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sıyası meseleler 

bütün eden 

ve Tü rkiye'yi o lô koda r 

hôdiseler etrafında 

iki saat i·zahal verdi 
Hüküınete sorulan suallere 
Başvekilimiz cevap verdi 

Ankara, 12 LL - c. H . P. Meclla Gru
PU umwnt heyeti bugün aut 16 te rela v .. 
k.Jll Trabzon mebusu Hasan Sa.ka'mıı re -
1allğinde toplıı.ııdı. 

Amerika bahriye nazırı 
Alibay Knox 

Amerika Bahriye 

Nazırı diyor ki : 

Tehlikenin önüne 
sözle değil 

icraatla ge~eceğiz 

Na11ra göre Almanya'nın 
takip elliği hedefler 

.. 
Yunanistan harbinde 

,,.~ 

1 tolyan zayiatı 

12.000 kiıi ve bir ,, 
fırkanın ü~le ikisidir 

İtalyanların yarma 
hareketi akim kaldı 

Atinı; 12. a.a. - İtalyanların Yunanis
tan'ı istili teşebbüsleri yeni bir 'Kerileme 
kaydetmiştir. Yunan ordularını ikiye böl
mek teşebbüsünde bulunan üçiincii dağ fır
kasının hemen tamamen imhası ile Yunan
lıların Pindus dağlarında aldıkları zafer 
üzerine, Epir sahil mıntakasındakf italyan 
kuvetleri de süratle geri çckilmeğe mec -

ita/yanların ilk hedef ittihaz edip de ula~amadıkları 
Yanya'dan bir manzara 

bur kalmışlardır. ı 

Dün gece Atina'ya gelen haberlere ıröre, R 'd ki 1 
ital~anların ~u ri~atı~ h~~aı.~rın fe~a git - omanya a 
mesı dolayısıyle cıddı muşkulita ugramak-
tadır. İtalyanlar Kalamas ırmağının vadi
sinde çamura saplanmak tehlikesine maruz 
bulunmaktadır, Yunanlılar ricat eden İtal
yanları yakından takip etmektedir. Geri 
çekilmekte olan üç taburun imha edilmiıı 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Laval gene Paris'fe 
temaslar. yapıyor 

zelzele feci 

tahribat yaptı 

Bir ıok kimseler 
enkaz atlında 

Hür Fransız kuvetleri 

Üslüva Afrikasında 
Librevill' e girdiler Evelce verilmiı olup ruzna.mede mev -

cut :Maliye ve lktıaat Veklletıerini aIAka
landıran iki takririn cevaplan taaııo.ıc et
tikleri Veklller tarafından gelecek içti
mada umumi heyete arzedlleceği riyaset 
tarafından bildirildikten ıonra aö:a alan 
Hariciye Vek111mls ŞUkrtı Sııracoğlu kUr
aUye gelml§Ur. İzahatının mevzuunu BU -
yUk Millet .Mecllalnln verml~ olduğu ıon 
tatil karannın mebdelndenberi geçen za -
man znrtmdakl ıılyasl ahval ve hAdlaat 
teşkil etmlotır. Bu hAdl.ee ve meseleleri 
TUrklyc'nln durumunu ve takip etmekte ol
duğu umum! alyaseU yakından ve uzak -
tan a!Akalandıran bUtUn cihetleri iki eaat 
kadar ıUren bir zaman zarfında Hariciye 
Veklllmla izah etmıı ve ondan ıonra ıöz 
alan hatiplerin bu meselelere ve hUkUmete 
tevcih ettikleri ıuallere B&§veklllmlz Dr. 

Columbia; 12. ı.a. - Cenubi Karolin -
Bahriye nazırı albay Knox, mütarekenin 
yıldönümü münasebetiyle eöylediği nu -
tuktı ezcümle demi~tlr ki : 

Zelzele halk orasında 

panik çıkardı 

Hariciye Vekilimiz B. 
Sükrl1 Saraçoğlu 

Üniversite 
gençliği 

arasında .• 
Hüseyin SAMI 

Urfa Mcbu1U 

O~enmek, anlamak emeliyle üniver -
altelilerimiz araaında bir kaç Hat ya~
dıııı. Yap.manm &n ulvt vt insanca mln.&
ıiyle l- Bir talebe ıılhniyeti ile talebe 
cnıplan arasında yer alarak açılıı törenin -
de de bulundum. 

Nice medeniyet merkezlerinin esaret 
kampları haline geldiği bir devirde, bu 
cençler, müstakil, hür ve riizel vatanla -
nnda, yenl bir ders ydınm ~lğinde, yüre
ti 6mlt, emel, inan dolu billbüller ~bi 

ıstllftlilcr, kaynaştılar.. İııtfkllll marıını 
ctinUl ve dil blrlltf ile hep birlikte IÖy -
Jerken de arelanlar l'ibl lrllkrediler.. Her 
türlü hayatiyeti felce utratu hurafelerin 
lleslrlndcm inktlft.bm ebediyen lrurtınnıt 

ıtldutu bu gençlik tUrlrlln lıtlkbalidlr. En 
Jetin Ye zorlu ıırtlar içinde bile ümit et.
mık, asn ve necip emeller beslemek, dai
ma nikbin olmak, istikbale gUvenmek bu 
cençliğln göze çarpan vaaıflarıdır. 

Refik Saydam bizzat cevap vererek icap 
eden izahatta bulunmuıtur. 

İzahat ve beyan&t tamamen umum! he-

' 

yet tarafından tasvip olunar&k ıaat 17,45 
te celseye nihayet ver1lmlştır. 

1 

Koordinasyon 

.heyetinde 
Koordinasyon heyeti dün aa

bah aa.at 1 O da Başvekil Doktor 
Refik Saydam'ın riyaseti altında 
Batvekalette toplanmış ve ba:r.ı 
kararlar ittihaz etmiştir. 

" Yabancı memleketlerdeki hidiselcr, za
manın vehametini kayda kafi gelecek ıe
kllde tekerrür etmektedir. Harp aon za -
manlardı Balkanlara yayıldı. Orada İtalya 
küçük Yunanistan'a taarruzla meşguldür. 

Almanya ise her halde Türkiye'yi korkut· 
mak ve bu suretle Mısır'a kar51 karadan 
bir hücum yolu açmak maksadıyle, Roman· 
ya'da büyük bir ordu seferber etmektedir. 
Dah dün Alm:ıny:ı Ue Sovvetler B rlif;i 
arasında yeni bir görllş teatisi haberi ve
rildi. Almanya'nın bariz hedefi dünyaya 
hakim olmak teşebbüsünde Sovyctler Bir
liil ile başka bir tcııriki mesai temini su
retiyle vaziyetini kuvetlendirmcktir. Bu 
tehlikenin önüne sözle gcçmiyeceğiz. Ye
g&ne çare buna icraatla karşı koymaktır. ,, 

Albay Knox, sözlerine şöyle devam et -
mi&tir : 

" Amerika harp harici kalmağa mütema
yildir. Faknt alçaklık ve şerefsizlik baha
sına değil. Amerika korkutulamaz.. ,, 

1stanbul'un hakim bir noktasında yük
aelen bu müessese, irfan ve kiilt!lr ıaha -
amda da bu bariz h5.kimlyetl elde etmek 
için çalııııyor.. Bu büyilk irfan ve kültür 
ailesinin reisi ııfatiyle Rektör, aile iza -
sına, büy!lfüne, küçUğüne, hocasına, tale
besine, derece ve mevki farkı gözctmek
airln bir yıllık faaliyetin hesabını bütün 
müfredatiyle verdi .. Başlamak üzere bulu
nan ders senesini aUlkadar eden tasavvur
lardan bahsetti. Bilhassa, üniversitenin 
hususi karakterini, üniversite zihniyetini 
canlandırmak için çnhııtı. 

Romanya Başvekili Antonesko ve bCl§vekil muavını 
Demirmuhalızlar reisi Horya Sima bir tören eınasında 

Açık yürekle: "İlim yapmalıyız. İlme 
bir ııey katmalıyız. Memleket bizden ilim
de yenilikler, keıi!ler ve eserler bekle -
mektedir." dedi. 

Universiteli talebede, "tetkik ve ten
kit istldndmın" inkişafını üstiln bir gaye 
olarak tanıdığını tebariiz ettirdi. Milııahe~ 
de, tahlil ve terkip kabiliyetinin ehemiye
tine temas etti. Hocalarının ders takrir • 
terini daima ııo.hsi muhakeme ve zekala -

Romanya Başvekili 

Antonesko 
Roma' ya 

gidiyor! 
nrun mihengine vurmalarını talebeye tav- Bükreı; 12. a.a. - Rndor ajansı bildiri· 
ıiye etti. "Dolgun kafalar" değil "olgun ve yor : 
müdekkik dimıığlıır" yetlııtlrmek üniverııi- Faıiıt hllkilmetln dlvetl ilzerlne romen 
tenin emeli olduğunu IÖyledl. devleti Jronduktonı batv•kil l'etıeral An -

Sayın Rektörün her cümlesinden an - toneeco, refakıtindı hariciye nazırı olduiu 

Molotof 
Berlin'de 

. 
Hitler ve Yon Ribbentrop 

Mololofla uzun 
görüımeler yaplllar 

laııhyordu ki ilnivereite, gençllfe "kendi halde, Duçe n kont Ciano ile ıörilımei: Berlin, ıı a.a. - D.N.B. blldJrlyorı 
kendini yaratma" "kendi kendini YCtİ$tir- üzere 14 Teırinisanide Roma'ya l'idec ı Sovyetler Birlltf halk lı:omleerlerf heyeti 
aıe" usullerini öğretip ilmt metodlan mal- tir. reisi ve hariciye hallı: kom!ıeri B. Molo • ı 
edecek .. Bu entellektüel sınanmıe cihaz - B. M anoileıco Romanya hariciye 1 tof, alman hükilmetinln daveti üzerine rea-
larla mücehhez olan talebesini şahsi mc-• nazırı oluyor men ziyaret etmek için bu sabah Bcrlin'e 
niye, ıahsi tefekküre, yaratıcı, orijinal, gelmiştir. 

phsi araştırmalara sevkedecektir. İlmin Bükreş; 12. a .a. - Havas ajansı bildiri- B, Molotof'a, kendisini karııılamak üze-
deruni zembereğini üniversiteli genç ırö· yor : re hududa kadar gitmiş olan Sovyetler bir-
nüllerdc kuracııktır. İstifa etmifi olan hariciye naım B. Stur- liğinin Berlin büyük elsiıi B. Slı:vardze ile 

Fransız hariciye nazırı Laval 
Cenevre, 12 a.a. - D.N.B. : Vichy'den 

öğrenildiğine &'Öre başvekil muavini ve 
hariciye nazırı B. Lava!, refakatinde B. 
Luguet olduğu halde alman makamlariyle 
müzakereler yapmak üzere bu&iin öğleyin 
Paris'e muvasalat etmlıtir. Hareketinden 
evci B. Lava! dahiliye nazırı B. Peyrou -
ton ve Fu umumI valİ!ıf ıreneral Noıue.
le ırörilşmü:ıtilr. 

Meric ve 
,:> 

Tunca 
alçahyor 

Edirne, (Husus! Muhabirimizden) 
- Dün ak§aın üzeri alçalmağa ba§lı
yan sular, çok ağır bir çekilme ile 
Tunca'da 4.58 Meriç'te 4.54 metreye 
inmiştir. Hava bugün öğleden sonra 
açtığı için bu suların tekrar yüksel
me tehlikesi kalmamı~tır. Bosna su 
seddi mukavemet etmiş ve alınan ted
birler sayesinde köy halkı bu kıt ağ
zında perişan olmaktan kurtulmuştur. 

(Sonu S. inci sayfada) · 

Berlin 

mülakatının 

mahiyeti 
İktisadi işbirliği mi 1 

Dört devlet arasında 

bir anlaşma mı ? 

BükrCf; 12. ı.ı. - Havaa ajanar bildirl
:ror 1 Dün Mit 8.30 da YU'kubuJan yenf 
~lzele hallı: aruındı panik tevlit etıniıtlr. 
Bu zelzele, parar aabahmdanberi üÇüncl! 
zelzeledir. Endi~e çok büyüktür. Zelzele
den ölenlerin adedi her an artmaktadır. 

Focsani tehrindc ahalinin yllzde 71 i ev
(Sonu 5. inci sayfada) 

General Weygand 

Fransa' ya 

dönmüyor mu! 
Nevyork, 12 a.L - Avrupa'dan gelen 

ve Nevyork'ta dola,,an ıllYialara inanmak 
IA..zım cellrae General Veygand Franaa'ya 
dönmefi reddetmiotır. 

Nevyork Tlmeı gazeteıl bu ıayialarla 
Llbrevllle'ln General de Gaulle kuveUeri 
tarafından zaptı ve Hindi - Çlnl'dekl kar -
gll§ahklar ve Hindi - Cini umumi vall11I 
Vla amiral Decoux'nun l11tıfa.ııı araaında. 
'bir mUnaaebet görmektedir. 

Nevyork Neva gazetesinin Zurlch mu
habiri diyor ki: 

Bitaraf mnh!11Jer General Veygand'ın 
Fran.1a'ya dönmekten fıntın.a ettıtıne da -
lr dolllf&n ıay!aları ıtrıWt Afr1ka'da bir 
lhtll&l oıkacatına tıaret addetmektedir. 

General de Gaulle 

Vichy; 12. a.a. - Havas ajansı blldirf • 
yor: 
Yabancı radyolar, Libreville şehrinia 

asi kuvetler tarafından hücuma maruz ka
larak teslim oldugunu bildirmektedir. 
• Gabon'un merkezi olan bu ııehrin tesli
mine dair dUn akpma kadar Vichy'deıa 
hiç.bir ha'ber celmemiıtir. 

Fransız lıattıü•tüva Afrikası umumi vaU 
(Sonu J. ncU saTfada) 

Ankara. güzel bir hayvanat 

bahçesine sahip oldu 

Ankara hayvanat b'1.hçeainde iri bir ayı 

Zira~t .Veklleti. ç.o~ g'uzel. bir te~eb- la tekimUl eder ve genişler; Ankara 
bilse gırış~re~. Çıftlıkte .bır. ~ayva- hayvanat bahçesi de zamanla genişli
nat bahçesı vucude .. getırmıştır. Bu yebilecek tarzda hazırlanmıştır. Bah
bahçe Ankaralılar ıçın bir gezme ve cede bugün birçok vahşi ve ehli hay-
eğlence mahalli, talebeler için bir vanla t h' d'l k d" Jl ·ı . . . r eş ır e ı me te ır. er aı e-
mekteptır. Burası fılhakıka Avrupa- . 

Dersler muntazaman takip edilecek, dra'nın yerine, evelce ayni vazifeyi yapmıı Metılilrj! endüstrisi halk lı:omiurl B. Te
aotlar nlınac11.k, fakat seminerlere de iıti· olan B. Manolleaco'nun tayini bclı:lenil - voıyan, hariciye halk komiıer muavini B. 

(!onu 4 DncD sı7fada) (Sonu S. inci 8tqfada) (llou 1, :DOi ıqJMI•). 

Stokholm, 12 a..a.. - De.gene Nyheeter 
ismindeki İsveç gazetesinin Berl!n muha
birinin tahminine göre nlmanların B. Mo
lotot'un Berlln ziyaretinden bekledikleri 
ıey bir Sovyet le§rlkl meııalıl suretiyle 
Amertka'nın İng11tere'ye yardımını kar11· 
lamaktu. 

(loOR J, net 11Tf ad•) 

daki büyük hayvanat bahçeleri kadar nın buraya çocuğunu zevkle götürüp 

değildir. Fakat inp tarzı ve hazırlanı- gezdireceğine şüphe yoktur. Hayva

ft onlardan da g1heldlr. Unutmamak nat bahçesi hakkında bir röportajı bu
Jbmıdır ki, ha,r.vanıat bltlıçelut aman- raıı e net 1&yf amızda bulacabınıs. 
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fikirler ve insanlar 

EDEBİYAT 
( GÜNÜN GÖLGESi ) 

Tarihten çizgiler 

_, •...•..•...........••••...........•..• \. 

• Kızılay Ankara rı 
Merkezinin dôveti · 

Nafıa memurları arasında 
• terfi ve nakil er 

Nurullah ATAÇ Oamanlı•aaltcnatınm göçüı ae-
bepleri, artık ilk mekep çocukların• 

BUGÜN zayıf bulduğumuz bir di· beğendim ı ca bile bir muamma olmaktan çık· 
lin hep öyle kalacağını, bazı hisleri, mıc.tır. Teferrüatı bir yana bırakır· 

h h 1 1 · · f"k · · Hapseyledl ıehzll.deyl lilAllm pederi " ru a et erını, ı irleri hıç bır :ta • aak umumi hükmümüz •u olur: 
"f d d · ~l l il • u k Bir kura ki gözler göremu sökle yert " man ı a e e emıyeces n erı ı rme Tefessüh yolunu tutan her cemı"yet Akaettı o kaarın der U dtvarından 

ancak kendi kafamızın darlığın\, tem- gibi, aaltanat da önce irinden yıkıl-
bel · • k" h Her aanlye Bin Bir cece et111nelerl ,,, 

lığıni gösterir. Şilphesiz ı er mış, sonra, kof bir kütük gibi dev-

Kızılay Cemiyeti Ankara 
Merkezi Riya&etinden: 

Yurdumuzun muhtelif köoe
lerinde vatan hizmeti görmek
te olan kahraman erlerimize 
muhterem halkımızın minnet 
ve oükra.n cemilesi olarak te
berru edecekleri: 

dilin, ötekilere nisbetle, hudutları Bunu çok kimse beğenmedi: Yah- rilivcrmi§tir. 
vardır. En zengin, en işlenmiş dil ya Kemal bile biraz şüphe ediyordu. Bundan birkaç gün cvel Vedat • 
bile hazan, en iptidai bir dilin bir in- ÇUnkü bu rübai bir çoklarını şaşırttı: Tör' ün güzel bir kitabı münnsebe· 
celi~ini göstermekten acizdir. Bu, o bizim rübai ananemizden ayrılıyor; tiyle Osmanlı ıaltanntının ruh has· 
zengin, işlenmiş dili kullanan cemi· nasıl söyliyeyim? bunda f{ayyam'dan talıklarını bu ıütunda seyretmiştik. 
y~tin, iptidai dili. konu~an kUçü,k ce- diğer doğu şairlerinden değil, Walte; O, §Öyle &1ralıyordu: aşağılık duy· 
mıyette mevcut bır inceliğe malık ol· "Pater'den, Oscar Wilde'den, en yeni gusu, içtimai alakasızlık, mesuliyet 
madığını gösterir. Mefhumlar dilde Avrupa şairlerinden gelen bir ruh korkwu, dedikodu, iç.ki, kumar, 
değil, kafalardadır ve her cemiyet ye· var. Eski bir kalıp içinde yepyeni, ke- ahiretçilik, güzel düşmanlığı, İş ve 
ni bir mefhum edinince dilinde, önce limenin en asil manasiyle moderne gönül kaynaşmazlığı, maymun iş
birez zorluk çekse de, nihayet onu bir düşünce ve gene öyle bir ecla... tahlılık, medhomani ve cinsi muva-

Yün fanila 
Yün kazak 
Pamuklu mintan 
Yün çorap 

vuıQhla gösterecek kelimeyi, yahut "Pederi" kelimesine itiraz edenler zenesizlik ... 
if:>de tarzını yaratır. Meşhur bir söz oldu; halbuki bana o kelime bu rü- Bugün de, tarihin yüz karası o· 
"ÜsHibun, in anın ta kendisi., oldu • baide pek şirin geliyor; rübainin özü lan bu kokmuş cemiyet bozuntusu· 
ğunu ıöylen dil de ccmiyetih ta ken- o kelimeyi istiyor • nun kirli çamaşırlarını ressam Sa-
disidir: cemiyette ne varsa dilinde de Yahya Kemal'in o rUbaide anlat • lih'in fırçasından takip edelim. 
onlar vardır. mak istediği anat telakkisine taraf • O devirlerin hayatını en ince te· 

On altıncı asrın bUyUk fransız p- tar mıyım? Gerçekten sanatın tabiatle ferruatına kndar naıııl zaptedcbil· 
iri Joachim Du Bellay, dlllerlni hor hiç bir alakası yok mudur? Sanatkfir mi§ olduğuna daima hayret ettiğim 
görüp de latince yazmak sevdasında gözle.ri?i. ~iŞ al.eme kapar da yalnız ge~.ç re8Sam Salih, "tarihwtcn çi~gi- ! 
olan vatandaşlarına karşı, De/ense et kendı ıçını, hıç bir yeri g8rmiyen ı:r ~aşl.ı~ı altı~da yaptı.gı karıka- ~ 
illusration de la Jangue françsise l· kasrı mı seyreder? ... Zannetmiyorum;, turlerı bırı<:aç gundenberı Ankara 
simli kitabında, bir gün fransızcanın bir zaman ben de öyle düşünürdüm Halkevi~de ~~thir etmektedir. ~uı:ı
da en ince hisleri, fikirleri ifade ede- aı:na sonra yanıldığımı, bize her şe- 1 lar.a k? .ıkatur dez:ıw .çok, ~uvetlı bır 
bileceğini, bu hususta latinceyi geçe- yı tabiatin verdiğini anladım. Fakat o?ıck~ı.fı:'1 znptettıgı fo~ogra~l~~ ~a 
ceğini söyler. O asırda J oachim nu bunun bir ehemiyeti yok; hatta belki dıyebılırı~ •. Ressam ~alı~, gozunun 
Bellay gibi düşünen insanlar kazandı· Yahya Kemal de o rübaide anlatmak ve hayalının bu hnrıkuladc hassaıı 
}ı içindir ki bugilnkU franıızca Uitin- i~.tedi~i kanaatte değildir. Fakat 0 1 objektifini ~~fes arkalarından~ tu
teden çok zengin bir dil haline gel- rubai ıle o kanaati çok güzel anlatı - tunuzda, .Kngıthane scy~angn~l~· 

yor. Bana öyle geliyor ki bundan son- r!~da, şerı~e mıı..hkcmclerınde, ufu· 
.'niştir. Gariptir ki gene o asırda hü- ra o nazariyeyi anlatırken en iyi çare ntkha:'1e ko~clerınde, mahalle mck
yük tU k ıairl Fuzuli de: bu rübaiyi zikretmektir, cilt cilt ki _ teplerınde, sadrazam kon:s-klarında 

Şol sebepten firlsi tafziylc çoktur taplardan daha vazıh ... Zaten şiirin en 1 kadın hamamlarında, hulasa salta-

Yün eldiven 

den ibaret olan kıe hediyeleri
nin kabulü için ynlnız Postane 
caddesinde Ticaret Ode.ııı bi
naııındaki merkezinde ve Yeni· 
şehirde Emniyet Abidesi karoı· 
arnda Cümhuriyet Halk Partisi 
vil.:\vct idnre heye.ti hin"sında 

ve Cebecide Siyaııal Bilgiler o· 
kulunda (ayni teberruat kabul 
defterleri) açılmıotır. 

Teberru edilecek yukarda 
cinsleri arzedilen kullanılma
mış eşyalar Kızı•y ayniyat 
makbuzu mukabilinde kabul 
edilP.ccktir. 

Ankara halkının bu hayırlı 
ve asil vardıma, ıeve seve iati
rak edecekleri şüphesizdir. 
Çünkü askere yapılacak yardı
mın bizzat bütün vatana ve bü
tün vatan cvla•larına yapılan 
bir ""ft'"-'rm o!duii'unu herkes 
mildriktir. 

Kızılay, AnkRra merk~zi 
muhterem ve R~İI ankaralıları 
bekliyor. 

Kızılay Merkezi Tel: 1610 
Yenişehir heyeti Tel: 6630 . nazm kim b~yUk meziyeti de böyle ka~ışık bir ı nııt lst~nbul?nun en kuytu, cwn muh· 

Num-ı nblk Tilrk lıfılyle iken dllt - fıkri, bir kaç sözle aydınlatıvermek rem koşclerınde dolaştırmaga mu-
vlr olur değil midir? vaffnk olmuş, ve buralarda gör- "•11111111111111111111111111111111111••r 

Bende tevflk olta ol dilıvlrı ltln eyle- Rübailerden bahsederken başka bir d~kleri~i sadı~ ve .sa!1atkar ?ir. na-
rlm şairimizin Uç rübaisini de zikretmek- kıl aıfatıyl~ bı~e .. h~~raye ctmı~tır .. 

Nevbahlr olga' dikenden bcrk-i ıUl iz. ten kendimi alamıyacağım . Çarpıklıgın ufuruklc tedavJ edıl-
hllr olur · diği, eczanın falaka ile verildiği, 

VaktA ki beni gamlı görürler eAdım mansıbm dalkaviık1ar1a kazanıldı· 
Biribirini tanımıyan o iki ,aır, he· 

men hemen aynı zamanda, aynı neti· 
ceye vasıl oluyorlar. İkisi de bekle· 
dikleri tevlı'k'e eriyor ve dillerinden, 
latincenln de, farsçanın da imrenece· 
ği gülleri deriyorlar. 

Bakinin : 

Vaktt\ ki hn.rAbım sanılır AMdım ğı, beşiklerin başına müşür nişanla· 
Toprak gibi sakin ve hamilş olduğı.ım an rının takıldığı devre • hamdolsun • 
Göklerde inilder nl<.'e btn feryAdım yetişmiycn bugünün çocukları, 

)!. Halkevin<leki ııcrgiyi çok hayret ve 
Sultan-ı mclAhat meh-1 mevzOnumdur daha çok ibretle tcma§a ediyorlar. 
ZUltUndo esir hep dll-1 mecnunumdur Çünkü bu sergide, saltanat muva-
HQnum ki değersiz sayılır Mklnden zenesizliklerinin her çeşidi sıraya 
HAklnde sebtı eylediğim hOnumdur. girmiştir. 

RQhbah1 oldu Mcıthi-11fat enfls-ı 
bahar Bir de bence bu isikisinden daha Ressam Safih, güzel çizgileriyle 

güzel olan şu rübai : tarihe geniş ölçüde malzeme ver
mısrağını Fuzuli'ye bir yankı diye 
tasavvur etmek hoşuma gidiyor; çUn· 
lrll Bakl'den sonra tUrk dilinin ger· 
~ekten baharı başlıyor ve diken'den 
renk renk gUller açılıyor. Bu bahar 
Tanzimat'a, yani cemiyetimizin yeni 
mefhumlar edindiği devre kadar Bil· 
rilyor; sonra gene "naznrı nbik,, l 
pek beceremiyen, bocalıyan §airlcr 
devri baılıyor: Namık Kemal, Hamit, 
Fikret, Hatim ... Yahya Kemal ile dil 
yeniden Bahara eriyor. Açık deniz, 
Deniz TDrküsa: Vuslat gibi güller a
çılıyor. 

YAHYA KEMAL'in eski tarzda 
gazeller söylemesine itiraz edenler 
var. Diyorlar ki: "Onun tilrkçcde pil· 
rUzsUz mısrağlar söylemesi zor bir 
§ey değildi; çUnkU yeniden bir gey 
yaratmıyor, eskiden kalma kalıplıırı 
kullanmakta devam ediyordu.,, 

Bu söz iki taraftan yanlıştır. Bir 
kere Yahya Kemal yalnız eski tarzda 
gazeller yazmadı, en güzel eserlerinin 
yeni tarzdaki manzumeleri oldu~unu 
ileri sürmek de kabildir. Sonra eski 
tarzdaki gazellerini sadece eskinin bir 
evamı saymak o gazelleri de, bizim 

divan şiirimizi de iyice anlıyamamış 
lmaktan gelir. Hazan gibi, LD.le devri 
ibi, ŞerefaMd gibi gazellerde eski -
erin yadırgıyacağı ve bize Avrupa 
rfanı ile temastan gelmiş bir ruh 
ardır. 

Bak bağ ve bahar ve serviler ey rflhum 
Gönlllm gene gitmemek diler ey ruhum 
A1;: arkann. a.t nikabını kal burada 
Yok kimseler evde gittiler ey ruhum 

Bunlar, Orhan Veli'nin Mevlana 
Ceialettin'den tercüme ettiği rübailer. 
Belki henüz pürüzlü mısrağlar var; 
fakat bence mükemmel olan üçüncü 
rübai, yalnız şekli ile değil, ruhu ile 
d~ b~gün düşünülmüş, bugün söyle • 
nılmışe benziyor. On üçüncü asırla 
Y!rmi~c.i a!'lır el ele ~eriyor; bugünün 
bır şaırı, bundan yedı asır önce de bu· 
günün malını bulup çıkarıyor ... Bu, 
sevilmiyecek, beğenilmiyecek şey mi? 

C. H. P. Kongreleri 
Ankarada ve kazalarında parti nahi

ye kongreleri tamamen bitmiştir. 16 
ikinciteşrinden itibaren kaza kongre
leri toplanacaktır. Ocak ve nahiye 
kongrelerinde parti hatipleri ve mü· 
şahitleri tarafından 457 konuşma ya
pılmış halkımız dünya hadiseleri hak
kında tenvir edilmiştir. 

Vilayet idare heyeti Azalan kaza 
kongrelerinde müşahit olarak hazır 
bulunacaklar ve bu toplantılardan isti
fade ederek lronferanslar verecekler
dir. 

C. H. P. Ankara bölge müfettişi 
şehrimizde 

Çankırı kazalariyle Ankara kazala
rının nahiye ve köy kongrelerinde bu
lunan ve Parti kademelerini teftiş e
den bölgetl'iz müfettişi Amasya me
busu Esat Uras Ankaraya dönmUştUr. 

miş. Ve çocuklara cümhuriyetin ne 
demek olduğunu Öğreten hocalara 
çok yardım etmiştir. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Seker fiyaflar1nn1 
arftr1lacağı haberi 

doğru değU~~r 
Son günlerde halk arasında şeker 

fiyatlarının artırılacağı etrafında \'lir 
şayia dolaşmaktadır. Bir kısım halkı
mızın bu şayialara üzerine endişe et· 
tikleri ve fazla miktarda şeker aldık
ları görülmüştür. Bu yersiz şayiaları 
alakalı makamlardan tahkik ettik, bu
günkü fiyatların artırılması için hiç 
bir karar plmaclığım ve yurdumuzı:la 

halkımızın istihlak edeceği miktardan 

fazla stok şeker bulunduğunu öğren
dik. 

