltere, Almanya'nın derpiı ettiği ha
rekltm vilaatinl istihfaf etmemekle bera
ber, memleket dahilinde büyülı: bir emni
Yet hilkilm ıUrmektedir. 

Akim kalan tefebbüa 

B. Çörçil diyor ki: 

Daima uyanık 
bulnmalıyız ! 

(Ba11 1. ıocı H7/•d•) 
mekle başlamı1 ve ezcümle demiştir 
ki: 
"- Bir inaan mesleğinin en yük

sek bir merhalesine eriımifken, bü
tün dünyanın hürmet hisleri arasın
da henüz halliyle meJgul olmak za
ruretinde bulunduğu çok mühim 
meaeleler karşııında bulunurken, ve 
Lothian gibi nihai muvaffakiyeti el
le tutulacak bir hale gclmitken ba
ya.ta veda edecek oluna, onıun bu a
kıbetine hü!met etmemek kimsenin 
elinden gt.!mez." 

B. Churchill, bundan aonra harp 
vaziyetine geçerek demiştir ki: 

tebWlelw doturablleoek bir hareketu. Bu 1 tabJıllr•iııin reçmlı oldutmm nnnederwe, 
b1170k bTeUa oOI toertatncle 100 "11& ıao bu, balı:llrt bir felllret olacalı:tır. Tehlllıe 

lıctlometrellk bir tıarüette bulumnuı oolı: reçmemlıtlr. Unn bir çılı:maa tehlikeleri 
blb'1lll manialara manıs lı:alabtllrdt. Sidi - vardır. 

Barrani'ye kartı yapıl&cak olan hUcum Fakat, daha 1akın tehlikeler de olaıbi
beuia •e 1111 atoklarımızın ancak bu taar- lir. Kıt, bir mütecavize, yazın avantajla
rwnı idareye kAtl l'elmesl ve herhangi bir rma tekabül edebilecek bazı avantajlar 
teahhur veya muvaffaklyetslzllğtn hare· vermektedir. Anavatın ordularımızda te
kltımızı çok bUyUk tahditlere maruz bı- yakkuzu reovıetmek, bir cinayet kadar bü
rakmaaı gibi birçok endtıeler uyandırıyor- yük bir ihtiyatsızlık olacaktır. lhtimamlı 
du. Fakat bUttın bu manialar ve bUttln bu hazırlıklar, devam etmelidir. Kıtalarda bir 
tehlikeler muvaffaklyetle iktıham edil - miktar izne müsaade vermek milmlı:ün ol
mlı ve en lyt askeri tlblyecllertmlzden mu, iıe de, bu, çok yakın bir mesafede 
biri olan general Vilson ile ıöhretl ıark daima tam kuvetiyle mevcut bulunan teh
utuklarında bir kat daha bllyUmUı olan likeyi ve tehdidi her ıaat rözetlemek ih
l'eneral Vavel'ln himmetiyle Umlt ettiği- tiyacındı olmadıiımız h i11iDi vermemeli
mlz neticeler elde edilmiştir. Hava mare- dir. 
tali Longmore, hazırlıklarımızın en kritik Sahil mUdafaalarımız tamdır. lskoçya'
samanında, Yunanlstan'a göndermek üzere nın ıimalinden baılıyarak adamıırn dört 
kuvetlerlnln bUyUk bir kısmını elinden ı: · tarafındı, muazzam miktarda top, mltral
karmıı, takat buna rağmen mütemmim yöz, tahkim edilmiı mitralyöz yuvaıı Ye 

tehlikelere atılmakta sebat eylemiştir. diğer her tiırlli müdafaa vaaıtaaı doludur 
Marcıal Longmore, çok bUyük takdirler~ ve bunları iyi terbiye gonnüı bü1ilk mik-
19.yıktır. tarda askerler beklemektedir. 

Avam kamaraınnın, bugUnkU VR"lilvet Fakat, yalnız Maglnot hattını tutmanın 
ten ve bu taarruzla elde edilen netı:eler- kA.tl geleceğini dUeUnmU, olan tranaız re
den memnun kalaca.tını zannediyoruı.l . Bu nelkurmayının hatasına dllfmlyellm. Ka. 
taarrua, hiç bir suretle nihayete ermlı de- ranlık günlerde Parlı'e bir &idiıimdı ma
flldlr. Fakat, bundan aonraaı için keha nevra kabiliyetinde seyyal kUUenin ne ite 
netlerde buhınmıya kalkmadan ıöztl mtl• - memur edllecPg!ni sorduğUmu hatırlıyo. 

takbel h!dlııelerin seyrine bırakmanın da- rum. BUyUk bir tee"ııUrle ötrendim ki bir 
ha iyi olacafı fikrindeyim. manevra kUtlesl mevcut detıld!. Bunu, 

Genelkurmay, harp komitesi ve me~e- hatların muhtelıf kısımlarından çekmek 
leyi tetkik eden kurmay heyetleri de, bu- icap ediyordu. BugUn bi&, bura.da, bllyülı 

rada, tehlikeli vaziyetlerle karşılqmışiar- bir ıüratle her nereye 0111 ıidebilecelı ve 
dır. Temmuz ve atustoııta, elimizde o de- çok bUyUk bir kuveUe mukabil taarrus 
rece az bulunan ve evelA kendimizi mll hareketine geçebilecek çok büyük bir or. 
dafaa etmek ve bllAhare taarruza geçmek duya malik bulunuyoruz. Binaenaleyh, 
için ihtiyacımız olan en iyi kaliteden lt1y- herhangi bir kuvetle aahlllerlmize ayalı 
metli tankları ve topları, tlmltburnu ; c'u bıuıarsa, dU§mıı.nımızı matlQp edecelimlze 
ile uzun bir ııeyahate çıkarmak kol&y de - itimat olunabilir. 
tlldl. Bunlar alınması güç kararlan tl!ş -
kil ediyordu. Harbiye nazırı ve ben bu 
neticelere varıncıya kadar heyecanlı glln
ler geçirdik. Fakat riıkler almadan bu 
harpten muvaffaktyetle çıkmak lhtlm"lll 
yoktur ve bu riskler, avam kamaruımn 
hUkUmetl ve askeri kumandanları tutma-
sı icap eder. 

( Büyük bir ordumuz olmalı ! ) 

( Durmadan müteyalıkız 
olmalıyız ) 

Maamaflh, parolAmız, durmadan müte
yakkız bulunmak olmalıdır. 

Hitler'le Napolyon aruında herhazısl 
bir mukayese yapılmasına tahammtll ede
mem. ÇUnkU ö!Ulert tahkir etmek tateml -
yorum. Fakat HIUer, muazsam bir kuvete 
maliktir ve bu kuvetl merhametaiaoe kul-
lıınnııya kadirdir. Şimdi veyahut her halde 
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Yunanlılar mühim 

mevziler zaptetriler 

İtalyanlar 
Kilissora'yı 

boşalttılar 
(Başı l inci sa7lad•) 

mit olan Oatrovitn dallarının öteslndetı:I 
ınubarebe · meydanı dilfman zabit ve efrat 
ceaetleriyle doludur. Ölenlerin bir lı:ı
açlıktan •e 1orcunlulrtan öhniiıtilr. 

I talyanlaTın mailUhiyetlerinl 
gizlemelı için pkarJıklan 

yalandır 

Atina; 19. a.a. - Atina ajansı bildiriyorr 
Yunan razetelerl, ltal1anlarm maildb&-

1etlerini ıizlemelı: için çıkardıkları 1alm
ları bahi• mevmu edl10rlar. ll•ell, , .. 
çenlerde Stefanl aJamaun 111&11 muhabiri 
diyordu iri : • Yunan ordun ılmcliye ~ 
dar ltalyanlann ancak mu&Yln kn•etlerlJ"e 
le lnrtıl•11111flır. ,. 

Eıtla pı:eteel, bu iddiayı reddederek, 
diyor iri ı 

• ltal1an umumi lı:ararclhmm resmi 
tebllilerlne söre, 7 mlmtaa tümen, Fer • 
rara, Julia, Pouıteria, Arrezo, Venezia, 
Sienna n Trento ttlmenlerl Te 7 ml1ata1dl 

alay ı dalcı Boluno, ikinci Benacllerl. 
motörltl ıunrl, alır topçu, Cantore, Gr .. 
nadler ve Mlllno, Lancler alaylan Arna
ntluk'ta harp etmektedir. Bunlara Ywıua 
teblltlerinde zikredilen diler fıı:hlan da 
lllve etmek lhtmdır. Görtlltlyor ki, ltalysa 
ordutnırıan en rfi•lde lrıtalan Ama'VQtlaJI,. 
tadır ve muharebe ppmalrtadır. ,. 

Büyük bir alman 
iaşe gemisi batırddı 

15 eylülde böyle bir teıebbüte rirlıilmiı 
olduiu n bu teıebbüıün birçok düııman 

remiılnln batması ile ve bir ııünde 186 tay 
yarenin diltlf rillmeıri1le neticelendiği de 
\atırlardadır. 

"- Sık sık yapılan beyanat hak -
kında hissettiğim bir müşkülü açık 
bir surette size bildirmek isterim. 
Başvekil ve milli müdafaa nazırı sı
fatiyle sık sık ve tam ve samimi be
yanatta bulunmam kendimin veya 
hükümetin noktai nazarlarını ve ya
hut da sevkulceyş bakımınıdan ehe -
miyetli karar alabilecek ohanlaun fi. 
kirlerini ortaya dökmek suretiyle 
düşmana bir tefevvuk noktası vere
ceğinden dolayı tehlikeli bir hare
kettir. Şüphe yok ki gerek Herr Hit
ler ve gerek Almanyan'ın müh=m ri
cali her on beş günde bir gayet sa
rih ve samimi beyanatta bulunsalar. 
- eğer böyle samimi beyanatta bu -
lunmak kabiliyetleri varsa - bizim 
vazifemizi çok kolaylqtınnış olur
lardı. O vakit beş on istihbarat suba
yına yalnız söylenen değil fakat söy
lenmiyen şeyleri de tetkik etmeleri
ni ve ayrı ayrı söylenilmiş olan bir
çok kelimeleri karşılattırmaları va
zifesini verir ve bu ıuretle elde edi
len haberleri diğer istihbarat ile it
mam ederek memleket için faydalı 
malCımat istihsal edebilirdik. Bu mü
talea dolayııiyle ilmit etmek iste
rim ki nadir fırsatlardan istifade e
derek söz söylememi meclis mazur 
görecek ve neşredilmesinde mahzur 
gördüğüm haberler hakkında istizah
ta bulunmak isterse cevaplarımı ha
fi bir celsede vermeme müsaade ede
cektir." 

İngiliz ordusu, nihayet, mczıyetle
rini göstermek fırsatını bulmuş.ur. 
Bu harpte ağır imtihanlar kartı· 
sında kaldık. l''akat Dunkerque eua
fındaki çarpışmalarda, bu çarpıpı:ıı&· 
\ara iştirak eden batun fırkalar, al· 
man muhasımları ile aynı kuvet w 
meziyette bulunduklarını tamamiyle 
müdriktirler. Bir veya iki fırlia cep· 
'hesi üzerinde vukua gelen birçok 
muharebeler, şartların müsavata yak
laşması takdirinde muharebeden 
korkmamız için hiç bir sebep olmadı
ğını ispat etmiştir. Şimdi Libya'da 
gördük ki askerlik bilgimiz ve kur
may ıubaylarımı:ı fevıkalade mufas
sal ve cüretkir hare'ketleri bazırla
mıya ve müeaair bir surette tatıbika 
kadirdir. Böyle ıubaylarımıs. yalnı:ı 
Libya'da mevcut değildir. Bu .ebep
ten dolayı Avam Kamaraıında, halen 
anavatanda kurulmakta olan büyük 
ingiliz ordusunun kuvetini ve mües
•irlik kabiJiyetlni lnJdpf ettirmek 
için mümkün olan her ıeyin yapıl • 
ması tavsiyemi tekrar ederim. 

birkaç aya kadar kendisinin bir ıeyler yap- B. MetaJt.a.'ın çilt~ere hitabı 
mıya bU)Uk ıhtıyacı vardır. Harp b&1ladı-

Londra; 19. a.a. - Bahriye nesareti dün 
sece •tatıdaki tebllti neıretmlttlr ı 

Ba •hah erltenden Belçika aahilleri a
sıklarmda lı:etif taarruzları 1apan hllcum· 
botlanmıs, altı, ,.edl bin tonllltoluk bll-
7'llr bir dUıman lqe reml•lne kaJ'1ı ma -
nffakiyetle neticelenen bir hücum 1ap • 
llUf}ardır. DUtıııan npunman aular içinde 
lra1boJduta a6r1llmtlftllr. Ba •APUr incili• 
lıUownboUanna mttralyös atl!lfl açmak için 
w.tr•f11lrt ise de, mnaffak olamam11tır. 

Blalm ttrafrmııda hlçıblr huar .,.. •&71· 
M 101rtar. 

