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B. Ruzvelt'in 

asil jesti 

Londra basını bulunan 
formülü bir deha 

eseri addediyor 
Londra, 19 a.a. - Müstakil fransız 

ajansı bildiriyor : 
Taymis gazetesi B. Ruzveltin İngil· 

tereye harp malzemesi kiralamak hu
susundaki teklifini mütalea ederek, 

diyor ki : 
"B. Ruzvelt, bu teklifi, acaba İngil

terenin müstacel bir talebi üzerine mi 
yapmıştır ? Geçen aylarda Amerika 
İngiltereye bir çok ail!h göndermiş 
ve daha fazlasını göndereceğini de 
vadetmiştir. Buna karşılık olmak n -
zere İngiliz hUkilmeti Birleşik Ame
rika hükümetine, harp vaziyeti ve ln
gilizlerln gelir kaynakları hakkında 

izahat vermiştir.,, 

Taymis gazetesi, İngilterenin ya .. 
kınlarda daha mühim vazifelerle kar
'ılaşacağına dair Amerika Hariciye 
Nazın B. Hull tarafından yapılan be
yanatı da tebarüz ettirdikten sonra, 
yazısına şöyle devam ediyor : 

"İngiliz şehirlerine bilatefdk ya -
pılınakta olan hava hUcumlariyle, At
lantikte ingiliz ticaret gemilerine 
karşı yapılan taarruzların, ingiliz a
dalarına karşı hazırlanan vasi mikyas
ta bir taarruzun mukaddimesi olma
sı ihtimali vardır. İngiliz makamatı, 
Almanya ve İtalyaya bir yandan 'id
detli darbeler indirirken diğer yan -
dan da tam tedbirlerini almaktadır. 
İngilterenin istikbale olan itimadı 
bugünkü tehlikelerin istihfafına isti
nat etmemektedir. 

Bir lsveç mühimmat 
deposunda büyük 

Brllkıcl; lP. a.a. - Belçika ıahlllerlndc 

b İ r yan Q I n Ç 1 k ti balık avı tekrar ba~lamııtır. Ava çıkacak 
vapurlar Belçika bayraible beraber bir de 

Stokholm, 19 a.a. - (Stefani): Mer- 1 b b k k ki d. 
ı l 

cyaz ayra çc ece er ır. 

kezi sveçte Karlskoga civarında Bo- B t 19 A 'k • R , . . ı os on; . a.a. - merı anın oma 
fors da kam hır mevaddı mliştaile b" "k 1 · · B Ph·11· 31 ·1kk"- d . uyu e çıaı . ı ıps, ı cu.ıun a 
fabrıkasında büyük bir yangın çık - Clipper tayyaresiylc Roma'ya ritmck nl -
mı~tır. Yangının sebebiyet verdiği talı yetinde olduğunu töylcmlıtir. 
ribatın vü.satini tayin şimdilik milin - Parls; 19. a.a. _ (D. N. B.) : 
kün değildir. Şehir bir zelzele olmu' Vichy'de kal inenin aldığı karar mucl • 
gibi sarsılmış ve iki saat devam eden blnce, fransız hükümetinin meşgul ara:ıi • 
ve birbirini takip eyliyen şiddetli in- deki mUmeuili general de La Laurcncln 
filaklar neticesinde bütün binaların dün vazifesini bilytik elçi de Brinon'a dev-
camları kırılmıştır. retmiştir. 
Bazı infilaklar 50 kilometre mesa - Dublin, 19 a.a. - İrlanda başvekili 

feden işitilmiştir. de Valcra, ameliyat olmak Uzere hastanc-
Otuz kadar yaralı vardır. Kaybolan ye &irmiıtir. 

bir çok kişinin ölmijş olmasından kor· 
lrulmaktadır. 

200 kişi ihtiyati bir emniyet tedbiri 
olmak Uzere evlerini terketmiştir. 
Yangın henilz tamamiyle söndürill

milş değildir. Fakat mıntakada bütiln 
itfaiye teşkilatının faaliyeti saye -
ıinde tahribat sahası tahdit edilmiş -
tir. 

Amerika kıt as1nda hava 
ve deniz üslerinin yerlerinin . 

planlan tanzim ediliyor 
Vaşington; 19. a.a. - Sclabiyetli mah • 

fillerde beyan olunduğuna göre, merkezi 
ve cenubi Amcrika'da vücuda getirilecek 
hava ve deniz üsleri silsilesine ait yerlerin 
tayini ve pllnlarının tanzimi başlamıştır. 

Bu üsleri muhtelif Amerikan cilmhuri -
yetleri verecektir. Üsler alakadar memle
ketin hükümranlık haklarına halel gelmek
sizin yine ona ait olacak, fakat 21 Ame
rika cümhuriyetinc ait kuvetlerin emrinde 
bulunacaktır. Birleşik Amerika devleti de 
tahkimatın yapılması için icabeden parayı 

Tanca; 19. a.a. - General Vcygand, şi
mali Fransa Afrikaamda yaptti'ı seyahat 
esnasında Rasmanrcs ve Aıdcs'de bulunan 
ukcrt ve mülki müessesatı teftiş etmiştir. 

Berlin, 19 La. - Alman radyosu yor· 
tular münasebetiyle Almanya'daki danı 

yerlerinde 25 kinunuevcldcn 1 kanunusani 
1941 tarihine kadar danı edileceğini bil
dirmiştir. 

Londra, 19 a.a. - (Tass): Daily Tele
graph an.d Morning Poıt razctcsinin istih
barına göre Senaıaldcki de Gaulle taraf
tarlarından bir çoğu tevkif edilmiştir. 

Amerika dahiliye 
nazırı yatıştırma 

siyaseti aleyhinde 
Ncvyork, 19 a.a. - Dahiliye nazırı B. 

İckeı, yatıştırma siyaseti taraftarlarına 

şiddetle hücum ederek demiıtir ki: 

Muhtelif formüller ve mahzurları verecektir. 
Şu cihet chcmi,yctle kaydediliyor ki, bu 

Amerikan ve ingiliz ananesini mil - üslerin, İngiltere tarafından Amcraka'ya 
dafaa için İngilterenin amerikan si • kiralanan üslerle hiçbir alakası yoktur. 
!ahlarının ar~sına ihtiyacı vardır. 

Bu adamların teşkil ettiği tehlike bazı 
yabancı devletlerin hayli zamandanbcri 
Amerika'ya yaptıkları tehdit nevindendir. 
Yatıştırıcı siyaset taraftarları müsellah 
kuvctlerden daha tehlikeli düşmanlardır. 

Çünkü bunlar şahıslarını ve ıcrvetlcrinl 

korumak için öz vatandaşlarının ve mil
letlerinin refahı alcYblne de olsa B. Hit
lcrle anlaşmağa hazırdırlar. Bunlar, vak
tiyle İspanya'ya yardım edilmesini nasıl 
reddcttilerse şimdi de lngiltcrc'ye yardım 
edilmesini istcmiyebilirler. Bunlar, en ön
de bulunan kalenin düşman eline düşü

şünde ıulh için ve Amerikan emniyeti için 
bir tehdit olmadığını IÖylemcktcdirlcr. Bu 
kazlar, tehlike anında fcryadlariyle Roma
lıları iku ederek kurtaran Kapitol kazları 
nevinden değildir. Bu mütenevvi kaz çe
şitlerinin çıkardığı sesler dinlenecek ol
sa Amerika yağmaya maruz kalır ve en 
aşağı bir asır için demokrasiden ümit kes
mek lazım rclir. Diktatörler, propaganda 
yoliylc İngiltere'yi yıkmıya muvaffak o
lamayınca tecrübelerini Amcrika'ya inti
kal ettirmişlerdir. Zira tefrikaya düşürmek 
ııuretiyle Amerikalılan imha etmek iste
mektedirler. 

Halbuki bunların bedelini tediye için 
tcabeden amerikan dolarlarının ekıt- Sovyetler Yugoslavya'yo 
leceği zaman yakınlaşmaktadır. B. 
Ruzvelt bu meseleyi halletmek için 
basit bir çare teklif ediyor: Silahları 
İngiltereye iğreti vermek. İngiltere 
b:.ı silahları kredi ile alamaz. ÇtinkU 
J ohnson kanunu, geçen harpteki borç
larını vermiyen devletlere kredi açıl
masını yasak etmektedir. Esasen bu
günün icabettirdiği nisbetteki istik -
raz1ar, 1918 den sonra dünyayı bır
palıyan müşküllere benzer yeni mü~ -
külleri bu harpten sonra da doğurabi-

pamuk verecekler 
Belgrat, 19 a.a. - Havas bildiri -

yor: Sovyetler Birliği ya1nntla Yu
goslavya'ya 2 milyon kilo pamuk tes
lim edecektir. Moskova'da bulunan 
Yugoslav iktısat heyeti tarafından 
verilen bu sipariş yugoslav dokuma 
aanayiinin bütün kıt iş\c.mcaini te-

min edecektir. 

lir, İngiltere böyle bir istikrazı an • bulmak ve onu kolayca en basit şek -
line icra etmek cidden yüksek haslet

cak Amerikaya olan ihracatını fev - terdir. Ruzvelt dahiyane diyebilece • 
kaUide arttırmak suretiyle ödeyebilir. 

Avrupa harbi 
ve Amerika 

Amerika ise buna karşı himaye tarife- ğimiz bir görüşle teklif ettiği basit 
leri tatbik etmek mecburiyetinde ka· plSn aaye~in~e mana~~z şekilper~st~i- Nevyork, 19 a.a. - "Nev Republik., 
Jır. lngilterenhı Amerikaya ihracatını ğe ve dedıko ulara nı ayet vermıştır. mecmuası, Slngapur'a bir amerikan filosu
arttırırken diğer taraftan Amerika - Çünkü kaybedilecek zaman olmadığı- nun gönderllmeslnln ıuzumlu olup olmadl
dan :thalStını da kısması icabeder. Bu nı pekala bilmektedir. Esasen Lord 1 ğını tetkik ediyor ve ıl:Syle yazıyor: 

Beaverbrook ve B. Cordell Hull ihti- Amerika'nın, kuvetıerlnden bir kısmını 
ıse Aıneıikada işsizliği arttıracaktır. yaçlarımızın mustaceliyeti hus1:c;ı;ınua Paaltlk'te bırakmıyacağını Uınit ederiz. Bir 

Ruzvelt plamnın izahından evet, lk Ud kendisini tenv.r eylemişlerdir. amer an m ahalesl ıunu göz önünde 
silah bedellerinin tediyesi için icabe- tutmak mecburiyetindedir ki, bugünkU 
den paranın İngiltereye müşterek da- Hayat memat mücadelesi harp bir Avrupa harbidir ve bu harp A-
va uğrunda bir yardım olmak Uzere Buglin asıl göz önünde tutulacak merika için uzak ıın.rkta herhangi bir harp-
sadece teberru edilmesi fikri ileri aü- nokta, İngiltereye yapılması tasavvur ten daha ehemlyetudlr. "":e en mUhlm olan 
rülmliştilr. Bu, İngilterenin bir iu:eti edilen nisli gö:ülmemiş derecede mtit cihet do BUyUk Brttanya nın Avrupa sah -
nefis meselesi yapmaks1zın pekala h' , t v at cak 'stih nesinden ılllnmemealdlr. Pa.slflk'te ve u-

ış. taarru7u clitame: ugr a • ı : • znk ıın.rkta bUtUn olup bitenler tertdir. Ja-
kabul edebileceği alicenap bir hare- s.tlatı te~ın et<nektır. Da~a hır m?d- ponya'nın olmdl Pasltik'te yaptıkları so
ket olur. Çünkü İngiltere garp mede· det ıngılızler ~alnız kendılerıııe fil • nu gelmlyecek hareketlerdir. 
niyetini müdafaa ettikten başka im • venmek mecbur·yetindedirle:-. Çünkii Binaenaleyh Amerika için tek bir mu
paratorluk milyonlarca sermaye dö - Amerikada ha"p sanayiinin tevsiı me- harebe sahnesi vardır. İngııtere'nln harp
kerek Amerika silah endüstrisinin in- selesi henüz başlangıç safhasında bu· ten muzatter çıkması için Amerika bUtUn 
kişafına yardım eylemiştir. Sonra in- lunmaktadır. Fakat amerikahlar bu kuvetıerini Avrupa'ya tevcih etmeli ve 
giliz muhariplerinin gizli olan olmı-ı mücadeleı1\n gerek· kendile'.'i ve gt-•ek İngııtere'ye yardımda bulunmalıdır. İngll· 
yan silahlar üzerinde yaptıkları tec- bizim için bir hayat ve memat mese- tere bu harpten muzatter çıktıktan aonra 
rübelerin neticesini de Amerikaya lesi olJuğunı.; anlamıg hulunuyorlar. bUtUn uzak oark meseleleri kendiliğinden 

hallolur, yahut da kolayca halledilir. 
bildirmişlerdir. Fakat bunların hiç bi- Deyli Telegraf da şunları yazmak -
rinin kıymeti para ile ölçülemez. tadu : 

8. Ruzoelt'in aıil jeıti "B. Ruzvelt büyük devlet reisleri- 6n1. fraOCO yeni fedakarhklar • 
yapmıya haur olmanm 

İşte bunun içindir ki, B. Ruzvelt, nin bile nadiren gösterdikleri çok a -
yüksek ve asil bir jestle para mesele· çık bir ifade ile Amerikanın İngilte
sinin bertaraf edilmesini ileri sürmüş- reye yardımının ve mihverin Ameri -
tür. B. Ruzveltin bulduğu bu usul ba- kaya karşı düşmanlığının artık bir em- lüzumu Üzerinde İSrar ediyor 
ıit olduğu nisbette çok güzeldir. rivaki olduğunu söylemiştir. Bu dü • 

Atlas denizinin bu kıyısında tek bir rüst hareket ihtimal ki Hitlerin son Sarragossa; 19. a.a. - (D. N. B.) : 
kişi, Birleşik Devletlerin, sırf para günlerde söylediği gayri dostane nut- İlpanya devlet reiıl general Franco re-
meselesi yüzünden, bize verilmesi ı ka ve japon hariciye nazırının yarı Jkatinde harbiye nazırı oldu&u halde dün 
mümkün sitahların veril.mesine ~ani kapalı tehdidine bir cevaptır. Her hal- ı Sa.rr~gossa'daki askeri mektebi ziyaret ct
olarak harbı kaybctmemıze sebebıyet de B. Ruzvelt bizzat kendi vatandaş- rnıştır. 
vereceğine ihtimal vermemektedir. larının telakkilerinden emin olmasa Subay ve tılebeye kısa bir hitabede bu-
Teknik müşkülatın mevcudiyeti ka - bittabi bu kadar kuvetle ve sarih bir lunan general, dah!ll harp safahatını göz. 
bul olunabilir. Fakat İngiltere veri - surette söz söylemezdi. İngiltere kre- den geçirdikten ıonra, yeni fcdaklrhklar 
lebilecek her gemiye ve her tayyare - di veya istikraz vasıtalariyle Amerika yapmda hazır olmanın !Uzumu Uzerlnde 
ye muhtaç bulunduğu bir sırada bu parasına muhta çolmadığı gibi ameri- israr etmiş ve kara, deniz ve hava ordula
ihzari devrenin aylarca sürmesi doğ- kan askerinin yardımını da istemiş de- rına mensup herkesin gayesi, İspanya'nın 
ru değildir . ., ğildir. İngilterenin yegane talebi harp vahdeti olması lizımgcldiğini beyan et -

Taymis gazetesi. Ruzvelt ptanının levazımının otomatik bir tarzda ve git miştir. 
bir çok amerikalı tarafından iktisadi 1 tikçe artarak kendi eline varmasıdır.,, 
aklıselimin ilk atameti olarak telakki 1 Niyuz Kronikl gazetesi diyor ki : 
edildiğini ve memnuniyetle karşılan· "B. Ruzveltin bize ariyet olarak 

Alsas'ta vaziyet 
dığını zannetmektedir. harp levazımı vermeyi düşünmesi si- Strasburg, 19 a.a. - D.N.B ajan-

Amerikan milleti, harpten sonra, yas\ bir deha eseridir. Fakat bu harp 51 bildiriyor : 

Okyanosta bir 
·Hollanda ve bir Norveç 

gemisi torpillendi 
Ncv)"Ork; 19. a.a. - Hollanda'nın 107~ 

tonluk Pcndrccht petrol gemisinden relen 
bir telsize göre, bu vapur, 59 derece arz ve 
17.•7 derece tulde bir denizaltı gemisi ta
rafından torpillendiğini bildirerek derhal 
imdat istemekte, tahlisiye san.dallarından 
ikisini kaybettiğin! ve elinde ancak tek bir 
sandal bulunduğunu haber vermektedir. 

Norveç gimesi de Hollanda ge -
misinin batırıldığı yere yakın 

torpillendi 
Nevyork; lP. a.a. - Norveç'ln P86l5 ton

luk Dalfonn petrol remiıl 58.27 derece an 
ve 18.17 derece tul de bir denizaltı gemisi
nin taarruzuna uğramıştır. 

Dalfonn'un vaziyeti, Pcndrecht vapuru
nun torpillcndiil yere yakındır. 

Batan bir gemiden kurtulanlar 
Londra; lP. a.L - Düşman tarafından 

torpillcncn Vcıtem Prince vapurunda bu
lunan Kanada mühimmat nazırı B. Houvı 
İ~ilterc'nin ıarp sahillerinde bir limana 
çıkmıştır. Kendisiyle beraber 50 yolcu ve 
vapur mürettebatından da dokuz kişi var
dır, 

Habeşistan' da 
İtalyanlara karşı isyan 

hareketi ilerliyor 
Londra; 19. a.a. - Avam Kamarasında 

hariciye müıtcprı B. Butler demiştir ki : 
" Habcşistan'daki şartlar hakkında ma • 

lilmat almak tabiatiyle güçtür. Fakat İtal
yanlara karıı isyan hareketinin ilerlediği 

anlaşılıyor. İmparator Haile • Selisc'ye ve 
Habe:sistan'da düşmana karşı mücadele et
mek iatiycn bUtün unsurlara hüriyct har
binde her tilrlü yardımı yapmak ingiliz hü
kümetinin siyaseti icabıdır. H 

Londra polislerinin 
gösterdiği fedakarlık 

Londra; 19. a.a. - Londra Polis müdü-
riyetini ziyaret eden dahili emniyet nazırı 
B. Hcrbert Morisson, polislerin son aylar 
zarfında yapılmış olan akınlar esnasında 

gösterdikleri cesaretten dolayı tc:sekkür • 
!erini beyan cylcmi~tir. 

Adet Llrahlr Lira 

1 2000 2000.-

s 1000 3000.-

2 750 t5oo.-

4 500 - 2000.-

a 250 21)00.--

35 100 3500.-

80 50 4000.-

300 20 6000.-

L 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnıs 
para biriktirmiş olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemit olursunuz. 
K.eşidcler: 4 Şubat, 2 _
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Mayıs, 1 Aiuıtoı, 3 
İkinciteşrin tarihlerin · 

de yapılır. 

Fevkalôde umumi 

heyet toplantısı 

Kumbaralı ve kumbara
ıız beıa.plannda on as 
cm lirası bulunanlar 
kuraya dahil edilirler. 

SIHAT VE iÇTiMAi M. V. 

inşaat münakasası 

Ankara Barosu Reisliğinden : 
Srhat ve İçtimai Muavenet V ekaletln

dcn: 
Baro levhasında kayıtlı aza adedinJn l - Ankara'da Hamamönün'de yapıl 

yUz elliyi tecavüz ettiği anlll§ıldığından makta olan Tıp fakültesi müştemilatından 
avukatlık kanununun 68 inci maddesi hUk- 959.094,95 lira keşif bcdclll Doğum ve ni 
mUne gl:Sre idare meclisine ıııı.veten inti- saiye kliniği in5aatının ikmali 2490 numa 
habı tılzım gelen lki rızanın ıntıhabını ıc- rah kanunun 43 ncii maddesi mucibine• 
ra eylemek Uzcre umumt heyetin fcvkalMe pazarlığa konulmuştur. 
olarak lçtlmaa çağnlmasına ve lçtımaın 2 - Pazarlık 30. 12. 1940 pazartesi cil-
4. 1. 941 cumartesi gUnU ııaat 10 da Anka- nü saat 15 te Ankara'da Sıhat ve İçtimai 

murun ölmüı ve 332 ainin de yaraıanınıı ra adllyo aarayında ynpılma.aına. mıızkO.r Muavenet vekilctindc teşkil olunacak hu 

ld 
• b'ld' gUn vesaatte nisabı içtima hasıl olmadı"" suıt komisyonda yapılacaktır. 

B. Morisson, şiddetli akınlar başladığın
danbcri, Londra pcliıinc mensup 54 me-

o ugunu ı ırmiştir. ı>• takdirde ikinci lçtimaın 11.1.941 cumarte- 3 - İstiyenlcr şartnamelerle mukavele 

f ransız müstemleke!erindeki 
Amerikan konsolosluklara 

leftiı olunacak 

si gtinU saat 10 da aynı mil.halde yapılma- projesini fiyat tahlili, keşif ve husuat tart 
sına baro idare meclisince karar verllmlıı lar cetveli ve 19 parça avan proje pl§n.. 
olduğundan Ankara barotıunda kayıtlı a. !arını 47 lira 95 kuruş bedel mukabilind• 
vukatların mezkOr içtimada hazır bulun_ Sıhat vekaleti içtimai muavenet daircsin.
malıı.rı JU7.umu lltı.n olunur. ı5063 den alabilecekleri gibi in5aata muktazl ve 

iCRA YE iFLAS 

bir kısmı hazırlanmış olan tatbikat proJ• 
!erini de tetkik edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (42 bin 
113 lira 80) kırk iki bin yilz on üç lira 

Vaşington: 19. a.a. - Hariciye nazırı seksen kuruştur. 
Hull, gazetecilere yaptığı beyanatta, Vichy Menkul malların açık arttırma 5 - Talipler a~ağıdaki vesikaları teminat 
hükümeti ne7.dindeki Amerika maslahat • ilanı makbuzlariylc beraber komisyona tevdi et-

rilzarı B. Murphy'nin franıız müstemleke- Zonguldak İcra Memurluğundan : meğe mecburdurlar: 
!erindeki Amerikan konsoloıluklarının tef- A) cari seneye ait Ticaret odası vcsika-
rişine çıkacaiını söylemiştir. B. Murphy- Cinsi, nevi, kıymetleri aşağıda yazılı sı (talipler şirket olursa 2490 sayılı ka-
nin general v cyga.nd ile görilşllp rörilşmi- mallar bir borçtan dolayı açık artırma ile nunun Uçüncü maddesinin A ve B fıkra-
ycce#i belli değildir. satrlacaiından artırma Zonguldak'ta daire- larında yazılı vesikaları), 

. de 3. 1. 941 cuma günü saat 14-16 da icra B) 250,000 liradan aşağı olmamak üzere 
Fransa'ya tayın edilen yeni Amerikan 1 olunacaktır. htirak edeceklerin gösterilen yaptığı bina işlerini iyi başardığına dair 

büyUk elçisi amiral Lcahy'nin Noel tatJlin- saatte mczkOr mahalde bulunmaları ilan iş ıa.hiplcrlnden alınmış vesikalar. 
den biraz sonra Vichy'dcn hareket etmesi olunur. 6 - Teminat olarak nakit ve nakit ma
muhtcmcldir. Kilimli nahiyesi 82 numaralı ocak har- biyctindcki evrak komisyonca kabul odi-

İngiltere' de tevkil edilmiı olan 
yabanclların bir kısmı 

manında tüvenan bin üç yüz ton kömür lemiyeccği için bu kabil teminat vermek 
daha fazla malilmat istiyetnlcr İcra daire- istiyenlerin daha evci vekalete milracaat
sine müracaatları ve bi!Omum masraf alı- la bunları alakalı malsandıklarına yatır
cıya aittir. 5066 malın ve komisyona makbuzlarını tevdi 

etmeleri l!zımdır. (8802) 18784 

,:!111111111111111111111111111111111111111.. ---serbest buaklldı . -- Güzel bir fırsat - Ağaç meraklılarının nazarı 
dikkati•ne 

Londra; 19. a.a. - Dahiliye müsteşarı, 
Avam Kamarasında yapmış olduğu beya • 
natta, tevkif edilmi~ olan yabancılardan 

6.500 kiıinin ıerbeıt bırakıldıimı bildir • 
mittir. Bunların 94 dil Kanada'da ve 371 l 
de Avuıtrulya'da bulunmaktadır. Aynca 
15.500 tahliye talebi de reddedilmiştir. 

Ankara 3. üncU Sulh Hukuk Hakimli
ğinden : 
Ankara'nın İsmetpaşa mahallesinde mu

kim iken vefat eden kasap Vahdi'nin 28. 
11. 940 tarihinde emvaline mahkemece va
ziyet edilmiş ve Kanunu Medeninin 532 
inci maddeii mucibince defter tutma mu
amelesi de ikmal olun~u, olduğundan ke
faleti hasebiyle alacaklı olanlar da dahil 
olduğu halde bilcümle alacaklı ve borç
luların kanunu mezkfirun 561 inci madde· 
ıi mucibince bir ay zarfında vesaiki rcs
miycleriylc birlikte Ankara 3 üncü Sulh 
Hukuk mahkemeı;ine müracııatları ve ala
caklarını vaktiyle kaydettirmiyenlcrin mi· 
rucıya ne şahsen ve ne de terekeye iza
feten takip pdemiycccklcri ve mirasçıla

rının dahi kanunu mczkfirun 534 üncü mad 
dcai mucibince 3 ay zarfında müracaatları 
lüzumu ilin olunur. 5059 

-: Anatartalar caddesinde Kınacı ha- :E 
- nı arkasında müstakil parsellenmt~ : 
: güzel bir arsa acele satılıktır. Görüp : 
E ıöril~ck istiyenlerin Ti. 6633 No~Y• : 
- mUraca.atıarı. 0061 : 

.,11111111111111111111111111111111111111~ 

iKTiSAT VEKALETi 

iplik çıkrığı yaptırılacak 

İktısıı.t Vekl\.letınden: 

1 - Vekfıietlmlzce yaptırılacak ( amba· 
111.j dıı.hll) 3.050 adet iplik çıkrığı kapalı 
zart usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 8050 adet çıknğın (ambalAj dahil) 
tahmin edilen bedeli S0.600 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 2287,ı:i liradır. 
• - Çıkrıklar ıartnamede gösterildiği 

üzere lmaıa.t yerinde teslim edilecektir. 1 

ı5 - İhale 6. ı. 941 salı gUnU saat 15 te 
Ankıı.rada İktıııat VekAletlndc mUteaekkll 
komisyonda yapılacaktır. Taliplerin mez • 
kQr gUn ve saate kadar teminatlarını ya -
tırmaları ve 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddesi mucibince tanzim edecekleri zart. 
!arı ekılltme S&atlnden bir saat evellne 
kadar komisyona tevdi etmeleri ltızımdır. 

Orman Fidanlık MUdUrlUğUnden: 
Bahçeli evler kar§ısındaki Ankara or

man tldnnlığında yetıııtirllen muhtelit ciwı 
çam, mll'T.ı ve sair orman fldıınla.rı ehven 
fiyatla s:ıtılıgu çıka.rılmıııtır . 

, Fidanların boy v.ı evs:ıtını ve parselle
ri başına fiyat etiketlerini görerek almak 
Uzere isteklilerin orman fidanlığına mil -
racaatıarı lltuı olunur. (S:ı95) 18577 

,-~mm::::cı:::~iiilll!ılll ..... 
Böbreklerden idrar Torbasma 
kadar yollardaki hastalıkların 
mikroplarını kökünden temiz-

lemek için HELMOBLÖ 
kullanını:.ı. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalışma kudretini art

tırır. Kadın, erkek idrar zorlukları
nı, eski ve yeni lıelsoğukluğunu, me
sane iltihabını, bel nğ'rısını, sık sık 

idrar bozrııak ve bo:anı·ken ynıımnk 

hallerini giderir. Bol idrar tem.o e
der. tdrarda kumların, mesanede 
l&§ladın teııekklllUne mani olur. 

tamirat ve borçlar kabusundan ve ye- levazımı harp sahamıza geniş bir sel Gazeteler, selahiyettar bir menbaa 
ni bir harpten kurtulacağını düşüne - şeklinde varmadıkça henüz mutmain atfen bugünden itibaren, milli camia 
rek müsterih olacaktır. Maliımdur ki olmak hakkını haiz değilir. İngiliz için muzur telakki edilen unsurların 
1918 den sonra bu meseleler içtimai milletinin kati zafere kadar harp et· memleket dıştna çıkarılmasına nihayet ,:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllh .. 

6 - Bu huausa mUtealllk ıartnameler 
İktısat Vekfıletl sanayi umum mUdUrlUğU 
kUçUk sanatlar ıubeslyle İstanbul ve tz -
mfr mıntaka lktısat mUdürlUklerindcn 
152,5 kuruf bedel mukabilinde temin edl -

DİKKAT: HEL"MOBLÖ idrarını· 
zı temlzllyerek mavllcştlrir. 

Sıh:ı.t Vekll.l ııtinln nıhsııtını haiz-
kargaşalıkları ve nihayet Hitlerizmle 

1 
mek kararı sarsılmaz bir karardır. verileceğini yazmaktadırlar. Buna bi- : : 

bugünkü harbi doğurmuştur. Millet her türlü fedakarlıklara hazır- naendir ki, hüsnüniyet sahibi alsas - = Klaym ıapka atölyesi = 
Deyli Meyl gazetesi B. Ruzveltin dır. Fakat bütün Büyük Britanyadaki hların alman milletiyle birlikte, ka • ~ -

meselelerin dogrudan doğruya ruhu- istihsal bileklerinin harekete getiril - yıtsız ve şartsız olarak, kalkınma ha- : Yerli. Mallar Pazarına nakledilmiı • _ 
nz te~s etmek gi~i nadir bir meziye- mesiled~r ki Büyük Britanya, zafer reketine milsavi haklarla iştirak et • E tir. Sayın müıtcrilcrini orada kabul : 

te ma.ııc bulundugunu kaydet mekte - meselesı olan, askeri levazım mesele-J melerini temin için bir takım tedbir· oder. 
4681 

-
dlr. Her meselede en canh noktayı 1 sini halletmi§ olacaktır." ler alınmııtır. • •illlllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 

dir. 8316 

HER ECZA NEDE BULUNUR. 
lebtllr. (8702) 18688 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 
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ULUS Basım.evi 
Çankın Caddesi, Ankara 

..........--. 
Telgraf: ULUS Ankara --..... 

TELEFON 
Başmuharrirlik 

Askerrerimiıin kııhk 

hediyeleri İ(in lebern:lar 
Aslcerlerimiu kışlık hediye göndermek 

için Anlcarııda ve yurdun her yerinde te • 

~KURUŞ 1 

Yazı İ&lcri Müdürü 
Müessese Müdürü 
Yazı hicri 
İdare 

1371 
1061 
1144 
1062 
1064 ADiMi% . ANCIMl'ZDIR. ::;;;:;~;~~~;cie:~;:11t::~:~.Buna dair ha·__ı 

Ankaralılar, imtihana hazırlanın! 
Umumi 
Heyeti 

Mürakaba 
çalışmaları 

Başvekilimiı Umumi 
Heyete izahat verdi 

\ı •••• ••••••• t 

Dün Başvekilimiz Dr. Refik Saydam'ın 
reisliğinde Umumi Heyet toplandı 
Devlet sermayesiyle kurulan iktisadi teşekküllerin mesai ve bilançolarını 

tetkikle vazifeli Başvekalete bağlı Umumt Mürakabe Heyetinin 1939 yılı 
tetkik neticeleri, 22 raporla bu teşekküllerin umumi heyetine gelmiştir. Dün 
Mecliste Başvekilin riyaseti altında Ziraat, İktisat, Maliye ve Ticaret Ve • 
killeriyle bu maksatla ayrılan elliye yakın mebustan ve teşekküller ve 8Cı§Vekilimi:z D. Relik Saydam 
milli bankalar meclisi idare reisleriyle umum müdürlerinden ve Umumi Mü- ! 
rakabe Heyeti Reisinden mürekkep umumi toplantıda, Başvekilimiz aşağı • ı 

1 1 
• ,. • 

daki nutku irat etmiştir. Nutuktan sonra beş ihtisas komisyonu ayrılmıştır. Romanya da dahıh va11yet 
Mesaiye pazartesi başlanacak ve kapanış toplantısı 19 birincikanunda yapı • 
lacaktır. Başvekilimizin nutku şudur : 

Romanya'da 
kanlı 

hfldiseler 
Falih Rıfkı ATAY 

"'- 1e.-.ı-.a..;:.-- • 
ko'nun ne ~e tsaıvekil muavini ve 

I 
"- Muhterem arkadaşlar, 
Devlet iktisadi teşekküllerinin 1939 

yılı bilanço ve kar ve zarar hesapları
nı tetkik etmek üzere 3460 sayılı ka • 
nunun beşinci maddesi hükmüne tev
fikan muhterem heyetinizi içtimaa 
davet etmit bulunmaktayım. 

Sizleri saygı ile selamlar ve tepi
(Soau 4. üncü sayfada) 

Deminnuhafızlar reisi Horia Sima'· 
nm sokak cinayetlerine karıı isyan 
duyduklarına §Üphe edilemez. Ru
men devletinin ba§ında bulunan ve 
ancak memleketin hayrını ve se
lametini istiyen vatan adamları, 
bu cinayetlerin Romanya'ya da
ha ne kadar feci günler hazırla
makta olduğunu bizden daha iyi 
bilmektedirler. Tebliğler ve tedbir
ler, Romanya'yı büsbütün kaybet
mek tehlikesine karıı, mesuliyet j 
mevkiinde bulunanların ne kadar 
hasaas bulunduklarını göstermek
tedir. 

Yorga gibi yüksek bir tahsiyet 
ve beynelmilel ıöhrette bir alim, 
69 yaıında, hemen hiç sebepsiz, 
katledilmiıtir. Evlerinde ve hapisa
nede birçok güziydeler, başıboş İn· 
tikamcıların kurbanı olmuıtur. 
Taklit kutusunun içinden çıkan bu 
tehlikeli kuklalar, belki hiç bir İpe 
bağlı değildirler: serseri ve şuur
suz, kan kokusu Üstüne ko§makta, 
toprak ve hüriyet kayıbı gibi, in
san ıatıraplarınm en müthi§İnİ çe· 
ken milletlerini bir de anar§i ce
hennemi içine atmaktadırlar. 

Hiç bir memleketin dahili mese
lesi, yabancıları alakadar etme
mek lazongelir. Fakat zulüm ve ci
nayet, hudutlar içinde mahpus ka
lamaz. Milletler varsa, insaniyet de 
vardır. 

Asi lejiyoner.ler misali, zor rejimi 
taklitlerine sürüklenmek istiyen 
memleketleri iykaz edecektir. Men· 
faat veya intikam hırsları ile oy
nıyarak, her tarafta bir kuklalar 
sürüsü vücuda getirmek güç 
değildir. Hak ve hüriyet, devlet 
ve kanun, insani mukaddesat na
mına her ıeyi inkar eden bu sÜ· 
rü, bir gün meydanı bo§ bul
duğu zaman, komplolardan baş
ka nizam, suykastlardan gayri u
sul, tabancadan başka vasıta tanı
maz. Ne baı ucundaki i§gal süngü
sünü, ne anar§İden sonraki daha 
büyük tehlikeyi görür. Şefin emri· 
ne, bir çoban kavalı kadar kulak 
vermez. 

Hür Fran•ızların Şefi 
General de Gaulle 

Suriye' de 

Vichy hükümeline 
duyulan iğbirar 

gilfik~e arllyor 
Kahire, 30 a.a. - General de 

Gaulle'ün Yakın-şark murahhası olan 
general Catroux Kahire'deki Reuter 
ajansının muhabirine şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"- Suriye'de bulunan fransızların 
yüzde sekseni ingiliz davasına karşı 

sempati duymaktadır. Vichy hükü. 
metine karşı olan iğbirarın başlıca 
iki sebebi vardır: bunların birincisi, 
Suriyelilerin Vichy hükümetinin 
kendilerini kendi mukadderatlarına 
terkederek bilhassa italyan mütare
ke komisyonunun gelmesinden son· 
ra al§.ka göstermemekte olduğu ka
naatinde bulunmalarıdır. 

gergin olmakla beraber 

Bükreş'te 
• 

vazıyet 

sakinleşti 

fai ileri bulunamadı 
Londra; 30. a.a. - Müstakil fransız a

jansının Bükreş'ten haber verdiğine göre, 
demir muhafızların asi bir ıırupu, Bükrcı
teki demir muhafızların umumi kararııl • 
hına hücum ctmcl?c teşebbüs eylemişlerdir. 
Otomobil ile ııelen bu grup lejyonerlerin 
üzerine mitralyöz at~i açarak birkaç kiıi 
nln ölmesine ve yaralanmasına ıebebiyct 
vermişlerdir. 

ı 
i 

Mülhakatta da yine bu asi grupuna men

(Sonu 4. üncü sıyfada) 

Dün tam saat 
24 ten itibaren 

Bütün saatler bir 
saat ileri ahndı 

Dün gece tam saat 24 ten 
itibaren bütüıt Türkiye da
hilinde yaz saatinin yeniden 
tatbikine batlanmrı ve bü • 
tün saatler bir saat ileri a • 
lınmrtbr • 

\.. ................................................ .1 

Güneş battıktan sonra 
Bu aksam evlerinizdeki bütün 
ışıkları kararhp maskele in! 
Kontrolde~ şehrin yüz akı ile çıkmasını 
temin etmek her ankaralının vazifesidir 

1 Ankaralılar bu akıam gllneı battıktaa 
J sonra bUytlk bir imtihan geçireceklerdir: 

~ Gurubla beraber şehrin her tarafında. ev • 
... ~ !erden ışık sızıp ınzmadığı sıkı bir kon. 

• trole tAbl tutulacaktır. 
Esasen Ankara halkı, ıııkların karartı!· 

11Ul8ına karar verildiği hUkUmet tarafın. 
dan tebliğ olunur olunmaz faaliyete geç -
mi§ bulunuyor ve bazı nAdlr yerler mils • 
tesna, hiç bir pencere veya kapıdan ıı,ıık 

sızmıyordu. Yalnız ankarahların değil. 

bUtUn memleketin bu mühim vatani vazi
feyi kolaylıkla başarmasına milli fabrika
larımız, bilumum ttı.clrlcr ve esnaf da yar
dım ediyorlar ve gllnlerdenberl her taraf
ta ıııık geçlrmlyen kalın perdelik kum&§. 
lar, mavi ışık veren H\mbalar satııa çıka
rılmı' bulunuyordu. 

Yunaniıtan'da kampa yerle§tirilen İtalyan eıirlerinden bir grup 

Diln bUtUn mağazalar, ııık geçlrmiyen 
perde veya mavi ampul 11atın almak için 
acele eden ankaralılarla dolu idi. BUtlln 
evlerde de anneler ve genç kızlar faaliyete 
geçmişler, perdelik kumll§lan pencerelere 
uyacak ııekllde dikmekle meşgul oluyor. 
lardı. - -l Arnavutluk'ta 

Talim tayyareıiyle uçuıa 
hazırlanan bir pilot namzeti 

Amerika' da 

Yar1m milyon 
asker lalim görüyor 
Ayrıca yılda 30.000 
pilot yetiştirilecek 

Vaıington; 30. a.a. - Milli müdafaa 
programının inkiıah hak1ı:ında dün alı:ıam 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

ı Elenler yeni 

mevziler 

zaptettiler 
Yakında cepheden yeni 
zafer haberleri gelecek 

Elenler bir İtalyan 
denizaltısı batırdılar 
Atına, 30 a.a. - Elen resmi tebliğinde 

blldirlldlğlno g!Sro yunan kıtaları Arna
vutlukta yeni mevziler lfgal etmişler ve 
ellerine muhtelit ganimetler geçlrmlııler. 
dir. 

Muharebeler anudane bir 
tekilde devam ediyor 

Londra; 30. a.a. - Yugoslavya hududun
da bulunan Roytcr ajansmın hususi muha
biri yazıyor : 

Bütün ıimaU Arnavutluk cephesi boyun
ca Yunanlılar, italyanlann mukabil taar • 

(Sonu 4. üncb sayfada) 

Bu gayretlerin neticesi bu aksam bel
ır olacatrtır. Onmı l~ın, bütün ankaralıla -
rm pcnc:erelerini ve kapılarını ııık sızdır
mıyacak ıekildc maskcliycceklcrindcn ve 
yapılaca'k kontroldan yuz akiylc çıkac:u • 
larmdan emin bulunuyoruz. Önilmiizde 
akşama kadar vakit var. Elbirliğiylc. çalı. 
şalım ve dışarıya en ufak bir ışık huzmesi 
ıızma.masma canla, başla gayret edelim 1 

lstanbul'da bütün hazırlıklar 
bitti 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Yarın (bu
gün) gece şehirdeki resmi ve hususi bina
lann, mağazaların, dükkanların ve cadde
lerin ışrkları tamamen karartılmış veya 
maskelenmis olacaktır. Bu husustaki ha • 
zırlıklar tamamen bitmis ve llzımgclen 
bütün tedblrler alınmıştır. Yapılan hesap. 
!ara göre bu aon tedbir yüzünden şehird~ 
ki elelctrik 1arfiyatı yüzde yedi nisbetinde 
azalmııtır. 

DİKKAT! 
Bazı pencerelerden 
hôlô ışık sızıyor ! 

Kontrol bu akıam yaplla<ak 
Sayın Ankara halkının 

nazarı dikkatine 
ANKARA V ALİLİLİNDEN: 

21.11.940 gUn!lndenberl yapılan 
devamlı tebliğlere uyarak sayın hal
kın pa11lf korunma hazırlıklarını 

yapmakta oldukları ve fakat bazı 
yerlerde bunun gellııl güzel ve ışık 
huzmelerinin harice sızıp sızmadığı 
tetkik edilmeden, aralıklar tama
mlyle kapatılmadan yapıldığı ve 
yanmakta olan IAmbaları gösterir 
şekilde maskeleodlf;i görülmektedir. 

Bu ay sonuna kadar dış tenvlra
tın tamamlyle kaldırılması ve iç 
tenviratıL da mutlak surette m88ke
lenmesi ve karartı ı ınnaı tertı batının 

Azamı itina ve clddıyetıe alınması 

ııarttır. 

Tatbik ve kontrole başlama tari
hi olan l 12 940 g!lnUne kadar en 
hafif hu7.melerln ve aralıklardan sı
zan en kllr;llk ışıklann da önüne 
geçilmemesi cezai tak i batı mucip 
olacaktır. 

B. (ör~il dün 66 yaırna girdi 

Uğramıf olduğu emsalsiz facia 
içinde dahi, Fransa, ileri ve olgun 
bir millet olduğu için, kendini bu 
anar§İ seline kaptırmamıştır: fikir
ler bir değildir; ıstıraplar büyük
tür; ayrılık vardır. Fakat mahke
melerden başka hiç bir kuvet, va
tandaşın boğazma sarılmamıştır. 
Veliaht gibi bir rütbe alan hükü
met reisi Laval'in, hem Fransa'yı 
harbe sürüklemek, hem de Fran
aa'yı harbe hazırlanmaktan men
etmekle itham ettiği Leon Blum da
hi bugün ancak mevkuflar ve maz· 
nunlar arasındadır. 

Rejim •uykastları, daha fazla, 
(Soau 4. üacü sayfada) 

İkinci sebep de İngiliz ablukasının 
tesirlerini göstermiş olmasıdır. Suri
yeliler ingilizlere dostluk gösterme· 
diği için bu ablukaya sebep olduğun~ 
dan dolayı da Vichy hükümetini 

Dün 19 Mayıı Stadında lik maçlarına devam j 4 - :1 mağlup etmi§tir. Yukarıda Harbiye ve 
edilmif ve Harbiye idman Yurdu Demirsopru Demir.por takımları bir arada görülmektedir. 

Londra, 30 a.a. - Başvekil 8. Çör
çil bugün 66 yaşındadır Bu yıldönti
mü nıünasebetiyle kendisine memle
ketin ve imparatorluğun her tarafın • 
dan muazzam miktarda tebrik telgra
fı gelmiıtir. (Soau 3. üncü say/ada) Spor haberlerimiz 2 inci •ay/aJaJır. 