Verilen maHimata göre, yurdun her 
tarafına ihtiyaca tekabül edecek mik
tarda §eker gönderilmektedir. 

lstanbul'a gelen mallar 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Bugün 
İstanbula yeniden 11 sandık teneke 
ile kalay, pamuk ipliği pamuklu men
sucat ve otomobil lastiği ve birkaç 
kamyon geldi. . 

Dikili' de üç çocuk 

yanarak öldü 
Dikili, (Hususi) - Dikilinin İh -

sanlar köyünde Fahrettin iki yaşında 
sekiz ve altı yaşındaki iki kızı ile 
iki yaşında bir oğlunu evde bırakıp 
dışarı çıktığı bir sırada evde ateş çık
mış, yavrular yanarak ölmüşlerdir. 

Vakıflar Umum 
müdürünün tetkikleri 
Adana, (Hususi) - Vakıflar umum 

müdürü B. Fahrettin Kiper Ada
na'ya gclml9tlr. 13. F11hrcttin Kiper 

danadaki vakıflar inşaatını yakından 
tetkik ve Ccyhanda yapılacak vakıf -
lar çarşısı ve diğer binaların yerlerini 
mahalJinde tesbit edecektir. 

Macaristan'la yapılacak yeni 
ticaret müzakereleri 

Haber aldığımıza göre Macaristan
la yeni bir ticaret anlaşması yapılma
sı kara.rlaşmıştır. Budapeştede yapı
lacak olan müzakereler için şehrimiz
den bir ticaret heyeti Macaristana gi
deccJ...-tir. 

Günde seldz saatten az 
çalııılacak işler 

1ktısat Vekfileti tarafından hazır
lanan günde sekiz saat veya daha ~z 
çalıştırılması icabeden işler hakkında
ki nizamname İcra Vekilleri Heyetin
ce kabul ve yüksek tasdika iktiran et
miştir. Bu nizamnamede sağlık kaide
leri bakımından bir işçinin günde :ın
cak sekiz saat çalıştırılması icabeüen 
işler ayrı ayrı gösterilmektedir. 

Acı bir ölüm 
Bozkurt Un Fabrikası sahiplerin -

den Manastırlı İbrahim PELİSTER
in dün bir kalp sektesi neticesinde 
vefat ettiği esefle haber alınmıştır. 
Cenazesi bugiln saat 10 da fabrika 
civarındaki evinden kaldırılacaktır. 

tayın, 
Nafıa VekAleU memurları aro.ııındıı ye- ı mUdUrlUğU memurluğuna, iklncl um 

niden bazı tayin ve terfiler yapmıetır. mUtettıeUktc Kenan Alptekin 4. Uncu 
Bunları yazıyoruz: mumt mUtettıollk kı!.tıpllğlne, Samsuu 

Terli edenler 
Bursada MUhendls Kemal Bengü, Mal

zeme mUdUr!UğUnde İsmail Hakkı Kılıç
oğlu, teknik okulunda Zihni Arısoy, dak· 
tllo Zekiye Berk, yUksck mUhendis mek -
teblndc Fahri Utku, Ell\zığ • İran hududu 
hattında Mustafa Asım Şahlnkaya, Sıvas
Erzurum hattında K~mll Hasoı, daktilo 

I hl lıj fln K(loken, 1stnnbul boicdlycsinı1e 

mimar Leman Tomsu, hussu! kalem mU -
dUrlUğUndc İbrahim LUtfl Önaç, yapı ve 
imar ıılerlnde Hakkı Çelik, Sıvaa - Erzu -
rum hattı §Ube mUhcndlsl Mehmet Sabri 
Soran, Ankara nafıa şose ve köprUler mU· 
hendlel Yusuf Ata İlı!.lnn. 

Naklen tayinler 
Trabzon nafıa yapı lıılertnde Cemil Ka

ragöz GUmUııhıı.nc mUhendlallğlnc, huııust 

kalemden Seyfettin Sarı Ssrıgedik, dcmlr
yollar inşaat reisliği memurluğuna, Ağrı 
len memuru Rqat özsunay Kocaell ten 
memurluğuna, Denizli fen memuru Razı 
Ural Balıkcalr ten memurıuguna, Mardin 
bao ten memuru Feridun Edlge Siirt baş· 
memurluğuna, "Kocaell ten memuru Rtfııt 
Uygun Amasya fen memurluğuna, umum 
sıtma mUcadeiesl su mUhendlel Necati Su· 
ar Dursa belediyesi bo.şmUhendlsllğlne, 

Samsun baş fen memuru l<'alk Utkan An
tep mühendiellğtne, Afyon btlf fen memuru 
ismall Hikmet Eronat Ankara mllhendls
llı:tlne, İçel fen memuru Hasıuı Basri .A§ -
kın Esklııchlr şose ve köprUler fen hıemur
luğUna, Tunccll ten memuru Remzi Tan · 
gUler Kütahya fen memurluğıınıı, Tekir
dağ bav fen memuru Ali Vedat GökgönUl 
Bnlıkee!r bıış fen mcmurluuğna, .Manisa 
nafıa mildUrll Mahmut Yonat Trabzon na· 
fıa ınlldüriilğtlne, Trabzon nafıa mUdUrü 
Arif Tansuğ ista.nbul yllluıck mühendisli· 
ğlne, Kırşehir fen memuru Ynonr ören 
Kırşehir fen memurluğuna, Edirne yllksek 
mühendisi Nüzhet Aydıner oosc ve k6prU
ler yüksek mllhcndisllğine, Aydın nafıa 

mUdUrU Feridun İris Edirne nafıa mlldUr· 
lllğllne, Kütahya fen memuru Niyazi Sim 
Tekirdağ fen memurluğuna, Şose ve köp
rtiler dairesinde Fikri Akyol J{ırşehlr fen 
memurhığunn, Bursa baş ten memuru Ah
ı t Sabri Ölçer İstanbul baı fen mcmur
lug-tına, .Malatya !en memuru Rasim S-ırı

han Erzincan fen mennırluğııno., Van 110 -

seler fen memuru Nuri Da~delen İçel fen 
memurluğuna, Zatl~lerl mUd.ilrlUğünde 

Cezmi Mııytere inşaat reisliği memurlu
guna, demlryollıır ve limanlar inşaat reis-
llğlnde Mnhmut ~edim Anbarcı zatloleri 

Acı bir kayıp 
Paris Büyük El

çiliği katiplerin
den Bay Sadi UÇ· 
ku'nun Fransa'd:ı 
La Bourboul'da 
kalp sektesinden 
öldüğü teessürl e 
haber alınmıştır 
Sadi Uçku, istik
lal harbine idadi 
talebesi iken koş
muş, Sakaryada ve 
Dumlupınarda dö· 
vüşmUş, bilahare hastalığı dolayısiy
la ordudan ayrılarak hariciyeye inti
sap etmiş genç bir yüzbaşımızdı. 
Memleket Sadinin şahsında değerli 
bir evladını kaybetmiştir. Ailesinin 
acısını paylaşırız. 

Kütaıhya valisi §ehrimizde 

Kütahya valisi B. Hamit Oskay 
mezunen şehrimize gelmiştir. B. Os· 
kay ~ehrimizde kaldığı milddetçe vi
lAyetine ait işler etrafında vekfilet1erle 
temaslar yapacaktır. 

Kırklareli ve Balıkesir kadastro 
müdürleri 

Kırklareli kadastro müdürü B. Şem
settin Sönmezocak ile Balıkesir mii
dürü B. Hamdi Soylu becayiş edilmiş
lerdir. 

tıa mlldUrU Sa!A.haddln Onat Kasta 
natıa mUdürlUğUne, Haktır! baş fen m 
nı Ahmet Fahri Kuran Samsun b:ı~ 
momurlUğuna, Kastamonu nnfııı m .( 
Mihran Aknn Samsun nafıa mUdUr!Ut; .... 
GUmUşane fen memuru Yusuf Ziya Yıl 
nm Kırtchlr mUhendlsllğlne, Mugıa 

memuru Snlt\hattın Gllnsell Balıkcsır 
hendlıllğlne, Kır§chlr mUhendlsi Ccv 
CB#lar Ealdıehlr mUhendlsllglnc, zatlşl 
mUdQrlllgtlnde Kemal Klnal su ıoıerl m 
murlugunn., Dlyarb:ıkır ve temdidi hatl 
fen m~muru Hulki Peker Fllyos - Ere 
hattı fen memurluğunn, Fllyos ·Ere 
hattında ten memuru Vlladlslıı.v Fazir 
yarbakır ve temdidi hatlan !en memur! 
ğuna. 

Tayinler 
Tahsin Saraç demiryollar ı111aat reis 

f1 Derince anbar memurluğuna, 1hıı 
Duygun ııosove köprüler reisliği de.eln 
Ulrlllğilno, Rasim Ursan dcmlryollar ino 
at relsllğt rens:ımlığtna, Yavuz Kocaoğ 
Corum su işleri mUhendlellğine, HAiet Ö~ 
kan teknik okulu levazım memurluğun 

Turgut Gemici Bergama su iolerl mllhe 
dlsllğlne, Şakir Mutlu Antalya su lııl 

mUhendlsllğlne, Alt Ferda Halllclk Edlr 
ne Jl\.Uhendlsllğlne, 1brahlm Köse Mıınl 
su itleri mUhendisllğlne, .Ali Galip GI 
BE'rgama belediyesi muvakkat !en m 
murluğuna, Sırn SUalp Aydın ıru lııl 

mUhendlııllğtne, ŞllkrU Belek Bursa ııu 11 
lert !en memurluğuna, İbrahim RtıotU e 
rak mUdUrlUğU memurluğuna, Mukb 
G6kdoğan yüksek mühendis mektebi mu 
nlllmllG-lne, Turgut Baooğlu yapı lolerl 
isllğt tesisat reasnmhğına, Mehmet Eni 
Uluocnk Tunoell mutemctllğine, Nuri SU 
er dcmtryollar inşaat reisliği reasrunlıl!'ı 

na, Ahmet Özde; Bursıı fen memurlugu 
na, Adnan Kuruynzıeı teknik okulu munl
llm muavinliğine, Ncjat Edlıı Ankara ytık 
sek mUhendlııllğlne, Bekir Telek zattılc 
kııyıt memurluğuna, TalAt Cansun yapı ve 
imar işleri mUhendisllğlne, Sa!A.hnttfn 
Yurtoğlu nafııı ııirket ve mUeucsclerl ko -
miserllğl ı:ıetılğinc, Ahmet Rlfat Yarar 
yUksek mUhcndls mektebi muallim mua.
vlnllğlne, Mustafa Saylağ Bursa yüksek 
mUhendlsllğtne, Mahmut Knrahı:uı Sıvu 

nnbar kO.tlpllğ"lne, All Nejnt Edls İstan
bul yUksek mUhendlsllğine, G. tarael Öl• 
ner yükııek mühendis mektebi profes~rlU
tüne, ::vı:. Gabrlel yUksek mUhcndls prote
sörlU@ne. Vakkas Aykurt teknik okulu 
muallimliğine, M. L. Sue yüksek mllhen -
dls mektebi profesllrlUğUnc tayin edllmiş
lerdir. 

.... 
agrı 

X Divanı Muhasebat Encilmenl bu· 
gün "10" da toplanacaktır. 

X Maarif Encümeni bugün umum! 
heyet içtimaından son:a toplanacak· 
tır. 

X Dahiliye Encümeni 13-XI-1940 
çarşamba günü heyeti umumlyeden 
sonra toplanacaktır. 

X Adliye Encümeni 13-XI-194() 
çarşamba günü umumi heyet içtima
ından sonra toplanacaktır. 

X Maliye Encilmeni bugiln heyeti 
umumiye içtimaından sonra toplana
caktır. 

Akyüz ailesinin teşekkürU 

Eşim ve babamız Kars Mebusu Ge· 
neral Muhittin AkyUzün vefatı dola
yısiyle gerek bizzat ve gerekse tahri
ren taziyede bulunan zevata ayrı ay· 
rı teşekküre büyük kederimiz mani 
olduğundan en derin minnettarlık ve 
teşekkUrlerimizin iblağına sayın ga
zetenizin tavassutunu rica ederiz. 

Akyüz ailesi 
Mediha, Nuri, Seyfi 

Romanya' dan gelenler 

Fakat bunları bir tarafa bırakıp bir 
r o itirazı haklı diye kabul ediyo· 
um: Yahya Kemal eskiyi tekrardan, 
ahut eskiye devamdan başka bir şey 
apmamışsa bile gene bugilnkil tUrk

enin zaferini temin etmiş adamlar
an biridir. Ondan evelki hali düşü
Un, birinci ve ikinci Edebiyatı • Ce
ide'ciler dilimizi ne hS.le sokmuı • 
rdı? Türkçe güzel şekiller yaratamı-

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl"ill 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Arala· 
rında birçok ingiliz bulunan 140 kişi
lik bir kafile bugün Romanya'dan İa· 
tanbula geldi. 

n bir dil olmuştu. Bunun için de 
rif şekillerin ancak Avrupa diıte

nde, fransızcada kabil olduğunu 
nmıya başlamıştık. Yahya Kemal ge

P bize dilimizin asaletini, tUrkçenin 
ler vermiş olduğunu ve neler vere-
leceğini hatırlattı. Onun şiirlerin
" sonra kimsenin türkçeyi hiç bir 
iden aşağı görmesine imkAn kalma· 
ıştı. (Hiç kimsenin diyorum, bittabi 
ç bir şeyi görmeleri kabil olmıyan, 
rupa dillerine körükörilne hayran 

sanlar vardır, onları hesaba katmak 
• :ı: değildir.) 
SON zamanlarda Akşam gazetesin· 
~ahya Kemal'in bir kaç • zannede· 

on taneden fazla - rUbatıi çıktı. 
nların içinde belki zayıf olanları 
rdır: bir şairin her yazdığının mU· 
mmel olması kabil değildir; fakat 
erinde şüphesiz ki çok gUzelleri 

merhaleden glln,.şlt derya g(lrünUr 
merhııleden her iki dllnya g6rUnUr 
merhale bir faal-ı hazandır ki sürer 

çmle gelecek cUmlesi rUya g6rUnUr 

'Ömer" isimli bu rübai dilimizin 
nefis şiirlerinden biridir. Fakat 

Ubailer i~inde ben en .ziyade ıunu 

Yıldırım müdafaa 
Harbin usulleri değişti değişeli 

dmmize ve yahut da bir kısım in
sanların, bir kısım memleketlerin 
diline peresenk olan kelimelerden 
birisi de "yıldırım" dır; "yıldırım 
harbi.'' 

Dikkat ediniz: kelime, sürat ifa
de ettiği gibi "yıldırmak" mastarın
dan geldiği için korkutma da ilade 
eder. 

Bir, iki, üç muvaffakiyet kaza
nan bu usulün galiba suya pek yü
zü yok ki gide gide Manş kıyıları
na Jcadar gitmiş, orada dama de
mi~tir. Demiştir ama bu sefer de 
ita/yanlar bu türlü bir hün~r ve 
mı1rifet göstermeğe kalkmı~lardır. 

Taarruz ballangıçta t•m yıldırım 
usulü ba.ılsdı: devlet ve hUkümet 
i§leriyle geç vakitlere kadar ul
raştıktan sonra biraz dı'nlenmek 
için yatağına yatan muhterem bir 
Başvekil, saat üçte uyandırılıyor 
ve eline üç saat mühletli bir Ulti
matom tutturuluyor. 

Bu hareket, hiç şüphesiz, ikinci 
manasiyle bir "yıldırım" hareketi 
idi. Fak.at yıldıramadı; 111 miauı 

ile yıldırım bile olsaydı, kaqıszn. 
da Metaksas gibi bir Başvekil, yu
nanlılar gibi bir milletten vücuda 
gelmiş bir paratoner bulunuyordu. 

Harbin on befinci gününde aldı
ğımız haberler, gün geçtikçe daha 
ziyade destanlaşan yunan kahra
manlığından ve ita/yan muvaffRki· 
yatsizliklerinden bahsetmektedir. 

- Yıldırım nerede kaldı? 
diyeceksiniz. Bu harpte de yıldı

rım var. Fakat bu yıldırım İtalyan 
taarruzu değil, yunan müdafaası
dır. 

Aziz okurlarıma : 

Cümhuriyet bayramı, Atatürk'ün 
ölüm yıldönümü gibi vesilelerle 
yazdığınız bazı parçalar alıyorum. 
Bunların içinde, sizi temin ede

rim, çok güzelleri, çok gönülden 
kopmuş ve kalemle işlenip süslen
mi~ olanları vardır. Fakat ne bu SÜ· 

tunun dar çerçevesi, ne de gazete· 

nin mahdut sayfaları arasında bun
lara neşredilmek imkanı verilomi· 
yor. 

!JU. satırları gönderdiğiniz bu sa
mımı yazılarla all.kalanmadığımı 
saamıyasınız diye yazıyorum. Bir 
kısmını lezzetle okudum ve kendi 
kağıtlarımın arasında sakladım. E
ğer saydığım imkansızlıklar olma
saydı, eserlerinizin bir tek okuru 
ben olmıyacaktım; fakat elden ne 
gelir? 

Alp/ 

Kahraman yunan "Efzun" tarz 
ita/yanların dağ muharebeleri için 
bilhassa yetiştirilmiş Alp tümenle
rini inhizamdan inhizama, mağlfibi
yetten mağl(Jbiyete uğratıyorlar. 

Bence, bundan sonra İtalyan tümen
lerinin değil, yunan ordularının ba
şına "Alp" kelimesi getirilmelidir. 

Çünkü, bilirsiniz ki, "Alp" Ju[J. 

mesi türkçede şecaatli ve kahraman 
demektir. 

Kamuflaj! 

Almanlar, geceleri Berlin'e yapı
lan hava hücumlarından yıkılan ve 
delinen binaların delik, deşiklerin!, 
harap manzarasmı Berlinlilerden 
gizlemek için geceleri kuvetli amele 
ekipleri çalıştırıyor ve bunlar vası
tasiyle bu türlü gedikleri hemence
cik onarıveriyorlarmış ... 

Bana kalırsa bunda şaşacak bir ta· 
raf yok. Mal{im ya, muharebede bir 
kamuflaj işi vardır ki silahları, mo

tör/D vasıtaları ye binaları düşman
dan gizlemek manasına gelen bu ke
limeye biz " peçelemek ,, karşılığını 
kullanıyoruz. Demek ki alman/ar, 
düşmana kaqı kamuflaj yapmayı 

kafi görmemişler; dosta karşı da ya
pıyorlar. 

T. 1. 

Askerlerimize 

kış hediyeleri 

Büyük bir itina ile askerlerimiıı 

hediyelerini hazırlıyan birçok vatan· 
daşlar, Kızılay merkez ve şubelerıne 
müracaat ederek paketler içindeki ~Ş· 
yaları teslim etmeğe başlamışlardır. 

Dün akşama kadar binlerce parça eş
ya teberru edilmiştir. 

10.000 pamuklu gömlek 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Şişli 
Halkevi, vllfiyete müracaatla yerli bez 
bulunabildiği takdirde 10.000 tane pa
muklu gömlek yapılabileceğini bil
dirdi. Vilayet, bezlerin temini için 
,Sümerbank'a müracaat etti. 

Yurdun her yerinde 

Aldığımız haberler, yurdun hemen her 
köşesinde askcrlcr~mize yapılacak kışlık 

yardımlar için muhtelif kollar teşkil et -
mlı ve çalışmalara başlamış bulunduğunu 
bildirmektedir, 
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lngiltere ve İrlanda 

. 1.-Ianda'nm gerek Britanya impa. 
•torluğu çerçevesi içindeki istatüsü 
'e -gerek beynelmilel vaziyeti çok 
c;'lı-ıtıktır. İrlanda uzun zaman, in· 
iılt.ere'nin müstemlekesi vaziyetin· 
e ıdare edilmi§lİ. 19 uncu asır için

le ırk itibariyle İngilizlerden ayrı 
lan lrlandalılar arasında istiklal 
T:ıreynnları belirıneğe baıladı. Bu 

•r içinde lngiltere'nin iç politika-
~ f :"landa meselesi Üzerinde toplan
'•'ı. Fakat birçok İngiliz devlet 
larnlarını meşgul eden bu mesele 

914 harbine kadar halledilemedi. 
h'\l"JJten S'lnra lnl!'\İlterc lrlanda'ya 
~rnerule" yani idari muhtariyet 
hrneğe razı oldu. Ve 1926 senesin
~ lrlanda'yı temsil eden Cosgrave 
~ İngiliz hükümeti arasında bir iti· 
f İmzalandı. Bu itilafa göre, ln-
ltere, nüfusu protestan olan şi
aldeki altı kontluk müstesna ol· 
ilk Üzere lrlandn'va idari muhta· 
~et veriyordu. lngiltere kıralı 
~hlin tehrinde bir vali ile lemsi) 
ilecek; 111.İr hususlarda· lrlanda 
rbest olacaktı. Bu 1921 anla§ma· 
a Cosgrave partisinin muhalifi 
n de Valera partisi itiraz etti. 
parti lrlanda'nm şimal, cenup 
ak Üzere ikiye ayrılmasına razı 
uvordu. Ve fn!lilt"-'re ile müna• 
etleri keserek büsbütün istiklal 
ına taraftardı. De Valera par

i, nihayet, birkaç sene aonra ikti
rı eline aldı. O zamandanberi de 
anda'nın mukadderatını idare et
ktedir. 

Bir İngiliz tayyareıi harekete hazırlanırken 

Hamburg'a 
yapılan 

hava akını 
Alman tezgôhlan 
ve gemileri çok 

İngiliz filosu 
Akdeniz' de 

İl alyan filosunu 
ar1yor f akar bir 
türlü bulamıyor 

u~uı 

Berlin 
mülakatının 

mahiyeti 
(Bııı ı. inci sayfıdı) 

Muharrir llll.ve ediyor: 
B. Molotot'un maiyetinde askert erkd

nın buluıımama.sı ve birçok ıanayi ıefle. 
rlnlıı bulunması, siyası meselelerin de bU· 
yUk bir ihtimama mazhar olması muhte -
mel olmakla beraber, ziyaretin batlıca ti· 
carı tqrlkl mesai ile münasebettar oldu
ğ'unu göstermektedir. 

Berlin; 12. ı.a. - D, N. B. ıı.jınıı bildi
riyor: Correspondance Diplomatique Et 
Politique ıazetesi diyor ki : 

Alman • Bovyet mUne.sebeUeri, ta· 
m&ntlyle yapıcı bir program Uzeri
ne dayanmaktadır. Bir taraftan, bu mU· 
nıı.sebetıer mevcut oımağa ~ladığln

danberi, her iki tarafı faydalı ve müessir 
olduğunu i•Pat etmiştir. Filhakika, bu mll
nasebetler, yalnız emniyeti değil, fakat ay
ni zamanda iki tarafın hıtyati arıularını 
ıarantl etmektedir. Diğer taraftan, almnn
sovyet dostluğu, Sovyetler Birliği ile Al
manya'nın dost ve müttefikleri arasındaki 
miınasebetler üzerine de şayanı memnuni
yet bir tesir icra etmis ve Avrupa • Asya 
sahasının dört büyük devletinin dördUnUn 
de halen karşılıklı hayatl menfaatlere hür
mete karar verm!ıı bulundukları neticesini 
vermiştir. 

Bu suretle, dlinya siyasetinde yeni b: 
inkişaf için kapılar açılmıfitJr. ,, 

Kffaplar arasında Molotof 
Ana hatlariyle Berlin' de 
Türk grameri HHlerveVon Ribbentrop 

Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fa-

Motolofla uzun 
görüımeler yaplllar 

kültesi Türk Dili Doçenti kıymetli 
gençlerimizden doktor Tahsin Ban
guoğlu An• Hatlariyle Türk Grame
ri İsminde çok güzel bir eser neşret
miştir. Bu eser Maarif Vekilliği tara
fından 1940 - 41 ders yılında bütün 
okullarda gramer dersleri için öğret- (Başı 1. inci say/ada) 
menlere kılavuz ve gramer ana kita- Dekanozov, dah!llye halk komiser muavl• 
bı için bir anket olmak üzere hazır- ni B. Merlı:ulov, harkt ticaret halk ko • 
!atılmıştır. Kitabın başında Maarif m!ııer muavini B. Krutlkov ve tayyared • 
Vekili Hasan _ Ali Yücel bir önsöz ilk endiistrisi halle komiser muavinleri BB. 
yazmış, bu kitabın hazırlatılması se- Balandin ve Yakovlov refakat etmektedir. 
beplerini izah etmiştir. Almanya hariciye nazırı B. von Rib-

Maarif Vekilinin bu sözlerini ay· bentrop, B. Molotof'u istasyonda kı~ıla· 
nen aşağıya alıyoruz. mıştır. Bundan baıka, istasyonda, Marep.l 

• Keitel, devlet nazırı B. Lammenı, almaft "Dilımiz yazı dili olarak da tarihin k. 1• f' _, k L b r· B 
k k . . v tee ı dl şe ı -uo tor ey, mat uat ıe ı . 

ço es ı zamanlarındanberı varlıgını 0 • t . h s s f' B H ' 
1 

B u 
t 1 b. d'ld' B" 1 ld ıe rıc . . . se ı . ımm er. er n yaşa mış o an ır ı ır. oy e o u- d . 

v h ld 1 •11• kuman anı ıeneral Seıfert ve Berlln be • gu a e uzun asır ar mı ı §Uurun . 
1 

. 
8 

s · 
k f!f' d d • l . d'V' b d' ledıye re il • teeıı ve devlet, partı ve 

i:l ı erece e .ıengın eştır ıgı u ı- ı d kl d d ha 
1. k 'd 1 · 1• 1 d'kk 1 .. or u er nın an a bir s;ok zevat hazır 
ın aı e erı, azımgc en ı ·at e mu· b 1 t r 

h d . u unmuş u . 
şa e e ve tesb:t olunmamıştır. . 

M d T" k a·ı · . b " .. Hariciye milıteearı B. Vtinacker ıle 
v e rese, ur ı mı utun ort~ • hariciye erklnı vı kordlplomatikten bir • 

çag ~>'.unc~ okutmamakta arar ett!; çok zevat da B. Molotoru istasyonda uı-. 
onda ılım lısanı olmak vasıf ve sela- , lam ılard r 
h.iY~.ti~i g~rmedi. En yüksek fikirl~- ı se

1

lam ~e· takdim merasiminden sonra. 
r~ buyuk hır. açıklıkla anla~~ kah~- B. Molotof ve B. von Rlbbentrap, lıtasyo
lıye.tıne malık buh~nan bu mıllı bazı: nun drıında bulunan ihtiram lı:ıtaauun ö • 
nenın yanında gafıl uyudu. Resmı nünden ~iı ve alman hariciye nazırı, 
türkçe tedrisatı, ancak Tanz.i~tta? B. Molotof'a Bellevue ptosuna kadar r• 
s?nr_a. başar. O~u.I .gramerlerının bı· fakat eylemiştir. B. Molotof ilı relalı:atil 

e Valera kendiıini Cosgrave'· 
•ayıran iki noktayı halletmi§ de

dir. Çünkü ıimaldeki altı kont· 
henüz, cenuptaki Irlanda'dan 

mühim- hasarata uğradı 
Londra, 12 a.a. - Hava nezarctının ıa

tibbarat dairesi Haırıburg'a yapılan tngi
liz bombardımanları hakkında qağıdakt 

izahatı vermektedir: 

L<mdra, 12 a.a. - Royter ajansının Ak
denizdcki İngiliz kruvazörlerinden birin
de bulunan hususi muhabiri yazıyor: 

T aymiı' e göre nazi laliyeti 
Londra, 12 a.a. - Tlmes gıu:etesl bllf· 

makalesinde ou satırları yazıyor: 

rınc.ısı 1851 tarıhını taşımaktadır. 1 deki ıevat, Bellevue ptoaunda, Führer'la 
Bızde gramer, uzun seneler, Arap umum! kitiplik dairesi ıefi devlet nazın 

sarf ve nahvinin taklidi olarak tedris j Doktor Meiaener tarafından urıılanmıt
mevzuu olmuştur. Dilimizin üç dil - tır. 

bir hükümetle idare edilmek· 
ir. Tam iıtiklal meselesine ge
e; bir cümhuriyet ilan edilmiş 
akla beraber, İngiltere krrallı
ın hükümranlığı da büsbütün İl· 
edi.lmemiıtir. Şu halde İrlanda, 
Ümdarlıkla idare edilen bir 

BUtUn raporlar baaaratın doklarda ve 
11anayi bölgelerinde toplandıfıı:ıı ve netıl 

ıehrln pek az mUteeulr oldurunu beyan
da mUttetlktlr. 

Son raporlara nazaran Valtershop a
dası Uzerinde bulunan ve Almanyanın en 
bUyUk tezgll.hlarından olan Blohm ve Kou 
inşaat tezgAhlan ağır hMara uğratılmıı -
tır. İnşa halinde olan yeni gemiler tahrip 
edilmiştir. Akınlardan biri esnasında o 
zaman Hamburg tezgAhlarında inşa edil · 
mckte olan 26 deniz altıdan beol tamir ka
bul etmez surette huara ugratılmııtı. 

İngiliz deniz ıubaylariyle tayfalan -
nın İtalyan filosunu aramak yüzünden pek 
yakında gözleri yorulacaktır. Akdenizde 
2000 millik bir seyahatten İtalyan deniz 
üıtü gemilerine tesadüf etmeden dönmÜ!i 
bulunuyoruz. Denizaltılar da sahayı açık 
bırakmıı olduklarından destroyerlerimiz 
de av bulamadılnr. 

Mihverin btıgUnktı hummalı diplomasi 
faaliyeti, kazançların henüz vakitken tah
kimi ve nazı modeline uygun yeni bir 
A vrupa'nın henüz nazı as kert tahakkUmU 
ayakta iken kurulması arzusunu göster
mektedir. 