1 ngil tere üzerinde 
hava faaliyeti az oldu 
Londra, 19 a.a. - Hava ve dahili emnl

:Fet auaretlerlnln teblifi: Buctin filndüı 
lnstltere illerinde pek as dü1111an hava fa. 
aJl7etl olmqtur. Bombalar atrldıfma dair 
llJç bir mmtakadan biç bir rapor relme
alttfr. 

AY'Cr tanarelerlmla, bir dlltıman bom
.. rdıman ta71&1"eel dtlt«rmUılerdlr. 

Bardia'daki İtalyan 
kuvetlerinin vaziyeti 

ümitsiz addediliyor 
Kahire, 19 a.a. - l~lb umumi lr.arar

dbmın teblill: Mr11r : Bardiı'da düşma
nın adeden fallı: kuvetlerinl muvaffaklyet
Je 1erinde tatmuı olan krtalarımızm ileri 
annrları, r!ttilrçe takviye edilmekte ve 
bta mnrtalı:ada malltlp edilmlı ltal1an or
cluaanms rerl lralan kr11mlarının vasiyeti 
timdi imini& tellkki olunabilir. 
Alınan esirlerin miktarı artmaktadır. 

Daim! U.era kamplannda fimdiye kadar 
Sl.M6 İtalyan esiri aayrlmıııtır. Bunların 
araaında 1628 İtalyan ıubayı vardır. Bin
lerce esir de halen muharebe meydanından 
rerl1e cönderilmektedir. 

Sudan cephesinde, lı:eıif kollarımız, Ka1-
ula ve Gallabat mıntakalınnda yeniden 
faali1etlerde bulunmuılar ve düımına za
yiat Jra1dettinni1lerdir. 

Kenya'da, 16 lrinunueoveldeki muvaffa
kiyetli hareketimizden aonralri vaziyette 
deliıiklik yoktur. 

Elen resmi tebliği 
Atinı; 19. a.a. - Yunan baş kumandan

blınm diln akıam neırettiii 53 numaralı 

tebllll ı 

Cephenin muhtelif noktalarında muvaffa 
lrl1etll menil hareketler olmuıtur. Arala
rında birkaç ıubıy olmak üzere buıün ye
mden birçok eair aldılr. Büyiık mikdarda 
malzeme litinam edilmiştir. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 19 a .L - Resmi tebliğ: Fena 

hava ıartlan dolayııılyle alman hava ku 
TeUert gUndUz ve gece ancak muharebe 
keıınert yapmı§lardır. Şimal kanalında bir 
ticaret vapuruna atılan bomba makine da
lreslne isabet ederek vapurun ciddi hasara 
utramıuıına sebep olmu§tur. 

Ön kıımına ağır bombalardan biri isa
bet eden diğer bir ticaret vapuru da mu . 
rettebatı tarafından terkedllmlııtır. 

18 - 19 klnunuevel gecesi ingillz tay -
)'llrelerl Almanya'nın cenubu garblslne 
müteaddit bombalar atmıılarsa da bu bom
balann binalarda yaptığı ha.sar ehemiyet
aizdtr. Bir atvll ölmUtttır. 

ltalyan .. 
resmı tebliği 

Roma, ıt a.a. - İtalyan orduları umu 
.S ~ U6 ıumvtıı tt~ 

Evenlnc Standart pzetesl yazısına f()yle 
devam ediyor ı 

• lnr!ltere ıimdl her samankinden daha 
kuvetlldir. Lord Beaverbrook, dört ayda 
yani •iuatoıtan ikfnclteşrin nihayetine ka
dar lnıiltere'de imli edilmlı olan tayyare 
•e tayyare motörll mikdarmm, reçen sene
nin aynl dnretlnde imli edilen mlkdardan 
bir mlıll futa oldutunu tebartlı ettirmlı-
tir, Lord BeHerbroolr, " Vhlrlvfnd " ls
mfndeld yeni bir mahartbe ta11'&r•lnden 
de bahaetmlttlr. Ba t•J1'&re kablll1etlerlnl 
ltt'bat etmlıtlr. Evıafı rfall tutulmakadır. 
Nanr, Blrletllr Amerllra'nın Termlı oldu
tu mltkemmel t•11'&relerl de zikreylemlı • 
tir. Orduya gelince, teçhiz edilmiı olduğa 

..ı-e .. eiJAlaJarm Ja,meti KJUr'da -
bit olmaıt11r. ,. 

Hindistan' da gemi fezgahlar1 
ve f ayyare fabrikası kurutuyor 

Nevyork, 19 a.a. - Tase: Aasoci
ated Pre•'in Boınbay muhabiri Hint 
hükümetinin., Bombay sanayi erba -
bından biri tarafından, Bangalore'de 
bir tayyare fabrikası ve Vizakapa
taın'da da gemi tezgahları kurulma
sı hakkında ileri sürülen teklifi tas
vip ettiğini bildirmektedir. 

Bahri inşaat programı her sene 
beheri 8 ili 12 bin ton hacminde 6Q 
geminin intaaını derpiş ctmektedi r. 

Bu programın tatbik sa.hasına ko
nulması için 12 milyon dolar tahsis 
edilecektir. 

Tayyare fabrikasının tesiai için 
amerikalı mütehaasıslardan da isti· 
fade edileceği zannedilmektedir. 

BarJia'ya yapılan taarruz 
gittikçe ıiddetleniyor 

Bundan lıOl'lra batı çölUndekl aa. 
kert harekita geçen B. Churchill de
miıtir ki: 
"- Şimdiki halde Bardlya tchri • 

ne ve kalelerine gittikçe artan bü
yük kuvetlerle taarruz ediyoruz. Ba
tı çölündeki vaziyet herhan•gi bir sa
rih beyanatta bulunmama müsait de
ıu .. de yaJli~tio lehimi.ce olarak 
in.Jdpf ettiğini aöyliyecek kadar i
leri gidebilirim. 

Tarihe ıeçecek olan bu mühim mw
rebe ıeniı bir çöl ıahHında süratle hare
ket eden motörlü kuvetlerlmizin eseri ola
rak düşman kütlelerinin ve düıman mil1-
tahkem mevkilerinin içinde ve dııında 
öyle inkişaflar ıöıtermittir kl ılmdiden 
bütün tafsilitiyle bunu anlatmıya imkin 

Ordu, hava hücun!ları hakkında 
her türlü fevkalade 9eraitte yardım 
edecektir. Fakat bizim burada, bil· 
yük mikyasta bir orduya sahip olma
mız lazımdır. Bu ordunun ne mik -
tar olacağını söylemiyeceğim. Bu or
du, yalnız bu adayı müdafaa etıniyeyoktur. 

Ben eminim iri, esirlerin miktarını söı- cek, fakat başka aahnelerde de hare· 
termek üzere ileri ıilrülen 10.000 rakamı ketlere geçecektir. Çok iyi yetiştiril
bakikatin çok ddnundadır. Tarafımıadan mi§, en iyi aillhlarla teçhiz edilmit 
kullan!lmHı mümkün 100 top, 50 tanlr ve büyük bir ordumuz olmalıdır. Bu, 
büyilk miktardı kıymettar harp levaumı 1941 ıenesi için lüzumlu bir ihtiyat 
ılmdiye kadar ukerlerimiz tarafından hareketi teşkil edecektir. Zira, 1941 
toplanmıştır. Evelki rüıı Seydi • Ömer'- de, bu adanın müdafaası için değilse 
deki muharebede 800 esir daha ılınmıı ve bile hiç olmazsa batka aahnelerde, 
bir topçu bataryHı mü1adere edilmiıtir. adet ve silah itibariyle mutedil bir 
Çölde cenahta çok mühim bir mevlri olan müsavat esası dahilinde, kU'Vetleri
Siva vahHının ıarbinde klin Jarabıab n- mizden istifade etmek fıraatlarını 
haııında bir Avuııtralya süvari bölülll. 1•- muhakkak bulacağız. 
lm kılmç hücuma lı:allı:mıı ve pnimet ola- ( 1941 Je iyi aiUihlammt 
rak toplar ve nakliye vuıtaları toplamıı- olacağız ) 
tır. Çarpıımada ltalyanlırm ,.Ukaek bir İlk defa olarak çölde düpnanla 
muharebe kabill1etl ve1a Jilklelr haıletler müaavi bir teslihata malik bulunduk. 

• , ıösterdiklerl aöylenemes. Halıbuki biz, hill teslihatında işba 

Şimali Afrika'da Bardla mıntakıuıında ltalyanların harp lıabiliyetai2:lifi noktasını qmıt tam ıilahlı bir mil-
muharebe devam etmektedir. lete kartı harbeden ancak yarı .si~ih~ı 

Bu mıntakada dUıman makineli veııa. İtalyan tarihinin baıka devirlerinde bir milletiz. Fakat, 1941 de, ıyı ın-
itlnln klllllyetıt surette tah§it edildiği ha- İtalyanlar büyük ceaaretler (Öltenniıler- lihlanmıt bir millet olacağız ve bu, 
ber verilmektedir. Bu ıehre yaklaşma.ta dir. Kendiıi ile ıimdiye kadar kavga et- bize, şimdiye kadar karşılaşmadığı
teıebbUa eden bu makineli teıekktlllerden memiı oldulumuz, allah bilir lr.avıa etme- mız imkanlar verecektir. Amerika 
birkaçına tarafımızdan muvaftaktyeUe yi hiç iıtememiı bulundulumuz ve lı:en- Birletik devletlerinden gelen ve ge
mukabll taarruz yapılmııtır. Tayyareleri- disine lı:aJ'1ı yalnız ıempati bealcdiiimiz lecek olan çok büyük miktarda mal
mlz dU,man makineli vıuntalarırıt mlleaalr bir milleti, ••kert haıletlere malik bulan- zeme sayesinde, 1941 de iyi ailablan
IW'ette bombardıman etmlılerdlr. mamakla itiham edecek delilim. Fılı:at mıt olacağımızı ümit etmekteyiz. 

Yunan cephesinde 9 uncu ordu mınta. İtalyanlar, belki buriln iatelı:le harl>etmi- Yalnız bava kuvetleri için de~il, fa. 
kıuıında topçu faaliyeti olmuıtur. yorlar. ltıl1ınlar, o derece uzun zaman kat aynı zamanda ordu için malz~ • 

Deni& kuvetıerimlz, dllnkU gUn Lukova !rendi memleketlerinin idaresine her türlü meleri arttırmak üzere silah fabrı • 
mıntakasındakl dUıman tahkimatını mll - iıtirikten uzak tutulmuılar ve diıiplin kalarında bütiln gayretlerin yapıl
eaııir ıurette bombardıman etmişlerdir. altında tutularak idare edilmiılerdir lr.l, rnası esastır. Düşmanın ateşi kar9ı

Tayyarelerlmlz, Ergert, Morgone ve kahraman orduların harekitına HU te1- aındaki bütün risklerimiz ve mütte
Kolonla mıntakalarındakl dUıman tahılda- kil eden ve hüriyetin tahmil eylediii di- hit milletimizin istihsali fazlalaştır-

slplin neticesinde en iyi tarzda kendisini ma.k i • 1 kta go"sterece~ı· bil tını bombardıman etmiılerdlr. Şarki A!ri· çın ça ıtma 1> • • 
ka'da tayyarelerimiz Ghedaret mUatahkem rösteren erkekçe he1ecanlar duymam11lar- tiln gayretler, zafere, daha yakın bır 
mevktt ile tayyare meydanını ve istasyonu- dır. zafere varmak için birer merhale 
au bombardıman ederek bUyUk yangınlar Kendisinin miktarca çok dAnunda bir ku- teşkil edecektir. 
husule getlrmlılerdir. vet lı:a1"1ııında sillhlarmı kullanmadan ter- latihdl neticelerinden memnun ddiliz. 

