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~ Sivas .. Erzurum Demiyolu tahvilleri ----
------

Maliye Vekôleti ve Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankasından : 

------------- -= 28/ 5 ve 15-12-1934 tarih ve 2463/2614 numaralı kanun. = = lar mucibince ihracına aelahiyet verilen ve geliri tamamen = 
§§ Sivas. Erzurum demiryolunun intaıma tahsis olunan o/0 7 =: 
E: gelirli Sivas - Erzurum iatikrazının 20 senede itfası metrut =: 

5,5 milyon liralrk yedrnci tertibinin kayıt muameleıi 5-12- =: 
:= 1940 ak~mı nihayet bulmak üzere 20/ 11/1940 sabahından := 
E: itibaren başlamıthr. = 
_ Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira := 
:= itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmıı • :::: 

:::: 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 := 
= e~~ak bedeller~nin tediyesinde başaba~ kabul olunacakları = = gıbı gerek tahvıl ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta- := 
= mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu- = := lunacaklardIT. = - -:= . Tahvillerin ihraç fiyatı o/c95 olarak tesbit edilmi§tir, ya. := 
:= nı 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil be. = 
=: deli de 475 liradır. := 
E: Kayıt muameleıi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye = 
_ C~hu~iyeti Ziraat, Türkiye lı, Emlak ve Eytam, Halk, :::: = Turk Tıcaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer. Eti Banklar:= 

=: tara~ınnan icra edilmektedir. Diğer bankalar vasıtasiy)e de = =: tahvıl alnnı temin olunabilir. = 
=: Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren := = sahalarda i~letmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük =: 
== suskripsiyon müddeti zarfında hanlcalııra miiracaatlar1nın := 
:= kendi menfaatleri ilrtizasrndan bulundu'-u İ§aret olunur. = - 4592 = --
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STENO KURSU 

6 ıncı devresine llkkAııunun ilk 
haftasında b~lıyacaktır. (21 
ayda diploma vertllr. 

DAKTİLO KURSU ~ 

77 ıncl devresini de % 50 tenzt; 
!Atla açtı. <BİRJ ayda dlplo·: 
ma verilir. Tahııll aranma%. : ---: DİKKAT: Her lkl kursa aynı zamanda kaydolunanlar\a eveıc~ yalnız : 

: daktilo kursumuzdan diploma alanlara STE~O ücretinden ~o ıo tenzillt ---: yapılır. -: Memurlar Kooperatifi karıısı B.rlnci Noterliğin tahliye ettiği daircl : 
: ma.1'cıusa. Tele.ton: 371' ~722 
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KAZALAR A. LEY AZIM AMIRLICl 

u~us 

NAFIA VEKALETi 

Kanal intaatı 
Nafıa VekAletınden: 

M. M. V. Hava Müatetarlığı 

Gaz deposu yaptırılacak 

Eksiltmeye konulan tı: M. !.{. Vek!lett Hava Sa. Al. Ko. dan: 
l - Tarsu.sta Berdan sulama ıebekeııl 1 - Muayyen ıtlnde talibi zuhur etmi

lkJnci kısım ve deıarj kanalları ile ıınat yen bir caz deposu pazarlık auretiyle yap
lmnlAt inşaatı muhammen keılf bedf'l1 va- tırılacaktır. Muhammen bedeli 7884 lira 66 
hidl fiyat üzerinden ( 76:S.OOO) liradır. kurut olup katı teminat miktarı 1183 llra-

2 - F.kslltme 10.12.940 tarihine ruthyea dır. Pazarlığı 5/12/940 perşembe cünil sa
aah gUnU ıaat (l:S) te Ankarada aulama at 10 da hava satın alma komisyonunda ya
lolerl l§letme merkez blnuı içinde topla- pılacaktır, İdart ve fennt şartnamesi, kroki 
nan .su eksiltme, arttırma komisyonu oda- ve keşif her ıriln öileden sonra 44 kuru, 
aında kapalı zarf usullyle yapılacaktır. mukabilinde komisyondan alınabilir h 

3 - İstekliler, ekslltme ııartnamest, teklilerin muayyen ıün ve saatte katt te
mukavele projeıl bayındırlık tıılerl genel minat ve kanuni belgeleriyle birlikte ko 
ıartnameııl fenni şartname ve projeleri misyon.da bulunmaları. (8123) 18104 
(38) lira (25) kuruıı mukabilinde su iııleri 
reisliğinden alabilirler. Benzin alınacak 

• - Eksiltmeye girebilmek için istekli· M.M.V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
terin (343Wl liralık muvakkat teminat 1 - 200 ton otomobil benzini pu:arlık-
\ermesl ve ekalltmcnln yapılacağı gilnden la satın alınacaktır. Muhammen beıieli 
en RZ Uç glln evf'l ellerinde bulunan vesi. 64·340 lira olup kati teminat mikdarı 8934 
kı\lnrln birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve- liradır. Pazarlığı 5/121940 perşembe ıü · 
kl'ıletlne mUrncaat edP.rek bu ı~e mahsıııı nü saat 11 de hava satın alma komisyo -
olmak llzere vesika nlmaları ve bu vesika- nunda yapılacaktır. İdari ve fenni tartna
vı lbrR7. etmelPri earttır. mesi her &iin öğleden sonra 303 kuruş mu-

Bu mUddd lçlnıle vesika talebinde hu- kabilinde komisyondan alınabilir. İstekli • 
lunmıyanlar ekslltmf'ye lştlrAk edı>mf':ı:lf'r. !erin muayyen &iin ve 11atte kati teminat 

!S - İsteklilerin teltllf mf'ktııplarını ve kanuni belgeleriyle birlikte komiay<mda 
ikinci maddrde yazılı saııttt'n bir sRat evi'· bulunmalarr. (8124) 18141 
tine kRclıır su ı,ıerı rf'lsll~lnf' makbuz mu- Pil bataryası alınacak 
kRblllndP VPrmrlerl ll\zımd:r. M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

Postnıia olan geclkmPler kabul edllml'z 1 - Mııa)·ycn günde talibi ~ıkmıyan 
nr.:n ı 171\11 muhtf'lit tipte 1600 adet pil bataryıısı pa-

ASKERi FABRiKALAR 

Kereste alınacak 

ZRrlık ııuretlyle satın alınacnktır. l\lııhıım

ml'n bedrll 693!5 lira olup katı teminat 
mlkdıı.rı ıon lirauır. Pazf\rlığı 6.12.!110 
cuma gl\nll saat 10 da hRvll ııRlın alma ko
nıiııyonııııdA. YRpılac11ktır. İılarl ııartnııme; 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü e\•ıııı! ve listl'~i her ~tın <if;'I d6 n sonra J:o-
Merkez Satın Alma Komisyonundan ınlııyoncln görUleblllr. İsteklilerin muRy. 

3,00 : 2,50 : 4 M. boy. yen ~iln ve s11atte kal! tf'minııt ve kanıınt 
0.25 : 0.45 genişliğinde ve bl'lgC'lerlylf! birlikte komlsyonua hulıınııı:ı-
0,08 : 0,11 kalınlığında olmak üzere ları. 1~20:i) l'<2il 

75 metre mik;lu ihlamur kab'ı alınacak. Nöb~tci kürkü alınacak 
Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan M. M. V. ıı'ava Sa. Al. Ko. ıbn : 

ebat ve miktarı yukarda yuılı 75 metre 1 - 50 adet nöbetçi kiirkü, pazarlıl:la 

mikibr ihlamur kalaıu askeri fabrikitlar satın alı,ııac1ktır. Muhammen bNleli 1625 
umum müdürlüğü merkez satın alma ko· lira olup kati teminat nıikdarı 244 liraılır. 
miııyon\ınca 13 12 940 cuma günü ~aat 14 Pazıırlı~ı 7/ 12 940 cumartesi r.ünü saat 
te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart- 14 de hava satın alma kotıtisyonunda ya • 
name para~ız olarak komisyondan verilir pılacaktır. 1dari şartname, ev~af ve nümu
Taliplerin muvakkat teminat ol11n (337) li- ne~i hc-r giin öiile len sonra konıisyon.la 
ra (50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 görülebilir. İst~l:lilerin muayyen ı;iın ve 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon • saatte kati teminat ve kanuni belgeleriyle 
cu olmadıklarına ve bu i$1e alikarlar tiic- birlikte komisyonda bulunmaları. (8:!09) 
cardan olduklarına dair ticaret odası ve · 182'99 
sikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona Gömlek, saire alınncak 
miıracaatları. (8126) 18142 M. M. v. Hava Sa. Al . Ko. dan : 