Fakat bu faaliyet §imdiye kadar heyeti 
umumtyesi itibariyle garip bir surette se
meresiz kalmıetıı-. Bunun delili de §lmdl 
İspanya hariciye nazın olan B. Suner'ln 
Berlln ve Roma ziyaretleri Hltıer - Petain 
görUşmesl, nazı ve taıııst gazetelerinin B. 
Ruzveıt'ln seçilmesine kareı hUcumlardır. 
Bu arada İtalya'nın Yunanlstan'a hücumu 
da mihverin zaten lhthnallerını de art
tıracak hiç bir §ey elde edememiştir. 

den mürekkep olduğu ~sa.82?da yine ı Ribbentrop Molotol'u ltabul etti 
uzun seneler devam edıldıgı herkes- Berı· 12 D N B blld' · . Al 

1• d M k k" 1 ın, ı.a. - . . . ırıyor. -çe ma um ur. e tep ıtap arının ha . . 
b' k bu 1 dalıT d ma.n rıclye nazırı B. von Rıbbentrop, 
ır ıs~ı .. esas ve u.au 1 ın e T"esmen Berlin'i alyırete ıelmlı olan Sov-

yazıldıgı gıbı, Mc~ru.~ıyetten sonra yet hallı: Jı:oıni1trleri heyeti reisi .,. hari
d~, f"!nsız ~r~merı ornek alınarak ciye halk komiseri B. Molotof'u. bugUn 
dıl kaıdelerımız ona uydurulmıya ça- otleye doiru in.bul ctmiı ve kendialyle blr 
lışıldı. ııörüpnede bulunmuıtur huriyettir. f rlanda cümhuriye

arpte bitaraflığını ilan ettiğine 
e, Altıncı Corc, İngiltere'de Al· 
Ya ile harp halinde iken, İrlan· 

da Almanya ile ıulh vaziyetinde 
ak gerektir. 
ier İngiltere Almanya ile bir 
at memat mücadelesine girİ§me-

Voıcan inşaat tezgllhlarında mUhteut 
zamanlarda isabetler kaydedilmlııtlr. 

Yegane teudüf ettiklerimiz, İtalyan 
bombardıman tayyareleri olmu:ıtur. O da 
sadece ltalya'nın deniz ve hava üıısü ola.n 
Calgiari mevkiine bir geçit taarruzunda 
bulunmak ıuretiyle yerimizi ve mevcudi
yetimiz! belli ettikten sonra. Bu taarru • 
zumuz İtalyan filosuna mukabele lı;in ya
pı!mrı dotrudın doğruya bir ihtardı. Bu 
filonun limandan ı;ıkıp çıkma.dıeını bil • 
miyoruz, fakat bildiğimiz ıey ona teııa • 
düf etmediğimizdir. Hava filosunun yap • 
tıiı hücum ise, Musolini ve Hitler'in in· 
giliz filosunu denizlerden koğacakları hak
kındaki öğünmelerini propaganda sahasın
da tatbik için denize bir kaç bomba düş • 
meal ile neticelenmiştir. 

olaaydı, imparatorluklarınm Flnkcnvarder Uzerlndekl btlyilk Deuta
chevet!t tezgAhları pek ziyade mut.azar· 
rır olmuıtur. 

telif cüzüleriyle aralarındaki 
aııebetleri tanzim ederken, dai· 
suples gösteren İngilizler, hu 
İyetin devammda bir mahzur 
İyebilirlerdi. Fakat İngilizler, 

or vaziyette lrlanda ile müıte· 
müdafaa tedbirleri alınmasını 
iılerdir. İrlanda buna karır 

li frlaıu:la me..Jeainin hallini 
sürmekle mukabele etmiıtir. 

Elektrik fabrikalarında vuku bulan ha
sarlar da yangın bombalarının tesirinden 
kurtulan tabrlkaların verimini azaltımı
ltr. 

ak bu mesele halledilse dahi 
da, Almanya'ya karır müıte
tedbir almakta İngiltere ile it· 
fi yapmrya taraftar değildir. 
da, titizlikle bitaraflığı Üzerin· 
unnaktadl1'. 
lrnanya'nın İngiliz deniz ticare
karır açtığı yeni hücum tabiye
rtmnda İrlanda'da bir takım 
e sahip olmak İngiltere ıçın 
İyetli bir mesele halini almıt· 
eçenlerde İngiliz başTekili B. 

il, .öylediği nutukta bu mese
temas ederek lrlanda'nın ce· 
nda bazı üslerin ellerine geçi· 
ai, İngilizler için zaruret hali-
dığmı aöylemiıti. Hakikaten 
izleri bu noktada haklı göste

bir vaziyet şudur ki, lngilte-
nanmaaı, Almanya ile mücade• 
erken, dolayısiyle, lrlanda'nm 
kale yollarını açık bulundur. 
için de mücadele etmektedir. 

enaleyh lrlanda'nın da bu mü. 
lede fili olarak lngiltere'ye 

a bulunmamakla beraber, 
lmazaa, bazı üslerini ingilizle
rketmeııi haksız bir istek de-

kat de Valera Çörçil'in nutku· 
vap vererek, lrlanda'nın bita
ını her tecavüze kar§ı koruya-
1 bildirmiştir. De Valera'ya 
İngilizlere İrlanda'da Üs ver· 
Almanya'yı bu üsleri b~bar
a davet etmek demektır. Hal· 

lrlanda alman • İngiliz müca
ne karı§mamak niyetindedir. 
nya'nın bu İngiliz - İrlanda ih
ı, kendi menfaatleri uğrunda 
ar ettiği '?rülme}<tedir ... Av
kıtas'r üzerınde bırçok musta
çill< devlete kar§r tecavüze 
i ve onları istila ve tahakkü
tına aldığı halde §İmdi aynı 

nya, Irlanda istiklalinin hara· 
araftarı olarak ileri atılmııtır. 
rivayet edildiğine göre al· 
r, İrlanda'yı müdafaa etmek 
e Valera'ya bir anlatma tek· 

Demlryollarının ve marıandlz &'81'1ann
dak1 malların tahribi, her tUrlU tensik ve 
tanalm t .. ebbUalerJDln lkUhamma muvaf
fak olamadığı mU,kUl&ta tnzımam etmtı
tfr. · 

Blohm ve Koss atelyelerinin bazı kı

sımlan tayyare lnıaatınıı. ta.llsls edilmişti. 
Bunlar ılddetle bombardıman edllmlı ve 
aşağı yukarı ikmal edllmiı tayyareler kUI 
haline çevrilmiştir. 

Hamburg'da birçok vapurlar batınlmııı 
veya hasara u#ratılmıı ve yahut da Elbe 
ağzına dökUlen mayolara ı;;arpmıı:ılardır. 

Demiryollarında vukua getirilen ha
sarlar o kıı.dar l'enlıtfr ki tercihan yalnız 
eıya nakliyatı yapılmaktadır. Berllnden 
Hamburg'a giden yolcular seyahatin ılmdi 
4 11aat yerine 24 saatte yapılmakta ve en 
az bee defa aktarma mecburiyeti huıl ol
maktadır. Hasarları gizlemek huauaunda 
aarfedllen muazzam gayretlere ratmen 
Hamburg'dakl tahribat hakkındaki haber· 
ler bUtün Almanya'yı dolqmaktıı.d1r. 

Dresten bomba yağmunı altında 
Londra; 12. a.a, - tnıili• bava nezareti· 

nin iatihbarat ıerviıi, evelki ıece İngiliz 
bombardıman tayyareleri tarafrndan Al • 
manya'ya ve almınların ı,gall altrndıkl • 
araziye yapılan hücumlar hakkında mu • 
temmim tafsillt vererek diyor ki : 

" Bu hücumlar, inglllz hava kuvetlerlnln 
yaptığı ıece hücumlarının en ıiddetlilerin
den birini teıtkil etmiıtir. 

Uzalr mesafeye yapılan en t!ddetll htl • 
cum, Denden civarında Ruhland'da İlae 
Bergban sunt petrol tasfiyehanea!ni lstllı

daf etmiıtir. Bu bilyilk petrol t,sisatı, yan.
ıın bombasr yaimuruna tutulmuıtur. Ta• 
fiyehane binalarına tıı.m isabetler vaki ol
muı ve ılddetli !nfillklar vukua ıelmiıtir. 
Bir saat ıliren hücumdan sonra, tasfiyeha
ne mmtakasında b(iyülı: karı duman bulut
ları çıkaran büyük yangınlar hüklim silr • 
mekte idi. 

Bizzat Dresden ıehri de ilk defa olarak 
bombardıman edilmiı ve bu hücu~. saat 
21.15 den 23 e lı:ıdır ıürmUıtUr. Gaa, n 
ve elektrik teaisatı bombardıman edllmlı 
ve Dresden'in esaslı demiryolu iltisak nok 
tasından birinde büyük yansınlar çıkarıl
mıştır. 

Dantzig'de bir demiryolu iltiaak nolı:ta
aına hücum yapılmııtır. 

Filomuz oldukça kalabalıktr. Cagliari
den a7rıldılı:tan sonra aldıiımıa raporda 
taarruzun muvaffak oldu~u, bir çok :ıran -
gınlar çıktılı ve bir tayyare meydanı ile 
hanıarlara şiddetli isabetler ka.y.dedilmiı 
olduğu bildirilmekte idi. Bundan sonra kii 
dil$man hava grupunun bize yaklaşmakta 
oldufu bildirildi. Gemilerde herkes bun
lara iyi bir kabul göstermek için hazır • 
landı. Beheri altı tayyareden milteıekkil 

dört grup, yani 24 düşman tayyaresi say
dım. Düşman tayyareleri taarruzlarını bil
hıı.ssa tayyare gemisine tevcih ettiler, fa
kat biltiin.bombalar gemiden uzaklara dil§
tü. Tayyareler, toplarnnıun f11ıla111 ate
ti altın.da nihayet uzaklqıp gittiler. Uzak
larda bir tayyarenin birden bire arkasm
dan duman bırakarak denize dikilerek diit
tüğünü gördük. Gemilerde ne hasar ne de 
insanca zayiat vukubuldu. 

Bundan ıonra daha uzun müddet düş -
mın tayyarelerinin menzili içinde sefer 
ettik, fakat dütman bizi rahat bıraktı. 

Meydan okuyuşumuz ne gece, ne de erto
si sabah kabul edilmemişti. 

B. Willkie 

8. Ruzvelt'i sizin ve 

benim reisimiz olarak 

seçtik diyor 
Nevyork; 12. a.a. - Dün akşam, radyo

da bir nutuk söyliyen B. Vendell Vilkle, 
demiıtir ki : 

" Amerika Birlefik Devletlerinde yapı
lan seçim, bütiln dUnyıya, faaliyet halinde 
bir demokrasinin miaalini vermlatir. 3 
Teıriniaanide, elli milyona yakın ı;ah11, rey 
halckmı istimi! etmiıtir. O g!ln, partiler -
den hanıisini seçmiı olmanızın ehemiyeti 
yoktur. Şunu hatırlayınız ki, ıerbett hükil
met sistemine imanı..mn:ın bu bilyilk teza
hürü, kahraman Br!tanya adalarında, Fran-
11 ve Belçika'nın harap ıeh!rlerlnde mil
yonlarca ki~iye ve belki de hattl alman ve 
İtalyan milletlerine Umitler vermiıtir. 

Hltıer, Molotot'u Berlln'e davet etmek
le, nazı politikasının glttlkce artan dur
gıınluğ'ıı karşılamak için yeni bir teaebbUs 
daha yapmaktadır. 

B. Voıı Rlbbentrop'un 15 ay evel Moa
kova'ya ııaaıl bir istical ile gitmiş oldu
#Unu hatırlatan gazete, Molotot'un seya. -
ha tinin bu kadar zaman sonra dahi tayyare 
ile deiil, trenle 7apdmıı olmasına dikkati 
çelunektedlr. 

Gazete devam ediyor: 
B. Molotot'a bu seyahati yaptıran se

bepler Uzerlnde tahminlerde bulunmak 
faydasız olur. Belki de kendisinden bil· 
husa tesllhat sahasında da.lla bir ftıı bir 
yardım koparmak istenilmektedir. 

Tlmes gazetesi Polonya hUkUmeti ile 
Çekoslovakya muvakkat hllkUmetlnln 
mU,,terek beyannamelerini iyi karıııla
maktadır: 

Gazete diyor ki: 

Derptı edilen atyaat ve lktısadl 1JtlrAk 
mUııhaaır veya mahdut bir mahiyeti haiz 
değildir. Bu iı:ıtırAk orta Avrupa.da yont 
bir nizama doğru ilk adım olacaktır. 

Polonya ve Çekoıılovııkya'nın komşusu 
olan mernleketlertn, bu anla§manın mazide 
Avrupa.ya birçok felAketler geUrmlo olan 
neviden asker! bir ittifak haline gelme
sinden korkmalarına ma.llal yoktur. 

Süvey§ kanalı bölgesine bomba 

Kahire, 12 a.L - Mısır Müdafaa ne
zaretinin tebliği: Diln aaat 20.30 ı 
doğru dütman tayyareleri kanal böl
gftine blrlc:aç bomba bırakmışlardır. 
Takriben saat 21 de diğer birkaç bom
ba da Kahire clvannda bir bostana düt 
mUıtür. 

Bu akınlar in1&nca. hiç bir zayiata 
sebep olmamıştır. Maddt ha!lır hafif. 
tir. 

Bir motosiklet kazası 

Diln akşam saat 18,15 sıralarında 
Bankalar caddesinde, Eti Palas oteli 
önünde bir motosiklet, bir yayayı 
çarparak yaralanmasına sebep olmuı
tur. 
Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. 

Tahkikat yapılmaktadır. 

Konyada yeni bir 
"Ceza~vi,, yaptırılıyor 

Atatürk Dil İnkıl!bı, bu taklit dev- H" l Mol I' · k b l · 
resine son verme hamlesidir. Fakat 1~ er oto u a u ettı 

k 1 · " k ı· d h Berlın, 12 a.L - D.N.B. ajan11 ışafı. 
yı ı anın yerme mu emme ı ve a a dalı:' -Lı·-· . 

1 
B .. 

1 · · · k kt k' .. ı··kı d I ı h:ıu ıııı neıretmııt r: urUn 0 leden ıyıyı oyma a ı guç u er o ayı- H . 
· 1 h .. dT • · t•b· ld ~ b" sonra B. itler Sovyetler Blrl!fı Halk 

S~_Y e enuz. ı ı~ı~m. a 1 0 ugu U· Komiserler reis! ve harlci7e komiseri B. 
tun ana kaıdelerı ıhtıva eden tam ve M lot f' 1ı: b 1 tın' t' v fi_. . ı· b" . d k d v•1· o o u a 11 e ıı ır. e urun m ~ 
sıstem ı ır eserı e auı.nmıı egı ız d t k d' · 1 "rü 11 tll A'~- h ı . . e en ıııy e ro tın ı r. unan ar • Bırkaç senedenberı okullarımızda . . 
.. k · d · t d k. bo l k clye nazırı B. von Rıbbentrop müllkatta 

tur gramervı tc rı&a ın a ı § u. hazır buhmmuıtur. 
bundan dogmaktadır. Lazımdı kı, 

'll" k··ı ·· k 1 . 1 .. . Hariciye kom!1tr muavini B. Dekano-
mı ı u tur mer ez erı o an unıver- f • , 

· 1 b 1 h .. d k. k"l zo bu zlyarctı esnuında B. Molotof a ~ 
sıte er ve un arın arıcın e ı u - fakat etm'ıtir 
tilr müe.~eseleri, i.lk öğretimden iti- B. Hitl

1

er'i~ mubaha Jnıvetlerlne men • 
haren yuksek tahsıle kadar hemen aup bir kıta B. Molotof ldltl 
b.. .. k 11 d d t:m • • re zammı ve utun o u ar a evarn e e&ı zarurı dönerken ıellm resmlrıl ifa eıtmlttıl 
bulun.an ana dili tedrisatına mesnet H"tl Mol I . r. 
ve kaynak olacak, disiplin verecek 1• er • oto mülakatı 
temel etütleri vücuda eetirmit bu - Berlın, 12 LL - Hitler - Molotof 
lunaun. mUJlkatının iki buçuk aaat sürerek ıa-

Ancak fizik ilminden 90nra okul at 18 de nihayet bulduğu bildirilmit
için fizik kitabı yapıldığı gibi okul tir. 
için gramer kitabının da gramer il- Kabul reuni 
minden sonra yapılabileceği düşün· Berlin 12 LL _ D N B . H ı · 
cesiylc böyle bir temel kitabı hazır- ' . · · · • ar cıye 
latmaktan başka çare olmadığını gör- naı:ı:ı .B. von Rıbbentrop, S~v!etler 
dük. Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Birlığ~ halk komiserleri meclııı rei:d 
Fa.kültesi Türk Dili Doçenti Tahsin ve harıciye komiseri B. Molotof ıere
Banguoğlu'nun İstanbul Üniverıiteai fine bu akıam Kaiaerhof otelinde bir 
Edebiyat Fakültesi Umumi Lengüi• kabul reami vermiıtir. Bu reıepıiyon· 
tik Profesörü Ragıp Özdem ile tema· da B. Molotofdan bqka ıefirler ve 
sını temin ederek tertip ettirdiğimi& devlet, parti ve ordu erklnı hazır bu· 
bu ese~, f\ra~ veya .d!ğer ~cn~bi ~a- lunmuılardır. 
merlerımn bır taklıdı değıldır; ıısa- I u· b.. "'it el • • • 
niyat ilminin neticelerine göre, türk ng ız uyu çınnın 
dili bünyesinin tetkik ve mütahedesi Moıkovtida temaları 
yolu ile kaidelerin meydana çıkarıl- Moıkova, 12 a.L - İngiltere'nln 
maaı mahiyetinde bir denemedir. Moskova büyük elçisi B. Crippı dün 

Bu deneme iki vazife ve iki hizmet ak~ Sovyetler Birlifl hariciye ko
görecektir. Birincisi, okullarımızda ı miıeri muavini B. Vitin•ky ile görilt
grarner okuta~. arkadqlar~~m vev bu· müştür. 
nun d.~şında türk &ramerı kı~ek. ugra • Sovyet m.Jtbuatı, B. Molotof'un 
p.n mutehassıslarımızın tet ı ıne ar- • v • 

-...:ı·ı b' k t lmaktır Onların Berlıne yaptıgı zıyaret hakkında tam 
z~ı en ır an e o · b. "kfi h f k -~· 
bu kitap haJc;kında esaslı ve teferruat- ır su t mu a aza etıne t~ır. 
lı görüş ve tenkitlerini beklemekte-

yiz. Bununla yanlışlar varsa taahih, Hür Fransız kuvetleri 
noksanlar varsa ikmal edilecek ve a· 
ııl ana kitap meydana gelmi§ olacak· 
tır. Eserin ikinci hizmet ve vazifesi, 
Türk dili tedrisatında birlik vücuda 
getirmektir. Öğretmenlerimiz bunu 
bir dera kitabı olarak talebelerine ve
recek değillerdir. Bu kitaptan elde e· 
dilecek bilginin her sınıfta aeviyeye 
göre ayarlayıp çocuklara o suretle 
ders olarak verilmesi pek tabiidir. 
Yalnız seviye farkı her ne oluraa ol
sun, öğretmenin bu kitaptaki tasnife 
bu kitaptaki tabirlere riayet ederek 
tedrisatta bulunması noktaaında ısrar 
edi}'(>ruz. 

Ostüva Af rikasında 
Llbrevill' e glrdller 

(Başı ı. inci sıyladı) 
muavini reneral Tetu, 10 İikincltqrinde . 
Da.kar Y'ilbek komiserine çıktlii telgrafta. 
muharip olnııyan lı:imıelerin tahliJe edil
meleri için istenilen mllsaadeye cevaben. 
11i Jnıvetler kumandanından, " her taraf
tan muhasara altında11nız, liizumıuz ve 
kınlı muharebelerden lı:sçınmsk ancak si
sin elinizdedir. Şehri tetlim etmeniz is;iıı 
yeniden iırar ediyorum.. Yarından evel 
bombardımana baılamıyacaiun ,, maalin
de bir telgraf alınmıı olduiwıu bildirmek
te ve hilen, ıehirde lı:anlr muharebeleria 
devam etmekte olduiunu bildirmektedir. 

İflerdir. Herhalde lrlanda'da 
kü vaziyetin uzun zaman de
etrniyeceği anlasılmaktadır. 
lerin bir ordu yollıyarak an· 
iri anda 'yı iıgalleri altına al
ı kuvetle muhtemeldir. ln~{İl
'n bunu ıimdiye kadar tehir 
rinin iki sebebi vardı: 
Evela anavatanda kafi nu1c:

kMleri yoktu. 

Bir ağır bombardıman tıyyareıi grubu, 
Gelsenkirchen'de mlih!m bir petrol taafi • 
yehanesine uzun bir hücum yapmııtır. Tas 
fiyehaneye birçok defa tam laabetler kay. 
dedilmi~ ve çıkarılan yangınlardan bazısı, 

elli kilometreden görillmüıtUr. 
Lorient denizaltı ıemiler! U11U, Uç saat 

süren bir hücuma maruz bıralı:ılmııtır. 

dofru temayülde o derece ileri git. 
mittir ki lrlandalrlarm bu cereyana 
mani olabilecekleri muhtemel de 
değildir. 

Biz, Frınklin Ruzvelt'i, sizin ve benim 
reisimiz olarak seçtik. Hepimiz, Franlı:lin 
Ruzvelt'e, yilkıek vazlfeainln llyik oldutu 
hürmeti borçluyuz. Memleketimiı için, en 
iyi gayretlerimizle kendisine müzaheret e
deceiiz. Önümüzdeki dört aene zarfında, 
millet iılerinin nazımı yüksek vazifesinde 
Allah'ın kendisine yardımınr niyaz ediyo
ruz. 

Konya (Husust) - Şehrimizde ye
ni bir cezaevi yaptırılması kararlat
tırılmıt ve lcabeden tahaiaat veril • 
mit bulunmaktadır. Yeni cezaevi en 
modern tesisatı ihtiva edecektir. 

1940-41 ders yılı, gramer tedrisatı
mız için bir tecrübe yılı olacaktır. 
Anket cevapları tasnif edilip nisbi 
mükemmeliyette bir gramer ana ki· 
tabı elde edildikten sonra o esas da· 
hilinde muhtelif sınıflara mahsus 
dere kitapları yapılmak ilzere müaa
bakalar açacağız. Bu suretle Türk 
dilinin tabi olduğu öz kaideler bir 
taraftan ciddi bir tetkike mevzu ola
cak, diğer taraftan türk gençliğini 
milli §uurun bu cephesinde bilgi sa
hibi edecek ve uyandıracak klasik ki
taplar vücuda gelecektir. 

Bizim bütün ilmi işlerde lcendimizi 
bağlı bildiğimiz metod, bilgi ve mele
ke sahiplerinin hepsine, söylemek, 
yazmak, verimli olmak imkinını bı

rakma metodudur. 

Dakar yiikselı: komiseri, saat 22 de Lf. 
berville ile hiçbir telcraf muhaberesine 
imkin kılmamıı olduiunu ve Port Gen • 
til'nin elAıı fransız kuvetleri elinde bulun
dııfunu bildirmekte İdi. 

Hür lrannzlar Libreville' e 
girdiler 

Londra, 12 a.a. - Hilr fransıa kuvetlerl 
umumt karardhı •1&iıdaki tebliii net • 
retmiıtir: ikincisi, Amerika seçiminin 

lenmesini bekliyorlardı. Çün
erika 'da birçok İrlandalılar 

Ve bunlar 1914 harbi de 
diği gibi, İngiltere'ye karşı 
t alırlarsa, Amerika efkarını 
lere kartı çevirebilirler. Se

evel İngiltere Amerika'daki 
ahların husumeti ile karıılat
iatememiı olacaktl1'. Esasen 
Amerika efki.n lnıiltere'1'• 

Şu halde ıerek siyasi ve Jerek 
ukeri vaziyet lnıiltere'nin Irlan
da meselesiyle meıgul olmasına el· 
veritli bir ııafhaya girmiş bulundu. 
ğuna göre, bu meselenin halli için 
yakm zamanda İngiltere tarafm
dan bir teıebbiiae ıiritilmeıi bekle
nir. 

A. I· ESMER 

ÖnUınUzdek! d6rt nne içinde, dlmhu • 
riyetçilerin vazifea!~ dUrüst, kuvetll ve mU 
teyakkız muhalefeti teıtkil etmektir. Cüm
huriyetçilere, muhalefet yapmak zevki için 
muhalefet yapmak hatasına dii5memelerinl 
kuvetle tavsiye ederim. Muhalefetimiz, A
merika'ya karır olmamalı, fakat müstahsil 
ve kuvetli bir Amerika için olmalıdır. 
Cünkü yalnız müstahıil memlelı:et!er, ku
vetli olabilirler ve yalnız kuvetli menlle
ketler, hllr olabilirler. 

• Am.rib Blrl .. ik D•vletlerlnJn htki· 

yet mildafi!erine teçhizat ve malzeme ver
me11inin icabeylediiini bir kere daha tekrar 
ve teyit eden B. Vilkie, nutkunun hazır -
lanmış metninden hariç olarak ayrıca ıu 

sözleri de illve etmiıtlr : 
" Seçim mücadelesi emasında, gerek B, 

Runelt ve gerek benim tarafımıadan, A
merika Birleıik Devletleri, hıicuma mı
nu kalmadıiı takdirde, harp haricinde 
tutmak haldu,ııd&ld Jrıı.tl vldı, B. Rıı.zvelt'lrı 
tatacalındaa .. fnlm. • 

Arap ve Fars dilleri kaidelerinin Os 
manlıcayı alakadar eden bahislerini, 
Türk grameri haricinde, müstakil bir 
bro§Ür olarak neşretmek üzereyiz.,, 

Maarif vekilimizin sözlerini bu ıu
retle yukarı aynen aldıktan sonra gene; 
ilimlmiz Tahain Banguoğlu'nu bize 
b5yle kıymetli bir eser kaandırdı· 
fında.n dolayı tobrlk lderis. 

H'ür fransız kıtalan dlln Liberville'e 
girmiılerdir. General Tetu mukavemete 
nihayet verilmesini emretmlı ve hilr fra.n
ıız kuvetleri kumandanına teslim olmu~ 
tur. 

Düşman propacandasının heyecanlı ha
berleri hllifma olarak Libre•ille'de ce • 
reyan eden inzibat barekltı pek az uyiata 
sebep olmuıtur. 

General de Gaulle, :rarba:r Parraıın 
Gabon Yalllllfae tqbı etmlttk. 
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Muşmula ve üvez 

tkki de bu zamanda pek çok raf· Sorba mmu• moll•• nimlum ela -
bet cören yemitlerden değildir. Siz ranki• uantrH ••• 
de belki anlan sevmezsiniz, yahut mıarağıdll'. Bunun m&naaı " mu
hatırmıza getirip de yemezsiniz. rat olundukta ", üvez yumufacık 
Fakat aevmeseniz de, yemeseniz de ı olduğu halde, karınlara pek çok 
onları hakir görmemelisiniz, çünkü peklik verir, demektir. Eski zaman 
ikisinin de tarihte ve edebiyatta, hekimleri de onu devamlı ishale 
hem de hekim kitaplarında önemli kartı yedirirlerdi. Yeni zaman he
yerleri vardır. kimleri de Üvezi kimyaca tahlil • 

Genç kızlar ihtiyar erkekleri derek bu türlü tesirinin gerçek ol· 
mu~ulaya benzetirler, halbuki o- duğunu tahkik etmişlerdir. 
nun buruıukları tarihte kazanmıf Kuşlar, galiba manzum sesler çı
olduğu pek eski şöhretinden dolayı, karan tabiat fairleri olduklan için, 
insanlarla eğlenmek istiyor gibi te- onlar da Virjil gibi Üvezi pek sever· 
bessüm etmesinden ileri gelir. Muş- ler. Onun için onu ağacında bırak· 
mulayı dağlarda, ormanlarda yiyip mıya gelmez. Daha iyice olmadan 
beğendikten sonra medeniyet ale • toplıyarak köfelerde, daha iyisi he
mine tanıtan methur Çezar olduğu- venek yapıp saklarlar. Bu da pek 
nu elbette bilirsiniz. O kadar met· isabetli olur. Çünkü taze üvezin çe
hur bir adam tarafından beğenil • kirdeklerinde bulunan zehirli asit· 
miş olmak, ~>ıradan kendiııini be- siyanidrik yemiş kuruyunca kaybo
fenmiyenlere karşı, yüzünü buruı· lur. Onun İçin üvezin tazesi yenil
turarak, eğlenmeğe hak verse ge- diği vakit onu su içinde fıkır fıkır 
rektir. kaynattırdıktan sonra yemek la • 

Edebiyat tarihindeki yeri de o zrmdır •.. 
kadar yiiksekte bir adamdan tevec- Muşmulanın da, üvezin de eski 
cüh görmüş olmasındandır. Bilirııi- zamanlarda gördükleri rağbeti ve 
niz ki büyiik adamların beğendik - yeni zamanlarda gördükleri ihmali 
Ierini tairler de beğenmekte kusur onlarda peklik verici husaları pek 
etmemeğe çalışırlar . • • iyi anlatır Eski zaman adamları 

Mupnula o teveccühten dolayı pek çok yerler ve pekliğin aksin -
kimyaca tahlil edilmek şerefini de den korkarlardı. Yeni zamanlarda
gönnüştür. Terkibinde yiizde 74.1 O ki in~anlar eskilere ni~betle pek az 
nisbetinde sudan sc u·a -hep yüze yidiklerinden çoğu zaten peklikten 
rıisbetle- 0,35 azotu ve 0,44 yağı e- şikayet eder • - • 
bemiyets.iz sayıhna da ıekeri 9 dan Fakat herhangi bir sebepten de-
23 e kadar çıktığından insanı hav- vamlı linete tutulunca mu,mula ve 
lice besler. Hiç feda olamıvan 0.13 Üvez hatıra getirilmelidir. 
nisbette sellüloz maddesinden do - G. A. 
layı linet vermesi lazım gelirken, 
tannen maddesinden dolavı aksine 
tesir eder. Hekimlikteki değeri de 
hundan ileri gelir. Uzun müddet de
vanı eden müzmin ishale karşı bir
çok ilaçlar tesir etmediği halde 
muşmula ishali kesiverir, hem de 
insanı kuvetlendirir. Muşmulanın 
bir değeri de terkibindeki fosforla 
kireç arasındaki nisbetin tam bire 
pek yakın, 1,07 olmasından gelir. 
Bundan dolayı çocukların kemikle-

. rine yarıyacak yemiş olduğunda 
fÜphe edilemez. Vitaıhinlerinden 
henüz bir haber çıkmamışsa da es
ki zamanlarda iskorbut hastalığına 
kartı meıhur bir ilaç olmasma göre 
terkibinde C vitamini bulunmasa 
ser'ektir. 

