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~ Edirne'deki sel felôketinden resimler l 

yurdun her yerinde 

heyQcanla anddı 
Bu akşam Ankara Halkevinde 
güzel bir tören tertip edildi 
Doğumunun yüzüncü yıldönümü müna

sebetiyle büyük vatan ıairl Namık Ke • 
mal'in aziz hatırası, dün yurdun her tara
fında heyecanla anılmııtır. Bfitün halk<.v-

Dün ıece radyoda Namık Kemal'den 1iir
l9r in1&t eden büyük ıairiıı torunu 

Numan Menemenclufla 

Gönüllü 
müteahhit 
Amerika 

Hüseyin SAMI 
Urfa Mebusu 

Blrteılk Devletler, Johnıon kanununun 
kenarından ııyrılıp ıeçerek lıtikbale doğ
ru metin, azimli adrmlarla yürUmiye ba"" 
}adılar. Bir defa daha anlaşıldı ki, millet
lerarası mllnaaebetlerin temelini milletle-
rln hayatı ve yüksek menfaatleri teşkil e
der. Amerika artık kanaat ıetirdi ki, Bü
yük Britanya hezimete uğrayıp yıkılırsa, 

kendisi de erğeç çökecektir. İngiltere'ye, 
ciriıtiii mücadelede elden ıelen lzamt 
nrdımı eıirıemene kendini de en iyi, en 
müenir bir tarzda müdafaa etmiı olaca -
iını kavradı. 

Milli istikbalinin, manevi ıranitten 

muhteıem bir kaya manzaraımı arzeden 
Büyük Britanya'nın istikbali ile birleımiı 
oldufunu sördü. On bet aydanberi, ame -
rikan milletinin dimağında, ıuur ve vicda
nının derinliklerinde cereyan eden deruni 
mücadele nlhayet katt ve sarih bir karara 
vardı .. Cümhurreiıi Rooıevelt ve istinat 
ettiği büyük ve medeni millet takdir etti 
ki, sarih ve metin bir dış ıiyasete dayan
mıyanlann vaziyeti, Amerika gibi en ıeniı 
imkanlara da sahip olsa, ııene dümensiz bir 
ıeminin dalgalar arasındaki bocalamasına 
benzer._ 1nıiltere'ye yardım için hazırla
nan ıon plin, Birleşik Devletlerin dıı ıi -
yasetlerini kati bir tarzda tesbit ettikte -
rinin münakasa ıotürmez bir delilidir. 

Büyük Britanya'nın ölüm-dirim mücade
lesini likayı bir seyirci tavriyle temaıa 
etmeyi, onun mağlO.biyetlerine, hatta hezi
metine bicine kalmayı ve bu suretle ken
di sırasını gaflet içinde beklemeyi duşüne-
bilecek tek bir amerikalı artık kalmamı"" 
tır denilebilir .. Avrupa kıtasının boynuna 
asılmıı olan muazzam esaret levhasındaki 
feci alın yazısının harfleri Okyanoıı'un öte 
tarafından ibretle ıeçilip okunabilecek ka
dar büyüktü. 

Onbeş aylık tecrübelerin mahsulü olan 
Anılosaxon tesanüdünün yeni, yeni safha
ları iki buyilk milleti ayıran Atlantiği &it
tikçe daraltmıı ve buıün bir hamlede atı
labilecek ıiyasi bir ıöl haline ıetirmlıtir. 

Birleşik Devletlerin lktısadi menfaat
leri de ıiyast ve hayati menfaatleri ile de 
muvazi yüriımektedi r. Pamuk, petrol, buğ
day, bakır, demir. ilih-. yüksek fiyatla, 
değer bedeliyle satılamazsa Amerika'nın 

lktısadi biınyesi derhal sarsılmıya başlar. 

Her ne kadar amerikan sanayii , her şube
ıinde mlihım nisbette "ihracatçı" addedi
lemezse de payidar olabilmek için ıene 

dünya ticaretine, dünya pazarlarına muh
taçtır. Dahili alıcıları olan müıtahı!Uerin 
mahsullerini dünya marıelerinde kirlı fi-

(Soaıı f üDCiJ saylad•) 

terin.de ve halk odalarında bu münasebet
le toplantılar yapılmıı, hatipler büyük ada
mın hayatını anlatmıı ılirlerini okumuı -

(Sonu 4 ilncü sav/ada) 
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DUn ıece radyoda Namık Kemal'in 
hayatını anlatan Maarif V. Müsteşarı 

l Ja.an Sunıru 

Dün ıece radyoda ıairin tiyatro eserleri
ne dair ıüzel bir konuşma yapan 

Bedrettin Tuncel 
- Saip tarafından -

ALMANYA 
ÜZERİNE 
AKINLAR 

Petrol tasfiyehaneleri, elektrik 
santralleri, demiryollan ve 
eua depolafl bombalandı 

Londra, 21 a.a. - Hava Nezaretinin 
İstihbarat Servisi, dün gece ingiliz 
hava kuvetleri tarafından Ruhr hav· 
zası üzerine yapılmış olan akınların, 
havanın muhalefetine rağmen muvaf
fakiyetle icra edilmiş olduğunu bildir
mektedir. 

Harekata iştirak eden bir pilot şun
ları söylemiştir : 

- Gelsenkirchen'de bir suni petrol 
fabrikası üzerine bombalar attık. Her 
tarafta infilaklar müşahede ettik. Ve 
en az iki büyük yangın çıkardık Ko -
lonya'ya yakın bir mevkide bir elek -
trik santralı üzerinde yüksek infilak
lı bombaların patladığını gördük. Ay
nı mevkiin yakınında bir deıniryolu 

iltisak noktası da bombardıman edil • 
miştir. Bronn'da depolar ve eşya istas
yonları üzerine alçaktan hücumlar 
yapılmıştır. München - Gladbaik is • 
taayonundaki eşya depoları da bom • 
bardıman edilmiıtlr. 

İngiltere Büyük El~isini 
kabul buyurdular 

ANKARA, 21 a.a. - Re
isicümhur ismet İnönü dün 
öğleden sonra saat (16) da 
Çankaya' daki kötklerinde 
İngiltere Büyük Elçisi Sir H. 
Knatchbull - Hugeasen'i ka. 
bul buyurmutlardır. . . . 

Mülakatta Hariciye Veki- : 
li Şükrü Saraçoğlu da hazır : 
bulunmuttur. 

. . . 
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SUR İYEDE 

Fransız hava naıırt 
tef tiıler yapıyor 

Rayak'ta 120 tayyare 
ve benzin stoklar1 var 
Kudüs, 21 a.a. - Müstakil fransız 

ajansının Kudüs muhabiri, fransız ha
va nazırı B. Bergeret'nin Rayak mey
danını teftiş etmek üzere hususi bir 
vazife ile Suriyeye geldiğini bildir -
mektedir. Rayak meydanında 120 tay
yare, bir çok memur, yedek parça 
stokları ve benzin depoları mevcut -
tur. Bunlar sıkı bir muhafaza altında 
bulundurulmaktadır. 

Tayyare meydanının teftişinden 
sonra B. Bergeret Şama ve Halebe gi
decektir. 

Arnavutluk'ta 

İtalyanlar hala 
• • 
rıcat 

etme ki e berdevam 
Atina, 21 a.a. - Tasa ajansı bildiri

yor: Gazeteler, italyanların Palermo 
k'lyundan çekilerek Chimarraya doğ
ru ricat ettiklerini yazmaktadır. 

Diğer taraftan ricatleri esnasında 

Tepedelene yaklaşmış bulunmaktadır
lar. Klisura yunan topçusunun ateşi 

(Sonu 4 üncü sayfada) 
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Edirne muhabirimiz Edirne'de
ki ael felaketine dair gazete
mize reaimler göndermiştir . 
Yukardaki lotoğrcılta Edirne 
Jandarma kumandanının ne-
zareti altında Boana ki'ye er
zak aevkedilmeaini ve uzakta 
sular altında bulunan Bosna
köyü görüyorsunuz. Yanın -
daki resim, Edirne'ye ve civar 
köylere nakledilmek Üzere o
lan Boana köylüleri çay içer
ken göstermektedir. 

.......................................... 

BARDtı\l 
muhasara 
ALTINDA 

BİR İTALYAN GENERALİ 

1 O uncu ordunun bir 

kısmiyle beraber 

mahsur vaziyettedir 
Kahire, 21 a.a. - Royter ajansının batı 

çölünde ingiliz karargilıı nezdindeki hu -
(Sonu 4. üncü sayfada) 

PETAİN 
Fransız topraklarından 

alman askerinin 
• 

ge~mesıne 

müsaade edecek mi ! 
Londra; 21. a.a. - Fransız hududundan 

celen haberlere göre, fransız kabinesinin 
sık srk toplanması, alman - franaız müna
sebetlerinde yeni bir safhanın açılmııı ol
masına del5.let etmektedir. Bu safha, B. 
Laval'in çıkarılması ve alman büyük elçisi 
Abetz'in Vichy'yi ziyaretiyle baJlımııtır. 

Mareşal Petain ile B. Flandinin Alman
ya ile daha sıkı iktisadi milnasebetler te
sisine mütemayil oldukları, fakat mütareke 
şartlarını tecavüz edecek berhanri bir al
man talebinin Veyıand'ın Afrika'da bulun
masını elinde bir koz olarak tutan mare:ıal 
Petain'in muhalefetiyle karıılaşacağı an • 
!aşılmaktadır. 

Mareşal Petaln'in, B. Abetz'i tatmin et
mek için bazı şeyleri kabul ettiği de söy
lenmektedir. Bunlar arasında B. Lava! ile 
tevkif edilmiı olan kont Brinon'un tahliye 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

AMERİKA'DA 

~ Yapılan tayyarelerin 
lOda 9u 

• 

lngillere'ye verilecek 
Amerika'ya 12 bin tayyare 

2500 tank bir(ok 
f op sipariıi verildi 

RUZVELT 
Büyük Elçisi vasıtasiyle 

Mareıal Pelain' e 
hususi bir 

mesaj gönderdi 
Vaııington; 21. a.a. - B. Ruzvelt, dh 

akşam gazetecilerle yaptığı toplantıda, Vi
chy büyük el~iliğine tayin edilmiı olan ..., 
mira! Leahy'rıtn, mareııal Petain'e kendiıl
nin hususi bir mesajını gotürmekte oldu
iunu bildirmiştir. B. Ruzvelt, marepla 
yazdığı bu husust mektupta, amlrahn ken
disinin çok eski dostlarından biriıi olduğu
nu ve mareşal nezdinde de hüsnükabul rö• 
receğinden emin bulunduğunu bildirmek .ı 

tedir. 
B. Ruzvelt, diğer bir suale cevaben Lon

dra biıytlk elçiliği vazifesinde B. Kennedy
yi iıtihlif için henüz hiç kimseye bir tek.ı 
lifte bulunmamıı olduğunu soylemiıtir. 

B. Ruzvelt'ten, hilen amerıkan suların
da bulunan 30 Danimarka ıemisinin ln .ı 

giltere hesabına Amerika Birleıik devlet· 
leri hükümeti tarafından alınacağı haberi 
hakkında da bir sual ıorulmuştur. B. Ru:r
velt, bu suale cevaben, böyle bir plindaıı 
haberdar olmadıgını bildirmistir. 

B. Ruzvelt, ayrıca, bazı kimselerin hilen 
1zııiltere'ye harp malzemesi " kiralamak 
ve ödünç vermek ,, hakkındaki yeni pil • 
nının Johnson kanununun ilgasını icabet
tirdiği mütaliasında israr eylediklerini ha
ber aldığını bildirmiıı ve bu pllnı müesıir 
bir hile sokmak için konırenin karan ll
zımreleceği fakat Johnson kanununun ilca· 
sının icabetmiyeceğini zanneylediği hak .. 
kında bundan evelki gazeteciler toplantı• 
sındaki beyanatını bir kere daha tekrar .. 
lamıııtır. 

Münakalôt Vekilimiz 

Trakya'ya gitti 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Milna • 

kalit Vekili B. Cevdet Kerim İnce -
dayı bugün de şehrimizde tetkiklerde 
bulunduktan sonra akşam treniyle 
Trakyaya hareket etti. 

DÜn sabah erken uyananlar Ankara'yı baıtanbaıa beyaz bulmutlardn'. 
Bu, bu sene Ankara'ya yağan ilk kar değildir. Fakat hiç olmazaa, öğ
leye kadar dayannut ve erimemiıtir. Yukardaki reaim kar yaiarken 
Atatiiıık Bulvarmda almauatır. 

Nevyork; 21. La. - B. Rur;velt'in Ame
rikan harp istlhııllinden yüzde elliıinin ln
riltere'ye verilmesi hakkında tesbit ettiği 
nisbet, 1ngiltere'ye yardımın tesrii arzusu 
ile terkedilmiştir. Teşrinisanı ayında A • 

merika Birleşik devletlerinde inıa olunan 
on tayyareden dokuzu, İngiltere'ye hare • 
ket etmiı ve yalnız bir unesi Amerikan 
orduıuna verilmiıtlr. Selihiyettar Vaıing
+n., mahfilleri, bu keyfiyeti budn ifp et-

(Soau 1. IJaclJ saylad•) 

Sobranya mi 1 li müdafaa 

kanununu tasdik etti 
Sof ya; 21. a.a. - Sobranya meclisi, milU 

müdafaaya mlitedalr kanunu tasdik etmlt
tir. 
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Namık Kemal'in Halkevi ve Okul 

bilinmiyen bir 
Milli günlerimizde bu iki adı da

• ima yanyana duyuyoruz: birinde 
eserı büyükler ötekinde küçükler topla

nıyor. Günün hi.di.seaini konuıuyor, 
toplantı mevzuu Üzerinde fikir ve 
heyecanlarını paylatıyorlar. 

BUytlk vatanperver ve mUceddit Namık 
Ke: ıtal'in yüzüncü doğum yıldönümü mü
nasebetiyle onun ılmdiye ka.dar blUıımiyen 
bir eeerlnden ba.baetmek tattyorum. Uç 
~ yıl eveı, İzmlr'de bulunduğum •trad.4. 
Namık Kemal'e kartı duyduğumuz hay
ran.lığı bilen bölge sanat okulu öğretmen
lerinden Refik Günsay, Arkad8§tm Eaat 
Çınar·ıa bana. bUyUk vatanperverin bir 
çuval dolusu evrakının kendisiode buJun
duguodan balıaettl ve bunlardan JaU!ade 
edebllmemtz:.e izin vermek lQtufkA.rlığını 
gösterdi. BUyllk bir aevlnç ve heyecanla 
bu vesikaları gözden geçirdik. Bizi bu ha
zineye mahrem etmeslnden dolayı Relik 
Gunsay•a karoı, daima derin bir ıUk.ran 
borcu tqımaktayım.. Refik GUnsay, Mi
dllll'l'de Namık Kemal'ln tahrirat kAUbl 

Necmettin Halil ONAN 
••sen o zamanlarda bu lk1 zatı (1 ), bat

tA yukarıda evaatından bahsettiğim talr
lere bile terclha.n, muktedAyı ırtan adde 
derdlm. Hangi senede olduğu hatırımda 
değildir, takat zannıma göre 78 aenel 
h.lcrtyealnde olaca.le:, blr ramazan günü kJ
tap aramak içln Sultaobayazlt camJI av
lusundaki ıergilere ıtrdlm. El1me Wlk 
yazı litograt buma Ue bir kA.fıt parçuı 
tutUJturdular; yirmi de para istediler. 
Parayı verdim, kAktdı aJdım. UatUnde 
'"llA.lıt., unvanını gördüm; Dervlo Yunus 
tlAhial zannetUm, bununla beraber oku
ma#& b&§ladım. O llAhl ne idi bilir mtato, 
ne idi T Beni yazdıflm yazının olmdikl de
receatne isal etmete, mllleUn lisanını 

e:tmdJkt haline getlrmeğe sebebi mUstakU 
olan • llA!ıl • bir l!Ahl idi. Sade fikre ne 

Namık Kemal'in doğumunun yü
züncü yıldönümü münasebetiyle bu 
iki mües.sese gene yanyana çalııtı. 
Böyle günlerde memleketten gelen 
havadia telgraflarında fU cümle he· 
men daima mütterek gibidir. 
" ••• münasebetiyle bugün Halkevi· 
mizde ve okullarımızda toplantılar 
yapılmıthr." 

Halkevi'nin türk cemiyeti iç.inde
ki mevkiini, bu kıaa cümlelerden 
daha veciz bir tekilde ifade etmek 
güçtür. 

Halkevi ve okul gayede de mÜ§· 
terektirler: ikisi de vatandaıın kül
tür ve aanat ufuklarını geniıletip 
zenginleıtirmek davasındadır. 

Bu kadar değil; bu sanat ve kül· 
tür terbiy.,..inin Halkevine ve okula 
has bir de havası vardır. Bir hava 

Hık.tııll. azamet l.leminin p3.dişehi ki, onun dıtına çıkıldığı zaman san· 

olan ve tahrirat mUdUrü olarak onu Ro. kadar da yakıııyor. Mebadlsl fUdur: 
doı ve Sakız.'da da takJp elmltı ve muhab
beUnl kazanmıı bulunan Baba Beyin ot -
ludur. Namık Kemal, Sakız'da vefatından 
az zaman önce karıslyle oğlunu İstanbul'& 
ırllndermlı olduğu için, kalan bUtUn evra
kının Baha Bey tarafından toplanıp mu
hafaza edJldifl anlaşılıyor. Bahsettiğim 

evrak araamda Namık Kemal'in birçok 
buausl ve reıml muhaberatında.n. ıllrlert

nin mllaveddeleriyle aureUertnden maada 
baelanıp bltlr!lemeınlı bir TA!lınl Edebi -
yat kJ tabı da vardır. Bu yazımda asıl bab· 
ıetmek lsted1f1m eaer budur. SOX 12 san
timetre boyunda uzun kAgıtlara yazılmıı 
olan ve 74 eayta tutan bu esrln adı yok· 
tur. Yukarıda, bunu '"TA.ilmi Edebiyat" 
d1ye k.aydedle;lm Recatzade Ekrem'ln bu 
tstmdeki eserinin lntlıarından ıonra ve 
onu tashih ve tenkit yolu ile ya.zılmıya 

başlanmıı olmasından dolayıdır. El yazısı 
Namık Kemal'e alt değildir; bunu nokta
lama ioareUerlni blç kullanmıyan tılekçe 
bir yazı sahibin• ıllyleylp yazdırdığı anıa
ıılmaktadır. Bazı keltmelerln çlziltp de· 
ttıttrUmeslnden, mlıal olarak ztkredllen 
beytUerden bir kısmının ya tamamen çı • 
karılmasından veya yerlerine ba,okaları -
nın konulmasından, bazı cümlelerin orta -
ıına ve sonuna, kenarına çıkma 1Urellyle 
yapılan ekleme ve deg1.e;tlrmelerden de bu
nun orıjlnal nüsha olup, 1Uret olmadığına 
bükmedllebllmektedlr. 

Bahis aerlevhalarında bir ln.Blcam bu
lumnamaa1ndan, bazı kellmelerln yanlıı 

ı::aptedHmJı olmasından da anlqıldıfl U • 
ı::ere bu aaytaları Kemal yazdırdıktan ıon
ra gözden geçlrememtıttr. 

ş ve H harflerinin delAlet etliği veçhl
te hoca ne ıaklrt araaında sual-cevap tar
zında yllZlle.n eserin birinci taslı "Zihin 
nedir!,. sualiyle başlayıp bu suale "zlhtn, 
Ekrem'tn tarifine ta.mamtyle muva.tık de
ğildir. Fakat Eµcrem'tn tarlf't kudemaya 
göre en güzel tariflerden biridir. İnsan, 
zihin demektir veya t.İblrl Aharla insani
yet kuvvet a.luledlr. Ne tekle konulursa 
konulsun hayvandan mUreccB.h olan eb • 
nay_I clnalmJzl, müreccah oldutunu göster
mek için mU.Stalddl lsUkmlldlr demekten 
başka bir çaremiz yoktur. 

İktidarımızın latlkmAJ ksblllyetlnden 
ibaret olduğuna Avrupa'nın hali bllbedahe 
delA.let eder.,, cevabı verildikten ıonra: 
'"Esallp ne demektir T .. sualine cevaben de 
UslQbun mahiyet ve evsafı a.nlatılmakta -
dır. 11 ııayfa tutan bu U.Sl!lp bahsinden 
•oııra "İkincl den,. unvanı altında ve on 
Jktnct sayfadan altmıııncı ıaytanın ortası
na kadar 0 fikirde aad.ellk., bahll; 60 ıncı 
sayfanın ortasından 64. Uncu sayfanın or
tasına kadar "İkinci,. serlevhası altında 

"'S."ldedtlAnelik,,; buradan 72 lncl sayfanın 
sonuna kadar "lnceltk11 bahisleri devam 
etmektedir. 73 üncU aaytaya "tasvir bahsi,. 
diye b!lflanmı~ ve bu bahiıten ancak iki 
sayfa yazılabllmlıtlr. 

LAmekindır olamaz devletiniı tıbtgebi at, kuru ses ve renkten, kelime ve 

Nesreo yazdıfl ıeylerl gördüğüm, bat
ta. beğen.medlğtm Şlnasl'nln UAhl bir keltm 
olduğunu o 1t1rinde anladım. Fakat fikri
mi tamam1yle edebiyat arkadaşlarıma an
latamadım. Gittim, kendini buldum, saze
tealne mutn oldum. 

Merhum Şinasi, Tasviri Efkln ile ede
biyatı aahihayı Oamanh Uaanında tesiı 

etU; ben de güya muini ld1m.,, 

cümle yığınından ibaret kalır. ilim. 
bulutlar arasındaki nazariyeler 
mecmuaama döner. Bu hava mem
lelı:etin havasıdır. Sanatımız ve il
mimiz ancak bu hava içinde ya
l'Atıldığı zaman bize has güzelli
ğini alıyor. 

l•!e Halkevi ve okul bu havanın 
yeridir. Olgun ve her bakımdan bu 
mrmlekete li.vık vatanda§ okuldan 

Bazı kısımlarının Kemal'lo otob1yog - yeti~ir ve Halkevinde olgunlaşır. 
ra!lsl telA.kkl edllebllmeet, ve edblyat Halkevi ve okul gayede müş.terek 
hakkındaki görllf ve telıUckllerini tesblt ve kardeştir. 
edebllmeaı bakımından da kıymetli olan Kemal Zeki GENÇOSM AN 
bu eseri, diğer baaılmamıı vesikalarla bir
Ukte yakında neg:retmek ntyettndeytz. 

(1) Leslt.olçal1 Galip ve Hersekli Arif 
Hikmet. 

Türk kara aularrnda batmJl 
gemilerin enkazları 

Husuı! kanunlarına göre gümrük 
resminden muaf olar.ak türk bayrağı 
altına girdikten sonra Türkiye kara 
ıularında batmış olan gemilerden çı -
karılarak muafiyeti haiz olmıyan yer
lerde kullanılmak üzere memlekete so
kulmak istenilen enkazların gümrük 
resmine tabi tutulması kararlaşmış • 
tır. 

Vali muavinleri arasrnda 
yapılan değişiklikler 

Uzun yıllardanberi Dahiliye Veka· 
teti memurtar, aicil ve muamcll.t u -

mum müdür muavinliğini liyakatle 
yapmış olan kıymetli idarecilerimiz • 
den B. Cavit Kınay Malatya vali mu
avinliğine tayin edilmiştir. Malatya 
vali muavini BB. Ekrem Yalçınkaya 

fzmir vali muavinliğine, mülkiye mil
fettişi Raşit Demirtaş da İstanbul va· 
li muavinliğine tayin edilmişlerdir. 

Halka tevzi 
el tezgah ve 

olunacak 
(ıkrıkları 

El sanayiinin teşvik ve inkişafı 
icin alınacak tedbirler etrafında İk
tısat VekSleti hazırlıklarına devam 
etmektedir. Halka tevzi edilmek üze
re yaptırılmış bulunan 3000 tezg§hın 
tevzi listeleri hazırlanmaktadır. Ve
kalet, gene halka dağıtılmak üzere 
3000 iplik çıkrığı yaptıracaktır. 

Canlı hayvan ihracat(ılar 

birliğinin faaliyel sahası 
Garp vilayetleri canlı hayvan ihra

catçılar birliğinin faaliyet sahasına 
dahil bulunan Çanakkale, Edirne, 
Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul vi
ı•yetleri görülen lüzum üzerine bu 
birliğin faaliyet saha.sından çıkarıl
mış ve Burdur, İsparta, Denizli, Af
yon, Manisa vilayetleri bu birliğin 
faaliyet sahası içerisine alınmıştır. 

Gözlükçülük 
yapacaklar 

kayıtlar • • 
ıçın 
Şimdiye kadar yurdumuz dahilinde röz

lükçülük yapmak, yani numaralı (mih -
rakh) gözlük camı satmak ve bunun için 
bir ticarethane açmak ve gözlükçü unva
nını kullanmak kanuni hiç bir kayıt ve 
prta tibi değildJ. 

Göz gibi nazik bir uruv önüne gelişi 
güzel takılan gözlüklerin; bu uz -
vun fizyolojik vazifei'i üzerine olan mu -
zır te1oirlerindcn başka diğer bir takmı ra
hatsızlıklara ve gör bozukluklarına da se
beblyet vere'bilec::ei:lni nazarı itibara alan 
Srhat ve İç!imal Muavenet Vekileti fÖZ.

lükçülüğün hanıi ıckil ve şartlar dahilin
de yapılabileceğini tanzim eden bir ka -
nun liyihası hazırlamıştır. 

Bu liyihaya ıöre &()zlükçiilük yapacak 
olan kimıelerin: 

ı. Türk olmaları, 
~. Yirmi beş ya1ıru ikmal etmlı olmala

rı. 

3. En atalı orta tahsilini bitlrmiı ol • 
maları. 

4. Stbat ve İçtima! Muavenet Veklle ~ 
ti tarafmdan verilecek olan &(izlük:çülük 
yapabileceklerine dair bir nıhsatnameyi 

haiz bulunmaları lizımdır. 
Llyiba Meclis heyeti umumiycıinin ya

rınki toplantısında müzakere edilecektir. 

lsveçle yapılaçak ticaret 
anlaşması müzakereleri 
İsveç hükümetiyle hükümetimiz 

arasında yapılacak olan ticaret ve 
klering anlaşması müzakerelerine ya,. 
kında başlanacaktır. Meri İsveç tica
ret ve klering anlaşması 29 subat 941 
tarihinden itibaren meriyetten kal· 
kacaktır. 

Çağrı 

X Arzuhal Encümeni 23/12/1940 pa
zartesi günü Umumi Heyet içtimaın
dan sonra toplanacaktır. 

2 Sonkanuna 
tehir edildi 

Şehrimizde toplanacağını evelce 
yazmış bulunduğumuz pamuk kon
gresi parti kongreleriyle aynı zama· 
na tesadüf ettirilmemek için 2 Son • 
kanuna tehir edilmiştir. Kongreye 
Adana Çiftçiler Birliğinden altı, 
Mersin Çiftçiler Birliğinden iki, Ma
nisa ve İzmir'dcn birer çiftçi mü
messili ile İktısat, Ticaret ve Nafına 
Vekaleti mümessilleri Çukurova me
busları ile ziraatçi mebuslar, Ziraat 
Vekaletinin pamukçuluk mütehassıs
ları, Seyhan, Nazilli, Malaıtya, Sakar
ya pamuk deneme ıslah ve üretme 
çiftHklcri müdür ve mütehassısları 
iştirak edecektir. Ziraat Vekiileti, İk
tısat Vekaleti konferans salonunda 
toplanacak olan kongre hazırlıkları
na devam etmektedir. Kongre, ha -
lihazır vaziyet karşısında türk pa • 
muk istihsalini arttırmak için alına
cak tedbirleri, müesseselerde .alınan 
tecrübeler neticesi üzerine bölge iti
bariyle pamuk çeşitlerinin te9bitini, 
pamuk fiyatları hakkındaki çiftçi di
lekleriyle diğer dilekleri, Amerika'· 
dan getirtilmekte olan 300 adet pa · 
muk ekme makinesinin tcvziini tet .. 
kik ve müzakere edecektir. 

İsta1istik U. Müdürlüğünde 

Tarla mahsulleri 
isf afisfiği yapıldı 

İstatistik Umum Müdürlüğü yur
dumuzda ilk defa olarak bir tarla 
mahsulleri istatistiği yapmıştır. U
mum müdürlük, şimdiye kadar tarım 
istatistiklerini neşrediyor ve bu ista

tistikler zirai faaliyetin bütün nevi
lerine ait malO.matı bir arada ihtiva 
ediyordu. Fakat tarla mahsulleri bak 
kında ötedenbcri sadece vilıiyet ye· 
kO.nları halinde neşredilen zeriyat ve 
istihsalat rakamları görülen ihtiyaç 
Üzerine geçen sene kazalar itibariyle 
neşredilmişti. Umum Müdürlük bu 
şekilde yapılan istatistiğin çok bü • 
yük olduğunu göz önüne alarak bu 
seneden itibaren her sene tarla mah
sulleri için ayrı bir cilt halinde ista
tı:ıtnr 'lleşı'!tmeğl ıca:r ı r. 