Nakliyat yaptırılacak 
Askeri Fabrikalar Umum Miıdiirlüğiı 

Merkeı Satın Alma Komisyonundan : 
Ankara - Kayaş. Kayaş • Ankara beher 

tonu 400 kuruıt. 
Ankara • Zir Poliıonu, Zir Poligonu -

Ankara beher tonu 400 kuruş, 
Ankara dahili beher tonu 180 kurustan 

olmak üzere ceman 1200 ton ~ya naklet
tirilecelc. 

~~~- --
- --

ıaat 11 de H. Pq&da ıııetme btııuında 
yapılacaktır. 

!ateklilerin ıs lira 60 kuruıtuk muvak
kat teminat vermeleri luımdır. 

Bu bueuetakl ıartnameler Polatlı lı.tu
yonundan ve 1.lnc1 işletme komtııyonun -
dan teda.rlk edllelılllr. (1096917909) li892 

' Muhtelif laatik malzemesi 

Devlet 
dan: 

alınacak 
Demiryolları Sa. Al. Ko. 

Muhammen bedeli aşağıda gösteril
miş olan 47 kalem muhtelif lastik 
malzemenin, taahhüdünü ifa edemiyen 
müteahhit nam ve hesabına alınması 
için 4. 11. 1940 ve 14. 11. 940 tarihle
rinde yapılan açık eksiltmelere talip 
çıkmadığından bu iş 10. 12. 940 tarihi
ne müsadif salı günü ıaat 15 te pazar
lığa konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin aynı giin 
muayyen saate kadar kanunun tayin 
ettiği vesikaları hamilen Ankara'da 
idare bina•;ı içinde toplanan merkez 9 
uncu komisyon reisliğine miiracaatla
rı Hizımdır. 

Şartnameler Ankara'da malzeme da
iresinde görülebilir. 

Muhammen bedeli 
Lira 

F.cnehi malı olduğu 
takdirde 18265 

2/12/1940 

D. DENIZYOLLARI 

ADALAR KIS 
TARİFESİ 

Devlet Deniz yollan iılefme 
müdürlüğünden : 

Adalar - Anadolu • Yalova hattında 
kanun. 940 tarihinden itibaren kış tarif 
ıi tatbik olunacaktır. (11380/8322) 18260 

OKULLAR 

Harp Okuluna talebe alınacak 
Ankara Harp Okulu K. dan: 

l - Aşnğıda yazılı şartları na.iz o 
tar, Harp Okuluna alınacaklardır. 

A ı Ankaradıı. bulunanlar doğrudan doğ 
rnya hnrp okuluna Ankara haricinde b 
lur;.anlar bulundukları yerin ukerlik IU 
beı;ine müracaat edeceklerdir. 

B ı Kayıt ve kabul muamelesi 20.10.940 
tan itlbaren 31 lklnclkAııun 941 tarthtn• 
kadnr dt.vam edrcektlr. 

2 - Glri;ı ~artları: 

Al Ttlrk ırkından olmak 
B) l..lse bitirme ve olgUnluk imtihanını 

Yerli malı olduğu 
takdirde 35046 

vermiş bulunmak 

18031 
C> Tnm teııekkUllU askeri sıht heyetten 

(7940) 
harp okuluna girer kararlı ııhat raporu 

Kiralık arazi atmış olmak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan : D > 18 • 23 yaeında bulunmak 
Karabük istasyonunda ve kereste fab- E) Dl~cr oartınr askerlik ısubeslndeıa 

rikası civarındaki idare arazisinden 5178 ve hıııı> olrnlundan öğrenilebilir. (8231) 
m2 kııımı açık arttırma suretiyle ve üç lie· 18204 
ne mii<lıietlc- kiraya verilecektir. Elbise alınacak 

Kir11lanacak mahallin !lenelik mu.ham. Ankara Sanat Okulu Müdürh.iğündcn : 
men kira bedeli 75 ve muvakkat teminatı Okulumuz talebelri için alınacak olan 
16,8'J. liradır. Arttırma 16 birincikanun 940 j a~aF.ıclıı ya7ılı giyim levazımı iki putid• 
t;ırflııne rastlryan paı:utesi ıünü !llat 15 ııyrı ayrı açık eksiltmeye konulmuıtur. 
de Ankıırada 2. ci i~letme h•naııınıfa top - Taliplerin şartname ve nümunelerini ıör 
lanRc:ak komisyonda yapılacaktır. mek üzere her gün okul mitdilrlüğüne ve 

hteldilerln muvııkkat teminatları ile eksiltmeye gireceklerin de aşağıdaki temi 
kanunun tayin ettiği vesaiki hamilen mu- natlariyle kanunun icabettirdiği belgelerle 
ayyen gi>n ve saatte komisyona miiracaat- birlikte ok.Hiltnıe ı:ünü olan 17/12/940 ta 
!nrı l:i"ındır. rihine nıiisadif salı günü saat 14 te okullar 

Şartname ve mukavele projeleri ikinci saı.;ımınnlıı.;ında toplanacak olan alım aa. 
i~letrrıe korni~yonıınılan \'e Karabülc istas- tıın komisyonuna müracaatları. (8305) 
yonun lan paraı1ıı; alınabilir. (11134) 18145 Cinsi Mikduı Tutarı Teminatı 

Rezido yağı alrnacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
MıılıRmmen bedeli 8000 (~ekiz bin) lira 

olnn !iO ton rezldll ya~ı 17.12.UHO salı gll
nfl saat 15 te kopalı zarf usul il ile Anka -
nıcl.'I idare hlnnsıncla "-Rtın ıılınRcaktır. 

Rn işe glrmnk iııtly0nll'.'rln r.oo (altı 

yflz) liı·ntık ınuvalcknt teminat ilP kamı. 
ıııın tayin P.ltigl veslkalıırı ve tekliflerhıi 

aynı glln saat 11 e kRdar komlııyon relııll
ı?lne Vl'ı mPtrı·ı lı\zımdır. 

Şnrtntımf'ler pnrMır olarak Ankara'da 
ınalzemf' dRlreslnrlen, llaydarp&şada te -
11rlllln1 ve sevk ~eflig1nr1Pn d!lğıtılacıık-
tır. (R178) 1112i0 

Palto SO ııdet 650 
Harici elbise 96 takını 2400 229 
iskarpin 160 çift 1360 102 

18297 

Elbise alınacak 
Aııknra İnşaat Usta Okulu MüdUrlU· 

ğilııdrn: 

Eczacı aranıyor 

Bolvadin Belediye Riyasetinden : Buğday alınacak 
On bin nüfuslu clektriki olan kasa-! Ankara Levazım Amirliii Satın 

bamız belediyesinin eczacılığı açıktır. Komisyonundan 

Tahmin e<lilen bedell (4SOO) lira olan 
yukarda yazılı n~kliyat askeri fabrikalar 

Alma umum mücl ıi rlüğü merke7. s3tın alma komis 
yonunca .S /12/ 940 perşembe günü saat 14 
te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart

ı - Beher kilosuna tahmin edilen fi · name parasııo: olarak komisyondan verilir 
yatı S kuruı olan 2400 ton sert veya yumu· Taliplerin muvakkat teminat olan (360) 
~ak buğday pazarlıkla satın alınacaktır. lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad-

2 - Pazarlıiı her gün Ankara Lv. A. ıle\erindcki ve!laikle komisyoncu olmadık-

Askerlikten müecceliyeti de vardır. 

940 yılı bütçesine elli lira aylık yar • 
dım konulmuştur. Bunu üç eene miid· 
<lctle vermeği belediye meclisi kabul 
etmiştir. Belediye altındaki eczane it
tihaz olunacak binayı meccanen vere
cektir. Talipliler hemen müracaatları. 

sa. Al. Ko. da yapılacaktır. !arına v~ bu işle 11lôkadar tüccardan ol -

1 - 1000 adet hava rengi gedikli göm . 
leği ile 1000 idet kravat pazarlıkla ~atın 
alınacalttır. Muhammen beclrli 3000 lira o
lup kati teminat mikdarı 450 liradır. Pa -
zarlı&ı 6/ 12194-0 cuma günii saat 10.30 da 
hava 5Rtın alma komisyonunda yapılacak
tır. İdari ~rtname evsaf ve nümunesi her 
gün öğlC"<!c-n ~onra komisyonda görülcbi -
lir. İstel:lilerin muayyen gün ve saatte ka
ti teminat ve kanuni belgeleriyle birlikte 
koırıi~yonda bulunmaları. (11310) 18300 

Elektrik kablosu alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 1000 metre yer altı elektrik kablo

su paıarlıkla satın alınacaktır. Mtıhammen 
bedeli 4450 lira olup kati teminat mikdarı 
568 liradır. Pazarlığı 7/ 121940 cumartesi 
günü saat 10 da hava ~atın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. İdari ve fenni şartna • 
mcsi her cün öğleden sonra komisyonda 
ıörülebilir. İst,.klilerin muayyen &iin ve sa
atte kati teminat ve kanuni belgeleriyle bir 
likte komisyonda bulunmaları. (8312) 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Sattlak köknar tomruğu 

Devlet Orman iıletmesi Bo-
lu Revir Amirliğinden : 

Okulumuz tnlcbeleri için alınacak olan 
~ağıtlıı yazılı iki kalem giyim eoyıuıı a -
çık ek~lltmeye konulmuııtur. Taliplerin 
ııartnıune ve nilmunelerl görmek Uzer• 
her gün okul mUdUrlUğUne ve eksiltmeye 
glrcceltlerln de ıışnğıda yazılı teminatla. 
rlyle kanunun icap ettirdiği bPlgelerle bir
likte ekıılltmP. gilnll olan ı 7.12.1940 tarihi· 
ııe mllsı:ullf sah günU saa.t 15 te okullar aa.
ğ1şmnnlığın~n toplnnncak nlım satım ko
nılsyonıına nıllrnı•natınrı. 

Cinsi llnrı cı cıııı ,,., rıclkd"r. ıoo ta.hın" 

tutnrı 2~ı00 lira, teminatı 
Cinsi Palto, mlkdRn 80 adet, tutan 

1040 lira, temlnntı 265.50 Ura 
(830ii) 

Yol tamiri 

lstanbul Belediyesinden : 

18298 

3 - 10 tondan aşağı olmamak ,artiyle duklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. mezk\ır gün ve saatte komİ'l\'O'la müracaat· 

(11191/8160) 18151 

.A 11111111111111r11111111111111111111111 a.. -- -§Senelik kongreye dôvet§ - --
: Türk Maden Mühendisleri : 

§ Cemiyetinden : : 

- TUrk Maden .Mtihendlıslerl Cemi· : 1 
yetı eııas nlzamnamealnln 18 inci : 
maddesine tevfikan senelik kongre- : 

: mfz 4.1~.940 ca.r§e.mba gUnU saat 16 : 
: da Zonguldakta Tilrk Maden :MU- -- -: hendlsle:rt Cemiyeti salonunda akde· -
: dileccğlnden sayın cemiyet Azaları- : 
- mn stszU geçen gUn ve saatte kon- : 
!: grede hazır bulunmalar.ı ve lmktın : 
- olmadığı takdirde de Zonguldaklı bu-: 
: ıunan nrkadaşlanndan birisine ve- : - . -- kttlet verdlgtne dair cemiyet rlyaae- : 
!: tine btr mektup i'Öndermelerl lUzu· : 
: mu nıuı olunur. : - -: TUrk Maden MUhcnd.laleri Cemiyeti : 

4 - 2400 ton için katt teminatı mikda · 
n 21700 lira ve 10 ton için de 120 lira olup 
evsaf ve ,artnamesi 960 kuru,a komisyon
dan alınır. Taliplerin her gün Ankara Lv. 
A. Sa. AL Ko. na müracaatları (8029) 

17997 

Sandık yaptırılacak 

Ankara Lv. Amirliği SL Al. Ko. dan: 

Yalnız tahtası clhPtl askeriyeden ve
rilmek ııartıyle mlkdarı ve ebadı aıafıda 
ya.zıh 600 sandık yaptırılacaktır. 

Pazarlığı :S.12.d•O aaat H tcdlr. 
Taliplerin Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. nıı 

müracaatları. '~219 l 18192 
Adet Ebadı · 

200 81) x ısa x 30 
200 1ox•oxso 
100 60X3ôx80 
10'> eox•SXSO 

Arpa alınacak 

--- Ruzna.me: 
: Ankara Levazım Amlrllğl Satın Alma -- l - Açılı' 
: Komisyonundan: -- -: 2 - Kongre rlyuct divanı seçimi : 

!: 3 - Geçn devreye ait muamel~tın: 

--- kongreye arzı ve yıllık raporun _ 
okunması ve idare heyethıln tb- : 

ı - Beher kilosuna tııhrr.ln edilen fiya
tı e kuruş i~ santim olan 3000 ton arpa 
pazarlıkla ııatın alınac..aktır. 

2 - Paurlığı her gün Ankara Lv. A. 
rası : Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Yeni tdare heyeti ıtçfmt : 3 - 300 tondan aeağı olm&mak tlzere 
: ~ - Yeni de\'Teye ait bUtçenln tan. - ayrı ayrı tallplerP. ihale edilebilir. 
: %imi 
: 6 - Nizamname tndllAtı 

---• civar iııtruıyonlarda teslim Rlınır. 
1 - Ankara'dakl bazı arkadııeların : !\ - 8000 ton için katı teminat mlkdarı 

aldatın bir Ura.ya tenzlllne dair 22i50 lira ve 300 tonun teminat mlkdarı 

4. - Arpalar dökUm halinde Ankara ve 

-- verdikleri teklifin mUıakereııl - 3038 lira olup evsaf ve şartnamesi 960 ku-
: 8 - Arzu ve dileklerin tetkiki : ruşa komisyondan alınır. 
_ 9 - Kap:ı.nıo söylevi •i~ : 6 - Tallplerln heı gün Ankara Lv. A. - -.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" Sa. Al. Ko. na mllraca&tları. ıi\272) ııı2•3 

--

ları. (8163) 18154 

Yatl\k ve yastık kılıfı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü&ü 

Merkez Satm Alma Komİ'lyonu:ıdıın 
.Mıiteııh!ıit nam ve hesabına 

800 adet yat::k kılıh 
800 adet yastık kılıfı 

1800 adet yastık örtüsil. 
Tahmin edilen bedeli (2994) lira olan 

800 adet yao;tık ve 800 adet yatak kılıfiyle 
1800 adet yast ık örtfüıU mü:e:ıhhit nam ve 
hesabına askeri fabrikalar umum müdür
lüıfü merkez ıı:un alma komi~yonunca 16/ 
12 940 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla 
ihıle dilecektir. Şartname para.;ız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (224) lira (55) kuruş ve 2.ı90 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde!:i 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alii :adar tüccardan olıluklarına dair ti
caret odası v~sikasiyle meı-kı*ır gıin ve sa
atte kom:syona miiracaatlıırr. (8164) 13155 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6943 

lmtiyaı sahibi 

lskender Artun 
Jmumi Ne~rivatı ldare eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz faik FENiK 

lolUesse11t1 MUdliril : Nıt:ııt ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

~======================~ 

..ııııııııııııııııı1111111111111111111111111111:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııııııa.. --
§ Görüren lüzum üzerine sinema saatlerinde yapllan değiliklik ~ 
-------------------

Yeni Sinema hafta arası 
Cumartesi - Pazar ,, 

Halk Sineması hafta arası 

,, 
,, 

Cumartesi 

Pazar 

12. 
10. 

12.15 

-14. 
-12. 

Ucuz 

matine 

-16. 
...--14. 

14. 

-18. -20. 
-16. -18. -20. 

-16. -18. -20. 

10.30 - 12.30- 14.30-16.30 - 18.30 - 20.30 
10.30- 12.30 - 14.30- 16.30 - 18.30 - 20.30 

--------------------Sus Sineması hafta arası 12. - 14. - 16. - 18. - 20. 
,, Cumartesi - Pazar 10. -12. - 14. -16. -18. - 20. : _________ ......... __..__ __ ......... ____ ~ ......... - -

: Sümer Sineması hafta arası 12.15-14. - 16. - 18. -20. 1:: 
: ,, Cumartesi - Pazar : 10. - 12. - 14. - 16. - 18. -20. : - -"1l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I"' 

18301 

1 - Bolu Karacasu depoımnıla {stifte 
mevcut 1566 adet 808/544 M3 köknar 
tomrukları açık arttırma ile satılacaktır. 

Yi.in çorl\p alınacak 2 - Tomruklıırın ayrıca ba, kC<ime pay-
M. M. v. Hava Sa. Al. Ko. dan : !arı mevcut ve kııbııkları soyulmuş olup 

hacimce kabuksuz orta kutur üurindtn he-
1 - 10.000 çift yün çorap pawrlrkla aıı-

saplanrnr,tır . 
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 4500 lira 
olup kati teminat mikıları 675 liradır. Pa- 3 - Tomruklara ait satı1 •artname11i 
zarltiı 6/ 12 940 cuma ı::ünü saat 11 de ha. Ankara orman umum müılürliiğünde ve An. 

kara, İstanbul, Bolu çevirğe mildiirliikle -
va satın alma komisyon11ııua yapılacaktır. 

ı rinde ve Bolu devlet orman işletmesi re -
dari şartname. evs:ıf ve numunesi her gün 

vir imirllciıııle görüle-bilir. 
ögleılcn sonra komisyonda görülebilir. İs-

4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 
tdklilerin muayyen gün ve saatte kati te-
minat ve kanuni belgeleriyle b:rlikte ko . lira 56 kuruştur. 

5 - İsteklilerin 3 7,S muvakkat pey ak-
misyondn bulunmaları. (8313) 18302 

ÇC'siyle 5 112 940 perşembe günü saat 15 
llat; ve srhi mi\lzeme ıle Bo\u'dakl r,.vir Amirlit!i11c mliracaat . 

1 l 
'arı. (11186 8130) 18070 

a ınaca c 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko dıın · 
1 - 58 kalem ilaç ve s1hi.ma1ı~e pa- ' Sahlık köknar tomruğu 

ıo:arlıklıı 5:ıtın alınaca:C.tır. Muhammen be- , 

deli ~:ıso lira olup ~atr temiıı:ıt mikıtarı Devlet Orman J<lefmesi Ka-
3.'i3 lıra•lır. Pazarlıgı 9 12 !HO pazarte.Hi f 

gün\i 'll\at 11 de hava satın alma komi~YO· rab'~k Revı'r Amı'rlı'g'"'ı'nden •• 
nunda yapılJcaktır. İdari şartname ve lit•· U 
t~~i her giin ö ; !edC"n sonra konıisyoncl11 

göriilebilir. İsteklilerin muayyen giin ve 
saatte kati teminat ve kanunibelgcleriyle 
birlikte komİSYOtJua bulunmaları. (8314) 

18303 

ı - Iltlyllk dl17. Mlgeııı kntlyatınnan or
manrla :Manl'arncı do>posıınc\a ietlftf' mrv
cut (6i2) nılet nıııaılilf 1613 ı m"trP ınlktlp 
(446) desimetre mikap köknar tomruı:u 

a~ık nrtırmR ile ııatılacnlctır. 

Topkapı - Maltepe - Halkalı yolu • 
nun esaslı tamiratı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
31.468 lira 90 kuruş ve ilk teminatı 
2360 liradır. Mukavele, eksiltme, ba -
yındırlık işleri genel ve hususi ve f~n
ni şartnameleri, proje keşif hülbasile 
buna müteferri diğer evrak 157 kuru1 
mukabilinde viiavet nafia müdürlü -
ğiinden verilecek.tir. İhale 13. 12, 940 
cuma günü saat 15 de daimi encümen· 
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları, ihale tari • 
hinden sekiz gün evel vilayet nafla 
mürliirlüğüne müracaatla alacaklan 
fenni ehliyet, im.nılı şartname vesaire 
ve 940 yılına ait ticaret odası veaika
larile 2490 numaralı kanunun tarifatı 
çevresinde hazırhyacakları teklif mek 
tııplarını ihale günü saat 14 de kadar 
daimi enciimene vermeleri lazımdır. 

(11171 / 8079) 18134 

.:!ııırıııııııııııııııı11111111111!111ııt!:: 

= Üstat Muhlis Sabahaddin'in : 
: İki bilyük e~crlnln umumi istek Uze- :. --

DEVLET DEM1RYOLLARI 
2 - Tomrnltlnrın ka~ıııklun ımyhmıuş o- : 

lup hacim ortn kutur lh:t>rlndrn hesııplıın- : 
mıı,tır. : 

rlne son temsıııeri 

Halkevinde bu akşam 

1 - Kerem • Aslı 

--------Tahmil ve tahliye işi 3 -Tonırııkl11r1111!t ~atış şnrtnl\meııl An- = 
kara orman nmum mUdi\rIUğUnd•, Anka· : 

2 - Efenin A~kı 
Yarın akşam 

Üstadın beynelmilel eseri 

----
D. D. Yolları Satın Almıı Ko. dıın: ra, htıınbııl, 7.ongulılnk orınlln ~cvfrge mil- : 
Polatlı depo.ııunn gelt>cek olun mııklnc· ı.dtırlllklc>rlylc r.ertın ornıRn billgP ~cflitı"ln- : 

lerlmlv.e köınUr Vf'rnıe ve depo cl\-anoı te- df' ve Karıtbllk dcvlrt orrnnn ı:ıletmcıri re- : -- AYŞE 

----------mlzleme nıuknhlllnde cflrut arnıııntlıın vlr Omlrllğlnd" görllleblllr. 
toplanllCRk yanmış kokları almak işi lılr -4 - 'T'omruklerın mnhnınmf'n b!'dı>lt (11 ı 
ııene için açık Rrttırmıya konmuştur. Bu llrR (31) kıırıı,tur. 
işi yapmak lstıyenlerln ııydR ldarPye l~ :S - İstPklllPrln ;ı·l!:ı:dP 7,!'l mıl\'lıkkııt pe.v 
lira vermeleri llızım geldiği tahmin olun nkçı>slyle 9. 12. !HO peT.artesl gllnil ııaat ı:; 
muştur. te Karnblik revir m"rkrzlnr mllrııcn'ltlıırı. 

: Opera komik 3 perde : 
: BUetler Halkevlnde ve Ankara ote- : 
: !inde salılmaktııdır. : 
: Dikkat: ııer tara.fa temsilden : 
: sonra otobüs vardır. H86 : 

Arttırma 9.12.940 T. il pazartesi gUnU (11199/ 8141) l!lHR ':iıııııııııııııı•ıııııııııııııııııııııııi=' ,.=--- ESi 

YENİ Sinemada 
Bugtin bu g-eee 

BALALAYKA 
Oynıyanlar: Nelson Eddy 

İlonn Ma.aııey 

Seanelar: 12 - 14 - 16 - 18 -

cece 20 de 

FESJMi 

HALK Sinemasında 
Bııgün bu gece 

KARA GÜNEŞ 
Oynıyanlar: Spencer Tracy -

Richard Greene 

Seanslar: 14 - 16 - 18 - gece 
20 de 

Sut 12,15 te ucuz matine 
ROZ MARİ 

us &&2 

Sus Sinemasmda 
Bucün Bu rece 

Pompei'nin 

son günleri 
Oynıyanlar: Maria Korda . 

Viktor Varconi 

Seanslar: 12 - H - 16 -18 
,.ece 20 de 

il :m.aıAMCp U•P•»& 

SOMER Sinemasmda 
Bugiln bu gece 

BARONES ve UŞ~I 

Oynıyanlar : Anna Bella -

William Powelt 

Seanslar: 12 - H -16 -18 

gece 20 de 
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1. KANUN 
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ULUS Ba.amıevl 
Ça.nkı:n Cadde&i, Ankara 

Telgraf: ~Ankara 

TELEFON 
Bqmuharrlrlik 1571 
Yazı tıled Müdilrll 1061 
Müessese Mildiirll 1144 

BUGÜN 2. inci sayfada 

Profesör Yorga 
Yazan: Necib 4'\li KÜÇÜKA 

~KURUŞ A C> 1M1 % , AN C 1MI'%D1 R. 
Yazı blerl 1062 
İdare 1064 

Işık sızmıyan şehir 
, ...... ; ............ """' .. ~ .... . * • ., ••• ........... ,., 

Dün gece her yer daha 
. . ···'·~~.,'::.~..--4''"' ... ' 

~ _. • --r.J_;;~~~I.~~ • • 

(ok kararhlmıstı 
Işık sızan yerler çok azalmıştır 

Alôkadar memurlar grup 
grup teftişler yapıyorlar 
Işıkları söndürme ve maskelemenir. ikinci gecesi daha muvaffakiyetli bir 
netice vermiştir. İlk tatbik gecesinde evinin ışıklarını dışarıdan kontrol e
derek eksiklerini bizzat görenler dün bunları da tamamlamış, birçok perde
leri kalınla§tırmıJ veya perdeli odalardaki l!mbaları da ayrıca maskelemiş 

bulunuyorlardı. 

---ı Villyet, belediye ve emniyet mU-
1 dUrlUğUne mensup muhtelif ekipler 

Karanlıg"' ın kontrollere devam etmektedirler. Ha-

arkasındaki 

ışık 

ber al<iığımıza göre, ilk gece ışıkları-
nı maıkelemekte lazım gelen itinayı 
göstermemiş olan birçok müesseseler 
ve kimseler hakkında nizamnamenin 
vazettiği müeyyideler tatbik olunmak 
üzere adli takibata girişilmiş bulun
maktadır. Bu arada, ışıkları dışarıdan 
adam akıllı seçilebilen Toros otelinin 
de cereyanı kesilmiştir. 

Falih Rılkı ATAY Dün gece arkada,ıarımızı, evelki ge· 
ce olduğu gibi ıehrin birçok yerlerini 

Halk, tevkii bir disiplin içinde, kontrol etmek üzere vazifelendirdik. 
lıükümetin emrini yerine getirmit-
tir. En ileri hudut karakolundan, Ulus muharrirleri Ankara'nın birçok 
cephe geriJJindeki en uzak türk kö· yerlerine dağıldılar. Sokakları dolaştı· 
yüne kadar, milli hazITlarmıa ted- lar. Ve elde ettikleri neticeleri gaze
birleri üstündeyiz. istiklal nöbeti temize getirdiler. Arkadaşlarımızın 
bekliyoruz. gördükleri vaziyet çok memnuniyet 

Yeni harbin cephesi, bütün mem- vericidir. Dün gece, evelki geceye na
lekettir. Tarlasında çahtan çiftçi· zaran ışık sızan yerler çok daha azal. 
ler veya be~iklerinde uyuyan ço- mıştır. 
fı~\\T 'tlılni0ff&'ılth. diif;!\ttitlıitef.•" Jm; ,·------=== 
akis, kahbe dü~man mukavemet Arkerlerın kı1hk hediyeleri i~in 
iradesini, cephe gerisinde yıkmağa 
çah§Acaktır. Yaralmm sedyesine, 
huta ve kötürümün çatısma, mek- T. C. Merkez 
tebe giden çocuğa hücum edecek-
tir. Hepsini korumak için müdafaa 8 k K ı I 
tertipleri vardırı bu tertipleri ıim- Q n QSI iZi ay Q 
diden, eon zaruretlerine kadar ta· SQ QQ 
mamlıyacağız. Çünkü eğer bir te· • o 1 i ra 
cavüze uğrarsak, bu harp, mu-
kadder türk zaferine kadar devam teberru ettı• 
edecektir. Bu zaferin azmi ve iy-
manı bütün ruhlarda pırıl pırıl ya
nıyor: karanlığm arkasındaki ııık 
budur. 

Kızılay Cemiyeti umumt merkezinden 
tebliğ edilml§tir: 

TUrkiye CUm.huriyet Merkez Bankası 
tarafından kahraman askerlerimize eldi • 

Harp zamanı hiç bir canı bot
yere ziyan etmiyecek, hiç bir hiz
meti felce uğratmıyacak, cephede ven, çorap ve tanıla. tedarikine medar ol-
Te cephe gerisinde tethi§i, açlığı, mak üzere merkez ve oubeler te,k114tı na
peritanltğı önliyecek tedbirlerin ınına kızılay cemiyeti merkezi umumisine 
hepsini alacağız. Paha biçilmez hü- 60 bin lira teberrU edilmlııttr. 
riyetin müdaf aaaı için, reAmi ve Kızılay cemiyeti teberrU edilen bu pa
ıahsi hiç bir emek ve masrafın fe- ra ile en kıaa bir zamanda askerlerimizin 
dakarhk değil, ııkmtı bile letkil ihtiyacına yanyacak qyayı hazırlamak U
etmiyeceği bir meınleket varsa, o, zere teııebbUaata b&flamıııtır. Cemiyet 
milli kurtuluı ve İstiklal muha.re- merkez bankası ldarealnce gösterilen bu 
helerinin en yüksek misalini veren hayırseverUğe alenen teıekkUrU bir vazife 
bu Türıkiye'dir. bilJr. (a.L) 

İkiden biri, ya arslanlar gibi vu
rupnak, yahut koyunlar gibi ağıla 
aürülmekten birini tercih etmek gü
nü gelir çatarsa, bizim aramadığı
mız harp gelir, bizi bulursa, cihanı 
hayrete düıürecek bir yeni erlik 
misali göstermekte tereddüt ede.-
meyiz. Tarihimiz, ıanlı destanlar
dan yuğrulmuttur. Yeni §erefler 
için maceralar peıinde koşmağa 
muhtaç değiliz: fakat feleğin hiç 
bir imtihanmdan, türk ıerefini çiğ
neterek çıkmıyacağız. 

Karanlığın arkasındaki ışık, bu 
tesanüt, bu irade, bu peymandır. 
Bizim herkesin hakkına hürmet et
tiğimiz kadar, herkes bizim hakkı
mıza hürmet etmelidir. Bu karfı
hklı riayet nizamından gayri, İn· 
sanları ve cemiyetleri uzlaştıracak, 
yaklattıracak, birlettirecek disip
lin bilmiyoruz. Biz bu disiplin futü· 
ne kurduğumuz sulhun, bugüne ka· 
dar, siyasetle müdafaasına çalıt
tık. Bu gayrette sonuna kadar se
bat edeceğiz ve çaresiz kalırsak, 
silahımızı da gene ona siper edece• 
ğiz. Bütün vatandatlar, tehlikenin, 
suykastin, hiyanetin yalnız hazır 
ve kararlı bulunmakla önlenebile
ceğini bilmelidirler. Zaf ve teslimi· 
yet, kimseye bir teY kazandırma
mıthr. Katı kalpli ve batı bot ku
vet. zebunların ve gafillerin peşin
de koşuyor. Her taraf tuz.aklar ve 
pusularla çevrilmiştir. Kendi kara
rımızdan başka hiç bir feye inan
mıyarak, kimseye meydan okumı • 
yarak ve kimseden yılmıyarak, 
kimsenin işine karışmıyarak ve 
kimseyi ışımıze karıttırnuyarak, 
Cloata dost, dü~ana dütman, doi· 

Norveç'te vahim 
karışı ki ıklar 

Ouisling' e karıı 
suykasl yapıldı 

Taraflarlarr da ya dayak 
yiyor, yahut kaldırıhyor 

Stokholm, 2 a.a. - Bugün buraya 
gelen haberlere göre alman kontrolü 
altındaki Norveç hükümetinin reisi ,.. 
Quisling'e yapılan bir suykast üze
rine Norveç'te vahim karışıklıklar 
vukubulmuttur. 

Quisling, Frederikstad'da bir umu
mi toplantıdan ayrılırken büyük ve 
muhalif bir kalabalıkla karşılaşmış 
o sırada bir bomba patlamıştır. Bom
ba Quisling'in yakınında patlamışsa 
da kimseye bir şey olmamıştır. 

Quisling, daha sonra Sarpsborg'da 
bir nutuk söylerken kendisine sıkıcı 
sualler sorulmuş ve polis intizamı te-

(Sonu 5. inci sayfada) 

