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§ Sivas - Erzurum Demiyolu tahvilleri ------------------

Maliye Vekôleti ve Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankasından : 

--
--
-

28/5 ve 15-12-1934 tarih ve 2463/ 2614 numaralı kanun - := 
:= lar mucibince ihracına selihiyet verilen ve geliri tamamen = := Siva.a. Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan o/o7 := = gelirli Siva.a • Erzurum istikrazının 20 senede itfası metrut := := S,S milyon liralrk yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5-12· := 

1940 akJamı nihayet bulmak üzere 20/ 11 / 1940 sabahından := := itibaren başlamıttır. = 
- Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira = 
§ itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmıı • = 
- tır. - Bu tahviller umumt ve mülhak bütçelerle idare olunan := = daire ve müeaaeaelerce, vilayet hususi idareleri ve belediye- := = !erce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde 
§ teminat olarak ve hazinece satılmı§ ve ıatılacak olan milli = = emlak bedellerinin tediyesinde başabaş kabul olunacakları -
:= gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta· = = mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu-
- hmacaklardır. = Tahvillerin ihraç fiyatı o/0 95 olarak tesbit edilmiştir, ya. _ = ni 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil be· -
- deli de 475 liradır. --- Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye _ = Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye iş, Emlak ve Eytam, Halk, _ = Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer. Eti Banklar = 
- tarafınnan İcra edilmektedir. Diğer bankalar vasıtasiyle de -= tahvil alrmı temin olunabilir. -

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren = 
sahalarda işletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük = 

- suskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarının = 
- kendi menfaatleri iktizaıından bulunduğu itaret olunur. -= 4592 --"=;'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrr:' 

Satılık oyuncaklar 
Ankara GUrnr1lk MUdUrlUtunden: 
Ctnı ve mtkdar ve evıafı 8f&g1da gösterilen oyuncakların 9.12.9(0 tarihine tnO 

eadif pazartesi ailnU ıaat 10 da açık arttırma ile aatııı takarrür etmtıtlr MUzaye
deye lştirA.k arzusunda bulunanların muayyen ıaatte Ak.köprüde ~ btnuında 
mUtetekkU aatıı komisyonuna mUr&e&atlan. (7997) 
Kap adedi Nevi Karka No. Siklet! Kıymeti Cl.n.11 
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DERİ SATIŞI 
4398 adet kuzu derisi 9-12-1940 pazartesi günü saat 15 

te müdüriyetimizde açık arttırma ile satılacaktır. 4741 

ORMAN ÇI FTLIGI 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. - -= -----= 
------------= 

STENO KURSU 

6 
mcı 4evreı1ne tlkkAnunun Uk 
haftaaında boıılıy&C&lttır. (2 ı 
ayda diploma verlllr. 

DAKTİLO KURSU § 

77 
inci devreolnl do 9' 50 tenzl-:; 
lltla açtı. (BİR) &yda d!plo- : 
ma verilir. T&hıU aranmaz. : 

DİKKAT: Her iki lı:uraa aynı •&m&11da kaydolunanlarla eveıce yalnız 

daktilo kunıımu.zdOD diploma alanlara STENO Ucret!Dden % 10 tenzlllt : 

yapılır. = 
Memurlar Kooperatl!I 1<81'1111 B.r!Dcl Noterltfln tahlly• ettlfl datreı :; 

mlll''lllla. Telefon: 8714 4722 : 

":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;: 

Memurlar kooperatif şirketi 

Ortaklarının odun ihtiyaçlarını taksitle temin etmektedir. 
4739 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - -
~ Ortakların nazarı dikkatine ~ 
= = 
= 

Ankara memurlar kooperalif ıirkelinden : 
-
---= %40 ilave edilmek üzere hiase senetleri ıirketçe alıkonul· :; 

: mut olan ortaklarımızın muhasebeye müracaatla senetlerini ~ 
almalarını rica ederiz. 4740 : 

= 

":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

ULUI 

ASKERi F ABRIKALAR 

İyi tekerlek~i ve araba 
demircisi ahnacak 
A.ıkert fabrikalar umum mildUrlütil.nden: 
Ankarada çahatınlmak üzere iyi teker· 

tekçi ve araba demircisi alınacaktır. 

Aekerliiini YIPlnJ' olmak ıarttır. 
İsteklilerin maranıoz fabrikaıı müdilr-

ıuıune mUracaatları. (8127) 18106 

Birinci sınlf 

tenekeci ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUfUn-

den: 
Kırıkkalede çalıştırılmak il.zere birinci 

11nıf tenekeci alınacaktır. 
Askerliğin yapmış olmak tarttır. 
İsteklilerin Ankarada bulunanla.rm o .. 

mum mü.düdilie, lıtanbuldıkilerinin Zey. 
tinburnu ıilih tamirhanesi ve lzmirde bu
lunanların da İzmir Halkapunar ıilih fa!>· 
rikaın müdürlüklerine müracaatları. 

(7999) 18107 

250.000 kilo ekmek 
pişirttirilecektir 

Askert Fabrikalar Kırıkkale Grııp MU
dUrlUA'ü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmlo edil en bede-il f MOO ı lira olan 
250000 kilo ekmek pi5irtilmc iısi Kır,kkale 

gurup müdürlüğü binasında müte$ekkiJ sa
tın alma komisyonunca 12 12/ 1940 perşem
be günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale 
ed ilecektir. Pi$İrilen ekmekler defaten ı

hnmayıp ısartnamcsine ıöre ıhnacaktır. 

Taliplerin muvakkat teminat miktarı olan 
(375) lirayı havi 2490 No. lu kanunun 2 ve 
S. maddelerindeki vesaikle birlikte mez · 
ktlr l(Ün ve ıaatte komisyona mürıcaat
ları. 

ŞartnamP~I para.sız olarak komtıııyonc1an 
verilir. (8083) 18110 

Bando muallimi aranıyor 
Aksaray Halkevi Reisli

ğinden : 
Aylık Ucretl '0 Hra olan Akl!l&ray 

Halkevl b&Ildo mualllmllgl mUnhal
dtr. Ucrett arttırılabttlr. İl!ltekUlerın 
milli koro ıefi k:ompozJtör Bay Ah
met Adnan'a mUracaatıarı. 4c794 

Düşürülmüş bavul 
14 te$rinisani 940 da Kastamonu'dan 

hareket ile Ankaraya ıe1ir'ıı:en 14'6 No. lu 
otobüaten yolda bir bavul dU1Urüh:nüotür. 
Klmsenin hsfne yaramıyacak zati eıya ve 
evrak ile dolu olan bu bavulu rerek bulan 
ve 1rereıkse kimde olduiunu bilen A.nkarı
da Kastamonu oteline ve yahut Kaıtamo· 
nu'da Ankara oteline haber verdiii ta_k • 
Oirde kendine nakdl mülrlfıt verilecektir. 

4795 

ZAYILER 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Bir netriyat müdürü alınacak 
Gümrük ve lnhisarl.1.r Ve.l:Aletia • 

dea: 
1- Açık bulunan Gümrükler Umum 

Müdürlüğü (70) lira maaılı Neıir İt
leri ıubesi müdürlüğü için müsabaka 
açılmıştır. 

Müsabakaya gireceklerin qağıda ya 
zılı §artları haiz olmaları aranır : 

A) Memurin kanununun 4 üncü mad 
desinde yazılı şartları haiz bulunmak, 

B) Hukuk, İktisat Fakülteleri, Si • 
yasal Bilgiler Okulu veya Yüksek İk
tisat ve Ticaret mektebinden ve yahut 
bunlara muadil ecnebi Fakülte veya 
mektepten mezun bulunmak, 

C) Yaşı 45 ten yukarı olmamak. 
Ç) İngilizce, almanca veya fransız

ca dillerinden birile yazılmıı iktisadi 
veya Gümrükleri alakadar eden bir 
mevzuu türkçeye tercümeye bibakkin 
muktedir olmak ve yine türkçeden bu 
hususlara dair olarak seçilen parçayı 
bu lisanlardan birisine çevirmek, (mü. 
savi şartlar altında bu dillerden bir • 
den fazlasına vakıf olmak tercihe se
bep sayılır ). 

2- İmtihana kabul için bu şartları 
haiz olanların 10. 12. 1940 günü ak•a 
mına kadar dilekçe ve vesikalarını Ve 
kalet zat ve sicil işleri müdürlüğüne 

vermeleri liztmdır. 
3- Lisan imtihanı 20. 12. 940 tari • 

hinde saat 14,30 da Vekalet biruısınd• 
vapılacaktır. (8128) 181•3 

Kok kömürü naklettirilecek 
Gümrük ve İnhisarlar Vek3.1ctinden : 

1 - Vekilet kaloriferleri ihtiyaçı için 
Etibank'ın depa veya vagonlarından ıh· 
nacak 220 ton kok kömürünii.n V ekiilet kö· 
milr deposuna kadar reçecek nakliye·siyle 
sair h1.maliyesi pazarhia konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 550 lira olup 
muvakkat teminatı 41 lira 25 kuruştur. 

3 - İhale 4/ 12/ 940 çarşamba günü ıa • 
at 15 de Vekilet levazım müdürlüiünde 
kurulu ıatın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

4 - Buna ait ısartname her rün Vekllet 
levazım müdürlüiünde ıörülebilir. 

.S - Taliplerin belli ıün ve saatte te • 
minatlarını Vekilet vezneıine yatırarak 

komiayonda hazır bulunmalarI. (8.298) 
18258 

Kayıp kız çocuğu 
11 yaıında kara 

kqlı, kara gözlU, be· 
yaz tenli kızım Mu· 
azzez Özen on ay ka
dar evel Cebecide 
kaybolmuı ve bugüne 
kadar muhtelif arao· 

tırma.lara rağmen bu· 
Iuna.mamıştır. Bu kı· 

zın hAien bulundutu 
yeri bllenlerin Jnaa..
ntyet namına adreı1· 

me btldtrmelerlnt rica ederim. 

Ankara Devlet Demiryolları de • 
poeunda 26137 Mdıntet Özen 4799 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.!:. 

= Ustat Muhlis Sabahaddin Zayi - Ankara otobüs idat'eıinden 

8/ 10/ 940 da aWıtım 75-4 No. lu talebe pa- _ 
somu kaybettim. Yen isini alacaCımdın es- -
kiıinin hükmü yolct.ur. - Nazmiye Alp - : 

Halkevinde bu akıam 

Uıtadın beynelmilel eıeri 

--
= man. 4796 

= Zayi - Ankara belediyesinden ıldıfım 
1159 No. lu tek atlı ara.bamın plikaınnı 

kaybettim. Yenisini alacatımda.n eskiainin : 
bilkmü )"Oktur, - Mııhmut otlu Ahmet 
Çapar. 4795 -..ı ı ıı 11111111111111111111111111111111111 L.. = 

-
AYŞE -

Opera komik 3 perde --Biletler Halkevlnde ve Ankara ote· : 
llnde eatıımaktadır. : 

Dikkat: Her tarafa temallden : 
aonra otobU.. vardır. 4786 = 

İdrar zorluğu, mesane iltihabı,§ ":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır
: eski ve yeni belsoğukluğu ve : 
_ böbrek hastalıklarına kartı ~ ------ BELSAMİTOL --
: kaıcleri kullanınız. 8323 : 

":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

ULU S - 21. inci yıl. - No. &9U 

imtiyaz ıahlbl 
lskender Artun 

Jmumt Ne,riyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
MUe8Reae MUdUrU : Noıııt ULUO 

ULUS Basımevi ANKARA 
.1 

ANKARA PALAS 

PAVİYON 
(Bu Akşam) dan itibaren 

Yeni proğram 

Dansöz Klora 

Şarkıcı Eta 
Sister Görög 

Lawry Lawrence 
VE 

ME~HUR ATRAKSYON 

E va and Partner 
.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

,, _____ _. 

Adet Liralık Lira 

1 2000 

3 1000 

2 750 

4 500 

5 250 

35 ıoo 

80 50 

300 20 

2000.-

3000.-

1500.-

2000.-

2000.-

3500.-

4000.-

6000.-

___ &~~Cb'\ i 

-..:.:::.:::;..:;;...-~.-~- 'I 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnı:I ~ 
para biriktirmiş olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemiş olursunuz. 

Keşideler: 4 Şubat, !. 1 
Mayıs. 1 Ağustos, ~ 

İkincite$rİn tarihlerin 
de yapılır. 

Kumbaralı •• kum.bar ... 
arz heıaplarındı en a• 
eıti lirası bulunanlar 

i<uraya dahil edilirler, 

• 

2 Birineikanundan 9 Birincikanuna kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar 
Devlet Deniz Yolları İtletme Umum Müdürlüğünden ı· 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

Mud&nya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 
İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İzmir aUrat hattına -
tzmir uave postMı 

Sah 12 de (Güneysu}, perıembe 12 de (Karadents) .,. 
pazar 16 da (Aksu). Galata rıhtımından. 
Salı 18 de (Konya) , cumartesi 18 de (Antalya), Slrkeol 
rıhtımından. 

Pazartesi, aaJı 9,60 de, çarşamba, peroembe, cuma 16 da 
(Trak), cumartesi 14 le (Maraka.z) ve pazar 9.~ d• 
(Trak). Galata rıhtımından. 
Pazarte1JI, çarş&nba ve cuma 8.10, ta CMarnJuur) . O-Als.t:a 

rıhtımından. Ayrıca çarga.mba ve cumarte1J1 de (Saadet). 
Tophane rıhtımından. 

Sah ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtımından. 
Pazar 9 da (Tayyar) . Tophane nhtımından. 
Çarıamba 15 te (Bursa), cumarteal 15 te (MenlD) . Slr • 
kecl nhtımından. 
Pazar 11 de (İzmir. Galata nhtunından. 
Perşembe ıs te (Tırhan). Galata nhtımınde.n. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her tUrlU maIOmat ata.fıda telefon numaral&l'l 
yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata baş acenteltg-t - Galata nhtımı, Jhnanlar U. :Md. btnuı altında 42361 

Galata Ş. acenteliği - Galata rıhtımı, mıntaka liman Rı. binuı altında 4:01.81 
Sirkeci Ş. acenteliği - Sirkeci yolcu aalonu. 22HO 

(11411/8324) 18311 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

E Ankara Çimentoları Türk Anonim Şirketi ~ - -- Fevkalôde Umumi Heyet toplantısı 5 
--
-------
--

Üçüncü davetname ikinci ilan 
Şirket hissedarları, Ankara belediyesi tarafından açılan feshi ıtrket da.. 

va.aı dolayıslyle şirketin Akıbeti hakkında bir karar ittihaz etmek Uzer• 
28 haziran 940 ve 4 eylQl 940 tarihlerinde Ankara'da SUmerba.nk binasında 
fevka.1Ade surette içtima& advet olunmuşlardı. 

-----------------MezkOr tkl içtimada nisabı müzakere hasıl olmadığından hlseedarlar : 
aynı meseleyi görüşmek Uzere 23 birinctkft.nun 940 tarihine mUaadtt puar.. : 

: teei gUnU ıaat 16 da Ankara'da SUmerbank binasında UçUncU tçttmaa dA.vet : 
: olunurlar. İDARE MECLİSİ •791 : 

":iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııj: 

ELECTİON 
92 senedenberi bütün dünyaca 

tanınmış 

Election Kronometrolan 

Metin, hassas ve garantilidir. Yeni 
zarif modelleri: Ankara'da Anafarta· 
!ar caddesinde 25 No. Abdülhalim 
Güngenci mağazasında satılır. Fiyat
lar maktudur. 8322 

= Görülen lüzum üzerine sinema saatlerinde yapllan deği~iklik ~ -- Yeni Sinema hafta araaı 12. - 14. - 16. -18. 
10. - 12. - ı4. -16. 

-20. YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasında SOMER Sinemasınd~ 

= = 

= 

,. Cumartesi • Pazar 

Halk Sinema11 hafta arası 

.. .. Cumartesi 
Pazar 

: = -18. -20. -...;...~~~~.,,.....~~~~-
12.l5 Ucuz 14. - 16. -18. -20. --. . --matine -

--10.30 - 12.30-14.30- 16.30 - 18.30 - 20.30 
10.30 - 12.30 - 14.30 - 16.30 - 18.30 - 20.30 --: Sus Sineması hafta araaı 12. - 14. - 16. - 18. - 20. :; 

: ,. Cumartesi • Pazar : 10. - 12. -14. - 16. - 18. - 20. E 
: Sümer Sinemaaı hafta arası : 12.15- 14. - 16. -18. - 20. -i ,. Cumartesi _ Pazar ı ıo. -12. -14. -16. - 18. - 20. - _ 
"lıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ııııııııııııııııııııııııııır-

' .... ,ı:;. .. • ··~ ·- ,•.!" 

BugUn bu ıece 

BALALAYKA 
)ynıy&nlar: Nelıon Eddy 

1lona Mauey 

se&llllar: ıs 0 1' • 18 • 18 • 

...,. 20 de 

BugUn bu ıoce 

KARA GÜNEŞ 
Oynıyanlar: Spencer Tracy .. 

Richard Greene 

Seanslar: 14 • 16 • 18 • ıece 
20 dl 

Bu.t 12,15 te ucuz m&t!De 
ROZ l!ARİ 

Bu rece 20 de 

Hudut çetesi 

CASUS HACI MUSTAFA 

Saat 12 • 14 • 16 • 18 ıeansmda 

Pompei'nin Son Günleri 

Türkçe Södii 

BugUn bu gece 

BARONES ve USAGI 
Oynıyanlar : Annı Bella 

William Powell 

Seuslar saat: 12.15 • 14 . 16 

• 15. Gece 20 de 



1. KANUN 
1 9 4 o 

ULUS Basım.evi 1 
Çankırı C~i, Ankara ı 
Telgraf: ~ Ankara 

TELEFON 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İşleri Müdürü 1061 
Müessese Müdürü 1144 

BUGÜN 2. inci sayfada 

Amerika 1 ngil tere'ye 

niçin yardım ediyor ? 
Yazı İşleri 1062 
İdare 1064 ~KURUŞ Yazan : Hazım Atıl KUYUCAK ADiMi% . ANDIMIZ.C>IR. 

C. H. P. Meclis grupunda 

Dün haysiyet divanı 
yapıldı • 

secımı 
J 

• 

r C. H. P. Meclis Grupu umumi heyeti dün saat 15 te Reis vekili 
Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı. 

Bahliyarhğımızın 

kadrini bilelim 
Hüseyin SAMI 

Urfa Mebusu 

Bahtiyarlığımızın kadrini bilelim. 
Kendi elimizle kendi kendimizi bed
baht etmiyelim. Bu memleket abluka 
altında değildir. Siyasi ve stratejik 
durumu böyle bir ihtimali bir an bile 
tasavvur etmeğe cevaz vermiyecek 
hususi bir mahiyettedir. 

Parti nizamnamesinin 131 ve 132 
inci maddeleri hükmünce her içtima 
senesi için yeniden teşkili icabeden 
haysiyet divanının seçilmesi bu içti
maın ruznamesini teşkil ediyordu. i 

Yapılan intihap neticesinde aşağı

da is.imleri yazılı yedi azanın ekseri· 
yet kazanarak haysiyet divanı azalı
ğına seçildikleri anlaşılmış ve intihap 
neticesi umumi heyete arzedilmekle 
celseye nihayet verilmiştir. 

Dr. Mustafa Cantekin (Çorum), 
İsmail Kemal Alpsar (Çorum), Dr. 
İbrahim Tali Gngören (Diyarbakır), 
Ali Rana Tarhan (İstanbul), Dr. tuğ
amiral Hakkı Şinası Erel (İstanbul), 
Recep Peker (Kütahya), GI. Naci El
deniz (Seyhan). (a.a.) 

Nafaa Vekilimiz 
dün Ankara'ya geldi 
Nafıa Veklllmlz General Ali Fuat Ce

besoy dün eabahkt Anadolu ekaprealyle 
İstanbul'da.n §ehrlmize dönmU§ttir. 

YUflOSlAVYA C. H: P. Umumi 
İdare Heyetinde 

Açılan ôzô l ı klara 

Hasan Reşit Tan kut ve 

Fethi Al tay seçi ldiler 
C. H. Partisi Umumi İdare Heyet i 

azasından Sinop mebusu İncedayı'nın 
Münakalat vekilliğine, Ankara mebu· ' 
su Mümtaz Ökmen•in Ticaret vekilli· 
ğine tayinleri dolayısiyle açılan umu
mi idare heyeti azalıklarına Genelbat
kanlık Divanınca Maraş mebusu ve 
İçel bölgesi Parti müfettişi Hasan 
Reşit Tankut ile Elazığ mebusu Fet-
hi Altay seçilmişlerdir. Hasan Reşit 
Tankut'un infikakiyle Parti tefti1 
kadrosunda eksilen bir müfettişliğe 
de Mardin mebusu Hasan Menemen
cioğlu alınmıştır. 

B. Horia Sima 
... 

Lejyoner 

polisini 

lağvetti 

Geçen yıl, zirai istihsalimizin her 
ıubesinde fazlalık elde edildi. Güz 
ekimi ise en müsait ~artlar içinde ce
reyan etmiş bulunuyor. Bir seneden
beri tam randımanla ordularımız için 
çalışmış olan milli fabrikalarımız, ö
nümüzdeki aylarda, halkın zaruri ih
tiyaçlarını karşılıyacak mallara ima· 
Iat programlarında dara fazla yer ve
receklerdir. Münakalfıt sistemimiz, 
cephe gerisi ihtiyaçlarını da daima 
hesaba katmış bulunuyor. "Harbiumu
minin., şeametli hatıralarının hortla
masına hiç bir zaman meydan vermi
yeceğiz. 

M ı sır'a yapılan hava Arnavutluk'ta ltalyan • Elen kıtalart arasında harbin cereyan ettiği mıntakayı gö.terir harta B. Man iu'nun bi r nutlCu 
sansürce tayyolundu Şu halde, kısa bir müddet sonra. ne 