Bundan bqka Bozelres tayyare meyda- lıeden aaıarl bir tam fırlra ıördilk. Bisim Fakat bu neticeler muhakkak ki ço& biı
nı da bombardıman edilerek bir projektör kuvetlerlmiz, Uç, dört, bele lrarp bir nis- yüktür. Erlerimizin eline yapıcalı:lau vazi
tahrlp edllmlı ve elddetU bir yangın husu- betinde mücadele etmiı ve blll da dnım- feye ve fedaklrhlrlara llyık ıillh ar ver
le getlrllmlıttr. Aynı zamanda yekdltertnt lı muvaffılr.iyetlerle mllcadele eJlemekte mek için ıayretlere devam e•:nemiz 11-
taklp eden dalgala/ halinde Port - Sudan bulunmuştur. zımdır. 
da bombardıman edtımlııtlr. Aldılrm en aon haberlere ıöre, çölde Bu aJ'DJ, Jruvetle, rıda mıd;!eleri iıtih-

süratle hareket etmekte olan ve bütün bir ıllı' lçı'n de varlddir. Q..-en ..:ın JÇ43 ve Port • Sudan'da inglllzlerin Gloster ve ~ ... 
rl hafta durmadan harbetmiı bulunan çok ın..o .. den bahsederken, barb;n o umana Blenhelm tipindeki tayyarele , tayyarele- m 

rimize hUcum etmlılerdlr. Bir gloster tay- bl11ük incillı ordun, l& klnanuevel rece- kadar devam edecetlni zannettitlml •ÖY· 
sine !radar, erbıı ve ıubıy olarak binden Jemek ı'stemedim. Fakat ziraat l .. ln ve re-yaresı dil§UrUlmUıtllr. BUtUn tayyareleri - ~ 

mi& Ualerlne dönmllflerdtr. Dll§man tayya- aıaiı ölü ve yahut yaralı nrmlttlr. Ba mi lnıaatı için, iıtiktbali cö• önünde tut-
u ordu, lngiliz, Hintli ve imparatorluk kıta- malt l"zımdır. Fakat eier harp o zamana releri, Metemma ve Arghelsa zerine ne - • 

tıceslz bombalar atmıılardır. Şimali İtal • larrndan mürekkep bulunmaktadır. Mu- kadar ıürerse, iri bu hiç de ıayri mümkün 

V lli' 1 hakkak ki baıka kayıplar da olmuıtur. delı'ld'ır, --'al maddeler istihıllimizi faz. ya'da dUıman tayyareleri erce n n ya- .... 
kınına bombalar atarak dört evde hafit Blı bu hAdlı"yl çok ıayanı memnuniyet lalaıtırmak için 1apılacak her teY. en hl-
huar lkaına aebep olmuılardır. telAkki etmeliyiz. Bu hldlsenln bqka iııtt- kimane bir raranti olacaktır. 

Mllln'a atılan bombalardan birkaç bl- kameUerdekl aklUl&rnellert çok mUB&it o- ( T ehli/re geçnıif defiJJir / ) 
na huara utramııtır. Birkaç ölll ve bir · lacak ve btse vaztyeU evelkinden daha at- Parllmento lı:ıu bir tatil devretine &İ· 
kaç yaralı vardır. )'&de cOretk&rADe tellkkt etmek bnklmnı riyor. Bir ıukim bi11I ve elde edilen ı. 

Cenova'da bombalar atıımıı ·ye buıı"erecektir. j rtkkller bJ'1ıaında memnuniyet h111i ile 
buarlar wJma .. lmlıtlr. rak&t ~ B ... taral eı1u.. tehlilıeler •1rıllJ'()nar. Fakat eter her hanci bir klm-
ıoktalı J'MblmUI ~ \lılkU Jql.ll SSiD iiok , .. ttlllilı:.m., • MlQ telı1U..tn. ilim 

tı saman. HıUer ın :Polonya'ya kareı plA.n· 
ları hazırdı ve İngiltere ve Fransa'nın 

mücadeleye &irecei"fndcn eUphell idi. İn • 
glltere ve Franaa hıırbe girdiler ve Hltler, 
Polonya'yı bitirdikten sonra, kal'1ısındı 

İngiltere'yi ve Fraruıa'yı buldu. Hltler 
tam bir rehavet içinde sanılacak bir tarz
da uzun zaman bekledi ve o zaman Fran 
ıayı yıkan bir sert en tlddetll darbeler in
dirdi. Öyle zannediyorum ki o ıaman 

Franııa ile birlikte 1n1rııtere'nln de dllfece
tinl ıandı. Fakat h&dlaeler b&1ka tllrlll ce
reyan etti ve ılmdi, HlUerln bllhuaa bize 
kartı bafka plA.nJ.ar huırlamakta olduğu
nu tahmin edeblltriL Binaenaleyh, herke
ırin gittikçe artan bfr gayret aarfetmMI 
llzımdır. Durmadan huırlıklar yapmalı • 
yıs. 

Havı hücumlan, zannıma ıöre fena ha
valar dolayısiyle, biraz yavaıladı. Fakat 
b8cumlann, berhanci batk• tekilde bir 
faaliyete hazırlık için yavaılamıı olma•ı 
da pek kolayca mümkilndür. 

Gece tayyare hücumlarına karıı koy
malı: için bütUn usuller, fevkallde parlak 
ve muktedir ilimler ve ıubaylır tarafm
dan büyük bir ıayretle tetkik edilmekte
dir. Fakat ıimdiye kadar, ne biz rece al
man tayyarelerinl durdurmakta muvaffak 
olduk, ne de almanlar ıerbestçe Almanya 
üzerinde uçan bizim tayyarelerimizı dur
durmakta muvaffak oldular. 

Biz, çok kuvetl! darbel~r indirdik. 
Mannheim'a lı:artı indirilen darbeler, çok 
dır olmuıtur. Dütman, ıimdiye kadar 
bunların önilne ıeçmek için hiç bir çare 
bulamamıştır. 

( Mulıavemet lıudretimiz 
artmııtır. ) 

Birçok bakımdan munzam ısllhat kay
detmiı olmakla beraber, rece tayyareleri
ne lıarıı biç bir ıayanı memnuniyet çare
ye varamadık. Bu havı hücumlarının de
vamına intizar etmeliyiz ve bunlara taham
mül edeceğiz. 

Hava bombardımanlarına kartı ııtmalr
lırdaki ıeraitin daha al1ade iyileıeceline 
itimadım vardır. Bu huıustı hiç bir mu. 
raftan kaçınmıyacafız. 

Kaydetmek lstedlttm bir b&1k& muele 
daha vardır ve bu da Atlantlkte ticaret 
tlloau kayıplarıdır. Bu kayıplar, çok endi
ıe verici bir mikyasta dalma devam et. 
mektedlr. Bu kayıplar, 1917 ıeneılnln krt • 
tik devreslndekller kadar bUyük detlldir. 
Fakat bir sene evellslnde önUne geçtıtt -
mlzi ıanmıı oldutumuz bir tehlikenin art
mıı bulunduğunu kabul etmemiz llzım ge
liyor. Bundan böyle tılotlllA ve diğer mll -
dafaa uııulleri kaynaklarımızı gittikçe taz
lalqtıracağız. Fakat bu dUnya yolunun, 
h!len hUcumlarına uj'radıği denizaltılara 

ve uzun mesafe tayyarelerine karıı mU · 
dafaıuıını ve ldameı! nl bul'Un karşıl&1tıtı

mız ıuıkerl vazifelerin en birincisi olarak 
tein.itki etmemiz Ilzımdır.,. 

B. Çörçll sözlerini ıöyle bltlrmlıtlr: 
N- Şimdiye kadar kurtulmllf kalmakla 

ve hariçte en iyi dostlarımız da dahil ol • 
dutu halde dünyada birçoklarının muka. 
vemette devam kudretlmlzden UmltJılz bu
lunduğU bir samandanbcrl terakkller k&Y· 
detn\iı bulunmakla memnun olalım Mu 
kavemet kudretimiz artmıııtır. Adamızda 

emniyet içinde Yatadık ve bize tumat et
mlı olan memleketlere kar,ı almıı oldu 
tumuı taahhUtlerl yerine ,.ettrmek Uzere 
Jruvetll kollarımızı OkyanUBlar ötelerine 
kadar gerdik .. , 

B11vekllln nutku. birçok yerlerinde 
tlddetle alkıılanmı• ve uzun alkıtlar ara. 
ınnda nlhavl'tl enmlıttr. 

Lordlar Kamarasında 
Londra, 19 L&. - Balırtye mıı.teıan 

B. Crou, Lordlar kamaruında B. Cörçt
lln avam k&maruındakl beyanatına mu,a. 
blh beyanatta bulunmut ve 16 k&ııunuevele 
kadar Llbyadald tJıslll• lı:ayıplarıma 72 

lltl n na l""1I JldUlaRa 'blldlDldfttl. 

Atina, 19 La. - Atlna aJamı blldlrlyorı 
Hillr.ümet Rei•I B. Metalnaı, dün, zirai 
lı:orporaayonlar ldar! heyetine rlyaıeı et
miı ve aöyledili nutukta escümle demit 
tir ki: 

"- Bucün ilri meydan mulıarebni v~ 
mekteyiz: biri, Arnavutluk arazisinde, dl· 
ierl de ziraat sahasındadır. Düwmana k&Jlo 
ıı 1aptılımız muharebe mavaffakiyetle d., 
vam etmekte olup ltal1anlarm tam ~ 
metiyle niba1et bulacaktır. Ordumusa 
iyi ellerde bulwıdutuna hepini• emin oı. 
bllininiı. Erldndıart>lye ve Jramandanı.. 
rımıı YA&lfelerinl partalı bir 11lrltde ~ 
mıılardır. 

Yunan ordaaa, dflnyadalrl orduların • 
iyilerinden biri oldutunu ltbat edeTek ata
lanmısın mavaffaldyetlerlnl ıerlde ~ 
mıttır.,, 

Metaklu, ordudaki ihtiyat aıkerleria 
tarlalarının en i7l ıelıilde aürillmeaine ~ 
teallik milnkerelerden bahaederelı: demit
tir ki: 
"- Hayvan, araba, kamyon velhHıl her 

ıeyi müsadere ettik. Nihal zafer llnilnde 
bunların hepsine müsaade vardır. Şimdi 

yegane düşüncemiz hılyan orduıunun ta
mamen tahribidir ve tahrip edilecelrtlr. 
Kıtalarımızın yıldırım ribl ileri 7ilrl1Jiit
leri dolayısiyle aakeri levaznn tqlı:ill\ı. 

nın iaıeye muvaffak olaınadılı muharip!• 
re Epir çiftçileri, erkek, kadın, ihtiyar •• 
çocuk ıırtlarmda ekmek ve mllblmmat ta.. 
ıımıılardır." 

Verdun şehrine karıı 

yapuan hava akını 
Berlin, 19 a .a. - (D.N.B.) ingili:ı 

hava kuvetlerinin 16-17 kanunuevel 
gecesi Verdun'a hücum ettikleri öf· 
renilmiıtir. Askeri hedeflere hiç bir 
huar ika edilmemi~ir. Bütün bom
balar hususi ikametgihlar ilzerine 
düpnüıtür. Bombardıman eanaeında 
birçok ıivil franaız ölmüttilr. 

lsviçre üzerinde uçan 
yabancı tayyareler 

Berne, 19 a.a. - Havas: ordu ge
nelkurmayı tebliğ ediyor: 

18 Kinunueveli 19 kinunu~vele 
bağlıyan gece, cenubuşarki istikame
tinden Jura hududunu geçerek ge
len yabancı tayyareler havamızın bi
taraflıi;ını müteacı<ııt defa ihlil et
miılerdir. Tayyare dafi batarvaları
mız birçok noktalarda mezkur tayya
reler üzerine ateı açmıılardır. 

1 sviçre' den dönecek 
fransız askerleri 

Viclıy, 19 a.a. - Harbiye nezareti. 
lsvıçre'de silahtan tecrıt edilmit o
'ian tranıı.z aıkerlerinın 'il"ranaa'ya 
avdetlerinin henüz J!.aşlamamıı oldu
ğunu bildirmııtır. .r ransız hük\ime
tinin talebi üzerine lsviçre hüküme
tı bati; naatalarla sakatların iadesi
ni kabul etmiıtir. Bunlardan 600 ki
ıilik bir kafilenin yarın Clermon.t • 
Fernnd'a gelmeıi beklenilmektedir. 

Malta'da diin alôrm 
işareti ver.idi 

Malta: 19. a.a. - Dün Mılta'da aJlrm 
verilmlıtlr. İngllil avcıları havalanm11t r. 
DQeman ta11'&releri adap 1alr1atmıflana 
da bomba atılmvn.p.u • 



Ankara Lv. Amirliti Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT ILANLARI 

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

1 - Atatıda clna ve mlkdarları, tutarı, 
Dk temtnatı lhale gün ve saatleri yazılı 
Jnaddeler kapalı zarfla mübayaa edllecek
ttr. Ekslltmeleri hizalarında gösterilen 
aaatıerde yapılacaktır. İhale Edlrne'de ea
kl mllşlriyet dairesinde Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Şartnameleri her gUn görUJUr. 
İateklllerln ıözü geçen gün ihale aaatln -
den bir aaat evel teklif mektuplarım Ko. 
na vermtı bulunmaları IAzımdır. (8329) 

Cinai aıtır eti, mlkdan 70 ton, T. tuta
'Tl 28000 lira, ilk teminatı 2100 Ura, gUnU 
27.12.940 aaat 11 

Cinai arpa yulaf, mikdarı 1178 ton, T. 
tutan 10M40 lira, tik teminatı 7938 Ura, 

Arpa alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Ra. den: 
ı - 188 ton arpa pazarlıkla mubayaa 

eclllecektlr. Eksiltmesi ~.12.940 çar,amba 
sQDU aaat 10,80 da Edirne e.akl mllşlrlyet 
dalrul Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tah -
ndn edilen tutan 15120 ve teminatı 2268 
liradır. eartnameal her gUn ~rUlebtllr. 
hteklllerln ~zU geçen günde komisyona 
plmelerL (8330) 18310 

Sade yağı alınacak 
Balıkeatr Sa. Al. Ko. Ra. : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 20 ton aade

J'81ı kapalı zarf usullyle 24. 12. 940 salı 
sQnü aaat 115 te Balıkesir Sa. Al. Ko. da 
lbaleal yapılacaktır. 