ru yolumuzu takip edelim. Karan -
lığın arkumdaki mukaddes ıtıiı 
keın nefealerdon koıuyahua. 

' , 

__..... .. .,...... ""!'· ı T aym is gazetesine göre 
. ~ 1 • " 
~ 

~ Romanya'da . vaziyet 

müthiı anarıi i~inde 

Bükreş'te alman ve rumen 
askerleri devriye geziyorlar 

Zirai ve amai istihsalle 

8. Metaksaı yaralı bir yunan askerinin hatırını sorarken 
beraber ticaret de durdu 

Ohri gölünden denize 

kadar imtidat eden 

80 km. lik bir 
cephe üzerinde 

İtalyanlar 
• 

rıcat ediyor 
Elenler İtalyanların yem 

mevziler almasına vakit 

ve meydan vermiyorlar 

Atina; 2. a.a. - Pr<>PQganda nezaretinin 
söz söylemeğe selilıiyettar bir memuru -
nun ifadesine ıöre, ııimdi italyanlar Arna
vutluk'ta Ohri rölünden denize kadar im
tidat eden 80 kilometrelik bir cephe be
rinde ricat halinde bllılunmaktadır. 

Şark mmtakasında Yunanlılar, lıtalyan -
lan bombardımandan sonra cumartesi gU.. 
nü iıgal edilmiı olan ve Ohri gölll üzerin
de bulunan Pogrı.det ıehrinin ilerisine dot
ru kovalamaktadır. 

Gw;D vPııl'-'Ulhi' hflle"e,Yl)df! 111 .. :Yunanh
Iir auşman muliavemetinı kırarak stratejik 
mevziler zabtetmektedir. 

Son zamanlarda cephe lizerinde büyük 
hava faaliyetleri olmu~ ise de, havanın mu-

(Sonu 5 inci say! ada) 

Bir yunan aıkeri bir it.alyan 
e8irine •igara ikram ediyor 

İngiliz tayyareleri 
Almanya ile işga 1 

edi 1 miş yerlere 
ve ltalya'ya karşı 

bir~ok akın yaplllar 
(Yazısı 5 inci sayfada) 

Londra; ı. ı.a. - Tim es gazetesi yazı
yor : Bilkreş'ten alman haberler, Roroan
ya'daki vaziyetin milthiş anarşi içinde ol
duğunu ve herşeyin beklenebileceğini gös
teriyor. Bükreş mıntakasında demir muha
fızların Codreanu'ya taraftar zümresiyle 
Transilvanyalılar açıkça vuruş.maktadır. 

Demir muhafızlar, Horia Sima'nm ika. 
metgahma hücum etmişlerdir. Demir mu

., hafızların mütemadi müdahalesi yüzünden 
, I zirai ve sınat istihsal ve ticaret durmuş.tur. 

Vaziyetin inkişafını takip eden Almanya 
kenarda beklemekte ise de Romanya'dan 
Almanya'ya muntazam ihracatı temin ede
cek idareyi cebren kabul ettirmek için mü
dahaleye hazır buluıunaktadır. 

Alman ordu•unun anbean bekle. 
nen müdahaleıi, vaziyete daha 

ziyade vehamet veriyor 
Londra; 2. a.a. - Romanya'dan gelen ha

berlerin aksettirdiii manzara, muzaffer 
Yunan mukabil taarruzu ile Yunanist.an'm 
arzettiii şerefli manıara ile tezat teşkil 

etmektedir. Mihvere boyun etmenin bir 

Yugoslavya Kıral Naibi 
Prenı Paul 

Yugoslavya'Ja 

Milli birliğin 

yıldönümü 

törenle kullandı 

Prens Paul bir nutuk verdi 

Amerika hariciye müıtqarı 
8. Sumner Welleı 

fayda t~kil edeceği. zannına düşmek sade- Belrrad; 2. a.a. - Avala ajanst bild!dıt 
dilliğini gösteren memleketler için yeni nı- yor : 1 Klnunuevelde, Yugoslav milli bı,... 
zamın ne demek olduğunun acıklı bir mi-

liğinin yddönümü, bütün memlekette, dld 
s!li Romanya'drr, 

(Sonu 5. ıncı say/ada) 

Sovyetler Birliği 
(Sonu 6 ıncı say/ada) 

ve Amerika arasında 

Kuru<u vo doslane 

müzakereler 
tereyan ediyor 

Vaşington; Z. a.a. - Times razctesinin 
muhabiri yazıyor : 

B. Summer Velles, Sovyeı elçisi B. U
manski Jle yaptığı uzun konuıımaya telmih 
ederek, bu konuşmamn dostane ve kurucu 
olduğunu söylemiştir. Bu mülakatta bil -
hassa iktisadi ve ticari meseleler görüşül
müştilr. 

B. Molotof'un Berlin'i ziyaretinin Ame
rika - Sovyetler Blrllfi münasebetleri ü
zerinde tesir edip etmediği sualine karıt 
B. Summer Velles demiş.tir ld : 

" Sovyet - Amerikan mllnasebetlcrinin 
ayni dostane hava içinde devam ettiğini 

söylemek bu suale en güzol cevap te,kil 
eder.,. 

B. Summer Velles, Vladivostok'da bir 
Anıerikan konsolosluğu ihdu edilmesinin 
Moslcıova tarafından kabul edildiğini ve 11-
zımgelen tedbirlerin alınmakta olduiunu 
teyit etmiştir. 

lngiliz harp tayyarelerinclen 
mürekkep bir filonun uçuı 

halinde alınmıf bir rami 

Romanya 8Qfvekili general Antonesko (ortada) Demirmuhalu:
lar ıeli Horia Sima (•alda) ile beraber bir geçit resminde 

İngiliz filosu 1 

garbi Akdenizi 
tanıamen 

temizledi 

ingiliı gemileri hi(bir 
mukavemet görmüyor 

Londra, 2 a.a. - Akdeniz açıkların
da bulunan inglliz filosu nezdindeki 
Royter ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor : 

"Limana girerken, açık denizlerde 
geçirdiğimiz yedi gün zarfında Yunan 
sularında kısa bir müddet süren bom
bardıman istisna edilirse hiç bir mu· 
kavemetle karşılaşmadığımız söylene
bilir. Bu müddet zarfında donanma
nın hava kuvetlerine Trablus'u bom
bardıman etmek fırsatını verdiğimiz 
gibi her istikamette seyrüsefer eden 
kafilelere de refakat ettik. Trablus•a 
karşı hücum 26 teşrinisani gününün 
ilk saatlerinde ve §arki ve merkezi 
Akdeniz'de zaman zaman yapılan te
mizleme hareketleri esnasında vuku
bulmuştur. Rıhtımlar, depolar ve ge· 
miler şiddetle bombardıman edilmiş 

ve müteaddit yangınlar çıkarılmıştır. 
A&ır yilklU bombardıman tayyareleri· 

(SoH ı. IHi ıqla.da), 

lngiltere'de düşürülen biı -1man 
tayyaresinin enkazı 

Harbin başından beri 

İngiltere' de 

3006 tayyare 

düşürüldü 

Bunların 2986 sı alman, 
20 si ilalyan tayyaresidir 

. (Yııı.sı 1. ncii sa.yf a.dal, 
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Göze görünmiyen şehir 

nhk Ankara 
okaklarında .. 

nmiyen evler 

ULUS 

Ôlilmil münaaebetiyle t 

Profesör Yorga 
Necip Ali KOÇOKA 

Kalın kaıları, siyah ve parlak gö~ -
teri, gökaüne kadar uzanan kırçıl sa
kalı ve uzun boyu ile herkese 

1 
Büyük vatanperver 

Namık Kemal'in 
yüzüncü doğum 

yıldönümü 
törenle kutlanacak 

bir mehabet ve hürmet telkin e - Büyük vatanperver tair Na.mık Ke -
den profesör Yorga, lejyonerler ta - mal'in dolumunun y{izilncll yıldöni1mll 21 
rafından bir gece evinden kaldırıl - birinciklnun 1940 tarihinde bütün yurtta 
mıt ve rovelver kurıunlariyle delik kutlanacaktır. Maarif Veklletimiz, teşJci. 

3/12/1940 

Orman Umum Müdürlüğün 
terfi ve nakiller 

e 

Orman Umum Müdürlüğünde mühendisler ,mühendis muavin -
leri, müfettişler ve müdürler arasında terfiler ve nakiller yapıl • 
mıştır. Bunları 8.§ağıya yazıyoruz: 

T erliler : ı---

35 lira maaştı s. 2 orman amanajman Askerlerimize kııhk 
mühendislerinden CelU Sanay, Rıd -

n gilndenberi, bliyü1< cadde-
lerde gözlerimizi alıştırı

yorduk. Bu ay başında kapkaran
lık Ankara'yı yadırgamamak için 
yalnız gözlerimizi değil topluca 
kendimizi hazırlamıya çalışıyor
duk. O Ankara ki, adını seneler
denberi ışık memleketi koymuşuz
dur. Gündüzleri güneşin, geceleri 
medeniyetin bol ışığına alışmışız
dır. Karanlık bize giran gelirdi. 
Ama, günün birinde Ankara'yı se
viyorsak gizlememiz lizımgeldi. 
İki gecedir böyle yapıyoruz: grup
la beraber, glizel şehrimizin üstü
ne elbirliğiyle kalın ve siyah bir 
perde geriyor, onun altında yaşı· 
yoruz. 

dört kö~Ier belli oluyor. Perde 
biraz ince seçilmiş olacak... Bazı 
pancurların da kenarlarında müs
tatil ışık hatları farkolunuyor. A
ma bunlar, ev sahiplerinin de da
ha yeni ~ördüğü hatalardır. Şun. 
dan belli ki birçok evlerin önün
den geçerken sokaktan şu türlü 
talimat vermeler duydum: 

- Kızım, perdenin sağ ;cenarını 
da biraz çek bakayım.. biraz da 
solunu .. Ha tamam, kapandı artık.. 

deJik olmuı cesedi Bükreıin tenha Ilıtma bir tamim yaparak kutlama hazır • 
sokaklarından birinde bulunmugtur. lrklınna ıimdiden başlanmasını bildirmiı

Otuz senedenberi Hammer'den son- tir. Veklletln bu tamimini yazıyoruz: 
"21 birincikllnun 1940 cumartesi &'ilnll 

ra ıark tarihinde otorite sayılan adam bilyük vataMeVer türk ıairi Namık Kema-
bugUn 69 senelik hayli uzun bir ö • lin dolumunun y!izilncll yıldönllm!idür. Bu 
milrden sonra feci bir surette yok ol- münasebetle 0 rün her derecedeki tahsil 
muıtur. Senenin muayyen kış ayla • m!ieneselerimizde ve okul idaresince tes
rında Sorbon'daki kürsüslinü muvaf- bit olunacek bir ıaat.te, allka.dar öiretmm. 
fakiyetle dolduran bu bliyük ihtiya· ler tarafından tale~eye Namık Kemal hak
rın biyografisi hakkında uzun boylu kında maHlmat verilecek ve onun na ıl 
ma!Umatım yoktur. Yalnız ecdadının b!itlin hayatı m!iddetlncc vatan idealine 
asırlarca ıüren Tilrk istilası zama • bath kaldıtı, biit!in eterlerinde hllriyet, 
nında Anadoludan muhaceret etmiş va.tanıeverllk, millet için fedıi<lrlık, fera. 

van Akyön, Vasfi Bozkaya,. Mustaf~ hediye hazırlamak İ~in 
Gürer, Sinop devlet orman l§letmesı 
revir Amiri Bekir Sıtkı Baykal ve 3 
numaralı orman tahdit komisyonu a- Ankara 
zası Hüsnü Yayıcı 40 lira maaşlı bi- terzi eri 

aralar1nda iş 
rinci ıınıf orman mUhcndislifine, 30 
lira maaşlı orman mühendislerinden 
Dursunbey orman bölge şefi Kiyas' 
Gürçay (İsparta) orman bölge gefi Ab 
dülkadir Köklil 35 lira maşlı ikinci 
sınıf orman mühendisliğine, 25 lira 
maslı orman mühendis muavinlerinden 
Ni;azi Okay (Manavgat), Nuri Erk • 
men (Kızılcahamam), Sadık Yazar 
(Girtsun), Hilsnti Alpberk (Gümüı -
hane), Orhan Özer (Adalar), Eyüp 
Sabri Saygın (M. Kemal Paşa), 30 li
ra maaşlı S. 3. orman mühendis mua -
vinliğine 20 lira muaaşlı orman mü • 
hendls muavinlerinden Osman Selami 
Dağölçer (Aydın), Ziya Uğur (Bar· 
tın), Raci Kantarcıoğlu (Gerze), Sil .. 
leyman Atabek (Şibinkarahisar), 25 
lira maaşlı S. 4. orman mühendis mu
avinliğine terfi etmişlerdir. 

taksimi yaptılar 

İlk gece belki biraz tuhafımıza 
gitti; fakat farkında mısınız, alı
şıyoruz artık ... Alışacağız tabii: u
cu memlekete dokunan hangi ted
bire derhal intibak etmedik. Vara
lım, bir müddet de ışık altır{da do
laşmayıverelim. Perdelerimize gü
veniyorsak evimizde yüzlük am
pulleri ateşlememize hiç bir mani 
yoktur. 

Tabii ben böyle • iÖzlerim tepe
lerde • dolaşırken birçok kereler 
"pardon" demeye mecbur oluvor, 
ve bir o kadar da "pardon" tl)plu
yorllll\, Karanlıkta pardon pek ip· 
tizale uğramış laflardan biri oldu. 
Hoş günduzJeri de pek pahalı ma
tah değildir ya .. olur olmaz "par
don" duyulur. 

gat duygularını telkin ettiii ıanlatılacak, 
bir ermeni ailesi olduğunu söyliyen - biltiln bu duyruları derin ve kuvetli bir 
!er de vardır. Yorga kalın ve gür se - surette yaşamış olmasının, onun sözlerine 
siyle tıpkı bir gök gürültüsü gibi ko- nasıl bir eıir verdiği izah olunacaktır. Öğ-
nuşurdu. Hayatının uzun senelerini retmenler, bir lde~le ve her şeyin üstün -
ilmt tetkikata hasretmiş ve bilhassa de vatan idealine bağlanmanın insana ne 
orta ve cenubi Avrupada asırlarca hli- b!iyiik kudretler verdliii üzerinde duracak
küm ıUrmüş olan osmanlı imparator- lar, ~ü~k ç.ocuğu için en. büyük saadetin 
luğunun askeri ve içtimai teşkilatiyle k~ndını mıllt hayatın yükselmesi yolunda 

Yardımsevenler Kurumu'nun Ev
kaf Apartımanındl' te8is ettiği pa -
muklu dikiş atelyesinde geceleri ça
lışmak suretiyle askerlerimize kışlık 
giyecek hazırlamakta olan Ankara 
eııkek terzileri dün akşam saat 18.30 
da Halkevinde bir toplantı yapını~· 
tardır. 

Bu toplantıda ıehrlrnizin bilumum 
terzileri, makastarları, işçileri hazır 
bulunmuılar, azami randımanın alı. 
nabilmesi için çalııma ıartlarını gö
rüşmUıler ve aralarında bir i§ takai
mi yapmışlardır. 

Hoşuma g:iden sahnelerden biri 
de otomobil ça~ırmak oldu. Sine
ma saatini kaçıranlar, veya, yol 
bulmakta zorluk çekenler yoldan 
geçen otomobillere ulu orta sesle
niyorlar: 

- Taksi... 
Boş mu, dolu mu, hususi mi, res-

8 irkaç arkada§, ışıkları tam ka- mi mi? Bu hususlar pek düş.ilnUl-
rartma günü eveıtı pazar ge- müyor. Daha doğrusu bu suallerin 

ccsi aramızda şöyle bir karar al- cevabı düşUnmekle değil, görmek-
dık: kısım kısım Ankara'yı dola- le bulunabilecek şeyler olduğu i-
şahm. Kapılara, pencerelere baka- çin araba bulmanın ba~ka yolu yok. 
hm. Işık 51zan yer kalmış mı, gö- Tek çare, ulu orta: 
relim. 

- Taksi, diye bağırmaktır. Du-Ve pazar ak amı grupla beraber 
vazife yerlerimize dağıldık: doğ- rursa, demek ki boştur. Durmaz-
rusunu isterseniz bu iş, her zaman- aa ne şoför, ne de içindekiler da· 

k lak d 1 t ı feda.kar ve feragatli h11le getirmek ol.du-
ço a a a; 

0 m~§ ur. . f,unu, büyük tarihimizin bu vasıflara malik 
Bunun lçın tarıh adamlnrı kendısi- ı vatan evlitlarının e~eri bulunduğunu te _ 

ni Hammer'den sonra şarkı en iyi bi • barüz ettireceklerdir. Ayrıca gerek öğret. 
len mütefekkir olarak sayarlar. (Os- men, gerekse talebe tarafından Namık Ke
manlı imparatorluğu) tarihinde türk· mal'ln eserlerinden parçalar okunmaıı, 
Jer hakkında pek iyi hissiyat besleme- hafta içinıie Namık Kemal'e ve eserleri
diği muhakkak ise de diğer eserlerin- ne dair tahrir, inşat vazifeleri verilmesi, 
de başka müteassıp Avrupa muharrir· b~ memleıket ve sa~at ~clamının resi~leri -
!eri gibi düşünmemiş ve hakikati oldu· nın YaJ>tırrlmaaı münasıp olur. 
g·u 'b' "sterm·ıy t t • . M ı Namık Kemal'in 100 ilncü yıldönilmü i-gı ı go e gayre e mıştır. e . b ld . • 

1 1 1 l • (B lk d 1 1 • • . . çın u yo a ve ıhtımam a hazır anı ması· se a a an ev et erının tarıhınde) nı rica ederim" 
balkan milliyetçiliğinin hareket kam· · 
çısı olan efsanevi tUrk zulmünü başka 
türlü tefsir ederek hakikate yaklat • 

m19tır. Buna göre balkanlarda bilhas-

-----
B. M. Meclisinin 

Na.idiler : 
70 lira maaşlı birinci ıınıf orman 

müfettişi Macit Toran Zat işleri ve 
levazım miidürlüğü vazifesini görmek 
Uzcre münhal şube mUdürlüfüne. 

Çocuk Esirgeme 

Kurumunun 

yardımları 
Çocuk Esirgeme Kurumundan blldlrtJ.. 

mlştır: 

ki gezmelere hiç benzemedi. Güç nlmamalıdırlar. 
oldu, yağmur yedik, ertesi ı;abah Ke.mal Zeki GENCOSM AN 
pabuçlar ve elbiselet elden geçti. 

sa 18 inci asrın sonlarından itibaren 

ba~Jıyan zalimane hareketler türk mil

letinin kabahati olmaktan ziyade oı • dünkü to fanflsı 

Asık bulunan Seyhan orman Çevfr
ge müdürlUğUne Samsun orman çe • 
virge müdüril Mithat Sezer, Diyarba
kır orman çevirge müdürlüğUne Ko • 
caeli orman çevirge müdürU Ahmet 
Ali Erdoğan, Kocaeli orman çevirge 
mildürlüğilne Edirne orman çevirge 
müdürü Mehmet Ali Erkan, Edirne 
çevirge mildUrlUğüne Şahap Türesin, 
Kars orman çcvirge müdürlüğüne 9 
numaralı orman tahdit komisyonu re
isi Rifat Çelebi 9 numaralı orman tah· 
dit komisyonu reisliğine, Düzce S. 2. 
orman başmilhendiı muavini Mahit 
Yekta Uğurlu İstanbul birinci sınıf 
orman mühendisi Enis Battaloğlu Bo
luya, Murudnu sınıf bir orman mü -
hendiai Eşref Oral LApıekiye, Acıpa~ 
yam orman mühendisi Baha Karadayı 
İspartaya, lsparta orman mühendisi 
AbdUlkadlr KöklU Acıpayama, Tekir· 
dağ orman mühendisi Murat Yılmaı: 

Ankara'da Çocuk Esirgeme Kurumu 
B'enel merkezinin çocuk ııarayındakl polik
liniğine müracaat eden 383 haata çocuk ve 
diş bakım evinde 1.022 çocuğun dlglerl ve 
4~ hasta annenin muayene ve tedavileri ya
pılmııtır. 

Ancak hakikaten çok eğlenceli o- ,--
luyor. Karanlık perdelerin arkasın- 1 f . b• k 
dan sizin göremediğiniz yerlerin ecı ır 0%0 
gece manzarasını kısaca anlatayım 
mı? 

Arkadaşlar arasında çektiğimiz 
kurada bana, oldukça büyük bir 
lokma düştü. Atatürk bulvarını ve 
lsmetpaşa Caddesini dolaşacak, ay- kafa tası parçalanarak ölmü,t!ir. Hadise 
rıca bu iki ana yol arasında kalan mahalline Oemanlye müddeiumumi mu.a -
mahalle ve sokakları tetkik ede· vlnl, doktor, Jandarma lnı.mandaru ıttmlt 
cektim. Bu sokakları biraz bilir-

Adana, (Husuti) - Mamure . Osmani
ye arası treninde çok acıklı bir h!dise ol· 
mu$tUr: Malatyalı Ali isminde bir genç, 
biletsiz bind!ti katar dunnadan atlamış ve 

dim. Fakat gün ışığı kaybolmadan ve tahldla:tta bulUM'n'Uflardır. 
dünya göziyle bir kere daha gör· 

Ziraat Bankası 
mek münasip olacaktı. Onu da 
yaptım. Bütün hazırlıklar tamam
dı. Zaten gündilz de pek nazlı gö-

rünen güneşin ortadan çekilip git- ı·kramı·yesı·n·ı kazananlar mesini oturup beklemekten gayri 
lş kalmamıştı. 

S aat 17 de karşımdakinin ~Öz· 
lerinin rengini seçebiliyor· 

dum. 17.30 da gözleri aeçlliyordu. 
18 de, insanlar bir siluet halini al
dı. Vakit biraz daha ilerleyince si
luetin hatları da zulmette cddi, 
gitti. 

Ulus meydanında otobüse bin
dim. Haber vereyim ki elimde bir 
küçük c~p fenerim vardır. Fener 
sittin senedir evde, kim bilir han
gi karanlık köşede bekler, durur
du. Ankara'da geceleri fener kul
lanmak kimin aklına gelir? Fakat 
bugün fener günün çok itibarlı eş· 
yaları arasına girmiş bulunuyor. 
Bilet parasını ışık altında ayırmı~ 
tun. Biletçi emin olabilir ki ne ek
sik ne fazla verdim. Hoş otobüs, 
paranın cinsini seçemiyecek kadar 
karanlık da değildir. Fakat ya dı
§arısı .•. Onu size anlatamıyacağım. 
Bir şey görmüyorum ki anlatayım. 
Yalnız orta yollardaki ağaçlar ve 
elektrik direkleri, seçilebilsinler 
diye parça parça kireçlenmişlerdi. 
Zarif akasya gövdeleri, bu acayip 
halleriyle yabani zürafaların ince 
uzun boyunlarını hatırlatıyor. Bu 
boyundan sonra da pomponlu, püs-

Türkiye CUmhuriyetl Ziraat Bankuı -
nın ~ lira ve daha ziyade mevduatı bulu
nan tuarrut ıahlplerl aruında her Uo ay
da bir tevzi etmekte olduğu ikramiye kur
uı dün banka merkezinde ikinci noter ile 

dltcr &lAkalılar huzurlyle çekllmtıtır. Ken
dilerine ikramiye isabet eden mQdllerden 
Nltde'de Nurtye Yatı• 1.000, 1ıtanbul'da 
Rahmi ~. Konya'da Nezihe Osat 2:SO, 

.A.kgehlr'de .A.yıe Alakar, Buraa'da Nuder 
Savqer, Corum'da Burhanettın Fidan, 11-
tanbul'da Mehmet ErgUn tçln Hayri Diz
dar, İıtıuıbul'da Zekiye Gökbudak. İzmlr
dı Ahmet t.tlkUtekln, Marmartı'te GUlııUm 
Demirel, Ankara'da Refet lc;lu Rlfat Haz
ncdar ve Ş. ŞUkrU Algur, Slvrlhlsar'da 
Mehmet Aydemir yUzer Ura kazaumıtlar
dır. Bunlardan başka muhtelif mahaller -
deki dokean bet mMİe de 20 UA :SO lira a
rasında ikramiyeler isabet etmlıtır. 

Bir çuval muhtekiri 

Adana, (Hususi) - Adana'nın büyük 
tüccarlarından Ali Rlza Kel109eıker çuval 
ihtikarı ıuçlyle tevkif edilmiı ve m.uha • 

kcmesine başlanmııtır. 

manlı imparatorluğunun otoritesini BUyük Mlllet Meclisi dUn öğleden son-

kaybederek biltlin imparatorluk Ulke- ra aaat Hi te reis veklllcrlndcn Dr. Maz
har Germen'ln relııllğlnde toplannn,tır. 

Tababet ve ıuabııtı ıınıflarının tarzı 
tcraaına dair 1219 sayılı kanuna ek kanun 
llyihuının aıerl verllmt!sl hakkındaki 
URJvekllet tezkeresi okunduktan ve ltlyl
hanın ladeıı kararıaotıktan ııonra Ankara 
&ıehrl imar mUdUrlUğUnUn 1037 malt yılı 
katı hesabına alt mutabakat beyannamesi
nin ııınulduğuna dair olan divanı muhase
bat rlyaaetı te:ı:kereıılyle Ankara belediye
el imar mUdUrllll!;UnUn 1937 mail yılı katt 
hesabı hakkında kanun lAylhaaı ve inhisar
lar umum mUdilrJUtü 1937 yılına alt bl -
lfuıı;onun ıröndeı1ldltlı:ıe dair Bll§vekAiet 
tezkcrcelyle inhisarlar umum mUdür!Utü 
1937 mali yılı katı hesabına ait mutabakat 
beyannamesinin ııunulduğuna dair divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve kat'ı he
sap hakkındaki kanun ltlylhuı müzakere 
ve kabul olunmuştur. 

Ruznamede birinci mUzakereıl yapıla
cak maddeler araaında bulunan aakerl me· 
murlar kanununun 4. cU maddeıılnln tadili
ne ve devlet memurları aylıklarının tev -
hlt ve taadUIUne dair olan S6M numaralı 
kanuna bağlı 1 numaralı cetvelin Maarif 
VekA.letı kıımında tuhlhat yapılmuı hak
kındaki kanun IA.yihaları da dUnkU toplan· 
tı eenuında gHrl!ıUlmUıtUr. Mecıtı yarın 
toplaııacaktır. 

İslanbul'da Ü( fabrika yandı 

sinde tlddetli bir anarşinin hakim ol

masından peşet ettiğini söyler. Haki • 

kat de bizim zannımıza göre böyledir. 

Bulgarların pek ateşli bahsettikleri 

Ruscuklu Pasban oğlu hikayesiyle Niş 

paşasının hareketleri devlet yani türk 

millt vicdanı tarafından asla tasvip e
dilmemişti. Türk milletinin fenni ka

biliyetini "tarki Avrupada fransız ıey

yahları,. eserinde pek güzel meydana 

çıkarmıştır. Bu kitapta (Paristen E

dirneye gelen iki fransız seyyahı E

dirnede bir kaç tane fransıza tesadüf 

ederler. Uzun zamandanberi başkala

riyle fransızca konuşmaktan mahrum 

olan ıeyahlar meleketlerinden çok u -
zak bir şark memleketinde hemşerlle· 
rine tesadüf ettiklerinden dolayı çok 
sevinirler. Nereye gelip gittiklerini 
sorarlar, İstanbuldan gelenler, Pariste 
seller münasebetiyle yıkılan köprille • 
rl tamir etmek ve yapmak için İstan
buldan iki türk mühendisi götUrdilk • 
lerini söylerler) Ti.irklerin gecmfş a
sırlardaki fenni kıymet ve kabiliyet -
terinin en kuvetli vesikası olan bu ki
tabı neşretmekle Yorga bize de hizmet 
etmiştir. Profesör, Kırat Karolun mem 
lekete avdetinden sonra bir mUddet 
başvekillik yapmış ve mecliste siyast 
faaliyetlere de ihtirasla iştirak etmiş 

ise de Tataresko V') Ti~Ule:::ko 

gibi siyasi hayatta bliyUk bir şöh
ret ve muvaffakiyet kazanmamış -
tır. Yorga her şevden evci bir mil -
tefekkir ve yüksek bir ilim a • 
damı idi. Kendisinin feci akıbeti kar
§tsında elem ve teeııaür duymamak ka
bil değildir. Yorga ile insanlık 11emi 
her halde kıymetli bir evladını kay -
betmittir. 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Bu akıam sa
aıt 19.30 da Ye,lldlrekte bir yanıın oldu. 
Bir boya, bir hah yıkama, bir merserize 
çorap fabrikaıı yandı. Yangının boya faıl>

rikumdın çıktılı tahmin edilmektedir. 
Poll• tahık!Jı:&ı. batlamııtır. 

lıtanbul' da elonek fiyatlanna 30 
para zam yapıldı 

İıtanbul, 2 (Telefonla) - İatanbulda 
yarından itibaren ekmek fiyatlarına 30 pa
ra zarnmedilm!stir. Ekmek bundan sonra 
12 Icu.ruı SO paradan satılacaktır. 

ÇanaRkdleye, ~cyhan nevı .. t orman iıı 
]etmesi pos reviri bölge şefi Hüseyin 
AgOn Tavşanlı, Mahya • Eğrigöz or
manı mühendisliğine Bolu S. 1. orman 
mühendisi Fahri Gllnsilz f skilibe. 

Çanakkale orman mühendis muavi
ni Sait Meşeli Tekirdağına, Kocaeli 
orman mUhendis muavini Ekrem DUn
dar Seyhana, Seyhan orman mühen -
dis muavini Sadi Sunal Geredeye, 
Gerede orman mühendis muavini Nev
zat Akgüngör Kocaeliye, Şibinkarahi· 
sar orman mühendis muavini Süley • 
man Atabek Orduya, Ordu orman mil
hendis muavini Halil Sıtkı EvrengUI 
Şibinkarahisara, İpsa!A orman mühen
dis muavini Hakkı Göktaş Çanakka -
leye, Çerkeş orman mühendis muavini 
Rıza Arat Mudurnuya, Mudurnu or
man kondöktörü Şükrü Acuner Çer
ke§e, nakil ve tayin edilmiglerdir. 

Motörlü kara nakil vaırtalarınrn 
bir müracaatı 

1stanlbul, 2 ('telefonla) - Motörlü ka
ra nakil vasrtaları cemiyeti, yedek mal • 
zeme, benzin ve 111.stik fiyatlarının faz. 
lalığından dolayı y{)zde 10 zam istedi. 

Bir adam metresini öldürdü 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Kasımpaşa

da Sabri adında bir ıda.m metresi 45 ya -

şmda Fatma'yı kıskançlık yiizünden bı -
çakla öldürdü. 

Kurumun ıilt damlasından UI günde 
1.560 ıüt çocuğuna 850 kilo çocuk autu ve
rıımıı ve ailelerin lııtegı üzerine kurumun 
neıırettltl "bakım öğüt,, lerden 154 sayı 

parasız adresine gHnderllmlıUr. 

Kurumun Çocuk Sarayındaki ıııcak 

banyolarında 1219 çocuk ve analan sıcak 
banyo almıglardır. Bunlardan başka blr 

çocuğa elblee, ayakkabı ve cam113ır veril· 
mı9, ı T çocuğa da 129 Ura 77 kııruş para 
YIU'<Uııu J'tll'•'"'"'•'·-

Sabııhları bırakılıp akşsmlan alınıın 

Krcıte 20 gUnlUkten 7 yqına kadar muh
tellf cıığlardald yüz lkl yavruya Uc; bin 
yüz elli dört kap ııcak yemek verilmek 
suretiyle bakılmakta bulunmu~ ve Kuru
mun Keçiören Çocuk yuvasında datmt ba
kımı altındaki 22:5 çocuk esirgeme kuru
munun yavrula.rlyle 115 günde 4579 çocu -
ta muhtelit yardımlar yapılmıgtır. 

Çocuk Eıılrgeme Kurumu genel merkezi 
her yıl olduju gibi bu yıl da muhtelif ilk 
okullardaki l>OO çocuğa iki blrlnclklUıun· 
daıı ltlbaren aıcak yemek tevzJlnc ba§la, 
mıştır. 

Bu yardımlardan maada çocuk bahçe
ıılnden 7400 çocuk tatlfadc etmlııtır. {a.a.) 

Askere alınmıı ve alınacak tunel, 
