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Trablus harbinden 
Balkan harbine 

Dil. Tarih ve Coırafya Fakültesinin a
çıbt &\inilnde Prof. 'Hikmet Bayur tara -
lmdan verilen değerli konferansın ikinci 
ve .on kısmını okuyucularımız 6 ·rncı say
famızda bulacaklaroır. 

Askerlerimize yünlü tedariki için] 
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Yardım sevenler 
cemiveli 1 aalivelle 

Dün yapılan toplan hdan bir görünüı Cemiyet bu hususta Kızılay Ankara 
ile işbirliği yapacak 

Amerikan 

sonra 
Falih Rılkı ATAY 

Birle§İk Devletler Reisliğine yeni· 
den Mister Ruzvelt seçilmittir. Şiın· 
diye kadar hiç bir reis, üç defa in· 
tihap olunmuı değildi: eğer harp 
olmasaydı, amerikan tarihinde mis· 
li olmıyan bu hadise vukubulacak 
mı idi? Memleketi ve halkı yakın· 
dan tanımı~ olanlar bunun pek de 
mümkün olmıyacağını söylemekte
dirler. Amerikan milleti, bu nazik 
devirde, mukadderatını, sekiz sene
lik reisinin tecrübesine bırakmağı 
tercih etınittir. 

Harp olmasaydı, bu intihap Mis
ter Ruzvelt'in yeni iktısat nizamı 
taraftarları ile aleyhtarları arasın
da mücadeleye inhisar edecekti. 
Halla intihap geçen eylülde olsay
dı, belki de namzetler amerikan bi
taraflığı yarııına çıkacaklar, halkın 
müdahale korkusu üzerinde oynı
yacaklardı. Halbuki harp, cihanşÜ· 
mul olmak istidadını almıştır. Ame
rikalılar, diktatür ve cihımgirlik da
Yalarmın e r ge_s kendilerini vuraca
gtna "Kagnıdırler. lngılfere ile bera-
ber, yalnız demokrasi ve hür mil
letler nizamı yıkılacak değildir: üç 
kıtayı inhisarları altına alan haki
miyetler, her tarafta Amerika'nın 
inkitaf yollarını kesecekler, ve ni
hayet onu da bir çevirme ve tazyık 
çenberi içine almağa ba§lıyacaklar· 
dır. Hiç bir teminat, amerikan mil
letini bu tehlikeden gaflet Üzere 
bulunmağa ıevketmemiş.tir. Bilakis 
yeni intihap, iki rakip namzet ara· 
ımda, ingiliz mukavemet ve zafe
rinin daha müessir ve daha geniı bir 
yardım mevzuu üzerinde dönmüı
tür. Cümhuriyetçilerin namzedi 
Wilkie, büyilk sanayi kendisi ile 
beraber olduğu için, yardrm mesele• 
ıinde daha kolay muvaffak olacağı 
kanaatinde idi. Birle§ik devletlerde 
reis seçimini, her zaman esaslı de· 
ğişiklikler takip eder. Bu defa ikh
ıadi politika münakataları bu de· 
ği~ikliklere daha büyük bir nispet 
verecek, belki de Amerika, dahili 
meııruliyetleri arasında dıt tehlike 
ile zannolunduğu kadar uira~amı
yacakh. Halbuki Mister Ruzvelt'in 
intihabr, mevcut nizamın ve politi· 
kanm devam ve inkişafı demektir. 
Mister Ruzvelt, müntehiplerinden 
kendi siyasetini dört ıene daha ser
bestçe yilrütebilmek ıelahiyetini 
almıştır. 

lngiliz mukavemeti, Birletik Dev
letler ahalisine §evk ve ümit ver
mittir. Yapılacak yardım, artık on
lar için yalnız insani veya diğer 
mülahazalardan doğan bir vazife 
değil, aynı zamanda bir milli men· 
faat teşkil etmektedir. Üçüzlü pak
tın hedefi Amerika olduğu Okya· 
noslarda haykırılmıştır; lngiltere'ye 
karşı harbin gayeai onu eveli Ak
deniz, sonra bütün denizlerden 
koğmak olduğu ilan edilmi,tir. Ok
yanoslıır boş kalacak değildir: İngi
liz kudreti kırılmakla, denizlerde 
Anglo-aakson hüriyeti nihayet bula
cağı Amerika'da itikat halindedir. 
Bunun içindir ki Birle~ik Devletler, 
harbe girmemi~lerse de, birçok iti
laflarla ağır mesuliyetler deruhte 
et:nişler, bir Anglo-aakson mukad
derat tesanüdü hakikat addedile -
cek bir dereceye varmıştır. 

Mister Ruzvelt'in yeniden !.eçil
mesi, bütün dünyada belli batlı bir 
hadise telakki edildiğine şüphe yok
tur. Bu intihaba bel bağhyan bir -
çok emeller, amerikan halkının ka
ran ile, müapet veya menfi bir ce
vap almı~lardır. Bir takım hayal su
kutları olmuş, birçoklarının Ült"İdi 1 
kuvet bulmu~tur. Hs.rbin darbeler 
devri geçmiş zannolunduğuna göre, 
uzayan bir harpte amerikan işbirli· ı 
ğinin oynıyacağı hayati rol hiç 
kimee tarafmdan hafifsenemez. 
Belki de yakm veya uzak, maikul 1 
blr aulhun teminatı da odur. 

il 
3 üncü defa olarak 

B. Ruzvelt 

seçimde 

kazandı 

B. Wilkie rakibine bir 
tebrik telgrafı yolladr 

Üçüncü defa olarak Amerika 
Cümhurreisliğine seçilen 

B. ROOSEVELT 
Nevyork; 6. a.a. - Bu sabah Greenvich 

saatiyle 8 e yani Türkiye saatiyle 10 a ka
dar alınan rakkamla.ra ıöre, B. Ruzvelt 
şimdiye kadar 17.061.2'80, B. Vilkie de 13 
milyon 779.002 rey kazanmıştır. 

Saat 12 de 
Nevyork, 6 a.a. - Reisicümbur seçi • 

minde halkın verdiği rey mikdarı hakkın
da Grcenvich saatı ile saat 12 ye kadar 
öğrenilen vaziyet: 

Ruzvelt 
Vilki: 

20.609.762 
16.537.062 

Saat 14 te 
Nevyork, 6 ı.a. - Amerika Birleşik 

devletleri reisi seçiminin, Greenvich saatI 
ile saat 14 e kadar öğresıilen neticeler şu
dur : 

Ruzvelt : 21.255.155 
Vilki : 17.740..281 

B. Ruzvelt, 437 seçim reyini haiz 37 hü
kümette başta ıelmektedir. B. Vilki ise, 
94 seçim reyini haiz 11 hükümette başta 
bulunmaktadır. 

B. Ruzveltin köyü, reyini 
Vilkieye verdi 

N evyork; 6. a.a. - B Ruzveltin kendi 
köyü olan Hydepark, ananesine sadık k11la
rak ciimhuriyetçi namzet lehine hareket et
miş ve 85 rey ile B. Ruzvelti burada mağ-

(Snu S ınci sayfada) 

1 Merkezi 
Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi merkezinin yurdumuzun muhtelif 

köıelerinde n.tan hizmeti görmekte olan kahraman erlerimize muh· 
terem balknmzm minnet ve §Ükran cemilesi olarak (yün faniJa, yÜn 

kazak, pamuklu mintan ve yün çorap, eldiven) teberrii edilmesi hak
kındaki davet üzerine bütün yurtta olduğu gibi Ankara'da da genif 

miktarda bir hareket ve faaliyet bqlamııtır. 

Hayırsever halkımızın yapacakları 1 

ı teberruları kabul etmekte kolaylıklar 
göstermek için Ankara Kızılay merke
ri şehrimizin iki yerinde teberru def
terleri açmış ve verilen cıyayı kabul 

Af manya tarafından 

yapıldığı söylenilen 
etmek için hazırlıklarını tamamlamıt
tır. Muhterem Ankara halkı harpte 
ve sulhte milletimize şefkatli elini da
ima uzatan Kızılay'ın bu son davetine 
hazırlanırken Ankara yardım seven. 
ler cemiyeti de faaliyete geçmiş ve ~ 
sasen çalışma mevzuuna dahil bulu -
nan bu iş üzerinde faaliyetini teksif 
etmiştir. Yardım Sevenler cemiyeti 
dün tabettirdiği bir beyannameyi 
evlere ve müesseselere dağıtarak ha • 
yanlarımızın şefkat hislerine mlira -
caat etmiş, yün fanila. kazak, çorap, 
eldiven örülmesi veya ördürülmesi, 
pamuklu mintan dikilmesi veya dik
tirilmesi için yardımlarını istemiıtir. 
Dileyen bayanlarımız bu eıyayı biz
zat örecek veya dikecekler veyahut 
bedelini vererek aynı i1f asker ailele-
rine yaptıracaklardır. Cemiyet bu CSr
dürme ve diktirme i§lerlno dclllot ct-

(So11u 5. i11ci •aylada) 

~rakyada-i 

SULH 

TEKLİFİ 
Amerika se~imi üzerinde 

müessir olmak mı istiyordu 1 
Kahire, 6 a..a. - Rcyter bildiriyor: Ec

nebi ıJyut mahfl11erindoa alfnan maltı • 
mata ~re, B. Hitler'ln İnailterrye tndl 
edilmek itler• Frallft bttyük elpf ei .,. .. _ 
tuiyle Amerika'ya bildirdiği eulh p.rtlan 

(Sonıı J, ancU say/ada) 

ar faaliyeti 
İstanbul - Edirne asfalt yolu 

20 güne kadar ikmal edi 1 iyor 

20 güne kadar Edirne'ye bağlanacak olan aılalt yol üzerinde 
çalışmalar. 

ze halkevlert tamamlanmıı, 200 kilometre 
boyundaki Gelibolu - Uzunköprü yolu tar 
mamlyle ve Lüleburgaz ufalt yolwı tldnci 

inamı açılmıı ve Keıan - Malkara - Tekir

dağ - htanbul yolu da açılarak Gellbolu

ya bağlanmı§tır. ötrendlttın• .Ore tstan-

Edirne, (Hususi) - Bu seneki ctirnhur!
yet bayramı hummalı bir imar yılı geçir
mekte olan Trakya'nın bu sahada.lil veri· 
mini de bellrtrniye vesile olmuş ve bayra
mın birinci gUnU bölgenin muhtelif yerle· 
rinde devam eden yol, köprU. htikUmet ko
nağı ve halkevi binaları gibi eserlerden 
sona erenlerin parlak bir surette açılı§ t6- bUJ - Lüleburgaz - Edirne ufalt yolu Y1r-
renlerl yapılmıştır. mı gUne kadar Edlrneye tamamiyle bafl&-

Bu cümleden olmak Uıere Gelibolu, Vt- nacaktır. 

' [ C. H. P. Umumi 

idare Heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partisi Umu

mi idare Heyeti; dün mutat haf. 
talık toplantısını yapımı, Partiyi 
alakadar eden mevzular üzerinde 
müzakerelerde bulunmuştur. 

Sovyet ihtilôlinin 
yıldönümü 

Bayramda Kızıla:y .ııenfa;ztine takılan rozetlerin hasılatını muhtevi iane 
kutuları açılmağa başlanmıştır. Yapılan tadat, halkımızın bu biricik hayır 
müessesesine bu sene de büyük bir haheşle yardım ettiğini göstermekte -
dir. Yukardaki resim, tadat esna.unda alınmı~tu. 

Komşumuz Sovyetler Birliii, buiün 
ihtiWlerinin 2'3 üncü yıldönümünü büyük 
tezahüratla kutlamaktadırlar. Sovyetler 
Birliği ile öteden beri daima iyi mün.ase -
betler tesis ve idame ettirmi, olan Tilr -
kiye, komşumuzun bu mesut gününü sami
miyetle kutlar. Sovyetlerin bu bayramla -
n mil.nae.ebetlyle bu aqam Sovyet Büyük 
:ıı;ı,mtlııde bir wvuı verilecektir, 

Yunaniatan'ın ıuuiyetini ve harbin cereyan ettiği 
yerleri gö•terir harita 

Garbi Mokedonyo'do / 

yeni %aferlerden sonra 

Yunan 

kıtaları 

ilerliyorlar 

Görice şehri Yunan 
muhasarası altında 

Manastar'da mühim 
maddi hasar da var! 

Manastır'ı 

hangi taraf 

bombaladı? 

Tahkikatın neticesi 
henüz belli olmadı 

Atina; 6. a.a. - Yunan resmi teb. Beı.tatJ 6. a..a. - .A.vata aJanıı bildiri • 
liğine nazaran, Garbt Makedonya yor ı 
cephesinde Yunan kıtaatı yan dai· 1 Teırfniaa.nide ıaat lı!-40 ile U arasın
mi istihkamlarla takviye edilmit o- ek 10 yabana tayyare üç defa topraklan • 
lan ııra tepeleri evelkilere ilaveten mua ~rerek Manutır üzerinden uçmuş ve 
ele geçirmiıtir. Ricat halinde bulu- tehir ilzerine Zl bomba atmıılardır. Bom -
nan düıman kıtaatma bizzat kendi balardan 12 si lnfillk etmi3, 9 kiıi ölmüı 
tanklan tarafından taarruz edil _ ve 21 kiti yaralanmııtır, Maddi hasar da 
miıtir. Yunan hıura kuv~tleri Göri- mühimdir. Hududumu:nın ihlili ve toprak
ce ve Ergiri tayyare meydanlarını: larımıu Uf'1ı yapılacak tRArruz te,ebbüs • 
muvaffakiyetle bombardnnan et • lerine kartı biltün ıil6.h kuveti vasıtalarına 
miıler ve bu meydanlarda duran müracaat ederek karşı konulması için der. 
bazı tayyareleri tahrip eylemiı _ bal şiddetli tedbirler alınmıştır. Yerinde 
lerdir. toplanan maltlmata göre, bu tayyareleriıı 

Yunan kıtaları iki topla havan 
topları ve bir miktar mitralyöz iğ
tinam ebnit ve bir miktar da esir 
almışlardll'. 

Sah günkü hava muharebeleri 
esnaaında iki İtalyan bombardmıan 
tayyaresi düıürülmüştür. İtalyan 
tayyareleri salı günü öğleden .ııonra 
iki defa Yugoslavya arazisine gir
miıler ve Manastır ıehrini bombar• 
donan etmiılerdir. 

(Sonu J. üncü sayfada) 

han4P memlekete ait olduğunıu tespit için 
milteha•t11lacdan mürekkep komisyonlar 
~önderilmiıtir. 

Yapılacak tıı.hkikattan eonra, kıraliyırt 

hükümetl h!dlsenin letllzam ettiti miina • 
eip teşeıbb!lslerl yapacaktrr. 

Bir elen ıah•iyetien göre 
Atin&, il a.a. - MaoHtır'ın bombar • 

dnnanmdan bahaMesı bir yunan phalyetl 
d'il.n ,.ece 1ıaat 13.SO de renkli aluminyuın

(Sonu J iJnciJ sayfada) 

Ankara Halkevinde gü%el bir . 
sergı 

ReBlam Salih' in tarihten s :zg:ler sere ·v ::ıdcn :.,ı, ... öıı...-
Ankara halkı.' .birkaç gündenberi, !andıran eserleri bu;'ink:.! in,nl~.p 

Ankara Halkevının salonlarında res- g~nçli~i i;in ad et.; bi_r müze: ·:ızi fe
sam Salih'in "Tarihten Çizgiler" ini sini i;örınelgetlir. K~ıthane ..:.!emle
zevkle seyretmektedirler. Kıymetli ı ri, Komik Hasan

1 
falaka, üfürükçü, 

reasamın yakın ve \UU m!ziyi C&n• (Sonu .5. ıncı saylada) 



-2-

Günün meseleleri : 

Büyük Millet Meclisinin 
tarihi kür'süsünde ... 

Hiiaeyin SAMI 
Urfa Mebuau 

ÖmrUniln her anını vatan hismeti- tabe aneak nefes durduran bir dik
ne vak:fetmig, türkün aail, mederit, kat temerküzü ile dinlenir, tekrer 
insahl davasının tahakkuku i9in bU- tekrar okunur, her satırı, her fıkratı 
tün ınevcudiyetini kayıtsıa, ,amız üzerinde derin, derin dil§Unülür, bir 
ortaya koymuı olan İ&met İnönü, şef- irade ~ aksiyon dersi alınır .. 
kat, fedakarlık, kahramanlık, azim ve ı Bu kış bayramında türklerin fitre 
irade gibi yilee mağnevi kıymetlerin olarak "zillet ve esaret sulhu" dilene
elbirliği Ue özenip vilcuda getimıiş 1 ceklerini bir an hayal etmiş olanlar, 
oldukları muhteıem mağnevt bir hey- herhalde, şu dakikada adamakıllı a• 
kel gibi dikıildL Alnı açık, ba!t dik, yılmıı bulunuyorlar.. İsmet İnönü, 
yüreği temiz mutlak bir samimiyetle "tereddüt ve şüphe" diye isimlendiri
görilştü. Ancak ndse Mkimiyetin, le~ öld~rücü zehirin çanağını baş a· 
hakkına güvenişin bahşedeblleceği f<;gt çevırerek, bulaşık propaganda au
ıakin, vekarlı, tabii bir sesle türk larının aktığı mülevves mecraya, dok· 
milletine hitap etti.. tü .. Sağlam ve metin yürekli insan-

Vazife ve mesuliyet duygugunu, ça- lar iç!n ~ezimet ve mağlfrbiyet çanı
lışkanlığı "medeni bir ibadet" haline nın hıç bır vakit çalm1yacağını, çala· 
getinniJ olan; mağnevi büyüklüğü, mı1".acağını ihtar etti. Erkekçe bela
fikir cesareti kendi yurdunun hudut· g~t~ ile. ka~~ ve ıilfli ruhları biis· 
tarını aşan Mim Şefimiz Türkiye'nin butiln sındırdı .. 
ıiya&etini pervasızca anlattı. O kadar Harp canavarının azgın ağzına, 
vazıh bir lisanla anlattı ki Türkiye- sulhu korumak niyetiyle, şeref, hay
nin istikbalini kendi temiz nasiyesin- siyet, istiklal.. gibi ne kadar yüce 
de parlatmış oldu.. ~ğnevi kıym.et vana hepsini birer 

Her tavrı, her cilmlesiyJe çalışkan- • bırı:r. l~kma .. gıb~. ~~atmıt olan.ların 
Jık, birlik, disiplin ıeba• mukave- nas1b1 sulh degıl ıstıraplı zelıl bir 

, '"t " 1 met, feragat dersi veren bu "irade esaret o muttur. 
kahramanı" kar1ısında duyduğum he- Sulh Ciyle bir nimettir ki ancak uğ
yec.anı hayatımın IOtluna kadar bil· runda her ~ehlikeyi her a~ ,göze _alan
ttln tazeliğiyle yaşıyacağıın. tara tebessüm eder. Eeatırı devırden 

lmnet İn<Snü'nUn nutkunu dinli- b~gilne kadar harp ilahı (Jupiter) in 
yenler, mistik bir belagat heyecanı. d~zlerine kapanıp m~:h.~m7.t, atıfet 
nın gelici geçici vecdine kapılmadı- dıle.nenler arasında yuzu gulmUş tek 
Jar. Bu tarihi kürsüden şimdiye ka- b!r mi~al g~s~erilem~z. Harbin~ '?ad· 
dar ne söylemiş ise, hayat mücadele- dı tahriplerını.~ sebe~ıyet verecegı en
sinde onu daima tah;tkkuk ettlrmeğe k:Uı, duman .tuten vır~n~lerl hayalle· 
muvaffak oJmu~ bir Şef'in her hamle- rın~e ~bi~ hır l~vha gıbı ya~~ ma
ıi aksiyon ilade eden karar azim ve razı dımaglar, bıraz da teslımıyet ve 
irade ta,ıyan belagatlııe ge5~Ul verdi- tevek~lün tahribatını! ~ğ~evi .~n.ka
ler. Fasılasız hizmete inkıtasu cid- zı, magnevt harabelerını goz onüne 
di mesaiye i1tikıamet 've hıs 'ftrecelr getirmiş olsalar, çabucak şifa bulur-
olan devamlı bir heyecan duydular. lar. .. A 

Bu hitabenin ruhumuzda dalgalandır- M~l.' mu~.k, h~tta apartman ?arap 
dığı her nıhi hareketin "vazifeye da- olabılır. Mustakil ve muzaffer bır va
\ret" emrini de birlikte getirdıiğini tanda bunlar yeniden yapılır. Fakat 
müdrikiz. vatan, mağnevi bir harabeye dönerse, 
Şuurumuz bir atılganlığı vasıflan- g~niş. bir es~ret kampı halin_: gelirse, 

dıran dümensiz coşkunluktan çok u- hıç bır şahsı servet, - hatta altuna 
zak bulunuyoruz. İsmet İnönil'ni.ln t~vil e.~ilmiş bile olsa 1.. - ?nu ye
hlta.beef tUI1k mllletfnf n yüreğinde nıden yükseltemez .. şereflendıremez •. 
büyük nerler bataran asil bir heye- Iztırap esasen insanlığın, tabii ola
can yaratmı,tır. rak, nasibidir. Haklı ve asll bir dav.a-

Biz aulhun insaniyet için olduğu nın adamı olarak ıztırap çekımenın 
gibi milletılmlz için de ne bUyUk bir tesellisi iae çok büyüktür. Bahtir~r
nimet. ne değerli bir mazhariyet ol- lık v~ saadet anlarını hazırhyabılır. 
duğunu çok iyi kavramış bulunuyo - ~end~ 'ahıalarında~, mukaddeı ~e
ruz. Sulhun medent roltine ne kadar fıalerı~en başka baglana~, sevı~e
ıuurla lnanmıt isek, milletç~ icaıbın- cekA u~ru~da ıs~!rap çekılecek m~g. 
da mücadeleye atılmak kararımız da nevı hır varlık tanımıyan. hot~am-
0 nisbette katidir. Çüınkü. türkün bil- /arın bu kadar kıymet verdıklerı ha
tiln dUnyaya temenni ettiği barış, yatl~rının ııon tecellisi, son durağı 
"'zilJet, ~aret sulhu" değildir. Tür- nedır? 
kiln "aulih te11lclci91 ile inhitat devir- Zillet mangalında, hiç bir hizmet 
terinin uyu,rurucu, köle psikolojisi- kıvılcımı parlamıyan sönük, manasıa 
ni besleylei ıulhu arasında hiç bir bir ktil yığını 1.. , 
fikrl ve rubt münasebet yoktur. İn- Milli Şef'in hitabesini dinliyenler, 
ıanhk tallhlntn çulu, trajik bir hey- okuyanlar uzun bir kara yolculuğun
betle dönUyor, "Avrupa" diye ant• dan sonra açık denizlere kavuımuı 
lan dilnya bölegelnde çatlaklıklar, yolcuların engin ümitli ufuklardan 
yarıklar, aylar geçtikçe doldurulmaz esen temiz rüzgarlardan göğüsledni 
uçurumlar haline geliyor.. tifirerek duydukları ferahlığı hisset-

İlim. fen. teknik çılgın bir yarış- tiler. 
ma içinde, "medeniyetin mezarlığını" Sıkınttlı günlerimizde bu hita· 
hazırlıyor. Avrupahlaınn kendi elcc- beyi tekrar okuyalım. Duyacağı
ğizleriyle harekete getirdikleri bu a- nıız tevkle vazifemize dört elle sarı· 
maneız lfet ka~uunda TUrkiye'nin lalım. Kıtarnızda, atelyemizde, fabri
dunımunu Millt Şefimiz en ufak bir kamızda, büromuzda, tarlamızda ça· 
tef9i~. tavzihe meydan vermiyecek lı~alım. Çah~makla geçen her günil· 
bir tarzda aydınlattı. Millt olduğu ka- milz, her saatimiz milli müdafaamızı 
dar ineant, bcıerl olan bu yüksek hl~ arttıracaktır .. 

Acı bir ölüm 

Şam Baıkonsolosu Necati 

Menemencioğlu vefat effi 
Teessürle haber aldıiımıza ıöre Şam 

bafko~oloıumuz B. Necati Menemenci -
oilu kalb ıckteıin.den Şam'da vefat etmiş, 
cenazesi btiytilıc hürmetlerle kaldırrlarak 
İatanbul'a nakil Ye Karacaahmct'te alleei 
makberesinc defnolunmuştur. 

r Hamiyetli bir vatandaş 
Ankarada Anafartalar caddesinde 

88 numarada hırdavat ticareti yapan 
Aron Aray ve oğulları içten gelen bir 
alaka ile Hava Kurumuna 500 lira 
teberru etmişlerdir. Kurumun asJi i
zası arasında bulunan ve her vesile 
ile her vakit yardımı bir gaye edinen 
bu vatandaşımızın iyi hareketi ku -
rumca memnuniyetle karşılanmış ve 
hatıra olmak üzere kendisine rozet 
verilmiştir. 

uı:us 7/11/1940 

(_G_ON_ON_G_öL_GE_S 1_) 
,,,. ..................................... ... 

İktisadi bahisler 
Bir kıvılcım 

Çok kere duyduğwnuz, fakat hiç 
bir •aman i.tedifimiz gibi iıf ade e
demediğimiz fikirlerin batka ağız
lardan güzelce &Öyleniverdiğini gör
mek içimizde serinlik ve ferahlık 
uyandıreyor ı 

Türkiye Kullay Cemiyetinin 
muhterem halkımızdan ricası 

Yurdumuzun m1;1htelif kCişele
rinde vatan hizmeti g8rmekte ~ 
lan kahraman erlerimize muhte
rem halkımızın minnet ve tUk
ran cemtlesi olarak teberru ede-

Kömür havzasının 

devletleştirilmesi 
- Ben de böyle düıünüyordwn. 

diyoruz. 
Kalbi konuıturamaınanm azabını 

duynıayanmıuı: yoktur. 
"Anlarım anlatamam, hiaaederim 

aöyleyemem" 
"Dili yolı kalbimin ondan ne ka

dar bizanm" 
diyen Akif de, her söylemek istedi
ğini bir "sehli mümteni" sıfatiyle 
ifade edebilen n&dir bahtiyarlardan 
olmasına raimen, aynı elemi duy
mu~tur. 

Sanatkar muharrir Vedat Nedim 
Tör'Ün son kitab1nı okurken hep bu 
mağnevi rekaketimiz'in üzücü tesi
ri altındayım. 

"Dinimiz" [l] bence, 62 sayfalık 
zarif ve sempatik bir kitap diye de
ğil, ancaık bir "Kıvılcım'' diye tavaif 
olunabilir. Çünkü onda köpür köz 
bir gönülden okuyucuya ııçrıyan 
yakıcı zerreler aaklıdır. 

Çıktığı gündenberi Dinimiz'in 
sayfalarını çeviriyorum. Her açışta 
yeni şeyler ketfediyor, ve her kapa• 
yıfımda kendimi daha ümitli, içimi 
daha yanık, yükümü daha ağır du
yuyorum. 

Muharrir de bunı.ı istemiştir: 
"Türkiye'nin yarını ıçın içimin 

derinliklerinde köpüren heyecan 
ummanının dal!"l'lları istivorum ki, 
bütün vatanda,larımın yüreklerini 
şekkin ve yesin yosun1arından te
mizlesin ve onları realist bir iyma· 
nın sel'inli8ine \•e ışığ'ma kavuştur
sun." 

Kitap, adını da bu "realist iy
man'' aan almıştır: 

"Yarının Türkiye'si içimde öyle 
bir dindir ki yalnız onun için taas
subu mühah ve toleransı günah sa
sryorum." 
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cekleri (yUn fanila, yiln kazak, 
pamuklu mintan, yiln çorap ve 
yün eldiven) den ibaret olan kıt 
hediyelerinin kabulü için, Kızıl
ay Cemiyetinin bil<lmum merkez 
ve ıubelerinde (ayn! teberruat 
kabul defteri) açılmı1tır. 

Bu hayırlı teşebbüsün çok asil 
ve ~efik olan türk ulusunun can
dan iştirakleri ve bilhassa kadın
larımız tarafından yer yer te1kil 
edileceğinden emin olduğumuz 

komitelerin değerli faaliyetleriy
le, ıerefli bir muvaffakiyet ha
linde neticeleneceği şüphesizdir. 

Bil<lmum merkez ve "ubeleri· 
mizin ayniyat makbuzu mukabi
linde kabul edecekleri bu teber
ruat için bayır severlerimizin i~ 
raz buyuracaklarından emin ol
duğumuz yüksek aııikalarından 

dolayı Kızılay Cemiyeti şimdi-
• den ıükranlarını arzeder. 

••• 

Kızılay Ankara 

Merkezinin daveti 
Kızılay Cemiyeti Ankara 

Merkezi Riyaaetinden: 
Yurdumuzun muhtelif kÖ§e· 

terinde vatan hizmeti görmek· 
te olan kahraman erlerimize 
muhterem halkrmızr"l minnet 
ve şükran cemilesi olarak te
benu edecekleri: 

Yün fanila 
Yün kazak 

22 Tearlnlevel 1040 tar!hH Resmi ıa.zo
tede Eref ll kömür baıvzaımm devletlet
tirilmeai i.finl tamamhyan bir kararname 
neşrolundu. Memleketimizin madencllilr 
tarihinde mühim bir dönüm noktası tetkil 
eden bu tarih iıtild>a.lde ya memnuniyetle 
veya nedametle anılacaktır. Naıııl anılaca
ğı iae bu kararın lilzumuna inanan maden
cilerimizin ve idarecilerimizin ıöetere

ceklcri gayrete ve ite verecekleri ehe
miyete bağlıdır. 

Malftmdur ki Ereill kömUr bavzau dt>-
• nilince, Kara.deniz ıahllin.de ve Zongul· 

dek villlyeti dahilinde EreUi'den Amas-
ra'ya kadar uzanan bir sa.ha hatıra gelir. 
Memleketimizin iktısadt bayatı bakımın
dan fevkalade ehemiyeti haiz bulunan 
maden kömürü bu sahada tekasüf eylemiş 
bulunmaktadır. 

Cüınhuriyet devrine kadar bir iki ccnc
bt şirketle küçük mikyasta iş gören mün-
ferit madencilerin elinde bulunan 
kömür havzası hem gayri fenni 
ve yıpratıcı bir şekilde işletili-

yor hem de fazla bir istihsal te
min olunamıyordu. Nitekim bundan otuz 
sekiz sene evci, yani 1902 de 11enelik is-
tihsal ancak 388,000 tondan ibaretti. Bu 
miktar 19Z4 e kadar hiç bir sene 904 bin 
tonu ıeçmemiıtir. Halbuki havzaya milli 
kudret ve serma.yenin aşılanmağa başla
masrndan itibaren istihsal tedricen yük
Bclmiş ve 1934 te iki milyon tonu aşmış; 
geçen sene ise (2,696,000) i bulmuştur. 

Kömürün ehemiyetini takdir eden hil
kiimetimiz bu havzanın milli ihtiyaçlara 
uygun lbir ~ekilde ve tam randımanla işle-

Osmanlı hastahkları, Vedat Tö
rün tetrih masası üstündedirler; 2 
şim<Ji onları daha iyi görebiliyoruz: : 
kıvrnnlarında kokain ve macun sak- : 
lı abani ganklariyle, düzenbaz ve .. 
fınldakçı gözleriyle, güzel'e kiifre
den yobazhğiyle, şimdi bu süfli nı
bu daha jyj tanıyabiliyoruz. Kok
muş bir cesede diş bilemiye tenez • 
zül etmiyoruz. Yalnız cesedin mik· 
roplarmı mikros.kop altında ~bretle 

• Pamuklu mintan 
Yün çorap 
Yün eldiven 

den ibaret olan kıf hediyeleri· 
run kabulü içjn yalnız postane 
cıtddesinde Ticaret Odası bi
nasındaki merkezinde ve Yeni· 
şehirde Emniyet Abidesi kar,ı· 
eında Climhuriyet Halk Partiai 
vilayet idare heyeti binasında 
(ayni teberruat kabul defter· 
leri) açılmı§tır. 