Yeni istatistik 1925 senesinden 
1939 senesine kadar 15 senelik tarla 
ınahsulerinin ekiliş ve istihsal mik • 
t.arlarını mıntakalar, vilayetler ve ka
zalar itibariyle ayrı ayrı göstermek
tedir. 1925 aeneııinde yurdumuzda 
3.129.640 hektar yere buğday ekilmiş 
ve 1.075.287 ton buğday isti.h4al edil
miştir. 1939 senesinde ise 3.973.133 
hektar yere buğday ekıilmıiş ve 
4.204.170 ton buğday alınmıştır. Bu 
iki senelik buğday ekiliş ve istihsal 
mukayel>Csi istihsalin ekilişe nispetle 
yarıdan çok fazla arttığını göster
mektedir. 1925 senesinde 862.988 hek
tar yerden 1.251.541 ton arpa, 1939 
senesinde 1.998.801 hektar yerden 
2.294.663 ton arpa, 1925 senesinde 
139.146 hektar yerden 116.076 ton 
çavdar, 1939 senesin.de 424.990 hektar 
yerden 409.410 ton çavdar, 1925 sene
sinde 106.415 hektar yerden 165.336 
ton yulaf, 1939 senesinde 288.174 hek· 
tar yerden 283.907 ton yulaf, 1925 ae· 
nesinde 21.197 hektar yerden 29.857 
t.on pirinç, 1939 sene<ıinde 21.587 hek
tar yerden 49304 ton pirinç, 1925 se
nesinde 173.951 hektar yerden 76.011 
ton pamuk, 1939 senesinde 230.378 
hektar yerden 65.751 ton pamuk, 1925 
senesinde 3. 700 h&ktar yerden 6.484 
ton pan.:ar, 1939 ecnesinde ise 35.358 
hektar yerden 612.960 ton pancar is
tihsal edilmiştir. Bütün bu rakamlar 
yurdumuz<la tarla mahsulleri iatihsa· 
linin her gün bir miktar daha arttı • 
ğını göstermektedir. 

22/12/1940 

Yardım sevenler cemiyetinde 1 Adana şehrini 
Askere ki d k I k aya an ıran 

1 ş 1 kanlı bir vaka 
hediye 

Sabıkalı Tevfik bir 

Cemiyetin ıimdiye kadar polisimizi yaraladı 

temin ettiği eşyalar Adana, 20 (Huıusi) - Hat.ay'da 
amcasını öldüren ve Hatay'ın anava-

Sevgi~i topraklarımızın sadık bek- tana ilhakı zamanında aftan istifade 
çileri kahraman askerlerimize kışlık eden, ondan evel de İstanbul hapisa
hediyeler imkanını kolaylaştıran Yar- nesinden veznedarın katiliyle kaçan 
dımsevenler Cemiyeti dikmekte oldu- Tevfik bugün sabaha karşı Adana'yı 
ğu pamuklu mintanların beherini 140 
kuruştan satmaktadır. 

Bunun sebcıbi: en iyi cins amerikan 
bezi ve en iyi kalite pamuk kullan· 
ması ve aynı zamanda yard m içinde 
yardım yapılm3Sıdır. Bir ay zarfın
da asker ailelerine ve yoksul kadın
lara 2900 lira i~çi ücreti verilmittir. 

C"1niyet bu kudsi işte azami hassa
siyet ve gayret göstererek neticede 
mühim miktarda pamuklu mintan, 
yün çorap ve başlık gfüi hediyeLeri
ni, atölyeye gelerek veva evlerinde 
çalı§3raJc bu işe fili yarrbml.;mnı ko
yan hamiyetli ve yurtstver kadınla
rımız ve cemiyet ""·;n1n · ...ı rduya tes
lim edecektir. 

Bugüne kadar y:ırd :m;evenler ce
miyeti atölyesinde 15522 pamuJclu 
mintan innl edilmiş ve edilmektedir. 
Bunun 7322 adedi Kızılay eliyle doğ
rudan doğruya ordu teçhizat anbarı
na teslim edilmiş, 2000 adedi hediye 
vermek istiyen vatandaşlara satılmış, 
1100 adedi Kızılay umumi merkezi 
namına dikilmiştir. 5000 adedi cemi
yetin deposuna sevkedilmek üzere 
hazır bulunmaktadır. Bundan başka 
1730 muhtelif ylhı eşya da ayrıca he
diye edilmiştir. 

Depoda gene sevke ılmade 4601 çift 
yün çorap 38 fanila, 178 eldiven hazır 
bulunmaktadır. 

Muhtelif mekteplerdeki talebemiz 
ördükleri yün başlıkları peyderpey 
teslim etmektedkler. 

Yardımscvcnler Cemiyetinin mer
kez ve şubeleri de faaliyet göster • 
mektedir. Mesela Kütahya ınerkerin
den 1000 pamuklu mintan, Gaziantep 
merkezinden 115 pamuklu mintan, 
Mihalıççık şubesinden 212 yün çorap, 
60 çift eldiven, 9 fanil.a 21 yün kazak 
hedi~ edilmiştir. 

Memleketten hediyeler 
Askerlerimize kıslrk hediyesi olarak ya

ımma:ı:tl olan te ımımut 

telgraflar Çorum merkez kaı.aıı ve köyle
ri halkının burüne kadar Kı.zılaya verdik
leri yllnlU ve pamuklu eıya mikdannın 

~.700 e vardıiını bildirmektedir. Kayıeri 
halkı dün de yeniden 441 parça muhtelif 
eşya vermişlerdir. Kırklareli halkı ilk par· 
tide Kızdaya 340 parça yünlü ve pamuklu 
iç giyeceği ile 1073 yün çorap ve 610 yün 
eldiven tevdi eylemiılerdir. 

Büyük Menderes 

taştı araziyi 

sular istilô etti 
Söke, 21 a.a. - Günlerdenberi de 

vam etmekte olan tiddetli yağmur 
!ardan Büyük Menderes taşmış ve 
ovamızın mezru ve gayri mezru kıs
mını su altında bırakmı§tır. Bir çok 
koyun ve hayvanat mahour kalmıştır. 
Karina ve Bölme dalyanlarında çok 
zarar vardır. Mahaur bulunan hayva,. 
nat kayıklarla taşınmaktadır. Köyler
le münakalat kesilmittir. 

Dr. General Refik Münür'ün 
cenaze&İ 

ayaklandıran bir hlldise çıkarmıştır. 

Tevfik baştan kafayı dışarda tütsü
ledikten aonra bara gitmiş orada da 
bir hayli içmiştir. Hesabın verilme 
zamanına gelince Tevfik hesabın faz. 
lalığını ileriye sürerek kavga çıkar

mıştır. Bar idaresi kavganın büyü -
mek istidadı göstermesi üzerine po
lisi davet etmiştir. Tevfik bu arada 
tabancasını çekmiş ve gelen polis me
muru B. Vahap Uluat.a'yı yaralıya

rak kaçmıştır. SilSh ıeslerl üzerine 
vaka mahalline yetişen devriye poli .. 
!eri ve bekçiler Tevfik'i tutmak !st .. 
mişler, Tevfik bu emniyet menıupla
rına da kurşun sıkmağa başlamı!Jtır, 

Polisler bunun üzerine tabanca kul
lanmağa mecbur olmuşlar ve bir ha:!"" 
li süren müsademe neticesind-e Tev
fik iki yerinden yaralanarak yakalan
mıştır. Yaralı polis memuru B. Vahap 
Uluata ile hadise müsebbibi Tevfik 
hastaneye yatırılmışlardır. 
in üzerinde sıktıklarından 
mermi daha bulunmuştur. 

Tevfik' -
başka 45 

Tangüner 

DIS TİCARET 
Kliring bakiye hesaplan 

Türk.iye CUmhurlyet Merkez Bankuı.n -
dan alınan hesap hWAaalnna göre 14..11. 
19(0 tarihindeki kllrlog hesapları bakly .. 
ıerı. 

CETVEL ı 1-

Türktye CU.mhuriyet Merkez Bankaaı.n. .. 
daki klirJ.ng hesapları borçlu bak.JyelerJ ı 

Memleket -.-uı. ... .- ""'·-

Almanya 
A heaaplarındakl 

borcumuz 
T. L. 
Almanya 
B hesabındaki 
alacatımız 

T. L. 
Belçika 
Çekoalovakya 
Ettony& 
Hollanda 
İspanya 

hv!çre 

21.30G.900 

2.07UOO 19.28MOO 
683.200 
•G2.900 
27.700 

'19.200 
279.SOO 

8.900 
tıvtçre mali alacaklar 
hesabındaki borcumuz 
İsveç 

2.000 

D. hesabındaki 
borcumuz 
T. L. 
!sveo 
A hesabındaki 

alacağımız 

T. L. 
İtalya 
A heaabındakl 
borcumuz 
T. L. 
İtalya 

B hesabınd&kl 
alacatımu 

T. L. 
Lehteta.n husust 

2.Sll.100 

68.!500 1.242.800 

1.42G.900 

142.700 1.288.200 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Vefat T. L. 2~2 soo 
eden eski aıhiye reisi Dr. General Lehistan kllrlng 
Refik Münür bugiln merasimle def • T. L. 300 
nedildi . Letonya 

Norveç 

Birinci aualio cevabında da görWecetl 
veçhile hemen her bahis için hareket nok
tası Ekrem"in tarif ve mUtaleaları olmuş
tur. Her bahle için Arap, İran ve TUrk 
edeblyaUarından birçok ve hemen .hepsi 
manzum mlaaller setırllmtıtlr. Bu husua
ta 9ak.lrdln: "Niçin daJmt denilebilecek 
blr ekseriyetle mlsalleri ıttrden settrlyor
SUDUZ?,, eualtne hoca: "Nesir kolaylıkla 

hatırda kalmaz. Görüyorsun kt oturduğu
muz yerde edebiyata mUtealllk bir rts&le 
de yok. Şflrln neısre mUreccab oldutu bir 
yer varsa kuvel hafızaya tmdadıdır. Şlir • 
neeır tarU'l bahsine geld1tfmlz vakit on -
Jarı da ta..rif ederim ... diye cevap vermek
tedır. Kemal, bllbassa kendi edebiyatımız .. 
dan gellrdlti miullert kronolojik bir tarz
da ııraladığı cihetle, bunlarla kendisinin 
divan edebiyatımız ve divan şairlerimiz. 

hakkındaki son telA.kldlert ve görUolerl de 
zaptedllmlı1 bulunmaktadır. Bunlar ara-
91nda; vaktiyle "anadan doğma bir kız vü
cuduna benzetllfi Nedim divanını mU!atdl 
ahlAk olduğu için nedimi efklr etmek ca
iz olmıyacağlnı., ıöylemlı olduğUnu ha
tırhyarak geoçltJltnln bu dar görUşUnU eıu 
suretle tashih etrnt~ olması bilhassa dik
kate ıayandır: 

ııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııJııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
Macaristan 
Rusya 
CETVEL: 2 -

252600 
t6l5.800 

U700 
13.000 
fS.300 

.. İbrahim Paşa perverdelerl arasında. 

yıldızlar içinde mehtap görUnUr gibi bir 
de Hazreti Nedım zuhur etmıı. Benim iti
kadımca o zatın tabiatı zam&nında sefa 
bete mağlQp olmakla beraber Oımanh 

Udebasının cümlesinden parlaktır. 
Çocukluğumda Nedlm'in AaArı &Dadan 

doğma çıplak bir kıza benzer yolunda ha
yalt mUcessem tavsifine oayan olan Ne 
dlm'to divanını tarif etmek tstemııttm. 

Derıinıtz bltınclye kadar en büyük mukte
di\mız Nedtm olacaktır.,, 

Datma sual-cevap tarzında devam eden 
bahiel(Trde. KemaJ'tn kendi devrine ve 
bllhasaa }<end1 t'debf hayatına taallQk eden 
çok mühim parçalar vardır. Bunlardan 
Şinasi ne tanıım.uına taallOk eden Atır
lan &f&tıYa naklediyorum: 

Fotograflara dair 
Fıkra muharrirlerinden birisi, nü· 

fus hüviyet cüzdanlarındaki lotog· 
raflardan bahsediyor ve "Ah, ke§ke 
nüfus memurunun kütükteki lo • 
tografa bastığı mühür, sihirli olsa 

da ebed1 nevcivanlığa kavu~sak ... ,, 
diyor. 

O muharririn aklı bu cüzdanlar· 
daki fotoğraflar hakkında çıkmaza 
girmiş: benim kafam ise eskiden • 
beri, kitaplarda ve gazetelerde çı • 
kan fotograflara takılır, kalır. 

Mesel§ bir kalanın üzerinde bi • 
cimsizce bir şapka görsem birden 
bire şüphelenirim: Acaba bu serpuş, 
evelce bir kalpak veya fes mi idi, 
sonradan bir iki fırça darbesiyle 
melon şapka mı yapıldı diye? Çün
kü şapka inkılabının ertesi günle • 
rinde fırçanın böyle işler görmüş 
olduğunu gazete idarehanelerindeki 
tecrübelerimle bilirim. 

Sonra çocukken tuhafıma giden 
hir t11rrn re.t;İrn'~-" de olurdu ~!ese

li, bakardım: Tarih kitabımızda u
zun siyah bıyıklı bir adamın resmi; 

'#~N l~ll IL~R 
altında uYavuz Sultan Selim", son
ra süt gibi beyaz sakallı ihtiyar bir 
hükümdarın altında "Kanuni Sul· 
tan Süleyman" yazardı ve sayfalar
da ders bellerken bu ihtiyarın o • 
ğul, bu gencin baba olduğunu öğ • 
renirdik. 
Bazı meşhurca adamlar, retuşlu, 

düzgün ve genç resimlerinin gaze • 
telerde çıkmasına dikkat ederler. 
Kimilerinin de adamııkıllı çektiril
miş bir tek resimleri bulunamaz da 
icabında tasvirleri, bir takım grup
lardan büyültülerek basılır. 

Fakat ne derseniz, deyiniz:, fıkra 
muharriri içini çekmekte haklıdır; 
Doryan Grey'in p<>rtresiııe baka ba
ka koskoca bir eser yazan Oslı:at 
Vayld daha haklı olduğu gibi .•• 

••• 
ilk haber: Kar! 

lstanbul'da yeni çıkmıya baılı-

yan bir gazete, birinci sayısının bi· 
tinci sayfasında §U haberi veriyor: 
"llk kari,, 

Verdiği bu habere rağmen basın 
ailesinin bu yeni üyesine sıcak sı
cak yazılar dileriz, 

••• 
Bir yangın ve hortum misali ! 

- Yangın var 1 
Bunu ne şair Eıref söy!Oyor; ne 

de bu kısa cümleyi eski köşlülerin, 
mahalle bekçilerinin dilinden nakle· 
diyorum. 

Hatt§ hava hücumlarından sonra 
neşredilen resmi tebliğlerdeki yan
gınlardan da bahsetmek niyetinde 
değilim. Bu "Yangın varl., cümlesi, 
Amerika Cümhurreisi Ruzvelt'in 
son beyanatından sonra Avrupa 
harbi ve Amerika yardımını kısaca 
ve açıkça anlatan bir cümledir. 

lngiltere, Amıırika'nın komşusu-

dur. lngiltere'de yangın çıkmıştır. 
Bu yangını söndürmek için bir hor
tuma ve boruya lüzum vardır. Tabi

atiyle bunu vermek komşuya dü • 
şer. 

Komşunun boruyu iğreti olarak 
verirken bunun için para istemesi 
ayıptır. Yangın bitecektir; ondan 
sonra boru sağlam kalmışsa olduğu 
gibi geri verilecek, tzilip bozulmuş
sa yenisini almak o zaman düşünü~ 

lecektir. 
Amerika'nın lngiltere'ye milyar

ları bulacak yardımı iştt böyle bir 
yangın ve boru misaliyle anlatılı • 
yor. 

O halde Okyanos'un bu tarafın • 
dan demokrasi megafonu bağırı -
yor : 

- Yangın var ! 
Ôte taraftan cevap geliyor 
- Şu hortumla boruyu al da sön

dür; aramızda teklif yok, yangın
dan da sonra geri alırım .. , 

T. 1. 

Muhtelit mPmlE"kf'tlf'rln Merkez BMka
larında tutulan klirlng beaaplarınd:l.ki ala.-
caklarımız 

Memleket 

Almanya 
D. hesabı 
Finlandiya 
Litvanya 
Rumen petrol 
hesabı 

T.L. 1.156.ROO 
Rumen husust 
hesabı 

T.L. •6.200 
Rumen glubal hesap 
T.L. 145300 
Rumen muvakk'1t 
T. L. 96.400 
YugOJJlavya 
Yunanistan A. hesabı 
T. L. 110.700 
Yunanistan B hf>sabı 

T.L. 72.SOO 

Miktar T.L. 

R5ô.200 
720 600 

U.600 

l.444 700 
i~0.600 

Not: Rumen kliringinc (Avltns olarak) 
ithal edilip henüz ru~en maliarı 

memlekellml.ze glrmiyeo T L. 7-t'\.~OO 

HAMİŞ: !.!acarlarla yapıl~n rapor mua
rneleılnden ihracatçılarımız lehine bakili 
latlmal T. L. !61.000 
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,. ............................. :""""""'"")! l DIŞ POLiTiKA 1 ................................................ 
" Mare Nostrum ,, 

MalUmdur ki "Mare No.trum", 
yani "bizim deniz" italyanlarm Ak
deniz' e verdikleri iaimdir. Niçin 
••yalnız bizim deniz" de diğer Ak
deniz devletlerinin denizi deiil? 
Ve neden İnıiltere, imparatorluğiy
le müınakaleaini temin etmek için 
bu denizi kullanmak hakkından 
mahrum edilsin? Buralarını sorma· 
71nız. AWeniz "Mare Na.trum" 
dur; çünkü İtalyan fa§İ.at partiainin 
.iyaai programı budur. Eaaaen aela· 
hiyetli f a§Yl partiai erkanının harp 
bqlamazdan evel söyledikleri söz
lere bakılacak oluraa, Akdeniz'in 
"Mare Noatrwn" olmaaı bile bir 
aaye değil, bir merhaledir. Asıl ga-
78ı Roma imparatorluğunu en ge
Dif hudutlarında kurmaktır:. B~. im_: 
paratorluğun hudutlan dorduncu 
unn aonlarma doğru §Öyle çizil
mi,U ı Lkoçya ve lrlanda müstesna 
olmak üzere, Britanya adaaı Avru
pa'da fimal hudutlar1, Ren nehri.
Din Hollanda'da denize döküldüğü 
yerden batlayıp bu nehrin boyunu 
takip ederek Tuna nehrine gelir ve 
bu nehir boyunca Karadeniz'e ka· 
dar uzanır. Karadeniz'de atağı yu• 
kan Sovyetlerle aramızdaki budu· 
dun bulunduğu yerden batlıyarak 
ceauba doğru Anadolu'yu kateder 
•e Suriye'yi Filiatm•i içine alarak 
M•ır, Trabluagarp, Tunua, Ceza· 
7ir, Fu ve Atlantak denizine kadar 
uzanır. Bu zamanki bir Avrupa ha· 
ritaama bakıldığı zaman Ak.denizin 
hakikaten bir "Mare Noatrum" ol· 
duiu ve etrafındaki memleketlerin 
de bu "Mare Nostrum" levhasını 
çerçevelediii görülür. itte fa§İ.at 
partiainin mütevazı siyui progra • 
mı bu idi. Fakat bu gayeye varmak 
için eveli. Akdeniz hakimiyetini te· 
min etmek icabediyordu. Akdeniz 
hi.kimiyetini temin etmek için de 
ilk adım olarak Adriyatik denizini 
"Mare Noatrum" yapmak lazanch. 
ltte bunun içindir ki ltalya, Arna
.utluiu inal ederek Akdeniz'in 
kapıımı kapadı. İtalya bu muvaf • 
f aldyetini kendi kuvetinden ziyade 
Almanya'nm ıiyasi yardmıma borç· 
la idi. Daha önce Arnavutluğu al· 
mıya çalıf&ll İtalya, az kaldı Yu
aoalavya ile harbe tututuyordu. Fa· 
kat Ha.bet meaeleainden aonra ital
yanlar Almanya ile ifbirliği yap• 
mıya çahttılar. Ve iki otoriter dev• 
let münavebe ile darbeler indiri· 
yorlardı. Almanya'nın Çekoılovak· 

a'daki emrivakiine karıı ltalya da 
ArnaYUtluk'ta lNr - ı .. ..ı.a ,......., 
.. Jna defa Almanya'dan çekincliii 
için Yugoslavya ses çıkaramamıştı. 

Adriyatik dMtiainio tahmin .tti• 
finclen daha kolay "Mare Noetrum" 
haline koyan balya, faıiet progra· 
mmm ikinci adımını tetkil eden Ak· 
deniz meselesiyle meıgul olmıya 
batladL Ve bunu da gene alman 
kuvetine dayanarak baıaracaktı. 
Fr&Ma'nın sukut ettiği ve lngilte
renia de teslim olacak ıibi görün· 
düiü bir aırada mücadeleye girdi. 
Fakat büp)l bata itlediği altı ay• 
lık hadieelerin inkitafmdan anlatd· 
maktadrT. ltalya, büyük bir devlet· 
lP. ve bilhaua İngiltere gibi bir im
r"ratorhıkla uzun zaman mücade· 
le edeıhll~ek bir devlet delildi. 1-
tabra aiDhe.İ2 küçük bir devlet de
tildir. Fakat büyilk bir devlet de 
aayd ....... Tarihte belirdiği 1870 
ao~iltıdenberi, bütün muvaff aki· 
yetl.-ini. hakikaten büyük olan 
de.letl_. araaındaki rekabete borç-
1·· -:l•- Jtal:ıra ki.fi gelmiyen kendi 
kuvedae dayanmaktan iae, harpten 
eve&. lttifakı Müaellea ile itilafı Mü· 
neli• •• harpten eonra da Millet· 
ler Cellaiyeti taraftan olan devlet
ı..a. Milletler Cemiyeti taraftan 
o~UL devletler araamclaki mu • 
........... iatifade etmİftİr. ltalyan 
dmlomuninin metodu ve inceliti 
cidd• etüt edilmeie layıktır. 
HarDten_evel Almanya'nm müttefİ· 
ki iken rranaa'nın ve lngiltere'nin 
umimi dostu idi. Harpten aoara da 
Milletler Cemiyetine dahil fakat c. 
miyet aleyhindeki devlelterle en iyi 
münuebette bulunuyordu. 

Faıiat partiai, İtalyan politikası· 
nın huauaiyetini te,kil eden bu sup· 
le9i bir tarafa bırakırken artık 1-
talya'nın kendi kuvetine dayanabi· 
lecek bir çağa vardığına inanmıı 
iae hata etmiıti1'. Çünkü lngiltere
nin ancak bir kısmı kuvetleriyle 
kartılatan ltalya, altı ay içinde za
fmı anlamıt olmalıdır. Filhakika 
dün İngiliz bahriye nezaretinin net
rettiii bir teblii, ltalya'nm zi.fmı 
bü.bütün tebarüz ettirmektedir. Bu 
tebliie göre, İngiliz donanmaaı, 
Otranto boğazmdan seçerek Adri
yatik denizine girmiı ve Avlunya· 
yı bombardıman etmittİT. Royter'in 
denizcilik muhabiri, bu hi.di.aenin 
tümul ve ehemiyetini ıu aözlerle 
hulaaa etmektedir: 

"İngiliz harp ıemilerinin Adriya
tik denizine girebilmit olmalan, 1-
talya'ya yeni bir büyük darbenin 
indirilmit bulunmaaı demektir. 
Harp bu 1aretle ltalya'nın e§iğine 
kadar götürülmüı ve ltalya'nın Ar
navutluk'la bütün münakale yolla
nnm taarruza utratılabileceği ha
len aabit olr,ııtur.'' 

Vaziyetinfbu takdirinde miibale· 
sa olmadıiı derhal söylenebilir. 
Hakikat ıudur ki harp uzadıkça, 
İngilizler italaynlann ha••• nok
talanna alır darbeler inclinnekte
cllrler. İngilizler beUri ele .. seç bu 
lmklnlan elde edeceklerdi. Fakat 

Serbest 
İrlanda 

u ı; u s 

AMERİKA'DA 
Yapllan tayyarelerin 

lOda 9u 

HARBE 
1 

D A İ R 
...................... 

BERLİN 
boınbardıman 

EDİLDİ 
Tiyatro binasına ve 

katedrale bombalar 

üzerine 
bomba! İnglltere'ye verilecek İngi1tere 'yi 

(Bqı 1. incı sa7lada) 
mitlerdir. 

Son ıünlerde, ceman 750 milyon lnıiliı 
istila 

düştüğü bildiri 1 iyor 
Potsdam. 21 a.a. - ( D. N. B. ) 

20 KAnunueveli 21 kanunuevele bağ -
lıyan gece bir ingiliz pilotu Potsdam'· 
ın tarihi mahalleleri üzerine infilak 
ve yangın bombaları atmıştır. 

Amerika lrtanda'nın 
vaziyetinden endi~ede 

uraaı kıymetinde hır harp 1ipari11er1 u ... teşebbu··.su·· 
ıcai tanzim edilmiı bulunmaktadır. Bun -
lar, lqiltere'ye harp malzemeai kiralan-

17 nci asırdan kalına ve Hollanda 
mahalleıi diye maruf mahallede bazı 
hasarlar olmuştur: Kezalik eskiteh • 
rin sokaklarında ve tarihi tiyatro bi
nasında da hasar kaydedilmiıtir: Ma
mafih yangınlar silratle bastırılmış • 
tır. Bu hilcumun, ıimdiye kadar Uç 
kitin\n ölümilne sebebiyet verdiği tes
bit olunmuştur. 

Katedrale Jüıen bombalar 

Bertin, 21 a.a. - (D.N.B.): Meza
hfp nezaretinin bir tebliğinde, ingiliz 
tayyareleri tarafından Berlin kate • 
drali üstüne atılan bombaların bir bu
çuk milyon marklık hasara s c.. bebiyet 
verdiii bildirilmektedir. 

İngiliz filosu 
Adriyatik' e 

nasll girdi ! 
Nevyork, 21 a.a. - İngllz filosunun Ad· 

rlyatlk denizine girdiği haberi gazeteler 
tarafından bUyUk başlıklar altında neıre
dllmektedir. Radyoların dün ötleden ıon
rakl ve bugUnkU neırlyatında bu hAdiseye 
genıı bir yer verilmektedir. • 

İngiltere'Din Akdenizde hemen lnaml· 
mıyacak bir dereceye varan hA.kimlyetı 

takdirle yldedllmektedlr. 

Londra, 21 a.a. - Hüviyeti tayin 
edilemiyen bir tayyare serbest lrlan
danın Dublin kontluğunda K.ingston 
şehri üzerine iki bomba atmıştır. Bun
ların birisi Gandycone istasyonunun 
yanına düşerek bazı evlerde hafif ha· 
aarlar husule getirmit ve bir kitinin 
hafifçe yaralanmaıına sebebiyet ver • 
miıtir. İkinci bomba bir bahçeye dil
ıerek ehemiyetsiz tahribat yapmııtır. 