tramvay ve elektrik idareleri 
memurlarına maaşları verilecek 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Şehir mecli
ıi bugünkü topJantısınA:la elektrik, tram -
vay ve tünel idarelerinde çalışan memur 
ve mUstahdemlerden manevra dolayısiyle 

askere alınmış 1'e alınacak olanların üo
retlerinin tediyesine karar verdi. 

Bayburf'f a C. H. P. kazakongresl 

. küllü bir baş hayal meyal seçile
biliyor, o kadar ..• 

Zavallı biletçi, yolcuları inecek
leri duraklardan daha ileriye gö
türmek korkusiyle bir yandan şa
kır şakır bilet kesiyor, bir yandan 
da ha bire izahat veriyor: 

lllllllllllllllllliiiİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Boyburt, 30 (Husust) - Parti mil· 

fetti§imiz Balıkesir mebusu B. Muzaf

fer Akpınar Erzincan vilayeti kaza 
kongrelerini bitirerek Bayburta gel· 

miştir. Kongre vali, hükümet erkanı 

ve bir çok kalabalık bir dinleyici ktit· 

lesi huzurunda altlkalı ve münakaşalı 

müzakerelerde bulunmuştur. Parti ta

rafından kongreye iştirak eden aza -

!ara ziyafet verilmiı ve halkevinde 

Genel Sekreterlikçe buraya gönderi .. 

len filmler seyredilmiştir. 

- Scrgievi'ne geldik baylar, 
Enstitüyü geçiyoruz. Sağlık Ba
kanlığında inecekler... Peki ama 
biletçi geçtiğimiz yerleri ne bili
yor. O nasıl görüyor; burada işe 
insanların altıncı hissi karışmakta
dır. O da mevzu dışı ... Bu ikaz be
nim de işime yaradı: hazırlandım 
ve atladım. 

A rtık vazifeye başlamak la
zımdı. İlk işim fenerimi par· 

!atıp şöyle yoluma bir bakmak ol
du. Ost tarafını da ayak yordamı
na tcrkettim. Malum pil derdi yü
zünden elektrik fenerini fazla yak
mak bile bile ömrümden feddka~
lık etmek gibi geliyordu. Bu işte 
pek kıskanı. davranıyordum. 

Sol tarafı takip ediyorum: ve iş
te bir küçük mahzen pencerf'ıioin 
kenarından, ince, zayıf fakat niha
yet bir ışık yakaladım. Uzaklardan 
büyük apartmanlara bakıyorum. 
Bazı pencerelerin pencere olduk
ları anlaşılıyor. Buralarda hafif 

Sivas' o gelen kış ! 
lJkkanunun üçüncü günündeyiz. 

Şu halde k/Asik kış baş/ıyalı üç 
gün oluyor, demektir. Bıldır, söyli
ye söyliye dl/imde tUy bittiği için 
bu sene de tekrar "senenin son ayı 
nasıl olur da ilk sıfatını taıır?., de
miyeceğim. Diyeceğim şu : KUsik 
kışın, üç glindür, içinde oldutumuz 
halde henüz Ankara sonbahardan 
ayrılmamıştır. 

Pardesünlin yerini paltoya bı· 
rakmadığı ilkk§nun öyle pek sık 
sık ele geçmez. 

Yalnız dünkü gazeteler, Sıvas'a 
ilk karın yağdığını haber veriyor· 
/ardı. Şu halde kıı Sıvas'a kadar 
gelmiştir. 

Bu sene kışın Sıvas yolu ile An
kara'ya geleceği muhakkaksa, te
menni edelim de, - hiç olmazsa -
yayan gelsin! 

••• 
Küfeci çocuğunun tiiri I -

'#AN l~l IL~R 
kfileci çocuğu, yüksek sesle ve ken· 
dine göre taklidi bir beste ile ~u 
//el mısrağı söylayordu : 

Di da dil 
Teker patladı. 

Yeni te/Akkiye göre sürat asrın· 
dı otomobilden, otomobil karnasın· 
dan ilham alan bu iki mısrağ, dina
mik ~Ur sayılmak J§zım gelirdi. E· 
ğer bunu bir küfeci çocuğu s6yle
meyip de zamanın omuzları kalkık, 
bıyıkları kaytan, pantolonları kısa 
ıaircikleri söyleselerdi, edebiyat f· 
/emimizde alkışlar kopar, yalnız 
kafiyeli olmaktan ibaret olan kusu. 
rundan başka her hecesi makaleler
le CJğUlürdü. 

Eski telakkiye göre de iki mıs· 
rağda "teşhis ve intak., sanatı bu
lunur, eser "medhcseza,, görülür
dü. 

Fakat ne yapalım ki beyit, bıı 

hafta çıkıp ertesi hafta batan mec
mualarda intişar etmemiş, sokak
ta bir küfeci çocuğu tarafından in
~at olunmu1tur I 

• •• 
66 • 166 I 

lngiliz Başvekili, eve/ki giln 66 
ya§ına bastı. Kendisini kutlarız. 

Gene aynı günde Amerika Cüm • 
hurreisi Ruzvelt de 166 destroyerin 
bir an lince tamamlanması için mU
dahalede bulundu. 

Acaba buradaki 66 rakamlı bir 
tesadüfün sevki ile mi yanyana 
ıelmiştir? Yoksa, Amerika, lngi/. 
tere hükümet reisine bir cemile mi 
yapmak istedi ? 

••• 
Modaya dair I 

Siyasi haberlere olduğu kadar 

moda havadislerine, moda havadis
lerine olduğu kadar siyasi haberle
re meraklı bir hanım, kocasına, mü· 
nakaşa yollu, diyordu ki : 

- Bu şapkanın, bu mantonuh, bu 
kostümün, bu robun bu sene moda
sı geçti/ dediğim za'man, sen "ne o

lur, bir sene önceki modaya uygun 
bir şey kullanılamaz mı?., diye ba
na itiraz ederdin. 

Bir gazete yazıyordu : ltalya 
tayyarelerinden !Jir çoğu 1937 mo
deli olduğu için bugün modası geç· 
miş sayılıyor ve işe yaramıyormuş! 
Modası geçen şey kullanılır mı, kul
lanılmaz mı? Artık, var, kıyas et / 

• •• 
Nami'nin bir beyti I 

Divan ~airlerinin eserleri arasın
da hazan bugünkü vaziyetleri de ku
vetle ifade eden beyitlere, mısrağ
Jara, kıta/ara raslanılır. 

Bunlardan bir kısmı atalar sözle
ri kadar ~öhret kazanmış ve halkın 
hafızasında yer tutmuştur. Bir kıs-

mı da bilinmez. Günün birinde bir 
divan, bir lügat, bir tarih kitabı ka· 
rı.~tırırken görür, okursunuz. 

Pek sayın bir dostum, bir kitap
ta geçen gün Nami'nin şu beytini 
bulmuş : 

Çektim bellsını diye umma vefasını 
Değme beli ile o sana eylemez vefa. 

Siyaset §lemini göz önüne geti· 
riniz: O zaman Nami'nin bu bey -
tinden bir mısrağını mihverin bir 
ucuna, bir rrıısrağını öteki ucuna 
takabilirsiniz • 

T. l. 
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l DIŞ POLiTiKA ................................................ 
Bin senelik bir mesele 

b Alrnanya, Fransa ile sulh aktini 
Aeklerneğe lüzum bile görmiyerek 
t' lsas-Loren'i resmen ilhak etmiı-
ır. Bu suretle bin senedenberi, al

lltanlar ile fransızlar arasında el 
topu gibi bir oyuna mevzu olan bu 
~l!lnleket tekrar almanların elle • 
~•ne geçmektedir. Alsas-Loren mu-
?ddcs cennen imparatorluğunun 

hır parçası iken kısmen 17 inci a .. 
~n aonlarmda Ry&wick muahede-
11Yle, kısmen de 18 inci aaırda fran-
ıı_zlara geçmişti. Sonra 1870 harbi
~ın neticesinde alman imparatorlu
guna İntikal etti. 1870 seneıinden 
Sonra 1914 harbine kadar Alman
Ya ile Fransa arasındaki münase
betleri zchirliyen bir mesele oldu. 
~Ünkü fransızlar, Alsas-Loren'i as-
a unutmadılar. Ve Alaas-Loren, bir 
Coğrafya ismi olmaktan çıkarak bir 
rnl illetin bir vatan parçasına bağlı. 
ığını ifnde eden mefhum halini al

~~· 1914 harbinin çıkmasında hiç 
0ır m~ele Alıuu-Loren kadar mü
eagjr olmamıftır. Delkase'ler, Kle
lllanso'Jar ve Puvankare'ler, Alsas
loren'in. intikam:nı almak gayesi 
~trafında toplnnan ba,lı ba,ına bir 
fransız politikacı ekolüdür. Alsas
loren nihayet 1919 da Versay sul
bu neticesinde Fransa'ya ilhak e
dildi. Ve Almanya bu neticeyi 1925 
~enesinde imzaladığı Lokarno mua· 
11edesiyle de kabul etti. 

Fransa'nın hezimetine kadar Al
•aa-Loren meaelesinin Franıa ile 
A.lınanya arasında bir ihtilaf mev
~uu olduğunu Almanya iddia et • 
llli§ değildi. Bilakis Hitler reJımı 
de Lokamo muahedesinin Alsas
l.oren hakkındaki hükmünü nihai 
olarak kabul ctmi,ti. Bizzat Bay 
liitler tarafından bu noktada Fran
•a.'ya verilen teminatın haddi hesa
bı yoktur. Hatta harp çıktıktan 
Sonra almanlar, Alısas-Loren'i Fran
$a'dan almak istemediklerini bir· 
kaç defa tekrar ettiler. 

Fro.nsa'nın hezimetinden sonra 
alman askerleri Strazburg şehrine 
girdikleri zamandır ki Almanya, 
hu tehrin tekrar fransız eline geç
tncaine muvafakat etmiyeceiini iy• 
hla etmi,ti. Almanların, Fransa'ya 
\>erilen teminata rağmen, Alsas-Lo
ren'i fransızlardan geri almak isti· 
Yecekleri tahmin ediliyordu. Fakat 
fransızlar, bunun ancak sulh mü
~akerclerinde bahis mev;ı:uu olabi
leceğini zannediyorlardı. Esasen 
ıulh aktedilmezden evel, askeri iş
gal altında bulunan bir mıntakanın 
ilhakı kanuna uygun bir hareket 
değildir. Bununla beraber, nasyo -
hal rosyalistliğin kendine mahsus 
l..:r...,_hnlru1' t"'liı.kkiıi vardır. Ve A.1. 
fiiaıtyır;--ı!l aaT U ... u..u IAA•~UOU&I tl.JJ11Jyli: 
lüzum bile gönniyerek Alsaı-Lo
ren'i ilhnk etmiş ve bu memleketin 
almanlaştmlması için de te§ebbüse 
giriımiıtir. Bu almanlaştırma ame
liyesi de nazilere mahsus kestirme 
Yol ile yapılıyor. Alsas-Loren'in nü
fusu, kısmen alman ve kısmen de 
franın..:dır. Esasen iki milletin bu 
tnemleket Üzerinde hak • iddia et· 
melerinc bir sebep de budur. Al
aas-Loren almanların ellerinde bu
lunduğu 1870 ile 1919 seneleri a
rasında, bu memleketin fransız O• 

lan nüfusu, alman idareıine kartı 
sabotaj yapmı§ ve Fransa da bu 
nüfusun mukadderatı hakkında ya
kın alaka göstermi§tİ. Bu defa na· 
2i Almanyası, Alsas-Loren'i ilhak 
etmekle kalmıyor, Fransa bu ilha· 
kı tanımazdan evel, Ahas-Loren 
meselesini de hallediyor: verilen 
haberlere göre, Almanya Loren'
deki fransızlara, Polonya'ya ve ya
hut da Fransa'ya hicret etmek için 
kısa bir mühlet vermiş ve bu müh· 
letin sonunda, bütün fransız nüfu
ıunu, Loren'den dı§arı atmııtır. 

Almanya'nm Loren fransızlan 
hakkındaki bu muamelesi, Vichy 
hükümetini mütkül bir vaziyete 
koyacaktır. Çünkü almanlarla an
laıma politikası takip eden bu hü
kümet, sulh müzakerelerinde Al· 
sas-Lore~'i Almanya'ya terketme• 
ğe razı olsa bile, bu müzakereler 
başlamazdan evet, memleketin Al
manya'ya ilhakına muvafakat ede· 
mez. Esasen bugünkü §artlar altın
da Almanya'nın Alsas-Loren ile ik
tifa edeceği de ıüphelidir. Öyle gö
tünüyor ki Almanya yalnız bin se
nelik Alsas-I..orcn meselesini değil, 
bin senelik franıuz meselesini hal -
letmel< istiyor. Yani Almanya, yal· 
nız Alsas-Loren'i almakla kalmıya
cak, bir defa daha Alsu-Loren'i 
geri istiyebilecek bir Fransa'nm di· 
rilme&ine mani olacaktır. Fransız
lar için Alsas-Loren'den ziyade en
dişe mevzuu olan vaziyet de budur. 
Esasen Almanya'ya karşı lngilte
re'nin müttefiki olarak harbi ida
me ettirmek istiyenlerin kanaatle· 
ri de bu idi. Halbuki Vichy hükü
meti, 1870 mağlübiyetinin ,artları 
dairesinde Almanya ile sulh akte
dilebileceğine inandı. Bu, nazi Al
manyasının hedef ve gayelerini an· 
lamazlıktan doğan bir kanaatti ki, 
Almanya bunun hatalı olduğunu 
geçen hazirandanberi fransızlara 
karşı takip ettiği politika ile anlat
maktadır. Fransızlar anlamalıdır• 
lar ki Almanya ile giri§tikleri bu 
mücadele bir hayat memat mücade
lesidir. Almanya galip gelirse, bir
çok Avrupa milletleri gibi, fransız
lar da hayat hakkından mahrum 
kalacaklardır. Bunu anlıyan fran. 
sı..:lar, kurtuluıu Almanya ile an
la§mak çarelerind~ değil, Alman-

Harbin başından beri 

.İngiltere' de 

3006 tayyare 

düşürüldü 

Bunlar1n 2986 sı alman, 
20 si ilalyan tayyaresidir 

Lorı.dra; 2. a.L - !nıiltere ve sahilleri 
üzerinde harbin baıl~ıcındanberi düşü • 
rülmUı olan dütman tayyare adedi ıim.di 

300& ya ballt olmaktadır. Bunların 2986 ıı 

&iman ve yirmisi ltalyan tayyaruidir. 

lngiltere • Almanya 
mücadeleainle vaziyet ne 

merkezde? 
Londra; 2. a.a. - İsveç Gothandel gaze

tesi şunları yazmaktadır : 
" Coventry'nin tahribi, mUletlerle dikta

törler arasında olan bir harp ile kar,ılaş
tığımızı röstermektcdir. Şimdi anlaşılıyor 
ki 1nııiltere ile Almanya'dan birisi ya har
bi kazanacak ve yahut teslim olacaktır. 
Fakat, ne İnııiltere ve ne de Almanya ıon 
nefealerinc kadar teellm olmazlar. Eier 
İngiltere zayıflıncak oluna bu, impua • 
torlu~un ıonu demektir. Alman orduları 

tereddiit edecek olursa lı:omŞ'U devletler 
de iıal kıyam edeceklerdir. İ:Jgal altındaki 

memleketlerde bulunan almanlardan tek 
bir kişi c:anmı kurtaramaz. Zira Var;ova 
fle Coventry'nin intikamları vardır. ,, 

Southampton en ıiddetli hava 
akınlarından birine maruz kaldı 

Londra; 2. a.a. - Royter 
Cumartesiyi pazara bailryan rece, Sout

bampton en ıiddetli bava akınlarından bi· 
rine maruz kalmııtır. Akın ubahın ilk 11-

atlerine kadar devam etmittir. 
Press Assoclation ajansının muhabiri 

ıunları yazmaktadır : 
" DUn sabah şehri dolaştığım zaman in

ti,ar eden keskin raılar havayı bozmakta, 
ve merkude bulunan birçok binalar yıkıl
mış bulunmakta idi. Sair bölgelerde de 
vasi huarat ika edllml, ve birçok yanıın
lar çıkmııtır. Ticarethaneler, mafazalar, 
ikametrlhlar ve birçok kiliıeler boınbar -
dıman edilmiıtir. Almanların burada kul • 
landı.kları taktik, Coventry'de kullanmış ol
dukları taktiğin aynı.du. Evela yaimur ha
linde yangın bombaları atıldıktan sonra ya. 
nan yanrınların ışıklariyle yüksek infilaklı 
bombalar atılmıştır. Pasif korunma servis
leri yine mükemmel surette vazifelerini 
yapmışlardır. Otobüs kullanan genç kadın. 
ı..• ~J1•1ihnp ~~ra• 1•.-..1. -:'-'-
rtnO devam ederek herlceıln takdirine maz-
har clmu~lardır. 

Yeni bir hava harbi 
Londra, 2 a. a. - Southampton oehri 

dUn gece dlter oiddetll bir taarruza he • 
det olmuıtur. DUıman tayyareleri blriblr1-
nl takip eden dala-atar halinde aabahın ilk 
saatl!!rlne kadar tethlı vıızffelerlne de
vam etmlılerdtr. Bu seter de hedef bilhas
sa ticaret mahalleleri olmuıea da banliyö 
de taarruza uğramıı ve blrc;ok lkametgAh
lar harap olmuıtur. Birkaç kiti ölmUıse de 
insanca zayiatın cumartesi gtlnkUnden da
ha az olduğu zannedilmektedir. HK!ıar mU
hlmdlr ve bazı ıehlr servislerinin kısmen 
muattal kalmaaının önUne geçilmek Uze
re acele tedbirler alınmııı, evleri veya apar 
tımanları yıkılan veya hasara ufrıyanlar 
lc;ln muvakkat lkametgAlılar temin edil -
mlıttr. 

Patlamıyan bir bombanın aebep 
olduğu kaza 

Mll&.n, 2 a.a. - (D. N. B.): İngiliz tay
yarelerinin Torlno'ya tevcih ettikleri bir 
hücum esnuındı kırlara düşerek patlamı
yan bir bomba kaldırılırken bUyllk bir ka
za olmuıtur. Bombanın ansızın patıam~ı 
üzerine Uç klıt ölmUı, Uç klııl atır surette 
ve Uç kişi de hafff yaralanmııtır. 

Batan iki İngiliz 

balıkçı gemisinin 

ölen mürettebatı 
Londra, 2 a.a. - Bahriye nezareti • 

nin 15 aonteşrin tebliğinde battığı hil
dirilen Rinovia ve Wesney silahlı ba
lıkçı gemilerinde ölenler listesini 
Bahriye Nezareti bildirmektedir. 

Rinovia gemisinde bir kişi ölmilş, 
ve 13 kişi kaybolmuştur ki bunların da 
ölmilş oldukları tahmin ediliyor. 

Wesney gemisinde iki subay yara. 
lanmış, bir asker ölmüş ve yaralanan
lardan iki asker de bilahare ölmüştür. 
Dört asker kayıptır. Bunların da öl
düğüne hUkmolunmaktadır. 

ya'yı mağlup etmek tedbirlerinde 
aramaktadırlar. Anla,mak çarele
rini arattıran politikanın mümessi
li olan Petain, almanlarle döiüt
mek politikaaının mümessili olan 
de Gaulle karşısında muhterem 
,ahsiyeti itibariyle, §Üphesiz daha 
büyük itimat telkin etmektedir. Fa
kat bu meaelerle ,ahıslardan ziyade 
di.vanm ehemiyeti vardır. Esasen 
nazi Almanyaaı, Petain davasını 
çürütmek ve de Gaulle di.vasmı 
kuvetlendinnek için her gün yeni 
bir hadise çıkarıyor. lıte Loren 
franaızlarının tehciri ve Loren'in il
hakı da bu hi.diaelerin biridir. 

A. Ş. ESMER 
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Siyam ve Fransız Hindiçiniainin vaziyetini gösterir harita 

SİYAM ve FRANSIZ 
Hindiçinisi'nde 

Karşıhkh hava 
taarruzları 

Tokyo, 2 a.a.·- (D.N.B.): Domel ajan
sının verdiği bir habere göre Slam başve
kili radyoda bir nutuk söyllyerek franınz 
Hlndlçlnlslnden gelen tayyarelerin per
ecmbe günU Siam arazisi tlzerlnden uçtuk
larını ve mitralyöz ateoı ac;arak birçok 
kimselerin yaralanmasına sebep oldukla
rını söylemiştir. 

Bu h!dlse Ur:erlne karuılıkta bulunma
ları için Sl&m hava kuvetlcrfne emir ve -
rlldlğ\ söylenmelttedlr. Aynı akşam Slam 
tayyareleri Laos mıntaırnsına bombalarla 
hllcum etmlıler, askert tesisata ve petrol 
depolarına btlyllk zaur verdirmlılerdlr. 
Laos ve Kamboç mıntakalarına reniş hU
cumlar yapılması ic;in hazırlıklarda bulu -
nulmuDtur. 

Siyam Hindiçini ile 
anlCl§abilecek mi 

Londra, 2 a.a. - Royter ajansının 

diplomatik muhabiri yazıyor : Lon
ara 'Tlın 'Seıanıyetn mannııennoe ou-

gün bildirildi°ğine göre Siyamla fran-

su: Hindiçinisi arasındaki hudutta 
bazı hadiseler vuku bulmu§sa da bu 
hususta gazetelerde intişar eden ha
berler mübalağalıdır. Müzakereler de
vam etmektedir ve vaziyet gergin ol
makla beraber sulh yolu ile bir anlaş· 
ma imkanı müstebat değildir. 

Yeni bir hava taarruzu 

Çunking 

Vang-Çing-Vey'in tamnmasım 

gayr·ı dostane bir 

hareket sayıyor 
Çungking, 2 a.a. - Hariciye nazırı 

Vangşuving bütün devletlere röndcrmiş 

olduğu bir nota ile, hain Vallgiingvey'in 
tanınmasının Çnnkayşek hükümetine karşı 
gayrı dostane bir hareket olarak telakki e
dileceğini bildirmiştir. 

Bu, Japonıya ile kor1tuluk Nankin hü -
kümeti arasında imzalan,mış olan muahe
de-ye verilen ilk resmt cevabı teşkil et -
mektedir. 

Peiping' de bir japon yarbayı 
tabanca ile öldürüldü 

Peiping; 2. a.a. - Söz &öylemeğe &ela. 
hiyettar bir japon memuru, Pciping'de dün 
l>ir subayın kurşunla öldürülmüş olduğunu 
tasdik etmiş ise de tafsilat vermekten i~ti
nap eylemiştir. 

Muhtelif kaynaklardan haber alındığına 
göre, ~ehrin şimal bölgesindeki büyük bir 
__....._.... _____ ... _ ca... -41-.-a..ı- _#_ .. _,.,_ 
de bulurum bir japon yarbaynıa bisiklet -
ten inen bir Çinli dört el tabanca atmı~ -
tır. Yarbay ölmü, ve süvarilerden birisi de 
yaralanmıştır. Ölen yarbayın vazifesi ol
mayıp şehire birkaç gün eve} gelmiı bu • 
lurunakta idi. 

Şehirde rerrinlik devam etmektedir. 
Şehrin bütün kapıları kapalı tutulmakta ve 
husust müsaade olmaksızın Çinliler ıehre 
girip çrkamamaktadır. Hiçbir Çinlinin 
trenlere binmesine müsaade edilmemekte -

Tokyo, 2 a.a. - Hanoi'den gelen dir. Bu vaka, Peiping'de ilk japon öldüriil-
haberlerc göre, bugün Siyam tayyare- mesi vakasmı teşkil etmektedir. 

}eriyle Hindiçini tayyareleri arasında Şehrin şimal mmtakumda siv:il hava 

hudut şehri olan Takat üzerinde yir- meydanının yanında talim etmekte olan 
mi dakika süren bir muharebe cere-

bir çinli milis alayının isyan ettiği hak -
yan etmiştir. Muharebenin neticesi 
henüz mah'.im değildir. .kında ~ehirde kuvetl! şayialar dola~a.k _ 

tadır. Şangtıay'dan her gün relmelme olan 
tayyarenin o gU.n aebepsiz olarak Tient -
sin'de kalmış olması bu şayiaları teyit et
me!Qtedlr. 

B. Hull'un beyanatı etrafında 
Tokyo, 2 a.a. - (D.N.B.) 

0

Hariciye ne
ureti namına beyanatta bulunmıya me -
zun ~iyctlerden biri, B. Hull'ün Nan -
king paktı hak'kmdakl beyanatını mev.ıuu 
bahsederek demiştir ki: 

"- Bu yolda izahat esasen beklen[ • 
yordu. Bu itibarla Çunld~'in Amerika • 
dan 100 milyon dolarlık iatl.kraz yapmış 
olma.sına hayret edilmemek llzım<lır. Ame
rika uuqark ıiya.etine devam etmekten 
başka bir teY yapmamaktadır. Japonya h1-
diselerin inkişafını dikkatle ta.kip etmekte-
dir." 

Japonlar Çungking'i 
bombardıman ettiler 

Tokyo, 2 a.a. - (D.N.B.): Resmt tebli

ğe göre, japon donanma.sına mensup tay
yareler dUn Çungklng'e hUcum etmlgler--

Amerika'nın aabık Londra 
büyük elçiai B. Kennedy 

• dlr. Aakerl hcde!ler muvaftaklyetıe bom
bardıman edllmlıtır. Japon tayyareleri 
diltman avcı tayyareleri ve dUl bataryala-. 
rının mukabelesiyle ko.rııııanmııtır. 

Londra büyük 

elçiliğinden istifa eden 

B. Kenedy İngiltere'ye 
dönüyor 

Nankin de Amerika'nın Çin'e 
ödünç vermesini gayri 

doatane sayıyor 

Nankin, 2 a.a. - Nankin hükümeti 
bir tebliğ neşrederek Amerika hükU
meti tarafından Çan-Kay-Şek bilkU
metine mühim miktarda kredi açılma
sı hakkında verilen kararı "gayri dos
tane bir hareket., olarak telakki eyle
diğini bildirmiştJr. 

telakki ettiğim bir divanın, yani Ameri
kan deınokrasiıl ~ekllnin muhafazası için 

Nevyork; 2. a.a. - B. Kenedy, Birleşik 
Amerika'nın Londra büyük elçiliğinden is
tıra etmiı oldufunu ve Londraya gidece
ğini söylemiştir. B. Kennedy aynca de
miştir ki: bütUn gayretlerimi aarfetmektir. Bu va -

" Tasavvurum, kısa bir istirahat devre- zife, harp harici kalmak meselesinde reiı 

ainden 1011ra, bucUn en yUb.ıt dlva olarak RU21Velt'e 7ardnrı t1Ylemelctlr. • 

HARBE 
DAİR 

Çin işi 
Japon işi 
Nanking hükümeli 

A lmanya Avrupa'da, Japon
ya, Uzak-şark'ta yeni ni

zamı kurmağa çalı§maktadırlar. 
Çünkü fınat bu fır~attır. Daha 
henüz Sovyetler Birliii de Ber· 
lin'de imzalanan üçüzlü pakt 
hakkında ağzını açıp da bir ıey 
söylemcımi~tir. Sovyetlerin Alman• 
ya'ya karşı olduiu gibi, Japonya
ya kar§ı da sakit kala<:aiı tah
min edilmektedir. Onun için, Ja
ponya bu senenin bir niaanmda 
tıpkı "bir nisan balığı" gibi Nan· 
king'de Wang • Ching - Wei'in 
riyasetinde kurduğu bir nevi Slo
vakya hükümeti ile bir anlapna 
aktetmi,, o, bunu, bu onu, her iki
si Mançuko'yu, Mançuko da her 
ikisini tanımı~tır. Yalnız turası
na dikkat etmek lazımdır ki, 
Wang - Ching - Wei'in reisliğin. 
deki hü.kümetin bariz vasfı ko
münizm aleyhtarı olmasıdır. Ve 
Japonya ile yapılan anl&fl'\Ad& 
bu esaaa aadakat göstennittir. 

Çin'in i~i 

H adiselerin aeyrini takip ed• 
lim: Japon~'nın Çin'i i .. 

tila etmeğe karar vermesinin se
bepleri arasında, orasını, konıü
nizme karşı bir nevi set olarak 
kullanmak da vardır: zaten Çin 
harbi ba~ladığı zaman, japonlar 
Çin'i komünizm cereyanlarmdan 
kuvet alan kinuelerden temizle
meğe kuar vermiılerdi. Fakat 
eier, bu, komünizm cereyanların
dan kuvet ve cesaret alan kimse~ 
ler olmasaydı, japonlar, belki 
Çin hakkında besledikleri enıel-
lerin kolayca ve hiç olmazsa, bu 
muazzam bölgenin bir kısnımd.a 
tahakkuk ettiğini görmezlerdi. 
Çünkü zaten geni§ olan bu mm· 
takada 400 milyonluk nüfus 
ve bu nüfusu idare edenler muh
telif fikirlere aynlmı§lardı. Bun
lardan bir krunı Sovyetlerden 
nıaddi. bausı mainevi müzaha
ret görüyor, bir kranu japonlarla 
beraber çalı§ıyordu. Ve ha.kiki 

Çin milliyetperverleri bu iki züm
re arasında ne yapacağmı bilmi
yorlardı. Japonlara, kendi taar
ru:ı:larından daha ziyade, Çin'in 
bu dahili vaziyeti en büyük isti
f.adeyi temin etti. 

Wang - Ching - Wei 

Ç in'de asıl muhaaamat, 29 
temmuzda ıimalde, 14 a

ğustosta Şanghay'da baıladı. 21 
ağu.stoata da Sovyet • Çin ademi
tecavüz paktı halka ilan edildi. 
Şimdi Nanking hükümetinin ba
şında bulunan Wang-Ching-Wei 
Sovyetlerle yapılan anla~alara 
muhalifti. Fakat gerek bu zatı, 
gerek d<>&tlarını İ§ batından u -
zaklattınnak çok zordu. Sun -
Yat • Sen'in en yakın dostu ve 
katibi olan bir zatı birdenbire at
mak kabil değildi. Bahusus 
Wang - Ching • W ei gençlere 
eveli. bir cümhuriyet mücahidi 
olarak gösterilmitti. Hatta 1909 
senesinde imparatorluk hü.küme
ti tarafmdan batı müzayedeye 
konmuş, 1910 da ismi, Pekin'de
ki Naip prenae kar~ı yapıla?l suy
kaata karıımıftı. W ang - Chinl' • 
Wei bundan sonra birçok eaerler 
makaleler yazmı§, militarizm'i 
Çin cümhuriyetinin bir yarası o
larak göstermiş, komünizmin a
leyhinde bulunmuştu. 

Japon emperyalizmi 

F a.kat Wıa.ng - Chinr - Wei'in 
komünizm aleyhinde mü

cadelede bulunduiu sıralarda 
Çin'deki japon emperyalizminin 
vüsati henüz tavazzuh etmit de
ğildi. Çin· Japon harbi baıladık
tan sonradır ki japonlar komü
nizmden daha büyük maddi bir 
tehlike haline gelmitti. W ani' -
Ching • Wei komünizm aleyhin· 
deki fikirlerine kurban olarak 
bundan kurtulmak için kendisi
ni japonların kucaima attıı bu 
yÜzden Çung • Kinı'den kaçtı ve 
çinliler tarafından vatan haini 
ilan edildi. İ§te timdi Japonya 
ile mütekabil bir anlqma imza 
eden W ang - Ching - W ei'in hü
viyeti a,ağı yukarı budur. Ve o
nun için Wang - Ching • Wei'le 
yapılan anlatma da bariz şekilde 
komünizm aleyhtarıdır. Ve bu 
;ı:at, komünizme kar§ı kinini iz
har ederken, japonların kucağı
na düımüş oldufunun farkında 
bile delildir. 

İngiliz ablukası 
İtalyan ithalatının 
0;0 80 ini durdurdu 
Vaşington: 2. a.L - ltalya'nın harici ti

careti hakkında bir rapor neşreden Ameri• 
kan ziraat nezareti, ingiliz ablukıı,.ının ital
yan ithalitınm yli7.de seksenini durdurdll• 
iumı bildirmektedir. 

Rapor ıu izahatı vermektedir : 
" !ulya'nm 10n derece muhtaç olduiu 

~ıda maddeleri ithallunı durdurmakta a.b

