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Yeni Erzincan kurulurken .. • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Erzincan daha simdiden 
mamur bir sehir olmustur 

--- ... . . . . ... . ' 

Erzincanlılar yıkılanın yerine en kısa zamanda daha Er::ıincan'da Kızılay mahalleıi 

iyisini kuran cümhuriyet hükümetine minnettardır ~ 
. . . . . ı Meclisin dünkü toplantısinda 

Erzıncan (Husuıı muhabırımızden) -
Bundan bir sene evel tabiatın korkunç 
bir sarsıntısına uğrıyarak bir anda çöküp 
giden eski Erzincan'• mukabil bugün cum
huriyetin feyiz 1açan elleriyle yepyeni bir 
Erzincan kurulmaktadır. 

Felaket gününden bugüne kadar geren 
bir ıenenin büyük bir kısmı feli.kete uf -
rıyan halkın yaralarını sarmakla ve bir 
parça da refah verebilmekle geçti. Ancak 
son aylardadır ki inşaat rekorunu kıran 
bir hız ve bir gayretle müstakbel zarif Er
zincan'in bir parçası yapılmıştır. 

Er::ıincan'Ja yüz yataklı ha.tane binan infaah 

Erzincan istasyonundan trenle geçen • 
!er yahut kısa bir fasıladan istifade ede • 
reılı: tchri gezmlye inenler hat gilzergahın
da ıerpilmiı beyaz çadırları gördükleri u
man içlerinde gayri ihtiyari bir acı duyar
lar n 71kla1an kıt mevaiminin ılddetli .... 
lrahhar soluk dalgalan altmda bu çadır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~brda oturan~rın çek~~leri ı~ıntın dil-

i tiinllrlerdi. Fakat hiç dii1Unmez ve bilmez;. 

İtalyan 

politikasının 

inkişaf/an 

C H P V•ı,.. t· !erdi ki yilreklcrlnde duydukları bu mer. 
• • e ) aye 1 (Sonu S. incı sayfada) 

Kongrelerinin B. Çörçil ltalyan 

çalışmaları 
milletine hitap etti 

Sıvu, .Artvla. Çankırı, Kırtehlr, Zon -
H iUeyİn SAMI aııJd&k. Erzincan. DeDi•ll vll&yet CUmhu- ltalya;nın uğradığı 

Urfa Mebun rtyet Halk Partlal kongreleri toplanarak 

!Ald Roma de.tanJarmm battl 
ehanelerinin ıri atalyan milletinin 
maanevt mukavemetini arttınna.k 
mabediyle peclqojik bir .....ta°" 
luak kullandmuı batka memle
ketleri, komtu da olaalar, gene faz
laca alikalandırmaz. 

Fakat bu destanlar, efsaneler 
yirminci aırm göbeiinde yeniden. 
beynelmilel aahneye vazedilmek 
ı.teıniıline, iki bin küaur yıllık amil
ler bqiiınkü kuvet muadeleainden 
bir heyecan amnda hayalen teuit 
edilir ve ona göre ıiyaai hesap· 
lar yürütülürse hayal aukiıtuna ui· 
ramak pek tabiidir. lliıhlarm iliıhı 
aibi iç aiyaıette kayıtsız, farhrz 
yıllarca hükümran oluıun dıı ıiya· 
aet menularmda da zamanla ihti
ra.Jı bir mUhayYeleye çok engin 
ufuklar açacağı kolaylıkla tahmin 
olunabilirdi. 

Adriyatiğin kartıhklr ıahilleri, 
Dalmaçya, Ama vutluk kıyılan •• 
Makedonya ıef erinin tekerrürü •• 
ilk fıraatta, süzel yunan adaları, 
Jimanlan maYİ ıuları!.. boydan bo
ya fimali Afrika, Mısır, Süvey" 
Fili•tin ! .. Suriye. seferi 1.. Pantelle
riya •• lkiaci Cebelüttarrk! Hullaa 
Akdeniz bazim deniz!.. Adriyatik 
bizim göl! .. Ege bizim havuz! .. 

Ne yazık ki bu hayal ta.mlrğı
na aldıaelim ve mantık kuveti ile 
Ht çekmek mümkün olamadı •• 

Kadim bir tarihin dekorlan ara· 
amda bugünün hakikatini ıezeme
mİ§ olanlar harbin çok ciddi bir 
imtihan olduğunu aca;ba iyice dü
fündüler mi? Şataalı geç.it resimle
rinde eerefraz olmak mutlaka kan
lı boiupna meydanlarmda muzaf
fer olmağı istilzam etmez .. 

ru.snamelertnde bulunan meHlelerl tetkik 
eylemtıler, vll&yet idare heyeUerlnln iki 
yıllık çalı§malanna dair verilen izahatı 
maı ..... erdtr. 

Kalabalık balk kUtlelertntn dlnleylol O. 
larak hazır bulundukları ve allka ile ta· 
kip eyledikleri bu toplantılarda delegeler 
muhltlertDi allkadar eden muhtelit mev
zular Uzerlnde temenniler izhar eylemiı • 
ler ve yurt için verimli kararlar almııl&r· 
dır. Çok nmlml n olgun btr hava içinde 
seçen bu kongre görUımelerlne, idare he
yetleri ve kurultay delegelerlnln ıeçlmlert 
yapılarak ıon verllmtıtır. 

Kongreler bu toplantıları mUnaaebetlyle 
Partinin Mnlsl Ebedt Şef AtatUrk'Un 
aziz hatırasını tazimle anmıı ve Dettıımes 
Bqkan Milli Şef tnönU'ye kaı:tı sarıılmaa 
bağlılıklarını teyit ederek Ba.tvekll Dr. 
Refik Saydam'a, Parti Genel Sekreterll -
ftne tazim telçatıannın ırönderllmeılnl 
karar altına almııtır. (LL) 

İktisadi Devlet 
Teıekküllerl Umumi 
Heyeti toplanıyor 

Sermayesi devlet tarafından veril
mit olan iktısadl devlet teşekkülleri
ne ait umumt heyet bugün saat 10 da 
Baıvekilimizin reisliği altında Mec
lis kütUpaneıinde toplanarak tetkikle
rine devam edecektir. Ruzname şudur: 

1 - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankasının 1939 yılı bilanço ve kar ve 

felaketten Musolini'yi 
mesul tutuyor 

1 ngiliz Başvekili 

itaJya harbe girmeden önce 

Musolini ile teati ettiği 
mesajlara da dün ilıa eHi 

Dün italyan mü/etine hitap eden 
B. Vinıton Çörçil 

zarar hesapları, Londra, 23 a.a. - Royter bildiriyor 
2 - İstanbul Emniyet sandığının B. Vinston Çörçil, bu akıam radyoda, i-

1939 yılı bilanço ve kar ve zarar he- talyan milletine hitaben bir nutuk ıöyle-
sapları. miııtir: 

3 - Türkiye Cilmhuriyeti Ziraat Bu akşam, demiştir. İtalyan milletine 
Bankası tekaüt sandığının 1939 yılı hitap ediyorum. Sizlere, Britanya adalı • 

Hıfzıssıha 

hakkındaki 

enstitüsü 

kanun 

ve mektebi te§kili 

layihası dolayısiyle 

Sıhat Vekili Dr. H. Alataş 
Y ~rli malı giyilmesi hakkındaki kanuna 

yapılacak zeyle dair müzakere!er esnasında 

Milli Müdafaa Vekili 
beyanatta bulundular 

Milli Müdafaa Vekilimiz B. 
Saffet Ankan 

Sıhat Vekilimiz Dr. Huliııi 
AlatCI§ 

B. ıı. Mecllsl dUn Şemsettin GUnal- ı-----
tay'ın batkanlıtında toplanarak belediye -
ler imar heyetinin fen ıııert teııkllltına alt 
kanuna bir madde ve telgraf, telefon kanu
nunun yedinci maddesinin tadfllne mUte • 
dair kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ııa.veslne alt kanun lA.yihalartyle askert 
izin kanununun birinci maddesine bir tık· 
r!L ve jandarma erat kanununun bazı mad
delerinin değlıtırllmesl ve bu kanuna ye • 
ni bazı hUkUmler ııa.veslne ait kanun lA.yi
balarının ikinci müzakerelerini yaparak 
kabul eylemııur. 

TUrklye • Romanya aruındakl tıcart 

(Sonu J.QncU sıy/ıdı) 

Münakalôt Vekili 
lstanbul'a döndü · 

İ•tanbul, 23 (Telefonla) - MUnakltt 
Vekillmlı B. Cevdet Kerim tncedayı. bu 
altıarn seç vakit İltanbul'a döndU. 

Kazanç vergilerinin 
ikinci taksit zamanı 

Kazanç verglıi milkellefi aaym okuyu
cularımızın dikkat nazarına : 

Bu ay kazanç vergilerinin ikinci tanl
tinin ödenme zamanıdır. Hükümete olan 
borçlarını nihayet 31/12/940 akıamma ka
dar vermiyenlerden vergilerinin yüzde on 
ceza ile tahıil edilmesi kanun icapların • 
dandır. Buna mahal kalmamak için iıtical 
etmenizi tavsiye ederiz. 

B. Eden'in Alrika'da bulunduğu 
arada alınmıf bir rumi 

İngiliz kabinesinde değiıiklik 

Lord HALİFAX 
lngiltere'nin Vaşington 

1 

Elçiliğine tayin edildi 

Harp talihi, karada, denizde, ha· 
vada artık yüz çeviı"di. Omit, iti
mat, i.tikbal denilen yıldızlar İtal
yan yÜreklerinden ziyade bugün 
bafka gönülleri aydmlatrp ferah
landrrmaktadır. Afrika'dan, Arna
vutluk'tan, Akdeniz'den hatta Ad
riyatikten, ardı aı'kaaı kesilmeden 
selen kara haberler, itiraf etmeli 
ki, f aıizmin baht mı ıömleği gibi 
knartmağa batladı .. 

b-i-la_n_ç_o_v_e_k_a_r_v_e_za_r_a_r_h_e_s_a_p_1a_r_ı. ______ r_s_o_nu_s. incı sayfada) ı GARP ÇÖLÜN DE 
B. Antony EDEN 

Nerede milli birliği, iıtikl.Gli ve 
hüriyeti için çarpııan ltalya! .. N& 
rede onun etrafındaki ıevgi ve ıem· 
pati haleei!. ilk fırsatta, baıka mil
letlerin btikli.I ve hüriyetine teca· 
vüz etmek için mi ltalya vaktiyle 
milli kurtuluı ıavaılarmcla bütün 
medeni alemin ıamimi müzahareti
ni dilemiıti? Evrensel ilgiyi kendi 
etrafında bu gizli oyun için mi top
lamak istemiıti 7 

Kendi kendimize düşünüyoruz: 
Bir Akdeniz devleti o•an İtalya, 

fnPiltere ile diğer Akdeniz devlet
leri ile geçinerek milli kalkınma
ıma daha emniyetle, daha fazla 
muva.ffakiyetle çalrtamar mıydı? 
Dünya ekonomisinde milli ai.yi ile 
hakedeceli muhtar mevkii aulh 

(Soau J. aaca sayfıdıJ 
Garp ,ölünde Hür Fransız kuvetlerine menaıp bir havan toP..U 

miibaai 

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

Alınan İtalyan 
esirlerinin sayısı 

36.000 i buldu 
1 ngilizlerin gösterdiği 
büyük askeri mahareti 

~tareıal Graziani 
de takdir ediyor 

Hariciye Nazırı oldu 
Londra; 13. a.a. - Resmen bildirildiiine 

göre, ingills lıablnninde ıu deiitiklilı ol
muttur : 

Hariciye nasırı Lord Hallfaııı:, Vaıinır • 
ton'a müteveffa Lord Lothlan'ın yerine bil
,.Uk elçi tayin edllmlıtlr. 

Harbiye nasın B. Eden hariciye nazın 
Ye B. Davld Marrnıon da harbiye nazır
hfma tayin edihnittir. 

Royter ajanıınm diplomatik muhabiri
nin bildirdiiine göre Lord Halifax yeni 
senenin ilk günlerinde tnıiltere'nin Va -
,ington büyük elçiliği vazifesini ifaya bas
lryacaktır. 

Yeni hariciye nazırı B. Eden vazifesi
ne bugiin baılamııtır. 

yeni tayinlerin manaaı 
Londra, 23 LL - Daily Mail gue

. CSoau f. beli anab.) 

BUGÜN 2 nci sayfada 

Avrupa'da metal 
yoksulluğu ! 

Yazan : Sadreddin ENVER 

Arnavutluk'ta şiddetli mubarebelerfn c .. 
reyın ettifi cenup cepbesini ve düa 

nptedilen Himara ıebrini 
ıösterir harta 

Elen kıtaları 

Himara'yı da 

zaptettiler 
ı 53 nai İfıly• siy• 

gömlekli taburu esir diqll 

Yunan kıtalan plln 
dahilinde ilerliyorlar 
Atina, 23 a.a. - Chimara limanının 

Yunan kıtaları tarafından iti•l edildi· 
ği bildirilmektedir. 
Chimara'nın alınması ,erefine bü

tün binaların üç gün 111üddetle bay.. 
raklarla donatılması emredilmittir. 

30 subay ve 800 erden terekküp e
den 153 üncü siyah gömlekliler tabu· 
ru bütün levazım ve teçhizatiyle bir• 

• (Sonu 5. incı sayfada) 

• 

Çok acı bir kayıp 
.......................................... 11111111111111 

B. Cezıııi Erçin 
dün vefat etti 

Merhum Bay Cezmi Erçin. 
Antalya mebusu ve sabık Ticaret 

vekili B. Cezmi Erçin di.in tutuldıığu 
hastalıktan kurtulamıyarak vefat et. 
mittir. 

Merhumun cenazesi bugün öğle na
mazını müteakip Hacıbayram cami• 
sinde cenaze namazı kılındıktan son
ra Cebeci kabristanına defnolunacak
tır. 

Ulus, merhumun kederli ailesine ve 
dostlarına en samimi taziyelerini ıu· 
nar. 

••• 
1895 de İıtanbul'da doğmuş olan B. 

(Soau J. ilaca aarl•d•) 
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Harp ekonomisi 
\ ( GÜNÜN GÖLGESi ) Kahraman askerlerimiz ıçın SPOR 

Avrupa' da metal yoksulluğu! 
Sadreddin ENVER 

Son gilnlcrdc bir hıivadis çıktı: 1 tondan ibarettir, ki bu yekunun hepsi
" Almanya, nikel ve bronz paraları ni alsa bile, Almanya ihtiyacı kısmen 
toplatıyor, yerine çinko para çıkarı-ı tchvin edilebilir. Fakat tabit istihlaki
yormuş/,, ni, bilhassa harp istihlakini hiç bir za-

Namık Kemal'in 
heykelini dikelim 

Ortaya orijinal bir fikir atmrf 
olmuyonız; Naıruk Kemal hakkm
daki aaygı ve sevgimizi ifadeye ve.
aile bulduğumuz günleri arkada bı
rakınca onu unutmu.§ olacağıımız
dan da korkum yoktur. Kadir bileo, 
vefalı tiİJ\k milleti, büyüklerini yal
nız merasim günlerinde anın.az ve 
hatır için konu~az. 

Ankaralıların hediye~eri 
sevkedilmiye başlandı 

Beden Terbiyesi Gene 
D:rektörü Erzurum'd 

Yeni nizamda paranın ölçüden faz- man karşılıyamaz. Zaten ufak parala
la kıymeti olmadığı için bakır, çinko rı toplamak külfeti bu yoksulluktan 
veya her hangi bir halitadan olması· doğduğuna şüphe edilemez. 
na ınina verilemez. Fakat bu kısa ha- Şimdi böyle bir tedbir almakla Al
ber Avrupa ıanayiinin feci vaziyetini manya'nın temin edebileceği menfaat 
anlatması itibariyle mühimdir. Acaba, ne olabilir? Bu suretle kaç tonluk bir 
bu suretle alman piyasalarından top· maden toplıyabilir? 
!anacak birkaç gramlık ufak paraların Birçok hükümetlcr bakır sarfiyatı
yektlnu kaç ton cevher tutar? .. Ne ka- nın sanayi şubelerine taksimıni göste
dar zaman daha, harp endüstrisinin ren rakamları askeri esrar olarak sak
doymak bilmiycn dev iştihasını kör- lı tuttuklarından ncşrcdilmemcktc 
lctir? idi. Fakat bu hususta bir kanaat edin-

Nedc olsa; nihayet bu da - ardı mek üzere Birleşik Amerika'da mün
gelmiyen her ıey gibi - bitecektir. tcşir istatistik cetvellerinden istifade 
Gene fabrikalar iptidai madde istiye· edebiliriz. 1939 senesinde Birleşik A
cek. Nereden bulacak? Avrupa'nın ve- merika'nın umuml bakır istihlaki 
rim kaynağı muayyen! .. İşte bunu tet- (718.000) tondur. Bu miktardan bozuk 
kik edelim. para imalatı için sarfcdilen bakır ise 

Evcla, nikeli ele alalım: bundan da- yalnız (2.000) tondur. Halbuki, dök-
ha yüz sene evci nikelin istimal saha- me işlerinde (390.000), otomobilde 
11 pek mahdut idi. En fazla garbin ye- (108.000), elektrik momullitında 
ni gümilş dediği, Türkiycdc de sadece (164.000), radyo ahizelerinde (24.000) 
"maden,, olarak tanılan bir nevi lüks hatta saatcilikte (3.400) ton bakır sar
mctal imalinde kullanılırdı. Bu iş için !edilmiştir. Bu rakamları yazmakla 
bütün dünya ihtiyacı (1000) ton ka- yirminci asır sanayiinde en az bakır 
dar az bir miktara bağlanıyordu. Hal· bozuk para için kullanıldığını göster· 
buki, bugün ise dünya umum! istihsa- mcktir. Ve bunların kamilen piyasa
latının "yüzde 60,, ını harcıyan demir dan toplanması da büyük miktar tut
vc çelik sanayiinin en esaslı ve lUzum· 
lu bir maddesidir. Bilhassa makine, 
tank, siliih, ağır top, mitralyöz ima
linde, otomobil tayyare ve gemi inşa
atında nil<clin çok ehcmiyctli mevkii 
vardır. İşte bu yüzden dünya istihsali 
durmadan artmış, 1906 senesinde 
(10.776) ton iken, 1916 da (40.000) 
1918 de (52.000), 1929 da da (66.500) 
tonu bulmuştur. 

Nikelin istimal sahası bu kadar ge
nişlemesine rağmen istihsal mıntaka· 
lan pek mahduttur. İşte 1937 senesin
de mıntakalara nazaran dünya istih
saliitı bu hususta bize bir fikir vere
bilir: 

(1000) ton üzerine 
Kanada 
Yeni Kalcdonya 
Rusya 
Yunanistan 
Norveç 
Hindistan ve saire 

102,0 
9,0 
2,5 
2,0 
0,8 
2,9 

119,2 
Yukarıki listede görüldüğü ilzere 

Almanya gibi sanayii çok ilerlemiş 
bir memleketin nikel ihtiyacını karşı· 
lıyacak Avrupa'da bir istihsiil merkezi 
yoktur. Esasen en mühim maden İn
giliz ve Amerika sermayesinin elinde 
olan Kanada'daki "İnternational Ni
kel Company of C'anada,, şirketinin
dir. Yeni Kalcdonya'daki maden ise 
Fransız sermayesinin olup, esasen ab
luka dolayısiyle nakli akla gelemez. 
Diğerlerinin istihsalatı ise ihtiyaca ce
vap verecek mahiyette değildir. 

Bronza gelince, maltlm olduğu üze· 
re. bakırın bir halitasıdır. Bakır da 
Avrupa kıtasının az sahip olduğu ve 
en çok kullandığı bir cevherdir. Me· 
sel.l.: 1939 da ,Avrupa'nın bakır istih
sali (230.378), istihlaki de (1.236.000) 
tondur. İstihsal ancak sarfi9atının 
(yüzde 10) unıı karşılıyabilmekted~r. 
Almanya'nın yalnız başına bakır ıs

tihlaki ise 1938 de (398.000), 1939 da 
da (370.000) tondur; istihsali de 1938 
de (73.854), 1939 da (65.000) tondan 
ibarettir. Açık mühimdir. Şunu da ila
ve edelim, ki Almanya"nın saf bakır 
istihsalinde istatistik cetvellerine kay 
dedilcn adetler tamamen Almanya da
hilinde istihsal edilen maden olmayıp, 
hariçten getirdiği cevherler ile be
raber tasfiye miktarını gösterir. Ha
kikatte tamamen Almanya'da lstihaal 
ve izabe edilen bakır miktarı (30 • 40) 
bin ton arasında tahmin edilebilir. 

mıyacağını anlatmaktır, 

Almanya, Birleşik Amerika"nın tah-

minen nısfına karip bakır istihl5ki ya
pan bir memlekettir. Aynı sarfiyat, 

nisbeti Almanya'da da kabul edilece-

ğine nazaran halkın cebinden toplana· 

cak ufak paralar ile elde edilecek bir-
kaç bin tonluk bakır stoku alman en· 
düstrisi üzerinde müessir olacağına 

inanılamaz. 

Bu haberin, aksini ajanslar işaa et

mediğinden alman harp sanayıının 

iptidai mıı•dc bulmakta vaziyeti artık 
çok müşkülleştiği meydandadır. 

İzmir'de un fiyatı 
teshil olundu 

Fabrikatörlerin zam 
talebi reddedildi 

İzmir, (Hususi) - Vililyet fiyat 
murakabe komisyonunun, her hafta 
salı günleri toplanması ve birikecek 
işleri müzakere etmesi kararlaştırıl
mıştır. Ayrıca fevkalıidc içtimalar 
için vilayetçe lüzum gösterildiği tak
dirde derhal toplantı yapılacaktır. 
Şehrimizdeki un fabrikatörleri, ko
misyona müracaatla düz kırma bir çu
val un için takdir edilen 12 lira fiya
tı maliyet fiyatından da az görmüş 
ve artırılmasını istemişlerdir. Komis 4 

yonca buğday satışı fiyatı nazarı dik
kate alınarak on iki liranın muvafık 
fiyat olduğu neticesine varılmıştır. 

Ayrıca mlilhakatta perakende un satış 
lan için de tertibat alınmış ve fiyat 
murakabe tcıkilat kadrosu gclinciye 
kadar ımntaka ticaret ve iktısat bir
likleriyle ticaret odaaı, belediye ve 
emniyet müdürlUğünden iki9er ve 
boraadan bir memurun kontrol teşki
latında piyasada faaliyet göstermesi 
muvafık görülmüştür. 

Ayrı heyetler halinde çalışacak bu 
memurlar, gıda maddeleriyle bilhassa 
manifatura, çorap ve saireye takdir e
dilen fiyatlar üzerinden satış yapılıp 
yapılmadığını tetkik eyliyeccklerdir. 

Bütün dünyada büyüklere vefa· 
nın bir de taş ve tunç teklinde ifa
desi vardır. Büyükler için dikilen 
heykeller, gönüllerdeki aevginin 
abide)~eainden batka bir fCY de· 
ğildir. Bu i.Lide, mevzuat meselesi 
de değildir. Taıı yontan ve tuncu 
kalıba döken bir sanatkar bile ol
sa, onun ha tlarmı çizen bütün bir 
millettir. Yüzüncü yıldönümü ıunu 
ispat etti ki büyük vatan tairi mil
letin mi§el"İ vicdanında yüzünün 
ve ruhunun bütün hususiyetleriyle 
diptiri yaşamaktadır. Şimdi onun 
o müheykel simasını büyük ıehirle
rimizden birinin büyük bir meyda
nında görmek istiyoruz. Namık Ke
mal'i.rı heykeli Öyle bir abide ola
caktır k·i, onun doğum ve ölüm yıl
dönümlı:rinde etrafında toplanaca· 
ğız ve "vatan kasidesi" ni okuya
cağız. Hayatında hür nefes a!amı .. 
yan vatan şairini, vatanın ço. ., ları 
böyle anmak istiyorlar. 

Namrk Kemal'in heykelir.i dik· 
mek fikrini bana ilham eden bir 
hadiseyi de kaydetmeliyim: 

Ankara Halkevi'nin Namık Ke
mal'i andığı gG.n, "Namık Kemal'in 
heykelini görmek istiyoruz'~ sözü 
geçtiği zaman halk, dakikalarca 
&üren a:kıtlarla bu güzel duyguya 
ittirak etti. Fakat asıl dikkate ta· 
yan ol.an tarafı, bu aözü dinliyen -
lerden büyük rütbeli bir ıubayın 
derhal müra.caatı olmu~tur: 

- Lutfen timdi bir liste açmız 
ve en ba§ına !:.enim iamimi yazınız. 
Bin lira takdim ediyorum. 

Bu listeyi kim açmalıdır, ne za
man açm1J.lıdır; bunlar işin tefer
rüat tarafıdır. Asıl olan ve çok ma· 
nalı olan cephesi, Namık Kemal i
çin küçük, büyük bütün bir mille· 
tin gösterdiği sonsuz ıaygı ve di.
vasına bağladığı iymandır. Bu iy
manla onun tanına yaratır bir hey· 
kel dikmek vazifeaini de ııenç ve 
atetli üniversitelilerimizden bekli· 
yoruz. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

1 ki çocuk bulundu 
iatanb\11, 28 (. 'r \el.o..ı.. tL.ku.. 

darda bir tarlad& aıu olarak Uç, dart gün
lük, diğeri Gedtkpqa'de. bir apartımanın 
kapısında 6 aylık olmak Uzere tkt çocuk 
bulundu. Tahkikat yapılmaktadır. 

lstanbul' da yağ, pirinç ve 
fasulye fiyatları 

İstanbul, 28 (Teletonl&) - Fiyat mu· 
rakabc komisyonu, bugUn, ya,t, pirinç ve 
fasulye tacirlerini dinledi. Şehirde 30.000 
teneke atok yat buluodutu anlqıldı. Tl
clrlerin aerdettlklerl ttiruları gayri varit 
gören komisyon perıembe günü toplana -
ra.k fJyaUarı teabit edecektir. 

Çağrı 
X Dahiliye Encümeni 25. 12. 1940 

çarşamba günü saat 10 da toplanacak
tır. 

X Milli Müdafaa Encümeni 25. 12. 
1940 çarıamba günil saat 10 da topla
nacaktır. 

Mesut bir evlenme 
Ordumuzun değerli tkl tllm&"cneralln

den Vehbi KocagU.ney kızı Bn. Mefharet'le, 
M. Sabri Ertuğ pğlu Dr. CeUU Ertuğ'un 
dUğün törenleri dUn gece Orduevlnde ya
pılmıştır. Bu mesut ve neşeli toplantıda 

iki ailenin yakın akraba ve doıUan hazır 
bulunmuşlardır. Genç evlilere uzun ve 
bahtiyar bir hayat a.rkadaılığı temenni e
deriz. 

Hediye hazırlıyamıyanlar i~in hazır hediye!er maliyet 
fiyatına yakında satııa ~ıkarılatek 

Kahraman orduya vefalı ve kadirtinas Ankaralıların Kızılay 
eliyle gönderdikleri hediyeler peyderpey sevkedilmektedir. Bu
güne kadar verilmit bulunan hediyelerin parça itibariyle adedi 
otuz bine yaklaşmıştır. 

Kızılay Ankara merkezine bağlı komi- ı 
tenin evlerinde hediye haıırhyamıyan 1~· 

hirlilere bir kolayhk olmak iizere ıehrın 

dört muayyen merkezinde ıatıı merkezle
ri kurarak burada maliyet fiyatına hodiye
lik e,ya sattırmak hususunda vermiş bu -
lunduğu kararın tatbikatına yarın başla -
nacaktır. Hediyelik eıyalar şu merkezler
de satılacaktır~ 

Anafartalar caddesinde Kınacıhanı'nın 

ittisalinde HABA kumaı maiazası, Milli 
Piyangonun şehirdeki ve Yenişehirdeki sa
ttı merkezleri, Koyunpazarında Merkez 
Eczanesi. 

Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 
Hava !(urumuna yapılan yardımlara 

dair dUnkU haberler Cankırı'da tüccardan 
Bodur oğlu Mehmet Kuruma 200, Kandı -
ra'da Ilurşit Güneş 450, Antakya'dc Ra
sim Adalı 300, Hacı Molla 2~. Necip ve 
Ht..mlt Bal 210, Nafi Adalı, Kamu l.1ahse

Komitenin teıebbüsiyle Adana'dan .te- reel ve Emin Murtaza ylizer, Osman ııur
min edilen pamuklular imal ve naklıye şit İlyu Saygı Ali Seyfettin, Süreyya 
masrafları dahil olmak üzere yüz kuruşa 1 Bc~eket ve Raf~11 Horı de elliıer, Öde
mal edilmiştir. En iyi cins pamuktan ve en mte'in Bademye köyünden Mustafa Kılıcı 
ıağlam amerikandan yapılmış bu pamuk- da yılhk taahhüdünden ayrı olara.k 100 lt
JuJarJa Eskiıchir, Ayaş ve lstanbul'dan 
cclbcdilen çorap ve başlık ve eldiv.r.nler 
cene maliyet fiyatlarına satı~ arzoluna
caktxr. 

'Gene halka bir kolaylık olmak üzere ve 
Halkevinin yardımiyle pamuklu, çorap, 
başlık ve eld.iven 1ribi hediyelik e1yanın i
mal şekillerini kılişelerle göliterm izahlı 

beyannameler hazırlattırdarak evlere tev
zi ettirilmiıtir. Yuvalarında hediye hazır
lamak istiyenler bu beyannameler m\.i.nıde
ricatından istifade edebileceklerdir. Bun
dan başka rene Halkevinin himmetiyle çok 
canh bir film hazırlanmıştır. 

Hazırlanan bu film dün akşam ilk de
fa Yenitehir'deki Ulus ıinemasnnda 1röı -
terilmiye ba~lanmıştır. Sıra ile şehrin di
ğer sinemalarında da gösterilecektir. 