yiyecek ne de giyecek bulamıyacak
mış gibi şuursuz hareketlerde bulun· 
maktan son derece ihtiraz edelim. 
Hıyanet bir türlü olmaz. Milli muka
vemeti zayıflatacak her hangi bir ha
reketin de, neticesi itibariyle, hıya
net sayılması icabeden çetin bir imti
han devresi içindeyiz. Medeni, siyası 
ve içtimaı olgunluğumuza yakışmıya
~~~ her teşcbbüste11 ~ekinmek tazım-

Halkımızın güvenebileceği en bü
yilk ve müessir kuvet; Türkiye'nin 
idare mesuliyetini, ikinci cihan har
binde, bir halk hükümetinin deruhte 
etmiş bulunmasıdır. Bu bükümet va· 
tanımızın her türlti istihsal imkanla
rından, ne yapıp yapıp, azami derece
de istifade edecek, halkın zaruri ih· 
tiyaç maddelerinden dahilde istihsal 
edilcmiyenleri de dışarıdan ithal et· 
mek için her türü faaliyette buluna
caktır. Hükümetin elindeki harici te
diye imkanları hiç bir zaman bugün
kü kadar yüksek bir hadde erişmiş de
ğildir. 

"İhtikar,, diye adlandırılan içti.mal 
istismar hareketine karşı "harbiumu· 
mide., olduğu gibi hayırhahane bir 
bitaraflık siyaseti güdülebileceğinden 
'tiphelenerek telaşlı mubayaalara gi
rişmek, türk inkılabına ve ınkılapçı
larına karşı hürmetsizlik etmek olur. 

Vatan perişan ve mahzun olursa, ki
lere yığılmı~ erzak; acele tedarik e
dilmiş kat kat elbiseler, çift, çift a
yakkabılar ne gibi bir kıymet ifade 
edebilir? ldraksiz bir budgamlığın 
mahsulü olan bu maddi teminatın kaç 
günlük ömrü vardır? içtimai heyeti
miz, bu gibi hareketleri mağnen ceza
landırmalıdır. Bizleri bekliyen müca
delenin azameti karşısında, böyle kü
çük ve süfli hislere kapılanlar cemi
yetimiz içinde itibardan düşmelidir
ler. Muhitlerindeki içtimai alakayı, 
alakasızlıklarının cezası olarak, kay
betmelidirler. 

Bir ikinci cihan harbinde, sefil ve 
perişan kalmamak içindir ki cümhuri
yet on yedi yıldanberi durmadan ça
lışmıştır. Harp ne kadar uzun sürer
se sürsün dayanabilmek kudretine ma
lik bulunuyoruz. Ona göre teşkiliitla
nac:ığız. Ona göre çalışacağız . Mazi
ye nazaran kıyas götürmiyecek dere· 
cı-cie mücehheziz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
onun mesut Hükümeti ve inkılapçı bü
yük Partimiz, türk inkılabının haysi
yetine, cümhuriyetin ebediyete kadar 
uzanacak olan istikbaline budalaca, 
şuursuzca zarar verilmesine ve yahut 
da bile bile, denaetle suvkast edilme
sine katiyen mihaade etmiyecekler
dir .. Bugünkü iktısadi mücadeleyi, 
icabeden her silaha baş vurarak, her 
mücadelemiz gibi muhakkak zaferle 
bitireceğiz. Çünkü, ne istediğimizi 

iyice biliyoruz ve istediğimizi başara
bilecek bir irade kudretine sahip olan 
ıamimi insanlarız. 

taarruzları yüzünden Elenler bir~ak müstahkem 
mevkileri zapfeftiler 

155 kişi öldü 
Bütün cephede 

425 kişi de İtalyan ricati 
1ı 

yaralandı 

Hükümet sivillerle meskun 

mmtakalara bombalar 

atılmasmı protesto etti 

Kahire: 3. a.a. - Başvekil Hiiııeyin Sır

rı pa~. mebusan meclisinde sorulan bir 
suale cevaben demiştir ki : 

" - 22 hazirandanberi, Mısır'a yapılan 
hava hücumları neticesinde 155 kiti ölmü~ 
ve 425 ki:ıi yaralanmıştır. 97 ev yıkılmış, 

102 ev hasara uğramıştır. 

" Tazminat meselesi, harp sonunda, ha
sarın tam m5.nasiyle kıymetinin takdir e
dileceği zaman, hal olunaca.ktır. 

" Şimdilik ölenlerin yakın akrabası n 
tahrip edilen evlerin sahipleri, İtalyan ala
caklarından tazmin olu.na:naıktadır, 

" Mısır, halkla meskO.n IIUntakalar llze
rine yapılan bUcumlar hald!mda İtalya nez. 
dinde daha evel protertoda bulunmuştur. 

Fakat hükümet, şimdi meseleyi enternaa -

devam ediyor 
Ergiri - Ayasarandi yolu 

yunanlıların ateşialhnda 

Atina, 3 a.a. - Elen Başkumandan
lığının_ tebliğinde ıbildirdiğine göre 
Erıgiri - Ayasarandi yolu ilerlemek

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Bulgaristan 
harbe girmemek 

İçin elinden 
geleni yapacak 

B. Popof Sobranya'da 
beyanatta bulundu 

yonal hukuk cephesinden nazarı dikkate Sofya, 3 a.a. - D.N.B.: Bulgar harici-
alacaktır. ,, ye nazırı B. Popof bulgar dıt ıi'.Yaseti hak-

. . . . . .. • kında. çoktanberi beklenen nutkunu Sob -
Mısır başvekılının teklıfı uzerme mebu- 'd ö 1 · ti 

. . .. . ranya a s y eımış r. 
san meclısı, hava hucumlanna karşı mil - Nazır evel! Bulgaristan'ı harp dışm -
temmim sığınaklar inşası için 180 bin in- da bulundurmak, bulgar milletine sulhu t e-
gi~iz. liralık tahsisat verilmesini tasvip et-L (Sonu 3. üncü sayfada) 

mıştır. ------·---------

Mare§al Çan-Kay-Şek 

Nonkin'in Japonya ile 

yaptığı itilôftan sonra 

Çin nihai 

zafere kadar 

harbedecek 
Almanya Vang(ingvey 

hükümetini tanımağa 

henüz karar vermedi 
Çungking; 3. a.a. - Çekiai ajansı bildi

riyor : Çin hariciye nazırı şu beyanatta 
bulunmuş.tur : 

" Japonya ile korkuluk Nankin teşek -
külü arasında, muahede teşkil etmek iddi
asında bulunan vesikanın imzast, japonla
rm yalnız Çin'de değil, bütün pasifik ale
minde kanun ve nizamı altüst etmeğe ma
tuf hareketlerinin en yüksek haddini bul
masından baş.ka birşey değildir. 

" J aponlar, kend.l gayelerine hizmet ede
cek bir rejim vücuda getirdikten sonra, 
Uzakşark'taki tehakküm ve yayılma poli
tikalanna yardım etmek üzere bu rejim 
ile muahede ism .ni verdikleri bir vesika 
imza ettiler. Böyle bir rej im hakikatte, 
Tokyo hükümetinin Çin topraklarında yer
leş.miş bir teşekkülünden başka birşey de
lildir. Bu teşokkiiliin gayesi de, japon isti

f talyanlar tarafından sık sık bombardıman edilen lskenderiye'de lacılanmn planlanna hizmet etmekten baş-
dokların görünüfii (~onu 1. ünca ı.ayfada) 

İTALYA'NIN 
Arnavutluk'ta 
karşılaştığı 

güçlükler 

T-inıes'e göre 
İtalya Yunan meselesini 

lek baıma halletmek istiyor 
Londra, 3 a.a. - İngiliz gazeteleri ital- ' 

yanların Arnavutlukta uiradıkları hezimet 
haldı:rnda mütalea yürütmekte devam et -
mektedirler, Bu meyanda Times gazetesi 
başmakalesinde ııöyle demektedir : 

"İtalyan takviye kıtalannın harp sa -
hasına vasıl olmasına ve bunun neticesi 
olarak italyan mukavemetinin artmış bu
lunmasına rağmen yunan kıtaları ilerle -
mekte devam ediyorlar. Görice'den kuş ~ 
çuşu ile 20 mil mesafede olan Pogradeç 
ııehri yunanhlann eline düşmüştür. Av • 
lonya, ağlebiihtimal ise yaramıyacak bir 
halde olduğu için italyanlar bütün müna
kalelerini Draç üzerinden yapmak mecbu
riyetindedir. Gelecek giinler :ıarfında ital-

(Sonu 5. incı sayfada) 

İngiliz hava 
dafi bataryaları 

400 den fazla alman 
tayyaresi düıürdüler 

Romanya'da hükümet tebeddüli 
esnasında yapılan biT tezahür 
BUkreş, 3 a.a. - D. N. B. nln blldfrdifl· 

ne göre, rumen lejyonlarının reisi ve ba ş
vekil muavini Sima, thtıl&.lden ııonra te,ıcn 
olunan lejyoner polisini Ilga etmiştir. Bu 
polis rejimin kuruluşuna hizmet etmiş ve 
bu suretle vazifesini tamamlamıştır. 

B. Maniu'nun bir nutku sansürca 
tayyedildi 

Moskova, 3 a.a. - Tas ajansının bir 
telgrafına göre, Romanya'da demir muha
fzzların cinayetlerinin kurbanlarından biri 
olan Magrearu'nun mezarı başında, milll 
köylü partisi lideri B. Maniu tarafından 
söylenen nutuk, rumen sansürUnce tay
y1edilmlştlr. B. Manıu, demokrasi mtlca
delecllerinden olan ve bu uğurda hayatım 
feda eden B. Magrearu'yu methetmi-stir , 

Londra, 3 a.a. - İstihbarat nezaretinin Demir muhafızlar tarahndan evinden 
b.ildi:diğine göre tayyare dafi topçuları kaldmhp yol kenarında kurşuna dizilmi• 
şımdiye kadar gec e 300 den fazla ve gün-

düz de 100 den fazla düşman tayyaresi dü· 1 (Sonu S inci sayfada) 
(So1tu J. üncü sayfadJ) ___ _ 

·------

Düıüriilen tayyarelerden biri•i 



ULUS 

İktısadi bahisler ( GÜNÜN GÖLGESİ ) 
Amerika İngiltere'ye 

niçin yardım ediyor? 
Güzel bir örnek 
Memnuniyetle öğreniyoruz ki B. 

CeYdet Kerim lncedayı iatasyonlat'· 
da ev olarak kullanılan 700 vago• 
nu faal hizmete aokmuftur. Bu va
gonlar, vagon ihtiyacının az, ev 
bulmanın mütkül olduğu zaman -
larda, bazı demiryolu memur ve 
müstahdemlerine ikametgah olarak 
verilmiıti, bugün İ§-ler tımıamen ter
ıine dönmüştür. Hemen her taraf· 
ta he11kesin kazancına uygun ev 
bulunabiliyor; buna mukabil, va· 
gon ihtiyacı çok artmıf, üstelik ya
bancı memleketlerden getirtmek 
büsbütün güçleşmittir. Sıvas cer 
atelyesinin bu sahadaki ek.sikleri .. 
mizin tamamlanmasında büyük va
zifeleri olacaktır. Ancak hadiaele • 
rin bugünkü rengi, bütün dünyayı 
olduğu gibi Türkiye'yi de ani ihti
yaçlarla kar§ı karşıya getirnıiş bu
lunmaktadır. ilerde yalnız vagonu 
değil, lokomotifi de kendi memle • 
ketimizde kendi işçilerimiz yapa • 
caklardır. 

Askerlere 
kış yardımı 

Haber aldığımıza göre, aziz toprak
larımızın kahraman bekçileri askerle
rimize kış hediyesi için şehrimz hal
kında, devlet dairelerinde ve bankalar 
aleminde hummalı bir faaliyet başla· 
mış ve bunun güzel neticesi, bir iki 
gün içinde, Yardımsevenler cemiyeti
nin mesai birliğiyle hakikat haline in
kılap etmiştir. 

Ametib. birleıi'lc devletlerinin fncilte
re'ye yardımı Pn ıeçtik.çe artıyor. Fa • 
kat a11l mühim olan nokta yardımın yaln1• 
milcdarının delil taraftarlarının da çoğal
makta olmasıdır. Hidiseler cöz önünden 
ceçirilirae bidayette 1.merikalıların yalnız 

hulcukan deiil hissen de tamamiyle bita -
raf YI bazı hususlarda idetl Almanya'ya 
hak. verir vaziyette olduiu ıörülür. Harp 
baıladıktan 10nra da bir müddet, Ameri -
k:ı'nm harbe cirmesi f(jyle dursun muha -
riplerden birisine temayül etmesi bile ba
his ·mevzuu değildi. Fakat İngiltere lehi
ne temayül pek çabuk ilerledi ve bunun 
neticcai olarak zahiren ve hukukan tama
miyle bitarafa.ne &örilnmekle beraber yal
ıuı ln&iltere'ye faydalı olabilecek bazı ka
rarlar ahndı. Muıhariplerden biç birine ıi
llh aatm.a.mak prcnıipi, istiyenin pqin pa
ta mukabilinde alıp kendi vasıtalariyle 

lf(itiirebileceği •ekline çevrilmekle Al -
ma.n,ya'ya bir fey verilmediii halde İn -
&iltere'nin mühim mikdarda malzeme elde 
etmesi temin olundu. 

Ru.ıvelt'ln tekrar intihabı, batlı baıına, 
etkirıu.mumiyenin lnriltere lehine bir te. 
ı:ahürü ıayılabilir. Vaı:iyeti iyi anhyan • 
)arın fikrine ıöre Ruzvelt'in uferi yalnız 
dahiU ıiyaıette değil belki, ve bilhassa, 
harici siyasette bir zaferdir. 

Son ııünlerde amerikan yardrmıom in • 
kişafı hakikaten di'<'.t:ate pyandır. Tor • 
pidoların satılması , bazı üslerin devir a -
ltnmuı, pasifikte ve hattl Atlantikte in • 
ciliz .-emileri yerine amerikan cemileri -
nin karakol vazifesi cörmelerinin bahis 
mevzuu olması, kısa bir zamanda l'Öriilen 
büyük ta.havvüllerdendlr. Efer İn&iiter-e 
hesabına Amerika'da yeni deniz tezeihlan
nlft kurulacaiı v• buralarda ticaret cemi
leri inşa olunıca&ı ve battl Jngiliz naJı: -
Jiyatını kolaylaıtırmak ma.kaadiyle Ame • 
rika bandıralı ge 'Tl' lerin 1nci1tere, ve Ak
deniz limanlarına sefer etmelerine müsaa
de edileceii gibı haberler doıtru iıe mu -
hakka.'lrtır ki bunlar bazı hallerde mütte · 
fiklerin bile biribirine kolay kolay yapa • 
madıklan yardwnlardandır. Hele Amerika 
bültllmeti Çin'e yaptığı gibi, dotrudan doii
ruya İngiltere bilkUmetine de kredi açmı-
7& baılarıa J'&rdımın te.lri bir kat daha 
art:mıt olacaktır. 

Acaba Amerika lnailtere'ye niçin yar. 
dun ediyor? Bunda ıüpheeiz ki kısmen di
n! ve ahllkl blıler lmil olmuttur. Çünkü 
habızhia •e zulme karıı iıyan hiHi her 
lnaınd.a olduiu cibi amerikıhların ruhun
da da vardır. F&lcat amerikan efklrıumu • 
miyC9lne az çok tercUman olan ıızete •e 
mecmualardan anlatılıyor ki Arnerika1yı 
tam bir bitaraf vaziyetten mUttefUı:Hte 

yalı:nı bir vaziyete aolr.an belll batlı 
lmlller lktıudldir. Kınca, amerikan mil · 
letl lncilt.ere ezildikten aonra Almanya 
Amıri1ca kıtumın iıtilbına kalkıtmua 
bile blrl .. ik devletlerin eski lkt11adl n • 
aiyeti muhafaza edemiyeceiini ve eskiden 
oldutu tekilde iıtihul ve ticaretle met -
sut olamıyacıimı iyice anlamıı bulunmak
ta ve bu ıeıbeple bir çok ameri'kahlar "İn· 
sflt•re'nln harbi bizim bati>lmlzdir" f!k -
rln1 temdlltsUz mUdafu oylemoktedlrler. 

Türk Hava Kurumuna 
yapllan yardımlar 

Hazım Atıl KUYUCAK 
Amerikalıların bu hueuata_k.i fikirleri 

ıu ıuretle bul ha oluna.bilir: dünya U..:re -
rinde makineleri, lletleri, demiryollarmı, 
otomobilleri, tayyareleri, velhasıl ıiJlh • 
lanma için lüzumlu bütün vuıtaları yapa
bilen dört mt.Uıim saha vardır ki bunlarda, 
Amerika birlcsilc devletleri, cart>t Avru -
pa, Sovyetler birliii Ye Japonya'd.Jr. Eier 
İn&iltere maililp olur91 bütiln p.rbi Av • 
rupa alman idaresine seçecek vı Alman • 
ya'nın totaliter istihsal sistemine ti.bi ola
caktır. Bıu sUJ"etle Amerikanın serbest iı
tihaal sistemi, bi.itii.n dünyada, muazzam 
devlet inhisarlariyle ve sanayiiyle kaf"lt 
kar$ıya kalmıt olacaktır. 

Kuvetll devlet teıkllA.tına ve kudretli 
ordulara dayanan bu devUA. mekanizma 
ka.rııaıııda amerikan zürraınııı ve aa.nayı

ctlerJııtn rekabet edebilmelerine imkln 
yoktur. CUnkU alman zaferi neticesinde 
ehemtyetalz bir tonajdaki amerikan ttca -
ret tiloaund&n başka bUtUn dUnya ticaret 
filoları Almanya'nın eline geçmtı olacak 
ve bilhassa &iman tıgali &].tındaki memle
ketlerde yq:ayıı ıeviyeleri dUtük amele
nin yapacakları mamul maddeler bu tica
ret filoları vuıtulyle bütün dünyaya sevk 
olunacak ve amerikan malları bu ptyua. 
la.rdan kotulacaktır. İnglltere sukut eder
ee totattter devletler kııa bir müddet A -
merika'dan mUbayaatta bulunacaklar ve 
bu mUbayaata karşı ya matlOp milletler
den &ldıkları altınları yahut tıgaJ al· 
tındaki milletlere yaptırdıkları ve ucuza 
mal ettikleri emtiayı verecekler ve belki 
de Amerlka'dan kredi ısttyeceklerdlr. 

Bundan b~ka Amerlka'da bulunmıya.n ve 
takat amerikan sanayii ic;tn elzem olan 
mUhlm ham maddeler totaliterlerin ellne 
geçmlı olacatından Amerika bunları ken
dine dikte edl1en fiyatlarla aJmağa mec -
bur olacaktır. 

Bu mUtaıeaJardan meohur muha.rrlr 
Vaıter Llppman'ın çıkardığı neticeyi ay· 
nen ııakledebillrlz: ''Amerike.lıların şimdi· 
ye kadar tanıdığı serbest lktıeat ıi.9temi 

dlfer tarafları ukerl bir eoeyallzm altın
da bulunan bir dünyada yaşıyamaz. Eğer 
İngiltere mağlOp Qlurea biz ya nefsimizi 
mUda.ta.a için kabuğtırnuzun içine çekile· 
rek esuh hUrtyetıerlmlzl idame gayesiyle 
Amerika'yı teıkiJA.tlandıracak ve takat a~ 
lı§tıfımız birçok hUrlyetıert feda edece
ğiz yahut da bize teminat verenleri dinliye 
rek sayesiz yUrüyeceflz. Efer bu sonuncu
sunu yaparıak eveıa. tecrit olunacağız. 

Bundan sonra tecrit edllmle olduğumuz -
dan dolayı faklrleıecek ve kuvel manevi· 
yemtzl kaybedeceğiz ve nihayet tecrit e -
dJlmtı, taktrleımlı ve kuvel manevlyeılnl 
lt&ybetmtı olan Amerika., dahilden çıkacak 
tçttmal bir ıaraıntı Ut harap olacak.0 

tıte Amerika bu hale gelmemek için 
İnglltere'ye yardım ediyor. Böyle blr ka • 
naatın balkın yalnız bir kıımında blle 
mevcut olması yapılan yardımların ne de· 
recede ciddi olacafını sö•lerlr. ÇUnkU 
böyle dUıünmek Amerlka'nın aıya.at, tktı

aadt ve lçtlmal varlıtının İngUter'nln mu
v&tfak!yetlne b8'1ı oldutun& inanmak de
mekur. 

Sivas - Erzurum istikraıının 

son tertip kaydı kapandı 

lncedayı'nm bugünün ıartlarına 
göre bulduğu bu pratik tedbir çok 
yerindedir. Fedakar dem.iryolu me
mur ve müstahdemleri de, kendile
rine bir müddet ev hizmeti görmÜf 
olan vagonlarını terkederken gü • 
nün icaplarını takdir edeceklerdir. 

Memlekette canlı bir hayat ya
ra.tan bu can damarları Üzerinde 
bugün her zamankinden fazla has
&as bulunmamız icabediyor, onun 
ihtiyaçları, bir idarenin veya veki.
leti.n teknik eksikleri sayılamaz; 
vagon ve lokomotif noksanı memle
ketin canlı faaliyetini alikadar e
debilir ve hele nakliyat i~lerinde 
bugünkü kadar hiç bir zaman ehe
miyetli olmamıştır. Hudutta vazife· 
ai olan vatandaş, nerede bulunursa 
bulunsun en çabuk vasıta ile en kı· 
sa zamanda vazifesi başına yetiıe
bilmelidir. Son tedbir kendi ölçü· 
sünde buna hizmet etmiş.tir. 

Enerjisinden ve memleket sev -
gisinden daha çok itler beklediği
miz lncedayı ne giizel bir örnek 
vermit oluyor. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Çok çocuklu ailelerle mektepler. 
deki zayıf çocuklara her gün 

sıcak yemek 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
merkezi 2 İlkkanun 1940 tan itiba
ren çok çocuklu ailelerle mekteplerde
ki zayıf çocuklardan şimdilik 566 ço
cuğa sıcak etli öğle yemeği vermiye 
başlamııtır. 

Şefkatli halkımızın kuruma verecek
leri günde be§ kuruş ile bu miktarın 
binlere varacağını ümit ederiz. 

..ıı•·····································'-

PENCERELERİNİZi 

KAPAYINIZ 
Penoerelerinizi dışarıya hiç 

ıtık aızmıyaeak tarzda kapayı

nız. Fakat talihinizin kapısını 

içeri servet girebilecek tarzda a
ralık bırakınız. 

Başvekalet, Maarif, Münakalat ve 
Sıhiye vekaletleri ile Posta Telgraf, 
Hıfzıssıhha enstitüsü, tı, Ziraat, Su
mer ve Etibank umum müdürlükleri 
memurlarından, ayni teberru imkanını 
bulamıyanlar; aralarında topladıkları 

mühim miktardaki nakdi teberruu, 
Yardımsevenler cemiyetinin emrine 
vermişlerdir. 

Cemiyetin muhtaç asker ailelelerine 
diktirmekle olduğu ve bugün hazır

lanmış olan binlerce pamukluyu (140) 
kuruş maliyeti üzerinden hesap ede
rek işbu nakdi teberruatı aynıyata çe
virip, ordu teçhizat ambarlarına yarın· 
dan itibaren teslime başlıyacaktır. 
Yardımsevenler cemiyetini, kış bas

tırmadan, başarmış olduğu bu güzel 
ve hayırlı teşebbüsünden dolayı hara
retle tebrik ederken, bu kutsi vatan 
işinde, seve seve teberruda yarış eden, 
Ankara vil§.yeti halkına, memurları
mıza, ve idare amirlerimize ne kadar 
teşekkür etsek azdır. 

Bugünkü Meclis 
Büyük ?ıtlfllet Meclfsl bugün saat 1~ te 

toplanacaktır. BugUnUn ruznamesinde da
hiliye memurlarından bir kısmının yaş 

temdldine dalr olan 2169 sayılı kanunun 
değl§tirilmesı hakkındaki kanun lA.ylhası • 
nın geri verilmesine dair BqvekAlet tez -
kereslyle Ankara'da bir tıb takUltesl 
tesfst hakkındaki S228 sayılı kanuna ek 
kanun ıa.ylhaaı vardır. 

ÇAGRI 
X Maliye Encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacak
tır. 

X İktısat Encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından aonra toplanacak
tır. 

X Dahiliye Encümeni 4. 12. 1940 
çarşamba günü heyeti umumiyeden 
sonra toplanacaktır. 

X Meclis Hesapları Tetkik Encü
meni 4. 12. 1940 çarşamba günü heye
ti umumiyeden sonra toplanacaktır. 

>< Divanı Muhasebat Encümeni ~u
gün saat ıo da toplanacaktır. 

Siyasal Bilgiler Okı:lunun 

kuruluş yıldönümü 

törenle kutlanacak 
Siyasal Bileilcr okulunun kuruluşunun 

84 üncü ve yUksek mücsse.e haline geli -
şinin 63 iincü yıldönümil miinascbetiyle 
çarşamba günü saat 16 da müessesenin Ce
beci'dek: binasında mezunlar toplanacak 
ve okullarının yıklönU.münü kuthyacak-

H&ber aldıi:rmızı ıöre, Sivu • Erzu 
rum iıtlkrazınm 5.5 milyon liralık 7 lnci 
ve IOn tertibinhı ıuskripat,onu dı diier • 
tertiplerde olduiu ıibi balkın ve müesse

aatm cöıterditi raıtbet neticesinde mu • 
vaffakiyetle kapanmııtır. (ı.a.) 

Pencereyi kapamak için siyah 
kağıt, talih kapısını aralık bulun· 
durmak için de bir milli piyango 
bileti kafidir. 

• tardır. Sıyasal Bil&iler okulu müdürü mili· 
kiye mezunlarının o ıün 16 da okulda bu
lunmalarını rica etmektedir. 

Antalya'da Namık Kemal'in 52 
inci ölüm yıldönümü töreni 

Antalya, 3 La. - Namık Kemtl'in ölil
milniln elli ilclncl 71ld6nUmü mUnuebetly
le dün burada halkevinde bir ihtifal ya • 
pılmııtır. Binlerce halkın iıtirik eyledi -
li bu ihtifılde Namık Kemal'in hayatı hak
kınd.a bir hitabe iradedilmi1 ve büyiilr. edi
bin tiir ve eserlerinden parçalır okunmu-Ş· 
tur. 

Gecelerin baştan aşağı siyah 
olmasına rağmen talihinizin gü
neş kadar parlıyacağı gün yak
laşıyor. 

Milll piyangonun ikinci çekili
şi 7 birincikanundadır. O gün, 
üç liralık bir tam biletle 40.000 
lira kazanabilirsiniz. Talihinize 
karşı dönünüz .. Ona arka çevir
meyiniz. Bunun için de bir bilet 
alınız. 

Bir milli' piyango bileti bütUn 
ümitlerinizi ve istikbalinizi ay .. 
dınlatabilir. 

~ ............................•........• --

Milli talim ve terbiye 
dairesi azalığı 

Ticaret Vekl.leti dış ticaret dairesi re· 
isi B. Servet Bertlcin'in Maarif Vekli.leti 
milli talim ve tel'lbiye dairesi izahğına ta
yJni kararlaş.mııtır. 

lstanbul ,ehir meclisi 

1atanbul, 3 (Telefonla) - İstanbul 
tehir meclisi §ubat devresine kadar ol
mak üzere bugün toplantılarına niha
yet verdi. 

Fikirler ve insanlar: 

Günün getirdikleri 
D iLDE "kibarlık" endi§esinden, 

yani bazı kelimeleri bayağı, 

soysuz saymak huyundan ıilkinmek 
pek zor olsa gerek ... Çok kimseler 
bilirim ki istedikleri halde onu bir 
türlü atamazlar; yıllardanberi edi -
nilmiş bir adetle, manalarında çeki
nilecek hiç bir ıey olmadığı halde, 
bir takım kelimeleri ağızlarına alma
ğa, hele kağıt üzerinde görmeğe ta
nam:nülleri yoktur. Yazılarımın bi -
rinde sırası gelmiş, belki de sırası 
gelmeden, düpedüz kelimesini kul
lanmışım; tanıdıklardan biri bunun 
için beni ayıpladı. Sesimi çıkarma
dım; zaten zevksizliğini, parlak ve 
kof cümlelere düşkün olduğunu öte
denberi bilirdim: konuşurken bile 
herkes gibi duvar demez, divar der. 
Ben hiç bir kelimeden ürkmem; ma
demki halk düpedüz diyor, ben de 
o kelimeyi söyler, yazarım. 
Sanatklrın kullanacağı kelimeler 

herkesinkilerden başka değildir. Bir 
muharrir fikirlerini, maksadını keli· 
mel erin as3Jeti ile süslemez; bilikis 
kelimeleri, herkesin kullandığı keli
meleri kendi fikirleri, maksadı ile 
zenginleştirir. St~phane Mallarmc'
nin "Kabilenin kelimelerine daha saf 
bir mana balı.etmek" manasındaki: 

Donner un sene plus. pur aux mot.s de 
la tribu 

mısrağı ile söylemek istediği de zan
nederim budur. (Fransızca donner 
kelimesini vermek değil, bahşetmek 
kelimesiyle tercüme edişim kibarllk 
cndişesiledir sanılmasın; biraz da 
Nurettin Artam'dan korktuğum için, 
tercünıe etrnek, şerhetmek demek o
lan mana vermek deyimi ile karışma
masını istedim.) 

Zaten bir kelimenin kullanıldığı 
yere göre biribirinden az çok ayrı 
şeyler göstermesi hep böyle şairle. 
rin, muharrirlerin ağızlarında, ka
lemlerinde zenginleşmesi sayesinde 
olmaz mı? Bunun için hakiki sanat. 
kar kelimelerde, cümle şekillerinde 
bayağılıktan korkmaz, asalet ara
maz; kendisinin o kelimelere bir gü
zellik, edebiyat aleminde vatandaş
lık hakları vereceğini bilir. Hugo, 
koca Hugo: 

J'al mis le bonnet rouge au vteux 
dlcUonnalre 

diyerek kelimeler arasındaki miliıa -
vatsızlığı kaldırdığını söylüyor. Ger
çi her muharrir bir Hugo değildir; 
niceleri vardır ki müsavatsızlığı kal
dıracağım derken zavallı kelimelerin 
büsbütün bayağı gözilkmelerine ae. 
bep olur. Öyleleri talihlerine kiissijn
ıer t onların agızJarında, kalemlerın
de en asil sayılan kelimeler de haysi
yetlerini kaybeder. Fakat fikirlerin
deki bayağılığı kelimelerle örtemiye· 