luıka o kadar mUeulr olmu~tur ki memle
ket dahilinde Uı:tlsadl vaziyet ciddi bir ıu
rette haleldar ed.ilmiıtlr. Yiyecek madde
leri fiyatlannm harpten evelklnden yüzde 
40 fazla o\d$ tahmin edilmektedir. 

" İtalya, harbe, en esaslı zirai maddeler
den hiç birilini atoklamad.an giımiŞtir. 

Bilhasaa kauçuk, hububat, et ve nebati yat 
tohtıımlannm noksanlı~ı hl16e<lilmektedlr. 

Kara yollariyle mal göndemıek imkamnı 
bulan memleketlerin İtalya'ya naınl kauçllk 
Jiit, yün, "8f, et ve kahve ı-önderel>ilecek
lerinl taııavvur etmek müşküldür. Binaen
aleyh, muhtemel olan, lngiHz ablukası de
vam ettikçe, bu maddelerin ınokunlığmm 
da gittikçe cıiddileşmekte devam eyliyeceği 
dir. Bu ıera!t dairesinde italyan milleti. 
haftada bet veya altı etsiz ıüne tlbi tıı.

tulmağı ıBzüne almalıdır. ,. 

General Weygand'ın 
teftiş 1 eri 

Cenevre, 2 a.a. - D.N.B. muhabiri
nin Vlohy'den öğrendiğine göre, Ra· 
bat'dan Port Lyautey'e gelmit olan 
general Weygand, Fae kuvetlerl ku· 
mandam general Vergez ve Kazablan· 
ka karargahı kumandanı Verin ile g6-
rÜF1ÜŞtür. 

General W eygand tekrar Rabat'a 
dönmUıtUr, 

Fransa devlet reisi 
Marsilya'ya yerleşecek 
Viohy, 2 a.a. - Nazırlar medial 

saa 16 da Marcşalın reis.llğinde oop
lanarak devlet reisinin yakında Mar
silya'da yerleşmesine ait muhtelif 

J işleri görüşrnü~tiir. 

Sovyeller ve Uzak Şark 

S on anlapnanm bilhassa yeni 
japon elçisinin Moskova'ya 

vasıl olduğu anlara te&a.dül et
m-i daha dikkate ıayandrr. Jm. 
za edilen muahedeye göre Japon• 
ya ıimali Çin'i ve Mogolistan'ı 
komüni&t yayılmasına mani ol
mak için aakeri iııal altında bu
lunduracaktır. Görülüyor ki ü
çüzlü pakta dahil olan Japonya 
Almanya gibi Sovyetler Birliği 
ile timdilik i.ni menfaatleri ol
madığı için içindekini dıım.a VU• 

rabilmiıtir. Japonların bu hare
keti müttefikleri olan almanlann 
da vaziyetini biraz müıkülle§tir
H yeridir. Çünkü Berlin'de bir 
blok tqkil edilmi~tir ki onun bir 
ayağı komünizm düımanıdır. 
Moakova'nın buna nasıl itimat 
edeceği bihakkın münakaıa edi· 
lebilir. Fakat turası muhakkak· 
tır ki, japonlann W ang - Ching • 
Wei'le iıbirliii yapmaları, vo 
komünizm dü~anlığmı arada
ki anlapna ile tesbit etmeleri, 
Sovyetlerin Uzak-tal"k nizamın· 
dan naaıl uzaklaıtmldığmı &Ö$
terir. 

Netice 

N anking kukla hükümeti ile 
Japonya arasında yapılan 

bu anla.pna hakkında henüz Mos
kova'dan akisler gelmemiıtir. 
Fakat Amerika'dan gelen akis 
dikkate ıayandır. Birletik Ame
rika Çung • King hükümetine 100 
milyon dolarlık bir kredi açmak-
ta, ayrıca bu hükümetten 60 mil
yon dolarlık iptidai madde satın 
almayı kabul etmektedir. lngil
tere'ye nazaran da resmi Çin hü
kümeti Çung - King hükümeti
dir. Sovyetlerin resmi Çin hükü
meti olarak hangisini tanıdıkları 
sual olunabilir. Fakat ıimdiye 
kadar Sovyet yardımı Çung • 
King'e müteveccih olmuıtur. Ja. 
pon aiya.aetinde ise gerek Çin'e, 
ve gerek Sovyetler Birliğine kar
tı takip edilen siyasette bir de
ğiıiklik yoktur. Bu~ünkü vazi
yet 22 llkteırin 1938 de Prens 
Konoye tarafından yapılan beya
nata harfi harfine tekabül etmek
tedir. Bu beyanatı töyle hulasa 
edebiJiriz: 1 - Çin'le Japonya 
arasında iyi komşuluk münase
betleri, 2 - Komintem'e karşı 
mÜ§terek müdafaa, 3 - iki mem
leket araııında iktısadi itbirliği ••• 

Şimdi yalnız iyi komtuluk mü
nasebetleri komıuluk hududunu 
&§mı§ da bir nevi izdivaç olmuş
hu-. Fakat Veli'nin izni lahik ol
madığına göre buna bir kiz ka
çınna da diyebiliriz. Bu itibarla 
Uaak-ıark hadisesi kapanmamı§, 
bili..kis yeni inkiıaflara yol aç
DUf bulunmaktadır. 

Mümtaz Faik FENiK 

• 
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( RADYO 
TURKlYB 

"Yürekler acısı,, bir mektup ... 
Yazanın tekrar tekrar "ya rab

bim" diye feryat etmesine bakılm
ca onu Karadeniz Ufağı zanneder
•iniz. Halbuki adı ve adresi Ege de
nizine pek yakm biT yerin kızanı 
olduğunu gösteriyor. Mümkün olaay 
dı da mektubu bir kere görebilsey
diniz: es.ki zamanda bestekarlar 
•ık •rk yeni .tarkılar çıkarırken 
genç kızlar "ıarkı mecmuası'' yap
mak için küçük bir defter kullanır
lardı. Şimdi yeni ıarkı çıktığı hemen 
hiç iıitilmediğinden kızlar böyle 
defteri ne diye kullanırlar bilmem, 
fakat mektup öyle bir defterden 
acele koparılmıı bir yaprak Üzeri
ne yazılmış. 

iıliyemediğinden yahut sorıbaharda 
ç~kildiği~den dolayı itini tamam 
ıroremeyınce erkeklik honnonlan 
~z bulurlar, marifetlerini gÖ&ter
mıye kalkışırlar. Bir kadın vücu
dunda erkeklik hormonlarının ya
pacakları marifetlerin birisi - bir
çok genç kızların feryadına sebep 
olan ve o feryadı işitenlerin yürek
lerine acı veren - fazla kıllardır. 

Yalnız, birkaç devlet deiil, bütün dUn
Ya harp içindedir. Hiç bir meıınlo'ket bl
mamıotrr iri, kendini iater iatemeı hırbo 

uydurmamıo olsun. Milletler •• memle 
ketler arasındaki münaeebetler, harp 1li -
zamının dikte ettiii şekli almıştır. 

İç ateş 
İç ateılmlzden· baıisetmek için öyle &'Ü· 

zel bir tırııat görUııdU ki onu y&kalama
mak, nndan., hele bu ıırada iati.fa.de etme
mek gerçekten yersiz olur. İııvlçre'nln Lo
zan şehrinde çıkan Gautte de Lawıanne'ın 
ıon ıayılarından birinde "harp zamanında 
manvt kuvet,. başlıklı bir yazı okudum. 

Kazım Nami DURU 
yetal& komutanlar elinde en kahraman as
ker ne yapaıbilir T Bununla beraber, türk 
asker& hiç olmazsa, tarki Trakya'yı kur • 
tamırya muvaffak oldu! 

(Radyo Difil.zyon Poıtaları) 
TÜRKİYE ANR 
Ra.dyoıu Ra~ 

- Dalııa Uzunluiu 
182 Kcı.1120 Kw. 1648 m. 

31.7 m. 9465 Kc .. .1 20 Kw. T. 
rn. 15195 Kcıı.t 20 Kw T . Her memleket, bu harp nizamına ıöre 

adımını atmak, tedbirini almalı: ıranıretin
dedir. 

19.47 

SALI : 311.2194-0 

Onun için genç kızların vücutla
rında beliren fazla kıllardan dola
yı o kadar telaş etmelerine, merak
lanmalarına sebep yoktur. Genç 
kızm vücudunda kadmlık hormonu 
iyice itlemeğe başlayınca - hele 
evlendikten aonra - o fazla kıllar 
kendi kendilerine kaybolurlar. Ge
belikte kadınlık hormonundan zi -
yade annelik honnonu üstün geldi
ğinden o vakit fazla kıllar - bel
ki - tekrar kendilerini gösterirler. 
Fakat annelik vazifeleri yerine ge
tirildikten sonra kadınlık hormonu 
Ü•te gelince onlar gt:ne kaybolur
lar, 

Bugün ıulhu anu etmiyen, bu saadet
ten nefret eden tblı: bir memleket yoktur. 
Fakat, ıulhu ar:ı:u eden ve kolaylıkla mu
harebe sahası olmak iııtcmiyen her mem -
leket, anbean muharebeye tutuşaca.kmıt 

ıibi, hazır bulunmak zorundadır. ÇüıUtü, 
harbi, muharebe haline 10kan Smillerin ne
rede ve ne zaman tesirim ıtöstermek isti
yeceği meçhuldür. 

İavlçre ordusu albaylarından Osca.r 
Frey 1940 ta cereyan eden bUyUk ukert 
hAdlıelerln ıııtı altında İavlçre'nln duru
mu üzerine bir konferans vermlı. Albay, 
bu konferansında, görUnUılere rağmen :ı:a
manımız harbindeki teknik tarzların her 
cıey olmadığını, muvatfaklyetın bizzarure 
sayı ve silah U!itllnlüğllne alt bulunmadı. 
tını söylemtıı. Birçok taburlarla en iyi si
lahları elde bulundurmalı: elbette iyidir. 
Fakat bunlar zaferi temin için yetme:>., 
harp tarihi bunu göıteriyor. Albay bu bap
ta birçok mlııallt>r 1&yıp dökUyor: İsviçre-

8.00 Prorram ve memleket saat ayı 
8.03 Müzik: Hafif program (Pi.) 
8.15 Ajans haberleri. 
8.30 Müzik programının devamı (Pı 
8.45/ 9.00 Ev kadını - Yemek listesi. 

Büyük harpte, Sarıkamış hadisesi erle
rimizin değil, komutanlarının cehlinden 
ileri gelmi& ise, Çanakkale'de, dünyanın en 
büyük iki ordusuna karşı bir çelik duvar 
ıribi dikilip durmuştur, Bu muharebeye ait 
olan JU beyitler nasıl unutulabilir? 12.30 Prorram ve memleket saat a~ 

Ey bu topra.klar için toprağa düşmüş asker, 12.33 Müzik: karışık türkü ve taıf 
Gök-ten ecdat inerek Öpse o pak alnı de,er. (Pi.) 
Sana dar celmiyecek makberi kimler kaz- 12·50 Ajans haberleri. 

Y aprağm defterden kaporılıtı 
bile imza sahibinin ne kadar me
raklanmış ve ne kadar teli.t içinde 
olduğunu anlatmıya yetiıirken, 
mektubun ifadesi bütün yüreklere 
acı verecek bir halde: bu genç kı
zm dudaklarınm iiıtünde bıyık tek
linde fazla kıllar çrkıyormuı! Kü
çüle defterin iki ıayfaamı dolduran 
feryat bu bıyıktandır. 

Bu böyle olmakla beraber, z:aten bu 
amillerin tesir yapmak istedikleri yerleri, 
istikametleri ve onların maksatlarını nor
mal mantık ile muhakeme etmek bir hata
dır. Zira, hadise ve vakalar normal zaman
da, normıtl şartlar içinde cereyan etme -
mekte olduğu ııilti, bunların imilleri de 
normal değildir. 

sın? 13.05 Müzik: karışrk türkU ve ~ 

"Gömelim, re! ..eni!" tarihe desem sır- programının devamı (Pl.) 

mazsın. 

Hercümerç ettirin edvara da yetmez bu 

kitap, 
Seni ancak ebediyetler wer istiap! 

de bir avuç kahraman ıayıca çok yükaek İstiklal harbimiz, son uıman harpleııi
diişmanlara ıalebe etti, büyük Frederik nin bir şaheseridir. Daha muntazam kıta. 
Avusturya He Rusya'ya karşı zater kazan- lar te'1ekkül etmezden evci, başıbo;ı:uk de
dı. v.ı. v. ıı.. dikleri milli kuvetlerin, c;ırpte ve cenupta 

13.20/ 14.00 Müzik: karıştk prornm ( 
18.00 Program ve memleket saat a,... 
18.03 Müzilk : Dans müziği (Pl.) 
18.30 Konuşma (Çiftçinin saati). 
18.45 M ÜT.ile: Çiftçinin saati. 
19.00 Temsil: Devlet komerva.tuftn 

Y!ltro tubesi talebeleri taraf 
Rejisör: Kart Ebert.. 

- Kusurum çare&iz olsa da bil
diriniz ki bileyim ... 

demesi insanı büabütün merak -
landınyor. Böyle yazmaktan mak • 
•adı acaba ne oba gerek? 

Bu i~te hormonların te&iri öğre
nilinciye kadar, fazla kılları düşür. 
mek için türlü türlü tozlar, mer
hemler, yahut elektrik cereyanı 
kullanurdı. Fakat o türlü devala. 
rın hemen hep•İ az çok zarar da 
verirdi. Şimdi mütehaaug hekimler 
o fazla kılları kadınlık hormonu fı
rıngalariyle, hatti. merhemleriyle 
kaybettiriyorlar. Şu halde biru 
daha geli~meyi ve evlenmeyi bek
lemek iatiyen genç kızlara da kolay 

TopyekOn harbin bütün dünyayı kap
lamış olrluiu artık şüphe götürme:>. bir ha
kikattir. Bunun dışında kaldım sananlar 
kendilerini aldatmaktan başka bir şey ya
pama7'ar. Onlar topyekQn harp içindedir -
ler; farklı olan tarafları. muharebeye tu -
t~mamış ve dolayısiyle muharip ııfatını 

taşımamakta olmalarıdır. 

1940 ta da böyle oldu: nıe.selA Majlno'- ıtösterdikleri eşsiz kahramanlık türklerin 
da bir parçadaki, bir avuç fraruıızın, mil- ananevi askerlik vasıflarından hiç bir şey 
tarekeden sonra dahi, glinlerce tutunma· kaybetmediklerini isbat etmez mi? 
&a muvaffak olmasını sayı yuksekliKi ile , Bilelim: harbi manevi kuvetler kaza. 
nasıl izah ederiz? 

1870 de fransılların tüfekleri ılmanla
rınkindt>n daha mılkemmeldl; almanlar 
ka;ı:andılar. 1917 de Cambrai'de fran.sız

lar ilk defa tank kullandılar; almanlar, 
bu yeni ııllfıha karşı huııust bir silAht11n 
mahnıın oldukları halde, va7.lyetıerını dil
:r.eltmeğe ve bu muharebeyi ka7.nnnıağa 

muvaffak oldular. 

nır. Düşman sayıca istediği kadar çok, ai
lihça is tediği kadar iyi mıicehhe:r. olsun. 
Bunlar, bir hadde katlar işe yararlar. ö. 
lü.rnden kol'kmıyan bir ordu, düşmanınki
ne benziyen silahları a:r. da olsa, kendin • 
den çok daha kuvetli bir orduya karşı ko
yar ve onu yenmenin sırrını bulur. İ şte 

bizim ordumuz böyle bir ordudur: onun j. 

çin ic;>inıizrlen hiç ürkiintü duymadan çev
remİ7.de cereyan eden vakıalara alıcı gö
?.Üyle b;ıkıyoruz. 

19.30 Memleket saat ayarı, ve ajans~ 
beri eri, 

19.45 Mü7.ik: Fasıl heyeti, 
20.15 Radyo gazetesi 
20.45 Müzik: Klasik program (Radyo 

me heyeti - Koro). 

Bir kere, kızlann dudakları Üı· 
tünde bıyığa benzer fazla kıllar 
çıkmaaı hiç de bir kusur değildir. 
Eski zamanda olduğu gibi, delikan
lılar evlenecekleri vakit anneleri 
görücüye çılualardı belki böyle 
fazla kılları bir ku•ur •ayarlardı. 
Fakat timdi delikanlılar nişanlan
mak istedikleri kızları kendileri 
görüyorlar, onların da öyle ter bı
yıklı kızları pek beğenecekleri hiç 
fÜphe&izdir. Kendileri de Duglaa 
bıyığı diye öyle bıyık bırakmıyor
lar mı? 

çare var demektir. G. A. 

NOTı 

Dijter bir realite de $Udur: Bugün kü
remizi kaplamış olan hava içinde yalnız bir 
tarafın iyi niyet beslemesi, öbür tarafın da 
iyi niyet be .. lemcsini garanti altına alma:>.. 

Norveç'in muharebe sahnesi olma.,ına, 
o milletin iyi niyetli olması, sulhu can ve 
gönülden istemeııi mani olamamıştır. 

Danimıırka'nın, muhariplerin çizmele
ri altında e:dlme'line, bombalarla tahrip e
dilme5ine imi! olan her hıılde, bu mini 
mini memleketin koskocaman devletleri 

tehdit etmiş olma!lı değildir. 

Daha reçen cihan harbindeki top ııes -

!erinin uğultusu ile kulakları uğuldamak

ta iken, baskına uğrıyan Belçika ve sulhun 

en büyük zevkini çıkarmış olan Hollanda 

kadar muharebeyi istememi, bir memleket 

Albay böyle birçok mlRRller göııtermlş. 

Hem biz türklerln bıı tlirlij mlRallııre öğ -
renınemlze hacet yok. Kı>ndl tarihimiz, 
hunların yUzlerce, belki de blnlt•rceslnl 
bize pPk !"llzt'l öğretir. 

Btltlln bu nılııRllı>rden çıkarılacak neti
ce nPd!r T Sayı a:>.lığını, Ai lflh aşa~ılıP,.ını 
tel Afi eden A.mllJer nelerdir'! Albay Frey, 
bu Amtllı>rl şöyle llRyıyor: komutanlarla 
kıtııların haiz oldukları annnPvi askerlik 
vası()Rrı, nizam, disiplin, lnıılram, en ağır 

l ç ateşimiz sönmedi, hiç de sönmiye -
ccıktir. Bu ateş bi7de iken yurdumuz gibi 
h~riyct ve i'<tiklnlimizi de korumanın yol· 
!arını bulmaktan aciz kalmayız. 

21.30 Konuşma (Hukuk İlmini Yıcyma l 
ruımu a<lına Zühtü Veli beşe: "Ail• 
haysiyet ve namus."). 

21.45 Müzik: Radyo salon oıiceat 

(Viyolonist Necip A.Şkın Uiarealnd 

Soprano Bedriye Türlin'Un lfliı 

kiyle. 1 - Lcopold: Yeni dUnyad 

eski şar.kılar. 2 - Joh. StrauN: 

ter Pasman opera - komitioden ~ 

müziği. 3 - Joh. St~uM: Graaa 
Vien (Vals). 4 - Hanns Sclı:mid 

Şampanya damlaları (Vals.) S • 

Paul Llncke: Entermezzo. 6 , 

Franz Abt: Ormanda Gece. 7 -

J. Brabms Macar dansı, No. S • 

Sonra da, fazla kıllar kadınlık 
için kusur sayıt.aydı - dünyada 
kusunuz kadm · bulunamazdı de
mek pek ayıp olur ama - delikan
Jıların evlenme~ pek aarpa aarar
dı. Vakıa cilt mütehaaaıslan hekim
lerin istatistiklerine göre fazla krl
lı bayanların aayıaı ancak yüzde 
ondur. Fakat yeni honnon ilmi he
kimlerine göre, bu kadarcık az aa
yıyı cilt mütehasaıslannm - daima 
güzeHiğe hizmet etmelerinden dola 
yı - kadmlara karşı pek ziyade 
nazik olmalarına atfetmeleridir, 
çünkü öyle bayanların sayısı yüzde 
ondan pek çok ziyadedir. 

Bu bah&i daha önce de yazmıt 
olduğumu kendim de hatırlıyorum. 
Fakat hayat daima yeniden sürü -
yor: birkaç ay önce, hiç gazete o
kumıyan bir kız çocuk şimdi, ken
dini daha güzelleştirmiye çalışan 
bir genç kız oluyor ve yeni okumı
ya hatladığı gazete.ine sırrını ya
zarak gazeteyi kendiıine mahrem 
tutuyor. Böylelerini cevapsız bırak· 
mak hayatın istikbali olan gençli
ğe hürmetsizlik olur. Bahai, baıka 
ıekilde, Önce de okumUf bulunan 
.zatlardan özür dilerim. 

tasavvur edilebilir mi idi? ıstırapll\ra dayanmak kabiliyeti, llz<'rlne 

ı l ngiltere'nin Amerika'ya 

ithalôtı fazlalaşıyor 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans habeı 

leri; ziraat, esham • tahvilat, kaq 

biyo - nukut borsası (Fiyat). Nihayet, hem kıralhk ve hem de impa- yemin edilen sancaı\'a hizmet için son hlld-
ratorluk sıfatını ta$ıyan bir memleketin de kadar varma kararı. Bu vasıfları haiz 

olan ordu ile ha17; olnuyan ordunun, sayı 
ve esllha kuvetıyle h~ah erlllemlyen savaş 
hftrH,elerlndekl muvaftaklyı>tıerl ve mu
vnffnklyeLcıl:r.llklerl yalnız böyle izah edi

Vaşington. 2 a.a. - Royter: Harbin Uk 
22.45 Müzik: Radyo salon orkestrat 

Es.ki bir efsaneye ıröre kadınlar
dan bazılarmın fazla kıllı olmaları 
bir Devin kadınlara öfkelenerek 
yaptığı muzipliğin neticesidir. 

Fakat, kadm vücudunda çıkan 
bu fazla krllarm en ziyade bülui 
yatmda, bir de kadmlığm sonbaha
rında kendilerini ıröstermeleri bu 
itin Dev öfkesiyle değil, kadınlık 
hormoniyle mü.naaebeti olduğunu 
gösterir. Kadm vücudunda fazla O• 

lan kılların çıkmasına mi.ni olan, 
onlan eriten kadınlık hormonudur. 
Bu hormon, genç kızm bülui yaım
da henüz tamam olarak itliyemez, 
kadınlığın sonbaharında da çekilir. 

Artık aizi arkacak kadar tekrar 
ettim, fakat bugÜn bir daha yazmı· 
ya mecbur oluyorum: her insanda 
aynı zamanda kadınlık ve erkek • 
lik horomnlan vardır. lnsanm ka
dın veya erkek olmaaı hormonları
nın bir tarafta fazla olmaamdan
dır. Kadınlık hormonu henüz iyice 

G. A. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 

Kadın parmağı 
"Fransızca" 

Etsiz bir komedi.. Sonsuz 
bir zevk ... doyulmaz bir gadet. 

Ba.ı Rollerde : 
Amerika'nın en ıevilen iki 

yıldızı 

JOAN BLONDELL 

MEL VYN DOUGLAS 
Ayrıca: Tayyare ile gelen en 

ıon harp jurnali 

Seanslar: 14.30 • 16.30 • 18.30 ve 
21 de 

Gece için yerlerinizi ayrrtmız. 

Telefon : 6294 

lına Margeret geldi. Gözlerinin önünde onun zarif en
damı, kırmızı, tatlı dudakları canlandı. 

Gizella, gözlerini silerek sordu : 
- Bunu nasıl yaptın VilmoJ? ... Koca bir delikanhyı 

tokatlamıya elin nasıl vardı? ... Hani biz, vaktiyle ço -
cuklarımızı ... 

Vilmo,, avazı çıktığı kadar bağırarak odadan fırla -
dı. 

XXVII. 

gece bukınına ufrıyan Yunuıistan'ı mu

harebeye sokan imil ve sebebi normal 

mantıkla muhakeme etmek kabil midir? 

Şimalde ve cenupta, şarkta ve rarpte olup 

biten hadiıelerin hanrieini normal innn -

!arın mantığiyle ölçmek mümkündür? 

Binaenaleyh, mantık11dığın hüküm !!Ür

düğü ve teneffüs edilen havanın bir harp 
havuı oldujlu bir devirde, muharebeyi de 

bir c;ekirie ifeti ııibi, nereye çökece~i 

malum olmryan tabiatın bir ifeti diye ka
bul etmekten ve ona röre, tedbirli olmak
tan ba~ka bir çare kalmadıiı uikirdır. 

Zira, tedbirli davranıldı(ı takdirde, bu 
Uet, çekirıe ıibi imha edilir ve lfet ol -
maktan c;nc-arl - Hi. Tu. 

Bulgarisfanda umumi iaıe 

komiserliği faaliyete baılach 
Sofya: 2. a.a. - D. N. B . 'nin bildirdilii

ne ıöre, umumt ia~e komiserliği buıün fa
aliyete ba,ıamııtır. Bu komiserliiin faali
yet sahası aşağıdaki hususata tamildir : 

1- Hububat, 2- Elbiseler. " yiln, pa -
muk, mensut9t ,.. 3- Isıtma, aydınlatma 

ve inşaat malzemesi. 4-- Madenler, kimya 
maddeleri ve Hiıt. S- İaşe kartları ve 
tevziatı. 6- Umumt kontrol. 

senesi :>.artında İngiltere, Amerika Birle- prorramının devamı. 
tik devletlerine 166.800.000 dolar kıyme. 23·00 Müzik: Dane milrifl (Pl.) 

tlnde eşya lthalı\tı yapmıştır. Rundıın e
llr. 

Şimdi Albay Frey'in ve ıtır.etenin bu velkl 12 ay lçeri11lndeki lnglllz lthnlfıtı 
sözleri üzerinde durup düşünebiliriz. yalnı7. 144.200 000 dolar kıymetinde idi. 

Harp tarihleriyle menul olmadığım i- Tarife komisyonunun raporu, harbin 
çin, ısırlardanberi yaptırımız muharebeler. amerikan lthalfıtı il7.erlne tesirlerini tah
de ne kadar sayıda ve ne nevi ıilihla mu. 111 eden kısnunrla, atuııtosta nihayet bulan 
cehhez düşmanlara kartı koydıııtuornuzu 

bitmiyorum. Bildiıı;im ve inandıiım bir 
şey varsa, maglüp old11ğumuT. rcımııııl11rd11 

bile düşmana yenilmemiş oldugumu7..dur. 

ııene lc;ln<le, btındnn evelkl lleneye nlııbctle 

493 milyon dolu tazlıuılyle 2 milyar 62:1 

milyon dolar kıymetinde ıthala.t yapıldıtı-

Dünya harp tarihleri bile bizden bahı;e • nı bildirmektedir. 
deııken askerimizin e$8izliğini öğmekten 

ecri durmaz. Türk askeri yenil.mez; me -
ğer iri komutanları ona liyık vasıflardan 

mahrum olsun ve bu askeri mağlubiyete 

&ül'iikleein. Tarihimi:ı:i sa.hit röatermiye ih
tiyacımız var mı? 1877 harbinin daha acı
ları dinmediii bir zamanda çocuktum; kü
çücük zabit elbisemi fiyer, kılıcımı ta.kar, 
"ya ıazi ya ,ehit olacağını" diye lrabarır
dım. Yalnız benim hayatım müddetinde, 
tür.le ordu•u yaptığı bütün muharebelerde 
iç ateşinin yükıeklifini ıe>.termittir. Tnb
lus harbinde, büyük italyan ordularına kar
şı koyan kaç kişilik türk orduauydu t O 
harpte, on bir neferlik bir kıtanın iki Erit
re alayını boz.duiunu bilirim. Balkıın har
binde mai!Up olduyııa.k, bunun sebebini iç 
siyasetimi7.deki maskaraca karışıklıb at
fetmekte hiç kusur yoktur. Cahil ve hami-

Tecavüze uğrıyan 

İngiliz vapurları 

Nevyoıık, 2 a.a. - Bu sabah erkenden 
Maokay radyosu, İrlanda'nın 600 mil açık
lam'<la bir denizaltının Lady Glancly is
mindeki İngiliz vapuru ile ismi öğrenile

miyen bir İngiliz vapuruna hücum ettiği 
haberini almı~tır. 

Yenıi bir telsize göre Goodleigh i~min
deki Londrı limanına ait 5448 tonilatoluk 
diier bi-r İngiliz vapuru bu sabah saat 
6.45 de torpillenmiştir. 

Lady Glancly S.497 tonilatoluk bir va
purdur ve Karı!iff limanına kayrtlıdır. 

23..25/23.30 Y armki proıram n KapanJt. 

Hindistan'da ferdi 

itaatsızlık yüzünden 

100 kisi tevkif edildi .. 
Bom bay; 2. a.a. - Gandi tarafından ih 

dae edilmit olan ferdi itaatsizlik ıeferinill 

ilk 15 ııünü nihayetinde, Hindistan'ın mü

dafaasına mütedair nizamname mucibince 

Hind kongresine mensup 

tevkif edilmiştir. 

100 klıi kadar 

Tevkif edilenler meyanında, dört aabık 

eyalet başvekili, 11 eyalet nazırı, 7 eyalet 

mebu<ıan meclisi reisi ve Panendiycn ko • 

mitesine mensup müteaddit balar bulun

maktadır. Mevkuflardan çoğu, kadınlar i

çin 3 aylrk ve erkek için 8 aylık olmak ü

zere hapis cezasına mahkOm edilmişlerdir. 

Mevkuflar arasında Ga.ndi'nin maruf mua. 

vinlerinden B. Pati! ile kongrenin icra ko

mitesi azalarından B. Gnose de vardır. 

kalmıştı. Burada herkesten ziyade teselliye muhtaç 
olan o, olduğu halde ona aldırış eden yoktu. Kulak. 
ları uğulduyor, içine bir baygınlık çöküyordu. 

Yalnız kalmıştı. Rudolf Rauberg de yalnızdı. Bun .. 
d:ın ıoonra her sabat onun kabrini ziyaret edecekti. 

XXVIII 

Temmuzun son haftasiydi. Rudolf Ravberg, beş gün 
devam eden kısa bir hastalıktan sonra kalp durmasın
dan öldü. 

Yazan : MlHALY FOLDI TüTkçeye çe'viren : F. ZAHiR TOROMKONEY -155-

Bir ağustos akşamıydı, Gizella kocasını ve oğlunu 
beyhude yere bekledi. Kendileri gelmedikleri gibi bir 
haber de göndermemişlerdi. Sabahleyin endişe ve ü
züntü içinde matbaaya giderken, merdiven başında 
apartman kapıcısiyle karşılaştı. Kapıcı ıapkasını çı· 

kardı. Coşkun bir neşeyle şu müjdeyi verdi : Ölümünden bir kaç saat evel gözlerini yarı aralıya
rak başucunda bekliyen Gizella'ya baktı. Sesinde son
suz bir ıefkat ve minnet titreyerek şunları söyledi : 

- Gizella, sen dünyanın en iyi ve en temiz bir mah· 
lukusun ... 

Bundan sonraki aözlerini anlamak mümkün olmadı. 
Dudakları kıpırdıyor ve daha bir çok 'eyler aöylemek 
istediği anlaşılıyordu. Arada bir güçlükle gözlerini 
açıyor, bir oğluna bir de Gizella'ya bakıyordu. Bu hal 
aabahın saat dördüne kadar devam etti. Saat tam dört
te derin bir nefes aldı. Bu nefes yaşadığının son te -
zahürü oldu. 

Gizella, hıçkırıklar içinde düşüp bayıldı. 
Vilmoş, karısının bu ölü karşısında gösterdiği bu 

derece derin teesaüre ıinirlendi. Bir taraftan onu tea
kine çalışırken, diğer taraftan bir sürü sual soruyor
du. Genç kadın, hıçkırıklarını tutamıyor, ölUnün ya • 
nından ayrılmak istemiyordu. Bu adamın ölilmiyle ne 
kaybetmişti? Babasını mı, en aziz arkadaıını mı, koca
•ını mı, aşkını mı? Bizzat kendini mi?.. Yoksa istik
balini mi~ ... 

Bu adamı bundan sonra hiç, hiç göremiyeceğini bir 
türlü havsalasına sığdıramıyordu . 

Bu ciddi, bu çalı1kan, bu sert, bu basit fakat ıyı 

kalpli adam artık ebediyen yaı1yanlann arasından ay
rılmıftı. Onun yUzilnil görmek inaana cesaret ve em
niyet veriyordu. Onun ıuini duymak, kalplerdeki ta
tlraoları dindiriyordu. ÖlUıilnde bile bir bqkalık var-

dı . Dudaklarında mağrur ve kendinden emin insanlara 
