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MISIRDA 

Yeniden binlerce 
İtalyan esir alındı 

Kalıi.re, il (A.A.) - İngiliz u
mumi kara.rg8.hmm bu akşam n6§
redilen tebliği: 

., Başvekilimiz Refik Saydam ııe dii•• şehrimizde asılan tasarruf vecizelerfnden biri 

Sidi Barrani, bugün öğleden 
sonra almmIŞt:ır • 

Aralarında ilçü general olmak 
üzere büyük miktarda esir aldık, 

Motörlü kuvvetlerimizin ileri 
unsurları, şimdi, garbe doğru ha· 
rekatta bulunmaktadır. italyaya indirilen 

son darbe 
Çok büyük miktarda munzam 

esir ve malzeme elde edilmiştir, 

Milli an'anelerimiz arasında Müteakiben hafta.nm her gece· 
her yıl 12 Birincikanunda baş· sinde Kurum başkanı ve Balıke· 
hyarak bir hafta müddetle de sir mebusu General Kfı.zım Özalp 
vam eden tktısat Haftası bu. Münakaiat Vekili Cevdet Kerim 
gün başvekilim.İz Dr. Refik Say. In~yı, M~a~. Vekili ~an 
damın Ankara Halkevinde saat Alı Yucel, Gümrük ve Inhısarlar 
on beşte irat buyuracakları nu· Vekili Raif Karadeniz, Ziraat 

:Yazan: ASIM US tuk ile açılacak ve başhyacaktır. (Devamı 2 incide) 

Kalılre, 11 (A.A.) - Yakm 
Şark İngiliz umumi kararga.Jımm 
resmt tebliği: 

Atina, 11 ( A.A.) - Yunan or. 
dulan başkumandanlığı ıo ilkka.
nun ak~ aşağıdaki 45 numa -
ralı tebliği neşretmiştir: Anbra, 11 (Başmoharrlıiınlz 

den t.eJefonla) - İtalyan ordusu• 
nun orta. Akdenizdeki 'l'a.ra.nto üs· 
ııUnü terkede.reı, garbi Akdenizde 
Sicllynnm Kagllyarl limanına ilti
ca edisı bu memleketin artık Av 
rupa harbinde taarruz kabiliyetini 
kaybetti;:1ni gösteren bir hadise 
idi. ~-'ITtlZ i iyecini kaybet
me!( ıse, harbin neticcı<i lttbartlc 
ltatl mağlôbiyetin başlamasıdır. 
.N1teldm nrndruı bir iki hafta geç· 
meden bunun llk eserleri meydana 
<t:rb, Ev\'clii Arnavutluktaki ltal· 
:ı:ı.n hareketlerinin ba"lrnmand:ınh 
;rını deruhte eden genelkurmay 
~,kanı Ba.doglio. ondan sonra 12 
ada nmumi v:ıfü;J ve kumandanı 
generaı Vecchi daha sonra deniz 
~enelkurmayı ba.5kn.nı ı;cnera1 Do
rnlniko vazifelerinden çckilol. Şi.rn· 
dl de Mısırda bulunan İngiliz Iruv 
\etlen Sldi Barran1 ta.rafmrlnn çili 
i~Jeıine l:ada.'I' uza:f&n ~r.nlş bir 
oephe üzerinde 1talyan ordolanna 
1aa.rnız etmiş bulunuyor. Daha ta
Rl'nızun ikinci j!'tinünde dört hin· 
den fazla esir alınmakla beraber 
iki lırknnın da muha..-.a.ra. cdllcli~i 
habert gPJJyor. 

Aylardn.nbctl Mısırda. Grazianl 
Ordusunun t.aarnız için baxırlrkl:
l'lnı tamıım.Iaına'kt.a oldOb'tlnU iddia 
tıden İtalyanlara ~1 indirilen 
hıı &on darbenln [lk h~lede vere· 
ceğf askeri netice ne olursa otı;mı 
nıa.ne,i kıymeti büyüktür. 

Çtinkij bu da.r!Je Arnavutl1Jk gibi 
Libya_ llabeşlst.a.n ve Somalilerin 
ele İt.alya. if'ln ergeç kaybolmu, 
f.!lYJlablleca·~nbı ma.drli ifadesidir. 
ıı:, et:. İtaıya dün oldıı~ aihi bugün 
ıle mihver kombinezon~ncla Al· 
nuuıya.nın yarımda sadık bir müt-
1 eflk olarak dunıyor. Fakat iiyle 

(D"vnmı 2 ndde) 

Bazı ithalat malları 
lisansa tabi tutuldu · 

Ankara, 11 (Husıısi) - Bazı it
halat mallarının lisansa t!bi tu
tulması hakkındaki karar Vekilleı 
Heyetince tasdik edilmiştir. Bu 
karar şudur: 

Yabancı memleketlerle aramr.z. 
da mevcut mer'i ticaret ve klering 
anlaşma.lan hükümlerine göre be-

Alman işgali altın. 
dakl memleketlere 
Amerikadan 
Gıda maddeleri 
gönderilmes:ni 

ingiılere reddetti 
Vtı§iııvton, 11 ( A.~.) -. ln· 

gil~ elçısi Lord Lothıan, Bırlc. 
şik Amerikanm umumi teşkilatı 
tarafmdan tasvip edilmekte olan 
ve Alma.nywın işgali altında bu· 
lunan memleketlere gıda madde
leri gönderilmesine matuf bulu· 
nan taleplerin, Ingiliz hükfuneti 
tarafından reddedildiğini beyan 
eylemiştir. 

Lord Lothian, Ingiltereye yar. 
mış olduğu son seyahat esnasın· 

(Deoomı 4 ünoüde) 

dellerinin eerbest dtMıle tediyesi 
taahhüt edilmiş bulunan malların 
ithali lisanda tabidir. Ithal lisans
ları Ticaret Vekaletince verilir. 
Ancak siparişlerden önce Ticaret 
Veka.letinden müsaadesi alınmış o.. 
lan mallara ithal lisansı verilir. 

Millet Meclisinin 
dünkü toplantısı 
Ankara 11 (Hususi) - Bil -

yil.k Millet Meclisi bugün Raif 
Kara.denizin başkanlığında top. 
landı. 

l.kinci müzakereleri yapılan 
askeri ve mülki tekaüt kanunu. 
nun 66 mcı maddesine bir fıkra 
il& vesine dair kanun teklifiyle 
göçmenlere yemlik tevzii hak. 
kında.ki kanun kabul edildi. 

Emniyet teşkilatı kanunun~ 
49 uncu maddeeine bir frkra ı · 
Iavesine dair kanunun birinci 
müzakeresi yapıldı. Uzak böl
gelerdeki viliyetlerimiroe bulu.. 
nan askerlerle hilkfunet me. 
nıurlarnnrz için bina yapılması 
hakkında Başvekil Refik Say
da.nı söz alarak şöyle demiştir: 

Garp çölündeki harekat mem· 
nuniyeti mucip bir şekilde devam 
etmektedir. Alman esirlerin adedi 
6000 den fazladır, Henüz tadat e
dilem.iyen bir ~ok harp malzeme
si ellinize geçmiştir. 

(Devanıı ~ füıcüde) 

Taarruz hareketlerimiz bütün 
cephede muvaffakıyetle devam et. 
nıi~t.ir. Dü~nın kuvvetli mevzL 
leı:!ni sün~ hücmniyle zaptettik. 
Duşman agır ıa'};ata uğramıştır. 
100 milimetrelik 3 top ele geçirdik. 
dik. ( Dct:amı 4 iincüile) 

Işıklar dün gece karar· 
tılmadan yakıldı 

1 Nakil vasıtalarında maskele.. 
~---------, me sistemi baki kalmak şartile 

• • , r~ ve hususi binalarda ışık 
ilk okul çocukları ıçın v: ıç ışrklaı-a, açıkta inşaat ten. 

''Fevkalade 
znman,, 

Tabirinden maksut olan 
vaziyet tesbit edildi 
Ankara, 11 (Hususi) - Askeri 

ceza kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanunda zikrolunan 
"Fevkalade zaman,, tabirinden 
maksud olan vaziyetin t!yini hu
susunda bir hüküm bulunmadığın. 
dan bahisle bu hususun tcra Ve
killeri Heyetince tetkik edilerek bir 
karara bağlanması Milli Müdafaa 
Vekaletince teklif edilmiştir. Key
fiyet tcra Vekilleri Heyetinin ge. 
çen günkü toplantısında görüşüle
rek "bugünkü durumun., mezkftr 
kanunda yazılı "Fevkalade zama
na,, mutabık bulunduğuna karar 
verilmiştir. gazetemiz geçen yd ol- vıratma müsaade edilmişti. 

duğu gibi bu yd da .. ,,.~':. k~a uygun olarak dün rr~11sa lnolltereıı 
.. 1 d ~ 90uırde ışrklar maske- t t ttl 

mu re at programına lenmeden Ve karartılmadan ya,. P ro es 0 8 
uygan kılmış, sokak ve caddelerde bi- Madrit, 11 ( .A.A.) - Fran-

Kız mektepleri voley-

- Arkadaşlar; uzak vilayet
lerde ve bilhassa hudutlardaki 
memur ve suhaylarla onlarm 
aileleri, çocuk.lan icin mektep 
ve ev yapılması hÜsusunU bü. 
kOm.et bundan evvel dlişündii. 
Hatta içinde bulunduğumuz se. 
ne bütçesine beş milyon lira 
koymayı tasavvur ettik. Fakat 
va.ziy~ti hazıra dolayısiyle ya· 
namadık. Bu meselenin üzerin
de ibize söylediğim giıbi ahvali 
hazxra mani oldu. Kusurumuz 
bundadır. Başka birşey değil. 

ilkokul 
sahifesi 

r;r tanesi maskeli kalmak şar- sız büyUk elçisi, Ingfüz hükiı
tıyle ~le~ik fenerleri asılmış.. metine tevdi edilmek üzere 
U:· J?l:kkaıJar, yine her zaman. Madritteki İngiliz büyük elçisine 
ki gıbı vitrinlerini ışıklandır- bir nota vermiştir. Bu noUı.da. 
mLslardır. B. Chiappe bindiği ta.yyııren.in 

bol 
1 dtr-.• , 

1

. ~-'ekilin s.özJeri alkrşlarla 
ka.rşt!Anmıştır. Meclis cuma 
~ü toplıuıacaJct.rr. 

Tertib etmeğe karar 
vermİ§, bu husustaki 
hazırlıklan tamam
lamış bulunuyor 

Sa.yfa içerisinde blitun derslerle 
alAkah yazılar, Çocuk reslmlerl, 
bulmacalar bulunacaktır. 1 Emir Abdullah Generalliğe 

1 nasbedildi ılk sahife 16 
1 , F udüa~ . Ii ( A.A.J - Filistin -
1 ·~ lniilız hava kuvvetleri ku- K A u'evvel 
1 ma.rııdaı:. \"._"t".Jli. U rdtln emiri Ab.. an Un 

duHaha bir tel2Tai ~~t"-ek, gene.. • 

1 
:-alli}e nas~ı.ın:ş olma-smdan pazartesi günü 
C:..:,!3yı lr.ııaı.z hava kuvvet1eıinin l 1 ttbr~ vto ivi te?JlCllllÜ~rini il_.._ _____ .,. __ _ 

·' bil"mHt- . 1 

~cak herkes, her hangi bir bir İngiliz tayyaresi taraf uıda.tl 
~~beye karşı daima hazırlık- düşürülmüş olması iddia. ve 

Wlllıalıdır. protesto edilmektedir. --n---.-.-----------A"t Me-;,;;tTiiikiYe' 
Bagtınkil half, ıı sene evvel u İkhsad ı 

ıstıkıaı,, yoıaaa 
Uisterea Milli Şefimize borçluyuz 

Yazan: Yekta Ragıp ONEN 
On birinci tasarruf ve yerli man hüktımet reisi bul~.ın~ 

mall~r haftası bugün saym Baş.. Milli Şef imiz !nönüniln Büyilk 
vekiltıniz.i.n Ankara. halkevinde Millet Meclisinde irad bumlyur
söyliyecekleri nutukla a~rlryor. duldan bir nutukla. bir me e-

Milli lktrsat ve Tasarruf me_ ket davası olarak orta~a. kon. 
selesi, on bir sene evvel 0 za. muştu. (Dcı·ıımı ~ ıncıde) 



Radyo Gaz~tssi in tehliği 1 Mes'ul Türkiye 
_rm=--:r. >= tC'?• azca ... 

lı ar'btn sonu ne olacak, lıı~tntn eli 
ne ne geçecek.. Hitler nutkı ı1un 

son kısmında bunu izah etmi.J ve 
lşçlndı refclı V& Baadete kavuşa • 
r.ai;ıru söyleml§tir. 

---------;mm-.-.. --.a--------- (B'!-: ' • 1 i .,.· '·) 

inanızıer ıtaıyayı 
azylk e4i or 

BugUa. ~ly:ı.set dlinyasınm en 
mUhi.m iki hidisesf lılrinci derece· 
de lngihcTe tarafmdan ttalyaya 
indiri~en darbeler ve ikinci derece 
de de Hitierin nutkunun a.ltisleri-
dlr. • 

lnglllz taarruzunun hedefi İn 
gilizler tarafrnda.:ı gi.Ll:mrr.eı..~ir. 
İll8iluler mihvarln ha!.kasını ve 
bu halka.dan e;ı hnfif noktasını 
kcşfetml.§lerdir. Şimdi İngilizler 
bu zinciri krrmak istemo.ktedirler. 
İngilizler İtalyayı inhilal içinde 
kabul ettl.klerlnd~ bu ırUr.!'UI va· 
ziyctte ltalyaya darbeler' indirmek· 
tecllrler. 
Mareşal :&ı.d~lio ve istifa eden 

on iki ada valisi İtalyanın asılza
de ailelerine mensuntur, krala da 
fevkalade yakın olan kimselerdir. 
lngilh: radyosu :ıra.re.oto} BP.do:;llo· 
nun istifasından bıı.hscdcr:ten lla
reşa.lin tekrar ı,, ba.,ml\ grlob\lcce· 
ğinden ve f~ist idar~inden kur
tulrn~ ltalyaya bliyUk blzır.etlcr 
)":l.pac:ı.ğr.!.:fun b:ı.h3c'tml:ılerdir. İn· 
giL • -"' ltnly8J1rn bUyük .tınrsnıb
Jara. sahne olacağına ve idarenin 
değb}ccefine inanmaktadırlar: İn· 
gilizler halen de .ttalvnıım bu sar
atntt!!lldan istifade et:ırektedMer. 

lngil'zl~rln A!r'ka1akl taarruzla· 
rmı:ı ir!:fıoınfr ha.k!mıda bir !jey 
söylemek irin daha bir kaç gün 
b'"" ıemok lUzmıdır. Anw gnrp 
atepl:nde ya.l)ılmı taamız her hal 
de ltaıyanlnn gnfil avlamı~trr. l· 
talyanlar SUveyşe doJru tnnrruz 
ederken Marsamatruhda. durakla -
dıklan zaman ıızun bir tebliğ neş· 
rederek ha.zırhklarmı fkmal:len 
.sonra Süveyşe kadar gideceklerini 
blldirmLc;Jerdl .. ~imdi de Grnzia!ll
nin ge.""iye dönmest ttaıyan efl:in 
umurnlycslnde endişe uyandırmış· 
:f.tr. 

İngilizlerin her fırsattan isti· 
fa.de ederek İtalyer.!ara yeni yeni 
darbeJer hazırladıktan mulıa.kkak
ar. 

İr.gfitzıer Trablusgarp arap1an
nı ve Arna\'utluktaki Anıavuna.n 
tahrik et.mişlerd;r. Atına.dan ve'ri
len haberlere göre tngillz tayya
releri Arnavut kuvvetlerinl tayya· 
relerle İtalyan kuvvetleri arkasma 
indirmektedirler. 

Trııblıı"?.garp Al'apl:ı.n ltalyanlanı. 
it.arşı hiç bir sempati beslcn10mek· 
tedlrler. Trnblus Amplan §cfl 
Şeyh SUnusi uzun mUddettenbcrl 
Mmırda İtalyanlar alevhine prona· 
garda ya.pmakta idi. Harp başla
dılr'an SC1nra. f'3~1l S'lnu.el Mısır 
:radyosunda Tre.blu.s,1arp halkm& 
hitaben nraxa nutukl:ı:r :lrad et. -
ml!i. konferan°lar vemıiştir. Eğer 
Trablusgarp İtnlyanlnrdan düşe • 
cck olursa burada Şeyh Sünusi· 
ııfn idarecl alhnda muhtar bir 
Tra.blus gıuı> hükumeti kurulacak
tır. 

Hitlerin nutku 
Hitle diln Alman işç.Uıüıe neden 

harbe girdiğini bir kere deha an
Jatme.k JUzumunu hl~:rtl""lştir. 
CünkU harp uzn.y:p gftt~~e is';inin 

aziyetl !?lltl!;krılle._<'!Ilcılrted'r, f '}Çi • 
(len her g{'n biraz dalın fedakArltk 
~enm~. Eımn nıukebil bu 

ılitlerin nutımnu tcf.sir eden tn· 
ITTllz ve Amerikan gaz~telerl Hitle· 
rln yeni nizamd~, iş b1rlil';l yap· 
mı, oıdu:'ru devletlerden ve ltal -
d:ı.n hiç b?.hıı~t merr i!J bilhııssa İn· 
gilterc:ıin isti!C.Sınd:ın değil df İn· 
glltere,ın A vrupaya a.sk_;r ç ';ar
tnMın:lan bahsctm1§ oldt1t...,•na ı.şa
ret etmektedirler. B. Hitleri ı bu 
defa ki ımtku bir müdafaa n:.ıtku 
olarnk kabul edilmektedir. 