• mesini temin gayesiyle ecnebi sermaye
siyle kurulmuş olan Ereğli kömür şirıke
tine ait maden haklarını ve tesisatı ıatın 
alarak Etibank vasıtaa!yle bizzat loletme
ğe başlamış bulunmaktadır. Fakat Ereğli 
kömür işletmeleri namı altında çalışan bu 
tesisat haricinde kalan madenler, biri ec
nebi ve dördü ttirk olmak üzere, beş muh
telif anonim şirketle dokuz ayrı hususi 
şahsın veya ş.ah11l gruplarının elinde bu
lunmakta ve böyle hususi ellerde bulunan 
ma.denlerde:n ıcnede (1,920,000) ton kadar 
bir istihsal yapılmaktadır. Görülüyor ki 
istihsal ba.kımrndan en ehemiyetli maden 
,grupları henü.z husust ellerdedir. İşte bu 
madenleri de devletleştirmek ma.ksadiyle 
3867 numaralı ve 30. 5. 940 tarihli kanun 
çıkarılmıştı. Bu kanun, Ereğli kömür hav
,zası dahilindeki kömilr ocaklarının tama.
mrnın veya bir kısmının devletçe işletti
ırllmeaine karar vermeli;e İcra Vekilleri 
Heyetini ıelahiyettar kılmakta ve bu o
cakların devletçe itlettirilmesi zamanının 
bir defaya mahsua olmak üzere kararname 
ile teabit ve illn olunacağını ıöylemekte
dir. 

tetkik ediyoruz. • 
"Orta Asya'nın hamleci, atılgan, E 

daima ileriye ve yÜkseğe bakan ru- : 
hu dirilmiştir." : 

Teberru edilecek yukarda 
cinsleri arzedilen kullanılma
mıt efyalar Kızılay ayniyat Kemal Zeki GENCOSMAN 

(1) Yedigiin neşriyatından - 63 sayfa -
30 kuru~. 

Gıda maddelerinin 
sallı fiy allan 

teshil olunacak 
Ticaret Vekaleti halkımızın tabii 

ve nrurt ihtiyaç maddelerinden olan 
gıda maddeleri üzerinde tetkikler yap 
maktadır. Bazı topdancı ve peraken
decilerin halkın aleyhine olarak bu 
maddeler fiyatlarını arttırma tema • 
yüllerf bu tetkikler sonunda imk!naız 
hale getirilecektir. Vekilet, bütün gı· 
da maddelerinin toptan ve perakende 
satıı fiyatlarını da tesbit edecektir. 

Teşekkür 
Çok sevdiğim zevcim D. D. Yolları ha

sılAt mutetttıl ismet Yılmazer'ln ant bir 
rahatsızlık neticesi kaybım dolayıslyle bU
ytlk elem ve acılarımı telgraf ve mektupla 
paylqan arkadq ve dostlarıma ayn ayn 
fUkran borcumu ödemiye acımın çokluğu 
lmklıl bırakmadıfından bu vazifenin ita.
a!Dl muhterem gazetenizden rica ederim. 

Efl Fatma Yılmazer 4486 

• makbuzu mu.kabilinde kabul 
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edilecektir. 
Ankara halkmm bu hayırlı 

ve asil yardıma, seve seve İfti
r&k edecekleri şüpheaizdir. 
Çünkü askere yapılacak yardı
mm bizzat bütün vatana ve bü. 
tün vatan evlatlarma yapılan 
bir yardım olduğunu herkeı 
müdriktir. 

Kızılay, Ankara merkezi 
muhterem ve aıil ankaralıları 
bekliyor. 

Kızılay Merkezi Telı 1610 
Y eniıehir heyeti Tel: 6630 

.,.,,, .........•.......•................• ,. 
Nebati katrana da 

ihraç lisansı verilecek 
Ticaret vekiletinden teblil edilmiştir: 
GUmrUk tarifemizin .280 numaruına da

hil olup yabancı Ulkelere fhrao edilecek 
ma.bsu.l!t ve mamulMın llaanea tabi tutuı
ma.11 hakkındaki .2/184ı77 ıayılı kararname
nin tatbikine mUtedafr talimatnameye mer
but 1 numaralı llaıına verllmlyen madde
ler listesine dahil bulunan nebatı katranın 
söztl geçen tallmatnrunenln ıısanııı verilen 
maddelere att 11 numaralı ll11teye alınma-
111na karar verilmiştir. AlAkadarlımn yuka
nda aözU geçen talimatnameye merbut nu
munelere tevtikan hazırlanacak talepna
meler ve 23 kuruıluk fkl aeri pul lle U
sa.na mercilerine mUracaatıan tebltğ olu
nur. (a.L) 

İcra Vekilleri Heyeti bu kanunun vcr
difi ıelihiyctlerl kullanarallc Ama11ra ile 
Erefll kasa:baları arasında.ki knımda mev
<:ut ilzcrlerinde intifa hakkı tesis oiun
mu~ veya kiraya verilmiş oltıun olmasın, 

ı1erek lmal ruhsat tezkereli ve g-erek !m
,tlyaıılı faal ve ıayri faal metruk veya 
1mtiyazı feshedilmiş bütün ocakların dev
letçe işlettirilmesine ikarar vermiştir. 

Her iıktısa.d! faaliyet için olduğu gibi 
kömilr maden oc.ııılı:larınrn da devletçe i§
lcttirilmes!nin leh ve aleyhinde birçok 
fC'Y söylenebilir. Fakat kömür istihsali iti-
nin mühim bazı hususiyetleri vardır ki 
bunlar müttehit idare prensibinin ehcmi
yetin! tebarüz ettirir. 

Şaraaı muhakkaktır ki bir memlekette 
toprak altında mevcut bulunan kömür çok 
kıymetli fakat miktarı mahdut bir ıervet
tir. Yani milli mevcudiyet ve refah bakı
mından her zerresi bir kıymet ifade eden 
bLr varlıktır. Bilhaeaa bugilnkU gibi bir 
harp halinde memleketin kanı ve canı kö
mürdür denilııe doiru olur. Gerek va.tan 
müdafaası ve gerek milli sanayi ve naık
liyaı bakımından bu kadar ehemiyetli gö
rülen kömürün işletilmesi hususi ellere 
terkolundufu zaman bazı mahzarlarla 
karşılaşmak ihtimali vardır. 

Husust sermaye klr için çalışır. Bina
enaleyh en kısa bir zamanda en fazla kö
mür istihsali başta gelen gayesidir. Hal
bulrl muayyen bir saha.dan en kısa bir za
manda en fazla kö:nür çtkarmak demek o 

Hcım Atıl Kuyucak 
aa.banm verebileceil bütün kömürü elde 
etmek demek delildir. Sliratli fakat is
rafklr bir latihga.1, hususi ıernu.ye bakı· 

mından klrlı olabilir; fakat milli iktısat 
bakımından muha.kkeık: zararlıdır. Çünkil 
bu ıuretle birçok talt damarlar kullanıl· 

ma.dan terıkolunur ve milyonlarca ton kö
mür ziyan edilmit olur. 

Kömür madenlerinin ayrı ayrı ellerde 
bulunmasının dlier bir mahzuru da bU
yiik ıcrmayeye ihtiyaç ı&tercn tesisatın 

yapılamaması ve derin lıletme kuyulan 
giibi bazı pahe.lı tesisatın da her lılctm• 
tarafından ayrı ayn yapılması aureti:rle 
lüzumsuz sermaye aarfcdHmesidir. Bu aa.,._ 
dığımız mahzurlara, ocuların tek eldeıı 
idaresini faydalı gÖstercn daha birçok 
teknik sebepler de ilive olunabilir. 

Kömür madenlerinin ioletilmeainde it
letme birllflnln faydalarım ta1kdir ede11 
İngiltere hü.ldimetl evelki ecne blr kanwı 
neşrederek hususi fiMetleri teimik vazi
yetlerine göre gruplar halinde toplanma.. 
ğa ve aralarında miifterolı: Jelotmeler kur. 
mağa mecbur e7leınlttl. 

Kömür ocaklarmm bir elden idaresi go
reık amelenin idareai ve gerek hayat ve Si• 

bati bakımından da fıll)"dalı tedbirler al
mak imkinıru verebilir. 

3867 numıı.ralı kanuna müateniden Y ... 
pılan Hind.an 1<>nra bnundaJd eaıuılar da. 
hilinde ocakların ve temııa.tm devletçe ..., 
tın alınması fei bıı.şlamq bulunmaktadır. 
Bu i~in de mı kıa.a bir umanda bitlrilm~ 
ııi hem aUkah nıadencllerlıı menfaatin• 
hem de asıl ıaye olan mUll menfaate çok 
uygun olacaktır. 

Bütün ocaklar bir defa devlet eline 
geçtikten ıonra her teYin dctfıal düzel~ 
ceğini ve kömil.r istihsalinin derhal silra~ 
le artacağmı ve kömilr fiyatının düııec~ 
ğini beklemek hatl olur. İaler bir müddet 
bugünkü şekilde idame olunarak yeni va-
ziyete göre e11aslı etütlerin yapılması ve 
bu etüdlere göre alınacak kararlarla yeni 
istihsal planlarının vücuda getirilme.si 11.. 
zımdır. Pek muhtemeldir ki bu ctüdler, 
esası beş sene evci tesbit edilmiş olan bu. 
günkü kömür fiyatlarının yeni tartlar& 
göre maliyeti pek kapamadığını göster~ 
cek ve belki de fiyatlar bir miktar artırı
lacaktır. Ne bunu ve ne de i11tihsalin der
hal artmaması keyfiyetini devlet idaresi· 
nin bir nakiseai olarak değil belki uzuı:ı 

bir devrin tasfiye&inden doğan bir netice 
olarak görmek en if!saflı bir hareket o
lur. 

İntikal devresi geçıtiktcn ve yeni vazi
yete göre tedbirler a1ım1l!lnan eoftnl 1-
idareciler!mizln maden lşletm.e11!ııde dev
letle hususr tirıket aııt1mda fark olmadıi'ı· 
nı ve devletleştirme ile temfnl diifi1nülcn 
bütiln fa.ydalarm elde edlldilinl bize iıılbat 
etmelerini beklemek te haJdnmızıdır. 

Milli 
bugün 

• 
pıyango 

çekiliyor 
Milli Piyangonun 4 UncU tertip f 

inci keşidesi bugiln saat 18 de 19 Ma
yıs stadyornunda yapılacaktır. 

Piyangonun çekill§i radyo ile net" 
redilecektir . 

lstanbul'a mühim 
miktarda ilk madde geldi 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Piyasa • 
ya muhtaç olduğu iptidai maddeler 
peyderpey gelmiştir. Bugün 39 ton 
anilin boya, 2 bin demir varil, bir 
miktar nişadır ve tıbbt ecza gelmiı • 
tir. Aliikadarların kanaatine göre pi
yasadaki bazı maddeler Uzerindeld 
sıkıntı had devresini geçirmiş ithalit 
piyasasında bir ferahlık başgöster • 
miştir. 
Diğer taraftan gümrüklerdeki mal. 

ların çıkarılmasına devam ediliyor. 
Bunların ekseriyetini pamuklu vo 
yünlü mensucat teşkil etmektedir. 

Necati merhum, Edip ve ıair Mene • 
menli zade Tahir'in oilu, eııbak valiler • 
den Vezir Rauf pa~anın hafidi, Anadolu 
Ajansı umum müdürü Muvaffak Mene -
ınencioilu, Divanı Muhasebat azaımdan 
Müeyyet Menemencioilu ve Hariciye U
mumi ldtibl Numan Menemencloilu'nun 
&mcazadsidlr. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
İstanbul'da asker 
ailelerine yardım 

Merhumun kederli ıileılne umiml tt -
ziyelerimizl wnarız. 

Türk inkılôbı dersleri 
Ankara fakUlteleri ve yUksek mekteple

ri ıon ıınıt talebelerine mahsus Ttlrk fn
kılAbı der.ıılerlne, dlln aut 17,30 da Halk
evlnde Maniaa mebwıu "Hikmet Bayur., 
tarafından verilen llk dersle bqlaıımıetır. 

Balon birçok t&lebe ve mtlnevver tara
ından tamamen doldurulmuı bulunuyordu. 

Derelere haftada dört gün, Halkevlnde 
~evam edilecektir. 

Hariciyede iki tayin 
Çin hükümeti nezdinde Türkiye el· 

iliği ikinci katibi B. Yümni Sedes 
okyo Büyük elçiliği ikinci katipli
ine naklolunmuı ve yerine merkez · 
e-n Nizamettin Erenel dereceaiyle ta
in dilmiıtir. 

iki güzel eser 

8 u ayın ilk günü Bilyük MfJ. 
Jet Meclisinde önemi dünya 

ölçüsünde geniı bir nutuk söyliyen 
Milli Şefimiz, be/Agatli izahlarının 
ve yüksek direktiflerinin arasında 
mılletimuin irfan hayatına dair i
ıaret ve emirlerini verirlerken de
mişlerdi ki: 

"Ankara'nın yüksek irfan mües
seseleriyle takviyesini külttir di· 
valarımızın önünde tutmaktayız." 

Bundan üç gün sonra Başvekili
mizin bir nutku ve Maarif Vekili
mizin bir hitabesiyle açılan Dil, 
Tarih, Coğrafya Fakültesi bu yük
sek direktifi gerçekleştirecek olan 
hükümetimizin direktif ~ nutuktan 
sonraki ilk başarılarından birisi ol
muştur. 

D!L'imizle hakkımızı, kuveti
mizi, iymanımızı ve birliğimizi hay
kırdığımız; 

Uzak ve yakın TAR/Himizle ö
ğündüğümüz ve ondan her zaman 
kudret aldığımız; 
CO(;RAFYA'mızı bir karış bile 

değiştirmemek için icabında kanı
mıza varıncıya kadar her vasıtaya 

'#AN l~ll IL7'R 
baş vurmağa andiçtiğimiz ~u gün
lerde "Dil, Tarih, Coğrafya" Fa
kültesini açışımızda ayrı bir mA
na ve belagat de bulabilirsiniz. 

AtatDrk bulvarından Çankaya
yı doğru yürüyenler sollarında bu 
yeni irfan müessesesinin eski türk 
çizgilerinden ilham almış, fakat 
modern mimarinin her şeyini sa~
lamış olan sevimli ve büyük bina
sını görürler. 

~ 

yi hatırlayznız: 
"Bir insan cemiyetinin insanlık 

evsafı, ki bunun içinde kudret ve 
enerji bilhassa dahildir, güzel sa
natların tesirinden gıda alırlar." 

:,. 
Hayırlı bir yardım / 

Rahmetli Süleyman Nazif'in 
Plevne kahramanları için yazdılı 
bir manzumede şu beyit vardır: 

kat cümhuriyet ordusu, talimini, 
manevrasını da, savafını ve müca
delesini de vasıtasızlık değı"I, ek
siksiz vasıtalar içinde yapacaktır. 

Devlet ve hükümetin isabetli ted
birleri Mehmetçiğin vücudiyle ka
rayel ve poyraz arasında yünden 
ve kumaştan bir nöbetçi gibi duru
yor; buna şüphe etmiyelim. Fakat 
o ntJbete iştir~k için milletin de 
bllyilk bir iştiyak duyduğunda şüp· 
be olmadığı için Kızılay bu bayırlı 
yardıma ön ayak oluyor: 

Yünlülerinizi kahraman Mehmet
çiğin boynuna bı'ret,. kardeş, birer 
ana, birer baba kolu gibi sarılmış 
görmek istiyoruz. 

~ 

Aynı bulvar üzerinde ve Çanka
yaya doğru yöneldiğiniz zaman 
sağda blr başka binanın üzerinde 
kırmızı büyük harflerle bir yazı 
görüyorsunuz. Bu harfler, "Sergi
evi" nin içinde açılmış olan resim 
ve heykel sergisini müjdeler. Mer
divenlerden çıkınız, sola sapınız ve 
orada inkılabın her vesile ile ko
ruduğu, yücelttiği sanatkArlarımı
zın eserlerini birer birer gözden 
geçirmeden evel büyük Şefimizin 
sekiz yıl önce söyledili tıı vecize-

BUtiln ıetlaldl arz-u ıemaya kahkaha-zen 
Döiüttii, durdu o aekerler aç ve ~l'P- N. R. A. --]akken 

Oradaki bir avuç kahraman, ne 
ordulardan, ne silahlardan, ne de 
tabiatin düşman kadar merhamet
siz soğuğundan perva etmeksizin 
kahramanlığın en yüksek ve üstün 
örneklerini tarihe armağan etmiş
lerdi ve gene türk ordusu, haller ve 
şartlar ne kadar çetin olursa olsun. 
- icabettiği zaman - ondan daha 
büyük ~ehametler gösterebfJJr. Fa-

Tekrar Amerika Cilmhurreisliği
ne seçilmiş olan Ruzve/t'in geçen 
sefer seçilmesinden önce amerika
lılar, bir hakem oyunu yapmışlardı: 

Belki bilirsiniz, Ruzvelt'in vü
cuda getirmiş olduğu "mi111 kalkın
ma kanunu" İngilizce "Nationa/ 
Recovery Act" kelimeleriyle söyle
nir ve amerikalıların bu üç kelime
yi de uzun uzadıya okumağa vakit
leri olmadılı için bunu kısaca (N. 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Daim! 
encümenin tesbit ettiği esas üzerine 
asker ailelerine yapılacak yardıma 
birincikanundan itibaren başlanacak • 
tır. Kazancı yüz liradan aşağı olan • 
lar mükellefiyete dahil değildirler. 
Bunlardan ancak teberru kabul edi • 
l~cektir. Partinin askerlere yardım i
çın yaptığı teşebbüsü kolaylaştırmak 
üzere bugün vali muavininin reisli -
ğinde belediyenin, İstanbul komutan
lığının ve Partinin mümessillerinden 
mürekkep bir komisyon toplandı ve 
işe başladı. 

R. A.) harfleriyle anlatırlardı. işte 
geçen sefer daha Ruzvelt ikinci 
defa seçilmeden önce tanıştıjtım 
birisi bana bu üç harfi şöylece oku
yuvermişti: 

- Nominate Roosevelt Again! 
ki bunun da manası şudur: "Ruz

velti tekrar seçiniz!" 
Şimdi Ruzvelt'in kazanması ile 

(N. R. A.) nizamı yeniden kuvetle
niyor. Ve dört sene önceki nükte 
de yerini buluyor: 

Gerçekten Ruzvelt tekrar seçil
miştir. 

T.1 
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Bir seçimin mônası 

Garbi Makedonya'da 

yeni zaferlerden sonra 

Yunan 
kıtaları 

ilerliyorlar 

uı.:us 

Manashr'da mühim 

maddi hasar da var! 
1 Lord Halifaks diyor ki: J ~ 

HARBE 
DAİR 

Manastır'ı 

hangi taraf 
bombaladı? 

'' Yunanistanın 
davası bizim 

davamızdır ! ,, 
İtalyanlar mühlet dolmadan 

, ______ _ı 
Yunan harbi 
ve Manastır 
bombardımanı 

İki devreden, yani &ekiz aeneden
beri, Amerika'nın mukadderatmı 
idare eden Cümhurreiıi Ruzvelt1 
Üçüncü bir devre için bu yüksek 
tnakama seçilmiştir. Ruzvetl üçün -
c~ devre için Cümhurreiıliğine se -
çılrnekle, yüz elli aenelik bir anane
yi kınnıı oluyor. Oç defa Amerika 
Ciimhurreiıi... Bu, Vaıington gibi 
~ınerika'nın banisi olan bir ıahıiye
lın bile ihraz edemediği yÜksek §e
reftir. 
•. Gerçi Vaıington uçuncü devre 
ıçın namzetliğini koymamıfh. Fa -
kat Ruzvelt'in buna rağmen, nam· 
zetliğini koyması ve kazanması da
ha ziyade dikkate layıktır. Acaba 
arnerikalılar gibi ananelerine aaph 
bir millet neden Vaşington'un za· 
blanındanberi devam eden bir kai
deyi itibara almıyarak Ruzvelt'i 
tekrar ıeçmiştir? İşte bu suale ce
~ap ararken, amerikalıların bir mil. 

(B11ıı 1. inci s11y/11da) 

Yunanistana gelen yeni İngüiz 
•ubayları 

(Ba~ı 1 inci aay/ada) 

dan mamul 3 italyan tayyaresinin Amin~ 
on ve Vevi yunan köylerinin üzerinden 
uçtuktan BOnra ıerl dönerek Manastır is
tikametinde kaybolduklarını beyan etmlı
tir. 

yanm saaf önce harbe baıladılar Harp teıebbüsü 
Atına, 8 a.a. - General Gambi Perry'ntn 

kumandası altında bulunan askert heyete 
iltihak etmek Uzere inglllz hava kuvetle
rlne mensup subayların muvasalatı blld1-
rllmektedlr. Yunanlstanda bulunan muhte· 
lif mUlcUere mensup birçok kimseler yu
nan ordusuna gönUllU yazılmağa tevessill 
etml~lerdlr. 

Berlindehi yugoılav mahfillerine 
göre 

Londra, 6 a.a. - Lord Halifaks 
Lordlar Kamarasında dünkü beyana
tı esnasında Yunanistan'a verilen i
talyan ültimatomu hakkında şunları 
söylemiştir: 
"- Yüzsüzlüğün daha ileri gidebi

leceğinden şüphe ederim. İtalyan el
çisi, yıldırımlık talimatını almış ol
ması iktiza eden askeri noktaları bil
miyordu ve mühletin bitmesinden 
yarım saat eve! italyanlar Arnavut
luk hududunda muhasamatı açmışlar 
ve biraz sonra da Atina tayyare mey
danı ile Patras limanını bombardı -
mana ba1lamışlardır. Tek bir duygu 
olabilir, bu, Metaksas'ın italyan ülti
matomunu reddedişi ve yunan ordu
larının kahramanca müdafaası karşı
sındaki en hararetli takdir duygula
rıdır. Büyük Britanya'nın Fransa ile 
müşterek giriŞtikleri teahhüdün ifa
sı Fransa'nın vazifesini yapmak üze
re ortada bulunmaması yiizünden bit
tabi daha ziyade müşkülleşmiştir. 
Büyük Britanya hükümeti elinden 
gelen her türlü yardımı Yunanistana 
yapmak fi krindedir. Bu yolda daha 
şimdiden tedbirler alınmı§tır Ve di.
ğer tedbirler alınmaktadı r. Daha sa
rih olmak lığımı bekli yemezsiniz. Şu
nu söylemem belki kafidir ki, yunan 
davasını kendi davamız gibi tutuyo
ruz." 

et olarak hıırp karıısındaki vazi
Yetleri de bütün vuzuhiyle anlaııl
hıaktadır. Hakikat ıudur ki Ruz· 
•elt'i üçüncü devre için seçtiren 
bıihver devletleridir. Hitler'dir. Mu
lolini'dir. Hirohito'dur. Amerika, 
rücadelenin baılangıcından aonra 
ngiltere davasma kartı olan sem

l>atisini göstermekten çekinmemiı -
Ur. Fakat bütün hal ve tavriyle şu· 
llu da anlatmıştır ki, bu sempati, hiç 
hir zaman 1914 harbinde olduğu gi. 
hi, Amerika'yı harbe sürü\demiye
~ktir. Ve Amerika harbe sürüklen
lrlemek için ''bitaraflık kanunlan" 
adı verilen bir takım tedbirler de al
lrlayı ihmal etmemiıti. Bu bitaraflık 
kanunlan, Almanya kadar lngilte
~e'nin •e Fransa'nrn da aleyhlerine 
ıdt Mesela Amerika'yı 1914 harbi
be aürükJiyen i.mil, kendi gemileri
nin alman denizaltı gemileri tara· 
fırıdan batırılmasıydı. Amerika'nm 
kendi gemilerini tecavüzden koru· 
bıak noktaımda ısrar etmesi ve ni
hayet bu yüzden harbe girmesi in
rilizlerin pek ziyade i~Jerine elver
hıiıti. Bu defa amerikalılar, bitaraf· 
ldıı: kanunlariyle Amerika gemileri· 
bin harp mıntakası addedilen sula
l'a girmelerini menettiler. Yani 
1914 harbinden farklı olarak, al
hıanları, kayıtsız denizaltı muhare
hesi yapmakta serbest bıraktılar. 
Diğer taraftan lngiltere'yi Ameri -
ka piyaaasmda borçlanmaktan 
llleneden Johnaon kanunu da ilga 
edildi. Bütün bunlar, ve diğer ha· 
l"ekeller Amerika'nın 1939 harbin
de bitaraf kalmak niyetinde bulun
duğunu anlatmakta idi. 

d~Fakat mihverciler rahat dun:oo.
ııar. Bir defa Almanya'nın bır 

"yeni nizam" etiketi altında Avru• 
Pa kıtası üzerinde eski N apolyon -
•ari bir tahakküm ve cebir politi • 
kası takip etmesi Amerika'da iyi 
tesir bırakmadı. Fakat it yalnız bu
rada kalsaydı, Amerika gene hare· 
kete geçmezdi. Almanya Avrupa 
lutası üzerinde bu "nizamını" ku
l'arken, Amerika'da da tahrikat ya· 
Pıyordu. Amerikalılar arasında na• 
zi teıkilatı yapılmasma te,ebbüs e

ildi. Ruzvelt ıiddetli tenkitlere he· 
def oldu. Hatta Cümhurreisinin ıah
ıına tecavüz edildi. Vücutça malul 
lduiu söylendi. Nihayet mihvercİ· 

ler, üçlü paktı imzalıyarak bu yol
daki hatalannın en J·i.iyüğünü irti· 
lıı:ap ettiler. Üçlü paktın imzası doğ-
1'\ıdan doğruya Amerika'nm harici 
Politikası üzerine tesir yapmak 

alıı:aadına matuftu. Paktın imzaaı
a. kadar infiratçı politika takip e

denler, Ruzvelt'in etrafına toplan· 
ılar. Ve bundan ıonra Cümhurrei-
İnin üçüncü devre için seçilmesi 
ir emrivaki halini almııtı. Paktın 
lllzalanması üzerine efkarıwnumi
edeki temayül karıısrnda cümhu -
· yetçilerin namzedi Wilkie bile 

phe değİ§tİrerek, lngiltereye ya.r
ıın politikasına iltihak etti. Fakat 
rnerikalılar bunu bir seçim manev
ası telakki ettiler. Ve efkarın Ruz· 
elt'e doğru temayül etmesine ma
i olamadılar. 
Almanya, harbin baılangıcından· 

eri Amerika'ya karıı takip ettiği 
areket hattiyle Amerika'yı ve a· 
erikahları anlıyamadığını göster
İf oluyor. Tıpkı 1914 harbinde 
paratorluk Almanyasının hatalı 

olu üzerinde yürümüı ve Ruz-
elt'in intihabmı temin etmiıtir. 

Wilkie aeçilmi~ olsaydı, Avrupa 
arbine karşı başka bir siyaset ta
İp edecek mi idi? Bu meseleyi a· 
aştırmıya lüzum yoktur. Şunu 
''ylemek kafidir ki mihverciler 
Uzvelt'in seçilmesine mani o)mıya 
alışmışlar ve amerikalılar, bunu 
nladıkları için Wilkie tarafından 
\'rupa harbine kar§ı takip edile

ek siyasetin mahiyeti Üzerinde 
U"rnıya hile lüzum görmiyerek, 
ihver devletlerine rağmen, Ruz

elt'i intihap etmişlerdir. Amerika 
illetinin bu itimadından direktif 

e kuvet alacak olan Cümhurreisİ· 
in bundan böyle Avrupa harbi 
arıısında nasıl bir vaziyet alacağı-
a şüphe edilemez. işte dün netice· 
nen seçimin manası budur. 

A. Ş. ESMER 

, 
Eski Unlformalarını muhafaza eden ve 

muharebenin ilk aademeslne gög11a geren 
me§hur etzon kıtaatı, günün kahramanlık 
rekorunu ellerinde tutmaktadırlar. Efzon
ıar ellerinde sadece tUfenk, aUngU ve el 
bombaları bulunduğu halde tanklara dahl 
hUcum ederek çok defa bunları knçırmağa 
muvaffak oJmu~lardır. 

Yunanlılar Göriceyi ku§attılar 
Atına, 6 a.a. - Şimal cephesinden gelen 

ı.on haberlere göre, etzon kıtaları Görlce'
yi sıkı bir muhasara altına almıola.rdır. 

Yunan genelkurmayı He mUnasebctı olan 
mahtUlerde, genelkurmayın harekcı.tın sey
rinden tamamen memnun ve mutmain ol
duğu bildirilmektedir. 

ltalyan tayyareleri, dün Korluyu 
bombaladılar 

Korfu; 6. a.a. - Dün öğleden ıonra, ita!· 
yan tayyareleri Kodu adaaını bombardıman 
etmlıılerdir. Birçok ölü vartlır. 

Atılan 12 bomba bazı binaları tahrip et· 
mlotlr. 

Sivillerden ölenler ve 
yaralananlar 

Atına, 6 a.a. - Harbin başladığı tarih· 
tenberi hava akınları yüzünden Yunaniı
tan'da 290 ki§lnln öldüğll ve 680 kişinin 

yaralandığı resmen bildirilmektedir. 

Stoldıolm, 6 a.a. - Daıens Nyhter'in 
Berlin muhabirinin bildirdiiine göre, Ma
nastır ve Ohri'yi bombardıman eden tay
yarelerin Fiat tip inde olduklarının gör!U
düğil Berlin'de bulunan yugoslav mahfil
lerince beyan edilmektedir. 

