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T rablus harbinden (..._:oo __ No_" _&oı_GEs_,,i) 
Balkan harbine Analar, bacılar, 

vazife başına ! 

Emniyet mensuplar1 iNSAN ve KÜLTÜR 

Bir otokritik kitabı 
Koiıferauı Teren: Karaluı kapmıızı çalarken, aen 

bir büyük vazifeye çağrılıyorsun. 
Prol. Hi/ınnet Bayur Senden, vefana ve feragatine; ça -

arasında yapllan 
terfiler ve nakiller 
Emniyet İşleri Umum Mildilrlüğü, 

emniyet mensupları arasında yeniden 
bazı terfi ve nakiller yapmııtır. Bun
ları yazıyoruz: 

V edad Nedim Tör'ün "Dinimiz" adlı kitabından bahsetmek istiyoo 
nım. Tahlilci bir zeki.nm mah.ulü olduğu kadar açık ve temiz bir türk· 
çenin de ayrıca örneğini veren bu kitapta, inkılabımızrn terbiye bakı

mından bir bilançosu yapılmııtır. Manisa Jılebuau lıfkanlığına ve hamiyetine güveni· 
D'l T ih C ~ f F k 1 lerek bir it ia.tenmittir: kıt geliyor, 

. ı •. ar ~ o.,ra ya a ü tesinin bUyüklerimiıln de ittirlk ettiği ve hudutlardaki Mehmetlerin üşü. 
~el bır merasımle açıldığını ve Manisa Mebuau Profnör Hikmet Ba- memeleri Jizınıdır. 

Birçok hasta tarafları olan Osmanlı cemiyetinden yeni türk devleti· 
nin bütün davalarını ba'4lracak bir yeni türk cemiyetine varmak, deni• 
lebilir ki, inkıli.bımızm belli batlı gayesidir. Bu davalal'ı baıannak için, 
yeni cemiyet, kendini büsbütün başka ahlak ölçüleri ve bilhassa batka 
bir dünya ve hayat görüşil ile teclıiz elmeğe mecburdur. 

yur'un ilk dersi verdiğini diln ]taber vermittik. ~ıt belki tiddetli, belki amanarz T erliler ve terfian nakiller 
B. Hikmet Bayur'un, Trablusgarp harbinden Balkan harbine kadar de· ve ınsafaız olur. Duma1?-!.ı. ve sisli Samsun Uçüncil sınıf emniyet mil· 

vam eden devre içindeki vaziyetimizi derin bir görilgle ve etraflı bir suret· h~_':a, aç kurtların aevdıgı ve bekle· dürü BB. Tevfik Arıcan ikinci sınıf ' 
te izah eden bu gUıel konferansından okuyucularımızı mahrum bırakmak 1 ddıgı kha~a~ır. Fakat kar fırtınaların- emniyet mü.dürlüğüne, Kastamonu 1 
i . a, eaıcı ayazın ortasında hudut d "" d '" ·· f · t ··d·· ·· M h ltemcdılı:. Konferanıın ilk kıamını bugün dercediyoruz. bo h k il . or uncu sını emnıye mu uru u• 1 

Vedad Nedim'in tasavvur ettiği "Cennet - Türkiye" yi yaratmak de
mek, her şeyden önce, cenneti, öteki dünyada değil, bu dünyada kabul 
eyl~ek demektir. Türk insanı, her şeyden Önce, bütün beteri ilgileriy· 
le meziyetlerinin hesap ve mizanı mekanizmasını ukıbadaki mekandaa 
dünyadaki mekana yani türk toprakları üzerine nakledecektil' ki, yeni 
bir inan, yeni bir ruh ve yeni bir ahlakla, "Cennet - Türkiye" nin İnta• 
sma kendi kuvetinin ölçü&ünde ittirak edebilsin. 

• • . yunca e.y e etmış çocuklar bek· , sin Gökkaya üçüncü sınıf emniyet 
- I - lıyeceklerdır. Bulanık . h~val~rda ı müdürlüğüne, İskenderun ikinci ıı - 1 

• Bü ükle · • b 1 b 1 ı K kurtların yakınlatması ıhtımalı 0 • nıf emnı·yet "'mı"rı· 1.1 " -ı"t Ozan İstan· j - Y rımız, ayan ar, ay ar 1 eza Trablusıı;arp, müdafaa bakımın • nun rt )ık 'd .. l . . cı .ı. .uıı • 
Bu de•renln en çolı: ıöıe çarpan iki vas- dan tamamiyle ihmal edilmektedir. ' o .~ yenı en gu'.1e! enıncıye bul ikinci sınıf emniyet amirlerinden 

fı vardır. 1) t,erde mutlak ve her tarafa Eyllilün ikinci yarısında İtalya'nın 8.1· kadar, ~ylece beklemesını. ~mret - Niyazi Maygan ve Tevfik Doğan bi-
timi! bir nifak: keri hazırlıkları &aklanamıyacak hale ıe· mcktedır. Namus ve ıerefımız, ha- rinci sınıf emniyet amirliklerine ter-

Hemen bütün gayri müılimh:r hükü • lir. Bunlardan Urken Bibıili 20 eylQlde ya~ ve hüriyetimiz bu hudut bekçi· fiettirilmi~ler, Ankara Emniyet mü
mete muhalif .. Arnavut ve ekser araplar büyllk devletlere müracaat edip, İtalya • lerıne terkolunmuştur. O, orada dürlüğü başkomiserlerinden M Emin 
.... hilkü uhal'f ·· it ·· 1 öx.ü ı durdukça sen ömrünün bütün kı• • Başaran Şaban Nurı' Açıkalın °ve po· 

"Dinimiz" adlı kitabın felsefi temeli. bu görüıtür. Ve bu ıöriiı, ona, 
bazılarma gal'İp gelen o ismi verdirmiştir. 

aeza mete m ı , tur munevver e- ya " t veri mesini ister, Y 

ri birlbirlne dilşman iki veya daha çok 22 eyhilde İtalyan hlikümeti yapılan larmı sı~~k r.obanm bllşında, gönül lis enst{tüsü dahiliye bqkomiaerle -
huzuru ıçınde ge.,.· b'li · ırup halinde. Ordu, 11yasal alet olmuş ve askeri hazırlıkların fetih nıaksadiyle ge • ~•re 1 • rsın. . rinden Ragıp Bora terfian emniyet 

Kitap, bütün fasıllal'ında, tahlil ve tenkidin iııılerini taıımaktadır. 

Ve neticelerle hükümlere, hep, esası "tahlil" ve "tenkit" olan mukaye

seler tarikiyle varılmıştır. biribirine dtlıman hlsiplere ayrılmıı. Bir til, ihtiyaten yapıldıihnı dair bir tebliğ Anam, bacım, sen kı mermı ara· umum müdürlüğü ikinci sınıf emni-
ilCi yıldır, birçok yerde Arnavutluk'ta, Ma· çıkarır. b~larını ?aha. yeni bo,~ltt!n) köprü- yet amirliklerine naklolunmuşlardır. 
kedonya'da, bazı arap vilayetlerinde dur- ·24 eylülde htanbul'dakl İtalyan lşgü . cuk kemı!<lerınde belkı hala, taşıdı· 
madan ayaklanmalar veya büylilr öl,ilde deri Trablua'a ılllh yüklü bir vapurun iın günler ' sana kuş tÜyÜ gibi yu • 
~etecilik ve bombacılık. 1911 yazında hü- ıı;önderllmekte olduıiundan şikayet ecer mu~ak ve hafif gelen o yüklerin iz· 
kümet ayaklanmıı olan bir takım hıristi· Bunun Trablus'ta galeyanı mucip olaca . leri duruyord~ır. Sana, Mehmede 
yan arnavutları (Mallsor) Karadıi'ın da tını, ve İtalyanların hayatım tehlikeye hizmet etmcği Öğretmek aklımız· 
müdahalesiyle bazı imtiyazlar vermiş, düşilreceğini IÖyler. 26 eylıllde Bibıili dan g"f'Çmivor. O hizmet senin, ka· 
(mahallt askerlik, sl11h taşıma hakkı) ve cevap verir, der ki: .. Trabluı'ta tam em. fanla değil, hissin!e bildiğin gÜnlük 
para dağıtmııtır. niyet vardır. Oraya sillh ıönderilmesi il}tir. F edaki.rlık. bizim ..,.önül bil • 

2) Bilhına bu nlfalı: yüzünden Osman· ancak emniyeti arttırır," rimizdir. 
0 

1ı imparatorlu&u, tam bir acıs ve zaaf ı. Kış ge' iyor: senden hudut bek-
~indedir. Herkeı ona ıiklr gibi bakıyor. çileri. ör:ecek ve ısıtacak ~ey bekli· 

Babıôlinin nottuı ı v·· ,_.. Hiç bir dost ve mlittefiki yoktur. Vof" '"" un e ....... ,eıı. yiinlii corap. 
Sözde ve görUnüşte. imparatorluk al - • kazak, fanila ... Kocana, babana, ço-

man doıtudur. Ekser imtiyaz ve ıiparlıter Bibıili notasının sonunda Trabius'ta cu;!unıı 'aptıkların ... 
bu devlete verilmektedir. O vakit, büyük İtalya'ya lktısadl bakımdan her türıa mli- Bnnu sen. biliyorum ki, kaşlarını 
bir ICY sanılan hilifet nlifuzunu keza Al· saadekirlığ'ı göıtermiye hazır olduğunu çatarak değil, türkü aöyliye söyliye 
manya ıenel sıyuasında bir koz ıibi kul- bildirir. Yani, halya'nın esas dile&ini kı· yapacakıın. Biz, muharebeyi de 
)anmaktadır. Fakat buna karsılık, Alman· bul etmiı olur. Fakat, İtılya'nın hakiki türkü aöyler gibi yapmaz mıyız? 
7a Osmanlı imı,:ı ~atorlulunu korumamak- dileği bu olmadıiı ve fetih olduğu için bu Köy odalarında .da çrknklar ,ar• 
tadır. Memeli iki müttefiki, Avuıturya ve miisaadekirlık bir i•e yaramıyacaktır. kı ile döner, bağ mahsulleri de öyle 
İtalya, Boına ve Heraek'i ve Trabh111ar- Aynı ıı;ünde Babılli İtalyan notasını ve türkü aöyliye ıöyliye toplanrı. Bu it 
bı almıılardır. Fakat, bu görUnüıteki Oı· kendi cevabını Londra, Pariı ve Bertin - de nyle olsun 1 
mantı - Alman yakınlıiı, tnıiltere, Fransa deki kendi büyük elçilerine bildltir. Tel - Mehmetler ü,ümesinler. 
•e Ruıya'yı osmaıUılara karıı ayrıca düı· ıı;rafının sonunda ıunlırı demektedir: Analar, bacılar vazife batma f 
man kılmaktadır. "İtalya'yı, bir anla$ma yoluna ıetir • 
Trabluırarp savaşı bu ıartlar içinde mek için, elden gelen ve ıelmiyen her ıe· 

baılar. İtalya daha önce orada öbür büyük yi yapmak lizımdır. Zira karayı asker çı· 
devletlere kendiıi fı;in, "haklar" tanıttır· karak •veya baıka ıuretle harbe baılar • 
nıııtr. 1910 10nundJ, Oımanh hllkilmetine !arsa, dahili vaziyetimiz çok korkulacak 
de bu ıibi haklar tanıttırmak ister. hal· bir mahiyet almak: tehdidini ıöstermekte· 

dir." ,.. Hariciye nazırının 2/ 12/1910 daki ifa· 
desine ıöre İtalya Trablua'un tUrk kalma· Büyük devletler btribirlerinin ıifrele· 
anu, fakat oranın işletilmesine ltalya'nın rinl haltettiklerl bOyilk harpten aonr&lci 
imtiyazlı bir surette lıtirlk ettirilmesini ifıaattan anlaşrldıiı için BAbılli'nin ıas. 
istemektedir. termekte oldu&u bu korkunun italyanl:u-

ca öirenilıniı olması mıKıakkaktır. Zira 
ltalya hangi yollardan yü~üdü ? dört ıun sonra, 30 eyltUde, ft&l)'ın ~ari -

ciye nazırı Roma'dalci alman biiyiik elçi· 
ıine der ki: "Türkler azacık dayandıktan Araya riren alman btlyUk elçiıine Os. 

manlı hariciye nazırı der ki: "İtalya'ya 
Trııblusrarp'ta öbür devletlerle eıit hak
lar tanırız." İhtillfuı ruhu buradadır. 

1911 ilkbaharında, Fran.a'nın Faa'.a 
yerleıece&i anlqılınca, lıbu devletle Fa· 
11n Franaa'ya, ve Trablusrarb'~ İtılya'ya 
aidiyetine dair muahedesi olan İtalya, ay
nı zamanda Trablus,ıarb'a yerleımek Jca. 
rannı verir. 

İtalya, bu lıl hazırlarken ıu yollardan 
J'(lrilr: • 

a) Büyük devletleri yoklamak, türklerin 
muamelesinden bir düziye ıikbet etmek, 
Alm1n7a ve Avuaturn nezdinde 1914 de 
bitecek otan Ilı; tarafla ittifakı tueleme 
Jtl,al Trabluqarp itine beilamalr. . 

Jkuen bu iki devlet ltatya'nm Trab
laa'a sitmnlnl istemektedir. ll•ell: A· 
waturya hariciye nazırı Erental'ın alm•n 
llarlel)'e nuın Klderlen 1 Vahter'e yu • 
cbiı 10 atutoa tarihli mektoııta "İtab•· 
am ılmall Afrlka'ya sösterdlil llılnln IÖ· 
se ;arpan sebepler dolıyıalyle itime ıel
clillnl Nklı1ımam... demektedir. 

Kayaer İkinci Vilhelm, ..... ııraem
da italyan kıralını slyaret için Venedlje 
litmelr il.sere Vi1ana'dan ıeçerkın 
ts/S/1911 de ATu1tur1a hariciye naım 
Bırthold'ı ıunları MS1ler: 

sonra barıı iıtiyeceklerdir." 
O 11rada, Berlin'dekl italyan büyilk 

tlçiıl, Trabhıs hakkında hüküaıetinin hiç 
bir tasavvurunu bilmediiini, fakat oraya 
Fran11'nın ıidecefinden kor~tu&unu söy
ler, Bunun üzerine Oımanlı hüktimetinln 
Fransa'ya milracaatleri olur. Aynı sırada 
Romı'da İtalyan baıvekili de fransız itırü· 
derine Trabluı'a Avuıturya ve Almanya 
ıitmesin diye biz 1ldi1oruz, der. 

.26 eylUlde İtalya'ntıı katı iki hareketi 
olur: l) Osmanlı hUkUnıetine Ultlmatom 
verllmeal için iıtanbul'dakl ltgüderlne e
mir aönderır. 2> Uç taraııı ittifakın a)'llen 
tuelenecettnl Avuıturya ve Almanya•ya 
tebllt eder. İtalya'nın Viyana büyük elı:I· 
sl bu teblltı ıaparken der ki: 

"Eter Trafuıgarp ııı italya'nın dilek· 
ıerlnı uygun olarak halJedJUr" bundan 
ıonra tamamlylı doymut olacalc olaıı 
İtalya Uı: taraflı ıtttfalcm memnun ,., do
layıslylı daha ı:ok ,.UYenlUr bir üyesi ha· 
llndı törUJecekttr . ., 

Tra6lu•. laarb
0

inde Altnan7«'nın 
uuiyeti 

27 eylülde Almanya'dan İtalya'ya aava
ı• strmek tı:tn tala mahlyeUndı bir kU'lı· 
hk seur. Bunda denmektedir ki: 

•.... ll'alcat İtalya'nın muhakkak ınırette 
Avqa strme1ı •e yahut herhanst bir u • 
latmıya rui olmak tıtemeet m ... 1111, &11• 

c:ak blssat ltalyu hUkUmetlnln halledebl· 
leceğt bfr mHeJedlr.,. 

(Sonu yarın) 

Kemal Zelti GENCOSM AN 

lran'da Cümhuriyet 
Bayramımız dolayısiyle 

yapılan şenlikler 
CUmhuriyetimizin 17 nci yıldönll· 

mUnU ldrlk ettitimiz 29 Birinciteırin 
bayramımızda, doat ve kardeı İran da 
büyilk bir aatnimiyetlc bayramımıı:ıı 
iıtirik etmittir. Dünyanın buhranlar 
içinde kıvrandığı bir devrede, biribirl
ne karıı itimat ve sevgi hisleriyle mü· 
tehassis, olarak yaşıyan, keder ve se· 
vinçlerini paylatan iki kardet millet 
arasındaki yakınlık, bu bayram günü
müzde bir kere daha tezahür etmiştir. 

Majeste Ala Hazreti Humayuni Şa· 
hinşahi İran Reza Şah Pehlevi'nin ki
yasetli ve dirayetli !efliği altında te· 
rakki ve inkişaf yolunda ilerliyen kar
deş İran milletine bu vesile ile halisa
ne sevgilerimizi izhara vesile buldu
ğumuz için biz de bahtiyarız. 

Tapu ve kadastroda yapılan 
değitiklikler 

Tapu ve Kadntro umum mildllrlülün -
de açık bulunan tapu sicilleri müdürlüğü
ne Sivas tapu ıicil grupu müdürü BB. 
Hümil Yüce, Sivas tapu sicil rrupu mü • 
dürliiiilne Diyarbakır tapu ıicll ırupu 
müdürü Necmettin Tiryakioğlu, Diyarba
kır tapu ıicil ırupu müdürliiğüne Van ta· 
pu sicil trupu müdürü Rahmi Erıe, Van 
tapu ıtlcll irupu mUdilrliliilne Sivu mın· 
takası Upu ıicil muhafızı Muhliı Nalça
cı tayin edilmişlerdir. 

Finla·ndiya ile ticaret 
müzakerelerine bqlandı 

Finlandiya hUkUmetlyle hUkUmeUmlz 
aruında yeni bir ticaret ve kllrlng anlqı • 
mıuıı için müzakerelere dün ıehrlmlzde 
bqlanılmııtır. 

N ak/olunanlar 

Sıvas emniyet müdürü BB. Hadi 1 
İntepe Urfa emniyet müdürlüğüne, 
Kar:; emniyet müdürü Kadri İbrahim 
Ağan Sıvas emniyet müdürlüğüne, 
Rize birinci sınıf emniyet amiri Ziya 
Süer Kars emniyet müdürlüğüne, İz
mir emniyet müdür muavini birinci 
sınıf emniyet amiri İsmail Güntay . 
Kırklareli birinci sınıf emniyet amir
liğine, Nusaybin birinci sınıf emni· 

1 yet amiri Atıf Afsin İzmir emniyet 
müdür muavinliğindc istihdam olun· 
mak üzere İzmir birinci sınıf cmni • 
yet amirliğine, Kırklareli ikinci sınıf 
emniyet funiri İbrahim Etem Yalkut 
Nusaybin ikinci sınıf emniyet amir
liğine, emniyet umum müdürlüğü kad 
rosunda birinci sınıf emniyet amiri 
Sabri Yurdakul Rize birinci sınıf em· 
niyet Amirliğine, Edirne ikinci sınıf 
emniyet amiri ve miidür muavini Ka· 
mil Yelda Uzunköprü ikinci sınıf em
niyet ~mirliğine, Uzunköprü ikinci 
sınıf emniyet amiri Hamdi Günay E· 
dirne emniyet müdür muavinliğlnde 
istihdam olunmak üzere Edirne ikin
ci sınıf emniyet amirliğine, emniyet 
umum miidürlüğü birinci sınıf emni· 
yet !mirlerindcn Kazım Ağar Uciln· 
cü sınıf emniyet polis müfettişliğine 
naklen tayin olunmuşlardır. 

Bir tarafta, olduğu gibi '•Or.manlı inr.anı", diier tarafta olman , .. 
rektii(i gibi "Türk insanı", mizaçları, temayülleri, huylal'ı, ahlakları .,. 

kal'akterleri bakunmdan karşı karııya oturtulmuıtur. 
Kitabın tamamında, son bir terkibe gidilmemiıtir. Bunun da sebebi, 

kitabın, bir tarih tetkikına değil, daha ziyade biribirini ıu •ıralarda 
aüratle ir.tihlaf eden iki cemiyet Üzerinde, süratli ve aktüel bir takım 
mukayeseli bakışlara istinat etmesidir. 

Kitap, Falih Rıfkı Atay'ın "Roman" ı gibi bir otokritik ömefidh'. 

Ve böyle oldufu için, faydalıdır. 
Bu gibi kitapların biribirini daha kı.a fasılalarla takip etme.eni, fn. 

kılapçı türk münevverliği namına temenni ederiz. Çün'kü bu, inkılap 
ııaflarındaki uyanıklığa ve düıüncede herhangi bir taşlapnanm heniz 
başlamadrğınr ispat etmek itibariyle de, in~acı hamlelel'in y_anmda inp.• 
cı tefokkür faaliyetlerimizin eaki verimliliklerini muhafaza eylediğine 

delalet eder. 
Burhan BELGE 

Devlet resim ve 
heykel sergisine 

.-······································-. . 

Ziraat alet ve 

maki neleri 

gösterilen rağbet 
31 Birincite§rin cuma günü sergie· 

vinde Sayın Ba~vekilimiz Dr. Refik 
Saydam tarafından açılan i>:inci devlet 
resim ve heykel sergisi bu sene birin
ci ııergiden daha zengin ve daha olgun 
eserleri ihtiva etmektedir. 1 

Cümhuriyet halk Partisinin A ,"°"J" • 
lu gezisine yolladığı on rcBSamın tab
loları, yurdumuzun muhtelif ve karak 
teristik köşelerini, mahalli atmosferi
ni temsil etmesi bakımından büyük 
muvaffakiyetler kazanmı~tır. 

ihtisas mektebinde Geçen seneye nazaran gerek adetçe 
gerekse keyfiyet bakımından daha 
zengin eserleri ihtiva eden heykel kıs· 

Eski ziraat mektebinde a~ılmaııına mında bu sene heykeltraılarımız Züh-
Ziraat vekal~tince karar verilen zir~at tü Müridoğlu, Hadi Bara, Kenan 
alet ve makınele~i ih~.isas me~te~ınc 1 Yontuç'un eserleri meyanında heykcl
alınacak talebelerın musabaka ı~tıha- lerini kendi arzuıu ile mükafat jtirisi· 
nı yapıl~ı§tır. Kazananlar ~ugu~ler- ne arzetmiyen heykeltraş Sabika Ben
de bellı olacaktır. 1 İklncıteşrınrfe 1 gütaş da birkaç değerli eserini teşhir 
tedrisat~ başl~aıı icabeden mektep. etmiştir. 
araya c.umhu.rıyet ve ıeke~ bayramla· Sergi, heyeti umumiyesiyle bir sene 
rının g~rmesı ve ~ı ~eknı_k .sebepler gibi kısa bir müddet içinde türk sa
d~layısıyle ancak ıkıncıte~rın~n on~~- natkirının şuurlu faaliyetine sahne ol
ııne doğru tedrluta baılıyabılecektır. muı ve bu tekamül ilerideki sergil~-

Acı bir kayıp 

Hariciye vekaleti memurlarından es
ki konaoloılardan Nuıret Şahlnbaı tu
tulduğu hastalıktan kurtulamıyarak 
dün yatmakta olduğu Nümune hasta
nesinde hayata gC:Szlerlni kapadığını 

teessürle haber aldık. Cenazesi bugün 
Hacıbayraın camiinden kaldırılarak 
Cebeci mezarlığına defnedilecektir. 
Kederli aileaine taziyetlerimizi suna
rız. 

rin daha muvaffak caerlerle dolacağı· 
na 1Uphe bırakmamııtır. 

SiIA.h altına alman 
ücretli müstahdemler 

Talim ve manevra dolayıslyle er ola- • 
rak sillh altına ılınan biltlln ücretli me
murlarla yeni · barem kanununun 19 uncu 
maddeıinde 1'1Zllı odacı, bekçi ve aalre 
ıibi müıtahdemlerln ücretlerinin v!rll -
meal Divanl Mub11ebatça kararlaıtırıl -
m11tır. 

Türkiye K11llay Cemiyetinin 
muhlerem halkım11dan ricası 

Yurdumuzun muhtelif kötelc
rinde vatan hizmeti görmekte o- • 
lan kahraman erlerimize muhte
rem halkımızın minnet ve tük· 
ran cemilesi olarak teberru ede
cekleri (yün fanila, yUn kuak, 
pamuklu mintan, yün çorap ve 
yün eldiven) den ibaret olan kıt 
hediyelerinin kabulü için, Kızıl-
ay Cemiyetinin bilumum merk•• 
~-= şuueıerınde layuı Lçt..ıcuu•~ ~ 
kabul defteri) açılmııtır. 

Bu hayırlı teıebbüsiln çok uil 
ve ~efik olan tUrk uluıunun can· 
dan ittirakleri ve bilhaBBa kadın· 
larımız tarafından ~r yer tcıkil 
edileceğinden emin olduğumuz 
komitelerin değerli faaliyetleriy- • • 
le, şerefli bir muvaffakiyet ha
linde neticeleneceği güphesizdir. 

Bilumum merkez ve ıubeleri

mizin ayniyat makbuzu mukabi
linde kabul edecekleri bu teber
ruat için hayır ıeverlerimizin ib- • 
raz buyuracaklanndan emin ol· 
duğumuz yUksek alikalarından 

dolayı Kızılay Cemiyeti şimdi
den ıükranlarını arzeder. 

••• 

Kızılay Ankara 

Merkezinin dôveti 
Kızılay Cemiyeti Ankara 

Merkezi Riyasetinden: 
Yurdumuzun muhtelif köte

lerinde vatan hizmeti gönnek
te olan kahraman erlerimize 
muhterem halkımızın minnet 
ve ıükran cemileıi olarak te
berru edecekleri: . 

Yün fanila 

• 

"Oamanlı • İtalyan aavaıı, Avuıturya ve 
Almlll)'a lı;ln mahzurlu delildlr. İtalya, 
lrnetlı ılmalt Afrikı'11 demir atmakta
dır, bu eurıtle hem Akdenls'de hem Afri· 
b'da Pranaa Ilı menfaat lbtillfına ılr • 
mektedlr. Vı ıllrekll ıurıttı Adrlyatik • 
llD uuldıııyor ıörilnmektedlr. Fran11 
ile münasebetlerinin ıoğumasının zaruri 
:ıeticeıi, İtalya'nm daha sıkı surette Avuı
turya - Macaristan ve Almanya'ya yıklat
ııası olacaktır. -" 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yün kazak 
Pamuklu mintan 
Yün çorap 

·. • • • • • • • • • 
Garibi ıudur ki, Almınya'nm hakiki 

!urumu böyle iken bunu anlıyamıyan Os· 
manlı hükümetl daima bu iıten kolay kur
tulmak için Almanya'dan yardım lıtiye • 
cek ve umacaktır. 

İtalya, savaş için, maddi, manevi bütün 
hazırlıklarını Osmanlıyı ku5kulandırma • 
dan yapm111 çalııır. Bunun için, bir ta -
raftan muhalif •e bitaraf matbuat durma
dan Osmanlı aleyhine yazı yazarlar ve 
efkarıumumiyeyi savaşa hazırlarlar. Öbür 
taraftan, bükilmet matbuatı aakin ve ağır 
baslı durur. Gazetelerin diti11den 01manlı 
büyük elçili&i ıikbet ettikçe İtalya hü • 
lı:ümeti ben ne yapayım? Elimde olan ra· 
zeteler usludurlar, ötekilere söz ıeçire · 
mem" demektedir. 

İtalyan baı;vekill Şlollttl'nln hatıratı • 
na ıı;öre, Osmanlı hükümetini daha iyi U· 

)'Utturmak için lrendiıl ve hariciye nasırı 
bütün 1911 yazını sayfiyede ıeçirdiler. 

İtleri hep oradan idare ederler, Ve aııcak 
••at ariresinde Roma'ya dönerler. Aynı 

satın hatıratına ıöre kendisi daha 1906 yı. 
lmdı Trabluı'ta türklerle yerlilerin ara • 
smı ıçmık için çalıımıya koyulmuıtu. 

İtalya, aleyhinde durmadan ıikbette 
bulunarak aiustos ayında Trablu.,arp va
li ve komutanı İbrahim Pap'nın seri ~ 
iırılma11nı temin eder, ve aavaı b .. layın
caya kadar oraya, onun yerine kimse aön
derllmes. 

Edebiyattan dı bahsedelim 
Yakın bir doıtum, 
- Çoktanberidlr, edebiyattan 

bahsetmez oldun! diyordu. Anla· 
dım ki dünya hidiseluinin tesiri al
tında lıkralırımdaki mevsu değiıilc
liğini ihmal eder olmuşum. 

Bugün edebiyattan bahsedeyim 
öyleyH ... Fransız piri Viktor HiJ
go'nun bir fiiri vardır ki "Mıvi glJs
lü yunan çocukları .... ,, diye bıılır. 
Böyle bir fİir/ geçen urın bıflıtın· 
da değil, fimdi yazmalı idi: "Mavi 
gözlü yunan çocuklırı,, ıimdi düş
man bombalarının hemen hemen bi
ricik hedefleridir. Fakat bunu ya7.· 
mak için bir Viktor Hügo !Azım! 

diyeceksinis. Nerede Viktor HU
go, ıimdililı belli baılı bir Frıma 
bile göremiyoruz. DOnya ~ebiyatı 
da Omirus'un kahraman milletine 
ıereği gibi satırlar •yumakta be
nüz tembeldir. 

BüyUk ingiliz piri Bıyron, 1834 
yılında Misolonıi'de yunın 11/ları 
ar•sında ölma,ıa. Bıyron'a halel o
lacak inıilis bahriyelileri, havacıl•· 

11AN l~l IL~R 
--- ----- _____.______ 

rı ve karı askerleri kafile kafile yu
nan toprıklırına çıkıyorlar. 

Dante'nin cehennemini bilirsiniz. 
Şimdi Dante'nin torunları, o cehen· 
nemi BiJyük lskender'in doğup bü· 
yadüta yerlerde havalarda atefli· 
7orlar. Attık, bir müddettir, cen
net dexince hatırı gelen giJk yaza. 
cehennem demeyince hatıra gelme
mektedir. 

Fakat ne olursa olsun dost ve 
lıomp Yunanistan, "Atina,, lı gibi 
dUıünüyor ve "Isparta,, iz gibi dö
ğllıDyor ... 
Yakın dostuma hof görünmek 

için, gılya, edebiyattın bahsedecek
tim. O da, galiba, siyasete Jcıçtı. Ne 
yapılabilir? 