Bundan yarım saat sonra gene hü
viyeti tesbit edilemiyen diğer bir tay· 
yare Monaghen kontluğu dahilinde 
Shantonagh mevkiindcki bir çiftli • 
ğin yakınına bombalar atıruıtır. Çift
lik sahibi hafifçe yaralanmııtır. 

lrlanda ve lngiltere 
Nevyork, 21 a.a. - Briti&h Ajansı

nın hususi muhabiri yazıyor : 
Amerika İrlandanın vasiyetinden 

endite etmektedir. İrlanda menfaat -
!erinin ingiliz menfaatlerine uygun 
olduğunu ve alınanlar tarafından teh
dit edildiği takdirde karşı koymıya 
hazır bulunduğunu itiraf c:mekle be
raber sıkı bir bitarafh1' muhafaza ve 
deniz üslerini ingiliz donanması em • 
rine vermekten imtina etmektedir. 
İrlandanın küçük milletlerin maruz 

kaldığı tahribattan korktuğu fakat 
aynı zamanda cenubi irlandahların 
şahsen İngilizlere bir çok yardımlar • 
da bulunduğu temin edilmektedir. 
İngiliz hava kuvetlerinin en cüretkar 
pilotları irlandalıdır. Buraya gelen 
haberlere göre bir çok irlandalı genç
ler mükcnunel mevkiler terkederek 
ingiliz orduıuna gönüllü yazılmak ü
zere timali İrlandaya geçmi§lerdir. 
Dublin ve cenubi İrlandanın ıahil ıe
hirleri İngiltereye cömertçe yardım
da bulunmakta, bilhassa bombardıman 

Avlunya bombardunanı neticesinde evleri yıkılan aileleri mi-
ncıal oldu ? safir etmektedirler • 

Londra, 21 LL - Royter ajamınm or- Amerikadald kanaate göre, İrlan -
ta Akdeniz tnglllz harp filosu nezdinde danın İngiltereye yapacağı en iyi yar· 
buluwuı muh&blri bu filonun merkezi Ak - dım Atlan tikte dolaşan alınan deniz • 
deDlscle pptıtı a 7eııl Jıarü&ta dUr ük altdanna kartı hareket eden torpido 
malQmab vermektedir. Muhabir bu b&re- muhriplerinin faaliyet sahasını geniş
kAt hakkında ıunları yazmaktadır: letmek üzere deniz üslerinden istifade 

"Garp çll!Undeki italyan sahil mevzile- d"l · ·· d t ·a· e ı mesıne musaa e e mesı ır. 
rJnl mütemadiyen dövmek suretiyle kara . . 
k U rl ize son derece kıymetli blr yar· Nevyork Herald Trıbune gazetesı • 

uve e m · k A h · · · G dımda bulunduktan sonra ingillz flloııu, nın aı erı mu arrırı bınbatı erge 
mUthJı bir havaya ratmen, ağır toplarını Fielding Elliot, cenubi İrlandada nü
bizzat ttaıya'nın eıittne çevirmek llllere fuz sahibi olan amerikalıların İngil • 
yola çıktı- ŞiddeUl blr fırtınaya ratmen tereye deniz üıleri vermenin irlanda
muayyen vakitten evel Otranto civaruıa lılara dii§en bir vazife olduğuna ir • 
vbıl olınt11 bulunuyorduk. Gemiler, önce- landalıları ikna etmeıi huıuıunda iı • 
den, teıblt edilmlı muayyen saatte muha.- rar ederek diyor ki : 
rebe rnevkllerlDi aldılar. İki saat sonra "Amerikanın, İngilterenin mevcu • 
Otranto boğazına girdik. Ben öndeki ge • . . . . . 
ıd b ı d t kl saat kadar •""'r dıyetını bır hayat memat meaeleıı te-

m e u unuyor um. -· 1~,_,_. ·~· • · 1 d 
ağır ilerledik. Bu esnada bUtün gözler ne- AAA1 ettıgını ır an ahlara anlatması 
rlye dikllmtı bulunuyordu. Toplarımı• neden mümkün olmasın? İrlandalılar 
endahte hazırdı. Torplller da hemen de· şüphesiz bize evet ama bombalar ai
nlze fırlatılacak vaziyete konulmuıtu. Ke- zin değil bizim üzerimize atılacak di
ııt bir sulmet içinde yolumuza devam e • yeceklerdir. 
diyorduk. Arnavutluk aahlllnden uzaktan Binbaşı Elliot'a göre bu itiraza A
uzata parlıyaıı bazı 11ıklar, ara sıra seçi- merikanın verebileceği en münasip ce
leblllyordu. Bu eanada ark&mızdaıı gelen vap Amerika vapurlarının kafilelere 
zırhhlarımız A vlunya'yı topa tutmak için k l . 1• A 

ı t alıyorlardı. Biz, bombardımanı 80 u ma.sı ve ııma ı tlantikte ıeyre-
;::;ıyecek kadar zırhlılardan uzak bu. den .kafıle ıistem~ne bilfiil iştirak et
lunuyorduk. Fakat Draç açıklarına vardı- mesı .. olacaktır. Bmbaşı Elliot yazııı
tımız zaman Avlunya'nın çok büyük bir na §Oyle devam etmektedir : 
muvaffakiyetıe bombardıman edllditlnl Hali hazır tartlar altında tehlike -
bildiren kııa bir haber aldık. DönU,te de den korkmamalıdır. Bizzat tehlikeyi 
Avlunya'da bütün fiddetıyle devam eden tekabbül edersek başkaları üzerinde 
yangınlan ııözUm\lsle ıörmlye muvaffak .. . lmak . . dah .. b" . 
olduk. Bu unada Avlunya limanından bir muesaır 0 . ıçın a ıyı. ır vaz:ı· 
saatlik bir mesafede bulunuyorduk. Y~~e geçmıı ~luruz. Yaln.ız dıpl~tık 

Her türlü mukabele ihtimali zail olun- munasebetlerı kesmek bıle amerıkah
cıya kadar herkes vazifesi bafında kaldı. ların büyük ekseriyetinin noktai na-

İtalyan denizinde dört saat süren bu ce- zarına tercüman olmak ve İrlanda il • 
, elAnımı• eıınuında dll§man gemilerinin zerinde tesir yapmak ve daha müabet 
mevcudiyetine delA.let eden hiç bir aıamet neticelere varmak kararımıza mUnaka· 
görmedik. Dlltman hücumumuzu akamete şa götürmez bir şekil vermek için ka
utratacak en küçük bir teıebbilste bile bu- fidir. 
ıunmadltı gibi kuvetlerimlzl denizden 
veya havadan bombardıman etmlye de 
kal kıtmamııtır. 

Bu aureUe A.kdenlzl kontrol etmek hu
W8Wldakl lddia.sı çoktan yıkılmıı olan 1-
taıya, buııün Adrlyatık denizinin bile ken
di denizi oldutunu iddia edemlyecek bir 
vaziyete dU,mU,tUr. 

Amerika, hadiselerin yarattığı, va
ziyetleri cesaret ve azimle kabul ede
rek maziaine layik olması için İrlan
da milletini ikna etmelidir. 

İrlandalılardan istediğimiz azimkir
lık vasıflarını kendimiz daha evci gös 
terirsek hidiseler daha mes\lt bir ce

maaı pllnmın koncre tarafııtdan tasvibi 
formaliteleri tamamlanırken, müzakereye 
bı1lam11t B. Ruzvelt tarafından İn&iltere· 
ye bildirilen ılparlılerl ihtiva etmektedir. 

Temin olunduiuna ıöre, bu liıtede mil· 
temmim olarak ı:a bin tayyare, ~ ili 
2500 'tank, birçok top ve mühim mikdarda 
mühimmat vardır. 

Bu bliyiik proıramdan, ilk verilecek si· 
pariı, kontorato imza edilmlı bulunan 6o 

yeni ıllep hakkında olacaktır. Bu kontora
toda bu 60 şilep hakkında tesbit edilen kıy
met, 25 milyon İngiliz lirasıdır. Bu, ıilep 
inıaatı babıinde Amerika'ya yapılan en 
mühim ıipariıi teJkil etmektedir. Bu va • 
purlar, Nevyork'ta Fodd tezgahlarında inşa 
olunacaktır. Bu firma, bu sipariıi verebil
mek için, biriıi Portland'a diğeri Kalifor
niya'da Richmond'da iki mütemmim tezglh 
kuracaktır. Bu tezcihların kurulmasını ya
rın baılanacak ve tezdhlar dört ay i~inde 
tamamlamnıı bulunacaktır. Fakat ilk ka· 
burıalar, tezgi.bların bitmesinden to hafta 
eve! kurulmıya baıılanacaktır. İlk ıileple· 
rin kabure:alarının kurulma&a başlamasın
dan altı ay son~ tımamlanacıfı tahmin 
olumnaıktadır. 

Diln, B. Ruzvelt, kabine toplantısında, 
harp hariç olmak Uzere İn&iltere'ye mlim
klln her türlü yardımın yapılmaaı bahsin
deki bu muazzam ııayrette muhtelif neza
retlere düşen vazifeleri nazırlara bildir • 
miıtir. 

İtalya' da 
kargaşalık mı 

çıktı? 
Londra, 21 a.a. - Müstakil fransız 

ajanıı 
0

bildiriyor: Niyuz Kronikl ga
zetesinin Lbbon muhabirinden ah • 
nan bir habere göre !talyada ciddi 
lau'jijalıkblt tiaf&öatermittir. Roma • 
da veaair bazı tehirlerde fqiıtlerle, 

faşist aleyhtarları arasında arbedeler 
vukua gelmiştir. 

Mamafih halen B. Musolini ıçın 

halkın ia:·andan ziyade faşist partisi 
ile ordu arasında çıkan ihtilafın ehe
miyeti vardır. Bu ihtilafa sebep bir 
taraftan sevkülceyf hatalarının itlen
me diğer taraftan da bazı generallerin 
azledilmesidir. 

Petain frans11 toprakl•ından 
alman askerlerinin 

geQnesine müsaade ede<ek mi 1 
(Başı 1 iaci stryfRd:J) 

edilerek iK&l altında bulunan mmtakaya 
Fransa murabba11 olarak tayini keyfiyeti 
de vardır. 
Almanların Lavalin kredisi diiıük oldu

iunu ve kendilerine liyikiyle hizmet ede
miyeceiini &ördiiklerinden, kont Brinon'u 
yeni ilet olarak intihap ettikleri tahmin e
dilmektedir. 

Maamafih. alman • franaız vaziyetlerin
de ıimdililı: bir deilıiklik olabileceii zan
olunmamaktadır. Alma117& naıeıı franaıı 

endüıtriıini ltontrolii altında bulundıırdıı -
iundan üıtelilı: aakerl mahiyette taleplerde 
de bulunacak oluna, marepl Petaln iıti· 

fa7a mecbur kalacak ve V eyıand'a muka
vemete ıeçme zamanının ıelmiı olduiu l
aaretini verecektir. 

Petain'in frın11z topraklarından alman 
lı:ıtaatınm geçmesine müsaade edeceği zan
nedilmemektedlr. Almanlar bunu cebren 
yapmaia tetebbüı edecek ohırlanıa, fransız 
müıtemlekelerinin vaziyeti bıkımmdan 

kendi aleyhlerinde bir harwet yapmıı ola
caklardır. 

Almanlarm İtalya'da fazla mikdarda H· 

ker bulundurduklarına dair benlia teeyyüt 
etmi7ea haberlere ıelince, Alman7a'dan 

reyana girmiı olur. Çünkü İrlanda • ıelen malilmata ıöre, fazla kıtaat ıönde-
ltaly.'nın kü.-:~ı.. Yunaniatan'a kar- dan istediklerimizi İngiltere beaabı • 

~-- rihneainin italyan halkınca pek fena kar-
. · ti.ğ. h-1--1 ve haksız olduğu na değil kendi hesabımıza, ingiliz fi gırıt 1 &JU z ıılanacairnı idrik eden nazileri itılyanlara 

kadar da manasız tecavüzü lnıilte- menfaatlerini değil, kendi menfaat • 
re'nin vazife&ini kolaylathrdı. Gi- lerimizi korumak için talep etmekte • J'&rdım çareleri bakımından pek miitered-
rit'te ve Mora'da ve Yunaniatan'ın yiz . ., dit bir vaziyete ıokmuıtur. 
diğer yerlerinde yerleıen inıilizler, Almanya, Fran.a ile ifbirliğini 
ltalya'ya mühlik darbeler indire- hangi maksatlarla yapıyor ? 
cek vaziyete ıeçmit bulunuyorlar. Japonya'nın Berlin Londra: :u. a.L - Hiir fran111ların ıefi 
Taranto bu darbelerin birincisi idi. Büyük Elçiliği ıeneral de Gaulle, diin ıkpm aöylediii nu-
Lııiliz donanmasmm Adri.yat.~ d~ Tokyo; 20. a.a. - Domei ajan11mn bil- tukta bilhassa demi,tir ki : 
nizine giri§i denizlerde indınlmı§ L .. Dllımanm, " Fransa ile itbirliii ,. in-
ikinci büyük darbe oluyor'. Anlaııh· dirildiiine ı5re, Japonya'nın Bertin biiyiia 

l• d ek · elçisi B. Kuruıu'nun yerine, 1939 ıonteı· den makaadı, dünyayı alman boyunduruiu yor ki bu darbeler teva ı e ec tır. 
Akdeniz'i ccMare Nostnım" yapa- rinine kadar Bertin biiyiik elçilik vazife . altına koymak için ıiriıtiii muazzam cl-
cafım diye mücadeleye ahlan ltal· ıini yapmıı olan ıenerıl Oıima tayin edil· dalde Fransa'nın donınmaamı, deniz ve ha· 
ya, ıimdiden Adriyatik denizinin miıtir. va iiılerini, mllnakale yollannı ve iıtih11-
"Mare Noetrum" olmaktan çıktıtı· Bir ulıeri japon heyeti Berlin' e lltını, hiilba biitiln Franaa':n ilet olarak 
nı ıörmü,tür ... Dimyat'• pirince gİ· gidiyor kullanmaktır •• 
derken, evdeki bulgurdan olmak" 1 1 
buna derler. Tokyo, 21 a.a. - General Yamachl ~ r1 heyeti yarın aabah Berlin'o hareket 

A. Ş. ESMER tanın riyuetinde bulunan Japon uko- edecektir. 

İstila hikayesi 

B üyük Britanya adalarıaı ia
tila etmek ıayiaları gene 

almıf yjriimüş.tür. Vakıa bu _. 
ki hikayedir. Almanya ta yaz
danberi bu adaları istila etımeği 
kurmuş, 15 ağustos için randevu 
venniıti. Fakat o günden.beri ran
devuda gecilanqtir. lngiltere 
mütemadiyen beklemekte "gele
ceği varsa göreceği de var!,, de
mektedir. Son günlerde bu hava
dis gene ısıtılıp ortaya atıllllJftrT. 
Acaba, doğru mudur, hakikaten 
Almanya Büyük Britanya'ya kar
§ı ıu günlerde bir istila te§ebbü
süne girişebilir mi? Çörçil tehli· 
kenin geçmediğini ısrarla kay
detmiştir. Çünkü artmk Almanya 
ile İngiltere'nin kati neticeyi 
Man§'tan baıka alacakları aaha 
yoktur. Mihver ltalya tarafından 
felce uğratılmıftır. Bulunduğu fe
ci vaziyet dikkate ahnıraa, al • 
manlarm ona yardım etmeleri • 
nin manası da kalm•m..-. Al • 
manya İtalya'ya bilvaaıta bir y~ 
dımda bulunursa, bi.zzat kendi 
kuvetlerini israf etmekıten baflEa 
bir -ey yapmıyacaktır. Ve illi. 
İtalya itıal edilsin 1 

İtalya mı 1 İngiltere mi! 

O rtada iki mesele vardaı İ
talya DlJ jtgal edilmeli? 

lngiltere mi? ltalya'nm itrali. 
§Üpbesiz İngiltere'nin itıalinden 
çok daha kolaydl1'. Bu takdirde 
almanlar, Aıkdeniz'de İngiliz do
nanmasını oyalryabilecelda-ini 
he .. p etmektedirler. Hatta bun
dan dolayıdır ki son günlerde a]. 
man orduıunu Franaa'dan ıeçi
rip haly~'ya aevketmek bile aık 
ıık bahis mevzuu olmaktadır. Fa
kat bu da Almanya • İngiltere 
harbini kısa bir zamanda niha
yetlendinniyecektir. Günler ge
çiyor. Çörçil'in Mizlerine dlldrat 
etmek liznndır. İngiliz Bapekili 
demi~tir ki: "Bu ordu yalnız bu 
adayı müdafaa etmiyecek, fakat 
batka sahnelerde de harekete ge
çebilecektir.'' Bu harp bir pehli
van güreıi olmadığına göre, za
manla takyit edilemez. Buna iki 
taraftan birinin hükmen galip 
geldiğini ilan ederek nihayet ve
rilemez. Muhakkak tut li.z11:nchrl 

Nihai ıaf er i~in 

N ihai neticeyi elde etmek için 
iki taraftan biri taan'Uz et

mek mecburiyetinde olduğuna 
ıöre, en evela te§ebbüaü kim ele 
alacakt .. ? Bu ane kadar teıebbüs 
Almanya'dan bekleniyordu. Ve 
hali. da bunun gene Almanya ta
rafından yapılacağı tahmin olun
maktadır. Fakat günler geçtikçe 
Almanya 'nm taarruz kabiliyeti 
azalmakta, lngiltere'ninki fazla
latma~ad&r. Almanlar acele et • 
melidirler. Bunda almanlarm ha· 
taları olduğu a§ikardır. Çünkü 
almanlar tethit usulü takip et
meılde, fakat her feye rağmen 
daima İngiliz aoğukkanhhğı -
nm mukavemeti ile kal'fılat • 
maktadırlar. İngilizler İM ais • 
temli bir surette alman iati • 
li. merkezlerini, tayyare fabrika
lar1ı1u, deniz tezıahlarmı bomba
lama.ktadrrlar. Dunkerque'te 
Breate'de, Cap-Cria-Nez'de bulu· 
nan bir yığın mavnuun, Kiel, 
Bremen tezgahlarının, Oateade' • 
ın ve nihayet Knıpp, Mannheim' • 
ın bombardımanları bunu iabat e
der. Berlin arada sırada ihmal 
edilmemi.t olmak ıçın hücuma 
uiramaktad&r. Halbuki alman • 
lar, fimdiye kadar hemen daima 
Londra'yı hedef almıılardır. 

Hücum nereden olabilir! 

8 u vaziyette alman harp ••· 
nayiinin mühim nUkyaata 

zarar gördüğü ve istila emelle
rinin tahakkuku için lazunaele.; 
maddi enerjiyi kaybetmek üzere 
bulunduğunu hakkiyle aöyliye
biliriz. Filhakika almanlarm 16 
eylülde Londra Üzerine her biri 
200 tayyareden mürekkep 1 O dal
ga ile yaptıkları hücumlara bir 
iatili. tetebbüaü mahiyeti atfeden 
mütehaMJalar vardrT. Onların ka
naatine göre, almanlar, o gün 187 
tayyareyi Manf ve İngiltere Üze
rine bıra.kbktan sonra bu teıeb
biiıaü tehir etmi~lerdir. Şimdi en 
münasip anda buna tekrar ba§h· 
yabilirler. Bu varit olmakla bera
ber alda bir balila sual ıeliyor: 
almanlar lncHtere'yi iatili.ya te
tebbiia eclerlene. ilk hedef am-
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hakıkak Londra mı olmak lazım• 
dw? Pas-de.Calaiı boiazı 36 ki· 
lometre olduğuna göre kıta ile 
İD&"iltere arasında en luaa me5a• 

fe buruıdl1'. Fakat burası aynı 
zamanda arazi ha.kınımdan işti. 
laya en az müaaittir. Çünkü top
rak burada dik ve eert biT §ekil· 
de denize batmaktadır. Sahile 
yanatmak Ye ihraç yapmak çok 
zordur. OsteHk bu mmtakada 
çok mühim müdafaa tedbirleri 
ahmnıfhr. 

İngiltere sahilleri 
--~---~--------

D aha •iu.ato. aylarmda, Bü. 
yük Britanya adaları.na kar

tı yapılacak bir iatila hareketinin 
ne kadar çetin bir it olduiuna daiı 
Stıaınpa iemindeki İtalyan aaze· 
tesi tunları yazıyordu: "Eier ih
raç muvaffak olsa bile, İngiltere 
müatevliye 15-18 fırka ile muka
vemet edecektir. Almanya'nm 
vaziyete hakim olabilmesi ıçın 
buraya 25 fırka ihraç edebilme• 
ai lazımdır. Bu çok müfkül bir 
meaeledir. Almanlar genit mİk· 
tarda malzeme ile 500.000 kiti 
aevkedebilmelidirler. Bu, Norı
veç'e gönderilen a.kerin 3 miali.
dir!" Fakat Stampa, o zaman 
Norveç'in müdafaaıız bir mem· 
leket olduğunu, ayrıca gafil av· 
landığını lıeaaba katımaauttır. 
Sonra Norveç'in, nüfua kuafeti 
lngiltere ile mukayeae kabul et· 
miyecek kadar azdır. Orada kilo
metre murabbaına bazı :yerlerde 
3, bazı yerlerde 1 kiti isabet et
tiği halde lnıiltere'ain tark ... 
hillerindeki keeafet, 300 le 400 
araamda deiitmekte ve bazı yer. 
lerde daha faz laya bile yü]uel. 
mektedir. 

Mayn l•lalan 

B unun i~ almanlarm Bü,;ili 
Britanya adalannm en za• 

yıf noktalarmı seçmeleri gerek• 
tir. Bu zayıf noktalar nereaidir 1 
Şurunıı ebem.iyetle kaydedelim 
ki İngiltere timdiye kadar aldıiı 
tedbirlerle iltilaya müaait zayıf 
bir nokta bıralcmamıtt... Büyük 
Britanya adumm garp aahili 
15-20 kilometre renifliiinde ve 
800 kilometre uzunluiunda bir 
mayn tarlaaiyle kapalıdır. Evela 
bu mayn bandmı apnak lizımdr. 
Filhakika almanlarm altı düa 
tahta ıemiler kullanacağından 
bahaeclilmittir. Fakat bu 1rem.ile
ri cer için de bir kuvet li.zlllldlt'. 
Ve nihayet tahta pervan.ıi mot .. 
riı ıemiler kullanılamaz ve Na
polyan devrinde oldufu gibi yel. 
ken açmak da imkinaızdır. O 
halde eveli bu mayıı tarlaları te
mizlenecektir. 

İngiltere'nin müdafaası 

F akat İngiltere bu miicldet 
zarfında bot mu dura~ 

tır? İngilizlerin aahil miiclafau .. 
na tahaia etıtiılderi biiyük kuvet
ler atıl mı kalacaktır? İngiltere 
avcı ve bombardıman tayyareleri 
aeı çtkarauyac:aklar aucl .. ? lngi. 
lizlerin büyük manevra kabiliyeti 
olan deetroyerleri üelerincle pi· 
nekliyecekler midir? 1939 yı)m. 
da İngiltere malik bulunduiu 180 
dNtroyenlen bir Jumımı kaybet. 
mMİne rağmen bu kuvet gene 
ihmal edilir bir teY değildir. Çün. 
ltü Amerika'dan aldıiı 50 dutro
yerle zararlarını teli.fi etmek 
§Öyle dunun belki eakiainclen de 
kuvetli olmuttur. Ve nihayet, bü
tün anavatan filoeunu, denizalt• 
lariyle, ve aaireaiyle söz önünde 
bulundurmak serektir. Bu itibar
la ln.giltere'yi iatili. edebilmek 
için aJmanlar eier Büyük Britan
ya aahillerine 500.000 aeker çı· 
kar.alar bile muhalcllak surette 
Mant denizine bir milyon kifi bı· 
rakacaklardır. Onun için İngiliz 
Baıvekili Çör-çil bundan evelki 
nutuklarından birinde "latili.yı 
.&dece biz deiil, balıklar da bek· 
liyor!" demittir. 

Netice 

E ier ihraç hareketi muvaffak 
oluraa, ikinci bir mesele da· 

ha vardır; o da aahil müdafaa 
kuvetlerinin gö.tereceii mukav• 
mettir. Söyleadiiine ıöre lngiJ. 
tere'nin müdafaa tertibab 30 ki· 
lometre derinliie kadar uzan• 
maktadır. Bunun arkasında iati
li. hareketini önlemek ıçın 
1.300.000 kiti mahalli müdafaa· 
yı temin etmek üzere organize 
edilmittir. lngiltere her türlü.pa
niğe kartı koymak için icabeden 
bütün tedbirleri almııtır. Şurası
nı ehemiyetle kaydedelim ki, bun
lar ancak bizim bildiğimiz malu
mattll'. İngilizlerin barice uzdır
madıldarı daha ne gibi müdafaa 
tekilleri kullanacaldarmı küme 
bilemez. Bütün bu tafsilatı ver
diktea sonra İngiltere'ye bir i.ti
la te§ebbüaünün be kadar ~ ve 
imkinaız olduğunu tekrar etme
ie hacet yOktur. Fakat buna rai· 
men istiladan bahaedilmektedir. 
Almanya ne derece miifkül bir 
vaziyette bulunmalıdır ki, böyle 
bir tetebbüae ıiripin! Fakat o 
da tedbirlerini almakta ve bütün 
Atlantik sahilini herhangi bir in
giliz i.tiluına karp korumak için 
muazzam iati.hklmlar yapmakta-
dır. •üırata Faile FENiK. 
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1 RESMİ TEİLiiiLER 1 
Afrika harbi 

Kahire, 21 a.a. - Orta şark i,p.g:ili:r ku· 
•etleri umumt kararıi.lunm tcbliıii: Bar • 
dia 1-!ıtihkimlarını müdafaa eden düıman 
kuvetleri toP ateşimizin tesiri altmda aar
ııhrken gittikçe takviye edilen kuvetleri
miz a-arp ve şimali ıarbt mtntakalannı te
mizlemiye devam etmektedir. Yeniden dört 
top ve 900 esir aldık. 

Sudan hududunda müfrezelerimiz taar· 
ruz faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. 

Kenya cephesinde değişiklik yoktur. 

Malta'ya hava akını 
Malta; 20. a.a. - Dün gece geç vakit a

ıağıdaki tebliğ neşredilmiştir ı 

Düşman tayyarelerinin yaklaşması üze • 
rine alarm verilmiştir. Düşman tayyarele • 
rinden biri denize bombalar atmış, fakat 
projektörlerin ziyası altına girmeden u • 
zaklaşmıştır. İkinci bir tayyare de bom
balar atmışsa da bunlar da denize düşmUı
tilr. Ne hasar ne de zayiat vardır. Bu tay~ 
yare projektörle aydmlatılmıı ve u Savoia 

79. ,. tipinde olduiu aörülmüştiir. Tayya· 
reden kimse kurtulamamıştır. 

İkinci alirmda hiçbir akın olmamıştır. 

İngiltere üzerinde 
Londra., 21 &.L - Hava ve dahtll emni

yet nezaretlerinin tebltfl: 
Bugün, şafaktan az evet, bir kaç mün -

ferit dllşma.n tayyaresi, İnglltere'nln §ark 
ktMmında biriblrinden çok uzak bölgelere 
bombalar atmı§lardır, Ha.aar azdır. ÖIU 
ve ağır yaralı yoktur. 

Gündüz, ut&k mikyasta bazı düşman 

faaliyeti vukua gelmtıttr. Öğleden 11onra 
Londra mıntakuın.a ablan bombalar, bir 
apartımana düşmUı pek a.z klıinJn ölümü· 
ne sebebiyet vermiştir. 

Bir düşman tayyaresi bugün öğleden 
ıoııra dütUrülmllt, bu 11uretıe bugün dU -
ıUrUlen tayyarelerin m!kdarı lktye çık. 
ııu,tır. 

Yunanistandaki lngiliz 
tayyarelerinin faaliyeti 

Atına. 21 a.a. - İngtlz hava kuvetlerl
nin Yunantatandaki umumt kararp.tıının 
tebliği: 

İngiliz hava kuveUerlne men.sup born -
bardıman tayyareleri, dünkü cuma gUnU, 
Geratl'ye hücum etmtılerd!r. Bombalar, 
yol llt1Bak noktaları civarına ve aynı za -
manda tayyare meydanı huduUarı dahili
ne dUşmU,tUr. 

Tepedelen mınlakuında keş-it' gezmek
te olan Galadlater avcı tayyarelerimiz, 
Cr. 79 tipinde bombardıman tayyarelertn
den mUrekkep bir dtişman filosuna hücum 
etmı, ve bu tayyarelerden bir tanesini dU
ıürmil§tUr. PiloUarımızdan bir tanesi pa -
raşUtıe atlamış, tayyaresi yanmı§tır. 

19/20 kA.nunuevel gecesi, bombardıman 
tayyarelerimiz, Brindizi'de petrol depola
rına ve demlryollarına muvaf!aktyetle te
tevvUç eden bir hücum yapmışlardır. Fe 
na görUı ıeraltt ve hava da.fi bataryaları· 
mn fiddeUt ateot. neUcelerln müşahedesi· 
nı gUçleştlrınlıtır. Fakat biltiln bombalar, 
hedef ittihaz edilen mıntaka dahilinde tn
filA.k etmlı ve büyük lntilAklar neticesin
de geni§ yangınlar çıkmıştır. 

BUtUn bu harekA.ttan tayyarelertmlzln 
yukarıda bildirilen bir tayyaremlz hariç, 
diğ11 r hepsi, salimen U l~rine dönmüşlerdir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 21 a.a. - (D.N.B.) Resmi teb • 

Ut: 19 kinunucveli 20 kinunuevele bağlı. 
yan gece alman tayyareleri, Londra'da a9-
keri ehemiyeti haiz hedeflere müessir bir 
surette hücum etmişlerdir. Tayyarelerimiz 
gündüz de Londra üzerine bomba atmışlar
dır. Chelmsford'da bir silah• fabrikası cid
di surette hasara uğram11tır. 

Muharebe keş!f uçu1ları, tl Shetlands 
adalarına kadar bütiin Britanya adası üze
rine teşmil edilmi1tir. 

20/~1 kinunuevel gecesi kuvetli bom -
bardıman filolarımız cenubt ve merkezi 
İngiltere'de, askeri ehemiyeti haiz hedef
lere hücum etmişlerdir. 
• Liman tesiaatı ile sınai müesseseler ü

zerine binlerce infilik ve yangın bomba
sı atılmıştır. 

Tayyareciler tarafından cörülen ve işi

tilen büyük ve küçük müteaddit yangın -
larla şiddetli infiliiklar hücumun tesirini 
isbat etmektedir. 