Muhammen bedeli beher kiloda 170 ıru
l'UI olup muvakkat teminatı 8188 liradır. 

Evaaf ve ıeraltlnl görmek latlyenler An
kara İstanbul Lv. AmtrUkleri ve Balıke
m Sa. Ai. Ko. da ~reblltrler. 

Taliplerin muvakkat teminatları ile blr
lllı:te teklif mektuplarım ihale saatinden 
bir saat evel komisyonumuza makbuz mu
Jcablll vermeleri ıarttır. Postada gecikme-
!• muteber değildir. (8399) 18371 

Et alınacak 
llanlaa SL AL Ko. RL : 
ı - 2&. 11. IMO sflntl kapalı sarf usu

u,.ıe eksiltmeye konulan 100.000 kilo sı
lır veya lı:eçl etine istekli çıkmadığmdan 
2490 saJ'llı kananun 40 ncı M. ne teYfikan 
ıı. 12. 940 cumartesi ci1nil uat 11 de iba
l•I yapılmak Uzere yeni.den kapalı zarf 
uuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Mabammen bedeli 28.000 liradır. 

S - Muvakkat teminatı ııoo liradır. 
4 - İsteklilerin tartnamesiııl görmek 

için her ciln ve ebiltmeyl açma saatin
den en u bir saat 99eline kadar teklif 
mektoplariyle Manlsa'da Aı. SL AL Ko. 
Da ıniiracaatlan. (8449) 13409 

Yulaf alınacak 
Nll'de Sa. A.l. Ko. Ra. den: 
Clnat yulaf, kiloau 960000, M. bedeli 

'2000 lira, ilk teminatı MOO lira, ihale gU
.a il 11940, aaau u, ilıale yeri Nll'de Sa. 
.Al. Ko., ihale tekli kapalı zart. 

1 - İstekliler oartnameyl her gUn ko
mlqon Mn-nı\e ~. 

2 - Talfplerln ihale aattnden bir aaat 
..,1 teklif mektuplan ve ilk temlnatlartyle 
Jto. na mUracaaUan. (8484) 18430 

Arpa alınacak 
Mide Ba. Al. ıto. Ra. den: 
Cln8l arpa, klloau 1476000, M. bedeli 

taHO l1n, tık teminatı 8047 lira, günO 
18.12.940 snat 18, ihale tekli kapalı zarf, 
lbale yeri Nll'de Sa. Al. lto. 
ı - İstekliler oartnamort her gUn ko -

misyon binUUlda olr:uyablllrler. 
2 - Tallplerln ihale saatinden bir saat 

ft'el teklif mektuplanm ve ilk temfnatla-
1'17le beraber Ko. na mUracaatıan. 

(8'86) 18432 

Bina tamir ettirilecek 
İstanbul SL Al. Ko. RL den ı 

1 - İstanbul merkez komutanhiına ait 
bina bpalr sarf uaulll ile tamir ettlrile -
cektlr. Mlinakasaaı 26/ 12/ 940 giinU ıaat 16 
dadır. Keıif bedeli. 16394 lira 415 kuruı olup 
ilk temtııatı 1229 lira 58 kuruttur. 

Şartnamesi her ııiin Ko. da rörüleblllr. 
lıteklilerin belll giinde muanen saat

ten bir saat önceye kadar kanunt vesikala
n ve teklif mektuplarını makbuz karplığı 
•mdılı:lı'da Ko. Sa. AL Ko. TermelerL 

(8554) 18535 

Sıiır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - .Mker! ihtiyaç için atağlda clna, 
mlkdar ve flAD günleri yazılı bir kalem 
atır ett kapalı zarf usuıu ile utın alına
oaktır. 

2 - Muhammen bedeli btuaında ~ate
rUmiıttr. 

8 - İhalesi 21.12.9-&0 cumarte11 saat 11 
de Çıuutkkale Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Taliplerin ihaleden bir saat evel 
bnunl vesikalartyle Ko. na müracaatları. 

Cinai sığır eti, mlkdan 60000, M. bedeli 
18000, K. teminatı lS:IO. 

(8~) 18Ml 

Tevhit semeri alınacak 
Kentfon Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Lüzumunda kullanılmak üzere ka
palı zarfla 400 adet tevhit aemert alına
taktır. 

2 - Muhammen bedeli 10000 ve Uk te
minatı 1125 liradır. 

3 - Ekalltmeai 28.12.940 peroembe gU
DD ıaat 15 te Merzifon As. Sa. Al. Ko. da 
J'&pılacaktır. 

4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. 
&mirlikleri Merzifon'da Ko. da görUlebl. 
Ur. 

O - İsteklilerin kanuna uygun olarak 
buırlıyacaklan teminatla beraber teklif 
mektuplarını eksiltmeden bir saat eveı 
Ko. vermeleri. Postadaki &'eclkmeler ma -
uret t~kll etmez. (8588) 18570 

Sadeyağı alınacak 
tzmtr Lv. A.. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Kapalı zarf uıu?iyle 23000 kilo sade 
1'8$t1 utın alınacaktır. 

2 - EUlltme 27.12.HO cuma gUntl saat 
11,llG da tzmtr Kıtlada Lv. A.. Sa. Al. Ko. 
.. ppılacalrtır. 

1 - TahmlD edilen tutarı 8MGO liradır. 

' - Teminatı muvakkate akçesi 2874 
liradır. 

6 - Şartnamesi Ko. da cörtlleblllr. 
8 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve 

teminat mektuplarını ihale saatinden evel 
Ko na vermlı bulunacaklardır. (SG89) 

185n 

Bina ve etüv iti 
Konya Sa. Al. Ko. RL den ı 

1 - Askeııl ihtiyaç için bir adet bina 
ile etüv iıi kapalı zarf ıısultl ile ekslltm• 
ye konmuttur. 

2 - Keıif ve fenni, huıusl prtlan ile 
tediye ıartları Ankara, htanbul, Konya 
Lv. Amirlikleri BL Al. Ko. da 1'&Pılacak
tır. 

S - Keıif. bedeli 25457 lira 90 kunıttur. 
4 - İlk teminatı 1909 Ura S5 kuruttur. 
5 - Kapalı sarf ebiltmnl 80/12/IMO 

pazartesi ırilntl saat 11 de Kon,..'da Sa. AL 
Ko. da 1'&Pılacaktır. 

6 - İıteklilerin kapalı sarf- ekıiltmeai 
aiintl saat 10 a kadar teklif mektuplarını 
Ko. na makbus mukabilinde nrmeleri. Bu 
saatten 10nra verilecek ve,.. eönderilecer 
olan mektuplar kabul edilmes. (8599) 

Buğday alınacak 
ElAzıl Sa. Al. Ko. Ra.: 

18S81 

Garntson lt:ln kapalı zarf uaullyle 30. 12. 
94 güntı saat 11 de 200 ton bufd&y alı.na
caktır. 

Muhammen bedel 2".000 lira ve muvak
kat teminat 1800 liradır. 

Zarflar eksiltme saatinden bir saat eve
Une kadar alınır. 
Şartnameler Sa. Al. Ko. da görUleblllr. 
tateklllerln belli gün ve saate kadar 

zarflarını ElA.zıf Sa. Al. Ko. na mUraca
atlan. (8826) 18601 

Et ve odun alınacak 
Nitde Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Cinai ııtır eti, kilosu 1615000, M. bedeli 

38300 Ura, ilk teminatı 2722 Ura l50 kurut, 
ihale gUnU 2.1.941 peroembe ıaat 15, tbale
Dln ıeklt kapalı zarf. 

Cinai odun, klloıu 63000, M. bedeli 13122 
lira 90 kuruı, ilk teminatı 948 lira 22 ku
rut. ihale günü 2.1.941 peroembe, saat 10, 
ihalenin ıeklt kapalı zarf 

1 - !etekliler ıartnameyt her gün Ko. 
binasında okuyablltrler. 

2 - T&llplerln lhale gün ve saatinden 
bir saat eveı teklif mektuplarıve ilk temt
ııatıarlyle komisyona mUracaatıan. 

(8654) 18829 

Odun almacak 
Urfa Sa. AL Ko. RL den : 

Cinai: odun, mikdarı: 760.000 kilo, M. 
bedeli 24700 Ura kr., M. teminatı: 1852 lira 
50 kr., ıüıı ıaatı: 31/12/IMO. 

1 - Yukarda mikdar ve muhammen be
deliyle teminatı ya:&ılı odun yeni baltan 
kapalı zarf uıulll ile eksiltme,.e konmut -
tur. 

2 - Şartnameal her gUıı Urfa Sa. Al. 
Ko. da &"örUleblllr. 

S - lstelı:lileriıı yukarda 1'&11111 ihale 
ıtln Ye maaJ')'m saatinden blr saat neline 
kadar teklif mektuplanm Ko. ııa ıönder-
melerf Yeya retlrmelerL (8120) 11701 

Pirinç alınacak 
Konp 8a. .U. Ko. Rs. cleaı 

1 - Askeri lbttyao için aaooo kilo pi -
rlnç 10.12.940 günU yapılan kapalı zarfla 
eksiltmesinde talip çıkmadıflndan pazar
lı#& bırakılmııtır. 

İkinci pazarlık 27.12.HO güntı aaat 11 
de yapılacaktır. 

8artııamest Konya. Ankara, tatanbuı 
Sa. Al. Ko. görUleblllr. 

1 - Muhammen tutan 18912 Ura ~ ku -
ru,tur. 

S - İlk teminatı 1288 lira 44 kunıftur. 
4 - İateklller 27.12.HO cuma gUnll 111r 

at 11 de Konyad& Sa. Al. ıto. na mtlraca -
atlan. (8721) 18702 

Kuru fasulye alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için 180000 
kilo K. fasulyenin 10.12.HO sUnU 7apılan 
birinci eksiltmesinde talip çıkmadıtından 
ikinci pazarlıta bırakılMlftır. 

2 - İklnct pazarlıtı 27.12.HO cuma gO
nU sa.at 10 da yapılacaktır. 

8 - Şartnameat Konya, tataabul, Anka -
ra Sa. Al. Ko. dadır. !etekliler ıarbıame)'I 
Ko. da görebilirler. 

4 - .Muhammen tutan 4MCS2 lira tJO ku
rut. 

O - İllı: temlnab 1267 lira 19 kuruttur. 
8 - İstekliler 27.12.940 cuma gUntl ... 

at 10 Konya Sa. A.1. Ko. na mtlracaatları. 
(8722) 18708 

Un alınacak 
İzmit Sa. AL Ko. Ra. den : 
1 - 250 ton un puarlıkla aatm alma • 

calrtır. Tahmin edilen fiyatı 21 kurut olup 
tutarı 52500 Ura ve ilk teminatı S938 lira
dır. 

2 - Pazarlığı 30/12/940 pazartesi ıUnll 
saat 14 de !mıit Sa. AL Ko. da icra edl -
lecektir. 

3 - İsteklilerin belli ıiln ve saatte Ko. 
ııa relmelerl. (8770) 18749 

Un alınacak 
Erzincan sa. A.l. Ko. Ra. den: 

1 - 700 ton UDUD kapalı ll&rf1a ebllt • 
m~at 2.1.941 pertembe günU aaat 16 te Er
slnC&D Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedelt 122tl00 liradır 
ve l1k teminatı 9187 Ura 60 kuruttur. 

S - Şartnamest Ko. dadır. 
4 - Taliplerin teklif mektuplarım ek. 

atıtme ıaatlnden bir aaat evel Ko. na ver-
meleri. (8778) 18762 

Buğday kırdmlacak 
Kan Sa. AL Ko. Rı. den : 

1 - Bir kilosuna tahmin edilen fi1'atı 
6 kunq olan konuna, muamele verslıl bü
tün rüsum ve nakliyat deilrmeııclye ait 
olmak üzere 450 toıı buiday pasarlıkla lm
dırılacaktır. 

İsteklilerin yiizde 15 teminattan fle 
birlikte 23/121940 tarihinde saat 14 de 
Kan SL AL Ko. na mtlracaatlan. (1777) 

18756 

Buğday kırdınlacak 
Kara Sa. Al. Ko. Ra. den: 
1 - Bir klloauna tahmin edilen fiyatı 

6 klll"UI olan koruma verstat bUtUD rtısum 
ve D&kll7e Ye 4e1lrmeııcl7e alt olmak il · 

Yulaf ve buğday ahnacak P., T. ve Telefon Umum Md. 
Çanakkale Sa. AL Ko. Ra. den : 
1 - Asker! ihtl,.aç için apğıdı cina, mikdar ve M. bedel ve muvakkat temi 

natlan yazılı llç kalem J'1llaf ve buida1' pazarlık usulü ile satm alma:ıtktır. 
Telsraf muhabere bilıiai 
olan ilk mektep mezunu 

memur almacak 1 - Muhammen bedeli hluıında rösterilmlttir. 
S - bıaleel 30/12/940 pauruel sflnll Nat •... Çanakkale satın Al. Ko. da ya 

pılacaktır. 
P T . T. Umuml JIOdtJrll1lllnde11 ı 

1- ldaremlı mllnha1lerlne lllı: mektep 
4 - Taliplerin lıaleden bir aaat evel teminat akçeleri ve ihale kanununun 2-3 mezunu ve telıraf muhabere bllsiılne Ya· 

M. !erindeki nsaikle Ko. na milracaatlan. (8764) 18743 
kıf olmak üzere alınacak ınaatlı veya tlc • 
retli memurlar için müsabaka imtihanı ,... 