• •• 
Florinal 

ita/yanların Yunanlılara lcarıı aç
tıkları mulıarebMf e sıi sıi ismi ıe-

çen yerlerden birisi Florina! Bu is
min bizde şöhret kazanmasına sebep 
olan rahmetli Nazım'dı, Florinalı 
Nazım/ 

Onun, nihayet, ilan sütunlarında 
para mukabilinde bastırdığı kısa ve 
uzun manzumelerin altındaki imza
sının üstünde hep bu kasabanın adı
nı görürdük. 

Zavallı ıair, önce kendisi 

Hayrülhalefi ııalrl Azam bana derler! 

gibi başından büyük mısrağlar yaz· 
dığı zaman da, bu "Florf na,, diller
de dolaşmıştı. 

Sonra başkaları tarafından on:ı 

"Türkiye fiir kıralı., unvanı veril· 
diği Hman bu "Florinalı,, lıelimesi 
şairin mensup olduğu hanedan gibi 
bir şey olmuıtu. 

Bir raman bizim Mebiyıtımızda 
şöhretini yapan .,Florina,, Jimt!i t!e 
iarşzlılclı bıtp teblillerlnt!e ı.ılnır 

olmakta berdevamdır/ 
••• 

Selerber nükte I 

Yeni harpte birçok ıeyler gibi nük: 
te ve espri de seferber olmuıtur. 

Alman devlet reisi nutuk söyler 
nükte yapar; İngiliz hükümet reı!ii 
beyanatta bulunur, fazlasiyle nükte 
yapar. işte bu seferber nükte, kısa
cık fıkralar halinde radyolarda da 
propaganda vazifesini görüyor: ge
çenlerde bir akşam Londra radyosu 
§Öyle bir hikayecik anlattı : 

Hollanda'da bir manifatura mağa
zasından alı~ veriş etmeğe giden bir 
Hollandalı kadın orada iki alman 
zabitinin bulunduğunu görür. Za • 
bitler biraz geri çekilip kadının da
ha önce alacağını almasına imk§n 
bırakmak isterler. Fakat kadın : 

- Hayır, siz buyurun, alın, der, 
ben yerliyim ve acelem yok. Halbf.ı· 
lci sizin aceleniz var, Londra'yı gi
decelısiaiz I 

l'. L 

Yün eldiven 

den ibaret olan kıı hediyeleri· 
nin kabulü için yalnız poatane 
caddeainde Ticaret Odası bi
nasındaki merkezinde ve Yeni· 
§ehirde Emniyet Abidesi kartı· 
sında Cümhurivet Halk Partisi 
vilayet idare heyeti binasında 

• (ayni teberruat kabul defter
leri) açılmıthr. 

Teberru edilecek yukarda 
cinsleri arzedilen kullanılma
ımı eıyalar Kızılay ayniyat 
makbuzu mukabilinde kabul 
edilecektir. 

Ankara halkının bu hayırlı 
ve asil yardıma, aeve seve itti
ri.k edecekleri §Üpheaizdir. 

• Çünkü aakere yapılacak yardı
mın bizzat bütün vatana ve bü
tün vatan evlatlarına yapılan 
bir yardun olduğunu herkea 
müdriktir. 

Kızılay, Ankal'a merkezi 
muhterem ve asil an.karalıları 
bekliyor. 

Kızılay Merkezi Tel: 1610 
Yenitehir heyeti Tel: 6630 

• 

• • • • • • • • • • • • • • . 
• • • 
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Yunan milletinin kahramanhğı 
.. Atina'daki İtalyan elçisi, dokuz 

run evel, eece yarısından Üç saat 
lonra Yunan Ba§vekili Metaksas'ı 
Yatağından kaldırarak kendisine üç 
taat mühletli bir ültimatom tevdi 
Pıttiği zaman, Yunanistan'la İtalya 
~rasında 1928 senesinde imzalan -

1§ ve birkaç defa tecdit edilmiı o• 
an dostluk ve sn.ldınnazlrk muka• 
elesi henüz meri idi. Bundan baıka 
talya muhtelif tarihlerde Yunanis
n'a tecavüz emelinde olmadığı 
akkında en kati teminat vermiş 
ulunuyordu. Bu teminatın birkaçı 
unlardır: 

1 - 10 nisan 1939 tarihinde Ati
a'daki İtalyan maslahatgüzarı yu. 
an hükümetine tevdi ettiği bir no
ada Yunanistan'ın mülki tamamlı
rııa, faşist hükümetinin riayet ede· 
eğini bildirmitti. 
. 2 - Bu teminat 20 eylül 1939 ta· 

inde teyit edildi. Bu tarihte Ati
a'da nefredilen resmi tebliğde ital
an ve yunan hükümetlerinin kar§ı

lı itimat ve dostluk havası içinde 
ünaaebetlerini tetkik ettikleri ve 

imi olduğu miıtahede edilen bu 
Ünaaebetlerin idamuine her iki 
rafm da taraftar olduğu bildiril· 
.• ti. 

3 - 30 eylül 1939 tarihinde iki 
'"kümet aralarında nota teati etti· 

• İtalya hükümeti bu notaaında 
an hükümetiyle doat geçinmek 
usunu tekrar ediyor ve hiç bir 
avüz emeli beslemediğini bildiri· 
du. 

4 - Ve nihayet İtalya 10 hazi
n 1940 tarihinde harbe girerken, 
uaolini Veneziya sarayının balko

undan şu teminatı venniıti: 
"Resmen beyan ederim ki İtalya, 

enizden ve karadan kendiaiy]e hu
ut komıusu olan devletleri an]aş
azlığa aürükJemek niyetinde de -
'ldir. İsviçre, Yugoa]avya, Türkiye, 
ısır ve Yunanistan bu sözlerimi 

aydetainler." 
İtalya Yunanistan'a bu teminatı 

erirken. ingiJiz garantisi mevcuttu. 
inaenaleyh 10 haziran ile 28 birin
iteırin araaında Yunanistan'ın va
·yetinde hiç bir defiıiklik husule 
elmiı değildi. Bu müddet zarfında 
Ullanistan, bitaraflığını muhafa-
da büyük titizlik göatennişti. 

unan gazeteleri, İtalya tarafından 
ahrik" telakki edilebilecek her 

"rJü neırfyattan kaçmdılar. 1talya
rn talırikiıtına karıı yunan lıükü • 
eti ve yunan milleti soğukkanlılık 
vekarla mukabele etti. Harp ge

·ıeri İtalyanlar tarafından babnl
'~ ı-.ı.ı. :'I·~ ....... ~.. ~r.--
•nunasm dıye, yunanlılar, talya-
ını hu hadiseden mesut olduğunu 

0

Ylemekten çekindiler. 
Şu halde İtalya, bu derece korekt 

•reket eden Yunanistan'& kartı 
eden tecavüze geçmiştir? Bunun 
İT sebebi, Yunanistan'ın bu dürüst
fünü ita]yanların korkaklık mi • 
asına almalarıdır. İtalyanlar §Öyle 
Üfündüler: bir hükümet ki tecavÜ· 
e uğramaktan korktuğunu hali ve 
:vriyle anlatmaktadır. Bir hükü -
et ki matbuatını, Avrupa harbi il

erinde mütalea yıu:111aktan mene -
İyor. Bir hükümet ki harp gemisi 
hrip edildiği halde faillerinin kim 
lduğunu söylemekten çekiniyor. 1-
lya, böyle bir hükümetin, kuvet 
ibnayiıi karııaında derhal teslim 
acağmı zannetmi9tir. Metaksaa'ın 
ece yarısı yataiından kaldırılarak 
- atahça taleplere muhatap o]maaı
ın aeıbebi itte burada aranmalıdır. 
Fakat ltalya'nın yunan hükümeti· 

• ve yunan milletini anlıyamadığı 
bit olmu§tur. Metaksas, belki de 

alyan hükümetinin maksatlannr 
ktan anlamıı bulunuyordu. Fakat 
al ya tarafından korkak lak telakki 
itecek derecede ihtiyat ve ihtiraz 

·· sternıeai, taarruz geldiii zaman, 
ndi milletinin ve dünyanm naza
da tahrik telakki edilebilecek en 
ak bir suç ile itham edilememe -
den ileri gelmekte idi. Filhakika 
gün ltalya'nın Yunanistan hak
ındaki en ağır ithamı, bu devletin 

iltere'den garanti kabul etmiı 
masından ibarettir. Muaolini 10 
ziranda teminatı verdiği zaman 

garanti mevcut olduğuna göre, 
alya'nın bu gülünç isnadı, Metak· 
ı'm vaziyetini takviye etmekten 
tk'& bir 9eye yaramamaktadır. E· 
sen inıiliz garantisi nedir? Yuna
stan taarruza uğrar da kendisini 
Üdafaa ederse, lngiltere Yunanis
n'a ~linden gelen yardımı yapa • 

trr. Demek ki İngiliz garantisi-
n harekete gelmesi için her ıey • 
n evel Yunaniatan'ın tecavüze ui
ması lazımdır. Bu tecavüz de an
k ltalya'dan gelebileceğine göre, 
ıiliz garantisini manasız bir hü . 

·· haline ifrağ etmek için ltalya
' Yunaniatan'a taarruz etmekten 

kinmesi kafi idi. 
İtalya, hem küçük bir devlete te
vüz etmek istiyor, hem de m.üte
viz vaziyetine dütmekten korku
r. Yunan harbi başhyah, İtalyan 
~etelerinin neşriyatmdan çıkan 
&na budur. ltalya'nın mütecaviz 
·rünmekten çekinmesinin manası
' Yunanlılann kahramanca muka· 
metinde aramak lazmıdır. Filha
ka mi1cadele dokuz gündenberi 
vam etmektedir. Bu dokuz ıün 
rfında İtalyanlar, ac;:ık •ehirlerde-

• •İvil halk üzerine bombalar yağ· 
•rnıaktan batka bir it görememi!

dir. Yunanlılar topraklarını düt-

Yunanlılar 

ilerliyorlar 

3000 İtalyan 
askeri sarıldı 

( Bışı 1 inci say/adı) 

en kuvetli hücumu, hedef Korfo ol -
mak üzere, 1ahil boyunca Konispol'a 
kadar cenuba doğru müteveccih bu· 
lunmaktadır. Bu tehdit, timdiye ka· 
dar büylik bir inkipf kaydetmemit· 
tir. 

Cenup ceplıeıinde 
Atina, 5 a.a. - Gece yarııına kadar 

alınan raporlara göre, yunanlılar ce• 
nup cepheıinde ifgal ettikleri mevzi
leri muhafaza etmektedirler. Dün ita] 
yan hücumları daha az şiddetli ol -
muştur. 

3000 kiıilik bir italyan kuveti 
mulıaıaracla 

Londra, 5 a.a. - Yunanlılar yeni 
bir muvaffakiyet kaydetmişlerdir. 

Arnavutluk cephesinde 3.000 kişi· 
lik bir italyan kuveti dağda yolunu 
şaşırmıJ ve yunanlılar tarafından mu
hasara edilmi§tir. Yunanlılar esir al
mışlardır. 

Küçük bir müfrezenin yolunu şa§ı· 
ran kuvete götürmekte olduğu 40 çu
val yiyecek maddesiyle 25 çuval arpa 
da yunanlılar tarafından zaptedilmit· 
tir. 

1.200 italyan esiri 
Londra, 5 a.a. - Belgrat'tan gelen 

haberlere göre dün yunanlılar tara
fından esir edilen italyanların 1.200 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Eıir edilen İtalyan generalı, 
Florina hcutaneıindedir 

Belgrat; S. ı.a. - Yunanlılar, Çrit gölil 
üzerinde Göriceye riden yolların iltiuk 
noktasında bulunan Semjal, Vere köyünü 
işgal etmişlerdir. Bu yolun kapanması İtal
yanları cephenin iaşesinin ya Erriri yohıy. 
le ve yahut denizden yapmak mecburiyetin
de bırakmaktadır. Esir edilen bir İtalyan 
generall Florina haataneainde bulunmakta
dır. Alınan esirler, Arnavutlar tarafından 
ihanete ufradıklarını ifade etmektedirler. 

Arnavut cephesinde Bikllçta ıehri i11al 
edildiii zaman Yuınanhların tanklar da 
dahil olmak ilsere birçok harp malzemesi 
iğtinam ettikleri kaydedilmektedir. 

Gönce cfoanndalti harp 
Belgrat, 5 a.a. - D.N.B.: Pravda 

gazetesinin yunan - yugoslav hudu
dunda Liubojna'dan aldığı ha~rlere 
göre, Görice • Florina mıntakaetndı 
carnısmalar büvülc siddetle devam 
~ .. Jc-«~ır. --navaa SQ~eıuır .,... nugar 
vardır. Rilzgar sebebiyle, top ve mit
ralyöz sesleri yugoslav hududundan 
i§itilmcktedir. İtalyan alp kıtaları, 
bilhassa, Görice ovasına hakim bulu
nan ve çok büyük stratejik bir ehemi· 
yeti haiz olan bir tepenin müdafaası 
için çarpışmaktadır. Pazartesi g\inil, 
iki taraf hava kuvetleri, muharebeye 
iştirak etınittir. 

T k. ' . ür ıyenın 
• • 

vazıyetı 

Bir Yugoslav gazetesi 
ne tefsir yapıyor ? 

Belrrat; 5. a.L - Avalı ajansı bildiri • 
yor : 

İtalyan • Yunan ihtillh üzerine bldlı o
lan umumi vaziyet hakkında tefılratta bu.. 
lunan Vreme ıuetui baı makalesinde 
Tllrkiyeye mütedair olarak ıu ıatırlan yaz. 
maktadır : 

Türkiyenin hattı hareketi, eon iradettlll 
nutukla reiıic6mhur İsmet tnönll tarafm -
dan izah edilmittlr. tnönünün 8Özlerlnden 
anla1ılı10r iri Türkiye Yunanlstanı, barıt 
emellerinde menfaattır olduğu balgeye da· 
hil olarak addeylemektedir. Bununla bera· 
ber Türkiye ayni zamanda PTTi muhır!p 
sıfatlyle olan buıUnkU hattı hareketinden 
de vazgeçmek t11ıvvurunda değildir. Bu 
huausta relslcllmhur tarafından ıMSylenın 
ıözler pek azimli ve pek katidir. Türkiye 
reiıicümhuru Türkiye ite lnrittere arasın
da mevcut ittifak münasebetlerini bilhassa 
kaydeylemiş olmakla beraber, bu ittifaktan 
harbe iıtirlk edecell neticeıl çıkarılamu. 
Öyle rörülüyor ki, Türk menfaatlerine 
doğrudan doiruya ve çok ynından tem11 
eden yeni hadiseler zuhur etmediii takdir
de Türkiye hattı hareketini deliıtirmiye -
cektir. 

İsmet İnönlinlln nutku ayni zamandı 
Türklyenln herhanri bir yabancı devlete 
karada veya denizde ula 11evlriilce11 üıleri 
terketmek tasavvurunda olmadığını bildir
mek itibariyle de ehemiyetlldir. ,. 

mana çiğnetmemeğe azmetmişler
dir. Yanya cephesini faik kuvetlere 
karşı müdafaa ediyorlar. Diler cep· 
hede de muharebeyi Amavutluk 
topraklanna nakletmitlerdir. Do· 
kuz gün e•el, İtalya - Yunan harbi 
başladıiı zaman, istiklalini, ıerefi
ni ve haysiyetini tecavüzden koru· 
mak için iymanla silaha sanlacak 
olan bir milletin harikalar yarata· 
cağını aöylemitttk. O zaman bir te
menni mahiyetinde olan bu söz, bu· 
ıün bir vakıadır. Yatasın kahraman 
yunan mili eti! •.• 

A. Ş. ESMER 

ULUS 

Elçiler yola 
çıktılar 

Grazzi 1nin 
hatası var 

(Ba&r 1 inci aayfada) 

ri Atinadaki İtalyan scfirinden haber 
yoktur. Fakat Romadan hareket eden 
tren Postumiaya vasıl olduğu zaman 
italyan sefiri ile refakatindekileri 
hamil trenin yunan • yugoslav hudu
duna vasıl olacağı ve seyahatin teah
hürsilz devam edeceği ümit olunmak
tadır. 

Roma'dan ayrılan yunan 
diplomatları 

Tiryeste, 5 a.a. - Stefani: Yunan 
diplomatlarını hamilen dün akşam 
Roma'dan hareket eden tren Tiryes
te'ye gelmig ve saat 12.55 te Postumia 
istikametinde yoluna devam etmiştir. 

İtalyanlar 

Sivll ahaliyi 
bombahyorlar 

Atina; 5. a.a. - Atina ajansı bildiriyor : 
Bııvekil B. Metaksaa, Sellnik halkına 

hitaben şu mesajı göndermiştir : 
" Düşman alçakça us\Hlerine şimdi Pat

ras ve daha birçok ıdıir ve köylerden son
ra, Makedonyanın güzel paytahtının &ivil 
ahalisine tevcih etti. 

Askeri hedeflere yaklatmağa cesaret et
meyip bombalarını güzel ticaret ıehrlnizin 
ortasında mağar.alarla otellerin arasına :ı.t

mek suretiyle relip reçeni, çoluk çocuk. 
kadın ihtiyarları öldüren dü5manın alçak
lık ve kancıkhtına sizler de maruz kaldı · 
nız. 

" Düşman, sizlerin kimler olduğunuzu, 
kanlı fedakSrlıklarla milletinizin hakir dl
valarına kartr olan imanınızı aaramabızın 
ruhlarınızı uzun zamandanbcri nasıl takviye 
etmi' olduğunuzu bilmeli idi ... 

Mesaj şöyle nihayet bulmaktadır : 
" Sizleri tebrik ederim. Teşekkür ede -

/talyan elçiıinin hataBı rim. Hak, ;ıeref ve sonuna kadar mücadelP 
Atina, 5 a.a. - İtalyan elçisi B. azmi bizim tarafımızda olduğu cihetle, zı

Grazzi'nin hareketi münasebetiyle fedn de bizim olacağını size temin ederim 
Katimerini gazetesi diyor ki: Yunan 8CZ§vekilinin Korlu 

Yunan milleti elçiyi bütün minnet halkına göne/ere/iği mesaj 
hisleriyle selametler. Hücuma uğradı- Atina; 5. a.a. - B. Metaksas, italyan tay 
ğı takdirde Yunanistan'ın harp ede- 1 yareleri tarafından bombardıman edilen 
ceğine dair yunan resmi beyanatına Korfu adası ahalisine şu mesajı göndermiş. 
inarunıyarak kendi istihbarat şebeke- tir : 
sinin haberlerine kanmak hamakati· " Büyük ve asit c.idallmiz nihayet zaferle 
ni gösteren B. Grazzi bir diplomatın hitam bulacaktır. Her zaman olduiu gibi. 
yapabileceği en büyük gafı yapmak hüriyetimizi, mibedlerimizi ve ıerefimiııi 
suretiyle Yunanistan'a hizmet etmiş- kurtarmak için erkekler gibi, bir millet gi. 
tir. bi muharebe edeceğiz. Kodu merkezinin ve 

Yunanistan'ın harp haricinde kal - amele mahallerinin hava tecavüzüne uira · 
mak kararı o kadar kati olarak ıami- masr hiçbir askeri sebeple izah edilemez. 
mi idi ki bulunan torpil parçaları Bu bombardıman sizi korkutmak şöyle dur 
Helli kruvazörünün bir İtalyan de· sun hia11iyatmızı takviye ederek kuvvei • 
nizaltısı tarafından kasten batırıldı- mineviyeni:ı:e yeni bir hamle vermiıtlr. ,, 
ğını ispat ettiği halde yunan hüküme
ti canilerin ismini ihtimamla gizle • 
migti. B. Grazzi'nin bu seferki hata
sı Yunanistan'ın muzaffer olmasına 

lngiliz kızılhaçı bütün kaynak -
/arını Yunan kızılhaçının emrine 

vereli 
vesile hazırlamııtır. Bu zafer İtalya- Londra: s. a.a. - Atinadaki inıiliz. bll -
yı öyle bir hale getirecektir ki, ~e- yük elçisi ile Ortaşark kızılhaç komberi, 
çen umumi harbin sonunda Yunanıı- i~ltlz kızılhaçınrn bütUn kaynaklarını Yu
tan'ın italyan eyaletlerini aldığı iddi- nan kızılhaçının emrine verdllini mez~r 
asını bir daha scrdetmeıine imkan cemiyete bildirmiştir. 
kalmıy"aktır. Fa.kat bu yunan min- Kahirede bulunan Ortaşark inriliı kızıl· 
nettarlığı, yunan hava üslerini İngiliz baçı ıkomiseri Yunan kızılhaçının bütün i1-
hava kuvetlerinin hizmetine sokan teklerini derhal temin etmek emrini almıt
italyan hareketinin hamakatini azalt- t . ır, 

mamaktadır. İtalyan şehirleri ingıliz 
hava kuvetJerini tahrip edici bombar- ltalyanlar, münhaııran sivil ahali 
dımanlarını idrik etmekte gecikmiye- üzerine hücum ediyorlar 
ceklerdir. Atina; 5. a.ı. - Emniyet nezaretinin 

"Meuager d' Athenes" gazetesi, dünkü tebliği : 
Yunanistan'da ikamet eden yabancı- Düşman hava Jcuvetlerinin burünkli hll • 
lar tarafın.dan B. Metaksas'a gönde- cumları münhasıran ıivil ahali üzerine tev-
-ı.ı- .:s..,._,.....-:ı. -ı..... • ..,..,ı ... --. ............ -
mcktedir: 

B. Rivans isminde bir İngiliz, oto-
mobili ile 100.000 dırahmi, Atina fran 
sı.z enstitüsü müdürü B. Octave Me
rilier fransız enstitüsü namına alel
hesap 10.000 dırahmi tebcrrü etmiş
lerdir. B. O. Merlier yazdığı mektup
ta, "küçük fakat o nisbette büyük 
Yunanistan,a derin sevgiıini ifade 
etmektedir. Near East Kelief mUes
aesesi Arnerika'da bulunan umumf 
müdürlüğünden aldığı emir mucibin
ce memurlarının hepsini yunan hUkU
metinin emrine amade bulundurdu
ğunu bildirmiştir. B. Metaksas yar
dımda bulunanlara teıekkUr etmiJtir. 

"Proia,, gazetesi, İtalyan tebliğleri 
zafer teranesi okurken yunan silahla
rına ıan kazandıran ilk altı harp gü
nünün bilançosunu yapmaktadır. 

Gazete, Yunaniıtan harbe girmeden 
evel neıredilcn italyan tebliğinin 
sahteliği üzerinde durduktan sonra di
yor ki: 

Bu mücadelede fıtreten biribirine 
zıt iki alem karşılaşmaktadır. Fakat 
Roma'nın diti kurdu ne kadar yırtıcı 
olursa olsun Yunanistan'ın hamisi o
lan Pala. - Athene'in harbı karıısında 
iktidarsız kalacaktır. 

Guetelerin hepsi yunan genelkur
mayının tebliğleri hakkında miltalea 
yürütmekte ve yunan işaretlerini ta~ı
yan bir italyan deniz tayyaresinin r~ 
mini sütunlarına koymaktadır. Bu de
niz tayyaresi İtalyan - Yunan muhasa
matı ba9lamadan evet Kefalonya'da de
nize inmeğe mecbur olmu9tur. Yunan 
işaretlerini hamil bulunan İtalyan tay 
yareleri bu auretle İngiliz kontrolilnil 
aJdatarak Adriyatik'te devriye gu
mekte idiler. 

Bir günde yedi tayyare 
Londra, 5 a.a. - Resmen bildirildiiine 

(Öre bugilnkU sah rünti yedi düpnan uy
yarui dütürülmUıtlir. Altı lnrilia aıvc:ı 

t&17arsi kayıptır. Fakat bunların üçü -
niİn pilotları kurtulmuıtur. 

Hukuk ilmini yayma 

Kurumunun radyo koni eranslır1 
Hukuk İlmini yayma kurumunun 

radyo konferanslarına batlanmı§tır. 

Bunlardan birincisi, dün akşam ku· 
rum başkanı ve Manisa mebusu B. Re
fik İnce tarafından verilmiştir. Mev
zuu itibariyle okuyucularımız tarafın
dan alaka ile takip olunacağına emin 
bulunduğumuz bu gllzel konuşmanın 
bir bulbaaını yarınki sayımızda bula
cakaıms. 

'"--... .-...... ....... rı .... v..a..... x ...... a.. •• '411& 
ier bazı ıdıir ve köyler liaerine bombalar 
atılmıştır. İnsanca zayiat aıı: olduğu cibi 
hasar da cüzidir. Bir tek askeri hedefe dahi 
iiabet vaki olmamıştır. 

Pireye dalgalar halinde hücum eden düş
man tayyareleri Yunan tayyarelerine mah
sus olan itaretleri taşımakta idi. 

Atina'da tehlike iıareti 
Atina, S a.a. - Atina'da rece ilk bava 

tehlikesi işareti ııalı gecesi verilmit ve 45 
dakika sürmüştür. Şehrin merkezinde tay. 
yare da(i bataryalarının faaliyete reçtlği 

iıitilmemiŞtir. 

Amerika ~a:zetelerinin 
yazdıkları 

N evyorlı:, S a..a. - N evyork Timea ra.
zetesi diyor 1ci: 

B. Hitler'le muavinleri arasında yapı
lan devamlı rörüşmeler yeni bir nizam 
kunnanm )Qolay bir ıer olmıdıtı fikrini 
hasıl etmektedir. 

Bu projenin yıkılmasını intaç edecek 
mihverin nazik noktuının küçük Yuna -
nlstan tarafından tahakkuk ısttirilmeti 
mUmkUndUr. 

Ncrvyork Herald Tribune, yunan mub· 
vemeti mihvere mUıklllt 'ıkarabilir. Çün
kü :runanlılar büyük bir cetaret •ı meta
netle karıı ko}'DlUllat ve mııbarebeye atıl· 
m11lardır. Yunanlılar, nazi •e fqiet mu
v&ffıkiyotfnin dınrlırına zararlı ille rah
neler açabilirler. Bunları yıkacak da an • 
calıc bayle bir ceaaret olacaktır. 

Banknot emisyon vaziyeti 
Cümhuriyet Merkez Bankasından: 
31/10/1940 akşamı itibariyle bank

not emisyonunun vaziyeti fudur: 
Bankanın açılışında ban
ka kanunu mucibince der· 
uhte edilen miktar 158.748.563 
Banka kanununun 6-8 in-
ci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki 
tediyat olup tedavülden 
geri çekilmiş olduğun-
dan bundan tenzil olu· 
nan • • • • • • • • • • • • • /19.391.484 

139.357.079 
Bu miktara banka kanu
nu mucibince a,ltın mu
kabili yapılan emiıyon 
kabili yapılan emisyon 17.000.000 
ile reeskont mukabili 
yapılan emisyon . • • • . 236.000.000 

392.357.079 
ilave olununca 31-10-1940 tarihindeki 
tedavülden umum yekfinun üç yüz 
doksan iki milyon üç yüz elli yeni 
bin yetmiş dokuz liraya baliğ olmak
tadır. 

Bu yekWıun 363.631.555 liraıı 
yeni harfli banknotlardan mütebaki 
28.725.524 liraıı da eski harfli bank· 
notlardan mUtetekkildlr. 

Wilkie mi? 

Dün Amerika'da 
se~im baıladı 

(Bııı 1. inci saylıdı) 

berrak bir gilneg altında rey verme sı
ralarını beklemektedirler. Polislerin 
refakatinde ikametgahı civarındaki in 
tihap dairesine reyini kullanmak üze· 
re giden B. Wilkie yüzlerce kişi ta
rafından alkıılanmıştır. 

İlk rey Sharon'da verilmiştir. Sha
ron Nev Hampshire hükilmetinde öte
denberi cümhuriyetçi olan küçlik bir 
yerdir. Burada rey verme ıabahın sa
at birinde mum ışığı altında ba~lamıt· 
tır. Az sonra bura hemşerilerinin B. 
Wilkie'ye 24 rey ve B. Ruzvelt'e de 
7 rey verdikleri bildirilmiştir. 

Seçim naııl yapılıyor? 
Nevyork, 5 a.a. - Amerikada bugün 

yapılacak intihabat hakkında şunları 
hatırlatmak faydalı olacaktır: 

· Müntehipler bugün Amerika reisi
cümhuru, reisicilmhur muavini, ayan 
meclisi mevcudunun üçte birini yani 
32 ayan azası ile mebusan meclisi aza
larını yani 435 mebus seçeceklerdir. 
Reisicümhur, her hükümetin nlifuıu
na göre terekküp eden mümessillerin 
vücuda getirdiği intihap heyeti tara
fından seçilir. 

Her mıntakada müntehiplerin ufak 
bir ekseriyeti o mıntaka intihap heye
tinin bu t'kseriyeti temin eden parti 
mümessillerinden milrekkep olmasını 
icabettirir. Bu intihap heyetinin c:e
man 531 Azası olacaktır. Bunlardan 183 
ü nüfusu en kesif olan altı hükümetin 
mümessilleri olacaktır. Bu hükümet· 
ler Nevyork, Pennıylvanie, İllinois, 
Ohio, Texas ve Kaliforniyadır. 

İntihap edilmesi için reiıicümhur 
namzedinin mıntakalarda ufak bir ek
seri yet temin etmeıi ve intihap heye
tinden ve en aşağı 266 mümessilin re
yin! alması lazımdır. 

Nevyork'ta tedbirler 
Nevyork, S a.a. - İntihap edilen 

namzet hangisi olursa olsun, Nevyork
luların şenlik yapacağını nazarı itiba
re alan polis müdürü, intizamın muha
fazası ve Nevyork'ta bulunan dört bin 
intihap dairesinin himayesi için sıkı 
tedbirler almıştır. 

Dünden itibaren 20.000 polis 44 sa
at vazife ba!ında bulunmak Uzere e
mir almıştır. Nevyork'ta alkollü içki 
satmak saat 21 e kadar menedilmiı
tir. Bu eaauen sonra gala cecesi ya
pılacaktır. 

Fransa 

müslemlekelerini 
Mihvere bırakmıyor 
Vaıincton; 5. a.L - Vııinıtonun iyi ha

ber alın mahfillerinde zannedlldltine cöre, 
mareşal Petafn, Framının ıerefli anan~?e
rine sadık lcalacalını n Almanyayı kendi 
müstemlekeleri llzerlnde yapmakta olduğu 
kontrolün bir k11mını terketmele niyeti ol. 
madriını Birleşik Amerika biikümetine ka
tiyetle temin eylemiıtir. 

