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Namık Kemal için 
Ankara Halkevinde dün 
· essiz bir ihtilal yaplldı 

• • •• ··: ... :: t- - • • .. •. - -...._ 

Büyük şairin torunu B. Numan Menemencioğlu, 
Kemal'den muhtelif parçalar inşat etti 

ıoo üncü yıldönümü bütün memlekette bir coşkun ve diri 
vatanperverli1c havası yaratan ve iki glindenberi Ankara'yı 
manevi huzuriyle doldurup şenlendiren büyük vatanperver 
ve türkçü Namık Kemal için Ankara Halkevi, radyo ile ka
nşmaması için, dün geceye bıraktığı töreni, emsalsiz bir ih
tifal halinde yaşattı: büyük salondan taşan kalabalık, bütün 
geçitleri ve yan salonları da doldurmuş bulunuyordu. Bir 
çok Ankara büyükleri, yüzlerce yüksek tahsil &"enci, eli ka -
lem tutan ve Namık Kemal'den tabiatiyle feyzalmış bulunan 
bütün münevverler hazırdı. 

Milli Şel'imiz, Ciimhurreisi ismet lnönii dün 
/podromu ıerellendirerek sonbahar at yarııla
rının •onuncusunu alaka ile takip buyurmuşlar· 
dır. Yukarıdaki resim, Milli Şefimiz ıerel tri. 
bününde koıuları takip ederlerken alınnuıtır. 

Saat ~0,30 da Maırlf Vekaleti Müsteşarı İhsan Sungu, 
geceyi açtı. Bir uat ka.dar silren hitabesi, yer yer coşan, yer 
yer hıçkıran samimi bir heyecanla derin bir vukufun ve dU
rUıt bir ilmin m.ahlulü idi. Namık Kemal'! yeni baştan ya
ıadık, hatibi dinlerken ona daha candan anhyor, daha çok 
ıevmiye başlıyorduk. Emsalıhı mnırağlarını hangi oartlar ve 
ilhamlarla ibdl ettillnl bir daha kavramıt olduk. Bu konuş.. 
ma Namık Kemal'! aadece bir destan kahramanı olmaktan 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Parti 
vilayet 
kongreleri 

Kemal TURAN 
Cümhuriyet Halk Partisinin vi

layet kongreleri evelki gÜn baıla
dı. Ayın aonuna kadar her yerde 
bitirilmif olacak. Eylül içinde bat
hyan ocak kongrelerinden ~nı 
nahiye kongreleri, bunlar tamam
lanınca da kaza kongreleri yapıl
mıftı. Şimdi sıra Parti taş.ra teıki
latmm en yüksek kademesi olan 
vili.yetlerdedir. 

Ocak kongrelerine köy veya ma
hallede partiye kayıtlı olanlar İf
tira.k eder. Bunların seçtikleri mü
mea.ailler birletir, nahiye kongrele
rini ve nahiyelerin seçtikleri de ka· 
sa kongrelerini yaparlar. Vilayet 
kongrelerind• bulunacaklar kaza 
kongrelerince seçilenlerdir. 

Cümhuriyet Halk Parti&i kon
grelerinin çalıpnası iki esasta top
lanırr 1 - Parti tefkilatmm işle
mesini temin edici seçim ve bütçe 
itleri; 2 - Muhitte yapılan ve ya
pdacak halka ait itler ve dilekler. 

Her kademedeki parti kongresin
de, muhite ait umumi itler müza
kere edilirken oranın en büyiİk 
mülkıiye amiriyle mahalli teıekkül
lerhı rıeisleri ve azalan bulunur. 
Önibnüzdeki Tilayet kongrelerin
de de vali.ler ve yanlarında bulun
Cluracakları daire amirleri, beledi
ye reisleri ve i.zalarr, umu.mi mec
lia azalan bulunacaklardır. Çünkü 
umumu alakalandrran mevzular ya 
belediyeye, hususi idareye yahut 
da hükümete aittir. Binaenaleyh 
kongre azası gerek kendisini seçen 
kongrenin bir dileği, gerek tahai 
fikri olarak umumi bir mevzuua te
maa edince kongrede bulunan ida
re organlarından derhal cevap ala
bilecektir. Senelerdenberi bu kar
!ılıklı temaslar, otoriteyi sarsıcı bir 
münakafaya gitmeden sıcak ve sa
mimi bir hasbihal halinde devam 
ediyor. Geçen kongrede tesbit edil
mit dileklerden nelerin yapıldığını 
ve nelerin hangi zaruretlerle ileri
ye bırakıldığını halk mümessil1eri· 
ne izah, icra mevkiinde olanlara 
asil bir zevk vermektedir. 

Ocak, nahiye ve kaza kongrele· 
rinde mahalli dileklerden köyü ve
ya belediyeyi alakalandrranlar için 
yerlerinde konuşmalar yapılır, an
cak dileklerin çoğu, yol, mektep, 
ziraat ve sıhat işlerini Üzerine alan 
vilayete yani hususi idareye ait o
lur. Bu sebeple vilayet kongreleri
nin ruznameleri, daima geniş dilek
lerle yüklüdür. Ve böylece kon
gı'ede vilayet muhitinin sağlığa, re
faha ve umrana taalluk eden bütün 
işlerine topluca temas olunur. Di
leklerden devlet tedbirlerine ve 
mevzuatrna ait olanlarının Büyük 
Kurultaya gönderileceği ve bunlar
dan kurultay kararın'\ haiHananla
rında hükümetçe. B üyük Mil1et 
Meclisince tatbikına çalışılacağı 
hatırlardadır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Be
~d 6iiy&k Kurultayını açarken 
Milli Şef Parti faaliyetindeki esası 
fÖyle izah etmişlerdi: "Nifakı ve 

(Sonu z. inci say/ath }. 

FRANSA 

lngiltere ve lrlandanın Fransaya 
nazaran vaziyetini gösterir harta 

ALMANYA 
son bir taarruz yaparak 

Fransa'yı da 

MİHVERE 

sokacakmı§ 

Maksat fransa'nm İngiltere ile 
harbe girmesini f emin imiı 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Trabzon, Kars ve Sinop 
.... ***"" .... ,. ...... 

C. H. P. vilayet 
1 kongreleri dün 

toplandılar 
Diln aldığımız telgraflar, Trabzon, Kanı 

ve Sinop C. H. P. villyet kongrelerinin 
toplandıklarını bildirmektedir. 

B. Numan Menemencioğla 
Kemal'den inıatlar yaparken 

GARP ÇÖLÜNDE 
Mıntaka parti müfettişlerinin de iııtırl! ; ~ 

eylemiı bulundukları bu kongrelerde par

tinin baniııi Ebedi Şef Atatürk'iin hatıra • 
!arı t!ziz edilmit ve değlımez Baıka.n Mil
i! Şef İnönü'ye karıı bütün millet~o du • 
yulan derin bağlılık ve ıevıi hiıleri izhar 
edllmlııtlr 

Bardıa'yi saran 

~ember gillik~e 

daralmaktadu 
Kongreler idare heyetlerinin iki sene

lik mesaisine ve elde edilen neticelerle o
cak vo ka:ı;a kongreleri tarafından izhar 
olunan dileklere ıttıla peyda eylemlıı Ye 
viliyetlerini allkadar eden muhtelif mev-

(Sonu J. üncU 111.yfada) 

Son tevkifler ve Sovyel 
aleyhtarı neıriyat yüzünden 
Sovyetler Birliği 
Romanya'yı 
protesto etti 

Sovyet - Rumen hududunda 
da bau hadiseler oldu 

Belgrat, 22 a.a. - Reuter: Belgrat
tan gelen bir habere nazaran Sovyet
ler Birliğinin Bü.kre~ elçisi B. Lav
rentieff Romanya Hariciye Nezareti 
nezdinde bir teşebbüste bulunarak 

(Sonu J. üncü sayfada) 

1 ngilizler bu raya yeni 
takviye kolları yolladılar 

Kahire, 22 a.a. - İngiliı topçusu Bar
dia'yı dövmeğe devam ederken dalga ha· 
llnde mebzulen gelen takviye kıtaatı liman. 
da tuzağa düşen İtalyanları çeviren ingiliz 
çenberini kuvetlendirmiştir. İngiliz motör
lü kıtaatı Bardia'nm timaU garbisinde fa
aliyetlerine devam etmekte ve ııurada bu
rada husule gelmit ceplerdeki kuvetlerin 
mukavemetin[ kırmakta ve Graziani'niıı 

mahsur garnizona takviye kıtaatı gönder
mek teşebbUsUne mlnd olmak için mlltema
diyen devriye gezmektedirler. 

(Sonu J. üncü say/ada) 

Hiç bir İtalyan izine 

rastgelmeksizin 

Bir Elen muhrip 
filosu Adriyalik 

denizinde dolaJfl 
Tepedelen ve Klisura'da 

İtalyanların vaziyeti 
gittikçe güçleşiyor 
Atına, 22 a.a. - Bahriye nezaretinin 

bir tebllğinde blld!rlldlg-Jne göre bir yu
nan muhrip tııoau 1.5-16 llkkAnun gecesi 
Adriyatlk denizinde devrtye gezmişse de 
htç bir tarafta dllşman izine tesadut ede· 
memlştlr. 56 numıı.rıı.lı resmi. harp tebli · 
ğlnde de yunan ileri hareketinln devam 
ettiği, esir ve harp malzeJllCS! alındığı. 

Dün A nkara'ds sonbahar at yarışlarımn sonuncusu yapılmış ve büyük bir kala- tayyare defi bataryalarının da 6 italya.r. 
balık tarafından heyecan ve alaka ile takip olunmuştur. Ayrıca Tik maçlarına ls- 1 tayyaresi dllşürdllklerl bildirilmektedir. 
tanbul ve Ankara'da devam edilmiı ve mevsimin kayak faaliyetine de dünden itiba- Yunan kuvetleri yeniden 300 esir 
ren baılanmııtıt. ve 8 ağır top aldılar 

Re:rlmlerimlzdın yukarıdaki liinci yarııtn başlangıcım, aıalıdall triblJnlerdın Atina, 2~ a.a. - Atina radyosunun ver-
b/r. A:öıq_I ~IJ:rterl1or. Sl',ot. n T_arıılar halkındaki bab&rl~rlml• ı. lızcl •qladadır,. (101111 ı. llaclJ ıaT}ada). 

Halkevinde dün gece yapılan törende bulunanlar 

B. Ihsan Sungu hitabesini 
irat ederken 

Kasfel Benif o üssünün 
bombardımanı esnasında 

Bir gün içinde 

İtalyanlar 
144 tayyare 

kaybettiler 
Garp çölündeki hava 
harplerinin bilônçosu 
Londra, 22 a.a. - Hava nezareti is

tihbarat ıervisinin bildirdiğine göre, 
7 k!nunueveli 8 kAnunuevele bağlıyan 
gece, Trablusgarp civarında kain Cas
tel Benito tayyare meydanına yapı • 
lan hava baskınını takip eden bir 
gUn zarfında İtalya en aşağı 144 tay
yare kaybctmi~tir. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 
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1 ingiltere'ye Amerikan 

yardımının artmasından 

ALMANYA 
ENDİŞEDE 

Amerika'daki Alman gemilerini 
İngilfere'ye vermek 

Amerika 
formül arıyor 

• • 
ı~ın 

bir 

Nevyork, 22 a.a. - Roytcr: Transradte 
ajansının Berlin'den bildirdlğ'ine _göre, ba.
riciye nezareti namına söz söylemeğe me· 
zun ıahslyet ıunları söylemiştir: 

"- Alman bUkUmetl, Amerika li'Tlan -
larında demlrll bulunan bitaraf ticare~ va.. 
purla.rının mUsadere edilerek Amerika ta
rafından İngiltere'ye ıatılmaınnı ciddi bil' 
mesele telA.kkl etmektedir.,, 

İngiliz deniz ticaret nazırı B. Cross tn.
ratından son günlerde ııöylenen bazı ıı<:iz. 

lerin alman makamlarınca bu ~ekllde t .. f. 
ıılrl Uzerinedlr kl, yukandakl beyanat ya. 

pılmıııtır. 

B. Cross ıunları ııöyleııılştl : 

"Amerlka'nın bl?.e yapa.cağı yardımlar-
dan biri de llmanlarda bulunan alman tl• 
caret vapurlarlyle alman kontrolU altın. 
dakl memleketlere e.it ticaret vapurlarınnı 
İnglltere'ye satılmMı olab!Hr. Bu vapur• 
lar cema.n 70.000 tonlla.to tutmaktadır . ., 

Almanya endi§ede 
Hariciye nezaretinin 88.IAhtyettar f&h -

slyet1 sözlerine ıunlan illve etmiştir: 
"- Alman hükümetl, amerlkalılana 

İnglltereye yaptığı yardımın gittikçe art
mıuıından endloe etmektedir. 

Almanya ile Amerika arasındaki mU.. 
tak'bel münasebetlerin şekli, Amerika au • 
larında bulunan alman vapurlarrnm mü..., 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Romanya Baıvekili Türkiye 
Büyük El~isini kabul etti 
Bükrot, H a.a. - Rador ajansı bild!rloı 

yorı 

Baıvekil ıeneral Antonetko dün ... c 
15 te Türkiye bUylik elçiıl Suı:ıhl Tuın.ı 

ısver'l kabul etmiıtlr. Milllkatta lktJKt Da" 

zırı da bulunmuıtur. 

KiFALON 

Yunan - !ta/yan harbinin cereyan ettili saba ile İngiliz ve elen harp gemilerim• 
•on cıvelinluına sabn& olu .Adri;yatilr. delliı:iı:U ~österir batta 
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Mar bahisler: 
( __ Gu_· N_ON_G_ö_L G,_E_s ;_) /Hafta musahabeleri 

Kazanç vergisi Biz ne zaman 
heyecanlanırız ? 

Parti 
vilayet 
kongreleri 

Yuva saadeti 
ve mali teşkilôtımız -I-

Hüseyin SAMI 
Urta MebUIU 

Biz, olur olmaz beyecaınlanan 
insanlar değiliz. Fakat, bir kere de 
ruhumuzu o mukaddes dalııaya 
kaptırdık mı, artık olur olmaz bent· 

NHesap mütehassısı muavinliği" i • "İnstitution" haline getirmiye az • leroe duraklam&yız. Namık Keaıal 
çin açılan müsabaka imtihanına ait mettiğini isbat eden bir vesikadan da aorını doldurduğumuz ıu günler, 
resmi ilanı derin bir memnuniyet ve b·ı münasebetle bahsedeceğim. 30 ikin- bulıqup konutmağa vatan ve mil· 
inşirah ile okuduk. Bu tedbiri, istik- citeşrin 1940 tarihli resmi gazetede let cevhe.-leri üstünde iymanları -
bali hazırlamayı düşünen ciddt bir i .. neşredilmiş olan bir "umumi tamim" mızı bilemeğe ne güzel bir fıraat 
dare zihniyetinin kıymetli tezahUril in mütaleasından öğrendik ki; kazanç verdi. 
olarak telakki ettik. Maliye meıleği- vergisi t>rhiyatının ihtiyacı karşılı • ı Ben, küçük bir toplantıdan bah
nin mümtaz şubelerinden birini teş • yacak şekilde kavdedilmesini ve ihsai •elmek iatiyorum. Namık Kemal i
kil eden bu ihtisas kadrosu iyi yetiş - malumatın kolayca çıkarılmasını te - çi.n yapılan. bir .t~plantıya (bu~~ 
miş, ciddi tahsil görmüş, umumi ma- min maksadiyle tabettirilmiş olan def· toren .. d~bege .~•11~.m va1nnıy1or •. T?-

. 1 ı . 1 · ren aozu u tur u top antı ar ıçın 
Jamatı sağlam ve genış o an genç ere. ter ve matbu evrakı, tarıfname erme h f"f b" d f" k 1 ) 
emnıyetlı, şereflı ır ı~tı a tem.ı~ ~- uygun bir tarzda kullanmayıp ı ma . kimler ııelmitti? Şairler ve edipler 

· · • b' · 'kb 1 · 1 'h 1 a ı ve ıraz a men ı a ryor. 

de bilir. Ahlak ve fazılet telakkısını, karlığı görülenler cezalandırılmış mi, münakkitler mi? Hayır yoktu
amme vazifesinin haysiyet ve 9ere - hatti bazılar· vekalet emrine alın - lar. Salon, en büyük ve e~ terefli 
fini her müllhazanın üstünde tutan ... m1ştır. Gayret gösterenler de takdir ... sıfaıtları "vatanda.t" olan insanlar
ların terakki merhalelerini ıUratle a- name ile taltife mazhar olmuşlardır. la doluydu. Sığmadılar. Kapılar ar
şacaklarına eminiz .. Çünkü, sağlam bir Bu cezri tedbirler kazanç vergisinin dına kadar açıldı, konuıulanları 
kültür temeli üzerinde teknik bir bi- ümitli istikbalini müjdelemektedir. ve okunanları hoparlörlerden din-
na kurmak görenek ile kırtasiyeciliğe l~d.iler. Ben, bu aüslü salon ku~be-

şurası muhakkak ki, harp konjonk- sının bu k d 1 d • d 
gönül vermiş olanların zannettiklerin- d d Maubar çın a. lıhgını nas ıren 

. . . türü ve finansmanı memleket dahilin· uy um. terem san ungu 
den. daha çok kolaydır. Yeter kı, fık.rı deki, gelir ve kazanç hacmini mühim konuıuyordu. 
takıp ve meslek aşkı bu namzetlerın nı'sbetlerde arttırmı• bulunuyor. B • irkaç ııün evel evinde kendisi-
gönlUae ve dimağına hakim olsun.. Bu sayede, kazanç vergisinin de bu- ni ziyaret ettijiim zam.an, radyo ko-
Şurasını da unutmamalı ki yalnız mü ... nunla mütenasip bir randıman vermesi nuımaaının dakika hesabından ti· 
aabakada kazanılacak muvaffakiyet pek tabiidir. İçinde bulunduğumuz kaeytle babaediyordu: 
ile meslek hayatı tetevvüç etmiş ol • mali yılın eşiğinde mutedil bir ıe • - Namık Kemal'i iyice anlatma· 
maz. Gerek seciye, gerek liyakat ba • viyeyi hiçbir veçhile aşmamış ol • lıyon, diyordu, yinni dakikaya ne 
kımından daim! bir imtihanın mehenk makla beraber bu varginin "haddi" de &JydD'abilirim bilmem ki? 
taşına vurulmak mukadderdir. Buna yükseltilmişti. Şüphesiz ki bu tedbir- Onu dün bit' aaatten fazla dinle
mukabil, vazifelerinin mahiyeti ve hu- de hasılatın tezayüdünde müsbet bir dik ve eğer kendiai yorulmasaydı, 
susiyeti b•ı gençlere iktisadi ve ticari rol oynıyacaktır. Fakat bizi asıl se- daha aaatlerce, günlerce dinliyebi
hayatımızın her şubesini çok yakın • vindi<ecek olan artış, kazanç vergisi lirdik. lhaan Sungu, kendiaine bas 
dan tetkik edebilmek imkanını bah - tarhiyatında temin edilecek teknik <'an nezaketiyle, Namık Kemal'-

d k · B d " ah d den yeni bir mektup, bir hatıra, bir 
şe ece tır u saye e, muş e e ve tekamülden ve liyakatli, tecrübeli, se-

hılı k b·ı· l · · · k. f · ğ makale okumak için dinl&yicilerin-
t:-. a 1 ıyet erını ın ışa ettırme e ciyeli teşkilatın himmetinden doğa - den müsaade iıtiyordu. Bu müaaa· 
muvaffak olacaklardır. cak olanıdır.. de isteyitlerden birinde, ıalmı.dan 

Biz, "Hesap mütehassısları kadro • t . . . 
1
• yükselen bir vat&n.daı .... i benim 

1. • . t 1 ilt 1 30 kıncite•rın 1940 tarıh ı tami • bu"tun" ·"ylemek ı"sted"'-lerınıı· . sunu •• ma ıyemızın eme s un arın .. " _, WL ne 
dan biri olarak kabul ediyoruz. Bu min bahis mevzuu ettiği defterlerle güzel anlatrr: 
teknik teJl<ilatın modern vergile;imi- ihsa! cetvellerin fevkalade ehemiyeti- - Biz Namık Keınal'i dinlerken 
zin gökleşmesinde değerli hizmetleri ni belki madun memurlar, derhal kav- yorulmayız, sizi dinliyoruz. 
geçeceğine kaniiz .. En aşağı bir asır- rıyamaılar. Fakat bu temeller atılma· Ve bu &Öz, heyec&nlı hatibi de 
!ık ömrü olan ( 1842) İngiliz kazanç dan, bu esaslar kurulmadan kazanç ağlattı. 
ve gelir vergisinin bugünkü bünyesi- vergisinin tarhiyatındd ciddi terakki Ben, yalnız sesini duydujium bu 
ni tetkik ederken "vergi kontrolörü., adımları atabilmek cidden müşkül - vatandatın kısa ve manalı cümleai
ve Londra :· tisat mektebi profesörü dür. Hatta isabetli varidat tahmin - ni, fÖyle değiftireceğim: 
muhterem Mister (Percival Sugett) i !erinde bulunabilmek de çok zordur. - Biz vatan bahsi konutulurken 
anmamak elden gelir mi? Memleke . Şu halde önümüze çıkan ilk tatbikat yorulmayız. 
timizde de, yıllarca devam edecek müşküllerinden yılmıyarak ve merha- Sonra gençler konuşuyorlar. Na• 
müşahede ve tecrübelerini ilmi olgun- met göstermeden bu hayırlı ve isabetli .n.ık Kemal'den parçalar okuyorlar. 

Seslerinde, duya.n ve inanan insan
laştıracak metodlarla nice seçkin ve reformun tahakkukuna çalışmak la • larm taıkmlığı var, kütle, bir tek 
değerli hesap mütehassısları yetişe- zım geliyor demektir. Vergilerimizin göz ve bir tek gönül olmu§l Nasnık 
cektir. Başka türlü, vergi kaçakçılığı bünyesine, teknik zaruretlerine uy • Kemal'i takip ediyor. Heyecanın 
ile müsavi ıililhlarla, ustaca ve mü ~ gun olarak Maliye Vekaletinin teıki- bu m rtebesi. ifade kalıbına dökül
essir bir tarzda mücadele edebilmek Iatını takviye ettiğini müşahede et - düğü zaman değerini kaybedecek 
imkansızdır. mekle bahtiyarız .. Bu sahada elde edi· kadar büyüktür. 

Maliye Vekaletimizin kazanç ver- lecek daimi muvaffakiyetlerle mail Namık Kemal. Vatan demektir, 
glsl.ııı' başlı başına, temellı' bı"r mal"ı . t'kb ı· . . 1 . l kt millet demektir, büriyet demektir. 

ıs ı a ımız perçın eşmış o aca ır.. Bizim tanıdığonız bu mukaddea 1 
----------------------------- mefhumlar, Namtk Kemal'in bay· 

Bugünkü Meclis 
Büyük Millet Meclisi bugün ıaat ıs de 

toplanacaktır. Ruznamede aıağıdaki mad. 
deler vardır : 

ikinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Belediyeler imar heyetının fen ıo. 
lerl teıkJIAtına dair 3042 sayılı kanuna bir 
madde ııaveai hakkında kanun 14ylhası ve 
dahlltye encümeni mazbatası, 

2 - Telgrat ve telcton kanununun 7 in· 
el maddesfn1n tadiline dair 1899 sayılı ka
nunun btrtnct maddesine bir tıkra Uft.vesl 
ha.kkında kanun JAyihaaı ve nafıa encUm"~ 
ni mazbatası 

Tokat'ta muhtar kursu 
merasimle açıldı 

raktarlığmı yaptığı divalarrn adı .. 
dır. Bu büyÜk vatandaıı biz, ilk 
idealist vatan kurbanı diye oel&nı
lıyoruz. 

itte heyecanımız buradan geli
yor. Türk milletinin ruhiyatı bu· 

Tokat, 22 a.a. - ' Köy kanununun dur. Fert ve kütle olarak böyle za
tam olarak tatbikini temin etmek ve manlarda bir yanar dağ oluruz. 
böylece köylerimizde idare, imar ve 
sihat işlerinin yerine getirilmesini 
kolaylaştırmak maksadiyle burada 
köy ihtiyar heyetine mahsus bir kurs 
açılmıştır. 

Yat ve cim diye bir fark kalmaz. 
Gönüllerin bir potada kaynadığı ve 
kaynaftığı bu anlarda, feveranmm 
!>ududu olmaz. Namık Kemal, bir 
alevdi ve biz iki R"Ündenberi o ale
vin etrafında uçu§a..ı:ı: pervanelere 
1"P-'"1zivoruz. Gö2'~erimiz kamaşıyor. 
Çünkü onun arslan yeleli başında 

(Başı 1 inci stry!P.d:J.) 

her türlü fenalıkları önliyecek, her 
türlü iyilikleri yapac•k ve öğrete
cek bir milli mekanizmayı, partimi
zin faaliyetinde esa•lı olarak bula
cağımıza kaniiz." Her kademedeki 
parti kongrelerinde vatandatların 
muhitlerinde halk için İyi ve yarar
lı ıeyleri bulmak ve tatbikma geç
mek, varsa, güçlükleri, fenalrklan 
ııidermek yolunda ıamimi itbirlijii 
yaparlar. Tek milli mekanizma o
larak bütün vatandatlan iç.ine alan 
Cümhuriyet Halk Partiai, her kade
medeki konıırelerinde memleket 
ihtiyaçlarının ve arzularının tama· 
men ifa.de edilmesine çalıtır. An -
cak her iyi ıeyin derhal tahakkuk 
ettirilemiyeceği, devirlerin mirası 
bazı güçlüklerin de hemen yenile
miyeceği ati.kardır. Bu hakikatin 
kongrelerde selim bir düşünüşle 
daima göz önünde tutulduğunu gö
rüyoruz. Yurttatlar istihsali kabil 
olan ıeyler üzerinde müspet çalış
mağı fi ar edinmişlerdir. Bu ruh, 
parti kongrelerine devlet faaliye · 
tinde büyük yardoncılık rolünü 
vermif, onları bir demagoji ve ihti
ras sahnesi olmaktan koruınu~tur. 

Kongre izalariyle icra mevkile· 
ri arasındaki toplu temas, garpteki 
parti hareketlerinin tamamen dı • 
§ında, türkün milli zeki.sına miyar 
olacak oeviyeded;r. Köyden veya 
mahalıleden itibaren nahiye, kaza 
ve viliyette vatanda~ların idari O• 

toritelerle muhit itlerini genit bir 
ha&bihal mevzuu yapmaaı, Türkiye 
Cümburiyetinin demokratik bünye
•inde salim bir faaliyet unauru ol -
muttur. Murakabenin, Millet Mec· 
!isinden ba9lıya.rak kurultaylar ve 
kongreler mekanizmaoiyle köye ka· 
dar götürülmesine karar verebil· 
mek için bir partinin tarihi milli 
bütün ıeref ve haklaırı nefsinde 
toplayıcı bir kuvette olması lizını· 
dır. Partimizin bu kuvetini umumi 
reiı vekili geçen kurultay arrasın· 
daki bir nutuklarında §Öyle ifade 
etmitlerdi: "Cümhuriyet Halk Par
tiai demek türk milleti demektir 
ve Cümhuriyet Halk Pal'lisi de
mek türk devleti demektir. " 
Batvekilimizin bu &Özleri, eylülden
beri ocaklarda nahiye ve kazalar
da yapılıp bu hafta vilayetlerde 
batlryan pal'li kongrelerinin devlet 
faaHyetine ittira.ki kıymetini ölç
meğe yetecektir. Bütün meınleket 
onlara yeni başarılar diliyor. 

Kemal TURAN 

Milli kostümlü balo 
Her yıl Çocuk Esirgeme Kurumu Ge • 

nel merkezinin Ankara Palas salonların

da vermekte olduğu milli kostümlü balosu 
bu yıl bütün yıllardan Üstün olacaiı anla • 
ştlmaktadır. Kurum tarafından milli raks
larımız için mahallerinden heyetler davet 
edildiği gibi bir çok yilkıek bayanlarımı· 
zın şimdid.en balo için cazip milli kostüm· 
!er ha?:ırlam:ıkta olduklarını mem!1uniyet· 
le haber aldık. 

vatana tapmanları ve tapındıkları 
İcin ölüme dudak bitkenleri görü
yoruz. Büyük adıı.tı gibi ••. 