Manastırla muvasala kesildi 
Belgrad, 6 a.a. - 'Manast.ır'la muvasala 

kesilmiştir. Bombardıman hli.disesini &'ÖZ
ieri ile görenler, diln bir askeri merkez o
lan Manaııtır'ı bombardıman eden tayya -
relerin italyıın işaretini taşıdıklarından e-
mindirler. t talyanlarm iddiasına göre bu 
tayyareler yurıen i~aretini taliımaktadır -
lar. • 

Stelani ajansına göre 
Belgrad, 6 a.a. - Stefani bildiriyor: 

Gazeteler, Manastrr'ın bombardımanı hak· 
kındaki resmi tebliği neşretmekte ve u -
mumiyetle b~n İngilizler tarafından ya
pıldığını zannetmektedir. İtalyan konso • 
losluiu civarına bir kaç bomba düşm!iş i
se de konsolosluğa isabet etmemiştir. Ka
zina oteli ile t ayyare meydanı civarına 

da bombalar dilşmliştür. Tahkikat komis • 
yonunun raporu beklenmektedir. 

ita/yanlar kabahati ingilizlere 
atıyorlar 

Roma, 6 a.a. - Stefani ajansı bildiri -
yor: Cenubi yuıoslav ıehirlerinden Ma -
nastır'a yapılan ve halktan bazılarının Öl· 
mesine ve yaralanmasına sebep olan hava 
bombardımanı hakkında Belgrad'da bir 

Pire ve Fal er' e yapılan hava tebliğ neşredilmilitir. 

taarruzu Elimizde bulunan sarih delillere göre, 
mütecaviz tayyareler Blenheim tipinde in-

Atina; 6. a.a. ~Dün Piro ve Faler koyu giliz tayyareleridir. Tavsifi için kelime 
üzerine altı bil)'iik düşmıuı tayyaresi tara • bulunamıyacak derecede çirkin bu bom -
fından yapılan bombardıman.da iki ıivll öl- bardımanı İtalya'ya atfetmek için lngiliz
mü1 ve altı ıivil 7aralanmııtır. Dört Yu - ler bir propaganda yapmak teıebbUsundc 
nan avcı tayyareıl düımanı tardetmi,t:r. bulunmuşlarsa da bu bir acemice tcşeb -
Hi"blr bomba askeri hedefe isabet etme • büı olmuıtur. Çünkü inıiliz radyosu ver
miulr, -~-~---1.dai haberi .v~ .hir.-a.mer.ikalı .ııazctecl· 
~inci allrm verllditl ve.kıt hava dafl ba.. nJn ıehadetfne l•tlnat ettJnnlııtir. Amerl-

taryalarıntn ~lı: tlddetJi atqi duTUlmuritur. kalı gazeteci bu tayyareleri ".Fiat Br. 20' 
Allrm 70 dakika sürmüştür. tipinde olduklarını teşhis ettiğini iddia 

Bütün gazeteler, askert hedeflerden uzak etmiştir. "Fiat Br. 20" tipindeki tayyarc
bulunan sivil ahalinin italyan tayyareleri ler iki kompartimanlı tayyarelerdir. Ma • 
tarafından bombardıman edilmesini ve bu nastır'ı bombardıman eden tayyarelerin 
tayyarelerin Yunan iıaretlerini ta~ıyarak ise bir kompartlmanı vardır. İtalyan tay
halkı aldatmasını takbih etmektedir. yareleri tarafından bombardıman edilen 

Elen gazetelerinin tahminleri 

Proya gazetesi ltalyanların alvll halkın 
bombardımanından bqıka hlc; bir zafer 
kazanamadıklarını ıöylUyor. Mesaager 
d'Athenes gueteai de, askeri zafer arıyan 
ltalyanların korku tevlidi için ıivtl halkı 
bombardıman ettiklerini, fakat Yunanla· 
tan'ın sinirlerinin de 1ngtllzlerin sinirleri 
kadar kuvetll olduğunu yazıyor. 

Katımerlnl cazeteai yunaıı milletinin 
zafere olan imanını tebarlla ettirerek ıöy
le diyor: 

İtalyaıılar geçemiyeceklerdlr. Yalnıa se
çemlyecekler değil, fakat biz onların Uze
rinden geçeceğiz, onları denize atacatu Ye 
Tirana'da bizim ve Arnavut kardeılertml
zln, çifte kurtulu§U lbldeelnl dlkecetıL 

Eetıa ve Vradtni l'ıı.zetelerl de aynı me
alde makale yazarak ayrıca ttalyanlanıı 

alvll halkı bombardıman etmelertnt ılddet
lc takbih eyliyorlar. 

Yunaniıtana •empati ve yardım 
Yeni Zelanda Ba,vekUI B. Fruer yunan 

hükUmetıne Yeni Zelanda'nın ıelAm ve 
takdirlerini yollamııtır. 

Yunanlstan'a yardım te§klldtının Kahi
re ıubeslne, 30.000 1ngll1z lirası teberru e
dllmlıtır. İakenderlye'de oturan yunanlılar 
da •0.000 inglllz llruına yakın bir teber
rude bulunmuılardır. 
Atına borsası, yabancı borsalara hitaben 

bir beyanname ne§rederek mütecavizin al
çakça ga)TI insanı bomba.rdımanlartyle 

mUt.-ılr olan mastnn halka yardım edil
mesini tatcmııtır. 

ltalyada lsviçre gazeteleri 
ıattırılmıyor 

Montreux, 6 a.a. - İtalya'da, İlvlçre ga
zetelerinin satışının menedilmesi, İıviçre'
de fena bir tesir bırakmıııtıl'. Mene ıebep, 
bu ga?.etelerln İtalyanların Yunanlstanda· 
ki muvaftaklyetslzllğlni tebarüz ettlrmto 
olmalarıdır. İsviçre ma1'amları, İsviçre 
matbuatının yanlış haber verdiği hakkın· 
da ileri sürl.llen iddiayı tekzip etmektedir 

Elçiler memleketlerine 
dönüyorlar 

Bclgrad, 6 a.a. - !talya'nın Atına elçisi 
tle Atına konııolosu ve 350 İtalyan tabaa
sını hamil olan hususi tren bugün 11aat 18 
da Belgrad'a gelmf§ ve bir saat durduktan 
sonra yoluna devam etmtııtır. 

hedefin Filorlna oldufunu filphe bırabnı· 
yan bir tarzda lsba.t eden fotoğraflar i -
talyan makamlarının elindedir. Esasen 
Florlna, göller civarmda bulunması ıebo
biyle veaalr noktaların huau.siyetleriyle 
kolayca tanına.bilmektedir. Buna, Flori -
na'nın italyanlar tarafmdan aut 16,30 da 
halbuki Manutır'daıı gelen haberlere ııs

re bu ıehrln ıaat 13.50 de bombardıman 

edildiiinl de illve etmek &'erektir. 

Yugoslav araziıi gene 
ihlal edildi 

Belgrad, 6 a.a. - D.N.B. ajansı bildi • 
riyor: Yugoslav a9ltert maltamatı tarafm
dan tebliğ edildiğine göre, bu sabah yu -
gosln hudtıdu Uzerlnde Prespı ırö!U mın
takasında iki defa bir yabancı tayyare 
ırupu uçmuştur. 

Buıün öilcden itibaren yuıoslav avcı 

tayyareleri Arnavutluk • yugoılav hudu
du boyunca devriye gezmiye başlamıılar
drr. ~u avcı tanrareleri yugoslav budu -
dunu Jhlll edecek her tayyareye derhal a
teıo açacaklardır. 

Fransız Akdeniz filosu 

manevralar yaptı 
Cenevre, 6 a.a. - D.N.B. Vichy'den alı

nan bir habere göre Franaa'nın Akdeniz 
filosu cenubi Franaa sahilleri açıkların • 
da manevralar yapmıştır. Amiral Darlan, 
manevraların inkişaf tarzından memnun 
oldufunu beyan etmi11tir. 

Halat fiyatları 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Arma -

törler birliğinin teşebbüsü üzerine 
fiyat murakabe komisyonu halat fi • 
yatlarını tetkik edecektir. 

Barut kamm projesi hazırlandı 
Gümrük ve İnhisarlar vekaleti yeni 

bir barut kanun projesi hazırlamış • 
tır. Üzerinde son tetkikler bitmek ü
zere olan proje önümüzdeki günler • 
de mütaleaları alınmak üzere alakalı 
vekaletlere gönderilecektir. 

şılaşmıotır. 

lngiltere Yunanistana be§ 
milyon ıterling gönderdi 

Tramvay idaresi tekaüt 
sandığı kuruyor 

lstanbul, 6 (Telefonla) - Tramvay 
ar-esi mevcut taavün sandığını bir 
kaUt ıandılı ıekllne koymıya ka -

Yunıınlstan'ın Roma elçisi Polltıı ile 62 
yunan tabaasını hamil olan husus! tren de 
ııaat 13.20 de Bclgrad'a gelmiı ve 13.50 de 
yoluna devam eylemııttr. 

Londra, IJ a.a. - Hariciye nezareti tara· 
fından bildirildiğine göre malt yardım hu· 
suaund'l Yunanlatan'ın vaki müracaatı ti· 
serin• lnglltere hUkllmetl yunan hUkllme· 
t1Dln emrlD• &"Yamı olarak bcı mllyon lngt· 
11• llruı sOncterıntıtW. verdJ. 

:tkı diplomatik tren Belcrad'uı otua ki
lometre cenubunda Al&a l.tuvonunda kar 

Bulgariştanın ve Mısırın vaziyeti 

Lord Halifaks Bulgaristan hakkın
da şunları söylemiştir: 
"- Bulgaristanın hattı hareketinin 

kendine has bir ehemiyeti vardır. Bü
yük Britanya hükümeti bulgar vazi
yetinin müşküHitını tamamiyle tak
dir eder. Bulgar parlamentosunun a
çılı~ında, bütün bulgarların istiklal
lerini müdafaa edeceklerine dair kı
ralın verdiği teminatı İngiltere hü
kümeti iyi karşılamıştır." 

Lord Halifaks İngiltere ile Mısır 
arasındaki sıkı münasebetlerden bah
settikten sonra, B. Eden'in Mısır'a 
yaptığı ziyaret hakkında demiştir ki: 
"- B. Eden, İngiltere hükümeti 

namına Mısır hükümetini temin et
mi.ıltir ki. Mısu'ın. SüveY§ ,kanalının 
ve Sudan'ın cınıniyetini muhafaza ve 
memleket hudutlarında harekatta bu
lunan italyan kuvetlerine münasip 
bir zamanda taarruz edilerek vurmak 
için beşeri imldnlardan hiç biri esir
genmiyecektir. B. Eden demiştir ki: 
Orta Şarktaki kıtaatımız çok faydalı 
birkaç çarpışmada adetçe çok faik 
düşmana karşı parlak bir surette te
mayüz etmi~lerdir." 

Almanya tarafından 

yapıldığı söylenilen 

SULH 
TEKLİFİ 
(Başı 1. inci sayfada) 

aşafıdaki noktaları ihtiva etmektedir: 
1 - İngiltere diğer devletlere alt olup 

muhasemat esnasında !Hal ettiği toprak
ları tahliye etmek ıartiyle imparatorlu -
tunu muhafaza edecektir. 

2 - Almanya, diğer Avrupa devlet • 
!eriyle !rendi aralarmdalrl i§lerl halledin
ceye kadar İngiltere krtanın ılyast (Jlerf
ne mtidahale eylemiyecektir. 

3 - BiltUn cephelerde muhasemat du • 
racak ve bUtün kara, hava ve deniz kııvet· 
teri üslerine dönecektir. 

4 - Almanya, İngiltere ve Amerika a
rasında on senelik bir ademi tecavüz pak-
tı lmzalsnacaktır. • 

5 - Çanakkale boğazı hakkmda, buna 
Silven kanıalında olduğu ıribl, enternaı • 
yonal bir mahiyet vermek il.zere bilShare 
müzakereler yapılacaktır. 

Royter'in diplomatik muharriri ıunu 

yazmaktadır: 

Almanya tarafından yapıldığı iddia e
dilen bu tekliflere dair Londra'run tali -
hiyetll mahfillerinde hiç bir şey bilinmi
yor. Son günlerde buna benzer haberler 
mu1ıtelif kaynaklardan çıkarrlmıfllr. Ha.
tırlaniadır ki, harbin başından beri bu gi
bi "ıulh taarruzları" ıayiaları za.man za -
man dolaomıştır. Müstakbel kurbanlarına 
ademi tecavüz paktları teklif etmek B. 
Hitler'in mutat usulüdür. 

Şimdiki teklif de • eğer hakikaten ya
pılmı~sa • fazla olarak Amerika Relılclim
hur intihabatı üzerinde müessir olmayı is
t ihdaf eylemiştir. 

İrak parlamentosu a(ıldı 
Bağdat, 6 a.a. - Irak kıral naibi Emir 

AbdUlllnh, meclisin açılışı mUnıuıcbetıyle 

söylediği kısa. nutukta, "mütteflkiml~ İn· 
glltere ve sair dost devletlerle olan mUna
sebetlcrlmiz karaılıklı işbirliği esası tlze
rlnden devnm etmektedir,. demıı ve hali 
hazırın nazik eartıan altında memleketin 
ehemlyetı bakımından hükümetln üatUne 
aldığı vazifenin ffuında milletten sl)rdU
ğU ml\zahcreti övmU,ttır. 

Y unanlılar harp teşebbüs.ünü 
doğrudan doğruya ellerıne 

almı§ bulunuyorlar. Güya bun
dan dokuz gÜn evel, gece yarısı, 
sanki Roma'daki yunan elçisi 
İtalyan Baıvekili Musolini'yi uy
kudan uyandınnıt da ültimatom 
vermiıtir; taarruza geçen büyük 
İtalyan imparatorluğu değil de, 
küçücük, 6 milyonluk yunanlılar
dır. Guya yunanlılar, ltalya'dan 
askeri üsler istemişlerdir; giiya 
onlar bu üsleri kuvetleriyle elde 
ctmeğe karar vermişlerdir. Her 
şey İ§te yunanlılar lehine inkiıaf 
etmektedir. Bu da gösteriyor ki, 
harpte tanktan tayyareden, top
tan evel gelen en mühim unsur 
milli birlik, ve iymandır. Küçücük 
Yunanistan, iıtahası genit büyük 
file karsı giriştiği cidali muvaffa
lciyetlc devam ettirmektedir. 

Askeri vaziyet 

A skeri vaziyet dün de yunan· 
• lıların lehine inkişaf etmiş-

tir. Yunanlılar §İma) mıntakaaın· 
dn Arnavutluk topraklarında GC>. 
rice istikametinde ilerlemektedir
ler. Mühim bir sevkulcen merke· 
zi ve hava üssü olan Cörice şimdi 
efzunların top ateşi altmdadrr. 
Süngü, tankı defetmeğe baılamıt
tır. Dünkii İtalyan tebliği de bu
nu açık bir surette kabul etmek
tedir. Filhakika İtalyan tebliği 
okunduğu zaman, faşistlerin bu
ralarda birçok muvaffakiyet ka
zandrkları ıüpheıi uyatıabilir. 
İtalyanlar, §Unu yapmıılar, bunu 
yapmışlar, şöyle imha etmiıler, 
böyle imha etmi§lerdir. Fakat ha
kikatte tebliğin tayin ettiği coğ· 
rafi mevkileri harita üzerine vur
duğumuz zaman harbin Amavut-
1 uk topraklarında cereyan ettiği
ni katiyctle görebiliriz. Çünkü 
İtalyanlar Prespa gölünün cenu· 
bunda yapılan harekattan bahset· 
mektedirler. 

Cepheler 

M evcut haberlere göre hudut
taki çarpıtmalar ıimaiye 

kadar iki mmtakaya inhiau et
miıtir. Bunlardan birisi cenupta 
Korfu adasının ıarkındaki sahil 
mmtakası, diğeri şimalde Yugos
lavya • Arnavutluk - Yunan hu • 
dudundııki Prespa gölü mıntaka· 
sıdır. İtalyanlar evela sahil mın
takasından ilerlemek istemiıler

dir. Çünkü burası nispeten düz
dür ve motörlü kuvetlerin yürü
mesine müsaittir. İtalyanlar bu
radan iki fırka ile hücwn etmit· 
ler ve hatta bir rivayete göre 45 
kilometre ilerlemİ§lerdir. Fakat 
rakam batka, harita gene baıka
dır. 45 kilometre, Preveze'den de 
aıağı düıer. Halbuki İtalyan teb
liğleri Kalamaa deresinden bah
setmektedirler. Bu dere İse, Ar
navutluk hududuna 4-S kilomet
re mesafededir. AnlaJılan İtal
yanlar, burada hücumlarını tek
sif etmekle, ıimalde bulunan yu
nan kuvetlerinin cenuba nakledi
leceği zehabına kapılmııJardır. 
Bu sayede birdenbire §İmalden 
yani dağlık mıntakadan hücum 
edecekler ve Florina istikametin
de ilerliyeceklerdir. 

Şimaldeki kuveller 

F akat yunan genelkurmayı 
daha durbin davranmıftır. 

Şimaldeki kuvetlerini azaltmak 
ıöyle dunun bilakis takviye et· 
miştir. Çünkü cenupta sahil bo
yunca yapılan ilerlemeleri niha • 
yet deniz kuvetleri vasıtaaiyle 
durdurmak da kabildir. Nitekim 
hadiseler bu ıekilde cereyan et
miı, küçücük bir yunan filosu, bir 
kulak ıeklinde olan Korfu adası
nın memesi hizaaından İtalyan 
kuvetlerini bir saatten fazla bom
bardımana tabi tutmU§ ve yiir.ü
yufu durdurmuıtur. Buradaki 
harbe iıtiri.k etmek gafletini gös
teren İtalyan harp gemilerinden 
biri yana yana kaçmııtır. Diğer 
taraftan §İmaldeki yunan asker• 
leri de Arnavutluk topraklarında 
harbi tercih etmitler ve ilerleme
ğe baılamıılardır. lıte bu vaziyet
te timdi harp, kahramanların •e 
yurtlarmı müdafaaya azmetmİ§ 
olanların lehinde inkİ§af etmek
tedir. 

Manashr bombardımam 
H adiseler bu tekilde iken dün 

birdenbire Yugoılavya'nm 

Manastır tohrinin hüviyeti meç
hul buı tanU'eler tarafmdaa 

-!-

İtalyan -Alman - Japon 

ittifakından sonra 

Rus - Japon 
münasebetleri 

Lyon ; 6. a.a. - Japonyanın yeni Mosk°" 
va büyük elçlıl Tatekavanın Molotofla ıon 
temaslarını mevzuubahis eden Temps ga -
zetesi, rus • japon mukarenetini tetkik ede. 
rek diyor ki : 

" Bu mukarenet teressüm etmlye bnşh -
mıştır. Japonya, Sovyetler aleyhine mute
vecclh antikomlntern paktını b ir t ara ftan 
Sovyetler Birliği ile Almanya ve diğer ta
raftan da İtalya ve Sovyetler Birliğ i :ın -
la~malarrnı müteessir etmiyecek bir ital -
yan - alman _ Japon ittifak muahedesine 
kalbetmiıtl r. 

Bu üçler paktının tah:ıkkuk ettirild'ği 

ıartlsra binaen, ibu pakt, rus. japon rn!i'ıa

sebetlerinln de bu yeni şartlara uydunıl
maaını icnbcttlrmeltt~ir. hte, H olotofla 

ı Tatekavanın yapmak istedikleri budur ... 

bombardıman edildiği haberi gel
miıtir. insan telvafta "hüviyeti 
meç.hu!" tabirini görünce, bundnn 
bir müddet eve), Tinoa adasında 
hazreti Meryem yortuıu canasın· 
da gene "hüviyeti meçhul" bir 
denizaltının Hellis yunan harp 
gemisini batırdığını hatırlamadan 
yapamıyor. Çünkü o zamandan
ber.i "hüviyeti meçhul" tabiri İtal
yanlara alem olmuıtur. Nitekim 
Manastır bombardımanının da bu 
tarzda hüviyeti meçhuller tara
fmdan yapıldığı aöylenmektedir. 
Fakat İtalyanlar, daha henüz yu
nanlılarla bat edemez bir yürek
te olduklarına göre, Yugoslavya• 
yı ne derneğe işin içine kanıtın
yorlar? lıte öyle bir aual ki bu
nun cevabı da meçhul kalabilir. 

Gaye!eri nedir 1 
• J talyanlarm Manastır bom-

bardnnaniyle, gene Hellis 
kruvazörünün batınlmaamda ol
duğu gibi kabahati, İngilizlerin 
Üzerine atmak ve yugoslavları İn
gilizler aleyhine kı,kırtmak iste
dikleri zannolunabilir. Nitekim 
daha Yugoalavya'nın tahkikat 
yapmakla meıgul olduğu bir me
ıeleyi Stefani ajansı Roma'da 
halletmiıtir. Bu hüviyeti meçhul 
tayyareler, Stef ani'ye göre Blen
hei:n İngiliz tayyareleridirl Diğer 
taraftan, Yugoılavya da bir teh
dit altında bırakılmak, iatene
bilir. Ve yahut, Yugoslavya ta
rafından yunanlılara bir yardım 
yapıldıiı iddia olunabilir. Ma
nastır boınbardımanı hakkındl'\ 
daha bunun gibi birçok sualler 
cevaplar, ve ihtimaller hatıra 
gelebilir. 

Alman yardımı 

Fakat Manastır bombardıma
nının ıebebi hakkındaki 

bütün ihtimallerin araamda varit 
görülebileni ıu da olabilir: hal· 
yanlar, timdiye kadar Bulgaris
tan yoliyle bir alman yardımı 
beklemiılerdir. Hatta bu mak
ıatla bundan birkaç gün evel, 
Londra bombardımanlarma İtal
yan tayyarelerinin ittirak ettik
leri ilan edilmit bu aayede Al
manya'nın ltalya'ya yapacağı 
yardımlar mazur gösterilmek ia
tenmİ§tİr. Fakat Almanya, İtal
yan - yunan harbine müdahale 
etmemektedir. Bunun bir sebebi 
de eğer Almanya harpte galip 
çıkarsa, halya'ya fazla bir ıey 
kaptırmamak, ve nihayet "sen ne 
yaptın ki, ne istiyorsun?" diye -
bilmektir. Sonra alman müdaha
lesini icabettirecek bir Mbep de 
ortaya çıkmamııtır. Meaela İngi
lizler, alman iıgali altında bulu
nan nunen petrol sahalarını bom
bardıman etmekte muhteriz dav
ranmıılardır. Belki bundan do
layıdır ki, İtalya, Yugoslavya ta
rikiyle yapılabilecek bir alman 
yardımını bu bombardımanlar 
vaaıtasiyle kolaylaıtırmak çare
lerini aramııtır. 

Netice 

Sözlerimizi hulasa edelimı 
İtalyanların Manastır bom

bardımaniyle elde etmek istedik
leri gayeler de boıuna çılanıptır. 
Harp ıimdi yunanlılann lehine 
inkiıaf etmektedir. İtalyanlar, 
Yunanistan'ı bir blöfle ele geçire
rek İngilizlere kar§ı üsler elde 
etmek sevdasında iken bugün, 
İngilizler o üslere malik bulun• 
maktadırlar. Daha İngiliz yardı
mı müessir bir hal almadan yu
nanlılar kendi vasıtalariyle hal· 
yanlara karşı tefevvuk elde et· 
miılerdir. İnnoilizler Cirit'te a· 
damakıllı yerle§tİkten aonra İtal
yanlar çizmenin taban kısmının 
İngiliz tayyareleri tarafından na
sıl yakılacağını uzun uzun dü
tÜnseler yeridir. Politik hatayı 
askeri hatalar, askeri hatayı po
litik hatalar takip etmeğe başla
mıştır. Hadiselerin inkişaf tarzı
nı seyrederken İtalyanların ne 
vaziyete gireceklerini daha iyi 
görebileceğimizi zannettirecek 
aebepler vardır. 

Mümta Faik FENiK 
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Aile mefhumu 
üzerinde çok durallm 

n, herke.1 ıoııı mu11Y7eıı btr Olotı olarak 
kullanılabutr: o da btr &ile aahibl olmakta. 

Yekdlğer1yle mrlaımıyıuı, blriblrler!nln 
dertlerine sevklerine ortak olan, biri dtte
rlnln deatekllğlnl yapan bir &ile muhttlıı· 
de dalma saadet havua eaer . .Aksinde 1111 
zehir. Onun içindir kt. bir OT, haline göre 
ya cennet, ya cehennem, diye t.asvlr olu

B. Refik 
bu mevzu 

İnce Ankara 
üzerinde bir 

radyosunda 

konuşma yaptı 

nur. bte nasıl yapmalı da her evde saa
det havasını esttrmell T Uzerlnde bütUn ln
sanlnrın ayrı a;>Tl dU,,ündUğü ve çaresini 
aradığı bu mevzuun bir kaide ile l!adeslne 
lmldlıı yoktur. Fakat bu lmkl'uıın esaslarını 
koymak da kabildir. O esasları §Öylece sa
yıvermek faydalı olur. Hukuk İlmini Yayma Kurumu, bir kaç senedenberi yaptığı hizmetler 

cUmlesinden olarak radyo konuşmalarına başlamıştır. İlk konuşmayı evelki 
gece, Hukuk İlmini Yayma Kurumu Reisi ve Manisa Mebuau B. Refik İnce 
yapmıştır. Bu konuşmanın etraflı bir hülasasını okuyuculanmıza veriyoruz; 

ı - Dalmtllğlnl lstedlttimlz bir ailede 
kadın kadınlığını, erkek erkekliğini bilme· 
U. Tahlatın ve içtimai hayatın taksim et
tlı'tl v87:l!elere karvılıkh müdahale edll· 

Sayın dinleyiciler, 
İsmini ve çalıumalarını gerek radyo, ge

rek gazeteler ve eserleri vaıııtasiyle Öğren· 
dlğinlze utlphemlz olmıynn (Hukuk ilmini 
)'ayma kurumu) bu sene de karuınıza gel
miş bulunuyor. Ve size, her vatnndqın u
mumi malQmatını artıracak hasbihallerde 
bulunmak vazifesini yapmnğa bugünden 
itibaren gene batılıyor. Her salı gilnU saat 
21.30 da kıymetleri takdirlerinize de mn.z· 
har olacak muhtellf meslekteki arkadaıı· 

ları birer çeyrek dinlemek !Qtlunda bulu
nursanız, slmalannızda hasıl olacak mem
nuniyet izleri, kurumumuzun daha ziyade 
çalışmasına ve uğrll§masına güzel bir tel}· 
vlk vesilesi olacaktır. 

Size yirmi hasblhalde bulunacağız. Biz 
bu hasbihallerl iki esaslı mevzu etrafında 
topladık. Biri (Aile), dlğerl (Vatand!l§ın 

devlete kaıııı vazifeleri). Bu iki mevzudan 
birincisinin tA hilkati Alemdenberl muha
faza etmekte olduğu ehemlyetl, ikincisi
nin bllhaasa bugünkü dünya badireleri 
içinde her vatandQ§ın kafasına ve ruhuna 
nakııedllmeııi !Azım gelen tesirini izaha ha· 
cet görmüyoruz. Bu mevzular üzerinde sız. 
lere muhatap olacak konteransçılnra ulm
dlden kurum namına te:ıekkUr borcunu Ö· 

derim. 
Aziz dinleyiciler, 
BugUnkU haablhallmlzln mevzuu (Aile 

mefhumu üzerinde çok duralım) dır. Evet, 
tnsaıı denen mah!Qkun meydana 6'elmeslne, 
yaşama.sına haysiyet ve 15eref sahibi olma
ıı na ve devlet teşkil etmesine ve nihayet 
ebedlleımulne hep bu (aile fikri) ve (aile 
teıekkUlU) sebep olmuştur. 

Aile; hayatın kaynağı, saadetin tecelli 
ıahMıdır. Aile, insana insanlığını hisset
tiren tabii ve clbllll bir ihtiyacın doğurdu
tu müe8Sesedir. Her tesiste olduğu gibi 
onun da kendine göre kuruluş, yll§ayı§, ö· 
Jllı tarzları ve kanunlan vardır. 

Aile, bir erkek lle bir kadının kurduğU 
bir binadır ki temelini evelA iki tarafın mU11 
terek hUsııUnlyeU yani ahlAkı; çatısını da 
sene lkl taratın m~terek ve vefalı dU,,Un
celerl ve yaşayışları teşkil eder. Onun için 
bir evlenme, her 11eyden evel karşılıklı dl· 
leklerin birliğinde kendi kuvetlnl bulur. 
Erkek kadının güzelllğtne, mahna, kadın 
da erkeğin mevki ve mahna göz dikerek 
idealsiz bir aile kurarlarsa Nlyle ıı.llelerin 

akıbetleri 1Uphelldlr. Zira ne yüz gtlzellt
lf, ne menfaat, hUsnUnlyet ve ahlAkta mev
ki alan meziyetlerden değildir. 

GönUl, insanın tablt temayUllerinl tah
rik eder. Fakat akıl ve vicdan o cereyana 
tatlkamet verir. Bu sebeple evlenmezden 
evel evleneceklerin kuracakları yu\•n Uze
rtnde müşterek noktalara ıahlp olmaları 

lAzımdır. Ke!aet yani karı ve kocanın biri· 
birine küfüv olması ıartı neden eskldenbe· 
rl içtimai ve hukukt alemde yer almıştır'? 
Bir Alimin yanına dünya güzeli bir cahili, 
bir zenginin yanına hayatı görgUsUzltlkten 
yıpranmış bir anormali getiriniz ve yahut 
duyguları blrlbtrine uymıyan iki gayri mü· 
tecanls, hayatı görüş ve anlayışı yekdlğe· 
rlne aykın bir kadınla erkeği b\rleştlriniz, 
bunların husule getireceği ahenksizliği der
hal canlandırmış olursunuz. 

truıanlarda hukuk flkrl yokken blle 1ç
tımat bir zaruret netıcm olarak evlenen
lar arasında bu kefaet 11artı bu ahenkslz
Htın !Snüne geçmek için konmamış mıdır? 

Aile fertlerden doğar ve fakat aynı za -

manda fertleri de doğurur. Fertler ö!Ur, memeli. Dikkat ediniz, kadın nsla, kendi 
fakat aileler, fertleri ezelden, ebediyete tabiatına benzlyen erkekten hoşlanmaz. 

lsıı.l rolünü ifa eder. Biz Türklerde (iki el Bir erkek de, kndının kendi işine mUdaha
blr baş için) derler. Aynı vecizeyi (bir ka· lesinden a1.nmt surette rahatsız olur. 
dın, bir erkek, bir aile olmak içindir) şek- 2 - Her iki vücudun blrlblrlne, hay.si· 
Une sokamaz mıyız T yetine hürmeti bilhassa candan olmıı.lı, ka-

Alle kurmak ve evlAt sahibi olmak lhtl- rısının yanında ve bir cemiyet içinde bWJ
yacı tabll ihtiyaçların bnşındadır. (Ben kaııının gtlzelll@nden bahsedecek kadar 
evlenmek lstemlyonım, yahut evlenmlyece- züppelikten cemiyet hayatımızı korumalı, 
ğim) diyenlere hılkat garibesi demekten S - Kadın asın ihmal edilmemeli. Sev
manda bir uey elimizden gelmez. Bugünkll dlğlnln her ttlrlU zahmetine katlanan ka
yaşnmnsını, dUnkU ana ve babasının aile dın, kendine ortak kabul edemez bir hıl
kurmaaından hasıl olduğunu lnkll.r edecek kattedlr. Kadın nrnndığını, scvllc!IP.;lnl, tu
kadar insani ihtiyaca karşı arka çeviren- tulduğunu bildiği nlsbette erke@ne, aile
lere acımak değ'll nefret sillesi savurmak sine bo~lıdır. 
ltlzımdır. 4 - Kadın da, erkeğini bilhassa tnkntın-

Blz çok insanlar biliriz ki, ya gençliği- den fazla masrafa sevkctmemeli.. Erkek 
nln, yn refahının verdiği kuvete itimatla için en bUyUk zevk evin':!, barkına erzak 
hayatı yalnız her ttlr!U zevklerini tatmin- ta;;ıımak ve bunun ailede husule getirdiği 
den ibaret telAkkl etmişken geçirdikleri zevke §ahit olmaktır. Gllnltlk nafakasının 
hayatın acılarını ve teessürlerini kırkın- ıstırabını taşıyan bir erkeğe, kudreti olma
dan sonra evlendikleri zaman tatmışlar ve dığını bildi@ halde bir bal~ elbisesi sipa. 
mazide lrtlkdJS ettikleri bu gUnll.hın ceza· rlş etmek o erkeğin değll, aile blrlitlnin 
sını çektiklerini ve çekeceklerini itiraf et- temeline vurulmuş kuvetıı bir kcızma tesi· 
mlıılerdlr. rl yap11r. 