-ı- • 

Askerlerimiz için 
Yurttaşların Y ardımsevenler 

• • 
cemıyetıne teberruları 

Havalarıı:. gittikçe soğumağa baş- ı ça~rpan ~ütün ~ankırılılar bu iıc candan bir 
]adığı şu gunlerde hudutlarımızda alaka cos1crmıslcr ve ıcvc aeve bu hecli· 
vatanı bekliyen fedak3.r türk asker- yclcri hazırlamıya başlamışlardır. 
]erine memleketin her tarafından he- Tahmin olunduğuna cöre: yalnız ıeh
diycler yağmaktadır. Bu büyük işi rimizdcn 4.000 parça hediye hazırlanmak
kendine mukaddes bir gaye teiakki tadır. 
eden Yardımsevenler cemiyeti bu hu- Haber aldığımıza göre: viliyetin di . 
austaki çalış.maların mihrakını teş- ğer bütün kaza, nahiye ve köylerinde de 
kil etmekte ve yaptığı i~ler cidden bu uğurda ateşli bir faaliyet devam ctmck-
tükrana Jayık bulunmaktadır. tedir. 
Yardımsevenler cemiyeti, yurdun Çankırıda aaker ailelerine 

her tarafından gönderilen nakdi ve yardım İ§i 
aynt yardımları kabule devam et· Çankırı, (Hususi) - Belediye meclisi 
mektedir. Düne kadar yapılmış olan asker ailelerine daha genlı bir ölçüde yar
yardımların, cemiyetten aldığımız dım yapabtlmek için yeniden bazı güzeı 
bir listesini aynen ve bu hamiyetli kararlar ittihaz eylemiştir. 
vatandaşlara teşekkürle neşrediyo· Bu kararlar arasında halka eveıce ya. 
ruz. pılan 130 liralık dökUmU 600 liraya lblAg 
Nakdi yardımda bulunan etmiştir. 
vatandQ§lar : Bu auretıe 105 muhtaç aaker allealne 
Yardımsevenler cemiyetine B. Sait muntazam bir şekilde yardım yapılacak -

Kazoğlu 1021, B. Derviş Çelikbaş ve tır. 
arkadaşları 800, Bayan Makbule Su- Çankırı'da C. H. Partisi 

kongreleri nel 200, Yenişehir esnafı 200 lira ver
miılerdir. 

Başvekil köşkünden, Büyük Mil
let Meclisinden, Ege Birliğinden ce
miyete 100 er lira gelmiştir. Bayan 
Şahende Sünget ve Nebahat Erman 
da 100 er lira nakdi teberruda bulun
muılardır. 

Bayan Nusret Evcen 75, Müzey
yen Gedeleç 70, Ulviye Cemal, Şadi
ye Demirel, Sorviyano ve B. Adil 
Haybat 50 şer, B. Salih Sezer 38, Ba

Çankırı, (Husuat) - C. H. Partisi vllA.-
yetimiz kazalarına bağlı nahiyeler kon -
gresi tamamlyle bitmııtır. 

Merkez nahiyesi kongresi de bu hatta 
Halkevl salonunda açılmı§tır. Kongrede 
bUtçe, heecbat ve dtlekler tesblt edtlmlş, 

idare heyeti seçimine b41lanmı§t1r . Neti
cede: ?.Iustata Akgün, Ahmet Ersunan, 
Hidayet Yifit, Ak1t İnandık. Halim Dağ
lar merkez nahiyesi idare heyetine eeçll -
mlılerdtr. 

yan Fahriye 39,50, B. Arif Çubukçu Çerkeı kazası kongresi lklnclkll.nunun 
37,35, Yusuf Ziya Ergin ve Bayan 4 llnde, İlgaz kaza~ıı 6 ıında, merkez k& -
Meshile Kuran 28 er, Muazzez Kepe
nek 25, Neyire Kaltakıran 21, Hik
met Kuyucak 20, B. Sadettin Atı 
17,50, Bn. Aliye Haldun 17, B. İs
mail Kemal 16,50, Bn. Kadriye Toy-
gar 15.50, Şaziye Mumcu, Bedriye 
Mersinli, N. Selgil 15 er lira teber
ru etmişlerdir. 
14 er lira verenler : 

Bn. Nebahat Konuk, Müveddet 
Özalp, Hasna Öztrak, Orhan Özenç, 
Hüsnü Güne!, Fikriye Tokgöz, Be
dia Yörük, Melek Ersin, S. R. Tar
han, Nazif Arısan, Etger, Beliga 
Haylıoğlu, Nedime Göle, Pakize 
Köker, Belkiz Civelekoğlu, Nuriye, 
Fatma Ulusu, Reşat Erbeyli, Gün
göz, Zahide Aral, Latife Göreli, B. 
Süleyman Köstekçioğlu ve avukat 
Ziya 14 er lira vermişlerdir. 

Kuyumcu Piyer annesi Bn. Mari 
12.10, Feride Esenli 11.75, Nebile 
Bayramoğlu 11.20, Bn. Halide 11.50 
lira göndermişlerdir. 

10 lira verenler : 

zaaı 11 inde kongrelerini yapacaklardır 
VllAyet kongresi ayın 20 alnde açıla

caktır. 

Hatay ve lzmirdeki 
teberrüler 

Askerlertmlze kıtlık giyecek hediye &

dilmek için teıekkUl etmlı olan komitele
rin hemen her yerde faaliyete geçmlt bu
lundukları bfldlrllmektedlr. 

Dün Antakya'dan aldığımız bir telgraf 
hataylı bayanların bizzat örerek Kızılay 

kurumuna verdikleri muhtellf cins kı§lık 

giyecek eşyasının aon beş gUn içinde 2.M-0 
parçayı bulduğunu ayrıca da 2500 pamuk
lu tetllm olunduğunu bildirmektedir. 

Diğer taraftan tzmlrden verilen malQ
mata göre, Karııyaka halkı tarafından da 
bugüne kadar vertlmlf olan muhtelit clna 
eıya aayıtı 2500 parçayı gec;mletlr. (&.a.) 

lzmirde Y ardımsevenler 
Cemiyetinin şubesi açıldı 

İzmir, 30 &.L - Bugün Halkevlnde ya-
pılan bir toplantı ile Yardım.sevenler Ce
mtyetlnln lzmlr eubesi te§ekk.Ul etmtı ve 
yeni idare heyeti ıeçllmlıtır. Bu toplantı
ya tıtlrlk etmlı bulunan valimiz, söyledi-

u L US 1/12/1940 

(,_G_ü_Nu_· N_G_öL_G __ Es_i ) \· S P O R Sonbahar al 
Hayata, 

daima hayata! 
Dün gece yarısı, kendi ellerimiz· 

le, birer saatimizi feda ettik. Ak· 
repler ve yelkovanlar ufak parmak 
hareketlerimize itaatle boyun eğ· 
diler. Ömrümüzün bir saati böyle • 
ce aessiz sadaaız, gürültüsüz ve ti· 
kayetsiz istikbalden maziye intikal 
etti. Üzülmedik, canımız sıkılma .. 
dı, giden bir saatlik ömrümüze hiç 
acrmadık. Hatta, gözlerimiz biraz 
aonra kurdalıyacağımız saatte, ge
ce yarısını heyecan ve merakla 
bekliyenlerimiz de oldu. 

Halbuki bir aaat mühim §ey ... 
Sevgili ölülerin ba,ında: 

- Çok değil, daha bir saatçik 
yaşasaydı diye inliyenlerimiz çok· 
tur. Ancak, tükenen ömre il&vesinı 
ümitsizce istediğimiz bu zaman fa
ıılatını bugün kaybeder-ken kılımı
zı kıpırdatmayışımız pek sebepsiz 
de değildir. Çünkü gece yarısı, kay
beder gibi göründüğümüz karan
lık ve i~e yaramaz bir ıaat yerine, 
sabahın insana ümit, nc~e ve kud
ret veren va !-ı::tinden bir saat kazan· 
mı~ızdır. Hakikatte bir kayıp değil, 
bir kazanç karşısındayız. 

Sabah, bütün canlılığı, t8.zeliği 
ve hayat vadiyle ne güzeldir; ve 
"dünya, erken kalkaııların hakkı
dır" diyenler bu sözlerinde ne ka· 
dar ha.t!ıdıtlar. Tabiatin yazın bol
laşan fakat kışları insanlardan kıs· 
kanılan ı'ığı, her maddeye kendi 
güzel rengini veren ve hayata un
sur o'an o gün ıtıiı ne paha biçil
mez bir nimettir. işte bu sabahki 
kazancımız budur. Bu bir saatlik 
niğmet, yarı ölüm hali denen uyku
dan alınmış ve i~ saatlerimize ili.ve 
edilmiıtir. 

Gaye hayatı uzatmak ve gün ışı
iını son huzmesine kadar sömür
mektir. Büyiik filozof Niçe haya
tın tadını çıkarma, aşkını ne güzel 
ifade etmiştir: 

- Hayata, daima hayata, haya· 
ta daha çok hayat katalrm 1 

Kemal Zeki GENÇOSMA!v 

Not : Dünkü fıkranın :k satırlarındaki 
daüssıla keUmeal yanlışhkla b&.§ka tUrlU 
dizi~mıştir. 

Banknot emisyon vaziyeti 
30, 11/ 1940 akşamı ttıbarlyle Türkiye 

CUmhuriyet Merkez Bankasının banknot 
emisyonunun vaziyeti şudur: 
Bankanın açılışında banka kn 
nunu mucibince deruhte edi
len mtkdar 
Banka kanununun 6-8 Jncl 
maddelerlne tevfikan hazine 

Lira 
158.748.563 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dün yapılan maçlarda 

Harbiye İdmanyurdu 
Demirspor'u 4 -3 yendi 

yar11larının onuncusı 

bugün yapılıyor 

Kazanmaları ihtimal 

olan atların 

isimlerini yazıyoruz 

Dün 19 Mayıs Stadında mevcut lik derdi. Harbiyenin ikinci golü ... Belki Sonbahar at yarıglarının UçUncUsU b 
fikstürüne göre lik maçlarına devam bütün lik maçları devresinde bir ben· gUn ıehlr lpodromunda yapılacaktır. Koı 
edildi. Günün tek karşılaşması Demir- zerine tesadüf edemiyeceğimiz bu gol lar umumiyet itibariyle çok cA.zlptlr. N 
spor ile H.0.1. Yurdu arasında idi. \ dakikalarca alkışlandı. tlceıerını bulup çıkarmak her halde ço 
Lik maçlarının gittikçe hararetlendi- 25 inci dakikada Harbiye sağaçığı kolay olmıyacaktır. Bilhassa UçlU ve b 
... • • 1 b ld "b" D yUk arap atlarının hep beraber koşacakl 
gı bu haftalarda, puvan cetvelınde Kemal topla bera er yı ırım gı ı e- k 

11 
k 1 ah . . . . . • ikinci O§U e yarım an ara m sus o 

ancak bir puvan farkla yekdiğerini mırspor kalesıne ındı ve kalenın sag lan handikap çok altl.ka toplıyacak koşn 
takip eden bu iki takımın karşılaş - köşesinden hafifçe ortaladığı top !ardır. 
ması lik maçlarının ilk devresı ıçın Şevketin ayağına çarparak içeri gir • ı Yarıılara aaat 15 te ba.§lanacaktır. 
oldukça ehemiyeti haiz bulunuyordu. di. Yarıılardan evel .saat 13 te Karacabe 

Saat 14.30 da takımlar sahaya çık - 28 inci dakikalarda Arif biçimli bir ı haraaında yetıımtı ıaf kan lnglllz tay!"" 
tıkları vakit oyuncuların şöyle yer al- vuruşla Demirsporun ikinci golünü rının satııı yapılacaktır. Memleketlmtztu 
dıklarını gördük : attı. ıimdtye kadar görmediği derecede olan b~ 

Demirspor; lsmail • Gazi, Şevket - İki dakika sonra H.0.1. Yurdun .. gUzel tayların mllzayedealnde at seve 
Orhan, lbrahim, lbrahim • Zeki, Fah· dan Ertuğrul karşı taraf müdafaasının meraklıların da bulunacağını Umit etmek 

teylz. 
ri, Salih, Arif, Niyazi. hatasından bilistifade Harbiyenin 4. 

H. O. 1. Yurdu: Bedri - Münir, Fa- üncil golünil yaptı 44 üncü dakikada Birinci Koşu : 
Satış koşusudur. Dört ve daha yukan. 

ruk. Ya,şar. Ferda, Haşim. Muzaffer, Demirspordan Fahri güzel bir vuruşla yqtakl halis kan arap at ve kısraklara 
Şahin, Ertuğrul, Bedri, Kemal. takıinına üçüncü golü temin etti. mahsustur. İkramiyesi 180 lira mesa.!eet 

Saat 14.35 de hakem Nejdet Özgilç'- Bir dakika sonra hakemin diidüğü 2200 metredir. Koguya kaydedilen.hayvan. 
ün düdüğü ile oyun başladı. maçın nihayete erdiğini bildirdi. Bu tar ıunlardır: 

BiRiNCi DEVRE suretle harbiyeliler sahadan 4-3 ga - 1 - GUmU, (H. Erm"1) 60 kilo 
Baştan on dakika kadar mütevazin lip ayrıldılar. 2 - Aneze (H. Mutlu) 60 kilo 

bir cereyan takip eden oyun bundan Nasıl oynadılar ? 3 - Sel (C. Apayık) 58,5 kilo 
f - Afkın (S. Böke) 56,5 kilo 

sonra bir müddet Demirsporun h3 - Dün her iki takım da güzel bir o ... 5 - Sevim (N. Vural) 50,5 kilo 
kimiycti altına girdi. Demirsporlular yun çıkardı. Bu sayede zevkli bir maç Bu be§ hayvanın içinde en göze çarp~ 
tamamen Harbiye yarım sahasına yer- seyrettik. nı Afkın'dır. Fakat bu koıuda koşuyu ko--

leştilerse de bir netice elde edemedi · Demirsor her zamanki gibi bilgili, şup kogmıyacatı mefliktlktür. Koımadığı 
ler . kontrollü, uzun paslarla oynadı. Fakat takdirde ıana Aneze ile Gümüş arasında· 

29 uncu dakikalarda Demirspor sağ- mağllıp olmak için sanki ne ıazımsa dır. 
içi Arif 20 metreden güzel bir vuruşla ona malikti. Müdafaa bozuk oynadı. ikinci ko~u : 
takımının ilk golünü kaydetti. Bu yüzden 4 gol yedi. Hilcum hattı tlç ve dana yukarı yaştaki halla kaıı 

10 dakı"ka sonra harbı"yel"l •· arap at ve kısraklara mahsu.stur. lkrami -
ı er sagıç - oyuncuları karşı taraf kalesi önlerin-

le · B d · · t ğ b" 11 1 1 ye.si 650 Ura mesafeıııl 1600 metredir. Ko ... 
rı e rının yap ı ı ır go e • de gol vaziyetlerinde fırsatlardan is -b be · · · · §uya sekiz hayvan kaydedilmiştir. 

era re vazıyetını temın ettiler ve tifadeyi birbirlerine ikram ettiler. Bu 
d 

ı - Mihrican (S. Akson) 60 kilo 
evre bu şekilde sona erdi. sebeple fazla gol çıkaramadılar. 2 _Fırtına (H. Da~ol) 58,5 kilo 

iKiNCi DEVRE Harbiyeliler her zamanki enerjileri 3 - Bozkurt (N. Kurtay) 58 kilo 
Baştan on dakika kadar bir zaman ve hasımlarına nisbetle faik olan ne • 4 - Atkın ıs. Böke) 56,5 kilo 

her iki tarafın karşılıklı akınları ile fes kabiliyetleri sayesinde dünkü mü- 5 - Sava et. Tekçe) 61 kllo 
geçti. sabakayı kazandılar. İki açıklar bil - 6 - Tuna et. Tekçe) 51 kilo 

12 inci dakikada Harbiye sağ açığı hassa muvaffak oldular. 7 - Işık (N. Temizer) 51 kilo 
Kemal'in Demirspor kalesi önlerine Bugün Ankaragücü sahasında saat 8 - Sevim VIII. (M. Turgut) 49,5 kilo 
d • J d • ı k M af Bu kogu günün en heyecanlı koeusu o .. ogru orta a ıgı topu so açı uz - 13 te Gençler bir lig" i ile Galatasaray 
f 

lacağa benziyor. İkinci hatta yapılan 1400 
er demir gibi bir vole ile kaleye gön- karşılaşacaklardır. 

Türk Hava Kurumuna ! Defne yağı ve zifte de 

metrelik kotuda Bozkurt Savadan dokuz 
kUo !azla tqımaa1na rağmen bir bq tark· 
la koıuyu kazanmata muvat!ak olmugtu. 
O gUndenberl lkl ay geçmiştir. Sava ber 
halde daha lyJ vaziyete gelmiştir. Maama,.. 
fih k<>111uyu kazanma.ın ihtimali !azla olma,.. 
ına r men Mihrican slbl kuveUl rakibi 

de ihmal etmemek IA.zımdır. B\I 1hloludca 

ıoııra Sevim VIII. e avt.eayder olarak ay· 
Bayan Kevser Güran, Belkl:r ÖJ

gen, Fahrünnisa Ergin. Mükrime Se
ler, Mehveş Gücün, Saibe Tilrk:ı.n, 
Nezihe Korur, Zekiye Barkan, Ka
mıran Sarper, Sabiha Canıtez, Acı
man, Atike Arda, Süheyla Koran, 
Faide Arıkan, Müfide Yerlici. 

ihraç lisansı verilecek 
yapllan e er U er m::i~ar,et Vekaletinden tebliğ edil • 

Türk Hava Kurumuna yapılmakta 1 Yabancı ülkelere ihraç edilecek 
19.746.696 olan yardımlara dair dün aldığımız mahsulat ve mam!llatın lisansa tAbi 

-139.001.8671 haberlere göre, Muğlada Yerkesik hal tutulması hakkında 2/13477 sayılı ka
raman askerlerimize kııhk yardım lçtn 

Bu mlkdara banka kanunu kı kuruma 450, Gerit halkı 133, Yeni· rarnamenin tatbikine mütedair tali • 

ti bir nutukta cemtyettn gayelerini anlat
mıı ve bu yüksek gayeleri elde etmek U -
zere İzmir kadınlarunn ön safta yer ala -
caklanndan ve ilk hizmet olarak da kah-

tarafından vaki tedJyat olup 
tedavülden geri çekllmi§ ol· 
duğundan bundan tenzil o-
lunan 

nana bilir. 

Üçüncü koıu: 
Söiütözü ko~u.sudur. Ü~ ve daha yu~ 

n yqtaki halis kan lnglliz at ve kısrak· 
lara mahsustur. İkramiyesi tsOO lira me ... 
aatesl 3000 metredir. Bu koouya kaydedi
len halis kanlar eunlardır: 

Bn. Melek Suner 9.90, Cahit Za
mangil ve Dilara Aksuy 9.80, Bn. 
Aziz Akyürek 9.50, Cemile 9.25, 
Azra Bayru ve Bn. Celal Aybar 9 
ar, Hadiye Kiçak ve Muazzez Kan
tar 8.40, Zeynep Uzel 7,60, N. Saya
rı 7,40, Mualla 7.20 lira vermişler
dir. 

7 lira verenler: 
Bayan Rıza Ertan, Kamil Koçak, 

B. Mükerrem, B. İrfan, Bayan Nus
ret Batu, Behire Duru, Meliha Ak
çay, Bay Şükrü Toprak, Kemal Yurt
bilir, Bayan Seyyare Ortaç, Cavide 
Tekeli, Nuriye Altay, Fatma Süy, 
Mediha Oran. 

Bn. Hayrünnisa 5.75, Müeyyet 
Suner, Fatma Kaplan, M. Bicioğlu, 
Nezahat Kaltakıran, Kuraner 5.60, 
Melahat Alaıoley, Müzehher Binici, 
Necmiye Mengü, Güzide Akgeç, 
Fahriye Petek, Tevfik Bingöl, Emi
ne Ovacık, Yakup Kesim, Sultan Ca· 
nevi, Hikmet 5, Bn. Hikmet Aslan 
4.60, Atike Arda 4,50, Leyla Cebesoy 
N. Sirer, Sabiha Sayan, Esma Nay
man, Türkan Berker 4.20 şer, Gene
ral Ziya 4, Bn. Nadire Bıcakcı 3.70, 
Muazzez 2.90, Bn. Mesut Özkök, Ma
lik Ongan, Nesibe Sayar, Zehra Ev
can, Fehime Kartal, Nadide Pırnar, 
Fatma Göksan, Neşet Mengü, Ferdi
ye Servet 2.80 er, B. Hasan Tahsin 
2.70, Behzat Bayer, Saffet Tuna, Ne
riman, Bn. Behire Kurşunlu 2.50 şer, 
Dr. Remzi Gönenç 2.25, Bn. Necmi
ye Akbay, Bedia Meray, Büyük ka
dın 1.40 ve Bn. Emine Umul, Rut 
Beker, Behice, Hicret, Şermin, B. 
Fethi Dosdoğru 1 er lira teberru et
mişlerdir. 

Bunlardan başka Adanadan Bay 
Rifat Gülek 200 kilo pamuk, Tarsus
tan Bay Şadi dört top amerikan, 
Bayan Rahmi Köken 1 top ameri
kan, Doktor Remzi Gönenç 10 kilo 
pamuk teberru etmişlerdir. 
Yardımsevenler cemiyeti atölyesin 

de işe başlandığı günden itibaren 
hamiyetli yurtsever terzilerimizden 
Bahaettin Kızılırmak, Naci Altınel, 
ve Mustafa Paksoy geceleri çalışa
rak binlerce pamuklu biçmişlerdir. 

Çankırı' da 
Çankırı (Hususi) - Kahraman erle 

rimize halkımızın vereceği kışlrk hediye 
ler için Kızılay kurumu şubemizin bayan
lardan mürekkep bir komiteleri 1ehri ba$
tan başa dolaıarak, bütün evlere uB:rıyarak 
verecekleri hediyeleri tesbit etmişler ve 
bu hediyelerin 15 ıün içinde hazırlanma 
ımı bildirmişlerdir. 

Vatan tev&isi ve vazifesiyle kalblcri 

faal bir surette çahıacaklarından emin bu· 
ıundutunu kaydeylemtıtlr. mucibince altın mukabili ya- ce halkı 180, Fadılca halkı 90, Deniz· matnamenin lisans verilmiyen madde-

pılan emisyon 19.000.000 ovalı Emin ve Mehmet ellişer, Ali !ere ait bir numaralı listesinde bulu-

İstanbul Emniyet 
müdürü Jehrimizde 

İstanbul vilayeti emniyet işlerine 
ait itler etrafında alakalılarla temas 
etmek ve direktif almak üzere şeh
rimize gelmi§ bulunan İstanbul em· 
niyet müdürü B. Muzaffer Akalın 
bugünkü Anadolu ekspresiyle İstan
bul'a avdet edecektir. 

Teşekkür 

fle reeskont mukabili yapılan ·· "'k "f · · 233 • Halkı 33, Yeniköy halkı 25, Kuyucuk nan ve gumru tarı emızın pozıs-
emlsyon 242 000 000 

· · halkı 44, lira vermişlerdir . yonuna dahil defne yağının, aynı ta -
400.001.867 Yabanabat köylerinden 3496 lira limatnamenin lisans verilen maddelere 

30.11.1940 tarihindeki tedavülün umum 
teahhütte bulunulmuştur ve ayrıca bu ait iki numaralı listesine alındığı bilyekQ.nu dört yüz milyon bir bin sekiz yüz 

aıtmıı yedi liraya baliğ olmaktadır. köy halkı 1.462 lira vermişlerdir. A .

1 

dirilir. (a.a.) 
Bu yekQ.nun 371.994.490 llrası yeni harf· yancıkta Zingal şirketi Kuşçular mın- • • • 

ıı banknotlardan mütebaki 2S.007 377 ura- takası memur ve işçileri 132, Ankara- Ticaret Vekfı/etinden tebliğ edil • 
aı da eskt har!li banknotlardan mUteşek- nın Küçük Yozgat nahiyesine bağlı mıştır : 
klldlr. (a.a.) köyler halkı 613, Çivrilin Sökmen kö- ı Yabancı ülkelere ihraç edilecek mah 

ÇAGRI 
X Arzuhal encümeni Z 12 1940 pazarte· 

si günü umumi heyet içtimaından sorı ~a 

yünden Asiye Kandemir 41, İsken • sulat ve mamG!atın lisansa tabi tutul
derunda Hatay İnkişaf şirketi hisse- ması hakkındaki 2/13477 sayılı karar
darlarından Karslı oğlu ve Mahmut namenin tatbikine mütedair talimat -
Onsa! 250, tüccardan İzzettin Falah namenin lisans verilmiyen maddelere 
300, Corc Sayag 200, Abdullah Falah ait bir numaralı listesinde bulunan ve 

Zevcim ve kızımız Sabahat Kor • toplanacaktır. ve Canzade 150 şer, Vasi! Hisfi ile gümrük tarifemizin 695 pozisyonuna 
Halk ve Sümer sinemaları sahipleri 1 giren zi~tin, aynı talimat~amcnin li .. 
yüzer, Livon 50, Bilal, İbrahim Mil- sans verılen maddelere aıt 2 numara
hem ve İvangilos yirmi beşer lira te : lı listesine alındığı bildirilir. (a.a.) 
berrü etmişlerdir . 

man'ın vefatı dolayısiyle gerek bizzat 
taziyede bulunmak gerekse telgraf 
veya mektup göndermek suretiyle ele
mimize iştirak eden dostlarımıza ayrı 
ayrı teşekküre imk3n bulamadığımızA 
dan şükran hislerimizin iblağına muh
terem gazetenizin delaletini rica ede-
riz. 
Babası ve validesi 
Rıza ve Hıfziye 

Kutvan 

Zevci 
Seyfi Karman 

X Divanı Muhasebat encümeni 2/1 2/910 
pazartesi g-ilnü (10) da toplanacaktır. 

X Dahiliye encümeni 2f12 ·940 pazarteA 
si ıünil umumi heyetten sonra toplana -
caktır, 

Çorumda vali Salih Kılıç'ın başkan- 120 lira teberrü etmişlerdir. 
lığında yapılan toplantıda Salih Kı - Diğer taraftan Ankarada Selôhattin 

x Adliye encümeni 2/ 12 f940 pazartesi l~~, Müteahhit. Eşref. ~ergen ve eşi, ve eşi, Bergamada Seyfettin Söyle .. 
e-ünü saat 10 buçukta toplanacaktır. tuccardan Nurı Kalelı ıle Seydun kar· \ yen, Osmaniycden İsmail Okur, Çiv ... 

X Gümrük v.e __ tn~i&arlarA encü~eni deşler kuru~a yüzer lira, ~üc~rdan rilden Ethem Balaban evlenme yü • 
2/ 12 940 pazartesı gunu umu mı heyet ıç · ı Mehmet Cerıt 170, Sadık Bılgın 150, 1 züklerini kuruma terkeylemişlerdir. 
timaından sonra toplanacaktır. tütüncü Şükrü ve şeriki Ahmet Duru ( ) a.a. 
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Dr. Celôl Muhtar'ın 

bir icadı 
Uzun zanıandanberi sevimli adını 

gazete sütunlarında göremediği -
miz için üzüldüğümüz Doktor Ce

lal Muhtar'ın ismini, resmini ve ga· 
zetecilere, - gazetecilere değil de, 
daha ziyade okurlara - yarıyacak 

bir icadını evelkı günkü Vatan'da 
görer-k sevindik doğrusu. 

Üstadın hekimliği, iktisatçılığı 
yediden yetmişe kadar hepimizin 
fna/Cır:1ı.'lıır. Fak;J.t <'nun b."ı çe>k . 
/arınca bilinmiyen bir tarafı da ga· 
zetecili ğidir. 

Celal Muhtar, vakıa oturup ga -
zete/ere makale, fıkra, h4vadis yaz· 
mı~ değildir. Esasen hayatının de -
ğerli saatlerini böyle verimsiz işle
re bağlaması onun zekAsından da 
beklenmezdı. Fakat, bir çok gazete
cilerle dosttur; matbuat aleminin 
girdisini, çıktısını bilir. 
Düşünün ki ona en meşhur veci

zesini, "on paranın kıymetini bil • 
miyen türk de~ildir •. sözünü Kaze-

teler ilham etmıştır. Çünkü o bu 
sözü söylediği zaman g~zeteler on 
paraya satılırdı. 

Şimdi yeni baştan kendisinden 
bahsa sebep, yeni bir icadıdır: Bu 
icat, birinci sayfadan içeri sayfala. 
ra aktarılan haberlerı kolayca bul
mıya yaramaktadır. 

iyi, hoş ama bu icat, bana biraz 
geç kalmış gibi geldi. lstanbul ga
zeteleri habire sayfalarının sayısı· 

nı arttırmak suretiyle birbirleriyle 
rekabet ederlerken iç sayfalarda 
mabat bulmak, gerçekten, külfetlı 

bir işti. Fakat şimdi ekseri gün/eı 
gazetelerimiz dört sayfadır ve bu 
dört sayfada mabat bulmak değil 
satır saymak bile o kadar uzun bir 
zaman almaz. 

Bu sebeple sevimli doktorun ye· 
ni icadı bize geç kalmış gibi ge/dı 
ve $U fransız atal...r sözünii hdlırlat
tı: "Yemekten •onra hardall-

Bob Stil! 

Üstadım Selim Sırrı Tarcan eve/· 
ki gün bir beden terbiyesı mütehas· 
sısı sıfat ve sel§hiyetiy/e şu mah•ıt 
"Bob Stil., /erden bahsetti. Doktor 
G. A. üstadımızın da pek yakında 
göğüsleri geri çekip omuzda kam
bur çıkarmanın sıhi mahzurlarından 
bahsederek aynı mevzua dokunması 

ihtimalin dışında değildir. Onun 
için bizim "Yankılar,. ın vitrininde 

de bu antika çeşit eksik kalmasın. 
dedim. 

Bob Stillerden bahsetmek istiyo
rom ama, ne yazayım? Bu eciş bü
çüş delikanlıların ufak bir fıkraya 
mevzu verecek kadar olsun, değer. 
}eri olduğuna lraniğ misiniz? 

Küçük çocukken evde oynatmak 

için karaköz yapardık. Resimdeki 
beceriğimiz tahmin ettiğiniz şekil
de olduğu için bunların, ne kadar 
yamru yumru şeyler olduğunu söy
lemeğe lüzum yok. işte zamanenin 
Bob Stil delikanlıları bana o çocuk
luğumun karaközlerini, beberuhile· 
rini hatırlatıyor. 

Bunlarda en fazla göze çarpan ta
raf omuzlar ve kamburlardır. Bu 

kategoriden iki gencin en müşterek 
noktası omuzların biçimi olduğuna 

göre Bob Stilleri "omuzdaş/ar .. diye 
dilimize çevirsek, pek al§ olacak. 
Kamburlarına gelince bu delikan

lılar, galiba, aile bütçesı üzerinde 1e 
birer kambur teşkil ediyorlar. 

Birisi, bunları eski tulumbacılara 

benzetiyordu. Bence arada büyük 
farklar vardır. Tulumbacılar çıkan 

yangınları söndürür/erdi. Bob Stil
ler ana baba maişetine kundak sokan 

nümunelerdir. 

T.l. 

1 - Komlıarj (A. Çırpan) 62 kilo 
2 - Dandy (S. Temel) 62 kilo 
8 - Özdemlr (A. Atman) 56 kilo 
4 - Karanfil (A. Atman) M kilo 
5 - Yatağan (S. T. Osman) M kilo 
6 - Batray (S. Temel) 54 kilo 
Dü§UndUğUmüze göre bu koıu bir 

Dandy - Karantll maçı ıeklinde olacaktır. 
Dlterlerlnln araya girmeleri biraz mU,. 
kllldUr. Ko§Unun bu iki hayVandan btriat 
tarafından kazanılması hiç de uzak bir lh .. 
tlmal değildir. Şlmdfl!k ikisini blrlblrln -
den ayırmak çok zordur. 

Dördüncü ko§U : 
Handikap. Dört ve daha yukarı yaııtald 

yerli yarım kan lngtllz at ve kısraklara 
mahsustur. İkramiyesi 225 lira mesa.teli 
2000 metredir. Koıuya ıek.lz hayvan kay
dedllmlıtır: 

1 - Olga (M. Çelebi) 65 kilo 
2 - Cesur (F. Atcan) 63 kilo 
3 - Alceylan (A.Gellı) 59 kilo 
4 - GU!can (İ. Tetik) 59 kilo 
5 - Yüksel (N. Sargın) M kilo 
6 - Baskın (C. Apayık) 52 kilo 
7 - Tuııca (M. Atalay) 51 ktlo 
8 - Makbul (Ş. Tekgöz) 49 kilo 
Koşunun handikap oluıu neticeyi buJ. 

mayı güçleştirmiş.tir. En doğrusu bir baro
ket olarak 615 kilo tqımasına ratmen Ol· 
ga, Gülcan ve Baskını aırulyle diğerlerin· 
den daha 1ansh &"Örmek yanlış değildir. 

Epey zamandır ko§usunu görmedlftmls 
Alceylan avt.eayder telAkki edllmektedir. 

Beşinci koşu : 
tlc; y&§ında ve kazançları yekQnu 400 

llrayı doldurmıyan yerli yarım kan lngillz 
erkek ve dişi taylara mahsustur. İkramı .. 
yest 25:) lira mesafesi 1600 metredir. KO§U· 
ya beı tay kaydedllmlşttr: 

1 - Ceyltıı (K. Yılmaz) 58 kilo 
2 - Taavir (8. K. Osman) 56,5 kilo 
S - Güllü (M. Efe J 56,5 kilo 
4 - Dölal (A. Kapar) 56,5 kilo 
15 - Özen (Y. Urgancı) 156,~ kilo 
Bu koşunun en şanslı tayı htç §Üpheelz 

Tasvlrdtr. Diğerleri arasından GUllll'nün 
plhe olması lhtımall kuvetlldtr. Bu hat. 
takt çifte bahta Uc;UncU ile dördüncü koıu· 
lar arasındadır. 

İstanbul'da otobüs 

fiyatları artırılıyor 
İstanbul, 30 (Telefonla) - İstan -

bul belediye meclisi bugün yaptığı 
toplantıda alakadarların müracaatla -
rını göz önüne alarak otobüs fiyatla
rının yüzde on nisbetinde arttırılması
na karar vermigtir. 

• 
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~Dış POLITI KA i Sardunya deniz 
..........:. .................................... .) 

Sıra İsvi(re'ye mi geldi! 
~İ\l'rupa'ya seyahat edenler, la
l re topraklarına ayak bastıkları 
, ıtıan, diğer memleketlere naza
~ her bakımdan aeviyesi daha 
hi ~k olan bir memlekete geldik
' Ilı derhal hissederler. Her taraf 

Urdur. Her taraf temizdir. 

ı a.knnlı ıehirleriyle, karince gi-
Ç&lışkan demokrat halkiyle is
e dünya içinde bir cennet va

ht~ndedir. lsviçre'de yabancılar, 
bır tahdide tnbi değillerdir. 

~'l'fc:es bu memlekete girer, orada 
~diği gibi yaşar ve istediği za-
1, tl da çıkar gider. Voltaire, Louis 
FJ>oleon ve Lenin lsviçre'nin mi-
1rı>erverliğinden istifade eden 

1.1 
e.ç mültecidir. İsviçre ve lsviç-

1 er, Avrupa gibi kıtaların müm
~1 olan bir kıta içinde bile bu de
e tnümtaz bir mevkii neye borç
Urlar? 
~U. sualin sırrını birkaç sene evel 
Çre'ye yaptığım bir seyahat es-

'lllda Zürih'te gezdiğim bir ser
e keşfetmiştim. Bu serginin ta -

salonuna girerken, Uri'ler, 
~z'Ier ve Unterwalden'ler ara
a. 1291 senesinde imzalanmış 

r lniaakın metnini okumuştum. 
~tırımda kaldığına göre lsviçre
letkil eden bu üç hükümet ara

": a.ki bu misakta §unlar yazılı 

muharebesi 

nasıl cereyan elli ! 
Bir İngiliz gemisinde bulunan 
Reuter muhabiri 
gözü ile gördüklerini anlahyor 

Londrn, 30 a.a. - Royter ajnnsının Ak
deni7.de bir İngiliz kruvazörün.de bulunan 
husust muhabiri bildiriyor: 

Sardunya muharebesi benim bu gemi
den aynen gördUklerime göre, o!Syle cere
yan etml~tlr: 

27 teorlnls:ınlde sabahleyin saat 10 a 
doğru Ark Royal tayyare gemimize men
sup tayyarelerden biiyük bir düşman filo
sunun bize 70 mil mesafede olduğunu öğ
rendik. Bizim momıızun esu kısmı 375 
milimetrelik 6 topla mUcehhez olan Re
novn zırhlısının refakatinde kruvazörler
den mürekkep bulunuyordu. İstim arttırıl
dı vebUtUn sUratlmizle ilerlemeğe baıla -
dık. Yolda tllomuzun diğer gemileriyle 
blrletıtlk. 

Nihayet gUneıııı ufukta italyan gemile
rinin dumanını gördUk. Öğleden biraz ııon
ra direkler, sonra da 15 mil mesafede tek
neler görUldU. O esnada Ark Royal'den 
torpil tnyyarelerl havalanarak ilk hUcu
nıu ye;>mııılardı. İtalyan gemilerinden çı -.. ., 

<.amanlar tehlikeli olduğundan kan dumanlar tayyare d!Ui bataryalarının 
hüküınet, biribirini nasihatle, harekete geçtiğini gösteriyordu. 
l ile ve nihayet kan ve can ile Düşmana süratle yaklaştık. Kruvazör
loplu bir halde gelecek tehlike- !erimizin arkasında biiylik zll'hlı Renovn 
e ve yapılacak haksızlıklara bizden ayrılmamak için beşer fevkinde 

, l"şı müdafaa etmek için birlet- ga)Tet gösteriyordu. r'nkat bizim sUratl-
lerdir." miz çok fazla olduğu için Renovn cereyan 

lier biri, lsviçre'yi t~il eden eden muharebede uzakta kaldı ve mllesslr 
lnilletten biri olan bu Uri'ler, surette l§tlr4.k edemedi ki bu hal ıtalyan-
'Wyz'ler ve Unterwalden'ler ara- lara bAriz bir taiklyet temin etti. 
~aki misak altı yüz elli seneden- İlk ateşi ltaıyanlar açtı. Saat 12.22 de 
rı devam etmektedir. Gerçi bu italyan gemllcr1nden bir alev hortumu 

det zarfında İsviçre milletleri- fışkırdı ve birkaç saniye sonra hattımızın 
, karşılıklı münasebetleri birçok ortasında kruvazörlerin biraz ötesinde su 
haleler geçirmiştir. Fnkat onla- sUtunltı.rı yükseldi. lkl dakika sonra ağır 
biribiriyle bağ[ıyan sıkı rabıta- gök gürültüleri kulağımdaki pamuğu deli

.esprisi değişmemiştir: gelecek yor, portakal renginde bir dunıan bulutu 
likelere ve yapılacak haksızlık- kruvazörlerimlzden ikisinin kuleleri üze -
~ karşı mal ile kan ile, can ile ; rlnden geçiyordu. Ansızın demir köprUnUn 
ıbirini korumak. ayaklanmın altından havaya fırladığını 
Filhakika İsviçreliler için bu mi- zannettim. Gemi ön kıılelerlınizden yapılan 
l kağıt üzerine yazılmış bir te- ateııın tesiriyle sarsılıyordu. Obiisler. bizi 
11iitten ibaret olarak kalmamış- dUşmandan ayıran 20 bin metre su üzerin

On dördüncü asrın başından on den ıslık çalarak geçiyordu. 
inci asrın ortalarına kadar Is_ Çok geçmeden bütün kruvazör filosu 

reliler istiklalleri uğrunda çok tam muharebe halinde idi. Gemiler, ara -
dökmüşlerdir. Bazan talihin sından za.man zaman kızıl alevleTin ı~ığı 

t'\i cilvesi karşısında kalmışlar. iÖrünen duman hortumlarının arkasında 
kat aralarındaki sıkı tesanüt sa- hemen hemen görünmez olmu1ttu. Şimdi bi-
inde daima "tehlikelere ve hak- zimle muvazi olarak yol alan italyan ge
l&klara,, karşı kendilerini koru- milerinden kızıl rtrldar çıkryordu. İki ta
a D\UVAff.aJc: ol.11'4.tl•-\•• t~ _ı:a!ta d.a.o • .ıuwnil .. ı::in l"tr fmda UYA ..obilfil r aon Dır tehhkeyı l'lapoleon teh- aalıyor, sulü1Uriıarr~k elryorou:-Gei:nı-

eaini de atlattıktan sonra niha- mizin topları bir düşman kruvazörüne ateş 
1815 Viyana konferansında bi- ediyordu. Fakat bir İtalyan destroyeri bu 

af bir devlet olarak beynelmi- kruvazörü duman perdesi altına gizledi. 
hayatta yerini almı~tır. Daha sonra bize kruvazörün yandığı haber 
sviçreliler neden istiklallerine verildi. Bu arada Renovn'da bize yetişti 
derece düşkündürler? Bunun ve biıyiik toplarının ıesini İ!iitmiye baş -
ahını da aynı sergide gördüğüm ladık. İtalyan zırhlıları toplarını Bervick 
heykele borçluyum. Tarih salo- kruva?.örüne tevcih ediyorlardı. 
da İsviçre milletlerini temsil e- Bir müddet Renovn fev1ı:alide uzun 

. dört ıahsrn sarmaş dola§ biri- menzilli 375 lik topları ile ateşe devam e
ıne sarılmış bir heykelinin altın- derok harbe devam etmiye çalışıyor ve bu 
fU sözler yazılı idi: arada kruvazörler de süratle ilerliyorlar-
•oostluk içinde çalıpnak ve ek- dı. Fakat İtalyan gemileri mütemadiyen u. 
ğini kazanmak." zaklaşıyorlardı. Ve biraz sonra rözden ta-

•te 1291 misakının 650 senelik mamen kayboldular. 
iselerle de teyit edilen hedefi Muharebe başladıktan 50 dakika sonra 
gayesi bundan ibarettir. Filha- "ateş kes" emri verilmiştir, fakat müret
a ekmeğini kazanmak çok mu- tebat ancak bir kadeh içmiye vakit bul -
azı bir hedeftir. Hakikat §Udur dular. Zira italyan tayyarelerinin taarruzu 
İsviçre milletlerinin mal, kan ve beklenmekte idi. Filhakika ilk İtalyan tay
la biribirini korumaları ve dost· yaresi keşif için gelmekte recikmodi fa -
içinde çalıtmaları, kendilerine ~::u~~~~l~.rımızdan üçü tarafından çabuk 
yanın en yüksek bir yafama se-

esini temin elmİ§ oluyor. Saat 14.40 da 10 tayyare iki büyük 
- gemimize hücum ettiler, fakat püsklirtill-

1 avıçre'nin dünkü tarihi ve bu- diller. 
, kü manzarası budur. Fakat a- Aktama doğru, dafi bataryalarımız tek-
i ne olacaktır? Altı yüz elli se-

lik tarihine bakarak alisinin ne rar faaliyete geçmek mecburiyetinde kal
dılar. 14 bombardıman tayyaresi Ark Ro

ıcağında en ufak bir ııüpheye 
:r yal'a hücum etmişti. MalCımdur ki ital . 

meğe mahal yoktur. Fakat aca-
İsviçre, yedi aııırdanberi müda- yanların bu tayyare gemisine karşı Ta -

ranto vakasmdan sonra bilhassa kinleri 
ettiği mukaddes prensipleri uğ- vardır. İtalyan tayyarelerinin bu defaki ta

da bir defa daha kan dökmek 
arruzları daha şiddetli oldu ve daha iyi 

burieytinde kalacak mı? lıte nişan aldılar. Geminin üzerinden uçan her 
1 sual budur. Çünkü alman ga- tayyare dalgasını müteakip büyiık su sü -
elerinin neşriyatlarına bakıla· 

tunları yükseliyordu. Bir aralık gemi göz. 
olursa, lsviçre'nin bir defa da-

l 
den kayboldu. Fakat su ,ütunlarının için-

kan vergisi vermek gibi bir va· den tekrar çıktığı zaman İtalyan tayyare -
et kar~ısında bulunduğuna inan- !eri üzerine şiddetli bir ateı açtığını rör

gerektir. Nazi partisinin or - dük. Hava karardıktan ııonra da tetik ü-
111 olan Völkischer Beobahter ga- zerinde kaldık. Bir rlütman denizaltısının 
~esi, "İsviçre alınanları ile alman mevcudiyeti haber verildiği için denizall 
nanları arasında bir Çin seddi - tı bombalarının infilakları duyuluyordu. 
l yükselmesine Almanya'nın ra- Yemekte kaptan bize mikrofonla mu • 
olamıyacağını" yazıyormu§. Bu harebenin neticesini anlattı. hte topları
~lerin deliilet ettiği tehdit izaha mızın ve tayyarelerimizin düşmana ver . 
~um göstermiyecek derecede aıi- dirdiğl zayiatın ehemiyetini o zaman öi -
rdır. Gerçi İsviçre halkının bir rendik. Tayyarelerimizin verdiği maluma
ımı alman, bir kısmı fransız, bir ta göre. bir duş.man kruvazörünün yan _ 
mı İtalyan ve bir kısmı da Ro- makta olduğunu, bir dilşman destroyeri
,niş'tir. F aknt lsviçre'yi ziyaret nin arka tarafın.dan suya batmış ve tama _ 
~n her seyyah bilir ki, bu memle- men yana yatmış olduğunu, diğer bir des
t halkı, her şeyin Üstünde bir İs- troyerin tevakkuf ettiğini ve hafif suret • 
re v.ntandaşlığı şuuru inkişaf et- te yana yattığını, deniz kuvetlerimlze men. 
~ştir. Ve gerek maddi gerek sup tayyarelerin Titorio sınıfından bir 
ğnevi &ahada kıymet verdiği her zırhlı ile bir kruvaröre torpil isabeti kay
ri buna borçlu olduğuna inan- dettiklerini, diğer bir kruvazörün de 
,ktadır. muhtemel olarak bomba parçaları ile ha
Bununla beraber, eğer Almanya- sara uğramış olduğunu öğrendiğimiz za 
ı iki senedenberi takip ettiği Av- man remide herkea sevinç içinde idi. 
>a politikasının hedefleri malum 
nasaydı, bu İsviçre meselesinde 
e Almanya'ya hak verecek ya
ncılar bulunabilirdi. Fakat Al
,nya, bir takım milletleri, aslen 
"IJ'lendir diyerek hudutları içine 
nak istiyor. Yani milliyet ve ırk 
msıpıne sadakatini gösteriyor. 
zı milletleri de kendisine iktisa
n lüzumludur diye tahakkümü 
ına almak gayesini istihdaf edi-

yor. Yani milJiyet prensİ?lini inkar 
etmektedir. Alman politikası, iki 
tarafı keskin bir kılıç vaziyetinde
dir. Sağa döner milliyet var diye 
keser, sola döner milliyet ok diye 
keser. Ve ortada hiç bir mani ol -
maaa bile, bu tezat, alman tahak
küm politikasının muvaff akiyeti 
için baflı batına bir engeldir. 