Büyük vatA.nda~lara minnet! 
Kemal Zeki Gençosman 

(Maurice Bedel) in bir konfera.naında 

dinlemiıttm: 

"Geçen yılın ilkbaharında örnek olarak 
göaterHebilecek kadar iyi geçinen bir ka.. 
rı koca ile birkaç giinler beraber yaıadım. 
Etrafını güller, ıarin8fıklar, hanımelleri 

kuşatmıı gUzel bir bahçenin orta.sındakt 

bir köakte onlarla blrl1kte oturduk. btrı ... 
birlerinin aa.adetlne hayatlarını bağla.mı.o 

bu vetakA.r çittin Y&f&Ylf tarzlarını ya
kından tetkik ettim. Bir dakika blrtblrle
rlnden ayrılmıyor, her iklal de gayet UI· 

talıklı yapılmış kllçük yuvalannın ııt ile 
meıguldu. Bazan koco.aı biraz hava almak 
için bahçede dolaşır, fakat gecikmeden 
çabucak döner ve hiç boı gelmezdi. Mut -
lak can yold3.11nı sevindirecek bir ıey bu
lur, getirirdi. Karııının yanında kaldığı 

zamanlar tıe güzel aakrak aeaiyle türkü 
söyliyerek onu eğlendirirdi. Blrlbirl için 
yarat1lmı11 olan bu çittin bir gUn kavga 
ettiklerin!, hattl yUkoek konuıtuklarını 

görmed1m. Ak§am usul, uaul tıaıldqarak 
blrit.ılrlerine aokulurlar, ıabah olunca ka,.. 
dın ev Jglertne, erkek tUrkU çafırarak gt .. 
dip gelmelerine bqlardı. 

Birkaç gUn kadının yuvasından hiç bir 
yere çıkmayışından bu blr1blrine çok bağ· 
h olan çittin sevinçli bir hM.Jııenin arlle· 
sinde olduklarına hükmettim. Dikkat et· 
tim bu son birkaç gUn içinde erkek doıt ... 
tuğunu, nezaketlnt blrkat daha arttırmıı • 
tı. Sevgili eıtnı memnun etmek lc;ln dur -
madan tllrkU çağınyor ve onun botuna gt .. 
decek ıeyJerl mlnJ mini yuvaaına tqıyor -
du. Ben hiç ses çıkarmadan onların yqa,.. 
yı§I tarzına ve sevlımelerlne bakıyor ve 
bu gönUI açıcı aaadet ıevhaaından der• a -
ltyordum. Bu lk.J genç sevgilt odamın bah· 
çeye bakan pencereaintn tam UatUnde sa· 
çak altında oturuyorlardı! 

Sahih, bunların bir çltt kırlangıç oldu~ 
ğunu size söylemeyi unuttum. Fakat •~ 
nederlm aözUn geltıinden siz onu zaten 
anladınız!,, 

(Maurice Bedel) konferansında kırlan· 
gıçlar gibi yuvalarına ve yavrularına 

ballı karı kocaların pek nadir olduğunu, 
böyle romantik aevlımelere ıUrat asrının 
mUıatt olmadıtını .töylemlıtt. Halbuki gö· 
nlll teter ki yurdumuzda yuva kuran her 
gonç çift blrlblrlne kırlangıçlar gibi bağ
lansınlar, yuvalannın es.adetini kendi el· 
teriyle kursunlar ve hayatlarının eonuna 
kadar blrlblrlert için yaııssınlar. 

Eskiden Türkiyemizde izdivaçlar ebe
veyn arasında kararıaıır, biribirinin çok 
kere yüzünü bile tan1m1yan çiftler nikih 
ve düğünü müteaki~ yüzgöz olurlardı. 
Şimdi öyle değil, ebeveynin muvafakat ve 
rizası yetişmiyor, gençler tanışıyor, anla· 
şıyor, bazan da sevişerek evleniyarlar. 
Böyle olunca ,ençler tesadüfiln karşıtına 
.._.ı..._....a.1'.. J,,.:,. _._,. lrurla dı!~iL ()mriini.i be.. 
raber geç.irmiye karar verdıği hayat yol • 
daşını tanıyor, dilsiinüp taşındıktan aonra 
karar veriyor. Evliliğin bir ıaadet kaynağı 

Bursa askeri liselileri 

Uludağa çıkıyorlar 
Burııa, (Hususr) - Asker! liıe kayak· 

çdarı bugün müdürleri ve beden terbiyesi 
muallimleri ile birlikte Uludat'a hareket 
edecekler ve geceyi Kirazlıyayla dağ evin .. 

de geçireceklerdir. 
Askeri liseliler pazar günü Kirazlıyay. 

Ja civarında kayak yapacaklardır. Bu eı· 

nada Ankara'dan sureti mahsusada a:elen 
bir film operatörü tarafından filmleri ah· 

nacaktır. 

Ayrıca bua:ün Bursa sporcularından bir 
ırup da Uludağ'a çıkacaktır. 

3 - Askert izin kanununa bir madde 1 -
lAvesine dair 8120 sayılı kanunun 1 lncl 
m.ı:ı.ddeatne btr tı.kra ilAvest hakkında ka · 
nun lAyihaaı ve millt müdafaa ve bUtçe 
encUmenlert mazbataları. 

Bu kursa iştirak eden köy ihtiyar 
heyttleri merasimle Atatürk anıtına 

bir çelenk k'oymuşlar ve muhtarlar 
bu münasebetle söyledikleri nutuklar
da Milli Şef İsmet lnönü'ye kargı o -
lan sarsılmaz bağlılık ve sevgi duy · 
ğularını ifade eylemişlerdir. Bu töre
ni takiben de vali. tarafından çocuk e
sirgeme kurumu binasının temel atmcr 
merasimi yapılmıştır. 

21 İlkkönun 1940 tan 
4 - Jandarma erat kanununun bazı 

maddelerinin de.flatJrllme!tne ve bu kanu
na bazı hUk.Urnlcr ek.lenmeılne dair kanun 
1. yihası ve millt müdataa, da.biliye ve büt
çe encilmenlerf mazbataları. 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Türkiye CUn1hurlyett merkez hıf
zıseıha emıtit;.;.sQ ve hıtzıssıha mektebi 
tetklllne d:ılr kanun J~ylhası ve eıhat ve 
tçtımaJ nıuavcnet ve bütçe encUmenlerl 
nıazbatat.ırı. 

2 - Yerli kum8ftan elbhıe l'iYllmesin~ 

datr GS~ •~yılJ kanunun birinci maddesine 
müzeyyeJ kanun JA.Yih:ı.ttı ve mlllt mUda. 
faa ve iktısat encUmenlert. mazbataları. 

3 - GözlüktUI Uk ı.akkında kanun llY1· 
hası ve aıhat ve lı;;tımııf muavenet, adliye 
ve bUtçe encUmenl·~ri mazbataları. 

( - Türkiye • Romanya ticaret anlq -
nuunna :r;eylen imzalanan protokolUn tu· 
diki hakkında kanun 14yiha.aı ve hariciye 
ve ilttısat encUmenleti mazbataları. 

ıs - TUrklye - Rom.3nya arasında 29 
sonkAnun l(MO t:ırlhlnde teati edtlen mek· 
t·ıp tle buna mOtetı·rrl SO temınuz ve 9 a· 
ğllstoı:ı: 1940 tarihli mektupların tasdiki 
hAkkındn kanun ın.y1h:1:41 ve hariciye ve lk· 
t1.1'.!t encUmenl«rl mazbatalan. 

6 - TUrklye - Romanya tediye &nl&§m&--
• BI mucf!Jlnce açılmıı bulunan kllrtng he 
saplarına yapılaca:< peıltı tedlyeler hak· 
kındakl anltıfmanın ve iki tctart protoko
H1n tasd~·<ır.o dıı.lr kanun lAylhaııı ve harf· 
clyo ve fktı::ıı3.t encilmenlerl mazbataları. 

7 -- Tnrlt Yugoslı.v hıtm atyoo ıntı,ı 

Tedfin merasim'i 
Doktor Fazıl Berki Tümtürk'ün cena • 

zes.i aile ve akrabasından ve kendisini ta-

nıyanlardan bir,okJarının göz yaşlariyle 

cuma günü gömülmü1tiir. Merasimde Dev
let Şilrası Reiıi Hakkı Göreli, Birinci da· 
ire reisi Şefik Yürekli, lzadan merhumun 
aniısteei }lüsı:ıil Berker, Kastamonu mebu· 
ıu Abidin Binkaya ve diğer bir çok zevat
la kalabalık bir halk kütlesi bulunmu1tur. 

Cümhuriyet Halk Partisi, Ankara Va
lisi Nevzat Tandoğan ve Hüsnü Berker 
taraflarından kabrine birer çelenk konul· 
muıtur. 

Çağrı 

x Dahiliye encümeni bugün heyeti u -
mumiyeden sonra toplanacaktır. 

x MiJli Müdafaa encümeni bugi,in he • 
yeti umumiycden ıonra toplanacaktır. 

x M ecliı hesapları tetkik encümeni bu· 
ıün heyeti umumiyeden sonra toplanacak ... 
tır. 

x Arzuhal encümeni bugün umumt he • 
yet içtimaından sonra toplanacaktır. 

antasmn:qına muouım protokoIUn taadlkı- temdidi hakkında kanun IAylha.sı ve harl· 
na d .. ır k ıcun t:\V1hn1:1 ve harlclye ve lk. clye ve lktısat encümenleri mazbataları. 
tııat encUmf"Dltrt mazbd:tAlan. 9 - Türkiye • Yunanistan aruında im· 

1' _ Tllrktye Yugosıııvya ham afyon za edllen ticaret ve tediye anlaşmasının 

Mhfı anlaf1TJ!\81nın ı ntsan 1940 tarihin 1 taldlkinedaJr kanun 1A.y1haaı ve hariciye 
de:n ı tem.muz 1940 tar1htne kadar Uç ay l ve iktıaat encUmenleri mazbataları. 

21 İll<.könun l840a 
BİR SESLENİŞ 

Kar~ıımda ye1eyc1e aaçla çevrik bJr resim .. 
Ha.rızama ateııe hAkkolunmuı bir isim.. 
Kulak verip kltapda gUrllyen sözltrlne; 
Ummana dalar gibi dalmışım gözlerine .. 
Canlanıyor gözlerimde 100 senelik manzarL 
Bir çöl dU,UnUyorum: kaynaksız, ıssız, kara: 
Yer yer ıadırvanlagan emekler oımua bebA.! 
Reşit Paşa, Şinasi yokmuydular acaba f 
Çölün ıasız zulmeti evelktnden ziyade .. 
Bir yaralı arslanın kükreyişi var sade 
Uzaklardan akıed.Jp ruhları tırmalıyan, 
Ve bir çltt arslan gözü dönen, yanan. parhyan; 
Yeleye eı zindanda uzıyan sakalla saç .. 
Ona dotru ıUrünen bir aUrU .IUIUZ ve aç! 
önce heves duyarak yoluna biriktiler 
Sıvııtılar sonradan taniler birer birer 
Sezip kola kelepçe belki de alna kur,un .. 
Siz kaldınız sonunda tırmanılan yokUfuıı.. 

Bakarken dost gOzlerle Hlrnlt dehA ltaarından.. 
Kınk cıktı kac; kılıç sıyrıldıtı an kından; 
Çökilp dlifenler sizi seyretti hayran ve lll: 
Emsalsiz Mithat Paşa. emsalsiz Namık Kemali 
Sen dUnde dile gelip gösteren.sin yannı 
İlerledikçe gördük yer yer ıııklannı. 
Olamaz mazi bizim paalandıran kımmız; 
Seninle de ıııevk bulsun emsalsiz yarınımız. 
En bUyUklerde kusur arıyormuı cüceler 
GUneıııe lekelldlr desin varsın geceler 
Hey insan başlı aralan! maziden gerin ve gül: 
Sen etmedin 11anatın tekniğine tenezzül; 
Bıraktın Uyatroda., romanda dülgerliği; 

Her An dlle getirdin insanlığı, erllft .. 
Sanatta dotru yolu göıterecek tek ereln 
Meyhaneden, tekkeden ıeı verenler gebersin! 
Onlar kutu lateein boynuna sarılacak; 
Biz kartal tatıyoruz göfilne varılacak. 
Onlara önlerinde ıeken blr kekllk yeter; 
Bize erkeklik gerek, btze erkeklik yeter! 
Varsın bazı ruhlarda dergıl.h karar eylesin; 
Varsın bir mUrtect dil rubailer Böylesin, 
Varaın garabetlere kurban gittin deltler, 
Varsın mUnakklt dlye teplnstn Jnmelller 
Varsın "harabat" yazan arkadqlar tilre•in; 
Bize yol göaterecek her zaman ıentn ıeılıı.,. 

O gecenin g11neıU Ruhun ateı, alnın ak; 
Tarihin gözü aana kamqarak bakacak! 
Şair defli diyenin ıana atzı kurusun 
Sen ki bir koca devrin hamaseti, nurusun. 
HUrlyet bayratını ilk alan.sın eline! 
Niçin rutgelmtyoruz vatanda heykeltne T 

Bir kalem ordusuna bftf yoldur actıfın iz; 
Büyük dA.valu tçln bizler de birer acntz! 
San.ma.aın klrnae bt.zl menfi, gatll ve gevıek; 
Vatan lltedf.tl gUn bize topraktır dötek ! 
İktıi de bir bize: ya kalem yahut kılıç! 
Bizde yalnız geriye, çarpıta. ıııtnalye hınç! 

Bllyükler görsün bizi çalarıa harp ıaatl 
Almııız Atatllrk'ten en bllyUk emaneti. 
Ey lııkılAp! De.tlllz gUl-bUlbUl lafında biz; 
Birer yqıyan Namık Kemaliz satında biz! 

Behçet Kemal ÇACLAR 

~~===========================================================================11 

y azan: Selim Sırrı T ARCAN 
olabilmesi için iki tarafın da ba..:ı ~eyleri 
iyi bilmesi prttır. 

Evlenmiye karar veren her delikanlı, 

i:adınm, daha rakik, da.ha hassas, daha fc
dakir oldu&:unu kabul etmelidir. Bazı ve
fasızları bir yana bırakıyorum bu umumi
yetle böyledir. Onun için erkek izdivacın 
daha ilk günlerinde gönül üzen, can sıkan 
ufak tefek ba.diıelerden daima kaçınmalı
dır. 

Bazı erkekler zarurt ihtiyaçları kendi
leri temin ettikleri için yani evin bütün 
masrafı keselerinden çıktığ;ı için kendile... 
rini üstün &örürler. Halbuki erkeiln para 
kaıanmaıında ve bu paranın hüsnü istima
linde ev kadınının büyük rolü vardır. Fil
ha.kika iyi bir zevce kocasının ııbah ile 
olduğu ıi"bi kazancı ile de ali.kadardır. O
nu her türlü ıuiistimallerden korur. Bir -
çok erkeklerin idareli, muntazam bir ha. ... 
yat ıeçirmelerine refikaları sebeptir. Ge. 
çimli bir ailede erkek işlerini daha ıevkle 
cörür. Daha çok çal11ır ve daha fazla ka.. 
zanır. 

Derler ki aı.k: erkeklerin hayatmda bir 
ıerıüzeıt gibidir, gelir geçer, Birçok er .. 
kekler hayat arkadaşlarının kendilerini 
ıevdiii kadar onları sevmezler, zaten er -
kekle kadının sevciıinin mahiyeti bir de
fildir. Erkelin ıevgisinde daima biraı: 

hodklmlık vardır. Kadınınkinde bir evi.it 
ıefkati, bir fedaklrhk hi•si saklıdır. Ka -
dın ciddt severse biltiln hayatında bağla -
nır ve onun bu rabıtasını ne kara günler, 
ne de ağaran uçlar ihlll etmez. Erkek ise 
daima her aradıi;ını ıevdiiinde bulmak ia ... 
ter. 

Bazı genç bayanlar evlenmeden evel 
gayet şık ve zarif olduktan halde evlen ... 
dikten sonra kendilerini kapıp koyuverir
ler. Zannederler ki kendilerinin rnadtli ve 
manevi meziyetleri kocalarını eve ba~la
mıya kifidir. Giyim kuşamlarına, tuvalet
lerine eskiıi kadar itina etmezler. Bazan 
da bu IS.kaytlığa kocalar sebep olur, meso. 
li her kadın aı çok kendi süsü ile hayat 
arkadaşının meşgul olduğunu ister. Bir ye
ni elbise yaptığı zaman, başına yeni bir 
~pka &'İydiği zaman, saçlarını zarif bir şe
kilde taradığı zaman bunu evef.1 kocasının 
ıörüp takdir ettiğini, yani kend isi.ne ali
ka gösterdiğini iıter. Kocası bunları gör
mez, görse de tenkit ederek bu ne çirkin. 
renk 1 bu ne kötü kıyafet 1 veya bu ne bi
çimsiz aapka l diyecek olursa kadın kırı -
hr, zevk ve neşesini ka~beder. 

Genç kız iken mükemmel piyano çala.n 
bir çok bayanlar tanıdım ki evlendikten 
ıonra kocaları musikiden zevk almadığı 

için piyanonun yüzüne bakmaz olmuşlar • 
dır. Kadınlar kendilerine nazik. muamele 
etmiyen, giller yüzle bitap etmiyen aıkm 
,ehreli erkeklerden hoşlanmazlar. Saadet 
ll:ü.tu

0

vü2f,. ~tlı.dillıa ~rrvH .. "O- .Jı...:...J 
yuva saadetinın i!ıenginde en büyük Amil-
dir. Bu ihenk terbiye ve nezaketten .,.. 
karııhklı sevgi ve saygıdan doğar. 

Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 
Son günler Jclnde Hava kurumuna ya-

pılını§ olna yardımlara dair aldıtınuz ~ 

berlere göre, bir kıaım Balıkesir halkı ve 

esnafının yeniden kuruma 8:53 Ura, Ay ... 

dının Germencik nahiyesine bağlı Hıdır 

köyU halkının 221, Çankırıda İmaret ca ... 
mil imamı KurrA Mehmet Dilek 21, Ova. 
cık köyU halkı 31, Kavukcuoğlu Mustafa 
karısı Fatma da 25 11ra vermişlerdir. An· 
karada merkez muttUlilğünde Sadulll.h 
Seyhan da yüz lira vermişlerdir. 

Kare.mUrsel'de yapılan btr toplantıda 

manifaturacı Hacı Cemal Girit, tüccardan 

Ahmet Gökçe, Mehmet Şükrü ve manlf&-
1 turacı Arif ikişer yUz, şekerci Mustafa 
Şekeröz He bakkal İbrahim Atıld yet.nı1t 
beşer lira, Halit Atili, Hilsnü Bayrak, Ha
aan Tercan, Tevtik Demir ve Hasan BUl
bUJ elli§t?r lira, İbrahim Önal 40 lira Yu -
sut Ziya, Mustata Gökçen otuzar Ura t6'"' 

1 berrU eylemişlerdir. Gene bu toplantıya 
ı:ııttrd.k eylemiş olan 46 vatandaş da kuru
ma .596 llra vermi~lerdtr. 

Kütahya'da Ataı;::köy un fabrtkaaı ıahl· 
bi Ritat Şekercfogıu 100, SWeyman diler 
7~. HUıJeyin Boblk, Mustafa Esin, Akit Al· 
kış, teman Çalışlar ve tsmlnl vermtyen 
diğer bir vatandq eJJlıer, Mehmet Çinl 
40 ve yedi vatandll§I da 12~ Ura verml11lt:r· 
dir. 

Orhangazl'nln GöreJelcedlt 
99, GemlşköyU halkı 53 lira, 
Balıkçı köyü halkı da 25 lira 
dlr. 

Myll hrukı 
Tar111111'un 
vernıi;şler· 

Nazilli'de manitaturacı Hakkı Peynir· 
el ile SUleyman Uyduk otuzar, Ayıe Bez
dik 2~. HUs~ytn Bakır, Ahmet Sarı Kllh ... 
yaotlu, Ali özırmak, Ayoe Bilgin yfrmi1Jer 
lira diğer yedi vatandq da 70 lira vermiş· 
terdir. 

AJucra'da tüccardan Temel Çıtır RO, 
Divrtki demir madenleri l§letn1esl mcrnu. 
rin ve mU.sta.hdemlert 500 ve Gediz mer · 
kez ve köyleri ha.lkı da kurumu. 1.300 lira 
teberrUde bulunmuşlardır. 

Diğer tarattan İmroz belediye relıl 

Zatlrakl Mumongo, Dt!reköyU muhtarı Ya· 

n1 Kamburotlu, Tepeköy muhtarı Leonl 
da Yanarudi ve vergi memuru İhsan öz -
demir, Hassada husu.si muhasebe memuru 
Fuat Telatar, Konyada Naztt Uluışık, 

Mustafa Yücel ve eşi, Afyon'dcı., v,.trlnPr 
müdürü Esat Eren ve eşi evlenme yUzilk· 
lerinJ hava kurumuna terkeylemişlerdir. 

(a.a.) 
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DIŞ POLiTiKA) ................................................ 
Amerika ve Mihver 

Hiç bir İtalyan . . 
ızıne 

rastgelmeksizin 

Bir Elen muhrip 
filosu Adriyatik 
denizinde dolaıll 

(Ba$ı J. ıncı sayfada) 

ALMANYA 
Fransa'yı da 

MİHVERE 
sokacakmış 

Birle§ik Amerika Avrupa harbi
ne kar§ı lnkayt kalamıyacağını mü
cadelenin ba§langıcmdanbcrıi giz· 
lememiftir. Ve gün geçtikçe bu ala
kasını, Jngilterc'ye maddi yardım
da bulunmak suretiyle göstermiş
tir. Almanya miktarı gittikçe artan 
bu yardımın, Amerika'yı lngittere 
ile birlikte kendisine karşı muha· 
rebeye sürükliyeceğinden korktu • 
ğu cihetle bu temayüle mani olmak 
maksadiyle eylülün sonlarında Ja. 
ponya ve İtalya ile üçlü pakt kom
binezonununa ginnitti. Bu pakta 
göre Japonya, Avrupa'nm alman 
ve İtalyan idaresi nltında yeni ni· 
zammı tanıyor. İtalya ve Almanya 
da "Büyük Ar.ya'nın" japon idare
&i altmda yeni nizamını tanıyorlar. 
Ve üçüncü maddeye göre de: 

diği bir habere göre, İtalyanlar Şimara is
tikametinde rlcata dün de devam etmiııler
dir. Düşman yeniden ağır zayiata uğratıl
mıştır. Mevzilerini muhafaza etmiye ve de 
nize doğru mukadder ricatinl gedktirmiye 
uğraşan düşmana hücum edilmi§tir. Dü~ 
man 300 esir vererek ve büyük çapta sekiz 
top bırakarak ricat etmiştir. 

Londra, 22 a.a. - İngiliz matıbuatı : Pa
zar günleri çrkan Obscrver ıazetesinin ai. 
yasi muharriri Fransa'daki alman manev -
ralarmı şu suretle tefsir etmektedir: 

Bu hafta tatili esnasında Fransa'ya 
mihver devletleri müttefiki ıtatüsünü ka -
bul ettirmek ve bu suretle İnglltere'ye 
harp ilan etmek gayesini temin için Al -
manya son taarruzunu yapacaktır. Bunda 
muvaffak olunıa Hitler'in Büytik Britan
ya•ya karşı bn,,lıcıı hUcum noktaları garbi 
Akdeniz'in kapatılmaıu, ingiliz donanma -
sının muha11ara altına alınması, orta şark
taki ingiliz ordularının tecrit olunması ve "Almanya, ltalya ve Japonya, üç 

akit taraftan birisinin Avrupa har
bine ve yahut Çin • Japon anla1-
mazhğma halen henüz: i:1tirak et
memiı bir devlet tarafından hücu
ma uğraması halinde iktidarında 
bulunan bütün siyasi, iktısadi as
keri vasıta:lar~yle karşılıklı surette 
biribirine müzaharet teahhüdünü 
almı§lardır. 

Yani maddede demek isteniyor 
ki eğer Japonya, Uznk-şark'ta ve 
Almanya ile ltalya da Avrupa'da 
"henüz harbe İ§tİriik etmemİf bir 
devlet'' tarafından "hücuma" uğ· 
rarlarsa, üç devlet biribirine yar· 
üan edeceklerdir. Bu maddede ik. 
tabir ehemiyetlidir: "Henüz harbe 
iftiri.k etmemiş devlet" ve "hücu· 
ına uğramak" t5.birleri. Birinci ta
bir ile Birle}ik Amerika'run murad
edildiği sarihtir. Gerçi "harbe iş
tirak etmem~ devlet" mutlak bir 
tabiroir. Fakat yeni nizam hudut • 
ları için.deki küçük devletlere ıamiJ 
olmasa gerektir. Bunlar harbe işti
r8.k edecek olurlarsa, o mıntakanın 
nizam.mı kurmaktan mesul olan 
mihver devleti hangisi ise, onun 
hakkmdan gelebilir. Sovyetler Bir
liği de beşinci madde ile sarih ola
rak paktın ıümulünden istisna edil
diğine göre, üçüncü maddedeki 
"harbe iştirak etmemiş devlet" ta· 
biriyle Amerika'nm kastedildiği 
meydandadır. Şu halde paktın 
üçüncü maddesindeki "hnrbe i~ti • 
rik etmemi§ devlet'' sözleri yerine 
''Birleşik Amerika" sözleri ikame 
edilebilir. 

Tepede/en ve Klisura şehirlerin
de ita/yanların vaziyeti gittikçe 

güçlqiyor İtalya, kcudi taliihine bırakılarak Fransa 
ve İspanya'nın yardımları ile Büyük Bri -

Atina, 22 a.a. - Dün akşam yunan hü
kümeti namına beyanatta bulunmağa mezun 
bir ıahsiyet İtalyanların Palermo koyu !iİ· 
mali~de Şlmara istikametinde ricat etmek
te olduklarını söylemi11tlr. Şimara Adriya
tik'te Porto • Palermo'dan 3 kilometre ka
dar mesafede bir limandır. 

Bu mıntakada Yunanlılar sırtlarda bulu
nan yeni İtalyan müstahkem mevkiini işgal 
etmi11lcrdir. 

Aynı mıntakada daha şimalde İtalyan 

kuvetleri mukavemet etmese • ~bbüs et-

miıılerse de ağır zayiat vcrmi~ ·· r ve 300 

esir, büyük çapta toplar ve kıill, etli harp 
malzemesi bırakarak çekilmişlerdı r. 

Merkez bölgesinde, sevkulcey& bakımın
dan ehemiyeti olan Tepedelen Klisura ııe· 
birlerinde İtalyanların vaziyeti gittikçe 

güçl~mektedir. Daha ııimalde İtalyanların 
mukavemetine rağmen yeni mevziler işgal 
edilmiştir. 

Son defa alınan esirler soğuk ve siyah 
gömlekliler tarafından yapılan tethiş hare
ketleri dolayısiyle maddi ve manevi acına
cak bir haldedir, 

İngiliz donanmasının Adriyatik'e yaptı
ğı akın ve İtalyanlar için hayat! bir ehc
miyeti olan Avlunya'nın bombardımanı Yu
nanistan'da çok müsait bir tarzda karııılan
mıştır. 

Cepheye yeni modelde yunan 
topları getirildi 

Manastır, 22 a.a. - Reuter ajansı
nın Arnavutluk hududundaki muha
biri yazıyor: 
Yunanlılar cepheye yeni modelde 

:ve uri atc§li toplar getirmişlerdir. 
Bu toplar bilhaua Pogradetz•fn ti -
malinde.ki mıntakada çok if; görmüş
lerdir. İtalyan tayyareleri bu topla
rın mevzilerini bulup bombalamak 
için pek çok uğraşmışlarsa da şimdi
ye kadar bütün gayretleri boşa git
miştir. 

tanya'ya kareı müessir bir abluka vücuda 
getirilmesi gibi eeyler olacaktır. Rivayet 
edildiğine göre, Mare~al Petain'e ııu yolda 
bir muhakeme yürütülmü~tür: "Şimdi İ • 
talya mağlup olduğu için Fransa'nın müs· 
temlckelcrinden mahrum edilmesini ica -
bettirecek bir sebep kalmamıııtır. Eğer 

fransız orduları Hitler'e bu hususta yar -
dım edecek olurlarsa 'Nis'ln, Korı;ika'nm, 
Tunus'un ve Cibuti'nin Fransa idarelerin
de kalmalarını temin pckftltı. kablldir.'' 
Buna nazaran Fransadan talep edilecek 
yegane fedakfi.rlık Faıı.'ın şiınalini İspan -
ya'ya terketmekten ibaret olacaktır. Bu 
da Cebelüttarık kontrolunu İspanya'nın 
muaveneti olmadım lnglllz donanmasının 
elinden kurtarmak kabil olamıyacağından 

dolayı zaruri görülmektedir. 