Her tabii hıl.dlscnln kendine göre kanuni 5 - Her aile bclı1?mclınl çocuk s:ıhlbl ol-
vc kanunun da bir icra ve tatbik zamanı malı. insan nnsıl tabiatın tesiriyle evle· 
vardır. Akıllı ve niçin doğduğunu idrak e- nerek mllşterE'k hayat zevkini tadıyorsn, 

den insanlar o zamanı geçlrmemeğe çalış- kendinden sonra gelen ve kendisini cbedi
malıdırlar. leştlnn çocuklara sahip olmakla da yara. 
Bazı gençlerin kazanç ve mnQ1Jlarının dıcıhğını göı mck bahtlyarlığma ulnşır Ne 

kltayetslzllğlni vesile ittihaz ederek evlen- bedbaht ve ne esefe ltıyık zihniyet sahihi· 
me karan veremediklerini görmekle azap dlr o insanlar ki, evlendikleri halde c;ocult 
duyuyoruz. Onlara §Öyle bir akıl vermelt- lstenıe:'.ler? Çocuk bir evin neşesi, cııle bir
le iktifa edeceğiz: aile kurmada, evlenme· llğlnln perçini ann ve baba hııyatın.n hıtlk
de öyle haklld bir tnsnrru! mlindemlçtlr ld, bıı.lldlr. Bir an l<;in iç~imal hayattan ı ro
bugtln kazanılıp da ktıfl gelmlyen ve kfifl cukları dlişlinme) vazifesini kaldırınız, be
gelmcmesi de bekArlığın tevlit ettiği sefil- uerlyetı zevksiz ve neşesiz bir sUril halin· 
hattan doğan paralar, evlendllttc.n sonra de görlirslınUz. 
ktıfl gelmektedir. Eğer dlin her evlenen. 6 - Her o.ile, kendisini devlet ve mlll<:t
evlendlğl zamandaki şartları ve dUşUnce- ten esaslı bir uzuv telAkkl etmell ve ondn
leri mikyas ittihaz lle onlar gibi dllşUne- ki lnhltıı.tı, lnhld~mı, t~evvUşU netice itf
relt evlenmemiş olsaydı, buglin çok aileler- barlylc devletin inhitatı, inhidamı, tcşcv

den eser kalmazdı. BugUnUn dar vaziyetini, vtl§U tcHl.kkl edecek katlar yliktıck ve mll
Jstlkbnlln her şeyi vAdedcn genişliğine e- il bir mefkQrc tnşııııalı. Esasen mcdl·nl kn
sas tutmak, Atiden Uınltvar olmamak değil- nunlıı.nn nllc hukukuna ml;<Iııhnleslnln es
dlr. İstikbalden Umldlnl kesen böyle in- babı muclbcslnl bu teşkll etmez mi? 
sanlar için esasen hayatın me.nnsı yoktur. BUtUn bu saydıklanmı1.a llı\ve edilecek 

Turktln tevekkUI ve fakat hcssplı bir te- daha çok ı:ıeyler bulunnblllr. Fnkııt bir de
vekkUI mt\nasını taşıyan gUzel bir darbı fıı. kafasında (aile fikri) ve <aile muhab
mesell vardır. Karı ve çocuk rızıklnrlyle beti) yerleşen insanlar için bu mllessesey! 
beraber gelirler ... Ne kadar doğru ideal! yll§ntma kanununu bir noktada toplamak 
Birçok insanlar blllrlz ki, tek bll§ına ya- da ko.blldir: ahlC\k .. 
eamıı.k zorluğUndnn ılkfı.yet ederken, tabi- Her lyl l!Jin nıızımhğını ynp:m uu dUs
atın ve ihtiyacın sevk ve llcaslyle evlen- tur, ht:rkesln v1Nlanını1 n dng r. VIC'd:ın 

mıo. coluk çocuk sahibi olmuş ve arkasın- sedasını iyi dinlemesini bilenler, kadın ol· 
dan da (Yarabbi ulikUr) derneğe baslamıu- mın, erkek olsun, kurıılon yuvanın yaşanın
tır. Bu (§tikür) de hayatın yilrUyUşünde sı neye mütevakkıf olduğUnu çok iyi blllr
mesate kazanmanın, aile kurmanın bUyUk ıer. Başkalarını birçok ma7.eretlerlc aldat
mUk~ıı.t zevki mündemiçtir. mış olsalar bile, kendilerini aldatıı.mazlar. 

Alle, müşterek ve ahenkli hayatın ayna- Onun içindir ki, aile içine yerleştlrllmeııl 11\ 
sıdır. Bir ailenin erkeği de, kadını da her zım en mukaddes 11.kldelcrln başında vic· 
ııeyden evel birleşmeleriyle meydana gelen tlanlarımızdnn doğnn ahl(lk kanunları, ec· 
birliğin çok sadık ve vefalı Azuı olması dadımızdan tevarüs ettıı'tlml:r. ahilik dUs-
IAzımdır. turları ve fçtlmat teamüller buhınnınlıdır. 

Saadet, herkesin ölçtlsUne göre tarif edl- Hayatta hiç bir kanun, yalnız kendiliğin· 
len bir hulyadır. o. gelir, geçer tutulur. den htç bir derdin devası olamaz. Ha.!lta 
kaçar, Umlt edilir bulunmaz; arkasından bir aile birliğini tedavi için glSsterllen ka
koşulur tutulmaz, tuttum diyenlerin av- nun reçeteleri zaruret halinde en son mU· 
cunda görülmez, kaçtı denir, yanınızda bu- racaat edilen va.sıtıı.lardır. Marifet; aile 
lunur. 
GUndellğlnl çıkaran bir bammal o gUn· 

kU hayatını tam (saadet) ile ifade ederken, 
Umlt ettiği (1000) lira yerine (900) lira 
kazananın hayatı talihsizlikle tasvir olu
nur. Fakat, bence saadetin mUşterek bir 
temsil ve tecelll sahaaı vardır, aşağı yuka-

muvazenesini bozmamak ve onu yaşatmak, 
erkeklik ve kadınlık faziletini kar11ılıklı 

göstermektir. Bu kadar mUbarek bir aile 
ocağının neşredeceği dumanlardll hayat 
vardır, mfllet vardır, devlet vardır, niha
yet lnsıı.nlık vardır. Bu ocnıtı yaşatmak ça
resine bakınız. Knnıınu Medenlmiz ne ve-

- Vilmoş 1 Biraz ileri gidiyorsun. Nihayet, ~blam

dır. Bunu unutuyorsun. 
- Affedersin, Gizella. Sana hissiyatımı açıkça söy-

lemekte bir mahzur görmemiştim. 
Gizella, garip bir bakışla kocasını süzdü. Vilmoı o

ralı olmadı. Vaziyeti kurtarmak için sözü karıştırdı : 
- Hayat hakkında ne kadar noksan mainmatım var

mış. Bunu acı tecrübelerden sonra anladım. Hatta Kun
fi ile yaptığım münakaşada da •.• 

- Kunfi ile mi ? Nerede gördün onu ? 

Sergiyi gezerken 

Güneşimize ne oldu? 
Vedat Nedim TOR 

İkinci devlet resim sergisini dola
şırken bir şeyi yadırgadım: Güne,siz· 
lik. 

Sınırdaki orduya 
kııhk hediyeler 

Y•dımsevenler Cemiyetinin 
güzel teıebbüsü Tıbça bir telmih yapmak caizse, bu 

sergiye fakrüddcme müptela denebi -
lir. 
Güneşten ışıl ışıl yanan Türkiyr Sayın Bayan İnönü'niln yüksek hi· 

miz nerede? Renklerin cümbüş yap - mayelerine mazhar bulunan, Ankara 
tığı yurdumuza ne oldu? Işıkların Yardım Sevenler Cemiyeti, aziz vata
ayini içinde fıkırdıyan topraklar, gök- nımızın bekcileri kahraman askerle -
ler, denizler nedena sanki sözleşmiş rimize kış hediyeleri tertibi işini teş
gibi, hep böyle kasvetli kill rengine, kilatlandırmıya başlamıştır. 
karanlık maviye, hasta sarıya bulan - Kışın baş ve kulakları koruyacak 
mış ?. başlıklar örülmesi işi için mektepli • 

İnsan, bu sergiden çıkarken, Göhte ler şimdiden faaliyete geçmiş bulu -
gibi bağıracağı geliyor: Amanın dost- nuyorlar.Diğer taraftan cemiyet semt 
lar 1 Daha çok ışık 1 semt birer sual varakası yollıyarak, 

"!- ev kadınlarımızdan yardım istemiş ve 
Yozgat orta okul çocuklarının bir şu sualleri sormuştur : 

hafta evelki sergileri ile bu üstad ser· "Aşağıda yazılı yardım şekillerin -
gisi arasında ne büyük tezatlar var · den hangisini tercih edeceğinizi hi • 

Onda, renk kıyameti, ışık düğünü . .zasına işaret etmenizi rica ederiz : 
Bunda, renk nekesliği, ışık kıtlığı. 1 - Gösterilecek nümuneye göre 
Onda, çocuğun sihatli neşesi, göz pamuklu biçer misiniz ? 

kamaştırıcı nikbinliği. 2 - Pamuklarını döşer misiniz ? 
Bunda, şehirlinin mariz somurt - 3 - Pamukluları diker misiniz ve 

kanlığı, uyuşuk bezginliği. kaç tane dikersiniz ? 
Ressamlarımıza Yozgatlı çocukla • 4 - Tercih edeceğiniz işi evinizde 

rın şimdi 1stanbula giden sergilerini mi yoksa cemiyetimizin göstereceği 
bir kuvet şurubu gibi, bir ruh enjek- bir yerde mi yaparsınız ? 
siyonu gibi tavsiye ederim. 5 - Bu iş için haftanın hangi gün -

"f. lerini ve saatlerini tercih edersiniz ? 
Fakat bütün bunlar, "güzel"in te - 6 - Bedenen çalışmıya sihatiniz ve 

kevvününe mani değildir: Güneşsiz vaktiniz müsait değilse kaç pamuklu 
ve renksiz de "güzel" yaratılabilir. teberrü edebilirsiniz ? 
Nitekim, Halil Dikmen'in Giresun - Malzemeyi cemiyetimizden tedarik 
dan getirdiği manzaralar hal3 gözle • etmeyi isterseniz : 
rimde tütüyor. . Beher pamuklu; dikişi sizin tara • 

".e sa<lece re?~lı o~m.anın ~nat :: 1 fınızdan olmak üzere 115 kuruş. di -
s~r~ yaratmak ıçın kafı gelmıye~e~ı- kilmck üzere cemiyetimize bırakıldığı 
nı ısbat eden eserler de yok değıldır. takdirde 140 kuruştur. 
Yalnız Turgud'un renkli ve hareketli ı Teberrü edilecek olan pamuklula · 
"bayram yeri" hakikaten bir sanat bay- rın dikişleri asker ailelerine diktiri -
ramı 1 ı leceğinden bu suretle de ikinc:i bir 

.. "f. . .• .. .. vardım yapılmış olacaktır 
Neden bu boy le? dıye duşundum., B 

1 
• . .• 

Ve kendi akl:mca bir izah da bulclum' ~ sual erımıze açık adresınızle 
·ı · y ı ı b'l' · F k d" .. bırlıkte derhal cevap vermenızı ve 

gı 'ı. anı mış o a ı ırım. a at uşun "k" . . . . .... 
d ..• .. .. - - G . 1 ı ıncıteşrının 9 uncu cumartesı gunu 

ugwnu açıga vuracagım: uze . t 10 d ç k E · 
natlar Akademisi profesörlerinden üs- saa . ~ . ~cu sırgeme Kurumu • 
t t L ld L .. . l . d k' na teşrıfınızı sonsuz saygılarımızla 
a eopo ~vı nın eser erın. c ı dileriz. 

renk manzumesı, ışık skalası gayrı şu- " 
uri olarak ressamlarımız arasında 
"moda" oluvermiş. 

Bir fransız ressamı, ille şimdi için
de bulunduğu ruh haletinin tazyiki 
ile, renkleri inkar edebilir, güneşten 
nefret e<lebilir. Fakat bizim ressam • 
larımız ? 

Köy kadın gezici kurslarına 
öğretmen yetistirilivor 

Maarif Vekaleti köy kadın gezici 
kurslarında istihdam olunmuk Uzere 
enstitülerce seçilen 10 enstitü mezu -
nu bir ay müddetle İstanbul Beyoğlu 
akşam kız sanat mektebinde biçki ve 
dikiş stajiyerliği yapmalarını karar
laştırmıştır. Seçilen talebeler Bn. Bn. 
Behire Esişen, Muzaffer Özçalı,, 
Vuslat Altındağ, Sabiha Erdoğan 
Hatice Ersan, Fatma Soğuksu, Leman 
Falay, Rebia BenlerH, Mesrure Yum
lu, Şefika Aybar'dır. 

clz bir surette lfade etmiştir: 
(Karı ve koca yekdlkerlne karşı aile bir

liğinin sıı.adetlni m!lttehiden temin ve ço
cukların iaşe ve terbiyesine beraberce ih
timam etmek hususlannı iltizam etmiş o
lurlar. Karı ve koca blrlbirlne sadakat ve 
mll7.aheretıe mükelleftir). 

Ne mutlu o kan ve kocaya ki, kendile
rine ıı.hlfıkı rehber ittihaz ederek, o saa
deti bulmu~ olurlar. İşte biz de bunun 
içindir ki, (lllle mefhumu Uzerlnde çok 
duralım) diyoruz. 

Askerlerimize 
hediyeler 

göndermek i~in 

Yardım sevenler 
bir cemiyeti 

yemek tertip etti 
Sayın Bayan İnönü'nün yüksek hi

mayelerine mazhar bulunan, Yardım 
Sevenler Cemiyeti, hasılatını kahra -
man askerlerimize hediyeler gönder -
miye tahsis etmek maksadiyle bir ye· 
mek tertip etmiştir. Cemiyetin bu ye· 
meği, İkinciteşrinin 12 inci salı akşa
mı 21 de Ankarapalasta verilecek -
tir. Bu yemeğe iştirak etmek isteyen 
sayın vatandaşlarımız, bilet karnele ., 
rini Ankarapalastan, Yenişehir ecza
nesinden, Hasan ecza deposundan te
darik edebileceklerdir. Bir yemek kar
nesi üç buçuk liradır. 

( RADYO J 
TURKİYB 

(Radyo Difüzyon Poıt.aları) 
TÜRKİYE ANKA 

Ra.dyoau Radyoı 

- Dalga Uzunluğu -
1648 m. 182 Kcı./120 Kw. 
31.7 m. 9%5 Kc:../ 20 Kw. T. A. J 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. 
PERŞEMBE : 7. 11. 940 

8.00 Program ve memleket saat ayarı, 
8.03 Müzik : Hafif program (Pi.), 
8.15 Ajarnı haberleri, 
8.30 Müzik programının devamı (Pi:), 
8.50/9.00 Ev kadını • konşma : ( Güz 

kalmak ister misiniz ? ) 
12.30 Program ve memleket saat ayarı, 
12'.33 Müzik : Türkçe filmlerden ıarkıla 
12.50 Ajans haberleri, 
13.0S Müzik : Muhtelif türküler, 
13.20/14.00 Müzik : Karışık program (Pl. 
18.00 Program ve memleket saat ayarı, 
18.03 Mıizik : Radyo caz orkestrası (İ 

rahim Özglir idaresinde ) 
18.-40 Müzik : İnce saz. 
19.15 Müzik : Cenubi Amerika havala 

(Pi.), 
19.30 Memleket aaat ayarı, ve Ajana ha 

berleri, 
19.45 M\izlk : Fasıl heyeti • karışık pr 

gram, 
20.15 Radyo Gazetesi, 
20.45 Müzik : Lıedler • Bedriye Tüz 

tarafından, 

21.00 Müzik : Dinleyici istekleri, 
21.30 Konuşma ( Sıhat aaatl ), 
21.45. Müzik : Radyo orkestrası ( Şef 

H. Ferit Alnar ), 
1- J. S. Baclı : İki Piano için lton
çerto, do majör Solistler : Ferhun
de ve Ulvi Erkin, 
2- G. Bizet : Do majör ıenfoninfn 
Andantesl, 
3- H. Rerlioz : Benvenuto Cellinl 
Uvertilrü, 

22.30 Memleket saat ayarı, Ajans haber• 
leri: ziraat, esham - tahvi15.t, katDo 
biyo - nukut borsası ( Fiyat ), 

22.45 Müzik : Dana m!lziği (Pi.). 
23.25/2330 Yarınki proğram ve Kapanı" 

Kati alôka 
Sayın mUşterllerlmlzin na.zan dlkkatıner 
Mağazamızda muhasebeci olarak çalıf

makta olan Ziya Berktin sı. ıo. 9•0 tari
hinden itibaren mağazamızdan lllııltt ke. 
ııllmlııtır. Muhterem mUıterllerimJze bildi· 
rirlz. 

Haraççı Kardeııler Mobilya 
Mağazası •.ao 

BUGÜN--~ 

ULUS Sinemasında 
Mevsimin en yiiksek franaı:s 

filıni 

Haki katı 
ar1yan adam 

·- , ~ 

Det>in bir atk, gizli bir ıstırap, 
aonsu2 bir hicran kaynağı olan 
bu süper film, hakikt bir ömrlln 

romanıdır. 

ARTiSTLER : 

RAIMU - Jacqueline Delubac 
Yvette Lebon 

Ayrıca: SWING DANSLARI 
Seanslar: 14,30 - 16,30 • 18,30 

ve 21 de 
Gece numaralarmızı hemen 

kapahnı:s 

Telefon: 6294 

- Burada, Budapeşte'de. Yazan : MIHALY FOLDI Türkçeye çevıren: F. ZAHiR TOROMKUNEY -141-

tereddütler içinde kıvranan etrafına daima fÜpheli 
gözlerle bakan, asabiyetten dudakları kısılan, buruıuk 
alniyle masasının üstüne eğilip saatlarca didinen, zih
ninde kurduğu meçhul projelerin esiri haline gelen 
Lir erkek kaim olmuştu. Bu suratsızlığın sebebi ney~ 
ui? Bu asabiyet nereden geliyordu? İnsan kudretinin 
levkiııde bir enerji istiyen, fakat hiç bir fayda ve va
ridat temin etmiyen bu iş neydi? ... Bu kadar çalışma
sına rağmen en basit ihtiyaçlarını karşılıyabilmek için 
karısından para istiyordu. Eskiden izzetinefsine düt
kün olan ve karısının para sarfetmesine tahammül e
demediğini söyliyen Vilmoş, şimdi karısının çalııarak 
kendisini beslemesini adeta tabii görüyordu. Esaret • 
ten döndüğü gündenberi evin masrafına beş para ile 
dahi iştirak etmemişti. Bu nasıl işti böyle? Bu vaziyet 
bundan sonra hep böyle mi devam edecekti ? 

-Ne zaman? 
VilmoJ, başını önüne eğdi. Birkaç saniye s~stu. YU

zU kızardı. Gizella, hiddetle ona bakıyordıı. Vılmoş, zo
raki bir tebessümle gülümsedi ve ağır, müteessir bir 

sesle konuşmağa başladı : 
- Gizella, beni anla yavrum ..• 

_ Ben de. senin anlamak istiyorum ya 

_Ben, sabahleyin erkenden Budapeşte'ye geldim. 

Garip bir hissin tesiri altında saatlerce sokaklarda do· 
taştım • • . Senelerden sonra bu şehri nasıl bulacağımı 
merak ettim .•• Evlere, insanlara baktım. Birkaç eski 
arkadaşımı aradım, onlarla konuştum. Münakaşalar 
yaptık .•. Siyasi münakaşalar ..• Vaziyetten hiç de 

memnun olmadım .•. 

- Sen, siyasetle mi uğraşıyorsun ? 
Vitmoş'un, dudakları titredi : 
- Hayır, sadece . . • düşüncelerimi arkadaşlarıma 

anlattım. . , 
- Ne düşünüyorsun ? Bana neden bahsetmıyorsun · 

- Seni alakadar etmez de ondan ... 
- Yanılıyorsun Vilmoş. Seni aHikadar eden herşey 

beni de ayni derecede alakadar eder Fakat, sana hay 
ret ediyorum. Senelerce süren bir ayrılıktan sonra. Bıı 
dapeşte'ye geliyorsun, karına, çocuklarına koşaca~ır 
yerde, akşamlara kadar sokaklarda dolaşıyor, arkanaş 
larını .ziyaret ediyor ve onlarla siyasi münakaşalar ya· 
pw.yonun. Karını ve çocuklarını en sonra hatırlıyorsun. 

Bunu mal balı edenin 1 Bu ne demektir P 

- Haksız yere itham ediyorsun Gizella. Niçin beni 
anlamak istemiyorsun ? 

- Anlıyorum Vilmoş, çok iyi anlıyorum. Bizlere ne 
kadar kıymet verdiğini bundan daha güzel gösterebile· 
cek bir misal tasavvur edemiyorum. 

- Gizella, rica ederim çocukluğu bırak. 
- Ben de sana, rica ediyorum, bu meselenin müna-

kaşasını yapmıyalım. Çünkü; vaziyetin tevil götüre -
cek tarafını göremiyorum. 

- Pekala, mademki böyle düşünmekte israr edi -
yorsun, ben de susuyorum ... 

Gizella, ayağa kalktı. Bu uzun saçlı, müstehzi gü • 
liışlü, solgun benizli adamın yüzüne korku ve nefretle 
baktı. Asabına hakim olmıya çalıştı. Boğuk bir ses -

le : 
- Bu akşam çok yorgunsun Vilmoş, dedi. Artık 

uyuyalım. Haydi allah rahatlık versin. 
Vilmoş, elini uzatıp karısının elini tuttu. Gizella, 

bu temastan ürperdi. Süratle elini çekti. Kocasının üs
tünü örttü. Kendisi de karşıdaki karyolaya uzandı. 

Baş ucundaki düğmeyi çevirdi. Elektriği söndürdü. 

XVIII. 
Gizella, uykusuz ve buhranlı geçen bir geceden son

• a yorgun ve sinirli bir halde yatağından kalktı. De • 
rin bir uykuya dalmış bulunan Vilmoş'u da uyandır· 
dı. Kalkıp, hazırlanmasını, işine geçiğeceğini söyledi. 
Vilm<>f, itiraz: etti. Halledilmesi icap eden bir çok a· 
ceı. iti olduiundan vt bir kaç gün için nzifeye si • 

demiyeceğinden bahsederek, Budapeştede bulundu -
ğunu matbaada kimseye söylememesini ııkı sıkı ten
bih etti. Gizella, gitti. Kocasının dönmüş olduğunu 
hiç kimseye söylemedi. Öğleye kadar büyük bir asa • 
biyet içinde çalıştı. Öğle yemeğinde Vilmoş'u evde 
bulamadı. Akşam da geç vakitlere kadar bekledi. Me
raktan çıldıracak gibi olmuştu, Nihayet çocuklarının 
karınlarını doyurup yatırdı. Saat ilerliyor, vakit gece 
yarısını geçiyordu. Gizella, beklemekten usanmış ve 
henüz yatağına uzanmıştı ki; sokak kapısının açıldı -
ğını duydu. Hemen baş ucundaki düğmeyi çevirerek 
elektriği yaktı. Yatağın içinde oturdu. Vilmoş içeri 
girdi. Çok asabi görünüyordu. Genç kadın sordu : 

- Bu saatlere kadar nerede kaldın ? 
- Arkadaşlarla gayet çetin münakaşalar yaptım. 

Sırası gelince hepsini anlatırım. 

Gizella, sesini çıkarmadı. Arkasını dönüp yattı. 

Senelerce süren bir ayrılıktan sonra evine, karısına 
kavuşan bir adamın bu tarzda hareketine hayret edi· 
yordu. 

Aradan günler geçiyor, Vilmoş, karısına hiç bir şey 
anlatmıyordu. Gece yarısından evel evine dönmüyor, 
evde bulunduğu zamanlar da kimseyle meşgul olmu
yor, odaSJna çekilerek durmadan bir şeyler yazıyor, 

paket paket getirdiği gazeteleri, kitapları okuyordu. 
Gizella, timdi eski Vilmoı'u arıyordu. Bir sürii mi -
nasız hareketlerine rağmen, o, bu adamın yanında ne
teU. ICVlmll blr lnaan kalıyordu. Simdi. oma,_.. 

Bir akşam dayanamadı. Kocasına ihtar etti : 
- Vilmoş, kendini çok fazla yoruyorsun. Bak si .. 

hatın günden güne bozuluyor. Benzinde kan kalma • 
dı. Rengin sapsarı oldu. Sonra hastalanacaksın. Sı • 
batini niçin bu kadar ihmal ediyorsun? Hem çalıştıiı· 
nın bir faydasını göremiyorum. 
Vilmoş, dudaklarını bozdu. Müstehzi bir tebessüm

le karısını süzdü : 

- Senin, dedi. İdealizm ile hiç bir aHikan yok. İnsan 
daima şahsi menfaat temin etmek için mi çalışır ? 

Gizella, lafı değiştirdi. Yarı şaka, yarı ciddi ve bir 
az da mahçup bir tavurla sordu : 

- Vilmoş, sakın kızma. Çok merak ediyorum. Se • 
nelerce birbirimizden ayrı yaşadık. Bu arada hiç ho· 
şuna giden bir kadına rastlamadın mı ? 
Vilmoş, öfkeyle başını kaldırdı : 
- Ne saçma fikirlerin var Gizella. Ben, kadın dil -

şünecek haldemiy<lim? Budapeşteden ayrıldıktan kısa 
bir zaman sonra midemden ağır bir yara aldım. Ay • 
!arca en acı istiraplarla kıvrandım. Hayatta kalacağım 
hakkında en küçük bir ümidim yoktu. Bunu müteakip 
esir düıtiim. Maddi ve maneVi çekmediğim azap kal
madı. Kadın l ~yle facialar içinde yuvarlanan bir e~ 

-Sonu var-

1 

1 

il 



RESMİ TEBLIGLER 
inamı tıyyırelerl11ln 

Almanya üzeri• llcınlm 

1 
ta719relerinl avcı ta1)'arelerimla dur • 
darmuıtur. Banlama elıııaerisi toprakları
mı• fberine ıelmiye bile muvaffak ola • 
mamqtır. Southamptıon berine bombalar 
atılnut ve ben evler ve 1111111mt binalar 
ha•ra utramıttır. Bir miktar inAD da 
1&ralanmıttır. Bir Jraç 611 vardır. 

uı:us 

3 anca Jela olarak 

B. Ruzvelt 

petle kabul ediyorum. Halkın reyi, iki 1 
parti liıtemlmla içinde demotra.i pren • 
elplerfmlsin canhhlmı ı&terir. B. Ruzvelt'in 

zaferinin 

-·-
Halkevlnde güzel 

bir sergi 
(B.,ı 1. lncı #J'lada) 

Londra, 6 a.a. - 1nıili• hava nuar• 
ti tebliiı : Dün ıece bombardıman ta,.,... 
re ri Emden petrol depolarına, Bremer • 
ha en ve Bremen bahriye lnıaat tesclhla
rına hucum etmitlerdir. 

Buıiinlı:tl çarpmba sflıMI flç dfltman 
taY1&rMi dlltflriilmllttlr. Bilılm avcı t&J'
yarelerimiaden ikiıi kayıptır B'llllkrdaa 
birinin pilotu nrtalm11ttur. 

Diinkll nlı sllnll kayıp diye bildirilen 
ta17arelemnilldea blrl döamfltttir, Blnaea
ale,tı dfinkll nyiatrmıa bet taY)'&reden n 
iki pilottan ibarettir. 

seçimde 
kazandı 

Alman resmi tebliği B. Wilkie rakibine bir 

Benim intlhabua için mubtellf tetek • 
kllllmle bllyllk bir senetle ve eamimiyet
le pl1"'lll olan binlerce ntandata ve 
fenlen bana mflaaharet edenlere teteJd&Gr.. 
terimi anederim. Bili10rum ki, tıpla be • 
nim slbi onlar da mfldafaalanmısm ima
li isin mllletimiain birllline pabpnakta 
de\'am edeceklerdir. Bllrik Britanya•,. 
,.rdım edilecek, Amerika'da ibtillftar lu
le olunacaık ve bunların hepe{ hflr imanla· 
rm htlkllmetlerlnln deYaımnı ve Avrupa -
am her tıarafma tekrar yayılmalarını ı. . 
tilıdaf edecek-tir.• 

akisleri 
londrı'dı : 

bUylcil, lnu!um dökıen iradın. npuru
nu yalılara sürterek geçip de pence
reden bir kadeh rakı alan e.ki kap
tanlar, çarpftı kadınlar, mahkeme{ 
teriye, hepsi, hepai Halkevinin du • 
varlarına çakılmıftır. 

Emden'de bomba atılan mmtakada SO Bu resimlere bakarken içimizde 
7a rın çılı:mııtır. 

Hamburr'da Neuhof elektrik nntrah 
ile Bremen civarında Veıeach'da denizal
tı n,aatı tezgihları da bombardıman edil
nı ştır. Haınburr'da müteaddit yanımtar 
çılnnı,tır. 

Berıın. • a.a. - Atman •ıkuaıandan • tebrik telgrafı yolladı Bahriye nasın milli m&lalt111 Seri • eti • ·yı '--'anıl. htınm tebllti: Muharebe ta1)'arelerillden tetl6irlerinin la~a,hnlmaaı için mın n caı 1 -ıc••· 1 

mürekkep filolar, S tetrlninnl sllnil ve ( Baıı 1 iaci ••'rl•d•) •elalaiyet altlı Loudra. 1 a.&. - Roytar'bl diplomatik 
S/6 teırininnl ıeceei Londra'ya tncih 18p etmlıtlr. N L 

1 
muhalılrt yuı:ror: Runelt'bl saten, bUttm 

ed'l ka l k ta d ı S • • • • R el 1 ı.. .,.yor.: · a.a. - l9H da B. Runeltin Loııdra mahfUlerinde l)'t bir tarada "'•-ı ~ rtı 1 uç111 rına evam etm ıler efUrl netic..anın UZO t enine lntihep mllcadeleel lılni idare etmiı 1 - .. -

o devirleri yqıyanlann mi hatıra
ları canlanmakta ve bu suretle cihn· 
burlyet devrinin bUyilktüğü daha 
iyi kavramaktadır. Daha genç otan. 
tar çok kere hayretle ve ibretle o es
ki manzaraların aeyrine datmaktadır
lar. Bouloıne, Calaiı, Dunkerque, Anven, 

Fleaııncue hmanları ve dlltman iteali al
tında bulunan müteaddit ta1)'are meydan
ları bombardıman editmiıtir. 

•e bır çolı: 1erlerde yeni yancnıların çık· _..__ ii • Vilk • ~ • 0 an lamnıttır. Bunun Hbebl, demokrat parUm. 
maaına •• infiliklar nk11 bulma•ma eb "llftl,_ Mnne ıe, "fıne • B. Farle7, demokratların umumi merkezin- ne kartı huawıl blr temayül hlaedllmeırte 
bi1et nrmiılerdir e • ton'tlan aynltlı de MS• alarak demiıtir ki : olmaaı delil, fakat ldarede devam temin 

Bundan maad~ lnıiltere'nln cenubu Vaılnston: 1. a.a. - Behrlye nuın B. • Gıllplere mulıaemılarma kartı hürmet- edJlmlı bulunmuıdır. Çllnldl, bu euretıe, 

Re9Nm Salib'in gilzet fırçası, o gün
lerin bUtiln renklerini ve iıncelikleri
ni canlandırmıftll'. Sebilciden tutu• 
nU% da. hamam ilemlerine, köfklille
re, bevvaplara, tulumbacılara varıncı· 
ya kadar mbl pefta pafta gözümü
zün önüne serilmi,ıir. Çizgiler o Q. 
d• zarif o kadar kuvetLidir ki, bun
Jan eeyrederken i.nunın burnu, ade
ta bir Mıaır Ç&!'!Wl, bir attar dükkl
nı koıkuamıu biueder gibi oluyor. 
Mağcuncunun fınldatı altındaki tar
çınlı, baharlı, beranıudlu lilzUcetleriıı 
çiy renkleriyle gözler Jramatıyor. Ni• 
hayet umumt harp devrini, .. tangolar• 
devrini, ,.tangıoJar" ın ada aafalarım. 
11.iloviç'in maeMında binlik banlmıot
lan yakan barp zenıiıılerini görilyor
MıDUıZ. Tarih resim halinde öoüııüse 
açılmııtır ve bu tarihin 84 aayfaa 
vardır. Bu 84 ıayfa içinde biltün ee
ki lıtanbul'u çlirUk kaldırımları dar 
IOkakları arasına ııkıttıran viran nıo 
terinin cumbaları arkaaın4a eeyret • 
meniz kabildir. 