Oveze gelince ••• 
Onun tarihteki büyiik şöhreti, 

ne kadar yüksekte olursa olsun, yal 
nız bir adamın değil bütün bir kav
min rağbetini gönnüı olmasından 
eglir. Pek eski zamanlarda lakit 
kavminin en ziyade sevdiği içkinin 
Üveyzden yaptıktıklan alkol oldu
ğunu bilirsiniz. Bizim İpokrat he • 
kim pirimiz lakitleri pek de parlak 
l'Öslennemifle de onların Hki yu -
na.nhlara medeniyet hocalığı yap -
tıklan pek iyi ıabit olmuştur. Va -
kıa bira ve ıarap üvez içkisinin 
keyfini unutturmuşsa da İngiltere • 
nin Tskoçya taraflarmda onun me
raklılan hala bulunduğunu rivayet 
ederler. 

Dün gece Kahire'de 

alôrm işareti verildi 
Kahire; 12. a.a. - Dün rece Kahire'de 

allnn i1areti verilmiştir. Bu alirm işareti 
harbin bidayetindenberi verilenderin en u
zunu olmuş ve iki ıaat 20 dakika ıürmüş
tür. 

Sudandaki harp 
Londra, 12 a.a. - Londra askeri mahfil

lerinde beyan edildiğine röre, Trablusrarp 
hakkında biWirilmiye değer yeni bir hare
ket yoktur. Fakat Kassala bölgesinde sa
vaş devam etmektedir. 

Gallabat'ı zapteden İngiliz kıtaları İtal

yanlar tarafından ağır bir bombardımana 
tabi tutulduğu ve kaleyi terkettikleri an -
!aşılmaktadır. Bu vaziyetten nhminen 24 
saat sonra İtalyanlar Gallabat'a girmiıler 
se de dün Kahire'de neşredilen tebliğ in
gilis kuvetlerinin kalenin ,arkında oldulı:

larını bildirmektedir. Şu hale göre Galla
bat tekrar inrili:der tarafından işgal edil
miştir. 

Bir haftada İngiltere' de 
dü~ürülen alman tayyareleri 

Londra, 12 a.a. - 9 teşrinisanide rece 
yansı biten hafta içinde İngiltere üzerin
de cereyan eden havı muharebelerinde 47 
alman tayyaresi dilşürülmlistilr. Aynı haf
ta içinde 21 lnriliı tayyaresi düsmlişse 

de bu tayyarelerden 12 ıinin pilotu sağdır. 

İngiliz Kıralmın nezdinde 

Üniversite 
gençliği 

arasında .. 
(Başı 1 inci sayfada) 

rik edilecek, hocalarla talebe birlikte ça... 
lışacaklar... Üniversiteli talebe okuya
cak, gene okuyacak, hem elde kalem, not 
alarak okuyacak .. Derin, derin düşünecek, 
bilhassa şahsi tetkiklere, aramalara bütün 
mevcudiyetini verecek" Hakikt üniversite
li •lhniyctl temsil eden bu "cevher" işle
tllmiye baıladıktın sonra da mlllt hayat
ta hattl medeniyet lleminde ebedi ve v~ 
fakir okuyucu aileleri yaratacak olan öz. 
lil eserler doiacak ... 

İstanbul üniversitesinin sayın Rektörü 
"ilmin ancak karakter kuvetine istinat e
derek değerlenebileceğini kuvetle teba -
rüz ettirdi. İlim ile karakterin münase~t
lerini teşrih etti. Gerçekten, başka türlü 
memleketimizde "mesleki vicdan" "meıı -
teki ahlak" "mesleki şuur" tekevvün ve 
teessüs edebilir mi ı 

Kendi ihtisas ııahn.sında ilim yapan, 
doktrin kuran diğer bir ilim müessesemi
zin fi:ı:ıl ve muhterem ba~ı bu mevzu hak
kındaki kanaatini şu vecize ile ifade et
miştir : 

Yüksek zeki ve bilgi ve sağlam karak
terin muvaffak ahengi. İşte kıymetli bir 
kurmay için temel.." 

"İlim ve karakter" mevzuunda sayın 
Rektör ile muhterem Generalin cümleleri 
o esnada dimağımda yekdiğerini tamamlı
yordu. Türk ordusunun genç kurmayları
na verilen şu öğütler her giızide vatandaş 
için almağa ve gönle nakşcdilmeğe değer ... 

"Hakikati görmek kadar mühim bir 
şey de hakikati söylemektir." 

"Hakikat cesareti: yalnız manevi ve ah
likt vecibe değil aynı zamanda seciye ku
vetidir." 

"Medeni şecaat : yalandan ve yaldız
dan nefret etmek"" 

Maarif Vekilimizin himmetiyle (Prof, 
Albert Malche) ın raporu bastırılmıştır. 

29 mayıs 1932 tarihli olan bu raporu, ya
zımı yumadan evci, bir daha dıkkatle 

okudum. Akıl için yol birdir derler, bakı· 
nız (Prof. A Malche) da tıpkı sayın Rek • 
tör gibi görüşüyor: 

C' Bir ders. kurunuvüsta ananesi veçhi-> 
<le bir ilmin (kiıl) halimle ifadesi de-> 
< ğildir, ve olmamalıdır; tecessüsler U·> 
<yandırmak, bir takım meseleler için ala-> 
< ka ve heyecanlar halketmek, yaratmak,> 
<şahsi çalışmalar için vesileler ilham ve 
<ihzar etmekle mükelleftir. (Şifahi bir> 
<ders kitabı) olmaktan çok başka bir şep 
<olması icabedcr. > 

Naçiz kanaatimizce, ilniversitenin in -
kişafını yalnız üniversitenin kendi faali • 
yet ve mesaisinden beklersek haksızlık et· 
miıs oluruz, Nasıl ki, üniversite ncşretth;i 

irfan ve kültlir şualariylc milli hayatımı~ 

üzerinde hayırlı tesirler yapacaksa, milli 
ve içtimai muhitimizin şartları da üniver
!!İtenin veriminde müessir olmakuıdır, ve 
olacaktır. 

Geçen sekiz sene zarfın.da, devlet teş· 
killtında ve hükmt ,ahsiyeti haiz 
müesseselerinde hakikt iktıdar ve liyakatı 
koruyacak, teşvik edecek bütün tedbirle· 
ri aldık mı? Uzun ve yıpratıcı bir tabsii 
devresinden sonra hayata atılan her mü • 
nevvcr ve değerli genci "İltimas" denilen 
veba illetinin nevmid edici, manen ve 
maddeten öldürücü tahriplerinden daima 
koruduk mu 7 Zulümlerin en ıilç tahammül 
edilebileni olan "iltimas'' zulmüne karşı 
ısiddetli, azimli; muvaffakiyetli bir müca
dele açtık mı? 

Barem kanunu büyük haksızlıkları, 

.. MiııalMe ..-,,t .... fM1& tefYllr .. 
d• böktbalerl• de ~· edil~.,._ 
f.m&ıımu.a ftrdır. 

MUH M7Mnalllml hmuat aektörihıah 

çalıtua m6-eeelwhı de bak:lkt U,..Jııat 

v. lktıcfan aramak, •esmek busuaunda • 
ima titf• daTTaDIDtf oldu.klan iddia edfl .. 
m .... 

Mlllt hayatımısm her ıahuında, ha
kiki liyakat n llıctıdara ne kadar fazla 
krymeı verirsek üniversiteyi de o nisbct
te, dolayısiyle, teşvik ctmiı oluruz .. 

"İçtimai tesanüt" vicdanının özlü, ve
rimli tezahürlerinin üniversite muhiti mi:z:
de artmasını, her gün daha fazla kuvet 
bulmasını dilemekteyiz.. Gençlikte yok • 
sulluk, cevherll ve istidatlı gönüller için 
ekseriya kıymetli bir teşvik ve enerji kay
naiıdır. Fakat, yoksulluk devamlı olur, 
ve bilhassa sefalet yıldırıcı, nevmit edici 
bir mahiyet ve dereceyi bulur, limit ışr(ı 

da gözlikmezse, genç istidat ıöner .. Bil • 
hassa ıeminer çalışmalarında, hocalariyle 
ııkı temaslarında, ıekilannı, çalışkanlık

larını , bir kelime ile iistün istidatlarını 

isbat eden mümtaz ve güzide evlitlarımı
za cemiyetin müzaharet etmesi maddi ve 
manevi bir borçtur. Bu yardımın tatbik 
şekillerini üniversitemiz dıı:ha iyi bulur. 
Böyle ulvi bir gaye ile istenilecek mah -
dut tahsisatın elde edilmesi de ıüç olma • 
sa gerektir. Yeter k:i, bu tahsisatın yerin
de kullanılacağı hakkında kanaat celeln ... 

Yazımı bitirirken naçiz: bir temennide 
bulunacağım, Muhterem Rektör imtihan
lardaki "muvaffakiyct niabctleri" ü.zerln
de fazla durmasın ve kendini fazla u.mıo
sin. Bu mevzuda yapılacak tenkitler tlnl
versite davasiyle ilgili olamaz:. Çünlril, lı:i1-
meli, sıra malı imal eden bir endüstri mll
essesesi bahis mevzuu değildir. Ünivercite 
vatana güzide ve mümtaz evlat yetiştir • 
mek, kuvetli ıahsiyetler yetiştirmek vazi
fesini üzerine almıştır. Bu gençler, milli 
hayatımızın sivil kurmaylarıdır. Kendi 
ihtisası sahasında ilim yapan, doktrin ku
ran başka bir ilim mllessesemizin başı da 
şöyle düşünüyor : 

" Biz yüksek tahsil görmilş subayların 
sayısiyle deiil akademiden çıkanların se
viyesiyle iftihar etmek isteriz." 

Biz de üniversitelerimizden çıkan mc. 
zunların sayısiyle değil, seviyesiyle ifti -
har etmek isteriz. Sayın Rektörün tebarüz 
ettirdiği veçhile dolgun kafalı hafızlara 

deiil olgun dimağh yaratıcı kudretle • 
re gönül veririz .. 

"Üniversite meselesi esas itibariyle 
Tlirkiye'nin fikri , manevi hatta içtimai is
tikbali meselesidir, 

"Eğer bir medeniyet ilimsiz yahut il
min zıddına olarak terakki ve tdli ede • 
bilseydi o zaman üniversiteyi kapamak su. 
retiyle tasarruf temin edilirdi. Fakat eğer 
bir medeniyet ancak ilmin terakkisi nisbe
t inde terakki ederse o zaman ,üpheye ma
hal yoktur. Ve üniversitenin iyi bir me -
deniyet aleti olması için her şeyi yapmak 
laLımdır. " (Prof. A. Malche) 

Üniversitemizin seviyesini yükseltmek 
için hiç bir zaman fedakarlıktan çekinil
memiştir. İstikbalde de çekin il miyeccktir. 
Univcrsitt> dlivuı gibi milli ve medeni bil· 

yük bir vazifeyi omuzla rında taşıyanlara 

her hususta yardım etmek rejimin anane
vi, deti$mez siyasetidir ... 

Hüseyin SAMI 
Urfa Mebusu 

f talkevinde inkllap tarihi dersleri 
Ankara'daki fakülteler ve yüksek 

mektep son sınıf talebelerine mahsus 

olmak üzere Halkevinde açılan türk 

inkılabı derslerine dün saat 17,30 da 

Hukuk Fakültesi devletler arası hu

kuku profesörü Mahmut Esat Boz

kurt'un vermiş olduğu bir dersle de

vam edilmiştir. 

-' •..................................... \. 

Bakıma muhtaç yavruları 
kqm 90ğuklardan komya:bil
mek i9in çocukıarmrzm kul
lanılmJ'f her türlü eıyalarmı 
Çocuk E.irgeme Kurumuna 
vennenizi kurum saygiyle di
ler. 

"······································" 
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RADYO 

TURKİYE 
(Radyo Dlfüzyon Postalan) 

TÜRKİYE AN 
Radyosu Ra 

- Dalga Uzunluğu -
1648 m. 182 Kcı./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kc .. ./ 20 Kw. T 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw T 
ÇARŞANBA : 13. 11. 940 

8.00 Proğram ve memleket saa t a 
8.03 Müzik : Hafif program (P § ULUS Sinemasında E 

- • • • 8.15 Ajans Haberleri, §Mu N 1 R Nurettin§ 8.30 Miızik programının devamı ( 
- - 8.50 '900 Ev Kadını • Yemek Listesi 
- KONSERİ : 12.30 Program ve memleket saat 
- 12 35 Mlizik : Karışık şarkılar, - Biletler şimdiden satılmaktadır. _ · 
- - 12 • .SO Ajans Haberleri, 
ı:;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 13.05 Müzik : Kanşık ıarkılar pro. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
Dünya filmciliğinin büyük 

zaferi 

Ölüme Karşı 
Savaş 

"ROBERT KOCH'UN HAYATI,, 

Ba, ltolde 
EMlL JANNlNGS 

Ayrıca : 1. Büyük Millet 
Meclisin açılışı ve Milli Şe
f im izin nutukları 
2. Tayyare ile getirilen harp 
jurnalı ve Akdeniz harbinin 
tafsilatı 

Seanslar : 

14 - 16,15 • 18,30 ve 21 de 

' Telefon : 6294 ..ti 

Çemberleyn'in cenazesi 
Londra, 12 a.a. - Dün gece geç vakit 

B . Çemberleyn'in cesedi köylillerin haberi 
olmaksızın Hampshire kontlutunda Odl
ham civarındaki ikametrilıından kal.dırıl

mışur. Siyah perdeleri indirilmiş olan bil· 
yük cenaze otomobili gün batmadan ika
metgahından ayrılmıştır. 

Radyoevinde imtihanlar 

n~ticeleniyor 

nın devamt, 
13.Z0/ 14.00 Müzük : Radyo salon o 

ruı ( V iolonist Necip Aşkın 
resinde ) : 
ı- Robrecht : Lehar'dan va! 
purisi, 
2- Lehar : L ibellentanz oper 
den potpuri, 
S- Mou..org!l'ky : Kovantç 
perumdaa p.rk danaı, 
4- Stı'nlı:er ı 8• benim ka 
.ı.n 1 

ıa.oo Provam ~• memleket aaat ı 
1a.os Mtld.lr ı Oda mulldıl (Pi.), 
16.30 XocQfDl.I. ( Dıt politika h!dls 
1&.41 Çocok ••ti. 
19.15 Çoeuklar için mlizlk. 
19.!0 !ırl.mlcket ıaat ayan ve Ajan& 

betleri. 
11.... Mtlsilıt r Fasıl Hoyetl, 
20.U Rad7o Gaııet•l, 
20.45 Mtııılk ı Büyük küme ıa.zı, 
21.10 Koautma ( Neslimizin hayat 

bata ). • 
11.M Milzik : Beraber prkılar, 
Z1A5 Mllsflı: : Rlyuetlcilmhar ban 

(fef ı İhsan KUnçor), 
1- Meyorbeer : Prophete op 

anıdan fant~zi, 

S- Mlcbel : İ lkbahar Gecesi. 
S-- Jean Conte : Tlirk Rond 
4- G, Pucclnl : Madame Bu 
fily operasından fantezi. 
5- Salnt • Saens : Samson et 
lila (Bacchanale), 

22.30 Memleket saat ayarı, Ajans H 
lerl; Ziraat, esham - tahvilit, 
biyo • nukut Borsası (Fiyat). 

22.45 Milzik : Car.bant (Pd.), 
23.25/ 23.30 Yannkl program 'Ye kapan 

Umumi Heyet toplanllsı 
Türk Tarih Kurumu Ba~ka 

lığından : 

Türk Tarih Kurumu 
Heyeti 18 İkincite§rin 1940 pa 
:r:artcsi günü saat 15 te Ankara'· 
daki merkezinde toplanacaktır. 
Asli azanın te§riflcri rica olu-
nur. 

RUZNAME 

1 - Geçen toplantıya alt sap
tın okunması 

2 - 1938 mali yılı heeap rapo
runun okunması ve idare hayeti
nin ibruı 

3 - 1939 malt yılı hesaplan
nı tetkik etmek üzere btr lromf..ı 
yon ıeçilme.i 
, 4 - Kurumun 1939 yılı faali
yetine ve Türk tarihinin ana 
hatları eserinin bugünkü duru
muna dair Genel Sekreter tara
fından izahat verilmesi 

Edebiyat tarihine girmesine se • 
bep ilkin onun içkisi olmuştur. Pek 
meşhur ti.tin eairi Virjil lskitlerin 
Üvez içkisi içtiklerini anlatırken ağ
zınm suyu akmış olacak ki onun ü
zerine yazdığı iki mısrağ iki bin yıl
danberi meşhur olarak kalmıştır. 

Fakat hekim kitaplarma S?irme • 
ılne sebep gene latin fairi Marti • 
al'in ı 

Londra, 12 a.a. - Kıral bugün başvekili 
kabul ederek öğle yemeğine alıkoymuştur. 

B. Eden de kırıl tarafından kabul edi
lerek yakın doğudaki seyahau esnasında 

gördükleri hakkında malumat vermi,tir. 

Profesör dünkü dersini "İhtital" toplıyan devletçi bir rejim için bunun bü-
ylik ehemiyet ve kıymeti vardır ... Bu şü - mefhumu üzerinde izahlar yapmağa 
mullü kanunun hakikat liyakat ve iktıdarı hasretmiştir. 

keyfi muameleleri önledi. Milli faaliyetle
rin mühim bir kı!!mını kendi ı;ahasında 

Saz ve ses sanatkarları için Radyo
evinde açılan müsabaka imtihanları 
devam etmektedir. Şimdiye kadar im
tihanlarda kazananların ve kazanmı
yanların listesi Radyoevi müdürlüğü 
binasında asılmıştır. İmtihanlar bir
kaç güne kadar neticelenecektir. 

5 - Hafriyat Direktörlerinin 
bu seneki hafriyatlar hakkında 
verecekleri izahatın dinlenmesi. 

4521 

xıx. 

Fortuna, matbaa9ının geniş bir salonunda matbaa 

nın memur ve i§çileri toplanmı§. geceki hadiıelcri ha· 
raretle münakaşa ediyorlardı. Sabah gazeteleri elden 

ele dolaşıyordu. Hükümet istifa etmiş, iktidar ihtilal· 

cilerin ellerine geçmişti. 

İş ve intizam altüst olmuştu. İnsanlar, grup, gruı 
toplanıp müzakere ediyorlardı. Koridorlarda koıuşu 

yorlardı. Makineler durmuştu. 
Vilmoş, yazı masalarından birinin üzerine sıçradı. 

Büyük bir heyecanla nutuk vermiye başladı : 

- Arkadaşlarım, kardeşlerim, nihayet bizim günü

müz geldi... 
Vilmo§, söyledikçe coşuyoro, coştukça kendinden 

geçiyordu. Etrafına toplanan kalabalık, onu büyük bir 

takdir ve hayranlıkla dinliyordu. Vilmoş, orada bulu
nanları müessese sahiplerinin aleyhine teşvik ediyor 

ve bundan sonra burada bütün nüfuz ve idarenin ken

di ellerine geçtiğini ilan ediyordu. 

Gizella, bu sırada salondan içeri girdi. İhtiyar di· 

rektörün yanından geliyordu. Zavallı son hadiselerin 

teiiri altında korkudan perişan bir hale gelmişti. Gi

zella, elinden geldiği kadar onu teselli etmiş, şimdi 
de işçi ve memurları teskin için buraya koşmuştu 
Dehşet içinde kocasını dinliyordu. Kendini tutamadı. 

Bağırdı : 
- Neler söylüyorsun Vilmoş? 1 
Vilmoş, bir dakika ıustu. Karısına baktı •• Sonra o • 

muzunu ailkerek ı8züne devam etti : 
- Karde§lerim, kararımız katidir. Bu dakikadan iti

baren bu müessese bizim kumandamız oltına girmiş 
tir. Şimdi derhal gidip, vaziyeti ıabık patron ve direk

töre bildireceğiz ... 

Gizella, birden bire fırladı. Kocasını kolundan ya 

kaladı : 

- Hemen in oradan aşağı ! Sen, böyle fCylere ne 

diye karıııyoisun? 
ViJmoı, eert bir ı•l• baflrdı 
- a.n. bı.e mtıda'4 etme l Çık b\ıradall l 

-w MUCMU Ui 

Yazan : MIHALY FOLDI Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TORUMKUNEY -145-
- Çıkmıyacağım, İşçiler memurlar, sizlere hitap e

diyorum : Kocamın neler söylediğini bilmiyorum. 

Yalnız, son cümlelerini işittim. Hepinizden rica edi

yorum, onu dinlemeyiniz. Rudolf Ravberg'in, bizle

re daima iyilik ettiğini, işimize mukabil bol, bol pa· 

ra verdiğini unutmayınız. O .••• 
Vilmoş, gırtlağının bütün kudretiyle haykırdı : 

- Bundan sonra, o da bizler gibi ücret alacak l .. 
Hasta, sinirli kadın sözlerine kulak asacak bir zaman

da değiliz. Mukadderatımızı elmize alalım. Kimsenin 

nasihatine ihtiyacımız yoktur. 

Bir homurtu başladı. Salonu dolduran kalabalık iki· 

ye ayrılmıştı. Bir kısmı kendini Vilmoş'un, heyecanı

na kaptırmış, diğer bir kısmı da Gizella'nın sözlerinin 

tesiri altında kalmıştı. Bu esnada kapı açıldı. Karol 

Ravberg'in, iri vücudu görilndU. Kapıyı hızla çarptı. 

ve öfkeli bir 1C9le bağırdı : 

- Ne oluyoT burada? Ne mllnakata ediyor1uıws? 

Haydi, herke. itinin başına! Çah~ak iatemiyen der

hal matbaayı terketain ! 
İtirazlar, tehditler yükseldi. 

Karol, Gizellaya çattı: 

- Ne o siz demi bunların arasına karıştınız? Siz 

de mi aklınızı kaçırdınız? 
- Rica ederim, Mösyö Karol... Böyle bir şeyi 

buıdon nuıl Umit eder1iniı:? •. Ben, biltkis .•• onları 

teelrine 9&1ıtıyorum... Slsıdeın de çok rica odoılm, .n
Jıd!lıDMtnisl ....,.. edim• ... 

Birkaç kişi kaba, kaba gülüştüler. 

- Öyleya ! Öyle ya 1 
- Foyaları şimdi çıktı meydana 1 
- Tabii, sevgilisinin hesabına çalışıyor 1 • 
Gizella, kıpkırmızı kesildi. Asabiyetten titriye

rek etrafına bakındı.· Gülüşlerinde şüphelenen, it

ham eden bir ahenk vardı. Parmaklariyle onu ve Ka

rol'ü işaret ederek ·konuşuyorlardı. Bunlar, onun Ka

rol'e aşık olduğunu ve bu yüzden müdafaa ettiğini 

sanıyorlardı. 

Vilmoş, sarardı: 

- Görüyor musun kendini ne fena bir mevkie 

düşürdün? Hem, bu herifleri ne diye müdafaaya kal

kışıyorsun? Bu kötü vaziyetlerinde bile, bak bizle

re nasıl muamele ediyorlar. Azizim Karol. sen yanı

lıyorsun. Biz buradan gitmiyeceğiz. Eğer, bu vaziyet 

hoıuna gitmiyorN, ıen ayrılın1ın. Bundan aonra, aen 

bizlere uyaeakaın anladın mı? Kardeşlerim, '1mdi 
sizlere bir teklifim var. Uç ki9llik bir heyet intihap 

edelim. Bu heyet, ihtiyar Rauberg'e giderek kararı
mızı tebliğ ettıin. 

Karo], kendinden geçmiş bir halde bağırdı: 

- Ondan ne istiyorsunuz? 
- Bu seni alakadar etmez. Hem, sana kati olarak 

ihtar ediyorum. Aramızdan çekil 1 Anladın mı? 
Vilm09, Karol'tin karJmna dikildi. Yumrukları

na ealı:tı. 1kl eMel'ln de &~.derinden flmlekl• iMt-.,.._ 

'--------ı 
Gizella, aralarına atıldı: 

- Vilmo!J l Bir hamal gibi döğüşmek mi istiyor

sun? Rica ederim, Mösyö Karol, siz de kendinize ge
liniz ... 

Etraftan gene alaylı kahkahalar yükseldi. Gizel

la aczinden ağlamağa başladı. Vilmoş'un dudakları

na müstehzi bir tebessüm yayıldı. Karol'ün, gözleri

nin içine baktı. Dişlerinin arasından mırıldandı: 

- Dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim 

sanal 

Arkasını döndü. Arkadaşlariyle birlikte salonu 

ter kettiler. 

Birkaç dakika sonra ihtiyar direktörün odasına 

girdiler. Rudolf Rauberg'in, benzi kül gibi olmuştu. 

Yazı masasının arkasında oturuyor ve mümkün oldu

ğu kadar sakin görünmeğe çalışıyordu. Önünde bir 

bardak su duruyordu. Bardağı iki de bir de dudakla

rına götürüyor, bir yudum içerek tekrar masanın 

üstüne koyuyordu. 

Vilmoş, arada bir titriyen, fakat sert ve tehdit

kar bir eda ile çınlı yan bir sesle söyledi: 

- Rudolf Rauberg, seninle yeni vazi,reti müza· 

kere etmek için geldik. Bugüne kadar sana ait oldu

ğunu iddia ettiğin bu müessesenin mülkiyeti bu an

dan itibaren umumundur. Kasaya derhal vaziyet edi

yoruz. Eğer, bu şerait altında bizimle çalışmak iste

mezsen, gidebilirsin. Burada kalmağı arzu edersen, 

tecrübelerinden istifade· etmeği memnuniyetle ka
bul ederiz. Bu takdirde, müessesenin kar vaziyetine 

nazaran una azamt Ucretl de verirlır. 

İhtiayr Rauberg, elini yavaı yavaş kaldırdı. Çıp
lak başının üstünde gezdirdi. Gözleri Vilmoş'un üze

rinde durdu. Sonra sıra ile masasının önünde duran 

diğer iki erkeği ve kapının biraz berisinde toplanan 

kalabalığı süzdü. Bunların arasında, öfkeden titri

yen oğluyla, gözleri ağlamaktan kızarmış Gizella'yı 

da gördü. 

Gbella, bu acıklı manzaranın seyrine daha fazla 

tahammill edemedi. Haykırdı ı 
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RESMİ TEBLiGLER 1 :.unanlılar diyorlar ki : 

ı_ ............... _ ..................... : ...... ı Olmek veya yaıamak 
Sardinya adası değil ıeref 
bombardımanı 

Londra, 12 a.a. - Amirallık dairesinden 
tebliğ edilmi&t ir: Ark Royal tayyare gemi
ginde bulunan deniz tayyareleri Sadinya 
a :lasında Cagl ieri limanş ve tayyare mey -
danını bombalamışlardır. Hedef mmtaka
sına bir çok bombalar atılmış, infilaklar 
ve yangınlar miışahede edilmiştir. Düşman 
bombardıman tayyııreleri Ark Royal'e ta
arru;r; etmişlerse de hiç bir isabet kayde -
dememişlerdir. Gemide hasar veya insan 
zayiatı olmamısttr. Bu harekat esnasında 
tayyarelerimiz iki düşman tayyaresını 

tahrip etmiştir. Sair düşman tayyareleri -
nin hasara uğradığı zannedilmektedir. Bü
tün tayyarelerimiz salimen avdet etmiştir. 

bahis mevzuudur 
Atina, 12 a.a. - Yarı resmi bir kay

naktan bildiriliyor: Popoll di Roma, en 
bayağı bir mizaha mllracaat ederek aynen 
şöyle yazıyor: "Yunanlstan'ın meşgul ol -
ması icap eden cihet şimdilik ölmeli mı -
dir hususudur . ., ve biraz ötede şöyle dl
'yor: "Ancak öli.ilerln tekrar tekrar diril· 
mesini bekllyerek mi ölecektir?,, 

ULUS 

Yunanistan harbinde 
1 talyan zayiatı 

12.000 kiıi ve bir 
fırkanın ü,ıe ikisidir 

(Başı 1. inci sayfada) 
olduğu da bildirilmektedir. Takip ameli -
yesi o kadar süratle icra edilmiıstir ki, Yu
nanlılar normal iaşe vasıtalarından evel 
yürümüşler ve iaşelerinin tayyare ile ya
pılması ihtiyacı hasıl olmuştur. 

İtalyanlar, Pindus dağlarmda Metsovo-
ya doğru kendilerine yol açarak o tarafta 
bulunan Yunan kuvetlerini kuveikülliye • 
den ayırıp imha etmek için herhalde en 
güzide dağ kıtalarınm kabiliyetlerine gü
venmekte idiler, Yunan milleti cepheden 
gelen bu haberleri sakin bir memnuniyetle 
.farşılamıştır. İtalyanların muzafferen A
tina'ya girmek için tesbit etmi§ oldukları 
tarihten bir hafta sonra taarruzlarınm baş
lıca hedefini teşkil eden Yunan merkezini 
yarma hareketi akamete uğramış bulunu -

Antonesko 
Roma'ya 
gidiyor! 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

mektedir. 
B. Manoilesco, 14 İkinciteşrinde Roma

yı resmi bir ziyaret yapacak olan general 
Antonesco'ya refakat edecektir. 