has bir tebessüm donmuştu. Allahın huzuruna güler 
yüzle çıkıyordu. 

Gizella, cenaze hazırlığı esnasında evden ayrılmadı. 
Sanki; ölünün öz kızı imiş gibi her ıeye karışıyordu. 
Cenaze alayı ile birlikte mezarına, ebedi istirahat ye
rine kadar gitti. Gözlerinden durmadan ya,lar boşa -
nıyordu. 

Ne o, b.irisi yüksek sesle nutuk söylüyordu? 1 Ba
ıını sesin geldiği tarafa çevirdi. Vilmoş, biraz yük -
sekçe bir taşın üstüne çıkmış, bir aktör gibi pozlar a
larak, elleriyle geniş jestler yaparak konuşuyordu. 

Bu ne garip adamdı 1 Her yerde göze görünmekten 
hayranlık toplamaktan başka bir düşünceai yoktu. 

Dinledi. Vilmoş, mağrur bir eda ile anlatıyordu : 
- Arkadaşlarun 1 Şimdi burada eski bir alemin, bir 

daha avdet etmesine imkan olmıyan bir llemin mil -
measilini ebedi istirahat yerine bırakıyoruz. Evet, 
o, tam manasiyle eski devrin bir mümessili idi. Fakat, 
buna rağmen, bizlere, yeni devrin milmessillerine düş

man olmadı. Vazıyeti kavradı. Kendi devrinin artık 

geçmiş olduğunu takdir etti. Erkekçe bir ke -
nara çekildi. Bu itibarla bugün cesedinin önünde 
hürmetle eğilmeği kendimiz için bir borç biliyoruz. 
Hatırasını, kalplerimizde saklıyacağu:. 

Daha bir baylı ıeyler ıöyledi. Vilmoı'u difer hatip· 
ler takip etti. Gisella, yqlı gözlerle diltünilyordu. 

• kadar iOk k.onuıuıorlll', M kadıır ful& l&lAa 

söylüyorlardı, Aralarında bir tek samimi insan yok
tu. 

Karol Rauberg, i'enç kadının yanına yaklaştı. Nef
ret dolu bir sesle fısıldadı : 

- Utanmıyorlar ... Alçaklar 1 
Gizella, korkuyla yüzüne baktı. Karol homurdana

rak devam etti : 

- Katiller. Babamı onlar öldürdüler. Eğer çalış
mak imkanından mahrum edilmeseydi, daha seneler
ce yaşıyacağı muhakkaktı . İşsizlik onun mahvı~a se
bep oldu. Bütün bir hayat pahasına vücuda getirdi
ği şeylerin yıkıldığını görmeğe tahammül edemedi. 
Sizin de bu katillere hak verebileceğinizi katiycn ü
mit etmiyorum. 

Gizella, titriyerek çekildi. Karol'ün sağında karısı 
duruyordu. Siyah matem kıyafetiyle dahi fevkalade 
şıktı. Keskin bir parfüm sürünmüştü. 

Defin merasimi bitti. Vilmoı, memurlar ve amele
lerle birlikte yürtidil, Vilmof'un ylirtiyilşünde, tavır
larında muzaffer bir kumandan edası vardı. Etrafın
dakiler, ihtilalin tanınmış ve kudretli ıeflerinden bi
ri olan bu adama derin bir hürmet gösteriyorlardı. 

Onlar, sanki buraya zavallı direktörün cenaze mera
siminde bulunmak için değil de Vilmoş'a, olan hay· 
ranlıklarını göstermek gayesiyle gelmişlerdi. Mezar
lıktan ayrılırken, hiç biri orada bıraktıkları ölU ile 
meıgul delildi. Karol da karısının koluna girdi. Afır 
adımla,rla qan dopu f.UrUdiller. Gbella, laPY.alnu 

- Çok şükür, hanımefendi bugünleri de gördük. 
İhtilalcilerden kurtulduk. Daha dün caddelerde kil~ 
çük dağları biz yarattık diye dolaşan ihtilal şefleri· 
nin her biri bir deliğe kaçmış. 
Gizella'nın yüzünde memnun bir tebessüm belirdi. 

Kendi kendine söylendi : 
- Oğlumun hakkı varmış, bu işin sonu böyle ola

cağını Vili daima tekrarlayıp duruyordu. 
Fakat birden asardı. Arkasını dıvara dayadı. Elini 

kalbine götürdü. Ya kocası ne olmuştu? O da ihtilal 
~eflerindendi... Acaba Vilmoş da mı kaçmıştı? 

Matbaaya vardı. Odasına girdi. Masasının önüne 
çöktü. Çenesini dirseklerine dayayıp düşünmeğe ko
yuldu. Şimdi ne yapmalıydı? Kocasını, oğlunu ara
mak için nereye, kime, hangi makama müracaat et
meliydi? Bu sırada kapı açıldı, içeriye Karol Rauberg 
girdi. Endişeli gözlerini erkeğin yüzüne dikti. 

Karo!, onu görünce birdenbire kıpkırmızı kesildi. 
Sert bir sesle bağırdı : 

- Burada ne arıyorsunuz? 
Gizella'nın dudakları yarı aralandı. Şaşkın bir hal

ele Karol'ün yüzüne baktı. Bu :ıdamtn böyle köpürüp, 
hiddetlenmesine bir mana veremedi. Ne demek iste
diğini anlıyamadı. 

- Buraya ne cesaretle geldiniz? Yoksa, her şeyin 
eskisi gibi devam edeceğini mi sandınız? 

(Sonu var) 
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RESMİ TEBLİGLER 

lngiltere üzerine 

yapılan hava akınları 
Londra; 2. a.a. - Hava. ve dahili emni. 

)'et ner.aretlerinin tebliği : 
Diin receki hava hücumlan bilhassa ce

nubi İngiltere üzerine teksif edilmiştir. 

Razı binalar hasara uğramış ve birkaç kişi 
Yaralanmış ve ölmüştür. Henüz tam malQ
rnat alınamamış olmakla beraber, insanca 
zayiatın az olduğu zannedilmektedir. 

Londra'dan başka, civar kontlukları ve 
sair bazı mahaller üzerine de bombalar a
tılmış ise de, şimdiye kadar gelmiş .olan 
raporlardan anlaşıldığına göre, hasarat 
hafif olduğu gibi insanca da z.ayiat azdır. 

İngiltere iızerine dün yapılan hücumlar 
esnasında 8 dü~an tayyaresi düşürülmüş
tür. 5 inriliz tayyaresi zayi olmuş ise de 
pilotların hepsi kurtulmuştur. 

Southampton'a karşı 

yapılan hava akını 
Londra, 2 a.a. - Hava ve Dahili Emni,.et Nezaretlerinin teblif.i : Geçen gece 

düşmanın yaptığı hava taarruzlarmın baş
lıca hedefini Southampton teşkil etmiştir. 
Bir mikdar yangm çıkmış ise de bunlann 
hepsi '3faka kadar önlenmiştir. 

Bugün başkaca yeni bir tebliğ daha ne~ 
redilecektir. 

Wilhelmshaven deniz 
lezgahlar1 bombalandı 

Londra, 2 a.a. - İngiliz hava nezareti -
nln tebliği: Dün gece bombaniıman tay • 
yarelerimiz Vilhelmshaven deniz inşaat 

tezri.hlarına hücum etmişlerdir. Tayyare· 
lecimizin hepsi üslerine dönmüştür. 

Almanya ile işgal 
altındaki 

yerlere karşı yapılan 

hava taarruzları 
Londra, 2 a.a. - Hava nezaretinin teb

Mti: Dün sabah sahil müdafaa tayyarele -
rimiz Lorlent'dekıi doklara ve denizaltı ge
milerinin üıısUne taarruzda bulunmuşlar -
dır. 

Aıkıam Brest'te elektrik santrah rıh -
tını ve havuzlar hasara uğratılmıştır. 

Sahil müdafaasına men.&up bir tayyare 
lı:eza dUn Krlstiansand'da a'>'keri bir kam
pa taarruz eylemiştir. Kışlaların ve diğer 
binaların arasına bomba düşmil$ ve rıh • 
tıım Uzerlndeki depolar hasara uğramıştır. 

Sahil müdafaasının diğer bir tayyare -
--.ı~- 1'\4-:.-......... ~.J...1.-~ • ,, 
na muvaffakiyetli bir taarruz yapmıştır. 

Bombardımanı infilaklar takip etmiş ve 
yükselen alevler taarruza uğrıyan bütün 
mmtakayı kaplamıştır. 

Bütün harekit e&nasında hiç bir tay -
J'&remiz kaybolmamıştır. 

İngiliz tayyarelerinin 
Arnavutluk'taki faaliyeti 

Atına, 2 a.a. - Yunanlstan'dakl ingillz 
hava kuvetleri umumi karargA.hından bil· 
dlrllmlııtır: 

DUn gUndUz dUııman hava faaliyeti ha
vanın müsait olmaması dolayıaiyle hafit 
olmuştur. 

İngiliz bombardıman tayyareleri Arna
wtluğun batı - cenubunda dllşman tara
fından takviye kıto.ları sevki için istifa· 
de edllen bir yolu bombardıman etmlıler
dlr. İngiliz tayyareleri bu bombardımanı 
alçaktan uçarak yapmııılar ve tayyare dA
fi bataryalarının elddetll mukabelesine 
rağmen yolu bombardıman etmeğe ve mU
hlm bir köprüyü haaara uğratmıya mu· 
vaftak olmuılardır. 

Daha eve! Tepedelen b!llgeıılnde asker! 
binalar bombardıman ve bazı binalar tah
rip edllml17tır. 

BUtUn bu harekAttan tayyarelerimiz 
aalimcn Uslerlnc dönmUııterdlr. 

Cenubi Afrika hava 

filolarının faaliyeti 
Nairobi, 2 a.a. - Kenya'daki umumi 

karargahın bu akşam neşredilen resmi teb
liği: 22 teşrinisan!de cenup Afrikası hava 
kuvetlerine mensup avcı tayyareleri Cap • 
roni tipinde üç tayyareden müteşekkil o
larak buraya akın yapmakta olan bir İtal
yan grupuna hücum etmişlerdir. Bir düş
man tayyaresi alevler içi™3e düşürülmüş 
ve bu tayyare içinde bulunanlardan aaii 
kalan bir kişi esir edilmiıtir. Şiddetli mu
harebeye devam eden iki tayyare uğradık
ları çok ağır hasarlara rağmen bulutlar a
rasında kaçmrya muvaffak olmuşlardır. 

Tayyaıelerimizde ne hasar ne de insan · 
ca zavıat yoktur. 

Elen resmi tebliği 
At° na; 2. a.a. - Dun akşam neşredilen 

36 numaralı Yunan harp tebliği : 
Bütün cephe üzerinde büyiik ilerlemeler 

kaydettik ve harekltın inkişafı için husust 
ehemiyeti haiz noktaları İHal eyledik. 

Permeti mıntakaaında 150 den fazla eıir 
aldık ve buyUk miktarda harp malmezeıi 

iğtinarr ettik. 

* Atina, 2 a.a. Uımımt emniyet nezare-
ti tarafından 1 kanunuevel akşamı neş • 
redilen tebliğ: Bütün r\in memleket dahi
linde sükilnot devam etmiştir. 

Alman resmi tebliği 
l•lin. 2 a.a. - R.ııl toblil: Bildirmiı 

1ngi1 iz ·filosu 

garbi Akdenizi 
tamamen 
temizledi 

(Başı 1. inci sayfada) 

nin bir tayyare gemisinden havalan
dıkları'lı ve karanlıklarda kaybolduk
larını gördük. Bundan sonra gergin 
bir tarassut devresi başlamıştır. Çün
kü dilşman hava kuvetlerinin bomba 
veya torpillerle yapabileceği bir hü
cuma maruz kalabilirdik. Nazarların 
hepsi sahHe müteveccihti. 

Birdenbire ufuk, patlıyan bir obü
sün çıkardığı ışıkla ve tayyarelerimi
zin attığı tenvir fişekleriyle aydın· 
landı. Gene ansızın yükselen alevler
den bir petrol deposunun ateş aldığı 
anlaşıldı. Bombardıman tayyarelerimi 
zin hepsi zayıatsız döndüler. Bilaha
ra öğrendiğimize göre, rıhtım, orta ve 
büyük çapta bombalarla bombardıman 
edilmiş ve en aşağı bir depo tamamiy
le yakılmıştır. Bundan başka, bir ge
miye de üç bomba isabet etmiştir. Çı
kan yangınlar 80 kilometre mesafeden 
görülmüştür. 

Sir James Somerville'in emri altın
daki deniz kuvetleri, İtalyan filosunu 
kovalıyarak ve muharebe vermeğe 

mecbur etmeğe uğraşarak garbi Akde· 
nizi temizlemiştir. Düşmanı muhare
be vermeğe icbar etmek istiyen şark
taki deniz kuvetlerimi.z de şarki ve 
merkezi Akdenizde temizlik harekatı 
yapmaktadır.,, 

Bükre·ş'te yeni 
bir zelzele 
kaydedildi 

BUkree. 2 &.L - (D.N.B.): DUn a!<§am 
saat 19 da BUkreı'te yeni bir zelzele kay
dedllmlıtır. Slıımografın gösterdiğine gö
re, zelzelenin tlddet derecesi 3 il! 4 dere
ce arasındadır. Zelzelenin merkezi 10 teı
rlnlııanlde vukua gelen bUyUk zelzelenln
klnln aynıdır. Yani Krantacher dağlarında 
bulunmaktadır. 

MUtehassııılann fikrine göre herhangi 
bir ılddetıl zelzeleden ıonra ekseriya vu
ku bulduğu 1rlbl bu zelzele de tabakalar 
oturuncıya kadar t&haddUs eden aarııın -
tılardan biridir. 
BUkreş, 2 a.a. - Cıımartealdenberi Ka

radenlzde çok ıtddetll fırtınalar hUkUm 
ıUrmektedlr. Sahil seyrlsefalnl ve balık 
avı tamamlyle durmuıtur. 

.n.:o•~.uı..~oe-.a yaxın wa.ra• sı:-ı.meK'""'(rZere 
iki yUz yahudl yolcuyu almıı olan bir 
transız vapuru fırtına yUzilndtn hareket 
edememiştir. 

UEUs 

Ohri gölünden denize 

kadar imtidat eden 

80 km. lik bir 
cephe üzerinde 

İtalyanlar 
• 

rıcat ediyor 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

ha.lefeti dolayrıiyle bu faaliyet timdi çok 
ualmıı bulunmaktadır. Kar yağmağa baş
lamıştır. 

Söz ııöylemeie ııelihiyettar memur, Yu. 
nanlılann erzak nakliyatında müşküllt çek 
tiklerine dair İtalyan haberlerini tekzip 
etmiı ve bu bakımdan vaziyetin memnuni
yet verici olduğunu ilive eylemiştir. 

Hava ve arazi güçlüklerine 
rağmen 

Royterin Yugoslavya - Arnıwutıuk hu
dudundaki huııusl muhabiri bildiriyor: 

DUn akşama kadar alınan haberlere gö
re, arazinin gUçlUklerine ve yağmakta olan 
ılddetll kara rağmen, yunanlılar, Arnavut
luk cepheıılnln gark bölgesi boyunca iler -
!emekte, rical halindeki ıtalyanları takip 
eylemekte ve italyanların yeei tedafüi 
mevziler almasına vakit ve meydan ver
memektedir. 

Yunan ağır topları Pogradet'ten Ohrl 
gölUnUn garp sahili boyunca ıimllle doğ
ru giden yolları bombardıman etmiştir. 

Arnavutluk • Yugoslavya hududuna bir
kaç kilometre mesafede Manastır ve Aya 
Naum civarındaki hudut karakolları, yel
paze halinde ıimaldea ve ıtmall garbiden 
Elba.cıan'a dnğru UerHyen yunanlılar tara
fından zaptedllmlştlr. 

DUn öğleden sonra, tlmale doğ'ru giden 
vAdlde yunan toplarının tlddetııu bir 
bombardımanı lşltllmlıstlr. İtalyanlar, Pog
rdaet'I zamanında tahliye etmek mecbu
riyetinde kaldıkları için, bu ate17e cevap 
verememişlerdir. 

İtalyanlar, Pogradet'I fllen yunan işga
linden çok evet terketmlılerdlr. Yunanlı
ların ellne niabeten az mlkdarda malzeme 
dilemesinin ııebebl de bu olııa gerektir. 

ltalya ıon derece mii§kül ve 
belki de ümit•İz bir vaziyet 

karıııında bulunuyor 
Nevyorlı:; 2. a.L - Çok maruf asker! mü 

nakkidlerden binbaıı Eliot, N evyork He • 
rald Tribune gazete11inde ıunlan yazmak

ta.dır : 
" İtalya son derece müşkül ve belki de 

ümitsiz bir vaziyet kartııında bulunma-k -
ta.dır. İtalya, bata i&lemiştir. Bu hatalar, 
evcil kısa bir harbe girdiğini zannetmek· 
ıe7ll&m~e nttıı rav~ıffl' asyff!nCle ın-
giltere1nln elinden pl'lki Akdeniz'deki ha

kimiyetini alacağını limit etmekle işlenmiş 
bulunmaktadır. İtalya, Yunanistan'a kaf1ı 

f Norveç'te vahim 
karışı ki ı klor 

Quisling' e karıı 
suykasl yaplldı 

Taraftarlar1 da ya dayak 
yiyor, yahut kaldmhyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

min içln müdahaleye mecbur kalmış
tır. 

Eski siyasi partilerin işaretlerini 
hamil tezahüratçılar civardaki so
kaklarda toplanmış ve Quisling ta
raftarlarının bu işaretleri almak is
temeleri üzerine şiddetli bir müsa
deme başlamıştır. Birçok kimseler 
yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. 
Dört kişi tevkif edilmiştir. 

Quisling'in maarif nazırı Lunde 
bir nutuk söylemek üzere Lavik'e 
gittiği zaman toplantı salonunu boş 
bulmustur, fakat muhalif bir kala
balık kendisini dışarda beklemekte 
idi. 

Norveç'in muhtelif verlerinde re
jime karşı kin şiddelidir. Quisling 
taraftarları kaldırılmakta veya da
yak yemektedir. 

dıı1dan da beklenen bu idi. O Amerika ki 
biz onu yalnız maddi ve manevi fazilet -
teri için değil aynı zamanda kendine hür
met eden milletlerin bugün bile gururunu 
teşkil eden ve ecdadımız tarafın.dan bıra -
kılan 25 asırlık prensiplerin en sadık mu
hafızlarından biri olduğu için takdir edi • 
yor ve seviyoruz. Amer:kalılar ve yunan -
lılar istiklilleri için yaptıkları harplerde 
fikir hüriyetini maddi hayatın fevkinde 
tuttuklarmı ve mukadd~ halklarının mü · 
dafaası için hiç bir tehlike ve tehdidin on
ları durdurmadığını gö~teımişlerdir. Mü
cadelemizde bize yaptığınız yardıma min
nettarız. Yakin bir ma:r:inin hatırlanması 
Amerika yardımının bizim için ne kadar 
müsbet ve büyiik olduğunu ıösterir. İyi 
günler geldiği zaman eminim ki yunanlı

ların kal'blnde amerikalıların gÜncşi par
lıyacaktır. O günler muıtlaka gelecektir." 

Yunan zaferlerinin te•iri 
Londra, 2 a.a. - Harp vaziyetini mli

talea eden Times razetesi şunları yaz · 
maktadır: 

"Yunanistan'm askert zaferi, İngilizlerin 
deniz muzafferiyetleri ve İngiliz hava ku
vetleıinin Akdeni2'dekl stratejik bakı -
mmdan güçle)itirdiği gibi, fimdiye kadar 
harbe girmemiş olan Balkan devletleri ef-
...... -•n-u"f7._.h_.., ••~le"iııh.-..... "U ı..#11 ..,.... 

olduğumuz gibi, kuvetli tayyare filolan bir zafer kazanmakla prestijini yükselte -
cumartesl ıpuar gecesi müteakip dalgalar ceğini ümit etmekle de bir hata yapmıştır. 
halinde Southampton şehrine taarruz et • Almanya'nın askeri kabiliyeti her ne o
mişler ve en aiır çapta bomıbalar a.tınış - tursa olsun diktııtörlükte naziri olan İtal
lardır. 60 dan fazla bilyük yangın ve daha :ya'nm bu vadide hiç kabiliyeti olmadığı 
eherniyetsiz diier bir çok yanıınlar müşa
hede edilmiştir. Bu yangınlar o gece tek 
bir alev deryası halini almıştır. BüyüJc bir 
elektrik fabrikasına isabet olmuş ve Test 
rıhtımı™3a ve diier liman m.ahallelerin.de
ki büyük depolar alev içinde kalmıştır. 

fakat hissolunabilecek biT meyil husule 
getirmekte bulunmuştur. Son Uç dört ay 
zarfında Hitler İngiltere'ye kar,ı hücum -
!arını fazlalaştırmıya karar verecek olur
sa hazır bulunmalıyız. Sendelemekte olan 
İtalya'ya darbe indirmek 13.zrmdır. 1941 
ilkbaharından evet orta şarktaki kara ve 
hava kuvetlerini çok takviye etmekliii -
miz llzımgelir.'' 

Aynı gece esnasında ve ıündüzden ha
fif ve aiır harp tayyareleri Londra üze -
rinde uçarak bombalar atmışlardır. 

Bunun haricinde gündüzki tayyare fa
aliyeti keşif uçuılarına ve avcı faaliyeti
ne inhisar etımiı ve bu münaaebetle bir 
çok hava muhareobeleri olmuııtur. Bu mu -
harebeler bizim lehimize neticeleruni;;tir. 

Dün ıece de Southampton ve diğer te
hirler üzerine taarruzlar devam etmia, 
halbuki dün gece gene inıiliz tayyareleri 
alman toprakları üzerine akın yapmamrı-

rittikc;e ac;ık bir surette rörülmeoktedir ... 

Pogr(ldet :zaferinin ehemiyeti 
çok büyüktür. 

ltalya'nın harp maıralları 
Roma. 2 a.a. - D.N.B.: Resmi gazete

de c;rkan bir kararname ile, harp ihtiyaçla
rı için 14 milyar liret urlına mezuniyet 
verilmektedir. 

Atina: 2. a.a. - Atlna ajanın bildiriyor 
Pogradet'in zabtı hakkında mütalealar 

yürüten cazeteler, cumartesi gecesi Atina Şimdi rnütearrız taarruza maruz/ 
radyosunun ısöylemi, olduğu ıu IÖzleri te- Londra, 2 a.a. - Londranın sali.biyetli 
barilz ettirmektedir : mahfillerinde buıün şu cihet tebarüz et -

" Bu çetin mücadele ve Yunan kıtaatı - tirllmektedlr ki, bir aylık it&lyan - yunan 
nın bu muharebeler esnasında göstennh harbinden ıonra mütearrızlar ıimıii 'l:ıeı 
oldukları kahramanlıklar hakkında tam taf- tarafta hücumlara maruz vaziyeV~ir ve 

ıebebiycı verilmeden vaki bir lstill 11! 
başltyan harp Arnavutlukta mukabil bir 
taarruz haline gelmiştir. 

sillt vermenin zamanı celdiği vakit, Por
radet zaferinin büyüklüfü ve harekatın ne 
kadar mükemmel idare edilmia olduğu an
laşılacaktır. 

tır. Aetoı Yunan torpido muhribi tarafından 
Yalnız ıafaia doiru şimal denizinden atılan bir deniz bombasiyle batırılan ital

Yunanistan'ın halen sahil bölg~ııinde da. 
hi İtalyan yok.tur, Yunan planının bidayet
te bilhaasa Sellniği korumak ma lc~adiyle 
tedafüt olduğu nazarı itibara alınırsa bu 
vaziyet çok enteresandır. Bugün bu cephe

relen biııkaç tayyare 11hilde bir ıebre 

bombalar atmıttır, Sivil halk arasında mü
teaddit yaralı vardır. 

Avcı tayyarelerimiz dün cenubi İngil
tere üzerinde 11 düşman tayyaresi düşür
müıılerdir. İki alman tayyaresi kayıptır. 

İtalyan resmi teb1iği 
Roma, 2 a.a. - 176 numaralı teblii: Yu

nan cephesinde dü~an tarafından yapılan 
~iddetli hücumlar tardedilmiştir. Mukabil 
taarruılarımızla kendi mevzilerine atılan 

düşman bilhassa dokuzuncu ordunun 11i 
cenahında ağır zayiata ui;ramıştır. Burada 
yapılan mukabil hücum topçunun kesif a
teşi ile hazırlanmıı ve bir kolordu tarafın
dan yapılmı,tır. 

11 inci ordu cephesinde bilhassa iki ta
bur temayüz etmiştir. Bunlardan biri Pus
teria diğeri de Ferrera fırkalarına mensup. 
tur. 47 inci alay kwna™3anı albay Trizio 
alayının başında harbederken kahramanca 
ölmüştür. Dü&man süvari müfrezeleri Alp 
fırkamıı.a mensup avcılarımızın i.ni hücu· 
muna uframııtır. 

Düşman tayyareleri 12 adadan bazıta. 

rının meskQn olmıyan mıntakalarına bom
balar atmışlar ve bir netice elde edeme
mişlerdir. 

Şarkt Afrika'da avcı tayyarelerimiz 
Gedaref tayyare meydanın.da bulunan Vel
leııley tipi™3e bir tayyareyi yakmışlardır. 

Düşman tayyareleri Kassala mıntaka

sına bombalar atmışlardır. Halk arasında 
iki olü ve dört yaralı vardır. Tayyare da
fi bataryalarımız bir dü$offian tayyaresi dü-

yan denizaltı gemisi hakkındaki bahriye ne-

zaretinln tebliğinden bahseden gazeteler 21 dekıi mukabil hilcumlar pek ziyade muvaf. 
ikincite~rin gününün bir dini bayram ıil- fak olmakta ve düşman Arnavutluk dahi
nüne tesadüf ettiğini tebarüz ettirmekte !inde Pogradeç'ten 40 kilometre mesafeye 
ve bu denizaltı gemisinin belki de 15 aius- •Urülmiit bulunmaktadır, 
tos yortusunda Helli kruvazörünü batıran Şimaldeki yunan muvaffakiyetinin a • 
denizaltı olduiuna da işaret etmektedir. nahtan hiç ş!ipheciz üç yolun birle1111e 

Gazeteler, Yunan torpido muhribi kap _ noktası olan Görice'nin zaptıdır: 

tanının beyanatından bahsederek, deniz 1 - Florina üzerinden Yunanistan 10lu, 
bombası infilak ettikten sonra denizin sat. 2 - Elbasan üzerinden orta Arnavutluk 
hında hava habbecikleri ile geniş yağ ta- yolu, 
bakalarının bütün ıubay ve efrat tarafından 3 - Manastır üzerinden Yugoslavya yo-

görülmüş olduı;unu hatırlatıyorlar. 

İngiliz baıvekili B. Cörçil'in 6ô ıncı yıl· 
dönümü münasebetiyle gazeteler Yunan 
milletinin hi!lsiyatının tercümanı olmakta 
ve B. Çörçil'e uzun ömürler temenni et • 
mektedir. Bu gazeteler, B. Çörçil'in uzun 
ömrunun Avrupa milletlerinin zafer ve 
hüriyetleriyle sıkı bir surette alakadar ol
duğunu da ilave etmektedir. 

Adliye naırrr, radyoda verdiği bir nu -
tukta, ezcümle şunları söylemiştir : 

" Hiçbir şeyle izah edilemiyen İtalyan 
tecavüzü hukukan hüınüniyete karar Yunan 
milletine yapılan manevi bir cinayet teşkil 
ettiii ıibi, ltalyan hükümetinin, italyan 
milletine karıı yapmış olduiu muazzam bir 
siyast hatayı da teşkil eylemektedir. ,. 

Amerika'daki Yunanistan'a 
yardım cemiyetine teıekkür 

lu. 

lngiliz ve Yunan zaferlerinin 
Suriye'deki akiıleri 

Kahire, 2 a.a. - Be:'.>TUttan gelen ha
berlere göre, lngilizler ve yunanlılar tara
fından ıtalyanlara karıı elde edilen mu
vaf!aklyetın hasıl ettiği eevk ve heyecan 
makamları mUt1klll vaziyete sokmaktadır. 

Surlye'dı>ki franaız tevkaltl.de komberi 
Puaux halkın Petaln hUkUmetlne ııadık kal 
masım ııırarla ietlyen yeni bir beyanname 
neıretmı,ur. 

Bu beyannamede ezcümle 11Syle denll -
mektedir: 

"Fransız kanını akıtan taarruzun hatı
rasını kalbimizde dalma saklıyoruz. Fakat 
bugün de diln oldutu gibi, slltl.ha ancak 
kendimizi mlldRfaa için ııarılacağ'ız .• 

Türkiye tarafından alınan mUda!aa 
tedbirleri de ~urlyf''dP dtrln bir teıılr ha
~ıl etmiş görünmektedir. 

şUmıüşlerdir. Atina, 2 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: 
Burao civarına da başka hava a.kmları Yunan başvekili B. Metaksas, Amerlka'da 

İtalyan mlltareke komisyonunun pro -
testosu Uzerlne, Surlye'dekl franeız ma
kamlarının 18 ne 48 yq ara.11ndakl 3000 
yunanlıya ııeyahat mUsaadcal vermedikleri 
ve bu ıruretle bunları d6lüşmek nzere Yu-
11&lllstan'a dönmekten menetUlcler1 blldl
rUmtkted1r. 

yapılmıttrr. teıekkül eden Yunanistan'a yardım cemi-
Aau.b civamıda iki bdm J"&r&lamnı'' l7etinin reiai B. Harold Vandeı11ilta'a te • 

Metemma civannd& i1' kiti ölmül, 1f lı:lti tekklk tel&n.Hni röndermiıtir: 
l~ , .. Bfb(lk ,.. bf1r Amerib'am lıir nll • 

lnglllı tayyareleri 1 

bir~ok akın yaphlar 
Londn. 2 a.&. - Salihiyetta.r bir men -

had.an bildiriU.,Orı 29 totrlniaani sabahı 

biten hafta içinde İngiliz hava kuvetleri 
tarafrndan Almanya ile &lmaıı iteali altın
da. bulunan ara.ai !Uerine ve İtalya'ya re
niı ve mutat büyük mikyasta akınlar n. -
pılmrttır. 

Bqlıca hedefler ıunlardır: 
Berlin'de marıandiz garları ve bir yol

cu prı, Hamburı'da Blohın ve VON in -
pat tezılhlan, Rehen.ania Osaag petrol 
tasfiyebanelerıi llriıer rece hücuma maruz 
kalmrı ve buralara tonlarca bomba atıl 

4

• 

mı,ıır. Diğerlerinden aarfınazar, yalnız 
inşaat tezırilıları tonlarca yüksek infilaklı 
bomba ve iki bine yakın yangın bombası 
atılmıttır. 

Kolonya'daki haıarlar 
Kolonya')•• iki gece hücumu yapılarak 

demiryolları, marıandiz prlan, Hohen -
zollern köprüsü, havuzlar ve rıhtımlar, e
lektrik santralları, Hu.mboldt fabrikaları 
bombardıman edilmittir. Her tardta bil -
yilk yangınlar çrkmrştır. Bu yangrnlarm 
biri çok reniı ve bir kilometre boyunda 
idi. Şiddetli infilaklar da vukua gelmiştir. 
Bu infilaklardan biri 30 saniye ıibi çok 
uzun sürmii$tür. 

Politz'de Norddeutsch Hidaiır Verke 
suni petrol tesısatına hücum edilmiıtir. 

Tayy:ırecilerden biri 12 büyuk yangın çrk
tıtım tublt etmlttlr. Dlter bir tayyareci 
de kendı bombalarından çıkan sekiz yan -
rmı müşahede etmittir. 

Stettin'de harp gemilerinin bilhassa de
nizaltıların inıa ve tamirine mahsus Steıt· 

tiner Oderverke tezrthlanna hücum edil • 
miştir. 

Torino'n iki rece hücumu yapılmtt. 