Dün gece dü , man bilhassa Berlin'e hü
cum etmiştir. Bu hücum münhasıran gay
ri askeri hedeflere tevcih edilm!1tir. Bazı 
evlerle katedral hasara uğramıştır. Sivil 
halktan 6 kişi Olmüş ve 17 kişi yaralan -
mıştır. Bu siviller sığtnakların dışında bu
lunuyorlardı. Tayyare dafi topları iki düş
man tayv~resin~ düşürmüşlerdir. 

İta iyon tebliği 
İtalya'da bir mahal, 2ı a.a. - İtalyan 

orduları umumi karargihının tebliği: Bin
gazi hududu m:ntakasında topçu faaliyeti 
olmuştur. ı9 ilkkinun günü düşman, dün
kü tebliğde bildirilenlerden maada iki tay
yare daha kaybetmiştir. 

Bir yandan düşmanın hava kuvetleriyle 
çetin muharebelere girişen, diier taraftan 
da dü,manıo zırhlı cüzlitamlarının tahribi 
için yapılan mücadeleye durmadan iştirik 

eden be1inci hava filosunun Bingazi'de fa
aliyette bulunan cüzütam1arı bilhassa zik
redilmiye değer. 

Yunan cephe!iinde düşmanın taarruz te
şebbüsleri her tarafta geri püskürtülmü~ 
tür. Tarafı.nızdan yapılan bir ba.ekın mü
him bir mevziin elimize geçmesi ile neti
celenmiştir 

Hava müfrezelerimiz, kıtalarımııla doj:
rudan doğruya işbirli~i yaparak müessir 
hareketlerde bulunmuşlardır. Piclıiatelli 

tayyarelednden ve avcı tayyarelerinden 
mürekkep teıekk.Ullerimi%, cereyan etmek-

Namık Kemal dün 
yurdun her yerinde 

.heyecanla anıldı 

U L U S 

Gönüllü 
müteahhit 
Amerika 

BARDİA 
muhasara 

ALTINDA 
(Başı ı. inci say/ada) 

tardır, Başta ünive~ite ve diğer yüksek 
mektepler olduiu halde bütün okulları -
mızda Namık Kemal'i anma törenleri ter
tip olunmu1tur. Bu arada Ankara'daki yilk
sek ve orta okullarda da büyük vata.n ıai
rinin aziz hatırası hürmetle yldcdilerek 
şahsiyeti hakkında konferanslar vcrilmiı 

ıiir ve nesirlerinden parçalar okunmuştur. 

Sözlerini, vatan ve millet mefbumlan
nı kafalarımıı-a nak~edenln bir Kemal, bu 
mefhumları daha bariz bir ıuret1ı idrak 
etmemize ıebep olan bilyük kurtarıcının 
da bir diğer Kemal olmaları arasındaki 
mesut ve minidar tesadüfü iş.aret etmekle 
bitiren Bülent Esen haZir bulunanlar ta~ 
rafmdan şiddetle alln~lanmıştır. 

(Başı I ıncı $aylada) (Başı 1. incı sayfada) 

yatlarla satmalarını temenni eder.. wst muhabiri bildiriyor: 
Kabuğu ne kadar büyük olursa olsun, 

kendi içine çekilen bir Amerika'nın hayat 
seviyesi derhal düşer ... Halbuki, bilhassa 
harp içinde, amerikan mahsullerinin baş 

alıcısı İngiltere, amerikan sanayiinin baş 

milşterisi gene İnıiltere'dir. Avrupa sefil 
ve perişan olursa, Amerika'nın mesut ve 
müreffeh bir milli hayat sürmesine imkan 
kalamıyacaiı, elde edilen servetlerin "ya
rmı" olamıyacağı 192g buhranı ile anlaşıl
mıştır. Diğer memleketlerin sefalet ve ıs

ıtrabında aranılan saadet ve refahın ancak 
iktisadi bir "serap" olabileceği aşikirdır. 

Ankara radyosu da dün ceccki prog -
ramında Namık Kemal'c bir saat ayırmış
tır. Eveti Namık Kcmal'in torunu Hari -
ciyc Vekilcti Umumi K3.tibi Numan Me
nemcncioğlu, büyük vatanperverin bazı 

şiirlcr'.ni inşat etmiş, bundan 90llra Maı -
rif Vckilcti Müsteşarı İhsan Sungu Na -
mık Kemal'in hayatını anJatmııtır. Anka
ra Dil _ Tarih ve Coirafya Fakültesi do
çentlerinden Bedrettin Tuncel, Namrk 
Kemal ve tiyatro mevzulu çok güzel bir 
konu,ma yapmıştır. Bundan aonra Radyo 
Temsil Kolu tarafından Namık Kemal'in 
"Akif bey" piyesi temsil edilmi,tir. 

Ve nihayet Manisa Mebusu K~zım Na
mi Duru 11N amık Kemal ve vatan" mev • 
ı:uu üzerinde konuşmuştur. 

Müteakiben Küme Ses Heyeti tarafın • 
dan Namık Kemal'in devrine ait müzik 
parçaları okunmuş ve ıonra normal pro • 
crama geçilmiştir. 

Bundan sonra sıra ile kürsüye gelen ta· 
lebeler büyük türk mütefekkir ve pirinin 
~erlerindeQ parçalar okumuşlardır. 

Ticaret Lisesinde Namık Kemal 
günü 

Ticaret lisesi konferans salonunda Na • 
mık Kemal'in doğumunun yüzüncü yıldö -
nümu münasebetiyle bir tören yapılmış 

büyük vatanperverin vatan, millet ve bü -
riyet ideali için nasıl çalıştığı, ve büyük 
idealin neler yapmıya muktedir olduğu 

Muhittin Doğan İnözü tarafından anla
tılmış ve manzumelerinden en güzel par· 
çalar okunmuştur. 

f slanbul O niversiteııind e 

Hulasa, (Lokarno) nun yarattığı m.üsait 
havaya inanarak beı yıl içinde (1924-ı929) 
Almanya'nın kalkınması için en aşağı on 
milyar altrn mark Jkraz etmiş olan Ameri· 
ka, bitaraflık kanununun arkasına ceçip 
kendisiyle "mukadderat birliğinden" şüphe 
edilemiyecek olan Büyük Britanya'ya karşı 
"hayır!" cevabını veremezdi. .. 

tnıiliz diplomasisi, naçiz kanaatimizce, 
mazide ektiği emeklerin mahsulünü bugün 
topluyor!. .. Birlec:ik Devletlerin inki~afı-

İstanbul, 21 (Telefonla) - Nannk Ke- na engel telilkki edilebilecek her hangi bir 
mal 'in yüzüncü doğum yılı münasebetiyle hareket ve teşebbü~ten Büyük Britanya, 
bugün Halkevlerlnde toplantılar yapıldı. bilhassa ı898 senesinden itibaren daima 
Mekteplerde ilk dersler Namık Kemal'tn sakınmış ve bu husustaki halis niyetlerini 

Trablus'taki İngiliz ileri hareketi Bar
dia barekitının başlangıcındaki mütevali 
baskınlar yerine şimdi iyi hazırlanmış 

muntazam bir taarruz mahiyetini almıştır. 
Öyle anlaşılıyor ki, Bardia müdafilerinin 
teslim olması için daha bir kaç gün e-eçe
ccktir.· Çünkü ileri kıtalarımrzı durdurmak 
için sahra toplarını muhafaza etmişlerdir. 

Bundan maada İtalyanlar Bardia'dan 
Sollum'u bombardıman etmiye ve bu su -
retle ingili7. gemilerinin buraya malzeme 
çıkarmasına mani olmıya teşebüs etmiş. 

!erdir. 
Dün Bardia üzerinde uçan İngiliz tay. 

yareleri, limanın üzerinde kalın duman ta
bakalarI müşahede etmişlerdir. Bu duman
ların topçu ateşinden ileri gelmesi muh • 
temeldir. 

Bugünkü program 
hayat ve eserlerine tah.sie edildi. Öğleden 
sonra 14,30 da bUtUn yüksek tahsil gençll

Bu akşam saat 20,30 dan itibaren An - ğinin tıtirAkiyle üniveralte konferans sa
kara Halkcvinde bir Namık Kemal cecesi !onunda bUyUk bir topltllltı yapıldı. Top 

İtalyanlar Bardia'yı müdafaaya devam 
etmekle beraber ingiliz tayyarelerinin hü
cumlarına daha az maruz kalması için ha
va üslerini daha uzak yerlere nakletmiye 
karar vermişlerdir. Aden'in garbinde bu
lunan bütün tayyare meydanları, Bardia 
yakınındaki Menastır ve çöldeki Elgubbi 
ıneydanları da dahil olmak üzere boşaltıl
mıştır. Şimdi en yakın İtalyan tayyare 
meydanı Sollum'dan 100 kilometreden faz. 

isbat etmek için her vesile ve fırsattan is- la mesafededir. 
tifade etmiştir. 

tertip olunmuıtur. Büyük vatanperverin 
ruhunu tebcilen yapılan bu toplantıyı Ma
arif Veklleti müste,arı İhsan Suncu bir 
konferansla açacak, Hariciye Vekileti U
mumt K.S.tibi Namık Komal'in torunu Bay 
Numan Menemenc.ioğlu şiirlerinden bazı 

parçalar okuyacak, şair Behçet Kemal 
Çağlar Namık Kemal için bir şiirini inşat 
edecektir. 

Bundan sonra B. Hamza Öz:bek Na • 
mık Kemal hakkında ıöylenişler mevzuu 
üzerinde konuşacak ve üniversiteli ve 
halkevli gençler tarafından da muhtelif 
şiirler okunacaktır. 

Hukuk Fakültesinde 

lantıyı açan üniversite rektörü B. Cemil 
Bilse! gençlere aralarında Namık Ke
mal'in torunu ile gelininin bulunduiiunu ha
ber verm i ş ve gençler misafirlerini heye -
canla selA.mlamışlardır. 

Bundan sonra Profesör Bn. Halide E · 
dip Kernal'in insan cephesini tahlil etmiıs, 
onun SUleymaniye gibi bilyUk milli eser· 
terden biri olduğunu ve vatan kasidesinin 
dtinya edebiyatında ancak blr ~ek na.zire 
olduğunu söylemiştir. Toplantıda Namık 

Kemal'in vatRnpcrverliğini ve divanını an
latan Profesör, Mevlirta ile diğer bir iki 
mutasavvıftan sonra bu sahada çok ileri 
ve çok daha llerl bir derecede bulunduğu. 
nu söylemiş, B. Zlyaelttn Fahri Fındıkçı
oğlu Kemal 'ln hukuk felaefesl ve soı:ıyolo-

İnsan o&luna o tarihte esrarını henü7 
raşetmemiş bulunan büyük bir kıtanın sa
hilleri boyunca serpilmiş fedak.ir ve cür
etkd.r mültecilerin teşkil ettikleri on üç 
küçük koloniden iki asır içinde (ı775) 

dünyada hiç bir milli camiaya müyesser 
olamıyan yüksek bir hayat seviyesine ka
vuşmuş 120 milyonluk büyük bir milletin 
siyasi teşekkül ve taazzvuv tarihini, yük -
seliş seyrini daima samimi bir alaka ile 
takip etmiştir. Amerikan milleti, ilkönce, 
tabiat kuvetleriyle pençeleş;ti .. Nehirlerini 
zapturapt altına almak, bikir ormanlarını 
işletmek, madenlerini istismar etmek, mü
nakale vasrtalarmı tekemmül ettirmek için 
bütün mevcudiyetini hasretti. va,ington 
vasiye-t:namesi, Monroe'nin mesajı . ( ı823) 
bu dahili kalkınma devrini temsil eden ta· 
rihi vesikalardır. Milli itili mücadelesi 
muvaffakiyet merhalelerini süratle asıp 

Büyük vatanperver ve ıair Namık Ke
mal'in doğumunun 100 üncü ytldönümü do
layısiyle dün Hukuk Fakültesinde rüzel 
bir tören yapılmıştır. 

jisl, Ahmet Hamdi Tanpınar hayatı ve e. 
debl sanatı mevzulu konferanslar vermiş- umulmadık zirvelere erışınce Birleşik 

Devletlerin dış siyaseti de Antil adaları· 

Son dersi müteakip üçüncü sınıf ders
hanesinde toplanan fakülte profesörleri ve 
talebeler huzurunda doçent Bülent Nuri 
Esen Namık Kemal'in vatan mefhumunu 
ve millt birliği, yaşadığı devrin zulüm ve 
istibdatla meşbu muhitinde ne büyük bir 
azim ve cesaretle ortaya attığını tahlil et. 
mişir. 

terdir. 

Konferanslardan sonra salonu doldu
ran binlerce g-encin alkışları arasında ta. 
lebeden Hüseyin büyük pirin Vaveyli'sını, 
Ferhan Vatan mensuresini, Halid Tanye. 
ri de Vatan kaside9ini okumuşlardır. Top.-

lantldan sonra ikinci defa olarak kürsüye 
gelen rektör, gençliğin büyük vatan şairi 

Bunda.n aonra Namık Ke:mal'i.:n buk:ukt hakkında ci:kte:rdiği yerinde h~yecana ter
telikkilerine temas eden hatip, onun "hu· cüman olmuş ve sonra Şeh i r ve İnkılip mü. 
kuku tabiiye" taraftarı olduğunu, bu mev- zesine cidilerek orada teşhir olunan eser
zuda muhtelif makale ve tenkitleri ile bil- leri ziyaret edilmiştir. 

nrn, Meksika körfezinin ufuklarını aştı ... 
İşte bu devrede, inriliz diplomasisi, Bir
leşik Devletlerin dünyada oynamıya nam
zet bulundukları önemli rolü takdir etmiş 
ve ona 13.yık olduğu ehemiyet ve mevkii 
tanımak hususunda tereddüt gösterme -
miştir. İngiltere'nin, son defa, Amerika'ya 
terketmiş olduğu üsler, uzağı gören eski 
ıiy.a.ac.lin Y•"-İ. t.-..hütl_..li:r Du.. -u.t.i...._ 
münasebetiyle, Samoa adaları hakkında 

Amerika ile Almanya arasında ti 1886 da 
husule gelmiş olan siyast a-crg-inliği tahat

Diğer bazı haberlere g-öre İtalyanlar, i
leri İngiliz kuvetlerini izaç etmc:k ıçın 

tayyarelerini takviye ediyorlar. Bu arada 
Trablus cephesine İngiliz takviye kıtaatı 

da mütemadiyen gelmektedir. Bu kıtaat 
Bardia'nın muhasarasında kati bir rol oy
nıyacaktır. 

B
0

r İtalyan generali onuncu 
ordunun bir kısmiyle beraber 

mahsur 
Kahire, 21 a.a. - Batı çölünden gelen 

haberlere göre İngiliz kuvctleri Bardia'ya 
karşı müthiş bir hücum hazırlam:ıktadırlar. 
İtalyan kuvetlerinin hakiki mevkileri tam 
olarak bilinmemekle beraber Bardia ö -
nündeki İngiliz ileri karakollarından alı • 
nan maliimat general Berti'nin onuncu or
dunun bir kısmı ile köyde mahsur bulun • 
duğunu göstermektedir. Son zamanlarda 
general Berti'nin umumi kararg.ilıının bir 
hafta cvel Tabruk'a naklettiği zannedil -
mekte idi. İtalyan müdaraa hattında bir -
çok Hovitzer topu bulunmaktadır. Hava 
çok soğuktur. Dondurucu bir rüzgir es • 
mektedir. 

Hareki'ıtın inki~al tarzı 
Londra; ~1. a.a. - Royter'in askeri mu-

harriri yazıyor : 

" Akdeniz'den ıelmekte olan haberler, 

mıntaka şimdilik harbin en mühim nokta
sını teşkil etmektedir. İtalyanlar ıiddetli 

bir darbeye uğradıktan başka, karadan, de-
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TURK1YE ANKARA 
Radyosu Radyo11u 

1648 m. 
31.7 ın. 

19.47 m. 

Dalga Uzunluğu 
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9465 
15195 

Kcı../ 20 
Kes./ 20 

Kw. T A. P. 
Kw T A Q. 

9.00 

9.03 
9.ı8 

P A Z A R : 20. XII. ı940 

Program ve memleket saat ayarı, 

Ajans Haberleri, 
Müzik : Marşlar ve hafif parçalar 

(Pi.). 
g.45/ıo.oo Ev kadını • Yemek listesi, 

12.30 

12.33 

Program ve memleket saat ayan, 
Müzik : Mızraplı sazlardan pqreY 
ve saz semaileri, 

ı2.50 Ajans Haberleri, 
ı3.05 Müzik : Tek ve müşterek şarkılar~ 
13.25/14.30 Müzik : Radyo Salon Orke9"' 

t8.oo 
18.03 

ı8.50 

19.30 

ıg.45 

?O.IS 

20.30 
20.46 
21.15 
21.30 
22.30 

22.50 

rası (Violonist Necip Aşkm idaro.ı 

sinde ) : 
1- T9chaikovsky : Rus danaı, 
2- Tschaikovsky : Romana, 
3- Max Schönhcrr o Alp köylilhırf 
danır, 

4- Helmut Strepputat : Tan&o., 
s- Leopold : Karlsbad hatıraları, 
6- Korsakov : Zifaf ıarkısı, 
7- Armand Meister: Sigan Rap ..ı 

sodisi, 

8- Armandola : Venedik'te mehtap 

Joh. Brahms : Macar dansı, No. 
ı 7. 
'.o- Villy Kaest~r : Hind Ninniıi, 
ı ı- Maguarre : Bask Ey ileti Ef ... 
sanesi, 

Program ve memleket saat ayan, 
Müzik : Radyo Ca:r Orkestrası (İb
rahim Özgür idaresinde), 
Müzik : Seçilmiş eski şarkılar, 
Memleıket saat ayarı ve Ajans Ha
berleri, 
Müzik Fasıl Hey eti, 
Müzik : Tango ve Paso Doble'ler 
(Pi.), 

Konuşma, 

r.füzik : Müşterek earkılar, 
Konuşma, 

Müzik : Karmen Operası (Pi.), 
Memleket saat ayarı ve Ajans Ha .. 
berleri; Ajans Spor Servisi, ve An
kara Sonbahar At Yarı,ları netice
leri, 

Müz~k t Dans müziği (Pi.). 
23.25.1~3.30 Yarınki Prog-ram ve Kapanıı. 

İsviçre noel gecesi 

ışıkları söndürmiyecek 
5eme; ztJ. . . - Genel kurmayın bir 

tebliğine g-öre, 24/ 25 ilkkinun gecesi, İı -
viçre'de ziyaları karartma emri tatbik o
dilmiyecektir. İsviçre, Noel ıecesinde tOP-

riyet ve adaletin zulmün bulunmadığı yer· Serıride Namrk Kemal hakkında son 
de mevcut olabileceğini büyük şairin bir intişar eden yazılar dahil büyük ıairin 

an tekrardan bili kalmadığını tebarüz e1- bütün eserleri ve hakkındaki bütün ne1rl· 
tirmiş ve Namık Kemal'in bu görü1lerinln ya1, Macosa ı:indanmm resmi, okuduiu e-
1293 "Kanunu Esasi" ıine kuvetle müessir ı l!ler1er~en bir ka~ı. bir tuta~ _sa~ı, kamış 

tür etmemek elden celmez .. 
Bismark ile Amerika hariciye nazırı 

(Blaine) arasındaki mücadele ibretle 
yi.dcdilecek ıiyast bir hidiıedir. Pasifik
teki çalıpnaların yanı ııra Cenub[ Amerika 
memleketlerindeikl keskin "rekabet" de 

nizden ve havadan sıkı bir surette sıkıştı- raklarının ihl!l edilmiyeceği ümidindedir. 
rılmaktadtr. Karartma nizamnamesi ertesi rün tekra.r 

" Bardiya muhasara altındadır. İtalyan- tatbik olunacaktır. 

olduğunu illve eylemietir. kalemı ve makası teşhir edılmıştır. 

Almanya'nın hava 
hakimiyeti nasll 

felce uğr1yabilir ! 
Nevyork, 21 a.a. - "Daima Fransa,, 

adını taşıyan ve Nevyorkta bulunan 
hür fransız birliğinin merkezinde ya· 
pılan bir toplantıda, kalabalık bir din
leyici kütlesine hitaben reisleri B. 
Houdry şu sözleri söylemiştir : 

- Eğer Hitlerin her gün havalarda 
1000 tayyare uçuracak kadar benzini 
varsa, İngiltere de Birleşik Amerika
nın yardımiyle 1941 yazma kadar gün
de 3000 tayyare bavalandırabilecek 

kudrete malik olmalıdır. En geç 1942 
den evci Almanya havalarda felce uğ
ramış bulunacaktır. 

B. Houdry, gelecek Fransa mare -
şalinin General de Gaulle olması ıa -
zım geldiği kanatini izhar eylemiştir. 

İstanbulda sade yağı ve zahire 
stokları tesbit ediliyor 

Arnavutluk'ta 

İtalyanlar hala 
• 

rıcat 

etmekte berdevam 
(Bası I inci ~avl'id:ı) 

altındadır. 

Pogradetz'in şimalinde İtalyan kıta
ları yunan kuvetlerine karşı şiddetli 

bir mukabil hücuma geçmişlerdir. 

Yunan tebliği 
Atina; 21. a.a. - Yunan orduları baı ku

mandanlığının dün akşam neşrettiği SS nu. 

maralı teblii : 
Lehimize neticelenen bir muharebeden 

sonra, yeni mevziler zabtettik. Düşmandan 
aralarında bir de albay bulunan bir miktar 
subay ve er esir aldık. Mühim mikdarda 
harp malzemesi ve iki batarya top elimize 
geçmiştir. 

Tepede/en ve Kliııura, Yunan 
topçusunun ateşi altında 

Atina; 21. a.a. - Resmi Yunan sözcü -

fstanbul, 21 (Telefonla) _ Fiyat sünün beyanatına göre, Tepedelen ve Kli
mürakabe komisyonu sade yağ ve za· sura dün akşam Yunan topçusunun ateşine 
hire tacirlerinden mevcut stokları ve uğramıştır. Yunanlılar, Drinos vadisinin 
fiyatları hakkında bir liste istedi. biraz şimalinde çok şiddetli muharebeler 

te olan harekit esnasında düşman .c:ıtala 
rının toplu bir halde bulundukları yerleri, 
yolların iltisak noktalarını ve askeri is -
tihk3mları bombardıman etmişlerdir. 

Korfu kanalında iki büyük balıkçı ge -
misi batırılmııstır. Cereyan eden ıiddetıi 
muharebeler esnasında Gloıter tipinde iki 
tayyare düşürülmüştür. Tayyarelerimi:rden 
biri dönmemiştir. 

Deniz cilziitamlarımız, yunan denizi sa
hillerindeki düşman mevzilerini bombar -
dıman ederek evelce tesbit edilen hedefle
re müessir isabetler kaydetmişlerdir. 

Şarki Afrika'da topçu faaliyeti olmuş -
tur. Hava teşekküllerimizden biri gece A
den üzerine bir akın yaparak hava meyda
nını alçaktan bombardıman etmiştir. 

Diier bir teıekkülümüz Metemma mm 
takasında dilıman tesiutını bombardıman 

etmit ve btlyi!k 1anaınlar ,ı1mıuına ıebep 
olımıttur. 

• 

neticesinde memnuniyet verici ilerlemeler 
kaydetmişlerdir. Bu mıntakada Yunanlıla
rın eline 600 İtalyan subay ve eri esir düş
müştür. 

Daha şimalde ileri hareketi devam etmiı 
ve yeni tepeler zabtolunmuştur. 

Havaların fena olueu, Yunan taarruzunu 
işkll etmektedir. 

İtalyan tayyareleri, kı:rılhaç işaretini a
çıkça taşıyan bir hastaneyi bombardıman 
etmiştir. 

İtalyan esirleri, siyah ıömleklilerin ken· 
di arkadaşları arasında nasıl hafiyelik yap
tıklarını anlatıyorlar. 

ltaiyan tayyareleri, Lökad 
adasını bombardıman ettiler 

Atina; 21. a.a. - Emniyet nezaretinin 
dün akşamki tebliğine göre, düşman tay. 
yareleri Lökad adasını bombardıman et

mfıtlr. Haıar ve zayiat yoktur. 

ların mukave-met kabiliyetleri hakkında 

ılmdiye kadar elde ettiğimiz tecrübelere 
aynca zikre değer. Bugiinkil harp içinde, nazaran, Bardiyanın yakın zamanda İngiliz. 
hava ve denizaltı silahlarının kayıt91:r, terin eline geçeceği tahmin ediJebilir. Gra· 
şartsız bir tarzda kullanıldığı bir ıırada, ziyani, ya imdat göndermek istemiyor ve· 
Norveç, Danimarka, HolJanda, Belçika sa· yahut ıönderemiyor. Zira hava keşiflerin. 
hillerinde ve Manş kıyılarında, Atlantik 
limanlarında, hatti Gaskonya körfezinde den alınan malUmata göre, askeri harekit 
olup bitene karşı Büyük Britanya'nın ıa. . garbe yani Tobruk'a doğru icra edilmekte

kayt ve bigine kalmasını istemek, ameri
kalıların realist zihniyetine sığar bir şey 
deiikli. 

dir. Halbuki Graziani'nin kullanabileceği 

bu yegine yol ii3tünde hiçbir hareket kay-
dedilmemektedir. 

Tarih boyunca dünyaya merkez olmuş u Diğer taraftan, Siva'dan relen en sol 
Atina, Roma, Paris'tcn sonra Londra ile cenahımız terakki etmektedir. Avustralyalı 
birlikte şimdi Nevyork bütün medent bir bir süvari bölüğümüz bundan birkaç gün 
ilemin incizap merkezi haline ıelmiş.tir. 

evel Jarubub yakınında büyük bir muvaf. 
Mister Roosevelt samimi nutuklarında, f . 

1 
h k . . 

mustarip beşeriyetin ümit ve emellerine, akıyet e are ete geçmıştır. 
duygularına, temayüllerine tercüman ol _ 

0 İngiliz harekitının Bardiya'yı aldıktan 
maktadir. Bu manevi müzaharete şimdi de j sonra duracağını dilşünmek için hiçbir se
mali ve ikttıadi müzaharet zam olmakta bep yoktur. Bu kıtaat, ileri hareketini 
dır. Sulha candan bağlı her millet gibi 
amerikahlar da .. tecavüz ve istila harbini" 
milli ıSyi, milli kalkınmayı sekteye uğra· 
tan iktbeti karanlık bir "sergüzeşt" olarak 
telikki ederler. Fakat bir "milli mlidafaa" 
harbinden çekiruniyeceklerini de son ka
rarlariylc isbat ettiler .. 

Vaziyet artık g-ereği g-ibi vuzuh peydah 
etmiştir: bir !arafta, istili ettiği Avrupa 
memleketlerinin köle sanayii ile tamamlan. 
mış olan alman endüstrisi; di&er tarafta 
Anglosaxon ileminin bütün iktısadi ve 
mali kudretlerinin beslediği bir harp po
tansiyeli!. .. 

Her halde bu harbin sonunda, taze bul
muış, ziflarından kurtulmuş bir demokrasi 
ile karşılaşacağız. İçtimai adalete daya -
nan, insanların manevi fahsiyetine hür -
met eden, manevi kıymetlere karşı saygı 

gösteren insanca bir nizama muhakkak ka
vuşulacaktır. Mücadelenin azamet ve ul -
viyeti karşısında muhterem Mi9ter Roose
velt ve onu seçmi~ olan ıuurlu amerikan 
milleti daha fazla '~itaraf" kalamazdı ... 
Amerika'nın sillhla ''harb,, e cirip gir -
memesi artık ehemiyetini kaybetmiş bir 
meseledir. 

Hüseyin SAMI 
Urfa Mebu11u 

Lord Halif aks Vaıington' a 

sefir olursa .. 
Londra, 21 a.a. - Taymis gazetesi

nin parlci.mento muhabiri. hariciye na
zırı Lord Halifaks İngilterenin Ame
rika büyük elçiliğine tayin edildiği 

takdirde yerine harbiye nazırı B. E
den'in getirilmesi ihtimali olduğunu 

bildirmektedir. 

Tobruk'a kadar devam ettirmek üzere hem 
minen, hem coğrafik bakımdan iyi bir va
ziyette bulunmaktadır. Bundan sonra Bin
ıazi'yi almak için ikinci bir meydan mu
harebesine lilzum hasıl olması mümkündür. 

Kahire; 21. a.a. -Bardiya üzerine yü
rüyüş hareketi gittikçe süratle"imeltte,lir. 
Üçüncü günün başında hareket bir muha • 
ıara şeklini almıştır. Mühimmat ve iaşesi 

bol olan İtalyan garnizonu, mukavemet et

mek için son derece gayret sarfeylemek 
tedir. 