A. Ş. ESMER 

ULUS 

C. H. P. Merkez Kaza Kongreai toplanh halinde 

C.H.P. Ankara merkez kaza 
kongresi dün toplandı 

Bir çok faydah kararlar ahndı 
Ankara vilayeti merkez kaza kongresi Ankara Mebusları, vilayet 

idare heyeti mümessilleri, Ankara vilayeti ve Belediye erkanı hazır 

oldukları halde 49 delegenin iıtirakiyle dün saat 14 te Çocuk Esirge
me Kurumu konferans salonunda toplanını~tır. 

Kaza idare heyeti reisi Avukat Emin ı 
Hali~ Ergun hazırunu selamlıyarak kon
greyı açm15tır. Sobranya'da 

Kongreyi idare etmek üzere birinci re
isliie doktor Hiıseyin Ertuğrul Eti, ikinci 
reisliğe Veli Ulusu, kitipliklere Hürriyet 
Sırmaçek ve Halil Sezai Erkut seçilmiş -
!erdir. 

İdare heyetinin teklifi ile Partinin ku
rucusu Ebedi Şef Atatürk'ün aziz hatıra
sına hürmeten beş dakika ayakta durul -
muştur. 

Kaza idare heyetinin okunan raporu it
tifakla tasvip olunduktan 10nra hesapları 
tetkik, bütçe ve dilek encümenleri seçimi 
ve bunların tetkikatını yapabilmeleri için 
cel!<e ati! edilmi11tir. 

İkinci celsede encümenlerden ıelen ra
porlar okunmuş, uzun ve faydalı münaka
ı;alardan sonra yapılan ilavelerle bu rapor
lar kabul olunımuştur. Bu arada vali mua
vini Dilaver Argun ve belediye fen işleri 

müdürü Fuat Demirozli dilekler hakkında 
izahat vermişlerdir. Vi!Syet kongresi dele
geleri için iııari reyle intihap yapıldıktan 
sonra avukat E . Halim Ergun'un teklU'lyle 
kaza idare heyeti seçiminin gizli reyle ya
pılması kararlaştırılmıı, toplanan reylerin 
tasnifi neticesinde 49 ar reyle ve mevcu -
dun ittifakiyle idare heyeti asıl balıkla -
rına avukat Emin Halim Ergun, Halil Na
cı Mıhcıoğlu, Cafer Tayyar Senadan, Sab
ri Çelikkol, Rifat Çulha, Abdurrahim Taş. 
pınar ve Ahmet Korur intihap edilmişler. 
dir. 

'MllU Şet. De~ıımez Genel BW!lkllD, Re
l11lcUmhur lıımet 1nönU'ye ve Genel Baf

..kan velrilL.Ba v .. klı I>olrtor--Reflk Sa.Y • 
dam'a ve Parü Oenel Sclrrcten Doktor 
Ahmet Fikri Tuıer'e ve difer parti bü -
yüklerine kongrenin sonsuz bağlılık ve 
tazim hislerinin sunulması hakkındaki tak
rirlerle hudutlarımızı bekllyen kahraman 
ordumuza ıonsuz minnet ve !SÜkran hisle
rinin ib\ağına ait teklif alkışlar arasında 

kabul edilerek geç vakit lçtimaa nihayet 
verilmi1tir. 

Sl.lriye'de 

Vichy hükümeline 
duyulan iğbirar 

gilfik~e artıyor 
(B11şı 1. incı sayfada) 

doğrudan doğruya itham eylemekte-
dirler. ı 

Suriye fransız yüksek komiserli -
ğine tayin edilen sabık Paris polis 
müdürü Chiappe'ın Suriye'de hür 
fransızlara karşı sempati gösterilme
mesine matuf olan vazifesini yap
mak için çok ciddi tedbirler alacağı 
tahmin edilebilir. 

General Catroux B. Chiappe'ın ta
yinini Vichy hükümetinin kendisi -
nin Yakın-şark'a tayin edilmesine 
bir cevap teşkil ettiğini tahmin eyle
mektedir. General Catroux Suriye'yi 
gayet iyi tanımakta ve vaktiyle bu
rada birçok kıtaata kumanda etmiş 
bulunmaktadır. 

İngiltere'nin franııız kıtaatını teç
hiz etmekte gösterdiği ıüratten do
layı memnuniyetini izhar eden ge
neral sözlerine şöyle nihayet vermit
tir: "- Garbi çölde kıtaatımız tim
di tamamen motörize bir hale gel
miştir. 

B. Lôval Beri in'e gidiyor 
Nevyork; 30. a.a. - Nevyork Tlmeı ra• 

zetesinin Bern muhabirinin haber verdiği
ne iÖre, B. Laval, B. Hitler'in dlveti üze
rine Berlin'e gidecektir. 

İngiliz- lspanyol ticaret 

müzakereleri sona erdi 
N evyork, 30 a.a. - Associated Pre65 

ajansı bildiriyor: İspanya ile İnriltere a
rasında eskisinden çok daha geni& bir ti
caret muahedesinin akdi için yapılan rö
rüşmeler nihayet bulmuştur. Yeni anla~ -
ma İspanya'ya inriliz lirası blokuna dahil 
ve İngiltere'nin kontrolu altın<ia bulunan 
blitiln memleketlerden mal mübayaaaı im
klnını vermektedir. 

Mebuslar dahili 
siyaseti tenkil elriler 
Ege denizine mahreç 

meselesi gene konuşuldu 

Bulgaristan'ın Yunanistan'dan 
~ 
istekte bulunduğu haberi asılsız 

Sofya, 30 a.a. - Tnss ajansınnı hususi 
muhabiri blldlrlyor: Sobranya meclisi kı
ralın nutkuna verllecek cevap hakkındaki 
müzakerata ayın ylrınl sekizinde de de -
vam etmlıtır. 

Muhalif mebuslardan Çankof nutkunun 
baş tarafında hüktimetın dahili ıılyııııctini 

tenkit ettikten sonra harici slyA.sete ge -
.;:erek cenubt Dobruca'nın Bıılgarı11tan·a 

ilhakı bir taraftan Salzburg konuomaları
nın ve bir taraftan da Besarabya'nın Sov
yet Ruıya·ya ilhakının bir neticesi olduğU
nu söylemiıtır. Çankof Romanya Ue yapıl
mıı olan muahedenln muzır mahiyetini ! -
leri sUrnıllş ve cenubi Dobruca'da bulunan 
bulgar halkının çok ağır ıero.lt içinde ya
•• > 't:.a :Alduldarana ,..,. t etrnl•Ur. J.lua .. 

hede mucibince Bulgaristan Romanya hü -
kUmetlne bir milyar ley tediyesine mecbur 
olduğu halde eımalt Dobruca'dan gelen 
muhacirler açlıktan ve her turlU mahru
miyetten muztnrlptirler. B. Çankof mlh -
ver devletleriyle ve Sovyet Rusya ile takip 
olunan dostluk ııiyasetınln taraftarıdır. 

Sovyetler ve Yugoslavya ile 
münaıebetler 

B. Çankot kıratın nutkunda Bulgarlı -
tanla Sovyet Ruıya araııındakl milnaııeba
tın lyi bir tarzda lnklgat ettiğine l§aret 
etmıı olmasını alkışlıyarak sözünü bitir -
mlııtır. 

Eııkl başvekilin biraderi mebus Petr 
K6selvanot beyanatta bulunarak 1918 se
nesinde Bulgaristan mllletlne ~ok Rğır bir 
muahede ytlkleUlml§ olduğunu ve buna 
istinaden bulgarların tamirat namı Rltın -
da 23 milyar leva para vermekle mUkellef 
bulunduklarını ııöylemıotır. 

Bundan sonra bulgarların ııilfıha mUra
eaat etmeksizin muahedeler! tadil ettir
mek fikrinde olduklarına ltnret eden Kö -
selvanot demlııtır ki: 

"- Yugoslavya ile olan münasebatımız 
dostça\ olmalıdır. Fakat bul garların muta
lebatı da nazarı dikkate alınmalıdır. Bul
gariııt.an :Jİmdi Ege denirlnde bir mahreç 
istemektedir. Biz buna vasıl olmak ıçın 
ııulh yolunu takip arzusundayız. Fakat aul
lnı istiyen harbe de hazır olmalıdır." 

B. Köıeivanof ıözlerini bitirirken bul
pr mebuslarının 1939 yazında Moskova -
ya yaptıkları ıeyahati ve Molotov'la olan 
müli.katlarmı tahattur ettirmi, ve Sovyet 
başvekiline Bulgaristan'ın Balkanlarda 
sulhun muhafaazsını arzu ettiğini de söy
lediklerini ilave ettikten ıonra Moskova
da kendilerine karıı gösterilen büyll.k 
dostluktan na kııdar mütehauiı oldukla _ 
rım ilave eylemiştir. 

Hükümeti tenkit 
Hüıkümet partisinden mebus Gorrieff 

ve tlyeff, hilkiimetin dahili ılyasetini ten· 
kit etmişlerdir. Bilhassa İlyeff bazı emti
anın fiyailan yüzde 150 artmışken ame -
lelerin, kilçilk memurların maaşlarına an -
cak yüzde 15 zam yapılmı$ olduğunu ten
kit etmiı ve siyasi muhacirler hakkında bir 
affı umumi ilin edilmesini istemiştir. 

General Pavlofr müzakerelerin ııonunda 
'IÖz alarak ,u beyanatta bulunmuştur. 

"- Bulgaristan için iki hareket tarzı 
vardır: harbe ginnek veya bitaraflığını 
muhafaza etmek. Biz bitaraflığımızı mu. 
hafaza mecburiyetindeyiz.." 

General bundan ıonrt Ete denizine 
mahreç talebi hakkındaki iddialara ittirik 
etmiştir. 

Sobranya mecliıi bu son nutku ınüte -
akip müzakeratını bitinn!,tir. 

Bulgar tekzibi 
Sofya, 30 a.a. - Bulgar ajansı, Atina • 

daki bulgar elçiıinin bulgar iırtekleri ha.k
kında yunan hükümetine bir nota verdiği 
hakkında yabancı memleketlerde yen'.iden 
intiıar eden haberleri kaii bir ıurette tek
zibe mezundur. pu haberler tamamen uy
dunnadır. 

HARBE 
DA i R 

Romanya'daki 
son 
hadiseler 

Felaket silsilesi 

R omanya'nm batına feliiket 
Üzerine felaket gelmekte

dir. Bundan bir müddet evel, 
arazisinden bir kısmını kaybetti. 
Transilvanya Macaristan'a, cenu
bi Dobruca Bulgaristan'a, Besa
rabya Sovyetler Birliğine geçti. 
Bundan sonra müthi~ bir zelzele 
oldu. Romanya birçok insanlarla 
beraber büyük binalarından ço
ğunu kaybetti. Şimdi lejyoner
lerden bazıları hiç kimseye akıl 
danı~madan, kimseden emir al
madan, karar almadan, bütün 
adalet, hakkaniyet ve insanlık 
kaidelerini çiğneyip mevkuf bu
lunan l:- .zı siyasi liderleri öldür
düler. Mevl,uf olmıyanları da 
evlerinden kaldırıp sokak orta
larında tabanca kurşuniyle de
lik de§İk ettiler. Bunların mik
tarları hakkında rivayetler muh· 
teliftir. Fakat içlerinde eskiden 
başvekillik yapanlar, mühim 
mevkilerde bulunanlar vardır. 
Bu itibarla adetlerinden çok ka
liteleri ehemiyetlidir. Demek 
Romanya arazi kayıbından sonra 
bina kayıbı ve sonra da insan 
kayıbı ile felaketten felakete aü
rükl enmi~tir. 

Mesul kim ! 

8 ütün bunların mesulü kim
dir? Zelzele feliiketini ta

biatiy)e bir tarafa bırakacak O• 

lursak, rumenlerin de dünya ef
karıumumiye&i gibi diğer fela
ketlere mesul aramakta oldukla
rı şüphesizdir. Şimdiye kadar he
nüz ne arazi kayıbının ne son ci
nayetlerin müsebbibi bulunama
mıştır. Meaul diye kimse gösteri
lememiştir. Fakat ıura111 muhak
kaktır ki, Romanya'nın bu kadar 
arazi kaybetmesi ile son cina -
yetler arasında sıkı bir irtibat 
vardır. Çünkü Romanya kıralı 
Karol, zamanında asla müstakar 
bir siyaset takip etmemiştir. Kah 
§U tarafa. kah bu tarnfa meylet
miş, eski dostlukları itibara al
mamı§, rüzgar ne taraf tan eser
se o yana dönmüştür. Bir gün sa
bık kıral Karol'ü, mesela Transil
vanya hudutlarında asker ara
sında nutuk söylerken gördük. 
Aradan çok geçmeden, aynı kı
ralın mihverin emirlerine muta
vaat ettiğine şahit olduk. Derken 
Romanya orasından kesildi, bu
rasından kesildi ve kuşa çevrildi. 
Kıra( Karol de memleketi yüz 
Üstü bırakarak, sevdalısiyle be
raber kaçıp gitti. 

Dahili politika 

K ıral Karol'ün dahili politika 
bakımından da aynı şekil

de hareket ettiği görülüyordu. 
Bir gün, Deminnuhafızlara yüz 
gösteriyor, biraz wnra bunlara 
karşı irtikap edilen cinayetlere 
göz yumuyordu. Kıral Karol, pa· 
paslardan tutunuz da askerlere, 
prof eaörlere, ilim adamlarına, 
köylülere varmcıya kadar birçok 
kimseleri iküdar mevkiine getir
di. Fakat bu taktik memleket 
idaresinde muhtelif zümrelerin 
liderlerini tecrübe etmekten da
ha çok onları biribirleri aleyhi
ne kı,kırtmak içi.n kullanılıyor
du. 

Millet partisi 

K ıral Karol nihayet memle
kette sulh ve sükunun av

det etmesi lazımgeldiğine kani 
olarak bütün partileri lağvetti ve 
bir tek "Millet Partisi" kurdu. 
Bu suretle bütün partiler bunun 
içinde hal ve hamur olacaklardı. 
Karol bunun şefliğini Üzerine nl
dı. Fakat Kıral Karo) olmak baş
ka, parti şefi olmak gene başka 
olduğunu farketmemi,ti. Sonra 
çoktan İş işten geçmişti! Roman
ya'nın dahili bünyesi zaten za
yıflamıştı! Milli birlik lafızdan 
ibaretti. Bu vaziyette Romanya 
haricen bir bütün gibi gözükü
yordu. Fakat nesci, tıpkı günet 
altında yanmış bir kumaıa dön
müttü ! Nereye dokunsanız dar
madağın olacaktı. Net ekim de 
öyle oldu. Bundan sonra harici 
tazyıkler arttı. Ve Romanya al
man askerlerini mühim merkez
lerine misafir kabul edip yerleş
tirecek kadar ileri gitti. 

Demirmuhaf ızlar 

H adiselerin seyrini takip 
limı aon zamanlarda 

manya Ba§vekili, Romanya 

ede
Ro
Do-

-3-

l"Transocean" adh 
alman ajansının 
yapt ğı bir tavz·h 
Ankara, 30 a.a. - 18 Sonteşrin ta • 

rihli bültenimizde Almanyanın Tür· 
kiye büyük elçisi B. Fon Papen tara
fır.dan ecnebi gazete muhabirlerine 
yapılan beyanatı muhtevi bir Berlin 
telgrafı üstüne tarafımızdan "nim 
resmi bir menbadan bildiriliyor,. kay -
dını ilave etmek suretiyle neşretmiş -
tik. Diğer taraftan son gün çıkan bül
tenlerimizde Berlinden gelen bazı ha
vadisler de "Transocean ajansı bildi
riyor" kaydiyle dercedilmişti. Tran -
socean, Almanyanın nim resmi ajans
lanndan biridir. Dercettiğimiz bütün 
bu havadisler ise gerek baş tarafların
da ve gerek sonlarında Transocean 
imzasını taşıdıkları için bunları al -
man ajansının verdiği haberler züm· 
resinden addetmek gayet tabii idi. 

Transocean ajansı ahiren bize mil • 
racaat ederek bu haberlerden hiç biri
sinin kendisine ait olmadığını ve 30 
metre 63 kısa dalga ile işliyen \elgraf 
verici merkezi kendisinin olmakla be
raber günün muayyen saatlerinde ba
zı ecnebi ajansların hesabına işlemek· 
te bulunduğunu bildirmiş ve bu ha • 
berlerin o ecnebi ajanslara ait oldu· 
ğunun tasrihini rica etmiştir. 

Alman meslekdaşımızın bu talebine 
memnuniyetle muvafakat ediyoruz. 

8. Chiap'"'c Suriye'ye 

giderken öldü 
Londra, 30 a.a. - Vichy'de neşredileıa 

ve D.N.B. ajansı tarafından tekrar edilen 
bir tebliğde eski Paris polis mlidürü Chi
appe'ın fransız fevkalade komiserliği va -
zifesini deruhte etmek İlzere tayyare ile 
Suriye'ye giderken olduğü bildirilmckt~ 
dir. 

Bu tebliğe göre, Chlappe'ı hamil tay
yareye çarşamba günu Sardunye adasiyle 
fransız sahilleri arasında İngiliz ve ital • 
yan donaıunaları muharebe ederken bir 
mermi isabet etmi tir. 

Uzun menzilli toplarla dün sabah 
Douvreıe bombardıman edildi 

Londra; 30. a.a. - ı; • sabah saat 4/ 30 

dan evel fransız sahillermdeki uzun men
zilli alman topları, Douvres mıntakası il. 
zerine ateş açmıştır. Yarım saatten fazla 
devam eden bombardıman hasar ve insan
ca zayiata sebebiyet vemıemiıtir. DouY • 
res'da top bombardımanlarına ait hususi 

ı allrm işareti verilmiştir. 

mirmuhafızlann reısı Horia Si
ma'yı Batvekil muavini olarak 
aldı. Roma'ya, Berlin'e gitti. Üç· 
lü paktı imzaladı. Horia Sima'
nın kendisini garda karşıladığı 
zaman söylediği sözler dikkate 
şayandır: Demirmuhnfızların ve 
Lejyoner hareketinin reisi denıit
tir ki: "Milletin itimadını bai:ı 
olarak gittiniz, Hitler'in itimadı
nı haiz olarak dönüyorsunuz!" 
Nihayet bundan bir iki gün evel 
de bazı lejiyonerler, siyasi lider
lerin katliamına başladılar. Bu, 
Romanya'da inzibatın olmadığı
na mı delildir? Alakadarlar, a
daleti, temin edemiyorlar mı? 
Bunun münakaşası bize düımez. 
Fakat turası dikkate §ayandır ki, 
bu hadiselerden hemen bir gün 
sonra Bükreş'teki alman büyük 
elçisi Fabricius hususi trenle Bcr
lin'e hareket etmiştir. 

Netice 

S imdi öğrendiğimize göre, 
Romanya'dnki alman aa

kerlerinin miktarı arttırılmakta
dır. Romanya'ya yeni yeni asker
ler gelmiştir. Bu askerler, Ro
manya'da son hndiseler cereyan 
ettiği zaman yolda mı idi? Bu 
askerlerin sevkiyatı tesadüfen 
mı hadiselerin cereyan ettiği iıne 
isabet etmiştir? işte bu nokta 
dikkate değer. Çünkü bu hadise
lerle beraber alınanların Roman
ya'yı tam himaye altına alacacı
na dair şayialar da deveran et
meğe başlamıştır. Şimdilik bu şa
yianın doğru olup olmadığı mese
lesi Üzerinde durmıyacağız. Yal
nız bir nokta Üzerinde durabili
riz: o da alınanların Viyann va-, 
lisi eski gençlik nazırı Baldur fon 
Şirah'ın yanında hnriciye nezn
reti ecnebi memleketler teşkilatı 
reisi olduğu hnlde dün tnyyare 
ile Bükreş'e gelmesidir. Roman
ya'da yakında yeni siyasi hadise
ler olacağına inanabilir miyiz 7 
Çünkü genç kıral Mihai ile anne
sinin Bükreş'ten kaçtığma dair 
olan rivayetler de tekzip olunma• 
mıştır. 

Mümtaz Faik FENiK 

DÜZELTME: DUnkU ya.zımızdıı Vltto
rlo Venetto satlıharp gemisinin bU
yUk toplarından bnhsed rkcn bunların 

başında 9 tane 38 ilk olduğUnu yazmı~ 
tık. Maknlenln altındaki kısımd O ta.
ne olan bu toplardan bir daha bahsedl• 
lirken yanlıtıhkla S4 lUk olduğu yazıl• 
mıştır. DUzeltlriıL 
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Dün Londra'da bir (Ok 

1 

biri, Javelin, muharebenin 11k eafhuında 
bir torpil leabetıyle hasara uğramııtır. 

Javelin şimdi salhTı.en limana muva.salat 
etmiş bulumnaktadır. 

Destroyerlerlmizden biri duman perde
.sl altında batıya doğru giden blr düşman 
destroyerini takip etmişse de karaıJhk ve 
duman perdeleri yUzUnden yarım sa.at ıon
ra bu gemiyi kaybetmiştir. 

Diğer düşman destroyerleri diğer tngt
ıtz gemileri tarafından cenuba doğru ta -

Bükreş'te 
• 

vazıyet 

sakinleşti ehemiyetsiz yilngın!ar (ıklı 
ve hemen söndürüldü kip edilmişlerdir. Bu destroyerler de ka- (Başı 1. inci sayfada) 

.londra, 30 a.a. Hava ne?.aretinln bu 
ranlıkta kurtulmuşlar ve temaaı tekrar sup demir muhafızların ve halkın sebebi 

•t1.Dahki tebliği: Dü manın dün geceki ha-
tesis teşebbüsleri akim kalmıştır. yet vermiş olduğu birçok hidiseler olmuı-

va hilcumları başlıc-a Londra bölgesine Top ateşlertmlzln düşmana verdirdiği tur. 

1 k baaaratın ehemtyetini katlyetıe teabit tm- Demir muhafızların icra komitesi, Cu -
tevcih edilmiştir. Bircok yangın ar çı - kı1In hasıl olmamışsa da müteaddit deta-

d h ly •·ı otmu•tur Bunların vantul O'azetesinde neşreyledikleri bir be-
mışsa 8 e em e ...... z ... · tar isabetler kaydedildiği görUlmUştUr. .. 

yanname ile demir muhafızların herşeye ekserisi sUratle ve kalanlar da sabahleyin Javelln'de ölenlerin akrabaları sUratle 
erken söndilrUlmUştUr. Bazı evlerde ve dl- haberdar edtıeceklerdlr. Gemilerimizde rağmen, iktidar mevkiini müdafaa edecek-
ğer binalarda hasarlar vuku bulmuştur. başka ne hasar, ne de insanca zayiat yok- lerini bildirmektedir. 
Birkaç kişi ölmUş ve yaralanmıştır. tur General Marinesko'nun firarına yardım 

Cenubi ve şarkt İngilterede birkaç ye
rin t:ıatı. cenubunda bir noktaya da bom-
balar dlişmüşttir . Bu yerlerden birkaçın· 
da tkametgAhlarda yangınlar çıkmış ve 
hasarlar vuku bulmuştur Bütlin bu bölge-
lerde insanca zayiat azdır. 

Ltverpool'da ve batı - şimal ~lgesinin 
diğer bazı yerlerine bombalar atılmışsa 
da insanca zayiat ve hasar pek azd1r. 

Elen resmi tebliği 

Alman resmi tebliği 
Beri in, 30 a.a. - Resmi tebliğ: 2an9 

teşrinisani gecesi Londra üzerine mukabe
le hücumları yapılmıştır. Victoria dokla
rında ve Londra'nın batı - cenubunda mü
him yangınlar görülebilmiştir. 

Muharebe tayyarelerinden mürekkep 
çok mühim gruplar Liverpool'da askeri he
deflerle Birkenhead doklarına gece taar • 
ruz.tarı yapmışlardır. Atılan bombalar ara. 

Atina; 30. a.a. - Yunan baş kumandan- sında en büyük çapta bir çok bombalar 
lığının dün akşamki 34 numaralı tebliği : vardı. Antrepolarda müthiş infiliklar ve 

Cephenin muhtelif noktalarında cereyan çok geniş yangınlar ıeceyi çok uz.aklardan 
eden muharebeler neticesi olarak Arnavut- aydınlatmıştır. 
Juk arazisi dahilinde ve bilhassa Komispo- ı 1.skoçya'da. ve cenup ve merkezi t.nıil-
1
. ,. · 

1
. d · ·ı · g 1 ed'ıl tere de ezctimle Birmingham, Brıstol, 

ısın şıma ın e yenı mevzı er ış a -
. . .. Portsmouth ve Southampton'da harp ba -

miştir. İki top, müteaddit otomatık stlah k d .. h. d, hed il d b 
ımın an mu ım ı 5 er e er e om -

ve esir elimize düşmüştür. bardtman edilmiştir. 
Hava kuvetlerimiz düşman hatları üze- Lizard'da muharebe tayyareleri bir ka-

tinde keşif uçuşları ve avcı devriyeleri fileye taarruz ederek büyük çapta bom -
yapmıştır. balarla bir ticaret vapurunu hasara uğrat-

etmekle maznun olarak mevkuf bulunan Uç 
demir muhafızdan ikisi intihar etmiştir. 

Muhabirin ilive ettiiine göre, iktisadi: 
idareden memnun olmıyan almanlar Ro -
manya'da tam himaye usülü tatbikini der
piş etmektedirler. Romanya'da bulunan al
man askeri adedi süratle çoğalmakta ve 60 

bini bulmaktadır. 

Romen ordusundaki generallar 
istila ettiler mi ? 

Bükreş; 30. ı.a. - Rador ajansı bildiri
yor : 27 İkinciteşrin günü cereyan etmiş 
olan hi.diseler üzerine romen ordusuna 
mensup birkaç generalin istifa etmiş ol • 
duklarına dair Budapeşte radyo5u tarafın
dan verilen ve tamamen yanlış ve tahirka
miz mahiyette bulunan haber milli müda -
faa nezareti tarafından 

edilmektedir. 

katiyetle tekzip 

Romen generalleriyle romen ordusu her 
zamankinden fazla romen devletinin bi-

Dü1man hava kuvetleri cephe üzerinde mışlardır. 
bazı noktaları, Epir, Kefalonya, Zanta, Le- lngiliz limanlarına yeniden 

nisi olan &enerat Antonescu'nun etrafında 

maynlar sarsılmaz bir kale teşkil etmektedir. 

ucas ve Mora'nın garp sahilleriOde bazı dökülmüştür. 
Z9 teşrinisani öğleden sonra ordunun 

tehir ve kbyleri bombardıman etmiştir. 

İtalyan tayyarelerinin dün 
yaptıkları akınlar 

Atına, 30 a.a. - Umumt emniyet neza
retinin 29 1k1nciteşrin tarihli akşam teb
liği: 

DUıman hava kuvetıerl bugün aşafıda 
gösterilen akınları yapmışlardır: 

1 - Ke!alonya'da Argostoll üzerine ya
pılan akın pek az hasarı mucip olmuştur. 
İnsanca zayiat yoktur. 

Saint - Jean klli!lesi harap olmuştur. 
2 - Lekas adası üzerine ve Zantes ada

sının köy ve kırları Uzerine akınlar yapıl
mıısa da ha.sar ve insanca zayiat yoktur. 

Siviller arasındaki bir 
aylık telefat 

Harbin tık ayı içinde 28 Ukteşrlnden 
JS ıontefl'lne kadar Jtalyan tayyareler! ta
rafından yapılan taarruzlar nettceeınde 

ıtvll halk arasında vukua gelen telefat ve 
ha.aaratın blJAnçosu fudur: 

ÖIU mlkdarı: 6-04. Bunların 274 U ka • 

uzun menzilli bataryaları Douvres sahil 
bölgesindeki askeri tesisatı tahribe me -
todlu bir şekilde devam etmişlerdir. Bu 
bombardımanın müessir olduğunu müşa -
hede ve tesbit imkanı hasıl olmuştur. Or
du ve donanmanın uzun menzilli batarya -
ları Manş'ın doğu methalinde vapurları ve 
kafileleri bombardıman etmişlerdir. 

İngiliz tayyarelerinin şimali ve garbi 
Alrnanya'ya 29 ' 30 teşrinisani gecesi yaı>

tığı taarruzlar neticesinde küçük bir fab
rika ile bazı evler hasara uğramış, iki ki
şi ağır diğerleri hafif olmak uzere bazı 

kimseler yaralanmıştır. 
Dün dört düşman tayyaresi düşürül . 

müştür. Bunlardan ikisi hava muharebele
ri esnasında, diğer ikisi de tayyare dafi 
bataryaları tarafından düşürülmüştür. İki 
alınan tayyaresi kayıptır. 

ltalyan resmi tebliği 
İtalya'da bir mahal, 30 a.a. - İtalyan 

orduları umumt karargahının 176 numaralı 
tebliği : Yunan cephesinde düşman taar -
ruzJarınr tardeden kıtalarımız, bazı nokta
larda mahalli mahiyeti haiz müessir mu -
kabil taarruzlarda bulunmuşlardır. dm, 120 al çocuk, 32 si de meme çocutu -

dur. Yunan • Arnavutluk cephesinde cereyan 
1070. Bunların 42~ i etmekte olan harekit ile alakadar hedef-Yaralı mtkdarı: 

kadın, 1(7 ıt çocuk, ~ t de meme çocu - lere hava filolarımız tarafından büyük ve 

tudur. 
Şehir ve köylerde yıkılan evler: 1200. 

Kullanılamıyacak hale gelen meskenlerin 
adedi benUz malQm değildir. 

küçük çapta bombalar atılmıı ve mitral -
yözler ile ate!S açılmıştır. Askeri istih • 
kimlara, yol ağı7.lanna ve a5keri tccem
mulara mükerreren isabetler vaki olmuş-

Atılan bombaların isabet ettiği binalar tur. 
fllllİardır: 6 mektep, 7 hastahane, 4 klinik, Polikani'de asker! müfrezeler müessir 
1 hapishane, ı tımarhane, 9 kilise. 

İngiliz tayyarelerinin 

Almanya'ya ve işgal 

altındaki yerlere akınları 

surette mitralyöz ateşi altına alınmıştır. 

Sajada'nın garbincleki yol üzerinde bulu -
nan kamplar ve makineli vesait alçaktan 
uçan tayyarelerimiz tarafından müessir 
surette ateş altına alınmıştır. 

Shikore semasında üç bombardıman tay. 
yaremiz Gloster tipinde 9 düşman tayya
resinin hücumuna uğramıştır. Şiddetli bir 
muharebeden sonra bir düşman tayyaresi 

Londra rumen sefaretinde 
Londra, 30 a.a. - Öğrenildiğine göre 

Londra'daki rumen sefareti memurları -
nın büyük bir kısmı istifa etmiştir. Bük
reş.'e gönderilen bu istifalar son kanlı va
kalardan mütevellittir. 

Codreanu'nun şeref ve haysiyeti 
iade edildi 

Bükreş, 30 a.a. - D.N.B. ajansı bildi -
riyor: 1938 de Codreanu aleyhine ikame e-
dilerek Codreanu'nun askeri 
vatan haini olarak mahkU.m 

mahkemece 
edilmeı:.ine 

müncer olan divanın dün tekrar görülme
si üzerine bu hüküm iptal edilmiş ve ölü 
lejyoner şefinin şeref ve haysiyeti iade e
dilmiştir. 

Bükreşte sükun var 
Bükreş, 30 a.a. - Havas: Codreanu'nun 

ve 13 lejyonerin külleri bu sabah merasim
le Bükreş'e nakledilmiştir. Yapılan iyin ~ 

de General Antonesco, bütün nazırlar, Al
manya, İtalya İspanya ve Japon.ya elçile
ri de hazır bulunmuşlardır. 

Bütün mekteplerle alayın güzergahın -
daki bütün mağazalar bu vesile ile kapa . 
tılmıştır. 

Küller lejyoner hareketinin merıkezi O· 

lan Yeşilaaray'a konulmuştur. 

Dahili vaziyet gergin olmakla beraber 
Bükreş'te sü.k:Onet caridir. 

Siyasi mahfiller kabinenin tadilini der
piş etmekte berdevamdırlar. Şimdiye ka -
dar Jilava cinayetinin faillerinden hiç biri 
bulunmamıştır. Yeni idamlar vukubuldu -
ğu hakkında bir şayia dolaşmışsa da bu 
şayianın tahkikine imkin hasıl olmamış -
tır. Ordu, asayişin muhafazası için Gene
ral Antonesco'ya tam bir müzaharet gös
termektedir. 

Rad or ajansına göre vaziyet 
Bükreş, 30 a.a. - Rador ajansı bildi 

riyor: Yabancı matbuat tarafından neşre
dile'n haberlerin ter.1ine olarak Romanya
nın her tarafında tam bir sükCin ve intizam 
hüküm sürmekte ve lejyoner rejimi tam 
bir inzibat içinde faaliyetine devam et • 
mektcdir. Londra, 30 a.a. - Hava nezaretinin teb

llli: Dün ıece bombardıman tayyareleri
miz Kolonya şehrindeki nehir limanının 
tesiaat ve münakalitı üzerine muvaffaki-
7etli bir taarruz yapmı~lardır. 

düşürülmüştür. Tayyarelerimizin hepsi üs-
lerine dörunüslerdir. İyi malilmat alan mahfillerde, 

27 sonteşrin eünü cereyan eden hava askeri mevcudunun arttığı hakkındaki ha

alman 

Tayyarelerimiz keza Bremen"deki de -
nfz inşaat tezgahlarını da bombardıman et
mi1Ierdir. 

muharebeleri esnasında avcı tayyareleri • herler kati surette tekzip edilmektedir. 
Alman askeri teknik talim vazifesi çer -
çevesi dahilindeki mevcudunu ı:nµhafaza 

etmektedir. 

miz düşmanın Gloster tipinde 3 tayyaresi 
ile Blenhcim tipinde bir tayyaresini dü -
şürmüşlerdir. Bu sonuncu tayyarenin mü
rettebatı esir edilmiştir. Tayyarelerimiz
den üçü üslerine dönmemi!ile'tdir. 

Viyana valisi Von Schirach 
tayyare ile Bükreşe geldi 

Bükreş; 30. a.a. - D. N. B. ajansı bil 

Romanya'da 
kanlı 

hadiseler 
( Başı 1 inci sayfada ) 

kemal Yatında aayılmıyan milleti.,. 
ri hedef alınıttır. lıgal ve istilaya 
rağmen, ne Hollanda, ne Belçika, 
ne de Norveç.'te eski hüriyet ve İs· 
tiklal taraftarlarını boğazlıyan, ve 

· Elenler yeni 

mevziler 
zaptettiler 

(Başı 1. inci say/adı) 
ruzlarına rağmen, vaziyetlerini muhafaza 
etmekte ve Moslr:opolis'in üzerindeki mev· 
zilerini de takviye eylemektedirler. Cephe 
boyunda muharebeler anudane bir şekilde 
devam etmektedir. Yunanlılar yeni topları 

meydanda ancak emir kulların- muvaffa.kiyetle istimil etmekte ve italyan 
dan mürekkep bir kuklalar tayfa-
sı bırarkmak istiyen §uursuz 
aletler görülmüıtür. Buralar· 

bataryalarını süratle susturmaktadırlar. 

Pogradet, dün yunanlılar tarafından her 
taraftan toplarla bombardıman editmiştnr. 

l RADYO 
T U R K 1 y E 

(Radyo Difilzyon Postala 
TURKIYE 

Radyo!!lu 

1648 m. 

31.7 m. 

Dalga Uzunluğu -
182 Kcs./120 Kw 

9465 Kco./ 20 Kw. 

19.47 

9.00 
9.03 

9.15 

m. 15195 Kes./ 20 Kw. 
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Program ve m~l6et Hat 
Müzik : Hafi( program 

Ajans Haberleri. 
9.30 Müzik programının deva 
9.45/ 10.00 Ev kadını - Yemek list 

12.30 Program ve memleket saa 
12.33 Müzik : Büyük Fasıl Hey 

da böyle kuklalar yok değildir: 
ancak kendilerine casus adı veril
mittir; Ücretli ve damgahdırlar. 

Bazı zayiatları olmakla beraber, yunanlı· 12.50 Ajans Haberleri, 
lar dün Pogradet mevkiini muhafaza et - 13.0S Müzik : Büyük Fasıl Heye 

General Antonesko ve Horia Si· 
ma'nm ıahıs masuniyeti ve kanun 

mekte olan Cherava ırmağını geçmeie mu· ramının devamı . 

vaffak olmuşlardır. Arazinin teşekkülitı 13.25/1-4.30 Müzik : Radyo Salon 

nizamını tesis ehnek için bütün dolayısiyle bu mıntakada yunanlılar, ihti
kudretlerini kullanacaklarına tüp- yatla hareket etmektedir. 
he etmeyiz. Romanya'nm ıstırapla- Manastır'dan haber verildiğine göre, 8 
rını anal"§İ değil, vahdet hafiflete- İtalyan dün Yugoslavya makamatı tara 
cektir. 

Bir Balkanlar ve Karadeniz hndan kamplarda tecrit edilmiştir. 
memleketi olduğu ıçın aükün ve Oniki adada açlık var 
nizamında ali.kadar olmamaklığı. Atina; 30. a.a. - Atina'ya gelen haber -
mız mümkün olmıyan Romanya'nın lere göre, İtalyan 12 adalarında bilhassa 
batında bulunanlara muvaffakiyet büyük adalarda vaziyet gittikçe nazikleş • 
temenni etmek borcumuzdur. 

Falih Rıfkı ATAY 

Milli Mürokobo 
Heyeti çalışmaları 

mektedir. Harp ba1ladığ1 zaman bu ada -

trası (Vtolonlst Nf'cip Aşkı 

,sinde) : 
ı- Ganglberger : TiriH ( 
2- Paul Linc.ke : Kalbim 

mezzo). 
3- Jos. Haydn : Göklerin 

nümü, 
4- Bortkievicz : Gavot Ka 
5- Armandola : İspanyol 

kısı (Serenad), 
6-- Joh. Brahms : Macar da 
7- Fr. Chopin : Noktürn, 
8- E. Kalman : Hollanda! 
operetinden Potpuri, 
9 - Paul Lincke : Bir opere 
türü. 
10-- Paul Dietrich : Marş. 

tarın gıda maddeleri ıtokJarı ancak birkaç 
ay için kifi bulunmakta idi. O vakittenberi . 
İtalyanlar bu stokları faydalı bir surette 
takviye edememişlerdir. Bu sebeple gar • 
nizonların mevcutları azaltılmış ve bunla
rın mikdarları harp başlamazdan evelkin -
den daha dı1n olmuştur. Bazı mahfillerde 

(Başı ı. lncı sayfada) 18.00 Program ve memleket saat 
tahmin edildiğine göre, bu adalar iki üç 

finizden dolayı hepinize teşekkür e • aya kadar teslim olmak mecburiyetinde 18.03 MUzlk: Radyo Caz Orkcstr 
derim. kalacaklardır. rahim Özgür idaresinde), 

Umumi topla~ının çalışma tarzı C h 18.50 Müzik : Fasıl Heyeti . ~ 
mevzuundan eve! devlet iktisadi te • ep eden İyi haberler bekleniyor Program. 

kk ··ıı . . .. k b . . k I Londra, 30 a.a. - Tlmes gazetesinin 19.30 Memleket saat ayarı ve Aja 
şe u ertnı mura a e ıçın uru muş Balkan muhabiri yazıyor: 
olan umumi mürakabe heyetinin me- "Atına resmt mahtlllert a.skert harekA.- berleri. 

· • ·· e · d k s d k · t ·m 19 4-S Müzik : Muhtelif şarkılar, saısı uz rın e ı aca urma ıs erı . tın inkişafına lntizaren ihtiyatlı davran- · 
MalOmunuzdur ki bu heyet memle- makta iseler de cepheden gelen haberler 20.15 Müzik : Musiki Kaleydoskop' 

ketimizde yeni kurulan devlet mües- memnuniyet vericidir. Pek yakında yeni 20.30 Konşma. 
seselerinden biridir. Heyetin ancak / terakkiler haber verileceği anlaşılıyor. 20.45 Müzik : Saz eserleri ve yeni şa 
iki yıla yaklaşan bir mazisi vardır. İtalyanların ılmalf Arnavutluk'tan aldık- 21.15 Konuşma. 
Bu müddet içinde umumi mürakabe tarı takviye kıtalarına rağmen yunanlılar 21.30 Müzik : Şan Soloları _ Bayan 
heyeti bir taraftan teşkil3.tını tamam- tta.ı:tandl m

1 
ukavemetinl kırmağa devam et- Ochsner tarafından. 

] .. · me e r er. 1- Handel : Deutsche Arie 
amıya, mesaı esasJarını tesbıte uğ - İtalyan kıtaatı kumandanlığının gene-
raşırken, diğer taraftan da teşekkül • raı Soddu'dan mareşal Badogllo'ya veril_ 
lerin 1938 yılı faa1iyet1eri ve vaziyet- diğ"i hakkındaki şayia devamdadır. Bu §8.· 

leri hakkında umumi heyeti tenvir iıi- yla doğru lse, bir ayda Uç deta kumandan 
ni başarmıya çalışmıştı. değtştırllmiı, olacaktır. İtalyan subayları-

Heyetin 1939 yılı sonuna kadar söy- nın ricat edecek italyanların onda blrJnl 
lenen bu işlerle iştigal mecburiyetin· kurıuna dizecekleri btldtrllmek suretiyle 
de kalması ve teşekküllerin ve mües- bazı noktalarda mukavemet temin ettikle-

ri haber verilmektedir. Bu suretle bazı 
seselerinin bi13.nço formüllerini tes -
bit gibi itlerle uğraışması tetekkülle
rin, milesseselerin ve i§letmelerin 1939 
yılı vaziyetlerini ve faaliyetlerini an

cak 1940 yılının ilk dört ayından son

köylerde ıtddetll muharebeler olmuşsa da 
yunan kıta.atn:nn maneviyatı d\leme.nın 
mukavemetin! kırmllktadır. 

En aon ahnan haberlere göre, İtalyan -
yunan haııbinin ikinci safhası en büyiik 

22.00 

22.30 

4 ve 6. 