Şehirlilerin evlerinde l:ıazırlamakta ol
dukları hediyelerle kurulao .aatıı merkez~ 

lertndeo temin edecekleri hedlyeler Ktzıl -
ay Ankara merkezinin kurduğu teokilA.tta 
aynlyat makbuzları mu.kabilinde kabul e
dilmiye devam edilecektir. Ancak bu hedi
yelerini mezknr teaktıAta tevdi edemiyen
lere kolaylık olmak Uzere Kızılayın teakil 
eyliycceği kollar mahalleler ve evleri 
dol.alarak lktncika..nun ayının beolnci gü
nü hediyeleri ma.kbuz mukabilinde teslim 
alacaklardır. MezkOr gün, Kızılayın Meh
metçiğe hediye toplama gllnU olarak tlA.n 

• lecektlr:-..-~~~--'--...--" 
Son günlerde Kızılay Ankar komitesi 

emrine hediye parası getirerek bu para ile 
e§ya temin olunmasını arzu eden ticaret
hane ve mUesaeseler onulardır: 

İpekli ve YUnlı ticarethanesi sahibi 
Salih Taşlıca MO lira, mUlklye müfettişle
ri MO llra, Dil ve Tarih Fa.kültesi talim 
heyeti ve idarecileri 390 lira. Etımcsgut 
radyo dlfUzyon l!ta.ayonu memurl&rı 32 

Ura. 
Komite bu paraları hediyelere kalbede

rek Kızılay Ankara merkezine teslim ede
cektir. 

Ankara Halkevinde 
Resim ve Heykel 

dersleri açıldı 

Ankara Halkevinde pazartesi ve 
çarıaınba günleri aaat 14 den 17 ye 
kadat muallim Ressam Malik Aksel 
tarafından reıirn dersleri, salı ve cu· 
ma günleri 14 den 17 ye kadar Hcy

kclt~aş Bayan Sabiha Bengütaş tara
fından canlı modeller üzerinden ders

ler verilmektedir. Bu deralerc her ne 

kadar başlanmıı ise de arzu edenler 
Halkcvi Sekreterliğine müracaatla ka
yıt olunup bu derslere dcvaın edebilir

ler. 

ra. teberrO. eylemişlerdir. 
Emlrdağ'ın Aşağı Piribeyll köyünden 

Ahmet otlu Mehmet onbqı 100, Nevıe
hirde Şn.hln Alac:arşılı 100, Mustafa Çele
bi 50, Ahmet Flllkçl ve Mehmet Koçylflt 
de 3:S lira vermJılerdir. 

Polatlı'da bir kısım vatanda.şiar Kuru
ma 796 Ura, Adıyaman halkı da 4:50 Ura 
teberru eylemişlerdir. 

D. Bakır'da bir kııım vatanda1lar ku -
roma 1087 liraltk teberruda bulunmuşlar 
ve bu arada :flalil Müslim Genç 200 lira, 
Nuri Öımer ıoo, Recai Beleş, Halit Bin.göl 
Şerif Yardımcı, lımail Seyit, Tahir Çele
bioğlu, Apdullah Pirinççi, Sinan Bastact, 
Faris ve Re1it Mısırlı eltiıer lira vermio-
terdir. 

İzmit'te teimen Mehmet Tunç kuru -
ma 67 lira vermiı ve Aydın'ın Gennencik 
nahiyesinden Bayan Hafize Çalık da incir 
bahçesiyle zeytinliğini teberru eylemiıtir. 
Diğer taraftan Ünye'de belediye doktoru 
Abidin Sancakoğlu evlenme yüzüG;ü ile bir 
gümilı; tabakayı, Yılmaz mahallesinden Ru~ 
hi ve eşi, Bartın'da Mehmet Özardıç, Rı
za Polat ve eşi, Akhiıar'da Harun Salur ve 
eşi, Ödemiı'te Zeytinlik köyü başöiret -
meni Mustafa Bayıı, Jandarma bölük ku
mandan vekili gedikli baş çavuş Ekrem 
Ergün ve eşi evlenme yüzüklerini, lstan
bul'da 6 yaıında Güler ve 12 yaşında Ner -

,..,,....,..,.,.,.,einı.,., e 

Sertoğlu da babalarının kendilerine arma
iln etmio olduğu taşlı altın yüzüklerini 
kuruma terkeylemi1lerdir. (a.a.) 

Üniversite' de Lamartine günü 
İatanbul, 23 (Telefonla) - Bugün Ü -

niversitede fransız tairi Lamartine'in 150 

inci doğum yıldönümü münasebetiyle bir 
toplantı yapıldı. Bu toplantıda lstanbul'u 
Sevenler Cemiyeti Reisi Reşit Saffet 
Atabinen, ve doçent Ahmet Hamdi Tan
pınar sairin hayatı, eserleri ve tü~ dost
luiu hakkında birer konferan'l verdiler. 

İstanbul'a mühim 
bir lôstik partisi geldi 
İstanbul, 23 (Teletonl&) - İngiliz ti -

caret btrııc : tran:=ıit olarak elinde bulunan 
ha.m kauçuktan 100 tonunun memleket pi
yasasaaına çıkarılmBBına karar verdi. Ve 
bugün. İngiltere'den büyükçe bir partl oto
mobil lft.stlği geldi. 

İdama 
bir katil 

mahkum 
yakalandı 

lstanbul , •3 (Telefonla) - iki katil 
suçundan idama ve 15 seneye ayrı ayrı l[I

yaben mahkQ.m olan rizeli Mustafa Enes, 
10 ıene gaY'bubetten sonra bugün latan -
bul'da yakalandı. 

Acaba, Avrupa'nın iıtihıill olan 
(230.000) tonu Almanya harp ihtiya
cı için, askeri kuvctinc dayanarak, a
lamaz mı? .. 
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Alamaz. Çünkü Avrupa istihsalinin 
(108.000) tonunu temin eden Sovyet· 
lcr Birliğidir. Sovyetlcr Birliği, 1913 
de (33.900) ton bakır istihsU ederken 
büyük bir inkişaf kaydederek istihsa
lini yüz bin tonun üstüne çıkarmııtır. 
Fakat buna mukabil Sovyctler Birliği
nin istihlaki de artmıı, 1913 de 
(40.200) ton olan dahili sarfiyatı 1939 
da (175.000) tonu bulmuştur. Kendi 
hariçten bakır ithal etmek mecburiye
tinde olan Sovyetlcr Birliğinin Al
manya'ya bir dirhem bile bakır vere· 
bilmesi imk3.nı tasavvur edilemez. 

Almanya'ya bakır verebilecek mcm· 
leketler Yugoslavya, İspanya ve Nor
veçtir. Yugoslavya'nın senelik istih
sali takriben (40.000) ton raddesindc
dir. Buradaki madenlerin, işletme 

imtiyazları fransız ve ingiliz serma
yesine ait olmasına rağmen Almanya
ya satış yaptıkları kabul edilebilir. 
İspanya ve Norvcç'ten alabileceği 
miktar da, harbin her hangi bir tcsi· 
rine veya nakliye zorluğuna uğrama· 
dığına nazaran, azami senede (20.000) 

• Viktoc Hügo parayı çok severdi. 

Namık Kemal ve ~~N I~ il IL7' R Yirmi bir yaşında bir parasız dahil 
olduğu hayatı cidalden seksen üç 

Viktor Hügo / / yaşında haki sükuna intikal eder

Rahmetli Süleyman Nazif, 1922 
senesinde lstanbul'da çok hayranı 
olduğu, çok sevdiği Namık K"mal 
hakkında bir konferans vermiş ve 
bunu 52 sayfalık bir kitap halind" 
bastırmı~tı. Büyük vatan şairinin 
yüzüncü doğum yıldönümünde Na
zil'in ona olan aşırı bağlılığını da, 
bu konferansta hatırladım ve 52 say
falık kitabı bir defa daha, bir ham
lede okuyuverdim. 

Rahmetli Nazif, bu konferansında 
Kemal'in üslubu ve şahsiyeti üze
rinde tesir edenlerden şöyle bahs.,. 
diyor: 

"Kemal'in üslilbunda en ziyade 
hakim zannettiğim Türklerden 
N"f'i, Acemlerden - Nef'iye d" 
icrai tesir etmiş olan - Urfl, Fran· 
sızlacdan Vıktoc Hügo'duc. Namık 
Kemal'in bazı etvarı ve halatı be· 
yanı Viktor Hügo'ya benzer. Fakat 
meşrebce aralarında çok fark var-

dır. Viktoc Hügo pek büyük bir 
muhiti irfanda yetişti. Birinci 
Fransuva zariıanından inkılBbı ke
bire kadar pek büyük deh!ilac ve ze
kalar Fransızcayı işliye işliye öy
le bir h!ili kemale isal etmişlerdi ki 
bu lisan artık Viktoc Hügo gibi 
cihangir bir şair ve edip yetiştire
bilirdi ve nasıl ki yetiştirdi. Lisa
nın serveti sayesinde Viktoc Hügo'
nun fikirleri dimağından kalemine 
mülebbes ve müzeyyen olduğu hal
de intikal ederdi. Namık Kemal ise 
dilini pek fakir ve cılız bulmuştu. 
Doğan fikir ve hislerini ilbas için 
de ayrıca çalışır ve yocu/ucdu, 

Viktoc Hügo başka noktadan da 
Namık Kema/'den ayrılır. Bu fark, 
bizim edibi azamın lehinedir. Vik

tor H ügo hac is ve gacezkardı. Na
mık Kemal ise hasbi ve idealist. 
Viktoc Hügo'ya J[Öce edebiyat lr.4· 

hir bir vasıta idi; Namık Kemal na
zarında ise gaye v" yalnız gayedir. 
Viktoc Hügo, üçüncü Napolyon'un 
şahsına ilim adavet etmişti; Namık 
Kemal ise sultan/acın ne AbdUlazi
zinden, M Abdü!hamidinden, ne 
müsbet, ne menfi hiç bir şey bek
lemiyor ve istemiyordu. Hata ettim, 
ist.,diği bir ş"y vardı, tek bir şey: 
zulum etmesinler. 
Gençliğinde çıkarttığı bir resmi 

oğluna - vicdanının tasviri olan -
şu kıta ile ihda "tmişti: 

Ben bu ıinnimde esir olmuı idim 
milletime 

FWri hlirrlyyet-U milliyyet idi maksu
dum. 

Umarım ki seni de ıiretime vlria eder 
Güneıi ıuretime hldim eden mağbudum. 

işte Namık K"mall... Bil(lmum 
ağma! ü hacek§tının mihverini koca 
şair bu kıtanın ikinci mısraında ta
mamen zöstermi~. 

ken sandıklarına altı milyon frank, 
evet, tam üç yüz bin fransız altını 
yer/eştirmişti, Namık Kemal ise pa· 
radan samimi bir his ile müteneffir, 
istiğna onda marazi, fakat ulvi bir 
haslet oldu. Avcupa'da bir parasız 
zamanlarda ne ise, ibret ba~muhar
rirliğinden her ay üç yüz osmanlı 
altını kazandığı demlerde de o idi. 
Vefatında ailesine bıraktığı büyük 
nam ile manevi mirası akdesin yanı 
başında, §deta fakce benziyen mu
azzam bir ihtiyaç ile oldukça hatın 
sayılır bir borç duruyordu .. .,, 

• •• 
Berber dükkô.nında mizah 

gazeteleri! 

Müşterilerden birisi traş olurken 
berbere sordu: 

- Okuyup vakit geçirecek bir 
§ey yok mu? Eskiden çifter çifter 
mizah gazeteleri alırdınız. Şiındi 

General Cemil Taner 
kayak kurslarını tefti~ etti 

Erzurum, 23 (Hususi) - Erzuru 
da kurulan doğu vilayetlerine kaya 
eğitmeni yetiştiren Beden Terbiyes 
Genci direktörlüğü kayak kursun 
teftiş etmek üzere Genel Direktö 
Cemil Taner ve Genel Sekreter Cemal 
Gökdağ cumartesi sabahı Erzuru 
gelmitler umumi müfettitlc ordu, kol 
ordu merkezi müstahkem komutanla 
riyle valiyi ziyaret eyledikten sonr 
Erzurum Hasankalc yolunda Dev 
boynundaki kurı mahalline gitmişler• 
dir. 

Kursun nazari derslerini sığınakta 
ameli derslerini kar ve arazide takip 
ve teftiş ctmitlcrdir. Öğle yemeğini 
kayakçılarla birlikte yiyen genel di
rektör, kursta ı;ördüklcri intizam ve 
faaliyetten çok memnun olmuşlar, ta
lim heyetiyle gençleri tebrik ederek 
aynı gün akşamı Erzuruma avdet ey
lemişlerdir. 

Gece Erzurum bölgesi istişare he· 
yetinin içtimalarına riyaset eden ge
nci direktör, mükellefiyet işleri hak
kında izahatta bulunmuşlar, şimdiye 
kadar Erzurum gücüne bağlı olan Er
zurum gençlik kulubü faaliyetini göz
den geçirmişlerdir. Bu toplantıda ku
lubün idare heyeti seçimi yapılm19 ve 
kulubün fahri reisliğini Erzurum va
lisi B. Burhan Teker deruhte etmiş
tir. 

İçtimada Erzurum gençlik kulubü
ne münasip bir bina hazırlanması da 

kararlaştırılmıştır. Bu işin ehcmiyc

tini takdir eden ve istişare heyetinde 
bulunan belediye reisi B. Mesut Çan

kaya, Erzurum gençlerinin beden ter
biyeleri için şehrin Köşk namiylc ma

ruf mahallinin bu işe tahsisini vadcy

lemiştir. Halkevi başkanı B. Hadi 
Erverdi de mükelleflerin Halkevinde 

evin bütün kollariyle moral terbiye
leri için çalışılacağını temin etmiştir. 

Genel direktör pazar sabahı sahada 

miikelleflcrin faali~erini talWı ve 
teftiş etmiş ve kendileriyle ayrı ay-

rı görüşerek ihtiyaçlarını tetkik ve 

mesailerinden çok memnun kaldığı
nı beyan ederek öğretmene nümuno 
dersi verdirmiş, iki saat kadar ıa

hada bu işlerle bizzat meşgul olmut
tur. 

Genci direktör öğleden sonra şehir
de gençlik kulubü ve spor alanı işleri 
üstünde tctkikatta bulunmuş ve Erzu
rum gücünü ziyaret eylemiştir. Ay
rıca Köşk binasiyle Millet bahçesini 
ve binasını da gezerek bu hususta ba
zı kararlar almışlardır. Genel direktör 
General Cemil Taner ve Genel Sekre
ter Cemal Gökdağ bu akşamki trenle 
Ankaraya dönmüşlerdir. 

V inci Atatürk koşusu 
Halkevi spor komitesinden : 

Beşinci Atatürk koşusuna Burıa, Ko .. 
caeli, E~ki,chir ve Malatya bölg:elerinrleıı 

iştirik edileceğine dair resmen haber a ... 
lınmıştır. 

Bu yıl bölgeler araıı n11lı.vetin;. alan 
Atatürk koşusu için •iairda ad:ırr yazılı 
arkadaşlar takip hakemi seçilmi,ıerJir. Bu 
arkada1ların 27/12/940 cuma günü l'\llt 
12,30 da halkevine teşrifleri rica olunur. 

Kerim Bükey, Takip baş hakemi; B~· 
sim, milli atlet; Cemal, milli atlet; HU ... 
seyin Berkan; Mitat Gültekin ve Şe·hf 

Tuluy. 

lzmir' de lik maçları 
İzmir, 23 a.a. - Dün yapılan lik maç • 

lannda Göztepe Karşıyaka'yı sıfıra karıı 

üç ve Altay da Ateş'i sıfıra karşı dört 
golle mağl{ip etmişlerdir. 

Malatya'da bir ku koşu~u 
yapıldı 

Malatya, 23 a.a. -Dün Malatya hal .. 
kevinin tertip ettiği 7500 metrelik kır ko-
şusuna 121 atlet işira.k emiştir. Malatya -
El3.zığ yolu üz~rinde karlı ve çamurlu bir 
havıda yapılan bu koşuyu valimiz bir:zat 
otomob:J ile takip ederek atletle ... 
rimizi teşci etmişlerdir. Bu müsabakada 
birinciliği Vehap Erman, ikinciliği Osman 
Yalnız, üçüncülüğü Ali E;en kazanmışlar
dır. 

İyi derece alan bu atletlerin 27t12/g40 
da Ankara'<la yapılacak Atatürk koşusuna 
iştirikleri kararlaştırılmıştır. Takımımız 

yarın Ankara'ya hareket edecektir. 

niye almıyor sunuzi' 
Genç ve uyanık berber cevap ver

di: 
- Evet elendim, yazın alıyorduk. 

Fakat şimdi havalar soğudu. Dük
kanı zor ısıtıyoruz; bir de onları 

alırsak, halin1iz nice olur? 
T. 1. 
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DIŞ POLİTİKA) ita/yan 

"-"············· ................................ . 
İkinci Napolyon politikasının 

U L U S 

Meclisin dünkü toplantısında 

Hıfzıssıha enstitüsü ve mektebi teşkili 

hakkındaki kanun layihası dolayıs~yle 

il HARBE . 
D A 1 R 

Tarihte Napolyon adı, Fransa'nın 
Almanya ile giriıtiği uzun ve çetin 
ıniicadelelerle birl~kte anılan bir 
İsimdir. Birinci Napolyon Prusya 
aJmanlığı ve Avusturya almanlığı 
He mücadeleye girişmi§ ve her iki 
alman devletini de mağlup etnıişti. 
Jena muharebesinden sonra, Leip -
2ig harbine ka.dar Almanya Na
polyon'un tahakkümü altında kal
nuştı. 

inkişafları 
(Başı l. incı sayfada) 

içinıde, sulh yolunda elde edemez 
miydi? Ölçüsüz bir gut"W"un besle
diği rüyalı tasavvurlardan vaz geç• 
mekle daha kiyuetli bir siyaset 
taki,p etmi§ olmaz mıydı? Roma 
destanlarının rahat r&hat tadını çı
karabilmek için asırlık Roma &Ul -
huna kavuşmak gerekti? Buna mu
vaff akiıyet haaıl olacağma nasıl ol
du da akıl erdirdi? Bizim bildiği. 
miz reali5t, düşünceli, hesaplı İtal
yan politikası, ltalya'yı milli birli
ğine kavuşturan ve son yıllara ka
dar muıkadderatma hakim olan po
liıtika herhalde bu değil i,di. Bren· 
ner hududu ele geçirilmiş, Triyes
te'ye, Fiyuma'ya kavuşulmuş, irre
dentizma milli hakikat olmu§ !.. 
Roma üzerine yuruyuş tarihini 
takip eden oldukça uzun bir dev
rede memleketin imarına, milli 
servetin artmasına hizmet edilmiş! 
Bu sahalarda övülmiye seza e3etrler 
yaratılmış .. Üstelik de aul1'un güzel 
hatırı için alakalı devlet.er zavallı 
Habeşistan'ın istilaa'lla da göz yum
muşlar! •. Acaba bütün bu müspet 
neticeler hududu, sahih olarak kes
tirilemiyen hangi ihtiraslar uğruna 
tehlikeye konuldu? 

Sıhat Vekili Dr. H. Alataş En z~yıf 
Yerli malı giyilmesi hakkındaki kanuna 

yapılacak zeyle dair müzakereler esnasında 

Üçüncü Napolyon ise, gene 1870 
Fransa-Pr11&ya muharebeıaiyle me§· 
hurdur. Filhakika bu muharebede 
almanlar, Franaa'yı ağır biır hezi
ınete uğratıma.kla intikamlarını al
Dıllflar ve 1870 zaferi, alman milli 
birliğinin tahakkukuna da çığır aç
DU§otı. 

Fakat tarihte bu iki maruf Na
polyon'dan batka, tanmmıyan ve 
fimdi ansızın kemikleri ortaya atı
lan bir de ikinci Napolyon vardır. 
lki~i Napolyon babası büyük Na
polyon!un oğludur. Kendisine ba
baaı, "Roma krrah" anası "Reich
tadt dükü" ve tarih de "ikinci Na
polyon" uİıvanla.rım vermiştir. Bu
güne kadar tarihte hiç bir rolü ol· 
nııyan bu üç unvanlı genç, Napol
yon'un ikinci karısı ve Avusturya 
imparatorunun kızı Mari Luiz ile 
izdivacından doğmU§tu. Napolyo
nun birinci karan, general Beauhar· 
nais'nin dul kalan zevcesi Josephine 
idi. Genç bir topçu zabiti iken etV• 

lendiği bu kadından N apolyon'un 
çocuğu olmadı. Ve Austerlitz, Jena 
muharebelerini ka.zanıp da bütün 
Avnıpa'ya hakim olduktan sonra, 
Napolyon, büyük imparatorluğunu 
devredecek bW- variıi olmadığını 
hatırladı. Bunun üzerinedir ki A
vusturya imparatorunun kızı Mari 
Luiz ile evlendi. işte kemikleri Vi
yana'dan Paris'e nakledilen Reichs
tadt dükü, Napolyon'a göre de Ro
nıa kıralı bu izdivaçtan doğmuştur. 
Fakat babası çocuğunu pek az gö
rebildi. Çünkü çocuk 1811 senesin
de doğdu ve bir sene sonra N apol
yon İımparatorluğunun yıkılmasiy -
le neticelenen Mos.kova seferine 
çddı. N .;po)yon bu seferdeki hezi
metin saıruntısmdan kurtulamadı. 
Ertesi sene Leipzig de mağlUp ol-

. du ve bütün Orta Avrupa'yı kay· 
betti. Ve nihayet 1814 senesinde is
tifa etti ve Elba adasına sürüldü. 

Napolyon Elba'daki menfasına 
giderken, kendiaine karısmm ve 
çocuğunun refakat edeceğini zan· 
netınişti. Ve Elba'ya gittikten son
•• ya.2dığı mektupla rda adanın en 
güzel evini haz1Tlattıtnıı ve kendi· 
aiyle çocuğunu beklemekte olduğu
nu kansıiıa bildirmi~ti. Fakat Ma
ri Luiız, Avusturya Başvekili Met
ternih'in telkiniyle, Elba'ya kocası· 
nm yanma gideceği yerde Viyana
ya babasının yanma döndü. Ve ço
cuğunu da beraber aldı. Napolyon 
bir defa daha ne karısını, ne de ço
cuğunu görmemiş.tir. N apolyon 
bundan bahsederken, hayatmıın en 
biiYük acran:u bu yÜzden tattığını 
aöx.lemekıtedir. Damarlarında Na
ılh>lyon'UD. ve Habsburglarm kanını 
taııyan iOOCUfa aeli~ce; Viyana'da 
aon derece betbaht bir hayat yaşa· 
mııtJr. Haibaburg aaraymda kendi-
aine babaanıa karşı nefret telkin 
ed.lmek iateınildi. Halbuki tabiatin 
ae\ kiyle çocuk babası hakkında 

muhabbet hu..i duymakta idi. Biıri 

terb.i.veaia. diıi..eri de tabiatin telki
ni olan b• hiribirine zıt iki hiMin 
çar.Dwn••mClan dolan ıa.hrap için
d~ Roma. imalı, yahut Reicha.tıidt 
di.üdl.. ı-.Nıut da İkinci Napolyon 
1832 .....m.de henüz yinni bir ya
~mda iken, aöndü gitti. Ve Habs • 
burg ailesinin gömüldüğü Kapu
ein'e defnedildi. 

Bu defa kemikleri Kapusin kiJi
aesinden çıkarılıp da B. Hitler'in 
emriyle Paris'e nakledilen ikinci 
N apolyon, tarihte ilk rolünü oyna
maktadm-. Fakat babası Birinci Na
po1yon'la yeğeni Üçüncü N a.polyon
dan farklı olarak, Almanya ile 
Fransa arasında barıştırıcı rolünü 
ovnıyacaktr. B. Hitler bu maksatla 
fransız milletine İkinci Napolyonun 
kemiklerini hediye etmiş. Ve fran
aızlar öyle kabul etmişlerdir. Fakat 
bu kem~klerin teslim ve tesellüm 
muamelesine karı§hrılan bir entri
ka iki memleket arasmdaki dostlu
ğun samimi olarak tezahürüne ma· 

ni olmuıtur. Filhakika. bu entrika· 
nın iç yüzü henüz anlaşılamamış.tır. 
Fakat verilen haberlere göre, La· 
val Mare§al Petain'e kartı hazırla
dığı bir darbeyi indirmek için bu 
hadiseyi bir vesile olarak kullan. 
mak istemiftd-. Gti.ya bu meraısim 
r.aünaaebetiyle Paris'e gelecek olan 
Ma.re§al Petain'in bir defa daha 
Viti'ye dönmemesi için tertiıbat a
lıDmıf ve Petain bunu haber aldığı 
için derhal La.val'i azletmiştir. işte 
l&inci N apolyon'un oYJUYacağı ehe
miyetli rol, bu entriıkanın gÜrültü.sü 
içinde kayiıanu§ gitmiş gibi görü • 

nüyor. 
A. Ş. ESMER 

Milli Müdafaa Vekili 
beyanatta bulundular 

Hiç şüphe yok ki "dı\ siyaset" 
italyan devlet adamların·- elinde 
daima müessir bir i.nkişa. ·ıa.sıtasr 
olarak kullandmı~tır. 

Prusya ile beraber 1866 d.1 Avus
turya/ya lcarşı hareket ettiler fakat 
o zaman lngilte:re ile Fransa hayır
hah bir b~taraflık siyaseti tutacak
larını temin etmişlerdi. 

Buna mukabil 1870 te Prusya 
ile beraber Fransa aleyhine yÜrÜ • 
meyi kiyaset icabı telakki etmedi
ler .. 

Geçen umumi harpte ise bitinci 
merhalede Müselles ittifakı hüküm
süz addettiler. Sonra da lngiltere 
ve Fransa'mn saflarında Avustor -
ya'ya ve AJmanya'ya kartı harbe 
girdiler .. 

Şu kadar ki bu siyasi meddüce
zi,rlerde İtalya hiç bir va!<it Büyiik 
Britanya'ya "düşman" olmamı~tı .. 

Acaba bu defa nasıl bir hesap 
yürütüldü? 

Gene Kartaca ve Roma mukaye
sesi mi dimağlara hikim oldu? Ku
vetler arasındaki maddı ve mağne· 
vi muvazenenin artık İtalya lehine 
gereği gibi bozulı1uğuna mı kanaat 
getirildi? Yolua, akıl ve havsalanm 
bir türlü alamadığı fransız hezime
ti mi ltalya'yı aiy-İ vecde aetirdi? 
Şimdi görülüyor ki, eğer Fransa 
Alp dağlarının müstahkem mevzi
lerinde topu topu bir iki fırkalık 
setir kuveti bırakıp cenup ordusunu 
umumi ihtiyat olarak büyük mey • 
dan m•.ıharebelerinde kuflansaydı, 
belki kendisini lwrtarabilir. İtalya
yı da yanlı~ hesaplara sevketmemit 
olurdu! Diyelim ki, haydi Fraınsa
nıın arkadan vurulmaaı fevkalade 
müsait addedilen şartlar içinde ce
reyan eUi. 

Ya Yunanistan!.: Ecdadının ya. 
ratıp beşeriyete armağan ettikleri 
yüksek, güzel medeniyetin varisle
rine, vatansever, kahraman yunan 
milletine neden tecavüz edildi? 

"Bitaraflık" uğrunda katlanma
dığı ıstırap kalmıyan bu küçük fa. 
kat asil ve cesur milletten ne isten
di? Bu sualin cevabı acaba kimden 
alınabilir? 

N apoli'nin misiJ&iz güzelliği için
de cana yakın şarkılariyle körfezi 
çınlatan j,talyan balıkçılanndan mı? 

Meaina boğazından geçerken te
maşasına doyum olımıyan sonsuz 
plajlarda tabiatle hembezm olan 
gaygusuz, şen insanlardan mı? 

Milano'nun "Turen"i.n diğer sa
nayi şehirlerinin işine gönül vermiş 
artist ruhlu i~çilerinden mi? 

Venediğin esrarlı, gölgeli kanal
larında afka, hayata İnanmış bes
teler, edalarla dolaşan gondulcu
lardan mı? 

Rıhtım boylarında, avare, avare 
dolaşıp cansız gemilerini has.retli 
bakışlarla hüzün içinde süzen İtal
yan ticaret filosu tayfalarından 
mı? K~mden sormalı? Bilemiyoruz .• 

Bu ukte, bizler için, çözülmiye.
bilir •. Fakat, haıtır, gönül tanımı
yan amansız T ARlH suallerini so
racak ve muhakkak cevaplarını da 
alacaktır •• 

Hüseyin SAMI 

B. Cezmi Er~in 

dün vef al elli 
(Başı 1 incı sayfada) 

Cezmi Erçin tahsilini Siyasal Bilgi
ler okulunda (Mülkiye) bitirdikten 
sonra maliye mesleğine intisap etmiş 
ve bir müddet müsteşarlık yapmıştır. 
Ziraat Bankası umum müdür muavin
liğini ifa ettiği sırada Antalya'dan 
mebus seçilen merhum, Ticaret vekili 
sıfatiyle Vekiller Heyetine dahil ol
muş ve bu makamdan, sıhhi sebepler 
dolayısiyle ayrılmıştı. 

Mali ve iktısadi işlerde derin bir 

(Ba~ı 1 inci cayt3da) 
e.nlQ§maya. zeyil olarak imzalanan proto
koltin TUrklye ve Romanya tediye anla,, -
ması mucibince açılmııı bulunan klirtng 
hesaplarında yapılacak pe§ln tediyelere 
ait anlaşmanın ve Ttlrkiye - Ruma.n.ye. ara
sında 29 sonkA.nun 1940 ta tee.tı edilml1;1 
mektupların taııdlklerine alt kanun IA.yl -
halariyle TUrldye • Yugoslavya ham e! -

yon satışı anlll§maaının 1 nisan 940 tan 
itibaren üç ay müddetle temdidlne ait an
laşmanın, her iki hükümet arasında ham 
afyon se.tı1;1ı hakkındaki munzam protoko
IUn ve TUrk - Yunan ticaret ve tediye an
laşma.sının tasdiklerlne e.1 t kanun l!yiha
ları de. dUn meclisin birinci müzakerele
rini yapmış olduğu maddeler arasında bu
lunmakta ldl. 