Mısır Başvekili harekat 
sahasını gezdi 

Kahire, 21 a.a. - Mısır Başvekili Hü • 
seyin Sırrı Paşa refakatinde müdafaa na
zırı ve Mısır ordusu genel kurmay başka. 
nr olduğu halde batı çölü harp meydanını 
e-ezdikten sonra dün Kahire'ye dönmüştür. 

Tayyare ile batı çölüne giden ziyaret
çiler orada orta şark İngiliz hava kuvetleri 
başkumandanı hava mareşali Longmore ve 
çöl kuvetleri kumandanı general Vilson 
tarafından karşılanmışlardır. Misafirler 
Sidi Barrani ile Bug-Buı arasındaki harp 
meydanını gezerek ileri hareketi esnasın. 

da iğtinam edilen muazzam harp malze -
mesi stoklarını tetkik etmişlerdir. 

İngiliz zaferiyle neticelenen harekat 
hakkında başvekile izahat verilmiştir. Mi
safirler harp meydanından hatıralar götü -
rerek tayyare ile Kahire'ye dönmüşlerdir. 

12 Adaya yapılan hücumlar 
Londra, 2ı a.a. - Akdeniz donanması 

başkumandanlığı aşaiıdaki mesajı gönder
miştir: Donanmaya mensup tayyareler ı1 

ki.numıevel sabahı Rodos, Stampalya, Kir
pe adalarına hücum etmişlerdir : fena ha
va ıartları yüzünden bombardıman netice
ılnln tayini cüç olmuş.sa da yaqınlar çık
tıft cörillmUıtür. Ta.yyarelerlmiz üslerine 
dönmiltlerdir. 

1941 

f akvim ve masa blokları 
Geliri Ankara mekteplerin

de okuyan yoksul talebelere 
sıcak yemek vermeğe tahsis e

i dilen Kızılay Ankara merkezi-

! 
nin 1941 yılı takvimleriyle ma
sa bloktan hazırlanarak sah
ta çıkarılmıttır. Takvimler aa
natkarımız lhab Huh'.ı&i'nin 
Kızılay vazifelerini ca.nland1-

l
j ran güzel bir tablosiyle tezyin 

edilmittir. 
iyi bir tekilde hazırlanmıı 

olan bu takvimler 1 lira. muka-

ı 
bili Akba, Hatet ve !'{alil Na• 

i 
ci Kütüpanelerinde &atılmak· 
tadır. Hayırsever halkunızm 
bu takvimlerden birer tane a-

l larak evlerini ıüslemelerini 
tavsiye ederiz. 

\. ............ - ............. ,, '' 1 111 1 ,,,,,.) 

,_ __ SON GÜN--llıı. 

ULUS Sinemasında 
2 Film Birden 

1 - Uzakla~an melodi 
Fransa'da başlıyan, Almanya'da 

devam eden ve A.merika'da 
nihayetlenen hazin bir aşk 

romanı 

Artistler : 
Vill Birge/ B;rgi!t"! Horney 

2 - (ELiK KAFES 
Hapisanelerin gizli dehlizlerin

de geçen heyecanlı macera filmi 

Artistler : 
Walter Connolly 

John Howard 
Ayrıca: Harp jurnali 

Seanslar : 14.30 - 17.30 · 21 de 

UZAKLASı\N MELODi 
16 ve 19 da 

ÇELiK KAFES 

10 - 12 Ucuz Matinesinde 
UZAKLAŞAN MELODİ 



--~ -- ... - . -- ~- - -

!2/12/1940 u c u s 

Hüviyeti 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Türk edebiyatında bir devri kapıyan bir dev.~i açc:ıın Tan· 
%imal merhale-sinde Namık Kemal memlekete yenilik ge· 
tirmi§ ve bilfıa.s a yepyeni bir ruh ve bir heyecan t.m.il 

etmİf büyük bir ıahsiyettir 

Namık Kemal'l edebiyat tarihleri edip 
ve ıı.rler arasın.da zikrederler. Hakları 

vardır. Zira Namık Kemal siya.al Tanzi· 
matla birlikte edeblyaumızın deg-ıotirdlğl 

veçhede, dnha açık lfo.de ile Tanzimat e · 
deblyatının kuruluşunda mühim rolU olan 
bir şahsiyettir. Namık Kemal nazımda ve 
nesirde edebiyatımıza yenilik getirmiştir. 
Bu. ink&.r olunamaz. Namık Keınal'ln ha
yauna ve eserlerine geniş yer vermek 
zevkını tattıeımız bugun, okuyucularımı

za onun manzum ve mensur eserlerinden 
bazı parçalar da vermlıı bulunuyoruz. BI· 
taraf bir göz, bunların tırıısında dolaşır· 

ken Namık Kemal'ln edebt şahsiyetindeki 
mllmtazlyetl keşfetmekte gtlçlUk çekmlye
cektir. 

Bazı edebiyat tarihçileri Namık Kema
l'ln edebt hayatını tetkik ederken intihap 
etlikleri manzumelerle okuyucuyu yanlış 

bir kanaate snplıımakta !dettı. el birliği 

etmiş gibidirler Namık Kemal'ln pUrOz · 
•ilz türkçe nesri ve b ı dille yazılmış pek 
çok ııllrleri vardır Ancak bunların ara· 
ııında onun ağd ılı d ile yazdıg-J parçalara 
da tesadüf ed\llr T3u ikinci dili Namık 
Kemal'in edeb•yat dil• olarak kabul etme
meli; ve bir iddia üzerine o sahada da pek 
fili muvaffak olabildığini isbat i!;in vü -
cuda getirilmiş eserler olarak kabul et -
melidir. Bunu nazımda ve nesirde ayn a,
rı tetkik edeceğiz. 

Ne.mık Kt:'mal'ln manzum eserlerini Ü· 

ce ayırmak kabildir: bıınls.rds.n bir kısmı 
eski vektller içinde eski sanat te!Akkllerl· 
ne göre yazılmışt.ır. Bunların ekseriyetini 
de, Namık Kems.l'ln divanını dolduran 
gazelleri teşkil eder. Bunların Kemal'ln 
hayatında Şlna."1 lle tanışıncıya kadar ge
~en zamana ait manzumelerdir. Kemal, 
Şinasi ne tanıvtıg-J zaman daha yirmi ya
tına basmamıştı. Bu itibarla aşağı yukarı 
çocukluk ve ilk gençlik hayatının eserleri 
aayılmnsı icap eden bu manzumelrlnde 
daha ziyade Kars'takl ve Sofya'dakl hoca
larının ve bilhassa divan §8.irl arkadaşla
nnın b&.rfz teslrtnl aramak l!zımdır. Ke • 
ms.I tuavvufu bu devresinde tanımış, o -
nun mistik ruhuna kendisini bir müddet 
kııptırmıısa bu devre içinde kaptırmı3tır. 

On dokuz yaşındaki bir çocuA'tın divan 
edebiyatı vAdlelnde vUcuda getirmiş ol -
duğu eserleri tetkik ederken, onun yarım 
asırlık hayatı hakkında hllkUm vermek el· 
bcttekt çok ısabetll olamazdı. 

Hayatın bu devresi kolayca tesir altın
da kalınabilecek seneleridir. Mesela. Ke -
mal e Namık mnhltuıını veren ve ona aşa
l;ı yukan ilk edebiyat hocalığını yapmış 
olan Eşref PS§a bir divan şairiydi. Ondan 
sonra bu hocalığı Lcfko11ah Galip Bey 
işgal etmiştir. Lefkoşalı Galip Bey de ııek
li ve ruhu itibarile Tanzl!\)at edebiyatının 
değil, divan edebiyatının malı sayılabilir. 
Namık Kemal bu zatın o derece tesiri al
tındadır ki, bir gUn onun divanını karıgtı
nrken tesadüf ettiği: 
Olup mecruhu pikan havadis tairi devlet 
Dema.dem hQn alcar çeı,ımlm gibi şehball 

milletten 
beyti kendisine çok dokunmuş; Kemal 
bu teessUrUnU o sırada Petresburg sefare
ti ktı.tlbl olan Rlfııt Beye yazdığı bir mek
tupta oöyle anlatmıştı: 

d- DUnyada ne kadar !l!m ve efk!r 
varsa cUmlesi baeıma üşüp bilhtlyar so
kağa fırladım!., 

Kemal'ln bu divan oalrlltı, dediğimiz 

slbl 19 yqıı:ıa kadar devam etmiştir. Bu 
müddet zarfında muta.savvıUne ıllrler 

yazmıı, Fuzult'ye, NB.ilt'ye, Ari! Hlkmet'e, 
Gs.Ilb'e nazireler yapmıotır. Şu da muhak
k .ktır ki Kemal'ln bu eserleri içinde en -
cUmen1 ııuarfl Ustatlarınııı gıptalarını 

celbedcek derecede mükemmel gazeller 
mevcuttu. 

Namık Kemal'ln divan ııatrliğl hayatı
nın artık sona erdlg-1 gene onun bir şiirin· 
den bellidir. Kendini tasavvufa kaptırmııı 
olan ve biraz da divan edebiyatı 3alrlcrlnt 
taklide meyys.I bulunan Namık Kemal'! 
bir gUn §11 gazelin sahibi olarak g1SrUrUz: 

Refahı millet için terki rahat eyllyellm 
Vatan yolunda yUrU azmi gurbet eyllyelim 
MUyesser olmaz ise bari mUlkUn ihyası 
O yolda ölmeğe 1san kudret eyllyellm 
Medan lzzU refah ihtiyarı mihnettir 
Hükümet ise garaz bs.lka hizmet eyliyellm 
Bakıp nlg!hı ba.stretle kendi h!llmlze 
Sözün de pek büyüğUnden feragat eyllye-

llm! 

Divandaki bu gazel onun ruhundaki ye
ni ufukların parlak bir lema.ıııdır. Divanın· 
da bu gazelin bulunduğu sayfanın arka· 
•ında acemi bir yazı ile fransızca birkaç 
kitap ve müellif adı yazılı olması da, bu 
ufkun cihetini tayin etmemize yardım et
mektedir. Kemal garbı tanımaktadır. Bu 
gazel ve bu yazı ııunu tsbat etmektedir ki: 
19 yaşındaki çocuk, tasavvuftan hilriyete, 
arabt ve farlslden fransızcaya sıçramııı· 

tır Kemal'tn ruhundukı bu tnkılAbın tınıl· 

U Şlnıuıl ile tanııımıuıı olmııııtu. 

Bu tarihten sonra da Kemal'ln eski 
tarzda bazı manzumeler yazdıtı olmuo· 
tur. Fakat en m~hurları Saklname olan bu 
eıırıerln blr iddia mah.sulU olduğu da mu
hakkaktır. SAklname'yl eskilik taraftarla
rına karııı, Kemal'ln eski tarzda da ollr 
yazmak hususundaki kudretini lsbat için 
vUcuda getirdiği ma!Omdur. 

Eo'akat ne olursa olsun bu devre içinde· 
k manzumeleri, Namık Kenıal'in, edebi 
hUvıyetine bır lnyml't ukllyen ve onun ye. 
nlllk hizmetinde yer tutan eserlerı olma
dıA"rnı söylıyeblllrlz. 

Namık Kemal'ln nesir hııyatındakl ikin· 
et devresini, eski şekiller içinde yeni bir 
ruhla vUcuda getırdltl ıllrler doldurur. 
Görürüz ki Kemal, divan kalıbını muhafa· 
za etmektedir; fakat artık o kalıplann 
tcıne döktllğU ruh, eskisi delildir. Pek 

farklıdır, yenidir, heyecanlıdır ve bilhassa 
vatan ve millet aşkını haykırmaktadır. 

Kemal'I vatanperver ııalr tanıtan eserleri 
bu grupa do.bildir. Bunların ~n başında 

"Hamaset yahut Vatan kıı.sldesl", "Rağ

mına'' . "LAzımsa,, redifli gazelleri, bazı 
murabbaları ve kıtaları gelir. 
Görüp ahkam asrı münharif sıdk-u- se

lametten 
Çekıldilı: iuet-ü-ikbal ile babı hükümet· 

ten 
Usanmaz kendini ınsan bilenler halka hiz

metten 
Mürüvvetmend olan mazluma el çekmez 

ianetten 
Hakir olduysa millet şanına noksan gelir 

sanma 
Yere düşmekle cevher sakit olmaz kadr-ü

kıymetten 

Beyitleriyle bn.şlıyan ve coşkun bir 
çıığlıyan gibi köplikler eaçıırak dPvam e -
den bu knslde ondaki ruh değişikliğini 

ifade etmlye yeter. 
Korkmanı hı\k olmadan ömrün n"cıı.tın 

rağmına 

Unsurumda.n ihtiraz etmem mematın rıığ· 
mınn 

Ve: 
Sana senden gelir bir lı,te ancnk dD.t Ilı.· 

Ümidin kes zaferden gayrdan 
zımsa 

lmdAt Ilı· 

zımsa 

Beyitleriyle başhyan gazeııerl IRE', h0 r 
mısrağında nıhundaki ateşten zerreler ta· 
oıyan ve zamanında fırtınalar yaratmış 

olan ııllrlerdlr. 
Kemal'1n edebiyat tarihimizde en bllyUk 

şair olduğunu iddia etmek lM'lkl, onun he· 
yecanınn kapılmak mtı.nasına gelebilir. 
Bunu, herkesten evci o~lıı B. Ali Ekrem 
Bolnyırlı da Üniversite kllrsUsllnde ver
diği derslerde söylemiştir. Kemal, bir HA· 
mlt'tlr denllmemlştır. Aneıık şunu da iti· 
raf etmek 111.zımdır ki Kemal, Tanzimat 
edebiyatımızın şiir sahasında her halete 
zirvelerden birini hakkiyle doldurabllcct:'k 
derecede kuvetli bir şairdir. 

Şair Namık Kemal'in sanat hayatının 
üçüncü devresini yeni ~ekiller içinde ve 
yeni ruhla yazdığı şiirleri doldurur. "Va -
vey!A." "Vatanı Osmant" gibi manzumeleri 
nin dahil bulunduğu bu ,rupun eserlerin
deki şekil yeniliğ-inde Kemal belki ilk de
iildir. Tanzimat edebiyatı tarihinin ılk 
sayfalarında adlarına tesadüf ettiğimiz 
Akif ve Ethem Pertev Paşalarda yenilik 
eserlerine tesadüf etmekteyiz. Ancak Na
mık Kemal, bu yenilik mübeşşirlerini sa
mimi bir şekilde takip etmiştir. Kemalin 
bu devresin-Oe teı;adüf etti "imiz &ekil yeni
liii l>ivan edebiyatının kllisık ııckillcri o
lan gazel ve kaside tarzındaki manzume· 
ler yerine, mısrağlarının kafiyeleri deği -
oik ve karışık surette tertip olunmuş kıta
lardan müteşekkil manzumeler yazmaktır. 

Kemal'in şairlikteki büyük meziyetini 
iki kelime ile hulasa etmek mümkündür: 
vatan ve hamaset., vatan'ı Vaveyla'da "te
maşasına hakkın de aşık olduğu,. heybet
li bir manzume ile tasavvur ve tasvir et-
ti. "Hilali Osmani" de vatan, giineşi ka -
rartacak kadar parlaktır, Vatan kasidesin
de vatan yaralı bir şirijiyandır. Veli Hik
met'le beraber yazdığı Muhammes'te va
tan "bağrına hançerler saplanan kara 
bahtlı bir ana" dır. 

Namık Kemal bu vatan ıçın ceZ'be, 
hayatını düıünmiyecek ve ölilmü seve se
ve ,öze alacak bir ıevkle zamanına ,öre 
hıçkırmış ve zamanına ,öre haykırmış bir 
şairdir: 

Sıdk ile terkcdelim her emeli her hevesi 
Kıralım hail ise azmimize ten kafesi 
İnledikçe eleminden vatanın her nefesi 
"Gelin imdada" diyor, bak budur Allah 

sesi 1 

Namık Kcmal'de vatan hep böyle sa -
mimi bir feryat oldu: onun vatandan bah
seden" her şiirinde ateşli bir aşkın imanı 
vardır. "Devlet kapısı" na bakmıyordu: 
Namık celil-ü-cilıı tenezzülle istemez 
Ba!f eğmez asümana ulüvvü cenabımız 

Ve: 
Çekildik izzet-il-ikbal ile babı hüku • 

metten 
diyebilen büyük adam, kendine güvenen 

adamdır. 

Namık Kemal'fn şiir hayatını kaparken 
bir nokta üzerinde ısrarla duralım. Vatan
perver Namık Kemal şair Namık Kema
lin nisir Namık Kemal'in üstündedir. An
cak türk edebiyatında bir devri kapa
yan ve bir devri açan Tanzimat mer
halesinde Namık Kemal memlekete yeni
lik 'etirmiş ve bilhassa yepyeni bir ruh 
ve bir heyecanı temsil etmiş olan büyük 
bir şahsiyettir. Şahsiyetleri bitaraf bir 
gözle tetkik eden, devrin zihniyetine ve 
bütı.in oartlarına göre kıymet bic;en ede -
biyat tarihçisi bunu da inkS.r etmiyeceit
tir. 

Büyük Vatanperver Namı!~ Kemal dostu Hil~met'le beraber 

• 
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Yeni risan Namık Kemol'in idea 1 i idi 

ve o her ideali gibi buna da aşıktı 

N
amık Kema1, edebiyatın her sa

hasında yazı yazmış bir mu -
harı ırdir. Tasviri Efkar, Hürıyet, 
Muhl.ıir, İbret, Hadika, Dıyojen gibı 
gazete ve mecmualarda yalnız edeb'i
yatın değil cemiyet hayatının hemen 
her mevzuuna temas etmiştir. Makale
lerinden Namık Kemal'in gazeteciliği 
mevzuu içinde ayrı sütunlarda bah -
sedeceğh:. 

Edebiyat cephesinden Namık Ke -
mal'in eserlerini, tiyatroları, roman
ları, tenkitleri, şiirleri, tarihleri, bun---··~=Aı;Q:i•·;~ 
!arın dışında kalan eserleri diye ayı
rabiliriz. 

Annesi Zehra Hanımın vakıf bir 
kitabının üzerindeki yazı 

Tiyatro eserleri: Nıu:nık Kemal'in 
tiyatro eserlerinin başında meşhur 
Vatan yahut Silistre'si gelir. 1873 de, 
yazdığı bu eser Almancaya, Rumcaya 
ve Fransızcaya tercüme olunmuştur. 

Gül Nihal (1874), Akif bey (1874), 
Zavallı Çocuk (1874). Karabela, Ce
lalettin Harzemşah (1883). 
Romanları: İntibah yahut Ali beyin 
sergüzeşti (1874) Cezmi. 
Tenkitleri: İrfan paşaya mektuplar 
(1886) Tahribi harabat (1885), Takibi 
harabat (1886), Rönan müdafaana - lı tarihinin tali ve istila devrine aittir. 
mesi, Mepr-izon muahedesi. Kemal'in kitabı olarak ilk neşrettiği 

Ş .. l ·. Bazısı matbu bazısı da el _ risale de budur. Barikai zaf_er is7 ~s
ur erı · • tanbul'un muhasara ve fethıne aıttır. 

d_~n el~ dolaşarak hafızal~rda yaşı yanı Kemal bunu sırf eski vadide yazı yaz
şıırlerı, son _za~nlarda b~r araya top- maktaki iktidarını isbat için vücude 
lanmış ve hır Dıvan teşkıl olunmuş - getirmiş bulunuyordu. Bu itibarla li-
tur. . ~ san hayli ağırdır. Çünki o zamanlar 
Tarihleri: Evrakı perışan (Salahat • Kemal sade lisanı tercih ve müdafaa 
tin Eyyubi, birinci Selim, ikinci Meh- ediyordu. Bu müdafaadaki büyük ga
met), Methal ve Tarihi İslam, Osman- yeyi idrakten aciz olan muarızları Ke
lı tarihi (Kanuni sultan Süleyman'a mal ve arkadaşlarının "musanna ve 
kadar yazılmıştır. Birinci cildinin bi- külfetli eserler yazmağa muktedir o
rinci cüzü 1910 da basılmıştır.), Emir lamadıkları icin ve daima sadeyi ih
Nevruz, Kanije muhasarası, Barikai- tiyar ettiklerfni,, ileri sürüyorlarlar-
zafer. dı. 

Diğer eserleri: Baharı daniş, rüya, Barikai zafer, bu muarızlara veril-
Hikmetülhukuk, edebi ve siyasi ma- miş bir cevap mahiyetindedir. Bari -
kaleleri. kai zafer küçük, fakat, eski edebiya
T ercümeleri : Jan-Jak-Rosso'nun tın hiç bir eseri•e mahçup olrnıyacak 

M derecede hünerli bir risaledir. Kemal, şeraiti içtimayiyesi (noksandır). on 
teskiyu'nun Ruhülkavanin, Bakon'un sonradan Hamid'e yazdığı bir mek -
bazı eserleri, Volney'in Palmir hara- tupta diyor ki: "Edebiyatı atika ve
bcleri, Kondorse'nin Tarihi terakkiyat ya fa.side taraftarları şu Barikai 
Efkarı beşer'nin bir kısrpı, Viktor zafere bir nazire yazsalar ... " 

Hügo ve La Martin'den bazı tercü- Kanije muhasarası tarihi bir ro -
meler. Avrupa'dan döndükten sonra man menkıbesi gibidir. Bu eserden, 
da Şerhi Mevakıf'ı tercümeye başla- düşman ülkesi içinde her türlü mü
mış ve bir kac fasıl yazmıştır. dahaleden mahrum, bir avuç yeğitle 

Eserlerinin ~Unvanları da gösteri 
yor ki Namık Kemal, edebiyattan baş- Tiryaki Hasan paşanın gösterdiği kah 
ka tarihle de mesgul olmııştur. Ancak ramanlık ve arkasındaki türk asker -
Kemal'in tarihi eserlerinde, tarihten !erinin cengaverliği hikaye olunmak
zivade edebivata ehemivet verdiğ-ini tadır. Bu mevzu Kemal'i, zaten ru
görüyoruz. "Devri İsti15 .. eseri osman hundan kavrıyan bir mevzudur. 

~ .............. 911 ............. ll'llllll"lftml•ır:m ....... L 
Osmanlı tarihini yukardaki eserle: 

gibi edebiyat yapmak için değil, ken

di tariht telakkisine göre, ilmi ve bü
yUk bir eser yazmak için kaleme al

mıştı. Fakat eseri ikmale değil, iler -

letmeğe bile ömrü yetmedi. 

KIT'ALAR 
Vakfeyledim vücudumu ben rahı millete 
Bez/eyledim hayatımı fikri hamiyyete 

Cismim ademde olsa da hunum boğar !;eni 
Vermem mecal ben sana halka hiyanete 

• * • 
Çekmedim dünyada zenciri esaret barım 
Kaydı dünyadan müberrayım bilir dünya beni 

işte meydanı hamiyyet kaçma ey celladı zulm 
Ya seni mabveylesin Mevla cihanda ya beni -~ı ... 1111111111111111111111111111 ................................... ır 

Namık Kemal'in bütün eserlerini tet

kik ettikten sonra varılacak netice, o

nun eski edebiyat tarzına karşı aman· 

sız bir düşman olduğudur. Zamanın

da değil, hatta daha sonraları bile hiç 

kimsede Namık Kemal'deki bu eski 

edebiyat düşmanlığı görülmemiştir. 

Yeni lisan Namık Kemal'in ideali 

idi ve o her idealine olduğu gibi bu

na da aıılm. 
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------ Vatan an pa -r -----------------
Ah yaktık şu mübarek vatanın her yerini 
Saçt1k eflake kadar dudini ateşlerini 
Kapadı gözde olanlar çıkacak gözlerini 

-----
-----

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini 
Yoğımiş kurtaracak bahtı kare ınaderirıi 

------ -
Düşünün devri zuhurundaki şanlı demini -- ----Doldururken şühedası bu fena alemini -- -
Tutacak bir çocuğu kalmadı mı matemini --- -----

--
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini 
Yoğımİş kurtaracak bahtı kare nıaderini 

------- --
-

Silmt>dik bunca yetimin gözünün yaşlarını 
Taşa toprağa sürdük o güzel başlarını 
Vatanın bağrına vurduk vatanın taşlarım 

------------
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini 
Yoğımiş kurtaracak bahtı kare maderini 

----- --:: Doymadı gözlerimiz kan ile olsun dolsun : 
: Babalar ağlaya dursun analar sabah bulsun : .. 
: Yüzümıiz verde sürülsün başımız taş olsun : 
: Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini E 
_ Yoğımiş kurtaracak bahtı kare maderini 3 
-:;1111111111111'11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;:' 

• • 

E 
11111111111111111111111111111111111111111 

Temiz türkçeyi ilk 
kullanan muharrir 

evel 
odur 

ı:=:~~~~:~:::~~~·~~~~~~!.~~~~:~~~~I 
Namık Kemal'ln nesrini, ııllrlndcn ayrı 

tetkik etmek Uızımdır. ÇUnkU zamanında 
onun asıl §Ölıı eti, bu sahadn yayılmı§tı. 

Daha ilk nesirleri intişar eder etmez gö· 
r!ıldU ki Kemal in, o zııınana kado.r göı U 
lenıerdcn apa)rı bir tislı'.lbu, bllh s.,a baş
ka bir edası \'ardır. Uu U lı'.lp gözleri ka
maştırac:ık dcrec de p:ırı ktı. 

Kemal in ncsır h suıı ) llnl, onun eseri 
üzerinde tetkik edelim; ve mukayeseli bir 
tcUtlke lmklin vermesi ltlb r yle Rüya dnn 
b.r, ç s ıtır Jzerind ... dur lım. Rllya, r\a -
mılc K• mal in, Ziya Paş.a g bl A vı-upa'da 

yazdığı bir es rdlr. KUçük b r r s:ı.Je ha
line ko) arak gizli gizli menıl k te sokma
ğa çalıştığı RUya'nın yazılışındaki gaye, 
Ziya Pnşa'nınklnde olduğu gibi, milleti 
tntıbaha davet etmektedir. Namık Kemal 
RUya sında diyor ki: 

"Kemal'ln nesrı sanki tabiata gerılmlf 
muhaddep ve muka'ar bir ayna gıbldlr: hıg 
bır ıı y oraya olduğu gtbl aksetml~orl 

Teşbihleri çok sever, bunlnn israf dere
cesıııde ibzal etmiştir. Ne za.mnn "edıba.

ne., ya.zmnk isterse her cUmleyı: mutlaka 
bir tel}blh sıkıştırır. O tt:ııblhl r alet l;..cıı::r 

basittir, ve hemen hepsi mu y~ n un uı r
dan yapılmıştır: "Gün ş, m t\lap, ç ç :ıc. 
ncslm, ş:ıfnk.- llh ... her te3blhlnde bunla
rı görüyoruz. Cell'ı.lettln Harz m ah ı l\Ç

tıtımız va.kit ilk satırda nııznnmıza şu 

yolda teşbihler çarpar: "Kıınl r içinde kı
lıçlar, ıı:ıfaklar içinde hll'\11 rı andırıyor

du'., Cezmı'yl okurken gcncı aynı teşbihle
ri görUyoruz:"Gene o asır ıçlndc idi ki Sll
leyman Kanunt, Osmanlı bayra.~ını şafak· 
lar içinde doğ"muş bir hlHU gibi .. _,, 

Kcmal'ln bUtUn eserlerınde bu hususi · 
yet göze çal'.Par ı.~e.kat ı11tc bu hususiyet -
tir ki Kem:ıl'ln nesrınl zamanında bir şA.
hika yapmış, Şinasl'nln makalt:'lerlni kuru 
bir iskelet haline getirmişti. 

Ancak nesir va.dislnde de Kemnl'I bir 
ölçU içinde mUtalea etmı.-ğe mecburuz. Bu 
!Slçüyü bize bizzat kendisi vermektedir. 
Htı.mlt'e yazdığı bir mektupta şoyle diyor: 

.. Gittıkçe zulmet bır hale geldi ki 
karanlığı el ile tutmak kabri gıbi göru
nüyordu, sayesinde eğlendığim her a
ğııç nıızarımda bir gul yabıınl şeklini 
ba~ladı. Guya kı yeryüzü zfrızeminc 

geçmiş ve yahut zuliımatı mekabir ru
yi arza çıkmıştr. Guyı ki ölüm matem 
esvabına bürünmüş de meydana uğra
mış ı Güya kı yedı ı:udret şu iki avuç 
h"-k ı· · d d d - "- Müceddltllk hakkı ya Şlnıısl'nln ve· ,, ı ava ımın en ayırmış a a (m a-
b 

d • c · k · 1 va s nlndlr. Ben arada bir hnttı vaslım.,. 
~ ı' nısyfa.na ~ aktmdıdştı. uya/ ı ~~hnedçe c~ Bu söz Kemal'ln kendi edebt mcvldlnl bel-

rıy e sey ı mu a ese sarı ıın şu ayı 1 ' lf d d bl ke lftl-.. · · · • · ki d n doğru a <' n r ş •• 
hurıyetın her dem cuşan elan tııze hu-

• · b b · d · b" • ki' • 1 Kemal hakikaten Şinasi ne HCUnlt ara'lın-
nı sıya ı ır ery~yı ~gıra~ ~e ~n~ 1 a - da b r hattı vasi oldu. Şinasi geldin teced· 
mı~ ve .:mva::, tu ;~ u_ru:ıy le a: an dUdllnU vııpmış. Hlımlt s:-ınatın ruhundaki 

ktaşbarı ı a;a b eğ~e d ~ ava~/"z~ ~~ :;' dehayı yaratmıştı, edebiyatımız Şinasl'drıı 
akar,mış aE a la ıbıbşek ı kaı. teed' - HAmlt'c, Kemal'ln kurduğu köprü saye· 

na a mıştı. tra ıma a ma ıs ım, 

h§lin dehşetiyle nurubasar kirpiklerden sinde geçmiştir. 