2- Schubert : Ganymed. 
3- Schubert : Suletka'nın 

ıarkısı, 1 

4- Othmar Schock : ilkbahar 
S- Othmar Schock : Yıldızlar 
kan kadın, 
6-- Otbmar Schock : Seyahat 
kun, 
Piyanoda : Zuc'lanayer. 
MUxlk : Seçilmi' tangolar ( 
Memleket eaat aya.ı;ı, AJaı... .. ı: 

berleri, Ajans Spar Servisi, ve 
kara Sonbahar At Yarısları n 
celeri. 

ra tetkike imkan verebilmiştir. Bu nikbinliğe im.kin vermektedir. Yunan kı
arada heyete mensup bazı mütehas - talarının harekitı her tarafta evelden tes
sısların vazifeye d1vetleri dolayısiy- bit edilen pli.na göre cereyan etmekte ve 
le işlerinden ayrılmaları da vaki ol - düşman mukavemeti hazan kolaylıkla, ba- Z3.00 Müzik : Dans müziği (PI.), 

zan da tiddetli muharebelerden sonra kı - 23.25/ 23.30 Yarınki Program ve Kap 
mu§tur • 

Bununla beraber umumi mürakabe rılmaktadır ki, bu hal, şimdiki hare.ki.tın 
mesut netice vereceğine olan inanı haklı 

heyeti nezaret ve mürakabesine tabi g-östennektedir." 
teşekküller, müesseseler ve işletme • Times ıazetesinin muhabiri ıunları i-
ter üzerinde mümkün olan etraflı tet- live etmektedir: 
kilcleri yaparak neticelerini ayrı ayrı 
raporlar halinde yüksek huzurunuza 

sunmuştur. 

Heyet geçen sene ancak sekiz ra • 
por hazırlıyabilmişti. Bu sene teşek· 
küllere, müesseselere ve işletmelere 
ait olmak üzere yüksek heyetinize 22 
rapor sunulmuş bulunmaktadır. Bu 
raporlar 24/9/1940 tarihinden itiba • 
ren alakalı vekaletlere gönderilmiye 
başlanmış ve bir taraftan da tab etti

"Bu kanaat, yalnız yunan bücumlannı 
ve 11 inci İtalyan ordusunun mukavemete 
devam ettiğini kayıtla iktifa ve İtalyan 

hava \ru'Vetlerinin faaliyetlerine mutat tel
mihleri ihtiva eden İtalyan tebliileriyle 
de kuvetlenmektedir. 

Yunan kuvetleri tarafından başarılan 

muvaffakiyet, İtalyan iaşe üslerinin haki
ki Arnavut limanları olan Draç ve Avlon
ya'dan timaldeki Sangiovanni di Medua' -
ya nakledilmit olmasiyle de sabittir. Bu 
limandaki tesisat İptidai ve münakale yol· 

rile?'ek bir kaçı müstesna tevzi olun- tarı pek azdır." 

muştur. 

Umumi mürakabe heyeti mesaisi • 
nin muhassalasını teşkil eden rapor· 
!arda kemiyet bakımından tezayüt 
müşahede edildiği gibi keyfiyet iti 
bariyle de fark ve terakki bulacağı • 

nızı ummaktayım. 

Bir İtalyan denizaltısı batırıldı 
Atina, 30 a.a. - Resmen bil· 

dirildiğine göre bir yunan torpi. 
dosu bir İtalyan denizaltısını ba
tırmıştır. 

Yunanistana yardım 

Sivas'ta pasıf korun 

denemesi yapıldı 
Sivas, 30 a.a. - Dün şehrimizde 

10.30 da başlıyarak bir saat devam e 
hava tehlikesine karşı pasif korunma d 
mesi yapılmış ve muvaffakiyetle netic 
lenmiştir. 

İngiltere'nin Amerika' 

yaptığı yeni siparişle 
Nevyork; 30. a.a. - Tas : 
Journal Of Commerce'e göre, İngiliz 

Amerika harp sanayiine 200 milyon dol 
lık siparişte bulunmuşlardır. Bunun l 
milyonu tayyare sanayiine yapılmıştır. 

Başka filolarımız Boulogne ve Havre 
Hmanlariyle düşmanın bazı hava meydan
larını bombardıman etmişlerdir. 

Bütün tayyarelerimiz salimen dönmüş 
terdir 

Malta civarın.da yaptıktan bir keşif 

uçuşu esnasında tayyarelerimiz dünıkü teb
liide bildirilen La Valetta bombardımanı 
neticesinde çıkan büyük bir yangını uzak

Mürakabe heyetinin inkişaf etmek· 
Viyana valisi Baldur von Schirach ile te olan çahşmalan; bu teşekkü1ün 

nasyonal sosya1ist partisinin yabancr tes- devlet iktisadi teşebbüsleri ve umu· 

diriyor : 
Kahire, 30 a.a. - İskenderiye ve Ka

hire ile civar köylerde yunan harp hedef
leri ve kızılhaçı için 110.000 İngiliz lirası 

toplanmıştır. 

İnternational Nevs Service'in bildirdi 
ne göre, İngiltere bir deniz inşaat kunı 

panyasına 60 ticaret vapuru sipariş etm 
tir. Sipari1lerin mecmu bedeli '40 mily 
dolar tutmaktadır. 

İngiltere hesabına diğer 60 vapur 
için de rörüşmeler yapılmaktadır. 

inş 

Bir İngiliz gemisi 

İtalyan somalisinde 

bir şehri topa tuttu 
Londra, 30 a.a. - Amlrallık dairt'sinin 

tebliği: Harp gemilerimizden biri tayya
relerin de tştirAkiyle ıtalyan Somallsin· 
dekt Corda!ul yakınında bulunan Raa A -
!ula hedeflerini muvaffa.ktyetle bombardı
man etmiştir. Dti.şman depolarında çok 
bUyük ha.sarat vukua ıtetlrilmiş ve iki bU
yUk yangın çıkarılmıştır. 

Gemide hıç bir ha~ar vuku bulmadığı gi
bi ın .. .,n<"A da zayiat kaydedilmemiştir 

ManJ'ta İngiz - Alman 
hatif deniz 
arasında bir 

kuvetleri 
çarpııma 

Londra. 30 a.a - Amirallık dairt:sının 

tebliği: DUn sabah erken Manş denizinde 
hafit kuvetlerlmlzle düşman kuvetleri a · 
ra.sında vuku buları muharebe hakkında 
ıtmdl bazı tafeilAt 'lermek tmkAnı hasıl 

olmuştur. 

Temas !'&at 0.40 ta hasıl olmuş ve iki 
taraf da derhal ateş ac;mıştır En az Uç 
deatroyerden mUrekke~ oları alman kuve
u. bir taraftan torpil Atmağa devam ede
r•k bıı.~ ık bir surat trarunz sahillerine 
dotru dağılmıotır. Destroyerlerimlzden 

Sidi kilit şefi B. Richard Bohle dün tayyare miyetle memleket iktisadiyatı için za
ile Bükreş hava meydanaına muvasalit et~ mania daha çok faydalı olacağı yolun· 

tan görmüşlerdir. 
Şimali Afrika'da tayyarelerimiz 

Barrani'nin 60 ve 100 kilometre şarkında Amerika' da 
Yarım milyon 
asker talim 

bulunan El Davaya ve Vadi Halazi mın 
takalarındaki topçu mevzilerini müketre -
ren mitralyöz ateşi a)tına almışlardır. 

Düşman tayyarelerinin Sidi Barrıni ü
zerine attıkları bombalar hiç bir netice 
vermemiştir. 

Şarki Afrika'da tayyarelerimiz Zubba
nın şimali garbisinde kiin Menze mınta • 
kasında bulunan düşmanın makineli vesa
itini ufak çapta bombalarla bombardıman 
etmişler ve iki yangın çıkarmışlardır. 

Düş.man tayyarelerinin Şeren'i bom -
bardıman neticesinde hafif hasar husule 
retmiş ve mitralyöz ateşi altına alınan As
sab limanında 6 kişi yaralanmıştır. 

Mareşal Petain radyoda 

yurtlarından çıkarılan 

Lorenlilere hitap etti 

mişlerdir. 

Fransız Hindiçinisi 
ile Siyam orasında 
hudut kapatıldı 

Siyam tayyareleri Fransız 
Hindiçinisindeki askeri 
hedefleri bombaladılar 

daki kanaatimi takviye etmiştir. 

görüyor 

Filhakika henüz genç bulunan mil· 
ti sanayiimiz ve diğer iktisadi devlet 
işletmeleri geniş bir tetkik sahası teş· 
kil etmetkedir. Bu sahada yapılacak 
teknik, ekonomik, idari ve mali tet • 
kiklerin neticelerinin pratiğe intikal 
ettirilmelerinden elde olunacak fay • 
dalar büyük olacaktır kanaatındayım. ( Başı 1 inci sayfada ) 

Umumi mürakabe heyetinin bu sc • radyoda bir nutuk veren Birleısik Ameri
ne daha geniş tetkik ve teklifleri Ü - kı genelkurmay reisi general Marshall ez

zcrinde duracak olan yüksek heyeti • cümle ıunları söylemiştir : 
nizin isabetli kararlarından hem teşek- " Bugün yarım milyondan fazla alJ.ker, 
küllerimizin, hem de milrakabe heye- sıkı bir surette talim görmektedir. Birkaç 
tinin ilham ve kuvet alarak bize daha haftaya kadar bunların adedi 800 bini bu

semereli neticeler getireceklcrinde ve lacaktır. 
Nevyork; 30. a.a. - United Press ajan· vereceklerinde §Üphem yoktur.,, General eskiden mevcut olan ni.tamam üç 

sının bildirdiiine göre Siyam hükümeti Si- fırka yerine bugün 18 fırkanın talim gör-
yam tayarelerinin fransız Hindiçinisindeki takalarındak.i fransız tebaasına 24 saat zar- mekte old'lıl.ğunu ve bunların pek yakmda 
askeri hedefler üzerine baskınlar yapmak- frnda bu mıntakaları tahliye etmeleri lil • 27 ye baliğ olacaklarını da ilive etmiıtir. 
ta oldufunu resmen bildirmektedir. zumunu bildirmiştir. Geçen yaz mevcut olan ve son derece iyi 

Bir resmi tebliğ, beş fransız tayyaresi- Diğer bazı mmtakalarda bulunan fran - teçhiz edilmiı bulunan beı hava müdafaa 
Vichy, 30 a.a. - Havas: Mareşal Pe nin Nakorpanom üzerine bombalar attığı- stılara da bir iki cün zarfında bulunduk • alayının yerine buıün 22 alay mevcut bu-

tain radyoda fransızlara hitap ederek köy- 01 kaydediyor. Sivil halk arasında ölen ve lan yerleri terketmeleri hakkında emir lunmaktadır. 
terini terke ve serbest bölgeye ilticaya verilmiştir. yaralananlar vardır. Siyam başkumandan • General Manshall, ıunları ilive etmiı 
mecbur kalan 70.000 Lorraine'linin kışm United Press'in itimada •!lyan bir men-

lriı fran!!lız genel kurmayı ile kıtaatı üze- ..,- tir : 
eşiğinde yeni yurtlarında bir yuva hara - badan haber aldıfma göre, Siarn ile fran-

. b k 1 d 1 • h' · b rine baskınlara devam edece°'ini bildir " Hava lruvetlerimı"z 56 harp ı·ı t'll retı ve üyü ransız ost ugu mu ıti ul- • ırz Hindiçini:s.i aruındaki hudut kapatıl- 1 0 1 a 
rn::tlarını istemiştir. mistir. mıştır. Son günlerde Siam askerleri Me - siyle 2500 pilottan, 109 filotilla ile 4000 

SONGÜN 

ULUS Sinemasında 
Bu mevsimde en fazla görülen 

ve beğenilen film devam 
ediyor 

Senelerce takdirle seUimla • 
nacak bir şaheser 

Baş artist 
Dünyanın en büyük san1111tk8.rı 

PAUL MUNi 

Tayyare 

Seanslar: 

Ayrıca 

ile gelen son harp 

jurnalı 
14,30 • 16.30 • 18,30 
ve 21 de 

Mareşal şöyle demiştir : Siyam'Ja lransız tebaasına konc nellri üzerindeki motorbotlara ho _ pilota çıkmııtır. Yeti1tirilmekte olan ıe .. 
••- Betbaht yurttaşlarımız hakkında ı Ncvyork, 30 a.a. - Tass: United Press- par1örler yerlestirerek fransız Hindiçint . nevt 1500 tayyare makinisti adedi 9000 e 10 • 12 Ucuz Matinesinde 

~~sterilecek ~ t~üt gayretinden d!h~ in Bangkok'd3n haber aldığnıa cöre, Siam ı si ahalisini fransızlara karşı mücadele ey • balif olmu~tur, Pek yakında senede 30 bi· ı EMİL ZOLA 
ıyı ve daha bırleşmıı olarak: çıkacağız. orduları başkumandanhiı. bazı hudut nun- lem.iye teıvik etmektedir. ne 'dcacaktrr. ..."I ....... Telefon: 6294 
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Maaş bağlanan dahiliye 

emekli ve öksüzleri 
Ankara köylerinde 357 

eğitmenli o!ıul var Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ULUS ,. -.•-

yiyecek alınacak Kek !: ~n:.:.:rü naklettirilxek 1 rı.~,,,!"';!:m•••••••••ıaı:ıı.. 
Gümrii ... ve İnh isarlar V ekiletinden : ı 

ı 
lrl) 

:ANI{ 

. Muğla altıncı daire çavu~u Hilae -
}'ın Topuzoğlu, Bergama eski tahri
rat katibi Osman Nuri Arslan, Su
ruç kazası eski kaymakamı Mehmet 
Şükrü Tokay, Karamürsel kaymaka
mı Hüseyin Kemal Sonat, Burdur 
hususi muhasebe başkatibi Rıza ö
ney, Çarşı meza~ idaresi mutemet
liğinden mütekait Mustafa Dölen, 
l-Iesap işleri M. Emlak Ş. müdürü 
liüseyin Muhsin Ergin, Erzurum nü
fus müdürü Mustafa Sadrettin Al -
Pergun, Köprüler muhafızlığından 
müteveffa Mehmet Ali Ersöz, Muğ
la merkez emanet kavaslığından mü
tekait Mustafa Akkan, Of kazası 
tahrirat katibi ölü Ahmet, Muğla vi
layeti daimi encümen mümeyyizi 
Mustafa Sadrettin Ayata, Kırkağaç 
hususi muhasebe eski tahsildarı Meh 
bıet Aran, Düzce hususi muhasebe 
eski tahsildarı Yusuf Tuna, Kemeli
}'e tahrirat katipliğinden mütekait 
Osman Soyman, Gündoğmuş kazası 
eski tahrirat katibi Hamit Yazıcıoğ
lu, Yenişehir tahrirat katibi Mehmet 
Emin Cingil, Uluborlu kaymakamlı
ğından mütekait Sabri Alban, Erga
nimağdeni nüfus memurluğundan 
rnütekait Tevfik Gün, Karagümrük 
nahiyesi mü-dürü Abdullah Atıf Tan
gör, Çınar kazası kaymakamı Meh
met Hazım Saygun, Artova hususi 
ınuhasebe memurluğuooan vekalet 
emrinde ölil Hasan Tahsin Ergeneli. 

Bu yıl yeniden aı;ılaıı eğitmenli okul
larla beraber Ankara vlltlyett dahll1ndekl 
eğitmenli okul adedi 3117 ye baliğ olmuş -
tur. 

Aııağıda cins ve mlkdarı, tutan, temJnatı ihale gUn ve saatleri yazılı maddele
rin kapalı zartla mübayaa edilecektir. Ekalltmelerl Edirne eski mllşlriyet dairesin
de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartname her gün Ko. da görillilr. İsteklilerin sözU 
geçen günde Ko. na &'elmeleri. Teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evet 

l - Veks.Iet kaloriferleri ihtiyaçı için 
Etibank'ın depo veya vagonlarından alı

nacak 220 ton kok kömüriınün V ckilet kö
mür depo6UDa kadar ıeçecek nakliyesiyle 
sair hamaliyesi pazarlığa lronulmUltur 

Siyah seten 
Malatya Bez ve İplik Fab

rikaları Türk Anonim Şirke
ti mamulatından, pasif ko -
nmma it inde elveritli siyah 
seten Memurlar Kooperatif 
Şirketine gelmektedir. 4769 

Rad Ko. na vermeleri. (8292) 18257 2 - Muhammen bedeli 550 lira olup 
muvakkat teminatı 41 lira 25 kuruştaır 

JO 

te 

!~a edilen köy okulları adedi bakımın
daıı Ankara viltlyetı başta gelmektedir. 

Ankara vilayeti hususi 
idare bül~esi haurlamyor 

Ankara vllAyetı husust idaresi 1941 
bütçesi hazırlıklarına bqlanmı§tır. VJIA. -
yet, ldart teoklltltına bütçelerini kısa bir 
zamanda hazırlamaları lüzumunu tebliğ 
etmıour. Hazırlıklar pek yakında ikmal 
edllml§ olacaklardır. 

======~.;::=============· === 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 

Ko. na gönderilen hariç askeri 
KITAAT iLANLARI 

Sığıreti alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı için 118850 kilo 
kesllmio sığu eti ihtiyacı \<apalı zarf u -
sullyle eksiltmeye konmu,tur. 

Cinai Mlkdan Tutan Teminatı İhale gUn Saati 

Pirinç 
K. uzum 
Koyun eU 
Makarna 
K. Faııulye 

Ton 
960 

20 
16 
60 

144 

Buğday, 

432000 
6000 
7MO 

21000 
43200 

arpa ve 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den 

32400 
450 
1563 

lli711 
3240 

bulgur 
Cinsi Kilosu M. bedeli İlk teminatı 
Buğday 600 ton 51000 L. 3825 L. 
Arpa 750 ton 48750 L. 3431 L. 
Bulgur 1035 ton 175950 L. 10047 L. 

İhale şekli İhale yeri 

23.12.940 
215.12.940 
25.12.940 
23.12.940 
23.12.!140 

ah nacak 
Günü 

3. 12. 940 
3. 12. 940 
3. 12. 940 

Saati 
14 
14 
14 

Pazarlık Niğde Sa. Al. Ko. Rs. 
1 - Yukarıda cin.s ve miktarı yazılı buğday, arpa ve bulgur muhtelif istasyonlarda 

teslim şartiyle pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin pazarlık ıün ve saatinde kanuni vesaik ve teminatlariyle Ko. na 
müracaat lan. 

3 - İstekliler şartnameyi her gün Ko. binasında okuyabilirler. (7992) 17954 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

3 - İhale 4/lZ/ 940 çarşamba. günü aa -
at 15 de Vekalet levazım müdürlüi\inde 
kurulu satın alma ikomiıyonunda yapıla -
caktır. 

4 - Buna ait şartname her ıün Vekilet 
levazım mfidürlUğUnde görülebilir. 

5 - Taliplerin belli gün ve saatte te -
minatlannı Vekalet veznesine yatırarak 

ıkomisyonda hazır bulunmaları. (&298) 
18258 

A. LEY AZIM AMlRLICl 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fi • 

yatı 8 kuruş olan 2400 ton sert veya yumu
şak buğday pazarlıkla satın alınacaktır. 

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

3 - 10 tondan aşağı olmamak şartiyle 

ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

2 Ahır yaptmlacak 
M. M. Vektlletl Satın Alma Ko. danı 
Eskiıchlrde iki ahır yaptırılacaktır. 

Bu ahırlann keşif bedeli 58730 lira 6 ku
ru§lur. :Muvakkat teminatı 3936 lira olup 
münakıısası 14.12 940 cumartesi gUnü sa
at 11 de kapalı zarfla yapılacaktır. Talip
lerin mezko.r günde komisyona mUracant-
Jarı. (8048) 18064 

Ziraat memuru alınacak 

ırp'• 

aşk 

2 - Eksiltme 11.12.940 çaroamba gUnU 
saat Hi te kııılada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 
29712 lira. 

da cins ve mlkdıtrlan ya7.ılı S kalem yem 
ve iaşe maddeleri ayrı ayrı pazarlık sure
tiyle satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve ocraıtı Konya Lv. A. Sa. 
Al. Ko. dadır. İstekliler okuyabilirler. Sotllık köknar tomruğu 

Bolu Devlet Orman İJlefmesi 

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

M. M. vekaleti Eski§ehir Hasırca çift
liğinde 150 lira ucretli ziraat memurluğu 
münhaldir. Yüksek ziraat tdhsili görmü, 
olanlar arasından. 10/12/940 tarihli salı 

günü Ankarada yapılacak müsabaka imtiha
nı ile birisi tayin edilecektir. Talip olan
ların şahadetname, sıhat raporu, hüsnühal 
üa{;ıdı ve fili askerlik vazifelerini ifa et
tiklerini gösterir vesaikle M. M. veklleU 
veteriner İş. dairesi riyasetine müracaat 

~· 
r,j 

ı.i 
11 
ıı 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 2229 
liradır. 

4 - Şartnamesi Ko. da görİ.llUr. 

3 - Pazarlığı 3.12.940 gllnil saat 14 te 
mezkO.r Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 17997 

Sandık yaptırılacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

etmeleri. (8112) 18102 

Tedavülden kaldınlacak 
gümüı yüz kuruşluklar 

l5 - İsteklilerin kanuni veıikalan ve 
t~kllt mektuplarlyle ihale saatinden bir 
saat eve! İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. na mü -

4 - Pazarlığından sonra takarrür edi
lecek fiyat lizerinden 15 katı teminat alı
nıtcaktır. (8319) 

Ton 

Revir Amirliğinden : 
Yalnız tahtası ciheti askerıycden ve- Kamyon akümülatörü alınacak 

M.M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
1050 Huğdny 

Yıılat 

1 - Bolu Karacasu deposunda istif- rilmek şarUyle mlkdarı ve ebadı aşağıda 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 10000 u. 

ra olan 200 adet kamyon akkümülitöril 
pazarlıkla satın lıınacalrtır. Pazarlıfı ı 
3/12/ 940 sah ırünü saat 15 dedir. Kati te -
minatı 1500 lira olup evsaf ve şartnamesi 
komisyonda &örülür. Taliplerin muayyen 
vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunma • 

racaatıarı. (8147) 18122 
te mevcut 2692 adet muadili 1641-557 yazılı 600 sandık yaptırılacaktır. 
metre mikabı köknar tomruğu açık rnzıırltğı 5 .12.1140 saat H tedlr. 

Önümür.deki şubat ayının birinci 
günü tedavülden kaldırılacak olan 
gümüş yüz kuruşluklar hakkında vi
layetlere yeni bir emir gönderilmiş
tir. Bu emre göre 1 şubatta tedavül
den kaldırılacak olan yüz kuruşluklar 
bu tarihten itib . .. en mal sandıkların
da Cümhu ı •rkez Bankası şu

belerinde ve •• raaL Bankası şube ve 
ajanlıklarında dcı'.'.iştirilecektir. 

Un alınacak 
900 
450 Arpa 18259 artırma ile satılacaktır. Taliplerin Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 

Erzincan Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - 700 ton unun kapalı zarfla eksllt

meıl 11.12.940 çarşamba gUnU saat 15 te 
F.rzlncan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

2 - Muhammen bedeli 122500 lira olup Memur alınacak 
ilk teminatı 9188 liradır. P.T.T. Umumi Müdürlüğünden 

2 - Tamrukların ayrıca baş kesme rrıUrncııatları. t8219) 18192 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş A<lct Ebadı 

olup hacimce kabuksuz orta kutur Ü· 200 80 x 50 x 35 
zerinden ı,,.saplanmı§tır. " il!) 70 x •O x 30 

3 - 1"•n•ruklar ait satış şartnamesi " lO 60X35 x 30 
Ankara orman umum müdürlügi.ind'! 10 1 90 x 45 X30 

işten lı;e 
lan. (8114) 18136 

Ziraat memur ualınacak 
S - Şartnamasf komisyondadır. 1 _ İdaremizde münhal maaşlı ve üc • 
4 - Taliplerin eksiltme saatinden bir retli memuriyetlere lise mezunları müsa . 

saat evci tekli! mektuplarını Ko. na ver· baka ile alınacaktır. 

ve İstanbul, Ankara, Bolu çevirg~ ıi"Ü- Arpa alınacak 
dürJiiklerinde ve Bolu'da devlet or- Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
man işletmesi revir fimirliğinde görü- Komlııyonundan: 

M . M. Vek.AleU Veteriner İ§leri Dair .. 
si Riyasetinden: 

M. M . Vektlletl Esklıehlr Hasırca çitt
llğlnde 150 lira ücretU ziraat memurluğtı 
mUnhaldlr. Yüksek Ziraat tahsili g!SrmU, 
olanlar arasından 10.:.2.940 tarihli salı gtı
nU Ankarada yapılacak mUsabaka tmUha.
nı ile birisi tayin edilecektir. Olanlann 
ııahadctname, sıhat raporu, hüsnühal kAgı
dı ve fili askerlik vazltelerlnl ita ettikle
rini gösterir vesnikle M. M. VekAletl vete
riner lı daireıl riyasetine mUracaat etm .. 

meleri. (8148) 18123 2 _ Müsabakada muvaffak olanların i- lebilir. 1 • Beher kilosuna tahmin edilen fiya-
4 - Tomrukların muhammen bedeli I tı 6 kuruş 711 santim olan 3000 ton arpa 

Köylerde marangozluk 11 lira 56 kuruştur. pa7.arlıkla salın alınacaktır. 
Kundura alınacak darenin teklif edeceği yerde memuriyet 

Kayseri Sa. Al. Ko. Rs. : kabul etmeleri şarttır. 
1 - 12.333 çift kundura pazarlıkla alı- 3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 

ve demircilik kurslan 
~ok iyi neticeler veriyor 

nacaktır. Muhammen bedeli 111.000 lira- sayılı kanun hükmüne eöre (20) lira asli 
dır. Teminatı 16.500 liradır. maaş veya {75) lira ücret verilecektir. 

5 - İstekliler. yüzde 7,5 muvakkat 2 - Pazarlığı her gün Ankara Lv. A 
pey akçesiyle 4. 12. 940 çarşamba g-ü- Sa. Al Ko. da yapılacakUr. 
nü saat 15 te Bolu'daki revir amirliiYi- 3 - 300 tonctnn aoal\'ı olmamak U7.ere 
ne müracaatları. 3077) 18030 ayrı ayrı taliplere ihale edlleblllr. 2 - İşbu kunduralar toptan bir müte- 4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin ka-

ahhide ihale edileceği eibi yarı yarıya ve nununun dördüncü maddesindeki şartları 
daha fazla parçalara da ayrılmak üzere haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk 

:Memleketimizde kUçUk sanat erbabı- muhtelif müteahhitlere de ihale edilebi- defa gireceklerin (30) yaşını geçmemiş 
Satılık köknar tomruğu ci:a;;s~;~:~a:::~:1~;11:ı~~ır~ara ve 

leri. (819) 18183 

ıun çoğalmıısı ve köylerimizde kUçUk sa- lir. olmaları lhımdır. 
natıarın lnkiıınfı mo.ksadlyle bundan Uç ay 3 - Pazarlığı 6. 12. 940 ıünü ıaat 16 da 5 - Müsabakaya ıirmek iıtiyenler 
•vel Uç vllll.yctte açılan seyyar marangoz- yapılacaktır. Şartnamesi her gün !stan- 14/12/94-0 günü akşamına kadar dilekçe ve 
luk ve demircilik kursları gayet mUsbet bul, Ankara Lv. lmirlikleri ve Kayseri, evrakı müsbiteleriyle birlikte imtihanla-

Devlet Orman İşf etmesi 
Bolu Revir Amirliğinden: 

5 - 3000 ton için kati teminat mlkdarı 
22750 lira ve 300 tonun teminat mikdarı 
3038 lira olup evsaf ve şartnamesi 960 ku
rtı§a komisyondan ıılınır. 

Mazot alnacak 
M. M. Vektleti Sa. Al. Ko. dan : 

netlcelcr vermektedir. Konya Er&glisi, Adana Aı. Sa. Al. Ko. da rın icra olunacagı P.T.T. merkez müdür - 1- Bolu _ Karacasu deposunda is-
liııber aldığımıza göre, Ankara villl.ye- ö iil b'l' ı··kl · ·· t l"d' 

6 - Taliplerin heı· gtln Ankara Lv. A 
Sa. Al. Ko. na mUracaatlan. (8272) 18243 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 177 lira 
80 kuru1 olan 969 kilo mazot pu:uhkla 
satın alınacaktır. Pazarlıfı: 4112/940 çar
şamba ırünü saat 11 dedir. Katt teminattı 
27 lira olup ııartnamesi komisyonda göıil
lür. Taliplerin muayyen vakitte M.M. V. 
Sa. Al. Ko . .da bulunmaları. (8239) 18219 

ı r e 1 ır. u erme muracaat e me ı ır. tifte mevcut 2309 adet muadili 1312 -
tinde ilk devresi Etımesğut'un Şehldall 4 - Talip olanların belli ıün ve saatte 6 - 'Müsabaka lise mevcut olan P.T.T. 
köyünde, Jkfncl devresi Bitik nahiyesinin kanunr vesaik ve teminatlariylc komiı- merkez müdürlüklerinde 19/12/940 perşem.. 951 M~. köknar tomrukları açık art -
Halkavun k!SYtlnde faall>:eUeriıılJanı,aqı. .1------~--==-,,,.,.<~•·~=>~=-=="'~ ...... ...,. ·-• - • - -•···•- ,<&007 _ .. tırıni ıle aatılac;aktır. 
J1vıın ou ırnnnm 'Uçmıcu~eV?e1!1ôu aera -~· ~ 2 T ki ,, Muhtelif sebze alınacak 17987 - omru ann ayrıca ba§ kesme 
Zir nahiyesinin İlyakııt köyünde faaliyete B k S Al K R d M J k payları mevcut ve kabukları soyut -
baş! tır ey oz a. · o. s. en : emur a ınac.a • 

amış · 1- 100 ton lahana, 75 ton prasa, 25 ton muş olup hacim kabuksuz orta kutur P. T. T. Umumi Müdürlüiünden 
.ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. ıspanak 9/12/ 940 pazartesi ırünü saat 14 de 1 - İdaremizde münhal maaşlı ve ile • üzerinden hesaplanmıştır. --- _ Beykoz Sa. Al. Ko. da ayrı ayrı veya bera- retli me:nuriyetlere orta mektep mezunla--- Ü L K Ü : ber pazarhkla satın alınacaktır. rı müsabaka ile alınacaktır. --- -: 2- İlk teminat lahana için 563 lira, pra- 2 - Müsabakada muvaffak olanların ----- Halkevleri ve Halk 

: sa için 422 lira, ıspanak için de 169 liradır. 
: S- Evsaf ve ıerait her gün mczkiir Ko. --- : da ıörülebilir, (8259) 18251 ---- Odalan dergisi 

Birincikanun sayısı (ıkh 

: Kuru ot alınacak -- --- Bursa As. D. Sa. Al. Ko. dan : ----- -- 1- 300.000 kilo lcuru ot pazarlık ve açık 
: eksiltme ıuretile satın alınacaktır. --_ Nıı.mık Kemal'ln doğUmunun yU- : 

: züncil yılına tesııdUt ettiğinden E 
: 'OLKU'nUn son sayısında başlıca : 
E yazılar ona tahsis olunmu~ ve dergi : 

a,,aıtıdakJ mUnderccaUa nearcdllml~· E 
- Ur: = - . -- Atatürk vo Namık Kemal: ICe- : -: mal Turan, Nıı.mık Kemal ve yaşı- : 
_ yan tarafları: ZlyQoddln Fahri, Na- : 
: mık Kemal'ln ah!Akl hususiyetlerine : 
E dair notlar: Fevziye Abdullft.h, Na- : 
: mık Kemııl'e dair rusça yeni bir e- E 

ser: Abdülkadir İnruı, Namık Ke- E 
_ mal'ln eserlerinin tenkitli tabı hak- : 
E kında: Şerit Hu1Qs1, Nıı.mık Kemal E 
: ve hece vezni: Fevziye Abdullah, : 
- Namık Kemal'den parçalar, BugUn- : 
: kU Almanya'da felseft cereyaıılar: : 
: Prot. von Aster (Almancadaıı çevl- E 
: ren: Z.F.), Halkevlerlmlzde sporun : 

Eksiltme 4/12/940 tarihine rastlıyan çar. 
oamba ırünil &aat 15 de Bursa Askerlik da-
iresinde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Bandırma veya 'Mudanya'da vapurda tes

lim beher kilosuna 7 kuruş fiyat takdir e
dilmiı olup teminat 1575 liradır. 

İıteklilerin mezk\ir ıründe K. na müra
caatları. (8260) 18252 

Arpa alnacak 
Konya Satın Alma Komisyonu Riyase

tinden: 
1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için yüzer 

tondan apğı olmamak üzere 4000 ton ar
pa pazarlık suretiyle ayrı ayrı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve hususi ljartları Ankara, 
İstanbul, Konya Lv. A. likleri Sa, Al. Ko. 
dadır. İstekliler bu Ko. da okuyabilirler. 

3 - Bu arpalar Konya Ak:ıehir ve bu 
aradaki ~uvalsız vagon teslimi .uretiyle 
alınacaktır. 

idarenin teklif edeceği yerde memuriyet 
kabul etmeleri earttır. 

3 - Müsabaka.da muvaffak olanlara 
4656 sayılı kanun hükmüne ıore 15 lira as
it maaş veya 60 lira ücret verilecektir. 

4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin ka
nununun dördüncli maddesindeki ıartları 

haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk 
defa ıireceklerin otuz yaşını göçmemiş ol
maları lazımdır. 

5 - Müsabakaya ıirmek iııtiyenlerin 

20/12/940 ırünü akşamına kadar dilekçe 
ve evrakı müsbiteleriyle birlikte imtihan
ların icra olunacağı P.T.T. merkez müdür
lüklerine müracaat etmelidir. 

6 - Müsabaka her villyette P.T.T. mer
kez müdürlüklerinde 231121940 tarihine 
müsadif pazartesi günU saat 9 da yapıla • 
caktır. (8008) 17988 

Telgraf muhabere bilgisi 
olan ilk mektep mezunu 

memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüfiind~n 
1- İdaremiz münhallerine ilk mektep 

mezunu ve telgraf muhabere bilıisine va
kıf olmak \iıere alınacak maaıh veya üc -
retli memurlar için müsabaka imtihanı ya
pılacaktır. 

3- Tomruklara ait satış şartname:>i 
Ankara orman umum müdürlüğünd~ 
ve İstanbul, Ankara, Bolu çevirge mü
diirlüğüklerinde ve Bolu'da devlet or
man işletmesi revir amirliğinde görü
lebilir. 

4- Tomrukların muhammen bedeli 
11 lira 56 kuruştur. 

5- İsteklilerin% 7,5 muvakkat pey 
akçesi ile 6. 12. 940 cuma günü saat l 5 
de Bolu'daki revir fimirliğine mürıt -
caatları. (11187/8143) 18119 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Bir neşriyat müdürü alınacak 
Gümrük ve lnhisarlar Vekaletin -

den: 
1- Açık bulunan Gümrükler Umum 

Müdürlüğü (70) lira maaşlı Neşir İş
leri şubesi müdürlüğü için müsabctka 
açılmıştır. 

Müsabakaya gireceklerin aşağıda ya 
zıh şartları haiz olmaları aranır : 

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

ASKERIFABRlKALAR 

İyi tekerlek~i ve araba 

demircisi ahnacak 
Askeri fabrikalar umum müdürlüiünden: 
Ankarada çalıştırılmak üzere iyi teker

lekçi ve araba demirciıi almacaktır. 
Askerliğini yapmıı olmak ,arttır. 
İsteklilerin marangoz fabrikası müdür· 

JUfilne mUracaatları. (8127) 18106 

Birinci sınll 

tenekeci ahnacak 
Askert Fabrikalar Umum 'MüdUr!UtıJn· 

den: 
Krrıkkalede çalıştırılmak fizere birinci 

ıınıf tenekeci alınacaktır. 
Askerliğin yapmıı olmak şarttır. 
İsteklilerin Ankarada bulunanlarm u -

mum mii.dürlü~e. İstanbuldakilerinin Zey
tinburnu ıil5.h tamirhanesi ve İzmirde bu
lunanların da İzmir Halkapunar ıil8h fa?>
rikası müdilrlilklerine müracaatları. 

(7999) 18107 

250.000 kilo ekmek 
pişirttirilecektir 

Askeri Fabrikalar Kırıkkale Grup 'Mü
dUrlUğU Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (5000! lira olan 
250000 kilo ekmek piıirtilme işi Kırıkkale 
&'Urup müdürliigü binasında· müteşekkil sa
tın alma komisyonunca 12112/1940 perşem-

inşaat malzemesi alınacak 
M. M. Vekil eti Sa. Al. Ko. dan : 
Ke§lf bedeli 644 lira 84 kuruı olan tn

oaa t malzemesi pazarlıkla satın almacalı: ,. 
tır. Pazarlıiı: 5/12/940 perşembe ırünü sa

at 11 dedir. Kati teminatı: 97 lira olup 
keşfi 3 kuruta komisyondan alınır. Talip. 
lerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al Ko. 
da bulunmaları. (82-4-0) 18250 

OKULLAR 

Harp Okuluna talebe almacak 
Ankara Harp Okulu K. dan: 

1 - Aııağıda yuılı oarUan haiz okur
lar, Harp Okuluna alınacaklardır. 

A) Ankarada bulınıanlar dotrudan doğ
ruya harp okuluna Ankara haricinde bu
lunaıılar bulundukları yerin askerlik ou. 
besine müracaat edeceklerdir. 

B) Kayıt ve kabul muamelesi 20.10.940 
tan itibaren 81 iklnclkA.nun 9U tarihlııa 
kadar devam edecektir. 

2 - Glrlıı ıartıarı: 
Al Türk 'ırkından olmak 
B) Llıe bitirme ve olgunluk imtihanım 

vcrml§ bulunmak 
C) Tam teşekkUllü askeri sılıl heyettea 

harp okuluna girer kararlı aıhat rapor& 
aımıo olmak 

D) 18 - 28 yaşında bulunmak 
E) Diğer oartıar askerlik oubealndea 

ve harp okulundan öğrcnllebl1lr. (8231) 

18204 

LiSELER 
yenl veçhesi: Nüzhet Baba, Ortaza- : 

: man Türk- İsltım dUnyasında din: : 
: Prot. A. :Mez (Almancadan çeviren: : 
- Cemııl KöprUIU). -

4 - Pazarlığı 3/12/940 günü saat 10 da 
Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
İsteklilerin gUn ve saatinde Ko. na mUra-

2- Müsabakada muvaffak olanların ida
renin teklif edecegi yerlerde memuriyet 
kabul etmeleri 11rttır. 

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

C) Yaşı 45 ten yukarı olmamak. 
be ıünü saat 14 te açık eksiltme ile ihale • 

edilecektir. Pişirilen ekmekler defaten a· DAKTI• LQ KURSU -HALKEVLERİ POSTASI : 

Halkevleri vcı Halkodaları çalış· E 
: mnları: Sosynl Yardım (Dr. M. Ce- : 

--
ltll Duru). - Jialkevlcri neıırlyatı.. : 

- FEN ve İLİM = - ---

caa tları. (8286) 18254 

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

1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için 300 
ton K. ot pazarlık suretiyle satın alına
caktır. 

2 - Evsat ve husust ııartıarı Konya Lv. 
Klmyn yolu ile elde edilmekte o- : 

: lan mühim maddeler: Dr. Mecit O- : 
- kay, Etnogrntya ve etnoloji: Zekiye : A. Sa. Al. Ko. dadır. İstekllleri okuyabl • 

_ lirler. S . Egl!r 

AYIN HADİSELERİ : 3 - Pazarlığı 4.12.940 gtlnU saat 14,30 

E Atatllrk'Un ö!UmUnUn ikinci yılı.- : da Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılaca!<
- Cilmhurrclstmlzin ikinci yılı. _ - tır. İsteklilerin gün ve saatinde Ko. da 

Milli Şet, TUrk Tarih Kurumunda : hazır bulunmaları. 
: ve Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesin- : 4 - Pazarlığından sonra takarrür ede= de. _ İkinclte§l'ln içinde siyasi hA.· : cek fiyat üzerinden % 16 kati teminat a-
: dlseler. : lınacaktır. (8287) 18265 

FİKİR HAYATI - Zeytin yağı alınacak -- -- Bir okuyucunun notları [İkinci : Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den : 
: Devlet Resim ve Heykel Sergisi. - : 25 ton zeytin yağı ev1af ve şartnamesi 
: Bir tercUmenln llhAmlyle): Nahit : dahilinde mübayaa olunacaktır. 
: Sırn. S Ek~iltmeei 25/12/94-0 çarpmba ırünü sa-

BİDLİYOGRAFYA - at 14 de Edirne eski mii$iriyet dairesi Sa-
- : Al. Ko. da yapılacaktır. Tahmin edilen tu-
: Namık Kemal "Zavallı Çocuk .. - tan 16250 ve teminatı 2438 liradır. Şart-
- (:Mustafa Nihat Özön), Şerit HulQsl. : nameei her ıün Ko. da ıörülür. (8291) 
: 't.tlkU'nUn bu aııyısı da 96 sayfa : 18256 

3- 'Müsabakada muvaffak olanlara 3656 
sayılı kanun hükmüne göre (10) lira maaş 
veya 40-50 lira ücret verilecektir. 

4-- İdare dahilinden müsabakaya iııtirak 
edecek hat başbakıcı, baş müvezzi ve ba· 
kıcı ve müvezzilerin 30 yaşından evel ida
reye intisap etmiş olmaları şarttır. 

5- İdare haricinden müsabakaya ıinnek 
istiyenlerle halen idare dahilinde bulunan 
muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve mü
vezzilerin 7&8 sayılı memurin kanunun dör
düncü ma<idesindeki şartları haiz olmaları 
ve devlet imtihanına ilk defa alınacakların 
30 yaşını eeçememiı bulunmaları lazımdır. 

6- Halen idarede milatahdem olanlardan 
müsabakaya girmek istiyenler 30. 12. 940 

pazartesi akıamına kadar yalnız bir dilek
çe ile ve idare haricinden ıirmek istiyen
ler de yine ıpezlcur tarih akşamına kadar 
dilekçe ve evrakı müıbitelerile birlikte 
imtihanların icra olunacaiı P. T. T. mer
kez müdürlüklerine müracaat edecekler • 
dir. 

7- 'Müsabaka viliyet P. T. T. merkez 
müdürlüklerinde muhabereden 2. ı. 941 : olup her yerde yirmi be§ kuruıa sa- : 

-- Buğday alınacak perııembe gtlnU saat 9 da ve umumi bilgi· 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den: lerden 3. 1. 941 cuma ıünü saat 9 da yapı· 

: tılmaktadır. -......................................... ,. 1 - Clhett a.ııkertye ihtiyacı olan afatı- lacaktır. (1274) 1&253 

Ç) İngilizce, almanca veya frans?z
ca dillerinden birile yazılmış iktisadi 
veya Gümrükleri alakadar eden bir 
mevzuu türkçeye tercümeye bihakkin 
muktedir olmak ve yine türkçeden bu 
hususlara dair olarak seçilen parçayı 
bu lisanlardan birisine çevirmek, (mü
savi şartlar altında bu diJlerden bir -
den fazlasına vakıf olmak tercihe se
bep sayılır ). 

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

3- Lisan imtihanı 20. 12. 940 tari -
hinde saat 14.30 da Vekalet bin.asındı\ 
yapılacaktır. (8128) 18143 

Muhtelif eşya satışı 
Ankara Gunırük Müdürlüğünden: 
1!.üfre:latı belediye mezat salonu ile 

gümrük binasında asılı listede iİiSterilmiş 
olan r:ıuhtelif 'ins eşya 9/12/940 tarihine 
müsadif pazartesi ıünil saat onda açık art. 
trrma ile satılacaktır. 

Müzayedeye iıtirik arzusunda bulunan
ların muayyen saatte AkköprUde ıümrük 
binasında müte1ekkil aatıı komisyonuna 
müracaatları. (71l45) 17!l44 

lınmayıp şartnamesine göre alınacaktır. 

Taliplerin muvakkat teminat miktarı olan 
(375) lirayı havi 2490 No. lu kanunun 2 ve 
S. maddelerindeki vesai kle birlikte mez • 
k\ir gün ve saatte komisyona müracaat. 
!arı. 