Cinsi Mikdan M. Bedeli M. Teminatı 
L. K. Lr. Kr. Saatı 

• 9 Yulaf 50000 
100000 
250000 

4000 00 600 00 pılıcaktır. 

Yulaf 
Baida1' 

8000 00 1200 00 9,30 
10 

2- Müsaba:lıada munffaılı: olanların lda
renin teklif edeceil yerlerde memari,.et 26500 00 3937 00 

sere 2liO ton buğday pazarlıkla kırdınla -
caktır. 

İıteklller yUzde 115 temtnatıarlyle bir
likte 23.12.9-&0 gUnü saat 15,10 da Karı 
Sa. .Al. Ko. na müracaatları. (8780) 187159 

Sığır eti alınacak 
Beykoz Sa. A 1. Ko. Rll. den: 

1 - 100 ton ınr eti 27.12.9"0 cuma gü
nU saat 15 te Beykozda Sa. Al. Ko. da pa
zarlıkla atın alınacaktır. 

1 - İlk temtnatı 26~ liradır. Evsaf ve 
ıeralt her rün mezkiir Ko. da aörülebilir. 

(8800) 18788 

Muhtelif terit alınacak 
tatanbul Lv. A.. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Metre 20000 60 milimetrelik çanta 
omuz ıeridi, -&0000 metre 26 milimetrelik 
tutek askı ıerldi, 52000 metre 21 mtllmet
rellk kaput batlama ıerldi, 42000 metre 
28 milimetrelik çanta omus ıertdl, 14400 
mtere 81 milimetrelik çanta omuz baskı 
ıerldi. 

Yukarıda yazılı bet kalem ıerit 23.12. 
9-&0 pazarteal arUnü saat 14 te Tophaıı-'le 
İstanbul Lv. A.. Sa. A.1. Ko. da pazarlıkla 
ıatın alınacaktır. Hepelnln tahmin bedeli 
26698 Ura tık temtnatı 2002 lira 35 kun.c
tur. NUmuııelert Ko. da görUlUr. İatekllie
rin belli aaatte komlayona selmelerl. 

(8819) 18791 

Sığır eti alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. RL: 
Kırklareli hUkUmet caddesinde Sa. Al. 

Ko. dan tahminen beher kilosu 38 kurut
tan 500 ton Sığıretl kapalı sarf usuliyle 
eksiltmeye konm111tur. Muhammen bedeli 
190.000 liradır. Muvakkat teminatı 10750 
liradır. Şartnamesi Ko. dan 950 kurut be
del mukabilinde verilebilir. 

İhalesi 6. 1. 941 pazartesi giinü nat 16 
da Kırklareli Sa. Al. Ko. da 1'8Pılacaktır. 

1ıteklilerin mezkiir giin ve natten bir 
saat evetine kadar teklif mektuplarını ha
vi zarflarını Ko. na vermeleri. 

(8818) 18792 

Buğday alınacak 
Bornova Sa. A.l. Ko. Ra. den: 

1 - Askeri ihtiyaç için 747 ton yu•ım -
fak. 498 ton sert ceman 12'6 ton butda.y 
kapalı zarf uaullyle 10.1.941 cuma sUnU 
aaat 18 da ekalltmeat yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutan 118960 lira o
lup ilk teminatı 8097 liradır. 

a - eartaameyt görmek 1St11'9uler her 
gün eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
•• • .... lmlldlleledadeid .......... 
" temtnatıartyte aaat 16 e kadar teklif 
mektuplarım Bornova Sa. Al. Ko. na ver· 
melert. (8817) 18793 

Gaz yağı alınacak 
~ Sa. A.1. Ko. Ra. den: 

1 - Kara anbann& tulfm f&l'tlYle tJO 
ton s&SYatı pazarlıkla satın aluıacaktır. 

2 - Pazaıiıtı 26.12.HO sUnll aaat 10 da 
Erzurum Sa. Al. Ko. da 7apılacaktır. 

1 - Toplu tutan 17!!00 Ura kaU temi -
D&tı l62G liradır. • 

' - tlteldllertn muayyen sllnd• Ko. da 
bulunmaı.n. (8818) 187H 

Sıfır eti almacak 
Çanakkale Sa. Al. lto. Ra. den: 

1 - Aakerl ihtiyaç için GO ton ııtır eti 
paaarlıkla aatuı alınacaktır. Puarlıtı 
21.12.940 günU aaat 11 dedir. KuhamıneJJ 
bedeli 80 k\U'Uft&n ıııooo Ura olup kaU te
minatı 2~ liradır. 

2 - Taliplerin meakQr gUıı ve saatte 
Çanakkale Sa. Al. Ko. mUracaaUarı. 

(88160) 18790 

VILAYEnER 

Cezaevi intaatı 
Bolu c. K. U. lifinden : 
1 - Bolu vtl&yet merkezinde Uç ytts kl

ılllk cezaevi lnf& edilecektir. 
2 - Kapalı sarf uaullyle 60278 lira 21 

kurut keti! bedeli üzerinden eksiltmeye 
t:ıkanlan bu lnlaat 2G. 12. 940 tartlılnln 
t:arf&Dlba &11Dll aaat 16 te Boluda hUktlmet 
blııaaında cUmhurtyet mU«MIJumumlltk o
da.aı.nd& mUtetekkll kom&Yoi tarafuıdan 
lhaleal yapılacaktır. 

8 - Bkalltme prtnamest mukavele pro
JNl femıl ve huaud l&rtn&me metraj ve 

kabul etmeleri prttır. 
deiumumlllğl dairesinde toplanacak ko 3- Müsabakada maYaffalıc olanlara 3858 
misyon husurunda yapılacaktır. sayılı kanun hükmüne ıöre (10) Ura maat 

4 - Eksiltmeye girebllmek için taliple veya 40-50 lira ücret nrilecektir. 
rln 2880 iki bin sekiz yüs aekaen liralık 4- idare dahilinden müsabaka,.. lttlrlk 
muvakkat temlnat vermeleri ve ihale sn- edecek bat başbalıcıcı, bat müvezzi .. ba
nUnden tatil günleri harto olmak üzere S 

kıcı ve milvezııilerin 30 yatından evel ida
gUn evel Çanakkale vllAyetlne mUraca'lt 
la alacakları ehllyetııame ile 940 yılı tlca reye inti ıap etmit olmalan tarttır. 
ret odasına mukayyet bulunduklarına da 5- İdare haricinden müaabakaya girmelı 
lr vesikalarım komisyona vermeleri ıa- istiyenlerle halen idare dahilinde bulunan 
zımdır. muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve mtl-

0 - İll§aat müddeti mukavele tarihlıı - •ezzilerin 788 aayıh memurin kanunun d6r-
den ttfbaren on aydır. dilncü maddesindeki tartlan haiı olmalan 

6 - Talipler bu ite alt keııt evrakını ve devlet imtihanını ilk defa ılınacaklarm 
bedelatz olarak Canakkale C. mUddelurnıa- 30 yaşını geçememiı bulunmaları llııaıdır. 
mlllğlnde görebilirler. 6- Halen idarede müstahdem olanlardan 

1 - Teklif mektuplarının ihale gUnli 
saat 14 e kadar komisyona makbuz muı:a müsabakaya g irmek istiyenler JO. 12. 940 

- pazartesi akşamına kadar ""lnııı bir dilek· bilinde v"tlmesl ve posta tle gönderl'e- · 1 -

ceklerln de ihale gUnU saat 14 e kadar çe ile ve idare haricinden rirmek iıtiyen-
gelmiı olmıuıı ıarttır. Postadaki gecik ler de yine mezkiir tarih akşamına kadar 
meler kabul edilmez. (11793/8700) 18670 dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte 

Kalorifer tesisatı 
imtihanların len olunacatı P. T. T. mer
kez müdürlüklerine müracaat edecekler . 

Ordu Nafıa MüdUrlüğUnden: dir. 

1 - istekli çıkmadıgından 8.11.940 tari 7- Müsabaka viliyet P. T. T. merkez 
hinden itibaren bir ay zarfında pazarlık müdürlilklerinde muhabereden 2. 1. 941 
aurettyle ihale edilmek üzere askıya çıka 
nlan 23359 lira 60 kuruı keılf bedelll Or- perıembe günü ıaat 9 da ve umumi bilgi· 
du hükUmet konağı kalörifer tesisatının !erden 3· 1. 941 cuma giinü saat 9 da yapı. 
vahit fiyatlarına yUzde yirmi zamla 28031 lacaktır. cs274) 18253 
lira -&O kurut keıır bedelll olarak vahidi 
fiyat eaaııı Uzeriııden eksiltmeye çıkarıl 

mııtır. 

2 - İhale 30.12.940 tarihine mU.adtf 
pa..:arteat günün saat 115 te Ordu nafıa mU 
dUrlUğll binasında toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

8 - Eksiltme kapalı zarf usullyle ya 
pılacaktır. 

4 - Bu tııe alt evrakı keıflye ve proje 
ler Ordu nafıa dairesinde görülebilir. 

O - Ekalltmeye gircbllmek için tatekll 
lerln 2'1o.2 lira 35 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ihaleden en az bir hafta evel 
makamı vtlAyete mUracaaUa alacakları 

ehliyet vealkulyle 19-&0 yılına alt ticaret 
odası veslkaaım ibraz etmeleri ve bir de 
fada otus bin liralık ı, yapmıı olmaları 

prttır. 

15 - Teklif mektuplarııttn ikinci madde-

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Komisyonundan : 
Alma 

1 - Beher kiloıunı tahmin edilen fi 
yatı 8,15 kurut olan 2-&00 ton sert ve yumu
şak buğday pazarlıkla aatın alınacaktır. 

2 - Paza rlığı her ıiln Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. dadır. 

3 - 15 tondan qatı olmamak ıarttyle 
a yrı ayrı t:ıl•pl ere de ıha le ed il ebıl ı r 

4 - 2400 tonun kaU teminatı 22900 
Ura ve on beı tonun 192 llra olup 
evsaf ve ıartnameıi 10,20 kuruta komiayon 
dan alınır. Taliplerin her güıı Ankara Lv. 
A. Sa. AL Ko. na müracaatları. (8029) 

17997 

de yazılı aaatten bir saat eveıtııe kadar Arpa alınacak 
makbus mukabilinde komisyona Yermele- Ankara Levazım AmlrUtt Satın Alma 
rt ı&mmdır. Poata Ue gönderilecek mek- Komisyonundan: 
tuplaruı nihayet aaat 115 e kadar gelmlı 1 - Beher kilosuna tahmin edilen nya
olmalan akil takdirde postada vulr:u bul~ tı 8 kurut ~ santim olan 8000 ton arpa 
cü gecikmeler kabul edllmlyecektlr. pazarlıkla aatın alınacaktır. 

(lli9l/8192) 18781 2 - Puarlılı her slln Aııkara Ly, A. 
8a. AL Ko. da yaPllacalrtır. 

Garaj yaptmlacak a - 800 tondan qatı olmamak ilsen 
Kayseri Tayyare Fabrikası Satın Alma ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. 

Komisyonuııdan: ' - Arpalar döküm halinde Ankara ve 
1 - Fabrika atanılzonu dahilinde araraj civar lsta.ııyonlarda teslim alınır. 

lnf& edilecektir. 5 - 3000 ton tçtn katl teminat 21~ ll-
J - Bu f111aata ait muhammen bedel ra ve 300 tonun kaU teminat mlkdan 

(525Z4) lira 79 kunı.ttur. 2813 Ura olup evıaf ve ıartnameal 960 ıru-
a - Muvakkat teminatı (3940) liradır ruoa komisyondan alınır. 
4 - İhaleal kapalı zarf uauliyle yapıla- 8 - Taliplerin beı gUn Ankara Lv. A.. 

caktır. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8272t 182'3 

o - İhale sUnU 8· 1· Hı pazarteaı &11DU Tahmil ve tahliye iti 
nat (11) on birdedir. Ankara Lv. A.mırllğl Sa. Al. Ko. dan: 

CS - Zarflar ihale saatinden bir aaat e-
vellne kadar kabul olunur. 1 - 15·000 ton vagonlardan yapılacak 

tahmil tahliye iti kapalı zarfla eksiltmesi 
7 - Bu ihaleye alt kqif, ıartname ve 23. 12. 940 saat 115 te Ankara Lv. A.. Sa. 

plAıılar maliyeye yatınlacak 263 kurufluk Al. Ko. da 1'apılacaktır. 
makbuz mukabilinde her gUn fabrika H. 2 _ Muhammen bedeli 7500 lira l1k te-
tın alma komlıyonuııdan temin olun'lbl - minatı M3 liradır. 
lir. (8810) 12-940 18789 Şartnameat komisyonda görUltlr. 