Ameri!za Avrupaya 
gıda maddesi 

vermiyccck 

Tütün müstahsi;lerı Ege tütün piyasas~nın 
açıhşını Emniyet ve itima la be~<lemel~dir 

Ankara, 11 ( A.A.) - Ticaret 

Bir randevu evi ve;;;~~~de~~~~~rf!ii:~t~~: ba. italyaya indir Hen 
şrnda ge!en lütfrn malı:;ulümilzün 

daha bas,1dı piyasc:..arını daımi bir su.ette tal~ip S nn dar;,8 ı etmek ve bu pi; asanın saiah w !I il 
nizamını bozacak her hareket ve 

Ahlak zabrtası, dün gece de, temay1.1hi onlcmeK Cumhunyet hu. (Bas tarafı ı incide) 
Bcyo;ıunda bir randevu evi me~ .ümetınin daima itına i e takip et. ;örülüyor ı.ı Alımı.:ıya.nı.:ı Führcrt 
d:- 11a çıkannışt·r. tiği bir siyaset olmustur. ~lı arı~nşı ıuosso'lnlye artık 

Zabıt~. bir rıı.:ddette' beri Şah Geçım senelerde her d:\Tenir: :'~nıru goz.e b:ıtanıyor. Alın:ı.nya 
kulu mahallesinde, To: çu çık- hususi şeraitine göre zarn:mmd::ı .:;aı hulya bund:m ~onra ~r.:ı.n btr 
mazı ~nkn:'•nda 9 num.ırnda o- al mı o!an ted'.)i ·Io iı:ı" ttitü" ı -nunı gibi 1wr d:Ulkn biraz d:ı.ha. 
turan Fahri adrnr::Ia birisini. ~~t ş<ili 0·.,n g·ru· 'ı~t' ıı_ " •rlycccl< bir mc\·eutliyettlr. Niha 

. . b' od "l . l k mus a .. ., ... ... ş •• ı.. .e:ıın men t b' .. r tüt· t "'olrtl evmın ır asma cıra ı o . t1 ı·nı· \'e alc • t... .. .. y::! .r gun sı ırı .e e.. r. . .aa ~r lumwn lHUn ır.ıa. _ 
da,.' levhası asar~k oc ~! kım~ 1 .:atımızın m:?mlekete temin ettiğ G:ı1b:ı. mtıer bunu dil~\indlial 
Jerı oda bakan. kıraCJ gıbi evı. Jcliri konunak balmnınclan tesirıı :cin:lir ld bir sllllh fabtik:J.G~da 
ne kabul e<lıp ran~evucul~ .., muştur. Bu arada muhtelif mem. Al~_:ı..., l~çi'.erlne hltaı; c~c~~ su~· 
yantı~ı~ı te"'bıt etmış ve dun :ekeUerle yapmış olduğumuz anlaş. lcd.ı_:I oıler nr:ı.smda_ 110;; •C ~-r 
gE"'e cvı baS?n''"+.l'. ma'.ar ve baş!caca alınan iktı:ıatli cUmlc kullanmı5tır. ''Egcr ln~ıh:· 

E,·d.~ dört er~re~c _ve dör~ ka • \·e mali tedbirlerle tütü.,ledmizin 1 ter blr ı;ün kıta J\vrop~ı Uz:erine 
dm murru:e-hetsı,; hır va::ıycttc hariç piyasalarda S<!trşınr temin a.y:ı.l' ba..-ııı.rlal'Sa ka~1ı.armda Al
bulunrnuş, kadml:lr ır.:ıayeneye husmunda memnuniyet verici ne. m:ı:ı ordoııonu butac:ıkULrdır.,. lllt 
s~•·k edilerek ev mühürlenmiş - ticeler alınmıştır. Ierin bu tarzda ifadesi 1 lndistan 
tır. Bi hassa ~urasım tebarüz ettir. n~zın AmcrinJn ~eçcnıerde b:ıh8eı. 

-'· lA- d:. k' b rr- d-· tlğl ribi Almanvsya arka kapıdan 

Bursadan kar.an bir 
katil burada y~kalandı 

ffi.::A cuım ır ı, u.,,un unyanın nl tt 1 ·h 1 d t rrn .. 
· 1 - ·· · t'hlfil k l · yn. a va cep e:ıı n en a:ı .. oaş ıca tutu·n ıs ı · ~ mer ez erın- liı ka. . rıımı bl van-
dc şark t~t~iz:ıüne olan i_htiyaç da. :rr.nm.a rşr n ' r cc r 

Amerikadan iki mühim haber 
gclmelctedir. Bunlardan b'.ri bazı 
mlihlm mad:ielerin ihracmm li:::ın
s:ı. tabi tutulması ve lnı?ili.z htkü· 
metinin gıda maddesi

0 

teklifinJ 
reddctr.1ooi.Cir. Amtn'ika hnrp mal· 
ze~esinin inşasına yanyan, demlr 
çelik gibi maddeleri yalnız gsrp 
n:anf kill'esi memleketlerine, yani 
§Im:ıli ve cenubi Amerika ile 1n
gllttrcye verecek ve diğerlerine 
ancak milli mll:faf:ıal:ın için la:;nn 
olr.n mettarc1a satacaktır. Bu ka· 
rardan en ziyade miltees::ıir olacak 
Japonyadır. Çünkil Almanya vo 
ltalyaya bu maddelerin ihrseı esa· 10 yaşında Salih ad;:ııda bir 
sen dtırnw<Jtu. Bu kar:ı.rla Japon- teı·likc:i çe>culr, ~eçenleı de Bur -
ya üzerindeki tazyik bir kat daha sada İsmail adında birisini öl· 

ralmı~. ~ıl.filcıs muht?lıf ~ebe~ler Bo ttlbs.rla znnnen ttatyanm bir 
tahtı t~ırın?,~ ~u m:ıddeye o.an gün kovvetlcrinl tamamen kBybe
talep hıssedııır nısbetlerde artmıs dcrtk tn;Uliz ta:ımızuna l;lr Icöpril 
bulu.~aku;::ıı:.. • ba.,ı tc~'::.fl edebHeecBnln ltir:ıfı 

Tutun.erımızın alıcısı <?~an Pi· demektlr. Bo tse Alnuı.nvu.nm İn 
yasalarla muvasala ve münakale giltercye ~ı de\·am etmnırte 01. 
vaziyetimiz <!_e her hangi bir şekil- doGtı harpt~ ltalytıdan k~dlslne 
de ~teye ugramı~ 