Bir latin • katolik bloku 
Fakat Hitler, Mareşal Petain'in haki

ki bir vatanperver ve koyu bir katolik ol
duğunu bildiği için bir la.tin - katolik blo
ku fikrini de ileri sürmüştür. Bu sebeple 
bir taraftan vatan hislerini tahrik için 
fransız müstemlekelerinin tamamiyetini 
Fransa'ya teklif ederken, aynı zamanda 
Fransa, İtalya ve İspanya arasında aktedl
lecek bir katolik birliği için de din ser -
bcstisinin müdafii olarak da kendini gös
termeyi muvafık görmüştür. İtalya'nın si
yaı.i cepheden kendi haline terkedilmcsi 
meselesini Hitler "Talihin mukavemet c
dilenıiyecek bir daroesi" nden neşet etti -
ğini ileri sürmektedir. Hatti alman Fü.h -
rer'i fakir düşmüş bir İtalya'nm dini sa
hada daha çok iyi bir mevki tutabileceği
ni de iddia etmektedir. Gene onun fikrine 
göre yeni katolık ittihadı kendi arazisi i
çine Vatiiaın'ı dıı alacaktır. Hatıl, µıüs -
takil ve katolik İrlanda'nın da iltihak e -
dece nl H1tltt tlmlt etme tedir. Cünlıriı 
Bllyllk Brftanya'nın müstakbel ablukası 

cephesinden İrlanda'nm mevkii çok mil -
himdir. 

Almanyanın taarruza geçmesi 
ihtimali laz.la 

Bardia'yi saran 
~ember gillik~e 

daralmaktadır 
(Başı 1 inci uy/ad•) 

Bir ingiliz hava üssünü ziyaret 
Kahire, 22 a.a. - Royter ajansının carp 

çölilndo bir ingiliz hava üs11ündo bulunan 
muha.biri bildiriyor: 

Çöldeki lngiliz hava ileri iislerini gör
meden, bngünkU taarruzda, Trablus'ta ha
rekltta bulunan lnı:iliı hava kuvctlcrine 
imparatorluğun yaptığı yardımı tasavvur 
etmek lmHnsır.ıdır. Bu ileri üslerden ge
ce ve gündüz havalanan keşif, avcı ve bom
bardıman tayyareleri ltalyan arazisi üze
rinde uçmakta ve düşman tayyarelerini 
diişilrmektedirler. İtalyan tayyareleri etin
den giine artmakta fakat tayyarecileri ce
saret ve mcharctçe daima aşaiı bir dere -
cede bulunmaktadır. 

Bu telgrafı yazdığım hava meydanı, 

imparatorluğu en iyi temsil eden bir yer· 
dlr. Burada bir kanadalı ve altı cenubi af
rikalı pilotla Hindistan'dan ve Büyük Bri
tanya imparatorlufunun diger yerlerinden 
gelmiş bir çok pilotlar vardır. 

ltalyan tayyarecileri §evksiz 
harbediyorlar 

Yalnız buradaki filo garp çblündeki yıl 
dırım taarruzu başlıyalıdanberi muhakkak 
surette 40 İtalyan tayyaresi diışurerek bir 
rekor kırmış ve İtalya'nın harbe girdiği 
gündenberi düşürdiiğil tayyareler yetmişe 
baliğ olmuştur. 

Kanadalı pilot, tek başına 8 tayyare dü
şürmüştür. 

İngiliz pilotlarının ifadesine göre, i -
talyan tayyarecileri muharebe için büyük 
bir ıevk ~östermemelctedir. Buna mukabil 
italynn tayyare dafi topçuları ıyi iş cör -
mektedir. 

İngiliz pilotlannın kanaatine göre ha -
len Tobruk civarına yerleştirilmiş olan i
talyan tayyare dafi bataryalarını, donan -
maya mensup topçular kullanmakta.dır. 

Bunlar ordunun topçularına nazaran daha 
mahirdirler. 

Filistin' e gönderilen İtalyan 
esirleri 

1 

.................................................... 1 
RESMİ TEBLİGLER .................................................... 

Bardia'ya ingi 1 iz takviye 

kıtaları gönderildi 
Kahire, 22 a.a. - Orta şark İngiliz u -

mwnt karargahının tebliği: Mısır'da Bar
dia mmtakasındaki kuvetlerimibe takviye 
kıtaları gelmektedir. 

Son günlerde işgal ettiğimiz dü$!llan 
hudut karakollarında 7 ton iğtinam edil
miştir. 

Dlfer cephelerde vaziyette değişiklik 
yoktur. 

lngiliz arazisi üzerine 
yapılan hava akınları 
Londra, 22 a.a. - 1nıiliz hava ve da -

bili emniycı ' nezaretlerinin tebliği: Dlln 
gece düşman hava faaliyeti bilhassa tekrar 
Liverpool'la Mersey'in sahilleri üzerinde 
gözükmüştür. Hava karardıktan az sonra 
başlıyan hücum sabaha kadar devam etmI1-
tlr. Birçok yangınlar çıkmışııa dı itfaiye 
teşkilatının gayreti · sayessinde ya~mlar 
geceden söndürülmüş ve vaziyete hakim 
olunmuştur. Bazı ticaret evleriyle difcr 
bazı binalar ve birçok evler hasara uğra -
mıŞtır. 

Bir mlkdar zayiat varsıa da, bu mrkda
rın yüksek olmadığı zannedilmektedir. 

Londra mmtakasına a;ı: bomba atılmış
tır. Bazı evler hasara uiramıştır. Bir mik
dar zayiat vardır. 

İngiltere'de ve Galles memleketinde 
biribirindcn çok uzak muhtelif yerlere de 
bombalar atılmıştır. Birkaç ev yıkılmıı -
tır. Zayiat azdır. 

N cticede bombalardan az zarar cörül
müştür. 

Elen resmi tebliğleri 
Atina, 22 a.a. - Dun akşam neşredilen 

56 numaralı tebliğ: Yunanlılar cephenin 
muhtelif kısımlarında muvaffakiyetle ileri 
hareketine devam etmişlerdir. Yeni esir a
lınmış ve harp malzemesi iğtinam edilmiı
tir. Cuma ve cumartesi günleri tayyare da
fi bataryalarımız cephede altı düeman tay
yaresi düşürmüşlerdir. 

••• 
Atina, 22 a.a. - Yunan bahriye nezareti

nin tebliği: 
Kudüs, 22 n.a. - Sidi • Barrani muha

rebesinde esir edilen iki bin İtalyan dün 
Filistin'e getirilmiştir. İtalyan ve müs • 
temleke kıtalarına mensup olan bu esir -
ler evcl5. Hayfa'ya çıkarılmıflar ve ora -
dan da iki hususi trenle kamplara aevko -
luıunuşlardır. 

Amiral Kavadiyas'ın kumandası altında 
bulunan torpido muhrlplerinden mürekkep 
bir filo 15-16 Kanunuevel gecesi Adriya
tik denizinde Sason adası ilerilerinde bir
.kaç saat devriye gez~i&&e de hiç bir ta
rafta dU~an izine tesadüf edememiştir. 

Sovyefler Birliği 

Romanya'yi 

protesto elli 

••• 
Atina, 22 a.a. - Emniyeti umumiye ne • 

zarcti tarafından dün akşam nesredilcn 
teblif: Düşman hava kuvetlerl aş•fıdaltf 
tehirlere karşı akınlar yapmıştır: 

:ı - Ycnlşehire atılan bombalardan ço

ğu kadın ve çocuk olmak üzere sivil halk 
arasında zayiat vardır. Binalar hasara ut
ramıştır. 

2 - Lökad'da az zayiat olmuştur. Bazı 
binalar hasara uğramıştır. 
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Leh başkumandanı 

MAREŞAL RYDZ 
SMİGLY KA(TI 

Rumen polisi sıkı 
araştırmalar yapıyor 
Büıkre§, 22 a.a. - Resmen bildiril

diğine göre, 1939 eylülünde Roman
ya'ya iltica etmiş ve iki aydanbcrl 
rumen hükümeti tarafından Campu
lum civarında Dragoslaveli şatosun -
da nezaret altı na alınmış olan Polon· 
ya orduları baıkumandanı Ridz
Smigly, iki gün e\•cl bu şatodan firar 
etmiştir. Mareşal her sabah Rumen 
polislerinin ncz:ar.eti altında bir ge -
zinti yapmak aelabiyetini haiz bul~ 
nuyordu. Çarşamba günü bir otomo
bil kendisine yaklaşmıf ve polisler 
müdahale imkanı bulmadan evci ma· 
reşal otomcııbile atlıyarak tam sürat• 
le uzaklaşmı§tır. Civar polis kara
kollar.ı vaziyetten haberdar edilmit 
ve takibat başlamışsa da otomobili 
bir daha gömıck kabil olamamıttır. 
Mareşal'ın ya hududa vararak Ro
manya'dan uzaklaşmak istemesi ve 
yahut da Bükre§'e gidere.k muayyen 
bir yerde saklanmıı alınası ihtimal 
dahilindedir. Kendisinin İngilizler 
tarafından ve yahut ameribn pasa
portunu hamil ingiliz tebaası marife
tiyle saklanmakta olduğu .nnnolun • 
maktadır. Hükümct 11lu bir tahkikat 
açmıştı.r. Gevşeklik göstermiı olan 
polisler tevkif edilmişlerdir. Bütün 
hudut mevkileri vaziyetten haberdar 
cdilmiı ve Bükrcı'te aı'kı bir takip 
başlamıştır. 
Bükrcş siyasi mahafili mareıalın 

firarına dair ilk haberlerin ingilis 
radyosu tarafından vcrihniş olması
nı ve ajana Rewtcr'in diğer ajanslar
dan cvel bu meseleden haberdar bu
lunmasını kayda şayan addetmekte
dirler. Bu bal mareşal Smigly-Rdz'in 
İngilizler tarafından muavenet gör. 
müş olduğuna bir delil telakki edil
mektedir. 
Diğer taraftan .abık Polonya hari

ci ye nazırı Albay Beek'in büyük bir 
firar teşebbüsü neticesi olarak husu
si bir yerde mevkuf bulunduğu ve 
her türlü firar tcıebbüsüne meydan 
bıralanıyacak surette muhafaza altı
na alınmış olduğu da aöylcnmc-kte· 
dir. 

C. H. P. vilayet 
kongreleri dün 
toplandılar 

(Başı l inci sıylıda) 

zular üzerinde verimli kararlara varm190 
!ardır. (a.a.) 

Erzincan C. H. P. Vüayet 
Kongre.inin toplantuı 

Bu madde Amerika'yı neden me
nediyor? Uzak"'§ark'ta Japonya'ya 
ve Avrupa'da da Almanya'ya ve 1-
talya'ya "hücumdan" menediyor. 
Hücum tabiri de burada harbo işti
rak m8nasma alınmalıdır. u hal e 
bir devlet ne zaman bir harbe itti
rak etmit sayılabilir? Bu.nun en ba
riz delili şüphesiz, resmen harp ilan 
e-:lerek cepheye asker yollamaktır. 
Fakat beynelmilel münasebetlerde 
böyle bir muamelenin artık modası 
aeçmiştir. Mihver devletleri göster
mişlerdir ki bir devlot harp ilan et
mek.izin, harp yapabHir. Meseli. 
Japonya'nm Çin'e karşı girittiği 
harekete Japonya "harp" adını 
vermiyor. Almanya Danimarka'yı 
i,..gal altına aldığı halde bu devlet
le ham halinde değildir. Şu halde 
Ameıika'nm da harbe iştira.kini, 
m.ilıveır devletleri bu derece genit 
tofsire tabi tutacaklar mıdır? Çün· 
kü Amerika'nm lng.iltere'ye doğru 
teıuı.riil etmesine mani olmak için, 
inızaJandıiı a.nlaıılan üçlü pakt, 
böYle bir Detice vennemittir. Bil· 
alda. Amerika efkarında iğbirar u
Ya.ndınma ve Ruzvclt'in Cümhurre
jsliiioe Mıl:ilmesinde yardmu olmuf· 
tur • .5iındi do Ruzvelt, Amerika'nm 
lnKiltere"~e yardnnmı gittikçe hrz-
1 anan bir tempo ile arttırmaktadır. 
Donanmasmm bir kı&mını lngiltere
ye verdi. Tayyare veriyor. Harp 
malzemeai veriyor. Şimdi de hor -
tum hikayesine bakılacak olursa, 
harp vaaıtalannı verecek. Ve hatta 
Almanya'ya ait olup da Amerika 
limanlarında bulunan ticaret gemi
lerini de lngiltere'ye teslim edecek
tir. 

Dün askeri faaliyet şimal mınta
kasında şiddetli topçu ateşine inhi
sar etmiştir. Şafakla beraber topçu 
açık ve çok soğuk bir havada ateşe 
başlamıştır. Bilhassa Pogradetz'in 
şimal mıntakasında a.te.§ şiddetli ol
mu.1 ve karla örtülü arazi batarya 
mevzileri et:raf ında çöküntüler yap
mıştır. İtalyan topçusunun ve tayya
relerinin faaliyetine rağmen yunan
lıların mağneviyatı çok yüksektir. 

Şiddetli soğuklar 

Yunan kıtaatı el bombalariyle, Bal
kanlarda vaktiyle çete harplerinde 
tercih edilen bu silahla, mütemadi -
yen akınlar yapmaktadır. 

Efzonlar, karlı yamaçlardan kaya
rak iniyorlar ve ileri italyan kara
kollarından esir alıp yunan hatları
na getiriyorlar. Soğuk o kadar şid
detlidir ki, efzonlar İtalyan siperle
rinde ekseriya donmuş cesetler bu
luyorlar. 

Son zamanlarda yunan ve italyan 
tabiyelcrinde bir fark müşahede edil
miştir. İtalyanlar gündlizleri ve yu
nanlılar ise geceleri, düşman cephe
ye asker ve mühimmat gönderdiği 
sırada taarruz ediyorlar. 

Bir çok askeri ve siyasi müşahitle -
re göre Hitlerin, bir çok ıebcplerden 
dolayı, bu sırada sert bir taarruza 
ge~csi ihtimali çoktur. 

"Evcla ruhi bir sebep, yani İngilte
rcdc şipıdi, mevcut olduğunu ümit et
tiği gevşeklik havasından istifade et
mek ... Sonra bir tabiye mütaleası, yani 
Britanya kuvetlerinden bir kısmı İtal
yanları dövmekle meşgulken ortaya 
yeni bir harp sahnesi atmak ve bu su
retle büyük lngiltcre taarruzunu icra 
etmek •... ,, 

Observer gazetesinde binbaşı Ste
vart şunları yazmaktadır : 

"Şarktaki muvaffakiyetlerimiıc bir 
mukabele olmak Uzere düşmanlarımı -
zın adamıza kaı;şı bir darbe vurmıya 
teşebbüs etmeleri ihtimali göz önün • 
den kaybedilmemek icabeder.,, 

Havadan i•tila te§ebbürii 

(Bası 1 inci ~avf3d:ı) 

Romanya'da teV'kif edilen kimsele -
rin, komünist hareketi ile hiç bir 
münasebetleri olmadığı halde komü
nist olarak gösterilmelerini protesto 
etmiştir. 

Elçi, aynı zamanda rumcn matbua
tının sovyet aleyhtarı neşriyatını da 
protesto etmiştir. 

B. Lavrentieff, Romanya'nın aldı
ğı vaziyetin, rumcn lejyonunun tah
ı:ti.k edici hareketlerini gizlcmcğe ma
tuf bir hattı hareket teşkil ettiğin( 
söylemiş ve lejyonerlerin muzır ha
reketleri.ne nihayet verilmesini talep 
etmiştir. 

Sovyetlcr Birliği hükümet:inin bu 
protestosunu mucip olan zahiri sebe
bin yahudi fakat komünist oldukları 
ileri sürülen birçok kimsenin tevkif 
edilm~ olmasıdır. 

Cuma günü 20 yahudi komünistin 
tevkif edildiği bildirilmektedir, dün 
de 26 rumen ve 13 yahudi tahrik edi
ci faaliyette bulunmak cürmü ile tev
kif edilmiştir. 

3 - Yanya civarının baıı kır mıntaka
larına düşen bombalar hasar yapmamıştır. 
Buralarda zayiat da yoktur. 

4 - Patraı; civarında da hasar ve zayi
at yoktur. 

Mahalli makamlardan alınan mtitem • 
mim malGmata göre. Tespooti'den kaçar -
ken dilşman tarafından götürüldtifli bildi
rilen rehinelerden maada İtalyanlar bera -
berlcrinde e:ıraftan beş kişi daha götür
mü~lerdir. 

Alman resmi tebliği 
Bcrlin, 22 a.a. - (D.N.B.): Resmt teb

liğ: Dııha önce de blldlrlldltl gibi, 21 k!
nunuevel gecesi, muharebe tayyarelerin
den mUrekkep gruplarımız Liverpool'a 
muva!taklyeUe hUcum ctml~lerdlr. 

Bundan ba,şka, hava kuvetlcrimlzce 
Londra, Brlatol ve Southampton'da ıuıkert 
lngillz llma.nlanno. mayn d6kUlmcsine de
vam cdllmfıtır. 

Erzincan, 22 (Hu8Usi) - C.H.P. 
vilayet kongresi bugün toplandı. 
Zelzeleden dolayı geçirilen ıatıraplı 
günlere rağmen kıongrc çok canlı ve 
hararetli olmuştur. Kongre vali ve 
vilayet erkanı ve kalabalık bir dinle
yJci kütlesi de hazır bulunduğu hal
de Parti Müfettişi Balıkesir Mebusu 
Muzaffer Akpınar tarafın.dan açıl
mış, büyük kurtarıcı Ebedi Şef Ata· 
türk'ün hatırası tiziz edildikte.n son
ra muhtelif işler görüşülerek dilek -
lcr tcsbit edilmiştir. Kongrenin ta. 
zimlerinin Büyük Milli Şef'c, Baş. 
vekilimize ve Parti Genel Sekreter
liğine arzına karar vcrildilctcn sonra 
me&ai B. Muzaffer Akpın.ar'ın bir 
nutkiylc sona ermiştir. Aktam kon
gre azalarına bir ziyafet verilmiş 'vo 
verilen bir müsamerede kalabalık bir 
halk kütlesi hazır bulunmuttur. 

Acaba Almnny.a ve Japonya, ne 
zaman, üçlü paktm üçüncü madde
sindeki tabirle kendilerini "hücuma 
uğramıı" yani Ametikıı'yı harbe 
İftiri.k elmi§ telakki edeceklerdir? 
Filhakika bu mesele bugün büyük 
ehemiyet kespet.mektcdir. Üçlü mih 
verin imzasındnnberi uzaktan seyir
ci vaziyetinde bulunan Almanyanın 
aabıraızlanmnğa hatladığı anlaııl
maktadır. Şimdiye kadar Amerika· 
nın lngiltcre'ye yardım politikası, 
alman matbuatının tenkitlerine he
def olmakta idi. Fakat §İmdi res· 
mi ağızlarda bu siyaseti oldukça 
şiodetli lisanla takbih etmeğe baş
lamı§lardrr. Almanya'dan gelen bir 
haberde hariciye nezaretinin bir 
"sözcüsü", vaziyetin böyle devam 
edemiyeccğini bi-ldirmi§tir. Diğer 
taraftan japon hariciye nazırı Mat
auoka da, Vaşington'a tayin edilen 
elç.i Namurn'ya Tokyo'dan ayrılır
ken, amerikan • japon cemiyeti ta· 
rafından verilen ziyafette buna 
benzer sözler söylemiıtir. Acaba 
alman ve japon "resmi sözcüleri" 
vaziyetin bu şekilde devam edemi· 
yeceğini aöyleılken ne demek isti • 
yorlnr? Amerika'nın tuttuğu bu yo
lu "harbe ittir:ak" telakki ederek, 
ona göre hareket mi edeceklerdir? 
Yoksa Amen"ka'yı tehdit mi ediyor
lar? Bu münasebetle bir vaziyet de 
1tôzden kaçmlmamalıdır: alman 

matıbuab, üçlü mihverin sağlamlı
ğından ve canlılığından tekrar bah
sctmeğe ba§lamıştır. Japon harici
ye nazırı da söylediği son nutukta 
japon harici politikasının temeli, 
üç.lü mihver olduğunu tebarüz et -
tirmi§ti. Hulasa Amerika'nın İngil
tore'ye yardımı arttıkça, Almanya 
ile Japonya arasında bir yakınlaş· 
ma da hissedtlmektedir. Fakat bu 
yakmla§ma, Amerika'yı yürüdüğü 
yoldan ayıracağı yerde bilakis da· 
ha çok lngiltere'ye yardıma sevk. 
etmektedir. Çünkü Amerika'nın te
lakkisine göre, lngiltere'yi takviye 
etmek Amerika'yı tehlikeden kur. 
tarmanın en iyi çaresidir. Bu hale 
nazaran denilebilir ki, Amerika ile 
Mihver devletleri arasındaki müna
sebetler, beynelmilel münasebetle • 
rin tarihinde çok defa tesadüf edi
len "fasit bir daire" içine girmi~ 
bulunuyor. Almanya ve Japonya, 
AmerHia'yı lngiJtere'den uzakla§· 
lırmak için tedbir alıyorlar. Bu 
tedbir makllş netice veriyor. Bu
nu görünce yeni tedbir almıyor. Ve 
o da aynı neticeyi veriyor. Ve Ja· 
ponya ile Almanya, böyle adım 
admı Amerika'yı harbe sürüklüyor
lar. 

A. Ş. ESMER 

Sunday Taymis gazetesinin havacı
lık muhabiri, Hitlerin, İngiltereyi ha
vadan istila için, sisli havalardan ve 
uzun gecelerden istifade edebileceği
ni yazarak diyor ki : 

"Bu, hakiki bir tehdittir. Eskisin
den daha kuvetli bir taarruz hazırlı -

ğının Fransa, Hollanda ve Norveç sa

hillerinde yapılmakta olduğunu gös
teren bir çok deliller elimize gcçmiş
tır. Almanya tarafından ltalyaya ya -
pı lacak yardım kısmen doğrudan doğ· 
ruya bir yardım olabilir. Fakat bu 
yardımın memleketimize yapılacak bir 
taarruz ~-:klinde vukua gelmesi daha 
ziyade ihtimal dahilindedir.,, 

Aynı muhabir, Bitlerin gece yapı -
lan tıava harekatı noktasından harp 
tcşebblislerini elden kaçırdığını ve bu 
noktada, scvkillceyş bakımından, hiç 

bir terakki kaydedemediğini söyle -
mektedir. Anlaşılıyor ki Almanya ay
lardanberi İngiltere müdafaa sistemi· 
nin zayıf noktasını aramakta ve bu -
lamamaktadır. Hitlerin bilyilk zayiatı 
göı!:..: alarak ümitsiz bir harekete baş
vurması ihtimalden hariç değildir. 

Almanlar aynı zamanda elli muh • 
telif yere paraşütçü indirmek kabil 
olduğunu ve bunlarla tayyarelerinin 
inmelerine tahsis edilecek meydanla
rı mUdafaa ederek yeniden asker gel
mesinin temin cdilebilcce!ini tasavvur 
etmektedirler. 

Sovyet - Rumen hududunda 
hadiseler oldu 

Belgrad, 22 aa.. - Royter bildiri • 
yor: Romanya hariciye naz:ırı Prens 
Sturdzanın istifası burada bir çok tah
minlere yol açmaktadır. Umumiyet ü
zere hakim olan fikir, Prens Sturd -
zanın Sovyet Rusya ve Romanya hu • 
dutlarındaki hadiseler mülabcsesiyle 
alman sefiri tarafından yapılan pro -
testolara lazım geldiği derecede chc
miyet vermemiş olmasıdır. Bu ha.~i -
seter o kadar şiddetli olmu~tur ki, 
Prens Sturdza almanlar tarafından 
kendilerine gösterilen yolda cevap 
vcrmiye imkan bulamamıştır. 

Liberal partisinin reisi Dino Bra -
tianu neşredilen bir muhtıraya naza -
ran Romanyada bulunan petrol şirket
lerinin takriben yüzde yetmişi alman 
kontrolu altında bulunmaktadır. Bu 
muhtırada Romanya tarafından kay -
bedilmiş olan bir çok eyaletlerin zi -
raatte büyük bir işsizlik tevlit ettiği 
ve zirai bakımdan Romanyada motör
lil vasıtaların istimali arttıkça işsizler 
adedinin de o nisbettc artacağı yazıl
maktadır. 

Romanya bütçesinin bu sene takri
ben beş milyar ley kadar bir açık ver
mesi muhtemeldir. 1932 scnesindenbe
ri rumen bütçesi ilk defa olarak bir 
açıkla kapanacaktır. 

BugllnkU hava taallyett mllsellAJı kefif 
uçuşlarına inhisar elmlı ve bu esnada 
Londra tekrar bombardıman edilmiıtır. 

Ordunun ve deniz kuvctlerinin uzun 
menzllll topları dUn akaam, lnglllz sahllf
nt takiben llerllyen bir kafileyi ve Douv
res limanını muvntfaklyetıe bombardıman 
etmiştir. 

22 kt'uıunuevel g~ccal Llverpooı yeniden 
ağır muharebe tayyarelerlmlzln hUcumu -
na uğramııtır. Hedef ittihaz edilen saha
da ve bilhassa doklarda genle yangınlar 
tıktığı görUlmU~tUr. 

İtalyan hava kuvetıcrine mensup mu
harebe tayyareleri Harvick limanı teslsa -
tını muva!!aklyetıe bombardıman etml§
lerdlr. 

Aynı gece u.r!ındıı dU:ıman tayyarele -
rl Almanya'nın muhtelif noktalarına inli· 
111.k ve yangın bombaları atmıolardır. Gıır-
bt Almanya'nın iki şehrindeki binalarda 
ehemlyetslz hasar vardır. Askeri ehemlye
tl haiz hedefler az bruıara uıtramıştır. 

Sivil halk arasında bir ölll ve on bir 
yaralı vardır. 

DUn iki dUııman muharebe tayyaresi av
cılarımız tarafından dU§UrlllmUştUr. Bir 
alman tayyaresi kayıptır. 

Geç vakit öğrenlldiğlnc göre Ui.000 ton 
hacminde Uç dU11ınan ticaret gemisi 20 ktı.
nunuevel gUnU ıarkt İngiltere sahili acık· 
larında alman tayyarelerinin hücumuna 
utramı:ıtır. Bir kaflleye dahil bulunan bu 
gemllerden ikisi batırılmııtır. Hücuma 
uğrıyan UçUncU geminin de tahrip edllmlo 
olması muhtemeldir. 

ingilfere harp 
malzemesi 1 1 

sıpar1ı 

listesini verdi 

Amerika'da 750 milyon 
sterlinlik mübayaa yapacak 
Londra, 22 a.a. - Daily Tele.graph ıa

zetesinin Vaşinıton muhabiri yazıyor : 
Reisicülnhur B. Ruzvelt'in talebi Uzerine 
ingiliz satın alma komisyonu harp malze
mesi ıiparişlerinin listesini bitirmiştir. 
Bu siparişler 750 milyon lngiliz: lirası tut
maktadır ve kısa bir zamanda Amerika eo
diıstrisi tarafından yapılacaktır. 

Maliye nazırı B, Morgenthau, gazete
ciler toplantısında demiştir ki: 

"- Bu listede 300 milyon irıgiliz lira
sı tutan 12.000 tayyare, 25 milyon İngiliz 
lirası tutan 60 ticaret vapuru ve 435 mil -
yon lnıiliz lirası kıymetinde de top ve 
tank vardır. Bu ı:parişler halrkındaki mu
kavele B. Ruzvelt'in İnciltere'ye yardım 
projesi parllmento tarafından tasdik edi
lince imzalanacaktır." 

B. Morıenthau, bu 6o ticaret vapunı • 
nun Amerlkadı tnıiltere için yapılııbile
colr vapur adedinin azamtsini teıkil etme
diflni ve bunun ancak bir baıla~ç oldu
iwıu töylemiıtir. 

' 
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Aktar ne 
Geçenlerde bir yazıda "aktarın 

attardan geldiğini zannedenlet"in 
kulak.lan çınlasın" fıkrası, admın 
burada yazılmasını iatemiyen bir 
zatın - o yazıyı okuduğu için ku
laklarını çınlabnamış.sa da, gözüne 
çarpmtf. Kendisi de öyle zanneden· 
!erin arıumda bulunduğundan, ka· 
naatini değiştirmeden önce biraz 
da.ha izahat istiyor ••• 

demektir? 
liğin bu kadar düşmesi, bir taraf
tan halkm taassubundan ileri gel
mekle beraber, bir taraftan da he
kimlerin o devirde ilim bakımmdan 
pek düşkün olmalarındandı. Mili.
dm yedinci ve aekizinci asrından 
sonra eski yunan hekimliği, latan· 
bul'da hemen büsbütün unutulmut 
ve onun yerini tutan es.ki isli.m he
kimliği, türklerden öncıı lstanbula 
gelememişti. 

Bununla beraber, aktuarius unva 
nmı tafıyan aaray hekimlerinden 
biri, Yani hekim, on üçüncü asrın 
sonlarında büyük töhret kazanmıt 
ve ,.tedavi metotları" adındaki ki· 
tabı ile hekimlik tarihinde önemli 
bir yer almıştır. Bilhassa insan gı
dalarının aeçilmesi üzerine yazdığı 
fikirlerinden ve idrar tetkiki üzeri .. 
ne gösterdiği inceliklerden dolayı 
timdiki hayat ilminin müjdecilerin
den biri diye aayılabilir ... 