Köprü tamiri Teklif mektupları saat H de kadar ka-
Tokat Nafıa MUdtlrlUğllnden: bul oluııur. (8379) 18360 

Nfkaar • Retadtye arasında ve tahsisatı Pirinç alınacak 
muvazene! wnuınlyeden verilmek üzere Ankara Levazım A.mtrlllt Satın Alma 
4428 Ura 17 lr:unı.t bedeli ketlflt ahfap Re Komisyonundan: 
f8dlye köprUaUnUD tamiratı paaarlık au 1 - Beher ktloauııa tahmin edilen 38 
reu:rıe ekalltmeye ı:ıkanlmıı lae de ifln kurut olan 140 ton pirinç kapalı zarfla 
ebemtyet ve mu.taoellyetlııe blııaeD ihale utın alınacaktır. Eksiltmesi 23.12.940 stı
kanununuıı 9 cu maddeal mucibince ihale nU saat H tedlr. 
cUDUnUD azaltılarak 1 gün müddetle ve İlk teminatı 8885 liradır. Evl&t ve 
pazarlık ııuretıyle eksiltmeye konulmut - p.rtııameııt 2!50 klll'Uf mukablltnde komta
tur. İlıaleıl 25.12.940 çar,amba günU To - yondan alınır. 
kat nafıa binasında yapılaca.tından talip- Tallplerln ihale aaattnden bir saat eve
lertn yüzde yedi buçuk muvakkat temlnat llne kadar zarflarım Ankara Lv. A.. Sa. Al. 

larlyle kanuııen icap eden vesikalarlyle Ko. na vermeleri. (87"8) 18727 

birlikte mezkQr sUnde hazır buluıımalan. Yataklık ot almecak 
18798 Ankara Lv. J.mirliii Sa. Al. Ko. dan: 

24 ton yataklık ot aatın alınacaktır. Ta
Ankara 2. lnc1 Sulh Hulruk HAklmlltfn !iplerin yüzde 15 teminatlariyle birlikte 

den: 27. 12. 940 ıtlnü saat 15 te Ankara IA'. 
A. Sa. AL Ko. na mtiracaatlın. 

(8812) 18786 k8flf hul&auı ve proje ve bayındırlık lfle- Cankll'} caddesinde 179 No. da Kır,e-
rt pul prtııamest Bolu C. M. U. Ul'fnd'e birli Mebmede. 
aröreblllrler. -

' _ İateklller Ticaret odası ve ehliyet Ankara defterdarlıtı vekili avukat 
H&yrt tarafından aleyhinize açılan 93 lira 

vealkalarım teklif mektuplanna koyacak- farkı ihalenin tahltll hakkındaki alacak 
tardır. cıa. 

6 - Muvakkat teminat 8784 liradır. vası Userlne lkametglhımzm meçhull -
yetine mebni davetiye ve dava arzuhali 

(llüD/SBU) 18866 llAnen tebllf edildiği halde mahkemeye 
Cezaevi intaab &'elmedlğlnlzden hakkımzd& sıyap karan 

Çanakkale C. lltlddeiumumlliiinden : verllmtı dlll'Ufm& 17.1.941 aaat 14 bıra. 
1 - Talip çılmıamıı olmasına binaen kıhmftır. 

yeniden kapalı sarf uaull:yle ekalltmeye 1 MezkQr tarihte mahkemeye gelmedltt
konulan il: 88387 otuz aeklz bin Uo yUz nlz Y91'& bir vekil göııdermedlttnl• tak. 
aekaen yedi lira 1 kurut kettfll Çu&Jtka· dirde bir daha mahkemeye kabul olwınuya
le vtl&yeU dahilinde Balıkealr - Çanak· cağınuı !Uzumu 1f1Yap karan 7erlne kaim 
kale ıoaeal Uzerlııde ve Jan4arm& kıflala- olmak ilsen 1lAneD tebllt olwıur. 60158 
n kartwnda 7apılacak oua n tevkif evt 
intaatıdır. 

1 - Bu ite ait evrak IUDlardın :&kıelılr Sulh Hukuk BAJdmlftfndeııı 
A. - PIAD Dotanıılaar Paur K. den olup ikame~ 
B - Eksiltme prtııamed gtJu meohul olan Kuatata otıu Abmede 
O - Yapı illeri umumi fenni prtna- Dolaııhlsar Puar m. den Kuatata kım 

mest Ayp Akınlı ve Muatata karın Fatma. ot· 
D - BQuıc!ırlık itleri pael ,...tpmeaı lu A.11 ve HUaeyln. ne ıqtan mU,terek bu-
m - Muk&vel projeal lunan gayri menkullerin taka1m1 dlvuı • 
J' - Ketlf hWAua D1ll neticesinde kablll taksim olmadıtm -
O - Ketraj dan aatılarak ıUyuun lzaleıdae 11.0.940 
R - Jluaua! ve fenni f8l'bwril tarih ve 39- 166 No.lu kararla gıyabıııısda 
3 - bale 8 ı 941 puarteal s(lDO -.at karar vailm.if olduAu llADen teblll olu· 

lG ıe Çanakkale adliye blD&Bmda g, m~~ l ... I IOOI 

Çuval ipliği alınacak_ 
Ankara IA'. Amirllit Sa. Al. Ko. dan: 
Çuval dikmek üzere acele olarak 250 ki

lo çuval ipliti satın alınacaktır. 
Taliplerin nilmuneleriyle birlikte 2&. 12. 

940 ıtlnü saat 15,30 da yüzde 15 teminat
lariyle birlikte Ankara Lv. A. SL Al. Ko. 
na müracaatlan. (1813) 18717 

Çalı süpürgesi alınacak 
Ankara Lv. Amirllfl Sa. Al. Ko. dan: 
1500 adet çalı süpürgesi satın alınacak

tır. Taliplerin yüzde 15 teminatları ve nu
muneleriyle birlikte 26.12.940 aaat 15 te 
Ankara Lv. A.. Sa. Al. Ko. na mUracaatlar 
n. (881') 18788 

ANKARA VALILICI 

2 Adet .edye alınacak 
Ankara Valilliinden ı 

Muhammen bedeli 144 liradan ibaret 
bulunan iki adet ıedye almacaiından ni1 -
mune ve tartııameai her ıtın stadJOID mll
dtlrllliilnde aörebllirler. 

Tallplerla 23/12/MO puart..t stlnll ... 
at ıs de Ylll:vot da1nıl eacllmeaine milra -
cutıan. (UOl). 11771 

• 

MiLLi MODAF AA VEKALET! 

Balta alınacak 
il. il. Vekllcti Sa Al. Ko. dan 
Müteahhit nam ve he1abına olmak üze

re beher adedine ta' .mln edilen fiyatı: 2 
lira olan 10.000 iatihkim modeli balta çeli
li Veklletçe verilmek tartiyle açık eksilt
me ile alınacaktır. Ekailtmeai: 25/ 12/ IMO 
çarıamba ıüııü saat 14 dedir. İlk teminatı& 
1500 lira dır. Taliplerin komiıyonda bu • 
lunmaları. (8514) 18494 

Makine yağı almacak 
M. M. VekAletl 8a. Al. Ko. dan: 
10 ton C-800 makine Ya&'ı atın alın&• 

caktır. Bu yatın evl&tı her gün komiayon
da &"Örtlleblllr. Taliplerin 23.12.940 ~ 
teat ırUnUne kadar tekliflerini M. K. V. 8L 
Al.Ko. na vermeleri. (8602 > 1aeıo 

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

dört yüz otuz bet kurut olan (2000) iki 
bin adet tevhit semeri iskeleti puarlıtı:la 
münakasaya konmuttur. İhaleel 2C5/ 12/MO 
pertembe ııünü saat on birdedir. Kati te
minatı 1305 liradır. Evsaf n prtııameü 

M. M. V. aattn alma komlayonunda rörtı
lür. İsteklilerin kanunun emrettiti bele .. 
lerle ihale saatinde komisyona relmelerL 

(8733) 18716 

Mızıka ali.tı alınacak 
M. M. Vekileti Satın Al. Ko.: 
Müteahhit namı heaabma hepsine tahmııl 

ed;!en fiyatı (5300) lira olan kıı1ı: iki 
pArça musika llat ve malsemeaiııe mtıa1'· 
yen ıüııde talip çıkmadığından 7/1. 12. 940 
cuma liinll tekrar açık eksiltme ile mtlııa
kasaya konmuttur. İlk teminatı 397,5 lira
dır. Evsaf ve ııartnameai M. M. V. aatuı 
alma komiıyonunda görülür. İsteklilerin 
kanunun emrettiii belrelerle ihale aaatm
da Ko.na ıelmelerl. (8783) 18780 

M. M. V. Hava Müsteprhğı 

Eldiven alınacak 
M. M. V. Hava SL AL Ko. dan : 
1- 1000 çift ciideri eldiven pazar\ıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2000 
lira olup kati teminat miktarı 300 liradır. 
Puarlıiı Z3/ 12/940 puarteai siinll Kat 
10.30 da hava satın alma komiı,.onunda ~ 
pılacaktır. tdarl prtname evsaf •e nümu
nesi her aiin öileden 10nra lııomlsyonda 

cörülebilir. İsteklilerin muanen rün ve 
saatte kati teminat ve kanuni belaıeleriyle 
komiıyonda bulunmaları. (8735) 11717 

Gazyağı alınacak 
M. K. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Muayyen cttnde talibi subur etmt
yen 10 ton gazyafı pazarlık ınıretiyle aatUI 
alınacaktır. Muhammen bedeli JS-&O lira 
olup kati teminat mikdan Ml liradır. Pa
zarlıtı 2U2.940 aalı s11nU aaat 11 de U.. 
va aatın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. İdart Ye fenni prtnameal her sUn 61-
leden aoııra komisyonda görUleblllr. İltek
Ulerln muayyen gün ve uatte kati teminat 
ve kanuni belgeleriyle birlikte komlayon-
da bulunmaları. (87S6) 18718 

Aseton alınacak 
K. il. V. Hava SL AL Ko. dan ı 

1 - 8000 kilo aseton pazarhlı:la satm a
lınacaktır. Muhammen bedeli 10.000 lira 
olup kati teminat mHulan 1500 liradır. Pa
zarhiı 23/ 12/ 940 pazartesi ıtlnli aaat 10 da 
bava satm alma komiı,.onuııda yapılacak
tır. Fenni ve idart tartnam•i her giln öt
leden sonra komiıyonda ıörüleıbilir. İa • 
teklilerin muayyen ıtln ve saatte bd te • 
minat Ye kanuni belcelerl1'le birlikte ko • 
mleyonda bulunmalan. 18711 

Yüz havluau alınacak 
M. M. V. Hava SL Al. Ko. dan c 
1 - 2500 adet ,.UZ havluS11 pazarlıkla 

aatın alınacaktır. Muhammen bedeli 1750 
lira olup lı:atl teminat miktan 2U Ura 50 
kuruttur. Pazarlığı 23/12/940 paan..t 
ıtlnll saat 11 de hna satın ·alma komı.,ıo. 
nanda ,.apdacaktır. İdari ıtartname twaf 
ve ntimuneal ller ıiln ölleden eonra lao • 
misyonda r6rillebillr. lateklllerln ınua,. • 
J"8ll riln ve aaatte btl teminat Ye bnunl 
belrelerfyle komi•yonda bahmmalan. 

(1740) 11721 

ANKARA BELEDiYESi 

Enkaz aabfı 
Anbra Belediye.i İmar MldtlrlGfb. 

den ı 

= l t ~ - :il 
5&2 14 Cebeci ça1'1n S6 Si 
S82 20 Cebeci çayın 31 2t 
Yukarıda ada ve panelleri nnlı p:yrl 

menkullerin enkazlan hisalarmda a&teri
leıı muhammen bedellerle 15 rlbı mlddet
le açık artırma,.. konulmuttur. thaleal 
21. 12. IMO tarihine miludif cııman•I do
nu Hat 12 de İmar mildtlrlüiilnde 1'&Pıla
caiından taliplerinin Jilzde 7,5 teminatı~ 
riyle buır buluıımalan ilin olunur. 

(1415) 18Sl7 

Müteahhit nam ve beaabma 
çalı süpüraesi alınacak 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı tein alınacak olu 

6663 adet çalı ııUpürseaı 15 gün mUddeUe 
açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (787) lira (80) 
kuruttur. 