1 
~~~yı~ arız! mU::ısslr blr ıı~l,cri yard:m gelmesi 

~hıyette ola~ mu~<~lat.ın 
1 
ı!alesı lm!tanı olmad:~rnm bllülds bir ~n 

ıçın de elde o.an butun mu.an \'e tt:ı.ly:ı <'cpb~cılndcn gelebilecek tn
~ asıtalardo.n istilade edilmiştir. gll~ f.:?3rrozhrms ltarşı d:ı yine 

nrtm~ o1mror. dürmi\.5 ve tevkif olunmuştur. 
Diğer mesele de Avrupanm t~.şc Sa'ih bir aralık h:rtalammş 

m"sele0 tdir. Alman salü.hiyetli {ah ve y:ıtmldığı Bursa h:u:tane.si -
siyetleri Avrupanm gıda vaziyeti- nin ponccresinden, yatak çar. 
nln iyi ol:luğunu iddia ettilderl ş::.flarmd..':.Il ip yaparak knçmış, 
ha'.Jc, ablu"!<a dolayısile işgal al· dün de burnda ya!::a!artmı§tir. 
tında bulunan memleketlere grda Salih, birinci scih ceza mnh. 
madd~lerl gelmediği ve açhk me· 1 kemesinde sorguya çe~ilmiş ve 
~Iiye~nln !ngilte~eye rncl olaca- mevcuden Bursaya p,-Önderilme • 
gını e:>ylemektemrler . .Anlaşılıyor sine karar verilm~tir. 
ki bu 1.-ı§ Almanyanın gıda madde
leri b:ıknnmdan vaziyeti iyi olsa 
bile i~al altında olen mrmleltetler 
çok mUşkUl vaziyete uğrayacak • 
lnrdrr. 

Geçen umumf ha~ Avrupanm 
iaşesini temin eden Amerikanm 
sıı.brk reisi Cumhuru Huver bu ke
re de A vrupaya gıda maddesi gön
dermcğI dilşUnınüş, fakat İngil'z 
hUkfunett bunu istememiş v\) lngll· 
tercn1n Vaşington elçisl Lord I..o· 
tian İngiliz hUkQmeti."1.Jn böyle bir 
karara muhalefet ettiğini resmet\ 
blldirmiştır. lngilterc Almanya.nm 
bu hususta vereceği her teminatı 
§8.yam kabul görmemelttedir. 

Yunan - ltalyan harbi 
Yunan hareketi şimalde lşkom

bl aehri lle Devel suyu arasında 
üç kilometrelik bir sahada inkişaf 
etmektedir. Bu hareket, Elbasa.nt 
istihdaf etmesi bakımnıdan çok 
mUhlm görillmcltte:lir. Buradn çok 
kanlı muh:ı.rebel~r cereyan etmek
tcclir. Ha.rc.M.t ağır l.n.klşa! ecliyor, 
fa.kat Yunanlılar için ~ok Umlt ve· 
ricidir. Harekatm ağır lnlti.~afma 
sebep arazinin çok Arızalı olması
drr. 

Moskopolisden Berat'a giden 
yol Uzcrin:le Yunanhlar bir ge~e 
baskını netlcednde bir çok mühim 
tepeler elde ctm'§ler ve bir çok e· 
slrlı:ı iiç ton f~inı>m etrni~:erdir. 

Cenupta Pire.mndinin yirmi kil<r 

Bir kaçakçı trenle 
kaçarken yakalandı 
Giimıiik muhafaza. meanurla

n, Hrıyda~~nd-ı bir adamın 
vaziyetinden şüphelenerek ken. 
dfaini tal:!?>e 'taş!:ımı~!ardır. 

Takip devam ederken şüpheli 
adam, hareket eden bir treıı~ 
atlamış, memurlar da arkasın. 
dan katarın h~ka bir vagonu
na binmiıılerdir. 

keride yakalanan meçhu1 

a.damm Ur.erinde 100 tlip krem 
ve bir miktar ipekli kumaş bu
lunmuştur. 

metre batısında Silfdora kasab:ı.51 
tamamen tahliye edilmiştir. Bu 
mevk'Jn zaptı art.ık bir &iln ınese· 
lesi olmuştur. 

Tepedelen de tahliye edilmiştir. 
BUtün cenhe gerlslnde Adrivatif.e 
doğru ç~flmekte olan yUrilyUş 
kollan g8rUlmekt~tr. Bu ttnlyan
larm bUtUn cephede bir stratejik 
çekilme karan vermiş ol1uklarını 
~öqt~rM"'k+-.. ıHr. !t<>lya11lar nerede 
mııknvPmet edecP.kler mall\m de
~l!dlr. 1talvn.nlıınn Drr" gibi mU • 
hlM llma.rıtan Yı•ııanltlara. vermo -
l"''}k i"'n da.ha dıı.r bir hntta c;eltl· 
lfp ml1d-ırılıı.rmı de,-am edecekleri 
kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

Bu ~erait dahilinde her hangi kcn:IJ lmvvctlerlle karşı durmak 
bir ~ilde satışsızlık ve fiat suku- ıztırnrmrla blıearrmm lfadealndcn 
tu temayüilerinden endi~e etmeye ı b:ışkn. bir §eY değildir. 
asla mahal yoktur. Bol ve tcm!z Asn.ı us 
bir mahsul almş bulunan Ege tü-
tün piya~asmın açılışna tekaddüm T f h f l 
eden bugünlerde til1ün müstahsil· asarru a ası 
leri itinalı cm.:!klerile elde ettikleri 
mahsulün değer fiatini bulması i. 
çin her ıa.mandan ziyade müsait 
şerait mevcut olduğunu kati ola
rak b:lme[d?ı;er. Gere!< memleke· 
timizden miıbr.yaat yapan büyük 
er.nebi kumpanyalarının yeni pL 
ya~ya müdahale arzulan ve ge. 
rek milli ve yerli müesse3elerin ar
tan rnüoayaa kabiliyet1eri ve inhi. 
sarlar idaresinin nazriiilik rolir'ne 
yapacağı mübayaalann intizamı, 
piyasımızm biıy,ük für ferahlık ve 
um•uni blr ahe:ı!.: için~~ a;ılm:nru 
ve inki~af ını temin için rr.üstahsile 
ha!•1ı bir emnivet telkin edecek e
saslı \'n~urlardır. 

Bu itibarla çok yakın bir za. 
manda a;ı!a~k c!:ı:1 Ebe tüt~!-n p!. 
ya3ası için müstahsillerimizin en 
cmnivet ve itimatla lx?l:lem0 !erini 
hem kendi hem fü meır.1e::et mer
faatleri için tavı:ıiyc ede.iz. 

Yurddaş! 

Altın rüyasından acı surette 
uyaıuccl:.sm. Altın fİl•at!arı dil.. 
şünce, bı>-5mı ta.atar.~ vurn. 
caltsm. 

Ulu.sal Elxmorni u-s Arttırma 
]{ı:.rırmu 

(Ba.~ tara.fı 1 incide) 
Vekili :t>.tuhHs Erkmen, Ticaret 
Vekili !\1ilmtaz Ökmen, Cumh • 
riyet Halk Partisi idare heyeti 
azasından Sırrı Day radyoda 
konferanslar vereceklerdir. Is· 
tanbulda d:ı üniversite iktısat 
fnktilt~nde~ :Vl'kFı~lt trcare't mck 
Wıbinde Hafta günleri kutlanaca 
ğı gibi bütün halkevlerinde, u· 
selerde, orta ve ilk mekteplerde 
konfera,.,slar ve mUsamereler \'C• 

rilecel~tir. 
Okullar Haftayı muhtelif gUn 

!ere ayırmışlardır. llk gün kon
ferans, 2 ir::i gün kurrıbara, 3 
üncü gün ye!rliş günli, 4 Uncil 
giin ı.terr"?kette ııctıc:ıat JT'evzuu 
üzerinde konu!"ma, ~hJci giln 
mÜf'"m<!-e. a'tı~-:: \'C ye::linci 
g-ünler <le aynı mevzu etrafın • 
da konu:mıalar yapılacaktır. 

Orta "okullıırtlıı. ve liselerde 
haft'l i"cris~nde bir rrün t" ıc~e 

., ! t' Ü ye Iurrf'cr<ınc; V('Tl e"~. ır. ni. 
versite ve yüksek okul'arda b!.r 
gün i!;tı::;at günü olarak a.."i:l:ı.
calttır. 
Ayrıca okullnrda b!r yazı 

mU2bakssı da y:ıpıla.caktır. 

Tefrika Numarası : 61 - Mesleğimi nMıl bırakırım? .. diyor, mesleğim
den ayrılmak içtimai hüviyetimden ayrılmak demek

tir; zevk.imden :ı.yn'mıı.k demektir, ş5hretımdcn ayrıl· 

mak demt·kt!r. Halbuki ben bunlan tı>mln edinceye 
kadar neler çeldim! .. 

kadar da temsillere iştir(ı.k fçln sahnede bulunduğuna 
göre esasen çocuğa bakınasma imkan yoktur; bu iki ... 

Bir genç kız bir salon dolu.su halka her gece çıni
~tpln!t ~el bh· vücudu teşhir eder ve danslarmdaki 
ıera.feU vUcudunun letafeti ile besl!yerek mai§ctini te
mine çalışırsa bu genç kızın mesleğine gllntın birinde 
bir genı: kndm ol:ırnk devn.m etmek vnzJyetinde kala
cağına. clh:atte hiç kimsenin §il:>hesi yoktur. Ağzmm ta· 
dmı b!Jen insanlar bu cinsten körpe kuzulnrm etralm
da <lahna as kurt hUvlyeti ile dolnşırlar. 

Perran, bu:ıfan an!ntırkcn az zamanda ı;ok şey 

görmil(J gfbl, t~rUbcll blr eski insan edası Ue ve tabii 
llğfnden hiç bir §"'Y kaybetmeden konuşuyordu. 

Olan olmU.fi ve bugil.,l:U kocası -.clıne arkadaş· 
lartnd.:ı.n :kendisine naznrnn yaşh bir cıkek- Perranı 
her ımyi bilerek, her şeye razı olarak, mazisini kabul 

edert?ık almış. B"'lcdiye dairesinde evl~nme memuru • 
huznrw:dtı, "rSrnt tceçil ynptırmak suret•le Pvlenmişler. 
Pcrranm bu fzdlvacm m~sulil olaral: Dimdi Uç ya.şmdu 
bulunan nur topu gibi bir oğlu var. 

Evlcnclllileri gUndenberi Pemuıı olmın bir gene 
kadınlık k"malin cı doğru çekip götUrcn dört Ytl, koca
sı iç'n i'1tl!•arl•k yolunda r.tıhruş cfört korl:unç d~v adı
mıdır. Bu B<'be-.,ten ol:ıcak, adam Perranı kıskanıyor. 

sahnl!"den ıı.ynlıınısmı, evine kc.panıp otumaıırnı, hanım 
ha.nmıeık ev işlerllc meşgı:ı olmesw ve gece yanların. 
d.an .sonr.ı tiyatrodaki rolilnü bitlrlp eve dönecek ollll'I 
koca..'mlt kafes arklU'mda beklE>ml'Sfnf tstfvör 

Genı; ka.dm böyle bir hayata. nızt ot<ın hfle Perrnnın 

tçinde yo'.lştl~I ~artlara nazaran bunun htr haftadan 
f'u.la devnm nhnPı1tnn imkAn vıu· mtdtl'".' 

Mesleğinden a}ınlmıyorsa eu halde kocasından ay

nlsm ..• 
İJf ne olursa olsun, Ç&İL5an kadınların evlendikten 

ve ev işlerlle meıınul olm:ığa vakit bulamayıp da koca
larile hırgilre başla.dt1ctan sonra yüzdo seksenb~lnln 
karşılcşt.Jğı ll.ktbet. 

Adam Pcrrana Aşık olmuş, o evlenmeğe Uı1ip ol· 
muş, onun r:oruyla evlenllmiştl. Genç ka.dmın bu ln· 
l!ktan ne blsaen, no de maddeten kaybedeceği çok bi .. 
,ey yoktur. Şahsi kazancı onu geçind.lnncğe yetiyor. 
Onun için. nöceleri bu işe pek fazla ehC'Dlmiyet verme
mi§ ... Fakat gUnUn bhinde tepeden inme bir tehdlt 
gene; kadını yarı deli blr halde, dı:rln bir heyecan ve 
korku içinde, avukat yazrhanelerlne koŞt11ağa ve en sU· 
ralli çareyi anı.mat için yalvarmab, ağtamağa, yUz su· 

yu dr'nne~~ mecbur ediyor. 
Perran hi!dl.ycsinin buralarma gelince GUlse~. 

kat'6tstndaki tskemlede oturan küçük kadmın b:r bale 
artisti dc3il, bir haile ııanat!tarr olcrak canlanrp odayı 
ro!Uıılln havası ile doldurduğunu :zannetu, 

Perranm kocası talAk davasmı açarken çoouğun da 
lı:~ndisine verllmesinl üıteml; iddJalan §unlar: Perranm 
~mlçrnfak vficuduno hnfkıı. tMlıfr f'UnPkJe gPclnf>n bir 
hdm cı1m~ ~tıı'htn islikb:ılf için ahlfı.kl bakmı~an 

bir tehlike t~kfl ediyor; bu btr ... ePrran her giln 6ğle
d~ Rk1$nma llnı.dar ~roVR ~n. ~amf!aTı J:'OCf' yıı.n~a 

Pcrrnn, bu iddiaları i)i;ren1 kten sonra oğlunu ts
tanbulun uzak, uzıık bir a::mtlnd~ kuytu tenha ücra ' . . 
bir mahollesındıı bilmem haıı.gi taıudığnım evine göıil-
rilp s:ıklıımt§: adresi avukata bile söylemekten !;Cki

nlyor. 

- Oğluma ben bakarım, diyor, çahşnım, dans 
ederim, rol alının, ne yaparsam yaparım, oğluma ba

karım. IlUtUn gUn did'.nip hırpalandıktan sonra benim 
yorgunluğum çocub'UJDU kucağıma aldığım :zaman dini· 

yor. Aman avukat hannn, canım avukat hanım, eeker 

aVUknt hanını, bu ise bir care but cocuğumu bana. bı
raksınlar! 

Gtllae'l'cn bu hiklyeyi dinledikten sonra ağlamaldı 
oldu. 

Perranm koca.'3ınm iddialan kuvvetli, Perran zayıf. 
Mantık, bu davada kndmın kazanabileceğine pek lhti· 
mal veremez: h , kadmm bu dava)'J mut.IAk& kazan· 
ması lfwnı geldiğini söylllyor. 

GUlscren, mantığınm haksız bulduğu blr davayı tık 
dcf'a derin bir fyman ve heyecan tıe earıla.ralt fu!tUne al· 
dı, Kanunlar, örf, yaşama şartlan, huku~ bilgisi veya 
herhangi ~ka bir sobep bu me8ele<le belki de Pet'
ranm kocasma hak verdlrehllir; fakat kadmlılt bıatyaJa 
adıı.fotte en kUçUk bir Lcıab~tsizlik dahf yanımadı~a 

emin olıı.ra.k hiikmUnU v01mlsUr: Anne oocuğundan ay

nlıı.maz-

{""-mtftl') 

Cumhurrcisimiz iktısadi lı;al. 
lmıma.nıızda bilyük amil olan 
tarihi nutultlarında sulhtan 2:;m· 
ra bir çok ihtiyaçlrrın temini 
için harice milyonlarca lh amı -
z:n gittiğini, Türk pnı asının her 
sene nihay~t;nde bir miktar 
düştUğünil, milli iktısadm kifa. 
yetl gibi bir dU~üncenin vatan.. 
da-;1arm ve cemiyetin fikrinde 
y~r tutmasını söyliyerek yurt· 
taşlan milli tasarruf vc> yerli 
malı kullar.ma savaşına davet 
etmişti. 

lnöniinün bu nı t rundan son
ra mim iktı~"t ve tasarruf ku. 
rumu teşe!ckül etmiş, Milli Şet 
bu cemiyeti himayelerine almış. 
lardı. Ara.dan on bir sene geç • 
ml<; bulunuy-:r. 

TıJprnklarını !. lla d n ., • 
manları memlelietinden çıkarup 
sulh içinde milli iktısat savaşı
na girişen Türk milleti, krsa 
blr ~manda bu davada da mu. 
vaffak olmuş, iktısadt varlığın
da tam bir istiklale ka\~ 
mu~tur. Bu gaye ve hedefe k:ı.. 
vuştuğumuzu anlayabilmek L 
çin evvela Türk bankaıannın 
adedine ve buralardaki ufak Ye 
bUvük mevduata bakalım: 

Imparatoriukta yalnız ikl 
ban!ra vardı. Ziraat ve İtibarı 
M!lli Banka~n. Birinin Menm~ 
sermayesi l 5 mitvon, ikincisi· 
nin i~ 2 milyon Türk lirası idi. 

Her iki ban!·adaki mevduat 
ye!cOnu ancak 3 milyon liraya 
kad.,r yilkselebilivordu. BU;,aiin 
ise Cumhuriyet Merkez Banka. 
RI h'lriç olmak Uzere 38 milli 
bantmmrz vardrr. Burahırdaki 
tevdiat da 100 milvonu ta.saı
ruf hesabı olmak Uzere Uç yüz 
milvon Jirayı gcçmıc:tir. 

Bu rakamlar, milli tasarnı
fun ve servetin inkişafıııı, di. 
ğer taraftan halkın kredi mü. 
esrese'crine o)an itimadını gös· 
tcrmeltted:r. 

Tilrk parasmm bu~n dünya
da en saglnm para 0!11sunun da 
bunda büyilk rolü olduğu mu. 
ha 1.tka.kttr. 

Evvelden buğdaVJ, pirinci, şe.. 
keri ve birço!t giyim eşyalarını 
dıc:arıdan alırdık. BugUn lse 
buğday ihrac: eden mem1eketlel" 
ar:ı..smdayız. Birkıı.~ ~r.e sonra 
şeker de ihrac edebilecek bir 
vaziyete ~cle~eğiz. Snnayiimiz 
dev adımlarivle ilerlcmhı. mem· 
!eketimizin bir çok yerlerinde 
milli mensucat fabrikalan, 
maden cevherlerini tşleven bil. 
vUk fabrikalarımızın °bacaları 
tlltüvor. Artık eskiden olduğu 
~bi ~~rice ne bu~rn•', ne şeker, 
ne pır1nç ve ne de b 0 r<'ok sana.. 
·~i mar.-:ı:'~tı için m!1yonlarca 
Iıranıız P"itl""iuor. Hiir ve rnüs.. 
takil; "yurdda sulh, cihanda 
st:Ih,. davasına i n an m ı ş 
bir mem!e!:et olarak miHi iktr 
sat JX>litikamızın inkişafına ça.
lışıyoruz. 

Dilnyanm bu buhranlı dev
rJ"rl" 'l'OT"khr~in bu~iro·nı me.. 
s11t ha ı;,,i, on bir ı:ene ev\•el 
11İ1<tıf~fi tsHk1il,. yolunu göS"' 
teren !ı,,.i!li ;.:efimiz cumhUITel· 
s:mize borcluyuz. 

Yekfo /?ft.nılJ 1'>7ı1P.N 

lkicci şube müc!ür 
muavinliği 

Kıymetli Emniyet runirlerln. 
den dördUncU PUbe mUdUr :rn~a
vini NP":'ln Cetin frt:mbul Em
n1y_et MildUrlU~ ikin.ci ~bc:·e 
baE;"h parmak izt ~efline tayin 
edilmiş ve dün yeni vazifesine 
ba.ş'amıştır. 
Nazım Çetin'e muva!fakıyet· 

ler dileriz. 
---=::.o.=--

6000 otomobil lastiği 
geliyor 

Yakında m"M1c!tı.>timize 6 bin 
adet otomobil lasti<Yi ile mühim 
miktarda. kahve geleceği haber 
a.lınmı~tır. 

Otomobil lasti~i eata.r tacir. 
ter, dün, Ticaret Müdürü Avni 
Sakınanın reisliği altında top. 
la.nınışlardır. 

Bu toplantıda gelen mUhim 
miktardaki otomobil liı.stiğinin 
ne Buretle tevz; edilece°' mev
zuu U?.erindc görli§Ulmligtitr. 

Kömür havzasından 
gelen maUar 

KömUr havza.smdıın ge1cn 
malların tahliy~i irin yeni ıı:a. 
rarlar almmıştır. Bu nıallo.r, 
pa.z.<tr glinU de g~lce, derhal 
tahliyesine başlanacak ve kanu. 
nt muamele muhafaza teşkilatı 
taraf mdan yapıla.ca.!ctrr. 

Tahliye tıitf ri!dikten soru-~. 
tahliye munmc.:'e.._ · ·e ait t•"r't 
güm.rUk ve llmıuılara vo.rıl<'<'{'' 
tjr, 
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Po~itika: · -$'lfkir Habe~Leri.-, Oörlp dlşlndtlkçe : 
_.a awa p"'ftzp- z:wwwa .._ 

Almanyanın 
italyaya yaptığı 
tekliflere dair 

. ' . 

rdacaristana bir ticaret 
heyetimiz gidiyor 

Antalya belediyesinden 
şikayet 

Şirket niyeti 

Heyete 
Kemal 

riyaset edecek olan Bedri 
Şeman şehrimize geldi 

Tophanede Kılıçali mahalle
sinde Huma sokağında 24 nu
marada oturan Şevıki Işık gön. 
derdiği bir mektupta şöyle di. 
yor: 

Müstakil Fransız ajansının bil
dirdiğine göre, Aaıa.vutlu.kta iler
llyen Yun.an süngüsü İtalyan -
Alman münasebetinde yeni yeni 
Safhalar vücude getirmektedir. Bir 
yan.dan Arna,·utıukta hatl1lr su.kut 
ettikçe, şehirlere Yunan bayrağı 

.,.. !,;ekildikc.:e resmi makamlardan 
Şahsiyetler yuvarlanıyor. Alman 
teklifleri dlkka.te la~,ktır. 

Yapıldığı söylenen tekliflere 
göre İtalyanın ordusu, donanması 
,.e iktl5&di memooıarı Alman er
~harbiyesinin emrin geçccek
~ir. Bü.nn. t:ınkabil lt.a.lvanm istik
'ali Almanya. tarafından garanti 
edilecektir. Böyle bir teklifin ya• 
Pılıp ya;pılınadığmı bilmiyo1'11Z. F a
kat böyle bir teklifin ne İtalya 
iç~ ne de A.J.ıııa.nya için fayd::ı.sı 
rnev-ımı bahsolabillr. 

Yakında Macaristana bir söylenmektedir. 
Türk ticaret heyeti gidecektir- 1 Heyet reisi, Hariciye Vekak7 
Ticaret heyetimizin :'\ 1r ~nistan- ti daire müdürlerinden Bedrı 
da yapacağı temaslar neticesin- Kemal Şeman, şehrimize gel
de iki ı.ıemleket arasında yeni mi~tir-
bir ticari anlaşmaya varılabile. Bedri Kemal, dün mıntak.a 
ceği ümit edilmektedir. :Vfaca.- ticaz:~~. müdürü Avn.i Sakman ı
larm memleketimizden alacak - le gonışerek Macarıstanda ya
la~ı ham pamuk mukabilinde pılaca~ u.:ari. müz~k7rclere. ~it 
bize manifatura eşyası satmayı teferruat urerınde fıkır ~eatısın_ 
kabul ettikleı :ni bildirdiklerini de bulunmu~tlır. Heyetın hare
evvelce yazmı~tık. Bu temaslar- ket günü henüz tayin edilme
da bu mevzuun da JÖrii~ülcceği mi~tir. 

" Antalya belediyesi sıhhat 
memurluğundan tekaüt old0?1· 
KJrk senelik memurum. Kendım 
alilim altı tane çocuğum var. 
Mekt~be ve işe gidiyorlar. Fa -
kat bana bakamıyorlar. Tekaüt 
maaşımla geGinmekt eyim. Fak~t 
üç bucuk aydır Antalya beledı -
yesi rriaaŞIDll göndermedi. PerL 
şan bir hale düştüm. Telgraf 
cektim. Cevap alamadım. Ala.. 
kadarlar belki bu şikayetimi 
okurlar da paramı gönderirler.,, 

İl:a.lya için böyle bir teklifin mıı.
naı.ı ancak Romanya olmaktır. O
nun için ümit edilir ki R<mıa.nın 
ceYabı: 

''- Ben Romalıyım Romanyalı 
değilim olacaktır.,, 

Çünkü Romanymım tabi olduğu 
~rtlan izah etmek müm'kündür. 
Fak.at İtalyarun Romanya şartla
:trna. t.abi olabilocei:,rini akıl kabul 
etznez. 

İtalya kuvvetlcrinit ikhsadi işle
rinin tıı.nziıniol müttefikine terk 
ettikt.en sonra artık müstakil poli
tllcnya değil, en ba.<>it dev· 
let faa.liyctino bile muktcillr ola
rııaz. Mlittefik . Jmyvetler a rasmda 
İe\·azün bulunduğu miiddetçc itti
fakın manası olur. Yoksa bir tam.
fiil kun-ct.i nazari bir bal aldı'k
~ sonra. müsa.\"i haklı ittifak ye
line &;aret hfıkim olur. 

Bunu <>n faziletli deylet adam
ları tatbik etse bile hadisenin t.ıı.· 
hlatı bir tarafm bir t arafa tahak
kümü esasına dayanır. Hem bir 
hüsnüniyet bunun önüne gec,:eınez. 
İtalyanın mu.1ıtaç oldn ltu şey sulh
tur. Almanya bunu tt>rnin edemez. 
İtalyanın mul1ta.ç olduğu şey do
nanmadrr. Almanya bunu temin 
cacme?:. ttaıyanrn muhtaç olduğu 
Şey ham maddedir. Almanya. lmnu 
temin eclem~,1,. İtalyanın muhtaç 
olduğu !'WY gıda maddesidir. Al
manya bunu t~min edemM. 

İtalya. için bu l.."adar çok mcç
huf.~ri ifade eden bir muadclenin 
haHi kolay değildir. Almanya.ya. 
bir memleketi iidt-ta. topyekiın tes
lim etmenin neticesi İtalya hesa• 
hnıa lıir sıfırdan baf;>ka. bir 5iY de
ğildir. 

Hlldi...,~min Almanva. bakımından 
aa manası dikkate ia.yıı..1ır. İtalya 
ra gıda \'e ham madde bakımın
dan yardım yapamıyan Almanya 
İtalyayı beslem <>k mesu liyetini 
deruhte edemez. Ama\•utlukta se
neıeroo hazırlandıktan sonra bir 
günde ricato başlryan bir ordunun 
kemmiyett ne olursa. olsun Alman 
~·annı istediği hizmeti başaramaz. 
Esasen bug-ün A nupada büyük 
~ikyasta ordulıır:ı. ihtiyaç yoktur . 
talyan ordusunu talim Ye terbiye 

C(]erek yetiştirmenin ~aye'>i ve 
ksadı yokt11r. Almanya için 

~endi huduttan içinde müdafaa 
1rnJainı İtalyasız daha mümkün
dür. Belki de daha kolaydır. 
Şu halde yaralı miittefiki sırtın

da taşımaktan<;a onu bir l•cnara bı 
ta'krnak onun daha çok ı .. ıne gcle
~ilir. Almanyanın italyayıı. yaptı· 
gr söylen<'n teklifleri randmıan1 
~~ile mütalea. edince iki taraf 
ıçJn de karlı bulmuyoruz. 

SADRİ ERTE:M 

Fen ve edebiyattan maada 
Diğer fa külte mezunları 

m uallim olamıyacak 
Maarif Vekilliği bu ders yılı 

başından itibaren orta okul ve 
liselere öğretmen olmak i ·teycn 
lerin öğretmenlik vaziyetlerine 
ba~ ka~lar koymuştur. 

Şımdıye kadar üniversite me
zunu olan geneler diledikleri 
ders üzerine orta. tedrisat mües. 
seselerine öğretmen olabilmekte 
idiler. 

Bu ders yılından itibaren or
ta tedrisat mües~selerine yal 
nız Fen ve Edebıyat faküı ~- , ı 
rnezunu genelerin tayin edilme
si kararlaştırılmış. üniversitenin 
diğer fakültelerinden mezun o
lanlar öğretmen olanıryacaklar. 
dır. 

• •·••• • ...,, ı ·,. • ~- ~-- ' • .. ı" • :..,,-> \ 

Çiftçi! 

Hariçten eşantiyon 
diye getirilen il8.çlar 
Bazı eczacılar tarafından 
fazla fiyatla satıhyormuş 
Bazı eczacıların, sık sık kam 

biyo müdürlüğüne müraca~t e_de 
rek hariçten eşantiyon getırdık
lerinden dol ayı kendilerine. ko: 
laylrk aö3terilmesini iste<lıklerı 
nazarı dikkati cekmiştir. 

Yaprlan tarkikatta, f!!hakik~ 
bir kısım eczacıların musaadelı 

şeraitten istifade ederek tenzi -
latla ithal ettikleri eşan.tiy,m 
malları, piyasaya Gıkarıp hali· 
hazırdaki fazla fiyatlarla sattrk 
ları ı.nlaşılmıştrr. Alakadar ma,.. 
kamlar, bu mevzu etrafındaki 
tahkikatı derinleştirmeğe karar 
vermişlerdir. 

fatura vermeyen 
lastik acenteleri 
Asliye ikinci cezada 
muhakeme olundular 
Taksimde, otomobil dış lasti-

<Ti satan, Sabri, Ali ve Abdul
İah adında üç acente, bazı şo. 
förlere lastik satmış, fatura ver 
memişlerdir. 

Bunun üzerine milli korunma 
kanununa göre her üçü de as
liye ikinci ceza uıahkemesinc 
verilmiş, dünkü muhakeme ne -
ticesinde mahkeme, böyle bir 
fatura vermek ·mecburiyeti olup 
olmadığmm sorulmasına karar 
vermis muhakemeyi başka lbir 
güne bırakmıştır. 

Hububat tacirleri ilk öğretmenler 
arasında 

Karısile sevışen 
yorgancıyı öl düren, 47ı!;!:!:::n;.!~!ril~ar 

76 ve 77 numaralı looordinas
yon kararnamesi mUıCibince 
buğday, çavdar, arpa ve yulaf 
satanların beyannameye tabi t u
tuldukları malfundur. 

Yeni tayinler 
!sta.nbul ilk okul öğretmenle

rine ait üçüncü ilk tedrisat 
kadrosu Maarif Vekaleti tara
fından tasdik edilerek Maarif 
Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Kadroda bir okuldan bir oku.. 
la na kle<iilen ö~tmenlerden 
maada ayn ca münhal olan köy 
öğretmenliklerine vilayet emrin.. 
de sıra bekleyen 20 kadar ilk 
okul öğretmeninin tayini yapıl
mıştır. Tayini yapılan ilk okul 
öğretmenlerinin adlari şunlar

dır: 
Kastamonu öğretmenlerinden 

Talat Tek Silivri Çantaköy öğ_ 
retmenliğine, İzmir Kuşadası 
öğretmenlerinden Saime Olcay 
Çatalca ~rkoba köy ö~etmen. 
}ia'ine Erzurum Palandogen da
ğ; ö~etmenlerinden Halide O~
gan Yal ova Akkö~ öğr_e~:nıı -
O-ine !stiklal lisesı esin ogret. 
~enlerinden Meliha Gencel Si -
livri Gelveri köy öğretmenliği -
ne, Fahriye Aral Çatalca kaza_ 
sı öğretmenliğine. 
Pangaltı Arligırtaryon oku

lu öğretmenlerinden Ayşe K-~~
kin Çatalca Doğuyenice baş og
retmenliğinc, lzmir merkez O
kulundan Fazilet Ong~n Çatal. 
ca Hacı Mach okulu öğretmen
liğine. Zonguldak öğretmenle
rinden Naciye Çatalca Tor_:> 
köy başöğretmenliğine, Tr~bzon 
merkez okulu öğretmenlcrınden 
Hasene Akusal Şile Kurfallı baş 
öğretmenliğine, G~rcsun öğret -
menlerinden 1brahı~ Yener ~w~
lova çaulıca okulu ogretmenlıgı
ne. Kalfayan okulu öğrctm~~le ~ 
rinden Kadriye Bil.~~n Sılıvrı 
Çantaköy öğretmcnlıgıı:e. E~e
yan okulu öğretmenlerınden A· 
laettin Kutlukal Çatalca .J?:-ır
sunköy okulu öğrctmenlıgıne. 
Balrkesir öğretmenlerinden ~:
niye Karayel Yalova Kadıkoy 
öğretmenliğine, Griesu~ me~
kez öğretmenlerinden Suzan .Ç~
talca Sazlıboslan öğrctmenlıgı -
ne, lzmir AkGakoca öğretmenle
rinden Atifet Enici Catalca Bel 
grad okulu öğ·retme.nliğine. Z~n
(Tuldak öiTretmen lerınden Sadıye 
1..., "' k 
Ökemcn Şile Teke yn.tı .. ? u: 
luna, Tokat merkez okulu ogr~t 
mcnlerindcr. Semahat Akogl~ 
Sarıyer Garice köy öğretmenli
ğine, Izmir kız öğretmen ok~lu 
mezunlarından Muzaffer Gır -
giu Çatalca Çiftlik köy öğret. 
menliğine tayin edilmişlerdir. 

Dünkü ihracatımız 

15 sene hapse 
mahkUm oldu 

Biır müddet evvel Şehreminin
de K8.zım a.dmda bir yorgancı -
yı karrsiyle sevişirken öldüren 
Cevdet hakkmdaJki karar, dün 
'birinci ağır ceza malik.emesi ta
rafmda.n verilmiştir. 

Okune.n karara göre, Cevdet 
maıhalledeki dedikodudan karı -
smın kendisini Kazımla aldattı· 
ğmı öğrenmiş ve bir gün karı
sını sıkıştırarak kendisine iti
raf ettirdikten sonra: 

"- Yine her zamanki gibi, 
benim evde olmadrcöınu söyliye. 
rek çağrr ! ,, demiştir. 
Kazım kadının da ve ti üzerine 

evine gelmiş ve kadınla müna· 
sebet halindeyken Cevdet mey
dana çıkarak kendisini öldür
müştür. 

Mahkeme, Cevdet.in suçunu 
tasarlayarak, işlediğinden ken.. 
disini idama mahkUnı etmiş, 
ancak karısının aldatmasını a
ğır tahrik sebebi addederek ce
zayi 15 sene hapse taıhvil etmiş
tir. 

iki çocuk 
A dana ya macera 
a ramaya giderken 

yakalandılar 

• 

Kadıköyünde rengin bir aile
ye mensup Nur adında 15 y~
şında bir GOC• ık evvelki gün bır 
arkadaş1 ile leraber evlerinden 
kaçarak Anadoluda seyahate 
çıkmağa karar vermişler ve dün 
gece babalarının sandığından a
_şırdıkları 961 lirayı alarak ev
den karnuşlardır. 

Çocuklar dün sabah zabıta 
tarafından Kadıköy iskelesinde 
yakalanmışlardır_ 

Küçük maceraperestler bu pa
ra ile Adanaya gitmek üzere 
yola ı<ıkmak istedikler ini ve o -
rada ticaret yapacaklarını söy -
!emişlerdir. 
Zabıta çocukları ebeveynleri. 

ne teslim etmiştir. 

Bir biletçi yaralandı 
Kömür yüklü olarak Orta' - / 

den gcÇen şoför Cemalin idare
sindeki kamyonun ön tekerleği 
birdenbire fırlamış ·ve biletçi 
Halimin ayağına çarpmu;tır. 

Ay3.t,~dan arır yarala . :ı 
Halim Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Buğday ve çavdar için beyan
name vereceklere pazartesiye 
kadar mühlet verilmişti. Bu 
mühle t bitnıiş v e beya.nna.meler 
tasnif edilıniştir. 

Tasnif neticesinıde 4 7 buğday, 
212 çavdar beyannamesi veril . 
miştir. 

Orfi idare komutanının 
dünkü ziyaretleri 

örfi idare kumandanı korge. 
neral lıli Rıza Artunkal, dün 
İstanbul Ticaret ve '.'anayi Oda
sını ziyaret etmiştir. 

Bu münasebetle, komutanın 
başkanlığında olmak üzere Ti
caret Odası salonlarında bir 
toplantı yapılmıştır. 

Korgeneral Ali Rıza Artun. 
kal, dün öğleden S\'>nra Basın 
Birliği !stanbul mıntaJcası reisi. 
nin ziyaretini de iade etmiştir. 

İnşaatta kömür tozu 
kullanılamıyacak 

Yeni binaların yapı işinde 
kullanılan malzemede kum yeri
ne kömür tozu kullanıldığı gö -
rülmü:;tür. 

Binanın inşaat işinde mahzur 
lu olan bu malzeme nıtubet yap
tığından belediye tarafrndan 
yasftk edilmiştir. 

Kömür tozur.dan harç ancak 
döşeme çini işinde kullanılacak. 
tır. 

Saç saklayan 
hurdavatçı yakalandı 

Göztepede, hırdavatçılrk ya
pan Bodos adında bir isi, elinde 
bulunan 23 blok saç hakkında 
beyanname vermemiş ve bunla
rı evinin bodrumuna saklamış -

tır. U kü"d Bunu haber alan s ll;r 
müddeiumumiliği zabıta marı. 
fetiyi.e evi aratmış ve __ saGları 
meydana. çıkararak musadere 
etmistir. . 

Bodos, ü sküdar aslı ye ceza 
mahkemesi tarafı~dan sorgusu

··teakip tevkıf olunmuştur. 
nu mu . d K dık"" Diğer muhtekır _ e, . a . ?,~-
d anifaturacı Apıktır. Apıgın 

e murakabe komisyonunun pa
~=n:r için tesbit ettiği fiyat~n 
cok fazlasına pazen satmış, cur: 
~ti meşhut halinde yakalanmış 

tır. U k.'d as-
A ik evvelki gün s u ar 

Cok mahsul, çok pa ra, 
cok çocuk. . 

Dünkü ihracat yekfı.m: 35 brn 
liradır. Bu arada dün Hicaza 
gülyağı. Romanyaya portnkal. 
diğer bazı memleketlere de ce -
viz satılmıştır. 

Altın Fiyatı 
Altın fiyatları dün istikrarı -

nr muhafaza. etmiş, lbir altının 
fiyatı 23,20 lirada kalmrştır. 

P k sinde muha -liye ceza malı eme . k 
keme olunmuş, tevk if edılere 

l'Iusaı Ekonomi ,.e Arthrmn Kunıınu 
karar verilmek üzere muhake. 
me t alik olunmuştur· 

Geçen gün ''Haber .. de acı bir şikayet okudum. HaYa 
gazı c:reyanmın, saat onla on iki arasında kesildiğini, zak. 
yıfladıgını söylüyor ve bu yüzden matbaa işlerinin durara ·, 
gazetenin geciktiğini anlatıyordu . 

Daha garibi var: Şikayeti yazan, telefonla şirkete baş· 
vurunca: 

- Bekleyiniz, iki saat sonra gaz gelir! 
Cevaıbmr almış. 
İki saat sonra! .. Ne güzel cümle, ne dilber cevap. hele 

rı.e yaman tesellidir bu! .. Acaba bu cevabı verenler, bir ga-
7.etenin hazırlanış tarzını, zamana, postaya, müvezzie ne 
kadar bağlı bulundurunu hiç mi düşünmüyorlar? lki saat 
sonra, eğer bir aazete vaktinde çıkmamışsa, herşey bitmiş, 
ekse-kliği, zararı"' tela.ti edecek hiçbir çare kalmamıştır. Bir 
gazetenin, o günlük idam hükmü de, ancak bu kadar acı 
olur. 

Bugünl. ·-. dizai makinelerinin bir GOğu, hava gaziyle işler. 
Kurşun kazanlarmrn altında yanan ateş, mavi yalazalr 
havagnzı memelerinden fıskırİr. Harfleri tek tük, sonra sa~ 
tır satır kalrplayan, sütun haline koyan makineler. durunca, 
gazetenin şahdamarları kesilmiş sayılır. Kazanda.kı 1ru:rşuilı 
donar. Klaviyeler işlemez, kolonlar meydana gelmez. 

Bir evde, yemeği ona kadar hazrrla.m.ak, yahut c~Y,a· 
nm geleceği saate bırakmak, belki imkansız lbirşey degildır. 
Fakat Gıkış saatini binlerce okuyucunun beklediği bir gaze.. 
te, böyle bir gecikişe asla tahammül edemez. 

Sonra, şirket acaba neden bu saatlerde gazı kesiyor? 
Bunun nasıl bir sebebi vardır? Eğer mesele idarenin yene
mediği bir zorluktan ileri geliyorsa, niçin halka, kendisini 
servete boğan, refaha kavuşturan müşterlerine bundan balı.. 
setmemiş, ihtivat ve tedbir tavsiyesinde bulunmamı~!ır? 
Bizce gazı kes~ek kadar. bizi gaz.<5ız bırakmak kadar böyle 
hiçe sayış da acıdır. 

- Bekleyiniz, iki saat sonra gelir! 
Gibi gerçeh1:en adamda sabır bırakmıyan cevabı "\"eren· 

ler, para istemek hususunda ay lbaşmr beklemek lüzumunu 
bi~:. d~~mazlar. Bu yüzden ne kadar hakir şi~ayetle~ dinle.
dıgımızı henüz unutmamışızdır. Umarız, ki beledıye, bu 
şirketin kendi bildiğinıe yürümesine tahammül etmiyecek ve 
lazımgelen ihtarları yaparak onları yola getirecektir. 

HAKKI SlJHA GEZGlN 

1 G O NDEN GONE 1 

Uzaklaşmış edip er 
B AZI eclib muharrirler, 

çalışma sahalarını de
ğiştirdikleri zaman, edebiyat 
sahamız için bir kayıp adde
dilecek derecede yazıdan u. 
zaklaşıyorlar... Edebi sanatlar 
sahasından uzaklaşıyorlar di
yemem. 

Böylece kaybettiğimiz bir
kaç belli başlı muharrir saya
bilir iz. 

Dün, değerli muharrir Fazıl 
Ahmet Aykaç'm yeni bir şiiri. 
ni okuyordum da, oradan ha
tırıma geldi. Zira Fazıl Ahmet 
de, bu ihmali göstermiş sanat
karlarrmıWan biridir. 

Fazıl Ahmet Aykaç, henüz 

Yeni Ordu ve Kars 
valileri 

Cevat Ökmen Hfüfrıi Karataban 