Tanca'ya iltica eden İtalyan 
denizaltısı 

Londra, 5 a.a. - Londra 'ya relen ha -
berlere röre, i~iliz torpido muhrlpleri -
nin takibinden kurtulan ikinci bir İtalyan 
denlaaltııı Tanca'ya iltica etmiıtir. 

Hava Kurumuna 
yapllan yardımlar 

-J-

Ruzvelt mi? 

Welles Ruzvelt 

(Bısı ı. inci sıyfıda) 

dur. 
B. Velleıı şöyle demlııtır: 
~Bir ııeyden emin olabtllrlz ki o d&, bu 

:fütuhat harbinden mesul olanların bizim 
ııeçlm devremiz! tamamen hesaba klltmıt 
olduklandır. Bunlar, bu seçimin mllll .ı
yuetlmlzde bir de~§lkllğe, milli hayatı
mızda bir nifaka \'e yahut idarede detı-
1lkllk yilzilnden en az aylarca karıııkhk 
ve kararsızlığa mecbur olacağına nevmJ • 
dlne bir ııurette bel ballamııılardır. 
Amerika'nın yapacağı yardım 

Londra, :1 a.a. - İngiliz matbuatı A
merika relslcilmhur lııtlhnbına bUyUk bir 
allka göstermektedir. Gueteler, namzet
lerin son nutuklarına, gayri resmi tecrü -
be tntıhaplarına ve mUntehlpler arasında,. 
ki e!klrı umumiye hareketlerini göstere. 
haberlere, iyi yertertnl tahıla etmektedir. 

Umumiyet itibariyle razeteler intiha • 
batm muhtemel neticelerini ~ok müebet 
surette mütalea etmektedir. Gerek B. 
Ruzvelt rerekse B. Vilkie harbe iıti~k 
etmeksizin imkan dahilinde olan yardımın 
ln.giltere'ye yapılması taraftarıdırlar. 

Daily Telograph razetesi başmakale

sinde diyor ki: 
lııtihabatın neticesi ne olursa olıun, 

Amerika'nın yapacatı manevt ve maddt 
milzaharetin ebilmlyeceilni bilmek bü • 
yük bir teminattır. 

Lord Halifaks' a göre 

Balkanlarda vaziyet 
(Batı 1 inci e.ayfada) 

demi§tir ki: 
Yugoslavlar bliyUk kom§ularınıa 

haris emellerini pekill bilirler ve 
Yugoslavya'nın hükümranlığı ile te
li! edilemiyecek her tUrlU talebi t~ 
diye kadar olduğu gibi reddcdece'lde
rine itimadımız vardır. Yugoslavların 
gözü önünde Romanya duruyor. R°'" 
manya, alman tehdidine azimle göfUa 
germiyen memleketlerin bu harpte 
akıbetleri ne olabil~eğinin belki de 
en bariz misalidir ve yine ibu memle
ketin akıbeti alınan vaitlerinin ne ka· 
dar bo§ olduğunu gösterir. 

Romanya hakikatlerin karttsında 
daha büyük bir azim ve daha büyük 
bir cesaret göstermemiş olmasına pm 
di teessüf edebilir. Almanya'nın kol
larına atılmak Romanyaya fayda te
min etmig midir? Milli topraklarının 
büyük parçalarını kaybetti. Almanya 
tarafından açıkça ietiemar edilmek
tedir. Almanya'mn rııanen iteali al
tındadır ve maddeten de Almanya. 
nın işgali altına girmek üzeredir. 
BöyJe bir iıgal daha wlrubulmadan 
ingiliz tebaasının Romanya'dan hare
keti iCjin tedbirler alınmıttır. 

Lord Halifaks, buJgarJarın iatitdil· 
lerini müdafaaya hazır olduklarını 
söyledikten 90nra dcmiftir ki: 

Türk hüılcümetinin hattı hareketi 
Bilyük Millet Meclisinin açılıtında 
Reiıicümhur tarafından büyük bir 
vuzuıb ve büyük bir azimle izah oJun
mu,ıur. Türk bükü.metinin kiyaaetli 
ve baıiretli siyaseti tecavüze karp 
çok aağlam bir 8Ct tetkil eder. Reisi• 
cümhurun, iki memleketimizi bağlı· 
yan ittifak rabıtalarının aağlam ve 
çözülmez olduğu hakkındaki eözleri· 
nin benim de .özlerim oldu(unu be
yan etmek için bu vesileden istifade 
ediyorum. Türkiye'nin bize olduğu
nu zannettiğimiz iymanı gibi bizim 
de Tilrkiye'ye iymanımız vardır. 
(Alkışlar). 

Müteakiben Mısır'dan bahseden 
Lord Hali faks göyle demittir: 

İngiliz hükümetiyle Mısır ara•ın
daki münasebetler sıkı ve aamimt• 
dir. Bu, gayet tabiidir. ÇUnkU, Mısır 
hükUmeti aramızdaki ittifak muahe
desini harfi harfine ve ruban büyük 
bir hüınüniyetle tatbik etmektedir. 

Tilrk Hava Kurumuna yapılmakta Lord Halifaks sözlerine fÖyle de • 
olan yardımlar etrafında alın.an ha- vam etmiıtir: 
berlere göre İzmir'den İkbal manifa- Fransa hakkında da burada birkaç 
tura ticarethaneai aahiıbi Hüseyin söz söylemek isterim. Hitler, fransız 
Hüanü liıtbal kuruma 400, Politi Li - milletinin hayatını ve bütün iıtikba
mited tirketi 250, Ali ve Adil Fidan lini bozmak teıobbU.Une devam etmit 
ortakları 100 ve i.6mini vermiyen bir ve etmektedir. İşte Petain ile yaptı
vatandat da 10 lira vennittir. ğı konuımayı bu zaviyeden mütalea 

Konya manifatura tüccarlarından etmeliyiz. Petain'in Fransa için ka -
Ahmet Hathat evelce de yapınıı ol- zanç temini hususundaki ümitleri her 
duğu teberrüata ilaveten kuruma ye- ne olursa olsun, başında Petain gibi 
niden 250 lira verırniıtir. terefli bir adamın bulunduğu bir hü-

Arabkir'& Mehmet Fadillioğlu 100, kümetin eski müttefikini arkadan bı
Mustafa Gafil 50 lir~ mlireftede na· çakla vurmıya muadil bir yolu tuta· 
biye halkı 138 lira vermif ve Akşe • cağını zannetmekten imtina ediyo -
hir'de halk arasında yapılan bir top- ruz. 
lantıda da 1010 liralık bir teberru Hava muharebesi hakkında Lord 
kaydedilmittir. Hali faks demiştir ki: 

Samsunda tüccardan İbrahim ve Almanların 12 haftada zayi ettik-
Süleyman Çehreli 200, Aydında Hay- leri avcı ve bombardıman tayyaresiy
rettin Boenah 100, Gennencik nahi - le 6000 tayyarecinin Almanya'yı acı 
yesinin Üzümlü köyünden Bayaiı Ay· acı düşündüreceğini işten hiç anla -
fC Altınta9 150, Trabzon'da Hasan mıyanlar bile idrak eder. 
Karaniş 200, Merzifonda dokumacı Allison'un Sovyetler Birliği hak
Ferendeci kardeşler 100, HUseyin Ha- kındaki bir sualine de Lon:l Halifaka 
cı Kavasoğlu, Ali Keçeci, Sabit oğlu fU cevabı vermittir: 
Muetafa ve köseleci Mu•tafa oğlu a- Moakova'daki büyük elç.imiz, Sov
dında dört vatandaş da yirmiter lira yet hükümetiyle hüküımetimiz aTa
vermiıJerdir. sında mevcut olabilecek bütün suite -

Ankara'da kuyumcu Zeynel Özya- fehhümleri izale için bütün gayreti
pr kuruma 500, Şel acentası Nurettin ni sarfetmektedir. Büyük Britanya 
Ersoy 100, Koyunpazarında Haydar hükümetinin müzahir olduğu bu gay
Çaker 50 lira teberru etmitJerdir. retlerin ilerde herhangi bir suit#eh-
Diğer taraftan Ordu'da nafıa mü- hümün çıkmasına mani olmak üzere 

dürü Emin Oral ve e§i evlenme yü- j esaslar kurmak yolunda muvaffak o
.zülderi bedeli olarak da kuruma 25 lacağını ümit ederim. Bu husueta eli-
lira vennitlerdir. mizden geJeni yapacafı3. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U.:.._.::::L~U.:.....:S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--6-11 -lf140 

(

..._ ....................................... _ .. ,,,,,,._ ................ .l. ••• ._ ••• "'"\ 

HAYAT VE SIHAT i 

-4-

1 Askerlik bahisf eri (_R_A_o_v_o_J ......... ._... ... - ........................................................................ ) 
• 

l llico ( illiko) 

derhal göz önünde canlandırmağa ka- dan, bu saldırış, elbet Yunanistan i· 
fidir: çin milli bir feHiket ve milli bir ıstı· 

a) Yunanistan'ın Girid adası Roma'- rap olduğu kadar, dostları ve komşu
ya hava yolu ile yalnız 1000 kilomet- lan için de çok sıkınrtılı, buhranlı ve Yunan' ın kahramanca re mesafededir; (Mora) yarımadası tehlikeli bir vaziyet meydana getir - T u R K ı y E 
ise 600 kilometredir... miştir .. Balkanların sulhunu bozan {Radyo Difüzyon Postalan) 

••• 
bu saldırış, harp tehlikesini, Yugos - TÜRKİYE ANKARA 

k 1 
b) Yalnız bu kadar da değil, Ege de- lav do;;tumuzun da, bulgar komşumu- Radyosu Radyosu mu abe esinin nizindeki yunan adalarının Bükreş şi- zun da ve bizim de kapımıza yaklaş- Dalga Uzunluğu 

Liselerimizden bir kısmına }atin- ' Vakıa herkes reçete yazacak de- malinde petrol mıntakasına olan m-:- tırmıştır. . 1648 m. 182 Kcs./120 Kw 
ce dersler konulması pek isnbetli ğilse de onu herkesin bilip manasını safesi de hava yoliyle 500 - 600 kilo- Zaten 1914-18 büyük harbi göster- 31.7 m. 9465 Kca./ 20 Kw. T A. P 
olmuştur. Bunu lntince öğrenecek tatbik edeceği yerler de vardır. Bil- muhtemel neıı·celerı' metreden ibarettir.. di ki bugünkü harp vasıta ve usulleri ~ 19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw T A Q 
gençlerin bir müddet sonra latin şa- hassa, ateşli olsun olmasın had has- Kaldı ki İngiltere ve müttefikleri- karşısında dünya bir (ahşap mahalle) 1 

d . d "ll 1 kl d · h k l CARŞANBA : 6. 11. 1940 irlerini ve. filozoflarını ken ı ı e- at ı ar a illico istıra at etme fı- nin kazancı yalnız bundan da ibaret ye dönmüştür: bir yerinde tutuşacak 
rinde okuyarak latincc bilenlere de zımdır. İnsan grip hastalığına tutul- Ali Rıza EREM değildir, ,bunlar kadar mühim olan di- harp ateşi karşısında, hazırlıksız se- 8 00 Program ve memleket uat aya :ı, 
türkçe de öğretecekleri için söyle- duğunu, mevsimden dolayı yahut ğer bir kazanç da: yirci kalmak imkanı yoktur.. 8 .03 Muzik : Hafif prograın (Pi ) . 

miyo!um. Burada çi~~ede~ yu~arı ı ba!ka .b!r hastar ziyarete ~itmi! ol- ı İlk önce şu mühim noktayı söyle- a) Yunanlıların I zırhlı. 12 destro- İşte bir buçuk sene evel medeni 8.l 5 Ajans haberleri, 
Çıktıgım olursa da latın şaırlerı ve dugu ıçın tahmın eder. llkın bıraz k . t . k" b" b k 1 b"" 6 'd . . du""n•-'a ortasında tutuşan harp ateşı· 8.30 Müzik programın n devamı tPI.), 
f·ı fi b • t' · w• k ki k t d b Ik" h f"f ş . . . me ıs erız ı, son ır uçu yı ın u- yer, torpı o, I ma;·n gcmısı ve 6 de- J , 
ı ozo arı enım ye ışcmıyecegım ırı ı , a eş e e ı a ı • u ışımı .. • . . . .. . . . nı"hayet Balkan komsularımızın da S.50 9.00 Ev kadını • yeme".t list~s . tun hadıselerı sankı tu k s asetın nizn/tıd"'n mu··rckkep denı"z ordıısıı ı"le · kadar yük kte bulunduklarından göreyim de bir gün sonra evde kalır • r ıy, ın, ... " k 12.30 

laitnce der:İerinin şiir ve felsefe 
1 
istira?at -~de~iı~, der. Yanlış dÜ§Ün· ı ~e kadar isabetli ve. d~ğru ol~u.ğunun 200 - 300 ü mütecaviz tayyarel.eri~i.n ~:~~ b1~~:ısa~~~~ı~~~aştt~t~ş~~~~~ ız.33 

bakımından faydasını takdir etmiyc ce. Bır gun ıçınde yorgunluktan a- ısbatına memur edılmışler gıbı ecre- esasen Akdenize hakim olan ıngılız imkan ve ihtimali, belki şi...mdiye ka- 12.50 
kudretim yetmez. Benim anlıyabil- ı teş artar, hastalık belki hafif geçe- yan etmiş ve etmektedir.. deniz ve hava kuvetleriyle birleşmiş dar olduğundan çok daha fazladır. O- l 13.05 
diğim kadar lô.tincenin bize büyük cek haldeyken şiddetli bir bronşit, Bunlardan en son ve en yeni iki !la- bu suretle. 1ngiltere'nin Akdeniz hi· ' nun içindir ki böyle muhtemel bir a
hir faydası fikirlerimiz~ kısa sözler- ~~iki de bir. zatürr~e yapar. ~nun dise, iki ibret tablosu gibi karşımızda kimi yetini bir kat daha takviye etmi~ fcte karsı milli mücadelemizde oldu

Prograın ve memleket saat a a rı, 

Müzik : Yeni şarkı ve türkuler. 
Aıans habcrlerı, 

Müzik : Yeni şarkı ve tıirkiıler pro. 
graınının devamı, 

le ifad eetmeğe daha zıyade alıştır- ıçın bu mevsımde hır kırıklık hıssc- d . olmasıdır. gwu gibi kudretli ve sarsılmaz milli 
d" • t" h t h d ·ıı· H uruyor. mak olacaktır. ınce ıs ıra a • em e 1 ıco. e· b - Yunan kara ordusuna gelince: birlik cephemizi görmüş ve her tiirlü 
men istirahat t t b 1 - Romanya'nın alman tehdidi ö-Bir katolilt kilisesine gidip de o- • am~m .. a1?1am .u bu, 1939 istatistiklerine göre, 5 kolor- hazırlığımızı yapmış ve yapmakta 

rada rahibin latince okuduğunu ~.a?'!Y1 veremez, çunku ınsan b~r nünde teslimiyeti ve akıbeti... du 14 piyade ve 1 si.ivari olmak üzere j~·lunuyoruz .. 
dinlediğiniz olduysa elbette dikkat ı~ı ı.çın yolculu~ta da hastal~nnb~- 2 - Yunanistan'ın, İtalya'nın güya 15 tümenden mürekkeptir ki tam se- Her miJJetin sayı ile, madde ile, 

13.20/ 14.00 Muzi k : Radyo salon orkcs -
trası ( Violonıst Necip Aşkın ıd .. 
resinde ) 

• 1- Yvain : Dudakların operetin • 
den fantezi, 
2 Richter : Şarkı söyliyen kar • 
deşler (Marş), 

3- Viga - Gabriel : Bira valsi, 
etmişsinizdir, o dili yalnız işitmek ı lır. ~tsta_Iankdıglkı yerden ken~ı yerı- dokunmak niyetinde olmadığı millet ferber olarak 300.000 - 350.000 kişilik malzeme ve vasıta miktariyle ölçüle- I 
insanın kafasına tokmakla vurulu- ne gı j;efeı ~ ışmakdda do~ru ol- ve devletler arasında saymış olmasına bir ordu demektir.. miyen, evelinden hesaba grlmiyen bir 
yormuş gibi bir his verir. llkin in- i:1atz, .ast fk ığı yerw e, 0 .tel e.J-a- rağmen sözıiniin ktymetini yalıyarak c - Yunan askerinin clöği.ış ve ta- tarafı vardır ki o da, mağneviyat de-
san bu hissi, latince ölmüş bir dil ol- u m!s~ ır ı te yataga ~ırmelı ır. yaptığı tehdide, şeref ve istiklali uğ- hammül kabiliyeti ve cesareti İtalyan digimiz milli ruhu . milli karakteridir. 18.00 Pro~ram ve memleket saat ayan, 
duğu için artık tecvidi kalmamı§ ol- ?nun ıdçı~: dzatenl asllınd~ _'bulu_?bd_u: runda ölmeyi esarete tercih ederek ' askerininkinden az değil, bilakis yük- Bu c "h t d alnrz o m "ilet. t . 18.03 Muzik : Cazbant (Pl ), 

4- Leopola : Yugoslav incisi . 

duğuna atfeder. Fakat latinceyi hiç gu yer e .e~e' o an .~Ilıca .. ta ı~~ kt " B" 1 1 d" - ·· .. ld ı e e. y ı ın arı-
tela- ffuz etmeden sadece bı'r kı"tapta d9:_h9:. k_uvetlıdır. Kı.sa soz.le şu. mullu kahramanca mukabele ve müdafaası.. ~e ır ..... ız on ~r .ab. ?~uşmuş 0 u- hinde mühim ve buhranlı devirlerde, 18.30 Komışma {dış politika hadiseleri ). 

_ _ gumuz ıçın onu ıyı ılırız · 1· - · · ·ı 1 d 'h " '· 18 5 ç k · 
g örülen lntincc ifadelerin manasını mana ıfade eden hır vecızedır. Bu iki misal karşısında Bulgaristan ı y .11 . • .k·1• h"" . gcçırr. ıgı ınıtı ıan aı a. tarı ın /(en- .4 ocu saatı, 

• Ç - unan mı etı, tstı al ve urı- disine verdigwi ehlivet numarasına ba- 19 15 Ç kl · · ·· "k 
anlamıya çalışınca o tokmak hissi Bunun gibi, gene bu mevsimin komşumuz ıle Yugoslavya dostumu· yeti için ölümü esarete tercih eden 1 k k kd" ·h . d "J b . . 

1
• · ocu ar ıçm muzı • 

1. · • • • h 1 ki ara • ta ır ve ta mın e ı e ı ır... 19.30 Memleket saat ayarı ve Ajans ha.-gene gelir. Herke ımenın manası a- asta ı ·arından olan rümatizma zun da derin derin düşüneceklerin:: sağlam bir milli karaktere sahip oldu-
deta bir tokmak darbesidir. Bu tarz ağrılarında illico istirahat etmek la- şüphe yoktur. ğunu göstermiş lıir millettir ... Bugün- Bu bakımdan, milli tarihi kadar, berleri, 
da ifade ilk zamanlarda insanı sı- zımdır. insan bir dizinde mafsal rü- 1 Jf. kü kahramanca hareketi de bunun son diinya tarihini de, kendisine en çok 1 19.45 Müzik : Fasıl heyeti, 
kar, faka. t_devam ~t~ikçe o tokm8:.k n:ıati~ma~ına yahut rümatiz_ mad_;.n_ Bu kısa başlangıçtan sonra Yuna- nümunesiclir. numara vernıcğe mecbur eden bir • 20.15 Radyo Gazetesi. 
d b 1 h b d un ma t k ı t t J ı d ı millet var: Türk milleti •.. Hem de en 20, A 5 M "k B"" .. k kü" !'r e erının ~r ırın e uz A • - sı!.a ı a~rı ~r.ına _ u u ur. §ıne . U§- nistan'a İtalyan tecavüzünün muhte-ı d - Yunan arazisinin coğrafı ku- . ., uz ı : uyu me sazı, 
nalar bulunducu anlaşılır ve lalın- kun oldugu ıçın agrılara ehemıyet 1 t t .• k t" 1 . . k'k" ruluşu <la ona m;Idafaa imkanlarını yem ve en eşsiz bir buhran içinde, 21 10 Konuşma, 
cenin kısa sözlerle uzun fikirler ifa- vermiyerek topallıya topallıya i~ine me . s ra e3ı ne ıce erının tet ı ıne çoğaltıcı •bir durumdadır; huduttan Kene en yeni ve en eşsiz kahramanlı- 21.25 Miızik : Karı~ık Türk müziği prog-
de etmekteki k~dretine insan hay- gider. İlk zamanlarda iki, üç gün / geçıyoruz: itibaren: hudut ileri müdafaa ınınta- ğı ile hem. milli tarihten. hem diinya 
ran olur. Ölmüş denilen o dil insa- istirahatle ağrılar hafifliyeceği hal- Bizce, İtalya Yunanistan'a ültima· kası ... onun gerisinde P raga _ Yanya- tarihinden tam numara almış olarak... 21.45 

nın fikrine bir zevk verir. de istirahat etmeyince ağrılar gün- tom vermekle, mihver, harbin netice- Florine bölgesi ... Daha g eride (Ko. 

ramı. 

Müzik : Riyaseticümhur bandosu 
{ Şef : İhsan Kunçer ), 

-~~kim!ikte de latincen!!' h~liı l~rce,. haftal~rca sürer. Oı_ıu:ı }çi:ı 
1 
sine müessir iki meydan muhareb'.!si zan) bölgesi... Sonra eski Osmanlı -

~~hım hır. yer ~~lması, §Uphesız, rumatızma agrılarında da ıllıco ıstı- daha kaybetmiş vaziyete düşmüştür: yunan hududu bölgesi.. Lami ye kör -
Konya'da geniş mikyasta hayvan 
hastalıkları mücadelesi yapılacak boyle vecıze dılı olmasındandır. rahat... ı 1 y · , b' hd" ·ı fezi. Narda körfezi arasındaki böJae 

A l , k" l k d" . . - unanıstan ın, ır te ıt ı e w t> •• 
Mesela pokrat ın ıtap arı en ı Hep, bu mevsımın hastalıkların- İta! a b d ]t . w. Nihayet Korent körfezi ve bogazı ... Geçenlerde kuraklık ve hastalık ·ı;j. 
d ·ı· ı · · ncasında tam d 1 •• ~ 1 k • . Y oyun uruğu a ına gırece "' : . . w ı ı o an ıyonıyen yuna . an nevra Jı agrı arına arşı ıstıra· .. . . . .. . İ • ,., gıbı. .. çok daglık, çok yolsuz, pek arı- zünden Konya vilayeti içinde 600.000 

1 Man:;field : Marş, 
2- Memlelssohn : Barcarolle ( Ro
mance et Chasse ) , 
3 - Saint - Saens : Barbarlar, 

ola~ak bu!un~u~u ve oradan _kelı~e hatsız hiç bir §ey kar etmez de yal- 1 umıdının suya duşmesı ve tal yanın zalı ve ormanlı bölgeleri havi. mü da- e yakın hayvan telef olmuş ve Ziraat 
kelıme §ımdıkı Avrupa dıtlerıne nızca istirahat fakat illico olmak aldanısı . . faası çok kolay motörlü ve tanklı kı- v k'l' · M hl" 22 30 

1• hA ' ~ • • e ı ımız u ıs Erkmen Konya'da 
çevrildiği halde sırası ge ınce a- §artiylc, ağrıları gec_irir. 2 - Yunanistan'ın istiklal ve hüri- taların hareketine elverişli yerleri 

4- V. Nehl : Etagatjah (Japon se
r~dı . ), 
Memleket saat ayarı, Ajans h:ıber -
!eri; ziraat, esham - tahvilat, kam. 

1 · k 1 yaptıkları tetkikler arasında bu telc-i~. lii.~~nce terce~e erı te rar 0 unur Ateşli ohun, ateşsiz olsun, had yetini müdafaa için İngiltere ve müt- yok denecek kadar az; hava taarruz- biyo - nukut borsası ( Fiyat'), 
22.45 Müzik : Cazb:ınt (Pl.), ç~n~u yun~n. dılı~d~ ya~mı! ?lan ° hastalıklardan hiç biri istirahat et- tefikleri safına geçmesi... !arının t_es.iı:leri çok azaltıcı müdafaa fat işiyle de meşgul olarak lüzumlu 

buyuk hekı~ın fıkırlerı latı~cede meden geçmez. Öyle hastalığı isti- Şöyle ki: bölgelerı vardır... direktifleri vermişti. Zir.aat Vekakti 23.25/ 23,30 Yarınki program ve kapanış. 
daha kı&a sozlerle ve daha zıyade h t t d • 1 k H 1 (M ) d . 1 veteriner işleri umum müdürlüğü bi!-

b . "f d d'l ra a e me en geçırmeye ça ışma a) Yunanistan İtalyan notasını mü- e e ora yarıma asına ıta yan-
zevk verecek ır surette ı a e e ı • tehlikeli olur. • . tarın girebilmeleri imkansız gibidir .. hassa hayvan kesafeti ve zayiatı itiba-
miıtir zakere mevzuu olarak kabul etseydı, .. k"" d . . 1 • ri_y le ileri mevkide bulunan Kon}'a 

• Her hastalığın ilk ve en tesirli de- K r 'd M · w k d b"" .. Çun 11 vıınan enız ve sahıl erme ar-
Yakın vakte gelinceye kadar la- or u an erıç agzına a ar utun k · ·ı· d ı h" merkez, Cihanbeyli. Akşehir ve Kara-

SON GÜN -vası illiko istirahattir. . . .. . tı ıngı ız ve yunan onanma arı .,. 
tince Avrupa'nın h~r tarafında y~nan .denız_ ve hava lıman ve ~slerı kimdir.. pınar kazalarında bu ayın 20 sinde is-
mümtaz bir yer tuttugu halde bazı G. A. mıhverın elıne geçecek ve mıhver, t lı 1 1 d tranjilos mücadelesine başlıyacaktır. ULUS Sinemasında 
memleketlerde onun ehemiyetten Akdeniz bölgesinde İngiliz deniz ha- k e - dşte ku şal~tkar at~ı~ ~k~un~8

1~ Mücadele isine tayin olunan ekipler Fevkalade program 
d"" ·· '"1 • b IAf • v . . . . ara or usu, ene ı uve ının ı ı mı . , 
~ıuru mesıne se ep a ıncenın ze - Ko'·y Ensfı'fu'"lerı'nı'n faalı'yefı' kımıyetını daha yakından sıkıştırıı:ı : li italyan kuvetini, karşısın<la durdu- lüzumlu aıat ve edevat ve diğer mal- J M 

kıne varamıyan ve gerçekten de o } ttA b lk" '"h " b' I , a . . d ve ıa a e ı sarsıcı mu ım ır stra- rabilmesi ve çok zaman kazanarak in- zemeyi hamilen yakında Konya'ya ha- -
mlokrat 1?

1.akmadl ıklarıl ıçınt emTa~okg tejik kudreti kazanmış olacaktı ... Yn- gı'lı'z den' iz ve ha~a kuvctlednin° ae re ket edeceklerdir Mücadele ekipleri 
um kadın 

0 an po ıtı acı nr o muş ur. ur Manrtf Vekilimiz B . Haaan - .Au Yll - • t İ 
1 

• • · 
demokrasi rejimi bu rejimden gaye ccl köy enstltUlcrlnln faaliyeti hakkında na~_ığs . an, ta ya nı~r~ı:n~oze de~mdek ıks· yardm~ı i]~ nke"ticededk~tild7:aferi kazan {bu havali de 200.000 bas havvanı koru-

Hapisanelerin dört duvar ve muz
lim knrlrlnrları -arasına E.'lzlenen 

heyecan, aşk ve ıztırap filmi h ık f 'k" ··k it k oldugwunu te,şk!IAtına blr tllınlm yapmıştır. Tamimi te 1 ı esaret te ı ını re e ere . ması bı le ım c:ınsız egı ır... yucu tedaviye tabi tutacaklardır. 
a ı ı ırce yu se mc k h .11• • "klAI f" · · · · 

takdir ettiği için liselere latince yazıyoruz: ~ raman.~a. mı ı ıstı n v~ sere ~nı f - Kal_dı ki, Yu~an~s~a~ arazısını - - -
dersleri koyduğundan dolayı hepi • "MUteaddlt köy ensUtUlerlnl ziyaret ve sılfıhla mudafoaya karar verınce. mıh- tamamen ışı::a.1 edebıldı.ğını farz ve 1 M'• k f '"f U k '"f f' d k'll 2 - Kral a_şkı 
miz iftihar edebiliriz. Yurdumuzda teftl§lm sırasında aralarında buıunmnk, vere, bu kazanç yolunu kapamak su- kabul etsek bıle, İtalyanın b~ teş~b- una a a ve a e in e na 1 er 
latince bilenler çoğaldıkça onun kı- ln§n, tedris faaliyetlerini kontrol etmek, retiyle adeta hir meydan muh:ırebeı1i büsü ile İngiltere ve n;üttefıklerı.~e 
sa sözle fikir ifade etmek k~d~etin- mUsnmerelerinl görmek ve gldemdlğlm kaybettirmiş oldu.. kaz~nd~rclığı çok _elverışli s~ate~ık · Gümüşane .. P·!·:': .. mildür~ Baki Turun-
den bizim dilimiz de elbette ıstıfade mllesseselerden Vekilliğe gönderilen aylık b) B k b"l f l b t h vazıyetı artık İngıltere ve muttefık- gun Bolu mudürlugune, Gıreııun P.T.T. 