ceklerini de bilsinler. Vauvenargues: 
"Pek zayıf olduğu için sade bir ifa
de giyinemiyen fikri, daha ne bekli
yorsun at." diyor. 

Doğrusu kibarlık endişesinin yazı 
dilinden ziyade konuşma dilindeki 
kötü tesirlerinden şik3yetçiyim. Bir 
takım adamlar yazılarında istedikleri 
kadar kibarlık taslasınlar, bana ne? 
Onların yazılarını okumam, olur bi· 
ter. Ama sokaktan geçmemek, lokan
taya, kahveye gitmemek, hasılı insan
larla düşüp kalkmamak kabil olmu • 
yor. Onlar da dururp durutiken ki· 
barca konuşmağa kalkıyorlar. Asıl 
fenası bu kibarlık illetinin bulaşık 
olmasında; insan kendine dikkat et
mezse ona gayet çabuk tutuluyor. 
Günün birinde benim de almak fiili
ni olur olmaz yerlerde kullarınıaın
dan korkuyorum. 

G EÇEN gün bir yerde, yazıların
dan hiç hoşlanmadığımı bilen 

bir şiirci, bend,en bahsederken boz
guncu, inkılap düşmanı gibi sözler 
söylemiş. Böyle sözler benim umu -
rumda değil: dilin kemiği yok ya 1 
her şeyi söyler. Yalnız kaydetmek 
istediğim bir şey var: bir takım in
sanlar şiirlerinde, yahut makalelerin-

Nurullah ATA 

de mütemadiyen inkilap umdelerı 
den1 vatandan, milletten, bJy:ikle 
den bahsettikleri ıçın yazıların 
herkes tarafından beğenilmesi, alk 
lanması 13zım geldiğini sanıyor :<lj 
Böylelerinin etraftan teşvik gJrdJl 
leri de oluyor. Bu iş hem s,-ıat iç 
hem inkilap için tehlükelidir. Mı 
dame Bova:ry'nin lt1onsieur Homai 
sini düşünün: o ada'TI:a ~ !Z mite 
diyen eski idareler a 1 ey•.ıi ;1 ' .!, d 
aleyhinde sözler söyler ve b:;yJeli 
le etrafına Fransız inkil.l~ı nın, cü 
huriyetin umdelerini, hasılı yeni f ' 
kirlerini yaydığnı zann<'ler. Gülü 
bir adamdır. Sözleri, din iyen zava 
lılar üzerinde değilse de, okuyan] 
üzerinde beklediğinden büsbütü 
başka bir tesir bırakır. Türk inkil 
hını sevenler onu Monsieur Homais 
!erin müdafaaya, yaymağa kalkması 
nı te~vik etmemelidirler. Vatanı, mil 
leti, inkilabı seven adam vatanı 
milletin, inkilabın ancak güzel şii 
!er, akılları başlarında adamlar tara 
fından söylenecek sözlerle müdafa 
edilmesini, övülmesini ister. Öteki 
lcrin ancak zararı dokunur. 

Bunu kaydettikten sonra o ada 
söyliyeyim: şiirlerini sevmem, çün 
kü o şiirler - mevzuğlarının asale· 
tine rağmen - güzel değildir; yani 
~n güzel bulmuyorum. O biçim teh
dıtlere pabuç bırakacağımı da zan
netmesin: ıiirde yanıldığı kendisi 
için yeter; bir de herkesi korkutabi
leceğini sanarak hayale kapılmasın. 

YAHYA KEMAL'in "Perestiş~ 

gazelini, en mükemmel man .. 
zumelerinden biri saymak bilmem 
kabil midir? Hiç şüphesiz ondan da
ha güul şiirleri var. Fakat bana çok 
dokundu, günlerden beri okuyup o
kuyup kanamıyorum. Belki mükem
mel olmaması, sözlerinde bir dağınık
lık bulunması da ona bir tazelik ve• 
riyor. Yahya Kemal bizi tannan mıg,. 
rağlara alııtırmıştı; "Perestiş" te 
- belki ikinci beyit, yani: 

FevvAre ka'r·ı Abe dUşer ıermsa.r olup 
Baktıkça &'Ulsltanda hlrA.mAn olan aana 

beyti müstesna - öyle tannan mıs .. 
rağlar yok. Sanki yavaş yava~ söylil
yor i gazele Verlaine şiirlerinin eda· 
sını vermiı. Önce hayret ediyoruz. 
Mazmunlarda bir başkalık, zenginlik 
arıyoruz. Son beyitten: 

Tavsttl muelktye bırakmak diler Kemal 
Bulmaz ltıanda na.ime eena-hı\ıı olan aana 

beyittekinden başka bütün mazmun
lar divan §airlerimizin eserlerinde 
zaten bildiğimiz mazmunlar ... Fakat 
önce duvduğu.muz bu havu tt aon 
ra t;dzeıln srnrı Odşııyor. ~ ı esıni 
yükseltmeden, yeni hayaller arama. 
dan, herkesin sözleri ile şiirini, bel· 
ki gerçeJ< bir hissini, heyecanını söy
lemiş. "Perestiş" gazelinde, yılların 
getirdiği sakin melale rağmen taze
liğini kaybetmemiş , eski bir aşkın 
- eski şarap manasında eski bir aş· 
kın - neşvesi var. 

Şiirde en büyük mertebe de belki 
budur: herkesin bildiği sözlerle, ilk 
bakışta sönük gibi gözüken mısrağ
larla içimize işliyecok, bir daha u
nutmıyacağımız bir şiir havası ya. 
ratmak. Yahya Kemal'in eseritıde bu 
"Perestit" gazelinden çok daha ma
kemmel olduğunu bildiğim şiirler 
vardır; fakat timdi bana öyle geli
yor ki bunu hepsine, hatta "Güftesiz 
beste" ye, hatta o renk renk, ahenk 
ahenk "Hazan" gazeline tercih ede .. 
ceğim. 

B. Raufi Manyas Ankara'da 
Devlet limanları umum müdürü B. Ra .. 

ufıi. Manyaı dün aabah şehrimize eelmit
tir. B. Rallfi Manyas şehrimizde bir kaç 
gün kalacak, umum müdürlüğüne ait i~J.er 

etrafında Miinakalit Vekiletiyle temaslaı 
yapacaktır. 

Hava Kurumuna yapılmakta olan yar
dımlara dair aldığımız ha.herler Esktıehlr 
merkez ka.zaaında Aza ta.ahlıüdU olarak 
14'39 ve merkez kazası köyleri de 1939 11-
ra teberru eylemtolerdtr. Bu arada İsa He
perden 200, İbrahim Edden !le Arif Ha
aan yüzer, Süleyman Hacı, Ak§ehlrll Meh
met elıtıer Ura vermtılerdlr. Alanya'da 
bir kıaım vatand&§lar 86, Jsparta'da Dere 
mahallesinden Ömer Alişan namına vael
ıt Hurııt Çadır 60, Avanoıı'un Genzin kö • 
yünden Kara .Mehmet Erbek ve Hulluce 
köyünden Oıma.n Kahraman ylrmtıııer lira 
vermtılerdlr. Balya halkı 2521 Ura teber· 
rU etmtcılerdlr. Ordu'da Hakkı ve Necip 
Yener kardeıler 60 liradan olan yıllık ta· 
ahhUtlerlnJ 300 llraya çıkarmıı ve kuruma 
tevdi eylemlş:lerdlr. Anamur'da tdma.n yur
du tarafından verilen müsamere tle kuru
ma 300 lira temin olunmuıtur. Gölpazar 
merkez köyleri halkı 20 ve Yenipazar ng.. 
htyeıt halkı da 62 be.o koyun ve keçi ver
ml§lerdlr. (&.&) 
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yesi, bir aşk faciasıdır. O bakım· 
dan edebiyat mevzuları arasına gi .. 
rebilir. Galiba bu sebepledir ki, M· 
vadisin üstüne başlık koyan arka
daş, aruzun "FaiJAtün ffJilatün ili· 
/ün,. veznini kullanıp şu satırı yaz
mıştır : 

İsf anbul framvaylarında 

tek ve akf armalı biletlerle 
seyahat i(in bir proje 

htanbul, 3 (Telefonla) 
tr11;mvaylarındı tek ve aktarmalı biletle 
ıeyahat için yapılan teklifler neticesinde 
hazırlanan bir rapor Naha Veklletine 
cOnderildi. Rapora cöre tek biletler birin· 
ci meV'ki 7, ikinci mevki S ve ıktarmah 
biletler birinci mevki 10, ikinci mevki 7 
kurut olacaktır. 

İstanbul 
valiye 

Basın 

ziyafet 
Birliği 

verecek 
lıtanbul 3 (Telelonla) - lıtanbul Bı-

11ın birliıfi ayın 4 Uncil ıünU akıımı vali 
::refine Pırkotelde bir ıiyıfet verecektir. 
Gaıeteciltf' o sün örft idare kumand.ınlY· 
ıe de tanıo.rrttt olacaklardır. Ziyafet, vı -
linin iıe bıalayııının 3 Uncil yılı miinaıe
betiyledir. 

Yeni konuşmalar 
Hayat mı konuımaya, konuşma mı 

hayata tesir eder? O da ona; o da 
ona. Konuımanın hayata tesiri ol
masaydı, propagandıcılık sanatı, 

telkincilik hüneri çoktan topu atar• 
dı. 

Fılcat ben bugün, buracıkta ko· 
nuımanın hıyıtı olın tesirinden de· 
ğil de hayatın konuımıdaki tesirin
den bahsedeceğim : 

Evelki gün iki ırkadaıın konuş
masına kulak misafiri oldum. Birisi 
6tekine : 

- Bu akıım buluıalıml dedi. 
- Ne :ıamın? Beriki cevap ver-

di : 
- Canım ıfıklır maslı:elendili sı

rılırda. 
Dikkat ediyor musunuı:? Iııkla

rın mıskelenmesi, perdelerin sıkı 
sıkı indirilmesi bundan böyle gü
neıin doğması, zevale gelmesi, bat
ması gibi sıyılı vakitlerden olacak. 

Birisine rast geleceksiniz. Size 
bir hAdisenin vukuı geldiği bir 
ıanden babıedecek. Fakat günilııil 

de tarihini de unutmuştur. Elini şa
kağına koyup düşünecek : 

- Bir hafta kadar oluyor, 
numaralı taksilerin işlediği 

gündü. 

çift 
bir 

Daha sonra bir arkadaş bir arka
daşa takılacak : 

- Oh. AIIah versin, iı yok, güç 
yok; hususi otomobil gibi yan geli-
yorsun. 

Yeni atalar sözü uyduracağız : 
- Mutfaktan kaşık çıkar, pence

reden ışık çıkmaz! 
Evet, hem vazifemizi yapacağız; 

hem konuşacağız. Vazifesini yapar
ken rahat ve huzur duyan, sevinen, 
neşelenen insanların tatlı tatlı ko
nuşmasından tabii de ne olabilir? 

:/o :f. :f. 

Çekirgelere dair! 

Vakıa her gazetecinin vazifesi o
dur, ama bizim Ulus'ta kuIIandıiı 

devamlı baılığın delaleti ile "hadi
seleri takip eden,, bir muharrir ar
kadaşımız vardır. Bu arkadaşımız, 
harp başladı başlıyalı, dünya siya· 
setinin daha ziyade savaş boyların
da beliren manzaralarından bahse
den fıkralar yazmağa başlamıştır. 

Gene harp başladıktan sonra bu 
muharrir, vesikaya bindirilmiş yi· 
yecek, giyecek gibi, otomobiIIerde 
kuIIanılacak benzin gibi kendi im
zasını yüzde eIIi eksiltmiştir. Harp
ten önceki u Hikmet Tuna,, nın 
harpten sonra (Hi • Tu) olmasında· 
ki "hikmet", olsa olsa, bu olacak; 
her halde bir japon muharririnin 
imzasına benzetmek arzusu değil

dir. 
Arkadaşımız dünkil fıkrasında 

ramanımızın harp ~!etini "çekirge 
afeti., ne benzetiyordu. Bu teıbihi 
birçok bakımlardan doğru, bir tek 
bakımdan yanlı~ buldum. 

Çekirgeler de hak, hukuk, kanun, 
kaide tanımazlar; harp ilanına lü· 
zum görmeden saldırganlığa geçer· 
ler. 

Onların da muvaffakiyetle istila 
ettikleri yerde yiyecek, içecek na
mına bir şey kalmaz. 
Düşmanları "sığırcık,, kuşları ol

duğu için onların da son mukadde
ratı havada beIIi olur veyı olacak
tır. Hepsi doğru. 

Fakat yanlış bulduğum nokta da 
şu : çekirgeler Afrika'dan gelirler; 
zamane harbi şu veya bu istikamet· 
ten Afrika'ya doğru gitmektedir] 

"'"'"' 
Bir manzum b'lflıkl 

Epeyce zamandır görmüyordum; 
dünkü Ulus'ta bir tane buldum. 
Bulduğum şey kazaen yapılmış 

manzum bir başlıktır. 
lstanbul'da 0 Sabri,, isminde hiç 

de sabrı olmadığı anlaşılan bir a
dam, kırk beş yaşındaki metresi 
Fatma'yı kıskançlık yüzünden 61-
dürniüş. 

HAdise şöyle böyle bir aşk hikl· 

Bir adam metresini öldürdil. 

Gece fener kullanmanın usulü! 

Okurlarımdan bir şoför, gönder
diği kısa bir mektupta haklı bir şi· 
kiyette bulunuyor. Bu şikayet, ge· 
ce sokakta yayan yürüyenlerin bir 
kısmındandır. Okurum diyor ki: 

"Gece karanlık sokakta eilerinde 
birer elektrik feneri ile yürüyen
ler, bazan önlerini görmek, bazan· 
da bizi durdurmak için fenerlerini 
üzerimize tutuyorlar. Fenerin ışığı 
gözlerimizi kamaştırıyor; bir müd
det için görme kabiliyetimizi bozu
yor. 

Onun için yazıverseniz : bu Fe
nerleri bize doğru tutmasınlar: u
cunu yere çevirsinler. O zaman on
lar da önlerini göriirler; biz de on
ları görürüz.,, 
Şoför okurumun tavsiyesini öteki 

okurlarıma ulaştırmayı faydalı bu
luyorum. 

T. !. 
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ı DIŞ POLiTiKA i İngiliz hava 
dafi bataryaları \.. ...... - .............................. ııoıu.) 

Birleıi AmerUia ve Sovyefler 
Sovyetler Birliği, ötedenberi bü

Yiik devletler arasında en çok Bir
le§ik Amerika ile samimi münase
bet tesisine kıymet ve ehemiyet 
~ennekte idi. Çünkü Sovyetler Bir
lığinin Birle§ik Amerika ile men
faatleri hiç bir noktada tezat ha
linde değildir. Diğer taraftan Ame
rika, Sovyetler Birli[!ine endüstri 
kurma sahasındn büyük yardımda 
bulunabilir. 

Fakat Amerika, Sovyetler Birli
ği ile iyi münasebe t tesisinden dai
ına kaçınmıştır. Hatta Sovyetleri 
en son tanıyan büyük devlet Birle
§ik Amerikadır. Fakat Amerika bir 
defa Sovyetleri tanıdıktan sonra, 
Uzak-şark vaziyeti, yavaş yavaş bu 
devleti Sovyetler Birliği ile işbirli
ğine doğru &cvketmiştir. Filhakika 
bugün Japonya'nın Çin'e karşı gi
ri§tiği tecavüz politikası karşısın. 
da Birleşik Amerika ile Sovyetler 
Birliği arasında tam bir menfaat ve 
görüş birliği vardır. Ve bu görüş 
birliği, Japonya tarafından Nan
king hükümetinin kurulması Üzeri
ne büsbütün tebarüz etmiştir. Nan
king hükümeti kurulur kurulmaz, 
altı büyük devlet, iki zümreye ay
rılmışlat1dır : Japonya, Almanya ve 
İtalya, N anking hüküm etini tanı
maktadırlar. Diğer taraftan İngil
tere, Sovyetler Birli ği ve Amerika 
Çang - Kay • Şek hükümetini tanı
makta devam edeceklerini beyan 
etmişlerdir. Vn:ziyet böyle olmakla 
beraber, Sovyetler Birliği, Alman
ya'dan çekindiği için bu devletle 
harp halinde bulunan lngiltere ile 
Uzak-şark'ta işbirliği yapmaktan 
çekinmektedir. E sasen İngiltere ile 
Sovyetlcr arasındn Uzak-şark'tan 
başka sahalarda telifi zor olan 
menfaat tezatları vardır. Bu sebep· 
ledir ki Sovyetler Birliği İngiltere
ye karşı tnkip ettiği ihtiraz politi
kasından ayrılmamıştır. Fakat İn
giliz - sovyet münasebetleri, Nan· 
king hükümetinin kurulmasına rağ
men, eski çığırda devam etmekle 
beraber, bu devlet, Birleşik Ameri
ka ile dnha ynkın münasc1:>etler te
aisi gayesiyle son günler :zarfında 
adım atmış bulunuyor. Bu Sovyet 
teşebbüsünün Birleşik Amerika ta
rafından da iyi telakki edildiği Va
§ington'dan gelen haberlerde bildi
rilmektedir. Bu hnberlere göre, Va
tington'daki Sovyet Büyük Elçisi, 
Birleşik Amerilca Hariciye Müste -
§ariyle bir mülakatta bulunduktan 
aonra, Amerika Cümhurreisi, Çang
Kay-Şek hükümetine yüz milyon 
dolar kredi açmak kararında bu -
lunduğunu bildirmiştir. Diğer ta
raftan Sovyetler de ötedenberi, 
Çang-Kay-Şek'e yardımda bulun· 
rnakta idiler. Ve bu yardımı yap· 

r'6,f' u~.Pılft'R ,.RiÇfif.}clgf~a~l!Jr 
avdet eder etmez, Tnss ajansı tara· 
fındnn neşredi len bir tebliğ ile de 
bildirilmişti. De mek ki Sovyetler ve 
Birleşik Amerika, Çang-Kay-Şek 
hükümetini tanımak ve bu hüküme
te fili yardımda. bulunmak nokta
larında birleşmiş bulunuyorlar. Ya
ni dolayısiyle, Asya'da Japonya'nın 
kurmıya çalıştığı yeni nizama kar
tı müşterek cephe kurmuş oluyor
lar. 

Hatırlardadır ki üçlü pakt bü
yük devletler tarafından böyle bir 
vaziyet nlınmasına mani olmak için 
İmzalanmış bir anlaşma idi. Ve dik
kate layıktır ki imzalandığı zaman 
paktın Birle§ik Amerika'ya mı, yok
sa Sovyctler Birliğine mi karşı ol
duğunda tereddüt hasıl olmuştu. 
Bazıları bunun Sovyctler Birliğini 
japon - alman kıskacı içine alarak 
harcketşiz bırakmak maksadına 
matuf olduğunu iddia etmiş, bazı
ları ise, Amerika'yı Avrupa ve As
ya kıtalarının işine karışmaktan 
menetmek için İmzalandığını aöy
lemişti. Hakikatte üçler paktı, hem 
Birleşik Amerika'yı, hem de Sov
yetler Birliğini istihdaf etmekte idi. 
Ve hô.diseler de bunu teyit etıni~
tir. 

Filhakika bu defa Japonya, Nan
king hükümetini tnnıyarak Asya 
kıtasında yeni nizam kurarken 
Sovyet aleyhtarlığını daha bariz 
bir surette göstermekten çekinme
miştir. Çünkü Japonya, kukla hü -
kümctiyle İmzaladığı muahedenin 
birinci maddesinde Çin'deki ve 
Mongolistnn'daki komünistliğin tas
fiyesine çalı§tığını 11arih olarak be
y n etmektedir. llu, Japonya'nın 
Sovyetler Birliği ile anlaşmak için 
son haftaln.r zarfında yaptığı te
§ebbüsün müspet bir hetice verme
diğine delil olarak kabul edilebi· 
lir. Hatırlardadır ki üçlü pakt im
zalandıktan sonra Japonya, Sovyet· 
ler Birliği ile bir palıt imznlamayı 
tek lif etmişti. Fakat bu pakt, an -
cak Sovyetlerin Çang-Kay-Şek'e 
yardımdan vnz geçmeleri şartiyle 
aktcdilebil i di. Sovyctler uzun za
mandanberi himaye ettikleri Çang· 
Kay-Şek'i feda etmiyeceklerini be
yan ettiklerinden pakt imzalana· 
madı. Ve Japonya da Uzak-şark'ta 
yeni nizamı kurarken, açıktan Sov· 
yet aleyhtarı vaziyet almakta mah
zur görmedi. Bu açık aleyhtarlık, 
Sovyetleri, esasen ötedenberi Ja
ponya'ya karşı meydan okuyan A
mcrika'ya yaklaştırarak iki devlet 
arasında sıkı bir tesanüdün kurul
ması gibi bir ne tice vermi§tİr. Bu 
neticenin şiimul ve ehemiyeti, Bir
i eşik Amerika Hariciye Müsteşarı 
B. Sumner Welleş'in geçen gün 
Sovyet münasebetlerinden bahse-

400 den fazla alman 
tayyaresi düıürdüler 

(Başı 1. inci sayfada) 
şürmüı>!erdir. Bunlardan başka bir çok 
düşman tayyareleri de az çok ciddi hasa
ra uğramıştır. 

Bir tayyareyi düşürmek için onu ha • 
yati bir noktasından vurmak lazımdır. Fa
kat hayat[ olmıyan yan kısımlarda vuku · 
bulan zarar da tayyare üssüne dönebilir -
se tamir edilebilir. Bu ise zamana müte -
vakkıftır. Aynı zamanda düşmanın müs -
takbel hareklitta kullanacağı tayyare mik
darını azaltmaktadır. 

Büyük miktarda imalii.tı daima artan 
tayyare dafi toplan mükemmel bir iayre -
tin mahsulüdür. Tayyare motörlerinin çı
kardığı sesleri alan liletler en yüksek has. 
sasiyet derecesini bulmuştur. 

Bu aletler sayesinde kara toplan atış 
istikametlerini tayin etmektedirler. Yapıl
maka olan ilmi araştırmalar neticesinde bu 
iletlerin hassasiyeti daha da arttırılacak

tır. 

Tıı.yyare dafi toplariyle müdafaa terti
batı İngiltere'nin bütiın sathını kaplamak
ta ve bilhasııa müdafaası hayati sayılan 

mıntakaları 5.zarni derecede koruyacak 
tarzda yetistirilmiş bulunmaktadır. Bu mü
dafaa silahlarının mevzileri daimi surette 
tetkik edilmekte ve edinilen tecrübelere 
göre tadil edılme!{ tedı r. 

Tayyare dMI teııkllMının ve topçuları
mn çnlıııma tarzı memnuniyet vericidir. 
Toplardan da da iyi randıman alınmıııt r. 
Mevcut cephane kMldlr. 

Hava hücumları bir memleketin 
mukavemetini kırabilir mi? 
Maılrit, 8 a.a. - ''Ya,. gazetesinin Lon

dra muhabiri hava hl\cun\lurının hı'Uihazır 
oekllyle bir memleketin mukavemetini 
kırmıya yetecek kudrette olmadığını yaz
maktadır. 

Muhabir yazısına şöyle devam etmek -
tedlr: 

"Bu harbin devamınca edindiğim tec
rübelere göre bugUnUn havacılığı bir mem
leketi bUyUk mlkywıta karıııtıraco.k kud
rette ise de bu kudret o memlektıtln mu -
kavemetınl kıracak ve o memleketi harp 
harici kılacak kadar değildir. En bUyUk 
bombalar bile betonarmeye karııı bir ıey 
yapamamaktadır. Bu da tayyarecilerln 
muvasala yollarını iyice tahrip etmek için 
mnruz kaldıkları milıkUla.tı izaha kll'idir. 
Tayml11 nehri Uzerlnde bulunan vesaiti 
nakliye, trenlere mahsus 35 köprüden hiç 
biri kullanılamaz hale getırllememll;itir . ., 

Fransız H indiçini'si 

ve Siyam hududunda 

vazivet nôziklesivor 
Tokyo, 3 a.a. - (D.N.B.) Siam'la fran-

sız Hindis;inisi hududunda vukua gelen mü
sademelere ait haberlerden bahseden Yo
mluri Şlmbun gazetesi vaziyetin gittik
çe nazikleştiğini ve artık U'kayıt kalma -
mıyacağını yazmaktadır. 

Uzak ıark milletlerine birer hayati sa
ha tahsis etmek için Japonya'nrn besle • 
diği niyet iniiliZ ve Amerikalıların Siam
da çevirdikleri entrikalarla karşılaşmak -
tadır Bu iki memleket Siam'ı fransız Hin· 
diçinisinden &ittikçe artan mütalobatta 
bulunmıya teşvik etmektedir. 

Fransız tayyareleri 

Siyam topraklarına 

taarruz etmemişler 
Vichy; 3. a.a . ....:... Geçen cuma giinü fran

sız tayyarelerinin Siam arazisine taarruz 
ettikleri hakkındaki haber Vichy'de res • 
men tek:ıip edilmiştir. 

Bilakis, Siam tayyarelerinin geçen per
şembe &ünü Hindiçini'nin hudut üzerinde 
bulunan Takot ve Savakeney bölgelerini 
bombardıman ederek, bazı kimselerin öl
mesine ve yaralanmasına sebep oldukları 

teyit edilmektedir. 
Hindiçinl hlikümeti, bu neviden her tür

lü tezahüre m5.nl olmak üzere icabeden 
tedbirleri almakta.dır. 

den sözlerinde sezilmektedir. Sov
yetlcr'le Birle§ik Amerika arasın -
da!ci münasebetler bahis mevzuu 
olduğu zaman, daima ihtiyatlı bir 
lisan kullanan Amerika Hariciye 
Müstefarı bu defa Sovyet Büyük 
Elçisi B. Umanski ile yaptığı uzun 
konu§maya telmih ederek, bu ko -
nuşmanın dostane ve kurucu oldu· 
ğunu söylemiştir. Molotof'un Ber -
lin ziyaretinden sonra bu münase
betlerin değiıip değİ§mediği suali
ne de hariciye müsteşarı §U sözleri 
söylemiıtir: 

- Sovyet - Amerikan münase • 
betlerinin aynı dostane hava için • 
de devam ettiğini söylemek bu sua
le en güzel cevap te~kil eder. 

Hulasa vaziyet, Uzak-şark'ta 
Birle,ik Amerika ile Sovyetler Bir
liği arasında sıkı bir i~birliğinin ku
rulmakta olduğuna delalet etmek
tedir. Ve bu i§birliği, Japonya'nın 
Asya'yı "yeni nizam" etiketi altın
da tahakkümü altına almasına en 
büyük engel te~kil etmektedir. 

Sovyetler Birliği ile Birle§ik A -
merika arasındaki münasebetlerin 
mahiyeti bu olduğuna göre, acaba 
Amerika, Sovyetleri lngiltere'ye de 
yakln~hrmak hususunda bir köprü 
vazifesini görebilecek mi? işte gÜ· 
nün en ehemiyetli suali budur. 

A. Ş. ESMER 

Vazile başına ! 
Aziz Ankaralılar l 
Dünya sayılı bir buhran geçirmektedir. Harp kıvılcımları em

niyet sa,lıamıza dahil komşu topraklarına sıçramış bulunmaktadır. 

Milli birliğin muhteşem timsali olan Türk ordusu, vakur varlığı, 

kahraman hüviyetiyle sınırlarda silah başında bekliyor. 

Kış gelip çatmı~tır. Mukaddes vatanın emniyet ve huzu
runun güveni olan Mehmetçik, inaniyle, cesaretiyle istik
lalimizin ve şerefimizin nöbetçisidir. Böyle bir günde onu 
her an hatırlaman vicdan borcundur. 
Müthiş soğuklar başlıyacaktır. Mehmetçiği soğuklarda 

muhafaza edecek vasıtalar arasında senin de bir hediyen 
bulunması şefkat elin gibi onun sırtını ok§ıyacaktır. Emin 
ol ki vereceğin her hediye sahibini en kısa bir • zamanda 
bulacaktır. 

Büyük ve mesut Türkiye'nin mensubu olmaktan sevinç duyan, 
Türk milletinin temiz, emin istikbaline gururla bakan Ankaralılar; 

VAZİFE BASINA! .... 
Verilecek hediyeler : Yün fanila, yün kazak, pall]uklu mintan, 

yün çorap, yün eldivenden ibaret olacaktır. 

Elenler bir(ak müstahkem 
mevkileri zapleltiler 

Bütün cephede 
İtalyan ricali 

devam ediyor 

Ergiri - Ayasarandi yolu 

yunanlıların ateşialtında 
(B11~1 1. iaci sıylada) 

te olan yunan kıtalarının ateşi altın
dadır. 

Premedi etrafında yeni mevziler 
işagl olunmuş ve ganimetler elde e
dilmiştir. 

ltalyan ricatı devam ediyor 
Atina; 3. a.a. - A tina radyoiunun ha -

ber verdiğine côre, İtalyanlar bütün cephe 
boyunca ricatlerine devam etmekte ve bu 
arada birçok müstahkem mevkii terkeyle· 
mektedirler. 

Nankin'in Japonya ile 

yaptığı itilôftan sonra 

Çin n·hai 
zafere kadar 
harbedecek 

Almanya Vang(ingvey 

hükümelini lammağa 
henüz karar vermedi 

(Başı 1. inci sayfada) 

ka birteY olamaz. 

Tam bir vatan haini 
" Cin cümhuriyetinin milli hiikümeti, bir 

çok defalar beyan etmiş olduğu gibi, yine 
katiyetlo ~unu tekrar etmek ister ki, Vang
Çinc-Vey, tam bir vatan hainidir. Nan • 
lcin'de te&is edilmit olan korkuluk rejimin, 
bütiln hareketleri Çin millettaşlarmm vo 
bütün dünyanın nazarında hiçbir hukuki Hediyeler, Kızılay aynıyat makbuzu mukabili postane cadde

sinde Ticaret odası binasındaki merkezimize, Cebecide Siyasal 
bilgiler okulundaki Kızılay heyetine ve Yenişehir emniyet abidesi 
karşısında C. H. P. vilayet idare heyeti binasındaki Kızılay heye
tine verilecektir. 

Cenup bölgesinde dUgman Ayasa.randlnln mahiyeti yoktur. 
takriben onbir kilometre ıimalindc bulu • " Herhanci bir devlet bu korkuluk te -
nan ve kilit vazifesini ıoren Delvino seb- :ıek.külü tanıyacak olursa, Çin hükümeti ve 
rinin etrafındaki tepelere çekilmittir. milleti, bu hareketi dostlukla kabili telif 

Teberru edilecek eşyalar arasında bulunan (pamuklu mintan) 
ın nürnunesini görmek veya biçilmişini almak veya diktirmek isti
yenlerin Osmanlı Bankası yanında Evkaf apartnumır.da . ralışmıya 

Daha oimalde diğer bir bölcede, Yunan ıörmi7erek bu devletle normal müna~ebet
kıtaları, birçok parlak hareketler yapınıı- !erini kesmek mecburiyetinde kalacaklar