~yrılmağa cesaret edemezmiş gibi na- ----------------
zarım biç bir şeye taalluk. eyliyemedi ... .J"'"""""'""''""''"''"''''"'•-. 
Bu parça Namık Kemal'ln nesir haya- : 

tındaki hususiyeti bir cepheden ihtiva et
mektedir. Eda ve üslQp itibariyle ... Onun 
uzun zaman fikir ve mUcndele arkadaşlı
ğını yapmış olan Ziya Paşa'nın dn gene 
Avnıpa'dan yazdığı bir RUya'sı ile muka· 
yese edilebilsin diye bu parça seçilmiştir 
Lisan ağdnh olmaktan t.amamlle kurtul.:mııı 
değ!ldıı·. ı-,akat tasvlrlerdekl, teşbih ve is
tiareler.deki zarafet ve kudret burada ko
laylıkla görillebillr. 

Halbuki Namık Kemal'in dili çok temiz 
ve pUrUzsüz bir tUrkçedlr. Tasvirleri, ku· 
vetll olmasına rag-Jnen ne basit ve ne gü
zeldir, ı:;u mektuptaki lisana bakınız. Bu
gUnkllnden farklı mıdır? 

"Oturduğum ev, kibirli §şık gönlü 
gibi aşağıya meyli pek güç hissolunur 
bir yokuş üzerinde: önü oldukça vfısi 
bir meydan: meyd:ınrn ortasında bir 
cadde var. iki tarafına ılr.ı sıra zeytin 
ağacı dıkılmış; o 18.tıf renklen dalga -
lana dalgalana aşağı doğru aktıkça 

soldan aşağı asılmış bır zümrüt hamail 
şekli bağlıyor da insanın nuru nazarım 
da arkasından çekıyor. 

Zeytinlerın daha ortasında ve bırıız 
dııha yuksek bır mahalde uç be~ çınar 
var; her biri eflake ser çekmış: hıç bır 
semeresı olmıyan eazımın henı.iz ncşvti

nümaya başlıyan nevresteganr irfana 
attıkları genç nıgfıh/ar gıbı o az .. mt't· 
lı çrn rl r da o mı.J.bar k zcyrınleri bu
lundukları mevkii ıtidalden n.uarı ba
karetlcrı altında ezmeğe çalışır gıbı 

görunüyor ... 
Bu mektupta pek güzel görUIUyor ki 

Namık Kemnl'ln dili ağdalı ve tımtıraklı 
olmaktan çok uzaktır. O, sevdltl milletin 
hakiki dilini bllen, seven ve kullanan bir 
insandır. Bu dille ht:'r fikrin ifade edilebi
leceğine inanmıştır. 

Namık Kenıal'in nPslr Usl!lbunu, gaze
teciliğini tetkik ederken örnekleriyle bir -
llktıı göreC'eğlmlz m'lkale UsIObundan da 
ın ırm..,k tıi.zımdır N<>•lrlrrlndP dıhı:ı ziya. 
de edebiyat sanatlarına meyyaldır Zaten 
bu. onun n• rındl'kl hmı •s \ •1 rınd n bl· 
rint tegkll eder K"mal her ş yl. en b!U!it 
ve sade fikri bile dalma hayali \'C te11blh· 
lt:'rle, ko~,ı bir tasvir ile knhartıp şl11lrme
yl severdi. 

Kemııl'ln bu hususiyetini tetkik eden 
B. İsmail Habip Türk Teceddüt Edebiya
tı Tarihinde diyor kiı 

Edebiyallmıza 

y phğı hizmet 
Namık Kemal edebiyatımıza 

ifa ettiği hizmetleri kısaca tadat 
edebiliriz : 

1 - Kemal teceddüt edebiya -
tının taKarrüründe en mühim a
mil oldu. Yem edebıyatı ilk de
fa olarak herkese o sevdirdi. 

2 - Şiirimize, edebiyatımıza 
vatanperverliği, hamaseti adeta 
o ithal etti, zülme haykırmanın, 
vatana aşık olmamu, kuvet ve 
cebire kıırşı gelmenin, ruhlan 
mul.addes ale~'ıe tutuşturmanın 
ku'li etini ondan ö5 rendik. Ede ... 
biyatımız l'll erkC'k sada ıle onun 
sesınde gürledi. 

3 - Bizde ilk tiyatroyu ve ilk 
romanı yazan Namık J(emal'dir 
Şinasi'nin "Şair evlenmesi., ııa -
mındaki bir perdelik komedisi 
ne nazarı dikkati celbetti, ne 
sahneye vazedildı. Tiyatro na -
m;yle ılk tanınan \'e ilk vazı sah
ne olunan eçer Kemal'ın "Va -
tsn" ulır. "Cezmı'" den eve/ de 
bizde roman malıiyetirıde bir hi
kaye kitabı yaZJlm:ım·~tı. 

4 - Namı1' Kem ıl lisana da 
pek büyük hizmetler ifa etti. A
rabi ve farisiye çok salahiyetle 
vakıftı. lisanda en bıiyük üstat 
telakki edİlİyordu. hir çok ye
ni kelimeleri. veni 1°<otı1ahları. ye
ni tt>rkipleri 1ic;amn malı vaotı. 
Bundan R'tmı ~ene eve/ "T1s
viri - efkar., rlı ed,.h•'vatımıza 
VP lİ~::JnfM'''"" ~.,;.-p 1: ,...,l'7l"7rn 

İı;1&J.ı VP t10<::ı;.,,,.,,;_., ., l..• 00"'1ot!i 

vazı/ar yazmır m,. ... : •ir fikirlP.r 
lfermevan etm7$fı'. "'':·kcen;n Ü<: 

lisand3n mür,.1dtf>P o1usıındtJ!ci 
garip vaziyeti pek iyi r,örmlJştü. 

"Tür!Jı: Teceddüt edebiyatı tarihi" ndcn 

9\aıııııııııııııııııııııı••••••••••ıııııt' 
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SPOR 

Dünkü maçta 

Gen~lerbirliği 

Ankaragücünü de 

1 e karıı 2 ile yendi 
Dün Aırkara futbol birinciliği müsaba

kalarına Ankara GUcU sahsında devam e
dlldl. Ajanlığın tebliği Uzerlne 19. mayıa 
.-tadyomuna tehalUkle gidenler, sonradan 
verilen bir karıırla mUsabaka mrıJuılllnln 
değiştiğini öğrenince Güç sahasının yolu
nu tutmuşlardı. Emektar sahanın tribün
leri oturulmaz blr halde ldl. Futbol saha
sı çam'!l" lçlnde bulunuyordu. 

Hakem, takımları, vaktinde oyuna baş
lattığı zammı, lk1 taraf kadrolarının birer 
ik1§er noksanı olduğu görUlUyordu. Maç 
çok seri başladı ve bir müddet böyle de
vam etti. Fakat ağırlıışaıı topu kontrol 
etmek lmkdm kalmadıkça bu surat azaldı 
ve nihayet Adeta durdu. 

Blrtncl haftaym 0-0 sona erdi. Bu dev
rede Gençler Birliği daha canlı ve güzel 
oynadı. İklncl devrenin 10 lncl dakikasın
da küçük Mustafa soldan aldığı blr pasla 
Gençler Blrliğinln blrlncl golünü attı. LA
kin bu gol zavallı çocuğUn ayağına mal 
oldu. Blr tekme ile oyundan çıktı. 

Esasen birinci devreden daha ~k ıert
llğe kaı.;an bir oyun oynanıyordu. Bu gol
den sonra sertlik dalın! bir hal aldı. Bil -
bassa Abdül ve Fehmi bu işte birinci safı 
tutuyorlardı. Keşfi de onlara mukabele -
de gecikmiyordu. 

Bir bAdlre ııckllnl alması beklenen oyu_. 
nun tatsızlaşan seyri arasında Gençler 
Blrllğlnln sol açığı (Uç numaralı Ali) 
1klnc1 golU de ynpmıığa muvaffak oldu. 

Biraz aonrıı GüçlUler, topu blrlblrlne 
bırakan G<:nçler Birllğl müdafaasının 

gafletinden 1sUfade ederek tek gollerini 
yaptılar. 

Oyunun bundan sonraki dtı.klkalarında, 
Gençler Blrllğl on k1ııl kalması dolayısly
lc daha çok müdafaa He vakit geçlrd\. An
kara Gücü fervedi, santnı!ora ceçen Abdü
llin ııahsi gayretiyle zaman zaman Gençler 
Birliği kııJealne tehlikeler yarattı. Fakat 
hırçın oynamaları dolayıslyle netice ala -
mıyorlnrdı. MustAfa'nıtı ve takımda yeri -
nl almıyan küçük All'nln yokluğu da 
Gençler Birliği hücum hattını tesirsiz bı -
rakmrştı. Maçın siklet merkezi iki taraf 
müdafaası Uzerinde idi. Oyun böylece de
vam ederek 2-1 Gençler Birliğinin lehine 
bitti. 

Gençler Blrllğt dUnkU maçı da kazan
makla btrlnci devre blrinclllğlnl fllen al
lllqj oldu. Böylece mllK kUmeye glrmeıl 
tahakkuk etmekle beraber Ankara oampl· 
yonluğunun en kuveUI namzedldlr. Hiç 
yenllmcdım yarı yolu muvaffaklyetle aşan 
Gençleri tebrik ederiz. 

Bugünkü maçlar 
Bugün lik maçlarına cene Ankara Gü

cü sahası denilen çamıır deryaıında de • 
vam edlleccktlr. Bugünkü maçlar Birlik· 
spor • Galata.saray ve Demlrspor • Maske
apor arıı.ııındadır. 

Maçların her llds1 de takımların mlllt 
kUme vaziyetleri ve oamplyon.ıı.dA alacak
ları dereceler IUbartyle enteresan bulun· 
maktadır. 

Blrllkspor - Galatasaray arasındaki ilk 
maç saat 18.SO da bqlıyacaktır. İkinci 
mUsnbnka da 15,15 te Mııskespor - Demlr
apor arasındadır. 

KULÜPLERiN PUVAN 
CETVEL 1 

O. Birliği 
:Maskespor 
Harbiye 
A. GUcU 
Blrllkspor 
Demlrspor 
G. Sa.ray 

Maç G. B. M. AL Ye. Pu Ka 
6 6 o o 17 6 18 o 
4 2 1 1 ' 2 9 8 
5 2 2 l 9 8 11 ' 
5 2 o 3 6 5 9 6 
4 o 8 1 2 2 6 6 
5 1 1 s 8 12 8 7 
5 o 1 ' 7 16 6 9 

Atatürk koıusuna 

İstanbullu atletler 
iıfirak ediyorlar 

AtatUrk'Un Ankarn'ya llk ayak baatık
lan 27 llkkdnun gUnUnde yapılacak olan 
kır koşusuna Halkevt tarafından İstanbul, 
Esklgchlr. İzmit ve Bursa'dan takımlar 
dll.vct edildiğini yazmıştık. Haber aldığı
mıza göre İstanbul bölgesi koşulara lıU -
rAk etmeğl kabul ederk 4 k1glllk bir takım 
göndereceğini bildirmiştir. İetlUlbUl takı -
mı, Rıza Maksut İşman. Hllseyln Albay
raktar, Artan Erttın, Habip ve Mııfldls'ten 
mürekkeptir 

Bu ati tlerdcn llk Uc;ü milli takıma da
hildirler. Rıza Maksut ve Hüseyin 't'ürkl· 
ye birinciliği unvanını da kazanmışlardır 
Habip ve Artan. Mafldls de birinci sını1' 
alleUerdendlrler Bu vaziyet karııısınd:ı 
Anknra"d:ı her yıl koşuya ietırtlk eden 
Maratoncu Şevki, Galip ve Adnan Darıl 
maz'la, Mustafa Kaplan çetin rakiplerle 
karııılıışacaklnrdır. 

(ANKARASPOR) çıktı 

Şehrimizc."e intişar etmekte olan 
( Anknraspor) gazetesinin 31 inci sa
yısı İpodrom ve Stadyomun beşinci 
fadlivet yılına girmesi münasebetiyle 

r. altı ~yfa olarak. mütenevvi ve bol 
resimle:- ve yazılarla intişar etmittir 
Şehrimizin hakiki bir ihtiyacına ce -
vap ;1eren bu gazeteyi okuyucuları -
mız?. tavsiye ederiz. 

U L U S 

r····••ı1111u11ıuuuuıııııuıu 

Beden terbiyesi 
mükelleflerini davet 

Beden Terbiyesi Ankara Böl
gesi Başkanlığından : 

Şimdiye kadar cumartesi ve pa
zar günleri Stadyum ve Cebeci

de çalışmakta olan Ankara vila
yeti merkez ve Çankaya kazala
rı mükelleflerinin kış mevsımı 

çalışmaları kapalı salonlarda de
vam edecektir. 22/12/1940 pazar 
günkü toplantı Ankara Halkevin· 
de yapılacak ve mükelleflere bir 
film gösterilerek yeni tertipleri 
anlatılacaktır. Yoklama saat 10 
dadır. Bütün mükelleflerin o sa
atte Halkevinde hazır bulunmala
rı lüzumu tebliğ olunur. ı 

._.._ ........ : .................................. J 

Bugünkü 
at yanşları 

-
-
-
-
-

Sonbahar at yanılannın sonuncusu bu 
ciln saat 14.30 da şehir ipodromunda ya 
pılacaktır. YUksek ikramiyeli kll'uılk ko 
ıwarın bir araya getlrllmealylc çok clzlp 
bir §ekle konulan program, yarış merak 
lılanna çok zevkli dakikalar yaı,ıato.cak 

tır. 

Birinci koıu : 
-

1 

-

Tll.§pınar koşusudur. Uç ya,vındııki yer 
li yarımkaıı lnglliz erkek ve dl~l taylara 
mnhsuatur. İkramiyesi 650 Ura, mesafcs 
2000 metredir. Koşuya Uç tay kaydedil 
mlştir: 

1 - Şehnaz (S. Halim) 58 kllo 
2 - Mehlika ıs. K. Osman) 58 kilo 
3 - Tasvir (S. K. Osman) 58 kilo 
Mehlika lle Tasvirin Şehnaz ayarında 

olmadığını §imdiye kadar yapılan koııular 
!abat etmiştir. Binaenaleyh bu koşuda 
Şehnazın rahat bir galibiyet alacağını ıöy -
lcmek hiç de hatA ohnaz. 

I kinci koşu : 
-Karacabey koşusudur. Uc ve daha yu 

karı yU§takl yerli halis kan inglllz at ve 
lusrak1ara mahsustur. İkramiyesi 800 lira 
mesafesi 8000 metredir. 

Bu koşuya kaydedilen sekiz ho.lls kaıı 
ııunlardır: 

l - SIIkap (F. Agl!..hl 62 kilo 
2 - Özdemlr (A. Atman) 62 kUo 
3 - Karanfil (A. Atmanı 62 kilo 
• - Yatağan (S. K. Osman) 62 kllo 
O - Romans (S. Halim) 60.~ kllo 
6 - Ablme (S. Halim) ~kilo 
7 - Gonca (A. Atman) 54,6 kUo 
8 - GUrayak (A. Tatlıgill 54,ô kilo 
Bu koşudaki haYVanların ılmdlye kadar 

yaptıkları dereceler nazarı itibara alma -
cak olursa Bay Ahmet Atman"ın ahırını 
şanslı görmek JAzımdır. Romans gene her 
zrunıınkl gibi Ahmet Atman ahırını yegA.
nc raklbldir. 

O çüncü koıu : 

1 
UçüncU Çaldırae koşusudur. 1938 do

ğıımlu yeril halla kan lnsfll.:ıı erkek ve diş 
taylara mahsustur. İkramiyesi 8000 llra 
mesafesi 1600 metredir. Koşuyıı. dokuz 
tay kaydedllmı,,ur: 

1 - Rol (S. K. Osman) 56 kilo 
2 - Subutay (S. Temel) fi6 kilo 
8 - Yosma (A. Atman) 54,5 kilo 
4 - Mimoza (H. Eray) 54,5 kilo 
6 - H. HatQn (S. Halim) 64,6 kilo 
6 - Yetiı (V. Kıvandrk) S4·S kilo 
7 - Ayfer (Fa. Atlı) 54,0 kllo 
8 - Alkız (K. Yıkılmaz) 54,15 kilo 
9 - Kamelya (V. Koç) 5f,~ kilo 
Dokuzuncu hafta yapılan Anafartalar 

. 
-

-

ko§UBU rakiplerinden aşağı yukarı dokuz 
kilo fazlaalyle koşmasına rağmen kolay 
lıkla kazanan B. Sart Hallm'ln Ht\ma lln 
tun ismindeki tayı bu ko§Uda en bUyük fa
voridir. Kendisine rakip olarak Subutay ile 
Yoamtı gösterilebilirse de bizim de dllşUn 
cemlze göre bu güzel tayı geçmek kolay 
olmıyacaktır. 

-Avtsayder olarak Ral'ye pll!.se oynana 
blllr kıınaatındeyfz. 

Dördüncü koşu : 
Kocaçlmen kovusudur. D5rt ve daha yu

karı y111takl halis kan arap at ve kısrak · 
lara mahsustur. İkramiyesi 800 lira, mesa
fesi 4000 metredir. Bu koşuyıı kaydedilen 
bcı hayvan ıunlardır: 

ı - Mihrilcan (S. Akson) s8 kilo 
2 - Merzuk l Y. Dem lra.ğ) 58 kilo 
3 - GUmlli lH. Ertııan) 58 kllı. 
4 - Bora (R. Baysal) 56 kilo 
5 - Bozkurt lN. Kurtay) 56 kilo 
İlk defa bu kadar uzun mesafe üzerin

den yarııı yapacak olan Bozkurt yaşının 
kUc;Uk olmasına rağmen bu koşunun en 
ıanslı hayvanıdır. Kendisinin en kuvetll 
rakibi Mihrilcandır. Eğer Bozkurt ile 
M ihrilc:anın boguşması olunıa Boranın da 
ljansı olabilir. 

Beşinci ko§u : 
Meriç koşusudur. Bu koııuya gellnciye 

kadar kazançları yekunu 4soo lirayı dol· 
durmanıııı dört ve dnha yukarı yqtakl 
yerli yarım kan 1nglllz &t ve kısraklara 
mahau&tur. İkramiyesi 050 llra, mcaafes 
3500 metredir. Bu koııuya bcıı yanın kan 

1 

kaydedilmiştir: 

1 - Alceylan (0. GeliD) 60 kllo 
'J - Olıto (M. Çelebi) 6o kilo 
3 - Cesur (T. Atcan) s8 kilo 
4 - Poyraz ( H Saltı 58 kilo 
!\ - Nlrvans t S K. Osman) O kllo 

ı::::::::~~~~:!i.!:~:~:~:~!.~:::::::ı 
Ziya Gökalp' ten 

seçme yazılar 

Seçen: Kazım Nami DURU 
Büyük aayf.a: 96. Fiyatı 50 kuru1-
Yeni Kültür neıriyaundan. 

-
• -
i 

. 

. 

. 
-

-
• 

Yeni Kültür Mecmuası sahibi Ma 
nisa mebusu B. Kazım Nami Duru 
mecmuasına bir ek olarak Ziya Gök 
alp'ın bazı şiirlerini neşretmiştir. E
sere büyükler ve çocuklar için i.k 
mukaddime yazılmış ve seçme işinin 
hangi hedeflea:e göre yapıldığı izah 
edilmiştir. Terbiyeci Kazım Na.rru 
Duru, Ziya Gökalp'ı kısaca anlattık
tan ~nra diyor ki: "Türklüğümüzlı 
anladık ama, yaratıcı büyüık heyeca 
nın ateşini lazımı gibi alevlendire 
miyoruz. Bari bunu çocuklarımıza 
aşılıyalım diye Ziya Gökalp'ın türk 
ödiyle parlıyan parçalarını seçip ço 
cuklarımızın ellerine vermeği uygun 
buldum.' Mukaddimede deniliyor ki 
"Milliyetçilik Cümhuriyet Hailt Par
timizin ana prensiplerinden biridir 
Bunu çocuklarımızda vecidli bir iy
man haline koymak lazımdır.'' 
Kazım Nami Duru çocuklarla yap

tığı hasbihalde de açık bir üsliıpla 
Ziya Gökalp'ı onlara anlatmağa ve 
sevdirmeğe çalışıyor. 

Kitabın aıdına ha.kılarak Ziya Gök
alp'ten bazı şiirlerin yalnız seçil
diğini ve toplandığını sanmak hata
lı olur. Kazım Nami Duru seçtiği şi
irlerde çocuklarca anlaşılamıyacak 
kelimelerin karşılığını sayfa altları
na koyduğu gi.bi her şiirin sonunda 
da hazan yarım sayfa tutan izahlarla 
şiirin manasını şiirin yazıldığı zama
na göre ne istediğini, mevzu bi-r ma
sal veya hikaye ise bundan ne kasto
lunduğunu açık bir dille anlatmıştır 
Kazım Nami Duru'nun bu kıymetli 
eserini öğretmenlere ve çocuk baıba
larına bilhassa tavsiye ederiz. l 7X24 
hacminde 96 büyük sayfa tutan ese
rin fiyatı 50 kuruştur. 

Tercüme mecmuası 

4 üncü sayısı ~ıkmııhr 
Tercümeler: Kriton, Eflatun. 

Karakterler. La Bruyere. - Dan
ton'un Ölümü, G. Büohner. - ilim
ler ve Sanatlar hakkında nutuk, 
Rousseau. - Komedi Mefhumu, G. 
Meredith. - Peter Schlemihl'in aca
yip Sergüzeşti, Ohamisso. 

Tetkikler: Ah.met V efi.k ve Ziya 
Paşaların "Tartuffe" tercümeleri (İh
san Sungu). - Kitabı Mukaddesin 
İngllizee t.ec-c.Unıe.ine d-11'. (SaUet 
Dengi). - Eski Hint Metinlerinin 
dünyaca meşhur tercümeleri (W. Ru
bcn). - Tercüme Sanatı (W. Weld
e). - Tercilmedc sıhatc dair (J. 1 
Camborde). - Ecnebi mecmualar -
Tercüme edilecek parçalar 1kti -
baslar - Ha..'lerler. 

ADLiYE VEKALETi 

inşaat münakasa.ar 
Ankara Adliyesi Satın Alırıa Komisyo

nundan: 
1 - Keşif bedeıt (28331) Ura (13) kuruı 

tan ibaret Ankara'dll Kalaba köyU civa
rında bulunan mahktlm çocuklar lslAhane
slnln lll\vel inşaatı 24. 12. 940 sııJı gllnü 
saat onbeşte Ankara CUmhurlyet MUddei
umumUlğtnde teeekkUl edecek komisyon 
tarafından ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usullyle eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Muvakkat teminatı (2124) Ura 
(8f) kuruştur. 

8 - İsteklilerin teklif mektuplannı, 
Ticaret odası vesikası, ve eksiltmenin ya
pılac.a~ın günden en az Uç gUn eni İstan
bul veya Ankara nafıa mUdürlUklerlne la
tıda Ue mUracaat ederek alacaktan ehliyet 
veslkalarlyle birlikte ihale gUnU olan 24. 
12. 940 salı gtlnü aııat ondörde kadar ko
misyon reisliğine tevdl etmeleri. 

4 - Bu ııe alt keglfnnme, proje, 1'ennJ 
ve husuııt eartname ve sair evrak An'karn 
ve İstanbul Cümhurlyet Mllddeiumumlllk
lerinde görülebilir. (84071 18378 

Devlet Konservatuvar Md. 

Ayakkabı alınacak 
Devlet Konservatuvarından: 
Devlet konservatuvarı ttılebeeı için alı· 

nacak 40 çift kız ve 60 çift erkek ayak
kabılarının lhalesl, talip çıkmadığından 

on gün uzatılmııtır. Muhammen bedeli 
796 liradır. İlk teminatı 59 lira 70 kuruş
lateklllerln 2~.12.940 çar§amba günü saat 
15 te Ankara mektepler muhasebecll1ğlne 
gelmeleri. (88153) 18833 

ANKARA BELEDiYESi 

Satılık iki kamyon 
Ankara Belediyesinden : 
ı - İtfaiye müdürlüğünde bulunan 258 

ve 259 plaka nıımaralı Benz marka iki adet 
kamyonun ayn ayrı satılmak üzere iıtek
i çıkmamasından dolayı arttırması on gün 1 
uzatılmııtır. 

'J - 2s8 numaralınm muhammen bedeli 
(soo) liradır. 

3 - 258 numaralının teminatı (37) lira 
(so) kuruştur. 

259 numaralmın muhammen bedeli (800) 
l iradır. 

Mesafenin uzunluğu dolayıslyle Bay 
Suat Karaosman'ın Nirvana ismindeki atı
nı ıanslı buluyoruz. Kendlılnln yeglne 

. 
mln etmemekle beraber pistin çok çamur· 
lu olması dolayıslyle bir sllrpriz ihtimali· 
nln mevcut olduğunu hatırlatınz. Bugün 
çitte bahis UçüncU ne dördüncü koıular a.. rakibi Poyra.ıdır. 

Diğerlerinin bir ıey_ yapacaklarını tah· raamdadır. 

259 nu 
4-K 

marahnm teminatı (60) liradır. 

amyonlan görmek lstlyenlerln it
dürlüğUne ve tartnamo için do faiye mu 

ene Um en 
12/940 c 
encllmenl 

kalemine n isteklilerin do 'J7/ 
uma günü uat 10,30 da belediye 
ne mUracaatları. (8804) 18824 

İtfa iye malzemesi alınacak 
Ank ara Belediyesinden: 
1-1 tfaiye lc;ln alınacak olan 80 yan -

ası 40 ıUrtme ipi 'JD hortum ipi 
ko• anahtarı lçln istekli çıkma. 
ekalltmesı on gUn uzaWmı§tır. 

cm kanc 
ve 20 ter 
dığından 

2-
elll llr 

lıluhammen bedeli (650) altı yUz 
adır. 

8-T emlnat (48) lira {70) yetmlı beş 
kuruıtur. 
4-

her ıün 
Şartnamesini a-örmek 1stlyenlerln 
encümen kalemine ve iateklllerln 

940 cuma günü ıaat 10,30 da bele
Umenlne mUracaatıan. (8806) 

de 27.12. 
diye ene 

18825 

F ener ve halat alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - ı 
:fırtına f 

tfalye lçln alınacak olan 20 adet 
ener! ne 20 adet tahrip halatına 
ıkmndığındaıı eksiltmesi on ~Un 
tır. 

ıstekU ç 
uzstılmıg 

2- Muhammen bt:dell (850) sekiz yUz 
ır. elli llrad 

3-T eminat t63l altını§ Uç lira (715) 
eş kuru§tur. yetmıı b 

4-
her gün 

Şartnamesini görmek lsttyenlerin 
encUmen kalemine ve isteklilerin 
940 cumo. günü saat 10,80 da be -
cUmenlne müracaatları. (8807) 

de 27.12. 
ledlye en 

18826 

Müt eahhit nam ve hesabına 
foti n ve getir yaptırılacak 

Ankar a Belediyesinden: 
1 - z abıtni belediye için yaptınlacak 

otln ve 93 çift getir on be§ gün 93 çift f 
müddetle 
2-M 

açık eksiltmeye konulmu:ıtur. 
uhammen bedeli (1302) liradır. 

ıuvakkat teminat (97) Jlra (65) 3 - ?. 
kurll§tur. 

4 - ş artname ve numunesini görmek 
rin her gün encUmen kalemine ve 

n de 7.1.941 salı günü saat 10,30 
ye encümenine müracaatları. 

lstıyenle 

isteklileri 
da beledi 

(883 O) 18827 

Enkaz satışı 
Ankara Belediyesi İmar Müdürlüiün -

den: 
Mevkii : A tpazan, ada: 461, panel: 4, 

diye enkazı, muhammen bedeli : cinsi: ar 
200 Jira. 