Bayramda göremiyen müşterile
rimizin yüksek arzusu üzerine 

tekrar 
edecektir... •. .. . una mu a_ ı • , ta va .• u eşe - !erinin elinden alamaz .. Çünkü bütün müdürü Temel Aras Gümüşazıe müdürlil-

. • • • . d'k ve on beş gUnlUk raporların muhteviyatı- busu ıle, Yunanıstan ı, İngıltere ve yunan adaları ve Mora yarımadası ge- ğüne, İzmir Posta muavini Mahmut Pos- Ayrıca: Swing dansları 
ve türkçe jurnal 

Bu dıl Iıselerımıze gır ı ten son- na vtıkıf olmnk suretiyle en mlisbet mesai ··u f"l l · 1 b' 1 w b t . . . . .. f'kl • . • . .. .. .. • .. 
1 ra - başka diller öğrenildiği vakit sarfettlklerlne kanaat getirdiğim Köy ~u (~ı c .er)ıy: ır eşme~e, f u) su~e - ı:e ıngılızlerın ve mu~te ı erının e - tacıoı;lu Gı_re_sun -~~-durlugune, stanbul 

ld w "b' _ nun bir çok tiıbirle- EwıtıtUsU ve E~ltmen Kursu müdür, §ef e, erıç agzından ( or u a ;ısı imde kalacak demektır.. posta muavını Zulfu Bakırcı Erzurum 
o ugu gı 1 o h" k d 1 ·· .. d • r 1 ·1. ~d "" l"'• ·· kl . eıcrt • 1 d' Seanslar: 14,30 - 17,30 

Mahkum kadın ve 
Swing dansları 

ri tabii olarak bizim dilimize geçe- ve öğretmenlerine ve kursları muvaffak!- ızasına a ar JUtun enız ıman arı- .. mu ur uııune na en tayın ı mış er ır. 

d b ık. "lk nı alala h ·· 1 · · İ 'it Buraya kadar, İtalya'nın Yunanis -cektir. Bunlar an - e ı ı ge· yeUe bitiren eğitmenlere ayrı a:,Tı teşek· • c rını, ava us erını nr.ı ere 
çecek olanlardan -biri de, şüphe- kllrlcrlmln ve hizmete bnşlıyacakları köy- ve miittefiklerinin istifadesine nmııde tan'a saldırışının, harbin umumi va -
siz, illico tabiri olacaktır. Latince !erde de muvnffaldyetlerlnl candan diledi- kılmağa mecbur etmek s• ı rl" tivle. ken- ziycti ve dolayısiylc kati neticesi 
illiko diye söylenilen bu kelime, a- ğlmln tebliğini rica ederim.,, di elivle İngiliz ve müttefiklerinin h::ı- üzerindeki tesiri bakımından lngilte-

Tadil olunacak adli 
kanunlarımız 

Adliye Vektıletl, adliye teşkllAt kanu -ceıe. hemen. derhal. hl'r~ durmadan, re ve müttefikleri lehinde m~vdana :.- va ve deniz kııvetlerini kPnrti kam!:ı-
emrı· alınca, bulundugwu yerde, vakit r,etirdiği vaziyeti mütalea ettik.. nıına mlitemı.zır olarak ceza ve hukuk u-

Maliye vekaletinde bir tayin nın eşivine kacfor getirmis. oldu .. ld B b k 1 b ld h" b" 

16 - 19 da Kıral Aşkı 
Gece 21 de 

Mahkum kadın ve geçirmeden ve daha bunlara benzer una a ıp c a, u sa ırışın ıç ır ııuıu muhakemeleri kanunlıırlyle h~klmler 
kesin bir mana ifade eden bir söz- Maliye Vekaleti baş müfettişliğine eski bu da ilrinri hir meydan muharebesi tehlikesi olmadığının iddia edildiği kanunlnrınt tfldile karar vermiştir. VekO.-
dür. Hekimlikte pek acele yapılma- Maliye müfettişlerinden Nurettin Erklen kadar miihimdir... fikrine zahip olunmamalıdır.. I !et bu hııssutnkl hnzırlıklanna başlamış-
aı lazım gelen reçetelere yazılır.. tayin edilmiştir. Haritaya bir bakış bunun değerini Mııı•akkat lııı~usi vaziyrt bakımın - tır. 

Swing dansları 

tekrar oğdu. Nihayet, temizlendiğine kanaat getirdi. 
Kocasını banyonun içinde ayağa kaldırdı. Duşu açtı 
Vilmoş, küçük bir çocuk itaatiyle onun her sözünü 
yerine getiriyor ve hiç bir hareketine itiraz etmiyor· 

du. 
Burnuzunu verdi: 
- Haydi, artık temizlendın. ~ımdı doğru yatcı~ı 

na gideceksin. 
XVII. 

İvan ile Edit'i odalarına gönocıuı. 
- Babanız yorgun, hemen uyuyacak. Yarın doya, 

doya konuşursunuz. 
Sesinde, neşe ve katiyet vardı. Çocuklar ,itiraz 

etmeden çekildiler. 
Vilmoş, başını dirseğine dayamış, karısını seyre

diyordu. Yüzünde endişe ifadesi dolaşıyordu. 
- Ne düşünüyorsun, yavrum? 
Vilmoş, gözlerini açtı. Bakışlarından, derin bir 

keder ve elem içinde olduğu okunuyordu. • 
- Bu madam Burinka, ne zaman öldü? 
Gizella, hayret etti. Soğuk bir tavırla cevap verdi : 
- Demek onun ölümü seni her şeyden ziyade ala-

kadar ediyor, öyle mi? Geçen sene .•. Evet geçen se

nenin ikinciteşrin ayında. 
- Hastalığı neydi? 
- Zavallının hastalığı bir değildi ki. Hem, epey-

ce de ihtiyarlamıştı. Altmış beş yaşındaydı. Dalağı 
şişiyordu. Kalbi de bozuktu. Birdenbire yatağa duştiı 
Bir daha kalkamadı. Hastahaneye yatırdım. Doktor 
!ar ,karaciğerinde tehlikeli bir hastalık olduğunu söy 
lediler... Hastalığın ismini unuttum ... 

Aklına birdenbire kayın validesinin ölümü geld 
Vilmoş'a, anasının da öldüğünü söylemeli miydi · 
Hayır, bu doğru değildi. Esasen canı sıkılıyordL 

Belki: bu kötu haber asabı uzerınde çok fena bir tf 

sir yapardı .. Hem acelesi neydi? .. 
Vilmoş, gözlerini yere ındirerek karısından soı 

du: 
- Maria, ne alemde? 
- Hiç, bildiğin gibi. Henüz kocasından ayrılma-

~·~z~a ... ~c~·~------•w .................... ~ ......... ~111111~111111 .... ~~~~~~lllll!l!!I 
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- Dktordan mı? 

- Evet. 
- Niçin, henüz, tabirini kullanıyorsun? Ayrılma-

sı ihtimali mi var?, 
- Maria'nın ne yapmak istediği katiyen belli ol

maz. Bunu sen de pek ala biliyorsun. Kontu hatır
lıyorsun değil mi? Zavallı harpte vuruldu ..• 

- Öldü mü? 
- Evet. 
- Hangi cephede:' Ne zaman:' 
- 1916 da. Rus cephesinde. 
- Ya kızı ne oldu? Dur bakayım adını da unut· 

tum ... Tamam ... Margarifdi değil mi? 
- Margarit. Büyüdü. Çok güzel bir genç kız ol · 

lu. Balajoviç'i hatırlıyor musun? 
1 

- Tabii. Şu hariciye memuru. Ona ne olmuş? 
- İşte ona aşık. 
- Margarit mi? 
- Yok canım! Babası yerinde adamı nasu 5ever? 

.1aria, Mari"a, seviyor onu. Gece, gündüz bir arada 
u. Hele istifa ettikten sonra biribirlerinden hiç ay 
lmıyorlar. 

- İstifa mı etti? Neden? Son memuriyeti neydi 
- Müsteşardı. Kabine değişince istifa etti. Mari, 

stifasını doğru bulmadı. U2'lln, uzun münakaşa et 
tiler. Hatta bu yüzden biraz araları da açıldı. Hal 
buki; biribirleriyle evleomeğe bile karar vcrmi9ler-

Maria'nın kocası var. Nasıl evlenebilirler? 
- Tuhafsın Vilmoş. Kocadan ayrılmak Maria i

çin güç bir iş midir? 
- Haklısın. Burayı nasıl bırakdımsa, gene öyle 

buldum. Hiç bir şey değişmemiş. Yalnız, cephelerde 
bir iki milyon, içerde de bir kaç kişi eksilmiş. Za
vallı madam Burinka, aşkımızın sadık muhafızı ha
yata gözlerini yummuş ... Bir de annem, sevgili an
neciğim oğlunu bir defa daha kucaklıyamadan ölü -
mün pençesine düşmüş ... Hepsi bu kadar. 

Gizella, teHi.şla yerinden fırladı: 

- Annenin ölümünü nereden biliyorsun? 

- Eve uğradım. Babam, bir koltuğa gömülmüş. 
rlüşünüyordu. Karşısında hiç tanımadığım yabancı 

bir kadın oturmuş, İngilizce bir roman okuyordu. 
Rahatlarını bozdum. Kadın nazarı dikkatimi celbetti 
Fakat. fazla meşgul olmadım. Babam, kadın hakkın
da bir şeyler anlattı ama, dinlemedim. Babam da 
çok çökmüş, adeta ihtiyar bir adam olmuş. Annemi 
~ömmüş, şimdi dünyanın bugünkü haline küfretmek 
e vakit geçiriyor. Bana da çıkıştı. Niçin imparator 
uğu müdafaa etmediniz, ne diye tekrar cepheye git 
niyorsunuz? Diye bağırıp çağırdı. Harp istikrazı i 
in yatırdığımız paralar ne olacak, diyor da başka biı 
ey söylemiyor. Hiç cevap vermedim. Bıraktım, çık 
ım. Zaten ne söyliyebilirdim ki? 

Gizella'nın vilcudu buz gibi oldu. Boğuk bir ıcale 

sordu: 
- Evcla oraya mı gittin? 

- Yolum öyle düştü. Düşündüm. Bir dakika yukarı 
.ırlayıp, göreyim onları, dedim. Keşke gitmeseydim. 
,\z kalsın babamla yine adamakıllı kavga edecektik. 
• ikrimi açıkça söyledim. Baba, şimdi bırak para mese-
_ lerini, dedim. Dünya ne hale gelmış, sen hata para 

..ıü~ünüyorsun ... 
Gizella, sözünü kesti : 
- Bundan daha tabii ne olabilir ? Adamcağız sene

lerce didinerek biriktirdiği paralarını elbette arayıp, 
soracak. 

Vilmoş, müstehzi bir kahkaha attı : 
- Tuhafsın Giz~lla. Sen de senelerdenoerı aurma -

dan çalışıyorsun. Kaç paran var ? Meteliğin yok değil 
mi ? Başkalarını düşüneceğine kendini diişünsen daha 
iyi edersin. Neyse bunları bırakalım şimdi. Bakalım ne • 
olacak ? Şu senin muhteşem ve mağrur Maria'nın da 
akıbetinden endişe ediyorum. 

- Ben, Maria'nın halinde endişeyi icap ettirecek hiç 
birşey göremiyorum. 

- Sen, dünyanın farkında değilsin yavrum. Maria, 
şimdiden sonra öyle parası bol, aklı kıt aşıkları zor bu
lur. Herkes kendi kaygusuna, kendi karnını duyurmak 
derdine düşecektir. O zaman, senin nazlı ve şimarık 
Marian ne olacak ? Hiç gözlerini açıp yüzüme bakma. 
Ne olacağını ben sana söyleyeyim : çalışacak. Ekmeği
ni alnının teriyle kazanacak. 

- Nasıl çalışır ? Maria ne yapabilir ? 

- Ne mi yapabilir ? Mecbur kalınca herşey yapar. 
Açlıktan ölmek istemezse, ç_alışması Iazımdır. Bak gö-
ı cceksin. Söylediklerim nasıl çıkacak. Hakir gördüğü 
1ıizlere muhtaç olacak . . . Gelip bizlere iltica edecek.. • 
'(endisine yatacak bir yer, çalışacak bir iş temin etme-

;z için yalvaracak ... 

- Ondan bu derece nefret etmenin sebebi nedir ? 
- Nefret ! Bu kelime hafiftir. Ondan yalnı?. nefret 

t • ' .: mı yorum: aynı zamanda iğreniyorum. Kad •ılığını 
satmaktan başka meziyeti olmıyan bir mahluk ı 

(Sonu var), 
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vaziyeti anlatıyor 

le memnunum ki bugün Mısır hudutların
da ve Sudan'daki kuvetler arasındaki mu
vazene, Fransa'nın sukutu zamanında -
kinden çok daha az gayrimüsait bulun -
maktadır. (Alkışlar). Pek tabii olarak, 
başlamamııı olan muharebeler hakkında 

kehanette bulunamam. Fakat, kendimizi 
bir dakika için temmuz bidayetinde far -
zedelim. Eğer temmuz bidayetinde, avam 
kamarasının, herhangi bir ehemiyeti haiz 
bütün mevzileri 5 / teşrini &anide ha
il ve ~k fazla taşmış kuvetler • 
le daima elimizde tutacağımız te
minatını almış olsaydı, çok memnun kala
cağını zannediyorum. 

• on dü§man nlsbetınde bulunduğunu kay . 
dettıkten sonra demiştir ki: 

Emniyetimiz ıcın ötedenberl zaruri 
gördüğümüz havalarda beraberliği ve za
fer fçln de zaruri o1an te!cvvuku elde et
mek lçln dUşmnnın bize nisbctlc bu pek 
ağır zayiatı ve Amerlkada ve imparator· 
luk içinde sUratıe artan tayyare lmaIAtı 
ve tayyareci yetıetlrilmesl en kısa yoldur 
(alkı§lar). Vaziyeti gerek parlaklığı, ge
rek harabisi itibariyle tamamen tetkik et· 
tlğlm vakit, llerr Hltlcr'in §ehlrlerimlzl 
ve köylerimizi körükörüne bombardımaıı 
ederek inglllz mııneviyatını kırmıya teşeb
bils etmiş olmasına teessüf eylemek lçlo 

Ebedi Sef • • • 
.,, 

Alman üslerine hücumlar 
Londra, 5 a.a. - İngiliz hıı.va nezareti 

tebliği: Salı geceki fena hıı.vıı. §artları 
bombardıman hareketlerini tahdit etmiş
tir. üstende, Boulogne ve Havre istila. li
manlarına hava hUcumları yapılmıştır. 

Tayyarelerlmlzln hepsi üslerine dönmU~ -
tUr. 

Girid'de hava ve 

deniz üsleri ku ruldu 
(Başı 1 inci sayfada) 

Yunaniatan' a verilen garanti 
Fransa ve İngiltere, tahrik etmedi&i 

ölüm yıl dönümünde 

ihtilaller y pı ( 
londra üzerine taa rruz halde bir tecavüze maruz kaldığı takdir- l talyanlarla çarpı§mal.ar 

hiç bir sebep görmüyorum. (alkı§lar). (Başı 1 inci sayfada) ı nün büyük türk milletine yaptığı be-
Deniz me6eleleri ifade ile anlatarak hazır bulunanları yannameyi okuyacak ve mmcun bu 

Londra, 5 a.a. - Hava ve dahlll emni . de, Yunanistan'ın yardımına koşmayı &a· İtalyan kuvetıeriyle hiç bir ciddi çar-
rantl etmişlerdi. Bu, birlikte verilmiş bir pışmada bulunmadık. Fakat, karada vu
ıı;aranti idi. Fakat maalesef Vichy hıikü • kua gelen ufak çarpışmaların ve h:ı.vada 
meti, bu dakikada, Avrupa'da sözde yeni vukua gelen hücumlann neticelerinden 
bir nizam tesisi projelerinde, Hitler'le sa· memnun olmamız lçln bütiln sebepler mev
mimi ve dürüst bir işbirliğine başlamış cuttur. İtalyan rC'sml istatistiklerine göre, 
bulunmaktadır. Herhalde, Vichy hüküme· eylül sonuna kadar, Libyadakl çarpışma
ti, artık, kabul ettiği vazifede herhangi tarda, İtalyanlardan 800 kişi ölıi, 1.700 
müessir bir rol oynıyacak vaziyette de • yaralı ve 860 kayıp vardır. Aynı müddet 
ğildir. Bu vazifede biz yalnız kalmış bu • zarfında ve aynı harp sahnesinde, biz 66 
lunuyoruz. ö!U, 68 yaralı verdik ve 36 kaybımız var -

B. Çörçll dC'nlz meselelerine geçerek ayakta beş dakika saygı susmasına büyük elem~ne katılarak tazimcn su: 
Yet nezaretlerinin tebliği: Bugün Londra 
üzerine Uç hava taarruzu yapılmıştır. Bu 
taarruzlardan her biri milteaddit hava fi
loları tarafından yapılmıştır. Aynı nisbet
te bir taarruz da Dorseyt eyaletinde vuku 
bulmuııtur. Bu son taarruzu yapan tayya
reler ıı:ıhllden lçerl girmemişlerdir. Suya 
birkaç bomba dUşmUş, ne ha.sar, ne de za
yiat kaydedllmC'mlştlr. 

deml§tlr ki: davet edecektir. sacaktır.) dıyecck ve beyannameyı 
At!Antlk yakınlarında gemilerimize E) Bundan sonra bir hatip Atatürk- okuyacaktır. 

karşı denizaltı taarnızıan, hava taarruz_ ün hayatı, memleket ve millet için Öğle neşriyatında gene yalnız ajans 
!arından daha ciddi olmuştur. Filotillala. yaptığı büyük hizmetler ve kahra- haberlerini söyleyecek ve ajans ba
rımızı iaşe huımsunda olduğu gfbi gerek manlıklar hakkında bir hitabede bu- berlerini müteakip (Aziz yurttaşlar, 
trıand:ının grrek Bilyllk Brıtanyanın yaşa· lunacak ve bunu müteakip Milli Şef bugun Ebedi Şef A taturk'ün ölümü
y:şını temin eden ticareti himaye hususun- İsmet İnönü'nün Atatürk hakkında- 1 nün ikinci yıı<[önümüdür. Türkiye 
da trıandanın cenup veyn garp sahillerini ki bağlı beyannamesi okunarak top- l radyosu Türk milletinin bu büyük 
kullanmamız çok ağır ve elim bir yUktUr. lantıya son verilecektir. elemine katılarak tazimen susuyor.) 

Londra Uzerlne vuku bulan taarnızlan 
bti§lıca çok yUkaekten uçan avcı tayyare· 
leri yapmıştır. Blzlm avcı tayyarelerimiz 
ve müdafaamız dllşmanla harbe tutuşmuı; 
ve hiç bir dü§nıan tayyare!!! hükümet 
merkezine gfrm!ye muvaffak olamamıştır. 

Biz, Yunanistan'ın üzerine cani dikta· dır. Bu iki grup rakamlar arasındaki nis -
törlerin hışmını celbedecek mahiyette her bet, bire kal"§ı yirmiye yaklaamaktadır. 

türlü hareketten ihtimamla sakındık. Yu· Bunların manası sarihtir ve eğer kışın ol
nanlıl,ar da kendi taraflarından, o derece mazsa muhakkak surette ilkbaharda inkl
tam bir bitaraflık idame etmişlerdir ki şaf edecek daha mllhlm muhar~beler ve 
biz, onların ne vaziyetlerini ne de niyet· ç:ı.rpışmalar ıçın !Allhaylr teşkil etmekte • 

Bu yük omuzlarımıza, ne kadar geni§ ve F) Toplantı bu suretle bittikten sözü ile neşriyatını tatil edecektir. 
kuvetlf olursa olsun, çökmemeli idi. s~nr~, varsa Atatürk'ün heyk:li vej:a Akşam neşriyatında: 

Diğer taraftan geçen ay, filotillR iti· bustu olan meydana; yok~a. cumhur!- Gene evela ajans haberleri söylene-
bariyle kudretimizin en aşağı seviyesinde yet meydanına topluca g.ıdıler:k hır cek ve ajans haberlerini müteakip 
bulunuyorduk. Dalma ls tllft tehlikesine cel:nk ko~acak ve merasıme nıhayet (Aziz yurttaşlar: Bugün Ebedi Şef 
karşı d•ırmak lfı.zımdır. Bund!ln başka Ak· ve::ılecektır. . . .. Atatürk'ün ölümünün ikinciyıldönü
d ~nlzde d<> idame cttıtımlz bilyUk kuvet- .~) B.u merasımın koyleri de teş - müdür. Türkiye radyosu şimdi 0 gün Kentin §arkında müteaddit ıehlrlere 

bazı bomı>aııır atılmıştır. Ramsgate ve di
ğer bir §ehirde birer ev hasara uğl'amı§ -
tır. 

!erini biliyoruz. dlr. 
Aynı zamanda hem Anavatanda hem Diğer taraftan donanmamız alman de-

orta şarkta harekatımıza hakim olan çok nizaltı g::?milerınin çok tehllkt li hticumu 
ciddi endiıeleri, avam kamarasına evelce karşısında drnlz yollarını açık tutar, ac;:ık 
anlatmağa çalışmıştım. Manş'ın öbıir kı- d nlzkrde ticareti bahriye korsanlarını 
yısında muazzam bir orduya karşı koyu- sıkıştırmıya çalışır ve tam ablukayı ld'i -
yoruz. Libya çbli.i hududunda, adeden çok me ednrk"n, ıpr'd Akd nlzdel:I rnomuzu 
faik diğer bir çok kuvetli orduya karşı durmadan takviye eyledik. Her dakika, 
koyuyoruz. Dedif:im ıı:ibi, yeni vazifeye, ltalyan b.ıhrıycsl ile umumi bır harekete 
aynı zamanda hem anavatanda hem Mısır- tutuşmağa hazırız. Birçok d:!f:ı. filomuz, 
da bize dı.işen muazzam mesuliyeti ve kar- ı ltalyan filosunun mühim bir taha§~lldil -
ııılaştığımız devamlı ve çok büyük tehli • nUn çok '\.'akınlarında. dola!jmış ve tayya -
keleri tamamiyle müdrik bir his ile te - ı reler ıtalyan filosunun yakınlarda bulun. 
vessüJ etmek mecburiyetindeyim. du&"Unu bize blldlrml~Ur Faltat. şimdiye 

ı •r. s~yısız vapur katli 1 r 'mlz için ayırdı· mılıne ımkqn aranacaktır. bu büyük acı dolayısiylc Milli Şef 
ğır1111kz hblm:ıhn:_e g~mll~rl. b'ltlin bbulnlar kifı· il. f!cl~teplcrde : Ismet lnönü'nün Türk milletine yar>-
r:ı ı • •Y s.ne muıızz'lm r \•az e • . r 
·ilki m!ştlr 10 İkinciteşrin 1940 gunu bütün tıgı beyannamcyı okuyacak ve müte-Saat 17 ye kadar alınan raporlara gö

re diğer yerlerde de pek az hasar olmuş
tur. 

Bütün taarnızlardakl zayiat çok ise dr 
birkaç ölll vardır. tlç dll§ma.n tayyare111 
dUştlrUlmil§Ulr. Bizim de Uç avcı tayyare
mlz kayıpsa da pilotları kurtulmuştur. 

Yunan tebliği 
Atina; 5. a.a. - Bu sabahki Yunan resmi 

tebliği : 
Makedonya cephesinde kıtaatımız, eveı

ki tebliğlerde işgal eyledikleri haber veri -
len tepelerden maada, Arnavutluk arazisin
de yeniden bir tepe i&gal etmişlerdir. Cep
henin muhtelif noktalarında yapılan hare
kat neticesi kuvetlerimiz, mitralyözler, ha
van topları, ve sair harp malzemesi iğtirum 
etmiı ve bir mikdar esir almı:slardır. 

Düşman hava kuvetlerinin mütead:iit 
bombardımanlarla tezahilr eden kuvetll fa. 
aliyetinden başka bütim cephede mühim bir 
Bey kaydedilmemiştir. . 

Hava kuvetlerimiz cephenin muhtelif 
.noktalarında kıtaat tecemmüleriyle tankla
nnı muvafrakiyctle bombardıman etmiı ve 
keşif uçuşları yapmışlardır. 
Düşman tayyareleri askeri hiçbir kıy -

meti olmıyan Pire, :Patras, Volos ve diğer 
bazı şehir ve köyleri bombardıman etmiş -
terdir. Sivil halk arasında birkaç ölii ve ya
ralı kaydedilmişse de tayyarelerimiz ve mü 
dafaa toplarımız S düşman tayyaresi düşür-

üşlerdir. Bir tayyaremiz üssüne dönme • 

Bu şeraitte, yapacağımız yalnız bir şey kadar, bu seyirler, kati bir çarpışma neti -
vardır: elimizden geleni yapacağız. (Al • ceslnl vermemlıtır. 

> Fnk!lt bu milş'•ııı d "r(' b iki de geç-, mektçn!erde sa1t 9 05 te talebe ve akiben Aziz A tamızzn Cümhuriyetin 
mışt.r 50 nın r .k .. ., d s·roy-ri en ziyad:? ö~retmenler mektebin münasip bir. sa- onunc~ yı~ı~da. necip mil~ctimize 
onlara ihtiyaç oldue-1 il r nnda hlzmr te l Ion~nda toplanacak ve aynı şekılde yapt1gı tarıhı hıtabeyı kendı ses/e
girm"kt"d'r Bund'ln 'l1" <ıc!ı h'lrb't. hnşın- ı beş dakik~ ay~kta sa_Ygı sus~ası ya- ri!l'!_ nakled.ccck. Türk mme.tinin bu 
da b:ışl:ımın y nl ın~ ıı•ın b"şlıq kıs-nı pacak: milte"'l~ıben hır muallım tara- buyuk elemınc katılarak tazı men su
yakın z.:ım ındı sııya ını-ı-kt"dır. Ciddi lrn- fınd,n Atatürl:'ün hayatı:· memleket sacaktır.) diyecek ve evcla beyanna• 
yıplara rağmE'n harbin b'l•w u.i"kl tonil!lto· ve millet için vaotı~ı büyük hizmet- meyi okuyup müteakiben hitabeyi 
ya h"mrn h"m"n mı wı toull11.toy:ı m:ı.Uk leri ve kaJ-.ra'1'12'llıkları hakkında kısa nakledecektir. Bugünkü konuşmalar 
bulunuyr,tuz ve evelc" bf:;;lmle s rb::st ti - l:>ir hitabrde hu1unu1acak ve Milli Şef muhtelif yabancı dillerle tekrarlana
c:ıret y:ıp:m bitaraf mcn.l. kct vapurları İr:net f'lönü'niln b3ğlı heyannamesi caktır. 
da şimdi bizim kon:roltim' lz altındadır okn'lzrak merasime nihayet verile- Not : 

Denizaltılnra karşı yup•ı~rı ız av, mu· cektir. "Radyo bugiinkU sabah neşriyatını, 
kııılar). Bununla beraber. şarki Akdenlzdckl ln-

Girid' de glliz fllosıınun kuvetl, Frans:ı'nın sukutun-
vaf!rık olmakta d ' vam ediyor. Gıırp sa- ili. ft1a.tbuat : ihtifal kısmı 9.05 e gelecek şekilde 

Şimdiden Girit'te bir hava ve deniz dan doğan vaziyeti çok dUzeltmektedir 
üssü tesis ı:ttik. (Şiddetli alkışlar) . Bu üs, ve bu, dost ve mlltteflklerlmlz tUrkler 
donanmanın ve hava kuvetlerinin faaliye- için, ingfltrrenln denizde sarsılmaz kuvet
tini ve hareket sahasını mahsus derecede l~:lnin büyUk bir garantlsldlr. 

blllcrimlz yakınında son Uç gUn lçlnd!' ye
niden iki alman d~nlz'lltı g"misl d!!.ha ba· 
tınltnı§tır. (alkışlar). D·ınlardan b.r(. Em· 
press of Brlataln i batıran denlzaltıdır. 

Bu denlzalu gemisinin . mür-tt batmdan 
bir kısmını kurtardık ve esir ettik. genişletmesini mümkün kılacaktır. İtalyan 

&chirlerinde ve cenubi İtalya'da kain üs
lerdeki hedeflere karşı bombardıman hü · 
cumuna başladık. (Sürekli alkışlar). Bu 
daima fazlalaşan bir nisbette devam ede
cektir. (Sıirekli alkışlar). 

Şunu ı;öylemek isterim ki yunanlılara 

iktıdanmızda olanın azamisine kadar yar
dım etmek arzu ve niyetiyle başka ku -
vetler de hareket halindedir. 

Diğer teahhütlerimizi nazarı dikkate 
alarak, avam kamarasının, alabileceğimiz 

tedbirler hakkında mufassal malumat ver
memi istemiyeceğini ümit ederim. Alabi
leceğimiz tedbirleri, eğer yüksek gôsterir 
isem aldatıcı ümitler dol:urabilirim. Eğer 
aşağı gösterirsem yersiz helecan ve endişe 

Vaziyet daha iyidir 
İster İngiltere crphesine bakılsın, ister 1944 e hazırlık 

Akdenlzdeki harp sahnesine bakılsın, bun- B. Çörçil, fazla nikbinlik göstermiş ol· 
dan dört veya beo ay evel tahmine ces:ı.- mamak için, vapur kafılelerinin uzun yol
ret edllemlyecek derecede daha iyi vazı - tar almıya mecbur olduğunu bu suretle 
yette bulundu{.'llmuz tnkfi.r olunamaz sanı- vakit kaybettiklerini ve binaenaleyh harp 
yorum. (alkışlar). halinde bir ticaret vapurunun sulh halin-

B. Çörçil, bundan sonra İnglltereye ya- deki verimde bulunnmıyacağını kaydeyle
pılan hava hficunılnrı meselesi 'hakkında mi~ ve ·demi~tir ki: 
uzun beyanatta bulunmuı ve demi§tir ki: _ Bahriye ve deniz ticareti nezaret -

- Son ay içinde M<lisatın seyri, mu- ]eri bu müşkülatı aşmak için büyük gay -
vaffakiyetsiz değildir ve memnuniyet ver- retler sarfetmektedlr. Bu gayretlerin mu
meyicl bir mahiyette bulunmamaktadır. vaffak olacağına şüphe etmiyorum. Deniz 

10 İkinciteşrin 1940 gunu bütün tanzim edecektir." 
türk matbuatı baş sayfalarHlı siyah 
çerçeve içine alacaklar ve Atatürk'ün 
havat ve eserlerini canlandıran, ölü
mtil'!ün mucip olduğu büyük teessürü 
ifade eden ve Kema)izmin ilelebet ya
şatılacaitını tebarüz ettiren yazılar 
''<!zacaklardır. 

iV. Radyoda : 
10 İkinciteşrin 1940 günü Tür)dye 

radyosu sabah neşriyatında ajans ha
berlerinden sonra (Aziz yurtta:şlar: 
Bugün Ebçdi Şef A tatürk'ürı ölümü
nün ikinci yıldönümıidür. Türkiye 
radyosu şimdi, o gün hu büyük acı 
dolayısiyle Milli Şef ismet lnönü-

V. Yurt dışında : 
Yabancı memleketlerde bulunaıı 

yurttaşlar o gün aynı saatte bulun
dukları yerlerdeki elçilik veya kon
solosluk binalarında toplanarak aynı 
merasimi yapacaklardır. Bu toplantı
ları elçiler veya konsoloslar tanzim 
ve idare edeceklerdir. 

vı. 