Ta17arelerimlzden ikiıi i•llne dönme
llliıtir. 

prbiıinde liman teeintına, nııayi mil• Koax, racboda yaptılı beyanatta, memlelre. te bulanmalarını, matlGplara da hayal in- her lkl namaedln de tlzerinde mutabık ol· 
eeselerine ve demiryollarına mtiteaddlt tin pçirmekte oldulu 111 mlllılm devrede, klearlannı yenerek AYr11pada ve prktakl dutu İnailtere'ye yardım vertlmeelnde te
bava hllcumlan 1&Pılmııtır. Bu bllcamlar Birletlk Amerika balkının kendl•ine nb • totaliter harp dola719lyte herkee için telıll- ehbür tehllkelt bertaraf edJlmll olmaktaı
nnumda esciimle Great • Yarmouth'da ber olarak B. Franklln Runel\I intihap et.o keli bir bale ıelen dlln7ada mfltterek eell- dır. 

Dün, nbil malıafasa tetldtıtrna men
eııp ta1)'areler çift motörltl iki diiımaıı tay. 
:rareıiqin hücumuna utram11 ve cere,.n 
eden muharebede bir düıman ta17aresi dil
liirilmiiıtilr. 

ıiddetll inflllklar vukua celmittir. tlflni blldlrmittlr. met için aam[mt ıarette birl91meterlni "icı Seçlm mUcadelulnde tnaill• matbuatı, 
Gindlla müteaddit hava muharebeleri İmfhabıt neticelerinin B. Rıunlt lehin- ederim. , tamamlyle objekUf bir hattı hareket taklp 

olmut ve ba müaademelerden alman ta;/ de çıkman flaerlne, B. Villrfe, cthnluıriyet Bahriye nasın alba1 Knox bennatmd•, eylemtıtlr. Alman ve ltaıyan matbuab tee, 
yarecilerl muzaffer çıkmııtır. parti.ı erktni1le ıöritmek llaere ani au • relelcflmhunm timdi ıda ve tlddetll bir dıı her lkl namzedin de lııgllla taraftan efya-Alman tayyareleri 

1 ngiltere'ye küçük 
hücumlar yaptılar 

Yalnıa Portland açıklarında atman _.. rette Vqinstondan ayrılmıttır. ıl,.eet takibi ve milli mildafaa tedbirleri • aetl kart111nda fÜpbeefa mU.ldll mevldde 
cı ta17arelerl don• dltrnan tanareei Vilkie, ralyoda natlramı .öyler • Din hıslaıtmbnaeı için nrlh eellhiyet al • kalarak, aeçlmln ehemlyettD1 kQeUltmete 
dilltlrmüıler ve kendileri hl~ bir sayiat lıen 1.-lk Razuelt lelaimle mıt olduluma aBylemlıtir. ça1ıf1'111lardır. Seçim nettculD1n Alman)'& 
HrmemlıJerdlr. 1 ,..,_ ' •• 111111111111 Ve İtalya'ila huule settrdllf bıklearm, kon 

Gece lakoç,.'da bal'llnan liman teel • tezalıur yapıyor trol altındaki memleketler matbaatuıdan, 

Londra, 1 a.a. - lnsitl• ban .,.. chılU· 
9 emnl7ft nenretlerl teblili: 

eatına ve nnayi teei•tma kartı 1&Pdan Nevyork; 15. La. - Yorgun görünen B. R 1 ,. demokrutDbl Amerika Bfrleflk dnletle-
hllcamlarda bilhaua Dwıdee'de ıiddetll Vilkie, NevyorJı: otellerinden birinde par. uzve t ın rinde atır darbe yemtı olctutmm 19bat ... 
yaqmlar çıktılı ıörilmllttllr. tieinin erklııi,-le söriattükten eonra, kendi dedlnde alınıp ~lacak bir etlı1l 7Ullar-

Pentland Plrth cinnnda dllımanm iki oteline avdet ederek, tıraftarlarınm alkf1. la Jcendlefnt ..Werecett taJunba edilebilir. lqilter• flaerlne cl8n sec• dllpuınm 
J'&Pt!lı pce htlC11mları slln batarken bat
luut ve billıula tarld lüosJ'& ite llld
laftd9 mmtakaeı ve Londra berine t"clh 
edilmlttir. Yaprlan hllcumlar lrilçük mik
:ruta kalm11tır. Daha eonra ba htlcumlar 
tiddetlnl b1'betmiı ve nbaba kadar faaı
lalı akmlar halinde deHm etmittlr. la • 
bala hava faaliyeti blraa artmıttır. Saat 
yediye kadar alman haberlere ,an ba mm
takalarda nyiat as olma ... ela bir~ ölll 
vardır. 

devriye ıemlelne lnbet olmuttur. Bunlara tarı arannda radyoda eli• alarak, henlla ah • ti• 
kaybolmuı nasarı ile bakılabilir. kendiaini mail8p addetınediiini beyan •t· § sıye Berlln'dı : 

İnsllta lfmanlarmı ma:ra döklllmilıttr. mittir. 
Gece, lncills ta17&relerl Hollanda ve B. Vllkle, .aalerine töyle nihayet ver • 

alman topraklan Userlne akmlar ,.parak mlıtir ı 
muhtelif yerlere bombalar atmıılardır. • Ben ha,.trmda kendimi bu kadar iyi 
Yalnıa bir yerde bir 1anıyi mfl .. eeeelne hiuetmedlm. 'Omlt ederim ki, hiç birlnisde 
bomba lnbet ettirml7e muvaffak olmuı • de korka ve1a llmitıiztlk yoktur. Zira bea 
lar ve bir donma fabrlkanıım mtlttemill· llmitıls detillm. Bu mtlcadelede yanımda 
tında 1&nsın çıkartm11lardır. Bununla be- bulundatunua için alzlere t-.eklrilr ederim. 
raber yanpn etiratle eöndfirillm6ftilr. A- Ciimburiyetcl diier liderler de maiUfoi
tılan diler bombalar ,. tarlalara 1&hut yeti kabal etmekten imtina eylemekte ve 
meskenler fberine diıerek bası evleri ba- belki de 1916 intihabatmı hatırlatınaktadır. 
~~tmııtır. İki elvll ölmllı ve mi • lar. 1911 da B. ıı:vana Huguee, rakibini mai 

Uçtıncil defa CUmhurreialifine ae -
çiten B. Ruzvelt, Hollandadan hicret 
eden bir ailenin 5 çocuğundan biridir. 
1882 de Hayt-Park'ta doğmuıtur. 1932 
de Cilmhuriyet partisinin namzedi ve 
o zamanki CUmhurreiai B. Hoover'in 
rakibi olarak ilk defa reiıliğe seçil -
diii saman, 41 yqında ve Birletik A· 
merikanın 32 inci Cilmhurreiıi idi. 
1936 aeneeinde B. Landon ile aman111 

bir mücadeleden 10nra ikinci defa in· 
tibap edildi. 

Netice objelıtil bir ltınlifJ 
maluılıeme eJiliyor 

Berlln, e LL - Yan nmıl blr meab&
daıı blldlrlllyor: Berlln alyul mahfWert, 
Amerika Blrletlk devletla1 nlaUll lflD 
yapılan eeçfmln neUCellnt obJelrtlf bir n
rette ve eotukkanlılıkla muhakeme etmek· 
tedJr. Bu memleketJıl al7UI n'im1DID n 
refa aeçlmlDln eırf blr .Amerikan meaelut 
oldutu blrçok defa tebu1ls ettlrllm1ftt. 
Bu keyfiyet, buaUn bir kere daha tebaı1la 
ettirilmektedir. 

Tarihten çizgiler aergiloi kınca bir 
müzedir. Palrat hayatiyeti olan, kıllf 
kokueus bir mtıze 1 Delerll aaııatklr 
SaUtı'i bize bu mUze ite bugtlnlrli in
lntlbımızın uımıetini bir def ı daha 
anlattıiı için tebrik etmek vazifemb
clir. 

Şark! lekoç)'& ite llidlanü'da atılan 
büyük çapta infilllı: bombaları ile mee • 
kenlerde, ticari ve amal mll ... eMlerde ba· 
ur yaPllUfttt. 

Loncfra'da nat yediye bdar almaa ra
porlar blrlblrlnden uak bam mmtablar· 
da baeft olıdutna s8etennektedlr. tabet 
Yaka balan binaların çolu haeul meüeo
lt!rdlr. 
t~ •lr mmtakalanada da 

Mrtblriad• cok uak yerlere hoılıb91ar 
atılmJIU da u haear olanqtar. 

Din etl'l79D eden haft malıat-.ıerf&. 
• f ........ tananeı lmba edllmlttlf. e 
incili• tanareei ka}"bolmutn ela llctbdln 
9"lotlul aldır. 

Malta adasında iki defa 
alarm iırareti veril ı 

ı,aıta; e. a.a. - DBa aklam nqredllea 
.....tttblll ı 
:..J>fia llalted& iki defa ban tehlikesi ı ... 

..U verllmlttlr. Her iki clefaaınela da dit
- ta~ 11kbıemıkt& olchala ha

ftrilmilH de ada berine hicblr aknı 
JWSlmuıuttır. 

Cenmı Afrika hayı 
kneHerlılı f11llyıtl 

lfıdrobl; 1. a.a. - Reemt teblii : 
C.-W Afrika bna nvetleri a ve 4..,. 

titri• tarllalenııde yine faaliyet seetenai'" 
tir. 

Habetietan - ltalyan 8omalisl herln4 .. 
tok aer1ıa ketifler yapdmqttt. Bandan ba .. 
• bomlıanlrman tanarelerlml• Habetie • 
tanda Necelllyf ıekislncl defa olarak al:ra
-.ı etmltlerdir. Hedef lttlhu edilen mm • 
tüada tam IAbetler kaydedilmlttlr. 

Mısır ve Sudan' da ki 
askeri faaliyet 

x.lılre, 1 a.a. - İnsill• mnumt karar • 
-- teblili: llııır: cliln, Sldl • Barra
.ı cenabımda dolatan dlltman devriyeleri 
to~UID1U1Ul munffaki)'etli atetl lııarp • 
ernda ricat etmiılerdir. 

Budan: Xauala mmtakumda motl5rll 
btif kollanmıs 1enlden faaliyete ı~e • 
nlr atetlml•• mukabele etmeden ellratle 
plrflen bir dlltman mtlfreaeefne nylat 
•erdinalttlr. 

Xen,. ve Pilletln: leara deler bir hare
~ olamamıitJr. 

Bombardımanın 

yaptl§ı hasarlar 
Loadra, 8 ı.a. - İqllls bava ve dahili 

emniyet nenretlerinin teblilf: carpmba 
ıeceel İqlltere'ye kartı 1&Pllan hen htl
cumtan bakkmda mütemmhn maltmat a • 
lmmııtır. 

lelroç,.'llm prkmda bir tehirde bir 
•e?haa• 711nlmı1 " içinde bllluunlar aı
•8'ttk. 

'9falrtan as evel Gallee memleketinin 
.. bilinde bulunan bir ıehre btlhm edil • 
mittır. Bası binalar yıkdmqea da aylat 
allllır Bir kac klıi ölmüıtlr. 

Londra'da, her ne kadar meekmlerln 
111aru kaldılı baear "elce tallmin edl • 
lenden sealı olmutn da 'l'1*aa ıel• ba
lar amamiyet itibariyle bfi71lk deilldlr. 
Zayiatın u oldutu teyit edilmektedir. 

Akim kalan bir Alınan 
bombardıman teşebbüSU 

t l1119eler 1&r&lanmıttn". IClp ettiti kanaatiyle 1&taiına lirip rahatça 
Dflıman dfhı n tanar• kaJ"betmittir. yatmıı ve fakat ertesi slln kalktıtı aamaa. 

Banlardan 21 1 hava muharebelerinde, bi- ıece Kaliforniyadan ıelen reylerin aannet
ri ta719re dafl batarJ&lın &tetiyle, biri tiil saferi altilılt etmiı oldutunu IÖr • 
de bahriye toPCBU tarafından dllıilrtll • 

6 
tll. 

mfltttr. Altı alman tanar•i fleeüne dö• m 1 
memlttir. • Vilkleala intihabat iılerinl idare ed• B. 

• _ _.
1 

Martin, Vilkieden diba mllteuaıp d~vran-
~ tere fle yapılan mflcadelede, do • makta ve cllmlnariyetçller için bili bir ... 

naıımamıa, eon iki ay sarfında mavaffa • fer ihtimali IH9C11t oldutmıu beyan etınek-
klJetlerlnl arttınmttır. edl 

Hava lı:avetleri de, secen liri ay için • t r. 
de. baılıca nalfelerl olan lnslltere ilse • B. Rmoeltin euinin 6niimle • • • 
rine yapıtaa hlcmntan lmıal etmiyerek, Bu eenada Hydeparkda, B. Rusveltln .. 
bir Sok ıemilere ve pml lr.afllelerlne hl· •inin öDilnden mqaleler, davullar ve tram
cumfır J'&Pmlltır. petlerle birçolı: memnws köylil ldltlelerl 

• 

B. Ruzvelt 1932 açjminde 22.821.857 
rakibi B, Hoover 15.761.841 ve diğer 
rakibi B. Tbomae 884.781 bi.rinci aeçi• 
mi reyi almıttı. 

Bu rakamlar, 1936 aeçimiade B. 
Ruıvelt lehine çok yilkuknittir. Ka
zandıiı 25.465.893 reye kartı B. Lan
don ancak 15.615.489 rey alllbilmitti. 

Bildin devletler taraf ındaa ıcçilen 
ikinci milntebiplerin aayııı 531 kiti • 
dir. Bu ıebeple Birletik Amerikada 
CUmhurreiıi olabilmek için bir nam· 
ıedin en apfı 266 rey alabilmeal a
zım .gelmektedir. 1924 de c~uri • 

. 
semtlerden ..,_l....._ toDIJAto JMC • tir. Bal .. • Bleonora11 aflrmek latlJo - de 1932 dı B. 'Rumlt 412 rey Jı:uan. 
mau, bir milJ'Oll IOl.800 H balit olmattar. na "diye balırmaeı laerine Ba,.n Ru • mııtır. Bu rakam 1936 ıeçlmiiıde 500 
Bualardan 146.0QO toaitıtobıp deabaltı- velt aülerek Ye ellerini eallıyarak balkona Jdlaur olmuıtur , 
lır tarafmdan batınlmııtır. çıkmııtır. B. Runelt, 1904 de Howard ve 1907 

Berlln mahflllerl, ııeçlm mtlcadeleat .. 
DUUlda ileri eUrUlen al,...S preutplertn 
OJcyanoe Otealnde nuıl tatbik edllecelfDbl 
bentıa malam olmadıtım tıln etmekte '" 
bunu ı.tlkbaltn ~ttnt blldlrmekte
dlr. 

Alman hartctyest mahftllerlntn flla1ııe 
g6re, ııeçlmde reylertD1 ku1Jananlann btl
ytlk mtkyuta oluıu, Amertkall etıclnumu
mtyealDln harbe tıtlrlk '" )'llıut ademi lt
ttrlk meeeleırlnden çok endilede bulU!ldu
tunu tııbat etmektedir. 

Blr kere daha 111 cihet tebartla ettfrtl· 
mektedlr ld Almanya. MOlmle aJ&Jra.dar o-

.;~ .:...aı.-~ -· ..... s " 7 •• 
- -wn. w ..,_... ..... ,...... A-
merlka'7l alllradar eclea ft ~'imi 
lll)'UI hattı hareketi tısertnde tealrl bulun
mıyuı lıldf•ler olarak tellkld 971f7ecek· 
ttr . Ba evetle harbin baımdan beri batı • Cfimburiyetçl zaferini kutlamak bere. de Kolombia ünlveniteleri hukuk fa· 

rılan diltman ıemllerlyle dltman tarafm- Nevyorkdaki otellerinde bir balo tertip et- ldlltelerinden mezun olmuıtur. Avu- R 'd 
dan nllanılu semllerln tonllltıoea mit olan cllmhurbetçlter, rad10larda de • katlık mealeiini tercih eden B. Rıu· llfti 1 : 
7.162.200 • bılfl olmqtur. molrtatlarm safer haberlerini dinledik~ velt Demokrat na,-tiye intiu.p ede • 

Bu netlc97e malıtellf metler 111 111 • mllte .. ır olmakta idiler. r-
retle ııtlrllı: etmektedirler: rek 1910 da aenatoya aeçilmittir. 1912 S~in neticesi laa,ret 

H DemQkrat komiteal lae, kendi otelinde de tehar aeçildiii uman millt de • gvanJırmııJı 
arp semlterl uıo.ooo zaferini pyet parlak Ye nqelf bir nrette mokrat konVflllaiyonuu namset b&a - ,. 

Denlaaltılar s.7t4.000 tesit etmektı bulumıyorda. Jıck DemPIC7• lunmakta idL Roma, 9 LL - Bteram blldlrtyor: B. 
Hava lnıvetleri l.131.200 den Birletik Amerlkanm Polon,. eefirl B. B R l l"l3 d k---u-:-ı '--'- Runelt'bl yalda MOlım.t. buma nelce 
Bıtaıı dfltman harp semflerf, harp his- Biddle'e kadar biitfia demokratlar netele- • une t • e, -muu -· taJunba etmlf olu Roma malıftllertnl 1aay. 

metlerinde kullanılan ıemller, ve ma:ra rbü bllyflk tehktlratla lırhar edl~larch. rdiye BnezVari~~-!1'uavin.li~ine ~1-~~-· · rete dUfUrmemlfUr. ttaı7' AmerlkaD ... 
dökme barelrltma lıtirtk eden donanma en • .uu un aeçımıne mu-ret 
lruntleriyle tanarelerln ve uiıll batar- Demolıral paTM reüi, B. Ras - etmittir. 1918 de müfettif o~~ A~ =~ :::::.::'::.ır::: 
7alanma batırdıklan semller ba rakama oelf'in lelırar intihap edUtlijini rupada bulunmuı " ıeferber~ın bi· BuDmı1a beraber ta clhet tebartla ettfrll· 
dlıllil detildlr. Blnaenal8)'b hanin batm- 86)'1ü r tamını tamim etmek tızere hükümeti mektedlr Jd eter B. Runelt eberlyett al· 
duberi hava ına.etıert ,.ım. ..___ 

11 
_... .. Dyo ..__ ı-z -r tarafından 1919 da tekrar Avrupayı t 

Yardımseveıler 

cemlretl f aallrelle 
(Ba•ı l inci nyfada) 

mek ıuretiyle hem kahraman er'-. .. 
mizin ihtiyaçlarını temin etmiı ola • 
cak. hem de burada.ki ailderine yar• 
dımda bulunmuı olacaktır. Memnu • 
niyetle öirendiiimize göre Kızıia1 
Ankara merkui ile Yardım Severler 
Cemiyeti bu lıuıuıtaki çalıpnalanm 
bir leıtirmiılerdir. 

Dün Kızılay Ankara merkezinde ... 

• 1'•.lla --tla .ilU wıai7et ... 
.... bir topJmatı yapıDlfJardu. x.. 
sılay Ankara merkul reiai Jıla1aıtya 
mebusu Bay F.mrultab Barkan'ın re
i9liiinde yapılan bu toplaııtıda te • 
berruların kabul tekilleri ve miifterell 
çalıpna uaulleri tesbit edilmit ve te
berru edilecek qyayı ayırmak üze'
tunif komiteıi eeçilmiftir. 

Büyük Britanya 
Baltık devletlerine 

altlnları ve vapurlan 

geri verecek mi 1 
1.000.000 tıonitıtolak ticaret ..... -; "70r•: ... a.a. - 8lllO•r•t pert .. ~ gönderilmittir. dı l8e, tıpla raldbl slbl, .Amerlka"Dıll nen-

----- B -'-- el B. Raneltia tekrar intihap edllmlt ol. 1920 de -·...:ıı tarafından cilmhur- tere'ye yardıma devam edecelbd, fakat bl· Londra, 6 LL - Aftlll ~ 
ra -·-.. •· • ,._ ~ lae • chlmm beyan etmitttr r-.. taraflıtım muhatua eyllyeoellld blldll'-
Nba cWafl delildir. JIMan atnJlll bD _. • relallti muavinliline nmmet göateri • k burlyettncte JraJmqm Bu bep. da Baltık devletlerine ait ftlNUlar w 
mllerden bir lnlllUIUD marbat olhldan B. Villıie ralribini lebrilı etti len B. Runelt bu MÇimden mağlOp :.~ ::;,. propapndul ~~ll'i altınlar bunaunda !ngilterenhı SoY • 
Umanlara lidemedllderine ıtdealerln ile N~ ı u. _ B. VilJri, B. Runl. çıkmıftır. Bunun berine Nevyorkta loln yapılmıt oldutmıdan. bDytlk Amerika yetler Birliifne karp olan ft.dyethae 
tamir edllemediklerlne malıakUk usan tba .ecllmlt ol4atmna 1raba1 etmittlr. avukatlık itine tekrar blflamııtır. ldltıeatDln ha1dld hlutJ'&tım ,a.termekte- dair bir çok aual 10rulmuftur. 
ile bakılmaktadır. B. ViUd, B. Ruvelt'e, .ecimi ku&n • 1921 de C1111pobello'daki yazlık evin· dlr Bu ıuallere cevap veren barlcl)'9 

m,. oldatanılan dolayı tebriklerini büdl • de iken çocuk felci haıtalıitfta uir• • müatepn B .Butler demittlr 1d : 
ren bir telsraf celtmiftir. B. ViUd relai • mıı ve hayatı bir mtiddet iatirap ve .. _ Letonya, Estonya ve Litvan,_. 
cidlarhlta lntllaap edil• B. Ra.elt'• yeiı içinde ıeçmlıtlr. (68) yqında. 10 - John Tyler (De- ya ait 24 vapur ingiliz bilkümeti ta • 

Loadra. ..... - Bq11aJcU almu teblt
ttnd• batan ticaret semtlerine dair Yerilen 
ralwnlar bak1nnda Londra'da kaydedlll· 
yor ki, btsllts Mllri1'9 aeanttntll verdill 
nkamlara sf'n blr eylW ile 28 tefrlDlevel 
..... adeti meeınu A71at IU.TOI tonda 
ibarettir. Barbm bqındanberi tnstlts ve 
mtltteak ~ mecmua 2.B.971 ton 
ol11P bamm l.Ul.IH toaa 1ıtstUs n 
tıea.111 tema mtlttefUı pmtaldlr. Barbba 
'batmdallberl bitaraf semt ~atı c1a 
111,ıao tondu ı1ıantt1r. 

ıönderdllf heraretll tebrik teı.tafmıdan B. Ruıvelt 1928 ve 1930 da Hevyork mokrat) S.T. (1841) (51) yapndL rafından müsadere edi1miftir. Bu tecl
eonra Nevyork belediye dairesinden raci • vlliliiine aeçilmıttir. Şahsen çok na- 11 - Jamn Knox Polk (Demokrat) bir alakalı nezaretlerle iıtipredeıı 
10 Ue al&lıdaki beyanatta bahuım111tm: ıik ve aempatik bir zat olan Amerika S.T. (1845) (49) yqındL 12 - Zac • sonra alınmıttır. Moakovadaki bilyillr 
•- Amerikan milleti, CUmburreiıi iyi bir tenia oyuncuıu, baıy Taylor (Wblg.) S.T. (1849) (64) elçimiz daha evel İngiliz bilkümeti • 
tırtibabatm netlcealnl tam bir btlanlnl • yilzUcU. yelkencl ve atletizme merak· yaıın.da. 13 - Millard Pillmore Din bayle bir tedbire müracaat edece

h bir ıporcudur. Evelce bacakları fel- (Wbıg.) S.T. (1850) (50) yqında 1~ ğini bildirmitti. lleeele ingilis " 
ce utramıpa da uimkir milcadeleai Pranklin Plerce (Demokrat) S.T. aovyet biikümetleri arasında müake

pmlalne 111cam etmit ve denisalt171 ba· aayeainde tekrar eski ıibatine avdet (1853) (48) yqında. 15 - Jamn re edilmektedir. Keyf11et. muf1ft ve 
tırmıttır. etmiye muvaffak olmuıtur. Hutalılt Buchanan (Demokrat) S.T. (1857)(65) tekniktir. Her hangi bir anlqmıya 

ŞlmaU Afrlb'da, ıeri lııollarmus, -. eanumda kaplıcalardan çok iıtifacle yq~ndL 16 - Abra:ham Llncoln (Ctlm nracağımızı ümit ediyorum.., 
mam, ildi • Barrani'nin elli kilometre ce- etmlt oldutundan. gerek vlliliii ea • hunyet) S.T. (1861) (52) yqında. Baltık devletlerinin aovyetler tara· 
naba 1&rldelne adar takip etmlılerdir. naaında. ıerebe cllmhurreiai aıfatiy- 17 - AndrewJohnaon (Cilmhuriyet) fından işgalinden doğan diler meae
Diitmua tanareleri, lladdalena kateaine ıe. aynı hutahp. dıiçar olan~ bir S.T. (186~ (56) yaıında. 18 - U. S. ler de müzakere edilmektedir • 
bombalar atmıtlardır, burada haear :poktur. ,sok yardımlarda bulunmuı. bir çok Grant (CUiDhuriyet) S.T. (1869) (46) İngiliz - aovyet ticaret muzakcreJe
bopnan ta1)'areleri, Xarn8Jıre111 ilserlnı Jraphcalann te1la ve inki .. fına mtisa- yaıındL 19 - R. B. Hayea (Ciimhuri- ri hakkındaki bir ıuale de B. Butler 

ltalyan resmi tebli§i 
Roma, 1 a.a. - ısı nmaralı ltalyan de bombalar atmıtlardır. Burada lf kiti baret etmiı ve ıı.taneler kurdurmu~ yet) S.T. (1877) (54) yqındL 20 - milzakerelerin devam ettitl cevabım 

reemt teblllh Bplr balpaillde ve Pindu ,.nh vardır. tur. J. A. Garfield (Cilmhuriyet) S.T. vermittir. 
tepeleri berinde ban herelretlw )'llpl} • 8.arld Afrika'da, Sclacelle mmtıabem- Tekrar Umh lall~t (1881) (49) Yatında. 21 - C. A. Ar. 
maktadır. 1t91*tika ~ tiaalind• da df\paanm mileelllb lııamyonlan n•et • c urre •ne intihabı tbur (Cilmhuriyet) S.T. (1881) (50) 
ve Preepe P5lllala caap lmllan anamda lerimisle kar1ıla11D11 ve cSBtmaa blllJ"Oll- b!itün ~Unyada mühim ve pek büyük )'aflnda. Z2 - Grover Cleveland (De
dltmanın t91ebMalert. tfcldetll bu.Ut lan, bir ölll eabay bırakarak çeldlmlıtlr. ~ hadıae teıkil eden B. Runeltt~n mokrat) S.T. (1885) (47) yapnda. 
eenaamcla 10tıan •• fttm• btatanm Bir be hlndH ealr aldllS. llıt- .. - 1 cümburreiıl olan zevatın ıeçun 23 - Benj1111in Harriaon ( Cümhuri
bombardıman ed• bava nvetlerhün ru- rinde avcı tanarelerlmla, Gloeter tffıla - tarthl mrulyle fdmlerl, mensup 0 1· yet) S.T. (1889) (52) )'atında. 24 -
dnm lJe nrlh IRU'ette seri llbklrttllmlt • de ,,,r avcı ta,,.reel dltlrmltlmllr. ~uilatı pufller, HÇim tu'ftileri ve GroYer Cleveland (Demokr t) S T 
ttlr. Preepe PJll benalu berindeki llöprii Twn'areletlmladen birili, .. P denisbt- teçildiltleri eanadald yqlarını göate • (1893) (55) yqındL 25 _ a Will~ 
keailmlı ve barlıda dtltmaa lraaıJ'Oll)an de hima,.. attmda H71'.S. 15 yapanı '}rlrimaıo ... ~tl da okuyucularımıza bil- Mc Kinley (CUmburiyet) S.T. (1897) 
aftraJ-ı&• at11lne t11t11larals tlllarip edil ... --.a..~--- -ı..a 111 1 ·- • (ır.ıa) da. 

TV ...,_numuı ·- ... r. 07T yapo 26 - Tbeodore Roose • 
alt. ull• lııollanu tam IMbetler ~ Diitnıema iter• tlnrlM 1IPbiı ı. • l - Georce Wuhlnıton (Federal) Yelt (Cilmhuriyet) S.T. (1901) (42) 
dilerek dalıbJımltır. • lllcualan utl...mde bir ldfl iball. ,Şeçbn tarpü (1718) (J7) yqında, 2- yaıında. 21 _ w. H. Taft (CUmbu • 

Yugoslav Harbiye 
Nazırı istifa etti 

Betgrad, 6 a.a. - Stefani: Yuıoa • 
~v barb~ye nazırı General Nedıç ie
tıfa etmıı ve yerine General Petar 
tayin edilmittir. 