lar ve diışmanı mevzilerinden sün~ hü • dır. 

cumlariyle çıkarmışlardır. Bu parlak hare- • Japonya, her ne yapmağa teşebbüs e
ketler neticesinde ezcümle 2100 metre ir- dene etıin, pasifik fi.leminde her ne gibi 
tifada bir dağ mevzii alınmı,tır. Düşman entrikalar çevirmek isterse istesin, çinli
diğer bir dağ köyünü de terketmiştir. Jer nihai zafere kadar mücadele etmeğe az-

il !';;:.'yan Yard,mseven/er cem;yed ate/ycsfoe müracaat/an rfoa olu- !I 
~ KIZILAY ANKARA MERKEZ! ~ 

Bulgaristan 
harbe girmemek 

• • 
ıçın 

geleni 
elinden 
yapacak 

B. Popof Sobranya'da 

beyanatta bulundu 
(Başı ı. inci sayfada) 

min etmek ve memleketin emniyet, istik -
lal ve hayat hak ve menfaatlerini muha -
faza eylemek hususunda hükümet tarafın. 
dan yapılan beyanatı hatırlatmış ve hü -
kümetin bu vadini tutabildiğini ve her za
man bu siyasete sadık kalacağını ilave et
miştir. 

H. .t'oı>öt conubY Uöl>ruca m Bulga 
ristan'a avdetinin Bulgaristan için mühim 
bir hadise olduğuna işaret ederek bunun 
maddi ehemiyetinden başka manevi ehemi
yeti bulunduğunu ve Bulgaristan'la mihver 
devletleri arasında mevcut dostluk mil -
nasc'betlerini takviye ettiğini ııöylemiı;tir. 

Nazır demiştir ki: 
"- Craiova muahedesiyle bu mesele . 

nin sulh yolu ile halledilmiş olması, mih
ver devletlerinin adilane bir zihniyetle ta
hakkuk ettirmek istedikleri Avrupa'nın ye
niden taı\zimi işine bir nümune olacak 
mahiyettedir. Bulgaristan Avrupa'nın ye
niden tanz.imi meselesinde çalısmıya her 
zaman hazırdır.,. 

Kıral Boris'in seyahati etrafında 
Kıral Borls'ln B. Hitlcr'I ziyareti hak

kında .B. Popo( demiştır ki: 
"- Bu görüşme Bulgaristanın ve en 

yüksek şefinin ehem iyctıne işaret etmiş • 
tir. Bu ziyaret aynı zamanda Almanya ile 
Bulgaristan arasındaki dostane miınase · 
betleri bir defa daha tebarüz ettirmiştir. 

Bulgaristan cenubi Dobrucanm avdeti· 
ni bulgar • rumen münasebetlerin.de açı -
lan yeni bir devır olarak telakki eder. Ce
nubi Dpbruca üzerindeki bulgar hakları • 
nın Sovyetıer birliği tarnfından tanınması 

bulgar - sovyet mıinasebetlerinin miisait 
bir tarzda inki&afına y.ırdım etmişir. Bu 
bir tarzda inkleafına yardım etmlııtır. 

Bu mtinasebetlerln Atlyen aynı ııekllde ve 
ht'r iki memleketin menfaaUne olarak da
ha zlyırdc inkişaf edeceğini Umit eder. 

Yugo•lavya ve Türkiye ile 
münaıebetler 

Bulgaristan, Yugoslavya ile olan münıı.
sebetleı-lnl iki memleket arasında mevcut 
dostluk paktı çerçevesine sokmak için el-
den gelen her oeyi yapnııı,tır. Bu gayretler 
neticesinde münascbellerde terakki oldu -
ğu müıahede edllmlotır. Bu mUnıuıebetıe
rln iki memleketi yaklaştırmıya devam e
deceğini Umit eylerim. 

Bulgaristan - Türkiye milnasebetlerl, 
iki memleket arasında mevcut dostluk ve 
bitaraflık muahcdsl mucibince inkişaf et
mektedir. TUrk matbuatında yUkselen ba
zı nAhoıı seslere rağmen, iki memleket ara-
11ndakl mllnascbcUer, mütekabil hUrmet ve 
dostluk esaslarına istinat etmektedir. 
TUrk Trakya'11ındıı. yapılnn askeri hazır -
lıklara gelince, turk hUIİ:Umett bunların 
sırf tedafüi mahiyette oldukları hakkında 
mUkerreren beyanatta bulunmuştur. 

İki memleket arasında mevcut iyi koıtı
ouluk münasebetlerinin istikbalde daha zi
yade lnklııat edeeğine kanllm. 

Birleıik devletlerden 

İngiltere'ye sahlan 

harp f ayyare!eri 

ltalyanlar mukabil taarruzda 
bulunabilecekler mi? 

Londra, 3 a.a. - Kiev rus radyosu 
İtalyan - yunan muharebesinden bah
~ederken bunun en şayanı hayret nok 
tasını Yunanistan gibi küçük bir 
memleketin kendisini askerce ve si
lahça bu derece faik bir düşmana 
karşı muzaffer olması keyfiyeti ol· 

Baltimore, 3 a.a. - Amerikan pilot- duğunu işaret etmektedir. Birçok 
. . , sevkulceyş noktalarının İngiliz as -

!arından Hutchın~on, İngıltere ye kerleri tarafından işgal ~ilmesi 1-
muntazaman Amenkan bombardıman talyanlar tarafından gelecek bir mu
tayyarelerinin toplu bir halde teslim ı kabil taarruza karşı mühim müşkü. 
edilmekte olduğunu ve tayyarelerin Iat verecek bir hadisedir. Bu sebep
arızaya uğramadan şimali Atlantik'ten le italyan - alman kuvetleri tarafın· 
geçerek İngiltere'ye götiirüldüklerini dan yapılac.ak. ~ukabil taarr~~~? mu-
söylemiş ve şunları iHive etmiştir. vaffakıyetsızlıge uğraması buyuk bir 

. . . . ihtimal dahilindedir. 
Her tayyarede ıkı pılot ve hır tel- D"ğ f B üks 1 d d . . . . ı er tara tan r e ra yosu a 

sızcı bulunmaktadır. Teslımat Amerı- y · t 1 T"' k" • · İta! . . . .. unanıs an a ur ıye nın ya ve 
kalı, .Kanadalı .ve ıngılız olma~ u.zere Almanya tarafından Balkanlar için 
tahmıncn 60 pılot ve otuz telsızcı ta- hazırlanan programa karşı müşkülat 
rafından yapılmaktadır. çıkardıklarını söylemiştiı:. 

Her pilot ayda bir defa uçmakta ve Askeri vaziyet 
• -r-• l•~Ch•n•gıt. c 1 d ffu-r-

SOn tipinde fevkalade seri bombardı· 
ınan tayyareleri ilk partide teslim e
dilmiştir. Tayyarelerin hepsi ingiliz 
tayyare me~danlarına inmektedir. 

60 şilep ısmarlandı 
Londra, 3 a.a. - İngiltere hesabına A

merika'da inşa edilen ticaret vapurlariyle 
müddetini doldurmu3 ticaret cemilerinin 
Amerika'dan mübayaası hakkında avam ka
marasın<la iradedilen bir suale deniz tica
ret nazırı B. Croas şu cevabı vermiştir: 

"- Bahriye nezareti amerikan tezgah
larına ilk slpariş olarak altmış şilep ıs -
marlamıştır. Eski fakat kullanılmaya elve
rişli vapurların bahriye komisyonuna ait 
olanlar da dahil olmak üzere, mübayaasına 
fırsat düştilks;e devam edilecektir." 

Polonya mültecileri 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Bugün 

Polonya'dan 112 mülteci geldi. 

normal ve dostane mllnascbetler idame et
mek arzusundadır ... 

B. Popot nutkunu bitirirken hilkllme -
tin Bulgnrlstıın·ı harp teltıkctınden esirge
mek hususunda gayretlerine devam edece
ği hakkında teminat vcrmlıı ve !Ayık ol -
duğu mevkii bulması için bulgar milleti
nin menfaat ve haklarının emniyette bu -
lundurulacıı#ını beyan etmiştir. Hiç bir 
kimsenin bu siyasetin samimiyetinden 
tıUphe edemlyeceğlni s!Syliyen nazır her 
tehlikeye karşı koymak için bu kan,1k 
vaziyette dikkatli ve hazırlıklı bulunul -
ması !Azım geldiğini lltıve etmlotir. 

B. Popot ıu e!Szlerle nutkuna nihayet 
vermlııtlr: 

" - Memleketin her çocuğu vatan için 
kendini fedaya hazır olduğundan, Bulga -
rlstı:ı.n'ın Atisinden eminim.,. 

Ticaret nazırı da aynı §eyi 
söylüyor 

Sofya, 3 a.a. - (D.N.B.) Bulgaristan'ı 
hamin haricinde tutmak için hükiimetin 
elinden geleni yapacağı hak.kında ticaret 
nazırı B. Sagarof tarafından verilen te • 
minat bütün sabah ve akşam gazetelerinde 
büyük harflerle neşredilMiştir. 

Akşam gazetelerinden Mir, bu münase
betle yazdığı bir makalede diyor ki: 

"Şimdi cenubu ear.kinln sakin bir kıı 
gcçirc«ğini ümit edebiliriz." 

Veca gazetesi de, bulgar drş siyasetinin 
doğruluğunu tebarüz ettirmekte ve ya • 
hancı matbuatın bu hususta fikrini kaydey. 
)emektedir. 

Stokholm, 3 a.a. - Yunan cephe -
sindeki vaziyet hakkında mütalea 
yürüten Social Demokraten gazete
sinin askeri muhabiri diyor ki: 

"Yunanlılar mevzilerini takviye et
mek ve mühimmat ve saire getirmek 
için hareketlerini ağırla~tırmaları 
lazımgelen bir safhada bulunuyor· 
lar. 

Diğer taraftan şimdi harbin cere· 
yan etmekte olduğu arazi daha arı
zalıdır. Ve başka bir tabiye kullan
mak zarureti vardır. Buna mukabll 
İtalyan tankları daha müsait bir ze
min bulmuşlardır. 

İtalyan mukabil taarruzları da bil
hassa Ohri gölü mıntakasında veya 
biraz cenubunda daha şiddetle yapı
lacağa benziyor. Çünkü yunanlılar 
bu mıntakada ilerlemeğe devam e -
derlerse Tepedelen'in şarkında, ce -
nubu şarkisinde ve cenubundaki İtal
yan cephesi barınılmaz bir hale gele
cektir. Bir taraftan da ileri üslerin 
yunanlılar tarafından işgali üzerine 
İtalyan hava kuvetlerinin faaliyeti 
sekteye uğramıştır. 

Yunan ve İngilizlerin Draç ve Av
lonya'yı daimi ve müessir bir suret
te bombardıman etmekte gösterdik
leri meharet, İtalyanların yunanhla· 
rı püskürtmek için kafi kuvctlerle 
yapacakları mukaıbil taarruz üzerin -
de belki kati bir tesir yapacaktır." 

Yunan askerlerine gönderilen 
hediyeler 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Kızılay 
vası tasiyle bazı İstanbullular yunan 
askerlerine hediye olara.k yunan Kı
zılhaçına 10.900 kutu şeker gönder • 
mişlerdir. 

ltalya ümitsiz bir gayret 
sar/edecek mi? 

Londra, 3 a.a. - Daily Telegraph 
gazetesi yazıyor: 
"İtalyan askerlerindeki mağnevi -

yat bozukluğuna rağmen vaziyeti 
düzeltmek için Musolini'nin ümitsiz
ce bir gayret sarfetmesine intizar et· 
mek icabeder. Yunanistan kendisine 
nazaran adetçe faik ve harp için da
ha mükemmel techizata malik bir 
düşmana karşı harbetmektedir. Şim
diye kadar geçen vekayii şu suretle 
hulasa edebiliriz: 

B. Filo/ söyliyeceği nutku tehir 
Bulgaristan harp dı§ında kalmıya etti 

Sonteşrin siyasi vaziyette mühim 
bir tahavvül husule getirmiştir. Hit
ler bütün Avrupa'da kendisine müt
tefik aradığı halde zaten çizmesi al
tında yaşıyan Romanya ve Macari"S
tandan ba,ka kimseyi bulamamıştır. 
Hitler'in muvaffakiyetsizliğine en 
büyük sebep olarak yunanlıların !tal
yaya kar§l elde ettikleri muvaffaki
yetler gösterilebilir. İtalyan taarru-

gayret edecek 
Yakın ve uzak sair memleketlere ge - Sof ya: 3. a.a. - Baıvekil Prof. Filof'un 

Unce, Bulgaristan hepsiyle ve h&.len mev- sah cünü Sobranya'da söyliyece(i nutui:, 
cut harp ıartıarıııın mlllaadesl nJabetıııde rahatsızlıiı dol~ısiyle tohlr odilmiıttir. 

metmi:ı bulunma.kta<iır. Çinliler nihai za • 
ferden emindir. Zira hilriyet, adalet ve hak 
her zaman galip ıelir. ,. 

Almanya ve N ankin hükümeti 
Stokholm; 5. a.a. - Dagens Nyheter ga

zetesinin Berlln muhabirine göre, Alman
ya, JaponYa'nın eserini takiben Vang-Çing 
V ey hlikümetini tanıyıp tıı.ııımamağa henüz 
karar vermiı değildir. 

lıveçli muhabir sözlerine oöyle devam 
etmektedir 

" Alman slyast mahfilleri, Almanya'nın 
hilen marepl Çan-Kay.Şek ile iyi müna -
•ebetler idame eylediğini tebarüz ettirmek
tedir. Çin'in Berlin elçiliğine aon zaman
larda yeniden birçok ticaret ata~elerl ta
yin olunmuştur. lki memleket arasındaki 
ticaret, harp malzemesini ihtiva edip et -

mediği bilinmemekle beraber, son zaman
larda inkişaf eylemi:itİr. , 

Büyük elçiler tayin ediliyor 
Tokyo, 5 a.a. - (D.N.B.) Japonya ve 

Man_ç.ukuo yenf Nankln hukümetini rcs • 
men tanıdıklarından bu hiıkilmet tarafın. 
dan Japonya ve Mançuko'ya yakında bu • 
yük elçiler tayin edilecektir. 

Amerika aenatoıu Çin'e 
yapılacak olan 100 milyonluk 

krediyi tasvip etti 

Vaıi~ton: 3. a.a. - Senatonun banka
cılık encümeni ile mebusan meclisinin na
kid işleri encümeni Çan-Kay-Şek milli Çin 
hUlcümetine yapılacak ilan 100 milyon do
arlık istikraz kararını tasvip etmişlerdir. 

Maliye nazırı B. Morgentau, Çin hükü
metlyle hnzalanacak olan itillifname hak
kında encümenlere iz.abat verdikten sonra 
,unları söylemi&tir : 

,. - İstediğim itimat reylerini aldım. 
MümkUn olan ıliratle Çin hlikümetiyle iti. 
lifnameyi imza edecesiz. ,. 

Çan-Kay-Şek hükümetine yapılacak olan 
yardımların ana hatlarını izah eden harici
ye nazırı B. Cordell Hull, bu Çin itilafna
mesini hayati bir mesele olarak telakki et
tiğini beyan etmiştir, 

Nazır, buıünkü vaziyet karşısında Çin
in deruhte etml:ı olduğu vazife muvacehe· 
ı!nde bu yardımın yapılabilecek en küçük 
bir yardım olJuğunu da ilive etmivtir. 

Norveç' te bu 1 un an 

gizi i radyo postaları 
Oslo, 3 a.a. - Stefani: Polis tarafın

dan yapılan bir araştırma neticesinde Nor
veç'in garp sahilinde birçok verici radyo 
lletleri bulunmu&tur. Bunlarla İngiltercye 
askeri mahiyette malUmat verilmekte idi. 
İngiliz tayyareleri bu ma!Umat sayeı;inde 
son zamanlarda bazı hedefleri bombardı • 
man etmişlerdir. 

~ dikt.atörleri hayrete düşüren ve 
mıhverı sarsıntıya uğratan bir az im
le karşılanmıştır. İtalya filosu Ta
ranto'dan Sardunya adasına çekile -
reık saklanmıştır. Fakat sonteşrinin 
verdiği mesut neticeler ne olursa ol
sun sulh temin edilmeden evel daha 
birçok ağır ve mütemadi darbeler 
indirmek icabedecektir. Millet yıkıl
maz bir cesaretle hava bombardıman
l~rına karşı tahammül göstermekte
dır. Southampton, nazi bombalarının 
en yakın kurbanıdır. Fakat ne kadar 
şiddetli olursa olsun hava hücumları 
ile İngiliz cesaretini ve İngiliz mu -
kavemetini düşmanın kırmasına im
kan mevcut değildir. Önümüzde çok 
sert ve daimi bir mesaiye ihtiya ç gös
teren bir kı~ mevsimi vardır. H ava 
kuvetlerimiz bizi ilkbaharda yapadı
ğımı% taarruu hazırlıyacaktır." 
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l_. HAYAT VE SIH AT i 

Çekirdeksiz 
Çocuklar, bilhassa kız çocuklar 

muziplik etmeyi severler. Onun 
İçin bana bu mektubu gönderen ve 
bir mektepte talebe olduğunu bil
diren kız çocuğunun Öyle yapmak 
istediğİl\İ sanıyorum. Fakat bir kız 
çocuğunun mektubu nasıl cevapsız 
bırakılır? Cevap alamayınca öfke
lenecek, tekrar tekal'T yazacak, ga
zeteye benden tiki.yet edecek, hem 
de bir çocuğun öğrenmek istediği 
bir ıeyi bilemiyor, diye adımı çıka
racak. Her ıeyi bilememek hiç de 
ayıp bir fey değilse de bir çocuğa 
cevap verememek doğrusu onuru -
ma dokundu ... 

Bu kız çocuğu bir yerde - nere· 
de olduğunu kendi&i açıkça yazı
yorsa da onun her söylediğini bura
da tekrar etmek tabii münasebet 
almaz - pek es.mer renkte, sakal
aız ve bıyıksız, fakat tıraılı olmadı
ğı belli, sesi de ince bir adamı ırk 
sık görüyormuş. Bu adamın başka 
erkeklere neden benzemediğinin 
aebebini anlıyamamıı, arkadaıla
rından s.ormu§, haremağası da on· 
dan, demİ§ler, ancak bunun ne de· 
mek olduğunu onlar da anlatama
mıılar. Bunun üzerine her vakit o
kuduğu gazetesinden sormıya ka • 
rar vermi§ ..• 

Buna cevap verememek onuru· 
ma dokundu ama, haremağasınm 
ne demek olduğunu bir kız çocuğu· 
na anlatabilmenin yolunu da ken
di kendime bulamadım. Tabiatte 
ona benzer bir şey bulunabileceği· 
ni düşünerek do&tum biyoloji öğ
retmeninden sordum: 

- Çekirdek&iz üzüm gibi, der
sin ..• 

diye kestirme bir cevap verdi. 

üzüm gibi ... 
manlarda dünyanm her tarafında 
böyle çekirdek&iz üzüm gibi insan· 
lar bulunduğundan, her yerde pek 
akıllı haremağaları çıkmıttır. Bi· 
zim memlekette de, birinci Abdül
hamit zamanında Avrupalılar 
- timdiki gibi - biribirleriyle mu· 
barebe ederlerken haremağaları
nın en batı demek olan Kızlarağa· 
sının, muharebe eden devletlere 
gönderilmek Üzere, yazdığı mek
tubun ne kadar akıllıca ve filozof
ça olduğunu me~hur şair Lamartin 
yazdığı Türkiye tarihinde hayretle 
anlatmıştır. Bizans devrinde bir ha
remağasının imparatorluğa kadar 
yiikselmit olması da zeki.sına ham
ledilebilir .•. 

Bu muzip çocuk tekrar mektup 
yazarak bu sefer de, çekirdeksiz 
Üzüm gibi haremağaları yetiştirmi
ye neden lüzum görmüşler, diye 
sorars.a, timdiden haber vereyim, 
mektubunu cevapsız bırakırun. Bu
nu haremağalarınrn kendilerinden 
de sormaya gelmez, çünkü eskiden 
onlarm asıl vazifeleri afacan kızla· 
rı kırbaçla korkutarak uslu otur
mrya mecbur etmekti, kırbacını 
- eski zamandan yadigi.r ola
rak - saklamış bulunuroa •.. 

Bir ay içinde 

Eritre'ye ve 
Habeşistan'a 

50 den fazla hava 
akını yapıldı 

Ad.en; 3. a.a. - Aden'den kalkan tayya
reler tarafından ikinciteşrin zarfında E. 
ritre ve Habeşistan üzerine 50 den fazla 
hava akını yapılmıştır. Şap denizindeki As4 

sab limanı 30 akın eanastnda şimdiye kadar 
yecıtği darbelerin en şiddetlilerine maruz 
kalmıştır. Bu liman üzerine 36 saat devam 
eden hücum serileri yapılmıştır, Pilotla • 
rın ve biliharc' yapılan k~if uçuşları mü-

husule gelmiştir. 
Adisabeba _ Cibuti hattiyte sair hedef

lere yapılan bombardımanlar İtalyan şarki 
Afrikasrndaki benzin kıth&tnı daha ziyade 

dönmüştür. 

diye etmişlerdir. Bu aşiret, Lord Kitchner 
zamanında lngiltere'ye kar"Şı harp etmişti. 

Yakın . Şark'taki ltalya 
kuııetlerinin ergeç esir 
düşmeleri mukadderdir 

Kahire; 3. a.a. - Royter ajansı bildiri· 
yor : f\-lıstr'ın İngiltere'ye olan itimadı, 

AJ-Belag gazctesinın bugün neşrettiği bir 
makalede tebarüz etmektedir. 

Gazete diyor ki : 
" Yakınşark'taki İtalyan kuvetlerinc mü· 

cadeleye devam ettikleri takdirde, teslim 
olmak ve yahut bu akibete tevekkül gös. 
tererek harbe devam etmeden esir düşmek 

TANK -TANGO 

ve demiryollarına 

verdiği zarar 1 milyar! 
Vlchy, 3 a.a. - Harbin, dE'mlryotlRrınn. 

köprülere ve tünellere ıra.~ ettiği zarar bir 
milyRr !rnnk tahmin edilmektedir. 

Tahribatın \."lis:ıt ve vehRntetine rnğ • 
men ycn:den imar işleri mü~ııi[ bir safha· 
da c ·reyan etmektedir. Alınan son mal!l -
mata göre, bu köprU ve tUnt>llercle bomba 
ve dinamitlerle açılan 16fl0 gediğin yU?.de 
doksan dokuuz tamir edilmiş oldu~u gibi 
tşc yaranuyacak bir hale gt>len 40.000 kl · 
1ometre elektrik kablosu da tamir olun· 

Sofya; 3. a.a. - Hariciye nezareti yük-

Amerika'da 
• 

yenı sabatajlar 
Nevyork; 3. a.a. - Amerika aleyhtarı 

faaliyetleri tahkik komiyonu rcısi 8. Mar-. 
tin, bu sabah radyoda söylediği bir nu -
tukta gayet mühim bir tecrübe tayyaresi 

21.10 
21.ZS 

21.~5 

üzerinde en az beş sabotaj hareketi tesbit 22.30 
edildiğini beyan etmiştir. Tayyarenin ait 
olduğu fabrikanın ismi zikredilmemiştir. 

RADYO 

TURKlYE 

Difüzyon Postaları} 
ANK 
Rad 

ÇARŞAMBA : 4/XII/ 1940 , 

Konuşma, 

Müzik : K<>ıma ve Semailer, 
Miızik : .Riyaseticilmhur Bando 
(Şef : İh•an Künçer ), 

1- Aug. Jurek : Marş, 
2- A. Vormser : L'Enfant Prodt 
K"Ue (Vals), 
3- Beethoven : Senfoni Pastor 
(Birinci kısım), 

4- Saint - Saens : Etienne Marce 
balesinden suit: ( altı parça ), 

Memleket saat ayart, Ajans Haber~ 

Vakıa her yemitin asıl tohumu çe· 
kirdeği olduğundan çekirdek•iz ü
zümün de tohumu olmaz, bir çe· 
kirdeksiz üzüm tanesinden üzüm 
yetiıtirilemez. Haremağasmm da 
çocuğu ve nesli olamıyacağmdan o 
da çekirdeksiz üzüm gibi demektir. 
Çekirdeksiz üzümler siyah renkte 
olduklanndan, haremağalarmm da 
pek esmer renkte olmaları çekir
deksiz üzüme daha iyi benzetmek 
için olacak .•. 

Eski usulde haremağası yetiştir
mek adeti kaybolduktan sonra, tim
di de Avrupa'nın §İmalinde bir 
memlekette beyaz renkte insanlar· 
dan bazılarını haremağası yapmak 
usulü çıkmıştır. Pek eski zaman
larda, medeni olmıyan ınsanlar mu
harebelerde e•ir oldukları vakit on
ları - nesilleri kalmasın diye -
haremağasr yaparlarmış. Şimdi o 
memlekette de ho~lanmadıkları, 
ne&illeri bozuk olacak zannettikle· 
ri insanları çekirdeksiz bırakıyor
lar, eski zamanla bu yeni i.detin 
bir farkı da çekirdeksiz bırakma· 
nm tarzındadır: eskiden çekirdeği 
çıkarırlarmı§, timdi çekirdeği çı
karmadan röntgen ıııklariyle eri-

muştur. 

mukadderdir. Bu netice ingiliz donanma • Atılan 500 köprüden 185 ı sene sonunda 
Bu , sabotaj hareketleri tayyare havalan • 2"2.
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Jeri; Ziraat, Esham - Tahvilat, Kam 
biyo • Nukut B<>rsası (Fiyat), 
Müzik : Cazbant (Pi.), 

madan evci meydana çıkarılmış ise de, tes
pit edilcmiyen yeni bir hareket neticesi 
olarak bu tayyare tahrip edilmiştir. Son 
zamanlarda yapılmış olan tahkikat, bir al· 
man nazi grupunun bu tayyare fabrikasın. 
da çalı!1makta olduğunu meydana çıkar -
mıştır. 

23.25/23.30 Yarınki Program ve Kaparuı-

tiyorlar. G. A. 

SON GÜN \ 

ULUS Sinemasında 

Kadın parmağı 
"'Fransı:z:ca" 

Etsiz bir komedi.. Sonsuz; 

smın italyan muvasala hatlaruıı kati su
rette kesmesine intizaren az bir zaman me
selesidir. ,, 

Almanların ölüm cezası 

verdikleri bir kadını af 
ettirmek İ(in teşebbüsler 

L ondra ; 3. a. a. - Londra'nın seJahiyet-

seyrUı;ıe!ere açılacaktır. 

Tahrip edilen 28 ttioelden 12 si yentden 
hışa. edilmiştir. 

Yugoslaya'da fena 

havaların sebep 
B. Martin, komitenin faaliyetine devam 

etmesini talep etmiştir. 

Bir infilak 
ld ~ h kazala Ncvyoriı:, 3 a.a. - Bugün vulı:ua aelcn 

0 UgU asar ye r bir infi\a.k neticesinde Tacoma •ehrinin 
ı,,.;.;J u·ı. ı, ~ . ı..,30 ,. , ı .... ,.. .... q .. ıı, ı n \.C:nU-

İngiltere hesabına 

Amerika'da inşa 

olunan gemiler 
Nevyork: 3. a.a. - Val Street'in bi1dir.. 

diğine &öre, ingiliz hükümetl milme•illeri 
umumt harpte Amerika Bırleşik Devletleri 

Zaten, haremağalarmm da se&
leri kadın sesi gibi, dilleri de çe· 
kirdek&iz üzüm gibi tatlı olur. E&
kiden düğünlerde kızları koltuğa 

vermek i.deti varmr§, genç kızlar 

koltuk töreninde sağ koluna, eşi o· 
lacak delikanlı girdiği vakit sol ko
luna da bir haremağası gireceğini 

düşünerek, ha~ağalarmı görün -
ce "aia efendi" diyerek güler yüz 
gösterirler ve onlann dillerini ç.e • 
kirdek&iz üzüm ııibi tatlı bulurlar
dı. Şimdiki kız çocukların harem
ağası ne demek olduğunu bileme· 
yip merak etmelerine bir sebep de, 
belki, düğünlerde koltuğa vermek 
adetinin kallmııı olmasıdır ... 

bir zevk ••. doyulmaz bir saadet. 

Ba, Rollerde : 

Belgrad, 3 a.a. - Havas: Fena J1avalar bunda bulunan Columbian Povder Com· 
tar mahfillerinde haber alındığına göre, Yuroslavya'nrn her tarafında ciddi kaaz. pany fabrikaları hasara uğram1')tır. 
yabancr ra.dyolarını dinlemek ve İngiltere- tara ve hasarlara sebebiyet vermiştir. Fır. 

seyrisefain idaresi tarafından inşa olunatı 

ticaret ıemileri mikdarı ile kıyas edilebi· 

lecck miktarda Amerika'da ticaret ıemisl 

inşası için bir program ha:z:ırlamaktadır. 

Amerika'run en ıevilen iki 
yıldızı 

JOAN BLONDELL 
MEL VYN DOUGLAS 

Ayrıca: Tayyare ile gelen en 
aon harp jurnali 

de söylenen nutukları teksir ederek dağıt-
makla itham edilerek almanlar tarafından 

Fransa'da ölüme mahkilm edilmiş olan Mis 
Vinfred Harle'nin cezasını tahfif ve imklin 
olduğu takdirde affını temin etmek için 
Birleşik Amerika makamau teşebbils.atta 

bulunmaktadır. 

trnadan biri yugosla.v ve biri de italyan 

olmak üzere iki vapur batmışsa da müret· 

tebatı kurtarılmı-şttr. 

Bosna'da, Karadağ'da, cenuıt>i Sırbista:l· 

da fazla kar yağdıR:ından otomobiller iş . 

liyememiştir. 

Geceleyin tayyareden 

fotoğraf çeken bir ôlet 
Vaşinıton; 3. a.a. - Birleşik Amerika 

hava işleri komitesi, geceleyin tayyareden 

Gazete, sözlerine şöyle devam etmekt• 

d.ir : 
11 Vaktiyle inşaat, söylendiğine &'Öre bel· 

fotograf alabilen yeni bir Sletin ingiliz ha· ki de 120 ticaret vapurunu istihdaf etmek. 
Şimali Bosna'da su baskınına uğr1y3n 

va kuvetler!ne verilmesini kararlaştırmış. te iken, htilen görüşmelerde 750 milyon 
mıntakada ayrıca soğuklar da müthiş tah · 

tır. 15 5ene1ik çalışmalar neticesi keşfcdil- dolar kıymetinde üç misli daha büyük bır 
ribat yapmıştır. miş olan bu i!et, manyezyom ile alınan 

Bir erkeğin çekirdeksiz olması, 

bir taraftan da akıllı olmasına ma
ni değildir. Haremağalarmın ara · 