Şartnamesi parasız olarak komlsynndan 
verilir. (8083) 18110 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Reis -
liğinden : 

Burdur vilayetinin merlı:ez kazasına 
bağlı Sultandere mevkiinde kiin ve şima. 
len Arapdere köprüsü başındaki beton sü
tundan Sarıbunındaki beton sütuna hattı 
müstakim, ıar.kan Sarıburundalti beton sü
tundan Çardakalanı burnundaki beton sü
tuna hattı miistakim, cenuben Çardakalanı 
burnundan Deveboynu tepesindeki beton 
sütuna hattı milstakim, earben Deveboynu 
tep&1inden hudut başlangıcı olan Arapde
re köprüsü başındaki beton sUtuna hattı 

müstakim ile muhat 377,445 hektardan i
baret saha dahilindeki linyit madeni 99 yıl 
müddetle Keçiborlu kiikürtleri türlı: ano
nim şirketi uhdesine ihale edileceğinden 
maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci 
maddeleri mucibince bir itirazı olanların 

1/12/940 tarihinden itibaren iki ay içinde 
Anlı:ara'da Uı:tısat Vcklletlne ve madenin 
bulun.duğu viliyette vilbet makamına ar . 
zuhal ile müracaat etmeleri ilin olunur. 

Ankara Ticaret Lisesi Müdürlü
ğünden : 

Okulumuzun daktUograti kurslarında 

yeni devre derslerine 9.12.1940 pazartesi 
günü başlanacaktır. 

Kayıt ve.kabul muamelesi 22.11.1940-
7.12.1940 tarihleri araııındadır. 

Kaydedilmek içle: 
1 - NOfus hlivlyet cüzdanı 
2 - İlk okul diploması 
3 - Sıhat raporu. aşı klığtdı 
4 - İki adetveslkalık fotoğraf 

ile okul ldarealnemüracaat edilmesi. 
Dersler parasızdır. (7974) 17963 .. 

Tapu tescili 
Çankaya Tapu Sicil .Muhatızlığtndan: 
Kayaş köyilnde tarafları olmalen yol 

cenuben dağ §arkan ve garben hazine ile 
mahdut hazineye alt htlli araziye ı;otör 
Mustatanın ev yaptığı gayri rnenku!Un 
hazine namına tescili defterdarlık tara -
tından istenilmektedir. 

Bu gayri menkul hakkında 14.12.940 
gtlnU mahalltnde tahkikat yapılacağından 
bu yerin mülkiyeti için hak iddia edenler 
vanıa ellerindeki müsblt VC!!lkalariyle o 
gün yerinde bulunacak memurumuza veya 
on güne kadar muhafızlığımıza mOracaat-
ları !Uzumu llln olunur. (830~) 18262 
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MALiYE VEKALETi 
~llllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf lllllllll!:. ----- Mersin' de İ(el pamuk ve yağ 

VlLAYETLER 
on beş glin müddetle ve kapalı zarf usu 
it ckelltıııeye konulmuştur. 

2 - /\luhammen bedeli ı 13104 ı lira ( 

---------
Sivas - Erzurum demiryoru tahvilleri ~ 

' 
Maliye Vekôleti ve Türkiye 

Bankasından : 

--
Cümhuri- --

M h • 1 • Un alınacak 

Türk Anonim .. ~~.rke.ti (İ(PAK) 1 ~ıaaııvae Vşek"lseUandnn·.'P erıne Al~:faK:;,:;~~u ~~:=~:~;ğ,::a~ur:u Satın 
_ " J "' " Cinsi: un, mikdarı: 408000 kilo, muham-

pamUk ıphgı hyallan: 1 - Miltekaldln mülkiye ve askeriye ile men tutarı: 46553 lira, % 7.5 temınatı: 

kij.nıııtur. 

3 - Teminat 982 lira 85 kuru~tur. 

4 - İhnlesl 13.12.940 cuma günU 
11 de yapılacağından ııurtnamcslnl gör 
lstlyenlerın her gtln encümen kalemine 
isteklilerin de ihale gllnü olan 13.12. 
ruma günll ııaat 10 a kadar usull1 da 
sinde teklif mektuplarını bcldlye encü~ 
nine vermeleri. (8212) 1s1s 

-
' yet Merkez -------= ~ = 28/5 ve 15-12-1934 tarih ve 2463/ 2614 numaralı kanun • = - -:= lar mucibince ihracına selahiyet verilen ve geliri tamamen = = Sivas Erzurum demiryolunun İnşasına tahsis olunan o/c 7 = 

§ gelirli Sivas - Elzurum istikrazının 20 senede itfası meşrut = 
= 5,5 milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5.12- = 

:= 1940 ak§amı nihayet bulmak üzere 20-11-1940 sabahından= 
:= itibaren haşlamıştır -= TahviJler hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira =: = itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak İki kupüre ayrılmış. ;; = tır. = -:= Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan 
!! daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediye- ;: 
:= lerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde = 
- teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan milli = emlak hedelJerinin tediyesinde başaba, kabul olunacakları = = gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta- _ 

:= mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu. -:= lunacaklardır. --- -:= Tahvillerin ihraç fiyatı o/eı95 olarak tesbit edilmiştir. ya- = 

Yüksek 1ktısat vekaletinin 24 ey. 
lül 1940 tarihinden itibaren vazetmi~ 
bulunduğu fiyatlar mucibince fabri
kamız mnmii15tı pamuk ipliği fiyat· 
lan : 
Numara 

4 

6 
8 

Va ter 
Kuruş 

315 
335 
470 

Katlı 
Kuruş 

505 
530 
575 

705 

Kıvrak 

Kuruş 

340 
375 
515 
550 
595 
645 
670 
705 
740 

D . DENtZYOLLARI 

ADALAR KIS ..,. 

TARİFESİ 
Devi et Deniz yollan iı'efme 

1 m~dürlt:füln~cn : .,, 

dul ve yetımlerlnln iskonlo suretiyle al· , 3492 lira, ihalenin nasıl yapılacaı:ı: kapalı 
dıkları Mart ·Mayıs 941 üç aylıklarına a· zarfla, ihalenin gıinıi 9112 940 pazartesi 
it tcdıye bordrosu bankaya tevdi edilmiıı· &ıinıi saat ıo da. 
lir. A Yukarda yazılı dört yüz sekiz bin 

2 - Defterdarlık muhasebe vezneıundcn kilo un hı.ı:asında &ôsterılen gıin ve saatte 
vel'llecek kanunuevel - şubat 941 üç aylık· Urla gumrıik taburu satın alma komısyo • 
!arı: rıunda kap:ılı ıarfla ihale edilecektır. 

T amiral yaptırılacak 
Ankara Beledıycsinden : 
1- Çankaya kaymakamlık ve beledi Askeri Mülkt B - Şartnameyi okumak ıstıyenler sözü 

1 - 500 1 - 500 P.ertcsi 2.12.940 ı:eçen komisyonda her gtin o:uyup gore • şubesi binasında yaptırılacak tamirat 

1

501 - 1000 501 - ıuoo 8.ııı 3. ı:.ı.!!to bilirler on beş gün müddetle açık eksiltmeye l< 
1001 - 1500 1001 - 150.J Çar. 4.12.940 c _ İstekliler unun teminat akçesini numuştur. 
1501 - 2000 1501 - 2000 l'cr. 5.12.940 Urla gümruk veznesine yatırıp vezne mak· 2 - Muhammen bedeli (818) lira ( 
2001 - 2u00 2001 - 2500 Cuma 6.12.!!40 OULU veya banka mektubıyle bırlikte şart- kuruştur. 
2501 - 3000 2501 - 3000 C.crtesi 7.ıı.!J40 ınmenın dörduncıi maddesinde kendilerin- 3- Teminat (61) lira (38) kuru~tuı. 
3001 - 3500 P.ertcsl 9.12 !HO Jen istenilen vesikalarla birlikte teklif 

Çankaya mnlnılidürlliğlın<l n ltıHye O· mektuplarını ihale saatinden bır saat evel 
lunacuk maaııl:ır da: kom syona vermış bulunacaklardır. 

Askcrt ~I ıllki ( 11006 7957) ı 7928 

15~ = ~~ 15~ = ~~~ ~~lıertesi ~:!~:~!~ Parke yol yaptırılacak 
301 - 450 301 - 450 Çar. 4 12.u to Kayserı Belediye Rıyasetinden 
4!ll - 700 451 - 700 Perş. 5.12.MO 16511 lira 63 kuruş bedeli ke ifli ts-
701 Sf>O Cuma 6.12.H40 

1 
met İnönü bulvarile Kiçikapu mey.ia-

Tarlhh'rirıde hlzalanndakl ka?.a sıı·n nının parke ile ferşi 22. ı ı. 940 cuma 
numaraları esasına gore verilectktir. günü saat 16 da ihaleı;i m •'<arrer ise 

+- Şartname ve keşif cetvelini gôrr. 
isteyenlerin her gün encümen ka1emine 
isteklilerin de 17/ 12 940 nlı r.ıir.ıi S'1 

10.30 da belediye encümenine mu:-ac~ ~ı 
!arı. (8237) ıe2 .8 

Satılık iki kamyo;ı 
Ankara Belediyesinden : 

1- İtfaiye mudürlıiğundc bu'unar: 
ve 259 plaka numaralı Ben . -
kamyon ayrı ayrı satılmak üzere on b 

3 - Defterdnrlık nıııhasebesiyle <;anka- de verilen teklif mektupları kanuni şe-
ya malmüdürltiğü veznesinden emekli, dul gun miıddctle açık arttırmaya konulmu 
ve yetim maaşı alanların resmi senet v'e raiti haiz olmamasından ve tayin eni- tur. 
maaş clizdnnlarlyle birlikte yukarıdaki ma- len saatte verilmemesinden şa}'ant ka· 2- 258 numaranın bedeli (500) Hradırj 

bul görülmediği cihetle 16. 12. 940 pa· 258 numaranın teminatı 37,S lirad:r. 

:.:: ni 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil be • =: 
=: deli de 475 liradır. := 
:= Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye = 
:= Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye iş, Emlak ve Eytam, Halk. = 
=: Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Banklar = 
:= tarafından icra edilmektedir. Diğer bankalar vasıtasiyle de 

nş sıra nıımaralarına göre tayin olunan 
giinlercle bizzat veya bllvekfüe müracaat. 

Adalar • Anadolu • Yalova hattında l. ları ıldn olunur. (6307 ı 1S2G3 
zertesi günü saat 16 da yine kap.ılı 3 259 numaralının muhammen bedel 
zarf usulile ve teklif olunan be,lel (800) liradır. 

--= tahvil alımı temin olunabilir. 

:= Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren := 
:= sahalarda işletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük =: = auakripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarını = -:= kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu işaret olunur. = 4592 = - -
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

.aıııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. ----------------

STENO KURSU 

6 
ıncı devresine tlkkMunun ilk 
haftasında baıılıyacaktır. (2J 

ayda dlplomn verilir. 

-
DAKTİLO KURSU ~ 

77 
ıncı devresini de % 50 tenzı. : 

!Atla açtı. (BİRi ayda dlplo : 
ma verilir. Tahsil aranmaz. : --

---
DİKKAT: Her 1k1 kursa aynı zamanda kaydolunanlnrla evelcc yalnız 

dakttlo kursumuzdan diploma alanlara STENO UcretındeD % 10 tenzllAt 
yapılır. 

--------- Memurlar Kooperatifi karşısı B.rıncı Noterliğin tahliye ettiği dnlreı ---mal''IUsa. Telefon: 3714 4722 -- --.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııır-

M. M. V . Hava Müıte§arlığı 

Kırpıntı satı§ı 

M . M . V . Hava Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Bir ton yünlü kırpıntı ile iki ton 
bezle karıııık kırpıntı pazarlıkla satılacak
tır. Muhammen bedeli 390 lira olup kati te
minat mikdarı 59 liradır. Pazqrlıgı 10/ 12/ 
940 sah ıUnu ııaat 10 da hava satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Kırpıntılar her 
~n hava dikim evinde görulebilir. İstek
lilerin muayyen gün ve saatte kati temi -
nat ve kanuni belgeleriyle birlikte komis · 

Mendil alınacak 
M . M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

l - Müteahhit nam ve hesabına 20.000 
mendil pazarlıkla satın alınacaktır. Mu -
harnmen bedeli 2760 lira olup kati teminat 
mikdarı 414 liradır. Pazarlığı 5/ 12/!>40 per
şembe &ünü saat 10,30 da hava satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İdari, fenni 
&artname ve nümunesi her gün öğleden 

sonra komisyonda görillebılir. İsteklilerin 
muayyen giın ve saatte kati tcmınat ve ka
nuni belgeleriyle birlikte komisyonda bu-
lunmaları. (8316) 18267 

kanun. 940 ta ~ihinden itibaren kış tarife. 
si t atbik olunacaktır. (11380 8322) 18260 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Kuru üzüm alınacak 
Deniz ı.cvnzım Sntın Alma Komisyo

nundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (22 425) lira 

olcın (100.000) kilo kuru UzUmUn 11 blrln· 
clk{lmın 040 perşembe g ilnü saat 14 te ka· 

palı zartla ekıı.lltnıe ı yapılacaktır • 
:.! - İlk tcmınatı tlü~lJ lira (h81 ku · 

ruıı olup ııartnamesı her gün komlııyondarı 
( 150) kuruş bedel mukabllinde al ınabillr 

S - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun la· 

rifatı dnhlllnde tanzim edecekleri kapalı 

teklif mekttıplunnı havi kapalı zarflarını 
en geç belli gün ve saatten bir saat evell· 
ne kadar Kasımpnşnda bulunan komisyon 
başkanlığında makbuz mukabilinde ver-
meleri. (13104/ 8072 ı 18066 

.J 111111111111111111111111111111111111ıı1.. 

;senelik kongreye dôvet~ - -
Türk Maden Mühendisleri : --

§ Cemiyetinden : ; -_ Türk Maden Milhendlslerl Cemi- : 
: yeti esas nizamnamesinin 18 incl,. : 

maddesine tevfikan senelik kongre-
- mlz 4.1.ı.\HO çnrııamba gUnü saat 16 : 
: da Zonguldakta Türk Maden Mil· 
- hendlslcrt Cemiyeti salonunda akde· : 

dllcceğtnden snyın cemiyet Azalnrı· 

: nın sözü geçen giln ve ııaatte kon- : 
: grede hazır bulun.maları ve lmktln -
- olmadığı takdirde de Zonguldaıkta bu-E 

Un fabrikası satışı 
Maliye Vekaletinden : 
Bandırma'nın Sıgıryolu mahallesinde 

kain hazinei maliyeye ait iki katlı kargir 
ve (20150) lira bedeli muhammcneli Türk 
un fabrikasının (Fabrika binasiyle arsası 

ve içindeki hazineye ait 85 bey~ir kuve -
tindeki motör ve teferruatiyle dört au de-
posu ve 55 beygir kuvetindeki motör ve 
teferruatı, beş adet un eleği, bir un har· 
man makineı; İ , (kayişi yoktur) sekiz adet 
Vals topu bir adet lcvaj makinesi, bir adet 
levaj tulumbası, ilmik isajörü ve buğday 
anbarından ibaret olan iletleriyle birlik -
te) ı4 ... l ~ayılı arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu t'.ucibince ve kapalı zarf usuliyle 
11 / 12/ 940 ça1';amba günü ıı-•t 15 de iha· 
lesi icra edilmek ıizere 20 111/ 94-0 tarihin-
den itibaren 20 ~ !'I miıddetle arttırmaya 

çıkarılmıştır. 

Muvakkat teminat muhammen bedeli • 
nin 3 yedi buçuğudur. 

Talip olanların ve fazla malQmat al - ı 
mak istiyenlerin Bandırma maliyesinde 
müteşekkil milli emlak satı~ komisyonuna 1 

muracaatlan ilan olunur. (8309) 18264 

Sabit raf yaptırılacak 
Maliye Vekı\letinden: 
Yapılacak iş: Maliye VekAletl tahsllAt 

nıiidürlllğil sabit rafı. 
Keşif bedeli: 1140 lira 70 kuruııtur. 

Teminat mlkdarı: 85 lira 56 kuruştur. 
Sureti ihale: 2490 sayılı kanunun 46 ın· 

cı maddesinin B fıkrası mucibince pazar
lıkla. 

İhale tarihi ve mahalli: 5.12.940 tarihi-
ne mUsadlf perııembe gllnü saat 15 te Ma· 
llye VekAletl millt emlAk mUdUrlUğünde. 

Keıılf evrakını almak ıstıyenler: bede
ll mukabilinde Maliye Vekı\letl milli em· 
Jtl.k müdürlUğUnden alabilirler. 

haddi layik görüldüğü takdini'! ihale 
edilmek üzere eksiltmeye vaze<li lmi~
tir. 

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

3- Teklif mektupları 2490 savılı 
kanunun 32 maddesi tarifatı dahil:n. 
de saat 1.'I de belediye riyasetine mak
buz mukabili tevdi oluncak ve hu sa • 

atten sonra gelen mektupfar kabul e
dilmiyecektir. Postada vaki gecikme -
!er na?ara alınmaz. 

4- Bu işe ait keşif ve şartnameler 
heledi •·e dairesinden parasız olarak a· 
hnahilir. 

5- Taliplerin tesbit edilen gün ve 
saatte encümene ve fa7Ja iT.ahat alnı:ık 
i~tevenlerin bas kitabete müracaatl.ırı 
ilan olunur. (11237 /8181) 181f\2 

Cezaevi yaptınfacak 
Konya C. Müddei Umumiliğinden 

259 numaralının teminatı (60) liradır 

Kamyonları görmek isteyenlerin İtfaiy 
müdürlüğüne ve şartname için de encü -< 

men kalemine ve isteklilerin de 17/121940 

salı günü saat 10.30 da Belediye Encümı 
nine müracaatları. (8238) 18Z49 

Gişe saatleri 

Ankara Osmanlı Bankası 
Müdürlüğünden : 

2 / 121940 tarihinden itibaren reı
mi tatil. cumartesi ve pazar gUnle
:ri hnriç olmak üzere banka glııelerl
nln: 
Sabah saat 9,30 dan 12 ye ve 
Öğleden sonra 13,30 don 15,30 a kadar 
Cumartesi günleri de: 
Sabah saat 9,30 dan 11,80 a kadar 
açık bulunacağını sayın mU§terllerl-
ne bildirir. 4777 

Konya'da inşası tekarrür eden ve keşif 1 ---------------
bedeli (53432) lir'a (90) kuru' olan (300) 

kişilik ceza evi kapalı zarf usuli ile ek -

siltme mevkiinc konulmuş ve istekli çık

madığından arttırma, eksiltme ve ihale ka· 
nununun 40 ıncı maddesi mucibince 2~/11/-
94-0 tarihinden itibaren bir ay içinde işin 

pazarlık suretile ihalesine komisyonca ka
rar verilmi,tir. Meıkur kanunun 2 inci 
maddesinde yazılı ,artları haiz olanların 

1>u müddet içinde Konya C. Müddei Umu
miliğine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(8215) 18?47 

ANKARA BELEDiYESi 

ASKERLiK lŞLERl 

337 doğumlulara 
Ankara Yabancı As. Ş. Rs. den : 
1 - 2. kanun. 940 tarihinde askerlik ka. 

nununun 2. inci maddesine göre askerlik 
çağına girecek bulunan 337 D. luların ilk 
yoklamaları bu tarihten itibaren yapılaca
ğından bu doğumlu her miıkellefın yok -
lamasını yaptırabilmesi için nüfus hüviyet 
cüzdanına liızum vardır. 

Hüviyet ciızdanı bulunmryanların yok
lamaları yapılmıyacağmdan niıfus cüzdanı 

olmıyanların şimdiden tedarik etmeleri. 
2 - Yoklama günleri ayrıca ilin edil .. 

7onda bulunmaları. (8311) 18265 Tapu tescili 
Ankara Merkez Tapu Sicilli Muhafızlı· 

Ekmek torbası alınacak ğ"ındnn: 

ıunan arkauaıııarından birisine ve- : 
_ kO.let verdiğine dair cemiyet rlynse- : 
- tine bir mektup göndermeleri l ızu- - Ekslltmeye lııtırAk etmek latlyenler: 

: ~atıa mUdUrlUğUnden bu iş için ehliyet _ mu illin olunur. -
Enkaz s&hfı 

Ankara Belediyesi İmar Müdür
lüğünden: 

cektir. (8159) 18132 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

TUrk Maden Mühendisleri Ccmlydl 

Ruzname: 
l - Açılış 

-------
2 - Kongre riyaset divanı seçimi -
3 - Geçn devreye aıt muameıa.tın: 

kongreye arzı ve yıllık raporun : 
okunması ve idare heyetinin ib· ---rası 

1 - Muayyen günde talibi zuhur etmi -
yen 1000 adet ekmek torbası mliteahhit 
nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 1190 lira olup kati 
teminat miktarı 178.50 liradır. Pazarlığı 

7 12/940 cumartesi saat 11 de hava satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İdari 
şartname evsaf ve numunesi her gün öğ 
leden sonra komisyonda gorülebilir. İs • 
teklilerin muayyen gün ve saatte kati le· 
minat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 

Altındağ mahallesinde 543-544·QJ5 ver- : 
gl numaralı sağı arpacı Sabri solu Yoz· -
gaUı Faik arkası İsmail önü sokak ile : 
mahdut SUleyman oğlu Pqo tarafından _ 
yaptırılıp Hüseyin oğlu :Mustafa Gokol;' - : 
luna satılan ve dUkktı.n olan ev arsasının : 
hazine namına tescili talep edilmekte ol
duğundan 5.12.940 tarihine milsadlf pcr • : 
ııembe gUnü mahalline tahkik memuru 
gönderilecektir. Bu yerle altı.ka ve ilişiği 

4 

- b bulunanların muayyen günden evci Anka

~·eni idare heyeti seçimi 
Yent devreye alt bUtçenln tan· : 

bulunmaları. (8315) 18266 

-ra tapu sicil muhafızlığında veya ayni _ 
günde mnhalllnde tahkik memuruna 171Ura· E 
caat ııtı.n olunur. (8303) 18261 : --

.::!1111111111111!1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. --

zlml -6 Nizamname tadlllitı : -7 - Ankara'dakl bazı arkad!ı§ların -
aidatın bir llrayn tenziline dair : 
verdikleri teklifin mlizakereal 

8 - Arzu ve dileklerin tetkiki --- Bez ve iplik fiyatları -· _ U - Knpanış söylevi 47M : -
--
-------------------------=-------

Tarsus Çukurova F ahrikasından : 

Fabrikamız mamulatı bez ve iplikler 24. 9. 1910 tarihinden iti

baren İktısat Vekaletince İlan edilen aşağıdaki fiyatlarla satıl

maktadır. 

Bez Tip E. 0,75 Santim 36 'Tletresi 

" .. " 0,90 " 
36 .. 

İplik Vater, 
No. 4 6 8 10 12 14 16 

315 335 470 490 530 565 585 
Safi siklet 4530 Gr. 

1- Satışlar peşin ve fabrika teslimidir. 

18 

li10 

780 Kf1. 
891 Kr~. 

20 

635 Krş. 

--
------
---------------
--------2- Stok masrafları ve anbalajı müşteriye aittir. 

3-- Fabrikaca teyit editmiyen sipariıler muteber değtldir. 4558= 

1 -=111111111111111111111111111111111111111;:' 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6942 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Jmumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUesseae :MUdUrü: Na§lt ULUC 

vesikaları almaları lAzımdır. 18268 

Gişe saatleri 

Türkiye lş Bankası A. Ş. 
den : 

2 ;' Kanunuevel / 1940 tarihin
den itibaren Merkez ve Yenişe • 
hir Ajansımız gişelerinin : 
Adi günlerde 9.30 - 12.-

13.30. 15.30 
ve cumartesi 
günleri de 9.30 • 11.30 
kadar açık bulundurulacağını 
sayın müşterilerimize bildiririz. 

4756 

Atpazarında istimlak edilen kadas
tronun 461 inci adasının 4 numaralı 
parselinde kayıtlı ve 11, 13, 13. A, 15 
kapı numaralı iki dükkan ve bir ar
diyeden müteşekkil gayrimenkulün 
hedim ve tesviyei turabiyesi alacak 
şahsa ait olmak üzere 200 iki yüz li
ra muhammen bedelli enkazı on beş 
gün müddetle açık arttırmıya konul
muştur. İhalesi 2-12-940 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 15 te İmar 
müdürlüğünde yapılacağından talip· 
]erinin % 7,5 teminatlariyle hazır 
bulunmaları ilan olunur. (7845) 17833 

Levhalar astınlacak 
Ankara Belediyesinden: 

l - Meydan, bulvar ve ıokaklarla bina 
kapılarına konacak levhaların asılması işi 

Gişe saatleri 

Emlak ve Eytam Bankası 
Umum Müdürlüğünden : 

2. birincikanun. 1940 tarihinden iti
baren bankamız gişeleri: 9 • 12 : 
13.30 - 15.30 ve cumartesi gUnleri 
9.30 • l 1.30 ı kadar açık bulunduru-
lacaktır. 4778 

Zayi - Artuva Gazipaşa ilk okulunda 1 
numarada kayıtlı olduğum ve 1012/ 931 ta
rıhınde aldığım şehadetnameyı kaybettım. 
Yenisini alacagımdan es'!ı:isinin hlikmil 
olmadığı ilan olunur. - Habip o :lu Dur-
sun Evcimen. 4779 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasmda SOMER Sinemascnd(I 

Bugün bu gece 

BALALAYKA 
>ynıyanlar: Nelson Eddy l tıona Mn.uey 

' Seanslar: 10 • 12 - 14,80-16,30 

1 18,SO gece 21 de 

Bugün ıaat 14.30 dan itibaren 

KARA GÜNEŞ 
Oynıyanlar: Spencer Trac.y -

Richard Grecne 

Seanslar: 14.30 16.30 18.30 21 

Saat: 10,30 • 12.30 ıeaıwlan 

Pompei'rıin Son Oilnleri 

Bugün Bu gece 

Pompei'nin 

son günleri 
Oynıyanlar: Mariı Korda -

Viktor Varconi 

Seanslar : 10 _ 12 - 14 - 16 • 18 
Gece 20.30 da 

Bugün 14.30 dan itibaren 

BARONES ve USAGI 
~ 

Oynıyanlar : Anna Rella -
William Powell 

Seanslar: 14.30 • 16.30 - 18.30 
Gece 21 de 

Saat 10 - 12 seansında: 

GÖRÜNMlYEN CANİ 
ULUS Basımevi ANKARA ---'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

~ l . ................................................................... -" 



Gaıartesi 
2 

1. KANUN 
1 9 4 o 

L:KURUŞ 

ULUS Buımevi 
Çankın Caddesi, Ankara -
Telgraf:~ Ankara 

TELEFON 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İşleri Müdürü 1061 
Müessese Müdürü 1144 
Yazı İ;ıleri 1062 
İdare 1064 

Tam ıs ık 
)J 

karartmani.n 
Şehir baştan aşağı karanlıktı 

Valim'z neticenin memnuni eli 

mucip olduğunu söylüyor 
Halkımız büyük bir hüsnüniyet ve 

disiplinle kararı tatbik etti 

:Ankara Valisi ve Belediye Reisi 
R,..,, N •• ,.,,,.11 T---'--'I!-

Muhtelif ekipler şehri 
baştan aşağı taradılar 

Ufak ışıksızıntılarının da arkası ahnıyor 
Işıkları söndürme ve maskeleme nizamnamesi dün gurubla beraber mem

leketin her tarafında olduğu gibi Ankarada da tam manasiyle tathik olurum. 
ya başlamıştır. Resmt ve husust bütün müesseseler, evler, dükkanlar, mağa
zalar, kahvehaneler ışıklarını dışarıdan görünmiyecek bir şekilde karaı·tmış 
ve maskelemiş bulunuyorlardı. 

Nakil vasıtaları da lambalarını mavi renkle maskelemiş ve belediyenin son 
kararına uyarak silratlerini indirmişlerdi. Halk, sokaklardaki mavi renkli 
lambalardan istifade ediyor, çoğu da küçük fakat maviye boyanmış el fener
leriyle yollarını aydınlatmıya çalışıyorlardı. 

Ortalık kararırken 

(/ "' Yukarıda: Foto mcı · 
habirimizin dün saat 
18.30 da I/avuzbaşında 
uzun müddet poz al -
mak suretiyle çektiği 
l.Ju resimde, pcncerele • 
rin siyahlığı ve ağaçlar
la kaldırımların beyaz 
boyaları iyice farkedi -
liyor ... 

Aşağıda: Vali Mua -
vini Bay Ddaver Argon, 
Emniyet Müdürü ve 
Çan kaya Kaymahamiy. 
le birlikte teftişte .•. 

~ ~ 

-----------------evlerde bütün ışrklar yakılmış, sonra biz.. 

l zat aile reisleri tarafından ışıkların karar
tılmas1 kontrol edilmiştir. Pençere kenar
larında kalan sızıntılar kapatılmış, perde -Tedbir/erim izin 

hedefi 
Kemal TURAN 

Şehir ve kasabalarımızda ı§ıkla· 
rı söndürme ve karartma, dünden 
itibaren t a m a m e n tatbik o.. 
lunmağa başladı. Devlet daireleri
nin birkaç gün önce hatladığı bu i
te dün de vatandl\§lar iştirak etti. 
Bütün memlekette, güneş ufukların 
ötesine çekilirken ı~rklar da siyah 
örtülerin arknııına alındı. 

1939 eylülündenberi Avrupa'da 
birçok şehir ve kasnbalar halkı ge
celeri, dışarının zifiri karanlığın· 
dan bir emniyet umarak yaşıyorlar. 
Buna rağmen harbin büyilk kur
banları gene onlardır. Jngilizlerin 
ne§rettikleri rakamlara göre, §İm • 
diye kadar sivil halktan hava hü • 
cum)ariyle ölen ve yaralananların 
aayıaı, ate§ hattında olanlarınkin
den çoktur. Dostumuz Yunanistan 
dün, harbin ilk ayında italyan tay
yarelerinin taarruzları neticesine 
iit bazı rakamlar ne§retti. Siviller
den 604 ölü 1070 yaralı var. Bun
ların yarıya yakın miktarı kadm, 
be§te biri çocuktur. Henüz süt e· 
men 32 çocuk ölüyor ve 58 i yara
lanıyor. Yunan şehir ve köylerin
de 1200 ev yıkılmı§tır. 

Hava kuvetleri çok zayıf mem -
leketlere hücumlar, güpegündüz 
yapılıyor. Şüphesiz bu, hücuma uğ
rıyan)ar için daha tehlikeli ve za -
ran daha çoktur. Ancak düşman 
tayyarelerini havalarına sokmıya -
cak derecede kuvetli olan memle -
ketler de gece hücumlarından ma
sun kalamıyorlar. Ba§lıca çare, ka
ranlıktan istifade ederek gelen dÜ§· 
mana hedef göstermemek, ışıklar• 
la yerimizi belli etmekten çekin
mektir. 

Avrupa'da hi'lrp başlarken, açık 
§ehirlere ha va taarruzları yapılmı
yacağı teahhüt ediJmi§ti. Birleşik 
Amerika yalnız bu tavassutunda 
muvaffak olmuş gibiydi. Ancak şe
hirler ekseriya ya bir güzergahta 
veya bir limandadır. Bir demiryolu 
şebel<esi yahut rıhtım ve doklar 
havadan tahrip edilirken şehirde 
balkm oturduğu semtlere de hücum 
yapılmıştır. Hele fabrikalar daha 
çok tehir içinde olduklarından bun
ları hedef yapanlar bombalarını 
tabiatiyle şehdn evlerine de atmış
lardır. Bu hal, dürüst mücadele 
yapmıyanlar için, yukarda.ki teah
hüdü inkar edecek hareketlere de 
f!l'sat verdi. Nihayet İtalyan tay -ı 
yf',releri, pervasızca Patras gibi a-

(Soau 1. üncü sayfada) 

lerin kafi derecede kaim intihap edilmome. 
si yüzünden dışardan görülen ışıklar da, 
yeni perdeler ve kiğıtlar ilavesi suretiy . 
le kesilmiştir. 

Dün akşam üstü, hava henüz karanrken 
bile, pençerelerde perde takma hareketleri 
görülmekte idi. 

valimizin tetkikleri 
Ankara valisi ve belediye reisi B. N ev

zat Tandoğan dün gece ~ehri dolaşarak ni
zamnamenin tatbikatını bizzat yakından 

tetkik ve kontrol etmiştir. 

Gece reç vakit kendisinden intibaları

nı rica eden bir muharririmize sayın vali
miz, haJ.km gösterdiği büyük hüsnüniyet ı---
ve disiplini bilhassa kaydederek, ilk gece 

alınan neticenin memnuniyeti mucip ol- Siyam hududun·da Şimôl cephesi boyunca 
duğunu beyan etmi~tir. 

Muharrirlerimizin görd ü.kl eri 
Işıkların sön.dürülmesi ve karartılma • 

sr nizamnamesinin eksiksiz ve istisnasız 
bir şekilde tatbikına başlandığı dün gece 
muharrirlerimiz de Ankara içinde bir do
laşma yapmışlardır. 

Ankara şehri plinının muhtelif pafta • 
ları arasında çekilen kurada Yenişehir mm
takasına isabet vaki olmuştur. Muharrir
lerimiz guruptan itibaren Atatürk bulva
rının iki yanındaki mahallelere dağılmış
lar ve halkın gösterdiği ciddiyet ve has • 
sasiyeti yakından görmüşlerdir. Bu tarama 
esnasın.da göze ilişen ufak tefek baz1 ıııık 

sızmalarının da bir saat sonraki dolaşma
da ev sahipleri tarafından kesildiği mem
nu.niyetle göriilmiiştür. 

Hulisa olarak ~unu ııöyliyebiliriz ki hü
kümetimizin pa9if korunma tedbirleri 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

vaziyet gergin ve nazik 

Fransiz Hindi~inisi top,ulan 
Siam hududunda bir 

şehire ateş açtılar 
Şanghay, 1 a.a. - Fransız - Hindiçinisi 

topçuları perşembe günü Siyam'ın hudut 
şehri olan Lakbon iiıerine ateş açmışlar

dır. 

Hanoi'dck:i fransız makamları bunun ye-

1 

llalyanlar ağır 

zayiat vererek 

alelacele ~ekiliyor 

Elbasan' da yeni hir cephe 
kunnaları muhtemel 

di Siyam tayyaresi tarafından Hindiçini- M t 
1 

M t 
1 

h 
, . ane.s ır, a.a. - anas ıra ge en a-

dekı T~khek şehrıne yaılan baskına muka· berlere göre ıtaJyanlar bütün ıılmal cep -
(Sonu 3. üncü sayfada) ı hesi boyunca alelacele ve ağır zayiat ve-

rerek Pogradet'ten çekiliyorlar. 
Yunanlılar, Korka ve Ne.mika dağla -

f rındakl italyan mevzilerini te.mamlyle te
mizlemişlerdir. 

Royter ajanı<ının Yugoslavya'nın Arna- ı 
vutluk hududunda bulunan hususi muha -
'>iri bildiriyor: 

Şek~va çayı boyunca ıtalyan mevzileri
ne şldci{'tll bir taarruz yaptıktan sonra 
yunan hllcum kıtaatı dlin sabah çayı geçe
rek Pogradet vadisine girmişlerdir İtal • 
yanlar çekilmeden evel mevzilerini şiddet
le mlldafag etmiı,ıler ve ağır zayiata uğra-
mışlardır. 

ita/yanlar uzun menzilli 
topları götürdüler 

Bnraya gelen son haberlere göre, !tal -
yanlar Pogrııdct'ln şimali garblıılnde 

Mokra dağ"larındn bulunan mühim mevzi -
!erden uzun menzilli toplarını alelacele 
kaldırmışltrdır. 

lıf cineviyatları yüksek olan elen askerleri §arkı söyliyerek 
ce1!._hey_e Bidiyorlar. 

MUşahltler bu topların ltalyanların ye
ni bir hııt tPşkU etmesi lhtimall bulunan 
Elbasan tarafına scvkedildi~i fikrindedir 

(Sonu ı. üncü sayfada) 

BUGÜN 2. inci sayfada 

Hafta müsahabeleri 

Yazan: Selim Sırrı TARCAN 

• • 
ı g 

londra ve Vaıing!on 
yalnız (unking'i 

tanıyorlar 

Ameril<a Çin'e 

100 milyonluk 

bir kredi açtı 
NanllinJelıi Cin kukla devletinin 

reisi V ang-Çing-V ey .. I-~ndr~, ı a.a. - Ja.pon~~·~m ":1i~H Çiıl 
____ hükumetı olarak Nankın hukumetmı tanr-

ı dığına dair Tokyo'da neşredilen tebliğ hak.. 

Nank'ın'dek'ı ''ın kında Lon~ra'nın salahiyetli makamlann· 
\ da şu cihet kaydediliyor ki, İngiltere hü-

kümeti Cin meşru hükümcti olarak Şang:-

hükü mefi Japonya 1 ~:::.~~~üm•tini ""'m-'•• dmm ,,.. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

ile muahede yaptı 
• ---

Yapılan anlaşma bir 
sulh muahedesi değil 

Japonya ancak Çunking 

mukavemetten vezgeçtiği 

zaman sulh aktedecek. 

Tokyo, 1 a.a. - Japonya'nın "Cin 
cümhuriyeti hükümeti,. ni tanıdığı 
resmen bildirilmektedir. 

Nankin ve Mançuko birbirlerini kar
şılıklı olarak tanımaktadırlar. 

Çin - Nankin hükilmeti - nin Japon
ya tarafından tanındığı bugün Nan . 
kinde aktedilen ve Çin ile Japonya 
arasında esas münasebetlere mütedair 
olan muahedede münderiçtir. 

(Sonu 1. üncü sayfada) 
Ameri!~a Cümhurreisi 

B.RVZVELT 

( Dünkü spor hareketleri l 

Dün Ankara ve İstanbul' da lik maçlarına devam olunmuş, ayrı
ca Ankara' da sonbahar at yarışlarının onuncusu yapılmış ve alaka 
ile takip edilmiştir. Resmimiz, İpodı-omda bir gişeyi gösteriyor. 
Maçlara ve yarışlara ait haberlerimiı; 2 inci sa)fadadır. 
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Hafla müsahabeleri 

Spor pedağojisi 
Selim Sırrı T ARCAN 

- Sayın Bay Dr. Saim Erkun'a -

Ta'babet ilmine in:u etmiş ve Beden 
terbiyesini kendine cıcslcl: edinmiş bir ar
kadaşmmn fizioloji bakımından ıpor hak
kındaki fikirlerini öğrenmek hususunda 
cösterdiğiniz allka ve teveccühe te:sekkür 
ederim. 

Sporun ilmi ve pedagojik bir &ckilde 
memlekette yer tutması için son yirmi be& 
yıl içinde hayli emek sarfettim. Siun de 
ıı~redeceğiniz eserle bana müzaharctte 
bulumnak istemeniz beni ne kadar sevin -
dirdiğini tahmin edemezsiniz. Kanaatımca 
apor tabiplerle, tcrbiycellerln itidir. On
lar elele verip bu iıe iltifat etmezlerse 
beden terbiyesini salim bir yola sokmanın 
imkinı yoktur. 

Benden daha iyi bildiğiniz şeyler hak
kmda size yeni bir eey sôylcmek için de
iil, ıuallerinizi cevapsız bırakmamak için 
dilşfindükleriml burada tekrarlıyacağım. 

Spor vllcudun kuvetini, çevikliğini, ıı

ha.tini, idame eden, irade kudretini arttı
ran euurlu bir vasıtadır. Spor ilerlemek, 
ıcçmek, muvaffak olmak arzusundan dotan 
eiddetli bir faaliyettir. Spor bir taraftan 
herkesin fevkinde: olmak emeli ile hissi -
yata, diğer taraftan bu muvaffaldyete lmil 
olan teknik mesai ile akla ve manuta is
tinat eder. 

Spor irade kudretini lzami bir hadde 
çıkarır. Bu itibarla vlicut evelden bu işe 
hazırlanmamışsa uzviyet sakatlanır. 

Sporun bUtUn ilme ve pedagojiye isti
nat eden faaliyetinin mUıımlr olması için 
ilk akla gelen heklmlerlmlzdlr. Spor mut
lak tablplerlml:r.ln kontrolUne tAbl olma -
lıdır. 

Tabipten makııadım ııporcu tabiplerdir. 
Bizim tıp takUltemlzde beden terbiye -

sinin ne mahiyette tatbik olunduğunu bil
miyorum. Dendenlze kalırsa ya Almanya, 
ya Belçika veya İsveç yUkaek beden ter -
biyesi mUeııseseslnden mezun bir tabip 
tıp fakUltemlr.e beden terbiyesi muallimi 
tayin edilmeli ve pyet doktorlarımı:ı:.ı 

jimnastiğin ve ııporun flzlyolojlk, p11lko -
lojlk teelrlerl ve teknlg-1 öğretllmlyorsa 

bu fenler nazari ve ameli olarak gösteril
meli, ondan be.§ka kendilerine memleket -
teki mUtehıuııııs sporcular tarafından be
den terblyeıılnln pedagojik, psikolojik ve 
tlzlyolojlk tesirleri hakkında konferaruılar 
tertip edilmeli. TRhsll sonunda beden ter
biyesi hakkında tez hazırlıyan, vUcudUnU 
iyi terbiye etmlıı olan sporun nazariyat ve 
ameliyatında bUyUk bir liyakat gösterenle
re ve sporu meıılek edinmek lslyenlere ay
rıca bir imtiyaz vermeli. Kanaatimce bu 
tarzda yetişmlı olan ve muhtelif sporların 
flzlyolojlk ve plıılkolojlk teıılrlerlnl llıbo· 

ratuvarlarda bir tahlili ilmtden geçirmi:s 
olan hekimlerden vücuda getirilecek bir 
te;ıkllAttan çok fayda görUlUr. 

1936 da BrUksel'de bulunduğum sırada 
bir spor kulUbUnU ziyaret etml§tlm. KulU
bUn relııl sporcu tabip Dr. Svartenbroecks'· 
la görll§tUm. Ben gittiğimde kendisi ııaha· 
da cirit atıyordu. Beraber odaııına gittik 
ve bana kulUbe gençlerin kabul eartlarını 
anlattı. 

ULUS 

DIS TİCARET SPOR :. 

Kliring bakiye hesaplan 
İstanbul' da Türkiye Cümhurlyet Merkez Bankasın -

dan alınan h~p hulisalarma göre 23.11. 
1940 tarihindeki kllrlng hesapları bakiye
leri. 

Dün yapılan 

lik maçları 

CETVEL: 1-
Türkiye Climhurlyet Merkez Bankaııın -

dakl kllrlng hesaplıı.rı borçlu bakiyeleri : 
Memleket Miktar T.L. 

Almanya 
A hesabındaki 
borcumuz 
T. L. 
Almanya 
B heııabındaki 
alacağımıa 

T.L. 
Belçika 
Çekotılovakya 

Estonya 
Hol anda 
İspanya 

İsveç 
D. heaabındakl 
borcumuz 
T.L. 
İııveç 

A hesabındaki 
alacağımız 

T.L. 
İsviçre 
İtalya 
A hesabındaki 
borcumuz 
T.L. 
İtalya 

B he.aabındaki 
alacat;ımız 

T.L. 
Macaristan 
Lehistan 
kil ring 
T.L. 13.300 

21.548.400 

2.533.400 

Z.314.300 

68.800 

1.229.400 

113.600 

lstanbul, 1 a.a. - Futbol ııampiyonı:ı.sı 
maçlarına, iki gUn devam eden yağmurdan 
sonra, bugUn gUnı:!§ll bir havada devam e
dildi. 

FENERBAHÇE STADINDA 
GUnün ilk maçını Fenerbnhçe ve G.::ia-

19.015.000 ray B. takımları yaptılar. Oyun çok heye-
684.700 canlı oldu ve iki takım 4/ 4 berabere kal-
47 5.700 dılar. 

36.300 İkinci maçı G. Saray ve Beykoz takım-
419.200 ları oynadıll\l'. 

279.300 Oyun çok seri ba&ıladı. Bir müddet orta-
da muvazene hll.klm oldu ve bu tevazün, 
yavll§ yavq G. Sarayın aleyhine bozulmı
yn başladı. 

Beykozlular 19 uncu daklknda Şnhabm 
ayağiyle güzel bir sayı kazandıktan sonrn 
canlandılar. Birinci devre var;lyet defiıı -
meden bitti ve Beykozlular sahadan 1/ 0 

2.245.SOO galip çıktılar. 
19.400 İkinci devrede oyunun manzarası çok 

değl§ml§tl. Galatasaraylıların do.ha derli 
toplu ve dUzgUn oynadığı görUlliyordu G. 
Saray Uç gUzel sayı çıkardı ve maç 3/ 1 
Galatasarayın lehine bitti. 