Hıfzıssıhha Enstitüsünün 
çalışmaları 

B. M. Meclisi gene bu toplantısında göz
lUkçUlük hakkındaki kanun lAylhasının bi
rinci müzakeresi yapılmış ve Tllrklye 
Cümhuriyeti merkez hıtzıııhe. enstitüsü ve 
hıfzı8liılıa. mektebi teııkllft.tına ait kanun rn.
yihasının da encümene iade edilen onuncu 
maddesiyle son ikl neşir maddeleri hariç 
olmak üzere diğer maddelerinin birinci 
müzakereleri bltirilml;ıtir.Bu kanunun mü
zakeresi esnasında ileri sürUlen bazı mü -
talealar, ve enstitünün başardığı ve başar -
makta bulunduğu l;ıler üzerinde hatipler 
tarafından ileri stirillen takdirlere karşılık 
olarak Sıhat ve İçtlmıı.1 Muavenet Vekili 
demiştir ki: 

''- Arkadaşlarımın hıfzıssıha mUeese
seslnl takdir yollu sözlerini şükranla 

karıııılar ve mUtevazıane çalışmalarının 

tebarüz ettırilmlıı oluııunde.n dolayı mem
nuniyetimi huuzrwıuzdıı arzederlm. 

Refik Saydam'ın 9315 senesinde tesis et
miş olduğu bu müessese sessiz, sadasız 
çalışmasına devam etmiş ve bugün mem
leketin ihtiyacına cevap verdikten başka 
komşularımıza da yardım edecek bir ha
le gelmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar.) O
rada çalıııan arkadB.§larımıs çok mütevazı 
ve sessiz sadasız işlerini görmiye devam 

etınektedir.~~~~~~~---.~~~ 
Yeni hamlelere doğru 

Bu arkade.alarımızın en bUyUk zevkleri 
işlerindeki muvaffakiyetıeriyle günden 
güne tekemmüllerinl hlssedlı,ıleridir. B~

ka hiç bir madd! emelleri yoktur. Müesse
senin istlklaliyeti meselesini istikbale ter
kcdiyoruz. Bu iş üzerinde mUtedavil ser
maye ve aalrc ile beraber belki beı, altı 
sene sonra yeni bir hamle yapacağız. O va
kit bunu huzurunuza getirmiş oluruz. Bu
günkü vaziyette bugUnkU §ekllde çalııma
sını daha faydalı, daha verimli görilyo -
ruz. Yani mektepten çıkmııı gençlerimizi 
buradan ·geçirmek çok oayanı arzudur. Bi
zim de arzumuzdur. Fakat bugUn falan ka
zanın hekimi yoktur diye tazyik altında 
bulunduğumuz bir zamanda hekimlerimizi 
buradan geçirerek zaman kaybedecek va
ziyette değiliz. Bunu telMI etmek için ta
kip ettiğimiz usul ıudur: buralara aldığı
mız hekimler zaten hizmeti mecburlyesi 
olanlardır. Tıb Talebe Yurdunda bulunan
lara öğretmek için konferanslar açmıoız • 
dır. Bu bllA"iler bu konferanslarla öğretil
miş bulunuyor. Ma.amR.fih vakti geldiği 
zaman bütün ekıiklikleri tamamladığımız 
zaıman hekimlerimi?.i bu kanallardan geç
tikten sonra gönderelim diye istirhamda 
bulunacağım. MUesııesede çalışan arkıtr:l9Ş
larımın istikballeri meselesine gelir:CP. 
bunlar bareme dalılldlrler, Ucretli kunm -

dadırlar. 
Vekalet ücretten maaşa geçecekler a

rasında müesseseyi ilk aafa almıştır. Hü
kü.met ücretlerin maaşa tahvil işini tetkik 
etmektedir. Bu meyanda hallolunacaktır. 

Müessese hakkındaki takdirleT 
Emin Sazak ve diğer arkadaşlarımızın 

müessesenin kıymeti hakkındaki takdirkar 
sözlerine teşekkür etmekle beraber arzu 
buyururlarsa orada çalışan arkadaşların 
ne kadar kıymetli mesai sarf ettiklerini biz
zat görmeleri için müesseseye davet ede
rim. Ne vakit arzu buyururlarsa delalet 
ederim. 

B. İbrahim Tali arkadaşımız mektebin 
tevsii lüzumunu işaret buyurdular. Bunun 
bugünkü mevzuata cevap verecek şekilde 
olarak hazırlamış olduiuna kaniim. İmkan 
hasil olunca arzu ettikleri gibi kadrosu -
nu da daha ziyade tevsi etmiş bulunaca -
ğız. 

Mile§eseye vermiş olduiumuz saHllıi -
yeti lı:afi görüyoruz. Hiç bir gün bir ııi -
kbetlerini almadık. Müessese üzerine çok 
titriyoruz. Dikkat ediyoruz, fakat forma
litelere boğmaktan kaçınıyoruz. 

N eşrlyatm serbest olması meselesine 
gelince, buna bir maddede tesadllf edece
ğiz. Bu mllesseııenin idaresinde inti~ar e
den ve Vekaletin müsaadesi alınmamış o
lan yazıların dahılde ve hariçte intişar et
tirilmemesinin sebebi müessesenin kıy -
metini dilşürecek yazıların çıkmamasına 

dikkat etmekten başka bir şey değildir. 
Zaten Vekalet hıfzıssıhha müesııesesini 

kendisinden ayn bir teşekkül olarak dü -

ihtisasa sahip olan ve birkaç yabancı şehrimizde büyük bir teessürle kargı
dile vakıf bulunan merhumun ölümü lanmıgtır. 

şünmüyor. Oradaki direktör de doğrudan 
doğruya Vek.lletin müşaviridir. Bu işler
de orada bu mllesıeaenin başın.da bulunan 
za.tın bu gibi neşriyat yapılmamalıdır yol
lu arzusunu yerine getirmek içindir ki bun
ları istiyoruz, yoksa falanın veya filanın 

mesaisini tahdit etmek için değil... Mak -
sadımız bol bol çalışmıya sevketmektir. 

Baytari i§ler ve aşı meseleleri 

"Baytari i;ılerde aynı :ıeyleri Ziraa.t 
Vekaleti ve Srhat Vekaleti ayrı ayrı ya -
pıyor, bpnlar birleştirilmelidir meselesin
de mesela geçen gün farmakodinami işle • 
rinin Vekiletimizce yapılması üzerinde 
birleştik. 

Aşı meseleleri üzerinde onlardan isti
fade ettiğimiz kısımlar vardır. Onların da 
bizden istifade ettikleri kısımlar vardır. 
Seromlarda baytari kısımda onların üni -
teler! bizimkilerle ayn olduğu için bun -
lan bir aray~ toplamış değiliz. Açılacak 
şubelerde hazırlatmak aklımızdan geçme
miştir. Tamamiyle B. İbrahiım Tall gibi 
düşünüyoruz. Bu şubeler tahlilat ve tat -
bikat yapmak içindir, yoksa serom yapmak 
için değildir. Daha ne arzu buyururlanıa 
onlara da cevap arzına hazırım. Söyliye -
ceklerim bundan ibarettir. 

Milli Müdafaa vekilimizin 
beyanatı 

Yerli malı kumaştan elbise giyilmesine 
dair kanunun birinci maddesine mtizeyyel 
kanun layihasının müzakeresi esnasında da 
serdedilen mütalealara cevap veren Mil -
li Müdafaa Vekili Saffet Arıkan, mevzuu 
müzakere olan kanunun bir zaruretin ifa
desi olduğuna işaret etmiş ve demiştir ki: 

"- Temin ederim ki bugün mevcut 
milli fabrikalarımızı tam manasiyle işgal 

etmiş bulunuyoruz. Bu işgalde de devam 
edeceğiz. Bunun haricinde zaruret hasıl 
olursa ona cevap vermiş olmak için böyle 
bir müsaadeyi istiyoruz. Yoksa memleket 
dahilinde milli malımız varken milli kabi
liyetimiz varken, fabr,ikalarımız işlerken 

tabiatiyle h ariçt en mal almak işimize gel
mer. Sonra buıriln vaziyetimiz sizce de 
maliimdur. Günün birinde milyonları mü
tecaviz bir orduyu ortaya çıkarabilmek i
çin her halde ihtiyatlı ve tedbi rli bulun -
mak lazımdır. Lutfedip bu kanunu çıkarır

sanız milli fabrikalarımızın yapmakta ol
duğu imalattan daimi surette istifade et -
meyi ve onları işletmeyi takdimen v,e ter
cihan yapmakla beraber bu müı:ıaadeden de 
istifade kapısını açmış oluyoruz." 

İzahatı müteakip kanunun maddeleri 
okunarak birinci müzakeresi bitirilmiştir. 

B. M: M celisi gelecek toplantısını ya
rın yapacaktır. 

Fransa'da istişari 

meclis yılbaşından 

önce kurulacak 
Bern, 23 a.a. - D.N.B.: Vichy'den 

alınan haberlere göre, Mar~ Pe
tain'in sekiz gün eve) teşkil olunaca
ğını bildirdiği istişarl meclis, sene 
nihayetinden evci kurulacaktır. Mu -
vakkat bir parlamento rolrü oynıya. 
cak olan bu meclis, 150 azadan terek
küp edecektir. Bunlardan yüzünü sa
bık mebus ve ayan azası teşkil eyli
yecektir. Her vilayet, mümkün oldu
ğu takdirde, meclise bir eski parla -
mento azası gönderecektir. Geri ka
lan 50 aza Fransa'ya hizmet etmiş o
lanlar arasından Mareşal Petain ta
rafından tayin edilecektir. Bunlar a
rasında ticaret ve sanat mümessille
ri de bulunacaktır. 

Manchester uzun bir 
bombardımana uğradı 

Londra, 23 a.a. - (Royter) dün gece, 
Manchester şehri, ilk uzun bombardımana 
uğramıştır. Manchester'e hücum, güneşin 

batmasından biraz sonra başlamıştır. Al
man tayyareleri geniş bir mmtaka üzerin
de yelpaze halinde açılmışlar ve mutat tak. 
tikleri mucibince, eveli yangın bombala -
rım atmıya başlamışlardır. Ya.ngınlar çık

mış, fakat daha allrmdan eve! tamamiyle 
ıeferoer edilmiı olan itfaiye ıervlslerl, 

deriıal faaliyete geçmi&tir. Hücumun en 

fiddetİI devresinde bile yangınlarla mü -

cadeleyc devam etmio olan itfaiyenin gös

terdiği kahramanlık bilhassa tebarüz etti

rilmektedir. Ölü ve yaralı miktarı henüz 

tespit edilmemiııir. Fakat bomba isabet • 

den binaların enkazı altında bir miktar 

kimsenin kalmış olmasından korkuLmakta

dır. Enkazı kaldırma ameliyesine bu sa -

bah devam olunmu~tur. 

·nokta 
İrlanda 
İrlanda'mn vaziyeti 

j ngiJtere'ye karşı biır istila 
hareketi bahis mevzuu ol

duğu sıralarda, lrlanda'nm hu· 
susi vaziyetini muhakkak suret· 
te göz önünde buhmdurma.k la· 
zmndır. Çünkü almanlarm, Büyük 
Br~tanya adasının garbinde bulu
na.n ve ahalisi muhakkak suret
te lngiltere'nin aleyhinde olan 
bu adayı i~tila planlarının içine 
almamış olmalarından şüphe e
dilemez. Malfundur ki İrlanda iki 
kısımdan müteıekkildir. Şimalde 
bulunan ve ~imal kanalı vasıta
siyle asıl lngiltere'den Aynlan 
Ulster tamaımiyle lngiJtere'ye ta
bidir. Halb.ıki cenupta bulunan 
ve Sen-jorj kanalı vasrtasiyle ln
giltere'den ayrılan Eiıre aerbest 
İrlanda diye anılmakta ve lngil
tere'ni.n sadece bir dominyonu 
bulunmaktadır. itte lngiltere'nin 
lrlanda yüızünden çektiği bütün 
zorluklar bu ıerbest lrlanda'nm 
tam istiklal istemesinJen doğ
maktadır. Ne gariptir ki, Ulster 
lng~ltere ile beraber Almanıya'ya 
ka.rtı harp halinde bulunduğu 
halde, serbest lrlanda bitaraftır. 
Bitaraflığmı müdafaaya da az
metmiş,tir. Ve :Almanya hala bu
rada bir elçi vaaıtasiyle temail 
olunmaktadır. 

En zayıf nokf a 
.. 

j şte Büyük Britanya adaları-
nm en zayıf tarafı buraaı

dır. Zaten bütün tarih boyunca, 
lngi·ltere'ye kartı yapılan hare
ketler, tamamiy)e daima İrlanda
yı istiJıdaf ebniştir. İspanyollar 
ve İtalyanlar, 1850 de, İspanyol
lar 1601 de, fransızlar 1798 de 
buraya ihraçta bulunmuşlar fa
kat hiç birisi muvaffak olama.
mıl}hr. Almanların da şimdi ln
giltere'ye bir ihraç yapnıa.yı ta
savvur ettikleri esnada İrlanda'· 
yı mühi·m bir koz olarak ellerine 
almış olmalarından ve belki bu
rada geniş m1kyasta bir iı&tmba
rat teşkilatı vücuda getirmiş bu
lunmalarından §Üphe edilemez. 
Bundan dolayıdır ki, aon zaman
larda lrlanda'nm vaziyeti lngil
teı-e'de olduğu kadar Birletik A
merika'da da endişe ile kar§ılan
mıştır. Amerikalılar, mütecavize 
karşı lrlandalılarm bütün enerji
leriyle mukabelede bulunacakla
rını ve şiımdi bitarafhklarını mu
hafaza etmelerine rağmen o za
man İngiltere ile beraber har
bedeceklerini söylemektedirler. 
Fakat, lrlanda'nın vaziyeti nOl'
mal şekilde mütalea edildiği za
man böyle bir neticeye varmak 
kabildir; halbuki bu memleket 
dahilinde geçen umumi harpte 
olduğu gibi anormal hadiseler 
cereyan etmesi de mümkündür. 

Ge(en harpte 

Hatıralarımızı bundan, aşağı 
yukarı 25 sene eveline nak

ledersek bu anormal hadi.selerin 
ne gibi ıeyler olacağına dair mi- . 
salJer bulabili:riz. lrlanda'dan o 
zamanki harbe 160.000 gönüllü 
iştirak ebnesine rağmen, adaıım 
içi kaynıyordu. Müfrit milliyet
perverlerden mürekkep bir grup 
lrlanda'nın cenubunda İngiltere 
aleyhtarı propagandalar yapıyor
lardı. S~nn - F einers İsmini taşı
yan bu müfriıtler Berliın'le temas 
halinde idiler. Oradan silah, ce
pane ve para alıyorlar, bütün a
dayı lngi.Jtere aleyhine ve hatta 
1912 de Askit tarafından hazır
lanıp lrlanda'ya bir nevi idari ve 
siyasi muhtariyet veren, fakat 
harbin patlaması Üzerine, tatbi • 
kma imkan bulunamıyan Home 
Rule Bill'e kartı ayaklanmağa 
kı+kırtıyor)ardı. Bunların başında 
Roger Casement i.smiınde bir a
dam vardı. Bu 1914 te Berlin'e 
gitmit ve orada amiral von Tir
pitz'le görüpnüttü. lrlaru:la'ya 
döndükten aonra da bu ihtilali 
hazırlamıştı. 1916 da paskalya 
yortuları esnasında patlıyan bom
balar, ve ıkarışıklrk bu wretJe 
meydana gelmitti. 

Misal meydanda iken 

Umumi harbin verdiği bu mi
aal göz önüne almmca, iın

gilİiZlerin, lrlanda'nm vaziyetin
den hakkiyle şüphe etmeleri yer
aiız deiildir. Filhakika İngiltere, 

- ··-
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Bir yabancı tayyare 

Yugoslavya araz·s· a 
bomba alil 

Belgrad; 23. a.a. - Avala ajansı blldirl
yor ı N C1fOlunan resmi bir tebl iğde .de

niliyor ki : 

:aı/22 ktnunuevel geceııi saat ı.30 da mil
liyeti meçhul bir tayya re Suşak üzerine iki 

bomba atıınıŞ1ır. Bombalar patlamış, bazı 

basan mucip olmuş ve yedi kişi hafifce 
yaralanmıştır. 

Tahkikat açılmı:ıtır. 

B. Horia Sima' mn tir nulku 
Bükreş, 23 a.a. - (D.N.B.) Romen 

lejyonerleri kumandanı B. Horia Si
ma, Buzau'da iradettiği bir nutukta 
ezcümle demiştir ki: 

"- Lejyoner hareketi disiplin ve 
ııevgi üzerine istinat etmektedir. 
Bunların biri diğerini itmam eder. 
Ehemiyetsiz auytefehhümler halle -
dilmelidir. Muhtaç olduğumuz şey, 

ı 
teşkilatımız dahilinde demirden bir 
disiplin göstermektedir. Kezalik hü
kümetle münasebetlerimizde de dil siplinle hareket etmemiz lazımdır." 

kendisine tabi olan Ulster'de ica
beden bütün ıukeri tedbirleri al
mıştır. Hatta buradaki kuvetle
rin a§ağıda serbest lrlanda'nm 
Almanya tarafından işgaline ma
ni olacak derecede olduğu SÖY• 
lenmektedir. Fakat serbest lrlan
da'nm bitaraflığını muhafaza et
mesi, lngiltere'nin bu dominyo
nuna külliyetli miktarda uker 
gönderme.ine manidir. Halbuki 
aerheat İrlanda Ulater'e nazaran 
çok daha büyiikıtür. 3 milyon nü
fma maliktir. Ve bu nüfua bütün 
lrlanda'nm altıda be~ini te~il 
eder. Halbuki Ul&ter'in nüfusu 
1.250.000 ki§idir. Bundan dolayı 
serl>es.t lrlanda'nm müdafaasını 
daha eve) tanzim etmek lazım
da. Filhakika, İrlanda da şim.di 
herhangi bir mütecavize kar§ı 
ciddi tedbirler almaktadır. Bir 
iki gün evel gelen telgraflar, bu
rada birkaç şehrin ukeri hale 
ifrağ ohmduğunu bildirmektedir. 
lrlanda herhalde Avrupa'da a}. 
man i~gali altmda bulunan kü
çük devletlerin ne vaziyete girdi
ğini görerek geniş bir ders al
mıttır. Bunun için 1918 daki ha
diselerin tekerrür etmesi epeyce 
zordur. 

Tedbirler 

z aten İngilizler de, "l. R. A." 
diye anılan "ciimhuriyetfi 

lrlanda ordusu" nammdaki teş
kilı&trın herhangi bir tetMş hare
ketine girme&ine, düşmanla 
birlik olmasına karşı tedbirler 
almı~lardır. Bu tedbir gerek A
vam Kamarasında gerek Lordlar 
Kamarasında münaka.§asız kabul 
edilen ve 1939 senesi teınmuzun
da yürürlüğe giren Prcvention ol 
·violence Act'tır. Bu kanun, adli
yede işleri sürüncemede bırakan 
birçok formaliteleri kaldırm.akta 
ve mahalli otoriteye evlerde ta
harriyat yapmak, ve §Üpheli eş
hası tevkif etmek selahiyetini ve:
mekıtedir. Bu kanun yabancı ca
aus tefkilatınm lrlanda'da işle
mesine de mini olmak bakımın· 
dan da mühimdir. Filhakika bu 
kanunun demoıkrası ile ala.kası 
yok gibidir. Fakat fevkalade za
mana mahsustur. Ve 1941 tem -
muzunda müddet·İ bitecektir. Gö
rülüyor ki, :İngilizler lrlanda'nm 
vaziyetini asla ihmal etmemişler, 
bütÜn hazırlıkları yap~lardır. 

Netice 

Buna rağmen İrlanda büyük 
Britanya imparatorluğu için 

endişe kaynağı olmaktan hali 
değildir. Hele l>ir iki gün evel, 
serbest lrlanda'ya tayyareler ta
rafından atılan bombaların kas
tettiği he.def daha henüz tavaz
zuh etmemi~tir. Fakat İıngilizler 
de Fransa'da lrlanda'ya müte
veccih bir ihraç hareketine yarı
yabilen bütün istila üslerini bom
bardıman etmektedirler. Mesela 
Breste'in daima bombardımana 
tabi tutulması, bu sebepten ileri 
gelebilir. Filhakika Breste lngil
tere'nin cenup sahillerine lrlan
da'dan daha yakındır. Fakat al
ınanlar, lrlanda'nm cenubunda 
Waterford'a ve Kork'a lngilte
re'den daha kolaylıkla ihraç ya
pılabileceğini düşünmüş olabilir
ler. Bu takdi.rde Büyük Br i
tanya adasınm garp sahili de al
manlarm tehdidi altında buluna
caktır. Meseli. Dublin'den, en 
büyük sanayi merkezi olan Liver
pool 210 kilometredir. Fakat In
gilte.re'nin bir istila hareketi ka r
şıınnda en zayıf noktası, İrlanda 
olmasına rağmen burasının h e r 
cihetten, bilhassa denizden mü
dafaası da, katiyen ihmal edil
miş değildir. 

Mümtaz Faik FENiK 
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İngiliz kabinesinde değisiklik 

Lord HALİFAX 
lngiltere'nin Vaşington 
Elçiliğine tayin edildi 

B. Antony EDEN 
Hariciye Nazırı oldu 

(Ba$ı 1 inci $aylada) 

tesi şunları yazmaktadır: 
"İngiltere, en ileri gelen devlet a

damlarından birini Birleşik Ameri
ka'ya göndermekle, bu memlekete kar
şı ne derece yüksek duyı;ular besledi
ğini bütün dünyaya anlatmıştır. Lord 
Halifax, beş sene Hindistan valiliğini 
yaptıktan sonra, muhtelif kabineler
de nazırlık etmiş ve nihayet hariciye 
nezaretini de işgal eylemiştir. 

wıu!Un pek blly{lk bir muvaffalrly.t ı.00.. od!nobllcllt! !et!ınol -rtıboler .. 
kazanacağına da fÜphe etmemekte- yninde elde etmlıtlr.• 

yis. 
Lord H~ilax'ın me::ılyetleri 

İ§çl partisi naşiri efklrı olan DaUy 
Herald gueteai tunları yuıyor: 

"B. Halifaks, yeni vazifenin tazam
mun ettiği muazzam mesuliyetin ica
bettirdiği şahsi evsafa maliktir. Har
bin bidayetindenberi söylediği nu
tuklar, yatıştırma siyasetinin batak
lığına düşmemiş olduğunu ispat et
miştir." 

B. Margesson'un harbiye nezareti-. 
ne getirilmesini mütalea eden bu ga
zete yazısına !!ÖYie devam etmekte -
dir: 

"Bazan pek sert olarak tahakkuk 
eden metotlar hakkında yapılan ten
kitlere rağmen bilgi ve enerjisinden 
hiç bir zaman şüphe edilmemiştir. 
Şimdi Churchill'in sadık bir tarafta
rı sıfatiyle bu meziyetlerini daha fay 
dalı bir surette tatbik edebilecek ye
ni bir saha bulacaktır." 

laabetli bir tayin 

Çok zamanlar hükümeti samimi bir 
surette te!l!lcit eden News-Chronicle 
gazetesi de şöyle yazmaktadır: 

Alman gaetelerinin 
tel.irleri 

BerHn, ıs •a.a. - (D.N.B-) bildiriyor ı 

Alman aucteleri, BB. Eden,, Mar.-eaaon 
ve Lord Hallfakw1m yeni n.sifelerln• ti. -
yinlerinin ingiUa almamdarlır mahafilinin 
harpçi temayülünü çok daha açık bir tar:ı
da 1röstermekte oldutunu tebarüz ettir -
mektedirler. Alman ıazetelerlne göre, bu 
tayinlerden en mühimmi B. Eden'in bari· 
ciye nazırlığına getirilmesidir. 

Berliner Börsen Zeitung diyor ki: 
"B. Eden ile ingilia hariciye nezare -

tine, yüksek siyaıette şimdiye kadar gö.
terdiğl faaliyetin esasını otoriter dovlet
lert kar~ı hemen hemen patolojik denecek 
bir kin ve alman ve halyan milletlerinin 
hayati haklarının kati surette inkirı tet
kil etmiş olan bir adam gelmiş bulunuyor. 
Cenevre cemiyeti, kollektif emniyet ve 
çember altına alma, B. Eden'in Versailles 
statüsünü muhafaza etmek ve ebedileştir

mek için istinat noktası olarak ele aldığı 
üç temel direğini t1!1kil etmekte idi, fakat 
bu direklerden biç birisi bugün artık mev
cut değildir. 

B. Eden'in hariciye naz:ırltğına tayini 
ile, Londra'da, lngilla • ruı mlinaıebetle-

rinde bir iyileşme ve Japonya'ya ve diier 
mihver dostlarına "daha enerjik bir hattı 
hareket" beklenmektedir. Fakat bu haya]. 
lerin cevabı, ancak inkisar verici olacak. 
hr. BUtün milletler ve aynı zamanda rus 
milleti, hariciye nazırı olarak B. Eden'de, 
daha bugünden maziye ait bulunan ve iş • 
birlii:i ve ıulh içinde yapıcılık yeni dün
yasında yeri olmıyan bir İngiltere'nin ha
kiki çehresini görmektedirler." 

Deutsclıe Allgemenie Zeitung diyor ki: 

KIZILAY BALOSU 
Kısrlay Ankara merkeslnln yı:lba.-

11 seceııl Halkoırind• verecefl balo-
nun biletleri aattıa arsolunmuftur. 
Bir bayon ve bir boy için bilet t1ç 
liradır. 

Biletler, Ak-ba Kitabevinde, İs -
tanbul, Sebat ve Yenişehir eczanele
rinde satılmaktadır. 

Fransız kıtaları ve çeteler 

Siyam topraklarına genis 

bir akın yaptılar 
Bangkok; 23. a.a. - Siyam baş kuman • 

danhğ1nın tebliği : Muntazam fransız kı
taatı ve çeteleri dün gece ve bu sabah er
kenden Siyam topraklarına geniş bir akın 

yapmışlardır. 

Düşman, şiddetli mitralyöz ve tüfenk a· 
teşleri teatiıinden ıonra her tarafta pliı -
kilrtüJmüıtür. Dankosund'da cereyan eden 
mitralyöz düelloıunda birçok fransız askeri 
ölmüı veya yaralanmıştır. Siyam'lılar tara

fında ise hiç zayiat yoktur. 

Malezya' da Singapur ve 

Penang gibi müdafaa 

tedbirleri alıyor 

Namık Kemal'in 
Romanları 

( __ R _A _o v_o_) 
TtlRKİYlll 

Büyük vatan ıaırt Na.mık Kem&l'tn (Radyo DltUzyon Postalan) 

dotum yüa yılı vea!lulylo r.ııa Dilr- TtlRKİYlll ANKAllA 

der'in hazırladıiı ve Çığır kütüpıhanesJnin 

neşretmtı o1dutu bu kitapta. Ceznli ve İn-

Radyosu 
- Dalga uzunluğu 

R!.dyosu 

tibah romanlarının ıahısları, muhaverele- 1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
946~ Kes./ 50 Kw. T. A. P. 

15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 
Sl.7 m. 

rt, tahlil ve teşbihleri gösteritmt~ veıı k 1ta-
19 

. ._
7 

m. 

bın başına kısaca Tanzimat roman1nda 

karakter ve vasıflar na.ve edHmlştlr. 

Tanzimat romanının çerçevesi içinde, 

Namık Kemal'ln romanlarını görmek 1• -

ttyen karilere tavsiye ederiz. 

-- BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
Kılıciyle bir tarih yazan .• 
Kudretiyle bir devir yaratan .. 
Cesaretiyle zaferler kaızandı
ran .. 

Vatan kurtaran 
arslan 

Yeni TÜRKÇE Kopyesi 

Dünya ainemacrlığınm eş.siz, 
ra.kipsiz filmi .. Su gibi milyon
lar akıtılan cihan ıaheseri .• 

Baş Rollerde 

EROL FLYNN 

8.oo 
8.03 
8.18 

24 ' 12 / 1940 

Proeram ve memleket saat ayan 

Ajans Ha.berleri, 
Müzik : Hafif Proıram (PL), 

S.45/ 9.00 Ev kadını • Yemek listesi, 

12.30 Program ve memleket ıaat ayan. 
12.33 Müzik : Türkçe pliklar. 
12.50 Ajans Haberleri, 
13.05 Müzik : Türkçe pl1klar Proprm.1ı1 

nın devamı, 

13.20/14.00 Müzik : Karı~ık Program (Pl~ 

18.oo Program ve memleket saat 1.7&f1ıı 

18.03 Müzik : Cazbant (PL), 
Konuşma ı ( Çlftcinin MI.ti >. 
Müzik : ( Çiltcinln 1Uti ), 
Milzik : Kemanla devrlllem • .. 

man : Valter Gtrtıardt. 
Piyanoda : Ulvi Cemal Erkbı, 
ı- Rameau : Gavotte, 
2- Grainger : tzlanda danıı. 
3- Ordla : Eski Viyana, 
4- De Falla ı İspanyol danıt, 

5- Scott : Lotüs diyarı, 
6- Çaykovski : Ruı dansı, 
7- Kreisler : Ameri,kan ıarkısr, 

8- Ulvi Cemal Erıkin : Emprovl " 
zasyon, 

Hariciye nezaretinde iken atılgan 

bir ruh taşıyan B. Eden'e gellnce, za
manla bu atılganlığını olgunlaştırmış 
ve bilhassa harp esnasında işlerin ida
resi için llıım gelen bir kıyasete var
mıştır. B. Eden'in har.iciye nezaretine 
tayini her halde Birleşik Amerika'nın 
hoşuna gidecektir. Almanların Vaşing 
tona karşı yaptıkları tehditlerin bir 
neticesi olarak ingiliz siyasetinin ehe
miyeti bu kadar arttığı bir sırada ise 
bu tayin düşmanların hiç hoşlarına 
gitmiyece1<tir.,. 

"B- Eden'in tayini herkesçe 
alkl§lanacak,. 