aında fazlaca saf fikirli olanlar var
•a da bu, onların çekirdeksiz olma
larından değil, esasen akıllı bir İn· 
aan oJamamalarındandır. Eski za· 

Seanslar: 14.30 - 16.30 • 18.30 ve 
21 de 

Gece için yerlerinizi ayırtınız 

Finlandiya'da cümhurreisi 
seçimi başlıyor 

Baç !X'lgesinde binden fazla ev yıkıl • gece fotografları tcrtib:ltın1 havi bulun • 
Helslnkl, 3 a.a. - Ste!anl: Yeni reisi - mı'!I iki bin kadar ev oturulamaz hale gel· maktadır. Bu alet, hedefleri tayin ve ha

cUmhuru lntlhaba memur olan 200 murah-
miştir. Bu mıntakada bulaşık hastalıklar saratın fotograflarını almak hususunda in-

program bahis mevzuu olmaktadır. 

İnşaat planları o derece ilerlemiştir ki, 

bir deniz inşaatı müessesesi hilen in&iliz 

ve amerikan inşa usOllerini biribirlerine 

intibak ettirmekle meşgul olmaktadır. " 
Telefon : 6294 -

bas tşe başlamışlardır. ?.lareoal ].fanner· 
betm'tn bu sefer de namzetliğini koymak 
istemediği anlaşılmaktadır. 

çıkmasından korkulmaktadır. Çünkü ku . giliz hava kuvetleri için çok kıymetli ola· 

yular kirlenmiştir. caktır. 

Gizella, mütereddit bir tavırla yavaşca ayağa kalk
tı. Kekeledi : 

- Ne ... Ne olmuş ... Mösyö Karol... 
- Mösyö Karo! mu ? Bana ismimle hitap etmek 

cüretini nereden buluyorsunuz ? Ben, bu müessesen~:-ı 
direktörüyüm. Burada bana Mösyö Direktör derler. 
Fakat, ben yalnız namuslu ve şerefli kimselerin direk
törüyüm, sizin gibilerin değil. Anladınız mı ? Şimdi 

yaptığınız rezaletlerin cezasını çekeceksiniz. Bundan 
sonra sizleri ya zindanlara atacaklar ve yahut ipe çe
kecekler ..• 

- Beni mi . . . Mösyö Karo) ? N eçin ? 
- Hiç zahmet edip de anlamamazlıktan gelmeyiniz. 

Kocanızın marifetlerini bütün memleket biliyor. Siz 
de onun cürümlerine ortaksınız. Eğer böyle olmasay· 
dı onunla birlikte yaşamağa ve karısı olarak kalmağa 

razı olmazdınız. 

- Fakat, rica ederim. siz pekala hatırlıyorsunuz ki.. 
- Ben mi ? Beyhude yere beni şahit göstermeğe 

kalkmayınız. Ben, hiçbir şey hatırlamıyorum. Sonra 
his ve kalp işlerinin, memleket meselelerine karıştın· 
lamıyacaığını da unutmayınız. Hem, ıizin suçlu veya 
suçsuz olduğunuzu ben değil, adliye tesbit edecektir. 
Derdinizi oraya anlatırsınız. 

Gizella, ellerini oğuşturdu Zayif bir sesle sordu : 

- Benim artık buradan uzaklaşmaklığım mı ıcap 

ediyor ? 

- Pek tabii 1 
- Demek vazifeme nihayet veriyorsunuz ? 
K.arol Ravberg, öfkeli bir kahkaha attı : 
- Vazifeye nihayet vermek ? Size bundan kim 

bahsediyor ? Bu çok hafif bir tabirdir. Sizin gibi ih 
tilalcilerin vazifelerine nihayet verilmez, sadece ko

vulurlar. 

- Beni ... kovuyorsunuz ... Öyle mi ? .• 
- Bunu vaktiyle düşünmeliydiniz. 
- Yanılıyorsunuz, Mösyö Karol. Ben, utanılması 

icap edecek ve hesabını vereıniyecek hiçbir iş yapma· 
dım. Kocam ••• Ben, onun itlerine karışmam .•• Fa-

Yazan : MIHALY FOLDI fürkçeye çeıııren : f. ZAHiR TORUMKUNEY -156-
kat, onun da suçlu olmadığına kaniim . • . Olsa bile , 
bundan ben mesut tutut amam ... 

- Tabii, şimdi neredeyse ağlıyacaksınız. Mağrur 

kadın, günahlarının karşısında küçülüyor değil mi ? 
Ya ! ... Hayat işte böyledir 1 

- Mösyö Karo), bana yaptığınız bu muameleden do
layı vicdanınız titremiyor mu? Bu adalete, insanlığa 
yakışır mı ? 

- Ben, bu anda, bu müssesede altüst olan nizamı 
iade etmek istiyorum. Başka birşey düşünemem. 

- Demek bu nizamın iadesi için benim buradan git· 
mekliğim icabediyor. 

- Evet. 
- Pekala, o halde gidiyorum. 
Masayı tuttu. Sanki; ondan burada kalması için ce· 

saret bekliyordu. Bakışları odanın dört bir köşesini 
dolaştı... Bu odada, tıpkı Rudolf Ravberg"in mezarı 
gibi bir mezardı. Bu anda, buraya da bütün bir genç· 
lik, bütün bir ümit ve bütün bir hayat gömülüyordu !.. 
Fakat. bu kabil değildi. Bu bir rüyadan, büyük bir 
yanlışlıktan ba~ka birşey olama•dı. Herhalde şimdi 

ona bu haksızlığı işliyenler hatalarını anlıya.rak, af 
içın ayaklarına kapanacaklardı ... Etrafta hiçbir ha
reket yoktu . . . Burada, kovulduğu bu yerde daha faz. 
la ne duruyordu ? •. Masadan ayrıldı. Yavaş, yavaş 
oda kapısına doğru ilerledi. Merdivenleri sendeliye
rek indi. Artık herşey bitmişti 1 ? • 

Karol Ravberg, arkasından endişe ve asabiyetle bak-

tı. Genç kadının, 0 yaptığınız bu :nuamelc adalete, in· 
sanlığa yakışır mı ? ,, diyen sözleri kulaklarnıda çın
ladı. Babasının daima tekrarladığ1 bir nasilıatı bat1r
ladı : " Oğlum, ilk asabiyet anında derhal harekete 
geçmekten daima içtinap et. Yapacağın işe asabileş · 
tiğin hadisenin üzerin.den yirmi dört saat geçmeden 
karar verme.,, Halbuki; o şimdi bunun tamamiyle ak
sini yapmıştı. Fakat, bu kadının gururu şaşılacak şey
di 1 Belki yalvarsaydı, af dileseydi, biraz yumuşar 

ve bundan sonra da burada kalmasına müsaade ederdi. 
Ona karşı bir zamanlar beslediği derin aşkı biliyordu. 
Neden bundan bahsederek, vaktiyle onu dinlemediğine 
pişman olduğunu söylemedi ? Hiç söyler mi ? Söy
lemez, çünkü o zaman gururu kırılır. Adam sen de, bu 
mesele üzerinde bu kadar fazla düşünmeğe değmez. 
Benim, vazifem müessesenin, bana ait olan bu mües . 
sesenin menfaatlerini korumak ve onu ihl§.l edenleri, 
zaafa, merhamete kapılmadan buradan uzaklaştırmak· 
tır. Pekiila ettim. Ama, hakikaten bu kadının suçu var 
mı? Orası da bana lazım değil. Kurunun yanında Yaş 

da yanar. lltihablı bir yara ameliyah edildiği zaman 

doktorun bıçağı temiz ve sağlam eti de birlikte kazır 

Fakat, zavaJlı kadın, yüzüne ne kadar mahzun bir 

bakışla bakmıştı ..• Ve gözeleri hala ne güzel, ne ca

zipti. 

Eh §İmdi bunun sırası değil. Yapılma.s1 icap eden 
dünya kadar igler var. 

Dördüncü kısım 

Artıklar 
1. 

Gizella, evine döndü. Başında şapkası, elinde eldi • 
vcnleriyle karyolasının kenarına oturdu. Uzun zaman 
böyle kaldı. Uğradığı haksızlığın dehşetini ancak sa
atlerden sonra kavrıyabildi. İşini kaybetmişti. Başka 
hiçbir yerden geliri yoktu. Çocuklariyle ortada kal -
mıştı. Birkaç gün sonra hep birden açlığa mahkum o
lacaklardı. Bugüne kadar her işini sağlam tuttuğu ve 
istikbalini temin ettiği kanaatiyle yaşamıştı. Bugün, 
bir anda bütün ümitleri yıkılmıştı. Kim derdi ki; bir 
zamanlar, ona aşk iliin eden, kimsenin kendisini gör -
mediğini sandığı vakitler, kapının arkasında asılı du· 
ran mantosunu kucaklayıp, öpen Karol, günün birinde 
ona bu ağır darbeyi indirecek, ondan siyasi intikam 
alacaktı. 

İntikam ? Siyasi intikam ? 
Dışarıda erkekler biribirleriyle mücadele ediyorlar, 

boğuşuyorlar, mağlUp oluyorlar, galip ;:eliyorlar, son
ra da intikam sırabı geldiği vakit ara(lıklarını bulama· 
yınca masum bir kadına saldırıyorlar, kab3ran kın ve 

gayızlarını söndürmek, galibiyetin zevkini tatmak 

için onu hırpalıyorlar. Bu na.ıl işti böyle? Karo! da 

bunu yapmıştı. Kocasını ele geçiremeyince, onun ya· 

kasına sarılmış, madam ki; onu bulup tepeliyemiyo· 

rum, sen gel buraya! Sen de insansın, sen de acı du· 

yar ve ıstırap çekersin. O halde intikamımı senden 

alacağım demişti. 

Bu erkekler ne biçim mah!Uklardı ? Ne kadar vahşi 

ne kadar çocuk tabiatlı şeylerdi ı 

Aklına çocukluğunun garip bir hatırası geldi. Beş 

altı yaşlarında kadar vardı. Sokakta zıpzıp oynıyan 

erkek çocuklann aralar1na 

- Sonu var -
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RESMİ TEBLİGLER 
mrıtır. Bir miltdar IUl>ay ve er eıir edil • 
miştir. 

Pogradet'in şimalinde muharebe lehimize 
olarak devam etmektedir. 

~ 

A tina; 3. a.a. - Umumi emniyet nen -
retinin diliı akpm.kl tebliği ı 

Düıman hava kuvetleri buıhn yine Kor-

1 ngiltere üzerine 
yapılan hava akınlan fu ıehrlni bombardıman etmiıtir. Hiçbir 

ı~ondra, 3 a .a. _ Hava ve dahllt emni- as1ceri hedefi olmıyan bu ıelıirde binalar
Yet nezaretler inin tebliği: DUn akşam ka- da oldukça hasar husule relmiı ve bir ki-

lise tahrip edilmiştir. 
Harbin başlangıcında, Filat ıehrini mu-

B. Horia Sima 

Lejyoner 
polisini 
lağvetti 

lundufu bir günde adili.ne bir hare
keti teılt etmek Uzere geldik. Tran
ıilvanya'nın ruhu zaferi müjdeliyor.'' 

Sayııız bir halk kütlesi önilııde ıöz 
alan general Antonesko, bu senenin 
İlkkanununun bir millet için bir saa
det gilnil değil, bir ıstırap günü oldu
ğunu kaydettikten sonra şunları ilave 

etmittir : 
"- Bugün aynı zamanda istikbalin 

haklarına yol açan bir gündür.,, Gene· 
ral, bundan sonra mesulleri şiddetle 
tenkit ederek demiştir ki: • 

ITALYA'NIN 
Arnavutluk' ta 
karşılaştığı 

güçlükler 

-
B. Csaky'nin Belgrad'ı 

ziyareti muhtemel 
Belgrat, 3 a.a. - (Stefani) Macar 

Hariciye nazırı Kont Csaky'nin çok 
yakında Belgrad'ı ziyaret edeceği 
zannedilmektedir. 

ranlığın basma.sından biro.z sonra dUııman 
b >mbard man tayyareleri, !nglltere'nin 
ı:: ı.rbında bir ııehre hUcum etmııılerdlr. HU
l um, g ce yarısından biraz evllne kadar ol
dukça btiyUk bir mikyasta devam etmtııtır. 
Bazı yangınlar çıkmııı ve evlerde, umumi 
hızmet ve ticaret binalarında mühim ha.sar 
"ukuıı grlmlştJr. Bazı öl il ve yaralı vardır. 
Fakat ıılmdlye kadar alınan haberlere gö
re, ölü ve yaralı mlkdarı bU~ Uk değildir. 

vakkaten işgal etmiş olan İtalyanlar, ka-ı B. Manı"u'nun bir nutku 
çarken eıraftan 18 kişiyi beraberlerinde "Hepimiz mücrimiz!,, 

Times'e göre 
İtalya Yunan meselesini 

tek başına halletmek isliyor 

Her ne kadar bu ziyaret resmen 
bildirilmemiş ve yugoslav gazeteleri 
de bir macar parlamento heyetinin 
yakında Belgrad'a geleceğini yu
makla iktifa etmişlerse de siyasi maıh 
filler Kont Csaky'nin seyahatine hu· 
ıusi bir mana atfetmektedirler. Bu 
ziyaret Belgrad'la Budape§te arası~ 
daki iyi komşuluk münasebetlerine 
işaret edecek ve yeni Avrupa niza
mından sonra Balkanların vaziyeti
nin gözden geçirilmesi fırsatını ve
recektir. Macaristan üçler paktına 
iltihak ettiğinden bu gözden geçiri
liş daha büyük bir alaka uyandıra
caktır. 

Gecenin ilk saatlerinde ıarkl İngllte· 
re ve Gal eyaletinin bnzı mıntakalnnna ve 
başka yerlerde d iğer bazı noktalara da 
bomhalar aulmıııtır. Hasar ve telefat az · 
dır. 

Pazartesi günU avcı tayyarelerlmlzden 
birisi kaybolmuş, takat pilotu kurtulmuş
tur. 

.ln3iliz tayyareleri 

Norveç sahillerini 

bombardıman ettiler 
Londra, 3 a.a. - İngiliz hava nezare

tinin tebliği: Dun gece sahil muhafaza teş
klla.tına mensup tayyareler Norveç sahil
leri açıklarında vapurlara hUcum etmiş· 
lerdlr. Bir vapura tam isabet olduğu kay· 
dedllmlı;tlr. Feje adalarının rıhtımlarının 
bombardıman edilmesi tlzerine burada bil 
7tik bir lntllA.k vukua gelmiş ve bir yan· 
sın çıkmııtır. 

DUn aynı teıkllAta bağlı bir diğer tay • 
ya.re Norveç sahilleri açıklarında bir dUı;· 
man ta.ııe gemisini tam isabetle vurnıağa 
muvattak olmuıtur. 
Bombardıman tayyarelerimiz de dUn ge

ce Lorlent denizaltı tısstlne hilcum etmlıı· 
lerdir. 

Bu harektıta lştlrl\k eden tayyarelerlmi· 
sın hepsi tlslerlne dönmllştUr. 

• 
Southampton'a yapılan 

hava hucumunda kaç 

kişi öldü ? 
Londra, 3 a.a. - Hava ve dahili emni

J'Ct nezaretlerlnin tebliği : 
Southampton'a karşr yapılan hava hü • 

C'llmları esnasında harekatın vüaatine na· 
ıraran insanca zayiat az olduğu tebeyyün 
etmiştir. Cumartesi ve pazar g\inleri yapı. 
lan akmlar esnasında ölü ve ağır yaralıla
rın umumi adedinin 370 den ibaret olduğu 

anlatılmıştır. 

götürmüşlerdir. Bunlar meyanında eczacı
lar, doktorlar, tüccarlar ve muallimler bu
lunmaktadır. Akibetleri hakkında malllmat 
elde edilememiştir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 3 a.a. - Alman resmi tebliği 

alman denizaltıları 2 ilkkanunda İngiltere 
istikametinde giden vapurlar kafilesine 
bilhassa muvaffakiyetli bir taarruzda bu
lunmuşlar ve kafileyi dağıtmışlardır. 

Bu kafile kruvazörler ve destroyerler 
tarafındın çok kuvetle himaye edilmiş ol
masına v'e derhal harekete geçen tiddetli 
müdafaaya rağmen, 110.000 den fazla to • 
nilatoluk 15 vapur ve himayeye ait 17 bin 
tonluk "Caledonia" muavin kruvazörünü 
torpili emiş• ve hepsi batrrılmııtır. Gene 
bu kafileye ait 16 bin tonilatoluk iki va • 
purun da batmııı olması muhtemeldir. 

Aralarında 11.247 tonluk modern İngi

liz vapuru "Victor Ross" bulunan ceman 
21.247 tonilatoluk iki düşman vapurunun 
batırıldığı hakkında diğer bir denizaltı 

gemisinin muvaffakiyeti hariç olmak üze
re, alman denizaltıları 2 ilkkinun günü ce
man 16-0.000 tonilitoluk vapur batırmıı -
!ardır. 

Bildirilmiş olduğu üzere, kuveUi al • 
man harp tayyare teşekkülleri pazar • pa. 
zartesi gecesi Southampton üzerine taar
ruzlara devam etmişler ve evelki yangın
ları genişletmişler ve kesafetlendirmişler
dir. DePQlarda ve liman mahallelerindeki 
infiliklar Manş'ın ötesinden Fransa'dan 
bile müşahede edılmiştir. İngiliz müdafa
asının zayıf oluşu alman tayyareleri tara
fından bombaların emniyetle ve uhatle a. 
tıhşını arttırmıştır. 

Londra, Birmingham ve Liverpool ~e
hirlerlne de bombalarla taarruz edilmiıtir. 

İngiliz limanlarına mayn dökülmesine 
devam edilmiştir. 

Gündüzün hava kuvetlerimiıin faaliye
ti keşif uçuşlarına inhisar etmiıtir. Bu ke
şif uçuşlan esnasında İrlanda'nın cenubu 
rarbiıinde bir remi batırılmıştır. 

213 ilk'klmın gecesi kuvetli alman te -
şelckülleri İnriltere'nin rarp ıahilinde bir 
limana taarruz etmiılerdir. 

İnriliı hava kuvetlerinin rec.e taarru
zu, iş.gal altında bulunan topraklar üzeri
ne bazı akınlara inhisar etmiştir. 

Bir alman tayyaresi kayıptır. 

Ulak bir yanlıflık 
Londra, 3 &.iL - Royter: Alman ba.o. 

A ı .. ~f,~' An l'Jcl,orİ vn•ivof kumandan~~~-~~!~!!~!!, b!...~!! 
Kahire; 3. a.a. - İngiliz umumi karar • 

rahrnın dıin akşamki tebliği : 

SUDAN'da : 
30 Teşrinisani ıeceal Ka.ssala bölgesin

de devrlyelerimizden biri bir düşman rru
punu tuzağa düşürmeğe muvaffak olmuı, 
bir İtalyan subayı ile dokuz asker esir edil
ıniıtir. 

Gallabat'ın doğusunda düşman grupları 

topçumuz tarafından muvaHakiyetle bom
bardıman edilmiştir. 

Diğer Cephalerde : 
Vaziyette değiıiklik yoktur. 

Ka .. ala bölgesinde yapılan 
askeri harekatın tafsilatı 

Kahire, 3 a.a. - Salı gtlnU neııredilen 
reaml tebliğ: 30 teıırinleanl gecesi Kaasala 
mıntakaaında yapılan harekAt hakkında 

ılmdl alınan tatsllAttan anlaı;ıldığına gö -
re, alındıkları evelce bildırllen esirlerden 
ma.ada devriyemiz bir kamyon tahrip et· 
mlıtlr. Müsademenin vuku bulduğu yerde 
11 dUıman cesedi sayılmıştır. Pusuya dil· 
ıUrUlen ıtaıyan motosikletçi grupundan 3 
motosikletçi esir edllmiıı. ayrıca yedi mo
tosiklet, bir mlkdar teçhizat, mitralyöz· 
ler, eııllha ve mühimmat iğtinam edllmlıı· 
Ur. 

4 
Gallabat'ın ıark bölgesinde topçumuz 

7enlden faaliyete geçmiştir. 

Sair cephelerde tııara değer bir hareket 
olmamıftır. 

İngillere'ye ka111 dün 
yapllan hava akınları 

hasar ve zayiat yapmadı 
Londra, 3 a.a. - !nglll:ı: hava nezare

tinin bu akıam ne§rettığt tebliğ: Bugtln 
lnrilterenin şark ve cenubu ıarki bölgeleri 
üzerinde münferit duşman tayyareleri ta· 
rafından uçuılar yapılmııtır. 

Bu tayyarelerden t>azılıın Londra mın· 
takası üzerinden uçarak civara bombalar 
atmıelardır. Sussex kontıugıj ile fark! İn· 
gilter llzerlne de bombalar atılmıştır. Ha
aar ve zayiat azdır. 

Elen resmi tebliğleri 
Atina; 3. a.a. - Yunan ha$ kumandan • 

lığının dun akşamki 37 numaralı tebliii : 
Cephenin sol cenahında ilerilemekte olan 

kıtaatımız, Ayasarandi'den Ergiri'ye riden 

yolu atetleri altına almışlardır. 
Premetı etrafında cüzutamlarımıı yeni 

mevziler ı$gal etmıştir. Buyiik mıkdarda 

e1ir, her türlü malzeme ve dört top elimize 

reçmittir. 
Oıtravitsa dailarında muvaffakiyetli hü-

emnlanınıu: dilfman cüzütamlarmı daiıt • 

toluk Cnlcdonia muavin kruvazörUnUn At· 
lantlk'te bir denizaltı taratından batırıldı· 
ğ"ı iddia edilmektedir. Caledonla tllhaklka 
batmıştır. Fakat ht\dlse altı ay evel cero· 
yan etmiştir. İngiliz bahriye nezareti, lıı

ml Scoutstoun olarak detıetlrllen CalPdo
nıa'nın battığ'ını H haziran tarihli tebll -
ğinde bildirmiştir. MaRmatih şunu da 
kaydedelim ki alman istihbarat ıı!ansı 

bahsi geçen tebliğ hakkında bir taııhth 
neşrederek Caledonla ismini lptl\1 etml!J -
tir. Bu tashih Uzcrtne almarı tt'bll~inde, 

yalnız tahminen 17000 tonilAtoluk bl!' in -
gillz muavin kruva:r.örUnün batwldığı , 
yazılıdır. 

İtalyan r~smt tebliği 
İtalya'da bir mahal, 3 a.a. - İtalyan or

dulan karargahının 179 numaralı tebliil: 
9 uncu ve 11 inci ordular cephesinde yu -
nan taarruzları mukabil taarruzlarımızla 

karşılanmıştır. Kıtalar ile teşriki mesai e
den tayyarelerimiz düşmanın münakale 
yollarını bombardıman etmitler ve bazı 

mevziler ile motörlü arabaları mitralyöz 
ateşi altına almışlardır. Hava kuvetlerimiz 
Yenikale ile Korfo'da askeri hedefleri 
bombardıman etmiılerdir. 

Orta Akdeni:r.de avcı tayyarelerimiz 
Blenheim tipinde bir tayyareyi alevler i
çinde düşürmüşlerdir. 27/28 teerinisani re· 
cesi Sicilya kanalı sularında dolaşan bir 
tahtelbahirimiz Malta'dan 2 muQıip refa • 
katinde gelen bir düşman kruvazörüne ta
arruz ederek gemiye bir torpil isabet et -
tirmiştir. Şimali Afrika'da düşmanın top. 
çu yardımiyle Gazale karakoluna yaptriı 

bir taarruz garniıo:onumuz tarafından reri 
püskürt!ilmüştilr. Tayyarelerimiz Am-el
Prin:z İngiliz karakolunu bombalamı$lar · 
dır. Şarki Afrika'da dü~manın Adi • Uıri 
ve Zula üzerine yaptııi;ı havı akınları ne
ticesinde ehemiyetsiz hasar husule gel • 
miştir. Ölü ve yaralı yoktur. 

M etemma'da kıtalarımız bir düşman 
tayyaresini düşıirmüşlerdir. Dıişman tay
yareleri Napoli ve Augusta üzerine bir • 
kaç bomba atmışlardır. Hasar ehemiyet -
siwir. Çıkan küçiık yangınlar hemen ıön· 
düriilmüştür. Ölü ve yaralı yoktur. 

Ü&1üne dönen bir tahtelbahirimiz 18 
tc,rinisanide Atlantik denizinde 5000 ton
luk Lilian Moller ismindeki İngiliz ıile • 
bini batırdığını bildirmiştir. lnciliz ami
rallrk daire!İ geçende Rainbov ve Trlad 
denizaltılarının battığım bildirmiıtir. Bu 
gemiler Akdeniz'de faaliyette bulunmak
ta idiler. Evelki bültenlerimizde bildiril • 
dili veçhile bunların da İtalyan donanmuı 
tarafından batırılmıı addedilmeli lbım · 
dır. 

İtalya nazırlar meclisi dün 
toplandı 

ttalyada bir mahal, 3 LL - Nuırlar 
meclisi bu ıabah Musollnl'nln riyuetlnde 
toplaıı&r&k e&rl lflerl~ IUfSUl olmuıtur. 

sansürce tayyolundu 
(Başı 1. ı'nci 8aylada) 

olan sabık baıvekil B. Yorra'nın hatırası
nı hürmetle yideden B. Motru, B. Yorra· 
nın romen ilim ve kültürüne yapmış olduğu 
hizmetleri tebarüz ettirmekte idi. 

T ransilvanya halkının 
hakkıhıyarı meselesi 

Budape,te; 3. ı.a. - D. N. B. : 

"- Hepimizin mücrim olduğunu u
nutıyalım. Çünkü bunu tarih de u
nutmıyacaktır. Kardeş kavgalariyle 
zayıfladık ve feci neticeye geldik. 
Hudutlar birbirini takiben düştüler 

(Başı 1. incı sayf•da) 

ve biz onları müdafaa etmedik. Çünkü yanların biltün cenubi Arnavutluğu ta.ma
{ırtına koptuğu zaman, Romanya da- miyle tahliye ederek Şkumbi ncıhrinin şi
hilde zayıf idi, hariçten de yardım maline çekilmeleri muhtemeldir. Bu hal • 

"11 de Ayasaranda limanı yunan ordusıunun 
g örmedi. Layemut olan Rumen mı e

rarp cenahını beslemek hususunda istimal 
ti ölüm tehlikeleri geçirdikten sonra 

' edilebilecektir. 
daima dirilmiştir. Bu sebeple Transil-
vanyalılara, lejyoner askerlere ve bil· lngilizlerin elde ettikleri 

Beıvekil kont Teleki, dün mebusan mec- tün rumenlere emniyetle hitap ediyo· muvaf lakiyetler 
!isinde, Viyana hakem karan mucibince l 

rum. Transilvanyalılardan ıstırap arı- Yunanistan, kendini böyle kahramancı Transilvanya halkının hakkı hıyarı mesele- . • 
na rağmen meyus olmamalarını ıstı- müdafaa edecek yerde teslim bile olmuş 

Amerika'nın deniz 

İnşaat proğramı 
sinin halli için bir ınuhtelit alman - İtalyan 

komisyonu tesis edilmi' bulunduğunu bil
dirmiştir. Kont Teleki, bu komısyonun, 

hakkı hıyar işinin umumi prensipleri üze-

yorum. Herkesten evel burada biz var- olsaydı, Girid adasının ingiliı kuvetleri Nevyork 3 a.a. _ (Stetanl) _ Hazlru 
dık. Herkesten sonra gene biz kalaca- tarafından iuall lnıiltere için kıymet bi- ve temmuz 1940 ta verilen kararlar mucl• 
ğız. Çünkü hiç bir fırtına bizi devir- çilmez bir fayda tesis e'.lecekti. Fak~t bu 

· • kt"ır !stı'kbalimiz ümitle dolu· cesı:ıurane müdafaa ve şeciane mukabıl ta· 
· 1 1 mıy ece · · d · ·ı · k 1 · d h k rinde şimdiden bır an aşmıya varmı~ o • I ar ruz gayesın e ıngı ız uvet erı a a ço 

dur. • 'buyuk menfaatler elde etmişlerdir. Bugiin duğunu ili.ve etmiıtir. 
Muhacirler için alınan tedbırler mıittefik olan İngiltere ve Yunanistan harp 

General, bundan sonra Transilvan· 
zamanının alelade bir meseleai karşıs;nda 
bulunmaktadırlar. 1 tal yanlara indirmekte 

ya muhacirlerinin ıstıraplarını azalt- olduokları darbeler, Duçe'nin askerlerinde
Londra. 3 a .a . - Di!ilv Telegraph mak için dahilde alınan tedbirleri an· ki maneviyat bozukluğunu bir kat daha 

gazetesinin siyasi muhabiri şunları !atmıştır. arttırmakta ve kendilerini toplamaları için 
yazmaktadır. Roma ve Berlin ziyaretlerinden de fırsat ve takat bırakmamaktadır. Diier 

"Alman ordusunun a:'avisi temi n bahsederek oralarda müstakbel nesil· taraftan bir zıı:tıh fırkanın Arnavutluk ... 
bahanesiyle ve büyük kuvetlerle Ro- lerin davasını müdafaa ettiğini söyle- bili üzerinden yapacağı bir taarruz da İ
manya'ya girmesi, naziterın mutat miştir. Bu müdafaa anlayışla karşı- talya'nın hattı hareketi üzerinde maddi ve 

Almanya Romanya'yı iıgal 
edecek mi? 

tabı'yesı"ne tamamı'yle muvafık olur k 1 manevi ayrı bir tesir husule aetirebilir. 
. .. · . · lanmıştır. Çünkü Romanya artı ya • . . • 

Fakat hakıkatte böyle bır hareketın . f . . 1 Yunan neferı kendı muvasala hatlarını el-

blnce yapılan yeni inşaat neticesinde A • 
merika donanmasının istikbalde aldıtı 

.oekle dair amiral Stark taratından verilen 
rapor hakkında mUtalealar dermeyan edeıa 
deniz mahfillerinde tasrih edildiğine sö • 
re tanzim edilen programın ytlzde 20 A 
1941 senesi nihayetinde, ytlzde !O u lHJ 
senesi nihayetinde, ytızde 2~ i 1943 aeneat 
nihayetinde ve geri kalanı 19'4 aeneat m. 
hayetınde tamamlanmış olacaktır. 

i ngiltere'de tayyare 
ianesi 8 milyonu buldu tıazırlanmakta olduğuna dair ortada nız değildir v_e kimsenın ne .~etını ce • de tutmak mecburiyetindedir. Mevcut ye

hiç bir delil yoktur. Hitler, evelce betmemektedır. Roma?ya, so~lerle de- gine şimendüfer cepheden 80 mil uzakta Londr&, ! La. - Avam kamaruında 
~u kadar muvaffakiyetle tatbik etti- 1 ğil, iş sabı~ ~e sebatla ıh ya edılecek ve ı ve Florina'nın ,arkındadır Bu sebeple ya. bir ııuale cevap veren maliye nazın B. 
ği usullere müracaat hususunda şim- adalet yerını bulacaktır. •. . rahlar ve hastalar haataha.'leye _ varıncıya Klngsley Vood demı,ur ki: 