Yeni .harbiye nazıra bucün uat 11 
de yemın etmi•tir • 

Bahrlln iti inallı 
Yapuıudlft kw'fullllfar 

Tanare .,..,ıanam, unca. Yan •• lld ldıl ~. Kimnale ve Ola• • J'ohn Adaml (Ftderal) S. T, (1797) riyet) S.T. (1909) (51) yapııc1a. 28 -
lleçovo auatablarmda 101 lltJeaklanm rllle berlae:J'llPllaa lllcuılarda 611 •t, (6Jl Yawnda. s- Tbıomu Jeffenon Woodrow Wilaon (Demokrat) S.T. 
bombardıman atınltlerdlr. Plorlna letaı • maddi huar 10ktur. (C. ·~at) S. T. (1801) (57) ya· (1913) (56) }'allnda. 29 _ W. Q. Har· 
,_.dl ............ edilerek demlr)o • Nımee t8nareleri, dla seca. Napo • tında. 4 - Jamea Madieon (C. ·De- dine (Cilmhuriyet) S.T. (1920) (55) 
la naldl,.tı dardarnlımattur. Naftrln, Pire li'n val'llllJl'8 tetelıltle etmiılerM de ha • mokrat) 1. T. (ı,809) (57) yqında. yqındL 30 _ Calvin Coolldge (Cam. 
ve ArıoatoU deniı hleri ite Korfu'da .. va dafl batarJllan tarafmdaa deıtlaL-&eri 1 - Jamet Monroe (C •• Demokrat) buriyet) S.T. (1924) (51) yqındL 
kert hedefler ••bombardımana tlbi tutal- phldlrti11mflttllr. Lecoe eS'aleti~e hrbo 8.T. (1817) ('58) Jtlllllda. 6 _ Jobn 31 _ H. H. Hoover (Cilmhuriyet) s. Londra, 6 T •

11 ımatmr. mnldiu bir bs--. ditmBt. iki .. ~ney Acta. (C. Demobat) S T T (1928) (54) d 32 p D LL orp enen in • 
Bir ...... •..ı..ıtı ... ıa1, ...,._. ~. altıJdtl 6laılt. cllrt kiıı ,.r•la• (182$) (57) ,...... 7 - ~ R. lt De:!1ıı':atL S T- 1932. gilis (Laurentic) ve ( culus va-

Alııd_... .. .., .. .., ..... .._ pml WU. -.m. 8- Wtıo Del Mı -.w•n .-... .1lıObon (D.lokrat) S.T. (lUO} (6l) (Sa;)'" ~ 33 _ ..J D ·~ > ~urlar~dan kurtarılanlar bucUn bir 
lerlwfnd_,~.MrWM .._. t .. ıUlc ..... 1 ..... bombalar .. W-. l'fi aı· ı Jlllllda. ı- llartia »'• BMell (De-~) S.T. (lg30) (M) -•n~ =timal H';~'':.çıkarılmıftıi r. Buntann 
..... _...,.,...... ........... .., .... ~ ~n' ili 1 ....... aıaoı.at)IT.(lm)-(54 ,.. ... •-.M-P. D.~(D 'F)a. ıı T ccleıı 5J ... 
1111111• 11141ı1ır 1ıa •• ı rı ..... ..,. , OIDl • 111• at Jı1 
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T rablus harbinden 

Balkan harbine 
-2-

Omnanlı ld11dbutl iM iT 97ltude. Tll&
~ "Pbil lılr tA•I,.,. ttaJ7&'ma 

ltOllleraaa ••en: 

Prol. Hllımet Bayar 
Manin MebuBU 

Savaı patladıktan •onrcı 

'l'nlııluprp aleptMeld -.U9rlnl aidatı a-.. ,.t.IQmca, OaawW is dun&mıa .. 
el7ua1 tecDllrl• _...... u tok lhl1emlf ball alır : Oitcide mevkii Anılmakta olan 
Oldutua " llualan llOROtb Galemü lttibat H Terakkiye lrarıı mecliıte Hilri
Dmldblde bıaluadulama Mldlrlr. Bu tAm1m- Yet Ye 1tillf adında bir fırka teteklrül edtt. 
ela bir sUıa 80Dra il 97ltllde B&bılll ıtal- Ve liri fırlr& alabiJdiiine birbiriyle uirat
,.. Wttmatomumıı alır. lhma bir drO mata lroyular. tiri fırkanm muhteriıleri ta
~ 80lll'llt Trül'IWua SUallDe lla- bil iktidar mevlrii için çalıtmaktadır. Sa
nr Yll'lldill lıOdlrllıukt. Ye 2' aaatte mimi c!ütünenleri i.ae, İttihat ve Terakkiden 
9lftP latelllekt.ur. ieeler, lrartı tarafın memleketi da&mıcaiı 

a. M w& ........ PrHw açıkların- H dolayıaiyle herJeyden önce onu ezmek 
.. ltal7a ftlO.. Mr Ndla MMrt olma- lbımceldiii, eier Hüriyeı ve İtillftan ise. 
,.. n lrendtMDI ~ bir tan tor- ler memleketi bu feci nziyete İttihat Ye 

(llldownu b&tanl'. Terakkinin aoktuiu ve dolayısiyle herıey-
Mbılll, • .,.. .. en.p nrtr: "Dn. da önce onu orta.dan kaldırmak lhıı:nııel

lltla ...,_Jttl. rlbelı ...ıuu.t n ar- diii inaıımdadırlar. Gözler böyle kararın
..._. lllUMldel• MaamıtrtJte telif e- ca. herk•iıı eJbirliil ile yurdun mahvına 
el.a&hılll '-~ ......._ J1aba1 eder. plıflllMI tabii idi, nasıl ki öyle oldu. 
--.ı llPl Ultblıllbe Mllbla kartı il• laYq batlaymca, Makedonyada çalıs • 
JHA.,._ llGdlrlr. makta olu bulıar teıkilitı derhal yu:ıan 

_. -. ...Sa Olllumlı deTletl 
ile -.... 1'"'Mô ola AftiltUl')a ha -
~ • ada ... ,. eda bir 
..,... ~ ..,. atalı& onda .. 
-nmrm.r ...,__ .-.ı Blfadort'Un 
ballllda ......,. bir 1atsı. lııa fınattaa 
.... edenlı ttal)ta'7a .... YUlyet •• 
Jınmuua ı.e.. Rartolye aamn Jllrelltaı•ın 
Mtmda bal11Ddııta hizip lH bana muba
lltUr. 

...... ,... lllruatal'i J'olladıtı 24 

... urtllll '* ••ım.ta IUlar 'nl'dır: 
~ lb'ual Ultllular tllfl7U. Jktı. 

IS& .. _..... t97la tolDda. faal 8Untte 

'*M lmdrctbd blJdfat etttrca " b07WI 
lllr 1llaal &mal an .. Dclaa stde11 ttaıya'
-. .A.TmtUl'J& - Kaoar bap&ratorlutuaUD 
....,.. .._ laamlanm le~ Adrl· 

J'at8l .. • 'ilfat .............. lnıpara
wıaa- Balkualardald natusuııua art
.._ mal elmak " ODUll 7erllle kendl 
•M nc 1'4111 9' n Trab1U8'ta. J'raıı. 

•'ma Cam " TmnWtald durmnana "' 
Mr durmna plmell l.tedlttnt teemmW e-
dlnnm, ttaıya. 1N b07t1k amacı, lhtıyat
la tl.ldp etmelllı ber&IMr, dlleklertlllll her 
1ılrbda toü'mJm lota flkaD OJ'SUll fır • 
l&tlana IMpdBda ı.tlfa4eye oalıtmakta
... 8Jle 1111' flnat on.,. cıkınca. ttaıya 
llılll- c!Ueklerbd ctraaa.te prt7e lnralı· 
~. fabt bir dllettıd elde edfDce 
ltöll.a deltlal ... almal& ballmhr. 
Trabluıırprp ttla beyle bir flnatm peJda 
............ ttal)ta'mll Mttla .. dl

....... ,ertblu.te sertre bırakmuı, •• 

... sDıl c!Uekl ... ıtıtmellle bluarure lhtl· 
llf baUm 1tr1111t llnleUerlll tenocUbk&r 
1ıltantblm Utta ,....__ aba almata ........... ,...ela w..tttflmta ıtaına 
,...._ tama-171• anadur. aa ınwı., 
............ .A.Yllllturt• • - ~ 
~ U.Ondll'lr. l1mdl OllUll Olllllle 
bir ...... ~ı tta1J&'llıa sa~ 
tQltl Pldl amaclan ltba dnletla ınra ne 
1mw blıw .ı .. etme 11l7uuına muı ol -
aa.YI ....,.. ........ ....ı..ı; yani, 

1lqatblkl pkta ~taıd ltalyaa 
llatlrulanlla ••&fi• brp koyup onlarua 
........ - ... olmak, "781Nt ttaıya, 
Trablmprtıa dalar dalmu, OllUllla olan 
........ lılmt atınnll ttalya'llıll lallpa. 

~ ltal,_ ~..t, Adrt7a· 
tik .............. Balkaalarcla tl9tOll 4u -
ram ........,..., --.ıanm u.a bir du
n 1tla nctr9tmell .......... lmpentor
lall ttaıJ&'lllll TrablU'ta yaptıklanaa be • 
............ olmalı, laarellet .ne.tiltt
.. twnan• nndlataa etmeli, " ttalJ& 
TKlllua'a atdele ,. ona brll faal nrct-

te bN1lete Pflllelt. " J'Almt -- bir 
alaacla idi ..... _ .,. lltGdt t&Ylsl• 

.... ltm.Udlr,. 
mraat.a .... ~ flddetle .,.. 

.,.. bapm'aton ftl'dlll 11/10/1911 ta
l'Ullt muı.tında: 

"llualı ... De baltl)U, Trablu lfbade 
ltaıp'7a mabalelet etmemell)la. ltaıJ&'· 

da lüe kartı an tuanurı.r 1oırtur. 

,...,..._ 1ı1atm1e ao tanna ıtt1ta1a ıno 
,. a.. uam•k Lltlycıdm'.,. demektedir. 

llıııl7GI Trdlu'an Ultıılıuwltı 
Urar .,,.,.,,__ 

.. arnawt tqlrilitıııa müracaatla onlarla 
ltbirliii yapar. Çok ıeçmeden aırplar da 
AYmtıaryaruıı büyük bir Arnavutluk kur -
malr emelinda irkerek bu ıtbirliiine da· 
bil olacaklardır. Bu itbirliii aayeainde lla
kedoayacla ı;etecillk Ye bombacılık birden
bire ı;ok ıeniıler. 

Bombacılıkta kullanılan bir 11161 da ıo
dur : Kalabalık bir yerde tDrlder Ozerine 
bomba atıp birçok kitiYi öldürmek. Ayni 
nmallda. kaaabaınn birlraç yerinde telrtük 
•illh atmalr. Bu ıaretle o heyecan lçlnd~ 
tlrldert balprlara hücuma ıevketmek Ye 

&Jdlrlllea Teya yaralanan bulıarlar dolayı
•IYI• bittin Avnapada •• Balıarlıtanda da 
Ttlrk nlmtl ale,tılnd• proııaranda yapmalı 
Be yolda en metlnar nlralar htip, Koçana 
" Toryaa nlralan olacaktır. 

Arnaluaal hôdi•eler 
Gene araıul111al Yakalara ıeçelim : Rııı 

çarlıiı, Trablua aavaıından derhal iatifaie· 
1'• kalkıtır ı bir taraftan Boiazlar rejimini 
lııeııdi lehinde desittirirken. öbür taraftan 

da kea.di aeemeııliil altında bir Balkan it
tifakı kurmaia koyulur. Ruı ıiyuetinlıı bir 
huıuıiyetl de orada heyeti vekileaiıı dıı ıl
yua ile uir&flll&ktan Çar tarafından men
edilmJı olmuıdır. Doliyıaiyle bu ıiyasa 
ancak Çarla D&Ur tarafından idare edilmek. 
tedir; Çar i.le uJlf •• bön oJduju için, dıı 
si,...yı ndece Mm' idare etmektedir. O 
anda lt batında Mil unrm butalılı dota
yniyle oaa .... 1a H nklll Neratof ba
laamaktlıdn. h sat. l llkt .. rlDde latanbal.
dalrl bll,Uk elsi Çarlkofa taJlmat nrlr. 1hı 
At da, 12 Hkt .. rlıı.de aadrbam Sait papya 
bmad bir muhtıra nrir. Teklifleri eaıı • 
lardır ı 

a) AbclBUuımklba 1900 de nl9lara doi1l 
Aaadoluda Hrmit oldaiu demir,.olu böl • 
ıeaiııden YU ıeçmek; 

b) 1cabedince Boiazlar reJimiai kora • 
malt 1'iıı ouwılrya filen yardımda bal,. 
mak, ve bu 7&rdımı, Boiaslara bititik top. 
raklara da tetmll etmek; 

c) Balkan ıtatlimau .... berinde O. • 
man1ı .. Ba1lraa !IWdlmetleri anamda bir 
sal•tma11 kolqlqtumakJ 

d) KapitillMJODlar AtiDde Oamaıalqa lııo
l&J'lık ptermüı 

a) Bana brtıhk Oemaııh btlldlmetl, r. 
ıemileriııiıı Botulardu HıtteM ıesm•le • 
riai lrabul edecektir. ( Rueya yalım kendi 
ıemilariııın aerbett ıesm•inl iıltemekte Ye 
Alıadenia devletlerinin ıemileriniıı 19'm• • 
ıiııe razı olmamaktdır. ) 

A7Qi .. ;anda Meratof, 5 ilktetriııde Pa
rla bi7ik elçial vaaıtaaiyle franaıs bWdl • 
metine dedirtir 1ııl ı ırrauaya ıru itinde 
yapılacak diplomatik yardıma karphk ola
rak Franuıun Bolular itinde kısa diplo
.. tik yardımını .. his olmaua Ruayaam 
• itba Boiular H bitiıik topraklar tlH • 
riDdelri tuarlamatarmm uııhakkakana karp 
koııaJmamuuu " iater. Raılya, ba yoldaki 
dileklerini laciltereye 23/10/1911 H Al • 
manya n Avaatvyaya 19/11/1911 de açar. 
İDCiltere bant aamanmda Ttlrlriıe na o
buu bir itiru olmadılmı, falrat, 1&Yat • 
maaında yalmz nıa ıemileri içba ıesm• ter 
beatlllini lrablll edemlyecelini •• kendill 
lçba de ayal hakkı lıtiyeceilni eöyler. A • 
vaatarya, raa dlleiine muılıallftlr. Almanya 

Bl1'1k •Yal. ldmia dalla clotn &6rcllltil- ı.e ba itte Ruyaya dçllllr ı;ılrarmanm fa
d &6•termlttir. inat batlar batlamu, clltereyt prdım demek olacalı için, Ru
OIDWllı bflkimeti ara balmalan lı;la. bl- yaıa lrarıı ayuldir, Fakat b~ lttı hem A
:rlk dnlttltre bat wnır. Banı isla Oa • vuturyanm hem de tatanbulAld kendi bll
maalı büllmetiahı latedlli, Trabhaaprp, Jlk elçt.t Maraalm muhalefeti Ilı lrartılax.-.. llıaır, Tunuı HY• 1908 den 6nceld tir' •• Raıya ba yoldaki cllteklerlnden yaz 
BOlll& • Henek ıibi olıun. yani orada töa- pt;lnelpe kadar lrad bir karar veremes. 
de ,.ditabm hilldimranlıtı tanımın H fi
len orada ltalyan idar"i olsun. Hattl bir 
sam .. ll•r badudama Trablu bududu 
dahi obnuı Babılllce dlltllnilllr. İtalya ise, 
Trabl..._ kendltlact ilbalnam tanınma • 
tmcla lsrar eder. 

Dola11ai1le bir 111 dren ıa•at. Ye dev
ittin Balkan •Yatı sibl bir tehlikeye ut
ratılmaaı Trabluaıarp Yillyetlal •e ora11m 
deYlete 1&dık nlan ahallılal lro"'malr için 
c!etfl, tMlec;e röeteritl koramalr •• orayı 
Jlıarr nya Tanuı'a benHtmelr için yapılır. 

Fakat Oamanlı ricah, ba hanıları birik 
elçilerle llonqurlrta e61lerler. Ve bcm• 
hifblr nklt lrltıt berine IDoyaaap c ... ret 
etmesler, onlar laterler ld bi,Uk devletler 
lrendilerlae bll yolda teklifte lnahulsunlar. 
Ve hattl. Babılliyl banan için aıkıttıraın
lar, t1 ld. Babılli ne yapa11m, bll,UJı d" • 
letlerln 11kııtmaaaına dayanamadım din • 
M1ıla. ll)'tlk cl..,lttler ise. IDsakta tarar .. 

•• ltalya71 ~ınn-• &JDI amanda 
Tir• 1llllımı yt ltlDdl lllmlrplerladtld .............................. 

Rumalatıraa 

ladrlnmm lmaud mlracaatmdaa bir ba
çak &J toma 27111/1111 de Çana bl1'1k 
elçlal Çarlkof mabtıraınu bam deiitildlk
lerle harici" a .. , ..... resmen nrlr. Baman 
ilrerine Babıltl)t tellt ahr. Ve her tarafa 
ba9 wrmalar hatlar. 

Ancak çok seçmeden 9/1211911 de, i1i
le1ml1 olan nıı hariciye naıın Suaaof 
ılyaıaaını tamamlle dellttlrlr, ba itten YH 
ıeçer •• !ıtanl>ul'dald bit,Uk elçlnın taU 
matara hareket ıttillal ilin eder, 

Ba n• ıeçlt, hentls kati mahiyet al -
mamrs olan lqitlz •• Awmarya mabal• 
fetl ,Urinden defli laAnof"an Osmaah
YI ele alarak bir Balkan blrllli karma11 
lıtemeylp O.manim paylaıarak ballraa • 
lrlar arasmda birlik karma11 diltllndillll i-
çin yaprlmqtır. 

Pllhaldlra Naratof it baımda iken bo • 
lu1v t .. ebbbJpJe beraber, Balkan 4..,. 
letltrlnl " batta -.ıcartctaa " ln4tl9 • 
taa'ı lttlM eltlrae el•Jr .. ıert M lld .... ,..,. ,.... .... ........ llf11ı1 1 

.. lllllllıl 

ne batla-.-. l'alrat ı.a itte bir tarafta 
Balprlltaft H lırbt.taa. 6bllr taraftan ela 
Raaya araımda bir anl&flll&ılık devam edip 
sldl10rda. Bıılrarı.taııla Sırbiatan ittifakı, 
anealr Rumeli'yi peylqmak mabadfle yap. 
... k letlyorlardı. Rue,. lH, onun ata • 
ttllroya riayet edilerek TGrklye'yi dı içi
ne alabilecek aurette Jııarulmumı 18tl10r
da. Dolayıelyle mlbakereler llerleıeml • 
)'Orda. Halbuki, Sazanof it baıma ıeçin
ce Sırp • Bulpr mtızalrerelerl Oemanlryı 
yenmek H Rumeli'yi paylatmak .... ı ti -
zerinden Jlrllyecü Ye aona erecektir. 

Trabhıaprp ınqı ı;ıkrnca, Oemanlı 
hilkümeti, bu itte lren.diıine yardım edil • 
mek tartlyle lnıiltere'ye ittifak teklif 
eder. Fuat tnctltere o naiyete -re lıa
nıa kabul etmeyi milmkfin ıörmes. Blta • 
raflıtını l1lıı etmlı oldutunu, dolaynıiıle 
kim1e ile ittifak edemlyeceflni, ve bu ıi
bi feyleria barıttan sonra Mkrar d~ 
lebilecetini söyler. 

O•manlı iç durumu 
Tekrar Oaınanlı iç durumuna dönelim: 

Yurt içinde parti kavıaJarı aoıı derece 
tiddetlidir. 11 ilktetrinde latanbul'da ya
pılan bir seçimde hiiriyet ve ltilif na1DJ:e
di kazanır. Ve mecliste bu parti kendisine 
ıeçen mebuslar ıitıide kuvetlenmektedir. 
Bunun üzerine İttihat ve Terakki mecllıi 
iıtediii vakit daha lrolay daiıtabilmek 
için ve bu suretle istediii anda seçim ya • 
parak iktıdar mevkiinde daha emniyetle 
kalabilmek için, kanunu esasiyi dei'iıtlr
mek ister. Ve Osmanlı partileri arasında 
müthiı bir kavıa baılar. O andan itibaren 
yurd içinde İtalya ile olan savaş, Make • 
donya, Arnavutluk ve bazı arap vilayet • 
!erinde kaynamakta olan veya infilak ha • 
!inde bulunan ayaklanmalar, Çarlıtm bo -
iazlar ve ona bitiıik topraklar üzerinde 
ıöıtermit olduğu ihtiraslar, alttan alta 
hazırlanan ve telr ttllr kokun, çıkmıya 
baıslıyan Balkan ittifakı miizakereleri, her 
tey ehemiyetini kaybeder. Bütün türk e • 
nerjisl kanunu esasinin !S inci maddesinin 
dei'iımeai keyfiyeti etrafında toplanır. Tam 
bir Bizans manzarur arzeden türk siyasal 
mahfillerinin bu hali herkesi n yabancı 
bilyük elçilerini hayretlere dilıtlrmektedir. 

Sonda, ittihat Ye Teralrlrl muradma e
rer n istediil delitlkllti ya.,.r. Bu pa • 
tırdılar ııraaında, 11 Ye 13 martta Bulpr 
• Sırp ittifakı imzalanır. RameU de Ka • 
mınoYa, Uekilp, ltalli:andere H Debre'yi 
ihtiva eder ve Ohri 1'6111ne kadar uzanan 
bir bölıenin paylqılmaaı ruı carmm ba -
kemllfine bırakrl•ıttrr. Ba böltrenln do
iuaa bulıar, Ye batın aırplara aittir. 
29/5/1911 de b.lc'ar. yanan ittifakı imza
lanır, paylatma pllnı yoktur" Atuıtoı 
1912 de Bulprlıtan'la Karadat ara11nda 
Oıınanlr'ya lrartı 9Gzlll bir anlatma yapı
lır. 

Şir lııyam lataırlıfı 
Görflltlyor ki, Balkaa ittifakmm mih -

veri, Bulpristan'dır • .Zira öbilr dnletler, 
hep onunla batlanmqtrr. Ve aralarmda 
ayrıca htifaklan :rokmr. llayuı 1912 de 
J'eald• bir Arnuadak ayakl ... m•ı olıar. 
o.m.aıa U7ml partllerlnla Wriblrleriae 
olan düımanlık yüzünden nasıl yurt dii • 
ıüaceaiııJ anutmut olduklarını röeterm..ı 
itibariyle Hilrlyet •e İtJWm karacularm
dan olan aamlmlyetlndan tabaen emin ol
daium Dr. RJza Nur'an "Hirlyet n tti
llf naad doldu. nasıl llldflr adla Herine!• 
ki .. cCbnlelerini ıdkredecelimı 

• - llemletetl11 allnllne 1'6re çalııtmak 
llmndr. llaop'ta menfi bulanan Yabnah 
Rıaa be1'e 1'6rlltmllt •Amawtlukta hl • 
ldlaıetl tebt edıbilec.k bir kıyam yaprl
mnr için. kendlsl1'e karar Termit •• ff. 
nl•llDll kff1ll. llertmma Jracırmak bere 
iken affokınup memlelretlae sltmlt. " 
Ttdı lb..tu banketi luyaml7e bqlamıf 
Mit.• 

Batan vapurlara dair 
lngili:z Amirallık 

dairesinin tebliği 
Londraı e ..... - Amirali* dalreel, haf

talık teblliinde, 27 llktqrlnde nihayet bu
lan hafta sarfında diltnwa faaliyeti neti • 
c•l olarak ıeman 1916 tonluk altı incili• 
ticaret vapura •• 6174 tonl•k iki mllttHllr 
vqıur battıiını bildirmektedir. Mecmu 
sayiat 16MO tonluk 1 Yapura balll ol • 
mütadır. 

Bundan baılra evelce bildlrllmlı oldula 
lzera. 42.341 tonluk Empreec Of Britaln 
cemlıl n llkteırin aabelu erkenden batı • 
nlmııtır. 

Almanlar ise bu mllddet sarfında Emp -
reaı Of Britain hariç olmak llzere :tS bin 
tonlulr cemi batırmıı olduklarım iddia et
mektedir. Empreaa Of Brltaln •apcınman 
batmHı hariç olmak lıere mevzuubahiı 
hafta satfmdaki ıaylat ea hafif aayiat oJ
muttur. Bundan daha hafif saylat 5 ma11a
ta nRıayet bulan hafta sarfmdaki sa)tattır. 
() hafta sarfında llOOO tonluk bir tek incl-
11.z ıemlıl batrralmııtı. 
!l İlktetrin tarihine kadar düıman tica

ret fllo111nun saylatı ceman 1.132.839 •on 
hacminde 22'IS alman ıemlıldlr. 165.681 toıı 
hacminde 72 de italyan ıemiıl batınlmrı • 
tır. Bunlardan maadı 44.120 ton hacminde 
ı7 diler dliıman ıemlıi de batmlmııtır. 

Binaenaleyh, düıman ıay{atmm umumi 
)'eldlnu U42.000 tonluk 325 npura balii 
olmaktadır. 

Yabancı tayyareler 

gene lsviçre arazisi 
üzerinde uçtular 

Bu geceden ltllmen İsvlge'de 
bütün ıııkl• söndürülecek 

Bera; 6. a.L - Stefani aJamııım mufıa. 
biri bildiriyor ı 

Düpnan tanarelerlala tavisre •rulıi 
llzerlnden açmaları dolayııiyle aaat 22/15 
den ıece yarısına lradar allrm ltaretl Ye • 

rilmlştlr. 

Bera, 8 LL - Havaa: Berne'de dUıı ge
ce saat 22.26 den H e kadar verilen allrm 
ltarett haklnııcla, İlvlçre genellrurmayı a
ıafıdald tebltlf neıretmlıtır: 

DUn gece, tmçre havalarına, Jura tırtt
kamellnden gelerek cenuba doğru llerll· 
yen tayyareler tarafından birkaç kere te
cavüz edllmlıttr. tmçre hava datl batar
yalan ateı açmıı ve filoyu datıtmııtır. 11'1.
Jo, Alplert geçme~ muvaffak olamadan 
ıert dönmete mec'bur kalmııtır. 

Bu ıeceti en itibtıTen biitiin 
qılıla •onJürülecelı 

Bern, 1 La. - D.N.B.: İlvlore seııel
kurmayımn teblltl: Federal koııaeyle mu
tabakat halinde hareket eden ordu b&1ku
maadanı general, 7 teırtnlsaııt l~ alqa
mındaa IUbareıı bUtUn bvlçre'de geceleri 
bUtUn ıııklann ııöndUrWmeılııt emretmlt
tlr. 

Kırcehir' de meyva serg. si Iııklann söndUrUlmeal, resmi emirname-
~ ler mucibince, &kal bildirilmediği takdirde, 

Kırşehir (Husuıt) - Şebrimisde 27 bi
rinci tetrln J>9&ar rilnli bir meyYa aerıiıi 
açılmıt, memleketin elma ve armut nevi
lerinln en ıeçme nlimunelerl halkevl sa • 
!onunda te"1ir edilmiştir. Sergi vali Saim 
Baran tarafından açılmıt iyi cinı meyva 
müıtahıillerlne ikramiyeler verilıniıtir. Bu 
wrıi Kırtelırin me)Yacıhk bakımından e
hemiyetini açıkça aalatmaktadır. 

saat 22 den ıafata kadar devam edecek
tir. 

Slmdtye kadar, secelerl bvlçre arazlıl
nin blllnmeal ve bu aureUe tıvlçre hava••· 
na muharip ordular tayyareleri tarafından 
hUrmet ettlrllmeat lçJıı, normal ıııklar mu· 
halaza olunmakta idi. Fakat, normal 11ık· 
lar, tavtçre'nln bJtarathtıııa hUrmet etme
meıe karar vennll olan plloUara yol göı
termeje Yaramaktadır. Havalarımızın aon 

Yunan davasına 

hiyanet eden 
Yunanh spiker 

Atin&; 6. a.L - Her aatl divanın bir 
Yalıuda'11 vardır. Kıralımıı ve milli hUkU
met ıetıııtıı etrafında tek bir lııaan gibi 
mUllehlt bulunan dllııyada mevcut on mil
yon yunanlı araaıııda da bir hain yunanlı 
çıkmııtır. İsmini umumun hakaret nazar
lanııa arzedtyoruz: Berlln radyoaunUD 
rumca çlkert Ovangeloı Klryalds. 

Bu adaının mazlıl karanlıktır. Genç ya-
11ndanberl adliyede hlcAbAver bir dosyam 
bulunan bu adam birdenbire ortadan kay
bolmuttur. Birkaç Bene sonra meydana 
çıkan KJryakla Almanyada taluıll ettiğini 
ııöylemif ve nereden ıeldltt bellisi• blr 
para lle ıUphell bir ıazete çıkarmata n 
tekrar Almaııya'ya earareııgtı •eyahaUel' 
7apmata baılamııtır . 

Nihayet emniyet tetkilltı Kiryaklı'ia 
bir yabancı istihbarat aervt•I hesabına ça
bıuiım te9bit etmiı n kendisini takip et
mipe de naaılaa bir kola11m bulan ba a
dam bu sefer daimi oturmak flzere Alman. 
yaya ıitmiye muvaffak olmut ve harp pa\n 

layınca da çiker olınuttar. Bcııebl pro • 
pqandaaının tam esiri olan Klryakie, ös 
memlekete kartı yaptıiı müraice Ye dil..
manca hıücumlan ile, kadm clbi liace ae • 
ıinin iiren~ konuıutu ile, yunan •rf Ye 
nahvine oıan cehaleti il• nmıcayı t.W • 
fuz etmek ve olrumak baauaundald lrlbl • 
Jiyetılzliti ile •• a1manda ballı: arauncla 
menfi bir töhret almıttır. 

itte bu adam ıimdi miltecans tarahıt 
na ıeçerek en deni hakaretleri Y~ 
tan'a kartı lııumaaktadır. 