"Millet konseyinde B. Halifaks e
saslı şahsiyetlerden biridir. Chur
chill, ingiliz - amerikan münasebet -
lerinin ehcmiyetine itaret etmek için 
Halifaks'ı Vaşington'a göndermek -
ten daha iyi bir şey yapamazdı. Ye
ni büyük elçimize tam bir itimadımız 
vardır. Yüksek evsafı, ka.rakteri ve 
tavırları ile kendini sevdirecektir. 
Tayini mütalea edilirken, kelimenin 
en geniş manası ile liberal olan bir 
memleket nezdine gönderildiğini dü
şünmek lazımdır. Bu noktadan ise 
Halifaks çok iyi intihap edilmiştir. 
Hindistan umumi valisi iken, göster
diği sabır ve anlayışla, İngiliz - Hint 
münasebetlerinin yatışmasında bü
yük yardımlarda bulunmuştur. Umu
mi görüşleri vazıhtır. flarbin mağne
vi meseleleriyle sulh hakkındaki fi. 
kirleri Birleşik Amerika'da iyi kar
şıla.nacaktır.11 

"Zecrt tedbirler hariciye nazırı, daima, 
yeni Almanya'nın ve İtalya'nrn düşmanı 

Singapur; 23. a.a. - Umumi vali Sir 

teklifle- Shenton Thomas, beyanatta bulunarak, Sin 
olmuştur. 

Çörçil ve Eden, bütün alman 
Olivia de Havilland Memleket aaat ayarı ve Ajanı Ha

berleri, 

Daily Express de şunları yazmakta
dır: 

"B. Eden'in tayini lıerkesç~ alkışla
naca.kt1r. B. Eden hariciye nezaretin· 
den r.ıus,,Ji ni'nin yüzünden ayrılmış
tır. Roma'nın kahramanına Mısır'da 

muazzam bir darbe indirdikten sonra 
aynı nezarete avdet etmiştir. Bu dar
beye mütedair hazırlıkla bilahare öğ
renildiği zaman tarihin bir mucize 
sayfası kaydettiğini göreceğiz. 

B. Halifax'a glince, B. Çörçil'in en 
gizli düşünceleriyle harp kabinesi a
d•ının vaziyetleri hakkında tam ma
lfimatlı olarak B. Ruz:velt ile görUşe
bilecektir. Yeni işbirliği planı hak
kınd.ı B. Ruzvelt'e fikirler verebile
cektir. B. Halifax emniyetle mütalea 
beyan edebileceği gibi, nazırların 
planlarına karşı koymak için günle
rin, hatta saatlerin ehemiyeti olduğu 
bir sırada seri kararlar da verebilecek
tir. 

lngiliz - Amerikan münasebetleri 

Amerika devlet adamları derin 
bir memnuniyet gösteriyorlar 
Vaıington; 23. a a - lngiltere'nin A

merika büyük elçiliği için Lord Halifax'ın 
seçilmiş olmasından dolayı Amerika devlet 
adamları derin bir memnuniyet gösteri • 
yorlar. • 

B. Eden'in İngiltere hariciye nezaretine 
tayini de gazetelerde ve Amerika efkirı

umumiyesinde çok iyi karşılanmıştır. Fil
hakika Amerika'dı Eden. diktatörlere kar
$I tl.viz: siyasetine daima muhalefet etmiş 
ve bu hususta bütün gayretini sarf etmiş 
bir devlet adamı olarak tanınmıştır. Ve öy-
le kalmaktadır. Amerikalıların fikri şudur 
ki, tarih B. Eden'in vaktiyle almış olduğu 
vaziyeti tamamiyle haklı çık.armı,tır. 

rini reddeden ingiliz uyuşmazhğınt, tem
sil etmektedirler. Çörçil ve Eden, harbi 
temsil etmektedirler." 

Vtchy, 23 a.a. - Fra.nsa'ya çok fazla 

gapur ve Penane'da olduğu gibi Malezya 
topraklarının da müdafaa haline konul -

makta olduğunu bildirmiştir. 
Umumi vali, Singapur'a gelen kıtaların 

yüksek mevcudiyetini kaydettikten sonra, 

demiştir ki : 
" Gerek bu müdafaa tertibatı, gerek as

ker mevcudunun çokluğu, Büyük Britan-
ya'nın muhafaza ile mükellef olduğu yer-

A YRJCA: Tayyare ile gelen 
harp jurnali 

Seanslar: 14.30 - 16.30 - 18.30 
ve 21 de 

Telefon: G294 

mfkdarda kar yağmıştır. Kar dolayıslyJe, leri himayeye ne derecede azmetmiı ol· 
Motpelller civarında münakalat durmuş- duğunu isbat eder . ., :lr;;z:;"~~~·:·~:~~::1 
tur. 

Bern, 23 a.a. - (D.N.B.): t içre de
miryolları idaresinin bıldirdlğ'lne göre 
ZUrlh'e yapılan bombardıman nettcealnde 
ıark1 İevlçre'de Örllkon yolu He yapılan 
tren nakliyatı, 24 saat tahdit edllml,Jtlr. 

Stokbolm, 23 a.e.. - tsveo aje.nsırurı bil· 
dlrdlğlne göre, Avrupa harbinin başlangı
cındanberJ 4~ tsvec bahrlyelial deniz har. 
bt sebepleriyle ölmUştUr. 

VaıJlngton, 23 a.a. - Bahriye nazırı 

Albay Knox, donanmaya radyo ile bir DO· 

el mesajı göndermiştir. 

Bi.lkreıı, 23 a.a. - (D.N.B.}: BUkreş Or
duevlnde diln akşam, alman askeri heyeti 
•erefhı• bU.yU.k b\r no.\ 

mlştlr. 

Tokyo, 23 a.a. - Londra ve Parfs'tekl 
bürolarını kapamtf olan japon tiırızm ofl-

Umumi vali, Malezya'nın daha müessir 1941 
bir tarzda müdafaası için sivil müdafaa iş-

lerine ait plinların geni~letildiiiini ve tesri 

1 

taGkeYliimri Aynke aMraaSma ebklt0epkl
1
earfiln- i 

olunduğunu bildirmiıtir. 

de okı,ıyan yoksul talebelere 
sıcak yemek vermeğe tahsis e-

B e yn el m l· ıe ı dilen Kızılay Ankara merkezi-

1 

nin 1941 yılı takvimleriyle ma
sa blokları hazırlanarak satı-

vazl·yet Ve ş.a çıkarılmı~tır. Takvimler sa
natkarımız lhab Hulusi'nin 

~ 
Kızılay vazifelerini canlandı- i Bulgaristan ran güzel bir tablo•iyle tezyin 

1
. 

edilmi~tir. 
t..,.;_ \.U. ...... ı...a.d- _ ..... t-..--~ .. 

!!ot)'T;' 20-'· . - 1 •••c«sı - olan bu takvimler 1 !ita muka- ı 
lan (Slovo) ve (Mir) gazeteleri, Balkan bili Akba, Haıet ve Halil Na-
devletlerinin ıiyaıt vaziyeti hakkında yaz- ci Kütüpanelerinde satılmak-

19.45 
20.15 

20.45 

M tizik : Fasıl Heyeti, 
Radyo Gazetesi, 
Müzik : Karışık Program - Racfyo 
Küme Heyeti, 
Konu,ma : ( Hukuk İlmini Yayma 
Kurumu adına Asım Ruacan : 
"Ayrrltk ve boşanma halinde ,ÇO -

cuğun vaziyeti ,.. 
Müzik : Radyo Salon Orkestrası r 
(Violonist Necip Aşkın idaresinde) 
Sobrano Bedriye Tüzün'ün iıtirl .. 
kiyle : 

ı- Mascagni : Cavalleria Rustlca
na üzerine fantezi, 

2- Valter :Buchert : Bir ıecenhı 
romanı ( ağır vals ), 

3- Schieder : Dinle, bak keman ne 
ıöylüyor r 
4- Mozart : Mönile, 
5- Schubert : Moman 
(Moment Musical ), 

mllzikıh 

6-- Joh. Strau~s : Puseler vahn, 
7- Erich Trapp : Fuji • San etra
fında musiki nağmeleri, 
8- Gentnı alma.. Jıa.na. söyle 
(ağı r vals ), 

İngiliı; - Amerikan münasebetleri, 
fngiltere'nin istikbalinin bir temell
n.i teşkil etmektedir. Bu hal, B. Ha
lifaJaı'ın tayininden evci alınanların 
Vaş.ington'a karşı yapmıf oldukları 
tehdit teşebbfuıleriyle de meydana 
çıkmış bulunuyordu. Almanların bu 
pervasızca tehditleri, amerikalıtarın 
lngiliı;lere karşı olan meyillerini a
zaltmak için daima kullandıkları al
man usu11erindcn, B. lialifaks'ın Va
ılngton'a gönderilmesi ise bu meyli 
arttırmak hususunda müracaat edi -
len "ingiJiz usulleri"ndendir. Bu son 

Kanada BIJfııekilinin beyanatı 
Ottava, 23 a.a. - Lord Halifaks'm ln • 

giltere'nin Vaşington büyük elçiliğine ta
yini dolayısiyle Kanada batyekili B. Mac
kenzie şunları söylemi1tlr: 

ıl, 19.f.1 aeneıi martında Bertin ve Roma.'- ki, Balkan memleketleri için mttmkUn olan bu takvimlerden birer tane a-
da birer ıube açacaktır. 1 k 1 • • ·· 1 1 · • 

drklan makalelerde ,u neticeye varıyorlar tadır. HayrraeveT ha.lkımı:zınj 
22.45 

Memleket saat ayarı ve Ajans Ha .. 
berleri; Ziraat, Esham • Tahvillt, 
Kambiyo • Nukut Bonaır (Fiyat), 
Mlizik : RadYo Salon Orkestrasınuı 

"- B. Çörçil'den tonra beynelmilel va
ziyet hakkında Lord Halifakı kadar vasf 
ve tam malil.matı olan kimse yoktur. Lord 
Halifaks yeni vazifesine zamanın lcil ih
tiyaçları hakkında realist görüşlerle 1"ele.
cektir. Halifaks, dünyanın muhtelif böl • 
e:elerindeki ve bilhassa Avrupa'daki şart~ 
lar üzerindeki bu görilşünil harbin bida • 
yetinden ve onu takibeden seneler esna • 

o o 7 7 777 anan? 

5 lkinciklinun 1941 

PAZARGONO 
Kızılay'ın Mehmetçiğe 

hediye toplama günüdür 

•••••••• SSUUD 

yeglne Yol yeni Avrupa nizamında faal ve ara ev erını sus eme erını 
verimli lşbirlii:l yapmaktır. tavsiye ederiz. 

Bulgar harbiye nazırının ehemi
yetle tebarüz ettirdiği nokta 

Sof ya: •3· a.a. - (D. N. B.) : 

\... ..................... ~~~~~~~~· 
bmda ıillha ıarılmaıla daima hazır bulun
duiunu ehemiyetle kaydetmiştir. 

Harbiye nazırı ıeneral Deskaloı, me1 • Harbiye naıırı 1 Bulgaristan'ın hUriyeti 
bur bulgar generalı Toşef için dikilen anı- için yapılmı1 olan mticadelede, K"eneral To
tın açılıı merasiminde söylediği nutukta, ıef'in oynamıı olduğu mühim rolü anlat • 

bulgar mılletinin ıulh ıstediiini, fakat ica- mıştır. 

devamı, 

23.00 Müzik : Dans mll•İfl (Pl.), 
23.25/23.30 Yarınki Program ve Kapa.nıt-

Lord Dunsany lstanbul'da 
İstanbul, 23 (Telefonla) - İngiliz • • 

deblyat Alimi Duneany bugUn konservatu
varda konserler dfnlendlkten ıonra İnkı -
lAp mUzeatnde Namık Kemal köıestnl ziya.
ret etti . 

SEVEN KADIN Senenin büyük muvaffakiyeti ..... Muvaffakiyefle devam ediyor ••• 

- Hay, hay. Eğer müsaade ederseniz, bir hafta işl<ri 
baştan aşağıya kadar tetkik edeceğim. Bütün ser -
visleri bir gözden geçireceğim. Hatanın nerede ol
duğunu tespit edeceğim. 

- Çok muvafık. 
Gizella, yutkundu. 
- Yalnız sizden bir ricam var. 

- Buyurunuz. 

- Bir büyükkalplilik gösterip, Vilmoş Loşonsl'yi 
affediniz. 

- Onun da memuriyetini iade mi edeyim?! 

- Hayır, böyle bir şey istemiyorum. Hakkında 

yaptığınız ihbarı geri alınız, bu k~fidir. Zaten mües

ıescye de bir zararı dokunmamıştır. Ve ... 

- Pek bunu iddia edemezsiniz. Mükemmelen za
rarı dokunmuştur. Birçok gazetelerimizi ve mecmua

!arımızı kapattı. intişarına müsaade ettiklerini de 
kendi kafasına uydurdu. Bizim makinelerimiz ve bi

zim sermayemizle ihtilalcilerin propagandalarını 

yaptı. Abonelermizin çoğunu sırf bu yüzden kaybet
tik. Nafile uğraşmayınız. Onun suçsuz bir adam ol
duğuna beni kimse ikna edemez. 

- Onun tamamiyle masum bir adam olduğunu is
bata kalkışmanın biraz gülünç kaçacağını ben de tak
dir ediyorum. Fakat, onun hakkında kati hüküm ver
meden eve!, geçen hadiseleri hissiyata liapılmadan 
bir gözden geçirelim. O, olmasaydı, yerine bir baş
kası çıkacaktı. İhtilalciler, nasıl olsa, bizim bütün 
gazete ve mecmualarımızın çıkmasına müsaade etmi

yeceklerdi. Bilhassa, bunların arasında bazı açık mec
mualar vardı ki, onların bugün bile çıkarılmaları im

kansız olduğuna kaniim, diğerlerine gelince, bunları 
da ya kendi zihniyetlerine göre değiştirecekler veya 
kapatacaklardı. Yani Vilmoş, dünya yüzünde bulun 
masa da bütü:ı bunlar olacaktı. Sizlere en yüksek üc

reti verdi. Size ve babanıza ikişer bin kuron aylık 
tahsis etti. İşçilerden ve memurlardan hiç birini çı

karmadı. Kimseye işkence yapmadı. Kendisine aşırı 

menfaatler teminine kalkışmadı. Yalvarırım ıbe ... O

na merhamet ediniz 1 

Yazan : MIHALY FôLDl Türkçeye çeviren: F. ZAHJR TôROMKONEY - 172 -

- Siz gene onunla birlikte mi yaşıyacaksınız 1 
Gizella, başını önüne eğdi. Şimdi meselenin en na

zik noktasına gelmişlerdi. Bir sözü, bir hareketiyle 
ya her şeyi kaybetmek veya her şeyi kazanmak mev
kiinde bulunuyordu. İnsanın duyduğul\dan başka tür
lü hareket etmesi ne kadar müşkülmüş. Fakat, fazla 
tereddüt edemezdi. Sükutu karşısındakini şüpheye 

düşürür ve bütün projelerini alt üst edebilirdi. Başı
nı kaldırdı. Gözlerini Karol'ün gözlerine dikti: 

- istikbal hakkında şimdiden bir şey söyliyemem, 
dedi. Vilmoş, hapisaneden kurtulursa, derhal yaban
cı memleketlere gidecek. Her "3lde uzunca bir müd
det Budapeşte'ye dönmiyecek. Babası böyle arzu e

diyor. 
- Çok müsanip. Onun için en hayırlı hareket Ma

cariıtan'ı terketmek, ortadan kaybolmaktır. 
- Demek ricamı kabul ediyorsunuz? 
- Bakayım, bir düşüneyim. Ben ... Ben kin güden, 

intikam almak istiyen bir adam değilim. insan ilk a
sabiyet anında kendini unutuyor, ne yaptığını bilmi

yor ... Bu müessesenin bitmiyen, tükenmiyen dertleri 

beni o kadar yoruyor ki. .. Böyle bir yeri idare ede
cek adamın kafası salim olmalı. 

- Mösyö Karol, size minnettar olacağım ve dert • 

lerinizi hafifletmek için elimden geldiği kadar ça

lıf&C&ğım. 

Karo!, bir müddet Glzella'vı ıilzdU. Sonra prlp bir 

aeıle eordu: 

- Kuzum, siz hasta mısınız? 

- Hayır efendim. Niçin sordunuz? 
- Renginiz solmuş ... Halinizde müthiş bir takat-

sizlik var ... Bu gece istirahat ediniz. Yarın sabah, ta
ze bir kuvetle i§inize başlayınız. Avans filin ister 

misiniz? 

- Hayır, teşekkür ederim. 
Gizella, ayağa kalktı. Erkeğin, uzanan iri kemikli 

elini ürpererek sıktı. 
Merdivenlerden sendeliyerek inerken düşünüyor

du. Hadiseler ne baş döndürücü bir süratle akıp gidi
yordu. Daha dün bu odada, bu yazıhanede Rudoll 
Ravberg, çalı§ıyordu. Şimdi onun yerini oğlu işgal 
etmiş, kırk yıldanberi müessesenin başındaymış gibı 
direktifler veriyor, idare ediyordu. Onu soluk ve ta
katıir görmUıtU. Demek artık eski taravetini kaybet
mişti? Şu halde kurtulmuıtu. Bundan sonra Karol, 
onun kadınlık tarafiyle alakadar olmıyacak, ona sa
dece bir iş adamı nazariyle bakacaktı. 

XIII. 

Öğleden sonra saat üçte serbest bırakıldı. Fakat, ak
şamın yedisi olduğu halde hala sokaklarda dolaşıyor
du. Evlerinin önünden asgari yüz defa geçti. Her de
fasında belki, timdi karımla karşılaşırım, diye kalbi 
heyecanle atıyordu. Onunla bir an evel buluşmak ve 
ınilıtakbel hayatları hakkında konuımak arzusuyle ya
nıyordu. İki haftadanberl midesinden rahatııııdı. Yine 

müthiş bir sancı midesinden göğüs kemiklerine doğru 
yayılıyor, ıztıraptan sokak ortasında yıkılıp kalmamak 
için olanca gayretini sarfediyordu. Öğle yemeğinde 

heyecandan hemen hiçbir şey yiyememişti. Hapıshane
nin ılık çorbasından ancak birkaç kaşık içebilmişti. 
Buna rağmen açlık duymuyor, bunun yerine sanki mi

desine bir hançer saplanıyordu. Kendi kendini teselli 
•diyordu. Herhalde endişeyi mucip olacak bir hasta • 
lığı yoktu. Ayiardanberi duyduğu korku ve çektiği 

manevi ıztırap, sinirlerini berbat etmişti. Binaenaleyh, 
bu sancıların asabiyetten ileri geldiği muhakkaktı. Her 
halde sinirler sükunet bulunca, bunun da geçeceğine 
~üphe yoktu. Fakat, şimdi o, herşeyden evel karısiyle 
görüşmek ve konuşmak istiyordu. Ona, başından ge • 
çenleri anlatmak ve artık hayat ve istikbal hakkında 
hiçbir ümit ve emeli kalmadığını söylemek, ruhunun 
öldüğünü izah etıpek arzusuyle yanıyordu. Hızlı adım
larla gidip, gelen insanlara bakıyor, yanyana dizilmi§ 
evleri seyrediyor ve derin hayretlere kapılıyordu. San
ki; hiçbir şey olmamıştı. Bu memlekette kopan fırtına 
yatışmış ve en küçük bir iz bile bırakmamıştı. Demek, 
bu gürültü kulaklarını tırmalıyor, bu müthiş hareket 
gözlerini rahatsız ediyordu. İçinden elinin bir işare
tiyle bütün bu hareketi durdurmak ve insanlara yanıl· 

dığını haykırmak ve bundan sonra, onun da kendileri 

gibi normal hayata avdet edeceğini vadetmek için da
yanılmaz bir arzu duyuyordu. Fakat, bunu yapamazdı. 
Bu sefer de onu kimse anlamıyacak ve deli damgasını 
vurarak timarhaneye göndereceklerdi. Demek, bundan 
böyle onun insanlar arasında yeri yoktu. Cemiyetin 
içinde daima bir yama, lüzumsuz bir varlık gibi sırı
tacaktı. 

Başına önüne eğmiş, yorgun adımlarla yan sokaklar
da dolaşıyordu. Sözlerinin Gizella üzerinde bir tesir 
yapmıyacağını biliyordu. Gizella, hayat adamıydı. O, 
böyle nazariyelerle meşgul olmazdı. Onu, herşeyden 
eve! para, iş ve aşk alô.kadar ederdi. O, evela bir ka
dın, sonra bir anaydı . . . Evet, anaydı 1 Şimdi de 
onun karııaına bir koca, bir erkek ı?ibi çıkamıyacaktı. 

(Sonu var) 
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RESMİ TEBLiGLER l 
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B. Çörçil İtalyan 
milletine hitap etti 

Biz, ltalyan bltara.tlığından memnun
duk. Harbin ilk sekiz ayı zarfında, ttaıyan 
menfaatlerine karvı bUyUk blr hürmetle 
hareket ettik. Fa.kat bu ba,,ta.n bqa kork
tutumuza hamlolundu. Bizler tçln deniyor 
kl, bizim zamanımız artık gcc;mlıtır, bi
tap dU::ımUşUz, bizler ağzından 19 uncu 
asrın zamanı geçmiş köhne liberalizm tor
mUllerlnl dUşUrmlyen e11klml1 geveze bir 

Yeni Erzincan 
kurulurken ••• 

GARP ÇÖLÜNDE 
Alınan İtalyan 

esirlerinin sayısı 
36.000 i buldu 

Elen l<ıtaları 
Himara'yı da 

zaptettiler 
Garn çölündeki harpte 
36.000 e yakın İtalyan İfalya'nın uğradığı 

felaketten Musolini'yi 
mllletmtotz. Fa.kat bizim hareket tarzımız, 
korkudan değildi, zlftan değildi. Fransa 
CUmhurlyeU, olmdlllk, mağlfip dUomUştur. 
Fakat Fransa kalkacaktır, ta.kat lnglllz 

(Bası ı tnci 5aylad•) 
bamet ve acı çok yakın bir Atide yerini 
meserretlere tcrkedecclrti 

askeri esir edildi (Başı 1. ınct uy/ada) 

Knhıre, 23 a.a.a - İngiliz umum! n.a -
rarglthıuın tebliği: Topçumuz Bardla mü
dafaa hatları arkasında buıuunn dllşm9.nı 
dövmekte devam etmiştir Şenır e•ra!ıııda
ki hazırlıklarımız terakki etl!"ckttdlr. 

Sldl Bnrranl muhnreb~lndc \!le geçf'rf'k 
§imdiye kadar sevkedllmlo oları esirlerin 
adedi 85.949 R c.1\11~ olmuştur Bunlardan 
1704 tanesi subav"ır Bunlartta:ı b~ka da
ha binlerce esir ı1<> llerlde Us"ıa kaMpla -
rından sevkedllmelrr'nl beıtlem,.ktcdlrler. 

mesul tutuyor 
(Bası ı. inct say/ada) 

milleti, blltun dünyadaki milletler Brltan
ya Commonvealth'I, hakikati söylemek 
!Azım gelirse, lngllz diliyle konuııM dün
ya, timdi yürüyüş halindedir ve moderıı 
terakkinin ve eski kUltUrUn blltün kuvet -

İşte ıimdi tarlalar içinde insanlara 
merhamet duyıuıu uyandıran o beyaz ça
dırlar hayatı devresini ilcmal ederek bir 
lihzada kaybolan "papatya tarlaları" hul
yaaını yaşatıyor. Çünkil içindekiler mil -
!etin bağrından çıkan ve batta ıevl'ili Mil
lt Şef'l olduiu halde ıene milletin kallbl
ne ıirip yerleşen hükUmetimizin bUyük 
ıayretlcrlylc vücude ıetirilen evlerde ne
şeli bir hayata kavuıımuşlardır. 

Kahire, 23 a.a. - Cepheden dönen 
bir ıubayın ifadesine göre, Bardia'yı 
müdafaa eden İtalyan kuvetleri ciddi 
bir surette ıuıuzlukla karşılaşmakta
dırlar. Bu kuvetler, karadan her ta
raftan çe\rrilmi9 bulunmaktadır. Ye
g!ne şansları denizden imdat alabil
melerindedir. Halbuki bu tarafta da 
İngiliz donanması daima müteyakkız 
bir halde bulunmaktadır. 

likte esir edilmittir. Bu tabur Arn .. 
vutluğa 6 Kcinunuevelde gelmiş bulu
nu) ..ırdu. 

Yunan topçum Adriyatik sahilin. 
de Himaraya'ı ateı altına aldı 
Atlna; 23. a.a. - Resmi Yunan ıözcüsl 

askeri harekit hakiı:ında beyanatta bulun -nnın ve Brltanya Commonvealt'lnin kal -
bi olan Londra'dan hitap ediyorum. 

lerl, bunlann ardında yer &lmıotır. 

mu~tur. 

Gallabad'ın g:ırp tc.artınd•kı mıotakada 

topçulanmız te.a.ıyet gösterl!"lştlr. 

Bugün h:ıli harpteyiz. Bu, ıaşılacak ve 
müthiş bir hakikattir. Bu son iki seneden 
evel, kim tahmin edebilirdi kl, İngiliz ve 
İtalyan milletleri, biribirini tahribe teşeb
büs etsinler. 

Sizler ki do11Unrımızdınız ve kardeşle
rimiz olablllrdlnlz, nlc;ln, mukadder yo
lunda ilerlemek için ıtmdl ancak harekete 
gec;mlı olan bu çığın seyri önünde yer &1-
dınız '! 

/talyanların likri hiç bir 
zaman alınmadı 

Yeni Erzincan'ı görebilmek için istas
yon.<ian inen bir yolcu en evci muvakkat 
şehrin methalindcn bilyıik bir intizamla 
yerlerini alan kamyon, fayton ve yük ara
balarını görerek ıolda şefkat ocağı Kı -
zılay hastanesi, safda iktısat davasını ön
lemek için belediye tarafından yaptırıl -
makta olan büyilk bufday pazın binasını 
bırakarak eski Trabzon ~sesine ve bu -
ıünkü hükümet caddesine ıirer. 

İngiliz umumi karargahının tebli
ğine göre, ingiliz topçusu Bardia'yı 
dövmeğe devam etmekte ve İngiliz kı· 
talarının şehir etrafındaki hazırlıkla

rı ilerlemektedir. Sevkedilen esirle
rin sayısı 35.949 u bulmuıtur. Bunlar
dan 1704 ü subaydır. 

Merkez mmtak~sında, Tepedelen ve Kli· 
sura askert şehirlerinin bulunduğu yerlerde 
dilşmanm mümtaz kıtaları ıiddctle muka • 
vemct etmektedir. Fakat Yunan ilerleyiıinl 
durduramamıılardrr. İtalyanlar ağır zayi

ata uğramışlar ve pek ı;ok harp malzemeli 
bxrıkılmııtır. , 

Kenya'nın ,ımal hududunda milfrezele
rlmlzln taarruzu devam etmektedir. 

Biz, daima, İtalyanların dostu olduk. 
Biz, ita!yan risorgimentosunun, İtalyan 
mim hareketinin şampiyonu idik. Biz, 
Garibaldi taraftarları idik, Mazzini ve' Ca
vour'un pereştişkirı idik. ı9 uncu asrı ay
dınlatan italyan milli birliğine do~ru bü
tün bu büyük harekete, İngiliz parlfimcn • 
ro.u ve İngiliz halkı yardım etmiş ve bu 
hareket, İngiliz parlamentosu ve ingi 'z 
halki tarafından sevinçle karşılanmıştır. 
Babalarımız ve büylik babalarımız, İta! -

Bütün bunlardan sonu., sizi Yuruınııı

tana hücum l'ttlrdller ve Yunanletanı letı
Hlya kaldırdılar. İngiliz tayyarelerinin 

Almanya ve işgal 

altındaki yerlere 

yaptıkları hücumlar 

Niçin diye 11oruyonım T Fakat bu nlc;lnl 
ııl:r.ler de ııorab111nılnlz. Çllnkü hiç bir za
man sizin tlkrfnlz alınmadı. İtalyan mil -
!etinin hiç bir 'zaman fikri alınmadı. İtal
yan ordusunun hiç bir zaman fikri alınma
dı. Hiç klmııenln tlkrl ıahnm11rlı. Bir adam, 
yalnız bir tek adam. ttalyan Mkerlerine, 
komşulannın ba~nı tahrip emrini verdi. 

Bu cadde üzerinde tahta çehreleriyle 
başka bir hayatın mUıtacel tedbirleri dl
vaaını yaşatan ve içinde hükümct dairele • 
ri yerleştirilen barakalar 11vanmıı ve bo • 
yanmıt kıyafetleriyle kışlık kisvesine bü
rünmüş heybetiyle gözlere çarpar. 

Bardia ne zaman düfecek 

Daha ıimalde, ltalyan dal kıtalarmıa 

mukavemet göstcrdili mıntıkada Yunan • 
lılar ilerlemişler ve birçok köy Ye tepeler 

Londra: 23. a.a. - N evs Chronicle ıa- bırakmıılardır. 

zctesinin Kahire muhabiri yazıyor : İtalyan tayyarelerine hrıı. Yunan ta.,.. 
" Bardia, ~imdi İngiliz kuvctleri tarı • yareler! ve yerde bulunan mltraly8zler PM' 

fından tamamlyle muhasara edilmiı bulun- lak muvaffakiyetler elde etmişlerdir. Y .. 

Londra, 23 &.L - Hava nezaretinin 
tebliği: 

ya'nın Avusturya boyunduruğundan kur -
tutmasını ve İtalya'da tali bütlin engelle -
rin yıkılmasını görmeyi bütün kalbleri ile 
istiyorlardı, ti ki İtalyan milleti ve gÜzel 
İtalyan memleketi, kıtada birinci derece 
bliyük devletlerden birisi, Avrupa ve hı -
riıtiyanlrlt ailesinin parlak bir uzvu ola -
rak şerefli yerini alem. 

Hıristiyanlığın mukaddes merkezi
ni elinde tutan kıraliyetin ve italvan 
milletinh bu deıhset verici sualler 
hakkında bir söz söylemesi icabeden 
saat, muhalcltak ki gelmiştir. Birçok 
fırsatlarda o derece kahramanca har
betmiş olan fakat simdi muhakkak 
ki vazifesini istekle yapmamakta bu
lunan ltalvan ordusunun, bir derece
ye kadar İtalyan'ın hayatı ve istik -
bati ile meşgul olması icabetmekte -
dir. 