"" 1111 

1941 

takvim ve masa blokları 
Geliri Ankara mekteplerin· 

de okuyan yokıul talebelere 
sıcak yemek venneğe tah•is e-

l dilen Kızılay Ankara merkezi
nin 1941 yılı takvimleriyle ma-

l sa bloklan hazırlanarak ıatı
ta çıkarılmıştır. Takvimler ıa
natki.rımız lhab HulUs.i'nin 

• Kızılay vazifelerini ca.nlandı· 
ran güzel bir tablosiyle tezyin 
edilmiştir. 

iyi bir tekilde hazırlanmıt 
olan bu takvimler 1 lira muka· 
bili Akba, Ha.şet ve Halil Na
ci Kütüpanelerinde ıatılmak
tadır. Hayırsever halkımrzın 
bu takvimlerden birer tane a-

l larak evlerini süslemelerini 
i tavsiye ederiz. 

'--------------

Ankara Halkevi amatör ( RADYO 
TURKlYE 

(Radyo Difüı<yon Poıtalan) 

) 
resim-fotograf müsabakaları TURKlYE ANKARA 

Radyosu 
- Dalca Uzunluiu -

Müsabakalar il. kanun ayı i~inde yapllacak 1648 ın. 182 Kcı./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kca./ 20 Kw. T. A. P 

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

radaki amatörler iştirak edebilirler. 
3 - Müsabakaya her nevi fotograf 8.oo 

gönderilebilir. Mevzular serbesttir. 8.03 

PAZARTESİ, 23. 12. 1940 

Program, ve memleket saat ayan. 

Ajans haberleri. 
Müzik : Hafif proa:ram (Pl.) 

Ankara Halkevi, memleket kültü • 
rüne hizmet yolunda iki üç yıldanberi 
devam ettiği çalışmalarını 1941 yılın
da daha geni~ bir sahada inkişaf et • 
tinniye karar vermiş bulunmaktadır. 
Halkcvimizin bu nizmctle-r cümlcbin-

4 - Fotoğraflar en aşağı 13 X 18 
boyunda olacak ve teşhir edilecek 8·

18 

şekilde kartona yapışmış bulunacak. 8.45/ 9.00 Ev kadını • Konu~ma. 
tır. Fotografların mat veya parlak, ,.,3o 

den olmak Uzere ikıncik3.nun ay 1 l!rin krem veya beyaz olmasında mahzur 
Proııram, ve memleket ıaat ayan.. 

Müzik : Muhtelif ıarkılar. 
de resim ve fotoğraf müsabakaları ter- yoktur. 1"33 

tip etmiştir. Bu müsabakalar için hi· S - Herkes arzu ettiği miktarda 1:1.50 Ajans haberl~ri. 
rer de talimatname hazırlanmıştır. fotoğrafla müsabakaya iştirak edebi· 13.05 Müzik : halk türküleri. 
Aliikalıların okuyup bu mUsab3kalara lir. ı3.20/14.oo Milzik : Karışık program (Pl.J 
katılmak üzere bir an eve! hazırlan • 6 - Boyama ve rötuş yapılmış fo. 
malarını temin mıksadiyle bu tali • tograflar müsabakaya dahil edilmez. ' 8·00 

matnamelcri aynen yazıyoruz : ler. ı8.o3 

Program, ve memleket saat ayan. 

Müz.ik : Radyo caz orkestraaı (~ 

Ankara Halkevi ikinci amatör 
resim müsabakası talimatnamesi 

1941 

7 - Fotoğrafların üzerinde veya rahim Özgür idaresinde). 
fotoğrafların bulunduğu zarfta hiç 18.40 Müzik : Kar11 ık: proeram - pr1ıııılıı 
bir isim ve adres bulunmıyacaktır. 
Her fotografa bir rumuz konacak ve 

türıkü ve taksimler . 

aynı rumuzu taşıyan ayrı bir zarf ıg.r5 Müzik : Tino Rosat pllklan. 

Bizim eıki devirde, türkçe diye 
kullandığımız sözlerden hemen 
hepsinin aslını arapçaya yahut fars
çaya bağlamak adet olmuıtu. Ken
di kendimize - çoğunu da arap ve 
fars kaidelerine ayk.ırı olarak -
uydurduğumuz terkipleri de arap
ça yahut farsça aanırdık. Halbuki 
araplarm ve iranilerin bizim kuJ .. 
landığunız terkipl"eJ"den hiç haber
leri yoktu, onlarm minasınr anlıya• 
mazlardı. Hele ilim tabirlerinin bi
ze arapçadan batka bir yoldan gel
mit olabileceğine bir türlü ihtimal 
veremezdik. Meseli kimya ilminin 
adını arapça diye kullanırdık. Da· 
ha garibi - mefhur hikayede A • 
nadoluhisarı'nm adını arapça gibi 
okuyan softanın yaptığı gibi - ta
aavvuf bilgisinin admı da Ankara 
aofundan ve arapçanm "tefa'ul" ba. 
bmdan geldiğini idc!ia edenle!' çok 
bulwıurdu. Halbuki tasavvuf Anka· 
ra tehrinin ilk kurulutundan ve sof 
denilen kumaşm icadından asırlar .. 
ca eve! Fenike dilinde hakikat de
mek olan sof kelimeıinden gelmit· 
tir: eski yunanlılarrn o kelimeden 
yaptıkları teosofiya, tanrı mefhu • 
munun hakikatini aramıya çahıan 
bilgi manasında her dilde kullanı
lır. Nitekim bizim arapça diye kul· 
!andığımız felıefe tabiri de gene 
Fenike dilinden gelen aof kelime
aine, aevgi demek olan bir filo ka
tılarak kurulmuttur. 

lstanbul türk tehri olduğu vakit, 
bir taraftan zamanm en yüksek he· 
kimliğini, bir taraftan da tasavvufu 
kendi•inde toplıyan - Ak Şemset
tin gibi - büyük hekimler yetişti· 
ğinden, atalarımızın Aktuarius ti .. 
birini sadeleştirerek kökler ve ba
harlar talan aktarlara brrakmıı ol
maları akla mülayim gelir. 

Londra, 3 :1 a.a. _ Noel yortusu müna- Müsabaka §artları : iç.inde fotoğrafları gönderenin sarih 19.30 Memleket ıaat ayarı .,.. ajana b., 
adresi bulunacaktır. b ı ı sebetiylc çarşamba günü saat 15 te kıratın 1 - Ankaıra Halkevi, ikinci Ama· er er· 

radyoda millete ve imparatorluğa hitabe- tör Resim müsabakasını açıyor. 8 - Müsabayaka gönderilen fo- Müzik : Radyo incesaı: heyetl. 
2 S · h · · d k b"" ·· tografların negatifleri sahibinin e • ı9·45 

de bulunacaöı resmen bildirilmcKtedir. - ergıyc şe rımız e i utun Radyo •azetesi. • linde ohralıdır. :10.15 • 
Solya, 22 ı.a. - Havas: Suriye levkali- amatörler iştirak edebilirler. f .. d ·ı -· 

S d · d" · 9 - Fotogra Iarın gon erı ccegı en :10.45 Müzik : Akerdeon soloları • Ertulıt 
de komtscrı general Denetz Sofya'daki ika. 3 - ergi e tcşhır e ılecek rcsım· ı 

lerin mevzuu serbesttir. son gün 15 ikincik1,..undur. Bugünün 1 rul Soysal tarafından. 

Bu bah•in yeniden açılmasına •e· 
bep olan zat İsterse aktarların sat
tıklan feylerin kokulu olmasınd ~n 
dolayı aktar attar demek olduğu 
kanaatinde devam edebilir. Herhal· 
de, timdi bizim yurdumuz olan top
raklarda yetişmiş büyük hekimler
den birinin adını anmıya vesile ver .. 
diğinden dolayı kendiıine te•ekkür 

nıeti esnasında Bulgar başvekili ile gö- y -ı bo bo 1 akşamına kadar Halkcvine (Sekreter- J 2ı.oo .. . . . 4 - ag ı ya, sulu ya, pastc , Müzik : Dinleyici istekleri. 
r~'jmu'i ve Kıral tarafından kabul edılmı$- guaj, ofort, tahta üzerine gravür, ka- liğe) makbuz mukabi1inde teslim cdi-
~ır. rakalem, desen gibi resim sanatına lecektir. :1ı. 3o 

Paris, :1:1 a.a. - Havas: Dün sabah üni· J ait her nevi eserlerle iştirak edile- 10 - Müddetin b~tmesinden bir :11.45 

Konuşma. 

Müzik : Radyo orkestrası (Şef: Dr. 
versite tam bir sükGn havası içinde tekrar bilir. hafta sonra toplanacak jüri fotograf- E. Praetorius) 
açıJmıştır. Fakültelerin civarındaki Saint - 5 - Teşhir edilecek resimlerin doğ ları tasnif edecek ve derccclcndire • 
Michel bulvarı eski faaliyetini bulmuştur. rudan doğruya tabiattan yapılmış ol· cektir. 

ı- R. Waıner : Rienzi uvertUrU... 

Vichy, :1:1 a.a. - Fas yüksek komiseri ması liizımdır. Kartpostaldan veya 11 - Sırasiyle beş kişiye nakdi 
ceneral Nogues dün Vichy'e celmiştir. herhangi bir orijin.alden yapılmış mükcifat verilecektir. Birinciye (75) 

~- C. Saint-Saenıs : Le Rouet uveıw 
türü. 

ederim. G. A. Madrlt, 22 a.a. _ İspanya hariciye na- kopyalar ve büyütmeler kabul ojun · ikinciye (45) üçüncüye (30) dördün-
zm, dün, alman bllyUk elçlılyle İsviçre maz. cüye (25) beşinciye (20) lira. 

3- Fr. Smetana : Ultava. 

Memleket saat ayarı, ajanı habe~ 

sefirini kabul etmiştir. 6 - Eserler çerçeveli olacaktır. 12 - Jürinin kararından sonra mü-
Helslnkl. 22 a.a. _Yeni relslcUmhur 7 - Her amatör arzu ettiği kadar kiifat kazananlar (Ulus) gazetesiyle 

leri; ziraat, e5ham - tahvi11t, kaı:n.

biyo • nukut borsası (fiyat). 

Müzik : Cazban.d (Pl.) 
Türkçe aktar kelimesinin aslını 

da arapça attar kelime•inde ara· 
mak arapçaya Özenmek neticesidir. 
Onun aslı Bizanı zam.anındaki ak
tuariw olması aktarların gördük
leri ite daha. uygun görünür: 

Eski lıtanbul'da Bizans devrinin 
aon zamanlarında. hekimlik iki tür
lü olarak ayrtlmıttı. Bir türlüıü du
alarla, muakalarla hastalan iyi e· 
deceklerini iddia eden kimıelerdi. 
öteki türlü•Ü de ilaçlarla tedavi 
eden hekimler. Fakat, birinci türlü 
kimselere da.ha ziyade rağbet gÖS· 
terilir ve ilaçlarla tedavi usulü ha
kir görülürdü. Hatta, lstanbul pat
rikleri rahiplere ilaçla tedavi ebni
ye kalkışmalannı yasak etmişlerdi. 

Bizans imparatorları da patrik· 
!erin ve eski lstanbul hakınm iti • 
katlarına uymakla beraber, ilaçla 
tedavi uıulünden büsbütün vaz geç 
mediklerinden aaraym biri üfürük
çü, biri ilaçlarla tedavi eden ilim 
adamı olarak iki türlü hekimi var· 
dı. Aııl hekim halk nazarında ha- J 

kir tutulur.a da, imparatorlar ken- ı 
dilerinin aağlığma hizmet eden i
lim adamını öyle görmek iıteme
diklerinden, aarayın asıl hekimine, 
eski Roma imparatorlarmm saray
larmdaki yükıek memurların tatı· 
drkları aktuarius unvanını vermiı
Jerdi. Bu ti.bir Jitincede esasen za .. 
hire ambarı nazın demek olduğun
dan, Bizana sarayında ili.çlann am
barına da nazırlık eden asıl heki
me bu unvanın verilmesi üfiirükçü
ların onunma dokunmazdı ... 

O devirdeki lstanbul'da hekim· 

Acı bir kayıp 
MemleketJmizin maruf müteahhitlerin

den Konyalı Mustafa Fehmi Okan müpte-
11. olduğu hastalıktş.n kurtulamıyarak dün· 
kü pazar giinil vefat etmiştir. Cenazesi bu· 
cün öğle namazı Hacıbayram camiinde kı
lınarak ebedi habgihına tevdi edilecektir. 
Ailesine beyaru taziyet ederiz. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Kılıciyle bir tarih yazan .. 
Kudretiyle bir devir yaratan •• 
Cesaretiyle zaferler kıu.andı-
ran .. 

Vatan kurtaran 
arslan 

Yeni TÜRKÇE Kopyesi 

Dünya ıinemacrlığmm epiz, 
rakipsiz filmi .. Su gibi milyon· 
lar akıtılan cihan taheseri .. 

Baş Rollerde 

EROL FLYNN 
Olivia de Havilland 

AYRICA: Tayyare ile gelen 
harp jurnali 

Seanslar: 14.30 - 16.30 • 18.30 
ve 21 de 

Telefon: 6294 

- Kabahati bu değildir ama, evlenmeseydi, bu hale 
düpiyeceği muhakkaktı. Dilnya kadar avans çekti. 
Bulduğu aboneler, meteliksiz, bir halta yaramaz kim· 
aeler. Hü!Ssa, onun mıntakaslndan mütemadiyen z:arar 
ediyoruz. Geçen sene Debresen ve civarında dokuz 
yüz kırk üç abonemiz varken, bu miktar bugün üç yüz 
ikiye düştü. İşte defterler. Bir göz atınca hakikat or· 

taya çıkar. 
- Müsaade ederseniz bir bakayım. 

seçimi üzerine Finlandiya kabinesi istifa 
etmlftlr. Yeni kabinenin teoklllne kadar 
esk1 kabine vazifesine devam edecektir. 

BUkreş, 22 a.a. - İtalya'dan gelmekte 
olan ana kırallçe Helene dün buraya gel
miştir. 

Tokyo, 22 a.a. - (Domei): .Japonya 
harbiye nazırı Tukuoka'da karaya çıkarak 
Tokyo'ya müteveccihen hareket etmiştir. 

Harbiye nazırı merkezt Çln'de yaptığı bir 
tettıı seyahatinden dönmektedir. 

Nevyork, 22 &.L - İngiltere, Amerlka
dan S.000 kapsUl - b • vıtarnlnl ile 10.000 
kapsUl -d· vltamtnlntn Fran.saya nakltne 
müsaade etmiştir. Kapsüller bugün taY · 
yare ile gönderilecektir. 

Satnte - Lucle, 22 a.a. - Amerika aske
r! makamları, ingtllzlere alt kUçUk anttı 
adalarından. Sa1ne - Lucie adasının cenup 
münt•hıunnda a:enhJ btr •ahayı, aAtr bom
bardıman tayyareleri için Ü! olarak seı; --=
mtelerdlr. 

Bu üs, teslsl dUşUnülen deniz tayyare· 
teri UsUnden ayrı bir U• olacaktır. 

lsviçre üzerinde gene 
yabancı tayyareler uçtu 

Berne, 22 a.a. - İsviçre Telgraf a
jansı, dün gece, yabancı tayyarelerin 
İsviçre arazisi !izerinden uçtuklarını 
bildirmektedir. Muhtelif mıntakalar • 
da hava tehlikesi işareti verilmiştir. 
Tayyareler lsviçreye Schaffhausen 
civarından girmişler ve aşağı Enga • 
dine bölgesi üzerinden uçarak cenup 
istikametinde İsviçreyi terketmişler • 
dir. 

- -

resimle müsabakaya dahil olabilir. ilan edilecek ve bundan sonra müka-
8 - Eserin gönderildiği en son fat alan fotograflarla jürinin teşhire 22.45 

gün 15 ikincikiinundur ve bugünün liiyık gördüğü fotograflar toplu ola- :13.:15/:13.30 Yarınki program ve kapanıı. 
akşamına kadar Halkevine (Sekreter- rak Ha!kevi salonunda teşhir edile-
liğine) makıbuz mukabilinde teslim cek ve altına sahibinin ismi konacak-
edilmelidir. tır. 

9 - Müddetin bitmesinden en çok 13 _ Bu sergi (15) gün açık kala· 
bir hafta sonra toplanacak jüri "e - ca kve herks tarafından gezilecektir. 
simleri tasnif edecek ve derecelen- 14 _ Jüri fotograflar tasnif ve de-
direcektir. rece alanları tesbit ettikten sonra ru· 

10 - Sırasiyle derece alan üç kişi· muzlu zarfları açacak ve aynı şah•ın 
ye nakdi mükafat verilecektir. Birin· bütün fotograflarını toplu olarak 
ciye {75), ikinciye {45), üçüncüye Halkevinde teşhir edecektir. 
(30) lira. 15 - Bu müsabakada derece kazan-

11 - Jüri kararından sonra müka- mamış olanlar Partinin Halkevleri 
fat kazananlar Ulus gazetesiyle ilan arasında tertip etmiş olduğu müsaba
edilecek bundan sonra mükafat alan kaya gireceklerdir. 
r~.slınlerle jürinin teşhire laytk gör: 16 _ Serginin kapandığı günden 
dugu es.erler t?plu . olarak. Halkevı itibaren (1) ay zarfında sahipleri ta
salonunıda teşhır cdıleccktır. _ _ , .ra..L..a.d ....... 1 ...... _..., .... .,. ı ....... ..o.a.-..&ı-- :.:-

rz-= sergfnın ml!Oclefi n gundur. mesuliyet kabul edilmez. 
13 - Birinci, ikinci, üçüncü mü -

kafatları kazananlar Halkevlerinin 
açılı§ töreninde, umum Halkevlcri 
müsabakalarında derece almış resim
lerden mürekkep sergiye iştirli.k et
tirilecektir. 

14 - Eserlerin sergi kapandığı 

Fransız - Amerikan 
münasebetleri 

Kanada' da 

Bir milyar dolarlık silôh 

ve mühimmat imal 

ediliyor 
Ottova, :1:1 a.a. - Atlas denizi aşın mem 

leketlerde İngiltere hesabına çalışan tersa
nelerden ikincisi olan Kanada halen senede 
oır m11yar uuıar ya:nı -ıanmınen 225 mil-
yon ingiliz lirası kıymetinde estiha ve mü.-
himmat imil etmektedir. Fakat bu lmallt 
8'iindcn güne artmaktadrr. 

Mühimmat imalitt umum mtldilr muavi
ni B. Dry&dale, imalltın gelecek eonba-
harda azami haddini bulacağını fakat obilı 
imali.tının ilkbaharda azami haddine vara-

günden itibaren (1) a;y zarfında 
V · 22 B" j "k A cağını bildirmi~tir. Halkevi Sekreterliğinden alınması aşıngton, a.a. - ır eşı. me-

13.zımdır. Bu müddet zarfında alın- rika devletlerinin Petain hükümeti Topları çekmeie mahsus, univers.al ti~ 
mıyan resimlerden dolayı mesuliyet 1 nczdindcki yeni sefirıi amiral Lcahy- pinde ıert traktörler de imil edilmek tiz• 
kabul edilmez. nin vazifesinden bahseden Vichy hü· redir. 

• .. .. .. ... 'kümetinin V3.§ington elçisi B. Hayc, Her çapta uzun menzilli toplarm imaline 
Ankara Halkevı uçuncu lotofI.ral gazetecilere, bu vazifenin çok mühim önilmüzdeki sene başlanacaktır. 

müsabaka•ı talimatnamesı ve enteresan olduğunu söylemiştir. MalO.m gemilerin inıaat programına ge--
1941 Elçi sözlerine şunları ilS.vc etmiş- lince bu programda tayin eıdilen cemilerin 

ti~.: B" I "k D I I . . . inşası iyi şartlar altında hayli ilerlemiş-Müsabaka §artları : - ır eşı ev et er reısının a- . . . . . 
1 - Ankara Halkcvi üç.üncü fo- miral Leahy vasıtasiylc mareşal Pc- tır .. Bu ar~.da tıcaret cemılerını hava ve 

tograf müsabakasını açmıştır. tain'e gönderdiği mesaj, çok samimi / denı.zaltı. hucumla~ına kar~ı koruyacak top.. 
2 - Bu müsabakayı yalnız Anka- ve dostane bir mesajdır." , lar ımahne ehemıyet verılmcktedlr. 

-

Gizella, dikkatle erkeğin yüzüne baktı. Sonr11 yavq 
bir sesle ve her kelimenin üzerinde durarak aöyledl ı 

- Ben, her türlü şeraiti evelden kabul ederek bura
ya geldim. 

- O halde mesele kalmadı. 

- Yalnız anlı yamadığım bir nokta var Madem ki ı 

Gizella, bir adımda yazıhanenin yanına geldi. Muha
sebe tefinin muhalefetine rağmen, Karol'ün elinden 
muhasebe defterini aldı. Gözleri rakamların üzerinden 
kaydı. Başını salladı. İtham eden bir sesle söyledi : 

Yazan : MIHALY FôLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TOROMKUNEY - 171 -

eski aylığımı yevmiye şeklinde alacağım ve sabahtan 
akşama kadar matbaada çalışacağım, şu halde daimi 
kadroya alınmamda ne gibi bir mahzur görülüyor ? 

Kocamın siyasi mücrim olması benim bu mücıscaeyı 
girmekliğime mani ise, bu şekilde çalışmaklığım da 
doğru değildir. Maamafih, bunları, beni ille daimi mo
mur şeklinde •alınız ve maziye ait bütün hukukumu 
iade ediniz, diye söylemiyorum. Size vadediyorum. 
bu:-adaki mevki ve vaziyetim ne olursa olsun, eskisin· 
den daha fazla bir enerji ve arzu ile çalışacağım. Çün
kü; benim hayatta yegane saadetim çalışmaktır. Ben, 
çalışamadığım, işsiz kaldığım zamanlar Meta hasta 
oluyorum. Mesaimin parlak neticeler vereceğinden e
minim. Azamı altı ay zarfında taşra işlerini yoluna ko
yacağımı şimdiden tetahhüt ediyorum. Pek kısa bir 
zaman zarfında müessesenin nasıl kalkınacağını biz
zat göreceksiniz. 

- Vaziyet cidden çok kötü. Müesseseyi bu hale na-

111 getirdiniz ? 

Karo!, masaya bir yumruk indirdi : 
- Ben de bunu soruyorum ya 1 

Muhasebeci ellerini oğuşturarak anlattı 

- Efendim,. bu meseleyi mütalaa ederken. bugünkü 
ıeraiti de gözönünde bulundurmak Hizımdır. Ortalığın 
hali ma!Um. Sonra devir değiştiği gibi insanların zih
niyetleri de değişti. Eskiden müthiş rağbet gören şey
ler karşısında bugün dudak büküp geçiyorlar. 

Gizella, lafa karıştı : 

- İnsanların zihniyetlerinin değişmesiyle bu iş ara-

aında hiçbir münasebet yoktur. 
Direktör kaşlarını çattı : 
- Ben de ayni fikirdeyim. 
Gizella, devam etti : 
- Madem ki; insanların zevkleri ve zihniyetleri de

ğişmiş, neşredilen gazeteleri, mecmuaları ve kitapları 
berkesin arzu ettiği şekle koymalı. 

Muhasebe şefi asabileşti : 
- Bu söylediklerinizin ucu paraya dokunur. Hal

buki paradan yana bir hayli sıkıntı içindeyiz. 
_O halde icabeden krediyi temin etmeli. Fakat, her 

ıeyden evel idare mekanizmasını düzeltmeli. Göster
diğiniz bil§nço bir faciadır. İnaan buna baktıkça kal· 

bl sızlıyor. 

Muhasebe şefi, sinirli hareketlerle caketinin düğ • 
melerini ilikledi : 

- Çok rica ederim Madam, böyle ağır tabirler kul
lanmayınız. Hem, zannedersem, sizin bundan daha fe
ci hadiseler karşısında dahi kalbiniz pek zayıflama • 

mıştır. 

Gizella, başını dikti. Fakat, Karo! onun cevap ver
mesine meydan bırakmadan müdahale etti : 

- Mösyö Kardoş, sizi anlıyamıyorum. Biraz evci, 
taşradaki vaziyetimizin bozuk gitmesini Madam Lo· 
şan si 'nin müessesemizden ayrılmıt olmasına ve yerine 
gelen adamın bu işi becerememesine atfediyordunuz .. 
Şimdi, neredeyse aksini iddiaya kalkışacaksınız. 

- Evet, efendim. Fakat ... 
- Yani, o zaman, işden anlıyan bir insanın büyük 

bir kıymet olduğunu kabul etmiştiniz. Halbuki; şim

di. ... 
- Bu husustaki mütaleamda gene israr ediyorum. 

Fakat, Madam Vilmoş Loşansi'nin de kendisinin bir 
Napolyon olmadığını takdir etmesi liizımdır. 

- Napolyon'un bizim mevzuumuzla ne alakası var ? 
- Madam, tıpkı Napolyon'un Sedan'da takındığı 

tavıra benzer bir tavırla karşımıza dikilmiş, bize faci
adan bahsediyor ve müesseseyi ondan başka kurtara· 
bilecek bir adam bulunamıyacağından demvuruyor ••. 
Ben ... Ben ... 

- Azizim Kardo~, görüyorum ki, §imdi biraz fazla 
alnlrllslnb ••• Gidip, §Öyle yarım aaAt kadar bir iıtl-

rahat ediniz ... Sonra görüşürüz. 
Muhasebe şefi, direktörün huzurunda fazla ileri git

miş olduğunu anladı. Hürmetkar bir reveransla eği 
!erek : 

- E!t!.redersirıiz efendim, diyerek odadan çıktı. 
Karo!, genç kadına yer gösterdi : 
- Buyurunuz, oturunuz Madam. 
Gizella, sessizce yazıhanenin yanındaki sandalyaya 

oturdu. Karo!, yazıhanenin gözünden bir puro çıkar
dı. Dudaklarının arasına kıstırdı. Yaktı : 

Puronun çıkardığı koyu mavi dumanları seyrederek 
Gizella ile konuşmağa başladı : 

- Buraya harhalde vazifenizin iadesi ricasında bu· 
lurunak için geldiniz. Birkaç defa sizi geri çağırtmayı 
ben de düşünmüştüm. Fakat, sizin buradan uzaklaştı
rılmanızı icabettiren sebepler, bugiln dahi ortadan 
kalkmış değildir. Şu halde timdi ne yapacağız ? Mü • 
essesenin size ihtiyacı o1duğunu itiraf ediyorum. Mc· 
sainlzden istifade etmeyi kararlaştırmışdım. Fakat, bu. 
nun için münasip bir şekil arıyordum. Şimdi sizinle 
konuşurken aklıma bir kombinezon geldi. Sizi şimdi· 
lik buraya daimi olarak almıyacağım. Eskisi gibi yine 
hergün sabahtan akşama kadar çalışacaksınız. Eski 
maaşınızı yevmiye olarak alacaksınız. Bu vaziyette bir 
müddet devam edelim. Eğer, hizmetinizden ümit et· 
tiğim neticeyi alabiliraem, o zaman daimi kadroya a· 
lınınanız keyfiyetini dü~ünürüm. Nuıl bu teraltl ka
bul ediyor muaunus ? 

- Demek kendinize bu kadar güveniyorsunuz ? 

- Kendime ve müesseseye sonsuz bir itimadım var• 
dır. Muvaffak olamadığım takdirde derhal vazifeme 
nihayet verirsiniz. Ama, faaliyetimin müsbct ncticclo
rini gördüğünüz gün, esaslı kadronuza girmek iste • 
rim. 

- Müsbet neticelerden kastiniz nedir ? 

- Mesela, taşra abonelerinin miktarını bir sene zar· 
fında asgari yüzde yirmi beş arttıracağım. Ancak, bu
nun için bir şartım var. Bana vasi sclahiyet verecek • 
siniz. 

- Pekiilii, istediğiniz aeliihiytti vereceğim. Yalnız, 
müeMesenin menfaatlerine taalluk eden icraatınız, 

hakkında bana daima evelden maıamat vereceksiniz. 

.(Sonu var) 
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Ankaradaki maçlar 

Birlikspor : 7 -G. Saray: O 
Maskespor: 4- O. spor: 2 
Diin Ankaragiicü sahasmdı lik maçla

rma devam edilmiştir. Havanın güzelliği 

cumarteaiye nazaran sahaya daha çok se
yirci toplamıştı. flit maç saat 13.30 da 
Birliltspor - Gala ta saray arasında yapıl -
mıştır. 

ma geçtiler. Bu sıralarda Arif'in çektiği 
bir çok güzel şüt avuta gitti. 

25 inci dakikadan sonra maskesporlu
lar hakimiyeti tekrar ele aldı lar. 39 uncu 
dakikada kale önünde pas vermek istiyen 
demirsporluların gaflet inden istifade eden 
Maskespor sol içi Ahmet ikinci golü attı. 