10-11-1940 pazar günü Ankara Halk· 
evinde yapılacak merasimi müteakip 
Atatürk.ün muvakkat kabirlerinin 
bulunduğu bina umumun ziyaretine 
açık bulundurulacaktır. 

miştir. 
--~~--~-~ıJ:loi:ura.bilirim. Ei!er alabileceiimiz ted -

bırlcri aynen söylersem, zaten dilşmanın 

4 eylülde, Hitler, eğer, lradealnln önün- tehlikeleri hava tehlikeleri gibi ani olma
de eğilmezsek, ochlrlcrlmlzl yok edeceğini makla beraber müthiştir. Eğer ihmal edi
söyleml§tl. Bu emri verdiği zaman Hlt - lecek olursa nihayet devletin ha.yatına do
ler'ln kendisinde bunu tcra etmek kudreti- kunabilir. Önilmüzdeki &ene bize karşı da· 
- • -'-1~ ~dan.-&~On'\. -ı-n1 ••ddwt-tı btı--dcrniaalb toarruaunuıı yapıJ
yoktur. Fakat tngillz §chlrlcrl dalma yer- masını beklemeliyiz. Bunu karşılamak i-

İngiliz Harbiye Nazırı 1 

B. Eden 
İngi l iz hava müsteşan 

bir hi tabe irad etti · 
Alman tebliği 

Berlin, S a.a. - Alman orduları baş -
lrumandıinlığının tebliği: Devam etmiş o
lan bilhassa fena havaya rağmen alman 
hava kuvctlcri, gündüz ve gece, İngilte
rc'ye ve İskoçya'ya ve bilhassa Londra • 
ya hücum etmiıılerdir. 

Saat 19 dan 6.30 a kadar, biribirini ta
kip eden dalgalar halinde Londra'ye. hü -
cumlar yapan muharebe tayyrcleri, her 
çapta ceman 1.500 den fazla bomba at -
mışlardır. 

4 teşrinisani günü ve 4/5 teşrinisani &e
cesi, muharebe tayyare grupları, bundan 
başka, askeri ehemiyette hedeflere, ez -
cümle tayyare meydanlarına, endüstri ve 
dcmiryola tesisatına, mühimmat atelyelc
rine, askeri barakalara bir 

0

çok hücumlar 
yapmıştır. Bilhaua Vattisham ve Ford'da 
yeniden hangarlara isabetler kaydolunmuı 
ve yerde büyük mikdarda tayyare tahrip 
edilmiştir. 

Coventry ce Liverpool üzerine yapılan 
gece hücumları neticesinde, bir çok bü -
yük infilaklar ve yangınlar müşahede c -
dilmiştir. Hllllngton, Edinbourl'h • Leith 
ve daha diğer İskoç mevkilerinde, endüs
tri tesisatına şiddetli infilaklar tevlit e
den tam isabetler kaydolunmuştur. 

İngiliz limanlarına maynlar konması
na devam edilmiştir. Düşman. Almanya 
üzerine hiç bir hücum yapmamıştır. 

Manş sahiline yaklaşmakta olan bir 
İngiliz tayyaresi düşürülmüştür. Bir alman 
tayyaresi kayıptır. 

İtalyan resmi tebl iğ i 
Roma, 5 a.a. - 151 numaralı italyan teb

Jlği: Cıizütamlarımızın manevrası, Epir 
bölgesinde devam etmiş ve burada miif -
rezelcrimiz, düşmanın !iİcldetli mukave • 
metini kırdıktan sonra, Voyussa vadisi -
nin yukan kısmına varmışlardır. 

Kara harekatına 1müzaharet eden hava 
kuvetlerimiz, büti.ın gün şiddetli faaliyet· 
te bulunmuş ve Florina, Kastorya ve Yan
ya mıntakalarında asker ve kamyon kol
larını, askeri kampları ve müdafaa tesi -
satını bombardıman etmiştir. Yanya'nın 

§imalindeki sırtta ve Yanya - Kalibaki yo
lu boyunca topçu mevzilerine ve diğer 

hedeflere, müteaddit pike bombardıman 
harekitında. isabetler kaydedilmiştir. 

Başka İtalyan tayyareleri, Volos, Pre
veze ve Patras limanlarını bombardıman 
etmiştir. 

Hava muharebelerinde, bir düşman 

avcı tayyaresi düşürülmüş, diğer bir dü~
ınan tayyaresi de muhtemel olarak tah • 
rip edilmiştir. 

Sonradan alınan haberlere g-Öre, 2 teşri
nisanideki hava faaliyeti esnasında, 150 nu
maralı tebligde düştü&ü bildirilen düş -
ınan tayyarelerinden başka, altı tayyare 
daha duşürulmıiş ve bu suretle o günkü 
faalıyette diışurülen düşman tayyareleri
nin adedi. muhtemel olarak düşürulmüı o
lan bir tane hariç, 11 e baliğ olmuııtur. 

Malta iızerinde keıılf uçuşu yapan bir 
avcı grupumuz, Malta limanında bulunan 

da bilmesini isteditl ııeyler bunlardır. E
limizden geleni yapacağız. Söyliyebilece
ğim yegane şey, budur. İtimatla ümit e -
derim ki avam kamarası bu kararı ve bu 
beyanatı ilicenaphkla karııtlıyarak tasvip 
eyliyeccktir. 

Akdeniz.' de 
B. Çörçil, bundan &anra, Akdeniz'deki 

umumi vaziyetten bahsetmi~ ve demiştir 
ki: 

lngiltere'nin karşısında istil1 tehdidi -
ni gördüğü bütün devre zarfında, Mısır -
daki ordularımızı, denizle nakliyat imka
nımızın hemen &an haddine kadar, İngil

tere'deki kuvetlerimizden acıyarak ayır
dığımız yalnız insanlarla değil fakat kıy
metli silahlarla da takviyeden hiç bir va
kit fariğ kalmadık. Orta şarka ıı;öndcril
mek ıizere, her ay, binlerce askerimiz, 
Britanya adalarını terkettiler ve yahut 
imparatorluğun diğer kısımlarından alın

dılar. Bu kıtalar, bugün "istila paniği"nden 
alayla bahsedenlerin •bir ~oğunun bizzat 
paniğe tutulduğu aylarda, Britanya ada -
!arından dalgalar halinde orta ııarka ıidi
yorlardı. 

Avam kamarasına bir çok defa söyle -
dim ki orta &arkta müsait bir neticeyi l'a
ranti edemem. Nihayet, oradaki vaziyeti
miz, Fransa'mn müttefikimiz bulunduıu 

ve General Veyıı;and'ın teşkil ettiği bütün 
büyük kuvetlerin müşterek teahhütleri • 
mizin icrasında yanı başılnızda bulunaca
ğı esası üzerinden mülahaza edilmiııtır. 

· Alrika' da vaziyet 
Fransız hükümetinin alman istilasına 

ve İtalyan istismarına mutavaatı, bizi yal
nı Suriye'de, Tunus'ta, Cezair'dc ve 
Fas'ta bulunan bu ordulardan değil, fakat 
aynı zamanda glizel fransız donanmasının 
yardımından ve Akdenizdeki bütün fran
sız deniz ve hava üslerinden istifadeden 
de mahrum etmiştir. Bu derece müthiş bir 
karar ve kayıp, bizi halledilemez bir me -
sele karşısında bırakabilirdi. Bir kaç ay 
eve! adetçe Mmr'daki İngiliz ve impara
torluk kuvetlerine çok faik olan Libya'da
ki İtalyan ordusunun önüne geçilmez bir 
tarzda, Nil vadisine ve Süveyş kanalına 
doğru yürüyeceği mümkün gözüküyordu. 
Avam kamarasına ııu ciheti temin etmek -

bir kaç büyük deniz tayyaresini ansızın 

mitralyöz ateşine tutmuştur. 
Bütün bu hareklita iııtirlk eden tayya

relerimizin hepsi üslerine dönmüştür. 
Şarki Afrika'da, top~umuz, Kassala'.da, 

Sciusceib tepesi civarında zırhlı otomo • 
bil nakliyatını tahrip etmiştir. 

Düşman tayyareleri 15ehrin üzerine bom 
balar atarak bir yerlinin ölümüne ve bir 
kadın ve biri ~ocuk olmak üzere dört ki
şinin yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 

Negelli'ye yapılan bir düşman hücu -
mu, ne haearı ne de telefatı mucip ol -
muııtur. Bir düşman tayyaresi, hava dafi 
bataryaları tarafından düşürülmüş ve mü
rettebatı esir edilmi&tir. 

Atlantik'te faaliyette bulunan deniz
altı gemilerimiz, ccman 24 bin tonil!to • 
lulı: dü~an gemisi batırm11tır. 

lerinde duruyor. çin de muthiş hazırlıklar yapmaktayız. 
B. Çörçil, 14.000 sivilin öldüğUnli ve 1943 ve 1944 senelerini ve mezkur &ene -

20000 sivilin d~ ağır yaralandığını bu za- Ierde hareket ettirebileceğimiz ve Okya -
yiatıu beote dördunlin Londrada olduğunu, noslarda hareket ettirmek mecburiyetin
halbuki askerlerden ölcnlerln 300 ve yara- de kalacağımız toniliitoların programını 

!ananların da 500 den ibaret bulunduğunu düşünmemiz lazımdır. Önümüz.deki za • 
söylemiı ve ' 'işte almanların iddia ettik· mandan istifade ederek bu münbit adanın 
leri asker! hedeflere taarruz budur., de- yeti&tirebllC'ceğl hububatın l'l.zamlşlni elde 
mlştlr. eylemek üzere bütun gayretimizi sarfey-

B. Ç_örçll hava hücumları neticesindeki !emeliyiz. (Alkışlar) bu suretle, eğer düş
maddt has:ırların b!lAncoeunu yaparak pek man o zamana kadar teslim olmaz veya 
çok evlerin hasara uğradığını, bu zararla· yıkılmazsa, her halde biıylik ordulacın ba
rın tamamlyle sigorta plAn.ı mucibince te· rekatı için muhtaç olacağımiz ticaret ve 
!Afi edileceğini kaydettikten sonra sözle- harp filosunu seııbest bırakmalıyız. 
rlne eöyle devam etmlıtlr: Deniz münakaUtı meselesini böylece 

- Sık sık vuku bulan alarmlar ytlziln- açıkça ve halisane bir tarzda mevzuu bah
den vakitten kaybedilmişse de mühimmat sederken şunu da söylemeliyim ki ben 
ve tayyare imalO.umıza pek az zarar ol· şahsen bu işi mükemmel surette başara -
muştur. Yeni §artlara uydukça bu kaybe · cağrmızdan katiycn şüphe etmiyorum. (Al
dilen zamanlar teltL!l olunmak gerektir. kışlar). 

Su, mahrukat.. elektrik, gaz ve temizlik latila tehlikesi azalmııtır 
gibi umumi hizmetlerin hiç biri aksama· 
mıştır. Nakliyat l&ılerl, her gUn Londraya B. Çörçil, istila tehlikesi hakkında şun-

ları söylemiştir: gelen ve Londradan giden halkın kesafeti· 
ne binaen daha büyük güçlükleri mucip Bugün bir hakikattir ki, istila tehlike-

si, bilhassa mavnalarla kış mevsimi ve ha
olmuştur. 

HenUz halledilemlyen meselelerin tet· vaların kararsızlığı ile azalmıııtır. Bu teh-
klk edilmekte olan tedbirlerle halledllebl · like keza, ingiliz hava kuvetlerinin mu -
leceğlne kani olduğunu söyllyen B. Çörçil zafferiyeUeri ve İngiliz ordusunun daima 
demlıtir ki: artan kudreti sayesinde azalmıştır, (Al -

_ Bu gUçlUkler iclnde,. yalnız Londra kt5lar) vaziyet şimdi geçen haziran sonun
halkının değil, aynı zamanda Birmlngham, dan büsbütiın başkadır. Bugün teçhizat ve 
Llverpol, Manchester ve diğer §ehir halk· talim ve tcroiye bakımmdan mütemadiyen 
!arının da hatu hareketi bu her tarafta iyileşen çok buytik bir orduya sahip bu -
BüyUk Brıtanvada, Amerlkada ve öğrene- lunuYOruz. Bu ordunun biıyiık bir kısmı 
bildikleri nlsbette esir memleketlerde de şimdi fevkalade muteh;ırriktir ve muka -
bütUn sınıfların takdirlerini celbetmlıtlr. bil taarruz zihniyetiyle meşbudur. (Alkış
(alkışlar). lar). Keza ana vatan mlidafaasında 

1.700.000 aııkerimiz vardır. 

1941 kı§ına hazırlık 
Çörçil, pasif mUdafaa te§kilAtından ba

sit birinin, "bu, mükemmel bir yaşayı§tır, 
ancak zayıflamıyalım,, yolundaki sözleri· 
n1 tasvip ederek nakleylemlş ve "1940 kışı 
için 1nglllz parolası işte budur, 1941 kışı 
için de ba§ka bir parola bulacağız,. demlıı· 
tir. 

B. Çörçil sözlerine oöyle devam etmlo · 
tir: 

Düşmanın ve bombardıman teı;kllA.tının 
bUtUn kurnazlıklarını ve kudretini bize 
karşı kullanmı§ olduğuna §llphc yoktur. 
Fakat tııarnızların derecesi az olmuştur. 
Zayiatın haftalık vasatisi ölU ve yaralı 
olarak eyllilde 4500, teşrlnlevelde 3500 ol
muştur. EylUIUn ilk §fddetıl bombardıman 
haftaeında zayiatımız GOOO oımu§ iken 
teşrlnlevelln son haftasında 2000 den lba • 
ret olmuştur. Bu azahıı yalnız hava ııart • 
!arından ileri gelmemektedir. Vakıa fena 
havaların bundn oUpheslz büyük bir tesiri 
vardır. Fakat bunda mUesslr olan diğer 
hueueat da vardır kl bıınln.rın tesiri aylıır 
geçtikçe artacağını zannediyorum. 

A lman zayiatı 
B. Çörçil mUtecavlzlerln zayiatını mev· 

zuubahla ederek bir lngillz tayyare.c;lne 
karşı Uç düşman tayyaresi nlsbetlne dair 
iki ay evci yaptığı tahminlerin tamamlyle 
doğru çıktığını söylemiş ve milrettcbat 
zayiatına gelince, bunun bir 1ngillze kar§ı 

Böyle bir kuvetin büyük bir kıymeti ve 
ehemiyeti vardır. Bir memleket ki, her 
köyü ve her sokağı sadık ve azimkar si • 
lahlı adamlarla doludur, o memlekette 
Hollanda mukavemetini kıran tabiye ne -
vinden manevralar müessir olamaz. Bina
enaleyh, istila tehlikesinin bugün azalmılj 
olduğunu söyliyenlerin miitaleasına iııti -
rak ediyorum. Fakat tehlikenin seçtiğini 
veya mütezayit bir oekllde ortaya 
çıkmıyacağını zannetmek hatasına düş
mlyellm. İstilayı sadece bir lstillı 

tehdidi haline koyacak şey denizler
de, havalarda ve topraklarda devamlı ve 
kudretli bir uyanıklıktır. Uyanıklığın 
gevıetilmemesini talep ederim. Çünkü 
ManŞ•ın ve şimal denizinin ötesinde srç -
ramıya hazır kuvetli bir ordu duruyor. 
Şimal burnundan Gironde mansabına ka • 
dar Avrupa'nın bütün sahil limanlarında 
esaslı gemi yığınları biriktirilmiş bulunu
yor. 

Satht görilşlll dostlarımızın, bUtUn 
bunların bir §tı§ırtma hareketinden, bir 
noktaya bağlayıp kuvetlerlmlzln yeni bir 
tertibine mani olmayı istihdaf eden bir 
manevradan ibaret olduğuna bizi inandır· 
malarına meydan vermlyellm. Ana vata -
nın ne ordusunda ne de muhafaza te§kllll
tında bu kış aylarında en ufak blr gev
şeklik gösterilmemelidir. Fakat ııunu söy
lemekllğlme mUeandc ediniz: düşmanın 

blzl kalemiz itinde imha etmek zarureti -

Sudandaki kumandanlarla 

göıüılü 
Hartum; S. a.a. - İngiltere harbiye na-

0 

zırı B. Edenin, Sudana yaptığı ziyaret hak
kında aşaiıdaki tebliğ neşredilmiştir : 

Son günlerde B. Eden, Sudanın birçok 
yerlerine nzun ziyaretler yapmı:ıı vali ve 
Orta~ark kumandanı ve hava kuvetleri ve 
Sudan kıtaatı kumandanlariyle görüşmü:ı -
tür. 

Bu ikameti esnasında, B. Eden, impra
torluk kttaatını, Hartum, Port Sunda, Ga
dacf ve şark hudutlarında diger yerlerdeki 
müdafaa kuvetlerini teftiş etmiştir. 

. 
lngilfere'nin hedefi 

nazizmi 
imha etmektir 

Londra, 5 a.a. Hava müsteşarı Bal· 
four, imparatorluğa hitaben radyoda söy
lediği nutukta ezcümle dC'mlştir ki: 

0

İnglltere muharebf'sinln ilk safhasın -
da elde ettiğimiz hava zaferi blltUn impa
ratorluk tarafından kazanılmıştır ve eğer 
en bUyilk muvaffakıyet değilse, her halde 

Bir kamyon kazası en büyilkl('rlnden biridir Avrılanmız iki 

İstanbul, S (Telefonla) - Kazlıçeş- : gün zarfında 333 almnn tayyaresi tahrip 
me'd\! çimento yüklü bir kamyon Fir-ı dUkleri halde İngiltere l>IU ve kavıp ol -
deys adında bir kadına çarparak öldür- mak Uzere yalnız 27 pilot kaybetmiştir. 
müştür. Şoför Mehmet yakalandı. Tefrik yapılmadan vaki grce bombnrdı· 

manlarının ingillz milletinin dllşman teh
ne rağmen geniş bir nlsbet dahilinde ha. clldlni imha hususundaki azmini bir kat 
Ztrlannn fstlltl.nın vuku bulmamış olması daha. teyit eylemiş olduı:tunu lıllhass:ı kayıt 
ve içinde yalnız ba§ımıza bulunduğumuz ve i&aret eden H. Balfour, ou sözleri iU\ve 
ve ne olacağını biltün dUnyanın merak et- eylemiştir: 

mi§ olduğu bu ayİarın §imdi emniyetle Taarı:uz yalnız almanlara mahsus bir 
geçml;.ı olması bn§lı başına BUyUk Britan- imtiyaz d('ğlldır, zira harp sadece müda
ya adalarının tarihi muzaffareyitlerlnden !na ile kazınılamnz. Bombardıman hücum 
birini ve ileri yürUyU!!ilmüz dıı Abide ha- tcşckkllllcrlmlz her gere kudretlerinin lz
llnde yükselen bir merhale ta;ını teşkil lerlnl ,dllş'l1ıının fııbrlknları , · madenleri, 
eder. demiryolları ve hava ıncydanlan Uzerlne 

Ordu 
Ordu hakkında B . Çörçil demiştir kt: 
Çok kuvetll bir ordu kurmakta ve ye -

tl§tlrmekteytz. Aynı ecy, Kanada'da, A· 

vusturalya'da, Yenizelanda'da, Cenubt Af
rika·da ve Hlndlstan'da da yapılmaktadır. 

Bugün harbin 15 inci ayında bulunuyoruz 
ve lnglllz ordusu katı bir §ekil almıya 

b8§lamıştır. BUyük Brltanya imparatorlu· 
ğuııun bll§lıca gayret unsurları dC'nizler 
ve havalar olacaktır. Fakat güzel ve kud
retli, teçhlzau iyi, mllkemmel slllıhlanmış, 

i)i tA.llm görmil§, iyi teokil edllml§ bir or
duya malik olmamız lll.ZJmdır. Öyle bir or
du ki harp uzadıkça menfur nazı boyun -
duruğUndan kurtulmak azmiyle yanan 
birçok memleketlerden ıu veya bu mem -
leketln kuhuluşuna müdahale edebilecek 
vaziyette olsun. Böyle yoğurulmuli, çelik· 
leşml§ ve bllenmlo bir ordu olmazsa, ona 
bu kndar grni.§ bir hareket intihabı temin 
edecek olan lJonnnma bulunmazııa bu harp 
lüzumsuz yerde uzatılnıı§ olur ve hstttı 
kati olmıyacnk feltıkrtıl bir netlcC'ye va· 
rabillr. Nazı ve faşist ordulnrına nlebetle 
asker adedi itibariyle ordumuzun azlığ"ını 
vasıf ve teçhizat !le teltıfl etmeliyiz. 

B. Çörçll, ordunun katiyen nskert hu • 
susata tahsis edllmesı lüzumunu ihsas et
miş ve şunlll?'ı llA.ve etmiştir: 

"Şuraya buraya ve ekseriyetle bizzaru. 
re geç darbC'ler indirerek geniş bir milda
:faa hattı harekPtinln l!ayıaız sıkıntılarına 
katlanacak yerde te., .. bbllaU elimize ala
cak ve 'dil§manı nered .. ve ne z:ıman dar
belerimizin ineceğini dtlşUnmlye mecbur 
edecek vaziyete ancak bu suretle crloeblll-
1lr1z.,. 

kazmaktadırlar. 

B. Balfour, harp hrde1krlndE"n de bahse· 
derek demlı;tır kl: 

Nazizmi ve nazlzmfn ifade ettiği her 
şeyi tamamen imhs etmek lüzumunu söy
lemC'kle iktifa etm«"mcllylz. Aynı zaman -
da istikbalin mfüıbet <11\vası lcln dr. dövü· 
şUyorm: Davamız trkrnr inşayı temin e -
decek olan hayntıyrte bıığlıdır. Buglln 
dUnyıının hliriyetlnf rn»dnfaa cd<'n impara
torluk genc:I,,rl ınll~tnkb 1 d'lnvaya şrkll 
verm<'k fc:ln kend 1 rlne g iv ndlğimlz 
klmsC'lerdlt. 

S:ın-Dirgo <~ııllfornla l, 5 a .a. fy:i 
maH'ıM:ıt alnn b1r l ynıktan ö~ı nildil;'i . 
ne göre 1ngfltf're. "'Con lldatNI Airo
raft .. korporasyonun ı bUyllk t fr ıı~hası
na malik dört motorlu b mb:ı.rchman tay
yarelcrinden yedi nd t sipariş rtnılştlr. 

Vichy'nin Hava Nazırı 

Cezair'e gitti 
Vichy; 5. a.a. - Havas ajansı bildlriyur: 
Hava nazırı general Bcrgeret, dun sa:ıt 

8 de tayyare ile Cezaire hareket ede~eic 
saat 10/ 45 de mezkur şehre muvasal;t et -
miştir. Nazır Afrıkada kısn bir teftiş seya
hati yapacaktır. 

Çocuğunu bırekP.n 1·t".cl· n 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Bugün 
25 yaşında Vesile adında bir kad•n ro
cuğunu darillaceze dıvarının dibine 
bırakıp kaçarken yakalanmıştır. 
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Bütün felôketli anlarda 
büyük yardımcı : Kızılay .. 

Terfi eHlrilen 
kaymakanilar1111ı 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu yardımları 

BİBLİYOGRAfYAl 
'---... ··················~ 

Çukurova'da part1uk 
ihraç işleri 

Çocuk Eeirgeme Kurumundan bil- Beden terbiyesi ve Adana, (Hususi) - Çukurova pamuk lh-
dlrilmektedir: racatçılar birliği ldııre komitesi toplanarü 

ticaret vekAleU emrine yapılacak pamuk 

Umumi Merkez Reisi Dr. Hüsamettin 

Kural Kızılayın çahşmalarını anlatıyor 

Dahiliye VekAleU terfi mUddeUerlnl 
doldurmuı olan kaymakamlardan alclllerl 
itibariyle terfle lAyık görUlenlere alt bir 
terfi Usteal baaırlamııtır. Bu liste ile 27 
ikinci 81Dıf kaymakam birinci sınıfa, 19 U
gUncU ıınıf kaymakam ikinci sınıfa, 10 
dördUncQ aınıf kaymakam üc;UncU sınıra 
terfi ettlrllmlılerdlr. Bu kaymakamları 

Çocuk Esirgeme Kurumu genel Spor mecmuası stokları meselesini nihai bir ııekllde muza. 
merkezinin Anbra'da çocuk sarayın-
d k B-.:ıen Terbı'yesi Genel Direktörlü· kere ve intaç etmlı:ıtlr. Ko.tl ııekllnl alan a i polikliniğine müracaat eden 626 cu 
hasta çocuğun ve 29 hasta anne ile ğü tarafından çıkarılmakta olan (Be- bu mesele üstıınde temaslar yapmak ve 
kurumun diş bakımevinde 263 çocu- den Terbiyesi ve Spor Mecmuaıı)nın birliğin stok taahhlldııtı etrafında . malQ
ğun di§leri muayene ve tedavi edil. 23 üncü sayısı, cümhuriyetimizin on ! mııt ~ermek Uzere birlik umumi Mtıbi An· 

Son bir climhuriyet y~h içinde Kızılay'ın çalıpnaları hakkınd& Kızılay 

Cemiyeti Reisi ve Ağrı Mebuau Dr. Hüsamettin Kural'ın bir konuıma yap

tıfını haber vermit ve bu güzel konferansın ilk kı1111ını dUn okuyucuları

mıza vermittik. 

mraıılyle yazıyoruz: 

60 liradan 10 liraya terli eden 
kaymakamlar 

miştir. yedinci yılı münasebetiyle fevkalade ' kara ya ~ltmlııtlr. 
olarak intişar etmiştir. : Dirliğin aldığı karar Çukurova pam~kla.-

Çocuk sarayındaki süt damlasından R R t' Tah' . h lad ~ı rının ihracı bakımından tevkal~de muhlm· 
ıs ·· d 1440 ·· ~ 880 k'l essam a ıp ırın azır ıg I gun e sut çocuguna ı o f" b. k k i . d b b"' .. k .. dlr. Bu karar, aynı zamanda hUkUmetin 
çocuk sütü verilmif, kurumun neıir 1 n~. 

11 hırt apa lçınke, ku uyut gu· emirlerine tanıamlylc mutabıktır. Birlik 
t · t"ğ' bak ··~·· 1 nun a ırası o ara o uyucu arına ve parasız evzı et ı ı ım ogut er- M"ll" Ş f İ ö .. , .. B k"l D selAhlyetdarları bugünlerde toplanarak I· 

Her felaketli zamanımızda milletimize ,efkatli kucağını açan Kızılayın, 

bilhaua son yıl içinde bafardığı bayırlı çalıırnaları hulasa eden bu konfe
ran111n ikinci ve IOrl kısmını da aıağıda ne,rediyoruz: 

den ailelerin isteği üzerine 416 kitap 1 1 e n nu nun ve aşve 1 r. kinci klcvland ve yeril mllfterek tiplerini 
Karasu kaymakamı BB. Şetlk ıııık, adreslerine gönderilmiştir. Kurum on Refik Saydam'ın birer portrelerini de tesblt edecektir. Bu tiplerden birer ntl

Bayramlç kaymakamı Ali Çıtakoğlu, LA.p- çocuğa elbise ve S çocuğa ayakkabı, hediye eden Beden Terbiyesi ve Spor mune, birinci klevland da oldutu gibi U· 
seki kaymakamı Osman Nuri Yılmaz, Ba- 14 çocuğa da çamaıır vermiş 20 çocu- 1 Mecmuası, her sayısında olduğu gibi, caret nktUetlne yollanacaktır. 

Kara baıbeTin iıitildiii andan itibaren 
biltin Yatandaılarımıı, mi•li cörülmemlı 
ol&a ba feliket Jnır1>anlı~ına yardım i9in 
kudretleri yettiii kadar, vermiye mukte
dir oldukları her 1•1i milli yardmı lr.omi • 
temi heubına olarak umumi merkezimize 
Ye villyet ve kazalardaki tetkilltnnıza 

t•llm etmlye baıtadılar. 
Bu ayni teberrUat içinde gıda madde

leri, sfyecek ve bermmak için her türlil 
malıeme vardrr. En ince telernsatma ka
dar Kızılay Cemiyeti tqkilltı tarafındın 
kant Ye malııbıu mukabilinde alman bu 
ayni yardımlar umumi merkezimia tara • 
tından oyda geçirtlmlf Ye selaele 1elA· 
ketredelerlne teni olunlllUftV. Bunların 
mnum yelrtnu tudur: 

Olyecelı: etn•ı: 76992 yeni, 1007223 
lı:ullanılmıı, 7ekibl 1142216 parça. Jıfab • 
telif ef7a: 1439 yeni, 12234 lı:ullanılmıı ye
kta 90671 parça. Yi1ec•k maddeleri: 
ftl'l.296 kilo n adet. 111.ç ve •ıhl mabe -
me: 16 kalem. 

Hallırmızın alicenaplığı 

Gerek çok muhterem halkımızın can -
daa ıelen llicenap ıefkat tezahürleri ıe
relr yardım için bilfiil çahtarak inanl hl .. 
lerini •e yilbek külttirlerinl i9bat eden 
bayanlarımızın fedıkirhlı:ları her türlü 
takdirin fevkindedir. 

Bu· fel&ket Türkl7e haricinde hemen 
her tarafta btiytik esefle kartılanmıt n 
birçok millet •• hiilrümetler teenür duy
cularmı bildirdikleri ıibi yektn.u çok bti-
7iik milı:darlara belii olan a)'_DJ Ye nakdi 
yardımlarda bulunmaılardır. 