Bu caddenin ortasından itibaren inhi -
sarlar dairesinin yeni pavyonları, vilayet 
tarafından şehir kulübü olarak yaptırıla -
rak Halkcvimize verilen mütevazi bina, 
meşhur (Alibey) lokantası, iczahane, diş
çi muayenehanesi, pastacı dükkanı, daha 
sonra büyük bir idealle yaptırılan (Er -
zincan palas) bakanlara zevk vererek ge
çilir. 

maktadır. Ve bu şehrin zabtı artık bir za
man meselesidir. Vakıa Bardia'yı miidafaa 
eden İtalyanların, burasını uzun m!iddet 
tutmalarını kifayet edecek yiyecek ve mü
himmatları varsa da Bardia'da ikinci bir 
Calaiı müdafaası yapmda karar verecek-

nidcn ı8 İtalyan tayyaresi muhakkak ve d!• 
ğer iki tayyare de muhtemel olarak dBtll • 
rüldüğü tesbit edilrnlstlr. Bunların arası.. 
da yerden mltraly6:ıı ıtqlylı dUıilrüleıı lf 
İtalyan tayyaresi nrdır. 

Mannhelm'dekt sına! tesisat lngtllz ha
va kuvetlerlne meuup bombudıman tıay
yarelerlnin dUn geceki hedetlerlnl teokll 
etmiştir. 

Diğer tara.ttan Rhtn aahlll karoısınc a 
bulunan Ludvlgshaven'de yan~niar çıka -
rılınış ve tntllAklar ıoıtllmlııttr. 

Dostluk içinde geçen ıeneler 
Şimdiye kadar hiç bir zaman muhasım

larınız olmadık. HUnlere barbar HUnlere 
karşı ıcç~n harpte arkadaşlarınızdık. Ge -
çcn harpten ıonra on beş sene dostunuz 
olduk. Geçen harpten sonra kabul ettiği -

Rhln havzasında diğer buı hedefler de 
bombardıman edllmlotır. 

1-'leesıngue, Dunkerk ve Callll11 liman -
!arı ile işgal altındll bulunan arazideki ha
va meydanlarına hUcumlar yapılmı§tır. niz müesseselerin bizimkilere benzememe

sine ve bizimkilerden aykırı olmasına rağ
men, sulh ve hüsnüniyet içinde hali bir -
likte yürüyebiliyorduk. İtalyan milletin -
den binlerce kişi, İngiltere'dc, milletimiz
le bera:bcr yaşıyordu. İngiliz milletinden 
binlerce kişi, İtalya'da milletinizle bera
ber yaşıyordu. Biribirimize karşı dostluk
larımız vardı. fyi anlaşıyorduk, biribiri -
mize karşılıklı yardımlar yapıyorduk. Ara
mızda dostluk mevcuttu, hürmet mevcut
tu. 

Tayyarelerlmlzden biri kayıptır. 

İngiltere üzerine dün 

yapılan akınlar 
Londra. 23 a.ıı. - Hava ve dahili emni

yet neZ!lretlerlnln tebliği: 
Bugün, gündüz, dlişman faaliyeti, İn -

glltcrc'nln şark sahili üzerinde bazı mın
takalara münferit tayyarelerle yapılan 

hücumlara inhisar etmlıtır. Pek az ölU ve 
yaralı vıardır. Pek az hasar vukua gelmiş
tir. 

DUn İnglltereye yapılan hlicumlar ea -
naaında iki alman bombardıman tayyare
al dU,UrUlmUııtUr. Bu tayyarelerden blr111!, 
Susacx'de Etenlngram'da, diğeri de Black
pool açıklanndıa denize dU1UrUlmUotUr. 

Elen resmi tebliği 
Atina; 23. a.a. - Yunan orduları ba~ ku

mandanhfının dün alı:ıam neşredilen 57 na-
• maralı tebliği : 

Cephenin muhtelif noktalarında muvaf • 
fakiyetle ncticelen~n mahalll hareketler ol

mu11tur. 
Dl111Dandan bir mikdar esir aldık. Bun

ların arasında Jki de yarbay vardır. 
Dün hava dafi topçumuz tarafından da

ha iki italyıın tayyaresi düşürülmüı olduğu 
tesbit edilmlıtir. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 23 a.a. - Alman ordı.lıın baş -

kumandanlığının tebllgt: Dün glinduz, ha
va kuveUertnin faaliyeti, umumı;ı.c~ itıbıı

rlyle sillı.hlı ke&ılt uçu§larına !nhlsar et
mııtlr. Blr keşi! ıayyaresı, İngıltere n!n 
en büyük alUmln) om madenlnl t.'l§ıdl e -
den ıtmall İskoçya da kAln Fort • Vl\11-
am a hücum etmıştlr. Hava dafi batarya
larının &ılddeUl taaliyctıne rağmen, tayya· 
re cesaretle çok alçaktan uçarak madene 
hücum etmiş ve madenin en mllhlm tesısa
tı üzerine tam isabetler kaydetmiştir. İn
fllA.klar mUıahede olunmuştur. 

22/28 kAnunucvel gecesi, ağır bom bar· 
dıman tayyarclrlndcn mürekkep kuvetll 
teıekküllcr, çok büyUk bir muvafta.klyet
le, Manchcster'dekl mühim endUstrl lesi
.atına hücum etmişlerdir Bu hücum neti
cesinde fabrikalarda ve depolarda olddet-
11 yangınlar çıkmıştır. 

Hava kuvctleri, aynı gece, Londra'ya, 
Brlstol'a, Llverpool'a, Southampton'a, 
Portsmouth'a ve dnha diğer ıehirlere de 
hücumlar yapmışlardır. 

İngllfz limanlarına rnayn dökUlmeslne 
devam edilmltıtlr. 

DUşman tayyareleri, dUn gece, garpte 
hudut mıntakasında bazı noktalara az 
mlkdarda lntllAk ve yangın bombaları at
mışlardır. Az ölU ve yaralı ve ehemlyet
slz hasar vardır. 

DUn avcı tayyarelerlmlz, bir dilşman 
tayyaresi dUşUrmtişlerdlr. Bir almnn tay
yaresi UssUne dönmemiştir. 

italyan resmi tebliği 
Roma, 23 a a. - ı 99 numaralı resmi 

tebliğ: Trablusgarp hudut mınta.kasındakl 
vaziyette bir dcğlşlkllk yoktur. DUşmanın 
bir ileri hnva UssO ile zırHlı vasıtalnn ye
niden bombardıman edllmlııtlr. 

Bir torpil tayyaresi bir lngillz muavin 
kruvar.tirlınD batırmıştır. 

Yunan cephesinde, dllşmanın taarruz -
aln mukabil hücumlnrımızlıı tardedllmlş

tır. Dllşmanın zayiatı oldukça mühimdir. 
Otomatik sllAhln.r tcrkettık. Avcı tnyya -
relerimiz Blcnhelm tipinde dokuz tayyare 
ile muharebeye tutuvmuşlar ve bunlardan 
UçlınU dllşUrmllşlcrdlr 

Şark! Afrıkıı'da yukarı Sudıın'dakl ka
aabalnrda bıılunıın dilşman testsatıyle oto
moblllerl bombardıman f'dllmlştlr. 

Ve ııimdi harp halindeyiz. Şimdi, biri -
birimizi tahrip için çahşmıya mahkilm 
bulunuyoruz. Sir.in tayyarecileriniz, Lond
ra üzerine bombalarını atmıya tC1cb'büı 
ettiler, bizim ordularımız, sizin Afrika 
imparatorlufunuzu parça parça ediyorlar 
ve parça parça edecekler. Şimdi, bu ka -
ranlık hik5.ycnin yalnız bidayetindeyiz. Bu
nun nerede biteceğini kim soyliyebilir 1 
Şimdi, çok daha yakından kapı:ımak mec -
buriyetinde kalacağız. 

Bir tek atlamın hatan 
Bütun bunlar nasıl vukua geldi ve bu

nun sebebi nedir T 
İtalyanlar, size hakikati söyliyeceğim: 

bütün bunlar, bir adamın, bir tek adamın 
hatasıdır. İtalyan milletini, Amerika Bir
leşik Devletlerinden yardım görmekte o -
lan Britanya imparatorluğuna karşı ha • 
yat memat mücadelesine bir tek adam at • 
mıştır. Bu adamın biıyük bir adam oldu -
ğuııu inkar etmiyeceğim. Şunu da ink§r et
miyeceğim ki bu adam, 18 sene hudutsuz 
iktıdardan &onra, memleketinizi inhidam 
çukurunun feci kıyılarına getirmiştir. Yal
nız bir tek adamdır ki, İtalyan tacına ve 
kır al ailesine ragmen, Papa'ya, Va tikan'ın 
ve rumcn katolik kilisesinin bütün otori • 
tesine ragmen, bu harp için hiç bir ıevk 
duymıyan İtalyan milletinin arzusuna rağ
men, e1iki Roma'nın varislerine miışterek 
ve hunhar ba11barların yanıba$ında yer al
dırmııtır. İtalyan tarihinin trajedisi bu -
radadır ve bu hicabaver delice hareketi 
yapan cani de iııte bu adamdır. 

Bu hareketi için ileri sUrU!en nıüdataa
aı nedir? Bu, bittabi, zecrt tedbirler ve 
Hııbeıılstan hakkındaki kavgadır. 

Eıki doıtluklar nasıl unutuldu ? 
Bunu anlatalım: geçen harpten sonra, 

İtalya ve İngiltere, her ikisi de, mllletıer 
cemiyeti paktını imzaladılar. Bu pakt, her 
Akit taratı, aralarında harbetmekten ve 
Ynhut bu cemiyetin diğer Azasına harp aç
maktan menediyor ve bUtUn° Akitleri, bil§· 
ka birisi tarafından hücuma uğnyan her 
Akldln yardımına gltmlye mecbur eyliyor
du. O zaman Habeııstan, mllletler cemiye
tine dahli olmak talebiyle kapıyı çaldı. 

Biz, lnglllzler; Habeıılstan'ın kabulUne mu
arızdık ve Habeıılstan'ın bu derece yüksek 
bir pakta dahil olmasını haklı gösterecek 
lnklşa.t sa!hasına glrn.ıo bulunduğundan 

şliphe ediyorduk. Fakat Habeıılstan'ın mil· 
!etler cemiyetine Aza olması için ısrar e
den ve blnnetlce pakttan doğan hukuka 
hürmeti taahhlit cyliyen size ve bize de ta
ahhlit ettiren, Sinyor Musollnl olmuştur. 
Kavga ıııte bu suretle başladı ve bu suret
le, aramızda hiç bir knn akıtılmamııı ol
makla beraber, eski dostluklar unutuldu. 

Fa.kat, her ikimizin de tanhhUdU için 
söz verdlğ'lmlz mllletler cemiyeti paktın
dan doğmuı olan bu Hab<'şlstan kavgası -
nın, İtalya ve İngllterc'nln hfllen girişmiş 
oldukları hayat memat mUcadeleslnc niıı

betle, •ehemlyetl nedir ki'! Sözlerimin çok 
uzaklara gideceğinden emin olarak ıunu 
söy!Uyorum ki, Habeolstan kavgasında vu
kııa gelen herhangi bir ıey, otmdl aramız
da· çıkını§ olnn hayat memat mUcadelesl
nl hnklı gösteremez. 

Biraz sonra, lnglllz ve transız demok
rasileri ile Prusya militarizmi ve nazı ta
hakkllmll arasında blly!ik harp yeniden 
başladı. 

Bir çığın yolu üzerindeki ltalya 

Size yalnız şunu söyliyebilirim ki 
ben, Çörçil, İtalya ile İngiliz impa
ratorluğu arasında bu harbe mani ol
mak için elimden geleni yaptım ve 
bupu size ispat için, harbin başlama
sından evelki meşum günlerde Sin -
yor Musolini'ye göndermiş olduğum 
mesajı okuyacağım. 

Zihnen bu senenin 16 mayısına rü-
cu ediniz. Fransız cephesi kırılmış -
tır. Fransız ordusu, henüz mağlüp ol
mamııtır. Büyük Fransa meydan mu
harebesi hala bütün şiddetiyle de -
devam etmektedir. 

B. Çörçil'in Mu•olini'ye 
Sinyor Musolini'ye o gün 

diğim mesaj şudur: 

meıajı 
gönder-

"Başvekillik ve müdafaa nazırlığı 
vazifelerimi deruhte ettiğim bu an -
da, Roma toplantılarımızı hatırlıyo
rum ve kendimde, süratle genişlemek 
te olan körfezin öbür kıyısından 1 -
talyan mitletinin şefi olarak size hüs
nüniyet sözleri öndermek arzusunu 
hissediyorum. İngiliz ve İtalyan mil
letleri arasında bir kan nehri akma
sını önlemek için çok geç midir? Mu
hakkak biribirimize ciddi yaralar a
çacağız, biribirimizi parçalıyacağız 
ve kavgamızla Akdenizi zulmete bo. 
ğacağız. Siz eğer böyle olmasına ka
rar veriyorsanız, böyle olacaktır. Fa
kat ben şunu beyan ederim ki ben hiç 
bir zaman İtalyan milletinin düşma
nı, ne de hatta, kalbimin içinden, ka
nunu yapan ltalya'nın mubasımı ol
dum. Halel\ Avrupa'da bütün şidde
tiyle büküm sürmekte olan büyük 
meydan muharebelerinin seyri hak -
kında evelden tahminlerde bulunmak 
manasızdır. Fakat şundan eminim ki, 
kıtada ne olursa olsun, İngiltere "e
velce de yapmış olduğumuz gibi., tek 
başına da kalsa, sonuna kadar gide
cektir. Aynı zamanda bir dereceye 
kadar emin olarak zannediyorum ki, 
Amerika Birleşik Devletleri tara -
fından ve hakikatte bütün Amerika 
tarafından gittikçe artan bir mikyas
ta yardım göreceğiz. Tarih sayfala • 
rında kalacak olan bu hitabı, zaf ve 
korku hissi ile yapmadığıma inanma
nızı rica ederim. Bütün hitapların 
üstünde, bütün tarih çağlarının öte
sinden, Hitin ve hıristiyan medeni -
yetinin müşterek varislerinin bir ha
yat memat mücadelesinde karşı kar
şıya bulunmamaları hitabı geliyor. 
Bütün hürmetle ve şerefle sizden is
tirham ederim, feci işaretin verilme
sinden evel beni dinleyiniz. Bu feci 
işaret, hiç bir zaman bizim tarafımız
dan verilmiyecektir.'' 

Muıolini'nin 8. Çörçil'e cevabı 
Bu mesaja aldığım cevap işte şu -

dur: 

Caddenin nihayetinde ise. giizel bir ma
arif eseri olarak uzanan beş dcrsaneli 
"İnönü ookulu", bunun karşısında belediye
nin itfaiye garajı ve tanzifat binası görü • 
lür. 

!eri ıüphclidir . ., 

ltalyanlar, taarruza geçmek için 
nakliye kamyonlarının gelme.ini 

beki iyorlarmıf 
Londra: 23. a.a. - Rpyter bildiriyor : 

Okulun bıraktığı rüyet sahası 

yerleşmiş tribunlcriyle biıyilk bir 
meydanı. 

içine Şimali Afrika'da İtalyan kuvetlerinin ba• 
spor kumandanı mareşal Grazziani, " Garp çö

lündeki harekatın ilk nfhasr hakkında,. 

Yunan üerleyiıi teıpit edilen 
plana göre devam ediyor 

Atina: 23. a.a. - Daily Teleıraph gaz.
tesinln Atina muhabirine röre, A\rlon:va 
yolunu Yunan k:taatına kapamak için İtal

yanlar ıon bir gayretle bu mevkii hum • 
mali bir tarzda takviye ediyorlar. Fakat 
Yunan ilerleyiş! e-vclce tnl:ılt edilmiş olan 
plan mucibince n usQIU dairesinde devam 
etmektedir. Yunanlılar kendilerine en mil-

Zemini tesviye edilmiş ve etrafı tel 
· Mussolini'ye verdiği raporda, inıiliz mu - sait ıartlar altında dilımını muharebeyi 

!erle kapatılmış futbol. voleybol ağlariylc 
vaffakiyctlerini motorize kuvctlcrin ezici kabule icbar etmekte ve bu suretle teşcb

örülmüş bu meydan gençliı,:in ruhuna yük-
selme duyguları vad~diyor. bir üstünlüğünde olmasına atfetmektedir. büsü daima ellerinde bulundurmaktadır. 

Bundan ııonra yeni şehre ulaşmak için İngiliz kıtaatının kuvctli olu$UnU da bil
aradaki boşluğu katetmek zahmeti kalır. husa dört kıtadan toplanan güzide efradın 

Bu mamure hizasına gelindiği zaman 
insan iki yol karşısında bulunur. Bunlar 
müstakbel §ehrin bulvarlarıdır. Bu yollar -
dan sağdaki yiız yataklık bedii ve asri has
taneye soldaki ise refah yuvalarına gider. 

Hastane, beş pavyondan müteşekkildir. 
Ön~e yiHcsclen kısmı antre ve memurin 
dairesidir. Sağdaki kadın erkek dahiliye, 
soldaki gene kadın erkek hariciye koğuş
larıdır. Arkadan sağdaki pavyon hastane 
girme ve tecrit odalarına yerleşme kısmı
dır. Arkasında ameliyathane, bakteriyolo
jihane· ve eczahanesi görülür. 

Bu be$ pavyon çok güzel koridorlarla 
biribirlerine bağlanmıştır. 

mevcudiyetinde bulmaktadır. 

Resmi İtalyan kaynaklarından alınan ha
berlere göre, ingili:r. tnrruzu tam İtalyan
ların Sidi - Barrani'dcn Marsa • Matruh'ı 
doP.-ru ilerlemek üzere hazırlıklarını ikmal 
ettikleri sırada yapılmıştır. İtalyanlar yal
nız ltaly~'dan nakliye kamyonlarının gel
mesini beklemekte imlıler. 

lngilir. motorize kıtalarının 
tazyiki gittikçe artıyor 

Londra: 23, a.a. - İngiliz matbuatr, i-
talyanlann pek yanlış olarak " bizim de -

niz .. dedikleri sahayı bir tek düsman ge-Soldaki bulvarı ta.kip ederken ıolda ça
tıları yükselmiş memurin apartımanları misine tesaduf edilmeksizin inl'ill:ı donan-
bu mahallenin son sistem dükkanları ve maaı tarafından taranmış olmasını ve Ar
bunların arkasında biıyük caddelerle ve navutluk'taki Avlonyı limanına yüz lradar 
sokaklarla ayrılmış Kızılay pavyonları, obils atılarak bombardıman edilmiş olma-
mevcuttur. 

Meydandan başlıyan bulvar bu binah
rı ikiye ayırır. Bulvarın orta kısmında ça
maşırhane, hamam yapılacaktır. Gene bu
nun üzerinde temiz ıuları akan çeşmeler 

l'Örülür. Bir noktasında koca.man bir ilk 
okul: Kızılay okulu. Yanında muallimle -
rin evleri ve polis, belediye inzibatlarının 
daireleri, 

İşte bu kül yeni şehrin bir mahallesi
dir. Belediye meclisi verdiği bir kararla 
bu bediı parçaya giizel de bir isim ver -
miotir: Kızılay mahallesi. 

Bulvarına da Kızılay bulvarı demiştir. 
Şimdi artık müıtak arzular Erzincan'a 

endieesiz girebilirler. 
Tabiatın korkunç zulmüne ufrıyan Er

zincan bu bir yıl ıibi çok kısa zaman i -
çindeki imarını değerli vali Dr. Sükiltf 
Tükel'in azimli ve ısrarlı çalıımasrna borç
ludur. 

Muntazam bir imar pllniyle vücude 
getirilmekte olan yeni Erziııcan tehri, ev
lerini, barklarını ve çoluk çocuklarını kay
betmiş olan muztarip Erzincan halkının a
cİlarını dindirmiyc yardım edecektir. Er
zincanlılar, yıkılanın yerine daha müke'l:
melini kurmakta ıecikmiyen cümhuriyet 
hüküanetine ve ııefkatli Kızılay'a karşı 
minnetlerini ifade iı;in kelime bulama -
maktadırlar. 

sını bahis mevzuu etmektedir. 

Daily Telegraph razetesi diyor ki : 
" Bardia'da muhaeara altına alınmış olan 

İtalyan ıarnizonu, lngillz motorize kuvet
lerinin l'İttikçc artmakta olan tazyiklerine 
karşı koyuyorlar. İngiliz havı kuvetleri, 
sahil boyunca takviye kıtalannın gelme . 
ıine mani olmak lı;ln orduya miltemadi yar
dımlarda bulunmaktadır. Bu tayyareler ay
ni zamanda Bardia üzerine esir edilen İtal
yan generallerinin isimleriyle esir efrat a
dedini bildiren beyannameler atmaktadır. 

" RomA, ltalyan çizmesindeki Brlndlzl 
istill limanının bombardımanını itiraf et
miştir ... 

Londra mahfillerinin kanaati 
Londra, 23 a.a. - Londra'nın ııe1a· 

hiyettar mahfillerinde, Bardia'nın he 
nüz İtalyanların elinde bulunduğu ve 
pek yakında sukutunun beklenmeme
si lazım geldiği bildirilmektedir. 