Nerede olananız olunuz, bllt&n J1IDllOO 
lılar bu adaınm !amini iyice hatırda ta • 
tunuL Hatırda tutunua ki hakaret ça...., 
runasun altında boiulıun. Bou iami tekrar 
edelim: Bnnseloa Kiryakis • 

Hür Çekoslovakya'nın ili eyl6llln S llncfl haftMında yeniden aı- .zamanlarda yapılan ve aynı meteoroloji ıe· 
ker toplamıya hatlar. Bunan itıerine Bul- raJtl içinde takarrür edebilecek olan lhlAl· • .... • • • 
car hllkllmeti ve Çar bllkimeti kıyametle- lerl, bqka usul kabulUnUn dotru olaca.tını yeni teşrii reJlml 
rl kopanrlar. Ve 30 eyUllde balkanlılar l lıbat etmııtır. Bu aebepler dolayıslyle, bu- Londra; 6. LL - Çekoslovakya ciımhar 
ilkteırlnde de 0.manh hilkiimetl umumi gUn. ikinci bir emre kadar, secelerl bUtUn reiıi B. Beneı, dün hür Çekoslovakyanm 
••fe ..... -rlı'L ilin eder. ıııkların ııöndUrWmealııt emretmek doğru .1 .. . . . ed 'k' lra 
.... """ "' olacaktır. İtvlçre, dotacalc rtılllerl U.zert- yeni toırı reJımını teıpıt en ı ı rarna-

Savaıın kaçrnılamıyacaJı bir hale ıel - ne alarak bu karan ittihaz etmektedir. me imza etmiıtir. 
difinl ıören Bl.brlli büyilk devletlere ve ÇUnkU bvlçre, bu aureUe, her tUrlU harp Birinci kararname 40 badan mUretk .. 
Romanya'ya baı vurur. Fransa ve incit • harekMım kolaylqtırmata mlDl olmak bir devlet t6raaı ibdia etmektedir. Bu mec-
tereden yunan limanlarının abluka edil - arzıısundadır. liı muvakkat Çek hükümetiyle çahpcalr •e 
mealnl, Ruıya'daıı bulıır limanlarının ab- lıtlıtarl mahiyette bir meclis olacaktır. llec 
luka edllmeaini, AYUsturya'daa Sırblıtan liıin baları cUnıhur reiıl tarafından Wr 

hudutlannda asker toplıyaralr Sırbietan'ı K u" r o K D I ' HABERLER aene için tayin edilmlıtir. 
tehdit etmesini, Romanya'dan aynı nretle \ı I İkinci kararname 1920 kamunı....ıatnla 
Bulaarlatan'ı tehdit etmeahıi i.ater. Fru-

0 
vermiı olduiu tetril aelUılyetlerl Mpekiı. 

aa n lnciltere sadece diplomatik yardım· vermektedir. 
da bulunabllecelı:lerlııi aöylerler. Ruaya lloalron; 6. a.a. - 15 aene 9Yel ilaca • Bu iki kararnameden çılran aetlc*tre 
der lr:h .. 7et bulpr llmanlanm abluka e.- riatanda tnlı:if edJlmlt olu meabıar macar ıöre, buhranm devam ettlil mGddetse, ~ 
denem Ruya'da lktllll sıbt •• aetlc.· lr:omllniıtl Rako-., 8oYJ'et lla9p ile ilaca- 1-tnto tara,.._ netredlbıalt olm im- r1 

de bir rus • oımanlı harbı çıkar. Avustur- rlıtan arasında huıule relen bir itllU mu- nunların yerine cilmhur reisi •e rmrnkbı 
ya der ki: bir büyük deYlet barba lrarar cibince Hrbett bırakılmııtır. Rakoıy, bıa • hlildilnet balan tarafından utreclllecelr 
vermedikçe tehdit yapamaa. Eter bart>e IÜD lloılııoftya •url olacaktır. mahalli kanunlar ilrame ec!llecektlr. 
ıirecek olunam bir umumi harp cıbr. Ro- lladrltı 6. a.a. - lnsi11• bllJGlı: elçlal B. 
mann der ki: Ruıya bana kat! aurette te~ Bamael Hoare, dtlll harici~ nuın B. lan- _:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi 
111 etti: AV&f mahalli lralmalrdır. Dola • ner ile ıörtlfmlittUr. : 

====~-= u·· L K O 1 yıalyle ben bir 1•1 yapamam. Loııdra ı e. LL - Xıral, bqvekll B. Çör-
Blba&U AYmıury.'ya tekrar bat Y1U111', çlU Buckinaham aara11nda kahul ederek 

Ye 1 llkt .. rlnde oaa der ld, .. Yet Balkan- yemete ahkoymqtur. 

larda allT devletleri eavaaı bsaıurlaraa Kırat, anavataa orduları milfettlıl san• HılLeYlerl YI HılLodal .. 
A-naetarya bUylk tClikeye dtlpr .. haya- ral Gortu da kabul .ımittlr. _ il il • 
trnı IDonunak için kendiıl ba aliT devlet- M•drid, ı s.a. - Yeni framıa büyü el- 5 1 g 
lerle ı..rtt etmek meclnırbetlnde lralır. çlai B. Pletrl bucilıı bura,. ıelmittlr. - derglS • 
Mademki nud olaa onlarla •• ... caktır, Bikr ... ı a.a. _ (Rador) •l.._,7......... : : 
bari bana ılmdiden - •• ··-- - -- =- a av ...... mabfilJer, Leye nuaran Ranmark lapa• _ lkincitepin •ynı çıktı • 

B• 10ldald &ılrlltmelerd• haberdar o- tlnia ylikaeldili halrlunda ban pabancı : : 
lan Rusya A'YUtıırya'ya der ldı "Snt>ia • radyolar t.arafmdua yayılua haberi en lrad 5 ıınn let'lll tlltllettelrla U40 .. 5 
taa'a kartı bir 197 yaparma bm ele harbe aarıtte tebip etmektedir. : tulllan, BafyUil Dl'. ..alı a. : 
clrerlm. Anutarya ona, llladelnkl MYQ- Kahire, 6 a.a. - 111111' ,_rllııulltolıa, = clam'm XVII IDOI Ctımhurtyet blı.7-- = 
tan eonra arazi 1tatiko9a detiıtirllmlye- •-•- -• ._,__ ,,,_ ı -~ : nmı ao1f autuklan, BalkeYl.rl ... : 

14 tttr" ...... nlde , .... ~·- '"n• ne .._.. : b1111uında bam yeni ....ıarı Kemal : 
cettlr, ben tamam• bitaraf lralacatım, hyac:aktır. Bir hafta lradar lllrec:ek tatile - • 
der. Fllbaldb., bettin lıe-"k devletler a - , ___ ,,, im ı ı-• d'- : Tuna, Çln'cle 7oturt •• kımmll ,.... : 

,.. baı-.u&Qan 9'Y•I al em rnamee.... .... : p&lmaa mueleal haklaııda. Prcııf. : 
dma ATUttUrya ve RDa7a 1 llktıırladı temek IMr• dbet edil• parllmento 1.a .. - • 
Balkan devletlerine a.lu durmalarmr, Ya lan cllıı bet dalda drn bir içtima ak • C w. JCberhard, Ortnamq TDB-ı. i 
nnt çılral"ll, kim nS&JIJfta lraıanaıa top. datmltlerdlr. : llm dllDyuuada dtn: Prot. A. Mts = 
rak Btatfllrocanan defitmulne ml1aade et· : (Almanca.dan oevtrenı Cemal ltltp. : 
tlrmlyeceklerlal blldlrmltlerdlr. AncU. Vicb7; e. a.a. - Praraamn Twıua umu- 5 riııll), Alta.? pm&Dlıtma att ~ : 
ba tebllli yapan iki devletten biri, yani mi nllal amiral Beteva, cltln Vldıye set - : ler: V. Anohın (Ruaoaclan ontnn: $ 
Rmya Balba lttlfaknu lrurıımae. " l&ftt- mit n hilkllmet erlrlnlyle 1'6rflemllttllr. 5 AbdUlkadlr İnan), D11IOa sflnO p- 5 
tan tonn P&1'atmada hakem olma71 da : lince "IHr" : .. tlıl Tnet, Btrletlk : 

- Amerlka'cla l9Umat )'&rdım, Dr. JıL : 
bbal etmlttl. Doıa,,.ı,.ıe •ıı klmae 1t11 E f B "t • 5 -
teblltl ciddiye almamqtır, m P reSS 0 fi a 1 ft - CelAl Duru. Mektıap "811r" : Ce)'lum i 

5 Atuf Kauu, Aııaenba nmnl: Selma = 
Batkanblar lS llktetrlnde Blbrlll'Je Jra. b l ft : LqerUlf (Fraıwacadan cemen: il. : 

bal edllemlyecek kadar alır tanlan lhtl. vapurunu a na = Öney), BugUııldl Alm&D7•'da felaetl = 
Ta eden bir DOta verirler Ye 17 tetrlnie • den"ı•altılar ı"mha edı" ldı" = oereyaıılar: Prof. YOn A8ter (AlmaD: = 
nlde ılyast milnaaebetler lteslllr Ye harp .. : cadan cevtreıı: z. I'.), KuwehJr Yl1A- : - -ballar. : yeUnde: Nahit Sırn, Y&YUklU7& .._: 

Ocmaalı ord._ ela kaynatmakta.dır. O. 
nida da ballalıtr snp aıdı Ue bir cnıp t• 
telrlrlJ etmlt. .. lttllatp •• bala..tr .. 
baylar blrlblrlerlyle walratmın 1Do"1mtlfn 
lardı. Hulraıs 1912 de bir takım aubaylar, 
bazı erlerle birlikte dallara cıbrlar, bll
lrllmeti tebcil.de baılarlar H hilldlmet ban
lama bakkmdaa ıelemea. 1 temmucla 
mecliete aıkerlerba .. ,.... ile atrallDUIDJ 
,.._Jg ed• kanan cıkar. Aynı ıtlnd• ar • 
tık -..ldlnde tatunamıyacalı: bir hale ıel
mlt olaa Rarbbe Naun llabmut tnket 
,... t.tJfa eder. Çok ıeçmeclan tıtaabul • 
dakl nba7 tetldl&tmm tuyila Yeonlarla 
itbirllil yapanı olaa lirayı AHerl Relal 
Numı ,.IUJll pediaaba mBracaatı berine 
iki dıı &lce mecliıte pelr bllylk eberl -
7ttle itimat reyi almıt olan htlkamet latl
faya mecbur olar (17 temmna) Ye bma • 
dan böyle t8rlr ordum dıı dlltmanlara lrar
fl ite yaramıpcak bir bale ıellr. Ve 7erd 
hflkimet ordu lçlnclelrl ayaklanmalana ~ 
ntlne reçmek için bir Sok aalrerla terfllııe 
mecbur kalır. Arbdaılar, •allı:ara •fttlllcla. aaed .ı 

aurıtte yenllmif oldutamua hep bilfrcl • 
" Orduya .iyaadan ayırmalulır,, nls. 

Gear bir Bllbay olan lluatafa Kemal Ratırlattılım nkalar çGrflmflt bir lda-

Londra, 1 a.a. - Amlrallılr dair-', Bm- : J'iller "8Ur'' : Oamaa AtUla, Deltar- : - -pr .. Of Brltala npanma blatıran ditmu : man tUrklert halckıııda tartbl Ye • : 
cl•lultılllllll baba edilmlt oldatuma bil • : noloJlk bir etUt: Prot. S. 8. Boboff : - -dJrmekt.Ur. : (Bulgarcadan çeviren: TUrker A~ : 

beyln ti 1908 cim btrl yani clart 11ldrr renle. ı;flrflmllt bir ıryaeal bayatna, ala 
"ordu,... nyuadan a,..na, ,.oba felllret aratmda birlik olmamHınm, ord111l111l n • 
ol•r" yolla 15alerlnin lubttJe dotnılutu ,...aya karıtmaımm bir deTleti nasıl ıayıf 
lı itten ıestlktta aoara takdir ol111lur. .. lclı bıralracalını .. atalannm kalın • 

Amlrallık dalr•lnla ttl»llli IQlllan ilin : otlu), Deni.zil cotratyuuıa umumi : 
temektedlr : 5 bir Nkıf: Dr. Retat lıibırall. $ - -Bmpr .. Of lrltaba vaPIU'llDWl myarm : NoUar ve vesikalar: Yavua Selim : 
mllteakip iki alllıblı ticaret ıemlıinin kay- : ve Hlaflerl: KAınll Su, XIV. uır4a : 
bedllmesi ciddi Wr aıya t111dl etmektedir. 5 Aııltaraya alt yufkaları R. Turhan 5 
imha edilen dfltman deaisaltılan baldwıda : Datlotlu, Etnoloji hW&aalan: Zeki- : 

Temmus sonunda ayaldalllnlf amawt- manlılını aynen muhafaza ettiklerini Sok 
lar Ualriip H daha bir çolr ıeblrleri ele ı• ıeçmeden mt9ell Çanaklrale'da ltıbat ede
çlrlr, Ve hllkllınetten bir llllrfl lmtfyaa cek olan tllrk aıkerlerini nasıl Hı •e her
kopanrlar. k~• ayıp &arfllecelr aarette mal16blyete 

- -m1111tuam l.ıatfıtllder n .. retmelı: amiral • : ye S. Eslar, Karacaotlan balrknıda : 
lık dalr•inia mutadı olmamakla beraber, : noUar: A. Rıza Yalam, Yeni bir ..... : - -yakanda babHdllea ıemilerln batınldkiı : lr: HAmt, Kimya eııdUatrtatncle ka- : 

Osmanlı devletinin ba lclı dunun .... 
bir taraftan A9'Uetıırya, öbllr tarafta ela 
Rua,. H Balkan blolru iıtifade7e lralla~
caktır. Fakat A.uatarya'aın ellade cid4f 
bir kunt yoktur. Haıbukl, Osmanlı Uıı,.
ratorluiundalri blltiln hıriıtiyanlar ve lla
kedonya'daki biltlln ihtilll teıkilltı Raya 
• Balkanlılar ınıpunuıı elindedir. Raı,.,. 
ise, ballrulılan mu•affalr olıaıılar dt~ 
eonuna !radar nr mıtl1le koruyacalrtıt, 

Ballwalrlar, &ıce Arnantlan •trll• 
lmtlyaalar Rameli'dekl Mıar hrrfst~aaı&
ra da ••rllmelldlr, diletl n. it• batlarllt. 
Her IMedJklerhıba •trllmek here olda • 
lana llleaeclince batb dltelr llert ılrerler 
ti harp aakıaılamıyacaJr bir llale ıelna. 
hndllerl IH, ılrinlerlai bldrnp baatrhk
lanm, ttferberllkl•bd •• tthtidatlarmı 
tamamlayıncaya lraclar ~ mertebe 
o.m..a.,. pfll •YlanıJla plqırlar " 1ıılr 
ı!er...,. lıadar __,,.. olarlar. 

P'Wnbl- t. rWdlrm ....... 

airatabileceiini shterlr. 
mlddet nrfıada iki d•-·- cleniultısaun : tallzörlertıı rolU: Dr. lıL Mactt O- : - - -Bu ıııaaf Ye ac .. •• aynı samanda, bir imha eclllmlt olıfulumı amlrallık clairni be : kay. : 

allri ııyaaal tecllirwialiklerin bir d9Yletl, yaa ecfer. Bunlarm birlal Bmpr .. of Bri- $ HalkeYlert Poatuı: Halkevlert Ye S 
kartı tarafta ittifaklar H birlbirine dayan- taln npurana hatıran denizaltı gemiıidir. : Halkodalan çahımalarında so,,..ı : 
malar, anaıı 111'&1&1 •• aekert • afak te- lelllılyettar 1nabflllerden blldirilditlne S )'U'dım: Dr. K. c. Duru, JCclliıle 5 
fernaatına bdar hasırlama hareketleri psre, almantarm munffalriyetle taarnaa et. : Halkntnde açılan kuralar, Halkn- : 
yapılırken nHıl yalım, cafll Ye bamrlılr· tlklerlnl h~er •trdllrlerl Vlndaor C•tle i lert DeP'17atı. = 
ara bıralrabllecetlııl k .. töBt•rlr, npuru lfmaama aallmen d6nmll~r. Bu 5 Ayın Hl41Mlert: UçOllcU umumi 5 

Çok yakm/.eçmlılmlıba blse YSdlli ıemlye hUcam edlldlil clotradur. Fakat ıe- : Dtıfwı aaynnı, Düyunu Umumiye : 
ba del'9 nnil en n•lı lnctleamell " lla- mide hl~lr haeiar olmamrttır. 5 Keclwtııtn 10Da erm..t, Ctlıııhurt79t 5 
ll1ID berinde her ttlrlr mla9"11'1 dtıella • : ı.namı, BtrlDCi tetftD içinde 411 b&- : 
melidir. 5 ._ıer. 5 

xua n Yabıu ttrtı laııllram.trtmın. Mux-Ja'da IU tesiıatınm : l'fldr Hayab: sır okuyuCUllUll : 
ancak baylı bir aıllrl ller biri lteklndm 5 $ noUan. Yıldıs hA.tıraları, KektepU- 5 
clalaa BldilrUcfl hat& :rtlaılladea yenillblle • J• naıa &J tamamlandı : lerta aarstılnde, Aııatole Fram'ı : 
cetini ıöstermekle bıallln blltlll 1lhıamı, •..-v : l'dlm. : - -Milli Şef'I ctrafmda tek bir Ylmt olma• : BIWYoantJ&: Prof Dr. o. K ... : 
amıa ne mlthlt bir ka•et ifade ettltilli bl- Mqla; 6. a.a.- feıbrimla R tealaatı bit. = ler: Kooperatifçilik, K. T. - 81DUI 5 
M w berkeee •htır. h bal IQlm IPıs mit. bb1a1 muael9" Asla Dabili7• Vekl • : "latr meıunee1 .. (Jıluataıa Nihat~ : 

Mr il•• b7Uildırl lııa Mrllll letiae ...._., eclilmlıtlr. l*ia dallilia·ıi ->. 1er1t Hw6at. 5 
..... ".ı. dls1" n...eıeDdlı.- • .. ~ ......_,............. • sw • ';1111111111111111111111111n11111111nnai' ...._.............. ..... ........ -
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 

Ko. na gönderilen hariç askert 

KITAAT iLANLARI 

Zeytin yağı alınacak 
İznııt Sa. Al. Ko. Ra. den: 

l - Birlikler ihtiyacı için kapalı zarf 
eksiltmesiyle 86000 ldlo zeytlnya#ı •atın 
alınacaktır. 

2 - İlk kapalı zarf ekslltmelli 8.11.9'° 
gUnn saat 15 te Sa. Al. Ko. da yapılacak -
tır. 

8 - 36000 kilo zeyUnyağının beher kllo-
6\1 için tahmin edilen fiyat 60 kurue olup 
tutarı 21600 Ura muvakkat teminatı 1620 
liradır. 

4 - İstekliler her gün oartnameyl An -
kara. İstanbul, F..akloehlr ve bmit'te Sa. 
Al. Ko. da görebilirler. 

ıs - İl!lteklller belli gUn ve saaUnden bir 
ııant evel kapalı zarflanı:ıı Ko. na vermele-
ri. (7176) 1716~ 

Kuru ot alınacak 
Qorlu As. Sa. Al. Ko. Rl!I. den: 

1 - Kapalı zarf usulll ile 112~ ton kuru 
ot matın alınacaktır. 

2 - Pazarlık gUnU 8. ıı. 940 cuma günU 
ıı:uıt 16 dadır. 

8 - İsteklilerin kanunt vesaik ve teml
ııatıartyle birlikte Çorlu As. Sa. Al. Ko. na 
lllUracaatlan. (7187) 171~ 

Kok kömürü alınacak 
Çorlu As. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

l - Kapalı zarf usulU ile 112~ ton Zon
ruldak ve yahut Karabük kok kömUrU sa
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlık gUnU 8.11.940 cuma gtlnU 
•aat 115 tedlr. 

a - Muhammen bedeli 36000 Urııdır. 
' - Hususl ıartlar Ko. dadır. 
8 - Taliplerin muayyen olan saatten 

hır saat evel tekli! mcktuplıırını ve l!zım 
elen teminat veslkalannı Çorlu Sa. Al. 

lto. vermeleri. (7194) 17193 

Nohut alınacak 
Manisa As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 14/ 11/ 940 gUnil aaat 14 de 120000 

ilo nohut kapalı zarf usulll Ue &atrn alı
caktır. 
2 - Muh'lmmen bedeli 16200 liradır. 
3 - Muvakkat temimıtı 1215 liradır. 
4 - isteklilerin şartnamesini cörmek 

zere her gün ve eksiltmeyi açma ıaatln
en bir saat eveline kadar teklif mektup

iyJe birlikte Ko. na müracaatları. (720Z) 
17218 

Makarna alınacak 
Manls3 As. Sa. Al. Ko. Rıı. den: 
ı - 14.11.1940 perııcmbe gUnU saat 10 

a 120000 kilo makarna kapalı zarf usulU 
e satın ayınacakbr. 
ı - Muhammen bedeli 86000 Uta.dır. 
1 - Muvakkat temin.alı 2700 liradır. 
' - İl!ltcklllerlD oartnameyt g-örmek Ü· 
e her gUn ve ekl!llltmeyt açma ııe.atln-

en en az bir saat evellne kadar tekli! 
ektuplar1yle ve vealkalartyle birlikte 
antsa As. SA. Al. Ko. na müracaatları. 

(7201) 17219 

Sığıreti alınacak 
Bola.yır Sa. Al. Ko. RI. den: 
ı - .288 ton sığır etl kaplı zartla ekııllt
cye konulmuııtur. 
ll - Tahmin bedell 86400 lira ilk teml
tı MTO liradır. 
a - Ekslltme.ııl 18.11.940 pazartesi gll

u ıaat ıo te Gellboluda Bola.yır A.a. Sa. 
ı. Ko. da 7apılac$. 
' - Teklif mektuplan belll gün ve H· 

en bir ııaat evel Ko. Bık. gelmeleri. 
(7287) 17322 

Kuru ot alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - İhtiyaç için aoafıda cins ve mik -
r fiyat ilk teminatı yazılı kuru ot ka -
1ı zarf ekslltmeıi ile alınacaktır. Talip 
madığından bir ay mUddetle pa:ı:.arlığa 

nmuş ve 18/ 11/940 gUn 25/10/940 gUn
i rene talip çıkmadığından 8/11/940 g{l
saat ıs de Sa. Al. Ko. da saat 15 de i-

lesi yapılacaktır. 
2 - Her garnizon ayrı ayn mUteahhit
e ihale edileceği gibi teminatları da 
rı ayn alınabilir. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatinde 
. Al. Ko. ruı müracaatları. (7399) 17377 
si Mikdarı Fiyatı Tutarı Temlnaft 

Ton K Lira Lira 
1900 5 94000 10000 

750 5 37500 2212 
1400 5 70000 5.250 

600 5 30000 2250 

Sığıreti' alınacak 
zmft Sa, Al. Ko. Rs : 
- Birlikler ihtiyacı için k1ıpalı zarf ek
mıul ile 192.000 kilo ıığır eti satın alı

ktı. Talip çılanadığmdnn bir ay mtıd
le pazarlığa konmu, ve paz.arlıfı 8/ 11/
saat 15 de yapılacaktır. 

- Sığır etinin beher kilosu için tahmin 
len fiyat !O kul'\1$ olup tutan 57.600 lira 
vakkat teminatı 4320 liradır. 
- İltekliler belli gün ve saatında Sa. 
Ko. na mUracaatları. (7320) 17384 

Soğan alınacak 
zmit Sa. Al. Ko. Rs : 
- İhtiyaç için kapalı zarf ek&iltmrsi 
94.500 kilo kuru soğan satın alınacaktı 
- Talip çıkmadığından bir ay müddetle 
arlığa konmuş ılk pazarlığı 8/ 11/ 940 gU
saat ıs de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

94.500 k ilo kuru soğanın beher kilosu 
tahmin edilen fiyat 6 kuruş olup tutarı 

O lira muvakkat teminatı 326 liradır. 
İsteklilerin belli gün ve saatında Sa. 

Ko. na mlirncaatları. (7321) 17385 

Kuru ot alınacak 
Yozgat As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Eksiltmenin cinsi: kapalı zart, M. te
atı: 1630 Ura, M. bedell: 20400 lira. 

s vemlıtdan : K. ot 340000 kilo, ihale 
ve saati: 20.11.940 pazartesi 15, mura

t yeri: As. gazino Sa. Al. Ko. ba,,
hğı. 

- Şartnamesi öğleden sonra Ko. da 
!Ur. 
- Tall;>lerln ihale ıuıatınden bir saat 

tı kanunt vesikaları ve teklif mcktup
lylc Ko. na mUracaatıarı. (7347) 

17888 

U[U!I 

Muhtelif erzak satın alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - İhtiyaç için aı&#lda ctn.s, mtkdar ve ll!n günleri yazılı olan dört kalem 

erzakın pazarlık usuıu tıo aatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli hizasında gösterilmlıtlr. 
8 - İhalesi 11.11.940 pazartesi günU Çanakkale A.a. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4ı - Ta.llplerin ihaleden bir •aat nel teminat akçeleri ve kanunt veslkalartyle 

l!!a. Al. Ko. na mUracaaUarı. (78415) 173!7 , 
Cin.si Mlkdarı Muhammen Muvakkat Sa.at 

kilo LI'. Kr. Lr. Kr. 
Sabun 
Nohut 

80000 11'00 ()() 1710 00 9,80 
10 48000 8160 00 1224 00 

Zeytinyağ 

K. fasulye 
12000 7800 ()() 1170 00 10,SO 

11 72000 20160 00 !024 00 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Hacıumur Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Aıalıda ciM, mikdar, muhammen bedeli ve teminatı ve ihale giin ve !laatleri 

yazılı yiyecek maddeleri münakasaya konmuştur. 
İsteklilerin kamınun emrettiği tarzda temlnatlariyle birlikte komisyona müra-

caatları. (7458) 17419 
Cinsi Kilo Tutarı 
Zeytin yaft 28800 18720 
Sade yafı 70000 102000 
Sabun 72000 34560 
Nohut 
Bulgur 

135000 
216000 

24300 
38880 

.Yular ba,lığı alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. AI. Ko. Rs. den: 

Teminatı 

1504 
15350 
2592 
1822,S 
2916 

Saati 
11 

14 
16 

Gün ve 
24/ 11/ 940 
24/11/~0 

24/ 11/94-0 
25/ 11/940 ı o 
25/ 11/940 11 

Un alınacak 

ı - Birllkler hayvanatı için pazarlıkla Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den : 
11.000 adet kösele yular başlığı satın alına- 1 - Z25 ton unun 28/ 10/940 günü ya -
caktır. pılan ihalesinde istekli çıkmadığından tek-

2 - Tahmin edilen tutan 88'1'>0 llra te
minatı muvakkate akçesi 2SP8 llrıı...1ır. 

8 - Taliplerin pazarlık gtinU olan 8. 11 
940 cuma günU saat 15 te Kıglada İ?.mlr 
ı.v. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(7413) 1739~ 

Sade yağı alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. RI.: 
1 - 11 ton sadeyağı 24. 10. 940 da sa

tılığa çıkarılmışsa da istekli çıkmadığın
dan tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 14. 11. 940 perşembe gUnU 
saat 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

8 - Toplu tutarı 17.600 lira katı temina
tı 2640 liradır. 

' - İsteklilerin muayyen günde Ko. da 
bulunmalan. (7336) 17·Ul 

Sade yağı alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. oen : 

rar pazarlığa çıkarılmıııtır. 
2 - Pazarlığı 12/ 11/940 günü saat 15 

de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Toplu tutarı 45000 lira, ilk temi -

natı 3375 liradır. 
4 - Unun evsaf ve şartları Ko. da mev

cut olup her zaman görülebilir. 
5 - İsteklilerin muayyen gün ve saat

te Ko. da bulunmaları. (7462) 17423 

Arpa alınacak 
LUleburgnz Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 - 28. ıo. 940 gUnU talip zuhur etmlyen 

6696 ton arpa ezmesinin yeniden pazarlı
ğı ıı. ıı. 040 gflnU saat 15 de yapılacak
tır. ilk teminatı 4598 liradır. Taliplerin 
kanuni vesikaları ile mezkfir g{lnde Bur
gaz Sa. Al. Ko. na müracaatıan. 

(7463) 17424 

Çuvallı arpa a]ınacak 
Erzurum S:ı. Al. Ko. Rs.: 
1 - 200 ton çuvallı arpa pazarlıkla sa-

A. LEY AZIM AMIRLlô.l 

Toz şeker satın alınacak 
Ankara Lv. A. SL Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 81 

kuruı olan SO ton toz ıeker pazarlıkla aa
tm alınacaktır. Pazarlıf't 14/11/94-0 per -
ıembe gUnU eaat 11 dedir. Katt teminatı 

1710 lira olup oartnamcsl Ko. da ıörilUlr. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv, A. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7366) 17349 

Karfiçe çivisi alınacak 
Ankara Lcvnzım Amirliği Satın Alma 

Ko.: 
800 kilo karfiçe çivisi pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

Pazarlığı 13. 11. 940 çtu'§amba gtlnU sa
at 11 dedir. 

Taliplerin o/o 15 temlnatıarlyle birlikte 
muayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları, (7468) 17428 

Köhne kundura satılacak 
Ankara Levazım Amlrlltt Satın Alma 

Ko.: 
1000 çift köhne kundura satılıktır. 
Pazarlığı 12. 11. 940 salı gtınU saat 11 

dedir. 
Taliplerin yllzde 15 temlnaUarlyle bir

likte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulun-
malan. (74G9) 17429 

Salça alınacak 
Ankarll Levazım Amirliği Satın Alma 

Ko.: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 25 

kııruıı olan fl.000 kllo salça açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Eksiltmesi 22. ıı. 940 
cuma gUnU saat 11 dedir. 

İlk teminatı 161 lira olup evsaf ve onrt
namesl Ko. da g6rli1Ur. Taliplerin muayyen 
vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dn bu-
lunmaları. (7470 ı 17430 

Meşe kömürü alınacak 
Ankara Levazım AmlrUğl Satın Alma 

Ko.: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 6 

kunı~ oll\D 20 ton meoe kömUrU açık ek
sll tmeye konrnuııtur. 

Eksiltmesi 22. 11. 940 cuma gUnU ııaat 

10 dadır. 

İlk teminatı 90 lira olup eveaf ve oart
namesl Ko. da görülllr. 

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

(74il) 17431 1 - 11 ton sade yağı 24110/ 940 da satı
lıia çıkanlmıosa da istekli çıkmadığından 
tekrar pazarlıkla 1a tın alınacaktır. tın alınacaktır. Yazı makinesi alınacak 

2 - Pazarlığı 14/11/940 perşembe günü 
ıaat 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla -
caktır. 

3 - Toplu tutarı 17600 lira, kati temi
natı 2640 liradır. İsteklilerin muayyen gün 
ve aaatte Ko. da bulunmaları. (7339) 

17412 

Çuvallı arpa alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. RI.: 
1 - 600 ton çuvallı arpa pazarlıkla. sa

tın alınacaktır. Bunun hepsinin birden ve
ya küçük kUçUk pn.rUler halinde verecek
lere de ihale edilebilir. 

2 - Paznrlığı 9. 11. 040 cumıırtCJll sUııU 

ıaat 10,30 da Erzurum Sa. AL Ko. da ya
pılacaktır. 

2 - Pazarlığı 12. 11. !HO sah gllnü saat Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
11,SO da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla- Ko. : 
cllktır. 

3 - Toplu tutarı ı 7.000 lira ilk temina
tı 1275 liradır. 

4 - Arpanın f'vımf v~ ııartları Ko. da 
mevcuttur. Her vakit görUleblllr. 

6 - 1stekl!Jerln muayyen günde Ko. d:ı 
bulunmalan. (7464) 17425 

Araba kocumu alınacak 
1ııtanbul Sa. Al. Ko. iRs. den : 

İki tane portatif yazı mııktneıı pazar
lıkla satın nlınncaktır. 

Pazıırlıtı 20. ıı. 940 çarııanıba gUnll sa
at 11 dedir. 

Taliplerin muayyen vakitte yüzde Hl te
mlnatıarlylc birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. Rs. de bulunmalan. (7474) 17432 

Kepçe, kevgir ve tencere alınacak 
Ankara Levazım Amirliği SatJn Alma 

1 - Askeri ihtiyaç için 12/11/940 günü Ko. : 
saat ıs de pnnrlıkla 658 .araba kosumu ,, Verilecek ebad dahilinde 10 adet kepçe, 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 40796 ıo aact d<>.llkll kevırır, zo aact ortn boy 
IJndır. Kati teminatı 6119 lira SO kuruş _ tencere pazarlıkla satın alınacnktır. 

Pazarlığı 19. 11. 940 salı günU saat ıo 
8 - Toplu tutarı 42.500 lira ilk temina

tı !188 liradır. 

tur. , 
Şartnamesi her gün Ko. da görülebilir. dadır. 

t teklilerin belli gün ve ıaatte kati temi- Taliplerin yüzde 15 temln3tlarlyle blr
natları ile birlikte komutanlık Sa. Al. Ko. llkte muayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. 
na gelmeleri. (7465) ı 7426 Al. Ko. d:ı bulunmaları. (7476) 17433 

' - İsteklilerin muayyen gUn ve ıaatm
da Sa. Al. Ko. na mUracas.tları. 

(73~7) 17418 

Çuvallı arpa alınacak 
Erzurum Sa. Al, Ko. Re. den : 

1 - 500 ton çuvallı arpa pazarlıkla u. -
trn alınacaktır. Bunun hepsinin birden ve
ya kilçülı: ktiçiik partiler halinde verecek 
ler de ihale edilebll!r. 

2 - Pazarlığı 9/11/940 cumartesi g{lnli 
1.aat 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapı -
lacaktır. 

3 - Toplu tutarı 42500 lira ilk temina
tı 3188 liradır. 

4 - İsteklilerin muayyen günde Sa. 
Al. Ko. da. (7358) 17414 

Malzeme deposu yaptırılacak 
Esklıehlr Sa. Al. Ko. Re.: 
Esklııehlr ıarnlzon mlleıısesatının birin

de bir malzeme deposu pazarlıkla :yaptırı
lacaktır. 

Pazarlıfı 11. 11. 9'° pazartosl günü sn.at 
16 da Eskloehlr mıntaka Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Kecılt, fennl ve ekıılltme oartna
mesl projeler Ko. da ıörüleblllr. Keılt be· 
deli 37617 Ura 42 kuruı:ıtur. İlk teminatı 
2821 lira 80 kunıııtur. İsteklilerin kanunt 
vesika ve makbuzlarlyle bell1 gUn ve sa
atte komisyonda hazır bulunmaları. 

(7361) 17415 

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

1 - Beheri 200 ton olmak Uzere S ltı
ta vartname ile ayn ayrı pazarlık suretiy
le un satın alınacaktır. 

2 - Her birinin teminatı muvakkate 
akçesi 2550 liradır. 