Bu lı:ı71Detli yardımlar için Türlıiye 
Kızılay Cemiyeti en derin tükran hiıle

riyle mütehauietir. 
Gerek memleket dahJltnde toplanan ye 

pnk hariçten gelen bu yardım etYalarım 
en kıaa blr samanda n mUmkUn olan en 
.urauı Turtalarla feltketzedelere ulattır
mak Kızılayın en mühim bir yazlfeıll idi. 
Bunun için bUtUn mtlfettıılerlmla ve bU
tUn memurlarımız faaliyete geçirildiği 

sfbl eemlyeUmlala merkea depolarından 
da kUlllyetll mlkdarda yardım el)'uı ve 
ı.tzım olan ıııhl ve tıbbi malzem ye cerlhl 
&JeUerl fel&ket mıntaıcuına HTtledllmlı, 
Bll' taraftan 1el&ket mıntakalanndan 

trenlerle mıntaka haricine aevkedllen fe
Ulcebedelert tren lçtnde n ı.tuyonlarda 

tqe ve llbu eylemek için birçok tırtu
yonlarda WI yardım ekipleri, athaneler, 
9ayhaneler, giyim eıyuı stokları açılmak 
ve kurulmakla beraber IJ'll1 zamanda yar
dım t191kllAtımızın ~n mühim istinat nok
talan olan tr&D81t depolan lhdu edllmtı
tlr. Sına, Kal&tya, Erzurum. Trabzonda 
muatacelen açılan bil depolarda 7ardım 
etYalan toplandıkça tualf edilerek civar 
'rilA.)'eUerln fel&ketzedelerfne tevzi edil
mek lbere Yalllerln emirlerine Amade tu
tulmut Ye peyderpey Hvktyat yapılmıttır. 
Fakat bu depolardaki ef7&Dln tam.lfl için 
pçecek umanda fel&ketzedelerin yardım 
teahhuruna utramamalan için de aynca 
tartıb&t alınmııtır. BUytlk milli komite • 
mi.sin n hWdlmetlmlzln kı7111eU1 yardım 
n dlrekUfiert a.yeıllnde bUtUn bu 1U'dım 
eıYalan Er&fncan mıntakuı zelaele fel& • 
Jcetsedelerlne d8'1tıldıtı gibi ilk anlardan 
itibaren hUkUmetl cellleee 'rilAyetıer na
mına açılan ve Kızılayca tediye edilen 
kredllerle memleketin en mtlnulp yerle -
rtnden kUlllyetll mlkdarda yiyecek mevad· 
dı ve zaruri el)'& aatın alınarak llllratıe ıe
l&ketzedelerln imdadına yet11llm11tlr. 

Feltket mmta.kuındald yaralı ve has
taların tedavileri için cemiyetimiz tarafın
dan hemen ilk günlerde Erzlncanda 300, 
8ubelertnde 100, KoyulhlAl'da GO, Zarada 
25, Sutehrlnln Ezbldur nahlyealnde '25 ve 
sene 8Uf8hrinln Ağvatlı nahlyealnde 25 
yataklı olarak butahaneler teala oıunmu1-
tur. Bu eyyar baatahanelerln bUtUn mal· 
aemeal merkezi umuminin Etlmestut de· 
polarından temin olundu. Erzincan teh· 
rtnde teala olunan haatahane elyeTm Y&
site sörmekte olup dllerlerf Actl ihtiyaç 
bertaraf edildikçe kaldınlarak merkez de
pomuza iade edllmlıtır. 

Yerle,tirilen lelalcetzedeler 
Bunlardan baıka, Sıbat ve İçtimai lılu· 

avenet VekAJetlnce t191kll edilip mUatace
le,. zelzele mıntakalanna aevkedllen tıb

bi ekiplerin her tUrlU llAç, malzeme Ye 

Al&t ihtlyaclan da cemiyetimiz tarafından 
temin edllmlıtlr. 

P'ellketzedelerden mıntaka dahlllnde 
kalanların bir kısmı, aynı mıntaka dahi· 
llndekl sağlam kalan meskenlere ve bir 
kıamı da mU.tacelen yaptırılan baraka ve 
aemlnllklere, bakiye kalanları ds cemiye
timiz tarafından gönderilen çadırlara yer
leıtırtlmtıtır. Bu ihtiyaç için Kızılay u
mumi merkezi tarafından ıtmdly" kadar 
sfinderflen çadırların aayıaı 105158 e bf.llt 
olmaktadır. 

Zelzeleden tamamen yıkılmıı olan Er· 
:ırtncan tehrlnde mUatacelen 40 bina yaptı· 
nlaralc memurların ikametine Te dnlet 
dairelerine tahsis kılınmıı ve ahalinin bO· 
yük bir kısmı hOkUmetlmlzln temılp ve 
emirleriyle kıtı geçirmek üzere iklimi ve 
lekb ıeraltl daha mUutt olan Ylllyetlere 
aakledllmlıtlr. Bunların meaken ktraları 
ve !ateleri Kısılayca temlD edilenle ba 
ND• yu mentınlDde taJırar JCniDCaDa t. 
de edilmlflerdlr. 

BUtUn bu acı gilnler ve felAketlert tA· 
ı · .1 eden kıı ayları le inde en çok endlıe 
il tAklp edilen bir cihet de ı1.elzele mın
takuı dahilinde aıhl vaziyetin durumu idi. 
İklimin, mevsimin ve mahrumiyetlerin e
lim tesirleri altında kalan yUz binlerce 
insanlar ara.sında ıarl h"hangl bir hasta
lıtın zuhur etmediği ve umumi sıhatın 
bozulmamıı olduğunu 1Ukran ile arzede
rim. 

Erzincan zelzele .e!Qketl hakkında ılm· 
diye kadar arzetUğlm ıeyler mahiyeti iti· 
barlyle daha :r:lyade müstacel. yardımlar
dır. Bu mıntakanın yeniden imarı ve yı
kllan, hasara utrıyan binaların tamamlyle 
lota.sı senelere vAbestedlr. Bu huauıı~ hU
kUmetlmlzln almıı olduğu esaslı tedbirler 
sayesinde yardımın ikinci sathası olan ln
ıaat faaliyetine 1lkbahardanberl geçllmlı 
bulunmaktadır. Yapılacak binaların yeni
den kurulacal< kuaba ve köylerin cıekll 

ve plAııları Nafıa VekAletlmlzce hazırlan
makta oldutu gibi yıkılmıı ve hasara ut
ramıı bUtUn binaların haklkl vaziyetleri
ni ve her binanın zarar mlkdarını mahal • 
lerlııde teablt ederek zarar görenlere der
hal icap eden nakdl yardımları vermek U
zere her kazada huaual heyetler teıkll e • 
dilmesi BaşvekAlet tarafından vllAyeUere 
emir ve teblll buyurulmut oldutundan 
mahalli kızılay teıkllltıaın dahli bulundu
tu bu heyeUer flmdlye kadar Yazlfelerlnl 
ikmal ederek teabit edilen para yardımla
rının mühim bir kısmı BatvekAlet emrlY· 
le Kızıla)' tarafından teavlye edllmlftlr. 
Büyük IDJ&at faallyeU için 11.zım olan ke
reste, cam, çivi slbl inşaat mal:ııemeal Kı
zılay tarafından tedarik edilerek valiler 
emrine gönderilmektedir. En çok hasara 
utnyan bazı TllAyetıerlmlade blaalann 
bug(lne kadar yUırde elll dereceatnde yeni
den ı111a yeya tamir edlldltl memnuniyet
le 6Jrenllmlettr. 

Jl'elAket mıntakuındakl çiftçilerimizin 
zirai faaliyetlerine halel vermemek için 
icap eden tedbirler ahnmıı ve bunun için 
de çift hayvanlarını kaybedenlere bedell 
Kızılay., tarafından teavlye edilmek Uzere 
çift öldlsU Ye tobumhıldar dalıblmsftır. 
Şimdiye kadar aatın alınıp daA'ıtılan 6-
kUzJerfn aayıa (121115) Ye bu huauata 
sarfedllen para mlkdan da {62'1'9M) li
radır. Tohumluk için de (124923) lira Te· 

rllmlıUr. 

yındır kaymakamı Remzi UlkU, Uluborlu ğa 177 lira 19 kuruş para yardımın- bu defa da beden terbiyesi ve spor 
kaymakamı Halit Kutlay, M. Kemalpaşa da bulunmuştur. mevzuu Uzerinde, ilmi ve teknik ya-
kaymakamı Sal!haddln Erçin, Karaman'- zılara geniş sütunlar ayırmıştır. 
kaymakamı Feyzi Aktör, İpsala kayma- Sabah bırakılıp akşam alınan kreş- Bu sayıda, cümhuriyetimizin son 
kamı Hamdi Sönmez, Gördes kaymakamı te lOl çocuğa 3.llS kap llcak yemek bir yılındaki spor faaliyeti hülasa e
Rllı,tU GUnday, Konya Ereğlisl kaymaka- verilmek suretiyle gıda ve bakımları dilmiş ve ayrıca Genel Direktör Ge
mı HAmlt Onat, Bahçe kaymakamı Remzi temin edilmekte bulunmuş ve çocuk neral Cemil Taner'in "Cümhuriyet ve 
Özbey, Osmancık kaymakamı İdris Kemal sarayının sıcak banyolarında 146 ana gençlik" mevzuu üzerinde radyoda 
Onat, Bozcaada kaymakamı SalAhaddln ve çocukları sıcak banyo almışlardır. verdiği konferans neşredilmiştir 
öner, KAhta kaymakamı RC§at Bayatlı, Keçiören'deki çocuk yuvasında da- Bundan başka geçen ayın hadisele
GölcUk kaymakamı Nedim Heybel, Erdek imi şefkat ve bakım altında bulundu- rini ihmal etmiyen mecmuada en ye
kayı'nakıı.mı İhsan Azak, Arapsundan HA· rulan Çocuk Esirgeme Kurumunun ni spor haberleri mevcuttur. Mecmu
llt İzzet Özturk, Vizeden Zeki Köymen, 225 yavrusu ile birinciteşrin ayının ayı okuyucularımıza tavsiye ederiz. 
Sarayköy kaymakamı Akif Hilmi Koca· 16 sından 31 inci ~ünü akşamına ka-
manoğlu, Alaca kaymakamı Muhlis Altan, dar on beş günde 2879 çocuğa muhtl'· 
Akçakoca kaymakamı Ali Zarifi Akay, lif yardımlar vanılmıştır. Bu yardım
Sungurlu kaymakamı Adli DenktB§, Ke- lardan mada 9.700 çocuk da kurumun 
malpqa kaymakamı Muhittin Önem, Vak- rncuk bahçesinden istifade etmişler. 
tıkeblr kaymakamı İbrahim Hakkı Sayın, dir. 
İskilip kaymakamı Hulusi Akalın, Arap-
kir kaymakamı Halli Rlfat Demlrbağ 

Tavıanlı kaymakamı Raııt Demirelli. 

50 liradan 60 liraya terli eden 
kaymakamlar 

İzmir tütün piyasası 
İzmir, 5 a.a. - Bugüulerde mıntaka 

ticaret müdurh.iğünde tütün kumpan
yaları mümessilleriyle tütün tacirıcri 

İ&plr kaymakamı HB. Seyfettin Kut 
şıran kaymakanıı Sıtkı Uluğ, Elmalı kay~ toplanarak piyasanın açılış tarıhini tes 
makamı M. Cemal Yabac. Karakoçan kay- bit eyliyeceklerdir. Muhtelif müesse
makamı Şevket Gürkan, Torul kaymaka- seler fazla miktarda tütün 'satın almak 
mı İzzet Kılıivuz, Gülnar kaymakamı Ru- için hazırlıklar yapmaktadır. 
hl Çetiner, Bozdotan kaymalcamı Vufl - -

Lüleburgaz köy eğitmenleri 
kursu 

Özdemlr, Kat kaymakamı Oııman Tekin, 
Eyup kaymakamı Salt Yüce, Gercllf kay
makamı Nurt OUven, Gelibolu kaymak&· 
mı Kemal Özalp, Akçadağ kaymakamı 
Muhsin Doğu, Yayladat kaymakamı Rlfat Edirne, S a.a. - Lüleburgaz'daki 
Gaker, Çatalca kaymalcarm Hikmet Arar, köy eğitmenler kursu yedi aylık ted
Sandıklı kaymakamı Şemsettin Aka, BA- riaat devresini muvaffakiyetle bitir
IA kaymakamı NAml Unat, Emet kayma· mittir. Kurstan mezun olan yetmiş e
lı:amı İhtıan Yazıcı, Be;,.ehlr kaymakamı ğitmen kendilerini köylerinde bekli
Adnan Sonç&I, Eıme kıı.ymakamı Ahmet 
Nuaret TUrker. yen vazifeleri baıına~önmüıterdir. 

40 liradan 50 liraya terli eden 
kayma/camlar 

Fethiye kaymalcamı BB. Ziya Oğuz, 

Lisan bilen hakimler için· 
müsabaka imtihanı açılıyor 

Müstahsilden kuru üzüm 
ve incir mübayaası 

Koordinasyon heyeti reisliğinden vaki 
olan teklif üzerine, doğrudan doğruya 

müstahsilinden kuru üzüm ve incir müba
yauı için Ticaret VekUeti emrine 2 mil
yon liraya kadar bir kredi tahsisine İcra 
Vekilleri heyeti tarafından karar veril • 
miatir. 

İzmir çocuk esirgeme 
kurumunda 

İzmir, S a.L - Teırinievel ayı için
de cümhuriyet ~ teker bayramları mü 
nasebctiyle İzmir çocuk esirgeme ku
rumu tarafından 46 mektepli yoksul 
çocuğa 355 liralık elbise ve ayaıkkabı 
temin edilmiştir. Yüz çocuğa 419 füa 
kıymetinde giyecek eşya tevzi edilmi:ş
tir. 465 çocuğa günde üç defa sıcak 
yemek verilmiştir. Birçok çocuğun da 
mektep levazımı temin edilmi,tir. 

İnebolu orta okulu 
İnebolu, 5 a.a. - Hususi muhasebe 

İzmir belediye meclisinde 

İzmir, 5 a.a. - İzmir ıehir meclisl 
dün ikinciteşrin toplantılarına ba§la
mıştır. Bu toplantıda belediye riyaae
tinin bir senelik mesai raporu mecli• 
sin tasvibine arzedileceğinden hemen 
bütün belediye azaları içtimada bu
lunmakta idiler. Evela encümenler iIJıııı 
tihabını müteakip belediyenin son bir 
senelik mesaisini ve bu meyanda İzmir 
enternasyonal fuarı ve Kültürpark 
için sarfedilen mesai ile elde edilen na 
ticeleri ve he! senelik mesai imar 
programı tatbikatını izah eden rapora 
okundu. Söz alan hatipler, belediye
nin son yıllar içinde baprdığı iti~ 
den dolayı belediye reisi ile mesai _.. 
kadaılarına tefekkilr eylemiılerdlw. 
Belediye meclisi, raporu taavip eyle
miştir. 

lzmir' de asker ailelerine yardım 
İzmir, S a.a. - Yeni kanuna göre.,. 

ker ailelerinden muhtaç oknlara yapı
lacak esaslı yardım iç.in belediyede u
ker ailelerine yardım bilroau te1ki1 .. 
dilmiştir. Böylece asker ailelerine .,. 
kisine nisbctle S - 6 misli fula yardım 
yapmak mümkün olabilecektir. 

otomobil 
' 939 Opel S . Slx u kullamlmıt 

1100 lira. Telefon: 3000. ("°3\ 

~----------------------------------------

Kirahk bakkaliye Ye mınıY 
eeıerthlaar kaymakamı Zeki Uturtaa. eı- Adliye vekaleti, yeni hakimler ka
Hfke kl7Makamı Nihat DAntı, Çemlıke - nunu mucibince liaan bilen hakimler 
sele k&7Makamı Hıtaı Tus, İ•kenderun aruında yapılacak müsabaka imtihanı 
kqmallamı 'Mehmet Belek, Bafkale kay- hazırlıklarını bitirmek üzeredir. Bu 
m•lr•'"DI ıu... JCnstn. Kuklrt kaymak&· ayın 7 ain.de yapılacak olan imtihana 
mı Hnmı ~ı. Ayvacık kaJ'1!'1ak&mı terfi müddetlerini dolduranlara ait 
Fahri thldlMl, Diyadin kaymakamı Bllley- ıon teklif defterinde isimleri bulunan

tarafından inşa edilip orta okula tahsis Yenlıehlr YUkael ve K. Ö:ııalp Cad. ara.o 
edilen binanın küpt resmi valimiz ta- 81. Ataç •okağında kuaba muttaaıl lflell 
rafından yapılmııtır. Merasimde Kas- bir bakkal ile ekmekçlllte de mOaalt .. 
tamonudan gelen davetlilerle binlerce dUkktn. Ö:ııenc Ap. na mllrae&at. Tel. M1I 
halk hazır bulunmuştur. ~- - ·~-~~ _ 

maa Onur, Dotubaya:ırtt kaymakamı Ha· KAZALAR 
ili Tutan ttıker. lardan lisan bilenler bu imtihana da- .dlllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

vet olunmutlardır. İmtihanlar, İngi- : E Erkek ve diti tay satılacak 
• Er:ıılncan ıehrlnln imar plAnlan Nafıa lizc:e, Fran11zca. Almanca ve İtalyan- = u·. L K u·. = Karacabey Harur Müdürliiifindea : 

Erzincan'ın iman 

VekAJetınce hazırlanmakla beraber bu•· Kars'ta imôr faaliyeti cadan yapılacaktır. Bu lisanları tam 5 : 1 - Hara matı ve yanılara ancaJe ..._ 
ne zarfında ı111aata bqlamlamıyacatıa- bilenler, bildikleri Hunla yazılmıt :_ E kan inglliı 939 doğumlu erkek Ye diıi cıa 
dan Erzlncana avdet etml' Olan .. allan Kara; ( Husuat ) - Aaırlarca yerli - dö t b t 1 fk ap b- .... , ta .. "' hukuka ait eserlerden birini dilimize : - r •ı aya aa an ar .... ua Y 
muvakkaten lakAıılan için malıamı 'rilAye- harita üzerinde bile l!yıkiyle tesbft - Hılkevlerı· Ye Halkodaları - r k rttı a 'l t lacalı:tır 

i 
çevireceklerdir. : : >'

1 a rm 1 e 911 1 
• 

tin yardımlyle Kıalll)' taratınd&n bara1c&- edilemem t olan Kan villyeti bilbu- - : 2 - Arttırma 1/17/940 pazar ctlntl •• 
tar yaptınlmalctadır. Mecmuu to dan tb&- sa imlr aahaaında dev adımıyle ilerli - E dergisi : on Uçte Ankara hipodromunda yapıla-=-
ret olan bu barakaların her blrt 12 odayı yor. Gümrük memurfan arasında E : tır. 
ihtiva etmekte olup ı111aab hitama ermek Karacnerkez kuniyle mülhakat ka- yapılan deX.:•iklikler : I E S - Muvakkat teminat heııei için bet 
Useredlr. Bundan bqka, ~n •Dedenbe· za ve birçok fcöylerine bUyük fedaklr- 5 '"ı" E kincitetrin aaynı çıktı E yüz altmıı bet liradır. 
rt huauırl çadırlar içinde bulunan ıı:rztnean hklarla i.-- sulan getirdildi~i tribi İzmir ithalat gümrüğü müdürlüğü : - 4 - Taylarm pedlirllerl Ankara, t.u. 
K 1 h tah _, 1 1 ,._ 1 ti la ;r-- 5 e· • - Milli Şet'ln fklncltefrin 1940 nu- : ~1 Ad B ı 1 8 v __ 

ı:ııı ay u ane.. ç n ... cem ye m Iğdır ovasını sulamak için bilyük ba- memuru BB. Mahmut Kafarlı vekatet : tuklan, Batvekll Dr. Refik Say- :_ ..... ' ana, uru, zın r, aaunın, _.._ 
tarafından 100 yataklı Te Wakalar 1911.- tkik UdU lUYU 1 ğ - ya, Balılretıir veteriner müdllrlülı:leriae 

raj ve kanal tesisi de hayli ilerlemek- te m r g memur u una nak- - daın'ın XVII inci cumhuriyet bay- : llnde -yeni bir hastahane yaptınlmaktadır. l : - gönderi1ml1tir. 
zelzele mıntaka.llılldald memurların ika- tedir. lo unmSuf ve KUllU.k gümrilk bq me- : raını açıı nutukları, Halkevlerl ça- : Taylar hakkında izahat almak i•tl:ven • 

meUert için de leap eden yerlerde (3e0) Viliyet merkezinde. Iğdır, Sarıka - muru ıtkı Esen, Urfa gümrük mü- 5 lıımasında bazı yeni esaslar: Kemal E !erin bu mUdUrllilı:lere Ye haraya m4lraca
memur allulnln lkametlnf temin my.a- Dllf, Kağızman kazalarında elektrik dürlUğU memuru Şakir Urözalp, İzmir E Turan, Çln'de yoğurt ve kımızın ya- : atları ve iıtek1i1erin arttırma sün n ... 
dlyle binalar yaptınlmıya batlanmıı olup untralları yapılmıı, bu auretle mem - ithalit gümrüfü aervis 1efi Osman : pılması meselesi hakkında, Prof. = atinde Ankara hir>odromunda bahınmalan 

1 k dar bu 1 1 tı bl' F h • Al ç akk - W. Eberhard, Ortazaınan TUrk • İs· _: kıı mevs mine a narın 111aa • leket medenl ııı~· kavu•muıtur. et ı pan, an ale gümrük bat : ilin olunur. (10409-7311) 17378 
ı t alet .- :r- - llm dUnyaııında d1.n: Prof. A. Mez : 

m 1 •0 ac ır. • Kaza ve köylerde inkılabın tipik ve memuru Ziya Tanıl birer derece terfi : (Almancadan çeviren: Cemal Köp- 5 Hükümet konağı tamir ettirilecek 
Er:ırtncan selzele mıntakaaı feWcetse. gUbik okul binaları her gün yeni bir ettirilmiıler, inhisarlar milfettit mua- E rUIU), Altay ıamanlığına alt madde- : Bodrum Malmüdürtütünden : 

deleri için b&fta Mllll Şefimi• Te Relal· hızla yUkaelmektedir. Bu auretle vi - vlnlerinden Natık Kural vekatet tef- : ler: V. Anohln (Rusçadan çeviren: --- Bodrum hliklimet Lona~ının 7129.63 l' 
cUmhurumua oıctutu bald• bUtUn TUrk .. • • h t' Uf • • · w • : ~ • .. 
mllletl nakdt :yardımlarda bubmdutu sfbl llyet maarifinde liff, koy enstıtUsü, tıt eye ı m ettıt muavınlıgıne alın- : AbdUlkadlr İnan), DUA'Un gUnU ge- : ra lı:etif bedelli esaılr tamiratı 24/101948 
yabancı memleketlerin "gerelc hUldlm•t " akpm kıs anat okulu ve efttıven kura mıttır. E lince "Şiir" : Fethi Tevet, Blrleııtk E tarihinden itibaren 20 sün müddetle açık '" r.-n... Kı 1•-4 ~ .... ...._ lan ayni lnkiuıf ve seyri takip ediyor - Amerlka'da içtimai yardım, Dr. M. : ebiltm"""e lı:onulmuıtur. 
gere .. -""- Te zı ..,.an " ....., .. .....,.. :ı- : Celll Duru, Mektun "cıllr" : Ceyhun :_ ~, 
verlerl tarafından ela ehemlyetll mlllclarcla MALiYE VEKALETi : "' .,. 1 - Buna ait huau•t n açık ebiltme 
efY& ye nakit teberrulan )'&palnııttır. Zile panayın E Atuı Kansu, Annenin resmi: Selma E prtnameleri parasız olarak malmUdilr11 • 
Şimdiye kadar memlelceUmls dabfllade : Lagerlöt (Fransızcadan çeviren: M. : ğünden alınabilir. 
bu makAt için mlllt yardım komlt.eal ..,. Zile, 5 LL - Zile'nin sonbahar etya M&af yoklaması E Öney). BugUQkU Almanya'da felsefi : 2 - Ebiltme 12/11/940 tarihine ~ 
mına yapılmıı olup Kıaılay umumi merke- ve hayvan panayırı bugUn açılmıftır. lılallye VekAJetlnden: : cereyanlar: Prof. von Aster (Alman- E dif salı günü Nıt 15 de Bodrum malmö-
zlnde toplanan para yardımlan 3.878.167 Panayırda yurdun uzak ve yakın köte- _: cadan çeviren: Z. F,), Kırııehlr vlll- : diirlüiünde mtitqelı:kil komiayonda 78Pl-

l - MUtekaldlnl mUlklye ve askeriye yetinde· Nahit Sım Yavukluya d : 
lira 77 kui'uf harlçtm yapılan para .... terinden gelmı'ı bı'rçoL zı'yaretçı· va- - · ' e- - lacaktır. 

• ,,_ • A ile dul ve yetimlerinin kAnunuevel 940 - neler ''Şiir" : Osman Attila, Dellor- = 
dımları Lfü 802 lira 61 kurut ki cem&D tandat bulunmaktadır. : 3 - Eksiltme açık yapılacaktır. · yoklamaları 6.11.940 tarihinden 28.11.940 - man tUrklerl hakkında tart.hl ve et- :_ 6.321.770 Ura 36 lcurut olup bu mlkdarlara : 4 - Muvakkat teminat mikdan 534.71 
hUkUmetlmlace ıııelsele fel&ketaedelerl lolD tırlhlne kadar yapılacaktır. E nolojlk bir etüt: Prot. S. S. Bobçev : liradır. 
tabala edilip Kızılaya Terilen 2.300.000 lira fellltetıer olmak User geçim darlılı, fa. 2 - lıl&&f uhlplerlnln yoklama kltt· : (Bulgarcadan cevlren: TUrker Acar- E 5 - Taliplerin ehliyet vnilı:alarmı • 

dındald suallere • .,,.., a'""' cevap vermek o»Ju) Denizli co»r·• aaına t -ela IJAve edlldltl takdirde umum iane 7e. kir cocukların bealenmeal, ııArt haatalık· ....,.. .,.. : e ' e ...,y umum - mil bulunmaları ıarttır. 
kQnu 7 821 770 lira 36 11o·-··a b&lll olmak Ucad 1 ard suretiyle askerlik ıubeslnde kayıtlı bulu- : bir balcı•: Dr. Reıat İzbırak. 5 6 - Taliplerin muvakkat teminat m• 
tadır. ' B~ mlkdarcı:'" '°;ımdlye ~ !:;!aıı:u, ıı~e:r:.7 aarı'.:ı~~ı:!~:Ogib~ !~: nan mUtekaltlertn a.skerllk §Ubeslnce, dul § Notlar ve vesikalar: Yavuz Belim E tup veya makbuzlariyle birlikte yukarda 
6.801.869 Ura 8 kurut aarfedllmlıtır. aveneUer haddizatında çok ıeflk ve fell- ve yetimleriyle mülki mütekait dul ve ye- : ve ıeleflerl: K~mll Su, XIV. asırda : zikredilen sün ve natte Bodrum malmliı-

cemlveUml•ln aulh ··-anında en mU- timlerinin belediye muhtarlık ıııert mU- _: Ankaraya alt vesikalar: H. Turhan --- dürlü'°ünde müteıekkil lı:omiıyonda ha•ır 
., .. -.. keUere kartı busu olan ull tUrk mllletl- dUrlUgUnce tasdik ettirildikten ıonra rea- " • 

hlm yazffealnln imdat ve muavenet oldu· Din Te Türkiye CUmhurlyeU HUkUmetlnln : D&gloğ'lu, J!ltnolojl hUIA.saları: Zeki· : bulunmaları ilin olun•r. 17407 
mt senet, nllfua tezkeresi, maq cüzdanı, -

IUDU 8Hyleınlltlm. Bu hUIUlta 1926 HDe· uertdlr. Kızılayın bu hUSU8t&kl nAçlz ro- : Y• S. Eglar, Karacaoglan hakkında : 
lle birlikte defterdarlık muhasebe mUdUr- - -alndenberl yapılmıı olan muaveneUerl lU kendine tevdi edilen lmıant vazifeyi - notlar: A. Rıza Yalgın. Yeni bir ıA· -

' yapmaktan ibarettir. lUğllne müracaatları. - lr: HAml, Kimya endüstrisinde ka- E 
:S.!tıı:n selseleaf harfg olarak, arzetmek Kızılayın harp ve sulhta hasta bakıcı 3 - Yukarıda gösterilen g(lnlerde mU- E tallzörlertn rotu: Dr. M. MAclt O- : 

yet(IUrmeal içtimai hizmetlerinin ön aı. racaat etmlyenlertn ve yoklamalarını yap- E kay. 5 
ralarında gelmektedir. Bu maksatla cemi- tırmıyanlarıo bu yoklama muameleleri- E Halkevlerl Postaııı: Halkevlerl ve E 
yetimizin cUmhurtyet devrinde İstanbulda nln blzzarur umumt tevzlattan sonra ya· : Halkodaları çalııımalarında soysal : 

Lr. Kr. 
1126 aenul 41Tl58 Ta 
1921 .. le>Of 95 " 1928 .. 157811 12 
1929 .. 1!8703 01 
1930 .. 128148 •3 
1931 .. 8!8395 40 
1932 .. H9606 fO 
1933 .. 101109 •1 
19H .. 181573 11 
1935 .. 176383 eo 
1936 • lam1 10 
1937 .. 283610 M 
1938 .. 321m 76 
1939 J0329U et 
1940 temmuaa ls&dar 296937 30 
19f0 temmmdan 24 ilk· 

tettlM kadar 112621 28 

4"8008 41 

Bllta 7-.m. ••• ..ı.eıe sflıi 1llJıQk 

açmıı oldutu hasta bakıcı hemılrellğl pılacatı llAn olunur. (7432) - 114o3 5 yardım: Dr. M. C. Duru, Edirne E 
ve slyaretçl hemılreler talim mUeas~est : Halkevinde açılan kuralar, Halkev- : 
aenelerdenberl yurdumuzda nAfl hizmet • : lerl neıriyatı. : 
ler sörmektedlr. Geçen aenedenberl cemi- ASKERi FABRiKALAR : Ayın HAdlıelert: UçllncU umumi 5 
yetimi• tarafından İııtanbut ve Ankarada _____ ...,;..,;,..;.,;~;.;.;.;.;;;.;.;;;;.;;;.;;,...._ 5 nUfus sayımı, DUyunu Umumiye : 

huta balcıcı hemelrelere yardım edecek Jıiç alınacak 5 Meclisinin ıona ermesi, cumhuriyet 5 
kıymetıl uzuv yetlftlrmek lc;ln (GönUllU : bayramı, Blrlncltqrln içinde dıı hl· : 
lıuta bakıcı kursları) da açılmaktadır. Aüert Fabrikalar Sandık MUdUrlutUn· : dlaeler. : 

den: - -Cemiyetimizin ilk ve orta mektepler- : Fikir Hayatı: Bir okuyucunun : 
deki (Gençlik Kızılay kollan) te,kll&tı Askeri Fabrikalar tekaüt ve muavenet 5 notları, Yıldı• hAtıralan, Mektepli- E 
seneden •neye lnktıaf etmektedir. Bug(ln ıandığı ihtiyacı için pazarlıkla llAç alına- : ıertn sergiılnde, Anatole Frana'ı : 
f176 mekteblmlzde 141000 Azası olan bu caktır. Taliplerin liste ve ıartnameyt al- : l'dAm. : - -t191ekkUIUn gayesi çocuklarımızı insani- malı: üzere her r«a ölleden monra askeri : Bibliyografya: Prof. Dr. G. Kus- : 
yet. ıefkat ve blrtblrlertne yardım hisleri fabrikalar umum mUdiirllliü binuı dahi- : ıer: Kooperatifçilik, x. T. _ Şlnul E 
Ut yet(fUrmek ve bu makudı.a lfuı tçln tindeki Nndık mlidiirliitüne milracaatlan. E "Şair evlenmeaf., (Mustafa Nihat Ö· : 
topluluk lla7&tına alııtırmalı, vatandatlık Pazarlık 1& tetrlnlaant NO sUJıU aaat : zen), Serlf Hula.at. 5 
.,. futlet hlllertnl tenmtye etmek, bıfna- 16 te nndık. mUdOrlUIUnd• yapılacaktır. : -
llJdla blchlerlnl eantmetur. .(T41t) ua ,ı111111111111111111111111111111111111ır 

~----------------------------------------

P .. T. ve Telefon Umum Md. 