İtalyanlar burada daimi mahiyeti 
haiz tahkimat yapmışlardır. Bundan 
başka mezkur şehrin vaziyeti Seydi -
Barrani'nin vaziyetiyle kıyıs edile
mez. Çünkü Seydi - Barrani ancak bir
kaç aydanberi İtalyanların elinde bu

~~~~~~~~~~~~~~~--=· lunuyordu. 

disini pek güzel anlatıyor. Sulh isti- Bardia'da fazla miktarda topçu ku· 
yenin kim olduğunu, harp istiyenin veti vardır. Şehrin müdafaa hatları 
kim olduğunu herkes görebilir. Bir her istikamette 12 kilometre kadar 
adam, yalnız bir tek adam, bütün bu 
gerginlik ve gayret senelerinden son bir mesafeye uzanmaktadır. 
ra, İtalya'yı harp kasırgasının içine Mareşal Graziani tarafından Muso-
atmıya azmetmiş bulunuyordu. lini'ye gönderilen rapor hakkında a-

İ ngiltere'nin 
uğradığı ticaret 
gemisi zayiatı 

Londra, •3 a.ı. - Royter: Amirallrk et.. 
!resi, ıy'ıl5 lı:lnunuevelde nihayete er• 
hafta içinde dilamanm faaliyeti netlceetn. 
de ticaret filosu kay!l>lannm ccman 41.471 
tonilito hacminde yedi •apur oldufunu .,. 
bu yedi vapurdan ceman ıo.15415 tonilito 
hacminde beşinin İngiliz vapurlarını tq • 
kil ettiğini bildirmektedir. 

Bu rakamlar Dunkerque harck§tı de._ 
resi hariç, harl>in devamı esnasında hafta
da 63 bin tonilitodan biraz ııağı olan baf
ta vasatisinin çok diinıın.<iadır. Almanlar 
ise, 15/16 kanunuevelde nihayete eren haf
ta içinde 82.450 tonilito hacminde ticaret 
gemisi batırdıklarını iddia ediyorlar ki ba 
rakam, hakiki rakamın hemen iki mislidir. 

Salahiyettar Londra mahfillerinde .. 
cihet tebarüz ettirilmektedir ki, kayıpla • 
rın azalı:ıı 13yanı memnuniyet lae de bun
dan tehdidin azaldığı neticesi çıkarılma • 
malıdır. Elde edilen neticeler hakkında 
bir fikir hasıl etmeden eve!, bir ve yahut 
iki aylık bir devre zarfında muntazam ve 
sarih iyileşme görmek icabeylcmcktedir. 

Her altı aylık devrenin haftalık vasati 
kayıpları hakkındaki a$afıdak! rakıımlan 
mukayese ederek vaziyet hakkında a:ı çok 
bir fikir edinmek mümkündür. 

Temmuzda nihayete eren 15 ay haftalık 
vasatisi: 8ı.ooo tonillto, alustosta nihay.
te eren 15 ay haftalık vaaatiıi: So.ooo to • 
nilito, eyliilde nihayete eren 15 ay haftalık 
vautiııi: ıoo.ooo tonillto, itkteerlnde nl -
hayete eren 15 ay haftılcll vautlıl: 85.000 
tonil§to, ikinci teşrinde nihayete eren S 
ay haftalık vasatisi: 86.ooo tonilito. 

Elde mevcut rakamlara göre klnunu.
vel ayındaki kayıpların haftalık vasatial 
ise takriben 7ı.ooo tonilato kadardır. 

İsviçre üzerine 
bombalar atıldı 

11 kişi yaralandı 
yangınlar çıktı 

/talya'nın karıılaftığı iki fık lınan ma!Umata göre İtalyan kuman-
Vc bugün İtalya'nın vaziyeti ne halde- danı, General Wavel'i, İtalyanların Berne, 23 a.a. - D.N.B.: fsviçre ge-

dir? 18 senelik dikkatilr idaresinden sonra, Mısır üzerine yürümek üzere hazır- nelkurmayı tebliğ ediyor: 23 Kanunu
Duçe, kendisine itimat etmiı olan mille- hk yaptıkları, yani malzeme ve erzak evel gecesi, yabancı tayyareler müte
tlni nereye ıilrilklemiştir? cihetinden azami derecede ihtiyata addit defa arazimiz üzerinde uçmuı-

Bugiln halya'nın ka1"1ısında bulun - malik bulundukları bir sırada taarru- lardır. 
duğu ağır iki ıık nedirT za geçtiğinden dolayı tebrike şayan Bu tayyareler şimal istikametinden 

Bu ağır iki ıık ıudur: ya, denizde, ha- 1 k 20 45 z · 
gördüğünü bildirmiştir. ge ere saat • te urıch üzerine valarda ve Afrika'da biltün Britanya im -

G . .• • b. .. . vangın ve infilak bomb"iarı atmışlar-
paratorluğunun dar'belerine ve yunan mil- razıanı nın, ır surprız mev7uu ba- ı d B. . . 
letinln •;ddctlı" mukabil hu"cumun:ı m"ka- h" ı d v d • b t ır. ırçok bınalar ve demıryollarının ,.. ~ ıs o ma ıgına aır eyanatı talyan ı k 'k k 
vemet etmek. ve yahut halya'yı io."'al et- ··d f k.f · l"ğ' d 1 ı:. 1 e e trı abloları hasara uğramıştır. ,.. mu a aasının ı ayetsız ı ıne e es et 11 k" • 

1 mek, İtalyan milletini esaret altına almak, etmektedir. ışı yara anmıştır. 
ve himayesine vermek için Brenner yo!u 
ile Attili'yı ve onun yırtıcı ve ekili asker
lerini ve gestapo ajanları çetelerini çağıı
mak. O Atilli ki kendisi ve nazl partizar
ları, İtalyan milletine karşı, ııiı:lar aru·n
da misli bulunmıyan en acı ve en açık is -
tihfaf hissi ile mütehassis bulunmak.,uır
lar. 

Bir adam, bir tek adam, işte sizi bura
lara sevketmiştir. 

Graziani, ayrıca, İtalyanların işgal 
etmit oldukları mevkilerde tutunma
larına tabiye bakımından imkan olma
dığını da söylemiştir. Burada insanın 
hatırına ttalyanların buraları neden 
işgal ettiklerini sormak geliyor. 

lsviçre tqebbüste bulundu 

21 llkkAnunu 22 llkktınıına bağlıyan ge
ce dU,man ana vatana bir hava baskını 
7apmıı Ye Venedlk'ln sığ sahtı mıntaka.aı
aa bombalar atmııtır. Maddi zarar olma
dıb ctbl lm&Dca da u.ytat yoktur. 

İtalya'nın mlldahaleslne ne lllzum var
dı! Aciz vaziyete dUıımü§ Franea'ya dar
beler lndlrmlye ne lUzum vardı T İngllte
re'ye harp ll&nına ne lüzum vardı T İngt-
11• himayeli altında bulunan Mım'ı 1Jıt1-

1AY& JUi 111.sum Jardı t 

"Memleketimizin biribirine muarız 
saflarda yer almasını mucip olan ta
rihi mahiyeti vahim sebepleri muhak
kak sizin de bildiğinizi söylemek ü
zere, göndermiş olduğu~uz mesaja 
cevap veriyorum. Çok fazla geriye 
gitmeden, ne sizin menfaatlerinize 
ve arazilerinize ne de diğerlerinkine 
hiç dokunmadan Afrika toprağında 
kendisine küçük bir parça temin et
mekte olan İtalya'ya karşı Cenevre
de ncrt tedbirler organiıze etmek i
çin hükilmetiniz tarafından 1935 te 
alınan teşebbüsü size hatırlatırım. 
Bugün İtalya'nın kendi denizinde 
içinde bulunduğu hakiki kölelik va
ziyetini de size hatırlatırım. Hükü -
metiniz eğer imzasına hürmet için 
Almanya'ya karşı harp itan etti ise, 
şunu anhyacaksınız ki İtalyan - al
man muaheıiPsinin almış olduğumuz 
teahhütlere karşı aynı hi.irmet hissi
yatı, bugün italvan siyasetine reh
berlik etmektedir ve yarın da her 
türlü hadiseoler karşısında rehberlik 
, ~,. ·ktir." 

Bugün tozlanmış bir halde bulunan 
bu cevap llzerlnde hiç blr mlltalea 
JilrlltmOyorum. Bu cevap, lrendl kcn-

Bu hikayeyi bitirmeden b:.ıradı bırakı· 
yonım. Ti ki bir ıün muhakkak surette ıe. 
lecek ve o l'Ün italyın azmi, kendi mukad
deratını bir kere daha kendi iline alacak-

Lonora'nın .,., 1 ıılıiyettar mah'ille
rinde hakim olan kanaate göre, Gra
ziani'nin beyanatı İngilizlerin aske
ri mehuetlerine karşı en bilyük bir 
takdir niıaneıi te§kil etmekte ve ay
nı •amanda İtalyanların aıkeri kabili
>:etmlfflnt febat etmektedir. 

Berne, 23 a.a. - Hariciye nezareti 
tarafından neşredilen bir tebliğde, 22 
İlkkanun gecesi İsviçre üzerinden u
çan tayyareler tarafından 1sviçre bi
taraflığının vahim surette ihlal edil
miş olmasınc'l"'n d '"vı ingiliz hiikü
meti nezdinde cicM.i ... "' 01J:>iisatta bu
lunması için Londra'daki İııviçre el
çiliğine talimat gönderildiği bildiril
mektedir. 

Yaralanan eıhas ile yapılan batar
lar l5ln tazminat da talep edilecektir. 
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lngiliz hava kuvetlerinirı 

m a ve İtalya 
üzeri e yaphklar1 

akınların bilan~osu 

Bu akınlar çok şiddetli 

ve geniş olmuştur 
Londra; 23. a.a. - 20 illtkinun g{lnll ta· 

fakla nihayet bulan hafta içinde, havanın 
muhalefetine rağmen, lngillz hava lı:uvet -
lerlnin Almanya'da, ltalya'da ve alman io
gall altında bulunan araıd üzerinde yaptığı 
akınlar çok ııiddetli ve ~ok genit olmuıtur. 
Bu müddet ı:arhnda hilcumlara marııs lı:a

lan mıntakalar şunlardır : 
Üç gece ante,rdına hilcuma uğrıyan ve 

Almanya'nın cenubu ıarbisinde bulunan ti· 
carct ve endüstri merkezlerinden Man • 
rıheim : Burada doklar, dcmiryolları, 

istasyonlar, ve fabrikalar baıhca ha
sara uğrıyan noktalan teşkil etmektedir. 
İlk gece zarfında yapılan akınlar birkaç 
aaat sürmüş, muazzam yangınlar çıkarıl -
ruıı ve infiUiklar kaydediln :.,tir. 

Berlin'de fabrikalar, demlryollan, elek 
trik aantrallan ve demiryolu cmtea depo
ları ayni gece zarfında llri defa bombardı
man edilmiştir. Bir demlryolu iltiıalı: nok
tasında kara bir duman siltunu bUyük bir 
lrtlfaa çıkmış ve infiUiktan hasıl olan an
icaz parçaları daha yükseklere fırlamıetır. 

• 

I 

Trakya'daki son seylap esnasında Boına köylüleri 
Edirne'ye naklediliyor 

Ege mıntakasında 

So 
tah 

seylô 1 

ve 

t "' 

yaptığı 

arlar a 
-----ı İzmir, 23 a.a. - Alınan haberlere cöre, 

• • • • Torbalı, Ödemiş, Bayındır ve Ku5aduı kal ng 1 hz tayyare e rı 1 zalarında &cylaptan hiı; bir zarar olmamı~ 
tır. Tire'de kiıçük Menderes tesisatı mü
teahhitlerine ait bir bina çökmü:ıtür. Ge -
rek Tire ve gerekse Bergama'da ovayı ba
san sular henüz çekilmemiştir. Manisa'nın 
Muradiyesinden İzmir'c doğru uzanan •· 
razide elin su vardır. Şoce ve demiryolu 
üzerinden sular çekilmektedir. Foça'da, 

ilk defa olarak 
Venedik'e 

1 

ASKERi FABRiKALAR 

Hava çekici alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mildilrlliğiln

den : 
Yenl veya az lıcullanı1mıı hava çekicine 

ihtiyaç vardır. Elinde olup ta aatımak Iı -
tlyenlerln bir iıtl.da ile Aıkert Fabrika
lar umum mildllrlillüne müracaat etmesi ve 
bu iııtidaya çekiçlerin ebat n evaafiyle 
markasının ve fiyatının da illvctl rica olu-
nur. (8700) 18714 

Muhtelif ebatta 12 kalem çelik 
alınacak 

ASkerl Fabrikalar Satın AL Ko, dan 
Tahmin edilen bedeli (9640,40) lira o

lan llıtesinıde yarılı muhtelif ebatta on iki 
kalem ve cema.n 13772 Kg. çelik ukert 
fabrikalar umum mUdlirllltU merkez satın 
alma komisyonunda 3/11941 cuma g{lnil sa
at 14.30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname paras1rıdrr. Muvakkat teminat 
(723) lira (3) lnıru5tur. Teklif mektupla
ruu mez:kQr elinde ıaat 13.30 a kadar ko-
misyona vermeleri. (8746) 18725 

65.000 litre petrol alınacak 
Asker! Fabrikalar Batın Alma Komla 

yonundan: 
Tahmin edilen bedeli (lf9!>0) lira olan 

6MOQ litre petrol asker1 fabrikalar umum 
mUdUrlllğü merkez as.tın alma komleyo 
nunca 8.1.941 cuma gUnU ıaat 115 te ka 
palı zarfla ihale edilecektir Şartname pa. 
rMızdır. Muvakkat temınnt (11211 lira 
( 25 ı kuru,tur Teklif mektuplarını mezk1lr 
gUnde aant 14 c kadar komisyona verme-
leri (8747) 18726 

100 Takım işçi elbisesi 
hücum ettiler tarlalarda bulunan pamuklar epey zarar Askert Fab. Satın Alma Ko. dan: 

MiHino'da "':relli fabrikalarında 400 met- Londra; 23. a.a. - Evelki gece Venedik görmüotür. Seylap yüzünden Menemen ve Tahmin edllen bedeli (1800> llrn olan 
Foça kazalarındaki hayvanlar yüksek te- yukanda yazılı 100 takım elbise aaker1 
pelere sıkarılmı~lardı. Su1ar çekilmekte fnbrlkıılar umum mCdUrlUğll merkez sa
olduC'undan hayvanların ovaya indirilme- tın aıma komisyonunca 6. ı. 1941 pazarte-

re uzunlcıgunda bir yangın çıkarılmııtır. 
Akının nihayetinde hedef hfill yanmakta 

idi. Hücum r uvaffaklyetle netlcelenmiı ve 
bir p"lot şıınları söylemlıtlr : " Neticele-

ezic; c • •"unu aöyliyebillrim. Cenova. 
da doklara hücum edildi ve ruiyet kabili
yeti iyi olduğu cihetle bombardıman pek 
müessir oldu ... 

Yeni bombardımanlar 

mıntakasında lngill:ı: hava kuvetlerinln yap.. 
tığı akın hakkında hava nezaretinin istih

barat oubesi &unları bildirmektedir : 
" Evelki gece ağır bombardıman tayya· 

relerinden mürekkep bir teşekkül, ilk defa 
olarak Venedik'c giderek, italyanların ula· 
şamıyacağımızı zannettikleri bir hedefe 
hücumlarda bulunmuştur. Bahis mev:ı:uıı o· 
lan hedef petrol tasfiye fabrikaları ile 
Docklarm bulunduıiu Porto Marghera'dır. 

M::nnheim'ın karşısında bulunan Ludvig- Bu hedef v cnedik'e giden bir demiryolu 
Ghaven, iki gece ardıardına bombardıman üzerinde bulunan bir köprünün yakınında· 
edilmiı;tlr. Hll~uma maruz kalan hedefler dır. 

meyanında bir boya fabrikası ile ımat bi
nalar mevcuttur. 

Bordeaux'da bir denizaltı üssü iki defa 
bombardıman cdilmiııtir, Loricnt limanı da 
iki gece hücuma maruz kalmııtır. Burada 
dahi 'ıedef bir denizaltı üssü olmuştur. 

Milnno'ya varabilmek, büyük bir seyrü
sefer kabiliyetine ve ~ok büyük bir muka· 
vemete mütevakkıftır. Venedik'e varabil· 
mek keyfiyeti ise ortaya yepyeni seyrü • 
sefer meselesi atmıştır. Tayyarelerimiz sa
at 23.30 zu biraz geçe V enedik'c varmışlar 
ve son tayyare de gece yarısından az: sonra 
hedeften ayrılmıştır. 

l erı mümkün olacaktır. s i gUnU ııaat 16 te ac;ık eks!ltme !le ihale 
Aydın' da edilecektir. Şartname parasızdır . .Mu vak 

Aydm, 22 (Hususi} - Son yaıimurla - !<at t!.'mlnnt (13tS) liradır 18Slll ı 18832 
rın vilayetimizde yaptığı tahrlbatın derece 
si yeni gelen malumattan anlaşılmaktadır. 130 • 300 Kg. nişadır alınacak 

Nazilli, Yenipazar, Aydın, Çine ve sö
ke ovalarını .Menderes ve sair çay ve de-

Askeri Fabrikalar Sa. Al. Ko. dan : 

relerden taşan sular tamamen kaplamıetır. Tahmin edilen bedeli (180) lira olan 
Pamuk tarlalarını kaplıyan 1sular fidan- ıso - 300 Kg. nişadır Askert fabrikalar u

lan millediğinden fidanlar üzerinde bula- mum mildürlüğii merkez ııatın alma komis
ma açmış pamukların toplanmasına ve ko- Yonunca 30/12/940 tarihinde pazartesi aü
zaların açmasına artık imkan olmadığı an· nU saat ıs,30 da açık eksiltme ile ihale e
laşılıyor. dilecelttir. Şartname parasızdır. Muvak • 

Yağmurlar zeytin mahsulilne de çok kat teminat olan (13) lira (50) kuruştur. 
zarar yapmıştır. Şiddetli yağmurlar ağaç· (8929) 18900 
)ardaki zeytinleri düşürmekte ve bu tane-
leri seller götürmektedir. Sellerden Söke 
ovasındaki koyun ve sığır sUrilleri de bü-
yük tehlike gcçirmişlenıe de sürüler vak- DEVLET ORMAN lŞLETMESt 
tinde dağ ba,ma alınarak hiç bir zayiata 
meydan verilmemiştir. Bundan baııka kıı • 

Fransız sahilleri açıklarında gemilere 
hücumlar yapılmıı ve birçok ıemilere tam 
isabetler kaydedilmlııtir. Bunlardan biri • 
nin yana yattığı görülmüıUir. Diğer birin
de de yangın çıkmııtır. 

Karanlık bir gecede yaptıkları uzun se- Irk hububat ekilen tarlalar da su altında Satılık çam ve 
köknar tomruğu 

yahattan sonra mürettebat Adriyatik de • kalmış ve bunlar da bozulmu1tur. 

24/12/194 

Balast münakasası 
D. D. Yolları SaUn Alma Ko.: 
Miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları n~ağıda yazılı üç oca 

,ılı:arılacalı: balastlar hizalarında göıterllen gün ve ı;aatlerde ihaleleri yapılmak 
re kapalı zarf uaullyle eksiltmeye konulmu§tur. Ebiltme Ankara istasyonw 
İkinci iııletme mildilrlUğb binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. Bu lııe 
melı: lstiyenlerln muvakkat teminat mnkbuzu veya idarenin kabul ettiği fo 
mutabık banka mektuplariyle kanun ve ııartnamenin tayin ettiği vesaiki ve tekli~ 
rinl eksiltme saatinden bir saat eveline kadar komisyona makbuz mukabilinde v 
meleri llizımdır. Şartname ve mukavele projeleri Ankara'da ikinci işletme ko~ 
yonu ile Kayseri, Yerköy ve Zonguldak istasyonlarında parasız verilmektedir. 
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1 Ankara • Kayseri 
hattı Klm. 102 • 110 
Mahmutlar - Balışeyh 
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arası 3000 2000 1000 
2 Ankara - Kayseri 

İhale gilnil ve saati 

180 3900 21J2,50 61.941 P.ertesl 115 t1 

hattı Kim. 204 _ 208 
Yer köy istasyonu 2000 1500 500 150 3000 22S,OO 6.1.941 P. ertesi ıs 

3 Irmak - Zonguldak 
hattı Klm. 318 - 320 
Balıkısık istasyonu 3SOO 2500 1000 170 5950 446,25 6.1.!>41 P. ertesi 15,4 

DEVLET DEMİR YOLLARJ 

Muhtelif kablo alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan 
Muhammen bedeli 22.ss5 lira olan dokuz 

kalem muhtelif yeraltı k:ıblosu 10/2/941 pa. 
zartesi günü ııaat 15 de kapalı zarf us(llü 
ile Ankaradn ld:ıre blnruıında satın alına
caktır. 

.Bu işe girmek istiyenler (1691.63) lira
lık muvakkat ıemınat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 
l&zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme dairesinden Haydarpa3a'da• tesel
lilm ve sevk efliğinden daf!ıtılacaktır. 

(8848) ı88og 

Muhtelif elektrik malzemesi 
alınacak 

Devlet Dcm/ryo/lar.ı Sa • .Al. Ko. dan : 

Muhammen bedeli 40237 lira olan 76 ka

(8811) 1878S 

Gıyap kararı ı 
Bolvadin Asllye Hukuk HAklmlt~ndenı 
Bolvadln'ln Eber köyünden İsmail lmı~ 

Ncsllhıın Şahin tarafından kocası ayn{ 
köyden olup Ankara MUdntaal Huku 
caddesinde Çankın oteli altında lJ nunu:ı 
rııda oturan Hacı Mehmet oğlu nam Mis 
Ahmet oğlu Mehmet Şıı.hln aleyhine açtı
ğı aynlık dolayıstyle tbtar d1vasının cnr1 
muhakemesinde rnUddelaleyh Mehmet Şn
hln hakkında yapılan lltuıı havi davetiye 
Uzerlnc mahkemeye gclmemlıı ve bir vekll 
do.hl göndermemi§ olduğundan vicahi ad
dolunmak Uzere gıyap karannın lltı.nen 

tebliğine karar vertlmlıı olduğundan yev
mi muhakeme olan 17.l 941 tarihinde saat 
11 de Bolvadin asliye hukuk mıı.hkemesln
de hazır bulunmnaı veya bir vekil gönder
mesi aksi halde ,gıyabında muamele yapı-
lııcıığl iltı.n olunur. 5109 

Ankara İkinci Sulh Hukuk Htıklmll
ğlnden: 

Maliye Veka.tetı emlAkl milliye mUdUr
lUğUnde tetkik memuru llhan Iı"cratzcl
oğluna. 

Bankalar ~ddestnde Ahmet Enver bak-

lem muhtelif elektrik melzemesi 241ı1941 kallyesl tarafından aleyhinize açılan balı
cuma günü saat ıs de kapalı zarf usQJU ile knliye bedelinden 91 lira 80 kuruşluk ala

cak dl\vas1 Ozeıine 1kametga.hımzın mco
Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. hultyetlne mebni d~va arzuhali ve dAvcUye 

'.Bu işe girmek istiyenlerin (3017.78) lira HA.nen tebliğ edildiği hnlde mahkemeye 
!ık muvakkat teminat ile kanunun tayin et- gelmedlğlnlzden hakkınızda gıyııp karan 

ti&:i vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat verilmiş duruşma 20.1.941 sant O ı:ı. bırakll-

14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri mıııtır. 
15.zımdır. _ __ _ _ MczkOr tnrlhte mahkemeye gçlmediğl· Gelsenkirchcn'dc ıunİ petrol tesisatı, 

Kolonya'da bir elektrik santralı ile bir de· 
miryolu iltisak noktası hllcumlara hedef 

nizi üzerinde berrak bir havaya tesadüf et- Söke'de Karinıı ve Bölmebalık dalyan
miı\crdir. tık vıısıl olan tııyyarc mUtcad • lan tesisatı da harap olmuetur. Bu dal • 
d=t yangınlar çıkarmış ve bombaları bir yanlardan bu sene istifaôe e ilemiyecegı --r~~~-~_.._..-.~~~~~----~ı $artnameler (:ıoo) kuruşa Ankara ve ~n z a1t r tı r m ıım l1fü 

Devlet Orman ic:lefmesi Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. olunmıyacağınız lUzumu gıyap karnn ye-söyleniyor. 
petrol tasfiyehanesi civarında infilik et -

olmuştur. meğe başlamıştır. Bunu takip eden tayya-
f rine kaim olmak Uzcrc ilncn tebliğ olunur. 

(8789) 18868 6104 

Miin[h ve Münchengladsbaclı'da demir • reler doklar ve fab.rlka binaları üzerine son 
yolu cmte.uı depolarında yangınlar çıka - derece ağır bombalarını muvaffakiyetle at· 

rılmışur. mağa başlamııılardır. 
Dıısseldorf, Essen ve Duiıercnmrort'd;ı 

MILLt MODAF AA VEKALETi Bolu Revir Amirliğinden: 
Araba koşumu alınacak 1 - Bolu Belkavaağaç dcpoııunda lstıt-

M. M. Vektı.lotl Sa. Al. Ko. dan: te mevcut 29 adot muadili 9,826 MS. çam 
KAZALAR 

Yün satışı 

Anltara İkinci Sulh Hukuk Ha.kimliğin· 
den: 

Ankara'da Kurtuluıı mahallesinde SIJ· 
ğllt!U sı>kak 6 No. lu evde Fatm.ıı'yı:ı.. 

muhtelif hedeflere hücumlar yapılmııtır. 

Ruhr havzasındaki bu taarruzlar ıon dere· 
ce fena hava şartlan dairesinde icra edil • 
miştlr. İngiliz hava nezaretinin bu hücum
lara miltedair tebliği şunları bildirmekte-

İngiliz satınalma 
Mevcut numunesine göre 000 adet çift ve 1314 adede muadil ô62/717 M3. köknar 

araba ltoşumlyle 100 adet sııka dl'aba ko- tomruğu aç1k arttırma ile aatılacaktır. 
aumu pnzarhkla 81ltın alınacaktır. Çift a.- Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği 
., 2 - Tomrukların aynca bııo kesme pay- MüdürHlğünden 

Ankara defterdarlığı vekili avukat Tur
gut Genya tarafından aleyhinize açılıua 

tıb fakUltcsi ID§a edilmek Uzcre lstlmlAk 
edilen 8G etil G6 !Jllyfn 331 nda 8 panıel 
numarasında kayıUı hanenin fuzulcn 1gga· 
llnden dolayı 100 liranın tıı.helllnl cUıva ey
lemeleri Uzcrlne yapılan durutma ııırasın
da dft.vetlye ve dtı.va arzuhali lkamctgtıhı· 
ruzın mcçhuUyctlne mebni lltı.nen te!JU# 
edildiği halde mahkemeye gclmedlğlnlzden 
hakkınızdo. gıyap kararı vcrllmlıı dur113 • 
mıı 21.1.941 sant 14 e bırııkılmı1Jtır. 

dir : 

komisyonu 

Montevideodan ayrıldı " Almanya üzerindeki havanın fenalığı 
inglliz hava kuvetlerinln pilotlarından ba .. Montevideo; 23. a.a. - Lorcı Villinton· 
katarını ıa~ınırdı. Eğer tayyarelerimiz her un riyaseti altındaki ingiliı satın alma ko-
türlü müşkllldta karııı koyabilecek tarzda misyonu bir hafta ikametten sonra dün 
ın,a edilmiş olmasalardı, bu akınları yap. Montevideo'dan ayrılmıştır. Bu ziyaretin 
mağa katiyen imUn olamazdı. " neticesi olarak iki memleket arasındaki ti· 
Şimal denizi ile Manş denizindeki liman- caret mübadelelerinin artacağı tahmin e· 

lar, sahildeki tayyare meydanları, MaM • dilmektedir. 
heim civarında Rhin havzasında bulunan Heyetin hareketinden bir gün evet mu • 
birçok sınai hedefler, Bremen limanı, Kiel· rahhaslardan B. Granville Gibson, Royter 
in deniz tezgahları ve Frankfurt'un iç li • ajansının muhabirine şunları söylemiştir : 
manı da hücumlara maruz kalmıstır. " Uruguay'dan daha fazla mal almağa 

Biıtün bu hareklt esnasında yedi tayyare gayret etmesi için hlikümetimizi teşvik et• 
kaybet:ik. 1tal:a üzerinde .•kın y~pan tay-, mek niyetindeyiz. Çünkü imparatorluğa 
yarelerın hepsı Uslcrine dönmll§tur. merbut memleketler istisna edilirse Uru· 

/ngiltere üzerine almanların bir guay kadar İngilizleri seven hiçbir mcm • 

h I · · d ki k l leket yoktur • ., a ta ıçın e yaptı arı a ın ar .. b h . . • ki .b. B c Mu ayaa eyetının umumı tı ı . O· 

Londra; 23. a.a. - 2ı ilklı:inun ıece ya- van, Uruguay'ua İngiltere sevgisinin u • 
rısı b.ten hafta ıçınde alman hava kuvet • mumi olduğunu beyan etmiştir. B. Covan 
lerının lngiltcre üzerindeki taarruzları 111 sözleri ilave eylemiştir : 
fevkalade mutedil olmuştur. 6 düşman tay. " Heyetimizin ziyaret ettiği diğer mem· 
yaresı duşurülmüş ve ancak bir İngiliz av leketlerde halkın yalnız bir kısmı lngil • 
tayyaresı kaybolmu:ıtur. tere lehinde duygular göstermiştir. Hal • 

ıs. ı6 ve 20 ilkkanunda hiçbir tayyare bukl Uruguay'da istisnasız herkes İngil • 
diışurülmcmıştir, 17, 18 ve 19 ilkkanunda 
hergiln bırer alman tayyaresi düşürülmüı· 
tlir. 21 ilkkanunda 3 alman ve bir ingıliz 
tavyareıi düşmüştür. 

t~giliz hava kuvetlerin!n Almanya llze. 
rindckı şiddetli taarru:ı:ları devam etmio ve 
Mannheim'c üç buyuk hücum ve Berlin ll· 

tere lehindedir • ., 

Amerika denizalh 

av gemileri yaptırıyor 
ıe rine de buyuk bir cüretle 37 incı taarruz Vaşington: 23. a.a. - Amerika bahriye 
yapılmıştır Mezkür hafta için de Alman- , nezareti, 23~ ~!iyon dolar tutar~ndı ~eniz. 
ya'ya her gece taarruz edilmiştir. ıslı6 altı av gemısı ıle yardımcı gemıler sıpariv 
ılkk!inun gecesı üç ve 16/ 17 ilkk&nun ge. etmiştir. 
ce'1 de 4 i"lgiliz tayyaresi kaybedilmiştir. Bu sıparlşler arasında askeri limanların 
D er gecelerde ve ~0/21 ilkkanun geces ağzına denizaltı gemilerine karşı ağlar koy 
Berlı'l üzerine yapılan taarruzda hiçbır ın· mağa mahsus dört vapur da vardır. 

gıl z tayynrcsı kaybolmamıştır. 

Ayni devrede, batı çölündeki hava mu
harebesine ait kontrollü rakkamlar henüz Bir sarhoşun marifeti 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Salmntom
ruk'ta SclAmi Sökmez adında bir adam 

ya•esinin tahrip edilmiş olduğu kati suret- dUn akşam fazln sarho§ olarak kendi evi· 
te tesbit cdilmıştir. Yine bu müddet zar· ne giriyorum diye komşusu Hlkmet'ln evı
fı., ı ı 10 nıtilı? ıayyaresi kaybolmuştur. ne gtrmlıı, ve gene kendi odssına ve yata-

$ rn:li ıab•t olmuştur ki, İtalya harbe ğlno giriyorum diye, Hlkmet'ln karısı ile 

elde edıleme"?lıştir. Fakat 18 ilkkanun ge
ce yıuısı biten hafta içınde 68 ltalyan tay 

beraber yattığı yatağr. gtrrr.eğe çalııımış, 
g"rd <lcrb<'rı ıngiliz hava kuvctleri muha· ve kadıncağızın bağırması Ozertne: 
rebc'erde 385 İtalyan tayyaresi düşllrmüş- "- Yabancı dettlllm, Sela.ml'ytm ben., 
!erdir ısC italyan tayyaresi de yerde tah- I diye onu tcıelll etmtıı, ve orada vazlycUn 
rip edilmi~tir. farkında olarak evden kaçmııtır. 

raba ko:ıumunun behertne 70 ve saka ara.- lan mevcut kııbuklan soyulmuş olup ha-
ba koşumunun behcrlne de •~ lira fiyat clm kabuksuz orta kutur üzerinden he-
tahmin olunmuştur. Hepsinin katı teminatı saplanmıotır. 
d300 lira olup ihalesi 2.1.941 perııembe gU
nU sa.at 15 te yapılacaktır. Talip olanlann 
komisyona müracaatları. (8678) 18678 

Boya ve anten iti 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 
Metre murabbaına tnhmln edilen fiya

tı: 70 kuruıı olan 1100 metre murabbaı bo
yama ııı ve metre murabbaına glrmlyen 
ııntcn için HIO lira tahmin edilen 111 pa
zarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı 28.12.940 