di neden tereddüt ediyor? İyi haber General hudutların mucadelesız kadar uzun seyahatlere tahammul etmek "-Tayyare mllbayauı için yapılan t.. 
alan mahafilde söylendiğine göre, e- düşmesinden mesul olmıyan askerlere :r.aruretinde bulunuyorlar. Bu mesele_ harp berrilat yekOnu 8 .088.000 ingllııı llruına 
ğer Hitler Musolini'nin imdadına gi- hitap ederek onlardan büyüklerine la- sahasında bulunanlar ve karar verebılmek baliğ olmuştur. Ana vatanda ve lmpar&• 
derse İtalya'nın tim.al kısmını ve ık olmalarını beklediğini söylemiş- için her türlü malılmata malik olanlar ta- torluğun sair kısımlRrında yapılan teber· 
Adriyatik'e kar ı genit bir mahreci Y rafından halledilebilir. General Papaıoe rüat bu yekt\na dahildir. Milli gayrete 1ılll 
kendine alarak 1talya'nın müttefik- tir. ihtiyatlı ve aynı zamanda azimkir bir ıcu-1 ka.dar Allcenabane işttr&.k edenlerin heıı-t• 
lerle ayrı bir sulh yapmasına mani Lejyonerlere hitap mandan şöhretini hai7dir. Bııcünkü ıün.de ne hUkUmetln hararetli takdirlerini lfede 

olmak üzere italyan askeri kuvetle- Sonra lejyonerlere hitap etmiş ve anlaşıldıiına göre, general Paparos Stru- etmek isterim . ., 
rini de alman kontrolü altına vaze- onlardan memleketin haklarına ve ve- gayı itıal etmek hedefini takip etmekto- -----
decektir." dir. Buna vasıl olursa Elbasan telılike ıl-

cibelerine hizmet etmelerini istemi§· tına düşecektir. 
T ransilvanya' nın Romanya' ya 

ilhakının yıllönümü 

Bükreş, 3 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor: Kıralın mümessili general 
Antonesko ile lejyoner hareketinin 
kumandanı Horia Sima, Transilvan
ya'nın anavatana ilhakının 22 inci 
yıldönümünü 1918 de ilhak kararının 
ilan edildi2:i mahalde tesit etmek il -
ır:ere pazar-.&D&hı hlllUIT trenle Almt 
Julia'ya gelmişlerdir. 

General ile kumandan, Transilvan
ya davası için çalışmış olanların öl
dürüldükleri yerleri ziyaret etmişler

dir. İçinde taç giyme merasimi icra 
edilen kilisede bunu müteakip dini 
ayin yapılmıştır. 

Evela 1918 • 1919 rumen milli mu
hafızlarının kumandanı general Plad 
söz alarak demiştir ki: 
"- Bugünkü gençliğin rumen mil· 

letinilT itibarını iade edeceğinden e· 
minim." 

1918 • 1919 Transilvanya rumen 
milli muhafızlarının eski muharipler 
reisi şöyle demiştir: "- Tamamiyle 
serbest oluncıya kadar bütün kuvet
lerimizle mücadele edeceğiz ve her 
türlü fedakarlığı yapacağız. Yeni ru
men ruhunun yeşil bayrağı altında 
başka bir 1 ilkkanunu bekliyeceğiz. 
Rumen milleti, bugünün gelmesini 
ümit etmek hakkına maliktir.,, 

Hem •evinçli, hem hazin bir gün 

Kumandan lejyoner Colhon şunla
n söylemiştir: 
"- Bugün bir bayram günü, ayni 

zamanda hazin bir gündür. Çünkü 
Transilvanya'nın vücudu gene zama
nın felaketine uğramııtır. Bütün mil 
!et "güneş gibi güzel bir memleket" 
istiyen Cordreanu'nun bu arzusunu 
yerine getirmek için general Anto
nesko'yu her yerde ve· tereddütsüz 
takip etmeğe hazırdır." 

Başvekil muavini ve lejyoner ha· 
reketinin kumandanı Horia Sima, 
bundan sonra söz alarak bugünün 1 
ilkkinun 1918 in feveranını hatırlat
tığını, o tarihte yüz binlerce rume • 
nin mukadderatlarını Karpatların ö
bür tarafındaki kardeşlerinin mukad 
deratına bağlamağa karar verdiğini 
söylemiş ve demiştir ki: 
"- 1918 tarihli Alba Julia kararı, 

milletimizin haklarının vicdanından 
ve ötedenberi oturduğu arazinin mu
kadderatını tayin hususundaki hak· 
kından doğuştur.,, 

Şimdiki vaziyeti doğuran 
· sebepler 

Hatip, bundan aonra timdiki vazi
yeti intaç eden sebepleri anlatmıt • 
tır. Bu ıebcplerden birinciıi yüksek 
meıuliyetli insanların ademi mevcu
diyetidir. Hatip demi,tir ki: 
"- Kanunların ve meşrutiyetin ru

men milletine bahşettiği hakları hü
kümetin metotları gasbetmi,tir. 
Transilvanya'nın ve Transilvanya 
lejyonerlerinin harpçu ruhları tanın
mıştır. Fakat Transilvanya milletin, 
ıstıraplarımızın ve ümitlerimizin bc
tiğidir. Milletin batında bilyiiık Tran
ıilvanya'nın ruhiyle itleri idare eden 
blı aakeriıı memloke.tiıı batında bu· 

tir. General şunları ilave etmiştir : 

- Memleket, lejyonun malı ise lej
yon da memleketin malıdır. Hakiki lej 
yoner, yalnız işini yapmakla değil, ni
zama riayet, kanunlara körükörüne 
itaat etmekle hizmet eder. Siz müca
dele ettiniz, ıstırap çektiniz ve galip 
geldiniz. Elinizi herkese uzatın ve 
" ._ıa.... M-l•kMAA biltüıı •vlatlan 
arasında kardeşliği, birliği, anlayı§ı 

hazırlamak için her türlü ihtillifa ni

hayet vermek lazımdır. Ümitsizlik i
çinde başlıyan genç kıralın yeni sal
tanatını bir emniyet fecri haline bu 
suretle getirebiliriz.,, 

General Rumenlerden kendisine em
niyet etmelerini istedikten sonra tek 
bir ruh halinde birleımelerini tavsi
ye etmiştir. 

Nutuklardan sonra general Anto
nesko ile Horia Sima, tertip edilen 
bir kabul resmine iştirak etmişlerdir. 
Transilvanya'nın diğer rumen prens 
likleriyle birleşmesi için kahraman 
olan cesur Mişel meydanında bir ge
çit resmi yapılmıı ve bundan sonra 
meraİime nihayet verilmiıtir. 

Romanya'da vaziyet normal 

Bükreş, 3 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor: Bazı yabancı gazeteler ve 
radyolar Romanya'nın dahili vazi
yeti hakkında haberler yaymıya de
vam ederek son günlerin hadiseleri
ni fena bir şekilde göstermiye teşeb
büs etmişlerdir. 

Selahiyettar mahfiller tarafından 
işaret edildiği veçhile yüz binlerce 
köylünün Transilvanya'nın her tara
fından gelerek Alba Julia yortusu
na ittiraki bir taraftan sivil ve aske
ri teıekküllerin, diğer taraftan da 
halk kütleleriyle idarenin aldığı a
sayiş tedbirleri arasında daima mev
cut bulunan hakiki tesanüdü ve bü
tün memleket tarafından general An
toneskoya ve Horia Sirna'ya kaf1ı 
beslenen tam itimadı tebarüz ettir -
mittir. 

Harp işlerine tahsis 

edilecek i ngiliz 

ticaret gemileri 
Londra, 3 a.a. - laşe nazırı Lord 

Woolt.on bu akşanı radyoda beyanat
ta bulunarak alelade zamanlarda ha
riçten yiyecek maddeleri getirmek -
te olan buz tesisatlı vapurlardan ba
zılarının gelecek ıene harp itlerine 
tahsia edileceğini söylemiştir: 
"- Denizatırı bir memlekette ta

arruza geçtiğimiz zaman milletimizi 
beslemek meselesi batka bir mahiyet 
alır. Daha sade yaşamaklığımız ve 
daha az tenevvua katlarunaklığımız 
11zımdır. 

Akdeniz'deki İngiliz gemilerinin 
limanlarda demirli durmak ve mey
ve taıımaktan batka harp vazifele
ri vardır. Herkee bahçeainde ne ye
titti.rebilirae yetiıtirmeüdir." 

ltalya Al.manya'dan yardım 
istiyecek mi? 

Diktatörler kendi fikirlerini aakla.mak 
huswsunda birer üstat olmalarını ra&men, 
bugün anlaşılıyor iri Musolini yunan me -
selesini kendi kendine ve Hitler'den yar· 
dım almaksızın halletmek rayesin.dedir. 
Çünkü imdat almak demek, mihverin eli • 
••r ........ Ue seldr- oleUD m.....,at olan 
mlişavat nazariyesine veda etme'lı: demek
tir. Almanların aksüllmellerlni tahkik iae 
daha (Üçtür. Herket Hitler'Uı ıimdidıen 

Balkanlarda vurmak ve yahut yakmak 
fal'lka kuvetli imdat rönderilmeaine mey -
dan bırakmaın&k üzere İnıriltere'ye karıı 
yaptıiı tazyiılu arttırmakla beraber bu yar
dımı ilkıbahara bırakmak ırklarından han
risini intihap edeceiini merakla sormak
tadır. İki harp aaha11 yalnız İngiltere her 
ikisinin de temel direii olduiundan dolıLYı 
değil, aynı zamanda yakın şarka röndere
cefimiz bütün kuvetlerin çok reniş bir 
mikyaata remi mevc\Miumuzla mütenuip 
bulunmasından dola.yr yekdiğerlne 11kı blr 
ıurette bağlıdır. Almanyanm timdiki nil
cumları iae bilha11a ingiliz gemilerine ve 
inıriliz limanlarına müteveccihtir. Çünkü 
bıtınlan her remi Süven'o ve İtkenderi
ye'ye o nisbette daha az yardım rönderi
leceğl demektir. İıte meııele nazarı bir 
ıurette tetkik olıındufu vak.it insan bu 
neticelere vasıl olmakta ise de bunlarla 
Almanya'nın hakiki niyetini keıfetmek ka
bil olarnıyacağını !tirat etmek icabeder. 

Yunan zaferi ve Almanya 
Yunanlstanın aakerl zaterlerl inglllz 

deniz ve hava kuvetlerinln Akdenlzde elde 
ettikleri galebeler, Almanya'nın sevkul
ceyt bakımından cenubu ıa.rkl Avrupuın
dakl mevkllnl l'iltleıtlrmlıtır. Dlter ta -
taftan bu aynı galebeler, Balkan memle -
ketleri arasında harp belA.sına doğrudan 

doğruya tutulmamış olanların da lstıklA.l· 
!erine merbutıyetlerlnl bir kat daha art -
tırmıştır. Bu sebeple biz daha ziyade Hlt· 
ler'ln önUmUzdeki aylar zarfında hUcumla
rını, daha tlddetll bir surette İnglltere'ye 
haaretmesi ihtimaline intizar edeblllriııı. 

Fakat bunu yapmakla bu$1.1D temelinden 
tltrlyen İtalya'ya kartı indirilecek darbe -
lerln BUyUk Brltanya ve Yunanlıtan dA
vası itibariyle ne kadar bUyUk ehemlyetı 
haiz oldutunu da gözden uzak tutmamak 
zaruretlndeylz. Her halde 1942 ilkbaharı 
için yakın earkta çok mühim kara ve ha.
va kuvetleri tahaş~UdUne lhtlyacimız ol· 
duğunu da unutmamRlıyız. 

ltalya'nın hataları 
Diğer ta.raftan gene Tlmes razeteslnln 

alyasl muhabiri de 1talya'dan bahsederken 
tU mUtaleatı Heri sUrmektedlr: 

"İtalyan ışçllerl için hA.dlteler kelime· 
!erden ziyade manidardır. Bunlara. baka. 
rak bu iıçller kendilerinin arzu etmedik -
lert ve Muıollnl'nln bile pek kın olaca
tını tahmin ederek atıldığı bu harbin bl· 
dayetlne nazaran kendi vulyetıerinln çok 
tenalqmıı oldutunu sörmektedlrler. Mu
sollnl tlmdiye kadar ttalyanları kolay za.
terlerle memnun etmek yolunu tutmuttu. 
Fakat timdi ıtalys.nlar. Musollnl'nln iki 
hata yllpmıt oldutunu tahattur etmekte
dirler: evcil 10 haziran tarihinde, İngilte
renln de Fransayı mUtealtlp yıkılacatına 

emin oldutu ıoın. İtalya'yı harbe defll, ... 
i'l bir ıııafere dotru yUrtltmU,ttır. 2T tlktee
riDdt s. ıwaua mukan1111tt•'• .,. uıu.. 

i sviçre' de meclisler 
içtimaa başladılar 

Bern, 3 a.a. - Stefani : Mecliıler, d8a 
kış içtima devresine girmişler ve yeni r• 
islerini intihap etmişlerdir. Mim mecHa 
reisliiine muhafazakir kato\iklerden Mel
lispaclı ve federal devletler meclisi reı .. 
liiine radikallerden cenovah Mılche İA • 
tlhap edilmiıtıir. 

Meksika'da komünist 
merkezine yapılan baskın 
Melcsiko, 3 a.a. - Stefani: Komüni ... 

lerin merkezine polis tarafından ya.prla 
bir baskın netice.inde Garciı Gallecıae 
öldürulmüş ve bir c;<* kimseler yaralan • 
mıştır. 75 kİ$İ yeni reisic&nhur Cama~ 
ya karsı suikast huırlamakla itham edil• 
rek tevkif edilmiştir. 

matom önUnde eriyeceğine ve yahut • 
devam edece~lne hUkmetmlıtı. Diğer ta.o 
rattan Somall'dekl italyan gallb\yetl yan 
yarıya unutulmuı olduğu halde mare,.a 
Grazianl"nln Libya çölilne saplanıp kalımt 
olmıuıı biltün ltalyanlann ıtözUnden k&9-
mamaktadır. Yavaş yavaş yayılmaltta ol .. 
!!kir, İtalyanların İtalya için defli, Al
manyanın ıerefi için harbettlkleri merk .. 
zlndedlr. Yeni nizam Almanya'nın tahalc • 
kUmünü teyit ede<'ek ve Dr. Funk'ua 
mUtaleaııına göre bUtUn Avrupa Alm ... 
yaya hizmet etmek Uzere kurulacaktır. 

Profesör Frlck geçenlerde İtal· 
ya'nın tıcarl bllAnçoda hafitçe paalf vasi• 
yette olduğunu kaydettikten sonra ltaly&Qo 
ların Almanya·ya giderek çalıfmalt ve al· 
mantarın İtalya dllhlllnde aeyahat etmelı 
auretıyle bu farkı kapatacaklarını kayde'9 
mııtır. 

ltalya niçin harbediyor? 
Umumiyet üzerP her memleket keneli 

lstıkHUlni mlldRfaa için harbederken, İtal· 
ya'nın Vl\Zlyet! bunun tam akııldlr. Ctlııktı 

İtalya bu he.rbl yapmakla kendi tatlkllllnl 
kaybederek Almanya'nın nUtuz ve tahak
kilmU altına dllşmektedlr. Bu sebeple Mıa
sollnl bugün pek iyi biliyor ki Arnavut• 
lukta ve YunRnlstanda bir ~at er temin • • 
demezse timdi mevzlt bir halde kendini 
göstermekte olıın hPyecanııızlık kolayca 
umumi blr hoşnutsu:r.luk haline dönPcektır. 

İll§e cihetinden bıı.kıldığı vakit İtalya'• 
nın umumiyetle makarna tlkdanına V'e tl• 
mal eyaletler inde lııe ekmek yoksuzhıfuna 

maruz kaldığı görlllm 0 ktedlr EylUI zar• 
tında vesika usulllne riayetsizlik g!Sster
dlklerlnden dolayı 197 mataza kap:ınmıt
br. Sanayide ilk maddelerin yoklu~ ken
dini göstermektedir. Ctlnkü İngiltere ta• 
ratından tatbik olunan abluka ttaıya'ya 

gelen malların beşte dördUnU keamiıtlr. 
K!SmUr, demir ve çelik Almanya vuıtut1'
le gelmekte ise de ylln, IA11tlk, deri, bakıl' 
ualmııtır ve mevcut stokların hltme11lnl 
müteakip bUUln bUtCln azalacaktır F'ı..1<at 

İtalya'nın en zavıt noktası man .. vlvıtt el• 
hetldlr. Slyul acfamlıır ıuk!'rl Prl 1ktlchr -
sızhkla itham etm"kte. ask•rl!'r rıollt'ka

cılllJ'l takbih eyleml'ktl'. ltalyıın milleti tN 
ltalyan ıehlrlerlnln dıı.ha kolay ırurette 

bombardıman edilmesine aebeblyet vena 
hatalarından dola7ı hUldlmıtt muuı' tal• 
m.&ktam_ 



uı.;us 

Maliye memurları 
arasmda yapılan 

tayin, terfi ve nakiller 

Amerik'anın Londra 

büyük elçiliğine kim 

tayin olunacak ? 
Nevyork: 3. a.a. - Nevyork Herıld Tri

büne yazıyor : 

" Muhtelif mahfillerde, B. Ruzvelt'in, 
amiral Leahy'yı büyük elçi olarak Franaa· 
ya, ıonradan tnıiltere'ye c öndermek ta -

11vvurunda olduğu bildirilmektedir. 

A. LEVAZIM AMlRLl~l 

Kuru üzüm alınacak 
Ankara Levazım Amlrlltt Satın Alma 

Komisyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 86 

kunıı olan 40 ton kuru UzUm kapalı zartla 
eksiltmeye konmuştur. 

Ekslltmesı 7. 12. 940 saat 11 dedir. 
İlk teminatı 1280 Ura olup evsaf ve oart

nrunesı komleyonda görUlUr. Taliplerin 
ihale saatinden bir saat evellne kadar zarf
larını Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na verme-

MlLLI MODAF AA VEKALETi 

Varil alınacak 
M.M.Veklleti Sa. Al. Ko. dan 
Beheri 400 litrelik benzin koymaga el

verişli 1500 adet calvanizll nrel alınacak
tır. Bir varele tahmin olunan fiyat 63 lira 
80 kuruştur. Muvakkat teminatı 6035 lira 
olup ihalesi 11/ 12/940 çarşamba gilnil sa
at 15 de kapalr ıarfla yapılacaktır. Talip 
olanların komiıyona müracaatları. (7948) Maliye Vekileti, memurları arasında yeniden bazı tayin, terfi ve nakiller 

yapmıştır. Bunları sırasiyle yazıyoruz : 17972 

Hasta nakliye arabası alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : Terli edenler : 

GUmrUk muhaaebc mUdUrlUğü memur 
namzedi SUleyman YUluıel, Mardin muha
aebe mUdUrU Nedim ög-Ut, Tokat mubıuıe
be mUdUrU İ. Hakkı Omay, U luborlu ha
•lne avukatı M. Tahir Kucur, Nazilli pa
muk deneme ve Uretme çıfUlğl mesul mu
hulbl All Vasıf GUnUnç, muhasebat U. mu 
dUrlU,U memuru Hamza Kalaylıoğlu, İs -
t&ııbul yUluıek mektepler Muh. muhasebe 
k&Ubl Yusuf Mumcu, İzmit deniz flloları 
ve mUesseselerl muhasebecllitl Muh. kA
tibl Süleyman Sami Gözman, Cizre güm -
rük muhaalbl Mehmet Akif GUr, muhase
bat U. mUdUrlU,U 2 inci mUmeyylzl Erhaı:ı 
Özb&l ve Numan Pura, İzmir lthalA.t gtim
rüiü muhasibi All Rıza Erkan, ~ inci kor 
muhaaebeclıl Jd. Reıul GUçel, muhuebat 
U. mUdUrlUgU l lncl mUmeyy!z! Şa,.er 

Danzuk, D . D. Y. maliye ve nıuhıuıebe da
iresinde mUdekklkl Osmaı:ı Seymaı:ı, D. D. 
Y. Afyon mesul muhaslpllğinde memur 
namzedi Fethi Coşkun, D. D. Y. Sirkeci 
meaul muhaalpllğlnde S. l. memunı Saffet 
Sakaba,,ı, D. D. Y. maliye ve muhasebe 
dalreal veznedarı Rıza DemlrgUç, D. D. Y. 
ınallye ve muhasebe dairesinde memur Ö
mer Sayın, D. D. Y. maliye muhaııebe dal
reıl daktilo Hikmet Koç, D. D. Y. Sirkeci 
ıne1ul muhasipliğine Şeref Çama§, D. D. 
Y. maliye ve muhasebe dairesinde Ahmet 
Dlrlmen. D. D. Y. maliye ve muhasebe da
iresinde kalem Amiri Hakkı 1''utacı, D. D. 
Y. maliye ve muhasebe dairesinde memur 
Haldun ÖfUt, D. D. Y. Afyon mesul muha
tlpllllnde memur KCı.mil Bllglçer, D. D. Y. 
Hayd&rp8fa meıul muhaslpllğlnde memur 
8adık Taner, D. D. Y. maliye ve muhase
be dalreslnde memur ld.ehmet All Ayan, 
D. D. Y. İzmir meııul muhaslpllttnde ıa
ktrt Recep Aytimur, D . D. Y. maliye ve 
muhuebe dalreıılnde muhasip Yuııu! Ba -
hadır Giray, D. D. Y. maliye ve muhasebe 
d&ireılnde Arif Ülgen, D. D. Y. İzmir me
.uı muhallpllğinde maııa ıeti Hıfzı Cen
nıtotlu, D. D. Y. maliye ve muhasebe d& -
trul mua ıefi Kemal SUzel, D. D. Y. Af
yon mesul muhaalpllğlnde memur İ. Hak
kı Salgın, D. D. Y. Sirkeci mesul muhaslp
lltlnde memur Kemalettin LUyer, D. D. Y. 
ınaltyı ve muha.sebe dairesinde memur 
Muhittin Horun, D. D. Y. Sirkeci mesul 
ınuhaalplltlnde memur Kemalettin GUnçe, 
D. D. Y. maliye ve muhasebe dairesi Ce
mal ÖdUn, D. D. Y. Afyon mesul muhaslp
llğlnde memur Ömer LUttl Arkun, muha
aebat U. mUdUrlUtü mUmeyylzl Hamdi 
TUre, Muhasebat U . .MUdürlUfU mUmeyyi
&l Kut.iye Esen. Sanuıun cUmrUk muha
alpllfl Emin Fenercloğlu, muhasebat U. 
mUdi.lrlllğü dakttlosu Sabahat Şence, Va
rıdat u. mUdUr!Uğü merkez varidat kon
trolörü Haldun Görkay, .Milli M. VekAle
ti kara muhuebe mUdUrlUğU memuru Ni
hat SUer, GUmrUk İnhisarlar VekAletl mu
huebe mUdUrlUğU mümeyyizi Altıaddln 
Alpan, muntazam borçlar U. mUdUrlütU 
tıı memuru Mustafa Togay ve Kevser A
taç, muntazam borçlar U . mUdürlUttl dak
tiloıu Fahriye Ekilmez, muhasebat U. 
mUdUrlUtU mümeyyizi Ali Rıza Kıpçak, 

muhuebat U. mUdUrlUğü mümeyyizi Kad
ri Araz, TahsllAt mUdUrlUğü memuru Ze
ki Pulsever, gümrük muhasebe mUdUrlU -
tü memur namzedi Jdustafa Kandemir, 
Gördea ma1mUdUrU Hamdi Ioıktan, Birecik 
malmUdUrU Baha AkatUrk. Burdur tah.111 
kontrol memuru RUştU Drago, Polatlı 
malmUdUrU Galip Akel, Haymana malmU
dUrU Hayri Önel, Çine malmUdUri.l Ejder 
)ılazma.n. Baı:ıdırma malmUdUrU Rüstem 
Altan. Sındırgı malmUdUrU Nuri Okan, 
&arkııla malmUdUrU Osman Özkan, GUrUn 
ınalmUdUrU Saim Önen, Gerze malmUdU
rU Haaan Sabri Kazancı, Karaisalı mal -
ınUdUrU Behçet TUrkotlu, Kavak malmU -
dUrU Abdülkadir özelçl, Ünye malmUdUrU 
&evket Erdlkut, Tefenni malmUdUrU ){, 
Ali Dilek, Behlsni malmlldUrU Hamdi Er· 
dem, Uıak malmUdUrU Ali Rıza Yalçın. 
maliye varidat mUdUrU Mustafa Fehmi 
TUzun, Pınarb1111 malmUdUrU Şevki Yıl

maz, Araç malmUdürU .M. Ali Ertem, Çıl
dır malmUdUrU Fevzi Yener, Kili• malmU
dUrU Atıf Saraç, Acıpayam malmUdUrU 
Iustafa Kaylan, Eleıklrt malmUdUrU İı -

mail Erol, Buldan malmUdUrU Hamit Po
at, Tersue rnalmUdUrU Mahmut Celtılet· 

ın GUran, İnebolu malmUdUrU Enver 
· n. M.arrnarlı malmUdUrU İbrahim özel, 
kçadal malmUdilrU Zeki Özıayaıı, zat 

ııerl kontrolörU tialtı.hnttln Daj'lı, Mer
•ın gümrük muhasebecisi Mehmet Faiz 

ökmen. 

'aklen tayinler : 
D D. Y. Erzurum mesut muhuebeclll

lnde memur namzedi H. Hilmi Şener D. 
. Y. Sıvaa meııul muhaslpllğlnde me
ur namzetliğlne, Ticaret VekA.letl muha
be m ldllrl ğ1l l tnci mllmeyylzl .Ahmet 
tık Dnykal hmlr tahs il kontrol mcmur-

g · n:ı, tahsıltıt mUdUrlüğU kontrolörü 
11 Ş f lk Diler İstanbul Oakfldnr mınla· 

ı tahıılldt mlld lrlllğUne. Mercan 1ube11I 
a memuru Sadettin Başer Siirt tahsil 
ntrol memurluğuna, 23 Uncu tlimen rnu
s beclsl Hamdi Altan Kırklareli muha-
e mUdUrlUğUne, Kıreehlr tahıll kontrol 
muru Abdurrahman Demlrtay Tokat 

ıl kontrol memurluğuna, Rize tahsil 
ntrol memuru Hlıdl Öndln Kırıehlr tah· 

kon• rol memurluğuna, Hakkdri tahııll 

trol rn muru Fazıl Baysan Rize tahsil 
trol rn"mtırl • ıtuna. Bodrum &{lmrllk 

hal!lbl Cemil D ~nğan İskenderun ltha
gllmrl.l:ıtl mesul m ıb·uılpllıtlne, Bünyan 

lrnUd lrU Şevki Yılmaz Pınarbatı mal· 
dllrlUğUne, Sütçüler malmUdUrU Akif 
an Bllnyan malmUdUrlU,Unı, Maden 

\lmUdUrU Fikret Eıklnat B91lr1 maımu-

dUrlUğUne, Tunceli muhaaebe mUdUrU Ve
hap Dlnçel Maden malmUdUrlUğtlne, Sa
rayköy malmUdUrU f,3aban Okan Menemen 
malmUdllrlUtUne, Menemen malmUdUrU 
Nuri GUkçedat Sarayköy malmUdUrlUtU -
ne, Demirköy ma1mUdUrU Şeref GöktUrk 
Karapınar malmUdUrlUğUne, Nev,ehlr 
malmUdUrU SUrurl Mengt İdil malmüdUr
llltUne, Anamur malmUdUrU Ali Rıza OUn
gen Uluborlu malmUdUrlUğ'llne, Ovacık 

malmUdUrU Hamit Eren Bor malmUdUrlU
ıtüne, Sorgun malmUdUrU Lütfi Yalçınka
ya Nev,ehfr malmüdUrlllğUne, Daday mal
mUdllrU Hakkı Kaya Şebinkarahisar mal
mlldUrllifUne, Mardin varidat memur mu
avini İbrahim Topac;hotlu mlllt emllk 
mUdürlUğü emrinde V. mllıt emlA.k mU
dUrlUğUne, Ziraat VekA.letl muhıuıebe mU
dUrlUğU memuru Hamit CeylAn maliye 
muhasebe mUdUrlUğU memurluğUna, Atrı 
detterdarlıtı muhaaebe kAtlbl Ziya Er
tunç Atrı tUmen muha.aebeclllgl muhasebe 
kAtlpllğlne, Doğubayazıt maliye muhaaebe 
kA.tlbl Adil Baylan Ağrı tllmen muhaaebe
clllğl veznedarlıtına. Erbaa varidat me
muru Sırrı Ö:r.demlr Hozat malmUdUrlUtU-
ne, bmlr tah.111 ıube ıetı M. Ali Aran 
Bingöl tahıılltıt ıemtıne, Arpaçay malmU
dUrU Yunuı SUmer Iğdır malmUdUrlüğü -
ne, Evrak mUdUrlllttl daktilosu Fahriye 
Ural Levazım mUdUrlUj11 memurlutuna. 
Çorum varidat mUdi.lrU Cemal Tuncer An
kara varidat \trol memurluğuna, bUtc;e 
ve mal! kontrol U. mUdUr!UtU stajyeri 8. 
Necdet Olgac;ay blltçe ve malt kontrol U. 
mUdUrlUğU memur nam:r.etlltlne, Ankara 
defterdarlıfı buğday koruma memuru 
lfühııin AkgUI Zat ıııerl mUdllrlUğU me
mur namzetllflne, İıtanbul komutanhfı 
muhuebeclllfl emrinde V. muhuebe kl
tlbl ö. Lütfi Kıhççöte İltanbul mıntaka 

Ko. muhuebecıııtı emrinde muhuebe 

Amiral Vic'1y'deki ikameti esnasında in
cili?: abtukaııınrn Avrupa memleketleri ü
zerindeki te1irini mütahedeye imkin bula
cak ve bu ıuretle Londra'ya vardığı za -
man İnciltere'nin hakiki ihtiyaçlarını daha 
iyi tetkik edebilecektir. 

B. Kennedy'nin halefi tayin edilinciye 
kadar büyilk elçiliği muhafa:ı:aya davet e-
dilmesinin bir sebebi de, ıoylendiğine göre 
İn&iltere'nin mali ihtiyaçları hakkındaki 
müzakerelerde reisicümhurun milpviri ıı

fatiyle olan vaziyetinin bu ıuretle kuvet-
lenecek olmasıdır. 

Va1inırton'dan alman haberlere röre, B. 
Kennedy, ekseri ı:amanınr Amerika efklrı
umumiyesinl memleketin hiçbir ıuretle 

harbe rirmemesi icap eJeceğine ikna mak
aadlyle konferans vermeğe ve yazı yazma
ta tahııls edeceği zannedilmektedir. 

Amerika'nm Lorıdra sefareti için Man· 
hali Field ile May Atherton ve Biddle'nin 
lıılmlerl zikredilmektedir. 

Mareşal Petoin 

Marsilya'da 
Marsilya, 3 a.a. - Yanında B. Peyrou

ton olarak dün akşam saat 22 de Viohy'den 
hareket eden Mareşal Petain, Arles'de u
fak bir tevakkuftan sonra bu sabah 9,30 
da Marsilya'ya muvasalat etmiştir. 

Garda bahriye nazın Amiral Darlan 
tarafından ıeUimlanan Mareşal bayraklar. 
la donatılmı1 ana caddelerden geçerek ve 
halkın coşkun tezahüratı arasında vali ko
nafma citmlttlr. 

......................................... L. -kAtlpllfinı. : --

leri. ( 7943) 1792• 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amlrliil Satın Alma 

Komiıyonundan : 
1 - Beher kiloıuna tahmin edilen fi -

yatr 8 kuruı olan 2400 ton sert veya yumu
şak buğday pazarlrkla satın almacaktır. 

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

3 - 10 tondan a,ağı olmamak ,artiyle 
ayrı ayrr taliplere de ihale edilebilir. 

4 - 2400 ton için kati teminatı mikda -
rı 21700 lira ve 10 ton için de 120 lira olup 
evsaf ve ıartnamesi 960 kuruşa komisyon· 