Telefon masası alınacak 
P. T. T. Umum MUdUrlUğilnden: 

ı - İdare ihtiyacı ıcın iki takım ıehlr
ler araııı telefon masuı kapalı zartla ek -
slltmeye çıkarılmııtır . 

2 - Muhammen bedel (85200) muvak
kat teminat (2640) lira olup ekaııtmeaf 

29 lklnciteırtn 940 cuma g(IDU saat (16) 
da Ankarada Evkaf apartımanındald P. 
T. T. umum mUdUrlUk satın alma komb
yonunda yapılacaktır. 

8 - İstekliler muvalckat teminat mak
buz veya banka teminat mektubu ile ka -
nual veaalki ve teklifi muhtevi kapalı 

zarflannı o &'llıı ea.at 15 e kadar mezk1Ut 
komlayona vereceklerdir. 

' - Sartnam•ler Ankarada P. T. T. Le
va:ııım İatanbulcla P. T. T. levazım ayniyat 
IUbe mUdUrlOklerlnden 176 kurut mukabl-
11.Dde \'G'Uecektlr. 6n8) 167U 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. teklif mektuplarını Gaziantep Aa. Sa. Al. Kunı f uulye alınacak 4000 çift fotin alınacak 
Ko. Ra. ne göndermeleri. (7128) 17121 Eslı;işebir Sa. Al. Ko. Rs : Gir~sun S.. Al. Ko. Rs : 

Ko. na gönderilen hariç askeri 
KITAAT iLANLARI 

Saman alınacak İhtiyaç için kapalı zarf usulü ile ebi!t- 1- 36.000 lira muhammen bedelle ve ka-
Patates, saman ve kuru ot ahnacak 
Nlfde SL Al. Ko. RL den: 

G. Antep Aa. SL Al. Ko. Ra.: meye konulan 68 ton kuru fuulyye istekli pah zarf usulll ile münakasaya konulan 4000 Mlkd&n lıluhammen Teminab İhale sünU Saati 
Cinai: Saman çıkmadıfmdan 24/10/940 dan 24/11/940 gü- çift askeri fotine ~/10/940 cumartesi ıU-

Nakliyat yaptırılacak Miktarı kllo: 300.000 nüne kadar devam etmek üzere pazarlıkla nü saat 10 da talip çıkmadığından bir ay pa. 
fiyatı Lira 

Gelibolu Sa. Al. Ko. dan : M. bedeli: 7.500 lira satın alınacaktır. zarhfa bırakılmııtır. (73&2) 17367 
1 - Gelibolu ve civarı senelik nakliyatı M. teminatı: M3 lira İlk pazarlığı 7111/940 perıenbe cnnn H- Yulaf alınacak 

PatatN 80000 M«W) • •• ~ • 360 • 
Saman 1830000 aa2ıso 2492 
Kuru ot 1220000 61000 4575 

llS.11.940 
18.11.9'0 

16 
16 
16 

ihale edilecektir. İhale günU 8. 11. 940 aaat 15 at lS,30 da Eskiıehir mıntıka SL Al. Ko. Lül~burtllZ S•. Al. Ko. Rs : 
2 - Tahmin edilen bedel 15000 liradır. l - Yukanda miktar ve muhammen be- da yapılacaktır. Evsaf ve ıartname Ko. da Komiıyonda mevcut mikdar, ewaf ve 
3 - Eksiltme 6/ 11/ 940 aaat 16 da Geli- deli ve muvakkat teminatı yazılı aaman görülebilir. ıerait dahilinde ayrı ayrı pazarlıkla ,.ılaf 

İhalenin ıekll İhale yerı 
açık eksiltme Nltde As. Sa. Al. Ko. blnuı 

l - İstekliler ıartnameyi her gün koml11yonda göreblllrler. 
bolu Aı. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır, Şart- kapalı zarfla ekalltmeye konınuıtur. Tahmin bedeli 19.040 liradır. İlk temi - aatın alınacaktır. 
namesi bu mahalde parasız alına.bilir. 2 - Şartnameleri, İıtanbul, Ankara ve natı 1428 liradır. İsteklilerin belli gün ve Pazarlığı 

8
;
111940 

ıtlnü ıaat ıs de Lil-
4 - Eksiltme kapalı zarf usulu" iledir. Gaziantep Aa. Sa. Al. Ko. da görUleblllr, tt K d h b ıunmaları 

2 - Taliplerin Uk temlnatıarlyle birlikte be111 gün ve saatte komisyona mllr.., 
caatıarı. (7394) 17375 

aaa a o. a azır u · leburgaz As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı 11.2S liradır. 3 - İıteklllertn yukarıda yazılı günde (7335) 17387 (

7363
) 

17393 6 - Teklif mektupları 6/ 11/940 saat lS ve ihale aaatınden bir aaat evel teklif mek- ak 
de Gelibolu Aı. Sa. Al. Ko. na verilmiı tuplan ile Ko. na mUracaatıarı. Sadeyağı almac Arpa alınacak 

Soğan ve sade \J 

yagı ah nacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Ra. den: 

olacaktır. (7129) 17122 Balllı:.esir Sa. Al. Ko. Rs : KayHri s.a. Al, Ko. Rs : 
7 - Taliplerin ihale saatinden evel te- Nohut alınacak l- Birlikler ihtiyacı için 2S ton sade 1- Kayseri için 7.20 ton arpa pazarlıkla 

llıinat paralan olan l 12Slira ve ihale kı - yaiı kapalı zarf usulü ile 23ıııı94o cııımar- satın alınacaktır. Kilosu 6,S kuruştan mu-

Afatıda cına ve mlkdarlan yazılı maddeler kapalı zart uıullyle alınacaktır. İh.., 
leleri Edlrnede e11kl mUıUrlyet dairesinde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

nunu mı>c:ibince ve1aik ve mektuplarını İııml.As. Sa. Al. Ko. Ra. den: tesi clinll saat 11 de Balıkesir mıntıka Sa. hammen bedeli 47800 liradır. Katl teminuı 
1 - Birlikler lhUyacı için 181400 kilo k 

l'ermeleri, (6794) 16791 Al. Ko. da ihalesi yapılaca tır. 7170 liradır. 

Evaaf ve ıartnamelert her' gUn Ko. da görUleblllr. İsteklilerin alSzü geçen gün
de ihale aaatınden en geç bir saat eni teklif mektuplarını Ko. na vermiı olmalan. 
Clnııl Mlkdarı M . tutan İlk teminatı İhale gUnU aaatt nohut kapalı zarf ekslltmeıılyle aatın alı- l' ı 

Köıele alınacak nacaktır. Muhammen bedeli 36.ZSO ıra o up mEu - 2- tık pazarlığı 6/11/940 çar,ınba ıü-
vakkat teminatı 2718 lira 7S kuruıtur. v- nu·· saat ıs dedir. Diyarbakır As. Sa. Al. Ko. Rs. den 2 - İlk kapalı zart e~slltmeıl 20.11.940 

Kilo Lira Lira 
K. soğan 105600 10560 792 22.11. 940 11 

İ 1af ve ıartlarını görmek iıtiyenler Ankara, • Şartnamesi her -r.n Ankara, İstanbul, 1 - D. Ba1ı:ır'da Sa. Al. Ko. ca alına • gUnU aaat llS te zmlt Sa. Al. Ko. da yapı- ~ ... 
lacaktır. İstanbul Lv. Amirlikleri ve Balıkesir mrn- Lv. amirlikleri ve Ka-eri As. Sa. Al. Ko-

Sad~at 18000 28800 2160 22. 11.940 llS 
eak olan 6000 kilo siyah yağlı kösele ıv Sadeyat 21600 34560 2592 22.11.940 16 

' 
1 tah taka Sa. Al. Ko. da ıtörülebilir. da go-ru'' lebı'lı'r. /11/~ perısembe ıünil ıaat 11 de kapalı 8 - Nohudun beher kilosu iç n mln · 

Zarfla eksiltmeye konulmuıtur. edilen fiyatı 18 kurut olup tutarı 236.'52 Taliplerin muvakkat teminatlarile bir - 4- Taliplerin belli gün ve ıaatta kanuni 
2 - Muhammen tutarı ı6500 lira olup lira muvakkat teminatı 1772 liradır. likte teklif mektuplarını ihale saatından bir vesikaları ile komisyona müracaatları. 

(7392) 17371 

Muhtelif erzak ah nacak - kk 4 - •·tekiller ,artnameyi her vUn An- saat eve! komisyonumuza makbuz mukabi- (73S9) 17391 ... uva at teminatı ı237 lira SO kuruıtur. .uı ., 

3 - Şeraiti her ıiln fı zamanında Ko. kara. Eaktıehlr, İstanbul ve İzmit Sa. Al. 1i vermeleri şarttır. Odun alınacak 
da .,.;;rlllür. Ko. göreblllrler. Posta ile gecikmeler muteber değildir. 

Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den : 

•- (739S) 17376 Manisa Sa. Al. Ko. Rs : 
4 - Teklif mektupları ekıiltmeden bir 5 - İstekliler belli gUn ve ıaatınden bir ı- 3342000 kilo oduna istekli çıkmadı· 

aut evetine kadar kabul edilir. (7091) ıaat eve! kapalı zarflarını Sa. Al. Ko. na Mercimek alınacak ğından 22/11/ 940 cuma günü saat 10 da k:l-

Aşağıda yazılı maddeler pazarlıkla alınacaktır. İhaleleri Edime'de eski ml
ıüriyet dairesinde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve tartn~"11eleri Ko. da ıö
rülebilir. İsteklilerin sözü ıeçen gün ve aaatte Ko. da bulunn ,arı. (7393) 17374 

17080 vermeleri. (7170) 17159 Manisa Sa. Al. Ko. Rs : palı zarf uslü ile eksıltmeye konmuştur. 
Sade yağı alınacak Kunı üzüm alınacak ı- 120.000 kilo mercimeğe istekli çık • 2- Muhammen bedeli 43446 liradır. 

Cinsi Mikdarı M. Tutarı l'feminatı İhale cUnü ve aaati 
Kuru f11ulya 2ı6 ton 60480 9072 13/11/94-0 10,30 
Koyun eti 35625 kilo 20694 3104 13/11/940 11 Yozgat Aıı. SL AL Ko. Ra. den: İzmit SL Al. Ko. Rı.: madığından yeniden 22111194o cumartesi 3- Muvakkat teminatı 3258 liradır. 

Ekelltmenln cinai kapalı zarf, teminatı 1 - Birlikler ihtiyacı için 64.200 kilo cünü saat ıs de kapalı zarf usulü ile ek - 4- İsteklilerin ıartnameyi görmek üzere 
1575 lira, muhammen bedeli 21000 lira. kuru üzüm kapalı zarf ekıiltmeıiyle sa- siltmeye konmuştur. her gün ve eksiltmeyi açzma saatında~ en 

Makama 72 ton 2ı600 3240 13/ı ı/940 11,30 

C!D.11 ıadeyaf, mtkdan 14000 ihale cün ve .:ın alınacaktır. 2- Muhammen bedeli 21.000 liradır. az bir saat evellne kadar kanuni vesika!ari 
l&&U 7.11.940 peroembe llS, müracaat yeri 2 - İlk kapalı zarf eksiltmesi 20.11.940 3- Muvakkat teminatı 1S75 liradır. ile Manisa A. Sa. Al. Ko. na mliracaatları. 

Arpa ve ot alınacak 
.Aa, a-azıno Sa. Al. Ko. R& gllnü saat ıs de İzmit Sa. Al. Ko. da ya- 4-- İsteklilerin ıartnamesini görmek ü - (73S6) 17390 

1 - 8artnameııt her gün öğleden ıonra pılacaktır. zere her glin ve eksiltmeyi açma saatınd-ın 
8&. AL Ko. da görUIUr. 3 - Kuru Uzllmün beher kilosu için b!r saat eveline kadar teklif mektuplar ile Arpa alınacak 

2 - Tallplenn ihale ıaatınden bir aaat tahmin edilen fiyat 31 kurut olup tuta- ve vesikaları ile Manisa As. Sa. Al. Ko. "l'I Kayseri Sa. Al. Ko. Rs : 
«ince kanun! vealkalartyle teklif mektup rı ı9.902 lira muvakkat teminatı ı493 li- müracaatları. (7386) 17368 1- Ürgüp ıçin 375 ton arpa pazarlıkla 

Çorum As. Sa. Al. Ko. Ra. den: 
ı - Kapalı zart uaullyle eksiltmeye konmuı olan &1atıda clna, mlkdar, mu

hammen bedel ve ilk teminatı yazılı olan yem maddelerine iıtekll çıkma4ıtındu 

ikinci defa olarak kapalı zart uauıu Ue eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Şartnameler her gün Ko. da görülür. 

1anııı Sa. Al. Ko. na vermeleri. (7092) radır. Kuru f aıulye alınacak satın alınacaktır. Kilosu 6,5 kuru$tan mu -
17081 4 - tıteklller ıartnameyi her gün An- hammen bedeli 2437S liradır. Kati teminatı 

8 - tıteklllerln belll gtin ve saatlerde teklif mektuplarlyle Çorum Orduevlnd• 
SL Al. Ko. na müracaatıarı. (706~) 11076 

Bolo)•tr Sıı. Al. Ko. Rs : 
Kunı ot alınacak kara, Eskitehlr, latanbul ve İzmit Sa. Al. 1_ 200 ton kuru faıulya kapalı zarfla 3656 lira 24 kuruitur. 

Ko. da rörülebil!r. 2- İlk pazarlığı 6/11/940 çarıanbı günü 
G. Antep Aıı. Sa. Al. Ko. Rs.: S İ kl'l b 1. Ü d eksiltmeye kanmuıtur. d 

- ate ı er el ı ı n ve saatm an 2_ Tahmin bedeli 50.000 lira ilk temi _ saat ı6 a yapılacaktır, 
ClmJ: K. ot bir saat evci kapalı rarflırrnı İ:&nıit Sa. 3- Şartnamesi her gün Ankara, İstanbul 
Miktarı kilo: 410.000 natı 37SO liradır. 
M . Bedeli: 20.fiOO lira Al. Ko. Rı. vermeleri. (717ı) 17160 3- Eksiltmesi 211111940 perienbe günü Lv. Amirlikleri ve Kayıeri Sa. Al. Ko. d'l 

M k 1 k ıtörülebilir. M. temtnatı: US38 lira a ama a ınaca uat 16 da Boloyır Sa. Al. Ko. da yapıla-
lhaıe günü 7. ıı. 940 ıaat 14. İzmit As. Sa. Al. Kd. Rı. : caktır. 4-- Taliplerin belli gün ve saatta kanunt 

Y 1 - Bı'rlikler ı'htı'yacı ı'r{n 131.400 kı'· · ·· t vesika ve kati teminaalarile birlikte Ko. na 1 - ukarıda miktar ve muhammen be- '" 4- Teklif mektupları bellı ıun ve saa • 
del ve muvakkat teminatı yazılı K ot k&- lo makarna kapalı zarf eksiltmesiyle sa- ta Ko. na müracaatları. (7390) 17371 müracaatlerı. (73SO) 17389 
"'&'ı zarfla k"'ltm k t tın alınacaktır. K f 1 1 k ..... e o.ı eye onmuD ur. Sıg~ıreti alınacak unı asu ye a ınaca 

2 - eartnameaı İstanbul, Ankara ve Ga- 2 - İlk kapalı zarf eksiltmesi 20.11.940 
gilnll uat ıs de İzmit Sa. Al. Ko. da ya- İzmit Sa. Al. Ko. Rs : Kayseri Sa. Al. Ko. Rs : 

atantep Sa.. Al. Ko. da görülebilir. pılacaktır. 1- Birlikler ihtiyacı için kapalı zarf e!t- 1- 150.000 kilo kuru faıulya pazarlıklı 1 - İateklllertn yukarıda yazılı günde ve 
ihale aaatınden bir ıaat eveıtne kadar tek- 3 _ Makarnanın beher kilosu için tah- ıiltmesi ile 192.000 kilo sığır eti 11tın alı- satın alınacaktır. Kilosu 2S kuruıtan mu
llt mektuplarım A.a. SL Al. Ko. na gönder- min edilen fiyat 27 lruruı olup tutan nacaktı. Talip çıkmadıiından bir ay mil~ hammen bedeli 37.500 liradır. Kati temi • 
nıeJeri. (7128) 17116 35.478 Ura muvakkat teminatı ı661 lira- detle pazarlıia konmuş ve pızarlıiı 8/11/- natı 562S liradır. . 

dır. 940 saat ıs de yapılacaktır. 2- İlk pazarlığı 6/11/940 _çırıınba &Unü 
Arpa alınacak 4 _ latekliler ıartnameyi her ıün An- 2- Sığır etinin beher kilosu için tahmin saat ı4.30 dadır. 

C. Antep Aı. Sa. Al. Ko. Rs.: kara, Eskiıehir, İıtanbul ve İzmitte Sa. edilen fiyat 30 kurtı1 olup tutarı S7.600 lira 3- Şartnamesi her ıün Ankara, İstanbul 
Cillll: .Arpa Al. Ko. da cörebllir. muvakklt teminatı 4320 liradır. Lv. Amirlikleri ve Kayııeri As. Sa. Al. Ko. 
Miktarı kllo: 610.000 5 - btekliler belli ıiln ve ıaatırıdan 3- lstekliler belli ıün ve ıaatında Sa. da görülebilir. 
JıL Bedeli: 48.:249 lira bir saat evci kapalı zarflarıııı SL Al. Ko. Al. Ko. na müracaatları. (7320) 17!84 4- Taliplerin belli elin ve ıaatta kannnt 
il. Teminatı: 3.244 Ura n.a vermeleri. (7175) ı7164 Sog~ an alınacak vesikaları ve kati teminatlarile birlikte Ko. 
İhale ..1'"U 7. 11. 940 aaat 16 n ~-·•'· '7'"•") 173"2 

fi UU ~·--o-.. ..w-m~ldlma:rtl --r---11-rr--.._. .... ,..._... .. -.---~~-~"'_.Dl\ı,[&..._.,..rı~ ...... " d;.:: =.:::;ı;:;:n: ;:~':::. alınacak 1- !lttiyaç için kapalı zarf ekıiltmeıi Muhtelif erzak alınacak 
ile 94.500 kilo kuru aotan satın alınacaktı. Palı aartıa ekıılltmeye konulmu,tur. Bolayır SL Al. Ko. Rs. den: Boloyır Sa. Al. Ko. Rs : 

rll k .. t 11 ti 2- Talip rıkmadıiından bir ay müddetle 2 - eartnamelerl İstanbul, Ankara ve l - Göste ece yerue es m aure Y- '" ı- 150 ton bulgur, 30 ton nohut, so ton 
00 t 1200 t 1200 t 1800 t Pazartıg· a konmU$ ilk pazarlığı 8/11/940 gil. Gaziantep A.a. Sa. Al. Ko. da görülebilir. le 12 on, on, on, on 'kuru faeulya, 30 ton pirinç, 20 ton kırmızı 

İ 1::•00 t od .... , t tak ıtt nü saat ıs de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. a - eteklilerin yukarıda yazılı etinde kl ceman ~ on un ve uur s e mercimek, 20 ton 1abun, 20 ton makarna, 
ak U 200 t 1 k"' UrU 3- 94.500 kilo kuru soğanın beher kilosu •e ihale saatinden bir saat evelln& kadar alınm zere on manga vm ay- 30 ton yeıll mercimek, S ton zeytin yatı 

teklif mektuplarını Gaziantep As. Sa. Al. n ayn pazarlıkla satın alınacaktır. Pa- için tahmin edilen fiyat 6 kurut olup tutarı ayrı ayrı pazarlıkla alınacaktır. 
ko. na söndermelri. (7124) 17117 zarlıkları 7.11.940 perıembe günU saat 1' S670 lira muvakkat teminatı 326 liradır. 2- Puarlrk 14/11/940 pertenbe rünü u-

t d ı• 80 k" UrUn Gelibolu Bola 4-- İsteklı'lerı'n bellı' .nın ve saatında Sa. S 1 k e o unun ... • um - •- at 14 de Bolayır Sa. Al. Ko. da yapılacak-aman a ınaca yır Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. (7326) Al. Ko. na müracaatları. (7321) 1738S ( 
o. Antep A11. Sa. Al. Ko. Ra.: 17320 • Yulaf alınacak tır. ?389) ı7370 
Cimi: Saman M k 1 ak Miktarı kilo: 300.000 Sadeyağ! ıatın alınacak Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den uhtelif erza a mac 

D'yar'bakır Sa Al Ko Rs den • 1 - 300 ton yulaf Bandırma'da teslim B ı s A K R M. bedeli: 7.500 lira 1 
• • • • • o oyrr a. 1. o. s : 

ıı. teminatı: l56a lira ı - Diyarbakır Sa. Al. Ko. ca alınacak ıartiyle 13/11/94-0 saat 11 de pazarlıklı 1_ zs ton, 20 ton, 20 ton, 20 ton ceınan 
!hale gUnU saat: 7. 11. 940 olan 12 ton sade yaiı 7/11/94-0 perıembe alınacaktır. 8S ton gaz ve 400 ton, 200 ton, 100 ton, 100 
ı - Yukarıda miktarı ve muhammen be- ıünü uat 9 da pararlıia lronmuttur. Muhammen bedeli 24000 lira, kati temi- ton ceman 800 ton yulaf kimyevi muayene-

dell ,... muvakkat teminatı yazılı ıaman 2 - Muhammen tutarı 1S600 lira olup natı 3600 lira, taliplerin Çanakkale Sa. Al. ıi ile 2s ton sade yatı 200 ton, 300 ton, 200 
kapalı aartla eklllltmeye konulmuıtur. teminatı 2340 liradır. Ko. na müracaatları. (7412) 17394 ton, 100 ton ceman 800 ton arpa ayn ayrı 

2 - eartnameleri İstanbul, Ankara ve 3 - Şartnamesi her ciin iı samanında Yular baılığı alınacak pazarlıkla alınacaktır. Pazarhklın 7/11/-
0aztanUp Al. SL Al. Ko. da görUleblllr. Ko. da görülebilir. <73sl) 17341 İzmir Lv. A. SL Al. Ko. Rs. den: 94-0 Pertenbe günü saat ıs de, pz lS,30 da, 

a - İateklllerin yukarıda yazılı gUnde Un alınacak l - Birlikler hayvanatı için pazarhkla yulaf 16,lS de, sade yaiı ı&,30 da arpa Ge-
•e ihale a&&Unden bir aaat eveline kadar Erzurum Sa. Al. Ko. Rs : 11.000 adet köııele yular baflıltı aatın alına- libolu Sa. Al. Ko. da yapılac:rktır. 
teklif mektuplarını Gaziantep Aıı. Sa. Al. ı- 2SO ton un pazarlıkla satın alınacak- caktır. (7318) 17382 
ko. Ra. ne göndermeleri. (7125) 17118 tır. 2 - Tahmin edilen tutan 885')() lira te· Sığıreti almacak 

Kunı ot alınacak 2- Pazarlılı 8/111940 cuma cUnil ıaat mlnatı muvakkate akçeııı 28118 llr1ldır. Erzincan SL Al. Ko. Rs. den: 
15 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacık~ır. 8 - Taliplerin pazarlık günU olan 8.11. 

O. Antep Al. SL Al. Ko. Ra.: 3- Tophı tutarı SS.000 Ura ve ilk temi- 9'0 cuma gUnU •aat llS te Kıılada İzmir l - 120 ton sıfır etinin kapalı zarfla 
Cillll :· K. ot eksiltmesi 22.11.9'0 cuma gllnU aaat ııs te 

natı 4000 liradır. Lv. A. SL Al. Ko. da bulunmaları. 
Miktarı kilo: 41.000 (1418) 118gıs Erzincan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
lıl. Bedeli: 20.600 lira 4-- Unun evaaf ve tartları Ko. da mrr - 2 - Muhammen bedeli 27600 lira ve Uk 
lıl. teminatı: 1.IS38 Ura cuttur. Kunı ot alınacak teminatı 2075 liradır. 
ihale günü saat: 8. 11. 940 S- İıtekl!lerin muayyen rfin ve autta Yozgat Aı. Sa. Al. Ko. Ra. den: 8 - Şartnamesi komisyondadır. 
1 - Yukarıda miktar ve muhammen be- Ko. na mllracaatları. (73SS) 17360 Ekalltmenln cinai: kapalı zarf. M. te- 4 - Tılllplerln teklif mektuplarını ek-

deli ve muvakkat teminatı yazılı K. ot ka- Çuvallı arpa alınacak minatı: 11S30 lira, M. bedeli: 20400 lira. siltme saatinden bir ııaat evel Ko. da bu-
Palı sarfla ekalltmeye konulmuıtur. Erzurum s.. Al. Ko. Rs : cim vemikdarı: K. ot 840000 kilo, ihale lunmaıarı. (7417) 11399 

2 - ı::ıartnamelerl İstanbul, Ankara ve ..... 110 m 40 --ı .... ," •••u· 2011 940 pazartesi 15 mUra-
"' 1- SOO ton çuvallı arpanın ... '.,, .... a~ ve ...... • . . . Pençelik köMle alınacak 

Gaziantep Aa. Sa. AL Ko. da görUleblllr. nü yapılan ihalesinde istekli çıkmadıiındın caat yeri: AL gazino Sa. Al. Ko. baş· 
1 - !ııteklUerin yukarıda yazılı gtıııde k 1 "' k 1 kanlı.... İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. R•. den : te rar pazar ı.a onu muıtur. •• 

-..e ihale u.atlnden bir aaat evellne kadar 2_ Paıarlılı V/ll/940 cumartt1i cünU l _ Şartnameal öğleden sonra Ko. da 1 - lSOOO kilo kadar pençelik kösele, 
teklif mektuplarını Gaziantep Aıı. Sa. Al. ~rülür 15000 kilo kadar kundurahk sarı vaketa, saat 12 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla- au • 
leo. Ra. göndermeleri. (7126) 17119 2 _ Taliplerin thalfl ııaatınden bir as.at 15000 kilo kadar ıiyah 111llı kösele pazar-

caktır. önce kanuni vesikaları ve teklif mektup- lıklı eksiltmeleri 11/11/940 pazarteei gü. 
Arpa alınacak 3- Toplu tutarı SS.000 Ura kıtt teminatı larlyle Ko. na müracaatları. (7347' nü saat ı4,30 a kadar Tophanede İst. Lv. 

G. Antep As. Sa. Al. Ko. Ra.: 82SO liradır. 17888 A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Clruıl: Arpa 4-- İstekUlerln muayyen ciinde Ko. na İsteklilerin teminatlariyle belli 11atte 
Miktarı kilo 610.000 müracaatları. (7391) ı7372 Buğday alınacak komisyona müracaatları. (7418) 17400 
M. bedeli: 43.249 lira Pirinç alınacak Liileburıaz Sa. Al. Ko. Rs. den : 
M. teminatı: 3.244 Ura Eslr:iş•hir Sa. Al. Ko. Rs : ı _ Komisyonda mevcut ıartname,şine Yulaf ve arpa alınacak 
İhale gUnü ıaat: 8. 11. 940 ııaat 14 ih 1 · · · · ..;.tre ıoo.ton sert ve ıoo ton yumuıak bul- K , K D. d ı- Birlikler · t yacı ıçın 66 ton pırınç •u onya Sa. Ar. o. ...... en: 
1 - Yukarıda miktar ve muhammen be- d 1 ki ıatm alınacaktır 

kapalı .r.arf uwlii ile eksiltmeye kanmuıtur. 1.Y ayn ayrı pazar 1 a · 1 - Askert ihtiyaç için 1000 ton yu-
deU ve muvakkat teminatı yazılı arpa ka· p ı - 7/11/'u" ~ .. •&at ıs de yapı ı__ 

İstekli çıkmadıiından 19/10/940 dan 19/llı azar 111 '"" runu .... - lafla fuuo ton arpa pazarlık aureUyle sa-
t>aıı zarfla eksiltmeye konulmuııtur. tcaktır. İsteklı'lerin mezkilr -''n ve saat- t ı 94-0 oününe kadar devam etmek iirere pa - ... ın a ınacaktır. 

2 - aartnaınelerl İııtanbul. Ankara ve • t S Al K müracaatları (7414) 2 
v -~rlıkla aatın alınacaktır. e 1 • • 0 • na · - Evsaf ve husust ıartla Konya Lv. Cazıantep As. Sa. Al. Ko. da görUleblllr. .... 17396 s J 

İlk pazarlı-"ı 7111/940 perı;enbe ıünü 11- A. a. Al. Ko. dadır. steklllerln pasarlık 3 - İsteklilerin yukarıda yazılı günde 5 ..11 u 9 d 
at ıs de Elkiıehir mıntaka Sa. Al. Ko. a Sadeyag"'ı al·na--'- ... n olan 8.11.940 cuma gUnU saat a "e ihale aaaUnden bir saat evellne kadar a c;aa . 

te yapılacaktır. Evsaf ve ıartname Ko. da cö- Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılac&ktır. 
kllt mektuplarını Gaziantep As. Sa. Al. İlteklllerın gtın ve saatinde Ko. da ha.zır 

leo, na göndermelerL (7127) 17120 rülebilir. 1 - 40 ton sadeyatı kimyevi muayene 
Tahmin bedeli 21.780 liradır. İlk temi - ne 13.11.940 gllnU ııaat 10,30 da pazarlıkla bulunmaları. 