Fener • Vela maçı 
Son maçı F cncrbahçe ve Vefa talum

lan oynadılar. Oyunun illt dört dakikası 
1.115.800 ! içinde top hemen mütemadiyen Fener ka· 

3S2.800 lesi etrafında oynandı. Dördüncü dnklkn -
da fenerlilerin ilk akınlarını görüyoruz. 
Rebll ileri bir pas verdi. Melih topa yetııı

tl ve gUzeı bir §Utle topu ltalr.ye soktu. 

Spor güzel teşekkül etm!ıı bir vücudu 
takemmlil ettirir. Vücudun iyi bir vekilde 
tesekldilüne hadim olan makul ve te."bi -
yevi jimnastiktir. Jimnastik vücuttaki fi.sap, 
adale ve mafsal gruplarının vazife ve ehe
miyctlerlne g6re tatblkı lfi.zrın gelen hare
ketlerini ıeklini, mlkdarını bildiren bir 
fendir. Jimnastik aayesinde dimnğın kış • 
rmdaki babı muharrlke merkezleri ter -
biye ıörür. Bu suretle irade kudreti asap 
merkezlerinden hangi birisine ufak blr te
•ir icra ederse o merkezin idare ettici 

"Evelt\ mükemmel bir muayene ederiz, 
Lehistan 

radlyogta!llerlnl alırız. Blometrle ltıbora-
huırusl 

tuvarımızda hangi sporda lht11aa yapabl - T.L. 

12 inci dakikadan sonra fenerliler vn?.I· 
yete hAklm olmıya başladılnr. 23 Uncu da-

384.500 klkada Melih, ikinci golU çıkardı. Birinci 
472.000 de\Te bu oekllde 2/ 0 l<"cnerln lehine bitti. 
13.800 Ve!alılar ikinci de\•reye çok canlı baı,
Z9.900 !adılar ve ikinci dakllmd!l Hnkkı'nın aya. 

leceğtnl tayin ederiz. Sonra kendilerini 
dalmt kontrol altında tutarız.,, dedi. 

adale hareketi kolaylıkla yapar. Boyle 0 • İdeal bir sporun Uplne gelince "Ulus., 
lunca hem zamandan, hem sli.ydcn tasarruf gazetesinde pazar mıısahl\belerlmden bl· 
edilmiı olur. Cünkli ıuurlu hareketler te • rinde bunu aklımın erdiği kadar anlatma
rcddUtsUz yapılır. Ondan başka &..sap mer- ğa çahgmııı ve hUllııatan vunları söylemıu
kezleri istikliil ile ı, görmiye alışır. ]im • tim. BugUnUn umumi kUltUrUnde kata gl
nastik • vücudumuzun her hareketini zara- bl bedene de kıymet verllmul onun da lrs
fetle, intizamla ve az kuvet aarfederek letllerek kemale erdirilmesi kafa lle beden 

371.200 
Letonya 
Norveç 
Rusya 
CETVEL: 2 -

.Muhtelit memleketlerin :Merkez B!lnka
larında tutulan klırlng hesnplarındnkl aıa

ğlyle bir gol çıkardılar. 13 Uncıı dakikada 
Hakk, Fener mUdafllerlnln hatalarından 

istifade ederek ikinci Jl'Olll de çıkardı . 

Va:r.lyct berabere olduktan sonra oyun caldarımız 

Memleket :Miktar T.I.. çok ılddct peyda etti. Mellh, bir karnnbol 

:yapmayı öğretir. arasında bir muvazene tesisi lAzımdır. Ka- Almanya 
Jimnastik histen ziyade akla ve man- naatlmce ideal bir sporcu sağlam, yani D. hesabı 

tıia taalluk ettiği için oyun ve spor kadar sıhatte, biçimli, canlı, kudretli, halOk, nl- Finlandiya 
cazibeli değildir. Spor jimnastiğin mUtenı- zamsever, çah§kan, becerikli, malOmatlı, Lltvanya 
nıimicilr. Jimnastik prensip, apor tatbikat- alnının teriyle hayatını kazanan ve vatana Rumen 

neticesinde bayılarak oyundan çıktı. Bir 
dakika sonra Nlya:r.l'ye cezn sahası dahi -
llnde yapılan ııarjı hakem penaltı ile tec -
zlye etti. Fener, Esat'ın ayağlylc ve bu 
ıuretıe llçllnctl golıl kazandı. 

tır. Jimnastik tahlil, apar terltiptir. Jim- gönül bağlamıı olan insandır. Global 
rıaıtiğin t0$ek'kUıt, sporun tekimüli bir Bu vesile ile ııevgl ve saygılarımı su - hesap 
mahiyeti vardır. Premripin tatbikata, te • nar memleketin ve gençliğin hayrına mA- T.L. 
ıelckUliln teki.mille, tahlilin terkibe tekad- tut olan meııalnlzde muvatfaklyetler dile- Rumen 
düın emesi zaruridir. 1 rlm. • petrol 

Türk Yüksek Mühendisleri 
Birliğinin senelik 

Umumi kongreleri 
TUrk Yüksek Mühendisleri Birliği 

ıcnelik umumi kongresini dün Yeni· 
ıehir'deki birlik binasında aktetmi1-
tir. 

heııap 

T.L. 

Aydın' da bu yıl zeytin Rumen 
husuııt 

mahsulü çok iyi 
Aydın (Hususi) - Bu ıene vilaye· 

timirde zeytin mahsulü çok bereket
lidir. Ve taneler çok yağlıdır. Buna 
rağmen her mahsul geçen seneden 
daha iyi para ettiği halde zeytin pi
yasası düşüktür. Geçen sene bu mev
simde zeytin tanesi 6 kuruşa satıl
dığı halde bu sene 4-4,5 kuruşa satı
lıyor. Zeytinciler, zeytin işine de sa
tış kooperatiflerinin el koymasını 
umumiyetle temenni etmektedirler. 

hel!ap 
T.L. 
Rumen 
Muvakkat 
T.L. hesabı 
T.L. 
Yugoslavya 
Yunantııtan 

B hesabındaki 
alacağımız 

T.L. 
Yunanlı tan 
A heııabındakl 

borcumuz 

126.600 

1.595.100 

46.000 

96.400 

S0.200 

T.L. 17.900 

ÇAGRI İ9viı;re malt alacaklarının mü
nakalcsine tahsisen yapılmıı 

978.100 
420.200 
~ı.soo 

1 864.100 
463.000 

32.300 

33 UncU dakikada Sulhlnln bir rsUtU ile 
Vefalılar yeniden beraberliği tesise mu • 
vafi'ak oldular. Bu sıralarda Melih yeniden 
oyuna girdi . İki takım da seri oynuyor. 
Hakem, bir karıııklıktan sonra :Melih! o -
yundan çıkardı. -t3 Uncu dakikada kllçUk 
Fikret uzaktan bir ıUtle d6rdUncll golll 
atmıya muvaffak oldu ve maç 4/3 Fencr
ba.bçenln galibiyetiyle bitti. 

ŞEREF STADINDA 
İlk maç Pera - Kasım paşa takımları n

ra~ıında yapıldı. Oyun Peralıların Ustlln 
bir oyunu ve ~/l galibiyetiyle bltmıııtır. 

İkinci maç İstanbul Spor ve SUleymn
nlye takımlan nrnııındn olmuotur. 

Bu sene de zayıf bir kadro ile maçlara 
giren SUleymanlyelller İstanbul Sporn 
r>/2 mıı.ğlOp olmu§lardlr. 

Son maçı Beşiktaş - Topkapı takımları 
yapmıştır. Bu oyun da 10/ l Bcıılktnşın ga· 
llblyetıyle bltmlııtır. 

Gen(lerhirliği Galafeserayi 
dün 6 - 3 mağlup etti 

Birçok yilksek mühendislerin hu
suriyle saat onda başlayarak iki uzun 
celsede yapılmış olan işbu kongrede 
birliğin umumi mesaisi ile neşriyat 
ve yardım sahalarındaki faaliyetine 
ve İstanbul 1ubesinin mesaisine ait 
raporlar okunarak idare heyeti ibra 
olunmuştur. 

Yeni İdare heyetine yüksek mU
hendiılerden Abdurrahman Naci De
mirağ, Suphi Tanıg, Ertuğrul Kemal 
Eyüboğlu, Mesut GUn, Mehmet Ali 
Artemel, Necmi Tan ve Fahri Kök
lüksliz seçilmişlerdir. 

ihracat 
X Maliye encümeni bugiln umumt heyet NOT _ Rumen kllrlnglne avans 

içtimaındın sonra toplanacaktır. olarak ıth3ı edilip henUz rumen 
X Devlet memurları aylrklıırmın tevhit malları memleketimize girme -

ve teaddUlUne dair olan 3656 sayılı kanuna yen T.L. 

Diln yağmurlu bir hava ve çamurlu bir 
6·600 sahada llk maçlarına devam edlldl. Fiks

tur mucibince ev!'lcc Ankara GUcU ile 
Dlnçspor karıııtaşacaklardı. Dlnçspor ma
ça gelmediğinden bu müsabaka yapılama
dı. 920.400 

Birliğin fahri reisi Milli Şefimize 
lzaların tazimatını arza memur he
yet de seçildikten sonra yliksek ma
kamlara çekilecek telgraflar okuna
rak kabul edilmiı ve saat 16.45 te 
kongre'ye nihayet verilmiştir. 

Her sene umumi kongrenin yapıl
dığı günün; Türk Yüksek Mühen· 
dialik günü olarak birlikçe tesbit e
dilmesi mutat olduğundan kongre 
Azaları aileleriyle birlikte gar gazi
nosunda gece toplantısı yaparak mü
hendis gününü tesit etmişlerdir. 

ek kanun ltıylha.sını mU:z:akere eden mu-
vakkat encilrnen buıün umum[ heyet içti • 
maırıdan sonra toplanacaktır. 

x Arzuhal encilriıeni bugiln umumi he
Yet içtiınaından sonra toplanacaktır. 

X Divanı Muhagı:bat encümeni bugÜn 
saat 10 da toplanacaktır. 

x Dahiliye encilmeni bugÜn umumt he
yet içtimaından ıonra toplanacaktır. 

X Adliye encümeni bugün saat 10 da 
toplanacaktır. 

x Gümrük ve İnhisarlar encümeni bu
gün umumt heyet içtlmamdan sonra top -
!anacaktır. 

Sürat a,!$1 müsabakalarma 
.~evam ediliyor 

Atıf Poligonu Müdürlüğünden : 
Sürat atışı müsabakalarına bu haf

ta da devam edilmiştir. Şimdiye kadar 
elde edilen neticelere göre Sami Er • 
tansel en yüksek puvanla ha§ta gel -
mektedir. 

8/12/1940 ta sona erecek olan bu 
mlisabakaya iştirak için amatörlerin 
acele etmeleri rica olunur. 

Sııat 14.45 te Gençlcrblrllğ'I ile Galata· 
ıaray arasındaki maç hakem CelQ.l Oekay'
ın idaresinde baııladı. 

İlk devre tamamen Gençlerin' hfiklmlye
tl altında geçti ve sahadan 4 - O galip ay
nldılnr. 

İkinci de\'rede Galatasnraylıler daha ı
;ı.1 oynadılar ve biri penaltıdan olmak Uzc
re Uç gol çıkardılar. Buna muknbll iki gol 
daha atan Gençler sayı adedini 6 ya lblfiğ 
ederek maçı 6 - 3 kazandılar. 

Sivas'ta kar yağdı 
Sivas, 1 a.a. - MeV'Simin ilk karı bu ge

ce aabaha karıı yağmı~ ve ince bir tabaka 
halinde caddeleri kaplamı&trr. 

2/12/1940 

Dün yapllan yarışlarda 
il Özdemir /1 Söğütözü 
koşusunu kazandı 

Tay satışları çok hararetli odu 
Sonbahar at yarışlarının onuncusu 

dün S"hir !podromunda yap1lm•~
tır. Karacabey harasının yetiştirdi -
ği saf kan ingıliz ve arap taylarının 
senelik mutat müzayedesi dolayısiy
le yarış yeri çok kalabalıktı. Saat 13 
te ba§lıyan satış çok hararetli olmuş 
ve m~zayedeye konulan bütün tay -
lar iyi fiyatlarla satılmtştır. Tayla -
rın yeoni sahiplerine uğurlu olmala -
rını dileriz. 
Satılan tayların ana ve babalariyle 

kaça satıldıklarını ve kimler tarafın· 
dan alındığını aşağıya yazıyoruz: 

Onyx II. - Aigrette'in al erkek 
taynı Bay Asım Çırpan 870 liraya. 

Walvs Bay - Appleakin'in doru 
dişi tayını Bay Atıf Esenbcl 1.400 li
raya. 

Wavetop - Cheeryin koyu doru 
erkek tayını Ba)' Hasan Ath 2.150 
liraya. 

Sea Serpent - Chinese Giril'in do
ru clişi tayını Bay Fehmi Simsaroğlu 
2.000 liraya. 

Blanding - Donna Dianna'nın do
ru erkek tayını Bay Ahmet Aksoy 
800 liraya. 

Onyx II. - Golden Radianne'ın al 
erkek tayını Bay Hasan Atlı 500 li
raya. 

Onyx II. - Miss Tygettin al dişi 
tayını Bay Kadri Slikan 800 liraya. 

Rentenmark - Phlox'un al dişi ta
yını Bay Ahmet Atman 2.150 liraya. 

Alishah - Pommelee'nin kır er
kek tayını Bay Cahit Apayık 2000 li
raya. 

S t ratford - The Silent Hecress'in 
yağız erkek tayını Bay Ahmet At
man 2.500 liraya. 

Canonlaw - Vale of Clwyd'ın al 
dişi tayını Bay Salih Temel 800 li
raya. 

Prestissimo - Winter Hind'in do
ru dişi tayını Bay Kadri Yıkılmaz 
2.130 liarya. 

Alishah - Youconis'nın kır dişi 
tayını Bay Fehmi Simsaroğlu 1.050 
liraya. 

Onyx II. - Zenart'ın koyu doru 
erkek tayını Bay kadri Yıkılmaz 800 
liraya satın almıştır. 
Beş arap tayının mevcut olmasına 

rağmen bunlardan üçü müzayedeye 
çıkarılmış diğer ikisi damızlık ola
rak harada alıkonulmuıtur. Bu üç 
taydan 
Kuruş - H olej güzelinin kır di'i 

tayını yüzbaşı Talat 650 liraya. 
Kuruş - Mebruke'nin doru erkek 

tayını Bay Ali İlhami 550 liraya. 
Kuruş - Subeyhi'nin kır erkek ta· 

yını Bay Atıf Esenbel 1300 liraya. 
almışlardır. 

Müzayededen sonra saat 15 te ko
şulara başlanmıştır. 

Birinci ko§u : 
Satış koşusu idi. Dört ve daha yu· 

karı yaştaki halis kan arap at ve kıs· 
raklara mahsus olup ikramiyesi 180 
lira mesafesi 2200 metre idi. Beş hay
van arasındaki ko~uyu Salahattin 
Bökenin Aşkını kolaylıkla kezandı. 

Aneze ile Selin bütün gayretleri i -
kincilik içindi. Bunu da Sel mağlup 
olarak üçüncü kaldı. Zaman 2,53 da
kikadır. Müşterek bahis ganyan 195 
plase sırasiyle 135 ve 235 kuruş ver
di. 

I kinci ko§u : 
Üç ve daha yukarı yaştaki halis 

kan arap at ve kısraklara mahsustu. 
İkramiyesi 550 lira mesafesi 1600 
metre idi. 

Bu koşuda yalnız Aşkın koşmadı. 
Diğerleri arasında yarış Mihrilcan
Bozkurt mücadelesi halinde geçti. 
Viraja doğru öne dlişmesine rağmen 
Bozkurt'un sıkı hücumuna mukave
met edemiyen Mihrilcan bir baş fark 
la ikinci kaldı. Niyazi Kurtay'ın Boz 
kurt'u birinci ve M. Turgut'un Sevim 
VIII i iiçüncü oldu. Zaman 1,59 da
kikadır. Müşterek bahis ganyan 360 
plase sırasiyle 160, 145 ve 150 kuruş 
verdi. 

Üçüncü koşu : 
Söğütöz.ü koşusu idi. Üç ve dah 

yukarı yaştaki Halis kan ingiliz a 
ve kısraklara mahsustu. İkra-niycs 
500 lira mcsafc"i 3001 :n• ~ ~ · rl.i Ko 
.;uya altı haliskan i§tirak etti, Star 
la beraber Yatagan one d ıştu . Diger 
!eri toplu lıir halde arkada idiler. 
peyi m:idc.lct hic bir de :işi 'c!;k olma~ 

dı. 1400 metrenin startına geldikleri 
zaman Dan.di 'nin yavaş y.ıvaş sokul· 
duğu ve Yatağanı yakaladığı görül
dü. Komisarj, Özdemir, Karanfil bu 
grupun arkasında idiler. Virajı dön
dükleri zaman Dandi önde idi. Fa. 
kat burada Özdemir'in çok kuvetle 
hücum ettiği görüldü. Evela Komi· 
sarj'ı sonra da Yatağan'ı geçerek 
Dandi'yi yakaladı. Bir milddet haş
haşa gittikten sonra Özdemir'in bas
kın çıktığı ve yavaş yavq Dandi\yl 
geçtiği _görüldü. Potaya geldikleri 
zaman Ozdemir'le Dandi'nin arası 
bir buçuk boy kadardı. Neticede BaY. 
Ahmet Atman'ın Öz<lemir'i birinci. 
Salih Temel'in Dandisi ikinci gene 
B. Ahmet Atman'ın Karanfil'i bir 
baş farkla üçUncil oldular. Zaman 
3,32 dakikadır. Müşterek bahis gan
yan 230 plase ıırasiylel60 ve 110 ku· 
ru§ vcr<ii. 
Dördüncü koıu : 

(Handikap) dört ve daha yukarı 
yaştaki yerli yarım kan ingiliz at vo 
kı&raklara mahsustu. İkramiyesi 225 
lira, mesafesi 2000 metre idi. Bu ko-
§Uya kayıtlı olanlardan yalnız Tun
ca katmadı. Startla beraber öne dü
ıen Baskın viraja kadar mevkiini mu• 
hafaza edebildi. Burada Olgo kendi
sini yakalıyarak geçti. Fakat düzlük
te Olgoyu da rahat bırakmadılar. 
Gülcan çok kuvetli bir hücumla 01-
go'yu geçmeğe muvaffak oldu. Attık 
koşunun bitmesine 200 metre k~dar 
bir şey kalmıştı. Burada Al Ceyl •n 
çok güzel hücumuna şahit o 
Sonlara kadar arkada bekliyen J 
yi Davut tam zamanında harekete 
gelerek yarım boy farkla birinci ol· 
du. Bu galibiyette Al Ceylandan zi. 
yade Davud'un hissesi olduğu aşi • 
kardır. Gülcan ikinci Olgo UçüncU 
oldu. Zaman 2,25 dakikadır. Müşte
rek bahis ganyan 190, plase sırasiylo 
125, 130, 210 kuruş verdi. 
Beıinci koıu : 

Oç yaıında ve kazançları yekflnu 
100 lirayı doldurrnıyııın :verit ,.,...,,__ 
kan ingiliz erkek ve dişi taylara mah 
sustu. İkramiyesi 225 lira, mesafesi 
HiOO metre idi. 

Ko§ıtnun sonlarına kadar öndo 
kolay giden Tasvir nihayette M. E
fe'nin Giillii'sÜne mağlQp olarak ikin 
ci kaldı. Özen üçüncü oldu. Zaman 
1,54 dakikadır. Müşterek bahis gan
yan 400, plase sırasiyle ııs ve 105 
kuruş verdi. 

Ü çilncü ile dördüncü koşular ara
sındaki çifte bahiste Özdemir veya 
Karanfil Al Ceylan kombinezonu 670 
kuruş verdi. 

Orf a okullarda ~alıJhnlacak 

yardımu muallimler 
Orta tedrisat mekteplerinde talebe 

sayısı her sene 15 - 20 bin miktarında 
çoğalmaktadır. Maarif Vekaleti orta 
tedrisat kanrolarının asıl muallimler
ler doldurulması için tedbirler almıı, 
bu mevanda yüksek muallim mekte
binin, Gazi terbiye enstitüsünün kod
rolarını genişletmiş, İstanbul üniver
sitesinde yabancı dil muallimi yetiJ • 
tirmek üzere kurs açılmış, Tarih - Dil, 
Coğrafya fakültesinde bir kısım ta
lebenin muallim yetiştirilmesi için 
burs usulü ihdas etmil}tir. Buna rağ
men orta tedrisat muallimleri ihtiya
ca kafi gelmemektedir. 

Aydın'da pamuk fiyatı 

çok iyi ve sağlam 
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Maarif vekaleti, orta tedrisat kadro
larında daha bir mUddet yardımcı mu
allim istihdam edebilmek üzere bir 
Ul.yiha hazırlamıştır. Bu !Syiha ile 
26-12-1940 tarihinden itilıaren yardım
cı muallim istihd .. mı için üç senelik 
bir müddet daha alınmaktadır. 

Aydın (Hususi) - Vilayetimizde 
bu sene pamuğun geç ekilmesinden 
istihsalde yüzde 10-20 arasında bir 
noksanlık görülüyorsa da fiyatların 
çok sağlam ve çok iyi olmasından 
müstahsil çok memnundur. Satı§ ko
peratifleri ortaklarından net olarak 
çekirdekli pamuğu 24 kuruştan ah -
yorlar. Fakat satıştan sonra elde edi
lecek farkı fiyatta bilahare ortaklara 
verilecektir. 

Kooperatife dahil olmıyanların pa
muklarını tUccarlar 22.5-23 kuruştan 
satın alıyorlar. Bu vaziyet karşısında 
çiftçilerimiz bir taraftan kooperatif
lere yazılmakta devam etmektedirler. 

Vilayetimize ofis buğday vermedi
ğinden ekmek fiyatı viUiyetmizin 
muhtelif yerlerinde birinci nevi 15· 
16 ikinci nevi 13 kuruşa satılıyor. 

Tüccarlar vaktiyle 6-7 kuruşa top
ladıkları buğdayı 11-12 kuruşa satı· 
yorlar. Bunu önlemek için ofisin vi
layetimize de buğday vermesi çok ye-

1 rinde ve lüzumludur. 

Kendi harflerimize 

hürmet! 
Eski osmanlı çelebisinin zayıf ta

raflarından birisi de arapçaya ve 
farsçaya adeti kutsal bir dil gözü 
ile bakması, onların kelimelerine 
mahreç/erine, vezinlerine aşırı bir 
saygı göstermesi, onlara hürmet ol
sun diye kendi kelimelerini bile on
lara uydurmıya kalkışması idi. O 
zamanın hacivatları harflerde de ay
nı tesir altında idiler. Mesel§ eski 
elifbede "dal" harfinden sonra 
"zel" harfi geldiği halde onlar bu
nu dillerini bir miktar peltekleşti
rerek "zil" şeklinde okurlar, "kel" e 
"kil", "ye" ye "ya" derlerdi. Arap
lar bu harfleri bu türlü okudukları 
için .... 

Şimdi yeni harfleri kabulümüz • 
den sonra teker teker okunması ge
reken harfleri okur ve söylerken 
bir takım yeni bacivatlar, - yahut 

tam hacivat demeyelim, beberuhi -
Ter - buna benzer bir yol tutmu~
lardır. 

Meseli: Alman istilıbarat ajansı
nın (D.N.B.) rumuzu de • ne· be o
kunması 11.zımken de - en - be; bir 
radyo markasının (R.C.A.) rumuzu 
re - ce - a okunması gerekirken er -
se - a okunuyor. 

Bunu yabancılara ikram olsun, 
diye mi yopıyoruz, bilmem ki? Fa
kat ilk hürmet ve ikramı kendi 
harflerimize göstersek daha iyi et
mez miyiz ? 

••• 

Kuyruklu yıldız. ! 
.... 

Gazetelerden birisi, bir lcuvruklu 

yıldızın küremize yaklaştığını ha -
bet veriyor. 

Haber, beni hiç de telaşa düşür
medi. Halbuki çocukluğumda Hal
/ey yıldızının dünyaya yaklaş • 
mak üzere olduğu haberi çıkınca 

insanların ne büyilk helecan/ar, ne 
müthiş korkular geçirdiğini lıatır -
!arım. 

O zamanlar, insan oğullarının gö
zll çabuk yılar, yüreği kolayca hop-
lardı. O gilnden bugüne kadar si
nirler sırım/aşmış, yürekler nasır 
tutmuştur. 

- Kuyruklu yıldız geliyor / 
dense değil; 
- Kuyruklu yıldız bir kaç kilo

metre yaklaştı! haberi verilse te -
/aş edenimiz pek az olacak. 

Bizim küremiz artık o kadar mllt· 

hiş, o kadar korkunç olmuştur ki, 
artık bu yaklaşmadan korkmak bize 
değil, kuyruklu yıldıza düşer 1 

••• 
Demir muhafızlar ! 

Romanyada işlenen ve işlenmiye 
devam edilen kanlı cinayetlere kur· 
ban gidenler arasında en ziyade mil
letler arası bir şöhreti olan, sayın 
bilgin ve tarihçi profesör Yorga'ya 
acıdım. 

Yıllardanberi demir muhafızlar, 
bu türlü marifetler işliyebilmek i -
çin mi hazırlanır, dururlarmış, an -
lıyamadım. 

Yiyecekleri, mihvercilere giden, 
benzinleri üçüz/il pakt damgasını 
taşıyan motörlerde yanacak olan 
betbaht Romanya'mn bütün kalbur 
üstü münevverleri de kanlı taarruz
larla cım verirse memlekette ne ka
lacak? Demir muhafızlar neyi mu -
hafaz.1 edecekler l 

T. 1. 

Muğla'da pasif korunma 

tecrübesi yapıldı 
Muğla, 1 a,a. - Diln gece burada bir 

pasif korunma tecrübesi yapılmış ve saat 
20.10 da tehlike işareti verilir velirmez 
her.kes sığınaklara ve siperlere iltica eyle
miştir. Tecrübe bir saat sUrmUş ve bu 
müddet zarhntla vazifedar olanlar kcncll
lerine dUsen vazifeleri muvaHakiy etle ba
~a:-mııılardır. 

Vefat 
Ziraat Bankası şeflerinden Arif 

Bilge ile Arkeoloğ Saime Öke'nin 
anneleri Bayan Zeynep Öke dün an
jin puvatrinden vefat etmiştir. Cena -
zesi bugün öğleyin Hacıbayramda 

namazı kılındıktan sonra Cebecideki 
ebedi istirahatgahına tevdi edilecek -
tir. 

Merhume iyi 
etmişti. Mevla 

kalpliliği ile temayil:ı:: 
rahmet eylesin. 4784 



DIŞ POLiTİKA) ................................................ 
Uzakıarkta "Yeni Nizam,, 
Alrnanya'nın, ltalya'nın ve Ja
llya.'nm, Avrupa ve Asya kıtala

a. "yeni nizam" kurmak husu
llda biribirine yardımda buluna
kla.rını birkaç ay evel imzaladık-

'rı Üçlü pakt ile teyit ettikleri ha
lardadır. Üç devletin, ıimdilik, 
. iki kıta Üzerinde yeni nizamdan 
~ıana ettikleri mıntaka Sovyetler 
!tliği memleketleridir. Bu ye

nizamı Almanya ve ltalya 
~pa'da tatbik etmeğe teıebbüs 
ltıler. Almanya'nın teşebbüsü, an

aı>keri ifgal altında bulunan 
.l>lrıanya, Slovakya ve Macaristan 
ıbj .memleketlerin bu nizama ilti
.•lda.rına münhasır kalmı§hr. Hati politikalarında istiklal sahibi 
}llı hiç bir devlet, hatta ispanya 
ibi mihvere derin sempatisini giz
~iyen bir memleket bile, yeni ni
•ına iltihaktan çckinmi~lerdir. 
İtalya'ya gelince; bu devlet Yu
nistan'da yeni nİzRm kurmıya 
lııırken, butün mihver politika

l!lr kayaya çarptı. Şimdi hudutları 
.lfnıda yeni nizam kurmak vazife-
1>'le değil, kendi faıist reJımını 
llrtarmak meselesiyle me§guldür. 
çlij paktın iki ortağı Avrupa'da 

itler.le meıgul iken, i:,.üncü or
olan Japonya da kencıı sahasın
Yeni nizamını kurmak için te
büse geçmiıtir: fakat Japonya
yeni nizam kurma teıebbüsü de 

lrnanya'nm yeni nizam kurma te
.~büaünden ileri gitmemiıtir. Çün

uzak Asya'nrn yeni nizamı da 
tlcak Japonya'nın askeri İ§gali 
ltında bulunan sahaya münhasır 
•lnııttır. Japonya, iıgali altında 
~lunan Nanıking şehrinde Wang 
~llg Wey'in reisliği altında bir hü

et kurmuı ve derhal bu hükü
etin meıruğ Çin hükümeti oldu -
~u tanımıştır. "Me§ruğ Çin hü -
lllneti" de efendilerinin yeni ni
lnuııı tanımı§, ve bu kartılrklı ta
lfına, bir "muahede" ile tesbit e
İlnıiıtir. Nanking fehrinde bu 
kla "ükümetiyle japon makam -

-,., arasmda imzalanan muahede
e ır~ 

1 • aponya, komüni&tliğin ya-
. lllla.: il mani olmak bahanesiyle 
llnali Çin ve iç Mongoli&tan'ı aııke-
• İşgal altına alacak. 

2 - Asayiıin muhafazası baha
eaiyle Çin'in diğer kısımlarında 

er bulunduracak. 
. 3 - Çin aahillerinde deniz üale

e aa.hip olacak. 
4 - Japonya Çin'in iktısadi is -
arında her türlü kolaylığa maz

ar olacak. 
f.ta "Naftloinp .• J.rdd-...,.ı-t,-l• • 
nya araamdatu muahedenın hu • 
aaı budur. Yani Japonya, Wang 

Üıl' Wey'e bir devlet reisliği veri
or. Waq Çing Wey de Japonya
a. Çin'i tealim ediyor. Söylemeğe 
zum bile yoktur ki ne Japonya
ın bu çinliye devlet reisliği verme
e, ne de çinlinin Japonya'ya Çin'i 

lim etmeğe aelahiyetleri vardır. 
u muamelenin tümulü ancak bir 
akandan mülahaza edilmeğe de
er: Nanking'de evelki gün çevri
il manevra, Japonya~nın Çang -
ay - Şek'i mağlup etmek huausun-
a.ki vazifesini kolaylaıtıracak mı, 
laylaıtırmıyacak mı? Çünkü Al

anya'nm Avrupa nizamı gibi, Ja
onya'nm Asya nizamı da bir ni
am kurma değil, kar§ıla§trklan 
Üpnanlarla uğratmak için birer 
arp manevrasından ibarettir. 
Bu bakımdan mülahaza edilin
; Japonya tarafmdan çevrilen 
anevranm mana bile ifade etme-

liii anlatılır. Hakikatte Nanking 
hktanberi japonların İfgalleri al

da bulunuyordu. Fakat Nan
·ng'in iıgali, Çin milliyetperverle
nin mukavemetlerini kıramadı. 

etler Birliğinden ve Ame-
ka'dan yardım gören Çang -
ay - Şek, Japonya ile müca
elesine devam etmittir. Japon

' Nanking'de bir hükümet kur
uktan aonra artık Çang • Kay • 
ek'i yokmuı farzedecektir. Tıpkı 
lmanya'nm ve ltalya'nın lngilte
'yi Avrupa kıtasında yok farzet-

k.leri gibi, fakat yok farzedilmek
ne lngiltere, ne de Çin milli dev

li yok olmıyor. Ve her ikisi de 
evcudiyetlerini tepeden inme dar· 
lerle hiaaettirmektedirler. 
Bu yeni nizam kurma teşebbüsü 
rıısında iki devletin vaxiyeti dik
te layıktır: Amerika ve Sovyet

r Birliği. 
Birleıik Amerika, harbe fili ola
k ittiri.k etmemek ıartiyle her 
i tarafa da yardımda bulunmak
dır. Jngiltere'yi Almanya'ya kar
mücadelesinde takviye ettiği gi-

' Çin'i de Japonya ile mücadele
nde takviye etmektedir. Ve Nan
ng muahedesinin imzası üzerine 
merikahlar, Çin'e daha büyük 
çüde yardımda bulunacaklarını 

·1dirmitlerdir. 
Sovyetlere &elince; sağlarında ve 
llarında kur11lmasma çalıtılan ye-
nizamlardan bu devletin hiç 

emnun kalmadığı meydandadır. 
atta Molotof'un Berlin seyahatin
en aonra Macaristan hakkında 
eırettikleri bir tebliğ ile Avrupa 
·zammı ve Çang - Kay - Şek'e yar
ımda devam edeceklerini teyit e
en bir beyanname ile de Asya ni
zmmı takbih etmişlerdi. Asya ni

ı hakkında batka türlü nasıl 
ütünebilirler ki, evelki gün imza-

Nankins muahedesinin birin· 

ULUS 

Siyam hududunda 
vaziyet gergin ve nazik 

( Bs~ı 1 inci say/ada ) 

bele olduğunu bildiriyorlar. MeıJcnr ma
kamlara göre, bu Siyam hava hücumu yer
liler arasında öliı ve yaralrlar kaydına ve 
bazı evlerin yıkılmasına sebep olmuştur. 

Hanoi'deki seli.hiyetli makamlar bu mu
hasamatın tamamen mev.zil mahiyette ol
duğu kanaatindedirler. 

Siyam tayyarelerinin attıkları 
bombalar 

Tokyo, l a.a. - (D.N.B.) Nişi ıazete -
sinin Hanoi'den ögrcndiğine nazaran Si
yam tayyareleri fransız Hindiçinisin.de 
Savaııak arazisine üç bomba atmışlardır. 
Müteaddit ölü ve yaralı vardır. 

Fransız hindiçinisi umwni valisi ami
ral Decoux, Bangkok'daki elçiliğe keyfiye
ti Siyam hükumeti nezdınde protesto için 
emir vermiştir. 

Siyam hududunda (.laziyet 
gergın 

Bangkong, 1 a.a. - Slam ba.§kuman -
danlığının bir tebliğine göre Slam hudıı
dundakl vaziyet gergin ve naziktir. Fran
sızlar tarafından tecavUz hareketleri ya-
pılmaktadır. 

Aııkerf mıntaknların !otogTatıarını al -
dıkları bildirilen frıınsız tayyareleri. hu-
duda bir akın yapan Slam tayyareleri ta
rafından pU.SktlrtUlmtiııtUr. Slam topçusu 
ile mitralyözleri de atC3 açmıştır. 

Tedbirlerimizin 
hedefi 

(Baıı ı. inci say/ada) 

çık ve müdafaasız bir tehre ve bir
çok köylere güpegündüz saldırdı
lar. 

Hava silahları, bugünkü şekliy -
le hedefini cepheden ziyade geri • 
)erde aramaktadır. Şehirlere bom
balar yağdırıp insanları öldürmek, 
binaları yıkmak, yangınlar çıkart
mak, bunlardan masun kalanları 
dahi tatlı uykularmdan ayırıp sığ
naklara koıtuıımak, nihayet mem
leket halkının bu devamlı hücum
lardan bizar kalarak bir gün sulh 
istiyeceğini ümit etmek ... itte yeni 
bir harp sistemi. Bunun bütün dün
ya için meçhul bir tarafı kalmamıt
tır. Ancak malum olan cihet, bu a
teşlere sinirleriyle mukavemet e
den ve tedbirleriyle ıiddetini ual
tan memleketin zafere emniyetle 
intizar ede-bileceğidir. 

Türkiye'nin harp dışı kalmak ka
rarı değiımediği halde harp saha
larına olan mesafesi hayli kısalmıt
tır. Teahhütlere, hatta alemin mu
vaceheajnde aöylencn nutuklara 
rağmen bir gece sa -ıt il; ~ ültima
tom v~rilip ertesi aRbah taarruza 
geçildiği bir devirdeyiz. Harp, bü
tün sulh arzularınıza ve mevcut mü
cadelelere karıtmamak kararmıza 
rağmf!n bir gece gelip sizi de bula
bilir. Tek çare, herhangi taarruz 
emelinde olRnlara karşı, yenilmez 

tlç fransız tayyaresinin dUşUrUldllğli bir kuvt1t olduğunıızu anlRtmaktrr. 
ve bır dtırdUncUsUnlin de datıara çarptığı Alın"n tedbirler, ağır bir tecriibe
zannedllmek'"dlr. Slamhlar zayiat verme- ye mahRl kalmada", çok feylerin 
mlııtır. · ı anla~ılmıısı:ıa imkan verir. Karşı-

Tebliğde ayrıca bildirildiğine göre dakiler anlamak kabilivetinde ol-
Hanol ve Saygon'da vukua gelen isyan masalar bile sizi gaflet üzere bula
hareketlerini bastırmak üzere rnuh[m bir mazlar. 
fransız müfrezesi huduttan çekilmiştir. Tedbirlerin ciddiyetini vatandaş
Sair fransız kıtaatı da istili vukuunda lar kavramıttır. Dün Ankara'nm 
«öprüleri atmak için emir almı~tır. keeif karanlığına hiç bir •!ığın ıız

Siyamlılar Hindi • Çiniye 
girdiler mi ? 

Slam kuvetlerlnin 23/ 2.t aonteıırln ge
cesi Hlndiçlnldeki fransız arazisini lstllA 
ettikleri hakkında jnpon menablinden çı

kanlan haber Bangkong'da tekzip edil -
mektedir. 

Bu mıntakaya girmııı olan fransız kıta
atının bUytik zayiatla pUskUrtUJdUğll hal
kın her gUn Siam topraklarına geçtiği ve 
geçen umum! harpte kullanılan ııll!hlarla 
teçhiz edllmlıı askerlerin teslim olmakta 
bulundug-u aöylenmektedlr. 

DUn neıred\len bir kararname ile kıta
atm harekAtına ve aeterberllflne ait ha
berlerin harice bildirilmesi yıuıak edllmiı
tlr. Şimdi, aaııstir telgraflara da tatbik e
dilmektedir. 

Tekzip olunan bir 
ltalyan a eri 

Loodra, 1 a.a. - Uç giln evel bir ital -
yan deniz atlısınm Krzıldenizden geçmek
te olan bir vapur kafilesine meMUP üç ti
caret vapurunu batırdıiı hakkında İtalyan 
kaynaklarından çıkarı\a.n haberin Bomba.y 
deniz makamları tarafından tekzip edildi
iini Hindistan radyosu bildirmektedir. 

Bu makamlar, o tarihte Krııldeniz'de 

bulunan vapurlann hepainin ne oldukla -
rmm bilindiğini ve vapurların imha edil • 
diği hakkında haber alımnadığınr kayde -
diyorlar. ' 

Bulgaristan' da iki mühim 
demiryolu inıa olunacak 

Sofya, ı a.a. - (D.N.B.) İlkbaharda 
mühim iki demiryolunun intasına başla • 
nacaktır. Bunlardan 100 kilometre boyun
daki ilk hat Gorna, Malina ve Sopoı 3e • 
birlerini ve 40 kilcmıetre uzunluğunda ola
cak ikinci hat da Sindel ve Murna ıehir -
lerini biribirine bailıyacaktır. 

Avusturalya'da yapllan ilk 
muhrip denize indirildi 

Sidney, 1 a.a. - İngiliz dominyon
larında inşa edilen ilk destroyer dün 
denize indirilmiştir. Bu destroyer A
ruata adını taşımaktadır. 

Umumi vali Lord Gouvrie bu mil -
nasebetle söylediği nutukta "Bu ge -
milere konulan her çivi düşmanları • 
mızın tabutuna vurulan bir çividir,. 
demiştir. 

ci maddesinde Japonya, komünist
liğin yayılmasına mani olmak için 
şimali Çin'de ve Mongoliıtan'da as
ker bulunduracağını aarih olarak 
ifade etmektedir? Fakat Sovyet)er, 
tehlike mıntakasına Amerika'dan 
çok daha yakın olduklarından ihti
yatla hareket etmek mecburiyetin
dedirler. Nanking kukla hüküme
tinin kurulması karşısında Moako
va'nm gösterdiği ihtiraz bundan 
doğmaktadır. Bununla beraber, 
Sovyetlerin de Çang - Kay - Şek hü
kümetine kartı vaziyetlerinde bir 
değitiklik beklenemez. 

Hulasa, Nanking hükümetinin 
kurulması ve bu hükümet tarafm
d~n yeni nizamın tanınması, Uzak
tark vaziyetini hiç deiittirmemek
tedir. Macaristan'm ve Slovakya
nm yeni nizamı tanımalariyle Av· 
rupa'da vaziyetin değitmediği gi
bi ••• Japonya hala, bu manevradan 
evel kartılatmakta olduiu mesele
lerle karıı k•l'flY&dır. 

A. Ş. ESMER 

mamaıı, hududu bekliyen bir aske
rin vazife his · içinde \cl\pıların ve 
pencerelerin k .rartıldığını göıteri
yordu. Emniyetimiz için daha bat
ka tedbirlerimiz olacaktır. Nefis
lerimizi birçok ıeylerden de mah
rum edeceğiz. Fakat bütün bunlar, 
bugün cidal içinde olan memleket
lerin haline nazaran asla külfet sa
yılamıyacak şeylerdir. Kaldı ki 
yurdun masuniyeti neyi icabettirir
se katlanmağı, mücadele batlaym
ca da harikalar yaratmağı bilen 
bir memleketin nasibi daima emni
yet ve huzurdur. Türkiye'nin aaıl 
davası ve bütün tedbirlerinin hede
fi de emniyet ve huzurudur. 

Kemal TURAN 

İngiltere'de 
·Bir hafla i~inde 

39 iane Alman 
tayyaresi düıürüldü 
Londra, 1 a.a. - 30 aonteşrin gece 

yarısı nihayet bulan hafta içinde İn
giltere üzerinde 39 düpnan tayyare
si dütürülmii§tür. Aynı mliddct için
de 13 ingiliz tayyaresi kaybedilmit 
fakat yedi tayyareci kurtulmuştur. 

Sontetrinin 24 ünde altı alman tay
yaresi dütürülmÜJ ve hiç bir İngiliz 
tayyaresi kaybedilmemittir. 25 inde 
bir alman tayyaresi düşürülmüt hiç
bir İngiliz tayyaresf kaybedilmemiş
tir. 26 sında dört alman tayyaresi 
düşürülmüş ve gene hiç bir ingiliz 
tayyaresi kaybedilmemiştir. 27 sinde 
12 alman ve iki ingiliz tayyaresi düt
müş fakat iki ingiliz tayyareciai kur
tulmuştur. 28 inde be§ alman ve ye
di ingiliz tayyare~i düşmüş fakat 
ir ingiliz tayyarecisi kurtulmuştur. 

29 unda sekiz alman ve iki ingiliz 
tayyaresi dÜJ!llÜJ, iki ingiliz tayya
recisi kurtulmut ve nihayet ayın 
30 unda üç alman ve iki ingiliz tay
yaresi düJ111Ü§ ve gene her iki İngi
liz tayayrecisi kurtu1muftur. 

Moskova, ı a.a. - (Taas): Yükııek ıov
yet mecllai divanı, Moskovada 3 eyJUJ 1940 
ta imzalanrnıı olan SO\'Yet • Macar ticaret 
ve aeyrlsetaın muahedesini 30 aonteırln 
tarihinde tasdik etmiıtir. 

Budapefte, 1 a.L - Hükilmet partisinin 
konseyi, 16 Klnunuevelde içtimaa davet e
dilmittir. Bu vesile ile Baıvelrili.n ve hari
ciye nazırının mühim beyanatta bulunacalı:
lan haber verilmektedir. 

lııloakova, 1 LL - Japonyanın lııloııko

va bUyUk elçlal General Tatekava hariciye 
komiser muavini Lozovskl ile bir mWl
katta bulunmuıtur. 

lııloakova, 1 LL - Blrleılk Amerlka'mn 
Moıkova bUyUk elçlıl B. Stelnhardt kın 
bir mezuniyet devreıı seçlrmek Uzere a1 • 
lesiyle birlikte dUn gece Stokholm'e ha
reket etmletlr. 

Tokyo, ı a.a. - Bir aaktr! tayyare Ko
re'nin Kalııon dalgalarında yolunu taııra
rak yere dUıımUı ve parçalanmııtır. Bu 
tayyare ReJo'dan Halnklnye sttmekte idi. 
Tayyarede bulunan 6 kiti ölmUııtUr. Bunla
nn arasında seneral Huaonokl de bulun • 
makta tdl. 

Belgrat, ı a.a. - DUn öğleden ıonra 

Zagrep ıehrlnln muhtelif yerlerine de kü
çük bombalar patıamıısa da huar olma -
mııtır. Fatlleri limdiY• kadar meçhuJ kal· 
mııtır. Pollı tahkikat yapmaktadır. 