cumartesi gUnU saat 10 dadır. Kat! temi
natı 150 lira olup ıınrtnamesl komisyonda 
görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. 
.M. V. Sn. Al. J<.o. da bulunrnalan. 

(8800) 1883[5 

Mahlüt yağ alıll8cak 
M. M. Velclleti Sı. Al. Ko. dın : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı : 4000 lira 

olan İç; gaı: ve zeytin yağından milreldtep 
mah!nt yalh pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı : ıo/J/941 cuma günü saat 14 de· 
djr. Kati teminatı : 600 lira olup evsaf ve 

8 - Tomruklara alt aatııı ııartnwncsl 
Ankara orman umum mUdUrlUğUnde ve 
1atanbul, Ankara, Bolu çevlrge mildUrlUk
lertnde ve Bolu'da devlet tıııetmcsl revir 
Amirliğinde görülebilir. 

4 - Çam tomruklnrırun beher M3. nın 
muhafnmen bedeli 14 lira s• kuruı köknar 
tornruklarının muhıımmen bedeli 18 lira 
M kuru:ıtur. 

15 - tsteklllerln yUzde 7.~ muvnkkııt te· 
mlnatıa 30.12.940 pazartesi gUnU saat 10 
da Bolu'dakl devl 0 t tıııetmesı revJr Amir -
ltğ!ne mUracaathıı 1. (12036/8895) 18851 

ANKARA DEFTERDARLIGl 

Karar tebliği 
Ankara Defterdarlığından: 

Fransa'nın Llon gehrtnde ölen Alfanse 
Emtle Hanri varlılerlne. 

şartnamesi komisyonda görUlür. Taliplerin 27.12.937 tarihinde ölen Alfanse Emile-
muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (8861) 18871 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 
. 

Dizel alektrojen grupu alınacak 
M. M. Vcktı.lett Hava Sa. Al. Ko. dan: 

ı - 340:375 beygir takatinde bir adet 
dizel elektrojen grupu po.zarhk1a satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli (48,750) 
kırk ıeklz bin yedi yüz em lira olup katı 
teminat mlkdan (7,812,!>l liradır. Paznr • 
lığı 27.12.940 cuma gUnU snat on birde ha
vr aatın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari ve fenni §artnamcsl her gUn Oğleden 
sonra komisyondan 250 kuruş mukabtllnde 
alınablllr. 1steklller!n muayyen gUn ve sa
atte katı teminat ve kanunt belgeleriyle 
birlikte komisyonda bulunmalan. (8826) 

18806 

ZIRAA T VEKALETi 
Tebliğ 

Ziraat Vektı.letl Veteriner blert Umum 
.MUdUrlllğUnden: 

Umum mUdUrlliğllmUz namzet kAtlp · 
lertnden Ali Aksoy on bet gUndenberl va· 
zlfeslne devam etmediğinden ve meııru 
mazeretini de bildirmediğinden ıaıae niha
yet vcrllmlgtlr. 

Adresi malllın olmadığından l!An sure· 
tiyle tebllt olunur. (8891) 188{9 

den vera.eet suretiyle uhdenlze intikal e -
den menkul, gayrimenkul mal, hak ve 
menfaatleri kanuni ınUddet içinde bildir -
mcdlğinJ:ı:den: 

1 - M.Untakll mal, hak ve menta.atıer:tn 
cin.slnJn, nerede bulunduğunun. 

2 - MQrlslnlzln alacak ve borçlan var
sa mlkda.rının ve all~kadarlarının isim ve 
adrcılerinln. 

3 - Sizden bqka mirasçı varsa isim ve 
adreslerinin lllnı m\.lteaklp sekiz gUn 
içinde yazı Ue bildirmeniz ve akıl halde 
tahkikatla meydana çıkarılacak mal, hak 
ve menfaatlerin yUzde !> ve rlzlenen mal
ların bir misil fazlaslyle vergileri tarho -
lunacağı tebliğ makamına kaim olmak ü-
zere ilin olunur. (8901) 18882 

Kazan~ m·ükelleflerinin 
nazan dikkatine 

Ankara Defterdnrlığındo.n: 

940 malt yılına alt kazanç vergllerlnJn 
ıon taksit müddeti bhinclkAnun 040 ayı -
nın sonunda bitmektedir. Vergilerini bu 
ay içinde ödemlyenlerden yUzde on fazlıı
slyle tahalltı.t yapılması kanun lkUzaaın -
dandır. 

Allkalıların, takibata ve ceza tatbiki -
ne mahal kalmamak Uzcre vergilerini bu 
ay ıonuna kadar mensup oldukları lnhsll 
ıubelerine ,yatırmaları. (8928) 18899 

Muhammen fiyatı 
Cinsi Kilosu Kuruıı 
Merinos koyun ve 
koç yünü 7830 
Merinos kuzu ylinU 7000 
Kıvırcık koyun 
yün il 2598 

100 
110 

80 

Cins ve mikdarı yukarda yazılı )'Ünler 
kapalı zarf usuliyle arttırmaya çıkarılmıo
tır. Arttırma 30/birinci kanun/940 tarihine 

MezkQr tarihte mahkemeyo gclmenl:s 
aksi takdirde bir daha mahkemeye kabul 

tesadüf eden pazartesi ıı:ünü saat ıs de olunmıyacağınız !Uzumu gıyap karan ytı
çiftlik müdürlük binasında yapılacaktır. rine kaim olmak Uzerc llnnen tebliğ olu-
Muvakkat teminat 1321 liradır. Satış ııart- nur. (8S96) 1887t 
namesi çiftlik muhasebesinde ve Bursa 
Merinos Y. milfettioliğinde yapağıları ise 
çiftlik merkez anbarında her gün görüle
bilir. İsteklilerin aynı gün ve aaattc çiftlik 
merkezinde bulunma lan. (11761/8665) 

18644 

Ankara İkinci Sulh Hukuk Hakimli • 
ğinden : 

El9.zıg vilayeti inhisarlar idar~i veB
nedan ölil Ahmet Hamdi oğlu M ilnip n 
müteveffa kansı Bahriye, kızı Sabahat, 
oğlu Talit. 

Bir doktor aranıyor Ankara Defterdarlığı vekili avukat El
van Hadi Kök tarntındıın mUtevctfa babıı..

Karacabcy Harası MüdUr!UğUndcn: nız Ahmet Hamdi'nin hazineye olan cşya-
Haranın (2~) Ura aylık Ucretıı dok- yı miriye bedelinden 31 lira 46 kuruşluk 

torluğu mUnhaldir. Bu vazifeye harada o· alacak davası üzerine ikametg".ılıınızın 
turmak ıartıyle bir münasibi alınacaktır. meçhuliyetine mebni davetiye ve dlva ar-

İsteklilerin bUtUn vcaalklyle ve dlplo- zııhali illi.nen tcblig edildiği halde mahke
ma asıl veya musaddak suretiyle 10.1.941 meye gelmediğinizden hakkınızda cıyap 
tarihine kadar haraya tahriren veya olfa- kararı verilmiıı duruşma 20/1/941 aaat 14 
hen bizzat mUracaatlan lltln olunur. de bırakılmı:ıtır. Mezkur tarihte m:ı~e -

(11955/8834) 18828 meye gelmediğiniz veya bir vekil gönder-

MAHKEMELER 

Ankara Asliye Birinci Hukuk :Mıı.hke -
mcstndcn: 

AkkOprüde usrl mezbahanın derihanesl 

mediğiniz: takdirde gıyaben duruşmaya de
vam olunacağı gıyap karan yerine kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (8897) 

1880 

DIV ANI MUHASEBAT 

clvarındnki bahçede mukim bahçıvan Kı- Karar tebliği 
zılcıı.hamamlı İbrahim Genç nezdinde Ha- Divanı Mulııısebattan: 
ecre: İzmir dc!tcrd::ırlı(;ı muhasebe mlldlll'-

Kocanız Muea tarafından aleyhinize llit1lnUn 928 Jllall yılı idare hcııabının la -
tılddetll geçimsizliğe mUstenlt açılmııı o - del muhııkemcsi füticcslnde lsd:ır olunup 
la.n b~anma dllvasının arzuhali gö!terl - 287 lira 9 kuruşun muhııslp ŞUkrU ile 
len adreslnJze tebliğ edildiği ve buna nn- mü5tereken ta!ıakkuk memuru sıfatiyle 
uran 19.12.040 saat 9 için mezkQr adresi· hapishane mUdUrU llasrl'dcn tnzmlnı:n 

nlze dA.vetlye bırakılmış ise de bu daveti· tahsili hUkmUuU mutıızammın bulunan 
ye zahrına verilen meşrubatta adresinizden 1392 sayılı llfunın Basri'ye tebliği yolun. 
çıkıp yeni adresinizi de mahkemeye blldll'- da gerek ldart mııkamlnr ve gtrck znbıta
medlğlnlzden muhakemeniz 13.1.941 po. - ca yaptırılıın bUtun arnştınnnlnrn rağmen 
zartesl s:ıat 9 a tAllk ve size Ankarad:ı çı- adı geçenin adre~inin tesbitine imk.an bu· 
kan Ulus go.zeteslylc ve on gUn müddeUe lunamadığı cihetle ilt\m kendisine tcbllğ 
110.nen davetiye tebliğine knrnr verlldiğln- cdllcrncml:ıtır . 
den mezkQr gün ve muayyen saatte mah- Tebliğ makamına kaim olmak Uzerc 
kemedc bulunmanız veya musaddak vekil hukuk muhakemeleri usu!U kıınununun 
göndermeniz !Uzumu aksi takdirde H. U. 141 vo 142 ine! maddeleri gerğlnce keyfi -
M. kanununun 143 ve 398 inci maddeleri yet ııan olunur. 
mucibince muhnkemenlze devam olunııca- bbu lltın 19 kllnunu v ı 1040 tarihin 
tı davetiyenin teblltt makamına knlm ol- ı den itibaren daire lı;lndekl levhaya runl-
mak Uzerc lltı.n olunUl". 0106 mıııtır. (8900) 188Sl 



ANKARA BELEDiYESi 
----·~----------~------------~ 

NAFIA VEKALETi 

Saraç malzemesi alınacak 
- Ankara Beledlye!!lnden: 

Sondaj ameliyesi 
Nafıa VekClletinden : 

ı - Temizlik lıılert mUdUrlllğtl ihtiya
cı için alınacak olan 17 kalem snrac;: mal
zemcal 16 gün mUddeUe açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Pazarlıkla yaptırılacak tıı: 

l - Eskl11ehlr'de porsuk çayı Uzerlnde
ki İncesu barajına alt ıu toplama gölUnllıı 
bulunduğu mahalde yaptınlaca.lı: sondaj 
amellyesl, keıııt bedeli metre tul vahidi 
fiyat esll81 Uzcrlnde 4900 liradır. 

2 - .Muhammen bedell (2799) lkl bin 
Yedi yUz doksan dokuz lira (40) kırk ku -
ruştur. 

S - TemlD1lt (209) iki yUı: dokuz lira 
(961 doksan altı kuruııtur. 

4 - Şartname ve numunelerini görmek 
tstıyenlerln her gün encllmen kalemine 
ve isteklilerin de 81.12.940 ıalı gllııU ıaat 
10,30 da belediye encUmenlne mUracaatla-
n. (86·'4) 18657 

Kiralık kömür deposu 

- Ankara Beledlyeıslnden: 

1 - Yentıehtrde klSmUr depolo.n kar
t181nda 2:50 ıer metre murabbaı tkl yer kö
mür deposu yapılmak üzere ihale tarihin
den ttıbaren 81.5.942 tarihine kadar ayn 
ayn kiraya verilmek üzere on be§ gUn 
mUddetlt açık arttırmaya konulmU§tur. 

t - On yedi aylık muhammeıı bedeli 
(810) bet yt1z OD lira. · 

ı - Teminatı (88,25) otuz sekiz lire. 
7frm1 bq ıruruıtur. 

4 - Şartnamelerini görmek lstiyenle
ı1n her gün encUmen kalemine ve lstekll
lerln de 31.12.940 ıalı gUnU saat 10,SO da 
belediye encllmenine mUracaatlan. (8661) 

18658 

ViLAYETLER 

Satılık ana 

lzmlr Beltdiyesinden : 

ıaıa lncl adanın 1526 metre murabbaın
dald S panelinden müfrez arsanın satııı, 

)>azı lılerl mOdilrlUfilndekl ıartnamesi veç
blle kapalı aarflı arttırmaia konulmuştur. 
Muhammen bedeli lti.786 lira muvakkat te
minatı 1285 lira OS kuruıtur. İhalesi 30112/ 
940 - pazartesi gilnil saat 16,30 dadır. 2490 
11yılı kanunun tarlfatı dahilinde hazırlan

mıı teldlf mektuplan ihale g{lnll azami sa
•t 15,30 a kadar EncUmen Riyasetine ve. 
rillr. (5330/8500) 1847S 

2 - Paznrlık 28. 12. 940 tarihine rast
Iıyan cumartesi gUnU ıaat 10 da Ankara
da sulama ı11ıerı lf}letme merkez binası 

içinde toplanacak au eksiltme artırma ko
misyonu odasında yapılacaktır. 

8 - İstekliler bu tııe alt mukavele pro
jesiyle ııartnameleı1 su işleri reisliğinde 

görUp tetkik edebilirler. 
4 - Pazarlığa lşUrO.k etmek lstiyenle

rln 736 liralık kati teminat vermeleri ve 
pazarlık yapılacağı gUnden en az Uc;: gün 
evel ellerinde bulunan veslkıı.larla bera
ber blr dilekçe ile Nafıa vcka.letlne mUra
caat ederek bu iııe mahsus olmak Uzere 
vesika almaları ve bu vesikayı ibraz et
meleri ııarttır. Bu mUddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar pazarlığa ıotırhk 
edemezler. (8572) 18588 

A. LEVAZIM AMIRLICt 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği · Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen ttya

tı 6 kuruıı 26 santim olan 3000 ton arpa 
-pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı bcr glln Ankara Lv. A.. 
Sa. Al. Ko da yapılacaktır. 

S - 800 tondan aşağı olmamak Uzere 
ayrı ayn taliplere de ihale edlleblllr. 

4 - Arpnlar dökUm halinde Ankara ve 
civar tstnsyonlarda teslim alınır 

5 - 3000 ton için kat! temtnnt 212~ li
ra ve 300 tonun kat! teminat mtkdarı 

2813 Ura olup evsat ve ııartne.mesı 960 ku
ru~a komisyondan alınır. 

6 - Taliplerin beı gUn Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. na mUracıuıthı.n. <8272l 18243 

Bezir yağı alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 
ıo Teneke bezir yaf:ı satın alınacaktır. 

Taliplerin 31/12/g40 ırünil saat 15 de yüz
de 15 teminatlan ile birlikte Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na milracaatlan. 

(886ti) 

Duvar inşaatı Köhne fotin sahsı 
Zonguldak Defterdarlıiından Ankara Lv. Amir/ili Sa. Al. Ko. dan : 

Zonguldak vlllyetl içinde merkez ka- I6oo Çift köhne er fotini arttırma ile 

.1asmda yapılacak 1120768" lira "ti7" kuruş aatılacaktır. 
lı:eşlf bedelli Zonguldak bükilmet konalı Taliplerin 30/ııı/g40 g{lnü &aat 15,30 da 
bahı;e dıvırı tamir l:ıi kapalı zarf usulU ile Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 
eksiltmeye konulmustur. Eksiltmesi 2/1/ (88ti7) I8873 
941 perwembe ailnil saat 15 de Zonguldak-
ta defterdarlık odaııı~dı toplanacak ko - Sülf rik alrnacak 
mlııyonca yapılacaktır. Eksiltme ıırtnı - Ankara Lv. Amirlifi Sa. Al. Ko. dan : 
meal ,,. buna mliteferrf evrak Zonguldak 75 kilo ııUıtrtk pazarlıkla satın nlın&-

mfıa ..mlidlirlüğündc ı:örUlcbilir.~-~..-.f caktırJaliplerin 31fı2L940 günü saat 15 
Muvakkat teminat "1557,50 .. liradır. de teminatları n. birlikte H•t :ı5,30 da 

tein bedeli 20768 lira 67 kuruş olup is- Ankara Lv. Sa. Al. Ko, na müracaatları. 

tlhkıklır Zonguldak mal sandığından ve • (8870) 18874 
rilecektlr. 

Eksiltmeye girmek ietiyenlerln ihale Karpit alınacak 
rtinllrıden en az Uı; giln evet Zonguldak vl- Ankara Lv. Amirlili Sa. Al. Ko. dan : 
lbetlne müracaat ederek viliyet maka - 500 Kilo karpit pazarlıkla aatın almcak-
mmdan alınmıı müteahhitlik ehliyet vesi- tır. Taliplerin yüzde ı5 teminatları ile bir
kulyle ticaret oduından bu yıl içinde a - ilkte 51/u/g40 (iinil saat tl5 dı Ankara 
bnmıı vcaika ve muvakkat teminatları ile Lv. A. sıı:: Al. Ko. na milracaatları. 
birlikte teklif zarflarını ihale saatinden (887ı) l88

75 bir ıaat evellne kadar komisyon reialiiine 
makbuz mukabllinde tovdi eylemeleri i!ln 
olunur. (11841/87gS) 18774 

Garaj yaptırılacak 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satın Alma 
Komisyonundan: 

1 - Fabrika garnizonu dahilinde garaj 
inıa edilecektir. 

2 - Bu ınoaata alt muhammen bedeli 
(52S24) lira 711 kuru:ıtur. 

1 - Muvakkat teminatı (3940) liradır. 

4 - İhalesi kapalı zarf usullyle yapıla
oaktır. 

6 - İhale günü 6.1. 94.1 pazartesi günU 
M&t (11) oıı birdedir. 
ı - Zartlar ihale saatinden bir saat e

vellne kadar kabul olunur. 
7 - Bu ihaleye alt ke§lf, oartname ve 

pltı.nlar maliyeye yatınlacnk 265 kuruııluk 
makbuz mukablllnde her gUn fabrika Bll· 

tın alma komisyonundan temııı olunııbi -
llr. (8810) 12-940 18789 

Elektrik, su ve sair tesisat 
yaptırılacak 

Ka711eri Belediye Reisliğinden 

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

KITAAT iLANLARI 

Bina tamir ettirilecek 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - İstanbul merkez komutanJfğına ait 
bina kapalı zarf usulil ile tamir ettirile -
cektir, MUnakasası 2ti/12/94-0 &ünü ıaat lti 
dadır. Keşif bedeli lti394 lira 4ti kuru~ olup 
Uk teminatı 1229 lira M kuruıtur. 

Şartnamesi her glln Ko. da ıörülebllir. 
İsteklilerin belli gilnde muayyen ııaat

ten bir ıaat önceye kadar kanuni vesikala
rı ve teklif mektuplarını makbuz kar~lığı 
Fındıklı'da Ko. Sa. Al. Ko. vermeleri. 

(8554) 185SS 

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

l - Lüzumunda kUllanılnıak Uzere ka
palı Ear!la 4.00 adet tevhit semeri alına
caktır. 

2 - Muhammen bedell ll5000 ve ilk te
minatı 1125 liradır. 

3 - Eksiltmesi 26.12.940 pcrııembe gU
nU saat 15 te Merzlton As. Sa. Al. Ko. da 

u l. u s 
slltmeyc konulan ve tallbı çıknııyan MOOO 
kilo eadeyıığl kimyevi tahlile tfibı tutuı -
mak v.. mevı:uaUylt birlikte mahallerinde 
teslim oartıyle bu defa yeniden kapalı 

zart uauıtyle ekalltmeye konulmU§tur. 
2 - Şartnameat Mugla'da, 1ı:mtr ve An

kara levazım &mlrllklerS Sa. Al. Ko. da 
görUleblllr. 

3 - Ekl!lltmesl 6 lk1nclktı.nun 941 pazar
tesi g11nU saat 16 da yapılaca.Jı:tır. 

4 - Hepsinin tahmin bedeli 89100 lira 
olup muvakkat teminatı 6682 llrıı.dır. 

6 - parnlzonları ihtiyacı ayn a;ı.Tı ve
ya grup halinde ihale edlldltfne göre mu
vakkat teminat mlkdarı da o nlııbette de -
tııır. 

6 - İsteklllerto oartnamesının 4. cU 
maddeııindc yazılı veatkaları hala olmak 
gartlyle teklif mektuplarını teminata alt 
makbuzlarını S.cU maddede yazılı saatten 
bir saat evellne kadar Mu~la Sa. Al, Ko. 
ne vermııı olmaları. (8681 > 18639 

Kırpıntı satışı 

İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den 
I - 59720 kilo hlki pamuklu kırpmtı 

ve 140280 kilo beyaz pamuklu kırpıntı sa
tılacaktır. Kapalı zartla ekslltmesl S/1/941 
cuma ııilnü ıaat 15 de Tophane'de İltanbul 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

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

Kırpıntılar Tophane'de ve Defterdarda 
dikim evlerinde görUlür. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat eve! Ko. na vermeleri. 

(86S6) 18641 

Odun almacak 

lup tutarı 10800 Ura ve: ilk teminatı SlO 
llradır. 

2 - Pazarlığı 26.12.940 perııembe ı;UnU 
ıııı.at 16 da İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

8 - İsteklilerin belll gUn ve ıaatte İz
mit Sa. Al. Ko. na mUracantlan. (8766) 

18745 

Kuru fasulye alınacak 
İzmit Sa. Al..Ko. Rs. den : 
1 - Askeri ihtiyaç için 36 ton K. fa -

sulya pazarlıkla aatın alınacaktır. 
BeJıer kilosunun tahmin edilen fiyatı 

25 kuru~ olup tutarı 9000 lira ve tık temi
natı ti75 liradır. 

2 - Pazarlığı 26/ 12/ 940 pe~embe gÜ

nü aaat iti da İzmit Sa. At. Ko. da icra e
dilecektir. 

3 - İsteklilerin belli g{ln ve saatte İz
mit Sa. Al. Ko. na milracaatları. {8767) 

18746 

Un alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. Ra. den: 

l - 700 ton unun kapalı zarfla eksilt -
m.sJ 2.1.9U Peı"Dernbe gllnU saat 15 te Er
zincan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedell 122500 liradır 

ve ilk teminatı 9187 lire 150 kııruııtur. 

3 - Şartnamesi l{.o, dadır. 
4 - Tallplrrln tekllt mektuplannı ek· 

slltme saatinden bir ııaat evci Ko. na ver-
meleri. (87731 18752 

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

deli: 256titi, ilk teminatı: 1920, gün saatı: 
Urfa Sa. Al. Ko. Rs. den : 1/1/941 ıs, ihalenin ıekli: kapalı zarf, 

Cinsi: odun, mikdarı: 760.000 kilo, M. ihalenin yeri: Niğde As, Sa. Al. Ko. 
bedeli 24700 lira kr., M. teminatı: 1852 lira i - İstekliler şartnameyi her giln ko-
50 kr., giln saatı: 31/12/1140. misyon binasında okuyablllrler. 

1 - Yukarda mikdar ve muhammen be- 2 - Talipler ihale ııün ve saatinde telt-
deliyle teminatr yazılı odun yeni baştan lif mektupları ve ilk teminatları ile Ko. 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuş - na müracaatları. (8797) 18775 
tur. 

2 - Şartnamesi her glln Urfa Sa. Al. 
Ko. da göı1lleblllr. 

3 - İsteklilerin yukarda yazılı ihale 
gün ve muayyen saatinden bir saat eveline 
kadar teklif mektuplarını Ko. na gönder-
meleri veya getirmeleri. (8720) 18701 

Pirinç almacak · 
Konya Sa. Al. Ko. Ra. den: 

l - Asker! lhtıyaç lçln 83000 kilo pi -
rinç 10.12.940 gUnU yapılan kapalı zartla 
eksiltmesinde talip çıkmadığından pazar
lığa bırakılmıııtır. 

İkinci pazarlık 27.12.940 gUnU saat 11 
de yapılacaktır. 

Şartnamesi Konya, Ankara, İstanbul 
Sa. Al. Ko. aörUleblllr. 

2 - Muhammen tutarı 16912 lira 25 ku -
ruııtur. 

S - İlk teminatı 1268 lira 44 kuruııtur. 
4 - teteklller 27.12.940 cuma gtlnU sa

at 11 de Konyada Sa. Al. Ko. na mUraca -
atlıırı. (8721) 18702 

Kuru fasulye alınacak 
Konya Sa. Al Ko R& den: 
ı - Ciheti askeriye ihtiyacı için 130000 

ldlo K. fuu yenin 10.HI. 40 .,UnU yapıl
blrtnct ekllltmealnde talip c;ıknıadığından 
ikinci pazıırlıta bırakılmıııtır. 

2 - İklncı pazarlıfı 27.12.940 cuma gü
nU saat 10 da yapılacaktır. · 

S - Şartnamesi Konya, tııtanbul, Anka -
ra Sa. Al. Ko. dadır. İetekl1ler ıartnameyl 
Ko. da görebilirler. 

4 - Muhammen tutan 43562 lira :SO ku
rtıf. 

~ - İlk teminatı 8267 lira 19 kunıotur. 
6 - İstekliler 27.12.940 cuma günU aa.

at 10 Konya Ba. Al. Ko. na mUraoutıan. 
(8722) 18708 

- Peynir alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rtı. den: 

l - Askeri ihtiyaç lc;:ln 12000 kilo pey
nir pazarlıkla satın alınacaktır. 

Beher kilosunun tahmin edilen fiyatı 

60 kuruş olup tutan 7200 lira ve ilk temi
natı 340 liradır. 

2 - Pazarlığı 26.12.940 pel"lembe gUnU 
saat 1( te İzmit Sa. Al. Ko. da icra edile
cektir. 

Nohut ve yağ alınacak 
Edirne Sn. Al. Ko. Re.: 

Ciheti ukerlye ihtiyacı için aşağıda 
cins, miktar, beher kilosunun tutarı. mu
hammen bedeli, teminatı, ihale gllııU. ve 
saati yazılı maddeler hizalarında yazılı 

gUn ve saatlerde pazarlıkla satın alınacak
tır. 

Eksiltmeler! Edirne eski mUelrlyet dai
resinde Sa. Al. Ko. da evıın! ve ııartnamesı 
her glln Ko. da görUleblllr. 

htekllhırln sözU geçen günde Ko. da 
bulunmıılnn. 

Cinsi : Nohut, mıktan ton : 86, B . Kg. 
T. Kr. : 24, M. bedeli : 20640, teminatı L. : 
3096, GUnU : 80. 12. 940, saat : 14. 

Cinsi : Z. yağı, Mlktıı.n kilo : 1 '100, B. 
Kg. T. Kr. : 70, M. bedeli : 10080, teminatı 
L. : 1512, GUn : 30. 12. 940, ıaat : 16. 

(8798) 18776 

Sığır eti alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. Rs.: 
Kırklareli hükümet caddesinde Sa. Al. 

Ko. dan tahminen beher kiloau S8 kurut
tan 500 ton Sıiıretl kapalı zarf usullyle 
eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 
l'!I0'.000 Jlnıdır. MuYalı:li•t tMnlnatı 10750 
liradır. Şartnamesi Ko. dan 950 kunıı be
del mukabilinde verilebilir. 

İhaleal ti. 1. 1141 pazartesi gÜnü 11at 16 
da Kırklareli Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

İsteklilerin mezkQr gün ve saatten bir 
saat eveline kadar teklif mektuplarını ha
vi zarflarını Ko. na vermeleri. 

(8818) 18792 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Askeri ihtiyaç için 250000 kilo sı

fır eti kapalı u.rfla satın alınıcalı:tır. 
2 - Sıfır etinin beher kilosu 28 kuruı 

tan 70000 lira biçilmiştir. 
S - İhalesi S/1/!141 ıaat 11 de Çanak -

kale Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel 

teminat akçeleri olan 8500 lirayı ve ihale 
K, nunun 2.s cu maddelerindeki vesaik ile 
birlikte Ko. na mllracaatları. (8840) 18814 

Muhtelif erzak alınacak 
Lüleburgaz Sa. Al. Ko. Rı. den : 3 - fstcklllerln bell1 gUn ve saatte İz

mit Sa. Al. Ko. na gelmeleri. {8749) 
18728 

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

1 - Askeri ihtiyaç l<:ln 2:50 ton un 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

ı - Mevcut evsl\f ve mikdar şerait da
hilinde ayn ayn pazarlıkla ıabun, 11de ya
iı, kırmızı mercimek, nohut, 'kuru fasul -
ya, ba11bunya faaulya, pirinç pilivlık pi -
rinç ve ln11n tuzu olmak Uzere 11 kalem er
zak alınacaktır. Pazarlığı 2ti/ 12/ 940 ııünü 

saat ı ı de Lüleburgaz Sa. Al. Ko. da ya -

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 21 
kuruş olup tutan 52500 lira ve ilk temi
natı 3938 liradır. 

2 - Pazarlığı 2:S.12. 940 perıembe gü -
ııU saat 16,80 da İzmit Sa. AI. Ko. icra e
dilecektir. 

3 - htekltlerln belll r;Un ve saatte 1z -
mit Sa. Al. Ko. na gelmeleri. {8760) 18729 

Saman alınacak 

pılacak1ır. (887ti) 18839 

Araba koşumu alınacak 
İstanbul As. Sa. Al. Ko, dan : 
ı - 200 adet 'ift atlı araba koıumu nu

munesine göre 27/ı:ı/940 günil saat ıs de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

ı - Kayseri'de yaptırılmış olan mez -
bahanın "22883" lira bedeli kcş!fli su, e -
lek1rik ve ıişirmc tesisatı kapalı zarf usu
Jiyle eksiltmeye vazedilmlt ve bedeli be -
lediyeler bankasını bloke edilmiştir . 

yapılacaktır. İzmit Sa. Al. Ko. Rıı. den : ? 

Muhammen bedeli 16000 lira olup katt 
teminatı 2400 liradır. Şartname ve nümu
nesi her gün Ko. da ıörülebilir. İıteklilc
rin belli gün ve saatte Fındıklı'da Ko. Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri. (8885) 188,45 

4 - Şartnrunesl İstnnbul, Ankara Lv. 1 - Askeri ihtiyaç için 963600 kilo sa -
Amirlikleri :Merzlton'da ICo. da g!lrlllebl - man pazarlıkla satın alınacaktır. 
lir. 2 - Pazarlıf:ı 3/1/941 günü saat 15 de 

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

Otomobil lôstiği alınacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Adet 
Satın Al:na Komisyonundan: 

2 
2 
2 
2 
2 

6X32 
6X82 
6X32 
20X600 

dıı JAııUtı 
iç lfuıtlğt 

dıı lfuıtiğl 

le; lfuıtlğt 

iç l&atlğt 

) 
) 

) 
) 

OtobUı için Kontına:ıtal M. 

Kamyon için 

1 rndyotör Fort V. 8. için 
2 18 x 400 lç lfuıtlğl 
1 18 X400 dıı lfuıtlğt Gnot year 
1 202:S x 26 dıı 14.stlfi Dunlop 
l 2025X26 le;: 10.SUğl Dunlop 
Yukarıda clwı ve mlkdarlıı.n yazılı 9 kalem oto malzemesi pazarlıkla ımt,ın alı

nacaktır. 

Taliplerin yüzde 15 temlnatıarlyle birlikte S0.12.940 günU saat 16 te Ankara Lv. 
A . Sa. Al. Ko. na mUracaatıan. (8872) 18876 

Muhtelif erzak ahnacak 
Amasya Sa. Al. Ko. Rs. den : 

A:ıa~ıda cins ve rnikdarlan, muhammen bedel ve kstr teminatlan ile ihale g{ln ve 
aaatleri yazılı olan dcirt kalem yiyecek ııağlam çuvallı veya çuvalsız olarak M. 
fıkrasına tevfikan pazarlıkla satın alınacaktır. 

İsteklilerin kati teminatları ile muayyen vakitte Ko. da bulunmaları 
Şartnameleri Ko. da görülebilir. (8598) 18580 

Mikdarı M. Bedeli K. Teminatı 
Cinsi Lr. Kr. Lr. Kr. !hale gün ve saati 

26/12/94-0 per,embe 10 
26/12/940 per:ıembe 10 
2ti/12/S>4-0 perı;embe 1 ı 
2ti/12 1140 perıenıbe 1~ 

Bulgur 250 Ton 
150 Ton 

44000 00 6600 00 
K fasulya 
Nohut 
Arpa 

lSO Ton 
390 Ton 

.. 

31080 00 
1SS40 00 
33150 00 

4662 00 
2331 00 
4972 00 

• erzak ah nacak Uç nevı 
Eltlzığ Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Aaker1 ihtiyaç için kapalı Eart usllyle aşağıda cins mlkdar muhammen bedel 

muvakkat teminatı yar.ılı pirinç, arpa. bulgur alınacaktır. 
Tekllt mektupları eksiltme sruıtlndeo blr aııat evellne kadar alınır. (8697) 

Cinsi Ton M. bedeli Teminat GUn S. 