bilhassa aili.h fabrikaları ile Fiat fabrika
ları bombardıman edilmiıtir. Bombardı -
man tayyarelerimiz Alpler üzerinden ge -
çerken bile pilotlar Torino'da çıkan yan
gınları rörebilmiılerdir. 

l•tila limanlarına yapılan 
hücumlar 

Norveç'te, Stavena:er tayyare meydan • 
!arı ile Vikero ra.dyo ietuyonuna &iindüz 
hücumları yapılmıştır. 

Tayyare meydanlarına, istila li..ma.nla
rma ve gemilere kar&ı da r\indüz hücum
ları yapılmıştır. Petrol ıemileri batını -
ml'$tır. İki iaşe gemiei batmak üzere bı -
rakı lmııtır. 

Solincen'de bir fabrikaya hücum edil
miştir. 

Vanneikel'e kaf'1ı arka arkaya i1d ce· 
ce hücum edilmiıtir. 

Krupp fabrikumın sunf petrol imaline 
mahsue kı9mı da muvaffakiyetle bombar -
dıman edilmi,tir. 

Merignac'da bir tayyare meydanma 
fevkali.de şiddetli bir hücum yapılmı~tır. 
Çıkan yangınlar 160 kilometreden ıörüle -
bilmiştir. Almanlar Atlaa denizindeki re -
_,;ı .... ~ --- ,.... " ._,,.... --
danını üs olarak kulla.ı:uyorlar. 

Yapılan hücumların •ayın 
Yapılan hücumlar ıu ıuretle hullsa • 

dilebilir: 
Limanlara, gemilere ve havuzlara k:arıı 

4.2 hüoum. 
Petrol te.ieatma kal'11 7 hilcum, 
Sınat tesiNıt ve hedeflere kartı 14 hi1 • 

eurn, 
Bunlardan batka, tayyare meydanları

na ve deniz tayyareleri ti.ilerine karıı d. 
bir çok hücumlar yapılm11trr. 

Bütlln bu cenit hareketler ecıumda. 13 
tayyaremiz b.ybolmuşıur. Bir alman bom
bardrman ttnaresini.n tahrip edilmlı ol -
muı muhtemeldir. 

Wilhelmıhalen'e yapılan 
taarruzun tal.ilôtı 

Londra, 2 a.a. - DUn gece Vllhelmaha
ven deniz ııııaat tezgA.hları Uzerlne yapı -
lan hava hücumlan hakkında hava ntzare
tlnln istihbarat bUroııu ıu taflUAtı ver
mektedir: 

Vllhelmııhaven'de Almanyanın en mU. 
hlm deniz ı111aat tezgtl.hlarından biri olan 
Marlneverft'l ziyaret etmek harpten evel 
de &imanlar mllstesna olmak Uzere herkese 
memnu idi. Bununla beraber dUn gece a -
ğır bombardıman tayyarelerlnden mUrek
kep kUçUk bir lnglllz grupu c;ok gayri 

-!-

Yugoslavya' da 

Milli birliğin 

ylldönümü 
(Bur 1. inci S11yfada) ' 

S.vlnlerle ve diiier merasimle kutlanmı,tır. 
. Milll bayram münasebetiyle, kıral naibi 

Prena Paul, dün akşam saat 19/30 da bü
tün Yugoslav radyoları ile ne$redilen blr 

nutuk söylemiştir. 
Prens Paul demiştir ki : 
" Minen birlik bulunan ve aziz vatan • 

tannm etrafında ııkı surette toplanmıt o. 
lan bütün Yugoslavların 1 klnunuevel 1911 

yıtaönümünü vekarla kutladıkları bu btl• 
yük anda, kırallığımızın mesut istikbaline 
derin bir iymanla kani olarak bütün sırp
ları, hırvatları, ve slovenleri seUimlanm. ,. 

" Bugün kutladığımız yıldönUmü, ciddi 
ve vahim bir zamıına dıişüyor. Dünyanın 
büyük bir kısmı ıili.hlr ihti!U halindedir. 
ve harp birçok noktada bütün ~iddetiyle 

devam etmektedir. Memleketi harp badire
ıinden uzak tutmak için bütün sükun ve 
soiukkanhlığı muhafaza etmek lazımdır. 

Yugo•lavya'nın •ulhçu siyaseti 
" Memleketimiz, sulhperver bir siyaset 

••kip etmekte ve iıtikliline Vf: tamam ı~ • 
tine hürmet eden butun komşulııriyle dosı
hık ve işbirliği arzusunda bulunmaktadır. 

"Memleketimiz, yeşil bir masa ba$ında 
yaratılmıı değildir. Memleketimiz, birçok 
nesillerin büyük fedakarlıklarının ve ray. 
retlerinin mahsfilüdür. Memleketimizin to
melleri, hayat, hüriyet ve istiklal hakkını 
lcanlariyle elde eden en iyi evlatlarının ke

mikleri üzerine kurulmuştur. Büyilk milll 
idealin vücut bulmasına kadar, birçok n .. 
siller, milli hüriyet mcş'aleıini baba.dan o

iula emanet etmltler ve miras bırakmıt • 
!ardır. Milletimiz, bu toprai;a sıkt ıurette 
baiilıdır, çünkü milletimiz, bu toprak ÜH

rinde yapmak ve bu toprağın sahibi olmak 
hak.kını ne büyük fedakirlıklar bahuma 
elde etmiı olduğunu biliyor. 

AnlCJfmazlık kar§ı•ıncla 
Yugoslavya 

" Memleketimiz, anlaımazlık karırsmda.ı 
ki bitarafhğına rağmen, harici hidiııeleı

den doğan birçok mahzurlarlı karır kar .. 
ııya bulunmaktadır. Böyle zamanlarda, ~ 
tün milletimizi, kıratının etrafında yok • 
vücut olarak önüne geçilmez fcdaklrl* • 
tara vekarla tehammill eder ıörmek, ço11 
cesaret verici bir manzara arzeylemokte .. 
dlr. 

" Bu münasebetle, bugünkü vahim ıa • 
mantarda sahip olduklarını isbat ettikleri 
yük&ek milli vicdan için bütün Yugoslav
lara yüksek minnett.arlığrmı bildiririm. Bu, 

memleketimizin br$ı koyacağı güçlükleri 
;:~- edeceii harp Afetinden ve harimı 
daha vahim neticelerinden muhafaza edil .. 
ceği hakkında hepimize tam iyman ver .. 
mektedir. 

Milletimizin hllen kendisini röstermek. 
te olan hayatiyeti, istikh31imize itimat 
la bakmak için bize yeni bir biirhan veıw 
meıktedir. Memleketimiz, yüksek cedl&o 
rine liyrk nesiller tarafından muhafau .,. 
dilmektedir. Bundan dolayıdır ki kuveti • 
mlzden ve haklanmızdan emin olarak kenoo 
dimizi sulh içinde ~ndelik vazifelerimize 
verebiliriz. ,. 

mUııalt hava ıarttarına rll#men bu nizama 
çlfnemlye karar vermlıtlr. 

Birçok bombalar hedeflerine 
iıabet etti 

Marineverft büyü'k bir havuz kenarm • 
dadır. Bu havuzdan denize bir kanal uzan
maktadır. Burada heı" neviden ve ımıftan 
gemi inş.a edilmektedir ve bir çok deniz -
altıların aynı zamanda inşa cdilebileceii al. 
tı havuz mevcuttur. 
Bombardıman tayyarelerimiz Vilhelm.

haven üzerine rece geç vakit varmı)lar 
ve taarruz &afaktan biraz evet nihayet bul
muştur. Hava şartlnı haaaratı tesbite im. 
kin bırakmamıpa da yüksek infilik kud
retli bir çok bombalann hedeflere isabet 
ettiği rörülmüştiır. 
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Burdur' da . " 
ımar 

çalışmaları 
Burdur; ( Hususi ) - Şehrimizin 

imarı faaliyetine devam olunmakta -
dır. Şehrin her köşesinde yeni hir in
şaata rastlanmakta ve bu cümhuriyetin 

yapıcılığı işinde villlyetimizin de ça
lışmakta olduğunu göstermektedir. Bu 
cümleden olarak şehrimizdeki büyük 
hastahane binasının inşaatı bitmiş ve 
küşat resmi valimiz B. Sadri Aka ta
rafından yapılmıştır. Bu güzel bina, 
civar vilayetlerclekilere nisbetle şeb -
rimizin b\iy\ik ve modern bir hastane· 
ıidir. Yukarıdaki resim yeni hastane 
binasını, yandaki küşat resminde va
limizin kordeleyi kesmesini göster -
mektedir. 

Taymis gazetesine göre 

Romanya'da vaziyet 
müfhiı anarıi i~inde 

Bükreş'te alman ve rumen 
askerleri devriye geziyorlar 

( Başı 1 inci sayfa.da. ) 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. .kıf olmak Uzere almacak muılı ..-eya ile ... 
retli memurlar lçin müsabaka imtihanı ya
pılacaktp·. 

= -- -
~ Ü L K Ü ~ - - 2- MUsabak:ada muvıffaık olanların lda-- - renin teklif edeceği yerlerde memuriyet 

: kabul etmeleri 1&rttır. ---- Halkevleri ve Halk 
Odaları dergisi 

Birincikanun sayısı (ıktı 

--- 3- Mlisabakada muvaffak olanlara 3656 

: ıayrlı kanun hükmüne st)re (10) lira maaı 
: •eyı 40-50 lira ilcreı verilecektir. 

---_ N&mık Kemal'ln doğumunun yU- -

4- İdare dahilinden milıabakaya iştirik 
edecek bat başba.Jncı, bat müvezzi ve ba. 
lucı ve mUvezıUer[n SO yaımdan e•el ida
reye intiıap etmiı olmaları tarttır, § ~~~·n:Ohns:n te"'S:~~nd:tu~:~:: : = yazılar ona tahsl• olunmu~ ve dergi : 

: aşağıdaki mUnderecatla ne~redl1mif- : 
lli: -

AtatUrk ve Namık Kemal: Ke- : 
mal Turan, Namık Kemal ve y&.§1-
yan tarafları: ZiyA.eddtn Fahri, Na- : 
mık Kemal'in ahlA.kt hususiyetlerine : 
dair notlar: Fevziye Abdullı1h., Na- : 
mık Kemal'e dair rusc;a yeni bir e- _ 
•er: AbdUlkadir İnan, Namık Ke- -

5- İdare haricinden müıabalr:aya ıinnek 
i•tiyenlerle halen idare dahilinde bulunan 
muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve mü
vezzilerin 788 sayılı memurin kanunun dör
dilncU tnaddcsindeki şartları haiz olmaları 
ve devlet imtihanını ilk defa alınacakların 
30 yaşını geçememis bulunmaları li:rımd,r. 

6- Halen idarede miiltahdem olanlardan 
müsabaka.ya clrmek istiyenler 30. 12. 940 
par..arteıi ak,amını ka.dar yalnı:r bir dilek-

mal'ln eserlerlnln tenkitli tabı hak- _ çe 11e ve idare haricinden girmek iıtiyen· 
kında: Şerlf HulOst, Namık Kemal : ler de yine mez.kO.r tarih akşamına kadar 
ve hece ve:ınl: Fevziye Abdullah, - dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte 
Namık Kemal'den parçalar, Bugün- : imtihanların icra olunacaıiı P. T. T. mer· 
kil Alma.nya·da felseft cereyanlar: : kez müdürlüklerine müracaat edecekler . 
Prot. von Ast<' r (Almancadan c;evl- : dir. 
ren: Z.F ), Halke vl erımlzde 19porun _ 7- "füsabaka vilSyet P. T. T. merkez 

müdürlüklerinde muhabereden 2. 1. 941 

perıembe günU saat 9 da ve umumt bllgi
lerden 3. ı. 941 cuma günü ıaat 9 da yapı .. 

yeni veçhı:-sl: N07.het Baba., Ortaza- : 
man Türk tsli\m dUnyaınnda din: : 
Prof. A. liez (Almancadan çeviren: : 
Cemal K6prUIU). 

HALKEVLERI POSTASI = HaJkevıerı ve Halkodaları ça.hf- = 
maları: Sosyal Yardım tDr M . Ce- : 
ıaı Duru J. - Halkevlerl neşriyatı.. : 

PEN ve !Lhl --

lacaktır. (8274) 18253 

Telefon işleri 

P. T. T. Umum Müdürlütünden 
1- 29 İkinciteşrin 940 tarihinde kapah 

Kimya yolu Ue elde edilmekte o- ıarfla münakasası yapılan iki takım şehtr· 
lan mühim maddeler; or Mecıt O- : l ler arası masasına evsafı ıa~imeyi haiı u
kay, Etnoıı;rafya ve etnoloji: Zeklye : lip zuhur etmedi&inden pazarlıkla satın a-
s. EglAr S hnacakltr. \ 

AYIN HA.Dlsr;ı.EH.1 : 2- Muhammen bedeli (35200), mu vak -

Ata.tllrk'Un ölUınitnUn ıkıncı yılı.- : kat teminatı (2640) lira olan mczkQr ma
CUmhurrelstınt7.ln tktncl yıh. _ saların pazarlığı S Birlncikinun 940 per -
Mllıt Şef, Türk Tarth Kurumunda : şembe günü saat (16) da Ankara'da Evkaf 

::,. ve Tarih, Otl, Cn,tra.tye F'akültesin- - apartmanında P. T. T. Umumi MildürlUk 

1-
"K-U" ·~.U~·K••••••D••"-,"~_"'::H:::A~···B"":E~·~::"~.·E~~ .. ı! =_~: :~~~~t:ı::t:::I içinde siyası M· ~ sa~~ı;s~e~~:~~~~nu~:r~n:::ı:~~a'~\eya J \ l : okuma,k üzere ısimdiden Ankara'da Leva -ı 

_ Bir okuyucun~ın notları fİklncl : zım, lstanbul'da yeni Valide hanında Lc-

Madrit, 2 a.a. - D. N. B. nln blldirdll'l· : Oevle-t Resim ve Hryk.el Sergisi - § ı vaır~ ~yniy.at. ıube nıüdürlüklerine, pazar
ne gHre, tngiltereoln Madrit bUyUk elçiaı § Bir tercümenin ılhAmlylej: Nahit : hia tfhrik ıçın de muvakkat teminat mak
Marsllya'nın bombardımanını protesto e- = Sırrı :_- buz veya banka teminat mektubu ile ka _ 

BİBL!YOl;RAFYA den mareoal Petaln'ln notuına dUn lngl- : - nuni vesaiki hi.milen mezkOr eün ve ıaat-
Jtz bUkümetlnln cevabını Franca bUyUk el- : Namık Kemal .. Zavallı Çocuk,, = t.a o komisyona müracaat etmeleri. (8299) 
çisine vermiştir. : (Muatale Nlhe.t ÖzHn ), Şerif Hultıst. : 

: ÜlkU'nUD bu aayuıı da 96 ıayfa : 18306 
Budapeşte: 2. ı.a. - Macar ajansı bil· : olup her yerde ytrmt beş kuruşa sa- : 

diriyor : Bir hafta İtalya'da kalmııs olan : tılmaktadır. : -------·----------
endüstri nazırı B. Vaiga, Budapeıte'ye av- - - ZIR .,,, 111111111111111111111111111111111111 ~ -~~~~A~A~T~'\/~E:.~K-~Jıı..,.L:;;:E:.::.'J"~l ~
det etmi~ ve iıtasyonda İtalyan elçiıinin 
mümeuili ve birçok Macar ıah.aiyetleri ta- Saına.n alınacak 
rafından karıılanmııstır. 

Romanya kıralı M ihai'nin sarayından 
kaçtığı hakkında dolasan şayialar haMc:m-ı Bern, 2 a.a. - İsviçre ahaliai, ıençliİin 
da Daily Herald diyor ki: mecburt askert hizmete abıtırılmaıı hak-

i 
kında.ki kanun llyihaıını plebiıit netice • 

Japonya ve Batavya 

orasındaki müzakere 
Tokyo, 2 a.a. - Hariciye nezareti

nin bir sözcüsü Batavya görüşmele -
r~nin yalnız petrol meselesine değil, 
bırçok meselelere taalluk ettiğini bil 
dirmiştir. 

Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve 
Seroloji Müessesesi Dırektörlüğün -
den : 

1- M üeaseıenin serom hayvanatı i
çin 20.000 ila ZS.000 kilo saman pazar
lığa konulmuştur. 

" Demir muhafızlar isyan etm 1 ve ro- . d _,d . 1. . sın e rcıu etmı, ır. 
men ordusuna karşı koyarak umumi bına-

Vicby i 2. a.a. - Cezayir umumi vallıl ları zabtetmiştir. Asayişi temin vesilesiyle 
alman ordusunun anbean beklenen müch • amiral Abrial, dün marep.]. Potaln ile da. 
balesi vaziyete daha çok vehamet vermek- biliye ve müıtemlek:e nazırları tarafmd.n 

tedir. Müşkülatı yatııtırmağa gayret eden kabul edilmiştir. 
general Antonesko, dün gününü romen or
dusu ve faşist teşkilitı ~efleriyle görill · 

meler yaparak ıeçirmiştir " 

Siyasi katillerin geni§ bir suykaat 
teşkilatı tarafından yapıldığı 

anla§ılıyor 

Roma. 2 &.L - Papalık nezdinde japon 
bUyük elçisi bulunan B. Arnau bugün öl· 
leden 11onra Alma.nya'ya mUteveccihen 
Roma'dan hareket etmıetır. 

Bu zat, Japonya'nın Felemenk 
Hindiatanı hakkındaki hattı hareke
tinde hiç bir değişiklik mevcut ol -
madığını ilave eylemiştir. 

Z- Tahmin edilen bedeli 750 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 75 lira olup 

Banka mektubu veya vezne makbuzu 
ve hazine tahvili teminat olarak alı -
nır. Tahvillerin de hazineye teslimi 
§arttır. 

4- İhalesi 13. 12, 940 cuma gün\i sa-
P., T. ve Telefon Umum Md. at 15 tedir. Şartnamesi müessese di -

_.;.,;;.:...;;,.;,,..;.;;..;;.;;;;.;;~;..;::;;:,:::::;~.:.:,::;__ rektörlüğünden bedel siz o !arak verilir 
Memur alınacak S- 2490 sayılı kanunda yazılı şart-

P.T.T. Umumi MildUr!Uiünden : !arı haiz olan isteklilerin muayyen o-

TÜRKİYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbanız Taıarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
dakı plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 
4 
4 

40 
100 
120 

Adel 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

160 Adet 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 

Liralık 
Liralık 
Liralık 
Lira Irk 
Liralık 
Liralık 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira· 

20 Liralık 3200 Lira 

Kur'alar sen~de 4 defa, 1 Eylül, 1 Blrinciklnun, 1 Mart " 
1 Haziran tarihinde çekilecektir. 

f)IKKA 1" : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan a~ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
% 20 fl\zlasiyle verilecektir. 

Et alınacak 
Marmara Üssübabri K. Satın Alma. Komisyonundan ı 

Cins.i 

Sıiır eti 
Koyun eti 
Kuru eti 

Tahmini 
fiyatı Iı:uıuıTutan lira 

30.000 .Si 9300 

25.000 Mı 12500 

20.000 Mı 10000 

31800 

İlk ternlna.tı lira 

!385 

1- Deniz erlerin-in ihtiyacı için yuk.arda cins ve mikdarı yazılı Qç lcalem et, bir 

şartnamede olarak kapalı zarf usulLle mUnakuaya konuhnqtur. 

2- Eksiltmesi 18 Birincikinun 940 ÇIU'lamba cünü saat 16 da lzmit'te Tersane 

kaprsmdaki koınısyon binasında yapılacaktır. 

3- Şartnamesi 159 kuruş muka'l>ilinde Ankan.'da Dz. mUsteşarhiı levazım Ş. Mij ... 

dürlilğtinden, 1stanbul'da Kasımpaşa'da Dz. Lv. Satın alma komisyonundan ve ko ... 

misyonumuzdan alınabilir. 
4- İsteklilerin, bu iıle ali.kadar olduklarına dair ticaret vesıikalarıru mahalli em.

niyet müdürlüklerinden alac.1.kları hilanil.hll kiğıtlarını ve yukarda mikdan yazılı ilk 

teminatlariyle bi·rlikte ık11.nunun tarifatı veçhile tanzim edecekleri teklif mektupla

rını muayyen &iin ve saatıt-en bir saat evetine kadar k:omiaYon başkanlıima vermeleri. 
(11363/83ZI) 18310 

Londra: 2. a.a. - Tim es caz:etesinin 

Belgrad'da bulunan bir muhabirinin bildir

diğine göre. Bükreı'ten gelen bir rapor, 

Tokyo, 2 a.L - Maliye nazın B. Ka -
dada, matbuata, geleoek ıene fevkallde 
mUdafaa bUtçeılnde bir fazlalık yapılması 
ta.zım ııelecetlni •Hylemııttr. Kabine se -
lecek hatta bu mesele Ue meıpl olacak -
tır. 

1 - İdaremizde milnhal maaşlı ve Uc - lan gün ve saatte Ziraat Vekaleti Mu
retli memuriyetlere lise mezunları mUsa . hasebe Müdürlüğünde toplanacak olan 

ENSTlTOLE:.R 1 TÜRK HA'\/ A KURUMU ____ ...;,_..;.._ ___ --------
Moskova, 2 &.L - (D.N.B.): .Japon b&U ile alınacaktır. ıatın alma komisyonuna müracaatları. E:.lbise diktirilecek 

Romanya'da cereyan eden ili.yut katillerin bUyUk elçtsl B. Tatekava'nın hariciye ko

bilen romen hüküm.etinin başında bulunan mtsert B. Mololov ve muavini B. Losov•

Z - Müsabakada muvaffak olanların 1- (8165) 18156 
darenin teklif edeceği yerde memuriyet 

Yüksek Ziraat En.stitüsU Rektörlüliln 
den : 

ıeflere karşı müfritlerin haı:ırladıtı geniş 
bir suykast teşkilitı tarafından yapıldığı .. 
nı göstermektedir. Son günlerde tevkif e
d:Ierek partiden ihraç edilen Corogaru'nun 
suykastı idare etmiş olması muhtemeldir. 
Coroçaru taraftarlarırun açtıiı mücadele 
Braşov, Tumu _ Severin ve Crayova'da 
karı~rklrklara sebebiyet vermiıtir. General 
Antonesko'nun aaybubetinden istifade e

Jerek müfritlerin bir hükümet darbeıl yap-
mak istedikleri ve generalin ant olarak aY· 

deti ve aldıg1 tedbirlerle hükümet darbeıi 
için alman tertilıatın bozuld.u&u zanne
dilmelctodir. 

Romen ve alman aa.kerleri Bükreş ıokai:-

kl ile yaptıtı mUllkaUarda Sakhalln ade.
ın açıklarındaki sovyet kara 11ularında ja
pon balık avcılığı meeele•l görUıWmUJ -
tür. 

ler, Romanya'dı hilen mevcuıt naıl lehdan 
idarenin ne kadar zayif ve halkı hosnut et
miyen bir idare olduj:unu ıösterir. Romen 
milleti, iatilllarm birleıtiii, Avrupa'nm bu 
tehlikeli kötesinde iki bin ıene yafamııtır. 
Medeni ve in.anlyetperver milletler ara • 
sında diier milletlerle iıbirliti yapmak 
için romen milleti yine yaııyıca.lr Vt tek
rar hür ve aakln hayatına ka.vuıacaktır. ,, 

kabul etmeleri ısarttır. 

S - Müsabakada muvaffak olanlara 315515 
uyılı kanun hUkmilnc göre (20) lira asli 
maaı veya (75) lira ücret verilecektir. 

4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin ka
nununun dördüncü maddesindeki ıartları 
haiz olmaları ve devlet memuriyetine llk 
defa sıreceklerin (30) yaıını geçmemiı 

olmaları llzımdır, 

S - Müsabakaya ıirmek iıtlyenler 

14/12/940 ıünü akıamına kadar dilekçe ve 
evrakı müsblteleriyle birlikte imtihanla· 
rın icra olunıcaiı P.T.T. merk:ez müdilr -
lüklerine müracaat etmelidir. 

larında devriye ıez"!ekte ve resmi binalar Alman kıtalarının ge~İt re.mi 
muhafaza altında bulunrlurulmt..ktadır. Pro-

6 f" Müııbıka lise mevcut olan P.T.T. 
merkez müdürlüklerinde 19/12/940 perıem... 
be &iinü ıaat g da yapılacaktır. (8007) 

17987 

Memur alınacak 
fesbr Yorıa'nın katli Balkan memleketle- BUkreı, 2 a.a. - (D. N. B.J: Rumen or-
rinde hattl Romanya'da bile ııtikrab uyan- dusunu talim ve terbiye etmek üzere Ro-

d:rmııtır. 

Nevı Chronicle diyor ki : 
.. Budapcşte'den a:elen malllmata ıöre, 

son üç ıün içinde çoılu yahudi olmak üze-
• re iken bin Roman.yalının katledildiıii an
Iaotlmaktadır. 

Bütün Romanya, müttefiklerin 
zaferine dua ediyor 

Londrı; 2 a.a. - Eıki Romany• elçisi 
B. Tılea Londra'da beyanatta bulunarak: 
butün Romanya'nın miıttefiklerin muzaf · 
ferıyetine dua ettiıtini, çünkü ancak bu mu
zafferiyet sayesinde Romanya'nın bUriye
tine tekrar kavupbileceğini ıöylemiıtir. 

B. Tilea. medeni dünyaya hitap ederelı::, 

her insanın istikrah edeceii cebaletlver 
ve menfur bazı hareketlere b&kara.k aulbu 
ve hurıyetı seven bütün romen milleti bak· 
kında hüküm verilmemesini iıtemit ve fUD· 

lart ilive etmı$tir : 

•· Avru,, 'yı ittill eden zihin haıtalıtı lle 
nalQl bir avuc; gtnctrı böyle cinayetler lı· 

lem 1 llmaıu H:mmler'in tahrikltı neticeıi
dır 0 menlerin yti?de doksan dokuzunun 
bu hare1l:etleri takbih ettiğini tam bir iti

matla beyan edebilirim. Bu delice hareket-

manya'da bulunmakta olan alman kıtaatı 

bugün BUkreı'te bir seçlt reemı yapmıı -

tır. Bu geçit reıml, Romanya'nın UclU pak· 
ta iltihakını kutlamak için tertip edllmlı
tlr. 

Kıra! Mlhal, b&1vekll General Aııtoneo
ko ve bqvekll muavini sıma ıeçlt reımJn
de hazır bulunmuılardır. 

Hariciye na2:ırı Berlin'den 
döndü 

Blikreı, 2 ı.a. - (D.N.B.): Berlin'c ıe
ya.hatl eanaıında ıeneral Antoneeeo'yı re
fa.kat eden hariciye nazırı B. Sturdza hu
ıusl ıebeplerden dolayı bir müddet daha 
Berlin'dc kıldıktan aonn Rom&1171'yı d~n
mUıtUr. B. Sturdu, AllııJuliı'da demir • 
muh&fırların bir içti.maında bulunan ıene
ral Anton.1co'ya müıtlı:i olar..k raponıııu 

vermitt.lr. 

Matbuat ve propaganda 
binaaıntl a yangın 

Bilkreı, 2 a.L - D.N.B. : Matbuat 
ve propaganda milıteprlıfı blnaıında 
bu akşam yangın çıkmıştır. İtfaiye ıu 
anda yangını aöndilrmiye çalıımakta
dır. 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizde münhal maaıh ve Uc • 

retli memuriyetlere orta mektep mezunla
rı müsabaka ile alınacaktır. 

2 - Milsabakada muvaffak olanların 
idarenin teklif edeceği yerde memuriyet 
kabul etmeleri ıarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 
4656 &ayılı kanun hükmüne aöre 15 lira aa
U maaı veya 60 lira ücret verilecektir. 

4 - İsteklilerin 788 ıaydı memurin ka
nununun dördüncü maddesindeki aartları 

haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk 
defa ıireceklerin otuz yaıını ıöçmemiı ol
maları liıımdır. 

5 - Müsabakaya girmtk lıtiyenlerin 

'Z0/12/940 ıünü akşamına kadar dilokçe 
ve C'Y'rakı müsbiteleriyle birlikte imtihan
lann icra olunacağı P.T.T. merkez müdür
lüklerine milracaat etmelidir. 

15 - Müıabaka her villyette P.T.T. mer
kez mUdUrlilklerlnde 23/12/94-0 tarihine 
mUeadif paı:arteai aünü saat 9 da yapıla 
cıktır. (8008) 17988 

Telgraf muhabere bilgisi 
olan ilk mektep mezunu 

memur alınacak 

P. T. T. Umumi Müdürlülünden : 
1- İdaremiı milnballerine ille mektep 

mezunu ve telıraf muhabere bilıiıino ••· 

'\/ILA YE:.TLER 

Parke kaldımn yaptrnlacak 

Çanakkale Belediyesinden: 
Çanakkalede yeniden yaptırılacak olan 

15000 Ura bedeli keı11!U parke kaldırım 
tnoa.sının kapalı a:art u.sullyle ihalesi gU
nUnde talip zuhur etmediğinden 19.12.940 
perıemb• gUnU saat 1~ te ihale edilmek 
üzere bir ay mUddetle pazarlığa. aıınmıı -
tır. 

1- Kurumumuz kız ve erkek talebesi { ... 
çin cinı ve mikdarı muhammen bedellerile 
muvakkat teminatı yazılı elbise, palto, tay
yör ve mantonun idarede mevcut kumaıs

lardan malzeme ile ı,çiliğinin S/12/940 cu 
mı gilnil ıaat 11 de kapah zarf uıQlü lle 
Rektörlük binasındaki müte11ekkil komis· 
yon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

Talip olanların mezknr gün ve ıaatte 
Çanakkale'de belediye btnaaında mUteıek
kll encUmene ıartname ve sair huausat 
hakkında muhasebeciliğe müracaatları 1-
lln olunur. (11299/8217) 18218 

Cezaevi yaptırrlacak 

Konya C. Müddei Umumililinden : 

Konya'da inıuı tekarrür eden ve keıif 

bedeli (53~2) lira {90) kuruı olan (300) 

lritilik ceza evi kapalı zar{ usuli ile ek -
ıiltme mevkiine konulmuo ve istekli çık· 

madıiından arttırma, ek:ıiltme ve ihale ka
nununun 40 ıncı maddesi mucibince 25/11/-

94-0 tarihinden itibaren bir ay içinde iıin 
pazarlık ıuretile ihalesine komiıyonca Jı::a. 

rar verilmiıtir. MezkO.r kanunun 2 inci 
maddesinde yazılı tartları haiz olanların 

bu müddet içinde Konya C. Müddei Umu· 
miliğine müracaat etmeleri ilin olunur. 

(8215) !8Z47 

inşaat münakasası 

!%mir Nılia Müdürlülü.aden : 
31499 lira 60 lı:un11 ketif bedeli ilzcrin

den kapalı ekıiltmeai illn edilen Cümburi
yet Kız Enstitüsü ikmali inşaatı için tek
lif olunan bedel muvafrk ve llyik hadde 
1rörillmediiinden ayni i• bir ay içinde iha
lesi yapılmak üzere pazarlığa konulmuıtur. 
İıteklilerin 2490 &ayılı yaıa hükümlerine 
&öre. ha.zırhyacıkları teminatlıriyle bir -
likte 21l/11/ll<IO tarihinden itibaren lzmlr 
Nafia MüdUrlüiUndo mUtotek'lıil komisyo-
na bıı vurmaları. (625/IW) 18307 

2- Eksiltmeye girmek isteyenlerin mu
vakkat teminatı ve teklif mektuplarile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ihale ıaatin . 
den bir ıaat evet komisyon reisliiine ver
meleri. 

3- lıçilikte ku11anılacak malıeme ör . 
neifni görmek ve sartnameıini okumak i• 
teyenlerin daire müdilrlliiüne müracaat • 