dan ahnrr. Taliplerin her gün Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8029) 

17997 

Yıldız şehriyesi alınacak 
An.kara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 30 

kurut olan 33 ton yıldız ışehriyesine kapalı 
zarfla talip çrkmadıfından bir ay müddet
le pazarlıkla satın almacakt rr. 

Pazarlrğı 161121940 pazartesi günü saat 
11 dedir. Kati teminatı 1485 lira olup ev -
saf ve eartnamesi komisyonda görülür. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8055) 

18049 

Makarna alrnacak 
Ankara Lv. Amlrıt ... ı Sıı . Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna in edilen fiyatı ~o 

kuruıı olan 75 ton <trna kapalı zarna 
talip çıkmadıfından bir ay mllddetıe pa 
zarlıkla eatın alınacaktır. 

Pazarlıg-ı 16.12.940 pazartesi gUnU saat 
H tedlr. Evsaf ve §artnamesl Ko. da gö
rUl Ur. Taliplerin muayyen vakitte Anka -
ra Lv A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

{8093) 18oso 

-Yenilen tayin olunanlar : : Ü L K Ü : Bulgur alınacak 
Varidat U. Mü.dürlüıiü eski 2 inci mU· : 

meyyizi SUleyman Barda Ziraat Vektleti : 
muhasebe müdilrlüiü memurluiuna, Tür1c : 
Ticaret Bankası İstanbul Şu. cari hesap- E 
lar ,efi Emin !pci MilU emlS.k mildilrlüiU : 
mUbadtl he!tabı ca.rial kontrolörlUtune, : 
mülga matbuat U. müdürlüiü tilrkçe re - : 
daktörlüfünden açıkta Hüseyin Avni Kr • E 
rnnlıoilu Milli emlS.lı: müdilrliliü •lllyet : 
millt emllk müdiirlüiilne, liıe mezunu : 
Mu5tafa Turcay Milli emlik mildürlüiU : 
muvakkat memurlutuna, Ankara ıefcrber- E 
lilı: memuru Nlumettln Tomrut Millt em- : 
ilk mUdilrlüfi.i mUbadil heaabı carisi kont- : 
rotörIUtUne, orta mektep mezunu Salih E 
Öz.üdotru Miııt emllk mlldUrtllttl mUb&dil : 
heı br cari memurlutuna, daktilo kurw : -mezunu Fezzane Ülgen Millt emlS.k mil - : 
dürlüiü mübadil memurlutuna, ilk mek - : 
tep mezunu Temel Eyip mllll emllk mfJ • 5 
dür!Ufii mubadll memurluıiuna, Yurt ca- : 
zctesi bant yazıcılı&ından mllstafl Dotan E 
GUnay Muntazam borçlar U. ~dilrlUlü E 
daktiloluğuna, Muntazam borçlar U. mil - _ 
dürlOl\1 muva.ldtat memurlutundan açıkta E 
Nilüfer Delvln Muntazam borı;lar U. mil· : 
dUrlüfii daktilolutuna, llu meıunu Saniye E 
Şapçlollu muntazam borçlU' U. mUdilrlUtti : 
ınemur namzetlitine, Jl•e mezunu Etem : 
Gilr!OY Muhuebat U. müdUrlUlil mllmey- : 
yis nkSletine, Ankara icra muavin hl - : -lı:imi Melımet Vehbi Tetik Tahıillt müdür. -

: Ankara Lv. A. Sa. At Ko. dan: 
: Behtr kilosuna tahmin edilen fiyatı ıs 
: kuruı olan 170 ton bulğura kapalr zarfla 
E talip çılanadıfmdan bir ay müddetle pa -Halkevleri ve Halk 

Odalan dergisi 

Birincikanun sayısı (ıkh 

-------------Namık Kemal'in doğumunun yü- : 
zUncU yılına teso.dUt ettiğinden : 
ÜLKÜ'nUn son sayısında başlıca : 
yazılar ona tahsi• olunmuı ve dergi : -a.tJatıdakl mUnderecatıa neııredllmlo- : 
fu: = -AtatUrk ve Namık Kemal: Ke- : 
mal Turan, Namık Kemal ve yaşı- :;: 
yan tarafları: ZlyQeddln Fahri, Na- : -mık Kemal'in ahltık! huııuslyetlerlne -
dair notlar: Fevziye Abdulltı.h, Na- _ 
mık Kemal'e dair rusça yeni bir e- : 
ıer: AbdUlkadlr İnan, Namık Ke- E 
mal'ln eserlerinin tenkitli tabı hak- : 
kında: Şerif HulQsl, Namık Kemal -
ve hece vezni: Fevziye Abdullah, : 
Namık Kemal'den parçalar, BugUn- : 
kU Almanya'da felsett cereyanlar: : 
Prot. von Aster {Almancadaı:ı çevi- E 
ren: Z.F.), Halkevlerlmlzde sporun : 
yeni veçhesi: NUzhet Baba, Orta.ıa- : 
man TUrk - İslAm dünyasında din: : 
Prot. A. Mez (Almancadan çeviren: : 
Cemal KöprUlU). : 

HALKEVLERİ POSTASI : -

zarlrkla ıatm alınacaktır. 
Pazarlığı 17 /12/ 940 sair ırünü aaat 14 

dedir. Kat! teminatı 826 lira olup evsaf ve 
tartnamesi komisyonda görülür. Taliple -
rln muayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko, da bulwımaları. (8094) 18081 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komıııyonundan: 
1 - Beher ı:ııoeuna tahmin edilen fiya

tı 6 kuruo 7CS santim olan 8000 ton arpa 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı her gün Ankara Lv. A. 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
8 - 300 tondan aşağı olmamak Uzere 

ayn ayrı taliplere ihale edilebilir. 
' - Arpalar döküm halinde Ankara ve 

civar lııtaııyonlarda teslim alınır. 
l5 - 8000 ton için katı teminat mlkdarı 

22750 lira ve 800 tonun teminat mlkdarı 
8038 lira olup evııaf ve ıartnamesl 960 ku
rufa komlsyondaı:ı alınır. 

6 - Taliplerin heı gün Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. {8272) 18243 

Sade yağı alınacak 
Ankara Lv. Amlrlltt Sa. Al. Ko. dan: 
Beher ktlosuna tahmin edilen fiyat l:>O 

kuruı olaı:ı 5000 liralık ıadeyağl pazarlık
la ıatın alınacaktır. 

Pazarlığı 6.12.940 saat 10,30 dadır. Ka-

Beher tanesine tahmin edilen flyatr 430 
lira olan yirmi beş tane hasta nakliye ara
bası 14/birincl kli.nun/940 cumarteıl günü 
ııaat 11 de Ankarada M.M.V. satın alma 
Ko. da pazarlıkla ihale edileceiinden lı -
teki ilerin 1612 lira 50 kuruşluk kati temi
natları ile b ir likte panrlık gün ve aaatın
da mezkQr komisyonda bulunmaları. Şart • 
name her giln adı geçen Ko. da görülilr. 

(8113) 18135 

Satılık 2 beygir 
M. M. Vcktılc tı Sa. Al Ko. dan: 
İki beygir ıatıhktır. PazarlıC1 6.12.940 

cumarteıt g UnU sa.at 10 dadır. Beygirler 
her gün hnrp okulu eUvarı grupunda gö • 
rUIUr . Taliplerin muayyen \•akitte M . M. 
V. Sa. Al Ko da bulunmalurı (8211) 
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Ranza v~ntırılac"ak 
M. M. Vekfilc ti Sa. Al. Ko. dan : 
Ke,if bedeli 1371 lira 60 kuruş olan ran.. 

:r.a inşaatı pazarl ıkla yaptırılacaktır. Pa -
ıarlığı: 7112 940 cumartesi günü ıaat 10 
dadrr. Kati teminatı: 20S lira 82 kuruıs o
lup keşfi 6 kuruşa korn i5yondan alınır. Ta
liplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmala rı. (8241) 18220 

lnsaat malzemesi alınacak 
M. M. Vektileti Sa. Al. }{o. dan : 
Keşif bedeli 3462 lira 70 kuru$ olan in

şaat malzemesi paza rlıkla aatın alınacak
tır. Paurlığı 6/12/ 940 cuma r{inü 1111t 14 
dedir. Kati tem i natı: 520 lira olup keşif 
ve şartnamesi 20 kuruşa komi5yondan alr
nrr. Taliplerin muayyen vakit~ M.M.V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8242) 18Z21 

Yün kutak alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 

Beherine tahmin edilen fiyatr (70) yet
miş kuruş olan (20.000) adet yün lnıısak 

pazarlıkla münakasaya konmu,tur. Yün 
kueaklar için 5.000 adetten a,aın olmamak 
şart iyle teklifler de kabul edilebilir, İha
lesi 6112/940 cuma günü saat on birdedir. 
Şartnamesi M.M.V. satın al~ komisyo -
nunda (Örülür. Taliplerin te-'klif edecek • 
teri m iktarlar \i:zerinden kanunt katt te -
minatlarr ile birlikte ihale gün ve saatin-
de komisyona ırelmeleri. (8210) 18274 

Yün battaniye alınacak 
M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 

Beher tanesine tahmin edilen flyatr 750 
lruruış olan 2SOO tane yün battaniye 9/bl -
rincl Hnun/ 940 pazartesi ırünU aaa.t 11 de 
Ankara'cla M.M.V. satın alma Ko. da pa
zarlıkla ihale edil~e~inden isteklilerin 
2972 lira 50 kurwjlulı: katt teminatları ile 
birlikte mezkür Ko. da bulunmaları. 

(8279} 1&280 

Yazı makinesi alınacak 
M. M . Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 

lUiü tahsilat kontrolörllliilne, lise mezu- : 
nu Zahide Akbay Varidat U, mildUrlUfii : 
buğdayı koruma kltipliiine, lise mezunu E 
Meliha Armay Varidat U. müdürlüğü me- : 
mur namzetlifine, lise mezunu Sahih Ka. E 
$ıkçıotlu Zat hleri müdürlUğU memur n- _ 
killlğine, li&e mezunu Lebib Yalkın bütçe : 
ve malt kontrol U. müdürlüğü mümeyyiz : 
vekillliine, liae mezunu Cemal Naylr bltt- : 

Halkevlerl ve Halkodaları çalış

maları: Sosyal Yardım (Dr. M. Ce
IAl Duru). - Halkevlerı neorlyatı" 

= U teminatı 750 liradır. Evsaf ve onrtname- teminatlarını da beraber getireceklerdir. 
: si komisyonda görUJUr. Taliplerin muay- (8281) 18282 

60 tane portatif yazı makinesi 71blrin· 
ci kli.nun/ 940 cumartesi günü aaat 10 da 
Ankara'da M.M.V. satın alma Ko. da pa -
zarltkla ~atın alrnacaktır. İhalenin tebliii 
tarihinden itibaren 15 riln içinde teslim e
dilebilecek yazı makinesi olanların vere • 
cekleri makinelerden birer nllmune ile bir
likte paazrlık rilnil ve saatinde merkQr 
Ko. da bulunmaları. Bu makinelerin hepal 
birden bir talibe ihale edllebileceii ıribl 
beşer makineden aşa~ı olmamak üzere ay
n ayrı taliplere de ihale edilebilecektir. 
Muhtelif marka makinelerin fiyatları ay
n ayrr olduğundan talipler teklif edecek • 
lerl makinelerin fiyatları üzerinden katl 

- yen vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da. • 
: bulunmaları. (834~) 18330 , Yataklık pamuk alınacak FEN ve İLİM -Kimya yolu ile elde edilmekte o- : 

lan mUhlm maddeler: Dr. Mecı.t O- : 
kay, Etnografya ve etnoloji: Zekiye : 

P l ak 
M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 

aspas a mac E ksiltme günü istekli bulunmıyan ve be-

çe ve malt kontrol U. mildürlilğü mUmtı)'· - Ankara Lv. Amirl!fl Sa. Al. Ko. dan: her kil05una tahmin edilen fiyatı 45 ku-
2 adet tel paspas, 12 adet kendir pas-

ylz ve1c:llllllne, doktllo kursu mezunu Ma- E 
ide Denclıı zat iılerl mildilrliliU dalrtl - : 
loluiuna, daktilo kursu mezunu Makbule -
Birbil zat !~teri mildilrliltü daktiloluğu.na, : 
ilk mektep S. 4. mezunu Hüseyin Öıkan E 
ıat ı,terl müdilrlillil d&ktilo vekilliğine, : 
lise mezunu Salt Bahri Altan zat itleri : 
müdürllilU memur namzetliilne, C. Mer • E 
kez bankası murakıbı Etibank heyeti ldart : 
bur Nurettin Erklen maliye ba, mUfot- : 
tl11iilne, liıe mezunu: Klzım Kımıç, Rem.. : 
d Şener, Enver Ereli, Sami Sözen, Nebi : 
Uyar, Sabri Erta$, Cevat Açrkalın, Ha - E 
aan Erdican, Kemal AH Bayramoflu, Ta- : 
llt Err{in, Faruk Gençer, Muhur Ercan, : 
M. Kemal Çok.sever, Rahmi Merıren, Vaa· 

!. EglAr : 
AYIN HADİSELERİ : -AtatUrk'Un öJUmUnUn ikinci yılı.- : 

CUmhurrelsimlzln ikinci yılı. - : 
Mlllt Şet, TUrk Tarih Kurumunda : 
ve Tarih, Dil, Coğrn!ya FakUltesln- E 
de. - İklnclteorln içinde siyası h&.- : 
dlseler. : -FİKİR HAYATI : -Bir okuyucunun notları [İkinci : 
Devlet Resim ve Heykel Serclst. - E 
Bir tercUmenln !lhlımlyle]: Nııhlt ---Sırn. ---BİBLİYOGRAFYA -Namık Kemal "Zavallı Çocuk0 -

<Muıtafa Nihat ÖzönJ, Şerif HulOal. E fi Gül, Mehmet Eliı!ir, Refik Turan Er. 
dican, İbrahim Özcan, Nazlf Okay, İhsan 
Ural, Tahsin Pamir mlllt emllk mildilrlü
ğü muvakkat memurluiuna tayin e<l.ilmi,. 

ÜlkU'nUn bu sayısı da 96 uyfa E 
- olup her yerde yirmi be, kuruşa sa- : 

!erdir. 
- -_ tılmaktadır. : - -., •....................................• ,. 

B. Ruzvelt müdafaa ZiRAAT VEKALETl 

tertibatını teftişe cıktı Kuru ot alınacak 

paa, 60 metre Yol keçesi satın alınacak -
tır. Taliplerin pazarlığa lştırlk etmek U -
zere 6.12.940 gUnU saat 14 te Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na mUracaatları. (8346) 

18331 

Muhtelif malzeme tamiri 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

Adet 
8 

12 
6 

ısoo kiloluk baakUl 
toplu kaı:ı tar 
k-eteıı kantar 

8 badana tulumbaaı 
6 yangın tulumbaaı 

' bakır semaver 
Yukarıda cinsleri yazılı malzeme ta 

mir ettirilecektir. Bu eıya Lv. eeya ve 
teçhizat anbarında görlllebtllr. 

Taliplerin 9.12.940 gllnU ıaat 10 da An
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUracaatıan. 

{8347) 18332 

Semer iskeleti tamir ettirilecek 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
41 adet tevhit semeri iskeleti tamir et

tirilecektir. Taliplerin 9.12.940 saat 10 da 
Ankara Lv. A . Sa. Al. komisyonuna mU -

Va$İngton: 3. a .a. - Beyat saraydan Etlikte Vet eriner Daktcr lyoloj i ve Se- racl\Btıarı . (8377) 18353 

Muhtelif eşya alınacak bildirildiğine röre, B. Ruzvelt. Canibe ı- rolojl MUesscsesl DirektörlUğ'Undcn : 
dalarındaki müdafaa tertibatını tefti$ et- l - Müessesenin serom hayvanatı için 

40.000 ilA 50.000 kilo kuru ot açık eksilt· Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
mek üzere 15 ~lülı: bir ıeyahate çıkmıt- meye konulmuştur. Cini ve mlkdarları qag-ıda yazılı 7 ka-
tır. B . Ruzvelt, teftiı aeyahatine Miami· 2 - Tahmin edilen bedeU 8.000 J!radır. lem qya pazarlıkla satın alınacaktır. 
den baılıyarak Portorico civarını da ııly&- s - Muvakkat teminatı 22~ lira olup Pazarlığı 11.12.940 ıaat 15 tedlr. 
ret edecektir. B. Ru.neh'in ln&iliı Antil banka mektubu veya vezne makbuzu, ha- Taliplerin % 15 teminatıarlylı muay -
ıdalarındaJd deniı üılerlnt teftl1 etmeıl de zlne tahvllt teminat olıırak alınır. Tahvil- yen gUnde Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 
muhtemel bulunmaktadır. lerın de hazineye t ealtml ıarttır. mUrııcaaUarı. Ebat ve evsafı Ko. da gö-

Hareketin.den evet B. Ru7.velt, Portorl- 4 - İhale!'!! 16. 12. 910 P zartesl gUnU rUlllr. {8380) 
co valiliğinden Birleşik Amerika'nın Fran- aaat 1~ tedlr. Şartnamesi mUesaese direk- Adet 

d ' I • 1 törlUğUndcn bedels iz olarak verilir. 6 Kesim masası aa büyük elçiliğine tayin e ı mı1 o sn a-
~ - 2490 sayılı knnuııda yazılı §Artları 2 Portatif çadır işaret maaa.eı 

miral Leahy ile Nevyork'ta bir cörü1me haiz olan isteklilerin muayyen olan gUn 6 Terzi l!laret masası 
yapmııtır. ve ıutte zırant Vektıletı muhasebe mu- 8 El iıl maaaaı 

Daha ıvel ndetinl lcabettirecek bir hl- dUrlU,Unde toplanacak olan satın alma 100 T&bura ııçı llkemleal 
daı olmadıtı takdirde rıtı, ıe blriı:u:lkt - komlıyonuna mUracaatları. 1 Maklnı atelyul lOln tezsA.h 
nu tarihlDe U4&r ı~bet edecekür. (8166) 11187 ' Takım tablon laaM 

ruş olan elli bin kilo yataklık pamuk 9 bl· 
rlncikinun 940 pazartesi ıünil aaat 11 de 
Ankara'da M. M. Ve. Sa. Al. Ko. da pa
rarlıkla ihale edileceğinden iıteklilerln 

3375 liralık katı teminattan ile birlikte pa
zarlrk gtin ve aaatrnda mezkQr Ko. da bu-
lunmaları. (83174 18308 

Dinamo alrnacak 
M. M. Veklletl Sa. Al. Ko. dan ı 

25 adet dinam() alınacaktır. Hepsine 
tahmin olunan fiyat 10875 lira olup, kati 
teminatı 1631 lira 25 kuruş•. Nümune ve 
ıartname5i komiıyonda her ırün görüle • 
bilir. İhalesi 10/ 12194-0 ıalr gilnU saat 14 
de paıarlıkla yapılacaktır. Talip olanla -
rın komisyona milracaatlarr. (838Z) 18356 

Oksijen kaynak teli alınacak 
M, M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 180 lira 

olan 800 kilo oksijen kaynak teli (3:4 M. 
M. lik) pa:r.arlritla eatın alınacaktır. Pa
zarlığı: 6/ 121940 cuma rilnü 11at 10 da -
dır, Kati teminatı: 27 lira olup tartname· 
ıi komisyonda görülür. Taliplerin muay -
yen vakitte M. M. V. Sa, Al. Ko. da bu -
lunmaları. (8384) 18357 

TİCARET VEKALETi 

Memurluk müsabaka imtihanı 
Ticaret Veki.letind'en ı 

Fiyat milraka.besl illerinde ücretle is
tihdam edilmek Uxere, barem kanunu hU
kUmleri dahilinde, aqart lise tahııilli me -
mur alınacağı hakkında evelce yapılan illn 
üzerine müracaat edenler araııında Anka • 
ra ve İstanbul'da mUsabaka imtihanı ya
prlacaktır. 

İmtihan her iki mahalde 9 birinci ki -
mın 1940 pazartesi rllnU ıaat 14 de icra 
edilecektir. 

Bu memıırl.7etJ.ec 1çUa 9b.rirl talepte 

bulunan ve bulunacakların imtihan 
öğleden evel Ankara'da Ticaret Ve 
İç Ticaret Umum Müdürlüğüne, İst 
bul'da İstanbul mıntaka ticaret müdüı 
tüne müracaat edip imtihan is;in kend 
rin i kaydettirmeleri lilzumu ilan olunuı 

(8389) 18358 

MALiYE VEKALETi 

Sabit raf yaptırılacak 
Maliye VekAletfnden: 
Yapılacak iş : Maliye VcklU tı tahsl 

mUdllrlUğ'll sabit rafı . 

Ketlf bedeli: 1140 lira 70 kuruştur. 

Teminat mlkdarı : Sl'i lir a M kuruştut 

Sureti ihale: 2490 sayı lı kanunun 46 ı 

cı maddesinin B fıkrası mııclb nce paz 
!ıkla. 

İhııle tarihi ve mahalli: 5.IZ.940 tar ih 
ne mllııadı f p1>rşembe gUnll saat 15 le ıı. 

llye VekAletl mim eml!lı: mUdUrl!lğUnd, 

Keşif evrakını a lma k ıstıyenlcr: bedı 

11 mukabl1lnde Maliye VekD.l ctı mım e 
11\k mlld llr!Uğilnden alabilirler. 

Eksiltmeye lştlrllk etmek lsUyenk• 
Nafıa mUdllrlUğilnden bu lş tçtn ehliye 
vesikal arı almaları lll7:ımdır., 18268 

NKARA V ALlLlCI 

Kiralık dükkanlar 
Ankara ValUi ğinden: 

Bir ay müddetle pazarlığa çıkarrlmrş o 
lan hususl idareye ait Bankalar caddesin. 
deki 935 lira muhammen bedeli 5 ve 1931 
lira muhammen bedelli 22 No. lu dükkll.11< 
!arın mayıs 941 tarihine kadar lcnrlarrn• 
talip zuhur etmediğinden 9112/940 tarihi 
ne müsadif pazartesi ıünil saat lS,30 da 
ihalesi yapılmak üzere yeniden açık art .. 
tırmaya konmu,tur. 

Taliplerin % 7,5 nisbetinde teminat 
mektubu veya makbuzları ile ihale gtinll 
saat 15,30 da vi19.yet daimi encümenine vo 
şartnamesini görmek istlycnlerin hususi 
muha!ebe tahakkuk müdürlüğilne müra -
caatları nsn olunur. (7998) 17982 

ASKERIFABRlKALAR 

Kereste alınacak 
Asker! Fabrikalar Umum Mtıdürlüfi,l 

Merkez ~atın Alma Komisyonundan ı 
3,00 : 2,SO : 4 M. boy. ' 
0,25 : 0,45 genişliğinde ve 
0,08 : 0,11 ~alınlığında olmak ilzere 
75 metre mik8.bı ihllmur kalası ahnacak. 
Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan 

ebat ve miktarı yukarda yazılı 75 metre 
mikabı ihllmur kalaııı askert fabr ikalar 
umum müdürlüğü merkez satm alma ko
misyonunca 13/ 12/940 cuma günll saat 14 
te açrk eksiltme ile ihale edilceektlr. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (337) li
ra (50) kurut ve 2'490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon -
cu olmadıklarm.a ve bu itle ali.kadar tile.. 
cardan olduklarına dair ticaret odası ve -
ılkaslyle mezkQr gün ve saatte kom isyona 
mUrac:aatlan. (8126) 18142 

Nakliyat yaptmlacak 
Aıkert Fabrikalar Umum MUdürlilğll 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Ankara - Kayaı, Kaya:ı - Ankara beher 

tonu 400 kuruı. 
Ankara - Zir Poligonu, Zir Poligonu -

Ankara beher tonu 400 lc:uru,, 
Ankara dahili beher t onu 180 kuru$tan 

olmak üzere ceman 1200 ton eşya naklet
tlrllecek. 

Tahmin edilen bedeli (4!!00) lira olan 
yukarda yazılr nakliyat askeri fabrikalar 
umum miidürlüğil merkez satın alma komis
yonunca 5112/940 per§embe günü saat 14 
te açık ekıiltme ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verili r. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (360) 
lira ve 2490 numarah kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık

lanna ve bu lışle allikadar tüccardan o l -
duklarrna dair ticaret odası veıi kasiyle 
mezkQr gün ve saatte komisyona mürncnat-
larL (8163) 18154 

Yatak ve yastık kılıfı alınacak 
Askert Fabrikalar Umum Müdürliıili 

Merkez Satın Alma Komisyonundan ı 
Miiteahhit nam ve hesabına 

800 adet yatak kılıfr 
800 adet yastrk krlıfı 

1800 adet yastık ö rtilsU. 
Tahmin edilen bedeli (2994) lira olan 

800 a~et yastık ve 800 adet yatak krlı fiyle 
1800 adet yastık örtüsü milteahhit nam ve 
hesabına aakert fabrikalar umum müdur
lüğü merkez sam alma komisyonunca 16/ 
12/940 pazartesi günU saat 14 de pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız ola rak 
komisyondan verilir. T aliplerin muvakkat 
teminat olan (224) lira (55) kuruş ve 2490 
numaralr kanunun 2 ve 3. maddelerindek i 
vesa ikle komi5yoncu olmadıkla rına ve bu 
işle ali.kadar tüccardan oldukl arına dair t i
caret odası vesikasiyle me;ı:kur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (8164) 18155 

150 - 300 Kg. nişadır alınacak 
Aııker! Fabrikalar Satın Alma K omls -

yonundan: 
Tahmin edilen bedeli (180 ı lira olnn 

150 - 300 K g. nışadır asker! fabr.ltalar u
mum mUdUrll'ıtli mPrke:ı: satın nlm:ı ko
mtsyomınca 19. 12. 940 P"T§embe gUnU sa
at 14,30 da aı;ık eksiltme ile ih ale edile
cektir. Şartnan. ~ parıuıızdır. Muvakknt 
teminat {13 ) li ra (50 ) kıınıştur. Tallplcı1n 
mezkQr gUnde komlııyona mUracaatıan. 

{8356) 18310 

500 kilo fırçalık tel alınacak 
Aıker! Fabrikalar Sııtın Alına Komlı

yonundaı:ı: 

Tahmin edilen bedeli (2500) lira olan 
500 kilo fırçalık tel askeri f brlknl r u
mum mUdUrlilğil merkez satın a lma ko
misyonunca 19.12.940 perş mbe g nU e:ı.:ı.t 

H te acık eksiltme ile ihale edil c ktir . 
Şartname parasızdır. :rı.ıuvakkaf teminat 
{187) lira (:>O) kuruştur. Talipler in mcz -
kQr günde komisyona mUracaatıarı . 

(8863) 183il 
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4/12/1940 

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

KITAAT iLANLARI 

Odun alınacak 
Mnnısa Sa. Al. Ko. Ra. den : 

l - Aoıığıda gfüıterlldlğ1 üzere iki gar· 
nızon için ayn ayn olmak ve mecmuu 
1022000 kllo odun açık eks iltme ile satın 
~lınacaktı r. 

I<:ksıltme muamelesi birinci kAnun a. 
Yının bc11incl per,ııcmbe gUnU saat 11 de 
l.! ıınısadn A s. Sn AJ. Ko. da icra edllece
t; ınden t a lip olanların aşağıda gösterilen 
llllkdarlar Uzerlnden muvakkat temlnnt 
rıııı kbuz veya mektuplariyle birlikte muay
Y n saatten bir saat eve! Ko. na mUraca
atıan. 

2 - Ev.ııaf ve şeraitini anlamak lstlyen
l"r Ankara Lv A. Sa. Al. Ko. nu ve Aydın. 
Mu~la. Bodrum ve MIUl.s Sa. Al. Ko. na 
m üracaatla mczkttr evsaf ve §artları gö
r rb lllrler. (78951 
?.Iuvakkat teminatı 

L ira kuru~ 

642 00 
817 00 --959 00 

. 

Alınacak odun 
kilo 

684000 
338000 

1022000 
17872 

Muhtelif sebze alınacak 
Hadımköy Sa. Al. Ko. Rs. den : 

Asker( ihtiyaç için 30000 kilo ıspanak, 
00000 kilo lahana, 114000 kilo pırasa, 7600 
kilo havucun kapalı zarf usulü ile ihalesi 
Sl/121940 pazartesi glinü saat 15 de yapı • 
lacaktır. Muhammen tutarı 29220 liradır. 

İlk teminatı 2192 liradır. Şartnamesi 
Xo. dadır. İsteklilerin ilk teminat mektup 
•eya makbuzları ile ihale saatinden bir 
saat evcline kadar teklif mektuplan ile be· 
raber Hadımköy Sa. Al. Ko. na müracaat-
ları, (7963) 17935 

Sığır eti alınacak 
Hadımköy Sa. Al. Ko Rs. den 
Askeri ihtiyaç iç in 2SOOOO kilo sığır eti

n in kapalı zarf usulü ile ihalesi 9/ 12/ 940 
pa zartesi ğünU saat 12 de yapılacaktır. 

Muahmmen tutarı 75000 liradır. 
İlk teminatı 562S liradır. Şartnamesi 

H > rla dır. İsteklilerin ilk teminat mektup 
veya makbuzları ile ihale saatinden bir ıa· 
at eveline kadar teklif mektupları ile Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. (7964) 17936 

Arpa veya yulaf alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. d en: 

h olduklarına dair vesika r;ILtcrıııek mec
buriyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye tııurt\k edt!c.:kleı knnu· 
nl vesikaları ve t eminat teklif mektupla· 
rı.ı.ı ihale saatinden en az bir saat evel 
vermiş lulunmaları. , 7989) 179151 

Un alınacak 
EIAzığ Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Kapalı zarf usullyle 12.12.940 günü sa- • 

at 11 de Elllzığ Sa. Al. Ko. da 640 ton un 
alınacaktır. Muhammen bedeli 102600 lira 
ve muvakkat teminatı 6380 liradır. Zarflar 
saat 10 a kadar alınır. Şartnameler her gün 
Ko. da görU!Ur. İsteklllerln belli gUn ve 
saatte Sa. Al. Ko. na milracaatları. 

(80S8) 180715 