Şimôl cephesi boyunca 

İtalyanlar ağır 

zayiat vererek 
alelacele ~ekiliyor 

(Başı 1. inci say/ada) 

Develi vA..dll!lnde yunan Heri keıılf kollan 
mll3k!llA.ta maruz kalmadan vazifelerini 
görmektedir. İtalyan ricaU yalnız Pogra
det'e lnhlnr etmemektedir. 

Manastıra gelen haberlere göre timal 
cephel!llnde yunan hUcumlarını durdurmı

ya uğrqan ltalyanlar daha ~nupta Les -
koviç ve Kolonya arasında kuvetli muka
bil taarruzlar yapmıolardır. Bu mukabil 
taarruzların pllskUrtUldtiğll ııöylenmekte -
dlr. 

Yunanlılar ıüngü hücumuna 
kalkınca ita/yanlarda 

panik batlıyor 
Atina, 1 a.a. - Royter ajansının Arna. 

vutluk cephesinden dönen husust muhabiri 
yazıyor : 

Taze kuvetler gelmesi üzerine İtalyan 
ordusunun mukavemetı kayde değer bir şe
kilde artmııtır. İtalyanlar top, tufenk ve 
mitralyoz kullanıldığı mıiddetçe iyi harp 
-etmek{e. panik yalnız Yunanlılar süngıi hü
cumuna kalktığı uman vuku bulmaktadır. 
İtalyanlar göğüs göğüse muhıırehede kü
çük yangın bombaları kullıınmakta, hiç bir 
zaman süngü kullanmamaktadırlar. Köyler
deki ahalinin ve cephedeki askerin mute
madi bombardıman al!ındaki maneviyatı 
her türlu sitayiıin üstündedir. 

Yunanistanın Amerikadan 
yapacağı mül>aycuılar 

Nevyork, 1 a.a. - (Tass): Amerikan 
gazetelerinin verdiği bir habere ıore A • 
merika hariciye müste~arı B. Velles ıa -
7.etecilere bildirmiştir ki, Yunanistan'ın 
harp ihtiıyaçları için muhtelif mübayaatta 
bulunmak üzere yunan elçisinin Amerika 
maliye nazırı ve diğer resmi makamlarla 
yaptığı mü,.akereler her iki tarafa memnu
niyet verici bir tarzda neticelenmlıtir. 

Mareıal BaJoglio 
bCJJkumanclanlığı aldı mı ? 

Londra, 1 a.a. - Times gazetesinin 
Atina muhabiri şunları yazıyor : 
"Dolaşan §ayialara göre, Mareşal 

Badoglio, Soddu'nun yerine italyan 
kuvetlerinin kumandanlığını almıı 
tır. Bu haber doğru ise bir ay içinde 
kumandanhk üç kere değiımit ola • 
caktır. Açık ıehirlerin İtalyanlar ta -
rafından mütemadiyen bombardıman 
edilmesi ve Epirde fark gözetilmeden 
arvıı lhl.lftıln"'Wtll~Ja·twıun gn;,, 
tikçe artan bir infial uyandırmı9tır. 

Hükümetten derhal mukabelebil • 
mililde bulunulması talep edilmekte .. 
dir.,, 

Hareket tetebbüsü yunanlılarda 

Londra, 1 a.a. - Moskovada çıkan 
"Krasnaya Zvesda" gazetesinde al • 
bay Popof, italyan - yunan \larbinin 
safahatını gözden geçirerek diyor ki: 

"Harp italyanlar için müsait cere • 
yan etmemiıtir. ÇUnkil italyanlar bir 
yıldırım harbi yapabileceklerini zan
netmitlerdi. İtalyanların hata ettik -
teri Aıikardır. Yunanlılar harbe kafi 
derecede hazır bulunuyorlardı. İngi -
liz hava kuvetlerinin de müdahalesi 
eeaslı bir yardım tetkil etmi§ ve hare
katın giditinde müessir olmuştur. 
Son seneler içinde İngilterenin Yu • 
nanistana açtığı krediler Yunanistanı 
muazzam bir hava üssü haline getir • 
miştir.,, 

B. Popof, italyanların harekat te • 
şebbüsUnü yunanlılara bırakmıya mec
bur kaldılı:lartnı ve üçUncü harp haf
tası &onunda italyan vaziyetinin büı
bütUn fenala§tığını yazarak makalesi· 
ni bitirmektedir. 

B. Amery elen/eri takdir ediyor 
Londra, 1 a.a. - Hindistan nazırı 

B. Amery bugün Nevmarket'de söy
lediği bir nutukta, yunan askerlerini 
medih ve sena etmit ve demi,tir ki: 
"- Son haftalar içinde harbin veç -

hesi tamamiyle değişmiştir. Diğer bal
kan memleketlerinde, Türkiyede, bü
tttn orta tarkta ve hattS. daha uzak -
tarda vaziyetin yeni inkitaf ihtimal
leri dostlarımızı tetvik etmi' ve düt
manlarımızın yanında yer almıya te • 
ıebbUs edebilecekleri de derin derin 
düşündürmüıtilr. 

1talyaya kartı yunanlıların kazan -
dıkları muvaffakiyetler bize bütün 
minaaiyle istifade edebileceğimiz bir 
fırsat vermektedir. Öyle bir fırsat ki 
bütün harbin milıtakbel seyri üzerinde 
fevkaJAde ve hatti kati bir tesir yapa
bilecek mahiyettedir.,, 

B. Amery, Almanya'ya "arka kapı
dan" taarruz edilm~i imklnlarından 
bahis ile şöyle demiştir: 

"- Eğer Mısır'da biz İtalyanların 
hakkından gelinceye kadar yunanlı -
Jara dayanmak imkA.nını verebilirsek 
ordularımıza Türkiyeye karşı yapıla
bilecek her hangi bir taarruzu yan -
dan tehdit edebileceğimiz bir hareket 
noktasını temin etmiş olacağız. Ve bu 
ıuretle de kendi ordularımızla ve ar -
tan kuvet ve kudretimizin bize temin 
edecefl yeni müttefiklerle Alman -
yaya dördUncil darbeyi indireceğiz.,, 

B. Ruzvelt 

166 Torpidonun 

inşasını tesri için 
müdahalede bulundu 
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Londra ve Vaıinglon 
yalnız Cunking'i 

tanıyorlar 
Nevyork, 1 a.a. - Nevyork Herald Tri- (Başı J. ıncı sayfada) 

bune ıazetesi yazıyor : Ruzvelt dün ga • Royter ajansının diplomatik muhabir( 
zeteeilere yaptığı beyanatta 166 torpitonun de diyor ki: 
inşasını tesri ettirmek maksadiyle müda- Japon~a ile Nankin'deki ku!:la hiıkü -
halede bulunduğunu bildirmiştir. 1 met arasındaki münarebetleri tanzim eden 

Reiıicümhur, 1ngiltere'nin Amerika'dan muahede umumi ma!ıiycti itibariyle &eçen 
diğer destroyerler almak arzusunda oldu. sene Almanya ile Slovakya arasında imza 
ğu hakkında hiç bir şey söylememişse de, edilen muahedcye benzemektedir. 
yeni torpidolar hizmete tesbit edilen ta- Vatıgçlngvey hukümctinin it'oori nil
rihtcn daha evel konulabildıği takdirde bu !uzunu tanımakla ve her sahıda karşılrk
vaziyetin Amerika'ya İngiltere için bir Jı bır i b.rlıği yapılması zanıretini kay • 
miktar daha torpido ayınnak imklnını ve- detmek.le be·aber, muahede, sulh ve asayiı 
receği zannedilmektedir. teessus ed nccye kadar ja?Qn kuvetlerinin 

Nankin' deki Çin hükümeli 
Japonya ile muahede yapfl 

Çin'de kalmalarını şan koşmakta.dır. 
jl!ponya meınle et harici imt iyauarm

dan s:ırfınu.ar etmekte ise de buna mu • 
kabil Çin hukü."lletine baslı bütUn toprak
lar orada yaşam k ve ticaret yapmak • 
t iyen j~ponlara serbest bulunacıın«ır. 

(B.ısı ı rncı sayfada) A-fualıedenin en mühim 
Aynı zamanda imzalanan diğer iki maddeleri 

vesika şunlardır : MU3.hcdenin en mı.ihim maddeleri komG. 
. 1 - Japonya. Mançuko ve Çin - nizme ait olanlarıdır. Bu maddeler, ko • 

Nankin • in müşterek deklerasyonu, müniat tahrik5.!ına karşı karşılıklı müda • 
2 _ Çin _ japon muahedesine mü- faa hususunda sıkı bir işbırliği derpiş et • 

zeyyel protokol. mektedir. 

Esas muahede 1 kanunuevelde me- rn~Y~ir~i~a::~::: u~!~.:n dn~:~!;~ 
rivete girmekte ve ekonomik mese • bu maddeler Moskova ile Tokyo arasın -
lelerle iyi komşuluk münasebetlerine daki ihtiliflarm halli imt<inı U:nitlerlnln 
ve komintern aleyhinde teşriki mesai- muvaffnkiyctsizliğe 11ğradığı hakkında ya. 
ye miitedair bulunmaktadır. pılan ilk resmi teyittir. 

Çin'in iapon ordu ve donanması Bu muahedenin ynpılmasiyle meşru Çin 
tarafından işgali meselesi miistakbel hüJnimctinin va7.dyetinde değiıülik ohna· 
bir anlaşma mevzuu teşkil edecektir. dığını soylemiye lüzum yoktur. 

Esas muahedenin beşinci maddesi Şan&'kayşck, JaPonya'nın doğrudan doğ- • 
N · ruya veya VangÇ'ingvey vasıtaslyle ya.ptıfı 

mucibince Çin • yani ankın hükü • teklif ve te•ebbüslcrin hepsini reddetm.lı • 
meti _ Japonyanın iki tarafın menfa • tir. Çang-Ka:y-Şek üç ııenedenberl harbet. 
atlerini müdafaa için Çinde muayyen me"..cte ve hiç bir ~rgunlult llameti ~ 
yerlerde muayyen bir müddet zarfında termenıektedlr. 
donanma bulundurabileceğini tanı - Şangkayşck için en mühim olan ıey S09lo 
maktadır. yctlcr Birliği ve Amerika tarafından TclPl-

Barl§ı kurunca japonlar Çin'i lan yardımın artmruJıdır. Binaenaleyb 
Vangşingvey ile aktedilen rnuaheıdenln im. 

tahliye edecekler zası ve neşri bilhassa propaganda m..._.. 
Barış tekrar teessüs edince japon ıannı istihdaf etmCktedlr. 

kuvetleri Çin topraklarını terke baş- Amerika da yalnız Çunking'i 
lıyacaklar ve bu tahliye Çin hükümeti tanıyor 
topraklarında bariş halini garanti et- Vaşington, 1 a.a. _ Gazeteciler top .. 

mek şartiyle iki sene zarfında nihayet lantısında haı:ıiciye nazın Hull'den dün ja. 
bulacaktır. ponya ile Vanningvey idaresi arasında 

Bugünkü muahede mucibince Çinde imza edilen muahede hakkında Amerika -
bulunan kuvetler bu maddeden müs-1 nın ne dü5ündüfünü anlatması istenilmlt-
tesnadır. tir. 

Çin hükilmeti ihtilif müddetince B. Hull demlııür ki: 
japon tebaasına verilen zararları taz- "- Amerika, tablt Çung..,king hmrltm .. 
m ·n ed kt" tini tanımaya devam etmektedir. 

ı ece ır. A 'k Ç' k ed. 
!ki hükümet komünist mahiyette merr a ane ır ı açtı 

t h · k" h kA k .. k Vaşington, 1 a.a. - Reisicilmhur B. R~ 
a rıp ar are ata arşı muştere 1 B' 1 'k A lka hlikil ti -=-•-'"d f dı..: 1 i ,__ b ak ve t, ır esı mer me enıua 

mu a ,. U ..,.r er aıwayı, u .ın - Çla bfllrtlmetin• ıoo milyon dolarlık bir 
atla topraklarındaki komilnist tetki- ,_ ed" t ğ dün b'ld" ı · B R 1 l"tl be f .. r ı aç ı ını ı ırm ıtir. . uzve t 
" arını rtara etmeyi ve bu husus- bu krediden yarısının umumi maaarifine 

ta malOmat teati eylemeyi teahhilt et- karşıltk olmak üzere Çin'e verileceğini nt ... 
miş1erdir ve etmiştir. 

Japonya, iki memleketin teşriki me· Burulan başka Riyascticlinıhur dairesi 
saisi suretiyle komünist faaliyetlere B. Ruzvelt'e hitaben Amerika iatiknzlan 
karşı müdafaayı temin için, Mençiang İdare Heyeti hasından ,Jesse Jonctı tara
bölgesiyle şimali Çinde icabettiği ka- fından ıönderilmlo olan bir mektubu ne.
dar kuveti lüzumu kadar müddet bu- retmiştir, Bu mektupta Metal RCHrveı 
lunduracaktır. Company tarafından esliha im&.latmdı kul· 

Japonya Çine sanayi, maliye, nakli- !anılmak üzere Çin'den 60 milyon dolarbk 
iptidai maddeler mübayaa edileceği bildi

yat ve münakalat sahalarında yardım rilmektedir. 
ve teşriki mesaide bulunacaktır. B. Ruzvelt, krediden geri kalan ikinci 

Japonya Çinde malik olduğu mem- nısfın yakın bir Atide Amerikan ve Çin p.., 
leket dışı imtiyaz haklarını iptal e - ralarım muhafaza ve idare etmek husuıun.
decek ve imtiyaz mıntakasını Çine i- da istimal edileceğini ilave etmiştir. 
ade edecek, Çin hükümeti de Çinde Jesse Jones'in mektubunda Çin'den önfl
yaşamak ve çalışmak arzu eden ja • müzdeki ıcneler zarfında teslim edebilece
pon tebaasının Çine girmesine miisa- ği bütiln ltalay, antimuan ve wolframid 
ade edecektir. madenlerinin saun alınacağı bildirllmekte-

A l b • dir. 
n tqma ır mlh muahedesi 

Amerika' nın hareketinin değil 
Tokyo, 1 a.a. - D.N.B.: Gazeteciler 

toplantısında beyanatta bulunan hariciye 
nezarMinin ıözcüsü, Nankin anlaşmasının 
bir ıulh muahedesi olmadığını bildirmiıı ve 
sulhun ancak Çunking mukavemetten vaz. 
ceçtiği veya bu mukavemet kırıldığı u -
man aktedileceğini &Oylemiştir. 

Suykaıdin talsilatı 
Şanghay, 1 a.a. - Çin - Japon anlaş • 

masmm imzasından bir gün eve! Şanghay
dan Naııkin'e gitmekte olan trene kafiı 
dinamitle yapılan suikast hakkında D.N.B. 
hueusl muhabiri yan resml bir menbadan 
şu tafsillıtı almııtır: 

Bombanın infili.kı o kadar ıiddetli ol
muıtur ki lokomotifle dört vagon yoldan 
çıkmıştır. 

73 çinli ve bir Japon ölmilı, 100 den faz. 
la çinli yaralanmııtır. Bir japon devriyesi 
hldiıe mahallinden kaçarak uzaklaşmakta 
olan Uç Çinliyi der1ıal takip etmiı ve çin • 
lilerden ikisini öldürmiye muvaffak ol • 
muıtur. Suikaatln Çunkinı hükumetinin çe. 
te tetkilatı tarafından hazırlandığı öğre • 
nilmiftir. 

Yurdun her yerinde 
C. H. P. vilayet ve kaza 

kongreleri toplanıyor 
Aldığımız telgraflar Cümhuriyet 

Halk Partisi vilfi.yet ve kaza kongre
lerinin yer yer toplantılarını yapma
ğa batladıklarını bildirmektedir. 

Bu meaynda Gaziantep vilayet ve 
İsparta merkez kazası ile İznik ka
zası kongrelerinin içtima ederek mu
hitlerini alakadar eden mevzular ü
zerinde faydalı birçok temenniler 
izhar ve kararlar almışlar ve gene bu 
toplantılar· münasebetiyle başta Mil
ıt Şef İnönü olmak üzere büyükleri
mize karıı •anılmaz bağlılık ve duy
gularını bir defa daha teyit eylemiı
lerdir. (a.L) 

manaıı 
Londra, 1 a.a. - Royter ajansının siya.

si muharriri, Amerika tarafından Çin'e ._ 
çılan kredi hakıkında diyor ki: 

"B. Ruzvelt'in Çungking miltr çin hll
kü.-netine uzun zamandanberi görülmedik 
ehemiyette bir kredi açılmıs oldufunu ha.
her vermek İçin tam Nankin muahedesinin 
imzasını hükümetinin bildirdiği ıünü in -
tihap etmiştir. Şarki Asya'da yeni nizama 
kat"~ı Amerika'nın duşünceııini gösteren bu 
hareketin mi.nasını ne Tokyo, ne Berlin, 
ne ae Roma bilmemezlik edemez." 

Alman - Rumen 
dostluğunun 

yeni tezahürleri 
BilkrC3, ı a.ıı. - Godreaııu'nun dUn ııa

bah yapılan cenaze merasiminde B. Hltıer 
ve muavini B. Hess'l temsil eden alman 
umum! valilerinden von Schirach ve Böh
le BUkrc;;'ten tayyare ile hareket etmıı -
!erdir. 

Dlln llkııam alman elçisi B. Fabrlcluı 
alman misafirleri ııereflnc bir ziyafet ver
miııUr. Ziyafette Bqvekll muavini ve le
jlyonlar reisi Sima, Romanyadakl alman 
askeri heyeti reisi general Hansen ve al
man hava heyeti reisi general Spedel ha
zır bulunmuşlnrdır. 

Romanyn'nın Uı:ler palttına iltihakı do
layısiyle Romanya'da bulunan alman ta. 
llm ve terbiye kıtaatı yarın kırat Mlhall'in 
ve bqvekll general Antoneako'nun önUn
de bir geı:lt resmi yapacaktır. 

Romanyada gizli bir radyo 
po•ta•ı (}ar 

BUkre~. l a.a. - ( D. N . B.) Romanya 
hariciye nezareti ne~rcttlğl bir tebllfde, 
yalan haberler tıaa ederek mlllet arasın
da kargaşalıklar ı:ıkarmıya ~ıılışıın gizli 
bir radyo postasına karfı halkı ikaz et
mektedir. 
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1 
SİYAH PERDELERİN ARKASINDA İLK GECE RESMi TEBLİGLER 

Geçen cuma sahil müdafaa tayyaTeleri 
Hollanda açıklarında düşma.nm bir iaşe 

&"etnisini muvaffakiyetle torpillemiştir. 

Şimdi öirenildiğine cöre dünkü muha -
rebeler eenasmda diier iki düşman ta.y -
yareal daha. dUıUrülmtl§tUr ki, bu suretle 
cumarteai &ünü düşürülen düşman tayya· 
relerinin sayıeı beti bulmuştur. 

RADY 

Hanım pencereden bahtı: 
- Aman dedi; sokak kap karan· 

lık 1 içimize kasvet çöktü! 
Bey cevap verdi: 
- Fakat biliyor musun, eğer ao. 

kak karanlık olma•a ne olur? 
- Ne olunnuı sanki? .. 
- Eğer bir harp çıkar ela tayya-

re akını olursa, o zaman dünya da. 
ha çok sana da bana da herkese de 
zindan olur. 

- Neden biliyorsun? Tayyare 
bula bula beni mi bulacak? 

- Y ooo 1 Seni bulmaz ışığı bu • 
lur. 

- Öyle ise sen ismini değiştir! 
- Niçin? 
- ismin Kadri Işık da ondan! 
- Peki ne isim alayım? .. 
- Meseli Karayağız, meseli 

Karakut! 
- Seninki de amma laf! Peki J. 

tıklar caddesinde oturuyoruz onu 
ne yapacağız? 

- Karaoğlan'a taşınırız. 
- Hayır ben Karnköy'ü isterim. 
- iyi ki aklına Karaköse gelme· 

dil 
Amma da çok konuşuyorsun 

içime hafakanlar bastı. Hadi bana 
bir bardak su ver!. .. 

- Su yok! ... 
- Neden yokmuş? Daha dün 

bir damacana aldık ... 
- Aldık ama Çene suyu!.. 
- Hay çenen pırtı, Çene suyu 

mene suyu! Var ya, neden su yok 
diyorsun! .. 

- İyi ama şimdi pasif korunma 
Çene ıuyu değil Karakulak suyu 
lizım ... 

- Bu pasif seni karakancaloz 
yapmı§ ! Nere de ise, biraz yemiş 
setir, desem karadut üstüne kara
bibeT ekip getireceksin! ... 

- Of çok söyleniyorsun? Hadi 
bari bir sinemaya gidelim ..• 

- Ama sinema da karanlık!.. 
- O halde oturup radyoda Ka-

ragöz dinliyelim .•• 
- Fakat bırak alayı da ya bu 

p aaif korunma ağustosta olsaydı ne 
yapardık? 

- Ne münaaebet ne yapardık? 
Ağu•toala, kanunuevelin farkı ne?. 

- Ama ağustosta ateş böcekleri 
var .. Onları nasıl karartırdık? •• 

- Ama da tuhaf konu§uyorsun! 
- Tuhafı muhafı var mı, ma-

demki bütün ı§ıklar ate§ler ka· 
rartılacak? •.• 

- Sen gök yüzüne merdiven da· 
yayıp hani mehtabın auratını da 
karartırdm 1 ••• 

- Seninle zaten ciddi bir mevzu 
konuşulmaz ki .. illi.ki alaya alır· 
aml Öyle ya artık benden bıktın! 
Hani o e•ki atetli muhabbetin? ••• 

- iyi ama bu ak§am pasif! Bir
az üzeri küllenmi§se, kabahat be
nim mi? 

- Demek a§k da eski hararetini 
kaybetti ... 

- Hadi bırak şimdi batka mev· 
zu konu§alım ..• 

- Konutalım ... 
- Biraz dedikodu yapalım ... 
- Kimi ele alalını, mesela? 
- Hani §U ahpabın yok muydu? 

Canım §eyi Şu Ahmet Karaka§I •• 
- Gene karalara ba§ladın ! 
- Canım ne yapayım adamm is-

mi Karakaş .. O canım sarı kızı bı
rakını§ da §İmdi esmer bir aşifte İ· 
le dolaşıyor ... 

- Ne yapsın emir var! Sarışınla 
doJapm da ceza mı versin, ayol bil· 
miyor musun timdi her şey karartı
lacak, elbette ki esmeri seçer ... 

- Şimdi bırak dedikoduyu ... Sa
hi bu pasif korunmayı ben pek iyi 
kavramadım. Işık sızarsa ne olur? 

- Şimdi sana anlatayım. Maa
zallah bir harp olursa, tayyareler 
qıklı yerlere hücum ederler. Orası· 
nı çabuk bulurlar bombalarlar ... 

- Neden karanlık yeri bombala· 
mazlar? •• 

- Hoppala! .. Görmezler de on
dan!.. Yazın pervaneler bile ışığın 
üzerine hücum etmezler mi? 

- Doğru hakkın var. Fakat 
biliyormusun? Sen bu korunma me· 
ıelesi çıkmadan da pasiftin? 

- Yani ne demek? .. 
- Ayol her zaman siyah gözlük 

kullanmaz mısın? ... 
- Sen anadan doğma pasifsin! 

Gözlerin yeşil! 
- Bı!"ak şu seni beni!... Şimdi 

kavga çıkaracaksın. Şu yandaki 
komşu evini öyle güzel maskele

mit ki ... 
- Elbet o yapmasın da ben mi 

yapayım? 
- Neden? .. 
- Ayol adam fotoğrafçı! Karan-

lık o<larla çalışmağa alı~ık!.. 
- Fakat kar~ırlakine ne dersin? 

Onun da pencerelerinde sızıntı 
yok!... 

- Ama o ZRten pasif adamın hi· 
risidir. 

Ne söylersem laf yetiştiriyor-
ıun! 

Bırak ama bi:zimki gene Üç 
dört ~ündür fena sızıyor! 

- Ne yapalım? 
- Bilmem ki ..• 
- Dunya kadar da para verdik .. 
- Nereye verdik? 

Ayol siyah perde almadık 

mı? .. 
Eeee, siyah perdenin bunun· 

la ne ali.kası var? 
- Elbette var. Sızıyorsa, biraz 

kenari rmı aıkış.tırıver ... 
~ Cnnmı ırı:an pencel"e değil. 

Biziı:=ı damat!. .• Her aktam körkü 
tiik! 

• 
EviN iç i 

..11•···············································································-. . 
: KARANLIGIN HİKAYESİ ; . . 
"'ıı,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. 

- Sen de doğru dürüst konut . 
mazun ki... Ne yapalım. Onu da 
biraz srkı,tırıver 1 Sızmaz 1 

- Sızmak dedim de aklıma ıel
di ... 

- Ne geldi? 
- Sağ tarafta Mehmet Karaca 

var ya ... 
- Ne İse bu sefer kara değil de 

karaca ... Eeee? ... 
Onun perdeleri sızdırıyor ••• 
inanırım .... 
Neden? 
Herif sızdırmağa 

Muhtekirin birisi!. .. 
alışıktır. 

- Hadi vaz geç de gel seninle 
bir tavla atahrrı ... 

- Atalım ... 
- Atalım dedim de bak aklıma 

ne geldi! Yarın gazeteciler ne ya
pacaklar? ••• Karanlığın nst.sd res .. 
mini koyacaklar? .... 

- Kapkara bir klişe koyarlar o
lur biter ... 

- Hani Bahriahmer hlkiyesi 
değil mi ya. Nasıl adam duvarı kıp· 
kırmızı boyanıış da bu tarihi tablo· 
dur demi§ .. 

- Neden tarihi tablo imiş? ... 
- 1\1.usa'nın geçi"ini gôsteriyor-

muş. Canım hik&ycyi bilirsin, bana 
tekrar anlattırma!. 

siyaha boyamış, gazeteye götürmüt 
altına da "iki zenci tünelde kavga 
ediyorlar" demit!• 

- Peki bizim gazeteciler ne ya
zarlar? 

- Yazacak §ey mi yok? iki i.tık 
karanlıkta göz kırpıyorlar diye ya· 
zarlar ... 

- Hadi bırakalım bu paaif ko
runmayı. Bu karanlık li.kırdısrnı. 
Hani tavla oynıyacaktık? ... 

- Oynıyalım ... 
- Tavla nerede? ... 
- işte ... diz tatları!.. 
-At! .. 
- Sen at! •.. 
- Ben baılıyacağım! .. 
- Haydi, hani bir aırtı kara? .. 
- Gene baıladın karadan bah-

setmeğe ! ... 
- Yak sırtı kara istemiyeceğim 

de iki bir mi atacağım? 
- Ne olur efendim iki bir atar

san. Zar bu hepsi var ... 
- Zaten karalar aana düttü!.. 

istemiyorum •.. 
- Böyle tavla oynanmaz! .•• 
- Oynamazsan oynama!.. Ben 

fa7.la laf bilmiyorum. 

(Bey §ctk diye tavlayı kapatır. 
Ve bir sigara ynkarak bir şarkı mı

İngiltere ve Londra 

üzerine yapılan 

ha va akınları 
Londra, l a.a. - Hava ve dahilt emniyet 

nezaretlerinin cumartesi ak$&mı neşredilen 
müşterek tebliğleri : 

Bueün giindüı: düşmanın ha.va faaliyeti 
başlıca doğu • cenup bölgesine tevcih edil· 
miş ve bu bölgede muhtelif yerlere bomba~ 
lar brraktlmı$tır. 
Öğleden evet küçük bir dWJman hava 

ırubu Londra üzerine gelerek bombalar at
mıştır. Ciddi hasar vardır. İnsanca zayiat 
yüksek deiildir. 

Bugün üç düşman tayaresi dÜ!SÜriilmilı

tür. İki ingiliz tayyaresi kayıptır. Fakat 
her ikisinin de pilotları ıağ ve salimdir. 

Birindizi ve Afrika' da ki 
muhtelif İtalyan üsleri 
bombardıman edildi 

Kahire, ı ... a.a. - Hava kuvetleri umumt 
kararga.hının tebllği: 28/29 aonteırtn ge
ceal hava kuvellerlmlze men.sup bomba.r. 
dıman tayyareleri Brindlzi Uzerlne mUte -
addlt hücumlar yapmışlardır. Aakert he -
defler Uzerlne 12.000 kilo a.tırlığında yük
eek lnfllA.kh bombalııırla yA.n!i(ın bomba.ları 

atılmıştır. Bu bombalardan bir grupu. bir 
hat httllnde, rıhtımlarla bt'nzin dPpnhtrın1n 
buhınduğu şehrin cenubu ıukfslndeki 

mıntaka araınna dilşmUt ve büyük bir 
yangınla müteaddit kilc:;Uk ye.npnnlRra. se
bep olmuıtur. Bu yangınlar esna"ında bir
çok tnfiIA.klar ttilllmi§tir. Dip;Pr bomba -
tar da limanın cenubu tarkl.sinde bulunan 
deniz tezgAhlarlyle benzin depoları r.lva
rına dU_şmUılerdir_ Şehrin cenubu garbi -
sinde bulunan park etrafına düşen bomba-

İngiltere üzerine dün 
yapılan hava taarruzları 

Londra, 1 a.a. - Hava ve dahilt emni 
yet nezaretlerinin tebliği: Bugün İncilte
re'nin cenubu şarkisi üzerinde baZI dü1 -
man faaliyeti olmuştur. Düşmanın küçük 
tayyare teşekkülleri avcı ve avcı ... bombar -
dun.an tayyarelerinrlen mürekltepti. Bu te
ıekküllerden hiç biri Londra'nm cenup kı
yılarmdan ileri geçememiştir. Ve bugiln 
ancak oraya bombalar atılmııtır. Bu bom
balar az hasar yapmıe ise de bir ka~ kişi 
yaralanmıştır. 

Şimdiye kadar alman raporlara göre, 
bugün iki düpan tayyaresi dü,ürülmüştür. 

Geçen gece Southampton'a karşı mü • 
him düşman tayyare kuvetleri tarafından 

yapılan taarrm: halcokın.da yeni tafsillt a -
hnmıştır. 

Diğer ıehirler üzerine de BOn zaman -
tarda yapılan müteaddit taarruzlarda oldu
ğu ~bi tehrin merıkezine kas.ten hücum 
edilmiı ve mağazalarla evlerde çok hasar 
olmuştur. Şimdiye kadar alınan raPorlara 
bakılırsa, insanca zayiat o kadar yüksek 
olmıyacaktır. Şehir.de bütün hizmetler çok 
cüzel işlemi1 ve bilhassa bu hizmetler a
rasmda işbirliği fevkal1de mükemmel ol
muş ve büyük işler başarılabilmiş.tir. Bu 
arada yangınlar önlenilmiş ve evleri ya -
nanlara ba$ka binalar ve yiyecek temin O· 

lunmustur. 

İngiliz hiicuml•otlarınrn hasara 
uğrattıkları alman ia~e gemisi 

T U R K 1 y 

(Radyo Difüzyon Pos 
TÜRKİYE 

Radyosu 

1648 m. 

Dalga Uzunluğu 
i82 Kcı./120 K 

31.7 
19.47 

8.00 
8.03 

m. 9465 Kc.,./ 20 K 
m. 15195 Kes./ 20 K 
PAZARTESİ : 2. 12. 1 

Program, ve memleket 
Afüzik : Radyo salon 
(Viyolonist Necip Aşkı 
de). 

8.15 Ajans haberleri. 
8.30 Müzik : Radyo salon 

programının devamı. 

8.45/9.00 Ev kadını - Konus-rna 
l2.30 Program, ve memleket 
12.33 Müzik : Şarkılar. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.0S Müzik : Halk türküleri. 
13.20/14.00 Müzik : Karr.tl'k pro 
18.00 Program, ve memleket s 
18.03 Müzik : Radyo caz orlce 

rahim Özgür idaresinde) 
18.40 Müzik : lnc~az fash. 
19.15 Müzik : Me!)hur best~:kS. 
19.30 

19.45 
20.lS 
2Q.45 

21.00 
Zl.30 
21.45 

Memleket saat ayarı, ve 
berleri. 
J..tüzik : Tek ve mÜ'$tere 
Radyo ıazete-si. 
Müzik : Şan soloları - Sa: 
yol tarafından. 
Müzik : Dinleyici istekler 
Konuşma (Gençlik 1:erbiy 
Müzik : Radyo orke.strası: 

Dr. E: Praetorius). 
1- Er. BarMnti : Konçer 
(2 Korno, Tembal, ve ya 
için : Re Majör, Op. 3. N 
2 Jan Brandts - Busy : S 
it sazlar, Harpa ve Ko 
Opuüs 7), 
3 St. Moniustko: Bajka 
4-- A. Thomas : Minyon 

- Peki siyah kli~enin altına ne 
yazarlar? •• 

rıldanmağa başlar.) 

Aktam oldu gene de bastı kare· larla limanın cenup tarafındaki ucunda iki 

Londra, 1 a.a. - Bahriye nezareti bu
gün aşağıdaki tebliği neşretmi$tir: Bu sa
bah hücwn botlanmızdan bir taarruz dev
riye kolu, H<>llanda sa.'ıiJi açrklarında bü
yiik bir düş.man ia,e cemisiıne taarruz ede· 
rek h3.sara uğratmış.tır. Bu vapur 5.943 to
nilitoluk Santos aıdındak:i alman gemisidir 
ve Escaut mans'I bı açrklannda torpillen· 
diğini bildiren imdat i~retleri vermiştir. 

Bütiin hücum botlarımız dönmÜ$tÜr. Yal
nız bunlardan biri, Santos'a refakat eden 
harp cemisinin ate!liyle ehemiyets;z hasa
ra uğranurtır. Tarafımızdan iki yarah var· 
dır. 

2'2.30 Memleket saat ayarı, ajan 
teri; ziraat, esham • tahvil 
biyo - nukut borsası (fiyat 

22.45 Mü,ik : C•7lbant (Pi.) 
23.25/23,30 Yarmkl program, ve k Ne yazacaklar adapte eder· 

!er ..• 
Neden? .. 
Vaktiyle bir karikatürist bir 

mecmuaya acele resim yetiştirmek 
mecburiyetinde kalmış. Bir kiğıdı 

Tam ışık 
karartmanın 

• ilk gecesı 
( Ba~ı 1 inci sayfada ) 

cümlesinden olarak aldığı bu son karar 
her imtihandan yiizüniin akiyle çıkan An -
kara halkı tarafından tam bir hüsnüniye-t
le kendisinden beklenilen ciddiyetle tat -
bik edilmiştir. Ancak bütün d~kat ve ih
timamlara ve bilhassa büsnüniyete rağmen 
ıaida aolda, ya perdelerin inceliğinden ve· 
ya kenarlarda gözden kaçan açrkhklar yü
zünden dışarıya sızan ı$ıklar olmu1, gece
leyin şehri dola~n muhtelif ekipler tara
fından sahipleri ikaz edilince bunların da 
derhal önüne geçilmiştir, 

Vah muavinimiz B. Dili.ver Arıun ve 
Emniyet müdürümüz B. Şinasi Turıa da 
dün gece şehri dolaşarak icabeden tedbir
lerin alınması hususunda icabeden emirle
ri vermişlerdir. Şurası da memnuniyetle 
kayda şayandır ki şehir baştan a,ağı zifiri 
karanlık içinde bulunduğu halde hiç bir 
vaka kaydedilmemiştir. Bunda alfukadar 
makamların aldığı tedbirler kadar halkın 
disiplin hissi de &mildir. 

Her halde dün ıece Ankara'nm hiç bir 
tarafında bariz bir ışrk görülmemiıtir. 

İki (liman şilebi 

Meksika'dan Atlas 

denizine açıldı 
Mexlco, 1 a.a. - 5000 tonllA.toluk İdar

vald ve 6031 tonilAtoluk Rheln isminde 
iki alman ellebl harbin bqındanberi Utl
ca ettikleri Tamp\co'dan usulü dalreııinde 
miisaade alarak hareket etmtılerdir. İdar
Vald'ın Vigoya, Rhenln de Kanarya adala
rına gitmekte olduğu beyan ediln1ektedir. 
Zü.hlren vapurların han1ulesi yoktur. tlç 
Am('rikn kruvazörünün Taınplco'ya yakın 

bir nH•satede bulunduğu fakat sahilden gö· 
rünmediklert söylenmektedir. 

Alexico körfezinde lnglltz harp gemisi 
olup olmadığı saJı\htyetll mab!Ulerde b1 -
Hnmemektedlr. İkl Meksikalı deniz kla -
vuzu kıı;ıa bir mesafeye kadar alman va
purıarınn refakat etmlgttr. İkl vapurun 
da tahlisiye sandallar1 indlrllmiye he.zır 
buhınmaktR ve vapurların telsizleri tşle • 

memektedir. 

İsveç' in 
tayyare 

ısmarladığı 200 
Kanada'ya satıldı 

Nevyork, 1 a.a. - (Tass) : Ünited 
Press"in verdiği bir habere göre 1s • 
veçin vaktiyle Amerikaya sipariş et • 
miş olduğu 200 tayyareyi Kanada sa
tın almıştır. 

İsveç elçiliği, Valty Aireraft fir • 
masının İsveç hükümetiyle bu bapta 
yapmış olduğu mukaveleyi feshettiği
ni bildirmektedir. Bununla beraber 
İsveç hükümeti bu siparişlerin yarı be 
delini tesviye etmiş olduğundan kum

na 

!er 
Gel gel aman 
Gitme yavrum seni de arslan 

pareler 

Of aman pareler ... 

(Ve •onTa hiddetle yatak 
doğru ilerler). - M. 

odaaı-

ANKARA BELEDiYESi 

Fener ve halat alınacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - İtfaiye için almacak olan 20 yirmi 
adet fırtına feneri ile 20 adet tahrip hala
tı on beı gün müddetle açık eksiltmeye 
konulnıustur. 

2 - Muhammen bedeli (850) ıcki:a )'41:1: 
elli liTa.dır, 

3 - Teminat (63) altmıt ilç lira (7S) 
yüetmiı bet kuruştur. 

4 - Şartna.meeinf görmek istiyenlerin 
her etin encümen kalemine ve isteklilerin 
de 17 /12/94-0 ssh ırünil saat 10,30 da beledi
ye encümenine müracaatları. (8300) 

18294 

Kanca vesaire alınacak 

Ankara Be1ediyesinden : 

1 - İtfa.iye için alınacak olan (80) aek
tıen yangın kancası 40 kırk stirtme ipi, 20 
yirmi hortum ipi ve (20) yirmi terkos a
nahtarı 15 gün müddetle açrk eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Mııhunmen bedeli (650) altı yüz el· 
1i liradır. 

3 - Teminat (48) kırk sekiz lira (7S) 
yetmiş beş kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 
her cün encümen kalemine ve istekliler.in 
de 17/12/940 sah cünü saat 10.30 da bele. 
diye encümenine müracaatlan. (8301) 

18295 

Kazma, balta vesaıre alınacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - İtfaiye için alınacak 80 seksen bat
ta, 40 kırk kiırek ve 40 kazma on beş riin 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (620) altı yüz 
yirmi liradır. 

3 - Teminat (46) kırk altı lira (S) bet 
kuruştur. 

4 - Şartnamesini cörmek istiyenlerin 
her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 17 /12,'940 tıah günü saat 10.30 da bele
diye encümenine müracaatları. (8302) 

18296 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 

Kadın parmağı 
0 ;Frans1zca" 

Eşsiz bir komedi.. Sonau z 
bir zevk ... doyulmaz bir saadet. 

Baı Rollerde : 
Amerika'nın en sevilen iki 

yıldızı 

JOAN BLONDELL 

MEL VYN DOUGLAS 
Ayrıca: Tayyare ile gelen en 

son harp jurnali 

Seanslar: 14.30 - 16.30 • 18.30 ve 
21 de 

Gece için yerlerinizi ayırtmız 

panya ile bir anla~mıya varacağını ü- 1 'tıı••••ı 
mit etmektedir. 

Telefon : 6294 -

yangın daha çıkarılmıştır. Pek §iddetll 
mUdataa aletine rağmen hücumlarımız so-
na. erdirUmi§ ve tayyareJerimlzden hlı; bi· 
rlıılnde hasar bile vaki olmı:tmıotır 

Garp çölünde Seydi Barrani, 
bomba., Tlmml'ye tayy.U'elerimtz t~rafıo -
dan taarruzlar yapılmıştır R•c!t B-4rrsnl 
ve Bomba'da askeri binalar Uz~ri':ldr. doğ· 

rudan doğruya tıabetler kaydedlldlgt sibl 
da.tınık bir halde olan Tlmm! kararglhın
da birçok yangınlar çıkarılmı,hr B•ırada 

dti§man tayyarelerinin haı&r• uğratılmıo 

olmuı muhtemeldir. 
&arkt Alrlka'da Tesaemtı: tayyare mey -

danına tayyarelerimiz tarafından piiı.e hü
cumlan ve mitralyöz ate,leriyle ~arruz 

edllmtıttr. Sahada bulunan blrc;ol: tayyare 
ler mitralyöz atel}inden huara uğramıı • 
l&rdır. Bomba.lanmız da ta.k.lp olunan he
def eahunıın tıclne dU,mUılerd1r. Keme
n'e karıı yapılan bir taarruz eınuında 

m.&rDandiz iıtuyonuna tayyarectlerimlz 
ta.rafından mtıııferit hücumlar yapılmııtır. 

28 11onteırtnde cenubi Afrika ha.va ku -
vetlertne mensup tayyareler Gardulla U -
zerinde taarruz! bir keılf hareketl yap -
mıılardır. Bombardıman çok müetı.str ol
muı binalara mühim he.aarlar yapmııtır. 
B1rçolt yangınlar çıkarılmııtır. 

Cephenin diğer kısımlarında normal ke
ııt uçuıları yapılmıotır. Bu komüntkede 
zikredilen bUtUn hareklta tıtlrlk etmtı o
lan tayyarelerimiz eallmen Ualerine dön -
mUtlerdlr. 

22 aonteertn tarihinde Ktemau üzerin
de taarruz keıtt yapan tayyarelerimiz l • 
ta.tyan hava kuvetıerine taarruz etmtoler 
ve bir dUıman avcı tayyareatnt yarahya
ral< muharebe meydanından ur.aklqmıya 

mecbur eylemtılerdir. Tayyarelertmtzden 
birl dtl§man topra.#ına lnmlye mecbur ol
muo ve mürettebaıı eatr edtlmlıtlr. 

İngilizler Sudan'da 

İtalyanları tuzağa 

düşürdüler 
Kahire, 1 a.a. - İngiliz umumt kararcl· 

hının cumartesi· tebliği : 
Sudanda : Kassala bölgesinde motörlü 

devriyelerimiı:den biri bir düşman grupu· 
nu tuzağa düşürerek gerek bu rrupa, ce· 
rekse ıüratle cönderilen takviye müfreze· 
lerine ağır zayiat verd.irımiıtir. 

Metamma bölgesinde düşmanın bir keıif 
kolu, topçumuz tarafmdan bombardıman 

edilmiştir. 
Diğer cephelerde : Kayde deier bir ıey 

otmamı'1ır. 

Elen resmi tebliği 
Atina, 1 a.a. - Yunan ba~kuandanlığı ta· 

rafından dün 1"ece neşrolunan 30 sontetrin 
tarihli ve 35 numaralı resmi teblii : 

Taarruz hareketlerimiz bütün gün de
vam etmiştir. Çetin muharebelerden sonra 
krtaaumrz birçok noktada muannidane har
beden dü$manın mulc.aveme-tini kırmıı ve 
derinleme mühim ilerleyişler elde etmiı

tir. Sai cenahta ileri müfrezelerimiz 
Pogradec'e g:irmiılerdir. 6 top, SO mitral· 
yöı:, çok mühim miktarda hava topu ve 
her tilrlil harp levazmıı iitinam ettik. 15 
zabit 200 nefer esir aldık, 

Şimal denizinin diğer bir ktsmnıda ha
fif kuvetlerimiz devriye cezen bir alman 
hücum botunu takip etmişlerdir. Dii$man 
hücum botu daha fazla olan sürati sayesin
de karanlrkta kaçmıya mu.vaffak olmuııtur. 

Bir ingiliz f ayyaresi 
torpille 20.000 tonluk 

alman gemisi batırd ı 
Londra, t a.a. - Hava nezaretinin is -

tihbarat büorsu diyor ki! Sahil müdafaa 
teşkili.tına mensup Beanfort tipinde bir 
tayyare ceçen cuma günü 72 uat içinde 
üçüncü defa olmak üzere dü~man iaşe ge
milerine karşı muvaffakiyetli bir torpil 
taarruzunda bulunmuş ve bu suretle düş
manm 20.000 tonilitoluk iaşe gemileri tah
rip edilm1$tir. Dü$manın tıekiı: bin tonluk 
bir vapurunun ark.asma bir torpil isabet 
etmiş ve ıimali Hollanda sahillerin.de bat
mıştır. 