8 - Teminat (159) Ura (9) ktın11tur. 
4 - Şartname ve nUmuneılnl rörmek 

latlyenlerln her slln encümen kalemine ve 
tatekltlerln de il. 12. 940 alı günU aaat 
10,80 da belediye encümenine mUracaau .. 
rı. (8710) 18698 

Bir memur ahnacak 
Çocuk Eatrl'eme Kurwnu Genel Kerke

siııden : 
YUkaek mektep veya llae meınmu Bayan 

bir memur alınacaktır. İsteklilerin nraJr... 
lar171e birlikte Cocuk Dlrpme Kunımu 
Geael Merlı:es muamel&t mQdOrHIA11ne mll-
racaat&. tlOGl 
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DEVLET DEMlRYOLLARI Pamuk ygtı almacak 
D"'let Deaılryolları 8a. AL lto, du. ı 

Ölçü aletleri alınacak Muhammen bed•H 7650 (yedi bin altı 
D. D. Yolları Sa. Al Ko. dan : ytts elll) Ura olan U wıı. tHflye 9dllmlt 
Muhammen bedeli 4377 (dört bin {iç pamuk yalı 6/1/941 pazarteai ıtinll ıaat 

ytiz yetmit yedi) lira olan 17 kalem ölçli 15 de kapalı z.arf uaulfi ile Ankar,'da ida
lletlerl 30/121940 puarteai rünii aaat re binasında Ntın almaca.lrlır. 
15.30 da açık eniltme usulil ile Ankara - Bu iıe rirmek iıtlyenlerln 573,75 (beı 
da idare binuında aatın alınacaktır. yüz yetmit Uç lira yetmiı beı kuruş) llra-

Bu iıe (irmelt istiyenlerln 318,28 (üç hk muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ytiıı: yirmi aelı::is lira yirmi ıekts kunıt) Ji. ettiil vesli:alan ve tıkliflerlnl aynı &i1n 
rahk muvakkat teminat ile kanunun tayin aaat 14 de kadar komisyon relıJl#lne nr
etti~i vesikaları ve tekliflerini aynı gün meleri lhımdır. 
aaat 14.30 a kadar komlıyon reisliğine ver- Şartnamcl•r paruıı olaark Ankara'dı 
meler! Jhrındır. malzeme daire.inden, Haydarpap'da te -

Şartnameler parasız olarak Ankara'da ıellilm ve ıevk ıefliğinden ve İzmirde ma· 
malzeme datreıinde, Haydarpaıa'da te • iua ıeflifinden dağıtılacaktır. (8676) 
ıellilm ve ıevk ıefliiinde görülebilir. 18712 

(8608) 18637 

Toprak kazması alınacak 
D. D. Yollan Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli 60.000 lira olan 15000 

a.det buraj, 10000 adet toprak kazması 
28/ 1/1941 aalı c\lnil saat 15.30 da kapalı 
sarf usulü ile Ankara'da idare binasmda 
aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln (4250) lira
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiii vesikaları ve tekliflerini aynı ıün a&· 

at 14,30 a kad1r komisyon reislifine ver
meleri lizıındıt. 

Şartnameler (300) kuruşa Ankara ve 
Haydarpap veznelerinde aatılmaktadır. 

(8607) 186~ 

Sanatkar - itçi aranıyor 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet

me Umum Müdürlüğünden : 

Eski~ehir ve Sıvas cer atölyelerinde ça. 
hıtırılmak üzere muhtelif derecelerde tes
viyeci, tornacı, frezeci, kaynakçı, kazıı,ncı, 

boyacı, dökmeci, demirci, sustac:ı ile birin
ci sınıf marangoza ihtiyaç vardır. Matlup 
evsafta olanlar imtihanda ıösterecekleri 

liyakat derecelerine ıöre tavzif edilecek
lerdir. Taliplerin bulundukları mıntakalar
daki iıletme müdilrlüklerine, Eskişehir ve 
Sıvas~ta atelyeler müdürlilklerine ve An
kara'da da cer dairesine müracaatları Bin 
olunur. (8612) 18779 

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

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mlkdarlartyle cinsleri ve eksiltme gfin 
ye saatleri qıığıda alt olduRu listesi hlzaaında yazılı ahşap traversler her llste 
muhteviyatı ayrı ayn ihale edilmek üzere ve kapalı zart usullyle Ankarn'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıetıyenlerln Uıtesi hfzaaında yazılı muvakkat teminat ile kanu · 
nun taytn ettiği vesika ve tekUflcrtnl aynı gün eksiltme saatinden bir eaat evellne 
kadar komisyon reisliğine vermeleri l!zımdır. 

Şartnıuneler parasız olarak Haydarpatada tesellüm ve sevk tefllginde, Ankara. 
da malzeme dnlresınde ve Eaktıehir, bmlr'de de idare mağazalarında dağıtılmak· 

tadır. (~72) 

Llate Mlkdan Ctmf 
No. adet 
ı 46000 cart hat kayın traverıı 

t 60400 cart hat kayın traverı 
a 1rooo kayın köprü travers 
4 8600 cart hat kayın travers 
6 8800 cart hat kayın travers 
6 4060 cart hat kayın travera 
T 6496 carı hat kayın travers 

8 
9 

10 
11 
12 
ıa 

1661 cari hat kayııı travera 
!S6000 ca.rt hat kayın travers 
40:537 cart hat kayın travera 

, 111748 carı hat kayın traverıı 

3911U carı hat çam travera 
80000 carı hat çam traverıl ) 

1800 çam maku traversi ) 

Q 
41 s 

~:a~:; 
.ı:: ~ .ı:: "' 
~ ~ ~ .8 
Lr. Kr. 

2,40 
2,60 
4,00 
2,10 
2.20 
2.00 
2,00 

2,00 
2,10 
2,25 
2,ro 
8,16 
8,36 

':d 
.:ııı ... 
~ ~ 
~e 
~~ 

Lr. Kr. 

6770,-
9102,-
4250,-
1354,50 
1452,-
609,-
974,40 

234,15 
7180.-
0810,42 

14924,80 
1416,29 
6660,25 

> 2. 1. 941 perşem
) be saat 15,80 dan 
) fUbaren 

3.1.941 cuma sa
at 15,30 dan iti -
ba.ren 

Muhtelif çelik at.nacak 
Devlet Demlryollıuı. Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedell ve mlkda.rlan q$da yazılı iki kalem muhtelit çelik 29.1.941 

ÇIUllamba gUnll aaat 15,80 da kapalı zart usuıu lle Aııkarada idare binasında satın 

alınacaktır. 
Bu işe girmek 1stlyenlerln her listenin hlzaaında yazılı muvakkat teminat Ue 

kanunun tayin ettlğt vesikaları ve tekliflerini aynı gQn saat 14,80 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri 11.zımdır. 

Şartnameler 147 ~a Ankara ve Haydarpqa veznelertnde aatılmaktadır. 
(8600) 

Liste 
No. 

1 
J 

Malzemenin 1ııml 

muhtelif h\1.lllıt çelikler 
kanallı ve kanallı• susta çelik
leri 

Mlkdar 
Kg. 

215740 
115000 

Muhammen 
bedeH 
L. ıt. 

29886 -
741ro -

1863!5 

Balast münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Ko.: 

Muvakkat 
teminat 
L. it. 

2208 88 
4981 M 

Miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşağıda yazılı fiç ocaktan 
çıkarılacak balastlar hizalarında cösterilen gün ve ııaa!lerde ihaleleri yapılmak üze
re kapalı zarf uııullyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Ankara lıtaıyonunda 
İkinci işletme müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. Bu iıe ıir
mek istiyenlerin muvakkat teminat makbuzu veya idarenin kabul ettiil formüle 
mutabık banka mektuplarlyle kanun ve prtnamenin tayin ettiği vesaiki ve tekllfle· 
rinl eksiltme aaatinden bir ıaat eveline kadar komisyona makbur mukabilinde Yer
meleri lazımdır. Şartname ve mukavele projeleri Ankara'da ikinci işletme komiı
:ronu ile Kayeeri, Yerköy n Zonguldak istasyonlarında paraarz Yer!lmolctedlr. 

" .. ~ !! 
·- ..!ııl .ı:: ·-·5 e .... 
.... = 
~~ 
~ e "" ... .. e 
E ::: 
"' :ı ...... 

İhale etini! ve saati 

1 Ankara - Kayseri 
hattı Kim. 102 - 110 
Mahmutlar - Balı&eyh 
arası 3000 2000 1000 130 3900 292,SO 6.1.941 P. ertesi 15,30 

2 Ankara - Kayseri 
hattı Klm. 204 • 208 
Yerköy istasyonu 

S Irmak • Zonguldak 
2000 1500 500 150 3000 225,00 6.1.941 P. ertesi 15,30 

hattı Kim. 318 • 320 
Balıkısık istasyonu 3500 ZSOO 1000 170 5950 446,25 6.1.941 P. ertesi 15,45 

(8811) 18785 

Ezber cihet memnun kalmanızı temin edecek olan 

R E v u E 
ıaatlarını 

tercih etmeniz menf aatınızdm çünkü 
AY ARI DAHA DAKlK, 

l 

FlY A Ti DAHA UCUZ. 
" Ankara' da satı~ yeri Rıza Gözlükçü, Bankalar Cd. No. 8 ?' 

ASKERi F ABRIKALAR 

20.000 Metre hartuçluk ham 
ipek kumaı alınacak 

.A.aker1 Fabrikalar Batın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedell (12000) lira olan 

20000 metre hartuçluk bam lpek kuma,, 
askeri fabrikalar merkea ıatın alma ko -
misyonunca 2.l.9U perıembe ctlnU 11.&t 
15,30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 
(900) liradır. Teklif mektuplarım mezkür 
sllndc aaat 14,80 a kadar komlııyona ver-
meleri. (8662) 18673 

Bir adet pamuk balya makinası 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Satm Al. Ko. dan : 
Tahmin edilen bedeli (5000) lira olan 

pamuk balya makinesi Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma ko
mİ!yonunca 2/1/ 941 per~embe rünü aaat 
14.30 da açık ekılltme ne ihale edilecek • 
tir. Şartname parasızdır. Muvakkat te • 
minat (3i5) liradır. Taliplerin mezkur 
g{inde komiıyona müracaatları. (8663) 

18674 

Müteahhit nam ve hesabına 300 
metre tapa çuhaaı alınacak 
Asker! Fabrikalar Satın Alma Komis

yonundan: 
Tahmin edilen bedel1 ( 4500 ı lira olıın 

300 metre çuha askeri fabrikalar umwn 
01UdUrlllğt.1 merkez ıııatııı alma komlıyo
nunca 2.1 941 perşembe gUnU ııaat 14 te a
çık eksiltme Ue ihale edilecektir Şartna

me parasızdır. Muvakkat teminat (837) 
lira 1501 kuruştur. !86641 18675 

7 Nevi sebzP. alınacak 
Askeri Fabrikalar Sa. Al. ı ·o. dan : 

Sebzenin 
cinsi 

Lahna 
Pırasa 

Ispannk 
Semiz otu 
Karnrbııhar 

Kereviz 
Havuç 

Azami 
Kilo 

2300 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 

700 

Beher 
kilosu 

Kr. 
8 
8 

12 
15 
ıs 

15 
10 

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

70 00 

1749 00 

Asker ihtiyacı için muhtelif yerlere 
teslım edilmek şartiyte yukarda yazılı 7 
kalem taze sebze 1940 mali ıene&i mayıı 
gayesine kadar verilmek üzere açık ek • 
siltme suretiyle mübayaa edilecektir. 

Eksiltme 211/ 941 perşembe günil saat 
14 te Askeri Fnbrikalar Umum Müdürlü • 
ğü Merkez Satın Alma Komisyonunda ya
pılacaktır. Şartname parasızdır. Muvakkat 
teminat (131) lira (18) kuruştur. (8689) 

18679 

Hava çekici alınacak 
Asker! Fabrikalnr Umum Müdürlilğlln-

den : 
Yeni veya u lrullanılmıı hava çekicine 

ihtiyaç vardır. Elinde olup ta satmak iı -
tiyenlerin bir istida ile Aslı:eri Fabrilı:a
lar umum müdürlüğüne müracaat etmesi •e 
bu istidayı çekiçlerin ebat ve enafiyle 
markasının ve fiyatının da illvesi rica olu-
nur. (8709) 1'17H 

Muhtelif ebatta 12 kalem çelik 
alınacak 

A&kert Fabrikalar Satın Al. Ko, dan : 
Tahmin edilen bedeli (9640,40) lira o

lan llsteelnde yazılı muhtelif ebatta on iki 
kalem ve ceman 13772 Kı. çelik askert 
fabrikalar umum mildür!Ofli merkez aatın 
alma komisyonunda S/1/941 cuma c\lnll 1&· 

at 14.SO da kapalı zarfla !hal& edilecektir. 
Şartname paruızdır. Muvakkat teminat 
(723) lira (3) kuruştur. Teklif mektupla
rını meıktlr ıi!nde ıaat 15.50 a kadar ko-
misyona ve~lerl. (1746) 18725 

65.000 litre petrol alınacak 
Aekert Fabrikalar Satın Alma Komla • 

yonundan: 
Tahmin edilen bedeli (l49ro) lira olan 

65000 litre petrol aakerl fabrikalar umum 
mUdürlUğU merkez satın alma komlıyo · 
nunca 3. l. 941 cuma rUnU ıaat l :5 ta ka • 
palı zartla ihale edilecektir. Şartname pa
raııızdır. Muvakkat teminat (l121) lira 
(~) kuruştur. Teklif mektuplanııı mezkQr 
gUnde aa&t H • kadar koınlayona verme-
leri. (8741) 18726 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Kösele ve vaketa alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyo

nundan : 
6000 kilo kösele 22.897,20 
4000 kilo \'aketa 15.686,40 

1717,29 
1170,48 

38.583,60 2893,77 
1 - Cins, miktar, tahmin bedeli ile ilk 

teminatı yukarıda yazılı kösele ve vako
tanın 25. L Kinun 940 çarpmba &iinU H• 

at 14 de paurlıkia eksiltme9! yapılacak

tır. 