Odun alınacak 
Urfa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Cinai: odun, mlkdarı: 760000 kilo, M. 

bedeli: 24700 lira, M. teminatı: 1852 lira 
SO kuruş, ihale günü: 10/12/ 940, 5aatı: 9. 

1 -:- Yukarda clnı ve mikdarı yazılı odun 
kapalı zarf usu!U ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Urfa Sa. Al. Ko. da gö
rülebilir. 

3 - Taliplerin 1~1121940 tarihinde ihale 
saatinden bir aaat eveline kadar teklif mek
tuplarını Ko. na ıröndermeleri. (8109) 

18096 

Sığır eti alınacak 
Kavaklı Sa. Al. Ko. Rs. : 
Askeri ihtiyaç tçln kapalı zarfla 18:1 

ton sığıretl alınacaktır. İhnlcsl 16. 12. 940 
pazartesi gUnU saat 15 te Kavaklı köyün
de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
:.ıuhammen bedeli 74.000 lira ve ilk temi 

natı 15550 liradır. Taliplerin belli gün ve 
ihale saatinden bir saat evcllne kadar 
2490 sayılı K. nun uygun maddelerine gö
re tanzim edecekleri tekli! mektupları Ko. 
başkanlığına vermeleri. Bu işe ait evsaf 
ve ııartnameler Ankara ve İBt. ve Kırklar
eli Sa. Al. Ko. da her gUn görllleblllr. 

(8190! 18169 

Bulgur alrnacak 
Manian Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 15.11.9·10 cuma gUnU saat 10 da iha
lesi yapılmak Uzere kapalı zarf usulU ne 
eksiltmeye konulan 600000 kilo bulgur is
tekli çıkmadığından 2490 sayılı K . nun 
40 cı maddesine tevfikan yeniden kapalı 
zart usullyle ekslltmeyp konularak 16.12. 
940 pazartesi günü saat ıı de ihalesi ya -
p lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1091)()() liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 6725 liradır. 

p J ll s 
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Adet Liralık 

1 

3 

2 

4 
8 

35 

80 

300 

2000 

1000 

7SO 

500 

2SO 

100 

50 

20 

. L-t-ı 

Lira 

2000.-

3000.-

1500.-

2000.-

2000.-

3SOO.-

4000.-

6000.-

Türkiye lş Bankasına para yatırmakla yalnız 
para biriktirmiş olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemiş olursunuz. 

Keşideler: 4 Şubat, 2 ı=_-_ 
Mayıs 1 Ağustos. 3 
İkinciteşrin tarihlerin , __ : 

de yapılır. 

"" 

Kumbaralı ve kumbara· 
~ıı. hesaplarında en az 
elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil edilirler. 

• Zeytin yagı vesaıre alınacak 
Hacıumur Sa. Al. Ko. Rs. den 

ViLAYETLER 

Cezaevi inşaatı 
Cıı.nakkale C. l.f:UddciumumUlfınden: 

1 - Kapalı zart usullyle eksiltmeye k 
nuııuı iş (38887) otw: ıckla b1D Uç yU.z 

seksen yedi lira 1 kuruş keoltll Çanakkal 
vlltıyetı dahUlnde Balıkesir - Çanakkal 
fOSesl üzerinde jandarma kışlalan yanın 
da yapılacıık ceza ve tevkif evi inşaatıdır 

o-

e 
e 
-

2 - Bu l1Je alt evrak ıunlardır; 
A) Pl!n 
B) Eksiltme ıartnamesi 
C) Yapı işleri umum! tennt ıartn&me il, 

D) Bayındırlık ıaıeri genel ıartnames 1 
E) Mukavele projesi 
F) Keşıt hU!tıeası 

G) Metraj 
H) Hususi ve fenni şartname 
3 - ihale 9.12 940 pazartesi gUnU ıaa t 

d-16 te Çanakkale adliye binasında c . mu 
delumumlllğ1 dairesinde toplanacak ko . 
misyon huzunında yapılacaktır. 

e-4 - Ekstltmeye girebtımek için talip! 
rln ( 2SSO ı iki bin sekiz yUz ıek11en liralı 
muvakkat teminat vermeleri ve ihale gü 
nUnden tatil günleri hart~ olmak U7.ere ü 
gün evel Çanakkale vllll.yetlne müracaat 
alacakları ehliyet vesikalarlyle 19•0 yı 

ticaret odasına mukayyet bulundukların 

dair vPıılkalRrını komiRvonA vermeleri 111. 

k 

-
ç 

la 
h 
a 
. 

zımdır 

:'I - 1nşant mllddetl mukavele tarihin 
den ltlharı>n nn avdır . 

1 R - Tali;ılı-r hu işe alt evrakı kPşflyey 
bedelelz olnrnk Çanakkııle O. MUddelumu -
mlllğlnde gör1>hlllrler 

7 - Teklif mektıırııımnın ihale gUn 
11aat 14 e kadar komlııyona makbuz muka 
blltndrverllmeeı ve rıostıı ile g!Snd .. rllece 
mektuplann ihale gllnll ııaat 14 e kada 
komlııyonıı gelmle olmaıoı şarttır. Postada 
ki gecikmeler kabul edilmez '10Q7ı:l/i910 

u 
-
k 
r 

-
1 

17SSS 

İP alınacak 
İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden 
İdaremiz bendiye ihtiyacı için 147S 

kilo sicimin alınması kapalı ıarf usuliyl 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 11.12.940 
çarşamba saat 15,30 da B. postahane bina 
sı karşısında Valde haninin ikinci katınd 
idaremiz umumi depo muhasipliği odasın 
da toplanacak müdürlük alım satım komi 

o 
e 

. 
a 
. 

s-
yonunda yapılacaktır. 

Beher kilosu muhammen bedeli 140 ku 
ruş. hepsinin 206SO lira, muvakkat temina 
1548,75 liradır. 

t 

. 
t 

4- Bu işe ait keşif ve şartnameler 
belediye dairesinden parasız olarak a
lınabilir. 

5- Taliplerin tesbit edilen gün ve 
saatte encümene ve fazla izahat almak 
isteyenlerin baş kitabete müracaatları 
ilin olunur. (11237 / 8181) 18162 

Ekmek alınacak 
Sivas Climhuriyet Müddeiumumili~n-

den : 
1 - Sivas ceza evinin bir ıenellk aza.

mi ekmek ihtiyacı olan 169500 kilo ikinci 
nevi ekıınek Z/ 12/940 tarihinden itibaren 
yinnl ~n müddetle kapalı zarf us.ııliyle. 

eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - MezkQr ekrneğin beher kilosuna 

"12,5" on iki buçuk kuruş tahmin cdilmit
tir. 

3 - Bu baptaki şartnameyi gönnek ve 
okumak arzu edenlerin Slvns cümhur1yet 
müddeiumumiliğine müracaat etmesi la -
zandır. 

4 - Kıpah zarf usuliyle eksiltmeye 
konulan bu ekmeğin 23/ 12/ 940 tarihinde 
pazartesi &'iinü saat ıs de Sivas cümhwi -
Yet müddeiumumiliğinde müteşekkil ko • 
misyon huzurunda ihalesi icra kılınacak .. 
tır. 

5 - Muvakkat teminat mitroarı "1588" 
lira 31 kuruştur. 

6 - Teklif mektuplarını ZJ/ 121940 ta
rihinde pazartesi günü saat 14 e kadar Si
vas climhuriyet müddeiumumtliğincle mU • 
teşek1dl komis)"On.a venneled ilin olunur. 
(114t6 ıa364) ıs343 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Rezido yağı almacak 
Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 8000 (sekiz bin) lira 

olan :ıo ton rezidü yağı 17.12.1940 salı gü
nü saat 115 te kapalı zarf usulU lle Anka -
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstıyenlerin 600 (altı 

yüz> liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve teklltlerinl 
aynı &'Un saat 14 e kadar komisyon relsll
fine vermeleri l!zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme dairesinden, Haydarpaşada te -
ııellüm ve aevk ıetllğindcn d!lğıtılacak-

tır. (8178) 18270 

MARMARA ÜSSÜBAHRI K. 

l - Askeri ihtiyaç için kapalı zarfla 
eks iltmeye konulan 701148 kilo arpa ve 
Yahut yulatn istekli çıkmadığından bir ay 
zarfındıı pazarlığa konularak 6.12.940 cu
ma gllnU .ıınat 10 da ekıılltmesl yapılacak
tır. 

4 - İsteklilerin ea!'tnames!nl görmek 
üzere her gtln ve eksııtmeyt açma saatin
den en az bir s3at evellne kadar teklif 
mektuplar!yle ve 2490 sayılı K. nun 2, 3 
maddelerinde yazlh vesikalarla birlikte 
Manisa Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

Kapalı zarfla eksiltmeye konan aşağıda cins ve mikdarı yazılı maddelere mu • 
ayyen günde talip çıkmadığından bir ay müddetle pazarlığa konmuştur. İsteklile-

Taliplerin olbaptaki ıartname ve mil 
hürlü nlimunesini görmek ve muvakka 
teminatlarını yatırmak üzere çalı,ma ~n 
!erinde B. poıtahanede mezkur müdürlü 
idari kalem levazım kısmına, eksiltme sa 
atindcn bir saat eveline kadar 2490 No. l 
arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 
tarifatına ıöre huırlamaları !hım sele 
mektuplarım. 940 senesi için muteber ti 
carcı odası vesikası, muvakkat temina 
makbuzu veya banka mekubu, teklif me.k 
tuplarını havi B. Posta,,hanede birinci kat 
ta komisyon reisi bulunan idari muavini 
ğe numaralı makbuz mukabilinde tevdi ey 

-
k 

Sığıreti alınacak 
Marmara Ussübahri K. Satın Alma 

Komisyonundan : 

2 - Arpanın muhammen bedeli 4:1574 li
ra 62 Kr. yulafın :12!584 lira 10 kuruştur. 

Arpanın ilk teminatı 3418 lira yulafın 
3G79 lira uartnameyl görmek lstıyenler 
her gtln 1!1 saaUerlnde görebilirler. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 290:1 sa -
Yllı kBRUnun 2 Ve 3.cll maddelerindeki 
belgelerle birlikte s:ı.at Da kadar teklif 
mektuplarını Bornova Sa. Al. Ko. na ver-- . ---~ 

Arpa veya yulaf alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Askeri ihtiyaç için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 295553 kilo arpa veya 
yuJatn isteklisi çıkmadığından bir ay müd
detle pazarlığa konularak 6.12.940 cuma 
günü saat 11,30 da eksiltmesi yapılacak
tır. 

2 - Arpanın muhammen tutarı 19210 li
ra 94 kuruş yulafın 22116 lira 47 kuruş o
lup arpanın ilk teminatı 14.41 Ura yulafın 
1662 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek lstlyenler her 
g{ln lıı saatlerinde görebilirler. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerlndt>kl belgelerle blrllkte saat 
10,30 a kad:u- tekil! mektuplarını Bornova 
Sa. Al. Ko. na vermeleri. ( 7991) 

179~ 

Arpa veya yulaf alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - Askeri ihtiyaç için kapah zarfla 

eksiltmeye konulan 393776 kilo arpa ve
ya yulafa istekli çıkmadığından bir ay 
zarfında pazarlığa konularak 5. u. 940 
cuma günü saat 11 de eksiltmesi yapıla
caktır, 

2 - Arpanın muhammen bedeli 27564 
lira yulafın 29533 lira olup arpanın ilk te
minatı 2067 yulafın 2215 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler her 
~n i5 saatlerinde görebilirler. 

4 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı 

K. nun 2 ve 3 maddelerindeki belgelerle 
birlikte saat 10 a kadar teklif mektupları
nı Bornova'da Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(7978) 17958 

Kuru ot alınacak 
Dorno·•a Sn. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Askeri ihtiyaç için kapa!. zarfla 
eksiltmeye konulan 46U43 kllo kuru ota 
istekli çıkmadığından bir ay zarfında pa
zarlığa konularak 6.12.940 cuma gUnU 
saat 10,30 da eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kuru otun muhammen bedeli 26768 
lira 88 kuruş olup ili< teminatı 2008 Ura -
dır. 

3 - Ş:ırtnıımcyf görmek fstlyenler her 
gün iş n!!tl rınde görebilirler. 

4 - E.<sll tmeye g lrcccklcrin kanun! ve
allmlıırl -.lc s :ıt 9,30 kadar tekil! mektup
lıınnı Bornova Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(70 O) 17960 

Sığır eti alınacak 
İzmir Lv. A. Sn. Al. Ko. Hs. den· 

1 - Askeri ihtiyaç için 842:10 kilo ke
.ııilmlıı sığır eti kapalı zart usulü ile ek
ıll tmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 7.12.940 cumartesi günU 
1\&l 11 de tzmlr dc kııılada Lv. A. Sa. Al. 
Ko da ynpıl:ıcnktır. 

8 - Tahmin edilen 21063 liradır. 

4 - Temln ııtı muvakkate ~çesi 1560 
liradır. 

6 - Şıırtnamcs1 Ko. da g6rUlür. 
e - İsteklilerin ticaret odasında kayıt-

(8226) 18199 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 40000 kilo sığır eti alınacaktır. Be
her kilosu 30 kuruştan kati teminatı lSOO 
liradır. İhalesi 6.12.940 saat 1:1 te Gellbo
lu'da yapılacaktır. (82:12> 18225 

Bulgur alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - «UVW ıaıo lJUıgur ıınun nıınaeııKur. 
Bulgurun beher kilosu 23 kuruııtan kati 
teminatı 1380 liradır. 

İhalesi 6.12.940 saat 15 te Geliboluda 
yapılacaktır. (8253) 18226 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 -;- 3000 kilo sığır eti alınacaktır. Be -
hl'r kilosu 30 kuruştan katı teminatı 1350 
liradır. İhalesi 6.12.940 ıaat 1:1 te Gelibo
luda yapılacaktır. (825:1) 18228 

Sığır eti alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Edlrnede sanayi kııılasındakl Sa. 
Al. Ko. da 400 ton sığır eti kapalı zarf u
sullyle 1halesl 20.12.940 cuma gtlnü saat 
11 de yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin muhammen bedell 
124000 lira olup tık teminatı 7450 liradır. 

3 - Evsaf ve ııartıarını görmek lstlyen
ler her gUn iş saatlerinde ve isteklilerin 
de belll glln ve santten bir saat evel sözü 
geçen Ko. na müracaatları. (8258) 18231 

Muhtelif kaplar alınacak 
Samsun Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 140 adet bü
yük bakır kazıın ıı:ı adet küçUk bakır ka-• zan 2450 adet bakır karavana. 200 adet 
kevgir, 233 adet kepçe, 242 adet süzgeç, 
21:1 adet saplı tas, 1000 kapaklı bakraç, 
266 adet yağ tavası kapalı zarf usulU ile 
eksiltmeye konmuıtur. 

2 - İ!lbıı bakır edevatının muhammen 
bedeli 47902 lira olup 1lk teminatı 3592 
llra 65 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gUn komisyonda 
görU!eblllr. 

4 - İhalesi 19.12.940 perşembe günU 
saat 10 da komutanlık binasında Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

6 - Tallplerin mezkQr glln ve saatten 
bir saat cvel tekllt mektuplarını ve temi
nat makbuzlarını Ko. Rs. vermeleri. 

(8261) 18232 

Sıhiye arabası alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Blrl!kler için pazarlık suretiyle 
1:10 sıhlye arabası satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 4.12.9·10 çnr&ınmba gUnU 
saat 15 te kııılada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 4:>000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 3376 

liradır. 

5 - Şartnamesi Ko. da g6rUleblllr. 
6 - İsteklller kıı.nunt ves!kalan ve te

minatı muvakkateler!yle birllkte ihale sa
atinden evel Ko. na müracaatları. (8343) 

18328 

Un alınacak 
El!zığ Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Malatya garnizon ihtiyacı için 23.12.940 

gtlnU saat 11 de kapalı zarf uıulU ile E
lfııtığ A.s. Sa. Al. Ko. da 1540 ton un alına

· caktır. Muhammen bedell 941500 lira ve 
muvakkat teminatı :>975 liradır. 

rin muayyen ~nde teminatları ile birlikte komisyona müracaatları. (8369) 1834S - 1 - Askert ihtiyaç için eksiltme... 
ye konulan 109500 kilo ıığıretinin 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 10 I. 
Kanun 1940 ıalı glinil ıaat 15 te lzmit
te Tersane kapısındaki komisyon bi
nasında yapılacaktır. 

Cinsi Ton Tutarı Teminatı Pazarlık günü S. 
Z. Yağı 28 18720 1S04 9112/ 940 ıı 

Sade yağı 7 102000 6350 91121940 15 
Sabun 7 34560 259.2 91121940 16 

Nohut ve bulgur alınacak 
Hacıumur Sa. Al. Ko. Rs. den 
Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan a.şaibda cins ve mikdarı yazılı yiyecC'k 

maddelerine talip çıkmamıştı. 

u 

n 

-
t 

-
. 

i-

-
lemeleri. (1107218001) 17983 

2 - Bir kilosuna tahmin edilen fi
yat 31 kuru~ olup muvakkat teminatı 
2545 lira 88 kuruştur. 

Bir ay müddetle pazarlığa konmuştur. Pazarlık güniiıtde 
ıJU.70) 

Teminatı 

taliplerin teminatları 

3 - Şartnamesi 170 kuruş mukabi
linde komisyonumuzdan alınabili. 

4 - İsteklilerin bu işle alakadar ol-ı 
duklarına dair ticaret vesikafarını ve 
yukarıda miktarı yazılı ilk teminatla
riyle birlikte kanunun tarifatı veçhile 

a. h;rlilrt•-lrl'\rnic:v.n.n.• miir.oı"'•atl•r• 
Cinsi Ton Tutarı 

Nohut 135 34300 
Bulgur 216 33880 

1822,5 
2916 

ı~ 
Günü 

10/ 12/940 
10/ 12/940 

Saatı 

11 

15 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Gaziantep Sa. Al. Ko. Rs. den : 

İhale saati Günü M. Teminatı M. Bedeli Kilosu Cinsi 
14 27/ 12/940 756 10080 480000 Odun 
ıs 211121940 412 5SOO Z2000 Sığır eti 
14 27/ 12/940 1674 22320 144000 Un 
15 Z51121940 756 10080 480000 Odun 
1~ 25/12/940 656 8750 35000 Sığır etit. 

1 - Yukarda miıkdan, muhammen bedel 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ve muvakkat teminatı yazılı erzakın 

2 - Şartnameleri İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te askeri Sa. Al. Ko. larında 
görülebilir. 

3 - lıteklile.rin yukarda yazılı (Ünlerde ve ihale saatinden bir saat eveline 
kadar teklif mektuplarını Gaziantep As.Sa. Al. Ko. na vermeleri il.fuı. olunur. 

Zartlar belli günde saat 10 a kadar a -
lınır. Şartnameler her gün Ko. da görille
blllr. İsteklilerin belli zamana kadar tek
li! mektuplarını Ko. na vermeleri !Azım -
dır. (8371) 18347 

Ambar tamiri 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Lv. eııya ve tec;:hlzat ambarının 

tamir ve ln,ııaatı işi 6.12.940 cuma gUnU sa
at 1:1,SO da Tophanede İl!!L Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da pazarlıkla yapılacaktır. 

Keşlt bedeli 46148 lira 11 kuruş ilk te
minatı 3471 lira 11 kuru~tur. Keşif ve 
ııartnamesl Ko, da görülUr. İsteklilerin 

veslkalarlyle be111 santte komisyona gel-
meleri. (8372) 18318 

Mavna ve motör alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - 10 adet mavna vıı iki adet hamule 
motörU alınacaktır. MUceddet veya az 
kullanılmış malı olanların 6.12.940 cuma 
günU saat 16,30 da Tophanede İst. Lv. A. 
Sa. Al. Ko. Rıı. ne gelmeleri. (8373) 18349 

Un alınacak 
Ellzığ Sa. Al. Ko. Rı. den: 
Hozat birlikleri için 21.12.940 gUnU sa

at 11 de Ell!.zığ Sa. Al. Ko. da kapalı zarf 
usu!U ile 400 ton un alınacaktır. Muham
men bedeli 80000 ve muvakkat teminatı 

6250 liradır. Zartlar belll günde saat ıo a 
kadar alınır. Şartnameler her gUn Ko. da 
görllleblllr. bteklllcrln belli zamana ka
dar tekli! mektuplarını vermeleri l!zım -
dır. (8374) 18350 

Bakır kap alınacak 
Samsun Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 30000 adet 
bakır aş kabı kapalı zart usulü ile eksilt
meye konmuştur. 

2 - Muhammen tutan 21000 lira olup 
ilk teminatı 1:17:> Uradır. 

3 - NUmune ve ııartnamesl her ı;Un 
komutanlık binasında Sa. Al. Ko. da görU
leblllr. 

4. - Eksiltme gllnü 20.12.940 cuma gü
nU ııaat 16 tedll'. 

(8381) 18355 

5 - Talip olanlann mezktlr gfln ve ııa
atten bir saat evel tekli! mektupltırını ve 
teminııt makbuzlarını Ko. Rs. ne vermiş 
olmaları. ( 837:>) 183:11 

Buğday alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rıı. den: 

1 - 300 ton yumu,şak bıı~dıı.y Gelibolu
da teslim ııartlyle 7.12.940 gUnU saat 10,30 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10 kuruştan 

30000 lira olup kat! teminatı 4500 liradır. 
Taliplerin mezkOr g{ln ve saatte Çanak -
kale Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8376) 

183:12 

inhisarlar U. Müdürlüğü 

Rakı mantarı alınacak 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 

1 - Şartname ve nümuncsi muci· 
hince 17 milyon rakı mantarı pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 __: Pazarlık 18. 12. 940 çarşamba 
günü saat 15 te Kabatas'ta levazım ve 
mübayaat şubesindeki ;_lım komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartname levazım şubesinden 
ve İzmir, Ankara başmüdürlüklerin
den parasız alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin 
olunan gün ve saatte teklif edecekle
ri fiyat üzerinden yüzde 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte mezkur komisyo
na müracaatları. 

(11098/8002) 18029 

Kayıp diplomalar 
Mülkiye trbiyesinden 18/ eylul/1320 ta

rihli ve 756 nıumaralı ecza.cı diploınbamla 
1911 tarih ve 593 No. di~ tabibi diploma
mı kaybettim. Yenilerini alacağımdan 
mezkur diplomaların hükımU yoktur. 

D!ı doktoru ve cezacı Müfti zade 
Akif Enva.ntor. 8324 

Parke yol in~ası 
Malatya Valiljginden : 
1- Eksiltmeye konulan it 
Malatya • Akçadağ iltisak yolumın t anzim edecekleri teklif mektuplarını 

muayyen gün ve saatten tam bir saat 
eveline kadar komisyon başkanlığına 

1 +870 kilometresinden 3+027 kilo 

metresine kadar parke yol inşaatı, 
-

2- Bu işe ait evrak 

A- Keşif, 

B- Silsilei fiyat, 

C- Fenni ve hususi şartname, 
D- Eksiltme şartnamesi, 
E- Mukavelename, 

3- İşin muhammen keşif bedel i 
54052 lira 33 kuruştur. Muvakkat te 
minat 3952 lira 62 kuruştur. 

4- Eksiltme 16. 12. 940 tarihine raa 
lıyan pazartesi günü saat 16 da Ma 
latya vilayet daimi encümenince ka 
palı zarf usulile yapılacaktır. 

. 
t 
. 
. 

5- 2490 sayılı arttırma, eksiltme v 
ihale kanunu hükümlerine göre hv.ır 
lanmış teklif mektuplarının ihale sa 
atinden bir saat eveline kadar vilaye 
daimi encümenine makbuz mukabilin 
de tevdi edilmesi ve ihaleden Uç gün 
evci vilayet nafia müdürlüğünden eh 
liyet vesikası alınması meşruttur, 

6- İhalenin bedelinin 25.000 liras 
1940 yılı hususi idare bütçeainden öde 
necek ve geri kalan miktarı da 194 
yılı bütçesinden tesviye edilecektir. 

e 
-
-
t 

-
-
ı 

1 

7- Posta ile gönderilecek teklifna 
melerin muayyen müddet zarfında vü 
rut etmemesi yüzünden mesuliyet lca 

~ 

-
-

bul edilmez. 

8- Fazla tafsilat almak isteyenlerin 

vilayet nafia müdiirlii~üne milracut-
ları iHin olunur, (8003) 18133 

Parke yol yaptırılacak 
Kayseri Belediye Riyasetinden : 
16511 lira 63 kuruş bedeli keşifli İs

met İnönü bulvarile Kiçikapu meyda-
nının parke ile ferşi 22. 11. 940 curna 
günü saat 16 da ihalesi mukarrer ise 
de verilen teklif mektupları kanunt şe
raiti haiz olmamasından ve tayin edi
len saatte verilmemesinden ıayanı ka
bul görülmediği cihetle 16. 12. 940 pa
zerteıi günü saat 16 da yine kapcılı 
zarf usulile ve teklif olunan bcJel 
haddi layik görüldüğü takdirde ihale 
edilmek üzere eksiltmeye vazedilmi~
tir. 

2- Muvakkat teminat 1238 lira 37 
kuruş olup kati teminat bunun iki 
mislidir. 

3- Teklif mektupları 2490 sayılı 
kanunun 32 maddesi tarifatı dahilin
de saat 15 de belediye riyasetine m;tk
buz mukabili tevdi oluncak ve bu sa -
atten ıonra gelen mektuplar kabul ~ 
dilmiyecektir. Postada vaki geclkmo .. 
ler nazara alınmu. 

vermeleri. (11076/8000) 18028 

TÜRK HAVA KURUMU 

Bir 11ğmak yaptırılacak 
Türk Hava Kurumu Havacılık Dai

resi Genel Direktörlüğünden : 
1 - 6260 lira 50 kuru§ )ceşifli bir sı

ğınak yaptırılması pazarlığa konul
muştur. 

2 - İlk teminatı 470 liradır. 
3 - Pazarlığı, 7. 12. 940 cumartesi 

günü saat 10 da Türk Hava Kurumu 
Genel Merkezi binasında Havacılık 
dairesi levazım şubesinde yapılacak
t ır. 

] 
4 - İsteklilerin, vesikalariyle blr

ikte muayyen gün ve saatte levazım 
ubesine gelmeleri. 4791 ş 

OKULLAR 

Harp Okuluna talebe alınacak 
Ankara Harp Okulu K. dan: 

1 
1 - A§ağıda yazılı ııartınrı haiz okur

ar, Harp Okuluna alınacaklardır. 
A) Ankarada bulunanlar doğrudan doğ. 

ruya harp okuluna Ankara haricinde bu
ucanlnr bulundukları yerin askerlik ıu -

be.sine milracaat edeceklerdir. 
1 

t 
k 

B> Kayıt ve kabul muamelesi 20.10.940 
an itibaren 31 lklnclkAnun 9U tarihine 
adar devam edecektir. 

v 

2 - Glrlo ıartıarı: 
A) Türk ırkından olmak 
B) Lise bitirme ve olgunluk imtihanını 
ermıı bulunmak 

h 
C) Tam te,ekküllU asker! sıh! heyetten 

arp okuluna girer kararlı sıhat raporU 
almıı olmak 

v 

O) 18 • 23 yaııında bulunmak 
E) Diğer ıa.rtıar askerlik şubesinden 

e harp okulundan öğrenilebilir. (6231) 
18204 

KAZALAR 

Eczacı aranıyor 
Bolvadin Belediye Riyasetinden : 

b 
On bin nilfuslu elektriki olan kaı;a
amız belediyesinin eczacılığı açıktır. 
skerlikten milecceliyeti de varJır. 
O yılı bütçesine elli .ıira aylık yar -
m konulmuştur. Bunu üç sene mü<l

A 
94 
dı 

d etle vermeği belediye meclisi kabul 
tın.iştir. Belediye altındaki eczane it
haz olunacak binayı meccanen vere
ktir. Talipliler hemen müracaatları. 

e 
ti 

ce 

.(11191/8160) 18151 