3 - Taliplerin 9/11/940 cumartesi gü. 
nü saat 10 da teminatları ile birlikte kı' · 
lada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulun -

Arpa alınacak 
Siverek Sa. Al. Ko. Ra.: 
Cinııt : Arpa 
Mlktan"kllo : 450.000 
:Muhammen bedell : 20.790 lira 
Muvakkat teminatı : 1.369 Ura 2~ Kr. 
Gün ve saati : 20. 11. 940 çaroamba, 10 
1 - Yukanda cins ve miktarı ile mu-

hammen °bedel ve muvakkat teminatı ya
zılı bir kalem arpa Slverek'tekl birlik lh· 
tlyacı için hlzruıında gösterilen gün ve ıa
atte yeniden kapalı zartla ihaleye konmuıı-

l tur. 
2 - İhale Slverek'te Sa. Al. Ko. blnaııın· 

da yapılacaktır. Şartnamesi her ciln ko -
misyonda görülebilir. Teklif mektuplan 
ihale gÜnU saat 9 a kadar komisyona mak· 

Kazan tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Ko.: 
4 adet bUyllk kazan pazarlıkla tamir et

tirilecektir. 
Pa1:ıırlığı 19. 11. 940 sah günU saat 11 

dedir. 
Taliplerin yüzde 15 tcmlnatıarlyle bir

likte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulun-
maları. (7476) 1743' 

Muhtelif mefruşat alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Ko.: 
Aı,ıağıda cins ve mlktarlan y1LZ1h 10 ka-

lem mefnıııat pazarlıkla ıatın alınacaktır. 
Pazarlıgt 14. 11. 9'° perııembe günU sa

at 11 dedir. 
buz mukablll teslim edilecektir. Taliplerin muayyen vnkltto % 15 teml-

8 - İsteklilerin kanun! vesikaları ile natlnrlyle blrUkte Ankara Lv. A. sa. Al 
birlikte Ko. na mUracııatıarı. 

(7466) 17427 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satılık köknar tomruğu 

Devlet orman işletmesi revir 
amirliğinden : 

1 - Büyük Düz bölgesi katıyatından 

ormandan Mancarcı deposunda letltte 
mevcut 644 adet mund!ll 706 M2 ve 464 
DM2 köknar tomruğu açık arttırma ile 
satılacaktır. 

Ko. da bulunmaları. 

Adet Clnst 
2SO Bayanlar için mendil 

15 Hamam tası sarı mndcnd<>n 
10 Çinko su gU@mü kulplu emzikli or-

ta boy 
2 BUyUk bakır tepsi kenarlı 
8 KUçUk bakır tepsi kenarlı 
2 KUçUk bakır sUzgcç 
6 Yangın söndllrme ft.letı Hızır 

1 On litrelik semaver 
2 Bakır çamaşır leğeni 

6 Çinko leğen 
(7488) 174~ 

MARMARA OSSÜBAHRl K. 
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TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbarah ve ihbarsır Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qa.ğı
daki ollina 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 Eylill, 1 BlrlnclkAnun, 

1 Haziran tarihinde çekilecektir. 
1 Mart ve 

f)fKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çrktığı 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

içinde 50 
takdirde 

ViLAYETLER 

Bir otomobil alınacak 

Bilecik Vlltıyetl Daimi Encümeninden: 
Vilayet hizmetinde kullanılmak ii:ı;ere 

az kullanılmış anzasız 939 modeli bir a
det Şevrole b inek otomobili pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

Muhammen bedeli azamt 2500 liradır. 

1haJc 13.11.1940 çaf'lamp &:iinU saat 15 
de villlyet dafmt cncUmenlnce toplanma o
dasında yapılacaktır. 

İhaleyi müteakip tet''.., ve teselliim 
muamelesi yapılacağından muvakkat temi
nat parasına !Uzum yoktur. 

Bu model ve evsafta otomobili olup ta 
aatmak istiyenlerin otomobilleriyle birlik
te sözU geçen ihale saati zamanında daimi 
encümende ha:ı:ır bulunmaları. 

c10392n300) 17292 

Asfalt yol yaptırılacak 

İzmir VllAyetl Daimi EncUmenlnden: 
İlk mUtealıhlt tarafından ntıtanıam bı

rakılan (889.897) lira (04) kuruıı keşif be
de111 İzmir turistik yolları a.-;falt kaplama 
lnşaatJnın ihalesi tçtn yapılan açık eksilt
me on glln mUddetıe temdit edlldlt"l halde 
istekli çıkmadığından 21.10.940 tarihinden 
21.11.040 tarihine kadar bir ay müddetle 
pazarlıkla intacı karnrlnı:ıtırılmıotır. 

İstckU olanların oernltı anlamak Uzere 
her gtln turlstlk yollar mıntaka mUdilrlU . 
ğUne ve pazarlığa tııttrAk etmek için de 
vllt'lyct daimi encllmenlnln toplandığı her 
pazartesi ve pcrııembe gUnlerl saat dokuz
dan on ikiye kadar vJlt'lyct dalmt encUme-
nlne mUraeaatıan. (4695/7816) 17317 

Cezaevi inşa ettirilecek 

Konyn C. MUddelumumtllğlndcn : 
1 - Konya'dll yeniden inşa olunacak ce

zaevinin kcııır bedeli (53432) Ura (90) ku
ruş olup kapalı zart usullyle eksiltmeye 
konulmua ve ekıılltmenln 940 yılı iklncl
teıırln ayının 25 lncl pazartesi gUnU ııaat 

15 de Müddelumumtllk dairesinde komis
yon tııra!ından yapılacağı. 

2 - Artırma, eksiltme ve ihale kanunu
nun ikinci maddesinde yazılı va.sır ve oa.rt
ları haiz olanların eksiltmeye tııtırAk ede
bilecekleri. 

3 - Eksiltmeye lııtırflk edeceklerin ek
siltmenin yapılması takarrUr eden saatten 
bir saat evel teklif mcktuplannı makbuz 

MALiYE VEKALETi 

MM.! yoklaması 

Maliye VekAletınden: 

l - MUteka1d1nl mlllklye ve askeriye 
ile dul ve yctlmterlnln kAnunuevel 040 
yoklarnalan 6.11.940 tarihinden 28.1Ul40 
tlrlhlne kadar yapılacaktır. 

2 - Mail§ l!lııhlplerlııln yoklama kl'lğı
dındaJd BUaJlere ayn ayn cevap vermek 
auretıylc askerlik '1Ubeslnde kayıUı bulu
nan mütekaitlerin askerlik oııbeslnce, dul 
ve yetimleriyle mUlkt mütekait dul ve ye
timlerinin belediye muhtarlık itleri mll
dUrlUSünce tasdik ettirildikten l!lonra rea
nıl senet, nUtuıı tezkereııl, me.ao cüzdanı, 

ile birlikte defterdarlık muhasebe mUdUr
IUğUne mnrocaatıarı. 

3 - Yukarıda gHst/.Jrllen gUnlerde mU
racaat etmlyenlerln ve yoklamalarını yap.. 
tırmıyBDlann bu yoklama muameleleri· 
nın btzznrur umumt tevzlattan sonra ya -
pılacağt mın olunur. (7482) 17403 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Müsabaka ile müezzin alınacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 
Ankara'da açık bulunan müezzin ve 

kayyumluk hizmetleri için'25/ 11/940 tari
hine müsadif pazartesi günil saat on dört
te müsabaka imtlhanı icra edileceğinden 
talip olanların mezkQr saatte Ankara mer
kez müftülüğünde isbatı vücut etmeleri 
ve daha evet istida ile umum mildürliiğe 
müracaat eylemeleri iliin olunur. (7-434) 

17410 

Muhtelif tamirat 
Vakıflar Umum Miidilrlüğtlnden ı 

Keşif bedeli 
LI. K 
394 SO Çocuk sarayında (9) adet vakrl 

sıra dıikkSnların çatısının ro -
berolt tamiri. 

38 00 Hariciye Vekliletl ittisalinde Hu
kuk mektebinin bahçe dıvarlan • 
nın ta_miri. 

55 81 Ulucanlarda Sabunt Mescidinin 
tamiri. 

malan. (7459) 17420 

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

2 - Tomrukların kabukları soyulmuş o
lup hnclmleri orta kutur üzerinden hcs3p
lanmıotır. 

3 - Tomruklara alt satıa evrakı Anka
ra orman umum müdUrlUğU ile Ankara, 
İstanbul, Zonguldak orman çevlrge mU -
dUrlUklerlyle KarabUk devlet orman lıılet
mesl revir tımlrllğlnde görUleblllr. 

Sığrr eti alınacak 
Marmara Üısü Bahri K. Satın 

Komiıyonundan : 

Alma mukabilinde komisyon relsllClne vermele
ri. 

Yuknrda keşif bedelleri ve mevkileri 
yazılı akaratın tamiri pazarlıkla yaptırı -
lacaktır. Eksiltme VakıC!ar umum müdiir
liiğü inşaat miidüriyetinde 8/11/9~ cuma 
günü snat on beşte yapılacaktır. İstekli • 
!erin yüzde yedi buçuk muvakkat t:min:ıt 
paralariyle tayin edilen gün ve ıınatte ha
zır bulunmaları ilan olunur. (7441) 17417 1 - 250000 kilo yulaf satın alınacak -

tır. Tahmin edilen bedeli 18750 liradır. 
2 - Pazarlık ve ihale 8/11/940 tarihi -

ne miisadif cuma aiinü ıaat 10 da Çanak
kale Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin bu i~e ait evsaf ve şe
raitini her gün İli saatinde Ko. na müra -
caatla görebilirler. 

4 - Muvakkat teminatı 1406 lira 25 ku-
ruıtıır. (7460) 17421 

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

1 - 22~ ton unun 2:5.10.940 günü yapılan 
ihalesinde iıtekli çıkmadığından tekrar 
pa:ı:arlığa çıkarılmıştır. 

2 - Pazarlığı 12/ 11/940 ııalı günil saat 
15.30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla • 
caktır. 

3 - Toplu tutarı 45000 lira, ilk temina
tı 337~ liradır. 

4 - Unun evsaf ve oartları komisyon
da mevcut olup her vakit görtılebllir. 

5 - İıteklilerin muayyen a-ün ve ııaat-
to Ko. da bulunmalan. (7461) 17423 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 
Ura 31 kuruştur. 

6 - 1ııteklllerın yUzde 7,6 muvakkat 
pey akçesiyle 16.11.040 cuma gUnU saat 
16 te Karabllk revir 11.mlrllğlno mUracnat
ları. (10452/ 7411) 17365 

Kiralık 
Ke~lörende asfalt UstUnde bııh· 

çe içinde dört veya be§ oda, hol, 
mutfak, ofis ve banyodan ibaret 
düz ayak bir dalro veya iki oda 
mutfak ve banyolu müstakil dlt;er 
bir daire. İçme menba l!lııyu var. 

Müracaat: her giln saat 12-13 
arasında. 1133 numaralı telefona ve

ya Keçiören bekçisine. 

Cinsi: Sıftırcti 
Kilosu: 365.000 
Tahmin fiyatı: 30 kuruş 
Tutarı: 109.500 lira 
1 - 23. 10. 940 gününde yapılacak ka

palı zarf eksiltmesinde talibi ı;ıkmıyan 
yukarıda miktarı yazılı sığıreti bir ~art
namcde olmak üzere yeniden kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltr.:si 13. 11. 940 çarşamba 
günü saat 16 da İzmit'te tersane kapısın
da.ki komisyon binasında yapılacaktır. 

! - Alınacak etin 292.000 kilosu ayrı 
ve 73.000 kilosu da ayrı olarak lstekliel
ne ihale edilebilir. Şartnamesi 543 kurui 
mukabilinde komisyondan temin edilir. 

4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun is
tediği bu işle alakadar olduklarına dair 
ticaret odası vesikalarını ve 292.000 ki
lo için 5630 lira, 73.000 kllo için de 
1642.50 liradan ibaret !Ik teminatları ile 
birlikte tanzim edecekleri teklif mektup.. 
lannı muayyen gün ve saatten tanı bir 
saat eveline kadnr komisyon ba,kanlıfı· 

ııa vermeleri. (10397/7303) 17295 

4 - İsteklilerin elli bin liraya kadar 
yüzde yedi buçuk ve yukarısı için yüzde 
beş hcsablylo muvakkat teminat olmak ü
zere kanunun 16 ncl ma ddesinin A, B, C, 
fıkralannda gösterilen makbuz veya temi
nat mektubu, tahvil gibi şeylerle ehliyet 
vesikalarını zarf içinde olarak tevdi etme
leri. 

6 - Eksiltmeye lştırft.k edeceklerin pro
je, keşif huln.ııa cetveli, tatsıın.tı ke~fiyo, 

silsile! fiyat, f enni ve hususı şnrtnamelcr
le mukavelenin esasına alt projeyi görmek 
için tatilden maada günlerde Mllddelumu
mtllk dairesine müracaatla tetkik edebile
cekleri ilim olunur. (7457) 17418 

Aranıyor 

Ankara ve Yenişohir'de iki veya üç 
daireli satılık apartıman aranıyor. Yenişe

hlrdc İskitler caddesinde 7 No. apartı • 
manda A. Kamberoğluna v,eya 5031 sant
raldan 259 telefon numarasına miıracaat 

eaıımesI. 4394 

KAZALAR 

Harita yaptırılacak 
Nevşehir Belediyesinden : 

31. 10. 940 tarihinde ihalesi yapılacak 
olan oehrlmlzln hali hazır haritası l§lno 
talip çıkmadığından bir ay mUddetle pa

zarlık suretiyl e ihalesine knrar vcrilml§tlr. 
Muvakkat teminat 412,S liradır. 
Bu baptaki şeraiti öğrenmek lstiyen -

ferin Ankara'da belediye imar heyetine 
N evı;eh i r'de belediye riyasetine müraca-
atları ltln olunur. 17497 

Kirahk bakkaliye ve manav 
Yenloehir Yüksel ve K . Özalp Csd. ara· 

sı. Ataç sokağında kasaba muttnsıl işlek 
bir bakkal ile ekmekçlllte de mllsalt iki 
dllkkan. Özene Ap. na mUracanL Tel. 6419 
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VAKİT, 
5 Porsiyonluk bir komprime ile ( su ve ateşten gayri hariçten hiç· 

bir madde ilave etmeyi düşünmeksizin ) 15 kuruş mukabilinde 15 
dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve iştihalı bir sofra hazırhya
bilirsiniz. Maruf meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis 

bir çorbayı her zaman bulamazsınız. 

BUyilk yardım ve faydası aşikar olan çorbalık sebze komprime • 
}erimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ı:ttığine şahit 

olacaksınız. 

MERCİMEK, BEZELY A, NOHUT vesair hububat sehzc ve çorba
lık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

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

daha çok takdir edilir. 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman 

ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 50 
gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan 

alabilirsiniz. 

Beşiktaş ÇAPAMARKA {6291) Tarihi tesisi 1915 

DEVLET DEM1RYOLLA~I 

Rezidü yağı alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun· 

dan: 
Muhammen bedell 160000 (yUz altmı~ 

bin) lira olan 1000 ton rezfdU yağı 12.12. 
1940 pervembe gUnU saat 15,30 da kapalı 
18rf U8UlU Ue Ankarada idare binasında 
ıatın nlınacıı.ktır. 

Bu ııe girmek ıstıyenlerln 9250 (dokuz 
bin tıd yUz elll) liralık muvakkat teminat 
tl t' kanunun tayin etUğ'I veslkaln.n ve tek
lllferinl aynı gün saat 14,80 a kadar ko
misyon relsllğ'lne vermeleri Uı.zımdır. 

Şartnameler 200 kunıı,ıa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(7210) 17244 

Kireç alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun· 

dan: 

Muhammen bedeli 15000 (on bel' bin! 
lira olan 1000 ton yüksek evsafta sBnme· 
mlş kireç 13.11.940 çarı,ıamba gUnU saat 
15,30 da kapalı zarf usulU ile Ankarııda 

idare binasında satın alınacaktır. 
Bu lge girmek latiyenlerin 1125 (bin yUz 

yirmi beo) liralık muvakkat temlnııt ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif· 
lerinl aynı gün sııat 14,30 a kııdar komls • 
yon reisliğine vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
malzem dairesinden, Eskl§ehlrde idare ma
tazuından d:ı.ğıtılacaktır. (7211 ı 17245 

Motör ve Bosch yedekleri 
alınacak 

11. Demiryolları Satrnalma Ko : 

Muhammen bedeli 1540 lira olan 3 kal'!m 
Bıiısinı Nağ kamyonları motör ve Bosch 
yedekleri 20/ 11/ 940 çarşamba günli ıaat 15 
te açık eksiltme usulü ile Ankarada İdat e 
binasında satın alınacaktır. 

Bu i15e girmek istiyenlerin 115,5 liralı!: 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları hamilen ayni &ün eksiltme saatı· 

na kadar komisyonda ispatı vücut t:tmele:i 
lliı:ımdır. 

Şartname Ankarada Malzeme dairesin:le, 
Hnydarpa~da Tesellüm ve ıevk Şefliiinde 
1zmirde İzmir mağazasında görülebilir. 

(7249) 17306 

Bosch yedekleri alınacak 
D. Demiryollarz Satrnalma. Ko : 
Muhammen bedeli (3086,88) lira olan 2 

lta1em Bosch yedekleri 20/ 11/ 1940 çarşam
ba günil aaat 15.30 da açık eksiltme usulü 
ile Ankarada İdare binasında aatın alını • 
caktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin (231,52) lira
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin <:t· 

tiği vesikaları hamilen ayni gün eksiltme 

saatına kadar komisyonda ispatı vücut et
meleri lô.zımdır. 
Şartname Ankarada malzeme dairesinde. 

Haydarpaşada TeselHim ve ıevk Şefliğin
de, 1zmirde İzmir mağazasında ıörülebilir. 

(7276) 17308 

Oksijen satın alınacak 
D. Demlryolları Satın Alma Komisyo

nundan: 
Muhammen bedeli 7500 yedl bin beş 

yüz lira ole.o 15000 metre mlkft.bı oksijen 
21. 11. 040 peraembe gtlaU saat 15 te kapa
lı zarf usullyle Ankarııda idare binasında 
eatın alınacaktır. 

Bu ıııe girmek lstlyenlerin 562,!50 beş 
yUz altmış iki Ura elli kurueluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesika· 
lan ve tekliflerini aynı gUn saat 14 e ka
dar komisyon reJııllğlne vermeleri lıl.zım-

dır. 

Şartnameler paraıız olarak Ankarada 
malzeme dıılresinden, Haydarpaııada te
sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(7293) 17310 

Satılık otomobil 
939 Opel S. Sl:ıc az kullnnılmış 

1100 lira. Telefon: 3000. (4408' 

Ooktorlar taralındarı tlfSIJt 

edılen bit lunel re sıhll•t 

eltsirl olduCu gibi ırtm11a tıarıı 

muessıı Cır ıUctıı. 

Lezzeti noş oıan 

OUINA LAROCHE 
lfl mQ'kernmet ~ nev'i tınakına'llıll 

tıaşbca unsurlarını ııavldlı. 

ZaVıflık • 
. kuvvetelzllk, 

l•ttha•ıaıık, 

tıaaım•ıahk 

n nekahet hsllerınde de 

Doktorlar taralındarı 

mOkemmel bir kuvvet 

tl!cı oııralı 11vsıy1 

edllmektedlır. 

uı:us • 7 /11/1940 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 31·1O-940 vaziyeti 
AKTİF 

KASA: 

Altın : Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

71.81',1536 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER : 

Türk Lirası 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER : 

Altın : Saft kilogram ts.2Ul,199 
Altına tahvl11 kabil serbeııt dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu kllrlng bakiye
ler! 

HAZİNE TAHVİLLERİ: 

Deruhte edl. evrakı nakdiye kareıhğı 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tedlyat 

SENEDAT CÜZDANI : 
Ticari senetler 

ESHAM ve TAHVİLAT CÜZDANI : 
A) Deruhte edilen evrakı nakdlyenln 

karşılığı esham ve tahvllAt (ltlbarl 
kıymetle) 

B) Serbest esham ve tahvilAt 

AVANSLAR: 
Altın ve döviz Uzerine avans 
TahvllA.t lh:erlne avans 
Hazineye kısa vadeli avan.cı 
Hazineye 3850 No. lu kanuna göre ac;ı

lan altın karşılıklı avaıuı 

HİSSEDARLAR : 
MUHTELİF: 

LİRA 

101.012.889,M 
8.808.176,!50 
2.121.876,88 

193.151,11 

7.335.1598,98 

-.-
25.545.591, 76 

158.7'8.563,-

19.391.484,-

256.928.376,48 

• 7.059.036,93 
8.277.057,67 

6.980,68 
7.808.722,-
1.178.000,-

80.684.926. 76 

YEKÔN 

193.1151,11 

32.881.185,7t 

139.357.079,-

256.928.376.'8 

M.336.094,50 

89.1577.629,43 

,.l500.000,-
21.02tU98,98 

711.237.4:'i5,16 

.::!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

~ YENİŞEHİR PALAS OTELİ ~ = ~ := Bütün modern teşkilatiyle !ş Bankası civarında Maliye bahçesi := = karşısında asfalt cadde üzerinde açıldı. Elli odası bulunan otelimi- = 
: zin her odasında sıack ve soğuk su, kalorifer, telefon tertibatı, 21 = = odasında hususi banyo teşkitatı olduğu gibi banyosuz odaların da = 

umumi banyoları vardır. Üç kattan ibaret bulunan otelimiz asfalta == 
:: ve istasyon civarına nezareti k3.milesi bulunduğu gibi güneşi bol :: 
:= ve fevkalade sıhidir. Telefon Numarası: 3949 = - -FİYTLAR ---Çift yataklı odalar Tek yataklı odalar --- Banyolu odalar ------- -300 

350 
400 

175 
200 

250 

300 
350 
400 

---------- -Fazla kalacak müşteriler için ayrıca aylık üzerinden anla~ = ---= yapılır. 

Aynı konforlu otelimizin İstanbuldaki şubesi Tepebaşı Şehir § 
= Tiyatrosu knrşısında Yenişehir Palas. Telefon numarası: 41300 
---
~ııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi? 

ADLİYE VEKALETi 

Ekmek alınacak 
Ankara C. MUddelumumtllg'lnden : 
1 - Ankara çocuk ıııhUı evi mahkO.mları 

için (21.000) kilo birinci nevi ekmek açık 
eksiltme ile an.tın alınacıı.ktır. 

2 - Muhammen bedeli (2520) liradır. 

3 - Muvakkat teminat parası (189) 11· 
radır. 

• - Ekslltme 23. 11. 940 cumarteat gUnU 
ıaat 10 dıı Ankara adllyeıılnde c. Müddei· 
umumtllğ'lnde toplanacak satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

l5 - Fennt ve hususi •nrtnamesl Ankara 
C. MUddelumumtllğlnden parası;ı: olarak 
ver111r. (7484) 17436 

İran tabasına 

ASKERi FABRiKALAR 

ilaç alınacak 
Asker! Fabrikalar Sandık MUdUrlUtün

den: 
Aekert Fabrikalar tekaUt ve muavenet 

ııandığı ihtiyacı lçln pazarlıkla llA.o alına
caktır. Taliplerin llıte ve ıartnameyl al· 
mık üzere her ıün öğleden aonra ukerf 
fabrikalar umum müdürliiili binası dahi
lindeki sandık müdürlilğüne milracaatlan. 

Pazarlık 15 teorlnlııanı 940 sUnU ııaat 
15 te sıındık mUdUrlUl'Unde yapılacaktır. 

(7439) 17406 

15000 kilo kuru fasulye alınacak 
Asker! Fabrikalar Umum Müdürlu.ttl 

Merkez Satın Alma Komiııyonun.dan : 
Muhammen bedeli 3600 lira olan yukar

da yazılı 1~000 kilo kuru faaulya 21Hl.940 
pazartesi ıünü aaat 14,30 da pazarlıkla l· 
hale e<lilecektir. Şartname parasız komlıı.
yondan verilir. Muvakkat teminatı 270 li-
radır. Taliplerin muvakkat temtnatlariyle 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
deki veııaikle komisyoncu olmadıklarına •e 

PASI F 
SERMAYE: 

İHTİYAT AKÇESİ 1 

Adi ve fevkalAde 
Huııuııt 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR f 

LİRA 

fl .188.666,111 
fl.000.000,-

Deruhte edllen evrakı nakdiye lM.748.MS,-
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki tedlyat 

Deruhte edl. evrakı nakdiye baklye1I 
Kllrfılığı tamamen altın olarak 11&.veten 
tedavUle vazedilen 
Reeskont mukabili 11&.veten tedavtlle 

19.ll91.'8j,-

189.857.079,-

17.000.000,-

va;ı:edllen 236.000.000,-

Hazlncye yapılan altın karıtıhkh avans 
mukablli 3902 No. ıu kanun mucibince 
fllveten tedavuıe vazedilen -,-

MEVDU AT: 

Türk Lirası 
Altın : Safi kilogram 89,872 

38!50 No. LU KANUNA GÖRE HAZİNE
YE AÇILAN AVANS MUKABİLİ TEV
Dİ OLUNAN ALTINLAR: 

Safi kilogram M.541,930 

DÖVİZ TAAHHUDATI: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Dlter dövlıı;ler ve alacaklı k.Urlng baki
yeleri 

MUHTELİF 1 

M.882.062,11 
125.709,39 

78.12Ufl7,90 

-.-

83.982.693.1 T 

LİRA 

115.000.000, ... 

12.188.666,ll 

392.357.07',--I 

'5.001. 771,1111 

78.124.187.M 

BS .982.6~3,1' 

1H.tl77.077,42 

711.237.4515,18 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İekonto haddi % 'Attın üzerine avaıuı % 8 

1 

Adet Liralık Lira 

ı 2000 

1 1000 

2 750 
4 600 

& 250 

ıooo

sooo
ısoo-
2000.-

2000.-

J5 100 - S!OO.-
IO IO 4000.-

IOO ao-~ 

Türkiye lı Bank.asma para yatmnakla ya.lnm 
para biriktirmiı olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de deneınit olursunuz. 

Ketideler: 4 Şu.bat, ı 111 Kumbaralı n mm'bu9.-
MaYJ8, 1 Afuatoa, 3 ıı• heeıı.plırmda • u 
lkinciteşrln tarihlerin - elli llra11 buhmıı.nlu 

de yapılır. kuraya dahil edillrl•, 

bu işle alikadar tüccardan olduklarına da- _:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllh .. yevmi mezktlrde muhakemede hazır bulım-
ir ticaret oduı vesikasiyle me:ıkQr ılin ve : : maaı akal takdirde gıyaben duruımaya de-

İran Büyük El~iliğinden 

Ankara'da ikamet etmekte 
olan İran Devleti tebaasının 
doğru bir istatistiği tertip olu
nabilmek için, Ankara'da mu
kim İran tebaasının, aorulacak 
suallerin cevaplarını yazmak 
üzere, gündüzleri aaa · ondan 
on ikiye kadar Büyük Elçiliğe 
müracaat etmeleri lazımgelir. 

4368 

Zayi - 938 senesinde Ankııra Ticaret 11-
ııeslndcn aldığım tasdlknl\meml kaybettim. 
Yenisini alo.cağımdan eskisinin hUkmU yok
tur. 

TekaUt sandığı muhasip mesu!U 
Necati Kalaycıoğlu. Kırıkkale. 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6918 

İmtiyaz sahibi 
l&kender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
14UeMeso MUdUrU: Nqlt ULUÖ 

ULUS Ba.aanevi ANKARA 

saatte komisyona müracaatları 
1
(
7
7
4
4
0
2
8
1) I§:_ 1Ş ARIYOR : vam olunacağı davetiye makamına k&l.m 

Frauızcaya bihakkın vakıf bir : olmak üzere IUUı olunur. 
_ mUterctm - daktilo. İyi referansları : 

GÜMRÜK VE İNHiSARLAR V. : vardır. CM.) rumuzlyle Ankara P. K. E M. M. V. Hava Müsteıarlığı 
: 607. 4-429 = 

T · I'k ı - - Motör usta okulu yaptırılacak emız ı ma zemesi alınacak .,11111111111111111111111111111111111111r M, M. Vekllleti Hava Sa. Al. Ko. danı 
GUmrUk ve İnhl:1arlar VekAletlnden : 
l - Vekıl.let ihtiyacı için ıs kalem te· 

mlzllk malzemesi pa7.arlıkla ııatın alına

caktır. 

2 - Buna alt numuneler her g{ln vekA
let levazım mUdürlUğünde görlllebllir. 

3 - Muhammen bedel 924 lira 95 kuru' 
olup muvakkat teminatı 68 lira 37 kuruıt
tur. 

-' - Pazarlık 13. 11. 940 c;arıamba günü 
saat 14 de vekA.let alım ııatım komisyonun
da yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin belli gün ve .aatte ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(7438) 17409 

MAHKEMELER 

Bolu Aııllye Hulmk HAklmllflnden 
Bolu'nun Karaçayır mahallesinden Kör

oğlu ııokak 42 No. da Safiye Karaglln tara· 
tından İstanbul Nı,antaşı ekmek fabrikası 
sokağında 45 No. hı bakkal Muııtııta elly· 
le Bolulu Mehmet KaragUn aleyhine açı
lan boııanma davlsının cart muhakemesln· 
de: 

MUddelaleyh Mehmet'in gösterilen ad· 
reste olmadığı ve lkametgAhı mec;hul bu
lunmuına mebni mumalleyhe lllııen tebll
&"at lfaeına ve duruşmanın 4. 12. 940 tari· 
hine talikine karar vertlmlJ olduğundan 

1 - Bir motör usta okulu inpatı k.a .
palı ıarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu • 
hammen bedeli 176450 lira olup ilk temi • 
nal mikdarı 10,073 liradır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 25/ 11/940 pazartesi günü aaat 
11 de hava aatın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. İdari ve fenni şartname ile pro
je ve teferruntı 8,85 lira mukabilinde her 
giln öğleden sonra komisyondan alınabi -
lir. İsteklilerin kanunun 2 inci ve 3 tinci! 
maddelerinde yazılı vesaikle birlikte ille 
teminat ve teklif mektuplarını muayyen e&• 

atten bir &aat eveline kadar makbuz mu • 
kab!U hava astın alma komisyonuna ver-
meleri. (7402) 17416 

YENİ Sinemada HALK . Sinemasmda Sus Sinemasında SÜMER Sinemasında 
Buıün Bu ıece 

:harla. Boyer - trene Dunne 
Tıırnfından yaratılan ve 

kemali takdirle alkıolanan 

BUYUK AŞK 

Mevsimin en bUyük aşk filmi 
Seanslar : 14.80 • 16.30 - 18.30 

ve GECE 21 de 

Bugün ve Bu Gece 

Sark Edebiyatının 
Romeo ve Julyet'i 

BUyUk Tllrk şairi Fuzult'nln 
kitabından alınR.11 

BugUn ve bu gece 

Robert Young - Ann Sothern 

tarafından fevkallde 

yaratılan 

Bu gece 21 de 

Seçme filmler ııaheııeri, JOAN 

CRAVVFORD • SPENCER 

TRACY'in revkaU\de oynadık
lıırı 

Saat : 12.16 de ucu• matine 
Oeu.ytr Bataldwıelert 

LEYLA ile :MECNUN 
Türkçe söz!U 

Seanelar : 14.30 - 16.30 • 18.30 
ve GECE 21 de 

Pek Yakında 
AXA.ST A. P ALA.S 

ÇAM SAKIZI 

Neıe, zevk ve aşk filmi 

Bean.tlar: H - 16 - 18 ve 
.,ece 20.80 el& 

SATILIK BEBEK 

Aok ve eğlence kaynağı 

Beanıılar: 12.115 - 14.SO - 1&.30 • 

18.80 ve Gece 21 de 