Arpa alınacak natı 1633 lira SO kuruştur. İsteklilerin bel- alınacaktır. 8 - l>azarlığından ıonra tekarrür edi-
lecek fiyat üzerinden yüzde ıs kati temi-G. Antep Aa. Sa. Al. Ko. Rs.: 1i rün ve ıaattı Ko. na mllrıcaatları. 2 - Muhammen bedeli 44000 lira olup 

Cinsi: Arpa ( 732.2) 17386 katı teminatı 11900 liradır. nat alınacaktır. (7419) ı7401 

Mlktan kilo: 850.000 Yulaf alınaca·k 3 - Taliplerin Çanakkale Sa. Al. Ko. Sadeyağı alrnacak 
M. Bedeli: 6.026 lira na müracaatları. (74115) 17397 
M. teminatı: 452 lira İstanbul Sa. Al. Ko. Rs : Çanakkale Sa. Al. Ko. Rı. den : 
İhale gtınü 8. 11. 940 aaat 15 2S/10/940 günü talip çıkmıyan 700 ton yu Yulaf alınacak 1 - Aşağıda mikdarları yazılı sade 
1 - Yukarıda miktarı ve muhammen be· laf 7/11/940 günü aaat 10 da pazarlıkla il· Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den : yağlar ayrı ayrı ihale suretiyle 13/11/940 

Clnııl Mlkdart Muht1mmen 
kilo bedeli Teminatı lhaıe sUn aaatt 

Arpa 
Kunı ot 

480000 
275000 

lira 
19200 

8937 50 

Lira 
1440 

611 
8. ıı. 940 cuma 10 
9. 11. 940 cum.arteal 10 

Kuru ot alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - İhtiyaç için aıaiıda cins ve mik -

dar fiyat ilk teminatı yazılı kuru ot ka -
palı zarf eksiltmeıi ile alınacaktır. Talip 
çıkmadığından bir ay müddetle pazarlığa 
konrnuı ve 18/11194-0 cUn 25/10/940 cürı

leri ıene talip çıkmadığından 8/11/~ gü
nü uıt ıs de Sa. Al. Ko. da saat ıs de i
haleci yapılacaktır. 

2 - Her garnl7.<>n ayrı ayrı mUteabhit
lere ihale edileceii ıll>i teminatları da 
ayrı ayrı alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli ciin ve saatinde 
SL Al. Ko. na müracaatları. (7399) 17377 
Cinııi Mikdan Fiyatı Tutarı Teminaıt 

Ton K Lira Lira 
Kuru ot 1900 S 94000 10000 
X..na ot 750 1 S7.sod 2212 
Kuru ot 1400 5 70000 5%50 
Kuru ot &00 S 30000 2250 

VILAYEnER 

Kapalı zarf uıuliyle 
eksiltme ilanı 

Kırklareli Daim! Enc\lmeninden 
Kırklareli • Babaeski yolunun 

19+000 - 27+000 inci kilometreleri 
araıında muıaddak 24157 llra 28 ku
ruıluk ke§iften müfrez (16000) on al
tı bin liralık kısmın tamiratı esaıiye
si itine istekli çıkmadığından ıartna
meıinde yapılan tadillt üzerine mez• 
kQr it yeniden ve kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Bu ite ait ıartname ve evrak 
ıunlardır: 

A) Eksiltme ıartnameıi, fcnnt ve 
hususi ıartname. 

B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık itleri genel ıartna

meai. 
E) Ketif ve metraj cetvelleri proje. 
İatiyenler bu prtname ve evrakı 

bill bedel Kırklareli Nafıa müdürlil
ğiinden alabilirler. 

2 - Ekılltme 12 ikinciteırin 940 sa
lı günü aaat (15) on beıte Kırklareli 
daimi enciimeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1200) lira
dır. 

4 - İfbu teminattan maada istekli
lerin eksiltme günllnden sekiz glln 
evet Kırklareli villyetine mllracaat e
derek bu it için alacakları mUteahhit
lik vesikası ve 2490 sayılı kanun mu
cibince verilmesi llzım gelen diğer 
vesaik ibraz etmeleri. 

S - Muhasebef umumiye kanunu
nun 83 Uncu maddesi mucibince mü
teahhide irae edeceği teminat muka
bilinde (3000) Uç bin liraya kadar a
vans verilecektir. 

6 - Teklif mektupları yukarıda i
kinci maddede yazılı saatte" bir saat 
evetine kadar Kırklareli daimi encü
men riyasetine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile l.':Önderilecek 
mektupların ikinci maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dıt zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
bulunması lazımdır. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. 

1 - 13. 10. 940 tarihli Ulus ve Tan 
gazetesiyle bu iış hakkında yapılan 
ilin hiikümsilzdilr. (6991) 16976 

İıtekll olanların ıeraıtı anlamak Onre 
her gUn turistik yollar mıntaka mUdUrlU -
ğllne ve pazarlığa lıtırlk etmek 1çln de 
vl!Ayet daim! encümeninin toplandıtı her 
pazarteal ve perıembe günleri aaat dokuz
dan on ikiye kadar vllAyet daimi encUme-
nlne mUracaatıan. (4695/7816) 17817 

Ankara A91iye Birinci Hukuk Hakim • 
lifinden : 

İstanbul Niıantqı Tewvikiye Çınar so
kaiında 43 No. lu GUler apartımanında 
Avukat Asaf nezdinde Bayan Şari Bel • 
ge'ye: 

Ankara'da Burhan Belce tarafmdan a• 
teybinize açılan boıanma dlvasmın S/11/ 
940 tarihli dunıttnaııında adresinize durut
ma cünü için dlvetiye tebliğ edildiii hal
de selmediiJnla sibi bir vekil de sönder
medifiniBd.m cıyap kararı ittihaz ve teb
liiine karar verilerek durutrnanı.z 16.ı0.490 
tarih ve saat 9 a talik edilmiı iae de çı • 
kanlan cıyap kararı zahrine verilen mew
ruhatta ikametdhınızın m~ul olması 
yüzünden blliteblli iade edildilinden bi.z· 
zarur durutma 14. 11. !MO tarihine talik vı 
mezkilr ııyap kararının da İıtanbul'da çı
kan Hakiakt ve Anbra'da çıkan Ulua ıa
zeteleriyle ve on cün müddetle illnen teb
liğine karar verlldiiinden bermucibi ka.. 
rar mezkGr gün •e saat 9 da Ankara'da 
Aıliye Birinci Hukuk mahkemesinde baı
lunmanız veya muaaddak bir vekil cön • 
dermeniz IUzumu; aksi takdirde H. U. M. 
K. ı42, 4-01 ve 40S inci maddelerine teY • 
fikan ııyabınızda muhakecn.,.e devam .. 
dileceği SIYBP karın yerine kaim olmak 
ilzere ilin olunur. 

.Ankara Aııllye Birinci Hukuk HAJdm
llfinden: 

Ankara Yenlhal kartıaında Kaptanlı vo 
Çeneauyu. Fehmi Sıcakkan'L 

Ankarada Yenııehlr Yükael caddeal ' 
No. da Nevzat Sıcakkan tarafından aley
hine açılan boıanma davuı arzuhali ad. 
rel!lnlzln meçhul kalmuından gerek anu
hal ve serek davetiye teblltıne imkA11 
bulunamadığından 20. 11. 940 cartamba ..... 
at 9 için dlva arzuhali ve davetiyenin An
karada çıkan Uluı gazetesiyle l!Anen teb
liğine karar verildiğinden bermuclbl ka. 
rar mezkCr ırUn ve muayyen aaatte Anka
ra ullye birinci hukuk malıkemea!nde 

bulunmanız veya muaaddak bir vekil gön
dermeniz !Uzumu H. U. M. K. nun 142, 183 
ve 898 inci maddelerine tevfikan ve on 
ırUn müddetle davetiye tebllt yerine ka-
im olmak Uzere ilAn olunur. 4406 

ANKARA BELEDiYESi 

Müteahhit nam ve hesabına 
Bilya alınacak 

Ankara Belediyuinden : 
1 -:-- Temizlik iılerinde kullanılmak &

zere Zis marka kamyonlar için alınacak 
olan muhtelif 104 adet bilya on beı cün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 804 lira 80 ku • 
ruıtur. 

3 - Teminat 60 lira 36 kuruıtur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her cün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 26/111940 Hlı gilnii aaat 10,30 da bel~ 
diye encllmenine mUracaatları. (743S) 

17404 

Kapsul alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Men-ba sularının kontrolunda kuJ -

Aıf alt yol yaptınlacak !anılmak üzere yaptırılacak olın (SOO.OOO) 
bmır VllAyetı Daimi Encümeninden: adet kapsül on bet cün müddetle açık ek
İlk müteahhit tarafından nltamam bı· slltmeye konulmuıtur. 

deıı ve muvakkat teminatı yazılı arpa ka- tın alınacaktır. ı - 1000 ton yulaf 13/11/940 günü saat günü saat ı0.30 da pazarlıklı alınacaktır. 
kıı zarfla ekalltmeye konuııınıvtur. Muhammen bedeli 70.000 liradır. Kati ıo da pazarlıkla alınacaktır. 2 - Beher kilosunun muhammeni 160 

rakılan (339.897) lira (00 kuruı keıtf be- 2 - Muhammen bedeli 1600 liradır. 
dellt İzmir turlatlk yolları asfalt kaplama 3 - Teminat 120 liradır. 

2 - Şartnameleri htanbul, Ankara ve teminatı 9SOO liradır. Şartnamesi her ciln 2 - Muhammen bedeli 80000 lira olup kurumtur. 
Caztantep Al. SL Al. Ko. Ra. sörUleblllr. Ko. da ıörülebilir. lateklilerin belli gün ve katl teminatı 11500 liradır. 3 - Talipleriu Çanakkale Sa. Al. Ko. na 

a - !ııteklllertn yukarıda yazılı gtınde saattı Fındıklıda Komutanlık Sa. Al. Ko. 3 - Taliplerin Çanakkale Sa. Al. Ko. müracutlan. 20 ton. 10 ton, 10 ton. 
"- u..ıı uattDdeıa bir aut evellıae kadar na mtlracutlan, (7Slt). l7Sll u mlracaatla.n. (7+16).. J.7391 .(7420). l74Qa 

i111aatının ihalesi için yapılan açık ekaııt- 4 - Şartname ve nilmunesini &'Örmek j .. 
me on gUn müddetle temdit edlldlğl halde tiyenlerin her cün encümen kalemine ve 
lııtekll çıkmadığından 21.10.940 tarihinden isteklilerin de 26/11/940 ıalı ıünü .. at 
21.11.NO tarllllDe kadar bir q mllddetle 10..30 da belediye eacilmenJne milrıeıat • 
pazarlıkla llıtacı kararlqtınımı,tar. lan. (7436). 17405 
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DIŞ MACUNUNU 

l\uııanarak dişlerinizin sağlamlığını ve göz kamaş

tıran parlaklığını kazanınız. 

Her yerde O E N T O L diş macunun·u isteyiniz 

wwwaıxwwwıız cm ası '* 
Muhtelif erzak ahnacak 

İzmir Lise ve Orta Okullar Satın Alma Komısyonundan 

İhtiyacın cinsi 
Birincı nevi ekmek 
Sade yağ Urfa 
Koyun eti 
Dana eti 
Pirinç Tosya 
Kuru fasulya Horoz 
Nohut 
Toz şeker 

Kilo 
257150 
25185 
35i00 
26400 
30150, 
23850 

7850 
21000 

Muhammen tutarı 
Lirt K. S. 

1 11,75 
ı l8 

4S 
30 
35 
26 
1'4 
37 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

2Z54 45 
1888 87 
1798 86 

1921 66 

Komisyonumuza bağlı erkek, kız liseleriyle, Buca ortıı. okulu pansiyonunun kız 
muallim, bölge saant ve Kızılçullu koy enııtitilsünun mayıs 1941 gayesine kadar ih
tiyacı olan yukarda miktar, muhammen bedel ve ilk teminatları yazılı yiyecekle
rın, 25!xı940 günündeki kapalı zarf eksiltmesine istekli bulunmadığından 19/ ikinci 
teşrin/g40 salı günü saat 15 de pazarlık suretiyle ihalesi icra edilecektir. 

Eksiltmeye girecekler şartnamesinde yazılı yiyeceklere kül halinde veya ayrı 
ayrı her okul namına fiat teklif edebilirler. Şart~ameler her gi.ın İzmir maarıf mü
dürlüğünde göriılebilir. 

Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin yukarda yazılı gün ve saatte İzmir Gazi 
bulvarında mektepler muhasebeciliğindetoplanacak olan satın alma komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. (4700-7317) 17381 

ELECTİON 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Sadeyağı alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (30.0001 lira 

olan (20.000) kllo sadeyağtnın 9 lklncı
teşrln 940 cumartesi günü saat 11 de pa
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (2250 ı lira olup ııart
name11l her gün komisyondan (150) kınıış 
bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - 1steklileı1n 2490 s:ıyılı kanunda 
yazılı vealkalariyle birlikte belli gUn ve 
•astte Kasımpa,,ııda bulunan komisyona 
müracaatları. (1041117313) 17379 

Motörlü tekne alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komlsyo

aundan: 
ı - 20.9.940 günU için !balesi lltuı edil-

92 senedenberi bütün dünyaca 
tanınmış 

Election Kronometroları 

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

mııı olan ve mezkfuo gUnde de müno.kasası 
yapılarak ııartnamelerinln tekrar tetkiki 
dolayıslyle ihale edllemiyen 35080 lira ke· 
glf bedelinde iki adet motörlU tekne gene 
aynı plt\n, proje ve ııartnamesi veçhlle 
11.11.940 pazartesi gUnU saat 14 te pazar
,ıkla ihaleal yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı {2631) lira olup oart
nrune, p)(ın ve projeleri her gün tı sa'l.t! 
dahilinde mczltQr komisyondan ( 17~) ltu
ruıı mukabilinde alınablllr. 

3 - Şartnamede ve 2490 sayılı kanun -
da zikredilen şeraiti havi bulunan iste~ll
lerln yukanda yazılı gUn ve saatte bu pe
zarlığa tştlrAltlcrl llt\n olunur. 

(10419/7314) 17380 

Zayi - Ankara evkafından maaş aldı -
ğımız iki adet Şerife ve Sa.bire yazılı tas
dikli mührümüzü zayi ettim. Yenisini yap. 
tırdık eskisinin kıymeti yoktur. (4411) 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ T ARIHI ! 1888 

Sermayesi : 100.000. 000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

-

'---~tfJl'i0.1 l 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihb:ırsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 

4 Adet 250 Liralık 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Lira 

100 Adet 50 Liralık 5000 Lira 

120 Adet 40 Liralık 4800 Lira 

160 Adet 20 Liralık 3200 Lira 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birinci}di.nun, 1 Mart ve 

1 Haziran tarihinde çc.kilecektir. 

01KKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 
% 20 f azlasiyle verilecektir. 

içinde 50 
takdirde , 

ULUS 

MlLLI MODAF AA VEKALETl 

Parke yol yaptırılacak • 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Keşif bedeli 9691 lira beş kuru& olan 

Kaya5ta yaptırılacıı.k parke yol inşaatı 9/ 
ikinci teşrin/940 cumartesi glinü saat 11 
de Ankara'da M.M.V. satın alma Ko. da 
açık eksiltme suretiyle ihale edileceğinden 
isteklilerin 726 lira 83 kuruşluk ilk temi
natları ile birlikfe eksiltme gWı ve saatin
de mezkO.r Ko. da bulunmaları. Keşif ve 
şartnamesi 68 kuruş kar!iılığında Vekalet 
inşaat Ş. den alınır. (6990) 17026 

Motör yağları alınacak 
l\!. ~ı. V. Sn. AI. Ko. d:ın: 
Hepsine tahmin edilen fiyntı 7200 llrn 

olan aşaı:tıdn mlkdarları yazılı motör yağ
la. ından he birinden be~er ton ki ceman 
15 ton motör yağı 7 lkinclt~rln 940 per
§en'lbc gUnU saat 14 te Ankarnda M. M. V. 
satın alma .ı<o. da pazarııkla satın alınaca
ğından letcl<lilerln 1080 liralık katı temi • 
.atlarlylc birlikte pazarlık gUn ve saatin

de mezkQr Ko. da bulunmaları. ( 7137) 
\.stral 00 
Astral 000 
Aotraı 0000 17136 

3 Nevi malzeme alınacak 
~J. .M. V. Sa. Al Ko. dnn: 
Hepsin_ tahmin edilen fiyatı HiSO lira 

olan aşağıda yazılı Uç kalem malzeme D 
lklncıllşrın 940 t•ıımnrtesl gUnii .mat 12 de 
Ankıırııda l1 .M. V satın alma Ko. da pa
zarlıkla satın alınacağından ısteklllerln 

237 lira kati tcınlnatlarlyle birlikte pa.znr
Jık gUn ve saatinde adı geçen Ko. da bu
lunmaları. (7139J 
12~ tilp ok~ıjen <tüp hariç) 
2400 kilo k rpıt 

300 kilo kayn:ık teli ( 4 veya 3 mm J kut-
nındn. li137 

Tavla halatı alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Komısyonundan : 

ı Beherine tahmin edilen fıatı 1800 kuruş 

ı
olan 500 adet tavla halatı pazarlıkla ~Ü"3· 
kasaya konmuştur. İhalesi 11 11. 940 ııa . 
zartesi günü saat on beştedir. Kati teı:nı 

j natı 1350 liradır Evsaf ve şartnamesi rA. 
M. V. Satm:ılma Komisyonun.da görülür. 
İsteklılerin kanunun emrettifi belgelerle 
ihale saatında komisyona gelmeleri, 

(7140) 17301 

DESCHlfMS 
~ 

ile llodııvı cdllır. 
Konın en muh'm uns uru, kırmızı yuvo,. 
ta.kcıklnrdır Onları a.:ıımn çoQnltmnkla 
vucudunuzun muk.Ovc-·-nctını nrtt rmtŞ, 

knnsı7 o• - znf y e li <Jıdcrmt$ olursunuz. 
OCSC~I~ N$ ı,urubu . knn l<Uvvet, 

ıştıho vo gonçtık h~mın odor 
BUiun nastn1ı1< 1nrın neknhnt davrcle · 

rvıdo komtı ı emn yeı ıe ı...ııı:ınılır. 

Recera ,.. ••t ır 

Ankara İkinci Noterliginden : • 
Tebliğ ettiren : Ankara Belediyesi. 

Tebliğ olunan : Ömer Lutfi (sabık şeh
remaneti anbar memuru) 

Yenişehirde Fıdanlık dahilinde kain o
lup kadastronun (1653) adasının (2) par
sel numarasında kayıtlı ve (396) metre 
murabbaı arsanın Ankara belediyesi na -
mına istimlaki tekerrür ederek haclı çap 
ve 3710 numaralı kanun hükümlerine göre 
menafii umumiye kararı istihsal olunmuş 
ve teşkil edilen k~misyon marifetiyle mez. 
kur arsJya (990) dokuz yilz doksan lira 
kıymet takdir edilmiştir . 

Scizü geçen gayri menkul sahibi mu -
hatabın bir gil.na itirazı var ise işbu ih -
barnamenin teblici tarihinden itibaren (15) 
gun içinde mahkemeye müracaatta muhtar 
bulunduğu malumları olmak Uzere (3) nüs
hadan ibaret olarak tanzim kılınan işbu 

Çorap alınacak ihbarnamenin birinin muhataba ve birinin 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan dairenizde saklanmasını ve birinin de tas· 
Beher çiftine tahmin edilen fintı (34,5) dik edilerek dairemize gönderilmesini ri

otuz dort buçuk kuruş olan 20.000: 25.ilOO ca ederim. 
çift pamukla karıııık yün çorap pazarlı!(Ja 
münakasaya konmuştur. İhalui 8. 11. 940 
perııembe günü saat· on dörttedir. Kati te
minatı 1293,75 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
M. M. V. Satınalma komisyonunda görü . 
tür. İsteklilerin kanunun emrettiği belge
lerle ihale saatında komisyona gelmeleri. 

(7141) 17302 

Yün eldiven alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Komısyonundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiatı (37,5) 

otuz yedi buçuk kuruş olan 100.000 çift yun 
eldiven pazarlıkla münakasaya konmuştur. 
Yün eldivenler 50.000 den aşağı olmam'lk 
şartile ayn ayrı taliplere de ihale edilebi -
lir. İhalesi 9. 11. 940 cumartesi güııü saat 
on birdedir. Taliplerin teklif edecekleri 
mikdarlar üzerinden kanuni kati teminat
ları ile birlikte ihale gün ve saatındıı ko • 
misyona gelmeleri. Evsaf ve şartnamesi 188 
kuruş mukabilinde M. M. V. Satınalma ko-
misyonundan alınabilir. (7142) 17303 

Kaşağı alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan 
Beherinin tahmin edilen fiatı (44) kırk 

dört kuruş olan 50.000 adet kaşrğ1 pazar -
!ıkla münakasaya konmuştur. İhalesi 11. 11. 
940 pazartesi günü saat on birıledir. Kati 
teminatı 3300 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
M. M. V. Satınalma komisyonunda görülür. 
İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerle 
ihale saatında komisyona gelmeleri. 7143 
ihale saatında komisyona gelmeleri. 

(7143) 17304 

Tımar fırçası alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan 
Beherine tahmin edilen fiatı (97,S) dok

san yedi buçuk kuruş olan 250.000 adet tı
mar fırçası pazarlıkla münakasııya konm·1ş
tur. Tımar fırçaları 15.000 adetten ıı.şağı ol. 
mamak şartile ayrı ayrı taliplere de ihale 
edilebilir. İhalesi 8/11/940 cuma günü saat 
on beştedir. Taliplerin teklif cdecekled 
mikdarlar üzerinden kanuni kati teminat
ları ile birlikte ihale gün ve saatıııda ko -
misyona gelmeleri. Evsaf ve şartnamesi 

1210 kuruş mukabilinde M. M. V. Satınal
ma komisyonundan alınabilir. (7144) 17305 
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8 R O Rulmanlarını kullanınız 
Deposu: Galata Karaköy Palas hanı 

karııısındıı 84 No. İBRAHİ:M TAŞ. 
CIOGLU ve ORTAKLARI P. K. 

1039. Telgraf: TAŞKOL 

' 
, 

Ahır aranıyor 

Almanya Büyük elı;iliği civarında 2 - 6 
beygir istiabına mahsu11 bir ahır acele a
ranıyor. 5064 numaralı telefona müracaat 
edilmesi 4400 

~•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. --: Mevsimin her nevi : - -~Kürk mantolarını~ 
_ ve (garnütür kürklerini) Ab<iur- : 
: rahman BAŞARDI kürk mağa- : 
- zasında bulacaksınız. -
: Anafartalar caddesi Salti Franko 
: yanındaki sokak başında. 4141 E 
., 1111111111111111111111111111111111111 ı r 

POLİS 

Kaput yaptırılacak 
Emniyet Umum MUdUrlUğUnden: 

----- Usta tornau aramyor 
_ :Muamelllt memurları He merkez kadro· 
: sunda çalıııan emniyet Amirleri için azı 
: 250 çoğu 275 adet kaput 15.11.940 tarihine 

Demir Fabrikamız tomaha- : rasUıyan cuma günü sat 15 tc açık eksilt
: nesi için daimi bir usta tornacı _ mc ile mUnakasaya konulmuştur. 
: i§e alınacaktır. Taliplerin tahri-: Beher aiiedlne 17 lira 50 kuru~ fiyat bi· 
: ren müdüriyetimize müracaat- E çilen knputıara alt numuneyi ve vartna • 

--
E larr. 4366 : meyi almak lstlyenlerln umum mUdUrlUlı 
- : satın hıma komisyonuna mllracnntları. 

Orman çiftliği § ---
- 1 
"'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,. 

Eksiltmeye girmek istıyenlerln ~61 il · 
ralık muvakkat teminat makbuzu veya 
banka mektubu ve 2490 sayılı kanunun 3, 
4. cU maddelerinde yazılı belgelerle blrll~
te tayin edilen gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. {7214) 17190 

6 - 11 - 1940 

if ~ 

Yavrunuz saadetinizdir ... 

.. 

• ' & 
• fi'\ 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tabiatin tıpkı bir yavru gibi 
sinesinde yetiştirdif-i saf ve normal gıda ile mümkündilr. Her anne 
tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinden istifadeyi geri 
bırakmam:ılı;:Iır 

ÇAPA MARKA 
Müstalızıratında bu hassa tamamen mevcuttur. 

Beşiktaş ÇAPAMARKA. Tarihi tesisi : 1915 

A. LEVAZIM AMlRL1Gl 

Tel örğü tamiri 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Keşif bedeli 3820 lira 30 kuruş olan tel 

örgti tamiri ve noksanlarının ikmali pa -
7,arlıkla yaptırılacaktır. 

Pa7.nrlığı 14/11/940 pel'Şembe günü a:ı
at l4 d'dir. Xati teminatı 538 lira olup 
şartnamesi 20 kuruşa komisyondan alınır. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. 
A. Sa. Al, Ko. da bulunmaları. (6995) 

16966 

Bulgur alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 15 

kuruş olan 170 ton bulgur kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi lS/11/ 
940 cuma günü saat 15 dedir. İlk temina • 
tı 1913 lira olup şartnamesi 130 kuruş mu
kabilinde komisyondan alınır. 

Taliplerin ihale saatinden bir saat eve
line kadar zarflarını Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (6997) 17001 

Kırmızı mercimek alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 21 

kuruş olan 80 ton kırmızı mercimek kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Ekslltmest JCi.11. 
940 cuma günü ıı:ıat 16 dadır. İlk teminatı 
2260 lira olup evsaf ve ııaı<tnamesl Ko. da 
görtllür. 

Taliplerin ihale saatinden bir saat e -
vellne kadar zarflarını Ankara Lv. A. Sn. 
Al. Ko. na vermeleri. {6999) 17002 

Makarna alrnacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. J{o. dan: 
Beher kllostıllll tahmin edilen fiyat 30 

kurll{ olan 75 ton makarna kapalı zarfla 
eksiltmeye konmu~tur. Eksiltmesi 15.11.940 
eııma gllnU sant 11 dedir. İlk teminatı 1G!l8 
lira olup oartnamesl 125 kuru,şn komisyon
dan alınır. 

Taliplerin ihale saatinden bir saat eve-
llne kadar zarflarını Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. {7600) 17003 

Şehriye alınacak 
Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 30 

kuruş olan 33 ton YJldız §etırtye kapalı 

İran tabasına 

İran Büyük El~iriğinden 

nkara'd ikamet etmekte 

olan lran Devleti tebaasının 

doğru bir istatistiği tertip olu

nabilmek için, Ankara'da mu

kim Iran tebaasının, sorulacak 
suallerin cevaplarını yazmak 

Üzere, gündüzleri sao.ı- ondan 

on ikiye kadar Büyük Elçiliğe 

müracaat etmeleri lazımgelir. 

4368 

Za;}1 - Ak§ehlr nüfus idaresinden al
dığım 335 doğumlu nUfus tezkerem! ,,. 
Ankara Hukuk l<'akillteslnden aldığım hll
vlyet cüzdanımı kaybettim. Yenilerini &• 

lacağımdan eskilerinin hUkmU yoktur. 
Hukuk Fakilltesi mnıt 2 No. 5261 M• 

hlddln Kılıç HlJ 

Kiralık 
Keçlörende asfalt UstUnde bah· 

çe içinde dört veya be§ oda, ~ol, 

mutfak, ofis ve banyodan ibaret 
dUz ayak bir daire veya iki oda. 
mutfak ve banyolu müstakil diter 
bir d:ılre. İçme menba suyu var. 

Müracaat: her gün snnt 12-l3 
arasında 1133 numaralı teletonn ve

ya Keçiören bekçisine. 

Zayi - Ankara Belediyesi müzayede 
salonunurt 12 9/ 940 tarih ve 6164 numaralr 
eşya tesellum makbuzunu zayi ettim. Hük
mü olmadığını ilan ederim. - Kudret İs • 
fendiyaroğlu. 4410 

za.rfla eksiltmeye konmuştur. :.il l il 1111111111111111111111111111111111 L 
Eksiltmesi 18.11. 940 pa:mrtest günü : -

Kiralık daire ----saat 11 dedir. İlk teminatı 742,5 lira olup : 
§artnamesl Ko. da görUlllr. E 

Taliplerin ihale saatinden bir saat eve-
: üır oda iki hol, banyo, mutbah, _ 
: kilar. Bahçe içinde sokak üstü bi- : 
- rinci kat. Yenişehir Düzenli so- E 

line kadar zıı.rflarını Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. {7072) 17068 

Zayi - Tatbik millıUrUmU zayi etti
ğimden yenisini ı;ıkartacnğımdan eskiel -
nin hUlcmü yoktur. Çerke§ll Rıza 4409 

kak No: 10. Ü• kattakilere mü-: 
E racaat. Telefon 6576 4397 : - -"111111111111111111111111111111111111111,. 

YENİ Sinemada HALK Sinemasmda Sus Sinemasmda SOMER Sil'iemasmda 

ULUS 21. inci yıl. ~ No. 6917 

İmtiyaz sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
:.Müessese Müdürü : Nnşit ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

Bugün Bu gece 

Sevenlerin ve sevllenlerin 
!ilmi 

BÜYÜK AŞK 

Şt\h~serln kahramanları 

::harles Boyer - trene Dunne 
Aıık ve zarafet 

Seanslar 14.30 - 16.30 -
18.30 gece 21 de 

Pek yakında: Balalayka 

' 

Bu gece 21 de 
BUyUk TUrk ıalri FuzuU'nln 

ölmez ~heserl 
LEYLA ile J.mCNUN 

Tllrkçe sözlü 
Sao.t 14,30 -16,30 -18,30 da 
1 - Maskeli ge! 
Bil§ rolde: Buck Jones 
2 - Tayyareci casus 
Ba.ıı rolde: Jack Holt 

·saat 12.15 de ucuz matine 
KORKUNÇ GECE 

Bugtın ve bu gece 

Mevsimin tevkalAde filmi 

ÇAM SAIGZİ 

Oynıyanlar: Robert Young 

Ann Sothern 

Seanslar: 14 -16 - ıs ve 

gece 20.30 da 

Bu gece 21 de 

Seçme filmler serisinden 

I SATILIK BEBEK 

Oynıyanlar: Joan Cravford 
Spencer Tracy 

Neşe ve eğlence kaynağı 

Saat: 12,115 -14,30 - 16,30 
18,30 da 

ASILAMIYAN ADAM 
Baş rolde: Borla Karloff 