Devre 2 - o Maskespor lehine bitti. 
Bu maçın hakemi Ömer Üre! idi. Bir

llkaporlular oyunun baılamasiyle beraber 
oyuna derhal hS.kim oldular. Birinci dev
re bu hlklmiyetin neticesi olarak s - o Bir
likspor'un lehine neticelendi. 

ikinci devre 
Dünkü yarışları takip «lctn uril bayanlar 

Dünkü at yarışlarında İkinci devrede ralatuaraylılar bir mild
det dayanabildilerıe de nihayet müdafaa
ları çöziildil ve dört rol daha yiyerek 7-0 
yenildiler. Galatasarayın kaleciıi geçen 
haftalardı olduğu gibi rene nazan dikka
ti celbettl. Gol adedinin fazlalaşn,amasın
da başlıca lm!l oldu. Maamafih Galataııa
ray'ın biraa feci sayıla.bilecek bu mağlıl -
biyetinde iki cezalı oyunauıunun da bulun
mamasının tesiri ıörillüyordu. Hakem Ö
mer Üre! maçı iyi idare etti. 

Bu devrede Demirspor kadrosunda u -
fak bir tadilat göze çarpıyordu. Santrhaf 
İbrahim santrfora, Rıdvan sağ açığa, Sa • 
lih de haf hattına alınmıştı. Bu tadilat bir 
müddet Demirspor lehine bir vaziyet te -
min, etti. Fakat 2 0 inci dakikada Maske • 
spor sol açığı Kenan aldığı bir ileri pasla 
üçüncü golü de takımına kazandırdı. 

25 inci dakikada Maskespor kalecisi 
Refet sakatlandıysa da beş on dakika son
ra kalede yerini tekrar aldı. 

Üçüncü çaldıran koşusunu 
A. Atman'ın Yosması kazandı 

( 

Demirıpor-Ma.ke•por 
İkinci maç Hat 15,15 de hakem Nec -

det Öqilç'iln idaresinde baıladı. Bu 3 ı1 
Gençlerbirlilinden eonra en kuvetli vui-
7et ar.zeden Maskeapor'un D~mirapor ııi -
bi kuvetli, fakat ıon zamanlarda düzeni 
bozulan bir takım kıırşııında a111c.:.ğı neti
ce merakla bekleniyordu. Maç, futbol me
raklılarının alikuını celbedecek lı:adar &Ü

sel oldu ve neticede Demlnpor bu renç 
takıma da 4 - s yenildi. 

Takımlar ıu kadrolarla yer almışlardı: 
Demirıpor : 
Şemsi, Gazi, Şevket, Klmil, İbrahim, İb

rahim, Akif, Fahri, Rıdvan, Arif, Salih. 
Maıkespor : 
Refet, Necdet, Salahattin, Osman, Re-

tat, İbrahim, Ömer, Mehmet, Celil, Ah -
met, Kenan. ' 

Demirıpor Gençler4Jirliğinden geçen 
Akif'i ilk defa oynatıyor, Mukespor da 
Buru'dan relen santrfor Celll'i bu maçta 
tecrübe ediycrdu. 

Maçm llk dakikalan tarafiarm bldbir
lerini denemesiyle ıeçtl. Demlnparlular 
aık arlı: kaleye iniyorlar fakat netice ala -
mıyorlardı. İlk fırsatı Maskeıpor kaçırdı. 
Celll bot kaleye topu eolı:amadı. u inci da
kikada bucUn ,.Uzel bir oyun çıkaran Mu
Jcespor eol açılı Kenan takımının ilk co • 
Wııii atmıya muvaffak oldu. 

Bu golden ıonra dcmirsporlular hiicu-

27 inci dakikada demirsporlular nihayet 
İbrahim'in ayağıyle ilk gollerini yaptılar. 

32 inci dakikada bir Maskespor ak1 -
nındı maraton İbrahim'in sebebiyet ver -
diği bir Penaltı Demirspor'un aleyhine 
dördüncü golü kaydettirdi. Bu arada ha -
keme itiraz eden Salih hakem tarafından 
oyundan çıkarıldı. 

Bundan sonra demirııporlular son bir 
gayretle çalışmıya başladılar. 36 ıncı da -
kikada gayretlerinin semeresi hasıl oldu. 
İkinci gollerini Arif'in nefis bir kafa vu
ruşu ile kazandılar. 

Demirsporun hikimlyeti oyun sonu -
na kadar devam etti. Fakat netice deği'" 
medi, Maskespor maçtan 4-2 galibiyetle 
ayrıldı. 

Maskespor diin çok güzel oynadı. Bil -
hassa kaleci Refet, bek Necdet, ııan"trhaf 
Reşat ve IOl açık Kenan çok muvaffak ol
dular. Hakem Necdet Özgiiç, her zaman 
olduğu ııibi, maçı çok iyi idare etti. 

KULÜPLERiN PUVAN 
C E T V E L 1 

Maç G. B. lıl. At. Ye. Pu Ka 
G. Blrlltt 8 8 o o 17 8 18 o 
Muke.spor G 8 1 1 8 ' 12 8 
Harbiye G 2 2 i 9 8 11 ' Birlik.spor G 1 8 1 9 2 9 6 
A. GUcU G 2 o 3 6 G 9 6 
Demlrfll)or 6 1 1 • 10 16 9 9 
G. Saray 6 o 1 G 7 23 7 11 

Halkevinde 
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AnkOra beden terbiyesi 
mükellefleri toplandılar 

Bölge baıkanı ve Halkevi reisi mükelleflere 

vazifelerinin ehemmiyetini izah ettiler 
tıd hafta evet Halkevinde Halkevi ı yurda karıı olan ödevlerim ifa et:miı 

~nı, Boden Terbiyeai Genel Di- olacak~a;ı~ı a~l~tmıgtır. Başkan genç 
rektörü general Ceınıl Taner, ve lere dısıplın, ıyı ve gilzel geçinmek 
Halk Partisi Umumt İdarıe Heyeti hususunda da bazı nasihat ve tavsi
tzasından general Zeki Soydemir ve yeterde bulunarak kuvetlıi ve iyi ah
Ankara spor teşkilatı müntesipleri - laklı bir gençliğin hiç bir zaman esa
nin iştirikiyle bir toplantı yapılmıştı. rete düşmiyeceğini, türklüğün mazi
Bu toplantıda 3530 No. 1ı kanunla de de bu yüksek milli vasıflariyle 
beden terbiyesi milkellefiyetini haiz daima hür ve şerefli yaşadığını ilave 
Ankara Bölgesi gençlerinin Gençler- eylemiştir. Bundan sonra Ankara 
birliği kulübüne maledilmeleri ve Beden Terbiyesi Bölge Başkanı 
Boden Terbiyesi Umum Direktörlü- B. Nizamcttin Kırşan da söz alarak 
ğünün alaka ve yardımlariyle bu ku- gençlerin bugünden itibaren Genç -
lübün türk gençliği teşkilatı için bir ler Birliği kulübüne tevdi edilmiş 
örnek haline getirilmesi hususları bulunduklarını ve bu kulübün misa
görüşülmüştil. firi değil birer asli azası olduklarını 

O günkü toplantıda aynı zamanda bölgenin daima kendilerini yakın bir 
Gençler Birliği kulübünün Başkanı alaka ile takip edeceğini söyliyerek 
bulunan Halkevi Baıkanı B. Ferit bundan sonra başlanacak olan mun
Celil Güven söz alarak bu gençlerin tazam çalışmaların yaz ve kış mev
fizik faaliyetlerinin genişletilecek simlerine göre ne şekilde tatbik edi
olan Gençlerbirliği kulübünün teşki- leceği hakkında izahat vermiştir. 
Iatı ve müzik ve kültürel inkişafla- Gençler heyecanla her iki hatibi 
rının da Halkevinin muhtelif faali- uzun uzun alkışlamışlardır. Bundan 
yet kolları tarafından temin edile~i- sonra gençlerin yoklaması yapılmış 
leceğini ve bu hususta her fedakar- ve kendilerine kültürel faaliyetleri
lık yapılacağını söylemişti.. nin başlangıcı olmak üzere gençliği_ 

Halkevi Başkanının bu beyanatı alakadar eden filmler gösterilmiştir. 
ve vadettiği bu kıymetli yardım mem Gençler kendilerine gösterilen a
nuniyetle karşılanmış ve bu hususta lakadan ve fizik ve moral inkişafları 
ilk tedbir ve hazırlıkları yapmak ü- için temin edilen bu imkanlardan do
zere Ankara Beden Terbiyesi Bölge layı sonsuz bir memnuniyetle Halk
Başkanının da bulunduğu beş kişilik evini terketmişlerdir. 
bir komisyonun teşkiline karar ve - __ 
rilmişti. Halkevi Başkanının ve bu 
komisyonun aldıkları tedbirler üze
rine ilk hazırlıklar bitirilmiş ve dün
kü pazar günü Ankara bölgesi mil -
kellef!eri Halkevine çağrılmışlardır. 
Büyük bir şevkle bu toplantıya akıp 
gelen gençler Halkevinin büyük sa
lonunu tamamiyle doldurmuşlardı. 

Halkevi Başkanı, gayet açık bir li
sanla gençlere hitap ederek hüküme
tin hususi bir kanunla yaptığı bu 
gençlik organizasyonunun yüksek e
hemiyetini belirtmif, gençliğin bu 
tofklll.ta g&tereceği sadakat ve all
b ile bem kendi fizik ve ldlltUrel 
bbtllyetlerlni in.Jdpf ft hem de 

Fransa'da elektrik 
buhranı başladı 

Vichy, 22 a.a. - Havas ajansı bil
diriyor: 

Elektrik men balarının kifayetsiz -
liğinin önüne geçmek üzere icabetti
ği taıkdide hükümet elektrik makine
lerinin satışını men, elektrik cereya
nının istimalini tahdit edecek ve bu 
tahdide uygun i1 saatleri tayin ve u
mumi hizmetler urfiyatını tahdit ve-
1'& blW>lltlln. menect.coktJ.r. 

Koşular çok heyecanh oldu 
Dün Milli Şef'imizin de huzurla

riyle şereflenen Şehir İpodromunda 
sonbahar at yarışlarının sonuncusu 
yapılmıştır. Koşular baştan aşağı fev 
kala<le güzel olmuş ve bilhassa Ah
met Atman ahırına mensup hayvan
ların yaptığı parlak muvaffakiyetler 
bu güzel hayvanların alkışlanmasına 
vesile olmuştur. 

Birinci koıu : 
Taşpınar koşusu id1. Uç yaşındaki 

yerli yarım kan ingiliz erkek ve dişi 
taylara mahsustu. İkramiyesi 650 li
ra mesafesi 2000 metre idi. Koşu tah
min edildiği gibi B. Sait Halim'in 
Şehnaz ismindeki tayı tarafından ka
zanıldı. Mehliak ikinci, Tasvir üçün
cü ol<lu. Zaman 2,24 dakikadır. Müş
terek bahis ganyan 105 kuruş verdi. 

ikinci koıu : 
Karacaıbey koıusu Ldi. Uç ve d:aıha 

yukarı yqtalı:i yerli halia kan ingiliz 
at ve kısraklara mahıu•tu. · İkruni -
yeai 800 lira, meaafesi 3000 metre idi. 

Startla beraber Gürayak ve Yata
ğan öne düıtüler Karanfil üçüncü va
ziyette idi. Romana Karanfil'in kuy
r.u~u ar~~nda kuvetli rakibi göz
lıyerek gıdıyordu. Koşu bu vaziyet
te giderken Y.taian'ın öne geçtiii 
görüldü. Son viraja geldikleri zaman 
Karanfil hiç kendini sıkmadan Yata
ğanı yakaladı. Romans gene arkasın
da idi, virajdan başta çıkan Karanfil 
rakiplerini yavaş yaVC14 açmağa baş
ladı, Bu arada ahır arkadaşı Özde -
mir de kuvetle hücwn ederC'k Ro -
mana'ı yakaladı. Özdemr'in Romans
la mücadelesi kısa aürdU. Ve kotu 
beklendiği tekilde B. Ahmet Atman
ın Karanıfil ismindeki atının galibi
yeti ile bitti Ahır arkadqı Ozde -
mir ikinci B. Sait Halim'in Romansı 
oiiçüncti oldu. Birinci ile ikinci ara-
1nndaki mesafesi 2 boy ikinci ile U-• 
çüncü arasında~i mesafe 3 boy idi, 
z~n 3,37 dakıka.dır. MüJterek ba
tı.ıs ganyan 120, plise sıraaiyle 120, 
110, ve 140 kuruı verdL 

O çüncü koıu : 

Çaldıran kofuıu idi, 1938 dofum-
1~ .yerli haliAı kan ingiliz erkek ve 
dııı taylara mahauatu. İkramiyeei 
3500 lira, mesafesi 1600 metre idi, ko
şuya kaydedilen yetiş ittirik etme<lt 
Sekiz tay arasında geçen koşu çok 
heyecanlı oldu. Startla beraber öne 
düşen Huma Hatun virajda kendisi
ni adım adım takip eden Yosmanın 
hücumlarına mukavemet edemiyerek 
yerini terketmek mecburiyetinde kal
dı. Bu arada Subutay'ın çok kuvetli 
hücumlarına şahit olduk. Kotunun 
sonuna 100 metre kadar bir şey kal
mıştı. Suıbutayın Yosmayı geçtiği gö
rüldü. Bu biribirlerinden aşağı kal -
ınaık istemiyen halis kanların çarpış
masını görmek hakikaten bütün İpod 
rum halkını heyecana boğdu. Bir an 
için önde giden Subutay'ı Yosma ge
ne son anlarda bir baş kadar farkla 
geçmeğe muvaffak oldu. Subutay i
kinci, Mimoza üçüncü oldu. Bu bil -
yük ve klasik koşuyu kazanmağa mu
vaffak olan Yosmanın sahibi ve an
trenörü B. Ahmet Atman'ı tebrik e
deriz. Zaman 1,48 dakika idi. Müıte
rek bahis ganyan 425, plase sırasiyle 
150, 235, ve 315 kuruş verdi. 

Dördüncü koıu : 
Koca Çimen koşusu idi. Dört ve 

daha yukarı Yattaki halie kan arap 
at ve kısraklara mahıu8tu. İkramiye
si 800 lira mesafesi 4000 metre idi. 
Beş hayvan arasında geçen kotu çok 
güzel oldu. Merzuk ve Gümüşiln gö
türdüğü koşuyu arkada biribirlerini 
beklemelerinden istifade eden yüzba
şı Rifat Baysal'ın Borası kuvetli ra
kipleri Mihrilcan ve Bozkurtu bek
lemiye lüzum görmeden süratini ya
vaş yavaş arttırarak başa geçti. l.1ih
rilcanın çok kuvetli hücumlarına rağ 
men elde ettiği bu avantajı bırakını
yarak bir buçuk boy ara ile kolay bir 
birincilik aldı. Mihrilcan ikinci, bu
g(lnün f1m>rt.l olan Bomkmt bet boy 
ıe.ridı f\sıllnoil kaldı. r...... 1.2.t da-

kikadır. Mütterek bahis ganyan 770 
plase sıruiyle 320 ve 165 kuruı ver
di. 

Befinci koıu : 
(Meriç koşusu idi). Bu koşuya ge

linciye kadar kazançları yekunu 4500 
lirayı doldurmıyan dört ve daha yu
karı yaştaki yerLi yarımkan İngiliz 
at ve kısraklara mahsustu. İkramiye
si 550 lira mesaftti 3500 metre idi. 

Startla beraber Olgo ile Cesur ba
ta geçtiler. Nirvana, Alceylan ve 
Poyraz ııra ile geride idiler bir müd
det bu vaziyet değişmedi,1800 metre
nin startına geldikleri vakit Alcey
lan'ın ileriye doğru hücum ederek 
Nivan.a'yı yakalamak istediği görül
dü. Fakat önde ve rahat giden Nir
vana bu hücuma aldırmadı. Aşağı vi
raja kadar hiç kendini zorlamadan 
geldi. Burada hafif hafif ıüratini ar
tıran Nirvana öndekileri yakaladı. 
Fakat kuvetli rakibi Poyraz da ken
dini takip ediyordu. Nivana bu va
siyette bir müddet gittikten sonar 
kolaylıkla raldblerini açmafa muvaf
fak olarak koşuyu kazanmafa mu -
vaffak oldu. Poyraz ikinci. geçen 
haftanın gali:bi ceaur üçiincü oldu. 
Zaman 3,29 dakikadır. Müşterek ba
hüa ııanyan 160 plase ımı.ıoiyle 120 ve 
145 kuruı verdi. 

Üçüncü ile dördüncU kO§ular ara
sındaki çifte bahiste Y Olma - Bora 
kombinezonunu bulabilenler 21,90 li
ra aldılar. 

Şehrimiızde kayak 
sporuna başladı 

Dün ıehrimizde mevsimin ilk kayak 
hareketleri bu spor için kafi miktar
da kar tutmut bulunan Dikmen sırt -
larında, güneıli bir havada, büyük bir 
intizam içinde yapıldı. 

Ankara Halkevi, Siyasal Bilgiler o
kulu ve Yüksek Ziraat enstitüsüne 
mensup kayakçılar sabahın erken sa
atlerinde Dikmen sırtlarının yolunu 
tuttular. Beden Terbiyeıi Genel Di
rektörlüğünce teabit edilen mahalde 
birleşen sporculara taksilerle gelen 
kayıkçılar da iltihak ettiler, akşama 
kadar sihat, kuvet saçan bir güneş 
altında istifadeli ve eğlenceli bi.ı: gün 
geçirdiler. 

Bu hafta zarfında bir veya iki defa 
bu sırtlara tekrar kar düıecek olursa 
Ankara kayakçıları Ayaşbeli ve Elma
dağ gibi uzak mahallere gitmek külfe
tinden kurtulacaklar ve Dikmenin 
tatlı meyilli sırtlarında faaliyetlerine 
devam edebileceklerdir. 

Sporcular Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğünün Dikmende inşa et
tirdiği mükemmel kayakevinden ıita-. . ' yış ve mınnettarlıkla bahsetmekte -
dirler. 

Askeri liseler 
yapllan boks 

arasında 

ma~lan 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Bugün 
Beyoğlu Halkevinde Ordu Müfettişi 
Orgeneral Fahrettin Altay'ın buzu -
riyle askeri liseler arasında boka maç
ları yapıldı. 

Çok güzel cereyan eden bu milsaba
kaların teknik neticeleri tudur : 

51 kilod·a: Deniz liıesinden Yaşar, 
rakipsiz olarak hükmen galip ilan e -
dildi. 53 kiloda Deniz lisesinden Şev
ki Kuleliden Zeki'ye, 57 kiloda Mal
tepeden Cemal Kuleliden Şefik'e, 61 
kiloda Deniz lisesinden Sermet, Ku
leliden Necmi'ye, 66 kilodan Deniz 
lisesinden Aziz Maltepeden Bedri'ye, 
yarı •iırda Kuleliden Hayri Malte -
peden Ali'ye plip ve kilolarının pm 
piyonu oldular. MU .. be.Jr•lara gele -
cek hafta da dnam olUDICÜbl'. 

lstanbul'daki maçlar 
, 

Fenerbahçe takımı dün 
Galatasaray'ı 2 O yendi 

Beşiktaş Altıntuğ'u 4- 1; Vefa Topkapı'yı 9 • 3J 

lstanbulspor da Beykoz'u 5 - 4 yendiler 

Süleymaniye : 4 Beyoğluspor : 2 
İstanbul, 22 (Telenolfa) - Bugün 

iyi bir havada İstanbul lik maçlarının 
ikinci devre müsabakaları yapıldı. 

Şerel Stadında : 
İlk maç Vefa - Top kapı arasında 

oldu. Vefa çok gilzel oynadı ve neti -
ceyi 9-3 kazandı • 

İkinci maç Beşiktaı - Altuntuf ara
sında yapıldı. Birinci devreyi 3-1 ga
lip bitiren Beşikta§, ikinci devrede de 
bir gol daha attı ve oyunu 4-1 kazan
dı • 

Günün en mühim karıılagması Fe -
nerbahçe - Galatasaray arasında oldu. 
Hakem Şazi Tezcanın idare ettiği bu 
maçın birinci devresi golsüz bitti. 

İkinci devrenin hatlarında Niyazi 
vasıtasiyle bir gol atan fenerliler 70 
inci dakikada gene ayn ıoyuncu vası
tasiyle bir gol daha atarak maçı 2-0 
kazandılar. 

Takımlar : 
Galatasaray : Osman, Adnan - Faruk, 
Eşfak, Enver, Musa - Barbaros, Gün
düz, Cemil, Selahattln Sarafiın. 

Fenerbahçe: Cihat - Taci, Leblp -
Esat, Fikret, Ömer - Fikret, Baari, 
Niyazi, Naci, Rebii. 

İngiliz donanmasının 

Adriyafikdeki faaliyeti 
Amerika'da hayranlık 

ve sevinç uyandırdı 
Londra, u a.a. - İn.gillı ordu, h1Ya 

hvetlerl ve donan.maunm, aııkert tarihin 
en rf!zel muharebelerinden birini yapmafa 
muvaffak olmaııını Nevyork Times ca:ıe

teei ıu aatırlarla ifade etmektedir: 
İngiliz kuvetlerinin Afrika'da kazandıfl 

parlak muzafferiyet ve donanmanın cüret
lıtrane bir nrette Adrlyatlk'te birdenbire 
cözlikmeıl blitlln Amerika'da hayranlık ve 
ıeovlnç uyandırmııtır. 

Vichy kabinesi 

dün toplandı 
Vichy, H a.a. - Nazırlar mecliıi, dün 

öileden sonra toplanmııtır. Adliye nazırı, 

Devlet Şllr11ının yeni teıkilltına ait proje 
hakkında izahat vermlıtir. Bu projeye ıö
re Devlet Ştırası fevkallde vazife ifasına 

memur muayyen bir miktar lzlyı da ihtiva 
edecek ve bu zevatın. hususi faaliyetleri 
eanuında elde etmiı olduklan tecrübeler
den istifade edilecektir, 

Mareıal Petain, B.Scapini'yi 
kabul etti 

Vichy, 22 a.L - Havas: Bem, Cenevre 
ve Berlin'den dönen B. Scapini Vichy'yc 
muvasalat ederek Mareıal Petain tarafın
dan kabul edilmiştir. Mumaileyh mc.ıkdr 
ıehirlere, harp esirlerine ait iıleri tedvir 
edecek teıkilltı kurmaia gltmiıti. 

Askerlere kışlık 

hediye 

yerde 
teberruu her 

devam ediyor 
Askerlerimize kıtlık hediyesi ola

rak vaatndaşlarımızın yapmakta ol
dukları teberrüat etrafında aldığımız 
haberler, Akhisar halkının şimdiye 
kadar 2153 parça yünlü eşya topla
dıklarını, Ordu halkının şimdiye ka
dar Kızılay merkerine 1208 çift yün 
çorap, 212 pamUıklu, 136 çift yün el
diven ve 66 parça da muhtelif yünlü 
eşya teslim eylediklerini bildirmek
tedir. 
Beypazarı merkez kaza ve köyleri 

halkı erlerimiz için 1146 çift yün ço
rap, 971 pamuklu, 371 çift yün eldi
ven, 14 parça da diğer yün ve pa -
muklu eıya vermişlerdir. Fethiye 
halkı da ilk parti olarak Kızılay Ku
Tumuna 445 çift yün çorap ile 111 
parça muhelif eşya tevdi eylemişler
dir. (a.a.) 

Keçiören Çocuk Yuvasındaki 
yavrulara bayram hediveai 

İstanbul Bayazıt Mimar Kemal -
Ağaçeşme sokağında Gürün apartman 

Oyunun batında geçenlerde ölell 
Buduri için bir dakika ihtiram ıükO • 
tu yapıldı. 

Oyun teknikten ziyade karşılıklı V1I 

ruırnatar halinde ve oldukça dütUk 
bir ıevi yede cereyan etti. GalataşaraY, 
takımı for hattının yanlış bir şekilde 
tertip edilmesi ve bu hattın becerik
sizliği yilzilnden yenildi. Günün kah. 
ramanı fenerli Cihat idi. 

F enerbahçe Stadında : 

Bu aahada ikinci devre lik maçlanıe 
nın bi~ sürprizine fahit olundu. Be,
oğluıpor Süleymaniyeye 4-2 mağlOp 
oldu. 

Bu maçın hakemi Fenerbahçenln 
eski santforu Muzafferdi. Beyoğlu • 
spor maçın birinci devresinde 2-0 ga
lipti. Süleymaniye ikinci devrede fev• 
kaHlde bir oyun oynamııtır. Solaçık 

Fethi gilniln en iyi oyuncusu idi. 

İkinci maç lstanbulspor - Beykos 
arasında yapıldı. Hakem Betiktaşlı .. 
mektar Hillnil idi. Oyun mütevazin 
cereyan etti ve maçı 5-4 İatanbulıpol' 
kazandı. 

Amerikan milli 
müdafaa komitesi 
ni~in kuruldu 1 

B. Knudsen bu komitenin 
gayelerini izah ediyor 
Vaıincton, :a:a a.a. - Milli müdafaa lıo

mitesi ieisi B. Knudsen dün bir beyanna • 
me neırederek igal ettiii mevlı:iin ned• 
dolayı ihdH edildiiinl izah etmiıtir. B• 
beyannamede töyle denilmektedir. 

"Bu komitenin kurulmaamda. dünya va 
ıiyetinin daima artan vebameti &mil ol • 
muktur. Bugün devam eden mlk:adelcnia 
arzettii i karakter bunun yıtıttıncı bir q,. 

sul ile sona erdlrllmeılne lmklıı olmadıtı
nı gbıtermektedir. 

Birleşik devletlerin müstakbel emni • 
Yeti ile demokrasi prenıi plerinin mtldaf~ 

8.81, bütün ıermaye ve teıklllt menbalanı
nın fa aliyete getirilmesini ve bir taarru • 
za karşı bütün müdafaa vaııtalaruun lnıi

lanılabilmeııi için de azami derecede p~ 
ret ve mesai 11rfedilmetini iıtibam et • 
mektedir." 

Za!cre kavuşmak için bUtllıı sanayi ... 

halarında Azami randımanla oaı11mak ..,. 
ruretlnl tebarüz ettiren beyanname ıOyle 
devam etmektedir: 

"Bu teoekkUlUn vücuda ıelmeelnde a,. 
mil olan bUyUk buhranın veharneUne A. 
merlkan milletinin nazarı dikkatini cel • 
betmek için ona hitap ediyorum.,, 

Amerikan mllletıntn kollarım Blvayıp 
bUtUn dikkatini bir gayeye tekalf etmut 
lAzımdır: mUmkUn olduğu kadar çok mU. 
dafaa vasıtaları lstihaal etmek.,. 

İtalya'da bir casus 
şebekesinin ôzası 
mahkum oldu 

Roma, 22 a.a. - Stefani ajansı bildiri
yor: Ecnebi bir devlet hesabına çalııan 

bir asken iııt ihbarat şebekesinin devlet ko
ruma mahkemesi huzurunda cereyan od• 
muhakemesi dün akşam neticelertmiıtir. 

Sahte komisyoncu Cocozza Aurellio ile 
harp donanması menıuplarından bölük e • 
mini Ghezzi idama mahkQm edilmiılerdir. 
Gene harp donanması menıuplarından bir 
bölük emini muavini ve intaatı harbiye 
tezgihlarında çalııan bir amele ile karısı 
müebbed hidematı şakkeye mahkllm ol • 
muşlardır. 

Aslen avusturyalı olan bir kadınla di
ler bir maznun 30 ııeneye, diier bazı mu
nunlarsa 27 sene hidematı ıaklı:eye mah -
kum edilmiılerdir. 

D iğer ı6 maznun da üç ıeneden ıo ıe
neye kadar tehalüf eden hapiı cezaları ile 
cezalandırılmışilrdır. 

Üç maznun, haklarında kifl derecede 
kuvetli deliller bulunamadıiı için beraet 
etmi şlerdir. 

Ölüme mahktlm iki kiıi bu sabah kur
şuna di zilmlılerdlr. 

4 numarada Muhittin Özenbaş tara - sucat Fabrikası sahiplerinden Nuri 
fından Çocuk Yuva.~ındaki y~vrulara ' Has tarafından vardıma muhtaç ço
bayramlık alınmak uzere 50 lıra ku - cuklara ba:>-ramlık alınmak üzere Ko· 
rumumuza gönderilmekle yavruları - zan kolumuza 100 lira teberru edil • 
mızın ıevin ve teıekkürlerini bu duy- mekle Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
ğulu yurttaıımıza Çocuk Esirgeme nel Merkezi yurt yavruları:;:ıa vaki bu 
Kurumu tayfı ile ıunar ve değerli yükaek duygulu tilccarımıa aleni q. 
dlccarlanmıadaa Adana Milli il• • llkkllrlerini bildirir. 
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Namık Kemal için Ankara 
Halkevinde yapılan ihtifal 

lngiltere'ye Amerikan 
yardımının artmasından 

ALMANYA 
ENDİŞEDE (Başr 1. ınc:ı .sayfada) 

.ziyade ıramtzda yaşıyan ve her an bize 
telkinde bulunan bir rehber haline getirdi. 
Yer yer coşkunluklar, yer yer hıçkırıklar 
ve bir çok defa alk.ışlarla kesilen bu sii
acl ve etraflı konuim&y1 büyük vatanper
ver in torunu Hariciye Umumt Kitibi Nu
man 1\.1cnemencioğlu'nun inşatları takip et
t i. 