., Antonesko'ya kim vekalet 
edecek 

Bükreş, 12 a .a. - D.N.B.: General An
tonesko'nun Roma'ya yapacağı ziyaret es
nasında başvekil muavini B. Horia Sima 
başvekile veka]et edecektir. Bu müddet 
zarfın.da maliye nazırı B. Antonesko hari
ciye nezaretini, dahiliye nazın general 
Petrovicesko da har·biye nezaretini deruh
te edeceklerdir. 

yor. Yunan sağ cenahında Görice'den Se- lük bir bil~nçosunu yapıyorlar. 

Romanya'dakil~aarif mesc1c1e~i : 

zelzele feci Latince ile grek~e 

tahribat yaptı 

Bir ~ok kimseler 
enkaz alflnda 

Zelzele halk orasında 
panik çıkardı 
(Başı 1. inci sayfada) 

siz kalmıştır. Pangiu köyü tamamen yıkıl
mıştır. 23 ölü ve 71 ağır yaralı vardır. Jas
sy'de 4 ölü ve 6 ağır yar.ıh vardır. 

nasıl okululmah! 
Geçenlerde ölümünü teessürle bil• 

dirdiğimiz Nüzhet Haşim Sinanoğlu
nun son günlerinde ;yazdı~ı bir fık
rası elimize ~eçmiştir. Aynen ne:tr.
diyoruz: 

Maarif Vekaleti, ~imdilik üç lise
mizde, o da yalnız lise sınıflarının e· 
debiyat kısımlarının programlarını 
latinceyi eklemiştir. Bugüne kadar 
Iatincenin alfabesine üniversitede 
başlandığına göre, kazançtayız. La
kin, bu kadarının maksadı temine 
yetmiyeceğini Maarif de pekala bi· 
liyordur. Latince ile grekçeyi okut
maktan murat, gençliği bugünkü me
deniyetin kaynaklarına götürmek, 
onu orijinal metinler üzerinde bütün 
o sanat ve fikir atmosferinin içinde 
tutmak, bu suretle gencin medeni 

lngiltere ve Londra 
üzerine dün yapılan 

İtalyan ruhuna hakim olan sebepler 
münhasıran maddi olduğu için ona nasıl 
anlatmalıdır ki, Yunanistan için ölmek 
v-eya" y~amak mevzuu bahis olamaz. O -
nun yegane kaygısı dalma şerefini ve iz -
zeti nefsini korumak olmuştur. General 
Metaksıı.s, gece zlynretçisinin yüzüne "o -
lamaz,, sözünU fırlattığı zaman, ne hayatı 
ne de ö!Umll dUşünmemlştır. O, yalnız ve 
yalnız lekesiz kalan ve kalacak olan Yu
nanistan'ın şerefini dllşiinnıiiştiir. Eğer 

oni.ı da dUşünmeğe vakti olsaydı, hatırh
yacaktı ki Roma'nın siiriilerl Korent'l a -
teşe verdikleri zaman da Yunanistan öl
memiştir, ve gene Bizansın uşağı olan 
Venedlk 1204 tc alçakça anasının göğsüne 
hançeri sapladığı zaman da gene Yuna -
nistan ölmemiştir. Yunanistan tarihinin 
en feci felaketlerine rağmen ölmemiştir. 

Yunanistan ölemez, çiinkü onun ölümü 
dünyanın tekrar barbarlığa dtişmesini ta
zammun eder. 

lanik'e doğru olan İtalyan ilerleme teşeb- Messagero d'Athenes gazetesi şöyle di-
Bütün petrol bölgesi bir harabe maru:a- ı. · 11 d" k · .. d·-· K.onsepsıyonunu teme en ırme tır. 

rası arzetmektedir. Yolcuların soyle ıgıne Bu, uzun bir ekzersiz devresidir; an-

hava akınları 
Londra; 12, a.a. - Hava ve dahilt em

llfyet nezaretlerinin tebliği : 
Dtlıı ö~leden ıonra ve akşam, bulutlu 

havadan istifade eden münferit birkaç tay-
1'8re, Londra mıntakası, civar kontluklar 
•e İngiltere'nin diğer mıntakalarında bir
t<>k münferit noktalar Üzerine bombalar 
atmışlardır. 

Londra mmtakasında bir noktada, bir 
)'angın çıkmış ve bazı kimseler, ankaz al
tında kalmıştır. Kurtarma ameliyatına de
'n.m olunmaktadır. Memleketin diğer yer
lerinde, bir mikdar evde hasarat kaydedil
nıiş ve birkaç kişi yaralanmış olmakla be
raber, ölil mikdarı pek azdır. 
Güneş batınca, hücum, küçük mikyasta 

olarak az bir zaman için yeniden başlamı$
trr. Bütiln hücumlar, saat g da nihayefe er
ıni, ve bu sabah saat 6 ya kadar memle -
ketin hiçbir tarafında hiçbir düşman tay
)'"aresi görülmemişti r. 

Gece hücumu esnasında, Londra mmta
kasına, cenubuşarki mıntakasına, şark kont 
luklanna ve cenubugarbi mıntakasına bir
kaç bomba atılmıştır. Ölü ve yaralı mik -
darı pek azdır, hasar da hafiftir. 

1 ngiliz hava tebliği 
Londra, 12 a.a. - İngiliz hava nezare

t1nin tebllfl: Diln yapılan harekdt esna
ıtında Lorient denizaltı gemileri ilsllne ve 
lh-eııt., Saint Brleue ve Satnt Malo tayya -
h meydanlarına hUcum edilmiştir. İng!llz 
tayYareler!nln hepsi üslerine dönmUştllr. 
:l'ena hava sebebiyle Almanya üzerinde 
4tiıı hareka.t yapılma.mı.ştır. 

Afrika harbi 
1 Kahire, 12 a.a. - İngiliz tebliği: Mı -

ltr'da, Kenya'da ve Filistin'de değişiklik 

olmamıştır. Sudan'da dün Gallabat'da ha
rekete geçen kıtalarımız düşmana ağır za
)"[at verdinnişlerdir. Zayiatımız azdır. 

Topçu kuvetlerimiz bütün gün Metem
Dıa'da dilşman hedeflerini muvaffakiyet -
l• bombardıman etmiştir. Birçok yangın
lar 'ıkmrıtır. Bunlar arasında petrol ve 
la.oo depoları vardır. 

Yunan gazet~lerinin yazdıkları . . 
Atina, ;ı.2 a.a. - Atına ajansı bildiri -

yor: Arnavutluk'taki ltalyan lrnmandanı • 
nın değişmesini bahis mevzuu eden Elef -
teron gazetesi diyoı· ki: 

Bizim için değişmiş bir şey yoktur. 
Gayemiz ne l.se öyle kalmıştır. Bu da Yu
nanlstanunızı esaretten ve şerefsizlikten 
kurtarmak aynı zamanda bcşerlyetln na -
muskA.r vicdanında Yunımistan'ın şerefli 

ve ebedt ismini muhafaza etmektir. 

Akropolis diyor ki: 

BugUn için değeri olan şey f~ist deni
len bu acaip mahlukun kafasına bir darbe 
indirmiş olmaklığlmızdır. Düşmanın adet
çe ilstunltiğll ruh ytiksekliğiyle yenilmiş 

ve askerlerimiz dilşmanı Pindus dağları· 
nın sarp yamaçlarında ezmi§tir. HarekA
tın mabadı dtişman için değlşmlyecek ve 
bizim için daha parlalt olacaktır. ÇünkU 
netice temin edilmiştir. Yunanistan galip 
gelecektir. 

Prolya gazetesi diyor ki: 

Genelkurmay başkanını Arnavutlukta· 
ki italyan kuvetlerl başına getirmekle İ
talya vaziyete bir çare bulduğunu zannet
mektedir. Fakat cephedeki ve cephe gerl
stndekı yunan milleti bu Umftıerln ne ka -
dar boş olduğunu ıtalyanlara lsbat etme
ğe azmetmişlerdir. 

Nea Hellas diyor ki: 

Roma'nın bugtinkU Sezar'ının tasarladı
ğı yıldırım harbine yunanlıların vatanper
verlik ve kahramanlık yıldırımları muka -
bele etmiştir. 

Yunanistan lfı.yemuttur. 

Kanal& mmtakasrnda harekit 
etmektedir. 

devam yekftnu T.Z yj bulmuııtur. 

Alman tebliği 
Berlin, 12 a.a. - Alman başkumandan

hfmm tebliği : Diinlrü reımıt tebliğ.de bil
dirilen ve 10/ 11 teşrinisani gecesi muha -
rebe tayyare filolarımız tarafından Lond
ra1a tevcih edilen karşılrk hücumları e~

nuında Varm Vood Scrubs'un şimalinde 

\?ilJesden ~ehri mıntakasında, Harlesden ve 
louthacton'da bulunan muvasala yolların
da biiy{lk yangınlar çıkmıştır. 

Büy{lk bir gaz fabrikasına müteaddit 
lıombalar iıııbet etmiştir. Leyton mahal
l•inde Bermondsey'de yeni büyük yangın
lar çıkmıştır. Birmingham civarında bu -
lunan bir tayyare fabrikasındaki hedef -
lerde büyük alevler müşahede edilmiştir. 

11 teşrinisanide fena hava şartlarına 

rağmen muharebe tayyareleri Londra'ya 
ve İngiltere'nin cenup ve merkez mmta -
kalanndaki askeri bakımdan ehemiyetli he
deflere hücum etmişlerdir. 

Bunlardan biri tayyare dafi bataryala
rının ateşiyle dilşilrülmüştilr. 

ltalyan tebliği 
Roma, 12 a.a. - 158 numaralı tebliğ": 

9/8 teşrinisani gecesi bir denizaltımız 
merkez! Akdenlzde kuvetl! bir ingil!z ge
mi kafilesine rastlamıştır. Geride bulunan 
bUyUk gemiye her halde iki torpil isabet 
etmiştir. Bir UçUncU torpilin de isabet et
miş olması muhtemeldir. DUşman gemisi
nin clddt hasara uğradıtı tahmin edil
mektedir. 

Ertesi gece faaliyet halinde bulunan 
denizaltılarımız yeni bir muvaffakiyet da· 
ha kazanmışlardır. Merkez! Akdenizde 
şarka doğru seyretmekte olan ve kuvetıe 
himaye edilen bir gemi kafilesinden iki 
gemiyi torpillemişler ve batırmışlardır. 

büsü, mebde nolctasma kadar püskürtül - yor : 
müştür. Solda sahil müdafaalarını tehdit 1 " Harbin .b~ o~b~~ ~~-~ü için~e italy~n-
eden tazyık bertaraf edilmiştir. lar kuvetlerının ustunlugune ragmen, bu -

Pindus vadilerinde kendilerine kurulan tün bölgelerde muharebeyi kaybetmiş ve 
tuzaktan, dağ fırkasına mensup ancak 3000 karmakarışık bir halde Arnavutluğa doğru 
kişinin kurtulabildiği tahmin edilmekte • çekilmişlerdir. ,, 
dir. Zannedildiğine göre, bunlar, bütün 
teçhizatını terkederek küçük gruplar ha -
!inde Arnavutluğa varmağa muvaffak ol -
muşlardır. 

Dün bütün gün Yuııanhlar münferit kü
çük mi.ıfrezeler toplamakla meşgul olmuş
lardır. Öğleden evci 500 ki şili k bir kafile 
geld iği gibi her an yenilerinin gelmesine 
de intizar edilmekte idi. Bu mıntakada sa
yılmış ve tasnif edilmiş esir adedi bini bul
maktadır. Evelce daha birçok esir alınmış 
olduğu da malümuur. Tahmin edildiğine 
göre, İtalyanların ölü, yaralı ve esir olarak 
zayiatı 12.000 ki şi ile takviye kıtaatmdan 
mürekkep olan bu fırkanın üçte ikisine ba
liğ olmaktadır. 

Pindus bölgesinde büyük mik
yasta italyan esiri alındı 

Atina; 12. a.a. - Elen orduları ba~ ku
mandanlığının dün akşam neşredilen 16 nu
maralı tebliği : 

Bu ana kadar alınan raporlara göre, pa
zar günü ve bugün, Pindus mıntakasmda, 
aralarında bir çoğu subay olmak üzere bü
yük mikdarda italyan esir alınmıştır. Her 
cinsten büyük rnikdarda malzeme elimizt: 
geçmiştir. 

Girid'e hücıım eden ita/yan tay. 
yareleri bombalarım denize 

attılar 

Londra; 12. a.a. - Royter'in hususi mu
habiri, Girid'de bir yerden bildirilıyor : 

Girid'in mühim bir şehrinde, günün ikin
ci alarm işareti vedlirken, bu şehre giren 
İngiliz kıtalarınm geçtiklerini gördüm. 
Halk, hava tehlikeşine rağmen, sokakları 

doldurmakta ve kıtaları alkışlamakta idi. 
Beş dakika sonra, bu İngiliz kıtaları. hava 
dafi toplarını, mütecavizi kaçıı mağa hazır 
bir vaziyete koymuş bulunuyordu. Fakat, 
İtalyanlar, bu şehir üzerinden uçmaktan 
kaçınmışlar ve Kand iya'ye doğru yolları

na devam etmişlerdir. Bunun üzerine İtal
yan tayyareleri, bombalarını denize atmış
lar ve hiçbir hasarı mucip olmamışlardır. 
Müteakiben, her türlü askeri hedeften u
zakta iki küçük köye hücum etmişlerdir. 
Bu köylerden birinde bir kadın yaralan -
mıştır. İngiliz tayyareleri, düşmanı karşı
lamak üzere havalanmışlar, fakat müteca
vizle temas tesis edememişlerdir. Siviller 
ve Elen askerleri, ingiliz kıtal.arına hoş 
geldiniz demişler ve Girid'in bu kısmında 
ilk defa görülen hava dafi toplan ile bil

bakrlırsa, binlerce köylü yersiz yurtsuz. • cak bütün orta tah"sil boyunca sürüp 
dur. Ve yüzlerce köyden es.e~ yoktur. ~- gitmesi zaruridir. 
!enlerin adedi hakkında takrıbı de olsa bır • . . . 
rakkam vermek imkansızdır. ı Klasık tahsılı en tam ol.arak veren 

memleket, sanırım, İtalya dır. Orada 
Bükreş'te Cartlon binasının. ~ıkıl~ası iki türlü jimnaz - lise vardır: biri 

çok feci bir manzara hasıl etmıştır. Bına- klasik, öb'ürü siyantiiik. Birincisi 
nın yeraltı sığına.ğma ~ltic.aya .muv~ffak o- genci moral bilgiler branşlarına, ikin
lan otuz kadar kımse ıtfaıyeyı _vazıyetle - ı cisi teknik bilgiler branşlarına hazır• 
rinden telefonla haberdar etmege muvaf - 1 (F k t b" . ·ı d kl" "k tah l .. ar. a a ırıncı er e ası s • 
fak olmuşlardır. Son haberlere gore, bun- 1· 1 - d d d" k" I 1 

.. . . . . ın tam ıgı o erece e ır ı, o ıse er-
ların kurtarılmasından umıt lı:esılmıştır. d k l ·ın a· k b' d 

k en çı an ar, mı en ıs me te ın e 
Zira boğulmuş olmalarından korkulma •

1 

b"J . t"f·k 1. l d k 1 dan 
ı e sıyan ı ı ıse er en çı an ar 

tadır. • . daha çok muvaffak oluyor.lar.) 
En son tahminlere göre, yalnız bu bına- . . • .. 

.. · ·ı ·· ·· B .. k eş morguna 140 Jımnaz-lıselerde tahsıl muddeti ıc• 
da 207 kışı o muştur. u r k" ld Kl • .k 1. 1 d b ki 

. . . · B .. k 't hasara uğrı- ız yı ır. ası ıse er e u ıe ı 
ceset getırılmıştır. .u reş .e . · yıl şöyle taksim edilmiştir: üç yıl &• 
yan 1000 den fazla evın tahlıyesınc mecbu- _ .. . k" l .. ,_ k .. 
. şagı Jımnaz, ı ı yı yu~~e Jtmnu, 
rıyet hasıl olmuştur. üç yıl lise. Latince bu mekteplerde •• 

Bükreş rasathanesi sekiz yer 
sarsıntısı kaydetti 

' Bükreş; 12. a.a. - Havas ajansı bildi-
• • rıyor : 

şağı jimnazın birinci sınıfından. 
grekçe yüksek jimnazın birinci ınru
fından başlar. Artık bütün sınıflarda 
okutulur. Orijinal !atin ve grek me
tinleri, modern tahsil programınıll 
en büyük yardımcı unsurlarıdır. · Bükreş rasathanesi, sekiz yer sarsıntrı;ı 

kaydetmiştir. Bunların yalnrz üçü halk ta
rafından hissedilmiştir. General Antonesco 

Siyantifik jimnaz-liselerde ise yal· 
nız latince vardır. Fakat bunlarda da 

memlekete hitaben bir beyanname neşret- latince ta birinci sınıftan başlar. 
miştir. 

Bükreş rasathanesi, bir beyanname neş. 
rederek, halkı telaşlanmamağa davet etmiş
tir. Rasathane, kaydedilen sarsıntıların a
razinin normal olarak yerine oturmasın -
dan ileri geldiğini ve yeni aarsıntdara bir Gündüz, düşman, cephe üzerinde ve mem 

leket dahilinde şiddetli tayyare faaliyetin
de bulunmuştur. Cephemiz üzerinde birçQk 
nokta, gayri . müessir bir surette bombar
dıman edilmiştir. Düşman hava kuvetleri 
memleket dahilinde bazı şehir ve köyleri 
bombardıman etmistir. Hiçbir aı:keri he -
defe isabet vaki olmamıştır. Sivil halk a
rasında birkaç ölü ve yaralı vardır. 

hassa ali.kadar olınuşlardır. 
• ltaret teşkil etmediğini izah etmektedir. 

Uzun yıllara iyi dağıtılmış bir pro
gram.. Alınan netice şudur: ben, or• 
ta tahsilimde okuduğum "müsellesat" 
denilen kitaptan yalnız o acayip 
"ceyp" le "teceyp" tabirlerini ezber· 
liyebilmiş, üst tarafını anlıyamamıı • 
tıın. Kimya'dan, bugün aklımda ~ 
H O 2 kalmıştır. 

Hava kuvetlerimiz, düşman arazisi üze 
rinde keşifler yapmış ve Arnavutluk'ta Av
lonya limanındaki tesisatı ve bu limanda 
demirli gemileri bombardıman etmiştir. 

lngilizlere göre Yunanistan'daki 
· harp vaziyeti 

Londra, 12 a.a. - Yunanistan'daki, ital
yan planının istihdaf ettiği maksadrn yu. 
nan lalvetlerini durdurmak için şimal mm
takasında hücuma geçmek olduğu anla -
şılınaktadır. 

Daha cenupta Pindus bölgesinde Ber • 
saglieri faşist milisleriyle takviye edilen 
İtalyan dağ fırkası Meçova'yı almak üze
re bir ileri hareketi yapacak ve bu ıuret
le yunanlıların yegane cenah münakali -
tını kesecekti. 

Daha cenupta diğer bir fırka Argyro • 
castro yoluna hücum edecek ve ıahilden 
dolanarak büyük bir hareketle yapılacak 
esas taarruzu takviye edecekti. 

ltalyan ve Arnavutların Yuna -
nistan'daki emvali müsadere 

edildi 
Belgrad; 12. a.a. - D. N. B. bildiriyor 

Politika gazetesinin Atina'dan bildirdi
ğine göre, İtalyan ve arnavutların Yuna -
nistan'daki emvali müsadere edilmiştir. 

Korlu bombardımanı 
Korfu, 12 a.a. - Bugün İtalyan tayya

releri alçaktan uçarak tarlalarda bulunan 
kadın ve çocuklara mitralyöz ateşi açmış
lardır. 

Uç gün sükO.net içinde yaşıyan Korfu
da dört alarm verilmiştir. Dördüncü alll.rm 
da alçak bulutların altından 4 italyan 
bombardıman tayyaresi gözükmüş ve bun
lar ıiehre ve varoşlarına müteaddit bom
balar atmışlardır. Bazı hasarat olmuştur. 
Bir kişi ölmüştür. Bombalardan biri pat
lamamıştır. 

Sivil halkı tethiş 
Atina, 12 a.a. - Dahili emniyet neza -

retinin tebliği: Dün Epir köylerinden bi
rinin çatılarına kadar inerek uçan itlyan 
tayyarecileri köy sakinlerini mitralyöz a
teşine tutmuşlardır. Yanya üzerine de mit
ralyözle bir hücum yapılmıııhr. Hasar ye 
.zayiat hafiftir. • 

Rasathane, Vranca dağlarında bir volka
nın faaliyete geçmiş olduğuna dair çık.an 

13yiaları tekzip etmektedir. 

Lejyonerlerin şefi B. Horia-Sima, ga
zetelerin zelzele felaketzedeleri için bir i
ane açacaklarını bildirmiıtir. Yahudiler bu 
ianeye iştirlk etmeie mezun değildir. 

Bükreşte bir çok sokaklar aha. 
linin gelip geçmesine kapatıldı 
Bükreş; 12. a .a. - Royter bildiriyor : 

Zelzeleden mütevellit hasarlar dolayısiyle, 
bazı inşaatın yıkılması tehlikesi mevcut ol
duğundan, Bükreş'te birçok sokak ahalinin 
gelip geçmesine kapatılmıştır. Dün gece, 
büyük Karlton binasının ankazı arasında 
kurtarma ameliyesine devam olunmu~tur. 
H1len bu binanın alt katından dumanlar 
çıkmaktadır. Alman müfrezelerinin yardı
mı ile romen lejyonerleri kurtarma ameli
yesine devam etmekte ve diğer binalann 
yıkılmasına mani olmak için tedbirler a
lınmaktadır. 

Zelzelenin şümul •ahası 
Moskova, 12 a.a. - Tas ajansı bildiri -

yor: Sovyetler Birliği ilim akademisinin 
muhabir azası ve yer sarsıntıları enstitüsü 
müdürü B. Nikiforof diyor ki: 

10 teşrinisanide Moskova saatiyle 2,42 
de vukua gelen zelzele Moskovada ve 

Buna sebep benim kafasızlığım de· 
ğil, tahsilin ezberci ve ansiklopedik 
oluşu idi. Ekzersizini yapaınamıı o
lan bir kafa, denizin yüzündeki yo
sunları takan kayık küreği gibi bir 
şeydir. -Denizin içindeki balık böyle• 
si ile ancak oynaşır. 

Ben bu talihsizliğimi anladığım ı .. 
çin çocuklarımı Avrupa'da klasik ll· 
sede okuttum. Onların bu tahsil ıııra
sındaki kafa olgunluğunu kendimin
ki ile ölçmek istediğim bir gün, (otu• 
zumu artık geçmiştim) bakalım artık 
anlıyabilir miyim, diye o mahut mU· 
sellesat kitabımı açıp okudum. Doğru• 

ıu anlamı,tım. Ama ne kadar geç. Hal 
bu'ki benim çocuklarım. kl~sik tahai
lin verdiği olgunluk sayesinde blr 
kimya bahsini, bugün bütün niçinle
ri ile ne de mükemmel anlamıt bir 
halde münakaşa ediyorlar, ıaııyorum. 

ve 
Kağıt üzerinde tanzim edilen ptan şim

diye kadar muvaffak olamamıştır. Yunan
lıları durdurmak için yapılan taarruz mu
vaffak olamamış ve yunan ordusu Görice
ye doğru Arnavutluk topraklannda iler • 
lem iştir. 

Pindus bölgesinde dağ fırkasının mağ
liip olduğu hiç değilse partiyi kaybettiği 
şüphesizdir. 

Biakis bölgesindeki İngiliz mezarlığı Moskova'ya hemen civar ol~ yerlerde 22 
bo.mbardıman edilmişse de hiç bir hasar teşrinievelde vukua gelen zelzeleden daha 
yoktur. Bu taarruzu yapan münferit tay- bllyUk bir şiddetle hissedilmiştir. Sarsın -
yare arnavutluk topraklarrna gitmiştir. tııar bir çok moskovalılan uyandırmıştır. 

Meriç 
Tunca 

alçahyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

Dağ kıtalarından bir kısmı tecrit edi
lerek esir edilmiştir. 

Birçok apartımanlarqa dahııt yarıklar ol -

Slough civarında bir motör fabrikası
na. ve Birmingham civarında bir gaz fab
rikasiyle endüstri tesisatına, Oxford civa
rında bir silah fabrikasına ve Folkestone 
civarında bir köprüye isabet vaki olmuş -
tur. 

11/ 12 teşrinisani gecesinin ilk saatle -
rinde dUşman tayyareleri Taranto deniz 
tissilne hiicum etmlşl~rdir. Harp limanının 
tayyare dı\fi bataryaları ve limanda bulu
nan gemiler şiddetle mukabele etmişler

dır. Bir harp gcıııısinc ciddi bir isabet ol
muştur. Zayiatımız yoktur. Altı d!.lşman 

tayyaresi dilşilrlllmilşti.lr. Bu tayyarelerin 
mürettebatından bir kısmı esir edilmiştir. 
Üç düşman tayyaresinin daha düşürUlmUş 
olmflsı muhtemeldir. 

Sahilden yapılan taarruzda italyanlar 
Kalamas nehrini geçmişlerse de bazı keşif 
kuvetlerinin Akron nehrine kadar varmış 
olması muhtemel bulunmasına rağmen da
ha cenuba sarkmışa benzemiyorlar. 

Tesalya'da ve Korfu adasında askeri 
ehemiyeti olmıyan küçük bir şehir üzeri
ne de hiç bir zayiat ve hasara sebebiyet 
vermiyen bir taarruz yapılmıştır. 

Düşmanın bu harekatı da hiç şüphesiz 
münhasıran sivil halkı tethiş gayesini güt
mekte idi. Fakat halkın maneviyatı tam 
ve mükemmel olmakta berdevamdır. 

muştur. Zelzele merkezi BUkreş'ln 150 ki
lometre şimalinde ve Klşinef'in 200 kilo
metre cenubu garbislndedlr. Zelzele, mer
kezinde vukua geldiği andan 2 dakika 52 
saniye sonra Moskova'da kaydedilmiştir. 

Zelzelenin şiddeti Kişinef'te 8 il~ 9 derece
yi, Ukranya'da Dnlyeper sağ sahilinde de 
6 llA. 7 dereceyi bulmuştur. Zelzele sahası
nın nısıf kutru 1800 !llL 2000 kilometredir. 

Umumi müfettiş ve diğer alakalı r• 
vat su basan sahaları bugün de dolq

mışlardır. Zabıta ve su mühendisleri 

hala vazifeleri başındadır. Bosna köy\l 
su setlerinde hasıl olan bir iki ebeml

yetsiz yıkıntının tamiri için ıuların 

çekilmesi bekleniyor. Su baskınına 

uğrıyan mahallerde mal ve can zayiatı 

yoktur. Yalnız iki ev yıkılmıştır. Zl· 
rai sahadaki zararların tesbiti ise su· 
ların tamamane çekilmesine bağlıdır. 

Evelce de bildirildiği veçhi!e Stukas ti
pinde tayyare filoları Haruich'in cenubu 
Şarki açıklarında kuvetle himaye edilen 
bir gemi kafilesine hücum etmiştir. 

Bu iki dere arasındaki mıntakanın bii
yük bir kısmı yunan devriyelerinin haki
miyeti altındadır denilebilir. 

Epir'de Kallbakl istikametinde düşman 
ba.riz bir lngiliz bombardıman te§ekkülleri tarafından yapılan teşebbüsler 

surette pUskiiı'tUlmüştUr. Avlonya'ya hücum ettiler 

Draç bombardıman edildi 
Nazırlar meclisinde verilen 

izahat 

Trenler muntazaman gelip gitmeğe. 
Düşman avcı tayyarelerinin ve tayya

re dafi toplarının şiddetli mukavemetine 
rağmen tahminen 44 bin tonilatoluk 7 ti
caret g~misi batırılmıştır. Bundan başka 
5 gemi de ciddi ha-ıara uğratılmıştır. 

Uzun mesafe tayyareleri tarafından 

Atıantik'te 2500 tonilatoluk bir şilep ba · 
tırılmıştır. 

Deniz t ~ yyarderi ceman 14 bin toni -
latoluk 2 duo;man ticaret gemisi batırmış
la·dır lkı ı:em iye de tam isabet olduğu 
görülmüştiır. 

Hava kuvetıerimiz, Yanya, Meçova, 
Kastorya, Korfu, Yenişehir ve Prespa 
berzahında bulunan askeri hedefleri bom
bardıman etmiştir. 

A!rikada motörJU teşekkilller Sidi Bar
rani'nin cenubu şnrkiıılndP. El Hacı mın
takasında motörlii kıtalarımız tarafından 
tardedilmiştır. 

Atina; 12. a .a. - Bir ingiliz bombardı
man teşekkülünün kumandanı, pazar günü 
Arnavutluğun mühim limanı olan Avlonya 
üzerine yaptıkları hücum esnasında, bir 
bombanın bir petrol deposu üzerine düşe
rek, büyük yangınlar çıkardığını söyle -
miştir. Depolarda da yangın çıkmıştır. 

Atina, 12 a.a. - Dün gece ingiliz bom
bardıman tayyareleri Arnavutluğun baı -
irca limanı olan Drac'ı bombardıman et -
mişlerdir. Bir mahrukat deposu tamamiy
le tahrip edilmiş ve çıkan yangın 160 ki
lometre uzaktan görülmüştür. 

Diğer bir tayyare filosu da Avlonya 
limanını bombardıman ederek bir cepha -
ne deposunu berhava etmiştir. 

Yunanistan ve müttelikleri 

Bükreş, 12 a.a. - Rador ajansı bilc;l.i -
riyor: Nazırlar meclisi toplantısında iza
hat veren dahiliye nazırı general Pertovi
cesko, 9/10 sonteşrin gecesinde zelzelenin 
bilhassa Bükreş'te ve Prahova vaıılisinde 
Gazatzi ve Focsanide vahim oldu~ınu söy
lemiştir. 