Yukar da evsafı yazılı ardiye enkazı bil
taHbi uhdesine soo beş yüz lira

edllm işti. MUteahhit kanuni müd
da teahhüdünü ifa etmediğinden 

müzayede 
ya ihale 
de zarfın 
müzayede feshedilmietir. Me:.:kiir enkaz 

azartesi günü saat ıs de ihale e
den taliplerin İmar müdürlüğü bi
oplanacak komaiyona müracaat -

6/ı/941 p 
dilece&in 
nasında t 
lan. (88 94) J8850 

ASKERLiK iŞLERi ---
ŞUBEYE DAVET 

Ankar a YerJl Askerlik Şubesinden: 

memleketlerden TUrklye'ye hic
ve Tlirkıye'ye geldikleri tarih

Ecnebi 
ret eden 
lerde ytr mJ iki yaşını gec;tlklerlnden dola

uları yanına ihtiyata almmııı bu
attan eskl memleketlerinde as
pmıı olanlar varsa kUnyelerlne 

yı doğUml 

lunan er 
lı:.erllk ya 
ye celmel eri, (8846) 18820 

337 Do ğumlularm ilk yoklamaya 
çağrılması 

An kar a Yabancı Askerlik Şuıbeıinden : 
37 doğumluların jlk yoklaması 

41 tarihinde başlayıp 30/baz./94r 
aona ereceğinden Ankara'da bu
doiumlu yabancıların bir adet 

1 - 3 
1/2Jtatl./9 
tarihinde 
lunan bu 
fotografh ikamet vesikası ve niıEus cüz

birlikte pazartesi, perşembe 

en maada diler gilnl~rde öğleden 
t 13,30 dan 17 ye kadar ıubeye 
a ilk yoklamalarını yaptıracak -

danlariyle 
ıünlerind 
eonra ua 
milracaatl 
!ardır. 

ıa -3 37 doğumlu olup Ankara orta o
eelek okullariyle Jise ve yüksek 

okumakta olanlar okullardan a
veıikaları esas şubelerine gön -
bıı vesika ve nüfus ciizdanlariy

kul ve m 
okullarda 
laca klan 
dermeyip 
le birlikt e ıubemize müracaatla ilk yok -
lamalarını yaptıracaklardır. 

3-B 
dahil doğ 

u doğumlularla birlikte 3u - 332 
umlulara kadar olan yirmi doğum 
atın da yoklamaları yapılacak -ihtiyat er 

tır. İzd" 
ihtiyat er 
rın mürac 
zılıdır. C 
len doğu 
ıembe gü 
17 ye kad 
tıracaklar 

fumluları 

ihama meydan verilmemek üzere 
atın ha~i ay hanci doiumlula -
aat edecekleri aeağı cetvelde ya. 
etveldeki ayın hizaamda gösteri
mluların o ayın pazartesi per -
nleri saat g dan öğleden sonra 
ar müracaatla yoklamalarını yap. 
dır. Kendisine ııra gelmiyen do
n yoklaması yapılmıyacağından 

gününden 
ma meyda 

evel şubeye müracaatla izdiha • 
n vermemeleri kendi menfaatle-

ri icabıdı r. 
4 - 94 o yılının yoklamasmr o yılın ıon 

hl yaptırmış olanlar 941 yılına 
masınr yeniden yaptırmıya mec
unu yaptımuyanlar hakkında as

nununun mua'1del 94 maddesine 

aymda da 
ait yokla 
burdur. B 
kerlik ka 
göre hakl arında ceza tatbik olunacağı ilin 
olunur. (8 888) J8848 

2. Kan. 
Şubat 

Mart 
Nisan 
Mayıs 

Haziran 

/941 
/941 
/941 
/941 
/941 
/941 

312 - 313 ~ 314 
3ıs - 316 ~ 317 
318 - 319 - 320 
321 ~ 322 - 323 
324 - 32s - 326 
327 - 328 - 329 
330 - 331 - 332 Temmu z /941 

Şubeye davet 
Ankara Yabancı Aıkerlik Şube11inden: 

e daha yüksek mektep mezunu 
erliğine karar verilmiş olan or

nameliler ı/2. kanun/941 tarihin
k krtasında bulunmak üzere sevk
rinden orta ebliyetnameyi haiz 
ksek mektep mezunu olarak An
lunan yabancılan 30/12/940 ta -
ar iUbeye müracaatları 15..zım • 
yenler hakkında aııkerlik kanu
maddeıine gfüe takibat yapıla • 

Lise v 
olarak ask 
ta ehliyet 
de hazırlı 
edilecckle 
lise ve yü 
kara'da bu 
rihine kad 
drr. Gelmi 
nunun 89 
•lı ilin olunur. (8887) 18847 

KAZALAR 

Bir doktor aranıyor 
Karacabey Harası Küdürlll#ilnden: 
Haranın (250) lira aylık ücretli dok

torluğu mUnhaldlr. Bu vazifeye harada o
turmak ııartıyle bir mUnıWbl alınacaktır. 

İsteklilerin bütün vesalkiyle ve diplo
ma asıl veya musaddak suretiyle 10.1.941 
tarihine kadar haraya tahriren veya §ifa
hen bizzat müracaatları nan olunur. 

(11955/8834) 18828 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Kösele ve vaketa alınacak 

22/12/1940 

Çam tahtası alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
ıs metre mikabı çam tahtası pazarlık

la aatm alına~aktır. Taliplerin % IS te -
minatları ile birlikte 24fu/940 günü saat 
u de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müra-
caatları. (8869) 18838 

Muhtelif eşya alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al . Ko. dan: 
6 kalem mefruşat pazarlıkla satın alı -

nacaktır. Taliplerin 1.1.941 günU saat 15,30 
da yüzde 15 temlnatlarlyle birlikte Anka
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. ntı mUracaaUan. 
Adet 
60 

6 

Perde kornlg, tuı lstorlyle beraber 
1SOX210 hastanedeki nUmuneııt a lbl 
Paspas 

Deniz Levazım Satın Alma 
nundan : 

Komisyo- 2 
60 

Demir büyük paspas 
Metre adl yol kec;esl 
Halı 26 metre murabbaı 6000 kilo kösele 22.897 ,20 

4000 kilo vaketa 15.685,40 
1717,29 
1176,48 

38.S83,60 2893,77 

1 
(8881) 18841 

ASKERi FABRiKALAR 1 - Cins, miktar. tahmin bedeli ile ilk 
teminatı yukarıda yazılı kösele ve vake-
tanm 2S. 1. Kanun 940 çarşamba günü sa- 20.000 Metre hartuçlul- ham 
at 14 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacak- ipek kumaş alınacak 
tır. Asker! Fabrikalar Satın Al. Ko. dan: 

2 - Şartnamesini 1törmck ve almak is- Tıı.hmln edilen bcdell (120001 lira olan 
tiyenlerin her gün ve paznrlıia iştirak e- 20000 metre hartuçluk ham ipek kumflf 
deceklerin de belli gün ve saıı.tte Kasım- askeri tabrlkalıır merkez satın alma ko -
Palia'da bulunan komisyona müracaatları. mlsyonunca 2.1.941 per§embe günü saat 

(1188618796) 18782 15,30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 

K f Cak 
Şartno.me parasızdır. Muvakkat teminat 

uru asulye alına (900! liradır. T kllf kt ı k"-e me up arını mez = 
Deniz Levaz:m Satın Alma Kom"s • ı yo - gllnde s:ıat H,30 a kadar komisyona ver-

nundan : 
ıoo.oookilo kuru fasulya T. bedeli : 

meleri. (8662) 18673 

286so lira, ilk teminatı : 2ı48 lira 1s kr. Bir adet pamuk balya makinası 
ı - 4/ı:ı/940 tarihindeki kapalı zarfla alınacak 

eksiltmesine talip çıkmıyan yukarda cins, Askeri Fabrikalar Satın Al. Ko. dan : 
mikdar, tahmin bedeli ve ilk teminatı ya- Tahmin edilen bedeli (5000) lira olan 
zıh kuru fasulyanın 2s/ı. kinun/ 940 çar - pamuk balya makinesi Askeri Fabrikalar 
şamba günü saat ıs de pazarlıkla eksiltme- Umum Müdürlü&ii Merkez Satın Alma ko
si yapılacaktır. misyonunca 2/1/941 per§embe ıünü aut 

2 - İsteklilerin belli ıün ve saatte Ka- 14.30 da açık eksiltme ile ihale edilecek • 
sımpata'da bulunan komisyona maracaat • tir. Şartname parasızdır. Muvakkat te • 
!arı. (u9o3l8793) 18823 minat (37S) Jiradır. Taliplerin mezkilr 

&ünde komisyona müracaatlan. (8663) 
18674 · Yün alınacak 

Deniz Lev8%ım Satın Alma Ko ı 
nundan: m syo- Müteahhit nam ve hesabına 300 

1 - Tahmin edilen bedell (2::1.600 ı ııra metre tapa çuhası alınacak 
olan f 20.000 ı kil o yünün 2~ blrlnclkAnun Askeri Fabrikalar Satın Alma Komlı-
940 çarşamba gUnü saat 11 de pazarlıkla yonundan: 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin edllen bedeli {4500) lira olan 

2 - İlk teminatı (1920) lira olup ıart- 300 metre çuha askeri fabrikalar umwn 
namesi (128) kuruş bedel mukabilinde müdUrlllğU merkez satın alma komlsyo
her gtin alınabilir. nunca 2.1.941 perşembe gUnü saat 14 te a-

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda çık eksiltme ile lhııle edilecektir. Şartna
yazılı veslkalatıyle birlikte ve belli giln me parasızdır. Muvakkat teminat (337) 
ve saatte Kaaımpa.şnda bulunan komlsyo- Ura (50) kuruı,ıtur. (866() 18671S 

na müracaatları ... (11966/88315) 18829 7 Nevi sebze alınacak 

A. LEVAZIM AMlRLICI 

Arpa alınacak 

Aıkcrt Fabrikalar Sa. Al. ro. dan ı 

Sebzenin Azami Beher 
cinsi 

Labna 

Kilo kilosu 
Kr. 

g 

Ankara Levazım Amlrllğt Satın Alma Pıraaa 
2300 
2300 
Z300 

g 

12 

Yekdıı 
Lr. K 
184 00 
184 OD 
276 00 Komisyonundan: Iıpanak 

l - Bı>hth· klloınına tahmin •dll"n tıya.o geonı,. ot:u 
tı 6 kürut 2:S santim olan 3000 ton arpa Kamrbahar 

2200="~-~"'106 
2300 ıs 345 00 

pazarlıkla satın alınacaktır. Kereviz 2300 ıs 545 00 
70 00 2 - Pazarlığı her gün Ankara Lv. A. Havuç 

Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 
700 10 

1749 00 
3 - 800 tondan aşağı olmamak Uzere 

ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Aıker ihtiyacı için muhtelif yerlere 
t - Arpalar dökUm halinde teslim edilmek ,artiyle yukarda yazılı 7 

civar tstasyonlarda tealtm alınır~nkara ve kalem tnze sebze 1940 mali ıene6i mayıs 
15 - 8000 ton için katı teminat 21200 11_ cayesine kadar verilmek üzere açık ek • 

ra .,. 300 tonun katı teminat mlkdan ıiltme suretiyle mübayaa edilecektir. 
2818 lira olup evaaf ve ıartnamesi 960 ku- Eksiltme 2/1/941 perşembe günü uat 
ruııa komisyondan alınır. 14 te Askert Fabrikalar Umum MildilrlU -

6 - Taliplerin hcı g11n Ankara Lv. A. &ü Merkez Satın Alma Komiıyonunda y .. 
Sa. Al. Ko. na mUracnatıan. 182721 18243 pdacaktır. Şartname parr~zdır. Muvakkat 

teminat (131) lira (18) l ruı,ıtur. (8689) 
Nakliyat yaptırılacak 18679 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko Jan. Hava çekici alınacak 
1 - 15000 ton §ehlr dahili nakliyatı ka- Aıkerl Fabrikalar Umum Müdürlüğiln-

palı zarfla ekslltmesl 25.12.940 saat 10 te den : 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Yeni veya az kullanılmış hava çekicine 

2 - Muhammen bedeli 33750 lira llk te- ihtiyaç vardır. Elinde olup ta satmak iı • 
mlnatı 2532 liradır. tiyenlerin bir istida ile Askeri Fabrika-

Şartnamesi 2~0 kuruıı mukabilinde ko- lar umum müdürl!if:üne müracaat etmesi ve 
misyondan alınır. bu iıtidaya çekiçlerin ebat ve evsafiyle 

İçlnde kanunt ve bu lelerle me:ıgul ol - markasının ve fiyatının da ilavesi rica olu.-
duğna dalr vesikalar da bulunan teklif nur. (8709) 18714 
m'!ktuplnn saat 14 e kadar kabul olunur. 

(8378) 184.49 

Buğday alınacak . 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fi 

yatı 8,1) kuruı olıın 24.00 ton sert ve yumu· 
şak buğday pazarlıkla satın alınacaktır. 

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

a - 1~ tondan aşagı olmamak ıartlyle 
ayrı ayrı ıııl pl..re de ıhale ed ilebili r. 

4 - 2400 tonun katı teminatı 22900 
lira ve on beı tonun 192 Ura olup 
ev.af ve şartnamesi 10,20 kurup komiıyon 
dan alınır. Taliplerin her eün Ankara Lv 
A. Sa. Al. Ko. na mUracaatları. (8029) 

17997 

Muhtelif malzeme alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. do.n: 
Evıa:f ve ıartnamesl Ko. da görülür. 

Aııağıda cins ve mlkdarları yazılı malze -
me satın alınacaktır. Pazarlığı 1.1.941 gU
nU aaa.t 15 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Taliplerin yüzde 15 tcmlnat
lıırlylc birlikte Ko. na müracaatları. 
Adet 
12 

2 
10 

2 

2 
1 
6 
8 

Gardrop hastanedeki numunesi gibi 
Ceviz orta masa 
Komodln 
Paravana 
Camlı dolap 
Kütüphane 
Portmanto 
Ceviz sigara tablası 18837 

Muhtelif ebatta 12 kalem çelik 
alınacak 

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

lan listesinde yaıılı muhtelif ebatta on iki 
kalem ve ceman 13772 Kg. çelik aakerl 
fabrikalar umımı müd!irlUğU merkez satın 
alma komisyonunda 3/1/941 cuma günü sa
at 14.30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasıııdır. Muvakkat teminat 
(723) lira (3) kuruştur. Teklif mektupla
rını mezkilr günde saat 13.30 a kadar ko-
misyona vermeleri. (8746) 18725 

65.000 litre petrol alınacak 
Askeri Fabrikalar Satın Alma Komi• -

yonundan: 
Tahmin edilen bedeli (149~) lira olan 

65000 litre petrol askeri fabrikalar umum 
müdürlilğll merkez satın alma komlsyo 
nuncn 8. 1 . 94l cuma gUnU saat 15 te ka -
palı zartla ihale edilecektir. Şartname pa
rasızdır. Muvakkat teminat (1121 ı lira 
(251 lı:tıru§tur. Teklif mektuplarını mezktll' 
günde saat 14 e kadar komisyona verme-
leri (8747) 18726 

100 Takım işçi elbisesi 
Askeri Fab. Satın Alma Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (1800) lira olan 

yukarıda yo.zılı 100 takım elbise ıı.ııkerl 

fabrikalar umum ml!dilrlllğU merkez sa
tın alma komisyonunca 6.1. 1941 pazarte
si günü saat 15 te açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasızdır. Muvak -
kat teminat (135) liradır. (8851) J8832 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Un alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den· 

CIIll!l un, kilosu 960000, .?.\ bed~lı 144000 
ltra, tik teminatı 10800 lira, günU ve ıaatt 
25.ı2.940 sııat 16, 1halen1n oekli kapalı 

zart, ihalenin yeri Niğde Sa. Al. Ko. 
ı - İsteklller oartnameyt her gUn ko -

misyon binasında okuyablllrler. 
2 - Taliplerin ihale saatinden bir aaat 

evel teklif mektupları ve ilk teminatıarly
le birllkte komisyona mUracııatıarı. 

(8487) ı8433 

Sığır eti alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. den: 

1 - 151000 kilo keailmiı aığır eti ibti-
7acı kapalı zarf usulü ile ekslltmey• kon -
mu~tur. 

2 - Eksiltme 24/12,tq40 sah rünü saat 
15,30 da 1zmlr'de kışlada İ2'm!r Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 39835 liradır. 
4 - Teminatı muvıkk.ıte akçesi 2Q88 li

ra. 
5 - Şartnamesi komisyonda ııorülebi • 

lir. 
6 - 1ıteklllerin kan;ınt vesikaları ve te

minatı muvakkateleri ile birlikte ihl!Je sa
atinden evci Ko. na müracaatları. (8552) 

18533 

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

ı - Askeri ihtiyaç için 250 ton un pa
ı:arlı kla satın alınacaktır. Beh,..r kllosu • 
nun tahmin edilen fiyatı 21 kuru,, olup tu
tarı 52500 Ura ve ilk teminatı 89~ Ura -
dır. 

2 - Pazarlıtı 24.12.L40 ıaAt H te İzmit 
Sa. AL Ko. da icra edilecektir. 

8 - isteklilerin belli gUn ve saatte Ko.-
µ. gelmeleri. (875ı) 18730 

Çuval alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Askeri ihtiyaç için 2000 adet boş 

çuval pazarlıkla alınacaktır. 
Beher adedi tahmin edilen fiyatı 180 ku· 

ru$ olup tutarı 3600 lira ve ilk teminatı 

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

14.30 da İzmit Sa. Al. Ko. da icra edile -
ccktir. 

3 - İstekliler belli gün ve saatte Sa. 
Al. Ko. na miıracaatları. (87S2) 18731 

Kepek alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rı. den : 

1 - Askeri ihtiyaç için 100000 kilo ke
pek paazrlıkla satın alınacaktır. Beher ki
losunun tahmin edilen fiyatı 5 kuruı olup 
tutan 5000 lira ve ilk teminatı 375 liradır. 

2 - Pazarlıiı 24/12/940 salı günil saat 
14 de İzmit Sa. AL Ko. da icra edilecek
tir. 

3 - İııtcklilcrin bclll gün ve saatte İz
mit Sa. Al. Ko. na mliracatları. (8753) 

18732 

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

ı - Askert ihtiyaç için 33000 kilo s:ıde-
7afı pazarlıkla aııtın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı SO.ı2.940 gUnU saat 15 te 
İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Sadeyağımn beher kilosu için tah
min edilen fiyat 160 kuruı olup tutarı 

62800 lira muvakkat teminatı 8960 llradır. 
4 - 1ııteklller belli gUn ve saatJnde İz

mit SL .AI. Ko. na gelmeleri. (8754) 

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

18733 

1 - Askeri ihtiyaç iı;in 10 ton gaz pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Beher kil01unun tahmin edilen fiyatı 

21 kurut olup tutarı 2100 lira ve ilk te • 
mlnatı 160 liradır. 

2 - Pazarlığı 26/12/940 perşembe gii
nU aaat 15 de İzmit Sa. Al. Ko. da icra e
dilecektir. 

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

18734 

Saman alınacak 
bmlt Sa. Al. Ko. Rıı. den: 
ı - Asker! ihtiyaç için 963600 kUo sa

man pazarlıkla satın alınacaktır. 
Beher ktlosunun tahmin edilen fiyatı 

~ kurue olup tutan 38544 lira ve ilk temi
natı 2900 liradır. 

2 - Pazarlığı 30.ı2.940 saat ı5 te İzmit 
Sa. Al. Ko. da icra edilecektir. 

S - bteklllerln belli gUn ve saatte Ko. 
na mUracaatıarı. (8756) 18735 

Peynir alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Asker! ihtiyaı; için 8000 kilo pey

nir pazarlıkla satın alınacaktır. Beher ki
losunun tahmin edilen fiyatı 58 kuruş olup 
tutan 4640 lira ve ilk teminatı 348 lira. 

2 - Pazarlığı 30/ 12/ 9-40 pazartesi CÜ· 
nü ıaat 14 de İzmit Sa. Al. Ko. da yapı -
lacaktır. 

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

Saman alınacak 
İzmit SL Al. Ko Rs. den: 

ı - Askeri ihtiyaç için balya 40 ton 
ıaman paz<Lrlıkla aatın alınacaktır. 

Beher kilosunun Lahmln edilen fiyatı 4 
kuruıı olup tutarı lGOO lira ve tik teminatı 
ı20 lira 

2 - Pazarlığı 30.12.940 pazartesi gUnU 
ıaat 15,80 da İzmit Sa. Al. Ko. 1a yapıla
caktır. 

3 - lsteklllerln belll gUn ve saatte İz -
mı. Sa. Al. Ko. na "?!Uracaatıarı. (87ri8) 

ı8737 

Saman alınacak 
tzmıt Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Askeri lhtıyııç tçın balya 363600 ki
le saman pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Beher kll08Ulla tahmin edilen fiya
tı Ilı kuru§ olup tutarı 48180 Ura ve ilk te· 
mlııata 8618 liradır. 

----- - -·.....,,,..-- _.,,._ - -~ -- -- ---- - --- - - --- . - --- -- -.- --- - - - -- ~~·---_ 

Pazarlığı 24 12.940 gUnU ııaaı 14 tQ 1z 
mit SL Al Ko da YllJ:lllllcaktır. 

8 - lııtekltlerın belli gün ve mlatte İz. 
mit Sa Al. Ko oe müracaatları. 

(8759) 18738 

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

1 - Askerin lhtJyacı için 747 ton yu -
muııak, 498 ton sert ceman 1245 ton buğ
day kapalı zart usullyle SO.ı2.940 pazarte
ıi günü saat ı6 da eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 1369:50 Ura o
lup tik teminatı 8097 Ura.dır. 

3 - Şartnambyl görmek ıstıyenler her 
gUn ekalltmiye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2-3 maddelerindeki belgelerle ve 
teminaUariyle birlikte sa.at ı5 e kadar 
teklif mektuplarını Bornova'da Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (8762) ı87'1 

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

1 - Blrllkler ihtiyacı için 9000 kilo §eh· 
riye pazarlıkla satın alınacaktır. Beher 
kilosunun tahmin edilen !!yatı 81 kuruş o
lup tutarı 2720 lira ve ilk teminatı 210 
liradır. 

2 - Pazarlığı 26.ı2.940 perııembe günU 
saat 15,30 da İzmit Sa. Al. Ko. da icra e
dilecektir. 

8 - İsteklilerin belli gUn ve saatte lz -
mit Sa. Al. Ko. na mUracaatln.rı. (8765) 

18744 

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

ı - Askeri ihtiyaç ıçın 33 ton ııadcya
ğı satın alınacaktır. 

Beher kilosunun tahmin edilen fiyatı 

1:50 kuruş olup tutarı 49500 lim \le ilk tc
mınııtı 3713 lira . 

2 - Pazarlığı 24.12 940 saat 14 te İzmit 
Sa Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekl!lerln belli gUn ve saatte tz. 
mit Sa. Al. Ko. na mUrncaatları. (8768) 

18747 

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

u J.. u s 

Mercimek ve fasulye ah nacak 
Havsa Sa. Al. Ko. Rs. den: 
A11ağıda clııa ve mikdarları yazılı yiyecek maddelerinin karııılarında gösterilen 

gün ve saaUerde kapalı zarfla !haleleri Havsa"da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Evsaf ve ııartnameler Ko. da görillcbtl ır. fsteklllerin ihale saatinden en geç bir 

saat evel tekllf mektuvlarını Ko. na ver-mi§ olmaları. (8586) 
Cinsi Mlkdarı Tutan 
Mercimek 60 ton ı6800 

?d. teminatı 
1260 

K. fasulye 97 ton 29ıOO 

Alım ııekli GUn ve 
kapalı zarf 30.12.940 pazartesi 

18568 

2188 
saati 
ı0,30 

15 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Gaziantep 

İhale saati 
14 
15 
14 
15 
14 

Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Günü 

27112/940 
27/12/940 
27/121940 
25/12/940 
25/12/ 940 

M. Teminatı 
756 
412 

1674 
756 
656 

M. Bedeli Kilosu Cinsi 
10080 480000 Odun 
5500 22000 Sıiır eti 

223.20 144000 Un 
10080 480000 Odun 
8750 35000 Sığır etil. 

l - Yukarda mikdarı, muhammen bede 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

ve muvakkat teminatı yazılı crzalun 

2 - Şartnameleri İstanbul, Anıkara ve Gaziantcp'te askeri Sa. Al. Ko. larında 

görillebilir. 
3 - İsteklilerin yukarda yazılı günlerde ve ihale saatinden bir saat evetine 

kaıb.r teklif mektuplarını Gaziantep As.Sa. Al. Ko. na vermeleri ilin olu.nur. 
(8381) 18355 

Saman ve sabun ah nacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Aşağıda cins, mikdar, tahmini fiyat, muhammen bedel, teminat, ihale glln 
ve saatleri yazılı maddeler Edirne eski m Uııirlyet dairesinde pazarlık usullyle satın 
alınacaktır. Şartnamesi her glln Ko. da görülebilir. İsteklilerin belli gUn ve saat
te Ko. da bulunmalan. (8879) 

CI nsl l\t 1 kdıırı 
Saman 
Su bun 

1100 T. 
27 T. 

Th. F. 
4 K. 

(8 K. 

tın alınacaktır. Muhammen bedeli 17000 
Ura olup kati teminatı 2550 liradır. Şart
namesi her gUn Ko. da görUleblllr. !attk
lilerln belli gün ve santte Fındıklıda Ko. 
Jık Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (8!!84) 18844 

1\1. bedeli 
44000 L . 
12960 L. 

Teminat 
6600 
ı944 

GUn 
3. 1.941 
8. 1. 941 

18810 

MAHKEMELER 

s. 
1[j 

16 

Malatya Asliye Hukuk Mahkemesin · 
den: 

., 

Ambar • 
ınsaa 

...:> 
1 

Toprak mahsulleri ofisinden 
1 - Ak~hir istasyonunda yapılacak ambar ve idare bina

&iyle sair işler açık pazarlık usuliyle götürü olarak eksilt -
meye konulmuştur. Keşif bedeli 53747,50 elli üç bin yedi 
yüz kırk yedi lira elli kuruftur. 

2 - Bu ambara muktezi yalnız 6 ve 8 m/ mlrutrunda ol -
mak üzere 3.5 ton beton anne demiri, İstanbul' da Betiktaı
ta.ki depomuzdan bedeli mUkabilinde müteahhide verile -
cektir. 

3 - Eksiltme 31-12-1940 tarihinde saat 15 te Ankarada 
Ofis binasında yapılacaktır. 

Eksiltme ~namesiyle istenil~ evrak ve t~minat. mek -
tubu aynı saatte münakasa komısyonuna venlecektır. 

4 - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum Mü
dürlüğünden alınabilir. 

5 - Muvakkat teminat miktan 3937,38 üç bin dokuz yüz 
otuz yedi lira otuz sekiz kuruştur. 

6 - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil. 
mek ıçın, ihale tarihinden nihayet bir gün eve) Ofisten ala -
cakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. (8857) 18834 

Arpa satışı ilônı 
Ankara İnhisarlar Baş Miıdürlügünden : , 
ı - Ankara B ira Fabrikasında mevcut cinai, miktarı ve muhammen fiyattan 

aşagıda yazılı arpalar hizalarında gösterilen usullerle ve &artnamcsine &'Öre satıla
caktır. 

2 - Satışa ıo/ı/941 tarihinde saat ıs de inhisarlar baımüdürlüfü binasında toP
lanacak komisyonda başlanacaktır. 

3 - İstekliler arpaları her gün Ankara Bira Fabrilkasında ıörebllirler. 
4 - İsteklilerin belli gun ve saatte teminat paralarlyle birlikte komisyona 

gelmeleri. (8850) 18831 
Tahmini Muhammen 
miktarı kilo fiatı 

1 - Askeri ihtiyaç için 27000 kilo ma
karna pazarlıkla satın alınacaktır. Kuru ot alınacak 

Cinsi K ilosu K S 
Karar: .Malatya bez ve iplik fabrikaları lkinci arpa 18620 S 94 

Tlırk Aııonlın §lrkctl namına umum nıU - 6
702 1 50 

Tutar fiyatı 
Lira K 
ııo6 03 

53 

3 7,5 teminatı 
Lira K. 

82 95 açfk arttırma 
7 54 pazarlık Beher kilosunun tahmin edilen fiyatı 

30 kuruş olup tutarı 81000 lira ve ilk te -
minatı 548 liradır. 

5 68 pazarlık 
Cılız arpa 

İzmit Sa. Al. Ko. d:ın: dUrli Ziya Tahsin Aygüo ve muhaberat Kavuz arpa 5041 ı 50 75 62 
ı - Ask~I ihtiyaç lç~93000kllokuru DJi H~lt Önen mahkemeye mUracaaUn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

JOO 

2 - Pazarlı&ı 26/12/940 perşembe gü
nü saat 14,30 da İzmit Sa. Al. Ko. da icra 
edilecektir. 

ot prızıırlıkla ıı:ıtın alınacaktır. müessese ve fabrlkalnıında mllstahdeın 1 ---------~-------
2 _ Pazarlıf;'ı 3.l.94l a:uıt 15 te İzmit bulunan idare meclisi rt'lııi .Meclt Durulz, MlLLT l\100AF AA VEI~LETI 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Ko 
na gelmeleri. (8769) 18748 

Nohut ve yağ alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Ha.: 

Ciheti askeriye ihtiyacı için aşağıda 
cins, miktar, beher kilosunun tutarı, mu
hammen bedeli, teminatı, ihale gUnti ve 
aaatl yaz:ılı maddeler hizalarında yazılı 

gUn ve aaaUerde p:ızarhkla satın alınacak
tır. 