Numan Menemencioğlu'nun ve 
Behçet Kemal'in inşatları 

Torun, bi.ıyük babaımın bütün ruh asa
let ine tevarüa eden bir hamaset edasiyle 
ıliri şimdi irticalen kendi söylüyor ribi 
okudu. Murabba, Vatan Türküsü, Lizım
ıa, Vavi11 ve Mersiye biribirindcn mina
lı, biribirinden coşkun hüviyetleriyle din
leyiciler i bir daha te'Shir etti; herkes bir
az Namık Kemal'le~tiğini hiss~iycrdu. 

Onu co$lcun alkışlarla uiurhyan kalaba • 
hk, vecG içinde iken;: Behçet Kemal Çağ. 
lar; büyük adaşı ve emsalsiz meslekdaşı 

Namık Kemal için yazdığı ıiid kendini ve 
kalabahiı sarsan ve kavrayan bir beye • 
canla okudu; Namık Kemal'in fikir ve da. 
va dilşmanlarına nefret haykıran mısrat· 
tar bilhassa çok alkışlandı. Diğer aütun • 
larımız.a bazı parçalannı koyduğumuz bu 
ıfirle ruhlarda Namık Kemal görütii ve 
bayrınhiı bir kere daha mühürlenmiı ol· 
dtı. 

Namık Kemal'den §iirler 
Bu şiiri Cemal Kırca'nın okuduğu 

'-ıtüriyet Kasidesi" HaJCik Seren'in inşat 

ettill '"İki gazel" ve Kerim Yön'ün oku • 
duğu ••vatan menıuresi,. takip etti. Bu üç 
cenç arkada.o da yazıların ıahibine olan 
ballılık ve ıevgilerini aeslerine koyması· 
nı ve dinleyicilere ıindirmesini bildiler. 

Sıra, Hamza Sadi Özbek'teydi: Namık 
Kemal için şimdiye kadar meşhurlarrmı • 
ı:ın söylediklerin! kısa ve özlü tabHllerle 
•ırahyan konuşmasını genç hatip, 1u etim· 
lele rle bitirdi: 

Büyük vatanperver için §İmdi de 
gençlik söylüyor. 

Piyes ve romanlarının mevzuunu 
türkün tarihinden ve hayatından al -
dığı için, yurdumuza, bilerek, anlıya· 
rak 11Türkistan" adını verdiği için 
(Osmanlı - Ümmet) kelimelerini mil
let kelimesinin müteradifi olarak ka -
bul ettiği için daima millet millet di
ye haykırdığı için Namık Kemal mil
liyetçi, ve türkçüdür. 

Daima zulüm ve i'lkcnceyc maruz 
bırakılmış olan Namık Kemal hayatta 
iken bahtsızdı. İstibdat idaresinin en 
korkunç ve insafsız hükümleri onun 
hakkında tatbik ediliyordu. Büyük bir 
zulüm alemine karşı tek başına mü . 
cadele ediyordu. 

Sarsılmaz kararı, asil harekStı ile 
zındandan zındana, sürgünden sürgü
ne gönderilen büyük vatanperver Na
mık Kemal: 

Biz seni anlıyoruz, vatansızlar, çap-
raz ruhlular, satılmışlar ne yaparlar
sa yapsınlar, hakkında ne demiş O· 

lurlarsa olsunlar, biz seni anlıyor 
ve seviyoruz. 

Sen karanlıkta boşuna sıkılmış bir 
kurşun değil, bize pek çok hakikatle· 
ri öğreten kudretli bir ışıksın. 

Büyük vatanperver: Bizim için sen, 
hüriyet, vatan ve millet aşkının; zul
me, zalime ve müstebide karşı olan 
isyanın sembolüsün. 

Gençlik ve Namık Kemal 

Hayatının hiç bir safhasında gül 
memiş olan Kemal: şimdi sen türk 
milletinin yüreğinde çarpan büyük • 
ler arasında bulunuyorsun, bahtiyar 

ol. 
Büyük türk milletinin yaptığı bü • 

yük mücadeleler, büyük inkılaplar, ve 
büyükleriyle birlikte yapacağı muaz
zam inkılaplar senin ruhunu daha çok 
mesut edecektir. 

Senin kabir taşının üzerindeki : 

(Ölürsem görmeden millette ümmit 
ettiğim feyzi 

(Yazılsın sengi kabrimde vatan 
mah~nu ben mahzun 

mısrağlarını kabir taşınla birlikte de· 

ğiştirip, 
(Yazıldı sengi kabrine vatan mes

ğut ve sen mesğut 

Behçet Kemal Çağlar 
şiirini okurken 

Cemal Igıl' .o inşat ettiği "Yeti~lr terkede· 
Um gayri hava ve hevesi,, murabbaı ve 
Galip Onursan'ın okuduğu "Ba.w eğmez D..· 
sümA.na ulUvvU cenahımız,, gazeli takip 
etti. Bu iki arkadaş da Namık Kemal"in 
ıstırap ve mıeırdlJk hadde.einden gec;en mıs
rağlarının göğüslerine teller gibi geril
mtı olduğunu anlatmış oldular. 

Hüriyet kasideainin §erhi 
SözU Muıtata Ersöz aldı; heyecanlı hl· 

tabesi, N&nuk Kemal 'ln hislerinin coşkun 
bir tahllll ve bilhassa. hürlyet kasidesinin 
gtizel bir ıerhi idi. Bu suretle Namık Ke· 
mal'! kendi dilinden anlamalarına ya.şiarı 
ve tahsilleri müaalt olmıyan dinleyiciler 
varsa onlar da o em.sal.siz mı.srağların 

zevkine ermı, oldular. Namık Kemal'deki 
ıuurlu feragati ; vatan, millet ve hilriyet 
aşkını anlatırken söylediği: 

"Namık Kemal, hUriyete ewıuzlukta.o 

bağrı catlamı§ idealist ruhlara, ruhunun 
çatlamış bağrından fırkıran letlk.lll, hüri· 
yet ve vatan ~kının lAvlarlyle bütün bir 
ömür boyunca hayat vermiş sönmez blr 
WkU volkanıdır. O 19.vdan mısrağlarlyle 

devrinJn fert ve cemiyet ruhlarında ihtUAl 
çapında ülkü yangınları çıkarmıştı. Bu fil. 

kUnUn fikir ve tdra.k yangınları hiç sön· 
meden devirden devire ve nesilden ne.sile 
geçerek bugUne ve bizlere kadar geldi. O 
kutsal ateşle bugUn biz de yanıyoruz; biz 
de yakacatız ve yannkt ne•lller de yana· 
cakJardır ... cllmlelerı ııınıeytcnerın ge· 
ceki heyecanını tam anlatmıı oluyordu. 

(Baıı 1 inci uylıdı) 

deresi ve İngiltere'yı devri meselesi kar· 
şıaında alman vapurJırmın mtieaderesi ve 
lngiltere'ye devri mewelesi lı:arııemda A • 
merika hilkUmeti.nin alacağı •ıziyete bal~ 
hdır." 

İngiliz deniz ticaret nazırı B. Croıı 
son cünlerde yaptıiı beyanatı bahie mev • 
zuu eden aynı ıahsiyet eunlan ili.ve et • 
miştir: 

"- B. Crosı'un teklifi Amerika'yı harp. 
te bulunan bir memleketin yapacaılı bir 
harekete teıvikten baıkı bir 1ey değildir. 
Bunları alman hariciye nezaretinin mesut 

aı!atiyle çok ciddi olarak söy~ 
lüyorum." 

Alman harici1e nezaretinin bu mü • 
messili tarafından yapılan yukardakl be • 
yanat dünkü Ncvyork gazetelerinde büyük 
harflerle tebarüz ettirilme"ktedir. 

Nevyork Post eazetesi, bu haberi "Nazi 
tehdidi • Amerika'ya karşı harp" başlığı 
altında ne,retmiştir. 

Nevyork Vorld Telegramm gazetesi de 
şu başhğı kullanmıştır: "Berlin bize ha 
reket ediyor." 

Almanya Amerikan siyasetini 
değiftirmiyecek 

Vaşin,gton, 22 a.a. - B. Cross'un 
beyanatının Berlin'de yaptığı aksül
an-.ele ve Amerika'nın muhtemel bir 
hareketine dair bir şey söyleyip söy
lemiyeceği hakkında sorulan bir su
ale hariciye nazırı B. Cordell Hull 
sert bir sesle "hayır" cevabını ver • 
miştir. Malilm olduğu üzere B. Cro•· 
s'un beyanatı, balen Birleşik Ame· 
rika devletleri limanlarında bulunan 
ve Almanya tarafından işgal altına 
alınırış memleketlere ait olan vapur· 
!ara mJtedair bulunmaktadır. 

Vaşington'daki müşahitlerin fikir· 
lerine göre, alman hariciye nezareti, 
ne derse desin, bu, Birleşik Amerika 
devletleri hükümeti tarafından karar
la~tırılmı§ bulunan veya derpi~ edi
len politika üzerinde herhangi bir 
tesir icra ederniyecektir. 

Amerika müaadere için bir 
formül arıyor 

Reu~r ajansı muhabirinin, umumi· 
yetLe doğru haberler alan bir menba· 
dan öğrendiğine göre Amerika hü • 
kümeti, Amerikan kara suları dahi· 
!inde demirli bulunan bütün düşman 
ticaret gemileri meselesini ihtimam· 
la tetkik e~ktedir. Bu hususta bir
kaç a;üne kadar bir karar alınması 

beklenmektedir. 

" .. Ey kem!lllğln uıvıyetınde UlkUye Vaşington'daki sel5.hiyetıtar ma -
kamlar, mezkfir gemilerin bükümet 

bir ömUr vererek ebedOeıen KemAl! Sen tarafından müsaderesini temin ede. 
milli ıuur sahibi her tUrkte ruhtan ruha cek bir kanun bu!mağa ça1ı§tl>8kta

atııyara.k ruhları ve nesilden neaile geçe - dırlar. Bu gemilerin bil!harc İngil· 
rek nesilleri tutuşturan ve tutuşturacak tere'ye devredileceği zannedilmekte· 
olan bir sönmez meplesln. BugUn biz se~ 'dir. 

nl !deallat kalblerln bUtUıı temizliği ile Tetkik edilmekte olan mevzuattan 
iradeden yt1reklerim1ze alıyor ve ouurdan biri de casusluğa mütedair 15 mart 
bağrımıza basıyoruz. Ruhun gibi ismin 1917 tarihli kanundur. Bu kanun Bir· 
önünde de ebedt saygımız var. Uğrunda leşik Amerika devletleri reisine, mcv 
bir ömür harcadığın ve can verditln kıyp cudiyetleri veya faaliyetleri Amcri· 
metler. ezeli ıeretıerlyle ye.ııamaktadırlar ka siyasetini müşkül bir mevkie ko
ve ebediyen ıeretll kalacaklardır!., cUm • yacak bir mahiyet iktisap ettiği tak
leleriyle biten bu co§lkun konu§madan •00• dirde, amerikan kara sularında de· 
ra Hakkı Geylan Namık Kemal'ln vatan mirlemiş bulunan bütün yabancı ge• 
ıarkıaını her mıerağ"ının alev Ahengini ee- milere vaz'ıyet edebilmesi hususun· 
sine koyarak ve dinleyicilere duyurarak da geniş selfilıiyetlcr vermektedir. 
lllfat etti. 

Bundan başka beynelmilel hukuk 
Vatan ve Silistre kaideleri ile hükümet, herhangi bir 

Program sonu; "Vatan ve Slllstre" den devlete ait bütün emval üzerin.de mut 
bir parçanıo okunması idi. Tiyatroda ve lak bir hakka sahip kılan ve bu me
romanda tekniği hiçe sayarak merdllğl, yanda istimlak hakkı da tanıyan bir 
inaanııg'l ve vatanaeverlitf konuştura.o Amerika kanunu da göz önıünde tU· 
Namık Kemal'in telı\kktıerlne duyduktan tutmaktadır. 
hUrmett onun temellini dekorsuz ve mak· 
yajsız yapan genç Unlverslteıı ve Halkev· 
ıııer, dlnleyic11ere bir de bu ıureUe bir m1· 
sllalz heyeca.n saati yqatmış oldular. 

Almanya'nın içinde 
vaziyet 

bulunduğu 

Londra, 22 a.a. - Royterln ıiyast mu· 
habirJ yazıyor: 

Alman hariciye nezaretinin mUmeealll 
ta.rafından Birleşik Amerika hUk.UmeUerl· 
ne karlı gösterilen tqkınhktar Almanya.
nın içinde bulunduğu mtl§kW vaziyeti gün 
geçtikçe daha iyi takdir etmekte olduğu· 
na yenl blr deltı addolunab1llr. Almanya. 
nın ittihaz ettıtt bu tavn hareketin Jkl 
ıuretıe izahı kablldlr. 

Şimal denizinden 12 adayı 
kadar uzanan sahayı 

İngiliz hava 

fil oları 5000 den 

fazla akın yaptılar 
Akınla;dan 4000 i Almanya ve 
işgal edilmiş yerlere yapıldı 

Bir gün içinde 

İtalyanlar 
144 tayyare 

kaybettiler 
(Başı 1. inci aaylada) 

Hava muharebelerinde 88 tayyare 
düşilrülmü§, 56 tayyare de yerde tah
rip edilmiş veya elimize geçmi§tır. 

İngilizler 13 tayyare kaybetmişler
dir. Beş İngiliz pilotu kurtulmıya mu
vaffak olmuştur. 

Londra, 22 a.a. - (Royter) : Al -
manlarla İtalyanlar, anavatanları ile 
hükümleri altına alınış oldukları mem 
Ieketlere bir g6z attıkları zaman in- Bütün bu devrede İngiliz avcı tay • 
giliz hava kuvetlerinin, bu ıenenin yareleri inğiliz ileri kıtalariyle daimi 
son ayları zarfında indirdiği kahir temas halinde bulunmuşlardır. 
darbeler neticesinde husule gelen ge- İtalya için felilketaver olan bu 12 

· h "ha ·· b·ı· ı gün zarfında ingiliz hava kuvetleri şu nış ta rı tı gore ı ır er. . . .. . 
1 

• • 
İngiliz hava kuvetleri şimdiye ka- muvaffakıyetl_erı goster'."ış erdır . • 

dar, Şimal denizi ve Manş !imanların· C_aste_1 Benıtoda y.'.'dı kilnunuevelı 
dan On iki adaya kadar uzanan geniş 1 s~k.ız ~anunuevele bag~ıyan ge ce agl~
bir saha lahilinde beş binden fazla hı ıhtım~l. be~ ~an gar ış;' yaremaz bır 
hücum yapmışlardır. Bu hücumların hal~ ~etırılmıştır. 8/9 kanunuevel ge· 
dört bine yakını Almanya ile alman- cesı ıtalyan tayyare meydanları şa
lar tarafından işgal edilmiş olan mem- f~k~n _gruba kadar bombardıman e • 
leketler üzerine yapılmıştır. dılmıştır. 

İngiliz hava kuvetleri, alman hava H ahihi bir alev sahan 

A. LEY AZIM AMIRLlCl 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirlitı Satın Alma 

Komisyonundan: 
ı - Beher k:Jlosuna tahmin edilen tlya. 

tı 6 kuruı 25 ıantlm olan 8000 ton arpa 
pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

2 - Pu.arhğı ber gün Ankara Lv. A.. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - 500 tondan aşağı olman1ak Uzer• 
ayn ayrı taliplere de ihale edUebıtır. 

4 - Arpalar dökUm halinde Ao.k&ra vı 
civar tsta.eyonlarda tesHm alınır. 

6 - 8000 ton için katı teminat 212~ u .. 
ra ve 800 tonun katt teminat mlkdan 
2813 lira olup evsaf ve ıartnamesı 960 ku· 
ruoa komisyondan alınır. 

6 - Taliplerin be..ı. g11n An.kara Lv. A.. 
Sa. Al Ko na müracaatları. (82721 182'3 

Çuval ipliği alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. danı 
Çuval dikmek ilzere acele olarak 2SO ki· 

lo çuval ipliği ıatın alınacaktır. 
Taliplerin nilmuneleriyle birlikte Ztt 12. 

940 günü saat 1.5,30 da yüzde ıs teminat .. 
larlyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (8813) 18787 

Çam tahtası alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 

15 metre mikibı çam tal1tası pazarlık-

la ıatın alınacaktır. Taliplerin % ıs te .. 
minatları ile birlikte :ı41'ı:ı/g40 günü ••at 
ıı de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müra-
caatları. (8869) 18838 

Nöbetçi muşambası alrancak 
Ankara l.rr. A. SL AL Ko. dan: 

20 adet nöbetçi muşambaıı ıatm alı • meydanlarına 1123, demir yolları ile 
kara yollarına ve deniz muvasala hat
larına da 683 hücum yapmışlardır. 

Benina hava meydanı hakikt bir 
!ev sahası halini almıştır. 

a· nacaktır. TalipJcrin yüzde ıs teminatları 
ile birlikte 30/ı:ı/940 gUnU aaat 15,30 da 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUraca.atl&· 9 kanunuevel günü düşman kıtaatı 

ve nakliye kolları sık sık ve şiddetle Yüzlerce hava akını rı. (8868) 18860 

Doklara, gemi tezgiihlarına ve li • bombardıman edilmiştir. =::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= 
manlarda demirli bulunan vapurlara Berna'dan Sidi • Barraniye kadar 
geni• mikyasta 866 hücum yapılmış • uzanan sahadaki bütün düşman hava 
tır. İstila hareketi hazırlıkları ara- meydanlarına şiddetle hücumlar ya • 
sında limanlara toplanmış olan mav • . pılmış ve 18 düşman tayyaresi tahrip 
nalara da amansız ve fasılasız hücum· edilmiştir. 

!ar tevcih edilmiştir. 10 Kanunuevelde 6 italyan tayyaresi 
Düşman tayyare ve mühimmat fab · düşürülmüştür. Eladem tayyare mey 

rikalarına yapılan 250 hücum esnasın· danı, çıkarılan bir yangın neticesinde 
da düşmana, tamiri kabil olmıyan ha· tamamen harap olmuştur. 
sarlar ika edilmi~tir. 

Bu tahribat avcı tayyarelerimizin 11 Kiinunuevel günü Solluma doğ-
emsalsiz pilotları tarafından düşman ru ricat eden siyah gömlekki kıtalar
hava kuvetlerinde açılan rahnelerin dan müteşekkil kuvetler mitralyöz a
kapatılması için almanlarca sarfedi . tesine tutulmuş ve darmadağnık edil
len emekleri boşa çıkaracak bir ma • miştir. 
hiyettedir. Bomba ve li§eh yağmuru 

İngiliz bava kuvetlerinin, ekseriya, 
düşman arazisi üzerinde yüzlerce mil 12 kanunuevelden 14 kanunuevele 
uçtuktan sonra yaptıkları bu cüretka- kadar İngiliz hava kuvetleri düşmanı 
rane hücumlar, harekat esnasında bombalamıya ve mitralyöz ateşine tut
düşman tarafından düşürülen 550 tay- mıya devam etmişlerdir. Düşman kıta
yareye mal olmuştur. Fakat buna mu- !arı ve nakil vasıtaları amansızca bom 
kabil, düşmana yapılan büyük zarar- bardıman edildiğinden gitgide kuvei· 
dan başka, almanlar kendi toprakları manevilerini kaybetmişlerdir. 

Uzerinde 109 tayyare kaybetmişler Tobruk, Bardia ve diğer hava mey-
dir. d--ı---- ı-.u.- ....a.a-~ ....... A-ll .a.u., 

Alman topraklarına yapılan man tayyaresi düşürülmüştür. 
son akınlar 15 k§nunuevelde Bomba ve Appolo-

Londra, 22 a.a. _ Londrada Hğre nia kasabaları bombardıman edilmiş • 

nildiğine göre, İngiliz bombardıman tir. 
tayyareleri dün gece Almanya, şimali 16 kanunuevel günü 10 düşman tay· 
İtalya ve düşman işgali altında bu· yaresi düşürülmüş, IS tanesi de kara 
lunan yerlerdeki askeri hedefleri bom- kuvetlerimiz tarafından ele geçiril -
bardıman etmiştir. miştir . 

ilham edtlıntı telAkkl olunabiltr. 

Almanya'da endiıe gittikçe 
artıyor 

Diğer taraftan UçUzlU paktın maddele
ri sarih ve katt olmakla beraber, ıUphe 
yok ki, 9.kJ.Ueregeniı bir aaIIUı.iyet de bı· 
rakmaktadır. Böyle olmasaydı. meselA. 
yalnız Yunanistan'ın harbe gJrmesJ Japon· 
ya'yı da barbe ıtlrUklemek gibi bir netice 
vermek icap ederdi. 

Vlchy hUktlmetı üzerinde yapılan taz
yllun da aynı neticeyi, yani BUyllk Brl· 
tanya.'ya kartı blr yardım temini gayesi. 
nJ tatihda! etmekte oldufu muhakkaktır 
ki bu hal Almnaya'nın ıittikçe artan en· 
dtşeıfne aarth aurette delA1et eder. Alman. 
ya tarafından Vichy'den yapılan talepler 
mahiyeti ıtmdlye kadar ııkı btr .surette 
mahrem tutulmuıtlll'. Buna ratmen alman 
hedeflerinin çok Yakın birkaç glln içinde 
ıarahatle meydana çıkması da lhUmal da· 
hillndedlr. 

Amerikan gazete ve radyolarının 
tefsirleri 

17 k§nunuevelde Bardiaya hücum 
cdilmiştır. 

17 kilnunueveli 18 kanunuevele bağ
lıyan gece İngiliz bava . kuvetleri Be
ni na tayyare meydanına karşı en $İd· 
detli hücumlar yapmış ve yerde bu 
lunan 18 tayyareyi tahrip emişler -
dir. 

18/ 19 kilnunuevel gecesi Berna kam 
pında büyük yangınlar çıkarılmıştır. 

8. Lav al tekrar lransıı 

kabinesine girecek mi! 
Londra, 22 a.a. - Timeıı gazetesi, 

Fransa'daki vazieyt hakkında yazdı
ğı bir makalede diyor ki: 

Vic.hy'den gelen haberlere bakılır
sa, B. Laval'in kabineye tekrar gir
mesi mümkün.dür. Ancak bu takdir
de yalnız hariciye nazırı olarak ka
bineye alınacaktır. 

Daily Telegraph'ın muhabiri de 
Mareşal Petain'in fransız milletine 
bir beyanname hazırlamakta olduğu
nu bildiriyor. 

ANKARA BELEDİYESi 

Müteahhit nam ve hesabına 
çalı süpürgesi alınacak 

Ankara Belediyeslud.en: 
ı - Belediye ihtiyacı iotn alınacak ola 

6563 adet çalı ıUpUrg .. ı 16 l'lln mUddetl• 
açık eksiltmeye konulınuıtur. 

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

3 - Teminat (69) lira (9) kuruıtur. 
" - Şartname ve nUmuneslni sörmek 

tatlyenlerin her gUn enctlmen kalemine ve 
lateklllerln de 81. 12. 940 ıalı gUnU saat 
10,30 da belediye encümenine müra.ca&U.. 
n. (8710) 18693 

Her nevi ölçü ve tartı aleti 
kullananların nazan dikketinet 

Ankara Beledlyeılnden: 
ttzerlnde 39 yılı darngaaı.m taoıyan bU

tUn (ölçU tartı) ve (tartı Aletleri) Dili..,. 
nelik muayenesine başlanacatından 1.1.941 
tarihinden Sl.1.941 günü akgamına kadar 
bunların ctnalni, çekerint, markuını, nu • 
marasını, miktar ve boylarını bUdirlr bl
rer pullu beyanname ile belediye ayar m.., 
murluğuna müracaatla muayene kAt"J.dı 

m 

mlyenlerln OlçUler nizamnamesinin 17 tıı
ct maddesine göre ceza görecekleri UA.n ~ 
lunur. (8711) 186~ 

MAHKEMELER 

Polatlı Sulh Hukuk HAklmllğlnden: 
Polatlının Karkali köyünde Aliç me.

ktinde ıarkan dere, gar ban hatip Alt -.e .. 
reaeleri ıimalen Yusuf ve ıahibi senet c0o
nuben Karapınar yolu ile mahdut eelda 
hektar mlkdarındak.1 tarlaya fasıla.sız vı 

niza.sız ylrml seneyi mUtecavtz bir zaman,.. 
da.nberi tasarruf ve ziraat etmekte oldu· 
tundan bahisle namına teselline hüktlm. 
verilmesine Karkah köyünden ölü Musta.. 
fa oğlu Hamdi öztürk istemekte oldll#UD
dan bu tarla Ue herhangi bir alA.kası bu· 
lunanların tarihi ilin.dan itibaren bir ay 
içinde evrakı müsbttelertyle mahkemeye 
müracaatları tebliğ makamına kaim ol -
mak üzere UAn olunur. ~101 

Kastamonu Hukuk Hikimliğinden : 
Kastamonu'nun Bedirgazi mahalJes(n.. 

den olup Ankara'da Mukaddem mahallesi 
38 numaralı evde oturan Ahmet karı•ı Ha
mide Bekir Baş.oğlunun Kaıtamonu'nua 

Bedirgazi maha1leıinden Kitip oflu Ytt -
auf Ziya aleyhine açtığı alacak da.vaeınm. 
badennakız yapılmakta olan muhakeme -
sinde: ikametgahı meçhul bulunan d!vıcr 
Hamide'ye Binen tebliiat yapılma9ına Q.. 

rar verilmi1 olduğundan muhakeme günU. 

olan :a::ıı/1/941 çarşamba günü saat on dört
te mahkemeye gelmedili veya bir veldt 
ıöndermediıi:i takdirde hakkındaki mu -
bakemenin gıyabında bakılacağı ve namı. 
na yazılan d5.vetiyenin mahkeme divanha
nesine yapıştırıldığı tc4>liğ makamına kaim 
olmak ilzere llln olunur. 510~ 

mısrağlaı ını yazmaktayız. 

DUrnev TürkAn ve Burhan Çel ttk, Fethi 
ve Burhan ve zabit rolUnU üzerine alan 
genç arkade.ıı sahnede gibi değil hayat
la ve Namık Kemal'le birlikte konuşuyor 
gibi idiler. Perdıeınin sonuna doğru asker· 
terin ağzından Yaşar Pınarg11'1n perde 
arkasından gUr ve erkek bir sesle okudu
ğu vatan türküsü herkesi yeni baştan COf

turdu ve demlndenb~rı birer birer Namık 
Kemal'l yaşatan konu,şucuların perde ar· 
kasından bir ağızdan "yaşasın vatan .. dl· 
ye gürlemeleriyle nihayet bulan merasim, 
Ankara'ya yakı~ır bir vakar ve Co§kun
lukla nihayet buldu. 

N evyork, 22 a.&. - Amerika ıulan.nda 
bulunan m.Jhver devleUerlne ait l"emllerln 
lngfltere'ye verHmeıl teıebbUeüne karıı 
Almanya tara!ından gönderilen thtar, ga,.. 
zetelertn ba§ yerini tegaı etmektedir BU· 

Blr cihetten Almanya'nın lehte ve a· 10 lk"" d 
1 

d · n amer ......... ra yo arı a bu meseleyi 
leyhte bütün delD.111 ta.rttıkta.n sonra Blr .. k k bl ti Un k Alôkadarların nazarı dikkatine Büyük vatanperver: sen; bütün 

dünya türkleri tarafından okunmuş, 

sevilmiş ve dnlaşılmış olan bahtiyar • 
!ardan birisisin. Sen her türkün yil · 
re ,Yinde çarpıyorsun. Senin resimleri· 

ni Anadolunun kuş uçmaz kervan geç 
mez bucak'arının kahvelerinde ve köy 
c ;ımilerinde gördük . Senin namına 

Ferganada kulüpler kuruldu . Tür • 
k'si-an basl"'.' ;ı;cıları Azerbaycan mi.ica
i t1er• istiı- 1 :~ 'r"• P'.,1 ...... ,;1 9 .. .,; fii. 
vahrına sembol olarak kabul etmiş • 
!erdir. 

Tekirdağ' da Namık 

Kemal i~~n güzel 
bir tören yaplldı 

Senin bir sualine. Büyük Atatürk. 
Büyük Millet Meclisinde cevap ver • 
di : 

Tekirdaıi, :ı:ı a.a. - Dün Tekirdağ hal • 
kı büyük hemşehrileri vatanperver şair 
Namık Kemal'in doğumunun yüzüncü yıl· 

Vatanın bağrına düşman dayasın dönUmü münasebetiyle 1urdun her yanın-
hançerini da oldu&"u gibi büyük bir tören yapmışlar. 