~~~ valisi Bay Cevat Ordu 
v.alıhgıne naklen tayin edilmiş . 
tır. Açılan Kars valiliğine de 
İstanbul vali muavinlerinden 
Bay Hüdai Karataban tayin e
dilmiştir. 

Hüdai Karatabandan acılan 
I~~?ul vali muavinliğine de 
müllüye müfettişlerinden Bay 
Raşit Demirtaşın tayin edilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Bay Hüdai ve Cevat uzun yıl
lardan~ri . idare işlerinde çalış
mış degerlı idare amirlerinden 
dir. Yeni vazifelerinde muvaf. 
fakıyet dileriz. 

_na_ı_ke_v_ıe_r_ın_d_e_I 
Resim Sergisi 

Şehretnitıi h aUlC'v indt>n : 
~u. sene evimizde 21/ 12/ 1940 

taı:ihınde amatör resim ve fotoğ
~- se"rgisi açılacaktır. Sergiye iş
tiliik edeceklerin eserleri kabul 
~lmeğe başlanmıştır. E\' kil.tipli· 
gın~ müracaat edilmesi_ 

* * • 
Konferans 

Fatih halke,; nden : 
Tasarruf haftası münal'ebe tile 

14-12- 940 cumartesi günü sa
at 15 de evimiz salonunda hukuk 
fakültesi asistanlarından Sulhi • 
Dönmezer tarafından bir konfe
rans verilecektir. Hel"kes gelebilir. 

"Aykaç,, soyad.mı almadan 
çok zaman evvel, bizim bezil 
ve hivic edebiyatının mükem
mel bir simasıydı. 

Medh.ü sena ka.plarını Faztl 
verdi kala11a: 

01ul.an dua beklitıenler avucu· 
mı 11alat10 

Mısralarının nizmıı Fazıl 
Ahmetten ba.hsediyonım ... 

Ustad sonrada.nı bu janrı bı-' . 
raktt; fakat yerine de kımse 
gelmedi sanıyorum... . 

Aynı malırwniyeti Halil Nı. 
hat için da.hi mevzuubahsede. 
biliriz. 

Bereket versin şim:li Fazıl 
Ahmetten !başlayarak, sanat
kar kalem erba,bınıız arasında 
bir ''geriye dönüş., han:lesi 
görecek gibiyiz. Daha dogru
su edebi hüviyete dönilş! .. 

O kadar ayrılıktan sonra, 
bu dönüş hareketinin, ilk a. 
dımlarmda biraz acayiplik, 
yadırgamalar göze çarpacağı 
zannedilirse de, Fazıl Ahme
din son yazdığı şiir, böyle bir 
erıdi.şe'\•c de mahal bırakmıyor. 

diğer uza.klaşmı;1 a-
ru_ 1. .... .,ı "' . 