Ekslltmelerl Edirne eski mllşlrlyet dai
resinde Sa. Al. Ko. da evsaf ve oartnamesi 
her gün Ko. da görülebilir. 

İsteklllerln sözU geçen günde Ko. da 
bulunmaları. 

C n : ' o u miktarı ton : • B. 
T. Kr. : 24, M. bedeli : 20640, teminatı L. : 
3096, GünU : 80. 12. 940, saat : 14. 

Cinsi : Z. yağı, Miktarı kilo : 14400, B 
Kg. T. Kr. : 70, M. bedeli : 10030, teminatı 
L. : 1512, Gün : 30. 12. 940, saat : 16. 

(8798} 18776 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. o.za Cfıblr Selek, ı\z:ı İbrahim Akçurn, l-
3 - Kuru otun beher kilosu için tahmin za Hamit Pckcan. O.za Vefa Cemal ~ezer, 

edilen fiyat 6 kuruş olup tutarı MSO lira fiza J.'ahri Uykurmen ve LJlrket mUdilrlUğll: 
muvakkııt teminatı 420 liradır. Umum müdür Ziya Tahsin Ayglln, muha

f - isteklllcr belll gUn ve saatinde 1z- sebe mUdUrU Kenan Bortecenc, muamell\t 
mit Sa. Al. Ko. na ınUracaatıan. (8889 J ıefl HUeeyin Uluarsın, muhabcrnt §efi 

18843 Halit Önen, muamelfıt memuru Feridun 

Araba ko~umu alınacak 
İstaııbul As. Sa. Al. Ko, dan : 
ı - 200 adet ı;ift atlı araba koşumu nü

muncsine göre 27/12/ 940 günü saat ıs de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 16000 lira olup kati 

Ataizi, muamelı\t memuru Şahin Er ve 
Malatya fabrikası nıUcllir vekili Etem .MI
harbi, muhasebe şef vekili Ekrem Aydar, 
muhasebe bUro acfl Tahir Dökmccloğlu, 
satı§ ııubesi ııefl Safter Silrel, ve Adana 
fabrikası mUdUrU Nnzmi Tezcan, muhnae
be ıeti Mükerrem Aydnr, ticaret ııefl Cev
det Cıtaltın saltıhiycttar imzalarını havi 

teminatı 2400 liradır. Şartname ve nümu-
ncsi her gün Ko. da gi)rüiebilir. İsteklile- 24 numaralı slrkUlerln kanunun olbnptaki 

hUkllmlı:rlne a-öre tescil ve 111\nın yapılmarin belli ~ ve saatte Fındıklı'da Ko. Sa. 
sını istemeleri Uzcr\ne talepleri mnhke-Al. Ko. na gelmeleri. 8885) 18845 . 

- mece muvafık ır rUld künden yukarıda ad 
Kok kömürü alınacak ve soyadları yazılı ııahıalann Jmznlımnın 

tasdik, tescil ve ll!nına ve bu kararın 
İstanbul As. Sa. Al. Ko. dan : Ulus gazetesiyle llllnına ve 2~ kuruıı har-
ı - Askeri ihtiyaç için 30/12/ 940 gü- cın kendilerinden alınmasına temyizi ka -

nü saat 14 de pazarlıkla 200 ton kok kö - bil olmak Uzcre ı3.12.940 gUnUnde karar 
mürü satın alınacaktır. Muhammen bedeli verildi. 5095 

Demirci Asliye Ceza Hakimliğinden: 
60000 lira olup kati teminatı 8500 liradır. 

Matra alınacak Şartnamesi her &"Ün Ko. da görülebilir. 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. den İsteklilerin belli giin ve ıaattc Fındıklı'da 

Muhik bir ıebep olmadan 35,5 kuruşa 
aldıiı çivileri ıoo kuru5a halkı satmaktan 
maznun Bakkal Mustafa Yönlü'nün yapı-

ı - Tahminen beheri 230 kuru5tan pa- komutanlık Sa. Al. Ko. na gelm~leri. 
zarlıkla 15000 adet bakır matra satın alı- (8886) 18846 

lan duruıması sonunda : 
nacaktır. 

2 - Pazarlık 24./12/940 salı günü saat 

15 de kıılada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da • BANKALAR Subut bulan i5bu fiilinden dolayı 3780 
yapılacaktır. numaralı kanunun 32 inci maddesi dcUi.le-

3 - Tahmin edilen tutarı 34500 liradır tiyle 59 cu maddesi mucibince 500 lira a-
4 - Teminatı katiye akçesi 5175 liradır Zayi makbuzlar ğır para cczaılyle mahkCimiyetine iki Be -
5 - 1ıtcklilerin kanuni vesikaları ve te- ne Kır!iehir'e ıürgün edilmesine, derhal 

minatı katiyeleriyle birlikte ihale saatin - Türk Ticaret Bankası A. Ş. den: tevkifine, çivilerin müsaderesine ve hU -
7 Makbuz Makbuz Hisse Alt olduğu k 

den evet Ko. na müracaatları. (8799) 1877 üm hulasasının bedeli maznundan alın -
tarihi No. sı adedi oube 

Tenvir postası vesaire alınacak 
tstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Asker! Jhtıyaç için iki kamyon ü -
zerinde bir tenvir postası ile bunlara alt 
ı6 kalem muhtelit clnıı ve mikdarda "lls • 
tesine,. göre malzemesiyle beraber 26.12. 
940 gUnU saat 11 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

Muhammen bedeli 277:50 liradır. Kati 
teminatı 4ı62 lira ~ kuruştur. Şartname
si her gUn Ko. da görülebUlr. 1etekl1lerin 
belll glln ve saatte Fındıklıda komutanlık 
Sa. Al. Ko. na ~etmeleri. (8842) 188ı6 

Muhtelif erzak alınacak 
Lüleburgaz Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - Mevcut evsaf ve mikdar şerait da

hilinde ayrı ayrı pazarlıkla sabun, sade ya
iı, kırmızı mercimek, nohut, kuru fasul -
ya, barbunya faaulya, pirinç pil~vlık pi -
rinç ve insan tuzu olmak üzere 9 kalem er
zak alınacaktır. Pazarlıiı 26/12/940 ıünü 
ıaat ıı de Lüleburgaz Sa. Al. Ko. da ya • 
pılacalrtır. (8876) 18839 

Yulaf, arpa ve ot alınacak 
İzmit As. Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Askeri ihtiyaç için a5ağıda cins, 

mikdar, fiyat tutarı ve ilk teminatı yazı
lı olan ıo kalem yem pazarlıkla satın a -
lmacalrtır. 

2 - Pazarlığı 3/ı/941 ıünü saat ıs de 
İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler belli gün ve saatinde İz -
mit Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (8882) ı8842 

Cinsi 
Yulaf 
Yulaf 
Yulaf 
Yulaf 
Yulaf 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
K. ot 

Mikdarı F. Tutarı Tutarı 
Kilo Kuruş Lira 

505200 8 404ı6 
252600 8 202o8 
219600 8 17468 
108700 8 8698 
108700 8 8698 
878ı4 8 6928 

175526 8 14050 
217440 8 17396 

5436o 8 4349 
93000 6 5580 

Teminatı 

3025 
1517 

520 
1054 
1325 

187 

Sade yağı alınacak 
İltanbul As. Sa. Alma Ko. dan: 

l - Askeri ihtiyaç için 30.12.0'0 gUnU 
saat ı~ te pazarlıkla 10 ton ıadeyağı sa -

2. ı.ı928 mak ve 25 lirayı geçmemek şartiyle Ulus 
ıo4 7 ı Adapazarı 

gazetesinde ilanına 1100 kuruş harcın tah -l .. ıo48 

ı049 2 " siline 6/ı 1/ 940 tarihinde karar verilmiş ve 
" mezkOr karar temyizcc de tasdik edilmiıı 

ıo50 2 
ı7. 1.1928 1107 " olmakla keyfiyet mezkiir kanunun 63 üncU 

1108 
1109 

3 
3 

" maddesi mucibince ilin olunur. 5094 .. 
18. l.ı928 
ı. 2.1928 

29. 3.1928 
ıs. 4.ı928 

" .. 
ıo. 6.1928 
20.10.1928 
ı2.12.ı928 

6. ı.ı929 
ı. !5.1929 

" 
ıs. 6.ID28 

ııı7 

ll73 
1286 
1459 
1460 
146ı 

1800 
2ı42 

2216 
2243 
2807 
2808 
2816 
ı27 

2 
10 
6 

50 
~ 

50 
20 

2 
ıo 

40 
1 
1 

15 

.. .. 
" .. 
.. .. .. .. .. .. 
" 
" .. 
" 20 İstanbul 

294 yekQn 
Adapnzarında Hafız Sallh mıılldumla.

rının bankamız nama muharrer hisse se
netlerinden, evelce bankamız memurin 
sandığına satmıo bulundukları :94 adet 
hisse senedinin, yukarıda numaraları ya • 
zıh 2ı rulet muvakkat makbuzları zayi e
dllmlDllr. 

Mezktlr makbuzlara ikinci nUshalan 
verileceğinden birinci nUahalannın hU-
kümsllz olduklan ll!n olunur. 5093 

Nazarı dikkate 
Ankaıa elektrik ıirkelinden 

Sene sonu münasebetiyle 
hesapların kapatılması v-: 
bilanço işleri dolayıaiyle 2& 
12-1940 tarihinden 4-1-1941 
tarihine kadar elektrik ve 
havagazı bağlama işleri ya. 
pılmıyacağı ilan olunur. 

4992 

DEVLET ORMAN lŞLETMESI 

Satılık çam ve kölmar tomruğu 

Devlet Orman İ§letmesı Bolu Revir 
Amirliğinden: 

ı - Bolu Yelkaraağaç deposunda istif· 
te mevcut 29 adet muadlli 9/826 M3. çam 
ve ısH adede muadil 562/717 M.S. köknar 
tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların aynca baş kesme pay
ları mevcut kabukları soyulmuş olup ha
cimce kabuksuz orta kutur il.zerinden he
saple.nmııtır. 

3 - Tomruklara alt satıo oartnamesı 

Ankara orman umum mUdUrlUğunde ve 
İstanbul, Ankara, Bolu çevlrge mUdllrlÜk· 
lerlnde ve Bolu'da devlet itletmeei revir 
Amirliğinde gl!rUleblllr. 

4 - Cam tomruklarının beher !.13. nın 
muhammen bedeli 14 lira 84 kuruş köknar 
tomruklarının muhammen bedeli 13 lira 
56 kuru§tur. 

~ - lateklllerin yüzde 7,5 muvakkat te
minatla 30.12.940 pazartesi gUnU saat 10 
da Bolu'daki devlet iııletmesl revir !mir -
Hğine mUracaatıarı. (12036/889!5) 18851 

ZiRAAT VEKALETİ 

Tebliğ 

Ziraat V ekaleti Veteriner İşleri Umum 
MUdürlUğUnden: 

Umum mUdUrlUğllmUz namzet kAtlp -
lerlnden All Aksoy on be§ 1rilndenhcri va
zifesine devanı etmediğinden ve me§ru 
mazeretini de bildirmediğinden ıııne ıı!ha
yet verllmi§Ur. 

Adreal malOm olmadığından ll!n sure-
tiyle tebliğ olunur. (8891) 18849 

BenzoJ alınacdc 
M . M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edılen fiyatı 30 

kuruş olan on beş ton benzol 24/birinci 
kanun/ 940 salı gıinü saat 1 ı de Ankara'da 
M.M.V. Htı nalma Ko. da açık eksiltme 
suretiyle satın alınacafından isteklilerin 
337 lira 50 kuruşluk ilk teminatları ile bir
likte eksiltme giln ve saatinde mczlri'ir Ko. 
da bulunmaları. (8424) 18456 

ldrofil pamuk almacak 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 160 

kuruş olan iki bin kilo idrofil pamuk 24/ 
birinci kiinun/940 salı gü11ü saat 11 de An· 
kara'da M.M.V. satın alma Xo. da parar
lıkla satın alınacağından lıteklile• in ~O 

liralık kaU temlnaUartyle birlikte pazar
lık gUn ve saatinde mezktlr Ko. da bulun-
malan. (8426) 18458 

Tem dit cihazı alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Seherine" tahmin edilen fiyatı 400 kuruş 

olan 500 tane demirden makaralı temdit 
cihazı 23/birinci kinun/940 pazartesi ıünü 
saat 11 de Ankara'da M.M.V. satm alma 
Ko. da pazarlıkla aatın almacaiından ia-

Bayanların naıan dikkatine 
Biri pliUgri diğeri pat dutrapn 

olan yeni vaziyette iki kUrk manto 
aatılıktır. İsteklilerin ber gUn ıaat 
14,30 dan 17 ye kadar At.atUrk bulva.
n Tuna apartımanı No. (9) datrey 
mUrace.atları. 

Boya ve anten iti 
M. M. Vekalet! SL Al. Ko. dan: 
.Metre murabbaına tahmin edilen !lya.

tı: 70 kuruı olan 1100 metre murabbaı bo
yama lıl ve metre murabbaına glrmtyen 
anten lçlıı 150 lira tahmin edılen ill pa
zarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı 28.ı2.940 

cumartesi günü saat 10 dadır. KaU temi
natı l~ llra olup ıartııamesl komiayonda 
görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(8860) ı883~ 

Bir otobüs alınacak 
M.M. Vekilcti Sa. Al. Ko. dan : 

Yeni veya az kullanılmı1 bir ıdet 8 : H 

kişilik bir otobils satın alınacaktır. Ver
mek istiycnlerin teklif mcktuplariyle bir
likte 30/12/940 &iinilnc kadar M.M.V. SL 
Al. Ko. na müracatları. (886~) 18836 

~~~11i~::inpa~~~Jı~r~l~: ~:tisa:::::t~::~; ~ f 111111111111111111111111111111 l l l l l il~ 
Ko. da bulunmaları. (8427) 18459 ~ Ucuz ena satııı -

Veteriner ecza alınacak 
M. M . Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 4815 lira 
olan 9 kalem vetedner ecza ile 500 çift 
!istik eldiven 25/birincikiinun/940 ı;ar -
ıamba günü saat 11 de Ankara'da M.M.V. 
satın alma Ko. da pazarlıkla ihale edile -
ceğindcn isteklilerin 722 lira 25 kuru:ıİuk 
kati teminatları ile birlikte pazarlık gün 
ve saatinde Ko. da bulunmaları. (8428) 

18460 

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

na tamiratı pazarlıkla yaptırılacaktır. Pa
zarlığı: 26/ 12/ 940 perşembe günU saat 11 
dedir. Katt teminatı: 413 lira olup keşfi 

14 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin 
muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (8535) 18519 

Hurda demir, elektrik, vantila- : 
E tör aksamı, projektCSr, tavan a - § - vizesi, transformatör, kontrol sa- : 
E ati, vebolit, yemek tabağı, peçe- : 

: tc, orta masası, ve kontr büfe ve E 
: sair eşya ucuz fiyatla müzayede E 
: suretiyle (Yeni§ehir, Çankaya E 
E caddesinde italyan sefarethane- : 
: sinin eski oturduğu Erzurumlu : 
: B. Nafiz evinde) satılacaktır. : 
E Görmek istiyenlerin 25/ 12/ 940 : 
: tarihine kadar sabah saat 9 dan : 
: akşam 17 ye kadar milracaatları : 

: ve talip olanların 25/12/ 1940 çar- E 
: şamba günü saat 10 da icra edi- : 
: lecek müzayedede bulunmaları : 
E beyan olunur. 5092 : - -""llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 

Muhtelif ilôçlar ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan : 
Aşağıda cinı ve mikdarları ile muhammen fiyatları ve kati teminatlın 7a:ıılı 

muhtelif cins ve mlkdardaki illçlar hizalarında 7azılı tarihlerde Ankara'da M. M. 
V. Satın Alma Ko. da pazarlıkla ihale edileceklerinden isteklilerin kati teminatları 
ile birlikte her partinin ihale edileceği gün ve saatte komisyonda bulunmaları. (8538) 

.. Kati İhale 

115.cın cins ve mikdarı 
5 Kilo Novokain (Sinonim) 

10 ., İodoform 
50 " Kloroform 
75 Klor Narkoz 

500 .. Sodyum Salicylate 
400 " Urutropin (sinonim) 
80 ., Hclmitol (sinonim) 
20 " Essancc de Canolie 
20 

500 
900 

1000 
3000 

20 
300 
500 
100 

15000 
150 
500 

5000 
2000 

500 

,. Essence de Melissc 
,. Ethcre Narcuıe 
.. Sodium Bcnzoate 
., Chlorate de Potasse 

Glycerine 
" Salisilat de Bizmut 
.. Salisilat de Metyl 
., Vazelin likit 
., Huile de ricin 
.. Oksijenli su 
,. Salipyrine (sinonim) 

Phenacctine 
Talc 

., Amidon 
., Zinc Oxyde 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 

Muhammen fi. teminatı cdilcccii 
Lira Lira K. giin ve ıaat 

1550 

1875 
2620 

1260 

3750 
3825 
1500 
4650 

1450 

1120 
12750 

6125 

3450 

232,50 

281.25 
393,00 

189,00 

56'2,50 
573,75 
225,00 
697,50 

217,50 

168,00 
1912,50 

918.25 

517,50 

28/ 12/ 940 11 

28/ 12/940 11 
28/12/940 11 

28/ 12/940 11 

28/ 12/ 940 11 
30/ 12/ 940 11 
30/12/940 11 
30/12/940 11 

30/12/940 11 

30/12/940 11 
30/12/940 11 

30/12/940 11 

30/ 12/940 11 
18586 
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ikramiye 
adedi 

1 

1 

1 

1 
2 

10 
50 

50 
100 

500 
1.000 

2.000 

5.000 

100.000 

108.716 

ikramiye 
miktarı 

100.000 
50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 
5.000 

3.000 

2.000 

1.000 
500 

100 

50 

5 

İkramiye 
tutarı 

100.000 

50.000 

40.000 

30.000 
40.000 

100.000 

250.000 

150.000 

200.000 

500.000 
500.000 

200.000 
250.000 

500.000 

2.584 Teselli mükafatı 
2.910.000 

120.950 

111.300 

Tam bilet 
10 lira 

FOSFARSOL 
En birinci 

Kan, kuvet ve iştiha şurubudur 
Her eczanede bulunur. 

YILBAŞI İÇİN VERECEGINIZ EN KIYMETLi 
HEDİYEDİR. BÜYÜK MAGAZALARDA SATILIR. 

Genel Acentası: lstanbul Kutlu Han 1/ 4 
T aıra için acenta aranıyor 5058 

Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Maliye Vekaletınden : 

Gümüş yüz kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve pi
yasaya kUi mikdarda çıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşluk
ların 31 İkincikSnun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılmaııı 

kararlaştırılmıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artık te
davül etmiyecek ve ancak yalnız malsandıklarile Cümburiyet Mer· 
kez Bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 

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

(7025) 17093 

3.030.950 

Yarım bilet 
5 lira 

ANKARA PALAS 
Büyük Salonlarında 

YILBAŞI GECESİ 

"REVEİLLON'U,, 
Yeni büyük program 

Yemek fiyatı 

Peşinen 5 liradır 
Ücreti verilmeden yapılan masa 

siparişleri hakkında hiç bir 
taahhüt yoktur 

Masalar için muhasebeciye 
müracaat 5017 

_,11111111111111111111111111111111111111!: 

-- Dr. Rifat 
• 
inan = 

= = - -- -- --
= : Her rün saat 3 den 6 ya kadar Sa - : 

: manpazarındaki muayenehanesinde : 
: hasta kabul eder. 4968 : 

DOGUM VE KADIN 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

':111111111111111111111111111111111111111,. 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6963 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umum! Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
Müessese Müdürü N a,it Uluğ 

ULUS Basımevi ANKARA 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
PEŞİN PARA VE AÇIK ARTIRMA İLE 27. 12. 1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

Esas No. Semti ve cinai 
954 Aşağı Ayrancı, harap bağ 

Ada Parsel Meaahut 

MZ. 

1617 19 5746 

Kıymeti Teminat 

İZAHAT 
8619 1723,80 Orta Ayrancı yolu ile derenin orta• 

aında ve Şefika bağının şimalindedir 
955 Aşağı Ayrancı, evli bağın Uç 1617 23 6320 2146 429,20 Hissedarı Mustafa varisleridir 

hissede bir hissesi 
1023 Anafartalarda Tahtakale so- 38 18 78 1170 234,- Tayyar zade Raşid'in 59, Hüseyin Er· 

kak arsa 

1086 Orta Ayrancı, arsa 543 86 255 510 102,-

güner'in 45 No.lu dükkanının önünde· 
dir 

1165 Danişmend mevkii, boz tarla 
1201 Yusuf Abbas mahallesi, Ara

lık sokak, bahçeli ahşap evin 
144/192 hissesi 

1891 

408 

2 27960 

8 206 

1398 

600 
279,60 

120,-

Fransız sefareti binasının arka yan 
tarafına düşen barakanın önündedir. 
Eski Erklinıharbiye yolu üzerindedir 

Harap dört oda ve mutfak, bodrum ve 
avludan ibarettir. 

1243 Etlik, İncirlik, arsa 

1244 Etlik, İncirlik, tarla 

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

1793 

1763 

1763 

l 1327 

8 9100 

35 1490 

33 5090 

531 

4550 

149 
611 

106,20 

910.-

29,80 

122,20 

İncirlik yolunda, Etlik asfaltından 
takriben 100 metre sol taraftadır. 
Muhacir İbrahim'in bağının garbinde, 
Bekir Salkir'in işgalindedir. 
Üzerinde odacı Hüseyin'in evi vardır 
35 parselin yanındadır. 

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

1247 Etlik, Kuyuyazısı, tarla 1763 34 6120 

1248 Etlik, Kuyuyazısı, tarla 1763 32 15815 

1249 Etlik, Kuyuyazısı, tarla 1763 30 28150 

1250 Etlik, Kuyuyazısı, tarla 1763 29 2615 

1251 Etlik, Kuyuyazısı, tarla 1763 27 101120 

1256 Yukarı İncirlik, tarla 1785 8 3140 

1258 Etlik, Ayvalı, tarla 1759 l 2570 

1259 Etlik, Ayvalı, tarla 1759 2 15195 

1262 Yuk•rı Ayvalı mevkii tarla 1759 34 3200 

1263 Aşağı Ayvalı, tarla 1759 32 1891 

1139 Etlik, Yukarı Kuyuyazısında, 1761 
bağ yeri 

16 5305 

184 

316 

563 

52 

1011 

314 

257 

1520 

160 

189 

796 

36,80 

63,20 

112,60 

10,40 

202,20 

62,80 

51,40 

304,-

Osman oğlu Necip'in işgalindeki ye• 
rin yanındadır. 
Osman oğlu Necip'in işgalindeki ye· 
rin önündedir 
Su deposu civarındaki kayalığın al
tındadır 

Su deposu civarındaki kayalığın al
tındadır 

Tepenin garbe nazır cephesinde ka· 
yalık arazidir 
Bağcılar yolunda Şerafettin Atman'ın 
evinin garbindedir 
Hayat su deposuna giden yol ile dere
nin birleştiği köşededir 
Hayat su deposuna giden yolun sa
ğında ve Abdurrahman Çelik'in işga· 
lindedir 

32,- Hacı Ahmet Dayının bağının bitişi· 
ğindedir 

37,80 Ekmekçi İbrahim bağının altında ve 
dere içinde Kasap Hacı Abdullah iş· 
galindedir 

159,ZO Şeker Hafız'ın Ahmet'in bağının ya
nındadır 

l - Yukarıda izahatı yazılı emlak, peşin para ve açık artırma ile ve dellaliyesi müşteriye ait olmak üzere sa· 
tılıktır. 

2 - Artırmıya iştirak edeceklerden mühür kullananların m!ihürlerin! noterden tasdik ettirmeler!, ve müzaye
de esnasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin teminatlarını nisbet dalresinde tezyit 
eylemeleri lazımdır. 

3 - İhale, yukarıda gösterilen tarihlerde ve saat on dörtte Bankamız satış komisyonunda yapılacaktır. İs
teklilerin o gün teminat akçesi, hüviyet clizdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Emlak servisine müdacaatları. 18761 

Bir operatör aranıyor 
Bay Stanley Patersoo'uo Köyceflz ka

zası dahilindeki krom madenlerinde taba
'" tere. eyıemex nz re IJtr operatOre ihti
yaç olduğundan talip olanların Fethfyede 
mezkOr madenler toletmealne müracaatla 
ıterattinl blldlrmeJerl llA.n olunur. 4704 

Ben hediyeliğimi intihap ettim. 
Hiç tereddütsüz 

Bir OMEGA saati 
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_ Sayın Bayanlarımızdan gördüğümüz teveccüh ve rağbe- -
:= le ka111 tükran borcumuzu ödemek için bu defa Amerika'. --:= dan getirttiğimiz en büyük maıkineler sayesinde FEMİL'i = 
= sıkııtırıcı ıı.ilindirlerle gayet kullanıılı, ufak mikropsuz bir = 
= §ekilde yeni ambalajlarla piyasaya çıkardığımızı saygıları· := 
= mızla arzederiz. FEMİL Bayanları bir çok rahim hastalık • := = larmdan koruyan ve üzüntülü itlerden kurtaran en birinci := 
= adet bezleridir. Her ticarethanede FEMİL ve BAGI bulu. = 
=nur. 8060 -

::;Jııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

ELECTİON 
92 aenedenberi bütlin dünyaca 

tanınmış 

Election Kronometrolan 

Metin, hassas ve garantilidir. Ye
ni zarif modelleri: Ankara' da A· 
nafartalar caddesinde 25 No. 
Abdülhalim Güngenci mağaza· 
sında satılır. Fiyatlar maktudur. 

ORMAN ÇEVİRGE Md. 
kilosu 2,S kuruştan ve 250 kilo me1e kö • 
mürünün beher kilosu 4 kuruıtan ve 25 &• 

--------·------ det çam sepetinin beher adedi 5 kuI'Uf 
Kereste, odun ve kömür satışı muhammen bedel üzerinden ıs a:iln müd .. 

detlc açık arttırmaya çrkarılmıştır. 
Ankara Orman Çevirge Müdürlüğünden: 2 - Artttrma 3/ 1/ 941 tarihine müsadif 
1 - Emvali mazhutadan olup satışına ka 

r•r verilen muhtelif ebatta ve boyda 61 
adede muadil 3,19S metre mikip çam yu -
varlak ve yonmanın beher metre mikibı 

cuma günü saat ıs de Ankara orman çe .. 
virge müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 84 lira 73 ku • 
Tuştur. 

Genel Acentalıg"ı: 23. 25 liradan ve 198 adede muadil 6,675 
metre mikip köknar kalas ve dilmenin be

İstanbul, Kutlu Han No: 1/ 4 her metre mikabı 30. 32 liradan ve 20110 

4 - Alıcılar: yevmi mezkUrda teminat 
makbuzlariyle komisyona müracaat etme .. 
leri ve satış şeraitini öğrenmek istiyen • 
{erin orman müdürlüğüne müracaatları. Büyük mağazalarda satılır. kilo karışık odunun beher kilosu 1,5 ve 

Taşra için acenta aranıyor. 8355 zoo90 kilo karışık odunluk ~ııanın beher (8745) 18124 

YENİ Sinemada 
Buglln bu gece 

Balalaykadan aonra mevalmtn 
Jklncl muva.ffaktyetl 

Seven kadın 
Oynıyanlar: 

HEDYLAMAR • ROBERT 
TAYLOR 

Seanslar; 10 • 12 • H,30 - 16,SO 

18,30 - gece 21 de 

HALK Sinemasında SUS Sinemasında 
Bu geec 21 de Bugün bu gece 

Kumarhane Jeylanı AKASYA PALAS 
Oynıyanlar: 

Senenin en bUyUk Türk tllrnl 
LEO CARRİLLO-TİM HOLT 

Saat 10,SO • 12,SO • H,SO 
16,SO • 18,SO seansında 

AKASYA PALAS 

HAZIM • VASFİ RİZA 
CAHİDE 

Oynıyanlar: 

HAZIM - VASFİ RİZA • 

CARİDE 

Seanslar: 10 -12 .14 - 16 - 18 

gece 20,30 da 

SOMER Sinemasında 
Bugün H,30 dan itibaren 

tkl film birden 

1 • Kanlı pusu 

2 - Fedi kaplan 
Seanslar: 14,30 -16,30 - 18,30 
gece 21 de.,Saat 10 - 12 sean
sında ARTİST ve 

MODELLERİ 

STANDARD RADYOLARININ 941 MODELİ GELDİ Tevfik Balıkçıoğlu ve mahdumları 

Posta cad. No. 31 Tel. 1504 Ankara 