Bulunur kurtara<XJ.k bahtı kar? ma· dır. Namık Kemal'in doğduğu evin önün · 
derini deki i.bide etrafında yapılan ve viliyet er

Simdi bi7 de şöyle hayJcırıyoruz : kinı ile bütün hemşehrilerinin i~tirik ey. 
V..ıtaıun bagrına düşman salama?. tedikleri bu merasime İatikl.il marşı ile 

hançerıni, baılanmrş ve eşsiz vatanseverin h~ya~ı ':'e 
Daha ı·ok güldürürüz ta/ii nUr ma· eserleri hakkında bir hitabe irad edılmıştır. 

' d · · ! Bu hitabeyi büyük şairin mektepliler ta-
erını., . 1 .. 1 k" . rafından okunan mıll ıurlcr ta ıp etmış. 

ıtrekll o.Jkıılarla biten bu hitabe)'! tir. 

pe ısa r sure e m a aea ile meıgul· 
tetik Amerika ile bir harp açıldığı takdir· dürler. 
de, Japonya tarafından kend1e1ne yapıla· 
cak. yardımın - eğer bu yardım haklka • 
ten yapılacaksa - kendisine daha ziyade 
faydalı olaca.tını takdir etmiı olmasıdır. 

Bu tıa.ı alman hariciye nezaretinin göster· 
diği infialin ve Amerlka'yı harbe giriyor 
gibi farzettlrmek için eartettlgt gayretin 
sebebini tegkll eder. 

Bir blöf mü? 
Diğer taraftan Almaoya'nın bu harekep 

ti amerikalılan lngiltere'ye daha az yar. 
dıma mecbur etnıek Umldlyleyapılmıı bir 
blöf tel~ki olunablllr. Fllhaldka Ameri • 
ka'dan gittikçe büyUyen bir nehir ıekltn
de İngUtere'ye ak.makta olan muhtelit 
harp ıevazımıwn, Çörcll tara.tından söyle· 
nlldlğl gibi. İnglltere"nln ılmdlkl gibi ya,. 
rım detn, tamamlyle mUsellAh bir devlet 
haline gelmesi için ıcap eden zamanı kı· 
saıtacatı Alman.ya tarafından sarih bir 
surette hlaaed1lmektedlr. Japonya hariciye 
nazırı Matsuoka'nın Amerlka'yı harbe 
girmezden evel bir defa değil, bin defa 
dU,ünmete dA.veU hususunda aarfetttfl be~ 
lAgaUt aözler, söylendiği zaman nazarı 
dikkate &hnıraa, Adetl Berlln taratındalı 

Herald Trlbune gazetesinde btnbqı 

Fleldlng Ellot, alman tehd!Uerlntn İngll

tere'ye yapılacak yardımı htç: bir suretle 
zMa utratmam&.aı 1!7.iJn geldiğin! söyle
mekte ve amerikan llmtı.nlarındakJ mihver 
gemtlerlnln bir an evet tngUtere'ye teellp 
mini tavsiye etmektedir. 

Aynı gazete başmakalesinde tlmdikl 
harbin geçen muharebe tıe kattyen kıyas 
edtıemlyecettnl kaydettikten sonra Ame· 
rika'nın totaliter devletler yeni nizamı 
tarafından yapılan bu meydan okuyuıuna 
mukabele h;in en bUyük zekAlarını derhal 
ıeterber etmeat !Azım geldittnt yazmak~ 
tadır. 

Nevyork Ttmea ga.zetesl de alman 
"kUatahhğı., t!blrl ile tavsif ettııtt bu ha
reketi mUn&kaşa ederken alman hUkUme· 
tinin bu gibi tehditlerle Amerlka'yı aarlh 
slyMetlnden c;evtrebllecetfnJ tasavvur et· 
mekle pek yanlıg naelhıı.tlara lbttoa· etmtı 
olduğunu MJylemektedlr. Aynı gazeteye 
nazaran Amerika tarafından takip edtlen 
bu sıyuetın hedefi Atlanttk denizi mUdi. 
f&&lannın doat ellerde kalmıunnı temin 
için BUyUk Br! taııya'ya maddeten yardım 
etmek oldufunu 111.ve ıtmektedlr. 

Ankara Belediyesi İmar Mildürlütünden : 
Kadastro ada No. İmar ada No. 

50 798 
75 796 
84 2576 

118 822 
542 2583 2589 
~3 2583 2584. 2585, 2586, 2587, 2588. 

1601 2593 2594. 
1 fio.2 ) 1, 8. 9, 10, il ve 12 

parselleri. 2592 
1608 ) 11, 13, 1 olC 16 

parıelleri. Z59! 
1627 ) 1 parseli 2591 
1101 ( 2511 Z512, 2513. 2517, 2518, 2519, 

( 2520 2521, 2522. 2523, 2524, 2533, 
( Z534 2535, 2536. 

1103 2516 
1104 2513 2514, z515, 2517, 2523. 2535, 
1113 252!i 2527, 2528. 2529, 2531 
1122 2530 2531, Z532, Z537, 2538, 2539, 

2540 2~1. 

1163 2510 
Ayrancı, Kavaklıdere ve harici karakol mevkilerinde vaki olup yukarda kada ... 

tro \l'o imar ada numaraları gösterilen ıa ·hanın müstakbel imar vaziyetleri tesbit ve 
Vekiller Heyetince de taıdik edilmiıtir. Bu adalardaki gayri menkul ıahiplerinln 

çaplarını almak llnn lmar lfüdlir!Ui!lııo mtıracaatları ilin olunur. (8832) ı8810 
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MlLLI MÜDAFAA VEKALETi IKTISA l VEKALETi P., T. ve Telefon Umum Md. DEVLET DEMlRYOLLARJ 5 Kalem sebze alınacak 
:Tevhit semeri iskeleti alınacak 

M. Y. VekAletl Sa . .AL Ko. dan: 
iplik çıkrığı yaptırılacak 

İlttısat V ckllletlnden: 
Fincan demiri alınacak 

P. T. T. Umum Müdürlilğlinden : 

Pamuk yağı alınacak 
Devlet Demlryollan Sa. At Ko, dan 
Muhammen bedeli 7650 (yedi bin altı 

yüz elli) Ura olan 15 ton tasfiye edilmiş 
pamuk yatı 6/1/941 pazartesi g{inü nat 
15 de kapalı zarf usulü ile Ankara'da ida
re binasında ıatın alınacaktır. 

Kırıkkale .Aakcrt Fabrikalar Grup MUdUrl!lg11 Satın Alma Komla)onundan: 

l - Vektuetımlzce yaptırılııcak (amba
ldj dahli) 8.050 adet iplik çıkrığı kapalı 
zarf usullyle eksiltmeye konulmuıstur. 

2 - 8050 adet çıkrığın (ambald:J dahil) 
tahmin edilen bedeli 30.500 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 2287,5 liradır. 

1) İdare ihtiyacı için otuz bin tınct iki 
numaralı deve boynu fincan demiri kapa... 
1ı zarfla eksiltmeye çıkarılmıııtır. 

Kllo 

30000 
23000 
20000 
25000 
6500 

Sebzenln cinsi 

patates 
lahna 
Jlll"l!.lla 
Ispl\l'!alC 
soğan 

M. ~d ll 
Lira 

2550 
1495 
1300 
2000 

552,50 

• Teminat 

191.25 
112.13 

97.50 
150 
4ı.•• 

Beherine tahmin edilen fiyatı (435) 
dört yüz otuz bcı kuruş olan (2000) iki 
bin adet tevhit ııemeri iskeletı pazarlıkla 
ınilnakasaya konmuştur. İhalesi 26/12/940 
Perşembe günü saat on birdedir. Kati te
minau 1305 liradır. Evsaf ve ~artnamesi 
M. M. V. satşn alma komisyonunda görü
lür. İsteklilerin kanunun emrettiği belge
lerle ihale saatin.de komisyona gelmeleri. 

(8733) 18716 

Saman hararı alınacak 
M. M. Vckileti Sa. Al. Ko. dan : 

4 - Çıkrıklar oartnamede gösterildiği 

üzere lmald.t yerinde teslim edilecektir. 

k 

6 - İhale 6. l. 1141 sah gUnU saat 111 te 
Ankaradn İktısat VeldUctınde mUteıekkil 

omisyonda yapılacaktır. Taliplerin mcz -
kOr glln ve saate kadar teminatlarını ya -
ırmıılan ve 2490 sayılı kanunun 32 inci 

maddesi mucibince tanzim edecekleri zart
an eksiltme s:ıatlnden bir s:ıat evellne 

kadar komisyona tevdi etmeleri ld.zımdır. 

6 - Bu hususa mlltcalllk ıartnameler 
ktuıat Vekll.letl snnayl umum mUdUr!Uğf.l 

küçük sanatlar oubestyle İstanbul ve iz -
mir mıntaka lktısat mUdUr!Uklerlnden 

52,15 kuruş bedel mukablllndc temin edl -

2) Muhammen bedel (15000), muvakkat 
teminat (1125) lira olup eksiltmesi, 
7/11941 talı gUnU ıaat (16) da Ankara'da 
Evkaf Apt. P. T. T. Umum Müdürlük bi
nasındaki satın alma komisyonun.da yapı

acaktır. l 

b 
3) İstekliler, muvakkat teminat mak -

uz veya banka teminat mektubiyle ka -
uni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı 
adlarını o giin saat (15) e kadar mez -

Bu işe girmek istiyenlerin 573,75 (beıı 

yilz yetmlı üç lira yetmiı beı kuruş) lira
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettlil vesikaları ve tekliflerini aynı giin 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine ver
meleri lllzımdır. 

Er ihtiyacı için mayıs 9'1 •onuna kadar yukarıda yazılı beı kalem sebze ayn 
ayn açık ekalltme ile 2.1. 941 perııembe gUnU saat 14 te ihale edllccektlr. Sebzeler 
de1aten alınma.yıp lhtlyaca göre mayıs 94lsonuna kadar ve eartnıuneslne göre Alına
caktır. Şartname parasızdır. Taliplerin muvakkat temlnatlarlyle komlııyona mU -

Beherine tahmin edilen fiyatı : 350 Uç 
yüz elli kuruş olan 20.000 adet kıl saman 
hararı kapalı zarfla münakasaya konmuş
tur. Kıl saman hararları i~n 3.000 adetten 
aşağı olmamak ıartiyle ayrı ayn teklifler 
de kabul edilir. İhalesi 4/1~1 cumartesi 
ıünü aaat onbirdcdir. İlk teminatı 4750 li
radır. Evsaf ve ~artnamesl 350 kuruş mu
kabilinde M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alına
bilir. İsteklilerin ihale gUn ve aaatından en 
az bir saat evellne kadar teklif mektupla-

Şartnameler parasız olaark Ankara'da 
malzeme dalre5'inden, Haydarpaııa'da te • 
ıellilm ve ıevk şefliğinden ve lzmirde ma
ğaza ıefliğinden dağıtılacaktır. (8676) • 

racaatıan. (8708) 18692 

rını komisyona vermeleri. (8732) 18764 

Diyafram alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 

t 

l 

ı 

1 
1 ebtllr. (8702) 18688 

ADLiYE VEKALET! 

n 
z 
kilr komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankara'da Evkaf apar
t ımanında P. T. T. levıızım, İstanbul"da 
yeni Valide handa P.T.T. levazım ayni -
yat ıubeııi müdürlüklerinden bedelsiz o-
1 arak verrilecektir. {7521) 17509 

Telgraf muhabere bilgisi 
olan ilk mektep mezunu 

memur alınacak 

18712 

Mahruti çadır alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli 24.000 yirmi dört bin 

lira olan 300 adet mahruti çadır 3/1/941 
cuma günü ııaat 15 de kapalı zarf usulU ile 
Ankara'da idare binasında satın alınacak· 

rak komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin şartnamesinde yazılı 

vesikalarla beraber teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat eveline kadar ko -
misyona vermeleri ilin olunur. (8680) 

18684 

F otin alınacak 
Orman Koruma Genel Komutanlık Sa-

tır. tın Alma Komisyonundan: • 

. . . . . . l - Orman koruma genel komutanlık 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden Bu ışe gırmek ıstıyenlerın (1800) lıralık kıtalnrı ihtiyacı için 4000 çltt er totlnJ 

1- ldaremiz münhollerine ilk mektep muvakkot teminat ile kanunun tayin etti~i kapalı zarf usullyle ihalesi 2.1.940 perıem-

ASKERi FABRiKALAR 

2000 metre mikabı ceviz 
tomruğu alınacak 

A.8. Fab. Satın Al. Ko. dan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı : 4300 lira 
olan 2000 adet diyafram pazarlıkla satın 

alınacaktır. Pazarlıfı : 25/12/940 çarşamba 
&iinli saat 11 dedir. Kati teminatı : 645 li
ra olup nümune ve ıartnamcsi komisyonda 
görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 

V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8786) 

Kiralık büfe 
. . . vesikaları .,e tekliflerini ayni gün saat 14 I be gUnU s:ıat 15 te Ankarada Yenl§ehlrde mezunu ve telgraf muhabere bılgısıne va. 

de kadar komisyon reisliğine vermeleri la- komutanlık binasındaki ııatın 4lma ko-
Adliye Vekliletin.den : 

kıf olmak üzere alınacak maaşlr veya üc • \ 
zımdır. misyonunda yapılacaktır. etli memurlar için müsabaka imtihanı ya-r 

Vekilet memurlarına resmi mesai saat- pılacaktır. 
eri haricinde şartnamesi mucibince kahve, 2- Müsabakada muvaffak olanların ida· 
ay, limonata gibi m~rubat satmak üzere enin teklif edeceği yerlerde memuriyet 

Vekllet binasının bodrum katında bir oda 
ir sene müddetle ve arttırma usuliyle ki

raya verilecektir. Arttırma 28/ 12/940 cu -

1 
ç r 

b 
kabul etmeleri şarttır. 

3- Müsabakada muvaffok olanlara 3656 
ayılı kanun hükmüne göre (10) lira maa~ 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 2 - Muhammen bedl"ll 32000 lira ve 
Molzeme dairesinden, Haydarpaşa'da Te -
sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

{8688) 18762 

Sanatkar - işçi aranıyor 

muvakkat teminatı (2400) Jlradır. 

3 - Şartnameler bir lira 60 kuruıs mu
kabilinde satın alma komisyonundan alı -
nnblllr. 

4 - İsteklllcrln şartnamesinde ye.zıh 
veslltalarlıı bf'!raber teklif mektuplarım 

ihale saatinden bir saat cvcllne kadar ko
misyona vermeleı1 ll~n olunur. C86 1) 

Tahmin edilen bedeli (7,.000) lira olan 
2000 metre mtkdbı ceviz tomruau aakert 
fabrikalar umum mUdlirlUfU merkez satın 
alma komisyonunca 2.1.9'1 peroembe gUnU 
saat 15 te kapalı zartla ihale edilecektir. 
Şartname (3) lira (70) kuruııtur. Muvak
kat teminat "950) liradır. Tekllt mek· 
tuplarını mezkfu- gUnde aaat 1' e kadar 
komisyona Vt'.'rmelerl. (8638) 18681 

Yüz doksan bin litre benzin 
alınacak 

18769 

Kamyon yedek parçaları 
alınacak 

M. M. Vek!Uctı Sn. Al. Ko. dan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 6421~ lira 

olan 188 kalem kamyon yedk pı•rç!:\lsn 

pazarlıkla satın alınacaktır. P11-..IU'lığ1: 

26.12.940 peroembe gllnU saat 14 tedlr. Ka
ti teminatı 065 lira olup llstesl komlı.yun
da g!SrWUr. Tallplerln muayye':l vakitte 
:ıı. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunımılan. 

(8824) 18804 

Manyatolu telefon alınacak 
lI. ı.r. Vekllletı Sa. Al. Ko. dan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 8550 lira 

olan 95 adet manyotolu telefon pazarlıkln 
aatın alınacaktır. Pııuırlığı: 30.12 940 pa
zartesi gllnü saat 15 tedlr. Kat! te rnlrıatı: 
1283 lira olup gartnames1 komlsyond'i r.!S
rüliir. Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8825) 18805 

Bir otobüs alınacak 
M.M. Vekfileti Sa. Al. Ko. dan : 
Yeni veya az kullanılmıı bir adet 8 : u 

kişilik bir otobüs satın alınacaktır. Ver
mek iıtlyenlerin teklif mektuplariyle bir
likte so/12/g40 gününe kadar M.M.V. Sa. 
Al. Ko. na mUracatları. (886:ı) 18836 

Tevhit semeri alıancak 
M. M. Veklileti Sa. Al. Ko. dan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı (35,ıı7) 

otua be:ı lira yirmi yedi kuruıı olan (3.000) 
Uç bin adet tevhit semeri pazarlıkla mü -
nakasaya hınmuııtur. Tevhit semerleri için 
bin adetten aşağz olmamak şartiyle teklif
ler de kabul edilir. İhalesi 30/12/940 pa -
nrtesi günü saat on beştedir. Şartnamesi 
530 kuru~ mukabilinde M. M. V. ıatın al
ma komisyonundan alınabilir. Taliplerin 
teklif edecekleri miktarlar üzerinden kanu
ni kati teminatları ile birlikte ihale gün ve 
aaatinde Ko. na gelmeleri. (88:ıo) 18854 

Masa telefonu alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 17900 li

ra olan 550 adet manyatolu masa telefonu 
paazrlıkla satm alınacaktır. Pazarlığı: 30/ 
ı:ı/940 pazartesi günü saat 14 dedir. Kati 
teminatı ::ı685 lira olup nilmune ve ııart -
namesi komisyonda görülür. Taliplerin mu
ayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. Ko. da bu-
Junmalan. (88::ıı) 18855 

Rolman alınacak 
M. M. Vekil eti Sa. Al. Ko. dan 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 17.000 li

ra olan listesine göre Rulman pazarlıkla 
•atın alınacaktır. Pazarlığı: ::ı8/ı :ı/g40 cu
martesi günü saat n dedir. Kati teminatı: 
2250 lira olup liıtesi komisyonda görülür 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa 
Al. Ko. da bulunmaları. {88::ı::ı) 18856 

Tımar fırçası alınacak 
M. M. V eklileti Sa. Al. Ko. dan : 

Beherine tahmin edilen fiyatı (95) dok
un bes kuruıı olan 5.000 adet tımar fırça
aı pa::arlıkla münakasaya konmuştur. İha
lesi :ıS/ı::ı/940 cumartesi günü saat oobir
dedir. Kati teminatı 712,5 liradır. ~a-:-tna

mesi M.M.V. satın :ılma komiııvonıında ı:ö
rUlür. İsteklilerin kanunun emrettiği bel -
gelerle ihale saatinde komisyona gelme -
leri. (8863) 18El,!.!S 

M. M. V. Hava Müste,arlrğı 

Fanila ve don alınacak 
M. M. Vekfileti Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 1000 adet filedoks fanila ile 1000 

adet filedoks don pazarlıkla satın alına -
caktır. Muhammen bedeli 2300 lira olup 
kati teminat mikdarı 345 liradır. Pazarh
~ı 25/12/940 çar,amba günü saat 10 da ha 
va satın alma komisyonunda yapılacaktır 
Evsaf ve muhtırası her gün öcleden sonra 
komisyondan alınabilir. İsteklilerin mu 
ayyen gün ve saatte kati teminat ve kanu 
ni belgeleriyle birlikte komisyonda bulun 

-

-
-
-

malan. (8833) ı88u 

Hasta sedyesi alınacak 
M. M. V. Hva Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Muayyen günde talibi zuhur etmi 
yen 20 adet mndent hasta sedyesi pazar 
Iıkla. satın nlınnc:ıktır. Muhammen bedel 
1280 lira olup katı tem!nat mlkdarı 192 
Jlradır. Pazarlığı 24.12.940 salı günU saa 
10,30 da hnvn satın alma komlsyonund 
yapılacaktır. ld:ırt ıı:ırtne.me ve nUmunçs 
kom•syonda g!SrOleblllr. İatekllleıin muny 
)'CD glln ve s!lntte katı teminat ve kanun! 
t.elgelerlyle birlikte komisyonda bulun 

-
-
1 

t 
a 
i 

-
-

ı:ıaları. (8!Sv4) 1~9 

martesi günü saat 10 dadır. 

d 
Bir senelik tahmin bedeli icarı 96 lira

ır. Muvakkat teminat 720 kuruııtur. İs -
t eklilerin muvakkat teminatının vezne 

s 
Devlet Demiryolları ve Limanları lşletveya 40-50 lira ücret verilecektir. 

me Umum Müdürlüğünden : 4- İdare dahilinden müsabakaya iştirak 
edecek hat başbakıcr, baş müvezzi ve ba. 

mak-buziyle birlikte ihale günü ve saatinde kıcı ve müvezzilerin 30 yaşından eve) ida. 

Eskişehir ve Sıvos cer atölyelerinde ça
lıştırılmak üzere muhtelif derecelerde tes
viyeci, tornacı. frezeci, kaynakçı, kazancı, 
boyacı, dokmeci, demirci, susıacı ile birin
ci sınıf marangoza ihtiyaç vardır. Matlup 
evsafta olanlar imtihanda gösterecekleri 
liyakııt derecelerine göre tavzif edilecek
lerdir. Tnliplerin bulundııkları mıntakalar
daki işletme müdürlüklerine. Eskişehir ve 
Sıvas'ta atelyeler müdürlüklerine ve An
kara'da da cer dairesine müracaatları ilin 

1 evazım ve daire mlidiirlüfü odasında te
ekkül eden komisyona müracaat etmeleri. ş 

(8704) 18671 

MALlYE VEKALETi 

r eye intisap etmiş olmaları şarttır. 

l 
5- İdare haricinden nıiisabakaya girmek 

ıtiyenlerle halen idare dahilinde bulunan 

" 
3 

muvakkat memur, muvakkat b3kırı ve mü. 
veı:zi!erin 788 sayılı memurin kanunun dör. 
düncü maddesindeki şartlan haiz olmaları 
·e devlet imtihanına ilk defa elınacakfarın 
O yaşını geı;ememis bulunmaları 15.zımdır. Satılık arazi 
6- Halen idarede müstahdem olanlardan 

Maliye Vekaleti Milli Emlak Mü- müsabakaya girmek lstiyenler 30. 12. 940 
dürlüğünden: pazartesi akşamına kadar yalnız bir dilek-

!stanbul'da Kartal kazası dahilin
de, Maltepede Draf.os tepesi namiyle 
maruf olup umumi mesahası daire -
deki krokisine göre 903 dekardan 
i 
1 
t 

baret arazide, 1771 numaralı kanun
a tasarrufu Maliye Vekaletine mün
akil 35/54 hisse aşağıdaki şartlarla sa
tılığa çıkarılmıştır. 

1 - Arazinin umumi mesahası 902 
dekar 826 metredir. Satılığa arzolu

çe ile ve idare haricinden ginnek istiyen
1 

i 

er de yine meı..kilr tarih akşamına kadar 
dilekçe ve evrakı müsbitclerile birlikte 
mtihnnların !cc~ olunacağı P. T. T. mer
kez müdürlüklerine mUracaat edecekler . 
dir. 

7- Müsab:ıko vilfiyet P. T. T, merkez 
müdürlüklerinde muhabercden 2. 1. 941 
peroembe gUnU saat 9 da ve umumt bilgi
erden 3. 1. 941 cuma günU saat 9 da yapı-ı 

olunur. (8612) 18779 

Takım çeliği alınacak 

Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 

Muhıunmen bedeli 3925 lira olan 450 
Kg. muhtelit takım çeliği 7. l. 19 U salı 
gUnU ıı:ıııt 15 te açık eksiltme usullyle 
Ankarada idare binasında sa.tın alınacak -
tır. 

Bu işe girmek lstlyenlcrln 294,38 liralık 
muvakkat teminat ile konunun tayin ettiği 
vesikaları hAmllen aynı g{ln eksiltme saa
tine kadar komisyonda lsbatı vücut etme
leri 111.zımdır. 

18685 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na ııönderilen hariç a~keri 

KITAAT iLANLARI 

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

1 - Asltt'.'rl ihtiyaç için 1000000 kilo o
dun kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Odunun beher kilosu 1,5 kuruştan 
15000 lira blçllmlı.ıtır. 

3 - İhıılesl 25.12.040 çarşamba gllnU 
aaııt 11 de Çanakkale Sa Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

4 - Jsteklllerln ihaleden bir saat eve! 
teminat akçeleri olan 1125 lirayı ve ihale 
kanununun 2 - 3 mııddt'lerlndekl vesalkle 
Ko. na müracaatları. C85:'i0) 18540 

Sığır eti alınacak 

Aıı. Fa. Satın Al. Ko. dan: 

Tahmin edilen bedeli (52915) lira otan 
yüz doksan bin litre benzin Askeri Fab • 
rikalar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 2/1 / 941 perşembe cünll 
saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (65) kuru.otur. Muvak -
kat teminat (3895) lira (75) kuruştur. Tek.. 
lif mektuplarını mezkilr günde Hat 15 • 
kadar komisyona vermeleri. (8639) 18682 

Küçük Y ozgat'ta yaptrrılacak 
inşaat 

Askeri Fabrikalar Satın Alma Ko.: 

Tahmin edilen bedeli (7470) Ura olan 
KUçük Yozgat'ta yaptınlacak l~aat .A-. 
kerl fabrikalar umum mUdUrl!lg11 merkea 
satın alma komisyonunca 6. l. 9U pazarte
si gUnU saat l 4 de açık ekalltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasızdır. Muvak
kat teminat (!'161) liradır. Taliplerin mez
kQr ıründe komisyona mUracaatıan. 

(8i00) 18772 

62,000 kilo sığır eti alınacak 

Kırıkkale Askert Fabıikalar Gr. MU
dUrlUğU Satın Alma Komlıyonundan: nan hisse 35/54 dilr. 

2 - Arttırmaya esas olan bedel, a
razinin umumunun vergi kıymeti o
an (5000) liranın 35/54 dünü tc~kil 

1 acaktır. (8274) 18253 cı t A k ad ı d ı ı Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den ...,ar name n ar a mn zerne a res n- Tahmin edilen bedeli (16500) lira olan 
de. Haydarpana'da tesellüm ve sevk ıefll- 1 - Tahmin edilen fiyatı 30 kuru~ olan 62000 kilo sığır etl Kırıkkale grup mU-

1 
eden (3241) liradır. 

3 - Teminat akçesi (244) liradır. 
4 - Satış bedeli, ihaleyi müteakip 

(15) gün içinde, nakden ve yahut 
1771 numaralı kanun mucibince tan
zim olunan 1 veya 2 inci tertip müba
dil tasfiye vesikalariyle ödenecektir 
Şu kadar ki tasfiye vesikalarının 

Sıhhat Vekaletine bağlı' mübadil iş
eri tasfiye heyetince sıhhati tasdik 1 
edilmiş olmak Hizımdır. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenle
rin Maliye Vekaleti Milli Emlak 
Müdürlüğüne, İstanbul defterdarlı
ğına ve Kartal MalmUdilrlüğüne mü
racaatları lazımdır. 

6 - İhale, Ankara'da Maliye Veka
leti Milli Emlak Müdürlüğünde 10-
1-1941 cuma günü saat (15) te veka
let satış komisyonunca yapılacaktır 

Taliplerin, hüviyetlerini tesbit . 
evrakı ve teminat akçesini malsan -
<lığına yatırdıklarına dair makbuz 
ilmühaberi ile birlikte ihale saatin
de komisyonda hazır bulunmaları la-
zımdır. (8394) 18486 

NAFIA VEKALETi 

Mahruti çadır alınacak 

Nafıa Vekaletinden : . 
-

-
-
t 

-

30/12/040 paza.rtest gtlnU saat 16 da An 
kara'da Nafıa V ekaletl binası içinde mal
zeme müdürlüğü odasında toplanan mal 
zeme eksiltme komisyonunda bezi Vekale
te diğer malzemesi dikiciye ait olmak üze 
re 2450 lira muhammen bedelli 70 ade 
mahruti çadır imal işinin açık eksiltme u 
sulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ııartnamesi ve teferruat? be
delsiz olarak malzeme mlidürlü~ünden a -
hnabilir. 

-
ı 

r 

Muvakkat teminat 183 lira 75 kuru,tur 

İsteklilerin muvakkat teminat ve prt 
namesinde yazılı vesaik ile birlikte ayn 
gün saat 16 da mezkGr komisyonda bazı 
bulunmaları lazımdır. (8611) 18638 

M. M. V. DENiZ LEY AZIM 

Yün alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyo

nundan: 

a 

a 

1 - Tahmin edilen bedeli (25.600) Ur 
olan (20.000) kilo yüuUn 25 birlncikA.nun 
940 çarşamba gllnU .ııaat 11 de pazarlık! 
eksiltmesi yapılacaktır. 