Eflak'te ve diğer 18 şehirde zelzelenin 
tesirleri o kadar vahim olmamıştır. Mem
lekdin başka kısımlarında ise hemen he
men hiç hasar yoktur. 

başlamıştır. Yalnız Edirne - Karaağaç 
arasındaki demiryolunda bozukluk ol

duğu için yolcular Karaağa~ta dinle

nip sonra araba ile gelmeğe mecbur 

kalmışlardır. 

Şiddetli hava muharebeleri de olmuş 

•e bu esnada 14 düşman tayyaresi düşü -
tülmüştür. 

11/12 teşrinisı:ıni gecesi düşman Alman
ta üzerine akın yapmamı!jtrr. 

Tayyare filolarımız İskenderiye'nin ce
nubu garblsinde DurcUlarap tayyare mey
danını ve garını Gabuş tayyare meydanı
nı ve Marsa Matruh'takt dllşman mevzile
rini ve barakalarını muvaffaklyetıe bom
bardıman etmişlerdir. 

Bu akın esnasında, Aya-Sarandi'de bil • Atina, 12 a.a. - İtalyan propagandası 
yük bir geminin bulunduğu doklann üze • ve İtalyan propagandasına ıadık bulunan 
rinde infili.k eden bir bomba salvosunun bazı ender yabancı gazeteleri bir kaç gt.ln-

dli Y 10 tetrlnisani akşamına kadar .267 ölil bu gemiyi hasara uğrattığı .zannedilmekte- r unanistan'ın tamarniyle tecerrlit et-

Almanlar hi( bir İngiliz 
ticaret gemisi bahramadılar 

ml b . d .,_ ve 471! yaralı teabit edilmiştir. 
dir. Burada da birçok yanırınlar çıkmııtır. 1 

1 ır vaziyette bulun uğu Ye müttefı... fen Londra, 12 a.a. - Resmen bildirilınlt-
Konı'spol lı"manına kartı yapılan bı'r akın len nıiltere :ve Türkiye tarafından ter - Zelzele yerlerine derhal doktorlar, A 

tir: lman radyosu dün akşamki neşri,-. esnasında, bu"yu'"k rı·htıma gı'd-n yollara kodildiğl teranesini tuturmuelardır. memurları, malzeme ve yiyecek ırönde -
" tında bir deniz kafilemize yapılan taan:ıuı 11 teşrinisanide cereyan eden hava mu

barebelerindeo ıtalyan hava kuvetlerine 
ıtıensup filomuz tngi ltere'nin şark sahil -
le-in-le b•ı't•nan bır lımıına tam muvaffa
kiyetlı b•r h ic t•m yapmakla temayüz et -
nıişlerd r Bu mün~sebetle çok şiddetli 

hava muharebeleri olmuş ve İtalyan taY -
Yareleri 7 ingiliz avcı tayyaresi düşürmüş
tür. 

Dilşman tayyareleri Derne civarına 
bomba atmışlardır. Meskenlere isabetler 
olmuş ve iki kişi ölmllş, 10 kişi de yara
lanmıştır. Bunların çoı:tu ls!Am çocukla -
rıdır. Bingazl'ye ve Bardia mıntakasına 
"e S!dl Barrani 'ye dllşman tarafından tev
cih edilen hava hllcumunda hasar olma
mıştır. 

bombalar isabet etmiştir. Bu nhtım üzeri- Arnavutluk ve İtalyan limanları üze • rıilmiştir. esnasında 37.000 ton hacminde b~ vapu • 
ne düşen bambalar rıhtımı ve idareye ait rinde dikkate değer faaliyetlerde bulunan İçinde 226 kiracınm bulunduğu Carlton rumuzun batırıldığını bildirmiştir. Alman 
binalaP tahrip etmiştir. ingiliz tayyareleri, Girid'e ilk İngiliz he- apartımanr felaketine gelince, nıesuller başkumandanlığının bugünkü tebliği ite 

Bu akınlara iştirak eden bütün ingiliz yeti seferiyesinin geldiği haberleri ve ita!- tevkif edilmi~tir. Bu apartımanın enkazı bununla da iktifa etmiyerek zayiatı müza-

Diln düşmanm kaybetti#! tayyarelerlıı 

Şarki Afrika.da düşman tarafından 

Ga.llabat'a yapılan ınUurrer htlcumlar 
ptl.ekürtUlmU,W.. 

tayyareleri üslerine avdet etmiştir. yan-yunan ihtilafından doğan şartlar mu- arasından şimdiye kadar 54 ölü ve 82 ya. yedeye çıkarmış ve takriben « bin ton 
• • eibince türk - yunan ittifakının tam bir su- ralı çıkarılmıştır. Bükreş'te yıkılmak teh- hacminde yedi ticaret vapurunun batırıl-

Yunanıstan • ftalya harbının rette tatbikatına ait türk matbuatmm " likesine maruz bulunan 183 bina tahliye dığını bildirmiştir. Hakikatte hiç bir va
onbe§ günlük bilançosu l tlirk me'busluımn kati lisanı ita.lyanlann j edllmlıtir. Diğer 402 bina da ha.ara ut • pur batmamıttır. lki vapur 'hafif hasara 

Atlna; 12. a.a. - Athıa ajansı bildiriyor: ba dnuız ııefriyaıtuı& • b.t! c.vabı nır- r&lllJIUr. Bitüıı. eil~ mahalleri kalla • ulTamıpa da banlar da tamamm emnf~ 
Guetel1t~ ulcerl barekitm oabet ,an. ~ •,_ 5bi, tedkler, 

\ 
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İmfi~anda muvaffak olan 
yeni avukatlanm11 

HAYVANAT BAHCESI 
Yeni avukatlık kanunu avukatlık 

stajı yapmıt olan hukuk mezunlarının 
mayıs ve birinciteşrin aylarında lmtl· 
han vermek suretiyle avukat olmala
rını Amirdir. Birlncitetrinde açılan 

imtihanda muvaffak olanlar belli ol
muştur. Yeni avukatlarımızın isimleri
ni yazıyoruz: 

Ziraat Vekôleti Ankara'ya çok 
güzel bir bahçe kazandırmışt1r 

BB. Ati Vasfi Athan, Hazım Bozca, 
Ahmet Maclt Birsel, Ali Hüseyin İş· 
bay, Mehmet Alt Cimcoz, Kemal Tarı
man, Osman Gıluıralıoğlu, Vehbi Ak
<Sren, Diltad Eriç, Hazım Dağlı, Fani 
Kohen, Halit Songiln, Ömer Lutfi A.: 
rıkoğlu, Şevket Karadeniz, Lutfullah 
Erişen. 

Hayvanat bahçe•indB leylekler parkı 

H ayvan deyip gecmlyellfn: onlardan 

her biri, apayrı Alemlerin birer 

mllme111U gibi sOrUndUkleri zaman in-
a&nların dikkatini zorla U:ıerlerlne çe-
kiyorlar. Her birinin ayn hayat tarzla
n, hU8Ullyctlcrı, qkları ve 1htlraate.rı 
var. Kim blllr, belki bize malQm olmı-
1an bir tıkrt hayatııırı da mevcuttur. 

' ' . 

ASKERLiK lŞLERl 

Şubeye davet 
Ankara Yabancı Askerlik Ş. Rs. den: 

Askerliklerine karar verllmlı ve fakat 
herhangi bir sebeple sevkedllmemlı bulu
no..n ve yahut aevkedllip yedek subay o -
kuluna geç lltlhaklarından dolayı okuldo..n 
iade edllml" olo..n ve yalnıı: hiç ehllyetna -
meııl bulunmıynn ve hazırhlt kıtalarında 
altı ay hizmete tlbl olan yedek subay ye
tişecek bulunan bu kısa hizmetliler bu va
zifelerini yapmak Uzero hemen kıtalııra 
sevkcdileceklerinden Ankarada yabancı 
bulunanların yabancı "ubeye mllracaatları 
icap ettiğinden bu gazete ııtını her gahıs 
için namına çıkarılroııı davetiye kabul e -
dilerek gelmlyenler hakkında kanııot mu· 
amele yapılacağı llAn olunur. (j612) 17593" 

Şubeye davet 

Ankara Yabancı As. Ş. Rs. den 

327, 328, 329 doğumlu ihtiyat eratı ta
lim m.:ıksadiyle çağrıldıkları tarihte bazı 
mıntakaların sevkedilmemeııl dolayııiyle 
kalmış ve fa.kat sonradan tekrar bazı mın
tıkalar şubelerinin bu doğumluları gene 
aynı talim maksadiyle çaiırıldıklırını ha· 
ber aldıkları halde Ankara'da bulunan ve
yahut bilahare gelen bazı yabancıların ljU· 

beye mUracaat etmedikleri bazı müracaat· 
lardan anlaşılmıştır. 

Bild istisna bu üç doğumlu ve Ankara
da bulunan yabancı ihtiyat eratı yabancı 
şubeye hemen uğrıyarak vaziyetlerini tet
kLk ettirmeler! icabetmektetlir. 

Bu doğumlu ihtiyat erattan esas yer -
lisi bulundukları ııubeleri tanıfından cm -
sali st>vkedllmlş bulunanlar hemen sevk 
edileceklerinden bu ~zete 116.nı her $ahıı 
için bir davetiye olnrak kabul edildiğin -
den mliracaat etmlyenler için kanuni mu
amele yapılacağı i16.n olunur. (7613) 

~~llıııi$;1t!~:J=L ı 7 Sl)4 

Ben hayvan zekA.aına, en kUçllkle
rinden birinin çok hoşuma giden bir bu
luşu lle hayran olmuııumdur: bir Alim 
tetkik ede ede bulmuş ki bey arı (yani 
kovanın kırallçesl) e,şlnl bir mukave· 
met yarıeından sonra ııeı:ermlı; kovan
dan cıkar, alııblldl!lne yllkaelmeğe bq
larmıı, neıılln ldameslnl temin için V\111-

llta hrıheıker erkek .ırılar da bey an
rıın pcılne dil§er, onun arkuından ken
dileri de yUkselnıeğe gayret ederler· 
mlg .• Fakat bu bir mukavemet ıııdır. 

Yorulanlar yarııı yarı yolda bırakmat• 
mecbur olur, erkek taytuı yUluıeJdlkçe 
ualırmıı; derken en ıı&g-lam, en nefesi 
bol, eıı mukavemetli an kalır ve böyle
oe kırallçe de eııtnl bulmllf olurmuı .. 
Zek~ bahsinde hayvanlan pek gerilere 
atan hemc1nıılerlmlzln bile henüz keıfe
domedlklerl bu usulün, an denen ıu kU
çUcük mahlQklarca tatbik olunma111 

bende hayvan cinsine kareı bir hayran
lık uyandırmıştı. 

Hayvanat bahçeıindeki tarJukların kümesleri 

var. Fakat asıl ııo.yanı dikkat olan tUy
lcri değil, gözleridir. twınna öpmek ıe
tahı veren hatif penbeye çalan bal renk-
11 glSzlcrlne bakmaktan doyamıyorau -
nuz. Dcn6blllr ki Ankara'nın lkl ııtıhretı 
tavııan Uzerlnde toplanmıştır. 

Bu m111aller çoğaltılabltlr ve meselA 
tnaanlara ~alqkanhk Orneıt olrrtata il· 
)'lk karıncalardan da uzub uzadıya 

'baluıedlleblllr. ll'akAt aluıl gibi, aaı1 sızı 
dolaştırmak latedlğtm hayvanat bahçe
ılnde ne arı, ne de karınca seyircilere 
.-Oııterllmek Uzere kafeslere hapıoıuna-
mamıııtır. 

O ?'man Çlrtllğfndek1 yeni hayvanat 
bıı.hçe.l cUmhurtyet bayramı g1lnU 

açılmıııtı. Filhakika daha evel de Çift-
lik idare blnruıının yanında dar bir sa
hada bazı hayvanlar teahlr ediliyor; 
fakat hem yerln darlığı, hem bahçenin 
faklrlltı yü:r:Unden 'butuı gU&el bir 
hayvanat bahçeıılnln boşluğ'Unu doldu
ramıyqrdu. Buna ratmetı halk fevç fevç 
burayı %1yaret eder, maymunlara ve a
yılara fındık, fıstık yedirmekten bıkıp 
usanmazdı. 

Adlan bir kere "Yırtıcı .. ya çıkmııı olan 
bu kualar, J'Örıenlı: kafesin içinde ne 
arı.kin, ne halim acllm duruyorlar. Ama 
ara 11ra kendilerini dağ tepeierlndo 
tarzetmeğe yeltenen, ıöyle bir gerinip 
havalanmak lstlyenler de olmuyor de
ııı .. 

GUzel s6z:IU insanlara tahin bakıalı 
derlı: a, ben bunun hikmetini, kateııte
klnln a&n ell, takat hqmetle, aıırur ve 
klblrle bakan l'llzlerlne dikkati• bak
tıktan ıonra anladım. D'ltorlar ki: 

- Bu gözlerin cAzlbe31ne tutulan av, 
kendisini onun kuvetll pençesine dUı
mekten kurtaramu. 

HUrlyetslzllğin hınclyle h811n h119ln 
blz.1 sUz.en ıı&hlne bakarken, §U gUzel 
gözler uğruna "fedaylcAn,. eden biçare -
leti dUşUndllm. 

Kartal dıı ııııhlnln lcales bir komsusu· 
dur. Kartala ·kuglann arslanı derler. Tam 
bl• kafesin önUnde iken kanatlarını a. 
çacak oldu. O uman bir altl.metıeııU. 
Tanı Uç metre gentıllttn(lekl kanatlar, 
yerde, kocaman bir bulut lekesi yaptı. 
Bu kanatlar onun cesareti, bUyUklUğil 

vt kUntt ile mUteaaıılptlr. Ol:lzterl de 
keskindir. Binlerce metre yUkıekten u
çarken, ycl"dekl biçareleri tark eder, 
birkaç daire çiz.dikten sonra kRnntlannı 
kapıynrak bir yıldırım aUratlyle avının 
üzerine çtıllanırmıe. 

Bahçeyi beraber dolaştığımız "Har
be dair., stıtunumuı:un muharriri lhtıım-
11na taallQk eden bu ını11ın adını koy-
du: 

- Pike lnlı, dedi. 

B Iraz ilerideki kafeslerde ayılar ta

rafından selllmlandık. lnce yapı

hS1ıırı ve nllktcdıınlıklarlyle maruf o
lan bu zarif ha>"•anlar, adlannın gaze-

teye de geçeceğini hlııııctmlş olacaklar 
ki, karsımızda göstermedik hüner bı
rakmadılar. Tel kııteslerden tırmanıp 

havada perendeler ml atmadılar; ziya• 
rctçllercı mAnalı mfınalı göz lıaretıeri 
mi göndermediler, neler neler yapmadı
lar; 

Parkta pek ı:ok hayVan vw-. Hangi 
birini anlatayım bilmem ki T kafeslerde 
çcıılt çeşit gUvcrcinlerden tutun da. 
çift tırnaklı geviş ,.etırenler, vah§i et 
yiyenler, tavuklar, ehl! et yiyenler, ke
miriciler, ve saire." Pnrkın ortasındaki 
bllyUk gölde dt leylekler, yeşllbao ör
dekler gibi su kuşları var. 

İstiyordum ki cey!O.nlardan da çok
ça be.hsedebllc;>1m. Arslıınların da hııı

mını üzerime çekmlyeylm, sırtlanlar ve 
çakallar da darılmMınlıır .. Fnkııt anlll§ı
hyor ki kısa sUtunlnrde., uzun hlkAye
lere. lmkAn yoktur. Ama ne oturan olsun, 
siz isterseniz hemşehrilik gayreti sayı
nız: .Ankara taveanlanndan bıı.hllctnıe

den geçemlyeceğfm. 
Ankara tavşanının mArut oldutu 

maU~mdur. Şehrlmlı:ln tavpnı, keçisi, 
armudu ve balı ayarında oöhret ııahlbt
dlr. Armudunu ve balını tatmııızdır, 

keçisini de her halde gtırmUşUzdUr. Fa
kat tavıanını görmemle olanlar çoktur. 
Ben de, hayvanat bahçesini gezdiğim 

güne kadar onlardandım; kısaca söyll
yeylm. Bembeyaz pamuk gibi tUylcrl 

ET 

Y a muhabbet kuşları... Bize, se;>Tet

tlğlmlz hayvanlar haklunda etraf
lı izahat veren değerli doktor parazlto-
1011; Nevzat muhabbet kU!Jhnneslne gtrdl
gimlı:I haber verdi; diyebilirim ki, ynl
nız bu kualıırı görmek, yalnız onların 

cıvıltısını duymak ve )'alnız onların o 
te.8vlre ııığmaz renklerini seyretmek 
için çlttllğ'c hattA. yayan gltmeğe razı
yım. 

Bunlara niye "muhabbet kuşıı., adı 
verildiği hakkındaki ııuaJlme pek muk
ni cevap alamadım, umum! kanaat ıu 
kt, ıevlumeslnl insanlardan lyt btıen bu 
kuocağızlarmış. Necdet Pençe, bunların 
fırsat dUşUrdUkçe blrlblrtnden buseler 
aşırdıklarını da UO.vc edince eekklm ve 
gUphem kalmadı. 

Yazımı bltlrlrken Necdet Pençeden 
bahsetmeliyim: Necdet Pençe, bu par
ka en bllyUk emeği geçmle, yapısının 

taeını t~ımıya ve amele ne beraber 
bizzat çahşml,}'a varıncıya kadar bura
ya emek nrmi17 bir arkad~tır. Necdet 
bu l"I bir aşk lhtıraıılyle yapmı"tır. Zi
raat Vekilimiz Muhlis Erkmen'ln de, 
''hayvanat bahçesi açılırken bu TUrk 
gencini takdirle anmamağa g!SnlU razı 

olmamıı.ı.. ve sırt bu maksatla bahçe 
için yapılan broıurun baoına bir ya
zı yazmıııtır. K. Z. G. 

F İ YAT I 

Belediye Reisliğinden : 
13. 11. 940 çarşamba gününden itibaren koyun eti fiyatı 

(38) kuruştan (40) kuruıa, kemikli sığıreti (28) kuruştan 
(30) kuruşa ve kemiksiz sığıreti (33) kuruttan (35) kuru
şa çıkarılmış ve diğer et fiyatlan aynen ipka olunmuştur. 

Sayın halka ilan olunur. (7724) 17690 

Bayanlarımızı aylık üzüntülerinden 
Kurtaran ıayet ııh!, utak, yumuıak .,. en ince elblııeler 

altında bl'c belli olmıyan 

FEMİ L ve BAGI 
Yeııi amballj ve daha mUteka.mıı bir şekilde 8 llk ve 12 llk kutularda 
)'enldm plyaaaya çıkmıştır. Eczanelerde, tuhafiye ve partUmörl matua
lannda ve kadın berberlerinde hizmetlerine huır olduğuml anederis. 

FİDAN MERAKLILARll'JL 
Sonbaharda yapılan fidan garsiyatında çok iyi netice 

alınmakta olduğundan fidan satışlarımıza başlamış bu 
nuyoruz. Fiyat listesini mağazalarımızdan arayınız . 

ORMAN ÇiFTLiı 

J 940 pazartesi gUnU saat 11,30 da 
MİLLi MÜDAFAA VEKALET! da M. M. V. satın alma Ko. da pa 

Aspirin (sinonim) alınacak 
M. M. Veklletl Satın Alma Komisyo

nundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 380 

kuruı olan bin kilo aspirin (sinonim) 25 
ikinciteırin 940 pazartesi güniı ıaat 11 de 
Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. da 
pazarlıkla satın alınacağından ısteklile

rin 570 liralık ·kati teminatlariyle birlik
te pazarlık gün ve snatında mezkılr Ko. 
da bulunmaları. (7422) 17444 

Mukavva kutu alrnacak 

M. M. VekJ.leti Satın A!ma Komisyo
nundan : 

Hepsine tahmin edile:ı fiy:ıtı on bir bln 
lira olan yüz bin tane muhtelif ebatta mu
kavva kutu 18 ik.'1c.teşrin 940 pazartesi 
gUniı saat 11 de An':ara'ds M. M. V. sa
tın alma Ko. da pazarlıkla satın alınaca
ğından isteklilerin 1650 liralık kati tcml
natlariyle birlikte pazarlık gün ve saatın
da mezkur Ko. da bulunmaları. 

(7423) 17445 

Tamirat yaptırılacak 
M. M. Vekileti Sattn Alma Komiı;yo

nundan : 
Keşif bedeli 3063 lira 62 kuruş olan M. 

M. V. daire mlidürl!iğu mutbah binasının 
tamirinin 19 ikinciteşrin 940 ealı giınü sa· 
at 10 da açık eksiltme lle müııakasası ya
pılacaktır. İsteklilerin mezkur gün ve ~a
atte 230 liralık muvakkat teminatlarlyle 
birlikte M . M. V satın alma komisyonun-
da bulunmaları. (7425) 17446 

Muhabere malzemesi alınacak 

M. M. VekAleti Satın Alma Komisyo· 
nund:-ın : 

Hepsinin tutarı 1108 lira olan 16 ka
lem muhabere malzemesinin 20 ikinciteı
rln 1)40 çarşamba gUnü aaat ı 1 de açık 
eksiltme ile mUnakuası yapılacaktır. İs· 

teklllerin 83 lira 10 kuruş muvakkat te
minatlariyle birlikte mezkQr g{ln ve 1a

atte M. M. V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (7427) 17447 

Pamuk alınacak 

M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 411 

kuruı olan elli bin kilo ntp.'151ık pamuk 
28 lklncltcıırln 940 pcreembe gUnU saat 11 
de Ankarada l\I. M . V. sntın alma K o. da 
pazarlıkla ihale edileceğinden lsteklllerln 
3375 ltrahk katı temlnatlo.rlylc birlikte 
pazarlık gUn ve saatinde mezkQr Ko. da 
bulunmaları. (7442) 17452 

Yün battaniye alınacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 

Beherlne tahmin edilen fiyatı 900 kuru!J 
olan 5000 tane yUn battaniye 27 lklnclteırln 
940 çarşamba günU saat 15 te Ankarada 
M. M. V. satın alma Ko. da kapalı :ıarf u
sullyle ihale edileceğinden fateklllerln 
3375 liralık ilk teminatlarlyle birlikte 
tekllt mektupla:ını ihale saatinden bebe -
mehal bir saat evellne kadar mezkQr Ko. 
reiııllğine vermeleri. (7443) 17458 

Terlik alınacak 
M. M. Veklletl Satın Alma Komlsyo -

nundan: 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 160 
kuruş olan on bin çift terlik 27 fklneJteıı· 
r!n 940 çııronmba günU ııaat ıı de Anka -
rada M. M. V. satın alma Ko. da pnı1arlık
la ihale edileceğinden isteklilerin 2400 li
ralık katı temlnatıarlyle birlikte pazarlık 
gUn veııaatınde mezkQr Ko. da bulunmala-
rı. {7«4 > l 74S4 

ldrofil pamuk alınacak 
M. M. Vektılett Satın Alma Komisyo

nundan: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 155 
kuruo ole.n on beş bin kilo ldrotıı pamuk 
27 ikinci teşrin 940 çarşamba gUnU saat 11 
de Ankarada M. M. V. satın alma Ko. da 
pszarlıkln ihale edileceğinden lsteklllerln 
3487 lira tlO kuru11luk katt temlnatıarlyle 
birlikte pazarlık gUn ve eaatlndc adı ge-
çen Ko. da bulunmaları. (7U:S) 17(:S5 

İpek iplik alınacak 
M. M. Vekfiletl Satın Alma Komisyo

nundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 3750 lira 
olan ellt bin tUp muakkam ipek iplik 25 
lklnclteşrln MO pazartesi günU s:ıat 14 te 
Ankarada :M. M. V. satın nlma Ko. da pa
zarlıkla ihale edlleccğ'lnden isteklilerin 
1562 lira tlO kurueluk katı temlnatıarlyle 

birlikte pazarlık gtln ve saatinde ndı geçen 
Ko. da bulunmaları. (7446) 17456 

Lastik boru alınacak 
M. M. Vekllett Satın Alma Komisyo

nundan: 
Hepsine tahmin edilen tlyatı 8000 lira 

olan 6000 metre lllstlk boru 26 fklnclteş -
rın 9(0 ıınlı gUnU saat ıo da Ankarada M. 
M. V. ııatın alma ·Ko. da pazarlıkla ihale 
edileceğinden leteklllerln 450 liralık katt 
temlnatıarlyle birlikte pazarlık gUn ve ta· 

atinde mezkQr Ko. da bulunmaları. 
(7448) 174~ 

Sargılık bez alınacak 

M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

40 kuruıı olan yUz bin metre sargılık bez 
(111.afük ba enafınd&) JJ ikinciteşrln 

ihale edileceğinden !eteklilerin 
gün vesaatte adı geçn Ko. da 6000 
katı temlnnUarlyle birlikte bulun 

(7449) 

Muhtelif demir ve saire alı 
M. M. Vekli.leti Satın Alma Ko 

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 17 

olan asağıda cins ve miktarlan ya 
bir kalem malzeme 15 lklnclteGrin 
ınıı günü saat 11 de Ankara'da M. 
satın almn Ko. da pazarlıkla istek) 
ihale edileceğinden taliplerin 255 
kat! temlnıtlariyle birlikte pazarlı 

ve saatındı mezkur Ko. da bulun 
Demir 8 mm. 700 
Demir 6 mm. 400 

Pirinç çubuk 184 
Yağlı boya 10 
Kaynak tel 4 
Perçin çivisi 1 
Siyah aaç 66 
Karpit 'o 
Oksijen 1 
Fırça 1 
Boru 1 1/4 555 

(7430) 

Klor detil alınacak 

M. M. Veklileti Satm Alma Ko 
nundan : 

Beherine tahmin edilen fiyatı 65 

t 

olen otuz bin adet klor delil 25 l 
teşrin 940 pazartesi g{lnU saat 11 d 
kara'da M M. V. ntın alma Ko. d 
zarlıkla ı~tın alınacaktır. latekl 
2925 liralık katf temlnatloriylo bi 
pazarlık gUn ve ı;aatında adı geçen 
bulunmaları. (7450) 

Ambalaj sandığı alına 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
2381 adet ambatlj sandığı yaptı 

caktır. Hepsine biçilen kıymet 9550 1 
lup ihalesi pazarlıkla 15/ 11/g4Q cum 
nU sa:ıt 15 de yapılacaktır. Talipler 
lira temlnatlariylc birlikte komisyona: 
racaııtları. (7682) 17655 1 

M. M. V. Hava Müsteşarlı 

Arka çantası satın almaca 
M. M. v .. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Milteahhit nam ve hesabına 

adet arka çantası pazarlık suretiyle 
alınacaktır. Muhmmen bedeli 4300 11 
lup kati teminat miktarı 645 liradır. 

zarlığı 19/ 11/1140 ııalı g{inU saat 11 d 
va satın alma komisyonunda yapılac 
İdad ve fenni eıırtname llc nllmuneai 
ırün ölleden ııonra komisyonda g6rlll 
lir. İsteklilerin muayyen gUn ve 
knti teminat n kanuni belgeleri1le 
ilkte komisyonda bulunmaları. (7403) 

17363 

Matra alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satm Alma 

misyonundan : 
l - 15000 ndet mııtra pazarlık sur 

le satın alınacaktır. Muhammen be 
22500 lira olup katt teminat mlkdarı 
lira fiO kuruııtur. Pazarlığı 16.11.940 
martcsl gUnU saat 10 da hava satın 
komlsyonundn yapılacaktır. Evsaf ve 
munesl her gUn öğleden sonra komlsy 
görUleblllr. isteklllcrln muayyen 
saatte katt teminat ve kanunt belgele 
birlikte komisyonda bulunmaları. 

(7405) 174 

Yün çorap alınacak 
M. M. Vekfiletl Hava Satın Atma 

misyonundan: 
1 - 'MUtenhhlt nam ve hesabına 10 

çift ytln çorap pazarlık suretiyle ııatı 

hnacaktır. Muhammen bedeli 8875 lira 
lup kat! teminat mlkdarı 581 lira 26 1ru 
tur. Pazarlığı 18.11.940 pazartesi gUnU 
at 11 de hava satın alma komisyonu 
yapılacaktır. İdart şartname ve evsaf 
gUn 6ğleden sonra komisyonda görUlebl 
tetcklllerln muayyen gUn vo e:ıatte 

teminat ve kanun! belgeleriyle birlikte 
misyonda bulunmaları. (7500) 174 

Gömlek ve kıravat alınacak 
M. M. Veklleti Hava Saun Alma 

misyonundan : 

1 - MUteahhit nam ve hesabına 1 
adet gedikli gÖmleği ile 1000 adet k 
vat pazarlı\; suretiyle satın alınacak 

Muhammen bedeli 25150 lira olup kati 
minat miktarı 442,50 liradır. Pazar! 
18. 11. 940 pazartes{ günü saat 10 da 
va satın alma komisyonunda yapılııc 

tır. Evsaf ve mıhtırası her gUn öğled 
sonra komisyonda ıörülebilir. İstekli 
rin muayyen gün ve saatte kati temi 
ve kanuni belgeleriyle birlikte komisy 
da bulunmaları. (7502) 1748 

Ekmek torbası alınacak 
M. M. Vekt'ıleti Havıı Satın Alma K 

misyonundan: 

l - MUtenhhıt nam ve hesabına 1. 
adet ekmek torbası pa .arlıkta eş.tın alın 
caktır. Muhammen bedeli (1190) lira ol 
kaU teminat mlltdnn 178,50 liradır. P 
zarlığı 20. ıı. 940 çnra:ımba gUnU saat 
da Hava Sa. Al. Komisyonunda yapılaca 
tır. İdari şartname evsaf ve numunesi h 
gUn öğleden sonra komisyonda görilleblll 
tııteklilerln muayyen gün ve sattc kn 
teminat ve kanunı belgeleriyle komleyo 
da bulunmaları. (7615) 17ö9 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askerl 

KITAAT iLANLARI 

Sığıreti alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 288 ton sığır eti kapalı zarfla cksllt

lrıcye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 86400 lira ilk temi -

natı SS70 llra~ır. 
3 - Eksiltmesi 18/ 11/ 940 pazartesi gU

ü saat ıs de Gelibolu'da Bolayır As. Sa. 
1. Ko. da yıapılacafı, 
4 - Teklif mektupları belli gUn ve ta· 

hen bir sut evci Ko. baıkanlıfına verll
iş veya posta fle göndcrllmiı bulunacak

tır. 