Pirine;: 60 1.ll500 1387 50 4..1.941 
Arpa 500 4.2500 3187 50 6.1.941 
Pirine;: 40 15400 1155 00 6.1.941 
Arpa 250 25000 l87:S 00 7.1.941 
Bulgur 
Bulgur 

60 
50 

11100 
10000 

882 00 
750 00 

81.12.940 
3.1.941 

18668 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Sıvas Sn. Al. Ko. Rs. den: 

1 - A§ağıda cins, mlkdar, muhammen bedel ve muvakkat temlnatlan YllZllı 4 
kalem erzak pazarlıkla ekslltm"ve konulrnuıtur. 

2 - İhalelerl 30.12.940 pazaı 1 gUnU hizalarında yazılmış olan saatlerde Sı-
vas'ta Sa . .Al. Ko. da yapılacaktıı. 

3 - Her kalem ayrı ayn isteklilere ihale edileceği gibi her !eteklinin verebi
leceği mlkdara göre de ihalesi yapılablllr. 

4. - Hususi şartlar her glln ko. da öğrenlleblllr. 
O -:- İsteklllcrln muayyen gUn ve ııaatte temlnatlariyle beraber l{o. na gelmele

rl. 
Cinsi 

Sadeyağ 

Bulgur 
K. fasulye 
Nohut 

(8918) 
Mlkdan 
Kilo 

107000 
916000 
860000 
175000 

M . bedell 
L. K. 

165150 00 
187400 00 
86400 00 

2':500 00 

ıembe ~nU aaat 15,30 da Gelibolu Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Şartnamnl Xo. eladır. 

(81105) 18885 

Un alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. Rı. den 
ı - 200 ton, .,;ıoo ton, 1100 ton, 200 ton, 

200 ton olmak üzere ceman tooo ton fab
rika unu ayrı ayrı pazarlıkla aatın alına -
caıktır. Pazarlık 2ti/12/ 940 pe("lembe ailnü 
11aat 14 de Gelibolu'da Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Şartnamesi K,o. da 18rlilür. 

(89o6) 18886 

Nohut alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. Rı. den : 
l - 6 ton nohut pazarlıkla satın alı -

nacaktır. Pazarlık 2ti/ u/940 pe("lem'be ail
nU ıııat :ı4,30 da Gelibolu Sa. Al. Ko. da 
vapılacaktır. (8go7) 18887 

Sadeyağı alınacak 

Bolayır Sa. Al. Ko. Rs. den : 
t - 25 ton ııade ya(ı kimyevi ve mu

ayene ile satın almacaktır. Pazarlık 26/ 12 
/940 perşembe cünU ıaat 15 de Gelibolu 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 
Ko. dadır. (8908) 18888 

Nakliyat yaptırılacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. Rs. den : 

t - Şartnamesinde izah edildiği veç -
hile muhtelif mahallere 4500 ton erzak ve 
askeri eşya naklettirilccektlr. Muhammen 
bedeli 32soo liradır. Muvakkat teminatı 

2437 lira 50 kuru:ıtur. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 8/ı/941 ı;ar -

şam'ba gilnil saat 16,30 da yapılacaktır. 
3 - Taliplerin kanuni vesaik ve tek -

lif mektuplarını saat 15.30 ı kadar Ko. na 
vermiş bulunacaklardır. 

4 - Şartnamesi her &iln İstanbul, An
kara Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. da ve 
Kayseri Arı. Sa. Al. Ko. da görebilirler. 

(8910) 18889 

Sabun alınacak 
Kayseri Sa. At Ko. Rs. den : 

Mu. teminatı 
L. K. 

Fiyatı 

K. 
İhale saati 

9007 :ıo 

8120 00 
6125 00 
9940 00 

HiS 
lfi 
24 
H 

10 
l1 
14 
15 

18897 

Kuna ot alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den : 

ı - Aakert bayvanatınm ihtiyacı olaıa 
300 ton kuru Ot pazarlık suretiyle aatm a
lmacaktır. 

2 - FRııaf ve ~eraltl Konya'da Sa. Al 
Ko. da görillcıbilir. , 

3 - Pazarlıtı 27/12/940 g'linü saat 14 
de Konya'da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Pazarlıfından ıonra tekarriir e<li
lecek fiat ih:erlnden 3 IS katt teminat a-
lınacaktır. (8913) 18892 

Yemeni alma.cak 
Sivaı Sa. Al. Ko. Rs. den : 

ı - Beherinin fiatı 345 kuru11 olan (nll
muneal &ibi) 5000 ,ırt yemeni pazarlıkla 
eksiltmeye konu!murtur. 

2 - İhalesi 31/ı2/940 aalı günü saat 
lo da Sivas Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin bedı:li 17250 lira 
ve muvakkat teminatı da 12113,75 kuruştur. 

4 - Nümune ve şartname her gUn ko
misyonda (Örülebilir. 

s - lstekliler eksiltme ıı;aatinden evel 
teminatları ile birlikte Ko. na gelmeleri, 

(89r4) 188gs 

Nakliye arabası alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den : 

I - Askeri ihtiyaç için 26/12/940 gU. 
nü pazarlıkla saat IS de 250 ve aaat 15,so 
da ıoo ki ceman 350 nakliye arabası aatın 
alınacaktır. Bir arabanın tahmin fiyatı 200 
Ura olup 250 arabanın kaU temlnatı 7500 
ve Ioo arabanın 3000 liradır. 

Şartnameleri her gün Ko. da ıöriilebi
lir. İıoteklilerin belli ııün ve saatte Fındık
lı'da komutanlı1' Sa. Al. Ko. &elmeleri. 

(89ıs) ı8894 

Benzin almacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Ra. d..,n; 

2 - İhale: 8/1/1141 çarşamba günfi 
Kayseri belediye encümeninde saat lti da 
icra kılınacaıttır. 

s - Muvakkat teminat "1716 lira 23 
kuruı" olup kati teminat bunun iki mis -
lidir. 

5 - lsteklllerln kanuna uygun olarak İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
hazırlıyacaklan temlnaUa beraber teklif S - Samanın beher kllo.ıı için tahmin 
mektuplarını eksiltmeden bir saat evel edilen fiyatı S kuru:ı olup tutarı 48180 lira 
Ko. vermeleri. Postadaki gecikmeler ma. muvakkat teminatı 3til3 liradır. 
zeret teokil etmez. (8588) 18570 4 - İıteklilerln belli g{ln ve ııaatte İz-

ı- Ciheti askeriye ihtiyacı içln 1000 ton 
bufday pazarlık suretiyle kırdırılacaktır. 

2- Şeraiti Konya'daki Sa. A. Ko. dan 
verilmektedir. 

l - 34000 kilo sabun alınacaktır. Mu
hammen bedeli 18700 lira muvakkat temi
natı 1402 lira 50 kuruştur. 

1 - Asker! ihtiyaç için 28.12.940 gUnQ 
aşağıda yazılı iki kalem benzin hlz.ıların
da yazılı saatlerde pazarlıkla satırı ıı.lına

caktır. Şartnamesi her gün Ko. da g<JrJ. 
le bilir. 

İateklllerln belli gtin ve 8MUerd knU 
temlnaUarlyle birlikte fındıklı'da Ko. lık 
Sa. Al. Ko. na gelmelerl. 

4 - İşbu tesisata alt proje, keşif ve 
ıartnameler Ankara'da Nafıa Vekaleti ya
pı işleri müdürlüğü ve İstanbul'da beled\
ye fen mildllrlU~üne gönderilmiı olduğun
dan istekliler müracaatla mütalea ve ma -
JQmat alabilirler. 

5 - 2490 numarah kanunun 32 inci 
maddesi tarlfau dairesinde ihzar edile -
celı: nrflar eksiltmeyi açıma saatinden bir 
saat eveline kadar sırı l(umaralı makbuz
lar mukabilinde belediye reisli&ine tevdi 
edilecek ve bu saatten sonra gelecek zarf
lar kabul edilmlyecektlr. Postada vaki ge-
cikmeler nazara alınmaz. 

Sığıreti alınacak 

Çanakkale Sa. Al. Ko. Ra. den: 
1 - Birlikler için 200000 kllo sığır eti 

kapalı zartla satın alınncnktır. 
2 - Sığır etinin bchr kilosuna 30 kuruıı

tao 60000 lira blçllmıour. 
3 - İhalesi 26.12.940 pel"lembe gllııU 

ııaat 11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı
lncaktır. 

4 - İsteklileri ihaleden bir saat evel 
teminat akçeleri olan 4250 lirayı ve ihale 
kanununun 2-8 maddelerindeki vesalkle 
birlikte Ko. na müracaatları. (8594 l 

18576 

mit Sa. Al. Ko. na rnilracaatlan. (87ti0) 

Sam3n alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 

18739 

1 - Aıkert ihtiyaç için balya 963600 
kilo aaman pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - B cher kilosunun tahmin edilen fi
yatı 5 kurut olup tutan 46180 lira ve ilk 
teminatı 3615 liradır. 

3 - Pazarlığı 8/1/941 ça("lamba &iinü 
aaat 15 ve Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin belli ııün ve ııaatte Sa. 
Al. Ko. na mllracaatları, (8761) 18740 

Sabun alınacak 

3- Pazarlığı 27/12/940 ııünil saat 14 de 
Konya Sa. Al, Ko. da yapılacaktır. 

4- Pazarlığından ııonra tekarrur edile -
cek fiyat üzerinden yüzde ıs kati teminat 
alınacaktır. (8874) 18877 

Yulaf alınacak 
Lüleburğaz Sa, Al. Ko. Rs. den 
Komlıyonda mevcut evııaf ve ııerait da

hilinde ayrı ayn pazarlıkla 1800 ton yulaf 
satın alınacaktır, 

Pazarlığı 28/ı2/940 saat ıı de 
gaz Sa. A. Ko. da yapılacaktır. 

(8875) 

Lülebur-

Sade yağı alrnacak 
6 - Taliplerin o gün ve saatte beledi- İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den: Kuru fasulye alınacak 

ye encümenine ve fazla izahat almak isti- Muğla Sa. Al. Ko. Ra. den: l - Alkerf lhUyaç için 2'4)0() kilo ısa - Bolayır Sa. Al. Ko. Rı. den : 
yenlerin belediye bapitipllf ine müraca • 1 - Garnizon ihtiyacı için kapalı zarf bun pazarlıkla satın alınacaktır. Beher kl- ı - 200 ton kuru fasulya pazarlıkla sa-
atları illn olunur. (12038/8903) 18884 usullyle 18 blrincJte;ırln 940 tarihinde ek- losunun tahm1n edilen flyatı 4~ kuruı o· tın alınacaktır. Pazarlıfı 116/12/g40 per • 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 8/ı/941 çar
şamba gilnil saat ıti da yapılacaktır. 

3 - Talip olanların kanuni vesaik ve 
zarflarını aynı g{ln 11at IS ıe kadar Ko. 
na vermiş bulunacaklardır. 

4 - Şartnamesi her gün İstanbul, An -
kara Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. da ve 
Kayseri, Mersin Sa. Al. Ko. da &"Örillebi-
lir. (8gn) ı88go 

Kıtlrk sebze alınacak 
Hadımköy Sa. Al. Ko. Ra. den : 
Kapılı zarf usulü ile ihalesi mukarrer 

olan dört kalem kışlık sebzeye verilen fi
yat pah.slı görilldüfllnden 2ti/ u/940 pcr -
şembe günü saat 14 de pazarlıkla satm a
lmacaktır. Tahmin edilen fiyatı 2g220 li -
radır. Şartnamesi Ko. dadır. lıte-klllerln 
belli g{lıı ve saatte Hıdımköy Sa. Al. Ko. 
na mliracaatlan. (8gu) ı88gı 

Cinsi tenekell benzin, mlkdarı kilo 
86500 .Muh. L . Kr. 33000 kat! teminatı 4050 
ihale saat 10,30 - cinsi tenekeli benzin 
117-750 muh. B. L . Kr. '5000 kntl temina
tı 6750 saat 11. {8916) 15895 

Arpa alınacak 
Erzurum Sı. Al, Ko. Rs. den 

l - 500 ton arpanın ıti/12/940 gllnU ya
pılan ihalesinde istekli çıkmadığından pa
zarlığa konulmu:1tur. 

2 - Pazarlığı 7/I/ 941 salı gıinıi uat 
ıo da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak • 
tır. 

3 - Toplu tutarı 28750 lıra kati temi
natı 4313 liradır. 

4 - Arpanın evsaf ve ıartnamesi Ko 
da mevcuttur. İsteklilerin belli giln ve s.ı-
atte Ko. da bulunmaları. {8g17) ı88gti 



MİLLİ PİYANGO 
1941 Yılbaşı Plônı 

lkranıiye 
adedi 

1 
1 

1 

ikramiye 
miktan 

100.000 

50.000 

40.000 

1 30.000 

2 20.000 

10 10.000 

60· 6.000 

50 3.000 

100 2.000 

500 1.000 
1.000 500 

2.000 100 

6.000 50 

100.000 5 

108.716 
2.584 Teselli mUklfah 

111.300 

ram bilet 
10 lira 

inşaat mOteahhHlerlnln 
nazarı dikkatine 

Hali tatf!yedo buhııwı Ankara ıruılz"' 
mei in,alye T. A. Şirketi tasfiye memur
lutundaıı : 

ı - Şirket• ait olup ıekizlnei kilomet
rede bulunan 2837 metre tult1nde dekMil 
rayı n muhtelll ıeldlde n(onet n oluk
tıı demir uç "'' pllka toma•1 açık arttır
maya konmuştur. 

• - Tahmin bedeli (4483) lira so ku • 
ru$tur. 

3 - Satıt pqin paradır. Kat! teminat 
87,,5 liradır. 

4 - Şartnameyi rörmek iıtiyenler tas· 
fiye memurlarmdan belediye avukatı Hü
seyin Fevzi Hakman'a müracaat eylemele· 
ri ve isteklilerin ı3/ı/g41 pazartesi saat 
14 de belediye müzayede salonunda hazır 
bulunmaları il.in olunur. 

iCRA VE iFLAS 

Menkul Malların açık artırma ilanı 

Ankara İkinci İcra Memurluğundan: 
Cinsi, nevi, kıymetleri qağıda yazıh 

mallar bir borçtan dolayı açık a.r•tırma 

ile satılacağından arttırma beledlye rrıezal 
aa.Jonunda günU saat 1'2 de icra olunacak
tır. lştirlk edeceklerin gösterilen saatte 
me2k1l.r mahalde bulunmaları llft.n olunur 

Bırınci aatış: 9.1941 
İkinci ıatıı: 10.1.941 
1 - 200 lira kıymetinde G. Frtglda're 

mark.ah buz dolabı 5107 

..ııııı ı ııı ı ııı ı ı ı ıııııııııııııııııııııııı. 

;: Tino Rossi'nin en son plağı ~ 
§serenade pres de Mexico ve~ 
§ Rcginclla - Foxtrot. gelmiştir. § 

Ana.t'arta.ıa.r Cad. Utku sokak : -No.1 Tel. 3512 6ll0 = 

lkranıiye 
tutarı 

100.000 

50.000 

40.000 

30.000 

40.000 

100.000 

250.000 

150.000 

200.000 

500.000 
500.000 

200.000 

250.000 

500.000 

2.910.000 
120.950 

3.030.950 

Yarım bilet 
5 lira 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Gazoil alınacak 

P. T. T. Umum MüdUr!UlDnd•a t 

1- İdare ihtiyacı için 50 ton pzoil ka
palı zarfla eksiltmeye çılcanlmt1tır, 

2- Muhammen bedel (10.000), muvak

kat teminat (750) Ura olup eksiltmesi 4. 
lk!nclklnun ~ı cumaneoı (ilni! aut (il) 
de Ankara'da Evkaf apa.rtmanındald P. T. 
T. Umum Mfidfirlllk ıatm alma lromls:ıo
nunda yapılacaktır. 

S- İstekliler, muvaklrat teminat malı -
bnztı Yeya banka teminat mektubllı ka -
nunt vesaiki ve teklifi tnuhtevf kapalı zarf 

lanıu o gün ıaat (10) a kadar mezktlr ko· 

misyona verecckler~ir. 

4 - Şartnameler, Ankara'da P. T. T. lo
vaıım, İstanbul'da Yeni Valide hanında 

P. T. T. Levazım ayniyat ıubesi müdür -
lüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

(8713) 18763 

ANKARA V ALILICt 

Jandarma binası inşaatı 

Ankara Valililindea : 

(7386) lira (20) kuruı keıif bedelli Bal

ıı:at jandarma binası in1aatı için yapılan 
eksiltmeye talip çıkmamı, oldutundan 
(2490) sayılı kanunun (40) met maddesine 
tevfikan 5/12/1940 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (553) lira (97) lnı • 

ruştur. 

İsteklilerin her pazartesi ve per1embe 
günleri Nafia Komisyonuna ıelmeleri. Bu

na ait ke&if ve ıartnameyi her (Ün Nafia = ;ııııı ıı ıı ııı ıı ıııııııııııııııııııııııır Md. de görebilecekleri. (8463) 18468 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

D. HAVA YOLLARI 

Dnlet H&vayollan Umum :MlldUrlQ
ttlııden: 

ı - Ankara • Y eıllköy • Adana meydan
ları urt tenvlr vuıtalariyle teçh1a •dt
leoektlr. 

2 - Tayyare meydanlarında kullanıl

mak tlzere kar kllrUyücU makineleri &lın&r 
oaktır. 

Her iki ı. için teklifte bulunm&I< ı.tı • 
:ruı ftrm&l&rın femıl aalthlyetler!DI !abat 
etmek ıartıyl• plln n luhatı &l&blleoek-
lor! ilin olunur. (8831) ı88og 

Nazan dilclı:ate 
Ankara C. Müddeiumumllii!inden 

Ankara İcra daireleri 940 yılından ye
ni ıeneye devir muamelesi yapacakların -
dan pek müstacel icra işleri müstesna di -
fer i~lere 13'11/940 gününden 28/12/940 
cününe kadar bakılmryacağı il.in olunur. 

(8926) 18898 

Bayanların nazarı dikkatine 
Blrt pötlgrt dlıl;ert pat dastragan 

olan yeni vaziyette iki kUrk manto 
satılıktır. İsteklllerln her gUn saat 
U,30 dan 17 ye kadar AtatUrk bulva
~ Tuna apartımanı No. (9) dalrey 
müracaatları. 

U L us - 21. ıncı yıl. - No. 6965 

imtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müeaseae Müdürü Naıit Uluğ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

~'==================-::!,) 

:!''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!:.! 
E Ucuı eıya satışı E --: Hurda demir, elektrik, nntlll· : 
: tör akaamı, projektör, tavan a - : 
: vbeel, tranıformatl!r, kontrol aa· : 
_ ati, vebol!t, yemek tabağı, peçe- : 
5 tc, orta maaaıı, ve kontr büfe ve -
: ıalr eıya ucus fiyatla mUzayede : 
: auretiyle (Y enlıehlr, Çankaya : 
: caddesinde ltalyan ıefarethane- = - . -- sinin eıkl oturduğu En:urumlu : 
_ B. Nafı. evinde) aatılacaktır. 
: G8rmek latlyenlerln 25/12/940 : 
: tarihine kadar sabah saat 9 dan : 
: akıam 17 ye kadar mliracaatları : 
- ve talip olanların 25/12/1940 çar- : 
: ıamba gllnll saat 10 da icra cdi· : 

= 
lccek mllzayedcde bulunmaları : 
beyan olunur, 5092 E: 

-:;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;:-

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 

Ankara Yabancı A!lkerlik Şubesinden: 

Lise ve daha yüksek mektep mezunu 
olarak askerliğine karar verilmi!5 olan or
ta ebliyetnameliler 1/2. lrlnun / 941 tarihin
de hazırlık lc:rısında bulunmak üzere sevk
edilecekler ; nuen orta ehliyetnameyi haiz 
lise ve vii".ı:sek mektep mezunu olarak An
kara'da bulunan yabancılan 30/ı2/940 ta -
rihine kadar şubeye müracaatları lizım -
dır. Ge1miyenler hakkında askerlik kanu
nunun l!lg maddesine l'Öre takibat yapıla 
cağ-ı ilin olunur. (8887) 18847 

337 Doğumlularrn ilk yoklamaya 
çağrılması 

Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden : 

ı - 337 dotumluların ilk yoklaması 

ı/2.·kln./94 I tarihinde başlayıp 30!1ıaz . .ı 941 
tarihinde aona ereceiinden Ankara'da bu
lunan bu dofumlu yabancıların bir adet 
fotocrafh ikamet vesikası ve nüfus cüz
danlariyle birlikte pazarteıi, perşembe 

günlerinden maada diğer günlerde öğleden 
sonra saat 13,30 dan ı1 ye kadar şubeye 

müracaatla ilk yoklamalarını yaptıracak -
tardır. 

2 - 337 doğumlu olup Ankara orta o
kul ve meslek okullariyle lise ve yüksek 
okullarda okumakta olanlar okullardan a
lacaklın vesikaları esae şubelerine rön -
dermeyip bu vesika 'Ye nllfus cUzdanlariy
le birlikte ıubemize müracaatla ilk yok -
lamalarını yaptıracaklardır. 

S - Bu dotumlularla birlikte sn . 532 
dahil dolumlulara. kadar olan yirmi dolum 
ihtiyat eratm da yoklamaları yapılacak -
ur. İzdihama meydan verilmemek üzere 
ihtiyat eratın hangi ay hanl'i doğumlula -
rın müracaat edecekleri ışağı cetvelde ya
zılıdır. Cat.veldelıc,i ıayuı_ hi _ _,,.._ P•~ 

len doğumluların o ayın pazarte'Sİ per -
ıembe ciJnleri saat g dan öileden sonra 
17 ye kadar müracaatla yoklamalarını yap.. 
tıracaklardır. Kendlsino sıra celmiyen do
fumluların yoklamaıı yapdmıyacatından 

rO.nündeıı evol ıubeye müracaatla izdlha -
ma mo7dan Yormcmclerl tendi menfaatle
ri icabıdır. 

4 - 940 yılının yoklamasını o yılm son 
a7ında dahi ya.ptırmıı ol•nlar 941 yılına 

alt yoklamasını 7eniden yaptırmıya mec
burdur. Bunu yaptırmıyanlar hakkında at
kerllk: kanununun muaddel 94 maddesine 
cörı haklarmda ceza tatbik olunacağı illn 
olunur. (8888) 18848 

o. Kln. 
Şubat 

Man 
Nlııuı 

Ma:rıo 
Haslran 
Temmıuı 

/g41 
/g41 
/g4r 
/g41 
/g41 
/1141 
/1141 

s•• - 313 - 314 
513 - 316 - 317 
318 - 319 -- 310 
311 -- 32~ -- 3~3 

3•4 - 325 - 326 
3•7 - 3•8 - 3•9 
130 - 83• - 33• 

OKULLAR 

Ayakkabı alınacak 

24/12/1940 

23 Blrlndklnundan 30 Birindkanuna kadar muhtelif 
ballara kalkacak vapurların isimleri, kalkıı gün ve saallerl 

ve kalkacakları rıhtımlar 

Devlet Denizyolları İşletmesi Umum 

Müdürlüğünden : 
Karaden1s hattına l!&lı 12 de (Akau}, pel'Jembe 12 de (Ege) ve pazar 16 

(Erzurum). Galata nhtımından. 

Bartın h&ttına Balı 18 de (Anafarta), cumarteaı 18 de (Antalya). Sirke 
nhtımından. 

Mudanya hattına Pazarteal, a&lı 9.00 de, çarıamb&, perıembe, cuma. 16 
(Morak&z). Cumarteal U to (Trak) ve pazar 9.50 de (:M 
rakaz). Galata nhtımından. 

Bandırma hattına Pazarteat, çarıamb& ve cuma. 8,15 te (Trak). Galata. nht 
mından.. Aynca çarıamba 20 de (Mersin). CUmarteıl 
de (Saadet). Tophane rıhtımından. 

Karabtge. hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı ve cuma 19 da. tSeyyar). Tophane nhtımından. 
Pazar 9 da (Bartın) Tophane rıhtımından. 
Çaroamba 15 te (Bursa), cumarteBi ııs te (:Mersin). Sl.J' 

kect rıhtımından. 
İzmir aUrat hattına 
İzmir aralık postası 

Pa.zar 11 de (İzmir). Galat& nhtnnından. 
Perıembe 13 tı (Tırhan). Galata nhtımınd&a. 

NOT: Vapur aeterlert hakkında her türlü mal:Omat af&fıda telefon numaral 
rı yazılı acentelerimizden ö.trenllebl11r. 

Galata bq acenteliği - Galata nhtımı, Umanlar U. lıf.d btnuı altında '238 
Galata Ş. acenteliği Galat& rıhtımı, mınt&k& Uman Ra. blnuı altında 4.0181 
Sirkeci Ş. acenteliği - Sirkeci yolcu l!lalonu 227.0 

(12057/8902) 11!883 

Müteahhitlerin nazarı dikkatine 
Maliye Vekôle t ind e n : 

Hazine ve merkez muhasebeciliği veznelerinden (5000) lira. 
dan ziyade müteahhit alacakları badema çaqamba günü tediye 
olunacaktır. 

Müteahhit alacaklarına ait ita emirlerinin tediye gününden 
eve! Divanı Muhasebata vize ettirilmit olmak tartiyle çarıamba 
günü sabah saat dokuzu kırkbeş dakikaya kadar tediye listesine 
ithal edilmek üzere muhasipliklere ibraz ve teslimi lazımdır. 

Tediyenin 25. 12. 940 tarihinden itibaren bu fekilde yapılacağı 
ilan olunur. (8849) 18870 

Alanya Şehir Kulubu 
Nizamnamesi 

ı - Cemiyetin ismi: Şehir Kulübüdür. 
Merkezi Alanyadır. 

::1 - Aı:lsı arasındaki tesanüdü kuvet
lendirmck onların bot vakitlerini iyi ce -
çlrmelerine lmil, ruban ve fikren yüksel a 
melerine hi.dim olmak cemiyetin mevzu 
ve ııayesini teş.1ı:il eder. 

3 - Cemiyet; Ziraat Bankaıı MüdU a 
rü Fevzi Gencebay, Ziraat Bankası vez -
nedarı Şahap Unsal, Limon fidanhfı tek
nikeri Hikmet Odabaşı, Zeytin bakım fi
danlığı fen memuru Şemıettin Akka1, İc
ra memuru Bayram Özkan tesis etmişler-

4 - Cemiyete girebilmek .için : 

A - (100) kuruş duhuliye vermek. 
B - Her ay aidat olarak en az (25) 

kuruı vermeği kabul etmek. 

C - Yirmi yaııru bitinniı bulunmak. 
D - Muhitte hüsnühal ve ahlilı uhl

bi olarak tanınmış olmak lbundır. 
Her Sza (B) fıkraırndakl aidatını öd ... 

mi1 olmak ve bir ay evel istifa. arı-usunu 

bildirmiı bulunmak ıartiyle cemiyetten 
çıkmak hakkını haizdir, 

5 - Yukardaki maddeye tevfikan ce -
miyete .-irmiı olanlar umumt heyeti kur
muş olurlar. Bu lza umumi hiikümler da
iresinde bu nizamnameye tevfika.n arala -
rından seçecekleri idare heyeti tarafından 
temsil olunur. 

es - Umumi heyet cemiyetin en yilk -
sek mer<lidlr, idare heyetini seçer, cemi
yetin diler uzuvlarını teftiı eder ve on -
ları her zaman azledebilir. Nizamnamenin 
tadili, 'hetapların tetkiki, biltçenin tasdiki, 
cemiyetin feshi, lzanın kabul ve ihracı 

hakkında karar verir. 

Umumt heyet her yılın ilkkinun ayı 

umumi hükümler dairesinde idare heyetia 
nin dlveti veya izadan beşte birinin iste
ği üzerine toplanır. Müttehaz kararlarm 

7 - Umumt heyetin açık reyle içlerin.
den seçecekleri üç kişiden terekküp eden 
idare heyeti, cemiyetin işlerini görmek ve 
umumi hükümler dairesinde onu temsil 
eylemek hak ve vazifesini haizdir. 

İdare heyetine ıeçilenler içlerinden bi
ri rei•, biri veznedar, biri idare müdüril. 
olarak aralannda vazife taksimi yaparlar. 
Umwnt heyet idare heyetini ıeçertcen a,... 
rıca inhilll vu'kuunda idare heyetine ıeçı

mek üzere bu heyetin müzakerelerinde ı ... 
tiıart mahiyette miltalea serdetme hakkı
nı haiz olan iki yedek i.za ile cemiyetin. 
hesap ve muamelelerinin teftiı ve milra -
kabeıi İ!;İn bir de milrakıp ıeçer. 

8 - Nizamnamede yapılacak: deiiıik-
._. _ _._ ___ ,___ ~..--.u. ı.-u.-

ru ile yapılır. 
9 - Birinci defada bu nisap elde edile

mezse umumi hükümlere tevfikan yapıla
cak ikinci toplantıda bu husus müzakere 
olunabilir. 

ıo - Cemiyetin fealıl ve feshi haline!• 
mallarının ta.atiye ıekU umumt hUkümlen 
ti:bidir. 

ıı - Azl tarafından verilecek duhuU.. 
ye ve aidatla, teberrular ve cem:fyetin p
yeıiyle müterafik tertip edilecek eflenc.e 
ve piyınrolardan tahassül eden ıelir c• • 
miyetin varidatını teşkil eder. 

1::1 - Varidatın cemiyetin gayesine 
uygun yolda sarfında idare heyeti ıe.rt>eıı
tir. Ancak cvelernirde bu caye ile müt.e ... 
rafik olmak üzere bulunacak bir binanm 
tefrişatı l'ÖZ önünde tutulacaktır. 

Alanya ıelıir kulilbU lkametglhı: Çar
ıı mahallesi No. 51. 

lda.re Heyeti 

cemiyet S.zalarına. veya başkalarına bildi
Ankara İnıaat Usta Okulu Müdürlüğün- rilmesi suretini idare heyeti tayin eder. 

ı - Alanya Tevfikiye caddesi 134 ft'll • 

maralı evde mukim limon fidanlığı teknJ .ı 

keri Hikmet Odabaşı, ı - Kadıpa1a ma .. 
hatlesinln Bostancı sokağı ~o numaralı e.... 
de mulrim icra memuru Bayram Özkan, 
3 - Şekerhane mahallesi 8 numaralı evde 
mukim maliye tahsilit kitibi Haıan Ko ... 
çaktır. 5111 

den : 

Okulumuz talebeleri için alınacak olan 
aıağıda yazılı bir kalem giyim eşyası açık 
Cksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şart -
name ve niimunelerl görmek üzere her gün 
okul mlldürlüğüne ve eksiltmeye girecek
lerin de aşağıda yazılı teminatlariyle ka -
nunun icabettirdiği belgelerle birlikte ek
siltme günü olan 25/12/940 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 15 de okullar sa· 
ğışmanhğınca toplanacak ahm satım ko .. 
misyonuna müracaatları. (8525) 18502 

Cinsi: Harici iskarpin, mikdarı: 210 çift, 
fiyatı: 850, tutarı: 1785, muvakkat temi -
natıt 133,88. 

.:!.ll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllll llllllll ll lllllll!::. 

= AN KARA PALAS ~ --
Yılbaşı gecesi için birinci salon dolmuştur. Diğer salon. =: = !arda yer a lmak istiyenlere ayın 28 inci akşamrna kadar 

_ müracaat buyurulmaları ve ondan sonrası için masa veri- -
_ lemiyeceği arzolunur. = 
~ıı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııır;:: 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında SUS Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bugün bu geee 

Balalayka'dan sonra mevsimin 
ikinci muvaffakiyeti, büyük 

rağ'bet kazanan 

Seven kadın 
Oynıyanlar: 

HEDYLAMAR • ROBERT 
TAY LOR 

3eanslar: 14,30 - 16,so • 18,30 
gece :aı de 

Bugün bu ıece 

Kumarhane ıeytanı 
Oynıyanlar: 

LEO CARRİLLO-Tİ:M HOLT 

Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 
l'KO il de 

12.15 de ucuz matine 
BiR GECELiK SEVGiLi 

Bu gece 20,30 da 

Bayan komşum 
Oynıyanla.r: 

ELVİRE POPESCO -
ANDRE LEFAUR 

Saat 14 -16 - 18 seansında 

AKASYA PALAS 
Oynıyanlar: 

HAZIM • VASFİ RİZA • 
CARİDE 

Bugiln bu gece 

1 - Kanlı pusu 
3aı Rolde : 

KERMIT MAYNARD 

2 - Fadai kaptan 
laı Rolde : 

TOM KEENE 
eanslar: ı:ıı.15 - 14.30 .. 16.30 

18.30 gece 21 de 

STANDARD RADYOLARININ 941 MODELİ GELDİ Tevfik Balıkçıoğlu ve mahdumları 

Poata cad. No. 31 Tel. 1504 Ankara 