-2 - İlk teminatı (1920) Ura olup şart 
namesi (128) kurua bedel mukablllnd e 
her glln alınabilir. 

a S - İsteklilerin 2490 sayılı kanund 
yazılı veslkalarlyle birlikte v - belli glln 
ve aa.atto Kaaımp113ada bulunan komlsyo
Jl& mUracaatıarı." .(11966/8835). 18829 

Satılık çam ve köknar tomruğu 

Devlet Orman 1ııletmesi Revir AınJrli
ğlnden: 

1 - Bolu Hanyert deposunda ıstı:tte 
mevcut ' adet muadili 1,272 M3. çam tom
ruğu ve 3291 adet muadlll 1536/992 M3 
köknar tomrukları açık arttırma ile satı -
lacaktır. 

2 - Tomrukların aynca b141 kesme pay
ları mevcut ve kabuklan soyulmuş olup 
hacim kabuksuz orta kutur Uzerfnden he -
aapla.nmıştır. 

3 - Tomruklara alt satıcı ı.ıartnamesi 
Bolu orman dairesinden ve Bolu devlet iııı
letmesi revir 6.mlrliğindcn istenebilir. 

4 - Ça.m tomruklnrının beher MS. nın 
muha.mmen bedeli 12 lira 84 kuruştur. 
Kllknar tomruklnnnın beher MS. nın mu
hammen bedeli 11 lira M kuruııtur. 

IS - İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat te
minatla 30.12.IJ40 pa:r.artesl gllnU saat HS 
te Bolu'dakl devlet f11lctmesl revir Amirli
ği binasına müracaatları. (8837) 1881:1 

ASKERLiK iŞLERi 

337 doğumlulara 

Ankara Yabancı As. Ş. Rs. den 

1 - 2. kAnun 941 tarihinde askerlik ka
nununun 2. inci maddesine göre askerlik 
çağını girecek bulwıan 337 D. lularm ilk 
yoklamaları bu tarihten itibaren yapılaca
ğından bu dotumlu her mükellefin yok -
lamasmı yaptırabilırlesi için nüfus hilviyet 
cüzdanına füzwn vardır. 

Hilviyet cüzdanı bulunmıyanlarm yok
laınalan yapılmıyacağından nüfus cür.danı 

olmıyanlarm şimdiden tedarik etmeleri. 
2 - Yoklama günleri ayrıca ilin edile-

cektir. (8159) 18132 

ŞUBEYE DAVET 

Ankara Yeril Askerlik Şubesinden: 

Ecnebi memleketlerden TUrklye'ye hic
ret eden ve Türklye'ye geldikleri tarih
lerde yirmi iki yn,şını geçtiklerinden dola
yı doğumlulan yanına ihtiyata alınını.o bu
lunan erattan eski memleketlerinde as
kerlik yapmıı.ı olanlar va.raa künyelerine 
ye gelmeleri. (8846) 18820 

Şubeye davet 
Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden: 

Lise ve daha yüksek mektep mezunu 
olarak askerliğine karar verilmiş olan or
ta ehliyetnameliler 1/2. kfinun/941 tarihin
de hazırlık kıtasında bulunmak üzere sevk
edileceklcrinden orta chliyetnıımeyi haiz 
lise ve yüksek mektep mezunu olarak An
kara'da bulunan yabancılan 30/12/940 ta -
rihine kadar şubeye müracaatlan lazım -
dır. Gelmlyenler hakkında as1ı:erlik kanu
nunun 89 maddesine göre takibat yapıla -
calı ilAn olunur. (8887), 18847 

ğlnde görülebilir. ( 686) 18797 400000 kilo ı;ığır eti pazarlıkla satın alı • dUrlUğU binasında mUte§ekkU 118.tm alma 
nacaktır. 

Yelken bezi alınacak 

Devlet Demiryalları Sa. Al. Ko. dan 

Muhammen bedeli 60.000 (altmıı bin) 
lira olan 20000 metre yelken bezi 6/1/941 
pazartesi gUnU saat 15.30 da kapalı zarf 
usulil ile Ankaro'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe &'innek istiyenlerin 4.250 (dört 
bin iki yüz elli) lirlık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği VC!ikaları ve tek
liflerini aynı ırfuı saat 14.30 a kadar ko -
mlsyan reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler (300) kuruşa Ankara ve 
Haydarpaıa veznelerinde satılmaktadır. 

(8687) 18798 

Bakır işleri 

Devlet Dcmlryolları Sa. Al. Ko. dan: 

İdarece temin edilip müteahhide veri
lecek 600 ton bllster bakırın l§lenerek 
mamul halde idareye teslimi ıut 21.1.941 
salı gllnU saat 15 te pazarlıkla ihale edile
cektir. Tahmin edilen bedel (158900) lira
dır. Pazarlık Ankarada idare binası içinde 
mn.lzeme dairesinde toplanan komisyonca 
yapılacaktır. 

Taliplerin aynı glln ve saatte tekli! ve 
kanunt vealkalartyle birlikte komisyona 
nıUracaat etmeleri IAzımdır. 

Bu tııe alt eartnamclr Haydarp~ada 
tesellüm ve .evk aet'llğinden ve Ankarada 
malzem dairesinden parasız olarak alına -
bilir. (87,S) 18799 

ORMAN KORUMA GL. Y-0. 

Yazlık elbise alınacak 
Orman Koruma Genel Komutanlık Sa -

tın Alma Komisyonundan: 

1 - Orman koruma genel komutanlık 
kıtalan ihtiyacı için 2000 takım yazlık 
elbise kapalı zart usullyle !he.lesi 2.1.941 
Pe!'§embe gllnü snat 11 de Ankarnda Yenl
ıehlrde komutanlık binasında.ki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16000 lira ve mu-
vakkat teminatı {1200) lira kuruştur. 

3 - Şartnameler her gUn pe.nıız olarak 
satın alma komisyonunda görllleblllr. 

4 - tsteklllerln aartnıuneslnde yazılı 
veslkn.larla beraber tcltllf mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evcllne kadar ko-

2 - Muhammen bedeli 120000 lira mu
vakkat teminatı 7250 liradır. 

3 - Şartnamesi Ko. dan verilmektedir. 
İhalesi 25/12/ 940 çarşamba günü aaat 
10.30 da Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

4 - İsteklilerin mezk6r gilnde saat 10 
da Ko. na müracaatları. (8724) 18705 

Pirinç alınacak 
:Muğla Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Askert ihtiyaç için açık elcslltme -
alnde ve bir aylık pazarlık müddetlnde 
talibi çıkmıyan '7 ton pirinç mevzuatlyle 
birlikte mahallerinde tcallm ııartlyle bu 
defa yeniden kapalı zarf usullyle eksut
meye konulmuııtur. 

2 - Şart.na.meııl Muğla'da, İzmir ve An
kara levazıll) Amlrllklerl Sa. Al. Ko. da 
görebilirler. 

3 - Eksiltmesi 13.1.9U gUnU saat 16 
da yapılacaktır. 

4 - Hepsinin tahmin edilen bedeli 21150 
lira olup muvakkat teminatı 1487 liradır. 

6 - Garnizonları ihtiyaçları ayrı ayrı 
veya grup halinde ihale edlldlttne g-öre 
muvakkat teminat mlkdarı da o nisbette 
değlglr. 

6 - İsteklilerin ıartnamenin 4. madde
ıinde yazılı kanuni vesaiki haJz olmaları 
lhımdır. 

7 - 1stcklllerln teminata alt makbuz
larlyle teklll mektuplarını yazılı saatten 
bir saat evellne kadar Muğla Sa. Al. Ko. 
vermio olmaları. (8873) 18861 

Bakrr kara VB!na alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Behcrlne 500 kurug tahmin edilen 9000 
adet bakır karavana müteahhit namı he -
sabına alınacaktır. Pıızarlıkla eksiltmesi 
25.12.940 çarşamba gUnU saat 15,SO da 
Tophanede İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. İlk teminatı 33711 liradır. 
NUmunesi Ko. da gl:SrU!Ur. İsteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. (8877) 

18862 

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

1 - Beherlne 47,5 lira tahmin edilen 6 
parçadan ibaret ba§lık pıı.ldum kolan gö 
ğUslUk ip yular sapı ile beraber fiOOO adet 
mamul tevhit semeri alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 25.12.9'0 çaroam-
mlsyona vermeleri llAn olunur. (8679) ba gUnU ııaat H,30 da Tophanede İstanbul 

18683 Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İlk te
mlnıı.tı 1812~ liradır. Numunesi Ko. da gö
rUIUr. feteklllerln belli saatte Ko. na gel-

Çamaşrr alınacak 

Orman Koruma Genel Komutanlık Sa- meler!. (8878) 18868 
tın Almn Komisyonundan : 

Terlik alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 

koml8)'onwıca 6.1.9'1 aalı sünU saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Etler de!ıı.
ten alınmayıp peyderpey oartnamesine gö
re alınacaktır. Şartname parasızdır. Mu
vakkat teminat (1162) Ura (50) kuruıtur. 
Tekli! mektuplarını mezkfu- gllnde saat 
He kada.r komisyona vermelt'.'li. (8707) 

18801 

Köknann metre mikabı 48, 
çamın metre mikabı da 51 
liradan muhtelif ehadda 10 
kalem ve ceman 2380 metre 
mikabı kereste alınacak 

Asker! Fabrikalar Sa. At Ko. dan : 

Tahmin edilen bedeli (121380) lira olan. 
muhtelif ebatta 10 lı:alem ve ceman 2380 
metre mikabı kereste askeri fabrikalar u
mum mildürlüğil merkez satın alma komis
Yonunca 6/1/941 pazartesi cünü ıaat 16 
da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna. 
me {6) lira (7) kuruştur. Muvakkat te -
minat {7319) liradır. Bu keresteleri tama
men çıralı çam vermek mümkün olmadığı 
takdirde kısmen çıralı ve kısmen köknar 
veya tamamen köknar dı olabilir. Teklif 
mektuplarını mezkGr ıünde saat 15 e kadar 
komiıyona vermeleri. (88o8) 18802 

Müteahhit nam ve hesabına 5000 
adet çalı ve 2000 adet hasır 

süpürge alınacak 

As. Fab. Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1150) Ura olan 
5000 adet çalı ve 2000 adet ha.sır sUpUrge 
askeri fabrikalar umum müdUr!UğU mer
kez satın alma komisyonunun 6.1.1941 ta
rlhJnde pazartesi gUnü .saat 14,SO da açık 
eksiltme ile flıale edilecektir. Şartnamesi 
parasızdır. Muvakkat teminat olan (86) 
lira {:ıs) kuru5tur. (8852) ı8822 

200-300 ton yerli Linten 
pamuğu alınacak 

A.8keı1 Fab. Satın Al. Ko. dan: 

Tahmin edilen bedeli (82500) lira olan 
200 - 300 ton yeril Untenı pamuğu ukeı1 
fabrikalar umum müdllrl!lğU merkez satın 
Alma komisyonunca 8.1.9(1 çaraamba gUnll 
saat 1~ te kapalı zartla ihale edilecektir. 
Şartname (4) Ura (13) kurut mukabllln
de komisyondan ·verilir. Muvak1ı:at temi
nat (53715) liradır. Teklif melı:tuplarını 

mezkfu- gUnde aaat H e kadar komisyona 
vermeleri. (8791) 188:>S 

500 Kğ. Fırçalrk tel alınacak 
Askeri Fabrikalar Satın Alma Ko.: 

1 - Orman koruma geru:l komutanlık 
kıtaları ihtiyacı için 5000 takım çamaşır 
kapalı zarf usuliyle ihalesi 3/1/941 cuma 
günü saat 11 de Ankara'da Ycnişehir'de 
komutanlık binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli (2500) llra olan 
soo kilo fırçalık tel Aıkert fabrikalar u

ı - 10800 ı;ıft terlik alınacaktır. Pa - mum müdürlüfij merkez satın alma komiı
zarlıkla eksiltmesi 26/I2/940 perşembe cfi-

2 - Mu:lıammen bedeli 6500 lira ve mıı
vakkat teminatı 487 lira 50 kuruştur. 

• - Şartnameler hctr ciln paraaız ola -

nü saat 14,30 da Tophanede İstanbul Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin be
del[ 32400 lira ilk teminatı 2430 liradır. 
Nümunesi Ko. da ıörülilr. İsteklilerin bel
li aaattct Ko. na celmelorl. {8880), 18864 

yanunca 30. ı::ı. g40 pazartesi günü saat 
14,30 da aı;ık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasızdır. Muvakkat temi
nat (187) lira (50) kuruıtur. 

(88,sS). 
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Bakır mutbak edevatı ahnacak 
İ•t&Dbul Ja.odarma Satın Alma Xomlayonundau.: 

Kl1<darı Bir adedinin llkletı 
&det malzemntn nevi ulfU'l t.za.m.1 

48 
80 

büyük kazan (kapagiyle beraber) 
kUçUk kazan (kapafiylı beraber) 

1020 karavana 
12 büyük tava 
12 k•vslr 

1 tepe! 

418 kapaklı b&kr19 
12 eaph 
12 saplı allıgeç 

12 kepçe 

bakır yemek tabatı 

kilo kilo 
66.500 60.500 
14 16 

Kıatm yekQnu 
2.500 2.800 
l.2GO 8.:ıoo 

ı.ııoo 7 
1.860 1.400 
Xıeım Y•kftnu 
o 4.200 
2,900 s 
2 2,100 
2 2.100 
Kısım yekO.nu 
NUmunest stkletınde 

Az&mt ıılkleUre gör• 
muhammen bedal 

Lira Ku. 
1)808 00 

900 00 
6708 00 
6712 00 

77 70 
168 00 

17 M 
6976 34 
1884 81 

66 52 
47 83 
47 13 

8515 40 
4320 00 

temtnab 

l.Jra ıcu. 

'ııcı eo 
17 60 
608 10 

428 '° 
6 8J 

12 eo 
1 il 

"8 16 
JM ST 

' 92 
a eo 
8 60 

265 93 
824 00 

4800 bakır !;Orba tuı NUmunesl slkletlnde 1440 00 108 00 
Kısım yekO.nu 6760 00 432 00 
Hepsini nyekQnu 21988 74 1649 18 

ı - Yukarda mikdarları ve cin!Ieri ve tahmin bedelleri ile ilk teminatları yazılı on iki kalem bakır mutbah edevatı 

Taksim Ayaıpaşa'da Jandarma Mtntaka Komutanhlt binasındaki komisyonumuzda 7/ikinciki.nun/941 sah ~Ü saat on beşte 
kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

~ - Hepsinin bir iıtekliye ihaleıi caiz olduğu gibi şart klğıdındaki izahat veçhile muhtelif kalemlerinin ayrı ayn dört 
lıtekl iye ihalesi de caiz olan bu malzemenin !)art kS.lıdı ve nümuneleri komisyonumuzda her gün görülebilir. Ve şart klğıdı 
parıaız alınabilir. 

l - 1ıtekli1erin talip olabilecekleri kısımlara ait ve İstanbul levazım amirliği muhasebecitiğine yatıracakları ilk temi -
nat makbu.s veya bankı kefalet mektubu ve şart klğıdında yazılı sair belgeleri de havi teklif zarflarını eksiltme sa!.tinden 
bir uat evetine kadar lr:omisyonumuı:da bulundurmaları. (11967/8836) 18852 

Un ve ekmek f iyotla r1 
ENSTiTÜLER 

Elbise ve ayakkabı alınacak 

Belediye Reisliğinden Gazı Terbiye EnstltURU ~'lüdUrltiğUnden: 

OKULLAR 

Ayakkabı aJmacNı 

Siyasal Bilgil~r Olmhı Mübayut Ko -
misyonundan : 

1 Okul talebi lçin 340 - 870 çllt iskarpin 
aç.ık eksiltmeye lı:onulmuıtur. Eltıiltme 

2.5/XII/940 çarıamba Pııll oaat U de AJ>. 
kara Mektepler Muh.aıobecllitl blnaamda 

yapılacaktır. Tahmin edilen bedel beher 

çift için 7 Un. GO lnıruıtur. İlk t-ln•t 211 
liradır. Şartnam• ve lakarpfn. ntlmmıeel her 
ıün mektepte rörillebillr. IB4e6 

BANKALAR 

Arşiv dosya dolapları ve 

podyum yaptırılacak 
SUmerbank Umumt MüdtirlUğünden: 

1 - Baokamııı; merkez btna31 (umumi 
l.l'flv dairesi) için yaptırılacak iki tip 
dosya dola.plan vahidi tiyat eıaslyle v e 
kapalı zart usullyle eksiltmeye konulmuı
tur. 

İşbu depolarla podyumun keşif bedeli 
6.000.- liradan ibarettir. 

2 - Eksiltme evrakı (2) Ura mukabi -
llnde Ankarada Sümerbank muameltı.t şu
besinden. 1stanbu1da Sümerbank mUdllrlU
günden alınabilir. 

S - 1'~kslltn1e 26.12.940 tarihine milsa. 
d!f perş embe gUnU saat (16) da Ankarada 
SllmPrbnnl< umum1 mUdUrlUğUnde yapıla-

caktır. 

4 ~ ~1uvakkat teminat mikda.rı 450.-

1 - Kız talt>bemiz lç!n aşağıda mikdarı 1irfldır 

icra Vekilleri Heyetinin 2/ 14711 numaralı kararnamesi 
mucibince teabit edilen buğday fiyatlarına göre 23-12.1940 
pazarte.i günü saba.hmdan itibaren birinci nevi ekmek fi _ 
yab (14) kuruş ve fırancala fiyatı (17.75) kuruş olarak ta
,m edilmiftir. Toptan ve perakende un satış fiyatları da 
a,atıda ayrıca gösterilmiştir. 

Sayın halka iltn olunur. (8890) 18865 

UN SATIŞ FIY A IlARI 

Detinnenlerde 
Çuval 
Kurut 

Uncu ve bakkallarda 
Çuval Kilo 
Kuruş Kuruş 

Birinci nevi un 1135 
Ekstra francalalık un 1235 
F.kstn. ekstra un 1285 
ikinci neTİ D. Hannan un 945 

1160 
1260 
1310 
970 

18.25 
19.50 
20 
14.50 

~-------------------------' 
Tamirat yaptırılacak 

Borçka P.T.T. MUdUrlflfilndeıı J 

ı - Borçka P.T.T. binaımda yapt.ırıla· 
.._lr: tamirat iti ıs etin müddetle açık ek ... 
•ıtmeye Jr.:onulmuıtur. 

• - Tahmin bedeli 2409 lira 91 kurut-

tur. 

3 - Mu.,.a.k:kıt teminatı ıSo lira 74 ku -
ruıtur. 

4 - Şartname veya ke!Jif evrakını gör
mek ve pey ıürmek iıtiyenlerin 7/t/g41 
sah aünU au.t ı:5 ıe kadar her 1ri.in Borçka 
merkez ıeflitine müracaatları. 18866 

MAHHONi IMGillZ 
' 

1 
yazılı tayyör ve ayakkabı açık eksiltme 5 - ı~tekliler tekllt evrakı meyanına, 
tıe yaptırılacaktır ~ımdlye kndar yapmış oldukları bu kabil 

2 _ NUmune ve şartnamC!ler her glln o- l:•l<>re ve bunların bedr.llerlne alt vesika 
kulda görlilf'blllr lrır koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını t.avl zarflar 
3 -- t~tekl·J .. ria ilk temlnatlarlyle bir· 

kapalı ol!tralı: thale giinU saat (151 e kndnr 
ilkte :h l l c g·\nil AnkAre mektt>pler muha-

mflkbuz mukablllnde SUmerbank muhabe
st- h"(: ı liğlndf> toplanncaı komisyona mU-

r!lt mUdUrlüğllne te~linı f'dilmt' oln11ckhr, 
rRCU .\11;,; rı 

7 - Posta Ue gönderilr>Cf'k teklifler nl-
Clnsl Tayyör, mlkdarı 145, beherinin hayet ihale saatlndPn bir ~aat eveıtne ka

tıyatı 1000 .dikit malzeme ücreti), ilk te"' . dar gelmiş ve zarfın kanunt şekilde kapa
mln!tt 108.75, ihale günU ve saati 30.12.940 lılmış olnıA.<:ıı lfı.zımdır . 
pazartesi saat 15 te. Poı-:ıtada Vflkl olabll<'Cek gecikmeler 

Clnst ayakkabı, mikdarı 14!), beherinin na~arı ltlllara Rhnmıyacaktır. 
ttyatı 800, tik teminatı 87.- ihale gUnU ve 8 _ BAnka ihaleyi icrada serbesttir. 
saati 30.12.940 pazartesi saat 15.30 (88oJ) 18800 

18613 
• 

_._ ... :__ .... ' ._ 
Hediyelik olarak 

Antimanyeti.Jc bir 

TİSSOT 
Saati takdim ediniz. 
Milmatizma.sı yegane 

kati yen taşmaz 

GENEL ACENT ALICI 
İstanbul Kutlu Han No: 1/4 
Büyük mağa.zalarda satılır. 

Ta§ra için acenta aranıyor. 8062 

Bayanların nazarı dikkat:ne 

TÜRK HAVA KURUMU 

510000 ciJ.t tutıkallı makbuz 
bastrrılacak 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez Ba1· 

kanhtmdan : 

ı - Genel merkez ihtiyacı için nümune 

ve şartnamesine ıöre ve kapalı zarf uıu

liyle 51.000 cilt tutkallı makbuz bastırıla

caktır. 

_s _ _Mub.&n:ım•t' b.A<eH 1"18.t.o. Tnuvaklcat 

teminatı ı33g liradır. 

3 - İhalesi 6. ı. g4ı tarihine rasthyan 

pazartesi &iinU. ıaat 15 te Ankara'da Türk 
haTa kurumu merkes binaıında müteşekkil 

ıatın alma komisyonunda ya.pılıcaktır. 

4 - lıteklilerin, kanunun • "'' 3 madde
lerinde yasılı Teıika Te temlnıtlannr havi 

kapıh ve mUhftrH1 zarflarını ihale saatin

den bir aaat eveline kadar komisyon bao-

kanhfına vermeleri. 

,:!11111111111111111111111111111111111111!::, - -
- Ucuz eıva satııı -
: Hurda demir, elektrik, vantila- : 
= tllr aksamı, projektör, tavan ' - : 

viz .. ı, transformatör, kontrol oa- : 
: ati, vebolit, yemek tabağı, peçe- ;: 
- te, orta masaıı, ve kontr bUfe ve : 
_ sair <01ya ucuz fiyatla mUıayede : 
: suretiyle (Yenişehir. Çankaya : 
: caddeılndc ltalyan sefarethane- : 

sinin eski oturduğu Erzurumlu : 
B. Nafiz evinde) satılacaktır. : 

Görmek istlyenlcrin 25/ 12/940 : 
: tarihine kadar sabah saat 9 dan : 
: akşam 17 ye kadar müracaatları : 

28/la/1490 

VAKİT, NAKİTTİR! .. 
S Porsiyonluk bir lııomprime ile ( ıu ve atcıtcn gayri hariçten biç· 

bir -ddc ilhe etmeyi diltünmeklizln ) ıs lcuruı .nukıbillndc 15 
dalı:lka gibi lcıaa bir umanda ıre111in YC ittihah bir 10lra huırlıya. 
billrolniı. Maruf •e me9hur lokantalarımııdt dahi bu derece nefla 

bir çorbayı her saman bulamanııus. 

Büyük yardım ve faydası li.şik~ı olan çorbalık sebze komprl~ • 
lerimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettıiine phit 

olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
ME~CIMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hububat sebze ve çorba

lık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmlH etmeyims. 

Yedek erzak : Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkısık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolr.ular ve sporcular için de her zaman 
ve hcı yerde sıcak bir yemek temini kabildir Bakkallarını.ıdan ŞO 

gramlık bir komprıme 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruıtan 

alabilirsiniz. 

Beşiktaş: ÇAPAMARKA f6291) Tarihi teıisl : 191~ 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. - -
= 
= 
= --
= = 
= = 
= 
= = -=. -
= 
= --
= ---= 

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

3489 sayılı pazarlıksız satış mecburiyetine dair kanun 
hükümlerine aykır hareketlerinin tekerrüründen dolay i • 
sim ve adresleri 8.§llğıda yazılı 5 muhtelif esnafm dükkanla
rı 24 er saat müddetle kapatılmıştır. 

1) Atpazarında Bakırcılar yokuşunda 141 numaralı dük
kanda hazır elbise ve manifaturacı Hamdi Çatal'a ait 
dükkan. 

2) Koyunpazarında Pideciler sokağında 17 numaralı 
Mustafa Remzi Tuncel'e ait halıcı ve kilimci dükkmı. 

3) Y enitehirde Dikmen caddesinde Özbayrak apartmanı 
altında 10 numaralı Burhanettin Altay'a ait sebzeci 
dükkanı. 

4) lsmetpa,a· Uzunyolda 96 numara!! dükkanda Yahya 
llrkkan'm bakkal dükkanı. 

5) Mukaddem mahallesinde istasyon caddesinde 19 nu. 
maralı Salih Doğan'a ait sebzeci dükkanı. 

(8889) 18865 

--------------------------------------
= -----------------------.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

:: VAGONLİ GAR GAZİNOSU ~ 

---
Meşhur artist Lilo Aleksander ve partöneri 
Lantoı Orkestrasına her akşam neşeli şarkılar 
ve dans numaralariyle iştirak edecektir. 

---------5103 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ----···-..................................... __ _ 

Sırf reklam üzere saat alınmaz 

Tecrübeli bir saat olmalıdır 

Biri pötıgrl rllğerl pat dastragaıı 
olan yent vaziyette iki kUrk manto 
satılıktır. İsteklilerin her gün saat 
14,SO daıı 17 ye kadar Atatürk bulva
n Tuna apartımanı No. (9) dalrey 
müracaatı an. 

: ve talip olanların 25/ 12/ 1940 çar- : 1 
: şamba günU saat 10 da icra edi- : 
: lecek müzayedede bulunmaları : 

Saatları 80 senelik bir tecrübe 
mahsulüdür. 

Kafi bir teminat değil midir 1 
Ankara' da satı, yeri: RIZA GÖZLÜKÇÜ 1941 

ıG!ODELl!!ı:ı.1 -
EL~iSTiR 

$AHiBiNiM SE_Si 
302 ISTiM.LAL CAOOE'Si S5YOGLU 

: beyan olunur. 5092 : 

-:;11111111111111111111111111111111111111;: ..................... ···------*· Bankalar caddesi No: 8 8061 

Zayi - Ankara Gazi liıcti 9. cu 11nıfm- ,:!111111111111111111111111111111111111111. 

- = Bir asistan alınacak cak yazılı ve sözlü imtihanlarda muvaffak 
olması şarttır. c1an a1a.~ım tndikna.meyl kaybettim. Yo - = Safılık-kiralı'k du"kka"n 

niılni alıcağımdan eskiainin hillrnıil yok - = Ankara Dil, Tarih, Coırafya Fakülte
sinden : 

İmtihana 2'511211940 çarşamba günü sa
at 9 da başlanacağından taliplerin evrakı 

müsbitelerile fakülte dekanhğına 23.12.9•0 
ak$amına kadar müracaat etmeleri lizım-

tur. - 1285 Cahit Yeşilada 5og5 

ULUS - 21. inol yıl. - No. 696' 

İmtiyaz aahibi 
Iskender Artun 

Umumi N eşrlyatı İdare eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürü Na,it Uluğ 

ULUS Basımevi ANKARA 

: Anafartalar belediye civarında = 
- İ -: stanbul eczanesi karşısında No. 95 e : 
: müracaat. 5088 : 
=111111111111111111111111111111111111111= 

Fakültemizin arkeoloji şubesi için im
tihanla bir aıiıtan alınacaktır. Namzedin 
klisik arkeoloji liaansiyesi olması, yapıla- dır. (8615) 1815<12 , 

YENİ Sinemada 
BugUn bu gece 

Balalayka'dan sonra mevsimin 
ikinci muvaffaklyeti, büyük 

ral'bet karan.an 

Seven kadın 
Qymyaıılar: 

HEDYLAMAR - ROBERT 
TAYLOR 

)eanslar: 14,30 - 16,30 ... 18,30 
gece 21 de 

HALK Sinemasında S US Sinemasında SOMER Sir.emasında 
BuciJn bu ıece 

Kumarhane şeytanı 
Oymyaıılar: 

Bugll.n bu gece 

Senenin en büyük tUrk filmi 

AKASYA PALAS 
LEO CA.RRİLLO-TİM HOLT Oynıyaıılar: 

Seınılar: ı4,30 _ 16,30 • 18,30 HAZIM - VASFİ RİZA -
cece ıaı de CAHİDE 

12.15 de ucuz matine 
BİR GECELİK SEVGİLİ 

Seanslar: 14 - 16 - 18 ... 
&"eCe 20.30 da 

Bu&"Ün bu ıece 

1 - Kanlı pusu 
9aş Rolde : 

KERMIT MAYNARD 

2 - Fadai kaptan 
laı Rolde : 

TOM KEENE 
eanslar: 12.ıs - 14.30 - 16.30 

18.30 gece 21 de 

STANDARD RADYOLARININ 941 MODELİ GELDİ Tevfik Balıkçıoğlu ve mahdumları 

Pe>Ha cad. No. 31 Tel. 1504 Ankara 

• 