HIIiıl!ET lı!O:.VlR 

... 
12.12.940 

~.03 Alaturka M. 
8.15 Ajanıı 
8.30 Alllturka J\I, 
8.-U Konuşma 

12.33 ~arkılar 
12.GO Ajans 
1 s.o:ı l':1nrkılnr 
ı S.20 Şarkılar 
Ul.OS Rad~·o caz 
1.8..tO Şnrlnlar 
ı 9.J5 T:ın~olar 
19.SO Ajans 
ı 9.-15 fnceı<l\Z 
20.1.> R:ıdyo Gzt. 
20.4.i ı··ıım Mmıik. 
21.00 Dinleyici ı .... 
21.SO Konulima 
21.-t.5 Ork~trn 
2'.?.SO Ajanıı 
22.15 C:ızband 

13.12.940 
8.03 Program 
8.15 Ajans 
8.SO Program 
8.15 Yemek Llst 

12.33 Şarkılar 
12.~0 ,\jamı 
13.0:5 ı:c~·bck Hn. 
J3.20 Karışık Prg 
18.03 Kuartet. 
18.30 Türküler 
J 9.00 F:ı,,ıı heyet 1 
19.SO Aj:ı.n!ll 
20.1:> RndlO Gzt. 
20.~5 Tt'msll 
21.SO Konıııının 
21.4.> Orl•e~t ra 
2"!.30 Aj:ıncı 
2'?.1.> Orlrn<ıtrB . 
23.00 D:ınıı muz.it;.., 

:ı: Perşemb ·/ Cuma - 12 ı. Kan. 13 1. Kan. > 
~ 

<t Zilkade: 12 ZiUın-Oe: 13 .__ 
Ka~un: 85 Ka<ırm: 86 

\'ıık!Ucr \ a..o;atı E7.ant \ "asati Eun! 

Oün~ln 8.16 2.S;ı 8.17 2.36 
lofno;n 
Öğll! 13.0R .. •)1 13.011 7.27 ···' 
lkindi 1.).28 9.-t.7 u;.2s 9.47 

ı7.41 12.00 17.41 ı'?.00 
Akşam 

l-39 19.20 t.S9 
Yat.0.,1 19.20 

ı2.ı~ 6.80 12.4' 
tmsal< .'i.29 . 
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Msşhur bir lngiliz 
~ener ali yazıyor 

. ~ondraya gö~e • Mısırdaki 

ıtaıyanın vazıyetı ·ngiliz aaruzu 

Afrikada i Ualyan
ları hezimete 
llJr tabiliriz 

pe karı Şlk (Bas tarafı 1 incide) 
Sudan hudutlarında keşif miif

rezeleriınizin faal harekatı devam 
etmektedir. 

l.ı0ndra, 11 ( A.A.) - İtalya· 
nın sevkUlceyş vaziyeti pek ka 
rışıktır. llci cephede birden hnrp 
etmekten cekinen Hitlerin, bu 
nazariyesiilin aksine olarak mı~ • 
ver ortağı aynı zamanda sekız 
cephede birden çarpışmak mec· 

1'..ıo1ıdra, 11 ( A.A.) - Geçen buriyetinde bulunmaktadır. Bu, 
wnumi harp esnasında Frans... endişe verici bir ycktlndur. Mr 
da bulunan beşinci lngiliz ordu sır Arnıı.vutluk, Kenya, 12 a.da 
aunun m"""ur kumandanı gene· ' 1 la· "'mı ı ~· ve Sudan, tutu ması .. ge en 
ral Hubert Gowbh, Röyter ajan· ilk beş müdafaa hatlarıdır. Fa· 
sının askeri muharriri sıfatiyle kat bunlara gittikçe şiddetlenen 
§UDlan yazmaktadır: hn va hntbini Akde.nizde İngiliz 

ltalyanlara yeni darbe irn:F. donanmasına karşı yapılan mf. 
rilecek psikolojik an kaçırılma· cad"leyi ve Almanyaya karşı 
mıştır. Büyük bir cliretle o~u· memleketin müdnfnasmı dn ila· 
larmı Sidibarrani'ye kadar iler- ve etmek lfi.zıındır. Çiinkü AI· 
letmiş olan Mareşal Grazyani bu manya, ltnlya için bUyUk bir 
da.ri:ıeyi şiddetle hissetmclttediı:,. tehlikedi_r. Bunu ltnıya da ıınla· 
Dört binden fazla eair almdıgı mı!'! ve bıtara.f bir membadnn v • 
gibi, birçok tanklar da ele geç'. rilen bir habere göre, Rrenner 
rilmiştlr. hududunda tahkimat yapmıya 

Keyfiyet oesnret ve~cl bir ba~ ba~laml§tır. Son zamanlarda Al· 
Jangıç teşkil etmektedır. Bu _ha man gazetele.rinde çıkan tefsir· 
rekfıt neticcsinm ne olacagım ter, Almanyanm ortağına karşı 
talımin etmek için vakit henüz beslediği niyetler hakkında hiç 
erkendir. ltalyanların ciddi su· bir §Üphe bırakmamaktadır. Bu 
~tte zarar görerek, ricat hatır. ortak, mihvere faydalı olmaktan 
rı bovunca v.erl püsklirtiilmeleri .ziyade zararlı olmaya ba.5lamıır 
ve k~vayi külliyelerini kurtara· tır. 

DiJcr cephelerde vaziyet değiş· 
memi lir. 

22 İtalyan tayyn.resl dlişiirüldü 

!(ahire, 11 ( A.A.) - B. B. C. : 
İngiliz taarruzu etrafında mü· 
tem.mim malO.mat alınmıştır. $i· 
dibarrani ile Marsa Matruh an:. 
sında iki İtalyan fırlrnsı fe\'ka 
lfıde btlylik telefat vermiştir. 1 
to.lyanlnr hatlarını yeniden kura· 
bilmek için nevınido.ne bır ~~·Y· 
ret gösteriyorlar. 

Arazi vaziyeti iki ordMyu ela 
biribiriyle alakadar gibi gözük· 
mekten müteaddit muh:ırebele· 
re mecbur etmeı·tedir. Fa.kat 
hıgilizler bakımmdnn bu "'a.rpış· 
malar muayyen bir p~fı.na tevfr 
kan yapılmaktadır. Bu plan 
Mareşal Grazyani kuV\ etlerini 
sahile sj.irmcktcdir. Oıada ingi· 
liz dona.nmasınnı faaliyeti ln· 
giliz kara ordusunun harekatına 
dayantlmuz bir kudret bahşe•. 

mektedir. 
Sidibarrani ile Derne arasında 

!ngiliz tayyareleri birfüirini Uı: 
kip eden da.lg lar l ·inde müt.: ·ş 
şiddette bombardun<\Illar yı:ı.p
mrslardrr. 22 1talyen• tayyaresi 
d~cmrülmüştUr. üç lngiliz tayya· 
resi kayıptır. Fakat bunlardan 
ikisinin pilotlan sağ ve salimdir. 

İngiliz donanması !tn.Iynn !"l"V 

zilerini mtitemadiyen ve oüyük 
bir rnüesseriyetle bombardman 
etmektedir. 

ltnlyan Te llğf 

bilmeleri mli~~r. !~kat' !>u Vatanını seven bir general o· 
!talyan _ıruvv~tlermı r;ılihım mık· lan ve Almanynnm !talyaya yar. 
yasta bır h~mete ugratmak da dnn etmesi fikrini reddeden Ba · 
pek mUmldin . ~nnıaktadır. dogliyonun tarzı hareketinin de· 
Libya ~aylası ımti~ca yapr rin sebeplerini tahmin eder gi· 
lan çevırm.e hnreketirun sarp a· I biyiz. İtalyan milletinin milli hi • 
raz!d~ ~1lum · Sidib~rrani yr. lerine hitap etmek suretiyle bir 
lunca. ımh.da.t etmesi de imkô.n prestij elde etmiş olan Musolini, 
dahilındedlr. Bu hareket ise J. sadece bir ltalyan Quisling'i 
talyan kuvvetlerini tamamen rolü oynamak tehlikesine ma· 
imha etnıfyc matuf yapılabile· ruz.dur. 
eek ~viz-ı;ıa ~arek~tlerinin_ ye· 19l5 de lta.lya düşmanı olan İtnlynds bir mahn.19 11 (A •• A) 
ganesı degi}d~r. Zıra deı:ızlere Almanyaya karşı harp etmiştir. - İtalyan ordul r:ı umwni karar. 
~amen hak!m bulundu~1:1Z Bugün ba§ka bir §C.kilde olmakla gfilıının 187 nmnnralı tebliği: 
cı.hctle, bahrıye kuvvetlerının beraber tehlike aynıdır. Bu har· 9 ilkkanun günü fecir \"clrt.i !n
hımayesi altında yapılacak bir bin ltalva için hakiki bir istik· gill.z zırhlı fırltalan Libya kıtnlan 
ihraç hareketinin de, Tobru.1': ya· ıaı harbi olduğu söylendbilr. Br.. tarafından müdafaa edilen Sıdl 
kmlannda lta1Ytllllnrı daha gc. dogliyo memleketin bu vaziyet· Barranl'nin cenubu ua'rkislndeki 
riden vurması ihtimali de var t.e olduğunu anlamıştır. Bu en· hatlarmuza taarruz et.mL5lerdir. 
dır. yakıa bu gibi haz:ketıe.rı:ı, dişe geçende Ansaldo t.arafmdan Krtalarnnu:, kahrnmanca. muka· 
~.tbık sa.halan çok gcnış oldugu neşredilen bir makalede kendini vemet etmişlerse de birkaç saat 
ıçm, munzam... ga_ ~tlere mu.·te· göstermektedir. sonra faik kuvvetler karşısmd:ı Si. 
Vakkıf ıd b ı..-- tehlik di Barraninln cenubuna çckilmiA -0 ugu gı 1 uaz.ı e· İtalyan O"a vPtec·s· bu aka] • .,. 
1 d d • 1.. •1 .... d .. b r.- ı ı, m e !erdir. · 
er e oguraıuı ecegın e şup .,e sinde biri Almanyannı. diğeri t. 9 ve ıo Ukkli.mmda dll§Innn kr-
yo~tur. ~a~ ~n_ıan buna mt ~ l talyanm nüfuzu altında olmak talarile kıtalar:ımız arasında istis· 
saıt oldugu gıbı düşman kuvveı .. ·ki t"" 1.. · · k 

• f • "ddi b" tt uzere ı ur u yenı nıızam unı· nni şiddette muharebeler ccrcva.n 
manevıycs nın cı ır sure e la.cağına telmih etmiştir. ltaı· etmıattr. • 
11arsıl~ığı dn ':'°uh~kakt.Ir. Bu yan milleti yeni t .. o.n nizamr •'Si ı er ve S lk1nd. 
kuvvcı manevıyenın kolayc~ ta: '?lm kelimelerle değil, fiiliyat ile kanun" fırkalarile birinci Libya 
mrunen yıkılmasrna da ıhtımal kuıııl"""~ 8 · a·a · f k •~ k _ _,,. p k b" Udd t 1 """'S"'a ~ım ı en ına.nmış ır ası 14arruza arşı koyarnk 
Ytu~ır. e az ır m e evve oldugu· i,.·n harbe k b.. ""k düşmanı pek a""- za•"'ata u;;...at • 
Fro.nu tamamen inhidam ettiği . ııt1 ~ı .~Yll b.. ;, • b' 
z:ıman böyle bir yin tecelli et· bır heyec8:11 ve temayul göster. m~lardrr. Bu mmtakada anudanc 
ti ·ni gördük. lta.lyanla.r da ay- me1?ek~cdır. muharebeler devam etmektedir. 
nı kolaylıkla yı:kılabilirler. y • Şımdıye_kadar yapıl~ !talya.n -Bu muharebelerden blrlnde Libya 
şadırrımız günler büyük darbe!e· areketlen, ltnlya~ gıtlıkçe ve taburlarına kumnnda oden gene
rin indirilec kleri gün ve anlar ı kaçmılamryacak. bır surette. ~- ral Maletti mnktul dU§Dlüştilr. 
dır. BUtiln mesele dUmıan ıru· man boyunduru~. _altw.a götur Tayyarelerimiz mütemndiyen 

kten boaı. b muharebe sahası üzerinde uçarak 
manda heyetiyle efradının psfl • me "9"a ır ışe yarama· dilşmamn zırhlı teşekküllerini 
lojik anlarını takdir etmek me· mrştır. bombardmıan etmiş ve mitnııy5z 
eelesi<lir. ateşi altına ::Wrnşlardır. 

Şurasını memnuniyetle kny- ı·ş"alde b 'unan Yunan cephesinde kayda değer 
detmek lAznndrr ki, general Va· :1 bir b 11 tllse olmamrştll'. 

1llel ile general Vilson dümnanm memleket' r 1 a 1ngillz askeri muharrlrlerlniu mağlQblyetine yarıyabilecek mev t 
~ her sil!hı istimal etme .• • · yazılan 
dirler. Gerek deniz gerek hava I..onifrn, 11 <A.A.) - Bugtin 
Jruvvedllf faaliyette bı.lltr;ıarak (B04 tarafı 1 inc:.de) Londrıı askeri mahfilleri, Mısırda 
kudratlertnf dil.sınana his3ettir- d.!l sabık reis Hover'in teklifiyle garp çöliinde cereyan etmekte o
mişlerdir. Elimizde bulunan bü· b!ına mlimnsil te'·lifleri hUku· ln.n gcn·ş hnrekiita isaret etmekte· 
tün vasrtalar düşmana karşı tah· metine llr7.Ctmiş oldu~u söyle dir. Çok memnuniyet verici bir 
şit edilmektedir. Şimdi bUtiin dikten sonra şunları ilave etm; • tarzd:ı inlti"m eden İngiliz tazyiki 
mesele ~ı Libya, hatta h ·• tir: vazıyet hakkında alman telgraf -
tün mmı.1elcet haricine tardedip İngiliz hükumeti ablukanın a· lardan takip edilmelidir. 
edem{~ meselesidir. Her rasmdan yiyecek maddelerinin Mesele ~ir .ttaly~n hatt~m ya
• 1'taı,.la maneviyatmm vr geç;rilmesine müsaade edemiye· ~lm~ı degıldır. ÇilnkU ç ide kc-
1'....,u.-Am& ~mukavemet gÖs· cet:-ini beyan etmiı:ıtir. Bövle bir limenın alelfıde mana.sile hiç bir 
•- M*'hae bftllrdrr. Diğer taraf· h~ket Almanyanm harİ> gay- j hat yoktur. 
t..... 'rn.plsrm. d& ayaklanarak retlerine maddt bir yardım tw. Bununla beraber, İngiliz ltuv -
r.ı....-..:rit ltalyan kollarmı, gn•r,. kil edeceği cihetle bu mmetıc vetleri Buk buk civarında tutun-
1 r.: Jı1. .....,.. efvfl ahalisini tazvi· rln Alınan boyunduruPı.ından ~ya muvaffak olurlarsa büyük 

b r İtalyan Jmweti gerisJ ile irti
h., ~ de. ihtimal harici kurtulacakları günü geciktirmiş hatr kc ılmek tehlili . 
a ~~ı~ olacaktır. İşgal altında bulı.inan dur esme maruz • 

.... öz'~ Arnavutluk sn!;a· t memleketleı:_de herhangi bir. fP" Dirrer taraftan muhiti iyice ta-
Pm :-,. ... vfrccek olursak or:ı.tla da da noksanlıgı Almanlara nı.cıdir. yin edilen bM• kuvv tli .1 1n T hükQ t• · hahc ld ULJ e mevzı ere 
~.,;-f'or içlll parlak ibirçok netice· o. gı ız .. fke tm;::.k . r a 

1 
r ka~ı muvaffakrv tii hücumlar ya-

rc..E' iııti8U' edebiliriz. b.ına gor: aç 1... e . 1 ~sı .mese c-
1 

>:ıılrnrstrr. İnf'ilizlt'r şimdi bu mev-
Yımanhtar mUthş krş günler:. sı çok mub~laga ed_ılnmtır. 'rllerin~en ba.zıl:ınmn etmfmdaki 

ne rağmen ilerilemelerine deva.'ll Made~ki .~u ı:ıılletl_ere gıda İtalyan muknvemet mevzilerine 
etmektedirler. Yalnız tllll't.D".a· ma.ddclerı gonderılmesı bl'l'l!\rm kargı harekette bıılunmaktndırl!lr. 
mak icabeder ki havanın şiCJ.:1t>ti e~aretten. 'k~rtulm~larmı dolavı- . Şu nnda muharebe Sidi Ba:rrani
ilcrliycn bir orduyu taalı'ı;,ıra 1 qıyle gecıktırecektır, gıda mad· nın tııhminen 25 kı1o:metrc şarkın· 
u&'r.&ttığı nisbette ricat ede~ bir d~leri gön_deı:mekle ken(H1erine da :Makti.la mmtnkıısmdn cereyan 
m:lu için vahimdir. 1817 dn Na· h_ızmet cdılmış olmaz. Mıı.a.ma· etrnektroır. . 
.. ,,lyonun ricatı esnasırıd:ı takip fıh büyük Brltanya hükumeti, 

1 
. Aynı mahfiller, son günlerdc

~den Rus kuvvet erinin d~ veya ~ın:an iegR.linde bulunan arazi :~ muhsıreb .lelin mr takbel hare
geri r-.ekilen Fransız oro•ılarırun ıle ışgal altında olmıyan Frar. k.ı::m i">tfd-ıı snfh ı rmı teşkil et
da ezilmiş oldufhmıı dii~n,,,ek saya., kendince kabul edilmiş o· tıgıne i aret etmektedir. 
b• ~fn'l(U vaziyete bir cevap teş· lan teşekküller vasıtasiyle trbbi İngiliz t.ayynrel"riıılıı 
kil-' ecfar malr.emenin ablukadan geçiril - bombnrcl nuınları 
Arnn\.ru•ı..1..ı.~ı.ı Italya.nla.r, en brnul~ini kolaylaştırmaya amade 

uUAl.ö<A unmaktaöır Aden, 11 (A.A.) _Resmi tob· 
tclı1ikeli bir vaziyetteedirler. ~· ı · liğ: 
fer Afn"l.a sahillerinde yaptıgı· Pazar giı.nü Adenden gelmekte 
mız harekata yardnn eden de· eder. Batta belki de İtalyan &- olan İngil'z tayya'rel rl Adisabaha -
niz kuvvetlerinden bir k:ısmmI l nannuuımı ininden çıkararak Cibuti dcmfryolu üzerinde ve Fran
ayıra:,ak A vl?nyaya bir donan· muharebeyi kabul etıniye bile sız Soma.lisi hududu civarında Du
ma gonderebılecck olursak, bu mecbur edebilir. Fakat Italvan· a:ıe';i bombardnnan etmi Ierdir. 
daroe İtalya için bir ölüm darbf· larm 1?öyle bir cesaret göstere. c·ddi h!lS.'.tr vuJ,mn geldiği :r.ann<>-
81 olur. ceklerıne ınıçli.lkle inanabiliri?- dilmekted!r. Gar b'nalarmn ve dc-

Bir atrnftan IUı_lvan kuvvetle· ~!usolini~n~n fasist imparator 1 mir .,oluna fsa.b tl<>r vaki olduğu 
r in yarısmm ncat hatlarını Iuırtı ~melı fürtiin<le sarsı11"lakta· gi5r!llmU Ulr. Kızıldı:nizde ~ah 
keseoeği gibi kendisine lın<lat dır. Bız o~u d~ Bu pek ı limanı ilzerlnc de bombalar atıl
~mesine de mani teşkW. Al! kabildı~. ri.uşt.Ir. AJman fotoğraflara gô~ 

Ruzveltin 
bir • mesa11 
"Müdafaada milli 

birlik kadar ehemmi· 
yetli bir mevzu 

yoktur,, 
Nevyork, 11 ( A.A.) - lktı -

sat klübü reisine göndermiş ol
duğu bir mesajda B. Ruzvelt, 
Birleşik Amerikanın her erkek, 
her kadın ve her çocuğu için 
"müdafaada milli birlik,, kadar 
ehemmiyetli bir mevzu mevcut 
olmadığını beyan etmiştir. 