S - Şartname her gUn Ko. da görülür. 
(7324) ı7319 

Sığıreti satın alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Edirne 110.nnyl kışluındakl Sa. Al. 
o dil 400 ton aığır eti kapalı zarf uslly

e ihalesi 21.ll.040 peroembe gilnU saat 11 
e yapıla<'&ktır. 

2- Sığır cUnln muhammen bedeli 124000 
Ira olup ilk teminatı 7450 liradır. 

3 - Evsaf ve şeraitini görmek latlyen
er her gün iş saatinde ve isteklilerin de 
eıu gtın ve saatten en az bir saat eve! 
emınat mektuplnrlylcı r••smt vcs'kalan
ın sözO geçen Ko. nn. vertımıe veya posta 

le göndcrllml11 olmalan. 17344J 178S6 

raba koşum takımı yaptırılacak 
Konya As. Sn. Al. Ko. Bşk. dan: 

l - Ciheti ıuıkerlyenln ihtiyacı olan 
O adet çift ve 500 adet tek atlı nakliye 
abalarına alt koşum takımlen kopalı 

rt usuıu ne ckelltmeye konmuıtur. 
2 - Evset ve uertnamclcrl İstanbul, 

nkara. Konya Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. 
&dır. İllteklller okuyablllrler. 
3 - Tek n.Uı nrabn koıum takımının 

lk temlnııtı 1612 lira 50 kuruıtur. 
4 - Çift atlı arnbs koşum takımının 

lk teminatı 3187 llrn l'iO kunııtur. 
!') - Knpnlı ıtarl eksiltmesi 19.10.940 aa

ı gUnU Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. da yepı
acaktır 

İstekll1erln mezkQr gUn ve saat 10 a 
adar teklif mektuplarını Sa. Al. Ko. Bşk. 
a vermeleri. Bu saatten sonra vertlen 
önderllen mektuplar kabul edllmlyecck -
lr. (7400) 17361 

Nal alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Ra. den 
1 - 10 ilfi. 20000 geyim nal 14/ 11/ 940 

.. nü saat 11,30 da pazarlıkla satın alına -
aktır. 

2 - Nalın beher geyimi 85 kuruştan 
7000 lira olup kati teminatı 2550 liradır. 
aUplerin mezk<lr giln ve saatte Çanak • 
ıle Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7546) 

17Sl8 

Üç bina yaptırılacak 
İzmir Stı. Al. Ko. Rs. den: 
ı - Tayyare birlik komutanlığınca gös

orıı ecek yerde 80307 lira 92 kuruı bedeli 
e,ını Oç adet bina ınoam kapiı.lı sarf usu-
l\ Ue eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 25. 11. 940 g{}nil saat 111 
tzmlrde Kıılada Lv. A. Sa. Al. Ko. da 

apılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akceat 112611 
lra 40 kunt§. 

• - Şartnameaı ve keıltname resmi ve 
02 kunıa mukablllnde komisyondan alı· 

&bilir. 
l5 - tsteklllcrln ticaret odaııında kayıtlı 
lduklarına dair vesika g!Sıtermek mecbu· 
yetındedlrler. 

6 - Eksiltmeye tıtırAk edeceklerin ka
unı veslkalartyle teminat ve teklif mek
uplarını ihale saatinden bir saat evel Ko. 

vermelert. (71147) 17~19 

Revir binası yaptrnlacak 
~ıoehlr Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Eskişehir garnizonunda bir mUesııue • 

le revir blnaaı ınuııaı kapalı zarf usum ile 
kslltmeye konmuştur. Kapalı zarf usulU 
le ekslltmeel 26.11.940 salı gtlnU saat 16 
sklııehlr mıntakn S:ı.. Al. Ko. da yapıla· 

tır. Keıl!, proje, huauet ve eksiltme 
artnameııı komisyonda gtırUleblllr. Keşif 

edell 18236 lira 59 kuruştur. 
İlk teminatı 1868 liradır. tstek11ler ka

unda ve ı:ırtnamede yazılı vesaik ve te
lnat makbuzlarlyle belll günde aaat 15 e 
adar tekllf mrktuplarını Ko. Ra. ne ver-

i bulunacnkln.rdır. (71159) 175!?3 

inşaat yaptırılacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. Rs. den 
Eskişehir garnizonunda bir müessese -

e yapılacak tedrisat binası İnşnsr kapalı 
arf usuHi ile eksiltmeye konmuştur. Kn
alı zarf usulü ile eksiltmesi 25/ 11/ 940 
azartesi günü saat 16 da Eskişehir mrn-
aka Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Keşif 
rojesi husust ve eksiltme şartnamesi Ko. 
a göriilebilir. Ke:iif bedeli 39060 lira 85 
ruştur. İlk teminatı 2!130 liradır. İetek

iler belli ~n ve saatte kanun ve $artna· 
nıede yazılı vesaik ve teminat makbuzla -
rınr havi teklif mektuplarını saat ıs c ka
ilar Ko. b:ışkanlıiına vermiş bıılunecaklar-
chr. (7S60) 17524 

Tenvir postası ve malzemesi 
alınacak 

htanbul Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - İki kamyon Uzcrln,. teııblt edllml§ 

~lr tenvir postası ile bunlara alt 16 kalem 
buhtell! cins ve mlkdn.rda malzemesi ile 
t •rAber 14 11.040 gUnll saat 11,30 da pa
~arlıkln satın nlınn.<'aktır. Muhammen be
İl•I 19000 Ura kot! teminatı 2850 liradır. 
~ırtnamesl her gUn Ko. da görUIUr. tstek
ııı,..rtn belli gUn vo ımatto Ko. da bulun-
maları. (7G45) 17633 

Kuru ot alınacak 
:Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ı - İhale gUnU lalckll çıkmadı~ından 
ll~4000 kilo K . ot 29.11.940 cuma gtinli a&• 

at ıo da yeniden kapalı r.arf usulU ile ek
slltmcy konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 54120 liradır. 
8 - Muvakkat teminatı 40:19 liradır. 

• - İsteklllerln ıartnamcstnt görmek 
llzere her gtln ve adı geçen gtlıı ve aaatlıı· 

UlUS 

den en u bir aaat evellne kadar teklif User• her sün n eltallbne71 açma aaa~ 
mektuplan ve vuikaln ne ManJıa Sa. Al. den en u bir ıaat evellnı kadar teklif 
Ko. na milracaatıarı. (768:S) 17659 mektuplan ve kanuni veslkalartyle bera

Llstik alınacak 
İstanbul Sı. Al. Ko. Ra. den : 

1 - Aıkert ihtl;ya, ı,ın 15/11/940 gü
nü ıaat 15 de paıarlılda muhtelif ebatta 
1020 dıı "' U70 adet iç l&atllı aatın ah -
nacaktır. Muhammen bedeli 144S83 lira 50 
kuru5tur. Katt teminatı 1&953 lira 30 ku
ruıtur. htekliterln ıartnımeJ'i cörmek i
çin her rUn puarlrfa lıtlrlk için de bel
li ıUn ve saatte Fındıklı'da komutanlık 
Sa. Al, Ko. da bulunmaları. (7686) 17660 

Tamirat münakaaaıı 
İstanbul Sa. Al. Ko. Ra. den r 
1 - Pazarlık ~nü talip ,ıkmıyan kule

li llaeslnln tamirinin yeniden pazarlığı 

14/ 11/940 gilnU ıaat 15 de yapılacaktır. 
Ke&if bedeli 31048 lira 69 kuruştur. 

Katt teminatı 4657 liradır. Şartnamesi her 
gi1n Ko. da gl5rillilr, İıteklllerin belli gün 
vı saatte Ko. da bulunmaları. (7689) 17661 

Kuru ot alınacak 
Maniea Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - İhale cUnlindc iıtekli çıkmadığın

dan 828000 kilo K. ot 29/11/940 cuma gil
nü ıaat 10 da yeniden kıpah zarf eksilt -
mesi ile ılınacaktrr. 

2 ~ Muhammen bedeli 4SS40 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 341S liradır. 
4 - !steklllerin •artnamttini cörmek 

ve adr ıeçen günde Manisa Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (7690) 17662 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. iYi. den: 

1 - İhale cUnU lıtekll çıkmadığından 
984000 kilo K. ot 29.11.940 cuma gilnil sa
at 15 te yeniden kapalı zarf uelU ile ek
siltmeye konmue. 

2 - Muhammen bedeli 114120 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4059 liradır. 
4ı - İsteklllerııı ıartnameslnl g1Srmek 

Uzere her gUn ve adı geçen gün ve saatin
den bir ıaat evellnekadar kanun! vesika -
larlyle birlikte :ı.Ianısa Sa. Al. Ko. na mU-
racaatları. (7691) 17663 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - İhale gllnU latekllsl çı)ı..madığından 
1140000 kilo K. ot 29.11.940 cuma gi',oU sa
at 15 te yeniden kapalı zart usullyle ek -
slllmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bcdell 62700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4702 lira 50 

kuruştur. 

4 - İl!teklllertn ıartnameyl görmek U
zere her JrUn ve adı geçen glin ve saatte 
kanuni veelkatarıyte birlikte Manisa Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. (7692 J 1766' 

Sadeyağı alınacak 
Erzunım Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - 10 ton aadeyağının 6.11.940 günU 
yapılan ihalesinde ıatekll çıkmadığından 

tekrar pazarlığa çıkarılmı§tır. 
2 - Pazarlığı 18.11.940 eumartel!I gUnU 

saat 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yıı.pıla
caktır. 

3 - Toplu tutan 1&000 lira tik temin&• 
lı 1200 liradır. 

4 - Yagın evsaf ve ıaruan Ko. da 
mevcuttur. 

15 - İstckllterln muayyen gUnde Sa. Al. 
Ko. na milracaatıan. (769S l 17665 

Kömür alınacak 
LUleburi&Z Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ı - Komisyonda mevcut numune ve ev· 
saf ve te11im mahallerine göre ayrı B)-TI 

pazarhklll 700 ton levamarln, 60 ton ıöml· 
kok kl:lmllrü alınacaktır. Pazarlığı 18. 11. 
940 gilnU eaat 15 te LUleburgaz Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. (1694) 17666 

Arpa alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Ra. den: 
ı - 1044000 kllo arpa 29.11.940 cuma 

gUnU ıaat 10 te k&pah zarf usuıu ile ek· 
elltmeye konmuıstur. 

2 - 'Muhammen bedeli 72470 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 02815 lira 25 

kuruetur. 
4 - htek111erln ııartnameaını görmek 

Uzere her giln ve ekılltmeyl aı;m& aaatln • 
den en az bir aut eveııne kadar tf!mlnat 
mektupları ve kanunt veılkaları ile Mani· 
sa Sa. Al. Ko. n& muracaatlan. (7694) 

176G7 

Arpa alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rıı. den: 

1 - 1632000 kilo arpa 29.11.940 cuma 
cUnU saat 10 da kapalı zart- usullyle ek 
slllmeye konmU§tur. 

2 - Muhammen bedeli 110160 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 8262 liradır. 
4ı - 1stek1ilerln ıartnameılnl glSrmek U

zere her gUn ve eksiltmeyi açma saatin
den bir saat evellne kadar teklif mektup -
lan ve veslkalarlyle \{anlsa Sa. Al. Ko. na 
milracaatlan. (1695) 17668 

Yulaf alınacak 
Ltileburgaz Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - 6.11.940 &'ilnU ayrı ayn pazarlığa 

çıkarılon y~la!lardan 330 tonuna lıtekll 

çıkmadığından yeniden pazarıııı 14. 11. 
940 &'ilntl ıaat 111 te LU!ebur&'az Sa. Al. Ko. 
na mUracaatıarı. (77l0J 17669 

Arpa alınacak 
:Manisa Sa. Al. Ko. Ra. den: 

l - 2232000 kllo arpa 29.11.940 cuma 
gilııU aaat 10 da kapalı zart uaulU Ilı ek
ııllemeye koıımuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 1110660 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 11299 lira 60 

ktıruştur. 

' - tatek1Uerln ıartnamealnl görmek 
Uzere her gün ve eksiltmeyi açma saatin· 
den bir saat evellne kaqar teklif mektup -
lan ve kanun! veılkalarlyle Manlaa Sa. 
Al. Ko. ı:ıa milracaatıan. (7698) 17670 

Arpa alınacak 
Maııiaa Sa. Al. Ko. Ra. den: 

l - 1392000 kilo arpa 29.11.940 cuma 
gilııil ıaat 10 da kapalı zarf uaullyle ık· 
alltmeye konmuetur. 

2 - Muhammen bedeli 93960 liradır. 
! - :Muvakkat teminatı 7047 liradır. 

' - İltekltıertn prtnamestnı ,ermek 

ber Manisa Sa. Al. Ko. na milracaatları. 
(1697) 17871 

Arpa alınacak 
Man1aa S&. Al. Ko. RI. den: 
ı - 1892000 kilo arpa 29.11.940 cuma 

güııil aaat 10 da kapalı ı:art uauıu ile ek
ılltmeye konmu11tur. 

2 - Muhammen bedell 93960 liradır. 
8 - Muvakkat teminatı 7047 liradır. 
• - İsteklilerin ıartnameyl görmek ve 

eksiltme açma ııaUnden en as bir ıaat • • 
vellne kadar Manisa Sa. Al. Ko. na milra.-
caatları. (7698) 17672 

Arpa alınacak 
Maıılla BL Al. Ko. RI. den: 
ı - 792000 kilo arpa 29.11.940 gtlnU ea

a.t 10 da kapalı zarf usulü ile ekıı1llmeye 
konmuııtur. 

2 - Muhammen bedeli ~460 liradır. 
8 - Muvakkat teminatı 4009 Ura 60 

kuruetur. 
4 - İııteklllertn ıartnamcalnl görmek 

ve ekslltme açma uatınden bir ıaat evel 
Manisa Sa. Al. Ko. na milracaatıarı. 

(7699) 17673 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Kara Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyat 

lSO kuruş olan 10 ton ıade yaiı ile bir ki
loıuruı tahmin edilen 20 kurut olan 100 ton 
bulgur ve bir kilosuna tahmin edilen fi
yat 22 kuruı olan 200 ton un ve bir kilo • 
suna tahmin olunan fiyat 7 ,S kuruı olan 
250 ton arpa ve bir kilosuna tahmin edilen 
fiyat 12 kurui 60 santim olan 800 ton odun 
bir kilosuna t1hmin edilen fiyat 70 kuruş 
olan 25 kuruş olan 25 ton koyun eti ka -
vurması 9. Kor. da evsaf dahilinde pazar
lıkla ayrı ayrı alrnacaktır. 

2 - Pazarlıie ıireceklerin 20/ 11/!>40 
çarşamba günü saat 14 de 3 ıs teminat • 
lariyle Kars Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(7703) 17674 

Nohut alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - !50 ton nohut pazarlıkla satrn alına

caktır. 

2 - Pazarlık 22/11/940 cuma günü sa
at lS.30 dadır. İlk teminatı 67S liradır. 

3 - Nümunesi komisyondadır. 
4 - Taliplerin kanuni vesaik ve temi -

nat mektupluı ile komisyona milracaat -
larL (7704) 1717S 

Pirinç alınacak 
Corlu Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - Ciheti askeriye için 50 ton pirinç 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarhk 22/11/ 940 cuma g{inU sa-
at 16 dadır. 

3 - Nümuncıi komiı;yondn ıörülebi -
lir. 

4 - Taliplerin kanuni vesaik ve temi -
natları ile belli gün ve saatte Ko. na mü • 
racaatlım. (7705) 17676 

Kuru ·fasulye alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Ra. den : 
1 - Ciheti ukeriye için 50 ton kuru 

fasulya pazarhkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlıiı 22/11/ 940 cuma gilnii sa

at 14.30 dadır. İlk teminatı lOSO liradır. 
3 - Nümunesi Ko. dadır. 
4 - Taliplerin kanuni vesaik ve temi

natları ile belli cün ve saatte Çorlu Sa, 
Al. Ko, da bulunmaları. (7706) 17677 

Arpa alınacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - 210 ton arpa 20/11/94-0 çarşambll 
günü s~at 14 de Beykoz Sa. Al. Ko. da pa· 
~arlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık neticesi tekarrur edecek 
fiyat Uzerinden % 15 teminat alınacaktır. 

(7707) • 17678 

2 mutbah yaptırılacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. Rı. den : 
Eskltehir garnlzonundı bir mUe11ese· 

de ayrr ayrı 2 adet mutbah inşası kapılı 
zarf usulü ile ckıılltmeye konmu&tur, 

Kapılı urf usulü ile eksiltmesi 28/11/ 
5140 perıembe cünii aaat 16 da Eııki&ehir 

mıntıka Sı. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Bu ite ait eksiltme ıartnamo ve pro • 

jeler Ko da görülebilir. 
Keııif bedeli 23202 lira 26 kuruştur. 
İlk teminatı 1740 lira 17 kuruıtur. 
İstekliler teklif mektuplarını belli gün 

ve 11atte Sa. Al. Ko. na vermeleri. (7708) 
17679 

Patates ve bulgur alınacak 
Lüleburgaz Sı. Al. Ko. Rı. den : 
1 - 6/11 / 5140 tarihinde ayrı ayrı pıı.zır

lıb çıkarılan patıtH ve bulııura talip çık· 
madıfındın yeniden pazarlıiı 14/11/940 
ta. saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin 
Lüleburıaz Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(7709) ı 7660 

Ot alınacak 
Lüleburgıu Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Komisyonda mevcut evsaf ve ıe
rait dahilinde 8/11/940 tarihinde pazar -
tıkla 11tın ılınacak olan 250 ton ota istek
li çrkmadr~ından yeniden pazarlıiı 14/11/ 
940 saat 15 de Sa. Al. Ko. da yaprlacalı: -
tır. (7711) ı7681 

Yetil mercimek alınacak 
Sivas Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - İhtiyaç için 7S ton ye$il merci -

mek kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 25/ 11/940 pazartesi gllnü 

ıaat lS,30 dı komutanlık blnaaındald pr -
nlıontla yapılacaktır. 

3 - Muhımmen bedeli 16500, muvalc
kat teminatı 1237,50 liradır. 

4 - Şartnameıl İstanbul, Ankara ve 
Sivas Sa. Al. Ko. da görUlcblllr. 

s - hteklilerin belli cün ve ıaatte 
kapalı zarflarrnr ihale uatlnden bir aaat 
evetine kadar Ko. na vermiı bulunmala-
rı. (7712) 17682 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - İhale ıUnU iıtckli $ıkmadığtndan 

984000 kilo K. ot 251/11/940 cuma ~nU sa
at ıs de kapalı ı:ad uıuuı ile eksiltmeye 
ko" ıuştur. 

2 - Muhammen be4eU M1IO liradır. 

Un ah nacak 
Urfa Sa. AI. Ko. Rs. den•: 

Ml.kdan Muhammen Muvakkat teminat 
Cimi Kilo bedeli Lr. Kr. Tarlh ve aaatı 
Urfa unu 275099 3'?312 50 2423 +4 216/11/'!>40 10 
SlTerek unu 121000 14217 50 1066 31 26/11/940 1l 

ı - Yııbrda mlkdar ve muhammen bedelleriyle muvakkat tcmlnat ve tutar
lan yasılı unlar kapalı aarfla ekstltmeye lronulm111tur. 

2 - Şartnameleri her ıUn Urfa, Ankara, İstanbul As. Sa. Al. Ko. lannda cl5 • 
rll!ebll!r. 

3 - Eksiltme U!/11/940 sair gUnü Urfa Sa. Al. Ko. da yapılacatından istekli -
terin hlr:alınnda ıösterilen aaa~ctıden bir saat evellne kadar zarflarmı Ko. na ıoo· 
dermeleri veya cetirmelorl. (7561) ı752S 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Konya 8L Al. Ko. Rı. den : 
1 - Aslı:ert lhtl,..ç için ataiıdı cins ve mikdan yazılı dört kalem iıae madde

leri ayn ayn kapalı zarf uıulil ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartnamesi Ankara, İ&tanbul, Konya Lv. limlrliklerindcdir. İstekliler oku -

ya.bilirler. 
3 - % 25 dahil muhammen tutarı, ilk teminatı ve kapalı zarf eksiltme günleri 

aeatıda cinsleri .hlu11nda ayrı ayn gösterilmiştir. 
4 - lııteklllerln ihale glinU olan a!jağıda göstcrildll:i üzere teklif mektuplarını 

sün ve 1&atindo Konya'da Lv. Sa. Al. Ko. nu başkanlığına vermeleri ve bu 1>1stten 
sonra verilecek mektuplar kabul edilmez. (7719) 17658 

% 25 dahil 
Muhammen % 25 dahil ilk 

Mikdarı be.deli teminatı 

Cinsi kilo 
Kuru fasulya 130000 
Pirinç 33000 
Patates 63000 
Kuru soğan 40000 

Lira K 
43S62 50 
16912 50 
P056 25 
ssoo 00 

Lira Kr. 
3267 19 
1268 44 

679 Z2 
412 50 

İhale gUn 
22/ 11/ 940 
29/ 11/ 940 
29/ 11/ 940 
29/ 11/ 940 

Saatı 

ıo 

10 
10 
ıo 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Cinııl Kilosu M. bedeli Teminatı GUn Saat 
Sadeyağ 45000 67500 LI. 4625 LI. 25.11.940 
Un 960000 144000 LI. 10800 LI. 27.11.940 
Yulaf 960000 72000 LI. 5400 L1. 28.11.940 
Patates 80000 4800 LI. 360 LI. 29.11.940 

1 LAN 
İhalenin §ekli İhalenin yeri 
kapalı zar! Nlğrte askeri satın alma komisyonu 

1 - İslcklller §artnnmcyl her g{ln komlııyondıı görilr ve parasız oJarak alabl· 
lirler. 

2 - Taliplerin ihale saatinden bir saat eve! teımt mektupları ve ilk t1?1T1lnatla-
riyle komisyona mllracaalları. (7720) 17689 

3 - Muvakkat teminatı 4059 I!radır. me esasları [daremizin Haydarpaşa, An -
4 - İsteklilerin ıartnımeain[ ı:6rmek kara, lzmlr ieletme müdürlUklerinden üc

üzere her ıün ve adı ıeçen ~n ve saa - retsiz olarak verilir. (10403 - 7312) 1731S 
tinden en az bir 111t eveline kldar tek -
lif melctupları ve kanuni vesikaları ile Ma
niaa Sa. Al. Ko. da bulunmaları (7713) 

17683 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - İhale ~nü istekli çıkmadıfından 

Z016000 kilo K. ot 29/ 11 / 940 cuma a{inil 
saat 10 da yeniden kapalı zarf usulU ile 
ek5iltmeye konmuştur, 

2 - Muhammen bedeli 110880 liradır. 
3 - Muvakkat temlnatt 8316 liradır. 
4 - İıteklilerin iB rtnameıini gönnek 

üzere her gün ve adı geçen ..Un ve saatten 
en a:ı bir saat eveline kadar teklif mektup
larını ve kanuni veıılkaları ile belli gün ve 
saatte Ko. na müracaatları. (7714) ı7684 

Arpa almacalc: 
Yozgat Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Eksiltme cinsi: kapalı zart, muvakkat 

teminat: 2812 llrn, muhammen bedel: 
37500 lira, cins ve mlkdarı: 500000 kilo 
arpa mevzuattı, ihale ı;Un ve saati: 28. 11. 
940 pcrııernbe 15. 

Askeri gazino Sn.. Al. Ko. da ihale yapı
lacaktır. 

1 - Şartnamesi her ~Un lltledcn aon • 
ra Ko. da göı1lleblllr. 

2 - Tal!plerln kanun! vesikaları ve 
muvakkat temlnatla.rlyle birlikte en geç 
1hale aaatınden bir saat evellne kadar Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (7715) 

Arpa alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den : 

17tl8!1 

1 - Askeri ihtiyaç için yilzcr tondan 
a,aiı olmamak üıerc 4000 ton arpa pazar
lık sur~tiyle ayrr ayrı paurlıiı yapılacak
tır. 

2 - Evsaf ve huııuii i&rtları Ankara, 
İstanbul, Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. dadır. 
İstekliler çatııma saatlerlnrte okuyabilir· 
ıer. 

3 - Bu arpalar Konya ile Ala.şehir a
rasındıki istasyon vagon teslimi ıuretiy

le alınacaktır. 
4 - Puarlıfr 15/11/940 cuma gUnU sa

at 10 da Kony& Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya-
pılacaktır. (7718) 17656 

Arpa alınacak 
Ma.nlsa 611.. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 1392000 kilo ar.Pa 29 11.940 cuma 
gUnU ıaat 15 te kapalı zar! usulil 110 ek -
slltmeye konmuıstur. 

2 - Muhammen bedeli 93960 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7047 liradır. 
~ - İsteklilerin oartnameslnl görmek 

üzere her giln ve eksiltme açma ssatınden 
en az bir saat evellne kadar teklif mek· 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Sarı sabunlu kösele alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma 

Komisyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 4 

lira olan 10 ton sarı sabunlu kösele pa.. 
:ı:arlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 21. Jl. 940 perşembe ıünU 

saat 14 dedir. Katt teminatı 6000 llra o
lup evsaf ve eartnamcsi 200 kuruıa ko
misyondan alınır. 

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

(747ı) 17465 

Yatak ve yaatrk alınacak 
Ankara Levazım Amirllll Satm Alma 

Komisyonundan : 
38 adet yatık ve 38 adet pamuk yastık 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 21. 11. 940 perşembe ıünll 

saat 11 dedir. 
Talipl erin yüzde lS temlnatlariyle bir

likte muayyen vakitte Ankara Lv. A, Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (7479) 17407 

Muhtelif eşya alınacak 
Ankara Lv. A. Se. AI. Ko. dan : 
A:sağıda cins •e mikdarlırı yazıh •f7& 

pazarlıkla aatın alınacaktır. Pazarlığı 

18/ 11/ 940 pazartesi günü saat 14 dedir. 
Taliplerin muayyen vakitte % ıs teminat
lariyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da bulunmaları, (759ı) ı7610 

Adet Cinsi 
3 Portatif yazı makinesi Remington 

30 Subaylara mürekkepli dolma kalemi 
12 Portltif koltuk 
15 Elektrik cep feneri 

7 Kilitli evrak çantası 
3 Portatif yemek takımı 

31 Gaz ocaüı 
20 Deve boynu ispirtoluk 
33 Radyom lambalarına ihtiyat şişe 
50 Gemici fenerleri için ihtiyat şiu 

100 ın"etre gemici fenerleri iı;in ihtiyat fitil 
25 Gaz sobası 
20 Bakrr sefer tasr 
ı6 Termos yemek kabr 
1 Mum kl~ıth teksir makinesi. 

Benzin ve gazolin alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

Döküm halinde SOO kilo benzin ve 700 
kilo gaz yağı pazarlıkla aatın alınacaktır. 

Pazarlığı 19/ 11/ 940 şalı ~nü saat 14.30 
dadır. Taliplerin % 15 teminatlariyle bir· 
lilcte Ankara Lv. A. Sa, Al. Ko. da bu -
lunmalan. (7657) ı 7652 

Prua alınacak 
Ankara IH. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher Jdlosun& tahmin edllen fiyatı IJ 

kl1rUI olan pırasa pazarlıkla satın alına -
calrtır. Pazarlıtı 21.11.9"0 J>er§embe güııU 
ııaat 14,!0 dadır. Katı teminatı 262,5 lira 
olup evla! ve ıartntmeal Ko. da görU!Ur. 
Taliplerin muayyen vakitte .Ankara Lv.A. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7687) 17601 

Lahna alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kllosıına tahmin edllen fiyatı 15 

kunıı olan 85000 kilo lahna pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 21. 11. 940 per -
ıembe gUnU ııaat 111 tedlr. Katı teıntnatı 
262,5 lira olup evsafı komisyonda görUlUr. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv.A. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7688) 

Ispanak alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

Beher klloauna tahmin edilen tlyatt 
8 kurut olan 8000 ldlo ıspanak pazarlıkla 
aatın alınacaktır. Pazarlığı 21.11.9•0 per
ıembe gUnU aaat 14 tedlr. Katı teıntnatı 

96 lira olup evsaf ve ıartııamesl Ko. 4a 
glSrUlUr. Taliplerin muayyen vakitte An· 
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da buluq.maları. 
(7717) 17693 

ASKERi F ABRIKALAR · 

ilaç alınacak 
Asker! Fabrikalar Sandık MUdUrltıınn

den: 
Asker! Fabrikalar tekaüt ve muavenet 

sandığı ihtiyacı için pazarlıkla llfı_ç alın:.ı.

caktır. Taliplerin liste ve ıartnameyt al
mak üzere her ~n öfledcn sonra ukert 
fabrikalar umum müdilrlUfQ binası dahi
lindeki .andık müdür111tune müracaatları. 

Pazarlık 15 teırlnlsanl 940 gilnll saat 
15 te sandık mUdilrlllkllnde yapılacaktır. 