Daha önce, kuvetli himaye altında gi -
den daha küçük vapurlardan mürekkep b-ir 
kafileye mensup diğer bir cemi ele geçi
rilmiş ve tayyaremiz hava dafi toPlarının 
saç.tığı ateş tufanma rağmen vapurun üze
rine inmiş ve torpilini atmıştır. Tayyare 
daha uzakla$1lladan bu vapur da ar"ka ta. 
rafından batıyordu. Sonrada oralarda do -
]aşan bir devriye mezktlr vapurun yalnız 

üst kısmmm ıu üzerinde bulunduiunu tes
bit eylemiştir. 

1 ngi liz tayyareleri 

Lo rient deniz üssünü 

bombardıman ettiler 
Londra, 1 a.a. - İngiliz hava nezare~l· 

nin istihbarat bürosu blldiriyor: Sahil mu
hafaza te§kilA.tına mensup Blenhelm tipin
de tayyareler dün §afaktan evel alman fş. 
gali altında bulunan Lorlent deniz UssünP 
hücum etmtıler ve yüksek tn!ilAk bomh:\· 
larlyle yangın bombalan atmışlardır. tn· 
gillz tayyareleri dönerken beı bUyUk yıtn
gının bütün ıtddetle tahribat yaptığı ve 
ıntUA.klar vukua geldiğini görmUotUr. 

Kolonye.'ya hUcum eden fnglliz tayya 
leri dahtlt limanı ıstddetle bombardıman 

etmitıler ve çıkan birçok yangın uzun me
•afeden görUlebilmf;ıttr. 

Tayya.r~ciltrin ~öyledlfine göre, dok· 

Şosa inşası 
Bolu Viliyetinden : 

1 - Yeniçağa • Zonguldak yolu 
000 - 35 + 955 inci kilometreleri 
da 23250 metre uzunluğunda şose 
dilecektir. 

2 - Kapııh zarf usuliyle 78959 
kuruş keşif bedeli ilzerinden oksi 
çıkarılan bu in.,aat 14/1"21940 cu 
günü saat 11,30 da vitiyet daimi 
ninde ihalesi yapılmak üzere 20 
detle eksiltmeye çtltarrlmıştrr. 

3 - Eksiltme şartnamesi, mukav 
husus! ıartname, metraj ve ke$1f h 
ve et.inirer ve f~nni şartname Bolu 
nıüdUrIUtündeın. 3 lira 95 kurlll b 
alınacaktır. 

4 - İstekliler ticaret oda11 ve 
vesikalarmı teldi( mektuplarına ko 
tardır. Muvakıkat teminat 5198 lirad 

(8234) ll\207 

yarelerimiz şehir üzerinde uçmu'$1a 
bilhaga Paddin«tan, Kensington ve 
tenıea'ya ağır ve çok aj:rr bombalar 
mışlardrr. Büyük yangınlar çı!kmış ve 
ri aydınlatarak taarruzda bulunan ta 
cilere yolu göstermiştir. 

Liverpool, Birmingham ve Pl 
&"ibi diğer mühim askeri hedeflere de 
vaffakiyetli hücumlar yapılmıştır. 

Gündüzün alman tayyareleri faa 
lerini müsella.tı keı;if uçu,.larına hasr 
mişlerdir. Bu eşooda müşahede edil 
ki, büyük yancınlar Plymouıt:h'da ve 
hassa petrol depolarında hili şiddetle 
vam etmektedir. Bu uçu1lar eanas 
Londra'ya tekrar bombalarla taarruz 
mi~tir. 

M3.n$ sahili üzerin.de müteaddit 
muhar"beleri olmuştur. 

Deniz ia$e yollarını bozmak için 
manrn yaptti.ı mükerrer teşebbüslerden 
rinde İngiliz hücum botları Escaut ma 
hında bir alman vapuruna taarruz et.mi 
terdir. 1-fezkiir vapura refakat eden ca 
botlar dit!Sman gemilerine ateş açmış1a 
İngiliz hücum botlarından ikisi o der 
ağır ha!;ara u~ramı'i-ttr ki, bu iki gem 
kaybolmu$ nazariyle bakılabilir. Üçü 
bir hücum botu da a:{ır hasara uğramrı 
Alman vapuru su üzerinde durabilm.iı 

bir limana çekilerek götürülmiiştür. 
Bir ilkk2ınun gece~ alman hava kuv 

teri Manş sJhilinde cok miihim bir lima 
büyük bir taarruz yapmıa-tır. 

Bu aynı gece zarfında ingiliz tayyar 
teri hiç bir teşebbiiste bulunmamışlard 

Dünkü gün cereyan eden hava muha 
rebelerinde altr dü :nan tayyaresi dli.,U 

·ıroıüıştür. Dört alman tayyaresi kayıpt 

İtalyan resmi tebliği 
larda yangınlar çıkmıo. in!llAklar vukua Roma, 1 a.a. - 175 numaralı ital 
gelmiştir. tebliği: Yunan cephesinde, düşmanın m 

Polonyada bUyUk çapta müteaddit\ kerrer hücumları tardcdilmiş ve kıtaat 
bombalar dört doka ve civarına ıee.bet et- mız şiddetle mu'tabil taarruzlarda bulun 
mııttr. Yangın bombalarından birçok kU · muştlıf. Julia dağ tümeni bilhassa tem 
çük ve bir tane de çok büyük yangın tık- yüz etmiştir. 
mıetır. Şimali Afrika'da: Anhat mıntakasın 

Alman resmi tebl iğ i 
• • • Berlin, 1 a.a. - Alınan orduları baş 

dan taarruzi bir keşif u<;-uşu yapan tayya 
relerimiz tarafından dÜ!tmanın motörlü va 
sıtalarına küçük çapta bombalar atılmış ve 
bu vasıtalar kaçmıştır. 

Atina, 1 a.a. - Hava nezaretinin tebli- kumandanhimın tebliği: Denizaşırı ha 
fi: Burün memleket dahilinde hiç bir düı- rekitta bulunan bir alman muavin kruva· 
man hava taarruzu vukubulmamııtır. zörü ıimdiye kadar ticaret harbindeki fa-

Cumartesi gunu beJ 
Alman tayyaresi düıürüldü 

Londra, 1 a.L - Ha.va nezaretinin teb. 
i: Fena hava şartlan do1ayııiyle itıl'i

·z bombardıman ta.yyarelerinin. diln r«e
lı.i hareketleri iptal edilmiıtir. 

aliyetinin neticesi olarak ceman 79.000 
tonilitoluk dü$ll1an vapurlarınm tahrip e~ 

dilmiı olduğunu bildirmektedir. Bu mua • 
vin kruvazörün döktüiü maynların mu -
v.affakiyet:li neticeleri bu rakama dahil 
delildi r. 

Cuma/cumartesi cecesi alman hava 
kavetleri Londra üzerine yeni b;r büyük 
ta•rruzda bulunmuşlardır. Biribirini takip 
odcı dalplar halinde barelı:et eden tay • 

İki düşman tayyaresi, Binga7.i mınta -
kasında Mcnetao il;ı:erine bombalar atT"'\1&

larsa da ne hasar ne de insan , ~ı 1 
dır. U 

Şarki Afrika'da: dtişır 

üzerine yaptığı bir tailrruz ta • ıştir. 
Necri'dc gölün garbinde tenimize cere

yan eden bir muharebe olmuştur. Düşman 
harp sahnesinde biri subay olm:ık üzere 72 
ölü yaralılar ve sitili ve nihayet levazım 
ve mühimmat ile dolu üç ~amyon bırak -
mıştır. 

Bizim zayiatımız daha azdır. 
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MlLLI MODAF AA VEKALETi 

Matbaacılara 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı yirmi bin 

lira olan ve mevcut şartnamesinde cins ve 
tııiktarları yazılı hedef k5.ğıtları ve saire 
5 bırinclktu:ııın 94.0 perııembe günü saat lö 
tc A ıkara'da M. M. V. Satın alma Ko. da 
Pazarlıkla ihal~ edileceğiden iı;tekliler1n 
Üç bin liralık kati teminatlariyle birlikte 
tıazarlık gün ve saatinde mezki\r Ko. da 
hılunmalan. Liste ve şartname bedelsiz 
olarak her gün adı geçen Ko. da &"örültir. 

(8169) 18179 
Satılık 2 beygir 

M M. Vekft.leti Sa. Al. Ko. dan: 
İki beygir satılıktır. Pazarlığı 6.12.940 

cumartesi gunlı saat 10 dadır. Beygirler 
her gün harp okulu suvar! grupunda gö -
tülUr. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8211) 

18189 

Kösele alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

(315) üç yüz on beş kuruş olan (300) kilo 
&iyah yağlı kösele ve beher metresine tah
ınin edilen fiyatı (44) kırk dört kuruş o -
lan 750 metre kalın kolan pazarlıkla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 4/11/ 94-0 çar -
şamba günü saat on dörttedir. Kati temi
natı (191,25) liradır. Şartnamesi M.M.V. 
&atın alma komisyonunda görülür. İstek -
lilerin kanunun emrettiği belgelerle ihale 
saatinde komisyona &"elmeleri. (8209) 

ıs.ıı6 

Mazot a1nacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 177 lira 
eo kuruş olan 959 kilo mazot pazarlıkla 

satın alınacaktır. Pazarlığı: 4/12/940 çar
ııamba günü saat 11 dedir. Kati teminatı: 

27 lira olup şartnamesi komisyonda görü
lür. Taliplerin muayyen vakitte M.M. V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8239) 18219 

Ranza yaptırılacak 
M. M. Vcüdlleti Sa. Al. Ko. dan : 
Keşif bedeli 1371 lira 60 kuru-;; olan ran.. 

ıı:a inşaatı pazarlıkla yaptırılacaktır. Pa • 
zarlığı: 7 /12 940 cumartesi günü saat 10 
dadır. Kati teminatı: 205 lira 82 kuruş o
lup keşfi 6 kuruşa komisyondan alınır. Ta
liplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (8241) 18220 

İnşaat mRlzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Keşif bedeli 3462 lira 70 kuruş olan in

şaat malzemesi pazarlıkla satın alınacak· 
tır. Pa.zarlıj;ı 6/12/940 cuma günü saat 14 
dedir. Katt teminııtr: 520 lira olup keşif 
ve şartnamesi 20 kuruşa komisyondan alı
nır. Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8242) 18Z21 

lnsaat malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Keşi! bedell 644 lira 84 kuruş olan in

ıaat malzemesi pazarlıkla satın alınacak -
t.ı.r P.a7,.arJıb.:....,,SJ:1.21940 D"r_..,,....ı. .. ""'•;; -
at 11 aedır. Katr teminatı: 97 lira olup 

ke11fi 3 kuru~a komisyondan alınır. Talip

lerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al Ko. 

da bulunmaları. (8240) 18250 

Dekovil hattı inşası 
M. M. V ek&leti Sa. Al. Ko. dan 

Saç, demir, çelik gibi malzemesi vekıt
lettcn verilmek üzere 150 adet dekovil hat
tı devvar levhası yaptırılacaktır. Hepsine 
tahmin olunan fiyat 5000 lira olup teminatı 
375 liradır. İhalesi açık eksiltme ile 18/12 
/940 çarşamba günü S. ıs de yapılacaktrr. 
Talip olanların ko:niıyona müracaatlan. 

(8Z07) 18272 

Battaniye alınacak 
M. M. Veldlleti Sa. Al. Ko. dan 
Bellerine tahmin edilen fiyatı (950) 

dokuz yüz elli kuruş olan 50.000 adet bat
taniye paazrlrkla mlinakasaya konmuştur. 
Battaniyeler 10.000 den aşağı olmamak 
eartiyle ayrı ayrı taliplere de ihale edile
bilir. 1hale5i 5/12/940 per&embe gtinü saat 
on birdedir. Evsaf ve ııartnamesi 2375 ku
ruş mukabilinde M. M. V. satm alma ko -
misyonundan alınabilir. Taliplerin teklif 
edecekleri mikdarlar üzerinden kanuni ka
ti teminatları ile birlikte ihale &"Ün ve sa
atinde komisyona gelmeleri. (8208) 18273 

Yün kuşak alınacak 
M. M. Vekiilcti Sa. Al. Ko. dan : 

ya konmuştur. İhalesi 7/12/940 cumarte&i 
günü saat on birdedir. Kati teminatt (5350) 
liradır. Evsaf ve şartnamesi 180 kuruş mu
kabilinde M.M.V. satın alma komisyonun
dan almabilir. İsteklilerin kanunun emret
tiği belgelerle ihale saatinde komisyona 
gelmeleri. (8245) 18277 

l drofil pamuk alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 159 
kuruş olan on beş bin kilo idrofil pamuk 
20/birinci ka.nun/940 cuma günü saat 11 
de Ankara'da M.M.V. eatm alma Ko. da 
pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerkı 

3577 lira 50 kuruşluk kati teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve saatinde mezkur 
Ko. da bulunmaları. (8Z77) 18.278 

Harp paketi bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Portatif çadır bezi evsafında olmak Ü· 

zere yirmi beş bin metre harp paketi bezi 
20/birinci kanun/940 cuma günü saat 11 
de Ankara'da M.M. V. satın alma Ko. da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Beher metre
sine tahmin edilen fiyatr 95 kuruş olup ka
ti teminatı 3512 lira 50 kuruştur. İsteklile
rin pazarhk gün ve saatinde teminatları 

ile birlikte merktlr Ko. da bulu11malan. 
(8278) 18279 

Yün battaniye a]ınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 7SO 

kuruş olan 2500 tane yün battaniye 9.'bi -
rinci kanun/910 pazartesi günü saat 11 de 
Ankara'da M.M.V. satın alma Ko. da pa
zarlrkla ihale edileceğinden isteklilerin 
2972 lira 50 kuruşluk kati teminatlarr ile 
birlikte mezkilr Ko. da bulunmalıırı. 

(8279) ısıso 

Terlik alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan 
Beıher çiftine tahmin edilen fiyatı 170 

kuruş olan on bin çift terlik ıoıbirinci -
klinun/940 11al1 günü saat 11 de Ankara'da 
M.M.V. satın alma Ko. dıı prızarlıkla iha
le edileceğinden isteklilerin 2550 liralık 
kati teminatları ile birlikte pazarlrk gün 
ve saatinde mezkur Ko. da bulunmaları. 

(&280) 18281 

Yazı makinesi alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. AL Ko. dan : 
60 tane portatif yazı makinesi 7/birin

ci kanun/940 cumartesi günü saat 10 da 
Ankara'da M.M.V. s.'ltın alma Ko. da PJ -

zarlıkla satın alınacaktır. İh:ılenin tebliği 
tarihinden itibaren ıs gün içinde teslim e
dilebilecek yazı makinesi olanların vere -
cekleri makinelerden birer nümune ile bir
likte paaırlık günü ve saatinde me"kur 
Ko. da bulunma.lan. Bu m,kinelcrin hepsi 
birden bir talibe ihale edilebileceği gibi 
b~er makineden aşağı olmamak Ü:?:cre ay
n ayrı taliplere de ihale edilebilecektir. 
MW:ıtelif marka makinelerin fiyatları ay
n ayn olduiundan talipler teklif edecek -
leri makinelerin fiya1ları üzerinden kati 
teminatlarını da beraber getireceklerdir. 

(828ı) 18282 

Pestema1 alınacak 
JYl. nı. Y c~11rc·n • n.r . .n..o. Ozt...'"'1. 

Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 80 
kuruş olan 1000 tane peştamal 18/birinci
kanun/940 çarşamba günil saat 10 da An -
kara'da M. M. V. satın alma Ko. da açrk 
eksiltme suretiyle ve müteahhit nam ve 
hesabına astın almacağmdıın isteklilerin 60 
liralık i!Gı: teminatları ile birlikte ve ek • 
siltme gün ve saatinde adı geçen Ko. da 
bulunmaları. (8282) 18283 

Yün battaniye alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı on 

lira 25 kuruş olan S.000 tane yün battani
ye Ankara'da M.M.V. satın alma Ko. da 
kapalı zarf usuliyle 19/birinci kanun/940 
Pet1ietnbe günü saat 11 de ihale edileceğin
den isteklilerin 381Z lira 50 kuruşluk ilk 
teminatları ile birlikte teklif mektuplarını 
ihale ıı.aatin.den bebem.aha! bir saat eveline 
kadar adı geçen Ko. na vermeleri. Şart -
name 257 kuruş mukabilinde Ko. dan alı-
nır. (8283) 18284 

MALiYE VEKALETİ 

Maaş sahiplerine 
Maliye VekA.letınden: 

1 - .Mütekaldln mUlklye ve askeriye ile 
dul ve yetimlerinin Iskonto suretiyle al -
dıkları .Mart • Mayıs 941 Uç aylıklarına a
it tediye bordrosu bankaya tevdi ed!lmi§
tlr. 

2 - Defterdarlık muhasebe veznesinden 
verilecek kA.nunuevel - şubat 941 üç aylık
ları: 

Asker! 
1- 600 

Mülld 
1- 500 P.ertesı 2.12.940 

Beherine tahmin edilen fiyatı (70) yet
miş kuruş olan (20.000) adet yün kuşak 

pazarı kla m!.itllkasaya konmuştur. Yün 
kuşaklar fçln 5.000 adetten &§ağı olmamak 
şartiyle teklifler de kabul edilebilir. İha
lesi 6/ 12/940 cuma günü saat on birdedir. 
Şartnamesi M.M.V. satın alma komisyo -
nunda gCirülür. Taliplerin teıklif edecek • 
leri miktarlar üzerinden kanuni kati te • 501-1000 
minatlarr ile birlil:te ihale gün ve saatin- 1001 - l:500 
de komisyona gelmeleri. (82ıO) 18"274 

501 - 1000 Sah 8.12.940 
1001 - 1500 Çar. 4:.12.940 

Masa telefonu alınacak 
M. :M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 

300 adet mnnyatolu masa telefonu alr
nacak~ır. Hepsine tahmin olunan fiyat 
9$00 lira olnp teminatı 1470 liradır. İha -
lesi pazarh1da 7/12 94-0 cumartesi günii 
saat 15 de yapılacaktır. Talip olanların 
kom is} ona müracaatları. (8243) 1827S 

Battaniye alınacak 
M. M. Ve !eti Sa. Al. Ko. dan 
Bcl!crine tahmin edilen fiyatı (900) do

kuz yüz kuruş olan (800) sekiz yüz adet 
battaniye po.zarlıklo. mllnakasaya konul
muştur. İhalesi 9112/940 pazartesi günü 
sant on birdedir. Kati teminatı (1.080) li
r~dır. Evsaf ve şartnamesi M.M.V. satın 

~isyonunda görülür. tsteklilerin 
ırettiği belge! ,.r)e ihale saatin-
a gelmeleri. (8244) 18276 

..,.. Vaketa alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin ediltn fiyatı 

(370) üç yUz yetmiş kuruş olan yedi ton 
tabii rer.3: ve be.'ıer kilosunta tahmin edi
ltm fiyatt (330) üç yiiz otuz kuruş olan üç 
bin siyah renk vaketa pazarlrkla münabu-

1501-2000 
2001-2500 
2501-3000 

1501 - 2000 Per. 5.12.940 
2001 - 2500 Cuma 6.12.940 
2501- 8000 C.ertesl 7.12.940 

3001 - 3500 P.ertesl 9.12.940 
Çankaya malmUdUrIUğUnden tediye o

lunacak maaşlar da: 
Askeri MUlkl 
1-150 1-150 P. ertesi 2.12.940 

151 - 300 l 51 - 800 Salı 3.12.940 
301 - 450 301- 460 Çar. 4.12.940 
451 - 700 451 - 700 Per~. '5.12.940 
701 - 850 Cuma 6.12.940 

Tarihlerinde hizalarında.ki kaza aıra 
numaraları esasına göre verilecektir. 

s - Defterdarlık muhasebesiyle Canka· 
ya malm!ldUrlUğü veznesinden emekli, dul 
ve yetim maaşı ale.ı:ıların reemt senet ve 
maaş cüzdanlarlyle blrlllrte yukandaki ma
aş l!nra nume.ralanna göre tayin olunan 
günlerde bizzat veya bllvekft.le müracaat-
ları UA.n olunur. (8307) 18263 

Sabit raf yaptırılacak 
Maliye VekA.letlnden: 
Yapılacak ie: Maliye VekA.letı tahsila.t 

müdürlüğü sabit rafı. 
Keşi! bedeli: 1140 lira 70 kuru~tur. 

Teminat mikdan: 8:S lira 56 kuruııtur. 
SureU ihale: 2490 aa.yılı kanunun "6 uı-

u ı; u s 
cı maddesinin B fıkrası mucibince pazar
lıkla. 

İhale tarihi ve mahalll: 5.12.940 tarihi· 
ne mUsadif perııembe günU sa.at 15 te Ma
liye Vekru.eti mııu emlo.k müdürlüğünde. 

Keal! evrakını almak lstlyenler: bede
li mukabil!nde Maliye VekAletı mUU em
lo.k müdürlUğllnden alab!llrler. 

Eksiltmeye iştlro.k etmek lstlyenler: 
Nafıa mUdUrlUğllnden bu iş için ehliyet 
vesikaları almaları lA.zımdır. 18268 

İnhisarlar U. Müdürlüğü 

Pirinç alınacak 
İnhisa:rJar Umum MUdürltiğünden: 

1 - Şartname ve numunesi mucibince 
150 ton kırık pirinç kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedell 27,000 lira mu

vakkat teminatı 2025 liradır. 
III - Eksiltme 9.12.940 pazartest günü 

saat 15 te Kabataşta lev8.%ım ve mUbaya
at şubesinde ve aynı gUn ve saatte Anka
ra başmlldüriyet binasında müteşekkil a -
lım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve numune eözü geçen 
levazım şubesi veznesinden ve İzmir, An
kara başmüdUrlll!derlnden 135 kuruıı mu -
kabilinde alınabilir. 

V - MUnaknsa~ a i§tira.k edecek talip -

idareye intisap etmııı olmaları 11artt.ır. 
l5 - İdare haricinde müsabakaya gir

mek lııtlyenlerle ha.len idaredahillnde bu
lunan muvakkat memur muvakkat bakıcı 
ve müvezzilerin 788 ııayıh memurin kanu
nun 4.üncü maddesindeki ıarttarı haiz ol
maları ve devlet memuriyetine ilk defa 
alınacakların 30 Yafını geçmemıı bulunma.
lan lA.zımdır. 

6 - HA.len idarede müstahdem olanlar
dan müsabakaya girmek lstlyenler 20.12. 
940 cuma günü alqıamına kadar bir dilek
çe ile ve idare haricinden girmek fstıyen
ler de gene mezktlr tarih akııamına kadar 
dilekçe ve evrakı mlleblteleriyle birlikte 
imtihanların icra olunacağı P. T. T. mer
kez müdürlüklerine müracaat edecekler -
dlr. 

7 - Müsabaka vtlA.yet P. T. T. merkez 
mtidürlüklerlnde muhaberedı>n 25.12.940 
çarşamba g!lnU sa.at 9 da yapılacak muha
bere bilgisini isbat edenler umumı bilgi -
lerden de 26.12.940 perşembe gUnU saat 9 
da yapılacaktır. (8273) 18244 

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

KITAAT B.ANLARI 

Nakliyat: yaptırılacak 

ler 50 tondan aşağı olmamak üzere tek- Gelibolu SR.. Al. Ko Rs. dPn: 
lifte bulunabilirler. Bu takdirde teklif e - 1 - Gelibolu veri varı ic;ln erzak. yem, 
decekleri mikdar üzerinden teminat yatır- mUhimmat ve er nakliyesi ihale edilecek-
malıdırlar. tir 

VI - :Münakasaya girecekler mlihürlü 2 - Tahmin edilen fiyat 1:5000 liradır. 
teklif mektuplarını kanun1 vesaikle yüz - 3 - Eksiltme :> 12 940 ~aat 15 te Gell-
de 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban- bolu Sa. Al. Ko. da yııpılacııktır. 
ka teminat mektubunu ihtiva edecek ka • Şartnamesi bu mahalde parasız alınabi-

Ur. 

-!-

Muhtelif erzak ah nacak 
Deniz Levazım Satm Alma Komisyonıından 

'l'abnıin İlk 
Mikdarı Cinsi bedeli teminatı Eksiltme &"Ün ve saat! 

100.000 kilo K. fasulya 26170.00 1962.75 4/12/94-0 Çarşamba 10.30 
95.000 kilo Toz ıeker 36100.00 2707.50 4/ı2/94-0 .. 12.00 
60.000 kilo Sade yağı 94S90.00 S979.SO 4/12/940 ,, 14.00 
26.000 kilo Zeytin yaiı 18301.40 137Z.61 4/lZ/940 " lS.00 
51.000 kilo Sabun 25500.00 1912.SO 4/ı2ı940 ,. 16.30 

1 - Yukarda mikdar, cins, tahmin bedeli, ilk teminatlariyle eksiltme gün ve 
saatleri yazılı beş kalem grda maddesinin hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 
kapalı zarfla eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini &"Örmek ve almak istiyenlerin her gün komisyona müraca • 
atlan. 

3 - Eksiltmeye ıireceklerin 2490 uyılı kanunun tarifatı dahilinde hazırhya.. 
ca.kları kapalı teklif mektuplarını eksiltme saatlerinden birer saat eveline kadar 
Kasrmpaşa'da bulunan komisyon baııkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

(10844/7800) 17819 

Ot ve arpa ah nacak 
Havsa Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Aıağıda cins ve mlkdarları yazılı yiyecek ve yem maddelerinin hizalarında 

gösterilen gün ve saatlerde alımları yapı lacıık ve ihaleler! Havsa Sa.. Al. Ko. da lo
ra olunııcaktır. Evsa! ve ııe.rtnameler Ko. da görülür. İsteklUerln ihale saatinde Ko. 
na müracaatları. ( R297) 
Cinsi Mlkdarı 

Ot 
Ot 
Arpa 
Arpa 

satın alınacaktır. 

Ton 
450 
800 
600 
600 

Tutarı 

Lira 
27000 
48000 
4SOOO 
48000 

M. teminatı 
Lira 
4050 
7200 
7200 
7200 

saati 

ts.12.40 
li. 12. 40 
S.12.40 
5.12.40 

18298 

15 
lG 
115 
15 

2 - Sert buğdıı},n beher kllo.suna 
kuruştan 22.000 lira blçllmtıtır. 

j da yapılacaktır. 
ıı 3 - Muvakkat teminatı 712:5 liradır. 

3 - ihalesl 5. 12. 940 tarihinde sa.at 15 palı zarflarını eksiltme gUnti ihale saatin
den bir saat eveline kadar İ;;tanbulda Ka
bataşta levazım ve mUbayaat şubeslnı> ve 
Ankarada başml\dtlriyet b\nasınd'l mUte -
şeltkil alım komisyonları başkanlıklarına 

makbuz muknblliode vermeleri lttzımdır. 

4 - Eksiltmesi kapalı zarf ıı:rulfl iledir. te Gelibolu sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - tsteklUer bu ııe alt evsaf ve şerait!. 
ni her glln ıı eaatinde Ko. na nıüraca.atla 
görebilirler. 

(11025/7958) 18005 

İskele yaptırılacak 

İnhisarlar Umum 1\-Iüdürlüğünden: 
ı - Keşif şartname ve planı muci

bince idaremizin Tekirdağı şarap fab
rikası önünde yaptıracağı ahşap is
kele inşaatı işi kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 23486.85 lira mu~ 
vakkat teminatı 1762 liradır. 

3 ·- Eksiltme 10. 12. 910 salı günü 
saat 15 te İstanbu l'da Kabataş'ta le
vazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Sartname sözü geçen lenzım 
şııbesi veznesinden, Ankara, İzmir 
ba~ müdürlülderinckn ve Tekirdağ 
müdürlüğünden (117) kuru~a alınabi
lir. 

5 - Münakasaya girecekler mühür
lü teklif mektuplarını kanun1 vesaik
le yüz<le 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ve 
şartnamesinin F fıkrasında yazılı ve
saiki ihtiva edecek kap2lı zarflarını 
ihale giinü ek~i!tme saatinden bir sa-
--• _ ....... ı~--- ~-.. ...ı.:".- ı.--.:., . .--

5 - Muvakkat teminntı 112:'> 11 1ı r. 4 - !steklilerın lhııl .. den 1 saat evel te-
6 - Teklif m"'kt•ıpları 5. 12 !l!O saat mlnat akçelt:>rl olan 3300 lira ve ihale K. 

He kadar GeHholu Aq S'l Al. Ko na ve- nun 2, 3 maddelerindeki vesıılkle birlikte 
r!lmlıı olacııkttr Bu saaltrn sonra mı.ık - Ko. na müracaatları. (8193) 18171 
tuplar kabul eclilme1 •. 

7 - Tallplnln ıhrıle sMtınd0n hir saat 
ev .. ııne kanar teminıı t rarııları ol atı 1135 
Ura ve kanunt veı:ıik:ılarivle Sa Al. Ko na 
miiracaatları. ( 7766 ı 11755 

Sığır ~ti alnmcak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 4/121940 çar<•mb3 günü s:1.<1t 10,6 da 

6000'JO kilo sığır eti kapıılı zarf usulü ile 
ekı;iltmcye konmuştur. 

2 - Mu!Pmmen berleli 150000 li•adır. 

3 - Muval;kat teminatı 11250 liradır. 

4 - İsteklilerin şartn~::ı~:ri görmek ü -
zere her giin ve eksiltmeyi açma s~atin -
den en a1 bir saat eveline kadar teklif 
mektup!arı ile kanuni vesikalarını Ko. na 
vermiş buhınm1ları. (7803) 17&25 

Sığır eti ~.!nıacak 
Çanakkale Sa . Al. Ko Rs. den : 
Askeri ihtiyaç ıçın aşağrda cins ve 

mikdarı ve ilan günleri yazılı obn b!r ka
lem sığır eti kapalı zarf usulü ile satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli hizasında 

gösterilmiştir. İhalesi 4112/940 günü saat 
11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

1'alıplerTn halecfen bir s'!Ult evci temi-

Kuru ot alınacak 
NlğdP ı::ıa. Al. Ko. Rs. : 
Son ıhıı.lPsi 19. 11. 940 da takarrür eden 

1220 too K. ota talip çıkmadığından p~ 
zarlı kla alınacaktır. 

2 - İhale gilnfl olan 18. 12. 940 çar~am
ba günü snat 15 tedlr. 

3 - Muhammen bedeli 67.000 lira olup 
ilk tenıln<ıtı 5526 llradır. 

4 - Pazarlığı Niğde Sıı Al. Ko. da yapı
lacaktır. İstekliler şartname;>-; her gün 
Ko d'.l ı;:-örl'bilirler. 

5 - Taliplerin muayyen gün ve saatte 
teminatları ve kanuni vesikaları ile belli 

günde komisyona mUracaatıarı. 
(8194) 

Un alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs. den 

18172 

1 - PaıaTlıkla 200000 kilo un satın alı
nacaktır. 

Z - Unun beher kilosuna 2.2 kuruştan 

44000 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 5/12/940 tarihinde saat 15 

de Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihale saatinden bir sa· 

at evel teminat akçeleri olan 6600 lira ve 
lh1'1e K. nun z ve 3 maddelerrndekf vesaik baskan lığına makbuz mukabilinde ver

nat akçeleri olan 5750 lira ve ihale kanu-
18027 nu mucibince vesaikle birlikte belli günde 

meleri 15zımdır. 
{11063/ 7973) 

komisyona müracaatları. (7804) 17826 

ıle birlikte Ko. na müracaatları. (8195) 
18173 

Yulaf vesaire almacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. Rs. den: 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Müfettiş, merkez müdür muavini 
ve merkez miMüru yetiştirilmek 
üzere yüksek mektep mezunu 

memur ahıtacak 
P.T.T. Umumi Müdürlüğünden 

1 - Müfetti,, merkez müdür muavını 
ve merkez müdürü yetiştirilmek üzere 
müsabaka ile yüksek mektep mezunların -
dan memur alınacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların i
darenin teklif edeceği mahallerde mcmu • 
riyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 
eayılı kanun hükmüne göre otuz lira asli 
maaş verilecektir. 

4 - İsteklilerin 788 sayılr memurin ka
nununun dördüncü maddesindeki ~artları 
haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk 
defa gireceklerin otuz yaşını geçmemiş 

olmaları lazımdır. 

5 - Müsabakaya girmek istiyenler 
10/12/940 günü akşamına kadar Ankara, 
İstanbul, İzmir, Seyhan, Konya, Trabzon, 
D. Bakır, Erzurum, Samsun, Sivas ve Bur
sa P.T.T. Müdürlilklerine müracaat et -
melidir. 

6 - Müsabaka beısinci maddede yazılı 
vilayetler P.T.T. merkez müdlirlüklerindc 
16/12/940 tarihine rasthyan pazartesi gü
nü saat 9 da yapılacaktır. (8006) ı 7986 

Daktilo alrnacak 
P. T. T. Umumt MUdUr!Uğünden: 

1 - Ankarada idare! merkeziye bürola
rında çalıştırılmak Uzere daktilograf alı
nacaktır. 

2 - Yapılacak yoklamada bu bilgiyi iyi 

d~recede ha1'ı olanlara. lzamt (60) Ura üc
ret verilecektir. 

8 - Taliplerin 9.12.940 pazartesi gUnü 
akşamına kadar evrakı mUebltelerlyle 
birlikte muamela.t müdUrlüğUne mUraca -
at etmeleri nan olunur. (8233) 18206 

Telgraf muhabere bilgisi olan 
orta mektep mezunu memur 

alınacak 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum! lill

dürlUğünden: 

1 - İde.remiz mUnhallerlne orta mektep 
mezunu ve telgraf muhaberesine vAkı! ol· 
mak üzere alınacak maaşlı veya ücretli 
memurlar için mUsabaka imtihanı yapıla
caktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların 

idarenin tekl!! edeceği yerlerde memuriyet 
kabul etmeleri ıarttır. 

8 - Müsabakada muvaffak olanlara 
3656 sayılı kanun hükmüne göre 115 lira 
m~ veya 60 lira ücret verilecektir. 

4. - İdare dahilinden mUsabakaya iııtl· 
r~ edecek hat be.§ bakıcı, bq müvezzi ve 
bakıcı ve müve.zzilerlD SO yqınd&D evel 

Sabun alınacak 
Bornova Sa. A.l. Ko. Rs. : 
1 - Askeri ihtiyaç için kapah zarfla 

eksiltmeye konulan 47041 kilo sabuna is
tekli çıkmadığından bir ay müdddetle pa
zarlığa konularak 4. 12. 940 günü saat ll,30 
da eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Sabunun muhammen bedeli ı74o5 

lira olup ilk teminatı 130S liradzr. 
3 - Şartnamesini ıörmek istiyenler 

her gün iş saatlerin.de görebilirler. 
4 - Eksiltmeye &"ireceklerin 2'490 sayı

lı kanunun 2 ve 3 maddeuerindeki belge
lerle birlikte saat ı0,30 za kadar teklif 
mektuplarım Bornova Sa. Al. Ko. na ver-
meleri, (7988) ı79SO 

Kuru fasulye alrnacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Askert ihtiyaç için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 99405 kilo K. fasulye
ye talibi zuhur etmediğinden bir ay mt1d
detle pazarlığa konularak 4.12.940 günt1 
saat 11,30 da eksil tmesl yapılacaktır. 

2 - Fasulyenin muhammen bedeli 20875 
lira olup ilk teminatı 1566 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek lstiyenler her 
gün tş saatlerlnde göreb!l!rler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 eayı
lı K. nun 2 ve 8 maddelerindeki belgelerle 
birlikte saat 9,30 a kadar tekli! mektup -
larıtıl Bornova Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(797:S) 179~ 

Makama alınacak 
Bornova So.. Al. Ko. Rs. : 
I - Askeri ihtiyaç için kapalı zarfla 

eksiltmeye konulan 62575 kilo makarnaya 
talibi zuhur etmediğinden bir ay müddet
le Pazarlığa konularak 4. 12. 940 çarşamba 
günü saat u de eksiltmesi yaprlacaktzr. 

2 - Makarnanın muhammen bedeli 
15643 lira olup 1lk teminatı 1173 liradrr. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler her 
gUn i11 saatlarmda görebilirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı kanunun 3 maddelerin.deki belg~lerle 
birlikte saat 10 a kadar teklif mektupla
rını Borniva Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(7977) 17957 

Buğday alınacak 

Gelibolu Sa. Al. Ko. R.s. : 
l - Pazarlıkla 300.000 kilo yumuşak 

buğday satın alınacaktır. 
2 - Yumu~ak buA'dayın beher kilosuna 

11 kuruştan 33000 llra biçilmiştir. 
S - İhalesi 5. 12. 940 perşembe gUnü 

saat 15 te Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

4 - İsteklllerin lhale~en bir saat eve! 
teminat akçeleri olan 4950 lira ve ihale K. 
nun 2, 8 maddelerindeki veealkle birlikte 
Ko. na müracaa.tlan. (8192) 18170 

Buğday alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. R.s. : 
1 - Pazarlıkla 200.000 kllo aert buğday 

1 - Ac.ıağıda cins ve mikdarlarlyle katı 
teminatları yazılı olan üç kalem iaşe mad
deleri M. fıkrasına tevfikan pazarlıkla ııa
tın alınacaktır. İsteklllerln belli gün ve 
saatten bir saat eveline kader kaU temt
natlariyle Çatalca Sa. Al. Ko. na müraca
atları. 

Cinsi yulaf mlkdan 300000 beher kilo
su 7,50 M. tutarı 22500 katı teminatı 3375, 
saman 600000 4, 24000 3600, ot 450000 
5, 50 24700 3700 ihale gUnU 5.12.940 sa
at 14 - 6.12.940 11, 6.12.940 14 

(8230) 18203 

Eğer takımı alıancak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ı - Ko. da mevcut milhUrlü numunesi· 
ne göre 275 adet eğ'er takımı 46 cı madde 
mucibince pazarlık suretiyle 9.12.94-0 pa -
zartesl günü saat 11 de ekslltmeel yapıla
caktır. 

2 - Umum tutarı 22000 lira olup ilk te
minatı 3300 liradır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı K. nun 2 ve 3. maddelerindeki belgeler -
le ve temlnatıariyle birlikte Bornovada. 
As. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (8262) 18233 

Arpa vesaire almacak 
Konya Sa. Al. Ko. R.s. den: 

1 - Ciheti askeriyenin ihtiyacı olen a -
~ağıda cins ve mlkdnrl:lrı yazılı 3 kalem 
yem ve iaşe maddesi ayrı ayrı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve hueu!t ı,artları Konya. Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da okuyabilirler. 

3 - Pazarlı~ 6. 12. 940 g1lnü ııaat 14 te 
Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Pazarlığından sonra takarrür ede
cek fiyat Uzerinden yüzde 15 katı teminat 
alınacaktır. 

Mlkdarı 

Ton 
90 

IM 
150 

bulgıır 

Yula! 
arpa (828:S) 18285 

Pirinç alınacak 

Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için 60000 

kilo plrinç pazarlıkla satın alınacaktır. 
Tahmin edllen bedeli 19000 liradır. 

2 - Pazarlık 6.12.940 tarihine mUsadtf 
cuma günU saat 111 te Çanakkale Df. Ty. 
Top. Aa. Sa. Al. Ko. da olacaktır. 

S - Muviı.kkat teminatı 1425 liradır. 
4 - İstekUler bu işe alt evııa.t ve huııu

st şeraitin! her gUn ıı saatinde Ko. na mıı. 
racaatla göreb!llrler. (8288) 182!!6 

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

1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için l:SOO 
ton yula! pazarlıkla ııatın alınacaktır 

Tahmin edilen bedeli 112:SOO liradır 
2 - P8.%ıı.rlık 6.12.940 cuma günü sa'9.t 

U te Çanakkale Def. Ty. Top. Sa. Al. Ko. 

5 - Yula!lar 100 tonda.o 8.§$ olmamak 
üzere blrka.ç müteahhide de ihale ed!lebl· 
lir. (8289) 18287 

3 Nevi sebze alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için 8.§afı
da cına ve mikdan ile muvakkat teminıı.tl 
yazılı üç cins kışlık sebze pazarlıkla. satuı 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık 5.12.940 tarihine mUsadtf 
perşembe günU saat 115 te Çanakkale Del. 
Ty. Top. Aıı. Sa. At. Ko. d& olacaktır~ 

8 - İstekliler bu i§e· alt evsaf ve ,era.l· 
tini her gün it saatinde Ko. na müracaat
la görebilirler. 

4 - Sebzeler bir kaç mütea.hhide ihal• 
edilebilecektir. (8290 l 
Cinsi Mikdarı M. bedeli M. teminatı 
Ispanak 100000 10000 760 
Lahna 
Pırasa 

45000 
80000 

8150 
6600 

234 26 
420 

18288 

Sade yağı almacak 
Çanakkale Sa.. Al. Ko. RJı. den: 

1 - Ciheti a.akerfye ihtiyacı için 40000 
kllo sadeyağı pazarlıkla satın alınacaktır_ 

2 - Pazarlığı 6.12.940 tarihine mUsadif 
cuma gUnü saat l:S te Çanakkale De!. Ty. 
Top. Sa. Al. Ko. da olacaktır. 

8 - Muvakkat teminatı 4450 liradır. 
4. - 1.tekllle.r bu tıe alt evaııt ve ıera.

itiııi her gün lf saatinde Ko. na mUraca. 
atla görebilirler. 

6 - Sadeyağı ayrı ayn müteahhitler. 
i1ıale edllebllir ve Dlyarbakırda teslfnı 

ııartıyle de kabul edileblllr. (8298) 18289 

Sığır eti alınacak 
Beykoz SL Al. Ko. Rs. den: 

1 - 100 ton ınAır eti 16.12.940 pazarte,. 
ili saat 1-i te Beykozda. As. SL Al. Ko. d& 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 2625 liradır. 
Evsa! ve ~eralt her gün mezktll' Ko. d& 

g1Srülebll1r. (8294) 18290 

Sığır eti alma.cak 
Beykoz Sa. Al. Ko. R.s. den: 

Cinsi Mlkdarı İlk teminatı 
Sığır eti 100000 2625 11.12.940 1' 
Sığır eti 175000 '260 11.12.940 11 

(829~) 18291 

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

l - 100 ton ve 200 ton ve 200 ton ek. 
mekllk un ayn ayrı olarak 12.12.940 pe11-
§embe günü eaat 14 te Beykozda. Ae. SL 
Al. Ko. da p8.%arlıkla. satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 100 ton için 1500 Ura 
ve 200 tonun beheri için 8000 l!radır. 

3 - Evsaf ve eeralt her gün Ko. da glS-
rUlür. (8296) 18292 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. R.s. den: 

1 - Ciheti azkerlyenin ihtiyacı olan a. 
§atıda cins ve mikdarları yazılı 5 kalem 
iaşe ve yem maddeleri ayrı ayrı pazarlık 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Eve&! vehusuat ıartıa.n Konya Lv, 
A. Sa. Al. Ko. !etekliler okuyabilirler. 

3 - Pazarlığı 5.12.940 günü saat 14 t. 
mezk1ır Sa. AI. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Pazarlıtından ııonra takarrür ede -
cek fiyat üzerinden % 15 teminat alına. 
caktır. (8320) 
Hariç Ton 

90 Bulgur 
50 Sadeyat 

1 Nohut 
150 Yula! 
150 Arpıı. 

18304 

ORMAN KORUMA GL. Y.:0. 

Un alınacak 
Bolu Orman Koruma Tallmgı\h Ta.buru 

Satın Alına Komisyonundan: 
Orman koruma alay ihtiyacı için rr:a· 

yıs 1941 sonuna kadar beo aylık birlnct 
nevi fabrika unu kapalı zarf usuUyle ıı:trn
yahanece tahllle tA.bl olmak eartiyle 71000 
kilo wı satın alınacağından 2490 sayılı 
kanunun yedinci maddesi mucibince llAn 
olunur. (1118:1/8080) 

Mikdarı nooo kilo, muhammen bedeli 
17 kuruo, muvakkat teminat mikdarı 905 
lira 25 kuruJ, tutarı mlkdan 12070 lira, 
ihalenin nevi kapalı zarf, ihalenin tarihi 
10.12.9.0, günü ıalı, saati 14 te, mahalll 
Bolu ukerl kıf laaı. 18068 