Müzakere mevzuu için (mü. 
dafaada milli birlik) mevzuunu 
mtihap ettikleri için klüp aza_ 
smı tebrik eden B. Ruzvelt şun· 
lnrı ilave etmektedir: 

Böyle bir mevzuun alenen 
mü:ıakere edilmesi keyfiyeti, de 
mokratik hUkfımetlerin telakki
leriyle totaliter devletlerin te. 
lfıkkileri arasındaki tezadı te. 
'bariiz ettirir. 

Totaliter nazariyelerlc böyle 
bir müzakere bahis mevzuu bile 
olmaz. Halkın kanaatini izhar 
edemediği bir yerde hakiki bir 
birlik olamaz. 

Birleşik Anıcrikanm himaye 
etmesi lazım gelen ve himaye 
edeceği hUrriyet, hnıkiki demok 
rasinin en mühim unsuru olan 
ferdin hiiıTiyetidir. 

Bir ayda ltalyan zayıah 
6015 

Roma, 11 ( A.A.) - Jtalyan u· 
mumi karargfilıının verdiği resmi 
malflmata göre, ikinciteşrin 1940 
ayı zarfındaki umumi zayiat 986 
ölü, 2368 yaralı ve 1040 kayıptır. 
unlardan 779 ölü, 1917 yaralı ve 
731 kayıp Yunan _ İtalyan cep. 
hesine aittir. 42 kişi aldıkları ya
ralar neticesi ölmüştür . 
Şimali Afrika cephesinde 107 ö

lü ve 1 O kayıp vardır. 
Şarki A!rikada aldrklan yara 

veya ecelleriyle ölen 26 kişi, 70 
yaralı ve 7 kayıp kaydedilmiştir. 

Donanma 89 ölü, 182 yaralı ve 
130 kayıp kaydetmiştir. 

Ha,·a kuvvetleri de 50 ölü, 92 
yaralı ve 162 kayıp kaydcylemiş.. 
tir. 

Belgradda 
Buda~te, 11 (A.A. - Ha

vas: 
Dün ak~am Belgrada hareket 

etmiş olan Kont Çakinin seyahati 
iki gün devam edecektir. 

Macar siyasi mahfilleri, l\la. 
car • Yugosla~ münasebetlerinin 
sıkılaşmasından pek ziyade menı· 
nun bulunmaktadır. 

Bu mahfiller, Macaristanın L 
kinci büyük komşusu olan Sovyet 
Rusyanın da bu husustaki mcm. 
nuniyct izhar etmiş olma~ınr bil· 
hassa tebarüz ettiriyorlar. 

lki memle'ketin dostane hissh·a. 
tına tercüman olacak bir dostİuk 
protoko:unun bu ziyaret esnasın • 
da imza edileceği bu mahfillerde 
umumiyetle zannedilmektedir. 

geçen ay içinde yapılan f;!iddetli 
hücumlar neticesindı> Assab ciddi 
hasara uğramıştır. 

120 kilometre nastl nlmdı~ 

I..onclrn, U (A.A.) - Röyler 
ajansının askeri muhabiri bildiri· 
yor: 

llaşve.kil B. Çörçil tarafından 
Afrikadakl askeri vaziyet hakkın
da verılcn izaha.tın bir çok nokta 
lan şayanı clı'ltkaltir . 

Çölde lngiliz kuvveUeriJP. düş
man arasındaki 120 kilometrelik 
alayları diişmnnla çarpışmnktadır. 

General Vavclin ara:ı:Ideki her 
yarıktan istifade eden ileri kolları. 
bilhassa zırhlı otomobille sUvari 
ala) ları dü§manla çarpışma~tadır. 
Bu yaklaşma ) Uriiyii.5ünden sonl'n 
lngiliz kuvvetleri, Omzianinin en 
aşağı iki f:rrkasİna rastlamışlar ve 
onları rnnğlüp Ctmi§lerdir. Bu dliş· 
man frrkalarxna mensup krtaat 
kuvvetlı bir surette tnhkim cdil
n.~i" .:·e böyle bir hilcuma karşı her 
turlu müdafan vnsrtnlarile milceh· 
hcz siperlerde ve mevzilerde bu • 
lunmakta idiler. 

Sidi Barraninin gnrbinde sahil" 
tutulmuştur. Binlerce esir alm 
mıstrr. 

italyan- unan1 
harbı 

(Bas tarafı 1 incide) 
Atina, 11 ( A.A.) - Atina a-

jansı bildiriyor: 
Umumi emniyet nezareti tara. 

fmdan neşredilen bir teblığdc ka} 
dedildiğine gore, duşman tan are. 
Jeri 10 ilkkanun günü Korfuyu 
,.e Moranın garbinde bir kasaba
rı bombardıman etmişlerdir. ln 
::.anca ıayiat ve hasar yoktur. 

Korfu, 11 ( A.A.) - Korfu 
dün ttaıyan tayyareleri tarafın. 
dan bombardıman edilmiştir. ln. 
sanca zayiat yoktur. 

Loııdr.ı, l l (A.A.) - n.B.C. R mi 
Yunan tebliğine gore Yunnn ordusu 
bUtUn cephe boyunda taarruza devan. 
etmiş, 1taıyanlnnn birçok mu tah 
kem mevzileri silngU bUcuro1an n 
zı:ı.ptedllmiştlr. 

Yunan sol cenahı sahih takiben Av· 
ıonyn istikametinde Ucrliye k h rp 
malzemesi, tanklar, hUcuro arnbnl n 
ele geçlrmiı;tlr. 

Yunanistandnkl İngiliz hnva kuvvet 
lerlnln tebliğine göre 1nglllz hava kuv 
vetleri Avlonyaya hUcum cd rek il· 

man mmtakasrnı bombalnmı ıardır 

BUtUn !ngillz tayyareleri salimen lıa· 

!erine dönmüşlerdir. İngiliz bava lcuv 
vctlerlnln Avlonynyn. mUtcmadl taz· 
ylk ve taarnızlan Uzenne bu liman 
d:ı.n vazgeçerek normal zıımnnlardn 
ancnk balıkçılar tarafından kullanılan 
San Ciovani dl Meduıı (Şengin) kil 
çUk limanını kul anma n m cbur kal 
mı§llU'dtr. 

Beyaz kita.p halffimda. mütaloolnr 

Atitıa, 11 ( A.A.) - Atina A. 
jansz bildiriyor: 

Gazeteler Yunan beyaz kitabı 
hakkında mütalea yürütmeye dc
\'am etmektedir. 

Katinıerini gazetesi, '~eyaz Ki
tap, kara sayfalar,, baslığJ altın. 
da şunları yazmaktadır: 

İtalyan siyaseti sözünde dur
mayan bir siyasettir. ltalyanla; 
Arnavutluğa ginniyecelderini b"ze 
temin ettikleri zaman bizi aldatr
yorlardı. ArnavutıUoi'Tu istila ettik. 
ten sonra orada kalmıyacaklannı 
ve bizi endişeye scvkedecek hare
ketlerde bulunmıyaccklanm bize 
temin ettikleri zaman da bizi alda
tıyorlardı. 

----<>----

Monte videodaki İngiliz 
ınua.vin .kruvazörü 

hareket etti 
Montevi.deo, 11 ( A.A.) - Car 

na.rvon Castle vapuru 'Uru.,,,<TUay 
ma.ka.ınatmm 72 saat olarak tcs· 
bit ettikleri müddet mrfmda 
saat 16 yı 45 geçe hareket et. 
miştir. 

Hitlerin nutku 
ha nda 

er an azete· 
ne er yazıyor 

Ne\)O it. 11 (A.A.) - Vaşing' 
ton Post gazetesi başmakaleslııd 
ınlan yazmaktadır: 
R. Hitlerin söylemiş olduğu n..t 

kun en bariz vasfı belig bir su:ın.t 
in geçtri noktalardadır. 

B. Hitler bu nutkunda eon sa 
manlarda B. Mussolini tarafmdaJI 
Almanya için yapılan sitay:işkitt 
telmihlere cevap vermek !mıatııı!" 
kt llanmamıştır. 

B. Molotofun Berlini ziyaretin 
den sont"a Sovyetler Birliği ber d 
kadar ~eni nizamm miistakbel ,,t 
rnuhtemeJ bir ortnğı olarak se1Rrıt' 
lan.mı da B. Hitler yine bu nut 
kunda Sovyetler Birliği bakkrndl 
da bir ey söylememi tir. 

''B. Hitlerin yeni çaldığı h&va. 
b .ğı !tında Ncvyork Ta~ 

az b!Sindc çıkan bir maknled 
Hitlerin kendisini Avrupaya 1ıAkid 
kıl cak bir "sulh• havasını sof 
zamanlarda sık sık tekrarlsmaktl 
olduğu işaret edilmektedir. 

Gazclc di~ ol" ki: 
Reddiye m!lkammdaki bu belA 

g tin tesiri B. Hitlerden sonra tJJltl. 
yliycn Göbels'm tehditierile d~ 

• em edir. Bu nutuk Alm;.ııl 
· ıleıi ve dünya tarafmdan. ınt 
l~r Alnıanvnsmm gözüktüğü ~ 
n kuvvetli ne dP kendine eımi' 
bulnnduğnnu telkin eden bir nlt' 
tı ııureti d t J"'lr1ri edilecektir. 

E!i~iiii~ ........ _; 

Bugün Münhasıran 

ümer ve Taksim 
SlNEMALARlllı"DA 

nan-
• ayan 

harbine aid Harb 
manzaraları 

YunanJ.&tanda seferberlik ~ AU· 
nn k ~ ıe.•w ediyor • Ordu. 
Meçhul .Askerln mezarı lSnllnde • 
Bay Mctn.ksas orduya nutuk söy
lüyor • Yunnn Kralı &ıUnde 1'CllDl1 
gcçtd - 1nglllz zablUerinin Yuna
Distana muvasalatı • Yun&nı.sta.ıı 

silAh ba§mıı. - Z&fcro doğnl_ 

~-----------------m._.-. .. 
Cumhuriyeti Türkiye 

Zira· n ası 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans lldedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para bırık ıren ere 2 8., 8 O O Lıra 

ikramive eriyor 
.liraat Banltasuıd:ı. kumbtl.mlı ve ibbıırsız tasarruf hesaplarında en az 

GO lirası bulunanlara senede 4 d ra çekilecek kur'a fle aşağıdaki 
plCı.na gör ramıy dağıtıl cal tır. 

~det ı.coo Llrnlıl• 4.000 Llm 

Şimdi ordu 1talyan kısmı külli
sinin önüne gelm!15tir. Buradaki 1 
talyan ordusu, mükl-mıpcl bir su· 
rcte tanklar ve toplarla tesUh edil 
miştir. Bu ordu için yollar a.,ım .. • 
altı aydanbcri de ia,')C maddeleri. 

4 

4 

4 
40 

100 
120 

160 
.. 

00 ,, 2.000 
~ o 
100 

M 
40 
.. o 

" 

.. .. 
" 

ı.ooo 

4. 00 
5.000 
4.800 
8.200 

• 
• .. 
" 
" 

'511 VP mühimmat idhar OOJJrni~tir. 
Jtalyan deni?.altılan Trnblıı~ 

garpteki basl•ca lt<ılvan iislerini 
denizden bombardmınn ctmeklih'İ 
mizc mani olamnmt:]lardrr. 



:ifCOt& YUT~J1 
AMERiKADA · 

Yazan: l'Skender F. Sertellı 
15-

Böyle bl!' lokanfada dört saatli.k zaman lazımdır. Başka 
garsonun adeta· hususi bir me.. bir gün böyle bir müsabaka 
rasimle tuttıp getirdiği bir ku- tertip ederiz.. Kendi de madde. 
zu kıza.rtn ası yiyecek olan a.. ten istifade eder. 
dam - kim olursa olsun - el- • * * 
bette merak ve teceSbıke de5~ YUSUF KUZUTIJ YERKEN 
i>ir şahsiyE;tti. SOFRADA DÖNEN 

Slı-k sahiplerinden biri: 
- Bu 1:1.damm midesı ne ka.. 

dar biiyiık olur~a olsun, niha
yet bir in~an nıidesinden başka 
birşey değildir. Btiyi'..k bir ko. 
vun kad:>.r yağlı olan bu kuzu -
yu bir ld~i kabil dc!il yiyemez. 

Diyordu. 
Mister Valker, sirk sahibine 

Ce\ ap veriyordu: 
- Yıyip yiyemiyeceğini ben 

de bilmiyorum. Ancak. dlin o -
telde kon~urkcn, tereümanma.: 
"!( arnım ço!t a"1ktı. Siffidi iste
di1im gibi "b:ir kuzu kızartması 
olsa - bütun olarak - hepsini 
birden yerı:.m.,. demiş. Tercü. 
ı:na.1 bunu bana laf arasında an· 
latmıştı. Een de lokarta direk. 
tl'ründen rica ettım .. Bir Erme
ni a!""tsı bul.!..ını'I"', alaturka 
yemeklerin en n1ükemmeli olan 
kuzu kızartma31nı temin edece. 
~ini söyledi. Bunu bir oturuşta 
yiyip yiyemivecc~ini kendisin· 
den sorunuz! 

Tercüman v~rtasivle YustL. 
fa bunları e.nlattrlrlan z.ımn.n, 
TL;rk pehlivarrnm karnı o ka
dar acTkmtl"tt kf, bu sö.zlere sa.. 
d2ee ba.smı sallavarak, kuzuyu 
yemei'Te baı:ılamır-;tı. 

- Beklemeıfo vaktim ,rnT< be 
adam .. İçim zil çalıyor. Sen bir 
taraftan henim önUme ekmek 
yet;c:tir. 

Diyerek tercl\ınanı mUtema
di~ .. ·n ıızarhyordu. 

Yusuf biraz sonra tercUmana 
şu cev:ı hı verdi : 

- Patrona söyle ikinci ku
tuyu hazırlatsm ama, bu kadar 
büyük olmağa lüzum yok. Bu. 
nun yavru.su olsa da kafidir. 
T~rcüman bu sö?.leri aynen 

Va'kere teharladığı zaman, 
sirk dire1<törleri ve diğer mi
saf"rler gözlerini hayretle aça -
raJ.: 

- Bah5'? 'gireriz.. Pehlivan, 
bu kuzuyu bitiremez. 

Diye söylenmişlerdi. 
VaPter de kaniydi ki, Yusuf, 

koskoca bir kuzııyu yiyemlye
cekti. 

Şirndi ac-ente direktörll ile 
siı k sahipleri arasında mühim 
bahisler geçiyor ve Yusuf bit. 
tabi bu konuşmalardan birşey 
anlamadığı için, işine devam e
divordu. 

Bir aralık tercilman tilrkçe 
olarak. Yusufun kulağına fısıl. 
dadı: 

IK,sa haberler: 

- Kuzuyu sahid n bitirebile
cek misin? 

Yueuf ka.~larmı cattı: 
- Dem.in dedim ·va .. patrona 

Beşer dakikahk hikayeler 
ikinci kuzuyu ısinarlamasmı 
Söylemedin mi? 

- Haydi canım. şakayı bı. 
rak. Burnuma çok güzel kok
tu .. Kaç senedir ben de böyle 
nefis bir yemeğin hasretini 
çekmekteyim. Tabağıma bud 
tal"a.fından bir ufak parça ko
yarsan memnun olurum. 

Yusuf omuzunu silkerek gill 
dli: 

- Haydi.. Allah versin. Baş. 
ka kapıya. 