(7439) 17406 

15000 kilo kuru fasulye alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdiirlilğil 

Merkez Satın Alma Komiayonundan : 
Muhammen bedeli 3600 lira olın yukar

da yazılı 15000 kilo kuru fuulya 25.ıt.9•0 
pazartesi ıünU aaat 14,30 da pazarlıkla i
hale c.dilecektir. Şartname parasız komi .. 
yondan verilir. Muvakkat teminatı 270 U
n.dır. Taliplerin muvakkat temlnatlarlyle 
2-490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarma ·u 
bu işle a11kadar tüccardan olduklarma da
ir ticaret odaar veıikaaiyle mczkQr gUn ve 
saatte komis;yona miincaatları (7421) 

17408 

Nümune ve evsaf §&rtnameıine 
göre 600 adet itilim alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUtu 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edllen bedeli 2400 lira olan yu.. 
kanda yazılı 600 •det klllm askeri fabrt• 
kalar umum mUdUrltiğtl merkez satın al• 
ma komııyonunca 26. 11. 940 ıalı gtlııU , .. 
at 14 te pua.rlıkla lhale edilecektir. eart
name paruıa olarak komlayondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat 180 lira il• 
2490 ııumarali kanunun 2 ve 8. maddele • 
rlndekl veaalkle komisyoncu olmadıklan
na ve bu lıle a!Akadar tüccardan olduklan
na dair ticaret oda.ııı veelkaılyle me~ 

gUn ve saatte komisyona mUraca.aUan. 
(752~) 17507 

51 takım ıtajyer talebe dahilt 
elbiseai ( ,apka, caket, lrilot ve 

tozluk) alınacak 
Atıkert Fabrikalar Umum MUdUrlUfft 

Merkez Satm Alma Komisyonundan : 
Yukarda yuılı sı takım ıtajyer talebı 

d1.hilt elblıtti kumıı ve diki, nümuncaine 
göre ve olnırlarrn 61çlilert Uzerlne 14fl11 
940 peqembe günll ıaat 14 tc pazarlıkll 
satm alıııacatından tlliplerln mezkGr &'ÜJı 
ve saatte komisyona mUracaatllrı. 

(7523) 17SOS 

11 kalem taze sebze alınacak 
Asken Fabrikalar Umum Mndtırlüğt 

Merkez Satın Alma Komisyonundan ı 

Beher 
Sebzenin 

Cinsi 
Patlıcan 
Taze fuulya 
Kabak 
Domates 
Lahna 
Pırasa 

Ispanak 
Semiz otu 
Karnebaha.r 
Kereviz 
Havuç 

Azamt 
Kilo 

4120 
4120 
4120 
2437 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 

700 

kilosu 
K 

12 
12 
g 

8 
8 
8 

12 
ı5 

ıs 

ıs 

10 

Yelrl\ıı 

Lr. K 
-494 '40 
494 40 
S29 60 
ı94 96 
184 00 
184 00 
276 00 
345 00 
345 00 
34S 00 

10 00 
3262 36 

Asker ihtiyacı için muhtelif ycr1ere tea. 
!im edilmek ıartiylc yukarda yazılı il 
kalem taze sebze 1940 mail senesi ma:rn 
sayesine kadar verilmek Uzere açrk ek -
ıiltme suretiyle mübayaa edilecektir. 

Eksiltme 18/11/940 pazartesi gÜnÜ .,. 
at 14 te Askeri Fabrikalar umum mlidUr-tuplan ve temlnatlarlyle beraber Manisa 

Sa. Al. Ko. na mllracaatıım. (7718) 17678 Gazyağı alınacak ltiğii merkez aatın alma komisyonunda ya. 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: prlacakttr. Şartname paraırzdrr. Muvalc -

DEVLET DEMIRYOLLARI 
1000 kllo dökUm halinde gazyağı pa- kat teminau (244) lira (68) kuruitur. Ta-

zarlıkla satın alınacaktır. Jiplerin 2490 &ayılı kanunun 2 ve 3. mad-
Pazarlığı 19.11.940 salı gilnU saat 14 delerindelci vcsaikle komisyoncu olma -

Ahşap duba tamir ettirilecek tedlr. Taliplerin yUzdc 115 teınlnn.tlarlyle dıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
D. D. Yolları: birlikte Ankara Lv. A . Sa. Al. Ko. '1a hu- olduklarını dlir ticaret odasr vesikasiyle 
İdaremiz Haydarpaşa liman tersane • ıunmalan. (7659) 17653 mezkur ırün ve saatte komisyona müra • 

ıinde kıuğa çekilmlı vaziyette bulunan caatlan. (7663) ı7657 
ve 22.S metre uzunluiunda 8.70 metre ge- Muhtelif e,ya alınacak 
nİiliiinde ve biri 2.75 diieri 2.5S metre Ankara Lv. A. Sa, Al. Ko. dan: 
yÜksekliğlnde bir çift ahtaP dubanın ta - Aşağıda cins ve mikdarları yazılı 10 ka-
miratı ve 90 cünde Devlet demlryolları 1- lem eşya pazarlıkla sn.tın alınacaktır. 
darcsine teslimi kapah zırf usuliylc mü • Pazarlığı 21/11/ 940 pertembe günU aa
nakasaya konmuıtur. Muhımmen tamirat at 11 dedir. Taliplerin muayyen vakitte 
bedeli ıs bin liradır. % 15 temlnatlariyle birlikte Ankara Lv. A. 

Eksiltme Haydarpaşa ıar binası dahi- Sa. Al. Ko. Rı. bulunmaları. 
!inde birinci işletme komisyonu tarafın- Adet Cinii 
dan 20/11/940 tarihine müııadif çarşamba 4 Termometre 
günü saat 11 de icra edilecektir. Bu gibi 20 Beyaz porselen tabak 
deniz VC6aitini evelce büsnU suretle yap- 20 Beyaz porselen derin tabak 
trklarına dair bir ehliyet vesikası ile bir- 2 Dört ıözlü tuzluk 
likte teklif mektuplarını mazrufen aynı 2 Ayaklı porselen ekmek tabağı. 
gün saat 10 a kadar komisyon reisliiine 2 Ayakh cam meyva tabağı 
vermeleri lbımdrr. Posta ile gönderile - 2 Poilelm yemek tevzi tabafı 
cek teklifler i~ln poıtada vaki olabilecek 2 Alpaia yemek tevzi tabağı 
teahhurlar bbul edilmıa. 2 Alpab yemek kepçesi 

Muvakkat teminat 112'5 liradır. Fennt 3 Kıriı;tal cam büyük arlara tablası. 
ve eksiltme prtnamclerllle mııbvelena - 17~ 

Nümune ve evsaf f&rlnameaine 
göre 600 adet battaniye alınacak 

Askeri Fabrikalar ·Umum Müdürlillii 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5400) lira olan 
yukarda yazılı 600 adet battaniye Askeri 
Fabrikalar umum mUdürlilğü merkez satın 
alma komisyonunca ıg/11/940 cuma gUnü 
saat ı6 da kapalr zarfla ihale edilecektir •• 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Tliplerln muvakkat teminat olan 
(405) lirayı havi teklif mektuplarmı mez
kur günde caat ıs şc kldar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa -
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le komisyoncu olmadıklanna ve bu iıle 

alaka.dar tticoardan olduklarına dair tica-
ret odur vesika.siyle mezlrilr gün ve ıaat
te ltomlajıona mliracaatlan. (7664) 17651 



• 
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No. 

47 
165 
330 
155 
921 

1248 
1257 
1629 
1737 
1884 
2143 
2197 
2383 
2578 
2851 
3081, 
3124 
3341 
3683 
4156 
4174 
4420 
4572 
4981 
5027 
5121 
5~73 

5490 
5958 
6249 
6301 
6352 
6430 
6631 
7326 
7644 
7717 
7771 
8149 
8385 
8879 
8949 
SHll 
9423 
9466 

10271 
10315 
10711 
11595 
12196 
12511 
12577 
12775 
1S470 
13888 
14185 
1425S 
14315 
14391 
14438 
14511 
14670 
14835 
14993 
15428 
15772 
15858 

15955 
l617G 
16387 

16451 

'ı'l68lS 

17105 
17590 

17740 
17960 
18448 

18628 
18670 

18783 
18902 
19377 
19429 
19790 

19965 
20249 
20610 
21202 
21480 
22006 
22316 
22688 
22864 
22972 
23208 
23376 
23393 
23450 
23786 
23984 
24215 
24488 
24774 
25221 
25344 
25615 
25766 
25929 
26071 
26322 . 
26750 
26798 
27101 
27179 
27501 
27759 
28217 
18385 

Ura 

50 
10 
10 
10 
10 

100 
5 
5 

10 
5 
5 
5 

10 
10 

5 
10 

5 
5 
5 

25 
5 

50 
50 
5 

50 
10 

1000 
5 
s 

25 
5 

10 
2000 

10 
10 
10 
10 
10 
25 

5 
10 
50 
10 

5 
5 
5 

25 
5 
5 
s 

25 
10 
10 

5 
10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
5 

10 
5 

10 
5 

5 
5 
1 

5 
5 

100 
10 

10 

10 
10 

5 
5 

25 

5 
10 
10 
5 

10 
5 
5 
5 

10 
5 

10 
10 
10 
10 

5 
10 

5 
10 
25 
5 

500 
25 

5 
5 

50 
25 
10 
5 
5 

50 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

5 

• 

ULUS 

TÜRK MAARİF CEMİYETİNDEN . 
10. 11. 1940 da çekilen Türk Maarif Cemiyeti piyanıroaunda yerli malı qya kazanan numara.lan gösterir listedir . 

No. 

70 
291 
752 
813 

1088 
1254 
1312 
1669 
1757 
1950 
2151 
2245 
2565 
2600 
3056 
3097 
3195 
3419 
3905 
4173 
4253 
4565 
4935 
5019 
5104 
5237 
5354 
5720 
5971 
6260 
6332 
6360 
6458 
7115 
7506 
7694 
7746 
7931 
8366 
8465 
8896 
8965 
9136 
9453 

10217 
10280 
10529 
10934 
12153 
12462 
12555 
12762 
13385 
13685 
14140 
14238 
14269 
14345 
14405 
14482 
14609 
14687 
14905 

• 15112 
15683 
15845 
15865 
15878 

115272 
16299 

1644S 
16665 
16950 
17408 
17620 

17807 
18337 
18479 

18668 
186!)1 

18851 
19264 
19414 

19552 
19913 
19934 
20140 
20448 
20731 
21436 
21811 
22128 
22444 
22737 
22913 
23077 
23219 
23378 
23431 
23473 
23816 
24148 
24329 
24587 
24892 
25253 
25457 
25680 
25787 
25977 
26151 
26738 
26774 
27005 
27156 
27458 
27591 
28203 
28229 
28411 

Lira No. 

25 28962 
10 29096 
25 29196 
10 29770 
10 29901 
5 30196 

25 30315 
5 30349 

1 

10 j30713 
5 j31160 

25131336 
5 31739 
5 31908 
5 32086 
5 32631 
5 132761 
s 32879 

25 ,33063 
10'33687 

10 !33911 
5 34082 

50,34204 
10 34323 
25 34407 
10 134700 
s 34754 
5 35156 
5 35342 
5 35510 
5 35635 

10 35811 
5 35885 

10 36071 
lJ 36521 
25 36784 
5 37024 

10 37204 
10 37377 
5 37600 

100 37762 
10 37919 
10 38140 
5 38449 
5 38606 
5 38756 

10 39060 
5 39344 
5 39423 

10 39556 
5 39681 
5 40124 

10 40133 
10 40239 
10 40736 
25 40841 
50 41012 
50 41226 

5 41597 
5 41802 
5 42137 

10 42300 
5 42693 
5 42864 
5 43017 

10 43158 
10 43265 
50 43960 
5 44124 

5 44242 
5 44731 

50 44982 
5 45126 
5 45827 

5 46005 
10 46369 

5 46508 
5 46746 
5 47047 

5 47792 
10 48119 
5 49001 

10 49136 
5 49211 

10 49353 
5 49787 
s 50025 
5 50213 
5 50689 
5 50826 
5 50998 
5 51186 

AO 51402 
10 51696 
5 51909 

lO 51996 
5 52299 
5 52549 

25 52754 
5 53081 
5 53122 

10 53449 
5 53588 
5 54242 
5 54646 
5 55032 
5 55179 
5 55220 
5 55349 

25 55730 
10 55988 

5 56106 
10 56264 
10 56536 
5 56593 

10 56738 
5 57304 

50 57406 
10 57474 
s 57752 
5 58018 

Lira 

25 
5 

10 
25 

5 
5 
s 

100 
10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
5 

10 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
100 
50 
10 
50 
50 
10 
5 

100 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
5 

5 
25 
5 
5 

10 
5 
5 
5 
5 

10 
10 
10 

5 
10 

5 
10 
10 
10 
5 
5 
5 

10 
10 
10 
25 

5 

5 

1000 
10 

5 

5 

10 

100 
5 
5 

.5 
5 

50 
100 

25 

5 

10 
5 

50 
500 

5 
100 

s 
5 
5 
5 

10 
5 
5 

50 
25 

5 
5 
5 
5 

25 
5 
5 

10 
5 

25 
5 

10 
10 
5 
5 
5 

200 
5 
5 

500 
5 

100 
10 

No. 

28991 
~9097 
29451 
29876 
29944 
30267 
30333 
30660 
30741 
31212 
31376 
31759 
31936 
32284 
32742 
32857 
32951 
33632 
33856 
33970 
34098 
34212 
34338 
34543 
34715 
34833 
35157 
35417 
35592 
35784 
35846 
35936 
36374 
36581 
36937 
37158 
37364 
37571 
37692 
37833 
38011 
38362 
38450 
38637 
38801 
39139 

39503 
39592 
39801 
40131 
40137 
40428 
40771 
40973 
41052 
41384 
41751 
42025 
42227 
42482 
42738 
42877 
43043 
43173 
43907 
44020 
44135 

44543 

44937 
44999 
45170 
45915 
46139 
46459 
46611 
46829 
47787 
47802 
48558 
49082 
49158 
49270 
49684 
49857 
50053 
50425 
50744 
50990 
51163 
51332 
51666 
51906 
51924 
52050 
52390 
52550 
53034 
53090 
53188 
53494 
53633 
54399 
54880 
55164 
55219 
55281 
55599 
55830 
56072 
56215 
56275 
56555 
56674 
57078 
57310 
57433 
57478 
57853 
58051 

Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 

5 58149 10 58154 25 59425 5 59478 10 
5 58228 5 58266 10 59517 10 59551 5 

10 58561 10 58633 5 59636 25 59590 10 
25158787 5 58837 10159744 10 59762 
10 58956 5 59106 5 59923 5 
2~ 1 Nihayeti 46, 68, 75 ile biten numaraJara birer liralık yerli malı eşya veri-

5 

10 lecektir. 
İkramiyeler 14. 11. 1940 dan itibaren Ulus meydanında Türk Maarif Ce

miyeti Genel merkezinden dağıtılacaktır. 
5 

10 
100 İstanbulda bulunanlar ikramiyelerini Yeni postane karşısında Erzurum 

10 hanında ikinci katta Türk Maarif Cemiyeti Resmt !Hin işleri bürosundan 
50 alacaklardır. 

200 10 şubat 1941 tarihine kadar alınmıyan ikramiyeler talimatnamenin ' 8 ve 
5 planın 9 ncu maddeleri mucibince cemiyete bırakılmış sayılır. (7702) 17694 

10 
5 

10 
:25 
s 

ViLAYETLER 

Sade yağı alınacak 
5 Kütahya J. Okul •rabur K. ııgından: 

10 Alınacak erzakın mtkdan, azı 6000 ki-
lo çoğu 7000 kilo. F.:rzakın beher kilosu. 

5 
nun muhammen fiyatı 14~ kunı~. % 7.6 

S muvakkat teminat 6~2 lira :SO kuruş. Tu -
25 tarı 8700 lira. İhalenin tarihi 28.11.940 sa. 

5 ati 11, gUnil per,şembe, erzakın cfn.qf snde-
10 yağı (kaplı zart), 

100 1 - Okul eratının 9-11 ağustos sonuna 
10 kadar on aylık sadeyağı ihtiyacı yukarıda 

10 yazılı gUn ve saatte ihalesi yapılmak U. 
zere kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha 

Dana derisi satılacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessese

si Arttırma, Eksiltme ve İhale Komlsyo. 
nundan: 

1 - Müessesemiz ı;lı:ek a.ı~ısı uubesl i
çin satın alınıp serumları alındı ktan ııon
ra kesilmekte olan 100 adet dana derileri 
kesildikçe t e!'' ,, edilmek ııartıyle açık 
arttırma surı. . ' ımtılacaktır. 

2 - Arttımıa 21. ıı . 940 perşembe gll -
nU saat 11 de merkez hıfzıssıhha mUesse
sesl arttırma, ekslltme ve lhnlc komlsyo. 
nıında yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli ~00 lirn ilk teminat 
7 lira 50 kuruştur. 

4 - İsteklilerin mııal'akkat tem inatı 

l 5 2 - İsteklilerin teklif mektuplıuını te -
5 mlnat nkçe vcy" mektuplartyle 940 yılına 
5 alt ticaret odnsı veslkrun ve (2490) sayılı 

25 j kanunua yazılı sair vesalltle birlikte gös. 
.'iO terilen saatten bir saat evci J . okul bina- yatırmak Uzere bir gf.ln evci ve 'lrttırma-

5 sındn mllteşckkll komisyona vermeleri. ya iştirak etmek kin belit giin ve santte 

25 8 - Şartnnmelcr okul Tb. K. lığında komisyona gelmeleri. (7305) li313 

1 O görUleblllr. 1 7297 

5 
5 

Cezaevi inşa ettirilecek 
Konya C. Müddelumumtllğlnden : 

10 l - Konya'da yeniden inşa oltınacnk ce-
5 zaevlnln keşif bedeli (53432) lira (90 ı ku-

10 nış olup kapalı zar! usullyle eksiltmeye 
200 konulmuş ve eksiltmenin 940 yılı ikinci· 

5 teşrin ayının 25 inci pazartesi gllnll saat 
r; 15 de MUddelumumUlk dairesinde komis

yon tarafından yapılacağ"ı. 
2 - Artırma, eksiltme ve ihale kanunu-

50 nun ikinci maddesinde yazılı vasıf ve ııart
ları hRIZ olanların eksiltmeye tııUr:\k ede
bilecekleri. 

5 
100 
10 
s 

8 - Eksııtmeye fştlrı\k edecekleıin ek
siltmenin yapılmuı takarrür eden ııaatten 

5 bir ıaat evel teklif mektuplarını makbuz 
mukabutnde komisyon reisliğine vermete-

10 rl. 
s ' - İıteklllerfn elll bin liraya kadar 

10 yU:ı:de yedi buçuk ve yukarııı için yUzde 
25 beı heBablyle muvakkat teminat olmak U-

ANKARA V ALILlCl 

Muhtelif ilaç alınacak 
Ankara Vilayeti 
Sıhat ve İçtlmııt .Muııvcnet MUdllrlU· 

!tünden: 
1 - On bir kaza hususi idare dispan

serleri için muhnııımen bedeli 39U5 liradan 
ibaret muhtelit ntu;ıar satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat bcdell 300 ltra
dır. 

3 - İstekliler liste ve şartnamesini An· 
kara ve İstanbul sıhat mUdUrlUğUne mU -
racaatın gl:lrebllirler. 

• - İhale 2R.ll.940 perııembe gUnU 8{\&t 
Hl te vllAyet dalmt enctlmentnde icra edt -
lecckttr. (7487) 17471 

Karakol inşa ettirilecek 
Ankara Valiliğinden: 

5 zere kanunun 16 ncı maddesinin A, B, C, Kl'.şlt bedell (73861 lira (20) kuruııtan 
IO fıkralarında gl:lııterllen makbuz veya temi- ibaret bulunan Balgat jandarma karakol 
1() nat mektubu, tahvil gibi oeylerle ehliyet inşaatı 25.11.040 pazartesi gUnU saat 1~ te 

lOO veıılkalarını 7.ar! içinde olarak tevdi etnıe- na!ıa komisyonunda ihale yapılmak Uze
lert. 

5 re açık eksiltmeye konulmuştur. 
~ - Eksiltmeye ıııtırAk edeceklerin pro- Muvakkat teminat (5!13) lira (97) ku· 

5 je, keşif hıı!Aııa cetveli, tatsilAtı keştlye, ruştıır. 
S sllııllel fiyat, fenni ve husııst şartnameler- lstekltlerln teminat mektubu veya mak-

500 le mııko.velenln esmıına alt projeyi görmek 
5 için tatilden maada gllnlerde Mllddelumıı-
5 mtllk dalrel!!lne mUracaatıa tetkik edeblle· 

ceklerl 11An olunur. (74~7) 17418 
5 
5 _:!11111111111111111111111111111111111111!::, - -------

2!: Sayın halkın 
2! §nazarı dikkatine§ -2S _ Mevsimin en gllzel aruun ve 9t- : 

25 : çeklerini Yentoehtr çiçek evinde bu- E 
5 : lablltrııtntz. Nlıan, ntkt\h, dUğUn için : 

5 en ıtısel hediyenizi hazırlamıya t.- E 
10 

: madeyts. Arıru edtlen bUyUklUkte : 
10 : her çe,tt çelenkler ucuz olarak ya- : 
5 : pılır. T. 0871 441Jl : 

5 , lllll 111111111111111111111111111111111,. 
s 
S Z~yt - TekaUt maaşımı. alırken kul-

landığım (A. Niyazi Oııer) namına yazılı 
10 tatbik mUhUrUmU kaybettim. Yenııtnl yap

tıracağımdan eııktstnln hUkrnü yoktur. 
A. Niyazi Oaer 4319 

ANKARA BELEDiYESi 

Parke ka.ldırnn yaptınlacak 
Ankara Belediyesinden : 

buzu ticaret odası vesikası ve ihale gU
nUnden en a:r: Uç gUn evel vllAyete lııtlda ile 
mllracaat ederek bu ı,, için alacakları fen
ni ehliyet vestkalartyle birlikte ııözU ge -
çen gün ve ıaatte komlıyona gelmeleri 
buna alt ke1Jlt ve ııartnameyi her gUn na
tı- mlldUrlUğUnde görebilecekleri. 

(751~) 17493 

T.APU VE KADASTRO 

Memur alınacak 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğiln -

den : 

Seyhan ve Ellzrf lı:adaatro mildilrlilk
lerindt mUnhal 20 ıer ' ııra maatlı ltç fen 
memur muavlnlill için lisenin fen kolun· 
dan mezun talipler aratında 15/11/940 cu
ma riinü ölleden aonra müaabaka imtiha
nı yapılacaktır. 

lıteklilerln lise diploması, sıhat rapo
ru n hUsnlihal kAfıdı ile birlikte mczldlr 
tarihten evel tapu ve kadastro umum mU
dUrlliğüne istida ile rnilracaatlan. (7681) 

17654 

Zayi - Ankara belediyesinden alınan 

tek atlı arabanın 872 numaralı plAkası ı:l -
yaa uğramı,,tır. Yenisi alınacağından ee -
klalnln hUkmU yoktur. Halit Clngılll 4:118 

25 
5 

50 
25 

200 
10 
5 
5 

10 
10 
10 

l - Uluı matbaa11 önUnden Atlıspor 
kulübüne kadar yaptırılacak parke kaldı· .:! l il 111111111111111111111111111111111 il L. 

5 
s 
s 
5 

10 
so 

rım on. be1 &iin müddetle açık eksiltme - : 
ye konulmu,tur, Usla tornacı aramyor ----2 - Muhammen bedeli 3280 lira 40 ku- : 
ruştur. Demir Fabrikamız tomaha- : 

3 - Teminat 246 lira 3 kuruştur. _ nesi için daimi bir usta tornacı : 
4 - Şartname ve ke,if cetvelini ıörmek : i,e alrnacaktrr. Taliplerin tahri- : 

istlyenlerin her rUn encilmen kalemine n : ren müdüriyetimize müracaat- -
isteklilerin de 26/11/940 aah i'\lnii eaat - lan. 4366 : 

Adet Liralık 

1 2000 

3 1000 

2 750 

4 

8 

35 

80 

300 

500 

250 

100 

50 
20 

Lira 

2000.-

3000.-

1500.-

2000.-

2000.-

3500.-

4000.-
6000.-

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

taliinizi de denemiş olursunuz. 

Keşideler: 4 Şubat, 2~ 1§1=
Mayıs, l Ağustos, :ı 
İkinci teşrin tarihlerin 

de yapılır. 

Kumbaralı ve lı:umbara
aı:ı hesaplannda • u 
elll liraar bulunanlar 
kuraya dahli edlllrlor. 

AGAÇ SATIŞI 
Tekirdağ Vakıflar İdaresinden 

•Beher kental 
Kuruı 

20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 

25 

Muvakkat Muhammen 
teminat bedeli 
Lira K Lira K 
2~4 88 3259 80 
24-0 00 3196 80 
200 00 2665 80 

18 75 
221 00 
167 00 
350 00 
232 00 

249 75 
1608 75 
2225 25 
4666 50 
3091 50 

Kental 
16299 
15984 
13329 

999 
6435 
8901 

18666 
12366 

No. 
4 
s 
6 

28 
27 
13 
12 

11 

leri 
B. 

E. .. .. 
" 1 - Sarayda mUlhak Ayaspaşa ormanlarının yukarda hizalarında 

şekilde açık arttırmaya konulmuştur. 

B 

2 - Arttırma 26/ 11/ 940 sah günü saat 15 de Saray Vakıf orman idaresinde 
prlacaktır. 

3 - Arttırmaya girecek müşterilerin 2490 sayılı kanunda yazılı veslkalan 
raza mecburdur . 

4 - Daha fazla malilmat istiyenlerin idaremize mliracaat edebilir. (7620) 

AGAÇ SATIŞI 
Tekirdağ Vakıflar İdarel!!lnden: 

Beher kental Muvakkat Muhammen 

kuruş 

20 
20 

teminat bedel 
Lira Kr. Lira Kr. Kental 

408 22 6448 20 27216 
419 00 0588 60 27918 

No. 
1 
2 

Sert 
B. 
B. 

f!ene 
940 
940 

1 - Sarayda m\llhak Aya.qpaşa ormanlarının yukanda hizalarında yazılı oekt 
kapalı zart uııullyle arttırmaya konulmuııtur. 

2 - Arttırma 28.11.940 perşembe gtınU saat lll te Tekirdağ vakıflar idaresi 
yapılacaktır. 

3 - Arttırmıya girecek mll§terllertn 2490 ıınyıh kanunda yazılı veııtkalan 1 
za mecburdur. 

'4 - Daha fazla 1!1al0mat lstlyenlcrln idaremize müracaatları. (7621) 17 

Muhtelif sebze ah nacak 
Marmara Us.ııUbahrl K. Satın Alma Komisyonundan: 
Cinai Ktlosu Tahmin fiyatı 

Lahna 
Pırasa 

Ispanak 
Patates 

25000 
37500 
37500 
70000 

Kuruş Sn. 
6 
4 
8 
6 60 

Kuru soğan 70000 6 :SO 
Semizotu 6000 ~ 

Salça 6000 25 

Umum tut 
Lira 

15700 

1 - Yukarıda cins ve mlkdarı yazılı yedi kalem sebze kapalı :ı:arf usullyle e 
slltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltmesi 25 tklnottcıırln 940 pazartesi gUnü saat 15 te İzmitte Tersane k 
pıaındnkl komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu l,şe ati şartnnme bedelsiz olarak komisyondan alınnblllr. 

4 - Ekenltmeye l§tlrtık edecek istekli !erin 2490 sayılı kanunun istediği ttcar 
vesikalarını ve 1177 lira 50 kuruştan ibaret ilk temlnatlarlyle birlikte tanzim ed 
ceklert teklif mektuplarını muayyen gUn ve saatten tnm bir saat evellne kadnr k 
misyon ba.şknnhğına vermeleri. (10~62/i561l ı 17li29 

100 
50 
10 
5 
5 

10 

10,30 da belediye encümenine müracaat • _ : Zayl - 1. paşa kız enstıtUsUnden Rldı-ı Zayl - Anknrn belediyesinde kayı 
lan. (7535) 17535 - Orman çiftliği - tım ta.sdlknamemi kaybettim. Yentsint a- 227~ No. lu kamyon pltık!Uilnı kaybetti 

_ lacağımdan eııklsinln hUkmU yoktur. Bu pll\kanın hlikınU olmadıCı iltın olun 
, 1111111111111111il11111111111111111111 r Mihri İmre 4518 Mustafa Babadağ 4517 

10 
10 
5 

10 
5 

10 
5 
5 
5 

10 
10 
25 
10 
1 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6924 

İmtiyaz sahibi 
lakender Artun 

ümumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Küeuen lılüdUrU : Naılt ULUO 

ULUS Bullllft'I ANKARA 

Y ENi Sinemada 
Bustın bu ,.ece bUyük prorram 

Kuyruklu Yıldı• 

Seanıılar: 14,30 - 16,30 • 18,80 
ıece 21 de 

İlllveten: 

ı - CUmhuriyet bayramının 

ıerıet devriyesi. İl!!tanbul 
tntıbaatı 

2 - Mecltıln aoılışı ve M.tlU 
ittin 11.utnklan 

·-·-...,.~ 

HALK Sinemasında 
Bugün bu gece 

TUrk deniz t.a.rihlnln şanlı 
bir eayfa.'!ı 

Barbaroıı devrinde Venedtk 
TUrkçe sözlU 

Türk yliksekllğlnl gösteren 
milyonluk ş!lheser 

Seanslar: 14,30 - 16,30 • 18,30 
ve gece 21 de 

Saat 12,15 tt uous matine 
Teni Slntmada 

Koatee Valmft& 

Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bugün bu &'ece 

Senenin en bUyük ıılnema 
hô.dlseııl 

LeylA ile Mecnun 
TUrkçc ıözlU 

Mecnun'un şarkılarını söyllyeıı 

MUnlr Nurettin 
C..cyJA'nın ıarkılarını ıl:lyllyen 

Müzeyyen Senar 
a.anıııar: 1' • 18 - 18 &'ece 

I0,80 d& 

Bu gece 21 de 
Seçme !ilimler serisinin 

T ürkçe §lıhesert 
Şeyhin Askı 

Baş rollerde: Rnmon Novaro 
Mlrna Loy 

Sahralarda geçen bUyUk aşk 
!ilmi 

TUrkçe sl:lzlU ve ııarkıh 
Saat 12,10 • 14,30 - 16,30 - 18,80 

ıeanaında 

Zuttırt lılllyonw 