2 - Şartnamesini görmek ve almak iı

tiyenlerin her gün ve pazarlığa lııtir~k e
deceklerin de belli ~n ve saatte Kasım
paıa'da bulunan komisyona müracaatları. 

(11886/ 8796) 18782 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6961 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
Müeuese Müdürü Nafit Uluğ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

MALiYE VEKALETi 

Tamirat Te tadHlt 
Maliye Velclletinden: 
Yapılacak Iıln mahiyeti: Kada.tro 

Mektebinde yapılacak ttmlrat ve ta
diH\t. 

Keşif bedeli: 1770 lira Sl kuru~ur. 
Muvakkat teminat miktarı: 132 li

ra 79 kuru~tur. 
İhalenin tarihi ve mahalll: 26-ll· 

940 perşembe günü saat 15 te Maliye 
Vekaleti Milli Emlak Müdürlilğilnde. 

Sureti ihale: 2490 sayılı kanunun 
46 ıncı maddesinin B fıkrası hükmü
ne tevfikan pazarlıkla. 
Keşif evrakını bedeli mukabllinde 

almak istiyenlerin: Maliye Veklleti 
Milli Emlak Müdürlüğüne mUracaat-
ları. (8534) 18518 

Hesap mütehassıs muavinleri 
alınacak 

Maliye Vekaletinden : 
1 - Bir ıene müddetle hesap mütehas

sısları refakatinde ıtaj yaptıktan eonra la
tanbul, Ankara, lzmir, Buna, Adana, Mer
sin, Samsun ıibi viUyet merkezlerine ta
yin edilmek Ü7.ere müsabaka ile hesap mü
tehassıs muavini alınacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanı ZS/ 12/ 940 ta
rihinde İstanbul Ddterdarlılındı müte • 
'ekkil imtihan heyeti tarafından yapıla • 
caktır. 

3 - Mütehassıs muavinlerinin aylık 

ücretleri 100 • 120 lira olup imtihanda mu
vaffak olanlara 3656 sayılı kanun hüküm
leri dairesinde ücretleri verilecektir. 

4 - Müsabaka imtihanına girebilmek İ· 
c;in memurin kanununun 5 inci maddesinde 
yazılı ıartlardan maada, hukuk veya iktı· 
sat fakültelerinden veya sıyasal bilgi ler O· 

kulundan ve yahut ticaret mektebinin yük· 
sek kısmından veya bunlara muadil ecnebı 
mekteplerden mezun bulunmak ve fili as· 
kerlik hizmetini bitirml• olmak ,arttır. 

5 - İmtihana girmek istiyenler yukarı
ki •artları haiz olduklarına dair olan vesi· 
katarını ve 4, 5 x 6 ebadında fotografları
nı ve ılmdiye kadar bulundukları vazife -
!erle ayrılış sebeplerini gösterir kendi el 
yazılariyle ya:r.ılmı, tercümei hallerin! rap· 
tetmek suretiyle bir istida ile İstanbul Def. 
terdarhğına 20/ 12 940 gilnü mesai saati -
nin hitamına kadar müracaat etmeleri ica -
beder. 

6 - İmtihan aşağıdaki mevzulardan 
yapılacaktır. · 

l - Hesap: kesri idi ve acıari. faiz, te
nasüp, iskonto taksim mütenasip. 

2 - Hendese: satıh ve hacim mesalııa • 
larr. 

3 - Verıi hakkında umumt maHlmat, 
4 - Ticari usul defteri. (8642) 18640 

2<>/12/1940 
TW Z W 21&ilil 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI : 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

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

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

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

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Blrlnclklnun. 
l Haziran tarihinde çekilecektir. 

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

1 Mart" 

içinde 50 
takdirde 

Tapu tescili merkez tapu sicil muhafızlılına veya aynı 
Ankara Merkez Tapu Sicil Muhafızlı- l'ilnde mahallinde tahkik memuruna mur .. 

tından: caatları ve bu hudut kom~ularının da ma-
Altundai mahalle11inde 439 hesap ve 85-4 hallinde bulunmaları llln olunur. 

kapı ve 506 tahrir verıi No.lu aağı Sümer-
NAFIA VEKALETi bank bekçisi Ali, .olu Erzurumlu İımail, .ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:_ 

Sondaj ameliyesi 
Nafıa Vek~etınden : 
Pazarlıkla yaptırılacak I§: 
1 - Eskişühir'de porsuk çayı üzerinde· 

1'.ı 1nceau barajına alt 11u toplama g61UnUn 
bulunduğl.i mahalde yaptınlacak sondaj 
ameliyesi, keşlt bedeli metre tul vahidi 
fiyat esası üzerinde 4900 liradır. 

2 - Pazarlık 28. 12. 940 tarlh)ne rast
lıyan cumartesi günü ıaat 10 da Ankara
da sulama işleri lıletme merkez binası 

içinde toplanacak au eksiltme artırma ko
misyonu odasında yapılacaktır. 

8 - İateklller bu tıe ait mukavele pro
jeılyle ıartnameleri su itleri relılltlnde 

görüp tetkik edebilirler. 
' - Pazarltfa lttlrO.k etmek lstıyenle· 

rin 785 liralık katı teminnt nrmelerl ve 
pazarlık yapılacağı günden en as Uç gOn 
evel ellerinde bulunan vesikalarla bera
ber bir dilekçe ne Nafıa vekl.leUne müra
caat ederek bu it• mahııuı olmak üzere 
veıslka almaları ve bu vesikayı ibraz et
meleri ıarttır. Bu mUddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar pazarlığa l~tlrAk 
edemezler. (8572) 18:588 

Mahruti çadır alınacak 
Nafıa Veklletinden : 

80/12/ 940 pazartesi l'unu ıaat 16 da An· 
kara'da Nafıa Veklleti binuı içinde mal
zeme müdıirlütil odasında toplanan mal • 
nme ekıiltmo komisyonunda bezi Vekale
te diğer malzemesi dikiciye ait olmak tıze
ro 2450 lira muhammen bedeli! 70 adet 
mahruti çadır imal işinin açık eksiltme u
ıulil ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı be
delsiz olarak malzeme mUdürlliğünden a • 
hnablllr. 

Muvakkat teminat 183 lira 75 kuru3tur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şart

namesinde yazılı vesaik ile blrllkte aynı 

ciln saat 16 da mezkQr komiııyonda hazır 
bulunmaları llzımdır. (8611) 18638 

Zayi - Azize namına yazılı tatbik mU
hllrümll kaybettim. Bu mühUrle hiç bir 
kimseye verilmiş borç senedim yoktur. 
Yeniliini yaptıracağımdan ~kisinin hükmü 
yoktur. 

Ankara Tacettin mahallesi No. 76-78 
evde Azize PEKCAN. 5068 

önil Erzurumlu Rıza ve arlcatı yol ile : • : 

mahdut Eml§.k ve Eytam bankasında oda- - D r. R ifa t 1 nan = 
cı Süleyman tarafından hail arazi üzeri- : : -ne yaptırılan hane arsasının hazine adına _ DOGUM VE KADIN : 
tescili için defterdarlıktan talep edilmek- - HASTALIKLARI = 
teclir. _ 

Tapu kaydı bulunmaması it ibariyl e t ah- : M UTEHASSISI : 
kik için mahalline 26. 12. 940 tarihine mü- - Her ıl.in saat 3 den 15 ya kadar Sa • = 
sadif perşembe günü tahkik memuru gön- - manpazarındaki muayenehanesinde : 
derilecektir. Bu yerde alaka ve ilişiği bu- : hasta kabul eder. 4968 : 

lunanların muayyen ~nden eve! Ankara ':iı111111lllllllllllllllllllllllllllllllr 

11/ftm- Türkiye köylü ve 
. . 
iŞÇi elbiseleri--~ 

Toptan satı§ yeri: İstanbul, Sultanhaınam lrf aniye 
~arşısı. No: 18 - 19 • 

SALAHADDİN KARAKASLI 
20/ 12/ 940 tan 80/ 12/ 940 tarihine kadar fiyat ve çeılt llstesldlr. 

Kurut Kuruı 

Şayak takım 

Şayak takım I--;renköy 
Şayak caket 
Şayak caket Erenköy 
Karen yUn çulakl takım 
Knrell yün çulakl çocuk takım 
Karell yün çulakl caket 
Kareli yün çulakl kllot pantalon 
Karell yUn çulakl dUz panlalon 
Fasone Kayseri takım 
Fasone Kayseri çocuk takımı 
Fasone Kayseri cnket 
Fasone Kayseri kllot pantalon 
Fa.~one Kayseri dllz pantalon 
Trlkotln Kayseri takım 
Trlkotln Kayseri çocuk takımı 
Trikotın Kayııcrl caket 
Trikotln Kayseri kllot pantalon 
Trikotln Kayseri düz pantalon 

lO:iO Fasone (Malatya) caketl 290 
1080 Fasone Malatya kllot pantalon 1411 

560 Fasone Malatya dUz pantalon 160 
680 Krepel 2 ncl takım 112:5 

1000 Krcpsl 2 ncl çocuk takımı 400 
800 
540 
350 
370 
MO 
860 
265 
135 
150 
154.0 
410 
295 
155 
160 

Krepsi 2 nc:I caket 
Krepsi 2 ncl kllot pantalon 
Krepsi 2 net dUz pantaıoıı 
Keten je.spe kareli takım 
Keten ja.spe çocuk takımı 
Keten Jaspe caket 
Keten jaspe k1lol pantalon 
Keten jaspe dUz pantalon 
Keten çulakl takım 
Keten çulaki çocuk takımı 
Keten çulakl caket 
Keten çulakl kllot pantalon 
Keten çulakl düz pnntalon 
1 inci acem sakalı takım 

Krepsi tantazl takım 650 l inci acem çocuk takımı 

290 
1411 
160 
600 
4ro 
310 
170 
186 
1170 
420 
soo 
165 
180 
600 
460 
320 
175 
195 

Krepsi fantazl çoc:uk takımı 47:5 
Fasone (Malatya) takım 5215 
lt~asone (Malatya) çocuk takımı 400 

l inci ncem caket 
1 inci acem kllot pantnıon 
l lncl accm dllz pantalon 

Elbiselere konan malzemeden ceplikler kalın ltaput bezl (Değirmenli 

ve Bakırköy marka) kol, yelek. kemer astarları kalın çlzglll ketendlr. 
Caket ve yelek arka a.<ıtarları kalın siyah renkll boyamadır. 

Fiat ve çeşit listeleri her ayın birinde Cümhuriyet, onunda Son 
Posta, yirmisinde (Ankara) Ulus gazeteleriyle muntazaman 
neşrolunur. 8354 

Takip ediniz. ••••l'i:i••••••r 

YENİ Sinem~a HALK Sinemasmda SUS Sinemasmda SOMER Sinemasında 
BugUn bu gece 

BugUn Bu Gece 
Senenin bUyUk TUrk fllml Bugün bu &'ece 

2 film birden 

BugUn Bu Gece 

Seven kadın 
Oynıyanlar: 

Sinema dUnyasının parlak yıl
dızı, en &'Üzel kadını HA.hl 

HltDDELA:'>fARR ve RO· 
BERT TAYLOR 

Seanslar: 14,80 - 16,SO 18,SO 
sece .21 de 

AKASYA PALAS 
Oynıyanlar 

HAZIM • VASFİ RİZA -
CAHİDE 

Seaıuılar: 

14,SO • 16,30 - 18,30 &'ece 21 de 
Saat 12,15 te ucuz matine 

M.ANUELLA 

1 - Kanii pusu 
aaıı Rolde : Kermit Maynard 

2- Fedai kaptan 
Baş Rolde : Tom Keene 

Artist ve Modelleri 
Oynıyanlar: 

JACK BENNY • GAİL 
PATRİCK İDA LUPİNO 

Seanslar: 
12.115 - 14,30 - 16,30 - 18,30. 

gece 21 de 

S ANDARD RADYOLARININ 941 MODELİ GELDİ Tevfik Balıkçıoğlu ve mahdumları 

Posta cad. No. 31 Tel. 1504 Ankara 

• 