Ve hemen ilave e\ti: 
- Siz domuz etleri yemekle· 

ıi yerken ben sizden bir lokma 
yemek istPdim mi? Lif;ıt_e. eli. 
nizde.. İçinizin cektiği yemeği 
ısmarıa.rvın.. Garson hemen 
getirsin.~ 

- Burnuma ~ok glizel kok
tu yahu .. Bir lokma olsun ver .. 
ne olur? 

- Ne mı olur? Ba.~kalnrma 
da kam açılır. Masada misafir 
dolu. Herkes birer parça ister. 
se ... 

- Benden başka kimse iste -
nıez. 

- L§.f olsun di"e isterler. 
Verme'c lazrm gelir. HawH krrk 
yılda bir kere ta1iiın g"Ulmüş. 
ken, yakamı brrak da rahat ra
hat yemek yiveyim. 

l{f"ca Yusuf knc:ıormı çabn. 
ca.. terr.i'man de. sözü kcsrrıi~. 
misafir1,..rle irıtf.li:r."e kor.uı:tma • 
ğa ve Yusufun laflarını sı:ılaL 
m"'.7a bacrlamıştı. 

Bu milbaha.scden sonra Val 
ker: 

- P.a."1'!\ h"rıı vo'1-t•1r. r1€d' 
olsa da pisirmek · içiıı birkaç 

Sovyet Rusyayı eski Polonya ile 
ayıran ilk ist.a.syon Stolpsi'dJr. 
Rııayadan Zağrep ve Belgrada ge
çecek yolcular bu istasyondan ha
reketle Va.rşova üzerinden Yugos· 
lavyaya girerler. 

Bu mUna.'3ebetle Moskovnda bu
luns.n bir ara.kadaşan bu noktaya 
lMret ettikten sonra şöyle deval'l'! 
etti: 

Trenimiz Va:rşovaya gece yarı
sına d,.,ğru geldi. Saat on blrl elli 
beş geçiyordu. Yani bizim mem
leket'mlzde atnemalarm tatil edil· 
diği. bütUn el ve ayağın çek-il<Uği 
dakikalar ... Henilz ba.~azlarmıı in· 
dlrmeğe hazırlanıyordum ki dört 
ye.mm yüzlerce karlmla doluverdi. 

Bu rakamda şüphesi" ki mUba-
18.c7ıı vaptığanı anlry<>rsunuz. Fa· 
kA.,,t o' sımivelerd<' içeri giren yedi 
sekiz L~h kadını bende birdenbi· 
re bu tesiri brrakml§lardı. Adeta 
vagonun kapısından, bir rlizgA:nn 
içeriye doğru uçurduğu yapr:81tlar, 
ve renkli yaııraklar gibi girfyor
lardı. üstelik bu yaprakların birer 
tarafmda dilleri, :vahut bir yaz gU
rıeıııl nmanmdan. Uzerlerinrle ken· 
-tilerini unutmue birflt kuş vardı. 
Fakat hfç b1rlıılle meq~nl o1acıık 
vakum yo1ttu. İki saat i!!erlsinde 
Bel~da 5!'idecek trene aktarma 
m..,.h•ırlvetlndı.,.dfm. 

İçlerln~e obiri, bu, trena idi; 
1rPna Troltl!T'OV9ka: 

- B"'""!"S.d~ mı gitmek istiyol'" 
sun uz., dedi. 

- Evet. dedim; iki saat sonra 
hlr a11.tal"Ma 'NYtıım ohrpıl•! Eğer 
r>n•onıı..,"•·..-,, b"r'l .. 1'!1:t k '!rır bn 
ııa ref P.ltat edecek ohıreanız .• 

Enlonn&a)'oa dua...,, awlıı· 

' 

telif Avrupa istasyonlarında halk· 
la göril§me btirolarıdır. Bir ya· 
bancı iııenlz ve tren saatleri hak· 
knıda bir malftınatmız yoksa bu 
L~tasyonlardan sorup öğrenebilir
Slniz! Fakat trena yüzüme baktı
ğı h:ılde, blr iki saniye. daha es.bit 
bir hareketle gözlerini dikti. Son· 
ra birdenbire başmı diğer altı ar· 
kadaşma çevirerek, o kadar deli
ce güldü ki, bütlin ötekiler de el
lerini kasrklanna basttrarak ade
ta katıltvor gibi oldular: 

- Belgrada tren? dediler. Siz 
Valı)<>Vaya ilk defa geliyorsunuz 
raliba? .. Bu saatten sonra ne tren, 
ne de enformasyon ... 

Ve aynı dakika, diğer altısı bir 
vagondan öteki vagona g~erek 
!rena ile beni yalnız bıraktılar. 

lrena Trobimovska hak'•mda size 
hiç bil' şoy söyliyecek değilim. !re· 
nayı tarif de etmiyeceğim. Hepi
nizin ha.fxz:ı.sında az çok bir !rena 
Vardır. Yalnız bu trena daha baş· 
ka tilrlii bir lrena çrktı. 

- Acaba, dedim, Va~vadan 
bu g~e Bclgrada bir tren kalkmı
vacağını lvfoe bilivor musunuz? ... 

- Tabii, dedi: Bütün Varşova 
trenleri saat on ikidPn sonra pay· 
dostur. Gece yarısı kazalarına ma
ni olmak için btikUınet böyle bir 
t,...thfr alrlı. 

Kendi kendime ''tuhaf şey, de· 
dim: cıu Avrupa memleketlP.ri de 
hiç b~rl birine benzemivor. Vagon 
merdıvenlerinı indik. fkimiz yan· 
va.na. yahut İrena kolumda oldu-
1-u ho.lde bir caddeye doğru ytirü
~~;;,.. h!"l"J"<JTk, 

Fakııt hi'r tUrlU içim t~lme sığını 
y0r: mut.laka "Ut ikide Belgrada 

bir tren olmalı, diyordum. Sonra 
da lrenaya bakıyor; ona inanı· 
yordum. 1rcna buranın yerlisi idi. 
Trenin olup olmadığını nasıl bil· 
mez? .. Eğer hakikaten B~lgrada 

tren yoksa istedikleri kadar ba
na "acele gel!" desinler. Kararln
'Jan günde Belgratta bulunmakh 
~a imkan yoktu. Şu halde ya
pılacak kk §ey vardı. Geceyi 1re
na ile geçirmek ... 

Ben de öyle ya.ptrm. Hemen ora
da bitiveren bir taksiye atlad!.k. İ· 
ren de b'r otel adresi verdi. Ya· 
nrma iyice sokulduktan sonra ''Bü
tün Avrupalı kadmlar Türk erkek
lerine bayılır!" dedi. İrena fıkır 
fı:klr bir kadındı. 

Gece_yi beraber gec;irdik. Rahat 
bir gece idi: ve gUzel bir oteldi. 
Bunu ertesi sabah, saat on bir 
buçukta tediye fişi geldiği zaman 
da.ha iyi anladrm. Yalnız on iklyc 
doğru treDl'l §Öyle dedi: 

- Treniniz saat ikide. İstasyon 
bUfesinde buluşmak üzere orö-
var. 

- Pek al~ trenacığrm, dedim. 
Yemeği de orada beraberce yeriz. 
Senden avTılmak benim için ne 
acr şey olacak ! 

Çenemi hafifçe okşadı: 
_Evet evet, dedi. Yemeği be· 

ra ber yerlı. 
Kıınryt knnadı. Çıktı gitti. 
Meğersr> tren ada gidiş o !?_idiş ... 

Bi daha -öıınedlm Nasıl gonne
~? Pek 

6 ala gördüm. Bu görüş· 
+e :cıtp c:ödP oldu: 

Sa"t hir btıı'''';-'l kar" r e>mı. "'"k
lerıııcıtım Kendi kendime "şımdl, 
diyo~~; simdi gellrJ" nlı U• 

Liseler fuibol 
şampİ)'Or1&SI 

İstanbul ır llnctl IN1~ m m 
9-10;2ı7 

ınıbr.ı: 

Alı1'Cllklı: Mtllne '\.':ı.rtat. an. F 
köy Şab.:ıp 801 ?;: N o. SS 
Borçlu: SerkJz \·nr!::a.:; : Divan· 
yolu rnumıay durağında &.'U&tçl. 

Mabcıız olt P paraya çevrilmesin· 
karar verilen ev eşya.•ıı peşin para ve 
açık arttırma ile birinci arttırınaaı 

14/12/940 tarihine rastlıyan cuına.r

tesı gUnU saat 9 dan itibaren ve kıy 
metinin % 75 ini buımadıgt uıltdlrdc 
lkincl arttırmaaı Hi/12 910 tnri:iliı 
raatııyan Pazıırtesi ~u.u saat 9 dan 
itibaren Ferlköy şa.uaP sokak No. 33 

te ııatılacaktrr. 
Taliplerin yU.Zde 7,6 pey akçeledle 

401247 numıtr.t ne m-ı· 111:.je bulu-

Bıl • • . ~~ w....-acaa~!arı ı .IAl 
ona ıu lrenanm arlt'.l.d~mıa nacak me~~ (SMıQ8 

Y&Ptıfnı.a... Keınaa Bala.I 1 elaur. 



6 - VA.KIT 12 BtRtNClbU.NUN 1!4' 

••&• ..... ::;s 
:ı:: 
ı ... . ::: .... 
:::ı .... .... 
:::: 
ı··· .sı: 

!ii= 
·ı·r • n 
l:·ı ••• ... 

1 

:: •• :, ... :" ..... ·'. '; :-:.-: •• : t. ,.;... : , -· .' •• --:+-! - ·-.:.: ~ ;~-~-· ··- --. ....... _ .. __ ........,.. . 
;:;:::::::::...--..-:= 

Türk şekerciliğini icad eden, bütün dünyayaı·· 
Türk şekerciliğini tanıtan ve Avrupa, Ame-;:
rika arsı ulusal sergilerde daima birinci olanm: 

Ali MUHiDDiN ~~H 
HACI BEKiRİ 

Merkezi: Bahç~ap~, Şu~iPri: Beyoğlu, Karaköy, Kadrköy :::: 
ve Mısırda Kahırededır. Başka yerde ı<ubesi ~-oktur. Hll 

~ J =-; 
rm:ıı::a·c: .... 
::a:wm:11:::!:::i!!EIE 

. ıstan uı Beted iyesi 
ıanıarı 

Tatır.ln ilk 
bedeli teminat 

IJ2n,25 

900,00 

3100,00 

J06,!17 

67,50 

232.50 

KAğıthane 2 fnci yatı okulu;,un yıllık ihtiyacı için alına
cak kuru EI';%ak, Sadeyr.ğt, Zeytinyağı, Peyotr, vesaire. 
Kadıköy Belediye hududu dahlllndr>kl ~onarın tAm!.ratm 
da kull.ıuııltnak Uzere almacaıt 300 metre mlkA.bı Taş. 
!t!aiye te§kilA.tı için almac::ık maa dinamo Benzin MotörU 

Tııhmlr:ı bedelleri lle ilk teminat m.lkdarları yukarda yazılı işler ayrı 
ayn temdldcn açık ekslltıneye konulmll§tur. şartnıı.ınelert Zabıt ve Muame
l~t MUdUrlUğll. kaleminde görülecektir. İhale 23/12/940 Pazartesi gUnU saat 
H c!e Datmt EncUmende Yapılacaktır. Taliplerin llk teminat makbuz veya 
melttuptarr, ve 94.? yılına att Ticaret OJası vealkalarile ihıtlc günU muayyen 
saatte Daimi Bnctimende bulunmala.rı. (11740) 

~ :{. 1(. 

Vali konıı.ğt kar§a?ndaki çocuk bahçesinde yaptırılacak mozayık mer
diven ve saire i~:ıatı açık eıcsutmeye konulmuştur. Ke,it bedeli 6()115 Ura 
51 kul"U§tur. Keşif ve far.namesi zabıt ve muamelAt mUdUrlUğU kal1.:minde 
gorUlebillr. İhale 23/12/940 Pazartesi gUnU aaat 14 de Daim! Enctlmende 
yap~ıacaktrr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya m~ktupıan ihale tarihin· 
den 8 gün evvel belediye Fen f§lerl müdUrltığüne m racaaUa alacakları fenni 
ehliyet ve 940 ~ılına .. ıt Ticaret Odası vesikalarilc ihale gUnU 'mu"lyyen sa· 
atte Daimi EncUınende bulun malan. ( 11616) 

Nafia Vekaletinden: 
24.12.940 Salı gUnU sa.at 16 da Ankara.da Nafia VekAletl bin&.!? içinde 

malzeme mUdUrlUğU oaasmda topl&nan malzeme eksiltme komisyonunda 
3800 Hra muhammen bedelli blr adet mllsta.mel moWrün kapalı zart usuıu 
ile eks!.Itmeti yapılacaktır. 

Eksiltme p.rt.namesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme mUdUrlü· 
ğünden a.Imabll!r. 

Muvakkat temtnat 28S liradır. 
İsteklilerin tıekll! ınektuplıı.rmr muvakkat tem.ınat ve §&rtnameıdılde ya.· 

zılı vea&ilt ne birlikte aynı sı;i1n saat ıs e kadar mezkQr koıni.syonıı. makbuz 
mukabilinde vermeleri IA.zundır. (8462) (111S85) 

( ) 
1 

lstaııba.18 lınctt İcra Meımırlufmıd:m: 

KAYIPLAR 391•111 
• ------------ Alacaklı: Prodromos Şengtllotlu; 
EmlntınU Kazası emvallnden maa Kadrrgtı. Hamam sokıılt No. 15. 

ş Borçlu: Bebzat: Beyotlu \'aldeçeıı· 
almakta olduğum m.ahktlk tatbik im· me caddesi Teni İnt"J Apt;. No. 1115/l 

zamr zayi ettim. Yenisini hAk ettire- Mahcuz olup paraya çevrilmesirie 

ceğimden csltistnln hUkmU yoktur. 

btanbul ımuırif ·Emanet IUtabe

tiııden mütekait l\Iebmet Tevfik 
An',. (S4S06) 

••.v. 
25'.l6 numaralı bl1!1kl .. t numaramı 

zayl ettim. Yenlsl.nl ala.ce.ğtmdAn es· 

k~ hUkmU yoktur. İRFAN 
(34312) 

İstanbul tkin"I İflb Memurluğundan: 

03417 

lslanbulda. Sirkecide KtiçUk Kmact· 
yan Hanında 20 No. da Hemll Zadeler 
:.;iirketi ile Şerik Asını ve NAzmı hak· 
kındaki tna.sm kaldınlmaama. mahke. 
mece 30/11/940 tarihinde karar veril
miş olduğu ilAn olunur. 9.12.!JtO 

(3!3M) 

karar verilen 1013 plA.ka ve 0-16--
4182 motor numaralı Chrel.sler marka 
tak:ıi otomobill peşin para ve açık 
arttmna Ue, birinci arttrrması 14/12/ 
940 tarihine r&.Stlıyan Cumartesi gü· 

nU saat 9 dan itibaren ve kıymetinln 
% 75 inl bulmadığı takdirde ikinci 
arttı:rma.aı 16/12/040 • t:ırihlne raatıı· 
yan Pazartesi günU .saat 9 dan itiba.· 
ren, Cihııngirde Cihangir garajında 

satılacaktır. 

Taliplerin % 7,!'I pey akçelerlle 39/ 
4717 numara ile mahallinde buluna· 
cak memurumuza mUracaatıan lll!.n 
olunur. ·( 34310) 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Bevenqil 

Türkiye Cuml.uriyef 
AKTiF. 

Merkez 

K..ua, 

Altm: Sa!1 KDoı-ram 
Banluıoı • 
Ufaklık , 

Dab.Udeld llulıabtrı.~ı 

720H190 

• • . ·- . 
TtlrJc Uram . • • r 

Ba.r19te1<1 Pılo.bablrlert 

:..ttm: ~a.n Kllovam 5 2115 t91ı 
~tma taııvus kabU ıerbeat dO-
.u:Ier . • • • 
Dltu dOvtzıer Yı bo~lu • ınİrtn~ 
lıaldyelerl • 

BaziOe TalıTIUer1 ı 
Dırubtı edilen •VJıLtJ ııa.kdly• 
.u.r,ıııı:ı . . . 
ltatıunwı CI • 8 rnaddelertııı t9Tft
tan Hazine t&ra.tmda.n va.ıu t" 
al yat 

Senecıas otucıaoıı 

'lıcaı1 Secedat • • • 
P'..sh:un "" t.<ıh\'IHl.I cDzdan11 
Deruhte edilen e-n'&lo nakdt· 
yenin karşıhğl esham Ti 

tabvtlAt ltlbar1 kıymetle 

8er~ıt B:ıh&m ve Tabrillt.ı 

Avaııalaı ı 

Alt.m Ye dôvl% Uzerlt:e avıu:ı , 
"l abYillt Uzert111 avan.1 • 

• 
• 

Hazineye lan nrı. &\"&:ıa • • , 

HıuWıeye S8l50 No. kanuna gi5r• 
&;:lan 1tltm k&rfllıkll nana . 
Hla.ted&rlu • • • 
K~ı.ut • • • • • • 

101.335.917,38 
7.695.133,-
2.174.117.25 111.205.167,621 

311 515.84 311.515,84 

7.335.593.98 
-,-

29.262.251.15 36.597.845,13. 

158. 7 48.563-.-

19.746.696.- 139.001.867,-

258.225.266.26 258.225.266,2t 

4.7.065.176.92• 

S.489.626,42 55.55-1.803,3;; 

8.799,981 7.808.722-
631.()()()1_ 

97.584.92~,75 106.033.448,73 

1 

4.500.000,-
16.084.429,4 7, 

Yekb 727.514.3i3,41 
ı Temmuz ını t.arlh!nc1en iUb&rto . 

ıstanbm Levazım Amirliömden verılen ı o# 

harıci askerı kıtaatı ııanıarı -------=-115,000 ton §ehlr da.hill nakliyatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur 
U:ıalesi 25/12/940 gUnU sa.at 15 de Ankarada Lv. Aml.rliği Satın Alına Ko· 
misyoııwıda yapılacaktır. Tahmin bedeli 33,750 lira, ilk teminatı 2!532 lira· 
dır· Şartnamesi 250 kuruşa komtısyondan al.mlr. TJtplerio kanunt vesikala· 
rile teklif mektuplarım ihale saatinden blr sat evvel komisyona vermeleri. 

(1!589) (11510J 
~ .. 

Beher adedine ta.lunin edilen fiyatı on lira 25 ~ olan 
5.000 tane yUn batta.niye An.kara.cL. M. M. V. satın s.lma Ko. da 
kapalı zarfla 19·12-940 perşembe günü sa.at 11 de ihale edilece
ğinden isteklilerin 3812 lira 50 kuruŞluk ilk teminatlarilc bir. 
likte teklif mektuplarını ihale saatinden behemehal bir s::ı.at ev_ 
\·eline kadar adı geçen Ko. na vermeleri. (1569 - 11403) 

:(. il/o I;. 

600,000 kilo bulgur kapalı zartla eksiltmeye konmu,tur. !halesi 16/12/ 
940 Pazartesi gUnU saat 11 de Manl.sada Asker! Süm Alma kom!ııyonWlda 
yapılacaktır. Ta.hmln bedeli 109,500 Ura, ilk teminatı 6725 llra:lır. Tnliı·ıP.
rin kanun! vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatiııdPn btr ~a.at eneJ 
koml.syona vermeler!. •(l:il51 - 1121'3) 

• • • 
168 Ton arpa pazarlıkla mUbayaa edilecektir. Ekstıtrııest 25/12/940 Çar

şamba günü saat 15.SO da Edirne eski MUşirlyet daıresl Askeı1 Satmaıma 
Kom1syonunda yapılacaktrr. TahmJn tutarı (115,120) ve teminatı (2268) U
ra~. Şart.namesi her gün görtllebUlr. lsteklilerin sözU geçen gUnde komls· 
yona gelmeler!. (1577 - 11431) 

Es::.işehirde iki a.J:ıır yaptırılacaktır. Keşi! bedeli 53,730 lira 6 kuru~. 11'.{ 
temln.ıı.tı 3936 liradır. Kapıılr zartla eksiltmesi 14/12/9 ;o Curnıı.rtesı gl:rılJ 

saat 11 de Ankarada. M. M. V. Satmaıma Komlsyonunda yapılacaktır. Ta· 
!iplerin ka.nunl vesikalarilc tekııt 1mektuplarmı ihale saatindl!n bir saat evv'!l 
komisyona vermPlı>ri. (l:S23 - 11160) 

••• 
Verilen flat pahalı görülen 20,000 metre lş elbiseliği kumaş p:ızJ.rlıkla 

aa.tm a.Imacaktır. İhalesi H/12/940 cumartesi günü sa.at 10 30 d:ı Anka 
da M.M.V. Hava sa.tmalma kornisyonwıda yapılacaktır. Evsa!

1 

ve numunesi 
kcmisyonda görtlltir. Tal'plerin kenunl vesikalanle belli saatte komisyona 
gelmeleri. (1613 - 11653) .. ~ 

Verile:ı fiı!,t pahalı görWen SOO adet mahrutt çadn' pazariıkla 11.ıtm a 
lm&cıı.ktır. Tahmin bedeli 215,470 lira., katı teminatı 3820 lira f50 kurı.ıştur~ 
Pazarlığı 14/l:?/941) Cumarteel günü saat 11 de A.nkarada M. M. v. Hava 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Evsa.! ve şartiıa.mesl komtsyonpa 
görülllr. Tl\llplerin kaı:ıunt veslkalartle belli vakitte komlı:ıyona gelmeleri. 

(16115 - 1161515) . . " 
Aşağtda. yazılr mevadm pa.zarbkla. e"kslltmeleri hizalarında yazılı gün, 

sa.at ve mahallerdeki askert satm alnla. komisyonlarında yapilacal(tır. Taliple· 
rin belll vakitte ait oldufu komisyona gelınelerL Şartnameleri komisyonla.· 

nnda görülUr. 
Tutan Tcmln&tı 

ctNSt Mlktan Llrıt. Lira thale gün ~t Te mahBUI. 
Kuru tuulye. 100 Ton 26,000 19SO 16/12/940 ıs Eskl§ehtr. 
Bina in.,ıı.!'l. 8,739,83 1161 21 ., ti 9 Çe.na.kkale • 
Arpa. 2150,000 kllo 20,000 ı500 21 ti .. 15 !zmJt. 
YUla.t. ıoo,ooo kilo 8,000 66~ 21 .. .. l:S tzmit. 
Kuru eoğan. 26,000 kilo 2,000 1!50 19 " .. 115 tzm1t. 
Kuru eoğan. 215,000 kilo 2,000 150 17 ,. " 115 !zmJt. 

(1629 - 11734) . .,. ,,. 
l5000 liralık mğır eU, tOO belleme, 600 ka§ağı, 600 gebre, 600 tlmar trr

Çası, 600 yem torbıuıı, 600 kıl kolan, alınacaktır. Pazarlıkla eks!lt'meleri 
l6lı2/94ı0 Pua .. teııl gll.ilU sa.at 1' dedlr. Vermeğe talip oUıi:ılı;ı.r.ın teminat· 
'ıartyle belli vakitte I{Irklarcllndo Kava! Em.!n Hanında. satm alma komlıı· 
yonuna gelmeleri. (1625 - 1730) 

;,~ ·~ ~ 

Beher kilo.suna tahmin edilen fiatı 8,5 kuruş olan 2400 ton sert ve yu· / 
mU§ak buğday pazarlıkla aatm alınacaktır. Pazarlığı her gün Ankarada. Lv. 
Amirliği Mtın alma komisyonunda yapılacaktır. 15 tondan aşağı olmamak 
§artile ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 2400 tonun katı teminatı 22,900 
lira, 15 tonun 192 liradır. Evsaf ve şart.namesi 960 kuruşa komisyondan alı-
nır. Taliplerin her gün komil!yona mUracaaUarı. {1152i) (11743) 

~ :(. '(. 

Beher kllosuna 25 kuruş fi&t ta.hmln edilen 160 ton kuru fasulye çı.;;-allı 
olarak pazarlıkla satın alınacaktır. 15 tondan 8.§llğt olmamak üzere ayrı ay· 

. . . " . , } . ' . . 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAl\1 
Her yemekten sonra ııüııde ü'ç defa mn.ntua.mıın 

dişleriıJ;;i fır(.alaymız. 

,,_. ,·"-~:.~· :~ı '"'"-· .;'" . .. · .. 
,• ı.' ~ _,.-;.~~.. .J.,,,:.. __ • ' • • " .... q• .. . . ... "".... { ·- . . ~ . ,,.,,_ . 

Devlet Demrryoltan ve Limanlarr 
işletme Umum idaresi ilanları 

IVtemur ah nacak 
1 - Devlet Demiryolları istasyon smr!mda istlhdam edilmek U.eere 

ınüsabaka ile ortamektep mezunlarından hareket memur na:ınze<lt ve a.1. 

kerlil<lerinl. yapmış lise ve yüksek mektep mezunlarından işletme ve ııa. 

rcket memuru stajyeri alınacaktır. 
2 - Müsabakada kazanan ortnmeltl~p mezunlarına. 60 ıtııe mezucta. 

rma 74 yll.ksek mektep mezunlarına 100 lira ücret vc:"ilecektir. 
3 - Müsagaka imtihanı yüksek mektep mezunları için 25.12.940 çar. 

§8.Illba, 11.se mezunları için 27.12.940 cuma, ortamektep mezwıla.rı için 28. 
12.040 cumartesi günleri saat 14 de Haydarpaşa, Sirkeci, AnRara, lia.lı. 

kesir, Kayserı, .Malatya, Adana, Atyon, 1zmtr ve Erzurum işletme mer • 
kezlertDde ve Srvas, Eskişehir cer atölyelerinde yapılacaktır. MUracaatlat' 
bu işletme ve atölye müdUrlUklen ve l.3tas:{on şefllklennce kabul olunur. 

4 - Müsabaknya tşttrıı.k şerattl §unlardir: 
A - Tilrk olmllk, 
B - Ecn .. lli bir kinı6tl ılo evli olrua.mak, 
c - 18 yaşmıbitlrmtşve otuzu geli.ını.:m~ olmak {30 ya~ ~3Jı0), 
D - Ortamektep mezunları için ask .liğini yapmam!§ olanlarm aa 

kerliğinl yapmasına en az bir sene z.aman ltalmıı> v.:llsc, yüksek mektep 
mezunlan için de askerliklerlııl yapmış olmak. 

ıs ~ Mllsa.bakada muva.f!ak olanların bllA.hare idare doktorları tara. 
fmdan yapılacak muaye-nedc sıhht durumları deınlryol işlerinde vazife gör. 
meıte elveri~li bulunmalt. 

6 - MUracaa.t tsUdalarmıt h:ığlanaca!c ,·eslkal.ar §Ullla.rdir: 
NU:fus cUzda.;ıı, diploma veya tasdikname, askı; .• ik vesika!II, poltaten 

ta.ııdlkll iyi huy k" ğld., çiçek qı k~ğıdı, evli olanların evlenme cUzdanı, 
6 adet vesikalık fotoğraf. 

7 - Daha fazla malQmat almak 1Btıyenlerin tşletme mUdllrlUklerlne 
veya. istasyon şe:fllklerine bizzat mUracaat etmelidirler. 

8 - lstidfilar yUl::sek mektep mezunları lçtn 23.13.940 Use mezunlan 
için 24.12.940 ve ortamektep mezucları için 26.12.940 günleri ııaat 12 ye 
kadar kabul olunur. ('<~·ı - 11!531) 

~ :;. ~ 

Aşağıda ismi, muhammen bcdeU ve muvakkat t.emina.tı ayrı ayrı g6s
terilm1§ olan An.kara !ıast.aha.nesi madeni malzemesi 27 /12/1940 Cuma gUnU 
aaa.t 15 de kapalı zarf usulU ile .'\nkarada İdare binasında sıra ile ve ayn 
ayrı satın alınacaktır. 

Bu ~e girmek tstlye.nlerin mm."akkat teminatları ne kanunun taylr et· 
tığ! vesikaları ve tekll!lertnf aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lAzımdır. · 

Şartnameler parasız olarak Allkarada Malzeme dalreslndcn, Haydar· 
paşad:ı. Tcsellünı ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

~lulıaınnıen ~luTILkkat 

l\L\LZEMEN"tN t~ll Bedel Teminat 
Llra. Lira 

1 No.lı liste muhtevivatı 8 kalemden ibaret kar-
yolalar, nakil arabaları ve taraça §CZlongları. 12448 

2 No.lı liste muhteviyatı 19 kalemden ibaret nın-
denl komodinler, dolaplar, masalar, vc.cıa!re. 27681 

3 N'oJı liste muhteviyatı 47 kaleoden ibaret ma-
den! kaplar, muayene masa ve şezlongları, vesaire. 2306\J 

tı33,60 

2076,08 

1721150 
·(11726) 

n taliplere de ihale edilebilir. Tahmin bedeli 40,000 lira, teminatı 6000 lıra· ı----------·-------------------

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ildn!arı 1 
dır. 15 tonun tahmin bedeli 3750 Ura, teminatı 563 liradır. Pazarlığı 16/12/ 
940 gUnU saat 15 de An.karo.da Lv. Amirliği Satın alma kom.lsyonunda ya· 
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte koınlsyona gclml.!lerl. (1619 - 11000) 

:(. q. :ç. 
185,000 kilo sığır eti kapalı za.rfla wUb.neye kocm~tur. lhalesi 

16/12/940 Paza.rteal gUnü se.at 15 de Kırkla.reltnde Kavaklıda ukert satm 
alma komisyonunda yapıla.ca.ktır. Tahmin bedeli 74,000 lira, ilk temJ.na.tı 
5550 11.radır. Tallplerln kanun! vesi.kalarile tekllt mektuplarını ihale saatiu· 
den bir saat evvel komisyona vermeler!. (1555 - 11287) 

Bankası 7 i 12 / 1940 vazıyeti 
PAS! R 

l!lermaJ• 
ihtiyat Llı:oeatı \. 

; 

A.dJ n fnk&!Mo • 
eu.1uaı. 

.... -, 
e • • • 

1'edavtlldeld Ba!lJm11tlar ı 

Jernhte edllea nra 'tı oakdlye 
Kanunun 8 • 1 !net maddelerine 
te"tfikan Ha.zbı t.ar&fmda.rı •ald 
tedlyat 

Oeruhte ldllen enakl tı&kdlye 

Dakiyu! • • • 
K&ı-1ılığl tamamen altm olarak 
•lft.veten tedavüle t'Uedllen • 
~akont mukabUI Ulnten tıdt.. 
vazed. 
Hazineye yapılan altın karşılıltlı 
avans mukabili 3902 No.lı kanun 
ınucibince naveton tedavüle va-

6.188.666,1;) 
6.000.000,-

158. 7 48.563,-

19. 7 46.696,-

139.001.867,-

11.000.000.-

242.000.000,-

Wnı 

15.000.000,-

12.188.6ôv,15 

zedilen • 10 000 000 . . .- 408.001.861,-
H!.:VllOA '? ı 

rene L1nMıı 68.639.896,91 
....ıtm: sa.n KUo~am s111 t>6'> 448.087,05 6 ,B:50 No. kanuna göre tıaztney• ----..;.,;..:.;;.;. 9.087.983,!)6 
\çılan avazu mukabUI tevdl oıu· 
ıu altınlar: 

°'ll.!I lr1logn.m 5G l'i41 930 

Oövtz Tu.lı!ıllda tı ı 

IJtma tahvW kabll dl!nzter · 
Olğer dôViz.leı n aıacak.l.ı Kil· 
rtng baklyeıerı • 

·tubtelit • " • " • 

78.124.167,90 78.124.167,90 

-,-

35.210.057.88: 35.219.057,88 
109.892.600,52 

Tf'kfto 

lak:oato baddt ,,_ 4 Altm tııert.ne ava.rı..s '° ı 
727.514.343,41 

ı _ n:oml.Syonumuzda mevcut evsafımı~ dahilinde 12 ton yeşi1 ııabuuun 
13/12/940 Cuma. SiinU saat 11 de Ka.sunpaşada Deniz Levazım Satm Alına. 
komisyonunda. pa.zarlıl(la ihalesi yapılacaktır. 

.Z - :tsteklileri.n teklif edecekleri fiyatın yüzde on be§l olan teminatı 
kat'lyelerile birlikte müracaatları ilAn olunur. (11715) 

'f. :(. ::. 

l - Tahmin edilen bedeli (5040) Ura. olan 1800 kilo beyaz gırc:ılaDm 
14/12/940 Cumartesi gunU saat 11 de Kamnpa.şada bulunan de:ılz levazım 
satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacakt:r. 

2 - Muvakkat teminatı (379) lira olup şartnamesi her gUn ~ sn.ati de.· 
hllinde mezk1lr ltomisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği ve.sailde birlikte adı geçen 
komisyona mürıı.caatları llln olunur. (11714) 

tf. "" :;. 
ı - Tahmin edile:-ı l)cdeli ( ıo.530) lira olan !30) ton kalın benzinin 

17 BlrincikA.nun 9~0 Sı:ı.lt gUnU saat 1' dG pazarltltla. ek.s1ltmesi yapılacaktır. 
2 - İlk teminatı 789 lira. 75 kuruş olup, şartnamesi her gUn komisyon· 

dan alınabilir. 
3 - !.ateltlilerın belli gUn ve saatte T{asımpaşarta bulunan kom!syond."'\ 

hazır bulunmaları. (11674) 

/stanbul P. T. T. Müdü1·lüğünden: 
Pendik P. 't'. T. mcrk~z inasında ynptmlacak tamirat işleri a.~ık 

ekr-ıiltmeye konuı!lluştur. Ek.siltfüe 18-12--940 çarşamba saat 15 de 
B. postahane binası k:ırşısıncla valde hannın: iklnci katında idaremiz 
umUlllİ depo muhasipliği odasında toplanacak müdürlük alnn sat:m 
komisyonunda. yapılacaktır. 

Ke..c;;lf bedeli &82 lira 68 kuruş muvakkat temir.at 66 lira 23 ku
ruştur. tsteklil~rin ol baptaki keşü ve şartnamelerini görmek \•e mu· 
va.kkat tcmlnatla-mı yatırmak üzere çalışma günlerinde B. post.aha· 
nede bitiTici katta idari kalem binalar ve levazrm krnmma, eksiltme 
gıin ve saatinde de en az bir taahhütte 500 liralık bu işe benzer ı-. 
yaptığına dair idarelerinden alınış olduğu vesikalara i$tinaden btan
bul vilayetine müracaatı., eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 
gün evvel alınnıL5 ehliyet "e 940 yılma ait ticaret od&H vesikası ve 
muvakkat teminat mnkbuzile yukarıda toplanacağr yer yazılı ko
misyona müracaatları. (11316) 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara (;addesınin en muteber yerinde tevkaıade nazaretlı 

'ıavadar ve aydınlık bir kat kiralıkta . Aynı binada ayrıca kır:ı ı' 
ıdalar da vaıdır. 

Vakıt Gazete~! Idarehanesine müracaat. 