lan. (7848) 17842 

Erkek elbisesi : adet 365, fiyatı 14 Lira 
tutarı 5110. 

Er-kek paltoıu : adet 118, fiyatı 14 Lira 
tutarı 1652. 
Kız Uyyörü : adet 34, fiyatı 12 Lira 

tutarı 408. 
Kız mantosu : adet 15, fiyatı 12 Lira 

tutarı 72. 
Yekıln tutarı 7242, ttminatı 544 

OKULLAR 

Harp Okuluna talebe alınacak 
Ankara Harp Okulu K. dan: 

1 - Aşağlda yazılı f&I'tlan na.iz okur 
lar, Harp Okuluna ahnacaklardır. 

A) Ankarada bulunanlar doğrudan doğ 
ruya harp okuluna Ankara haricinde bu
lunanlar bulunduktan yerin ukerllk ıu . 
besine mUracaat edeceklerdir. 

B) Kayıt ve kabul muamelesi 20.10.940 
tan itibaren 81 iktncikl\.nun 9-'l tarihine 
kadar devam edecektir. 

2 - Glrlı ıartıan: 

A) Türk ırkından olmak 
B) Ltee bitirme ve olgunluk tmtthanını 

verm1ş bulunmak 
CJ Tam teşekkUllU askert !!ltht heyetten 

harp okuluna girer kararlı eıhat raporu 
almı~ olmak 

D) 18 - 23 y8§ında bulunmak 
E) Diğer ıartlar ukerllk tubealnden 

ve harp okulundan öğrenlleblllr. (8231) 
ısıo. 

Yol yaptrrılacak 

Türk Hava Kurumu Havacılık Dai
resi Genel Direktörlüğünden : 

1 - Etimesğut alanını tren yoluna 
bağlıyacak, keşif bedeli (1284) lira o
lan yol inşası, açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 93 lira 30 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 17 /12/940 salı günU 
saat 10 da Hava Kurumu genel mer
kez binasında Havacılık dairesi leva• 
zım ıubesinde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi parasız olarak veri
lir. 

5 - Taliplerin kanunun 2 ve 3. mad 
delerinde yazılı vesikalarla birlikte 
müracaatları. 4792 

Bir sığınak yaptırılacak 
Türk Hava Kurumu Havacılık Dai

resi Genel Direktörlüğünden : 
1 - 6260 lira 50 kuruş keşifli bir sı

ğınak yaptırılması pazarlığa konul
muştur. 

2 - İlk teminatı 470 liradır. 
3 - Pazarlığı, 7. 12. 940 cumartesi 

g\inü saat 10 da Türk Hava Kurumu 
Genel Merkezi binasında Havacılık 

dairesi levazım şubesinde yapılacak
tır. 

4 - İsteklilerin, vesikalariyle bir
likte muayyen gün ve saatte levazım 
şubesine gelmeleri. 4793 

ASKERLiK iŞLERi 

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

nununun 2. inci maddesine göre askerlik 
~ağına &irecek bulunan 337 O. luların ilk 
yoklamaları bu tarihten itibaren yapılaca
iındın bu doiumlu her mükeHefin yok .. 
lamaıını yaptırabilmeıi için nüfus hüviyet 
cüzdanına lüzum vardır. 

Hüviyet cüzdanı bulunmıyanlar[n yok· 
lamaları yapılmıyacağından nüfus cüzdanı 
olmıyanlırm ıimdiden tedarik etmeleri. 

2 - Yoklama &ünleri ayrıca ilan edilo-
cektlr, (8159). 18133 
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MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Ziraat memuru alınacak 
M. M. vckileti Eskişehir Ha11rca çift· 

liginde 150 lira ücretli ziraat memurluğu 
llılinhaldir. Yüksek ziraat tahslll ıörmUj 
olanlar arasından, 10/12194-0 tarihli .. alı 
tünü Ankarada yapılacak müsabaka lmtiha. 
Ilı ile birisi tayin edilecektir. Talip olana 
ların şahadetname, ııhat raporu, hilsnühal 
liağıdı ve fili alikcrlik vazifelerin! ifa et· 
tiklerini gösterir vesaikle M . .M. vekilctl 
\lcterincr lş. dairesi riyasetine müracaat 
ttıneleri. (8112) 1810:1 

Ranza yaptırılacak 

11. M. Vcklilcti Sa. Al. Ko. dan : 
Keşif bedeli 871 lira 20 kuruş olan ran· 

~ Pazarlıkla yaptırıtacaktrr. Pazarlığı: 
18/12/940 çarşamba günil saat 11 dedir. Ka
tı teminatı: 13ı lira olup keşif ve projesi 
~S kurueıı komisyondan alınır. Taliplerin 
llttıancn vakitte M • .M. V. Sa. Al. Ko. da 
bııııuunalarr. (8168) 18ı58 

Matbaacılara 

M. M. Vek&leti Sa. Al. Ko. dan : 
licpsine tahmin edilen fiyatı yfrml bin 

lira olan ve mevcut şartnamesinde cine ve 
hllktarları yazılı hedef k&ğıtları ve aaire 
a blrinclktl.nun 940 peroembe gtlnU saat 15 
te Ankara'da M. M. V. Satın alına Ko. da 
Pazarlıkla ihale ediJeceğidcn isteklilerin 
dır bin liralık kati tcminatlariylc birlikte 
Pıazarldc g{1n ve saatinde mezkur Ko. da 
bulunmaları. Liste ve ıartname bedelıiır 
Olarak her eiln adı geçen Ko. da ıörülür. 

(8169) 18179 

Ziraat memur ualmacak 
:M. M. VekAletl Veteriner lglert Dalre-

11. Riyasetinden: 
:M. M. VeltAletl Esklııehlr Hasırca çift· 

lt~nde 150 lira Ucrotll ziraat memurıuau 
?rıUnhaldlr. YUksek Ziraat tnhslll ııörmUı 
olanlar o.rnsından 10.:2.940 taı;rııı salı gU
nU Anknrada ynpılncnk mUsnbaks. imtiha
nı ile bir\et tayin edilt>~ektlr. Olanların 
lahndetnıımc, sıhat rıuıuı·u. hl\enUhal kAğı
dı ve !IU askerlik vaır.ı: 1rrıuı ıta ettikle
rini g!Ssterlr veealkle :M M Vr.klı.letl vete· 
l'lneı tıı dairesi rlyasetıuc mllracaat etme-
lerı. ( 819) ı 8183 

Gabardin kumaş alınacak 

M. M. Vekilcti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyaU 

(700) yedi yüz kuruı olan (15.000) metre 
tabardin kuma:J kapalı zarfla milnaka1a
)a konmuştur. İhalesi 16/ı2/940 pazartesi 
IIÜnil saat on bcıtcdir. İlk teminatı (6SOO) 
llradır. Evsaf ve ııartnamcıi 525 lruru;J mu· 
lıı:abilinde M.M.V. satın alma komisyonun
dan alınaib!lir. İsteklilerin ihale giin ve 
ıaatindcn en az bir saat evetine kadar tek· 
lif mektuplarını komisyona vermeleri. 

(8171) 18209 

Kaputluk kuma~ alınacak 

M. M. V ekti eti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher metresine •tahmin edilen fiyatı 

(700) yedi yüz kurut olan (28.000) metre 
kaputluk kunuıı kapalı zarfla münakasaya 
konmuıtur. İhalesi 16/12/940 pazartesi 
-aı.-..u _ ....... lo.lrd.Alr tıır ....... ; ....... /11 n~\ 

liradır. Evsaf ve 3:ırtnamcsl (980) kurut 
mukabilinde M.M.V. saten alma komisyo. 
nundan alınabilir. İsteklilerin ihale gün 
'Ye saatinden en u bir ıaat evetine kadar 
teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

(8172) 18210 

Haki ıayak alınacak 

M. M. Vck8leti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(490) dört yüz doksan kunı' olan (32.000) 
nıctrc haki ııayak kapalı zarfla münakasa· 
Ya konmuştur. İhalesi 18/ı2/940 çarııam -
ba eilnU saat on birdedir. İlk teminatı 
(9.090) liradır. Evsaf ve şartnamesi 784 
kuruş mukabilinde M.M.V. utın alma ko. 
misyonundan alınabilir. İstcklllcrln ihale 
gün ve saatinden en as bir aaat evcli.ne 
kadar teklif mektuplarını komisyona ver-
meler. (8173) 18211 

Lacivert kumaı alıancak 

M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

(510) kunış olan (7.500) metre lacivert 
kuma~ kapalı ırarfla m!inakasaya korunu~ 
tur. lhıılesi 171121940 aalr gilnil aaat on • 
birdedir. tllı: teminatı (2.868,7S) liradır. 
Evsaf ve şırtnamcal 192 kuruı mukabilin· 
de M.M.V. satın alma komisyonundan alı. 
nabillr. lstcklilcrin ihale ıün ve aaatin -
den en az; bir ıaat evetine kadar teklif 
mektuplarını Ko. na vcrrneleri. (8174) 

18212 

Mızıka i.lati alınacak 

M. M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan : 
Müteahhit namı hesabına hepsine tah· 

min edilen fiyatı (5300) bcı bin üç yüı li
ra olan kırk iki parça mızıka alit ve mal· 
ıı:emcsi açık eksiltme ile m!inakasaya kon
muştur. İhalesi ı7/12/940 aalr günü saat 
on beştedir. !ık teminatr (397 ,S) liradır. 
Evsaf ve $artnamcsi M.M.V. satın alma 
komisyonunda görüllir. İstc1clilcrin kanu· 
nun cmrettill belgelerle ihale aaatinde ko-
misyona gelmeleri. (8177) 18215 

inşaat malzemesi alınacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Keşif bedeli 6H lira 84 kuru:ı olan in· 

eaat malzemesi pazarlıkla satın ılınacak • 
tır. Pazarhğı: S/121940 perşembe ıünü sa
at l 1 dedir. Kati teminatı: 97 lira olup 
keşfi 3 kurusa komisyondan alınır. Talip. 
lerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al Ko. 
da bulunmaları. (8240) 18250 

Battaniye alınacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan 
Behcrinc tahmin edilen fiyatı (950) 

dokuz yüz elli kuru;J olaıt 50.000 adet bat· 
taniyc paazrlıkla münakasaya konmuştur. 
Battaniyeler 10.000 den aşağı olmamak 
şartiylc ayrı ayrı taliplere de ihale edile. 
bilir. İhalesi S/12/940 perşembe günü ıaat 
on birdedir. Evsaf ve şartnamesi 2375 ku
rue mukabilinde M. M. V. eatm alma ko • 
misyonundan alınabilir. Taliplerin teklif 
edecekleri mikd,rlar üzerinden kanuni ka· 
tt teminatları ile birlikte ihale gün ve U· 

atinde komisyona cclmelcri. (8208). 1Ş273 

Akümülatör alınacak 

M. K. Vekillet! Sa. Al. Ko. dan: 
100 ad~t fort kamyonlarına ait akümü -

lltör alınacaktır. Hcı>sinc tahmin edilen 
fiyat 4200 lira olup katı teminat! 1530 lira. 
dır. İhaloei 11/121940 pazartesi ailıl(l ıaat 

14 de pazarlıkla l'&Pılae&ktfr. Talip olan -
lırm lı:omiı:yona müracaatları. (82715) 

18305 

Yatakltk pamuk alınacak 

M. M. Vek!letı Sa.. Al. Ko. dan: 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Ekmek torbası alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Muayyen günde talibi zuhur ctrni -
yen 1000 adet ekmok torbası milteahhit 
nam ve hcubına pazarhkla satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 1190 lira olup kat! 
teminat miktarı 178.50 liradır. Pazarlığı 
7/ı2/940 cumartesi saat 11 de hava satın 
alma komiıyonunda yapılacaktır. ldar! 
ıartname evsaf ve nilmunesi her gUn öt . 
leden ıonrı komisyonda &"Örülebilir. 1a • 

Ankara Lv. Amirliği Sa. AL 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Sabun alınacak 
Niğde Sıı. Al. Ko. Rs. : 
Cln&l : Sabun, Kilosu : 21600, .M. bedeli: 

11880 lira, llk teminatı . 891 Ura, GUn sa
ati : B. 12. 940 saat 15, İhale ııekll : kapalı 
zarf, İhale yeri : Niğde Sa. Al. Ko. R!. 

1 - İstekliler ~artnameyl her gUn Ko. 
binasında okuyabilirler. · 

2 - ';('allplerln ihale saatinden btr saat 
eve! teklif mektuplarını ve ilk temlns.tla· 

tır. 

4 - Pa.zarlı{:mdan &0nra tekanür cd.İ· 
lecek fiyat linrinden % 15 ka."tl teminat 
almacalctır. (8S3S) lu.20 

Eğer takımı alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - Komisyonda mevcut mllhürlii nU

muncslnc göre 275 adet cicr ta.kanı 46 cı 
maddenin L. fıkrası mucibince pazarlık ıu
retiyle 9/121940 pazartesi ıünü saat 11 de 
e'ltsiltmClii yapılacaktır. 

2 - Umum tutan 22000 lira olup ilk 
teminatı 3300 liradır. 

3 - Ekıil-tmeyc rireceoklcrin tem.inatları 
ile birlikte Bomovı'dı Aı. Sa. Al. Ko. n.a Eltailtme rünü lıtekll buturunıyan ve be- tcklilerin muayyen ırün ve ıaatte katt te

ber kilosuna tahmı"n _ _,,len fı"....,tı 45 ku- minat vo kanuni bolıclcriyle komisyonda ~ ~ - rını Niğde Sa. Al. Ko. rıa vermeleri. 
l'l1I olan e111 bin kilo yataklık pamuk 9 bi- bulunmaları. <8315) 18266 (7DB1) 17932 

ıelmelcııi. (8336) 18321 

rinciklnun 940 paurttti cıınu ıaat ıı de Mendil alınacak 
Ankara'da M. M. Ve. Sa. Al. Ko. da pa. 
.ıarhkla ihale cdilecdindcn isteklilerin 
3375 llralrlı: kat! teminattan ile birlikte pa· 
zarlrk ırün ve saa4ttda mc%k6r Ko. da bu-
lunmaları. (83174 18308 

Galvenizli varil alınacak 

M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 

Beherinc tahmin edilen fiyatı: 63 lira 
80 kuruı olan 750 adet ıalvanilli varil pa. 
zarlrklı ııtın ahnacaktır. Pazarlığı: 6/12/-

940 cuma gilnii saat 14 dedir. Kati temi -
nalı: 7177.~ lira olup evsaf ve ıartnam,.~I 
240 kuruŞ'a komi&Yondan alınır. Taliplerin 
muayyen vakitte M. M. Ve. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (8318) 18309 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Müteahhit I}am ve hesabına 20.000 

mendil pazarlıkla satın alınacaktır. Mu • 
hammen bedeli 27150 lira olup kati teminat 
milı:darı 414 liradır. Paıarlıiı 5/12/940 per
ıembe ıünU saat 10,30 'ela havı satın alma 
komieyonunda yııpılacaktır. İdari, fcnnt 
ııırtname ve numunesi her ıün öğleden 

sonra komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
muayyen ıün ve saatte kati teminat ve ka
nuni belgeleriyle birlikte komisyonda bu-
lunmaları. (8316) 18267 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Mazot alınacak 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den 
ı - Birlikler ihtiyacı için 250000 kilo 

sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher ki10tıu 28 kuruş

tan 70000 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 11/12/940 çarşamba günü 

aaat 11 do Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

4 - İst~lilerin ihaleden bir ıaat evci 
teminat akçeleri olan 8500 lira ve ihale K. 
nun 2-3 maddeleri mucibince vesaik ile 
oirliktc Ko. na müracaatları. (8271) 18242 

Sabun alınacak 

Köaele alınacak 
istanbul Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 10000 kilo kadar sarı sabunlu kö
sele 10000 kilo kadar Avrupa pençellk kö· 
sele, 5000 kilo kadar sarı vakete, 10000 ki
lo kadar siyah yağlı k!Ssele pazarlıkla a. 
lınacakur. 

İhalesi 6.12 940 peroembe gUnU aa.at H 
te Tophanede İstanbul Levazım A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. bteklllcrin nU· 
mune ve temlnaUar!yle belli ıaatte ko· 
misyona gelmeleri. (8332) 18322 

Arpa alınacak 
Erzurum 6a. Al. Ko. Rı. den: 

1 - 28.11.940 dil ihale edileceti bildiri
len 2000 ton arpaya talip çıkmadığındaD 

Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den: y.enfdeD pazarlığa kondu. 
1 - 720000 kilo sabunun 28.11.940 günü 2 _ Pazarlığı 10.12.940 salı gUnU saat 

yapılan ihal<:sinde istekli çıkmadığından 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak. 
tekrar pazarlığa çıkarıldığı. tır. 

2 - Pazarlığı ll.11.940 çarııamba gilnU 
M.M.V. Deniz Mer>kcz Satın Alma Ko. saat 9,30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da. yapı· 

misyonundan : 

3 - Toplu tutan 17000 lira ilk teminatı 
1276 liradır. 

Tahmin edilen bedeli 271080 lira olan 
MALiYE VEKALETi lacaktı • 4 - İsteklilerin muayyen gUnde ko· 

Un fabrikası satışı 
Mali70 Veklletlndcn : 

3 - Toplu tutarı 36000 lira ilk tcmlna-
30000 ton mazotun pazarlık eksiltmesi tı 2700 liradır. 

misyonda bulunmaları. (8888) 18323 

Bandırma'nın Sıiıryolu mahallesinde 
Hin huinei msliyeyc ait iki katlı kargir 
ve (20150) lira bedeli muhammcncli Türk 
un fabrikasının (Fabrika binasiylc arsası 
ve içindeki hazineye ait as bcyğir kuvc • 
tindeki motör ve tcfcrruatlylc dört ıu de
~u Ye S5 beyıir lı:uvetindeki motör ve 
teferruatı, bet adet un eleği, bir un har. 
man makinesi, (kayiel yoktur) sekiz adet 
Vatı topu bir adet lcvaj makinni, bir adet 
levaj tulumbası, ilmik iaajörü ve buğday 
aııbarrndan ibaret olan lletleriylc birlik • 
te) 2•90 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu mucibince ve kapalı zarf usuliytc 
11/12'/940 çarıambı ıüntl aaat lS de iha· 
lcııi icra edilmek iizcre 20/11/940 tarihin
den itibaren 20 (Ün müddetle arttırmaya 

çıkırılmııtır. 

Muvakkat teminat muhammen bedeli -
n!n 3 yedi buçutudur. 

Talip olanların ve fazla malO.mat al • 
malt fıt!ycnlıtrln Bandırma maliyesinde 
miitcşekkil mili! emllk satıı komisyonuna 
mil.racaatları llln olunur. (8309) 18264 

Sabit raf yaptrrılacak 

Maliye Vekl.letınden: 

Yapılacak ıı: .Maliye Vekruetı tahsllAt 
mUdUrlUfU aablt rafı. 

- _... .. ..._.._, •• :1ı!'l"'""' 11- §/\ ,_ ............ . 

Teminat mlkdarı: 8:5 lira tı6 kuruştur. 
Sureti ihale: 2490 ıayılı kanunun 4.6 ın· 

cı maddesinin B fıkrası mucibince pazar· 
!ıkla. 

İhale tarihi ve mahalli: li.12.940 tarihi
ne mUsadlf perıembe gUnU saat 16 te .Ma
liye VekAletl mım emllk rnUdUrlUğünde. 

Keıit evrakını almak lıUyenler: bede· 
11 mukablllnde Maliye VeklUeti mllll em· 
11.k mtldUrlUğünden alabiUrler. 

Eksiltmeye ııttrl.k etmek tıtıyenler: 

Nafıa mUdUrlUıtUnden bu tı için ehliyet 
vealkalan almaları llzımdır. 18268 

SIHA T VE İÇTiMAi M. V. 

Açık eksiltme uauliyle in§aat 

ilanı 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vck!letln -
den : 

1 - Ankara'da Hamam15nilnde yapılmak· 
ta olan Tıp Faktiltcıl mUştcmilitmdan 

(959094,95) dokuz yüz elli dokuz bin dok· 
ıan dört lira dok11n beı kuruı keşif be -
delli doğum n nlaaiyo krlinlil in~aatırun 
ikmali ıçık ekıiltmcye konulmuttur. 

6/12194-0 tarihine rastlıyan cuma günü sa
at 14 de veklilet binuında müteşekkil ko
misyonumuzda icra edilecektir. 

Şartnamesi 13 lira 5S kuruş bedel ile 
her ıün verilir. Kati teminatı 29186 lira 
4-0 kuru1 olup taliplerin kanunun emrcy • 
ledlfi vesaik ile belli gUn ve saatte komis. 
yanda bulunmaları. (8l25) 18312 

A. LEVAZIM AMIRLIGI 

Buğday alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan : 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen fi · 
yatı 8 kuru:J olan 2400 ton sert veya yumu· 
ııak butdRy pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlıtı her gUn Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - 10 tondan aşağı olmamak şartiyle 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

4 - 2"400 ton için kati teminatı mikda -
rı 21700 lira ve 10 ton için de 120 lira olup 
evtaf ve ıartname1i 9150 kuruıa komisyon
dan ılrnrr. Taliplerin her ıün Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8029) 

17997 

Kırmızı mercimek alrnacak 

Ankara Lv. Amlrlltt Sa. Al. Ko. dan: 
..11A.hAl' klln1111na...tahmln et!ll.A~flvatı-21 

kurut olan 80 toıı kırıriızı mercimeğin ka-
palı zarfla tallbl çıkmadığından bir ay 
mUddetle pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı. 18.12.940 çareamba günU aa.
at U. tecjlr. Katı teminatı 4520 lira olup 
evsa! ve ıartnamesl komisyonda görülUr. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8092) 18079 

Arpa alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komisyonundan: 

l - Beller klloııuna tahml.n edilen tlya. 
tı 6 kurue 76 santim olan 3000 ton arpa 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı. her gUn Ankara Lv. A. 
SL Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - 300 tondan atatı olmamak üzere 
Qrı ayrı taliplere ihale edJleblllr. 

4ı - Arpalar d!SkUm halinde Ankara ve 
civar llltasyonlarda teallm almır. 

6 - 3000 ton için katı teminat mlkdarı 
2~7~ lira vo 300 tonun teminat mlkdarı 
3038 lira olup evsa! vo ıartnameal 960 ku
n13a komisyondan alınır. 

6 - Taliplerin heı· gUn Ankara Lv. A. 
Sa. AL Ko. na mUracaatıarı. (8272) 1824lf 

Sade yağı alınacak 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Z - Elı:ailtmo 5 birincikinun 194-0 per • 

ıcmbc gilnU ıaat 15 de Ankara'da Sıhat 'YC • 
İçtimaı Muavenet V ckllctlnde teşkil olu· 
nacak hususi komisyonca yapılacaktır. 

Beher kilosuna tahmlıı edilen fiyat l:SO 
k~ olan 5000 liralık sadeyağı pazarlık
la satın alınacaktır. 3 - İıtiycnler ckıiltme ıartnamcsi, ı~ 

ne! ve fenni ıartnamelcr, mukavele pro -
Jeıl, fiyat tahlili, keelf •e huıuıı tartlar 
cetveli ve 19 parça avan proje pl5.nlarınr 
47 lira 95 kurus bedel mukabilinde Sıhıt 
Vckilcti İçtimai Muavenet dairesinden a.
labilcceklerl ılbl lnpıta mukta.zl ve bir 
kısmı hazırlanmıı olan tatbikat projcle -
rini de tetkik edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
(42113.80) kırk lld bin yta on üç lira ıck· 
sen kuruıtur. 

5 - Talipler qaiıdakl veıllı:ıları temi
nat makbuzlariyle beraber komisyona tev· 
di etmlye mecburdurlar: 

A) Cari ıeneye ait ticaret odası vesika· 
sı (talipler ılrlı:ct olursa 2490 aayılı ka -
nunun iiçUncU maddesinin A ve B fıkra • 
larında yazılı vesikaları) 

B) 250.000 liradan aşağı olmamak Uze
rc yaptığı bina islerini iyi basardıtma da
ir it aahlplerlnden ılmmıs ve1ikalar. 

15 ..:. Teminat olarak nakit ve nakit ma. 
hlyetlndcki evrak komiıyonca kabul edi • 
lemiyeceii için bu kabil teminat vermek 
istiycnlcrin daha evci Vekilcte müracaatla 
bunları allkalt mal sandıklarına yatırma. 
lan ve komisyona makbuzlarını tevdi etme 
!eri llırmdır. (7774) 1782"0 

Bir operatör aranıyor 
Bay Stanley Paterson'un Kllycefl.z k&· 

zaaı dahilindeki krom madenlerinde taba
bet icra eylemek Uzere bir operat!Sre ihti
yaç oldufundan talip olanların Fethiyede 
mezkfu" madenler ifletmealne mUracaatıa 
ıera.itlnl b1141.nnelerl UAn 2lunUf. •704. 

Pazarlığı B.12.940 saat 10,SO dadır. Ka· 
ti teminatı 750 liradır. Evsat ve ııartname
sl komisyonda görlllUr. Taliplerin rnuay • 
yen vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (8345) 18330 

Paspas alınacak 
Ankara Lv. Amlrllli Sa. Al. Ko. dan: 
2 adet tel paspas, 12 adet kendir paa· 

pas, 60 metre yol keçesi satın alınacak· 
tır. Taltplerln pazarlıfa lotıra.k etmek U -
zere 6.12.940 gUnU ııaat 14 te Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na mUracaatıarı. (8346) 

18331 

Muhtelif malzeme tamiri 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Adet 

3 500 ldloluk baııkUl 
12 toplu kantar 

6 keteli kantar 
3 badana tulumbası 
~ yangın tulumbası 

4. bakır semaver 
Yuks.rıda cinsleri yazılı malzeme ta.· 

mir ettırllecektır. Bu e~ya Lv. eşya ve 
teçhizat anbarında görUleblllr. 

Taliplerin 9.12.940 gUnU saat 10 da An· 
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUracaatları. 

(8347) 18332 

Şehriye alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

7 ton ııehrlye alınacaktır. Taliplerin nU
muneaını görmek !halesine tştıra.k etmek 
Uzere Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 6.12.g40 
gUnU ıaat 15 te mUracaatıarı. (8360) 

18335 

4 - Sabunun evsaf ve §artları Ko. da 
mevcuttur. 

ıs - İsteklilerin muayyen ~Unde komis-
yonda bulunmaları. (8328) 18313 

Et, arpa, yulaf alınacak 
Edirne Sil. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Aşağıda cins ve mlkdarları, tutarı, 
ilk teminatı ihale gUn ve saatleri yazılı 
maddeler kapalı zarflll mllbayaa edilecek
tir. Eksiltmeler! hizalarında gösterilen 
saatlerde yapılacaktır. İhale Edlrne"de es
ki milşlrlyet dairesinde Sa. Al. Ko. da ya
pılacakUr. Şartn::ımelerl her gtln görUlür. 
İateklllerln sözU geçen glln lhtı.le saatin • 
den bir saat evel tekllt mektuplarını Ko. 
na vermiş bulunmaları llı.zımdır. (8329) 

Cinsi sığır eti, mlkdarı 70 ton, T. tuta
rı 28000 lirn, llk teminatı 2100 lira, gUnU 
27.12.940 saat 11 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa, AL Ko. R~. den : 
ı - 50000 kilo sığır eti alınacaktır. 

Beher kilosu 30 kur~tur, Katt toıninaU 

2250 lira, ihalesi 15/12/~0 saat 15 de Gc • 
libolu'da yapılacaktır. (8339) 18324 

Sığır eti alınacak 
Dolayır Sa. Al. Ko. Rs. den: · 

1 - 288 ton sığır etine kapalı zarfla 
eksiltmeye talip çıkmadığından 19.11.940 
tan itibaren bir ay zarfında Jntaç edilmek 
Uzere pazarlığa çıkarılmıotır. 

Pazarlığı 9.12.940 pazartesi saat 10 da 
yapılacaktır. Tahmini bedeli 86'00 lira ilk 
teminatı 6670 liradır. Şartnameal her gUn 
Ko. da görUloblllr. (83,0) 18325 

Gaz yağı almacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den : 

Cinsi arpa yulaf, mlkdarı 1176 ton, T. 1 - Ciheti ukcriye ihtiyacı için 90 
tutarı 105840 lira, ilk teminatı 7938 lira, ton ıaz yaiı pazarlıkla aatın alınacaktır. 
gUnU 27.12.940 saat 15 1931' Tahmin edilen bedeli 20700 liradır. 

Arpa alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rtı. den: 

1 - 168 ton arpa pazarlıkla mubayaa 
edilecektir. Ekalltnıesl 26.12.940 çarşamba 
gUnU saat 15,30 da Edirne eaki milelrlyet 
datreal SL Al. Ko. da yapılacaktır. Tah -
mln edilen tutarı 15120 ve teminatı 2268 
liradır. Şartntuneal her gUn görUleblllr. 
t.ı.ı.ııt.•rln .allzU a:l!cıın....dlndo komisyona 
gelmeleri. (8330) 18316 

Un alınacak 
B~oz Sa. Al. Ko. Rtı. den 
1 - 2.52 ton ve 110 ton ekmeklik un ay

n ayn olarak ı3/ı2/940 ırünü ıaat 15 de 
Beykoa'da Ae. Sa. Al Ko. da puarlıkla 

satm alınacaktır. 
2 - İlk teminatı 252 ton için 3700 lira 

ve 110 ton için 1650 liradır. 
3 - Evsaf ve ıcralt her li1n mezkQr 

Ko. ~a görülebilir. (8331) 183115 

Kuru fasulye alınacak 
Es.Jciıehir Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Askeri ihtiyaç için mütcmhit namı 

heısabuıa 100 ton K. fa11ulya pazarlıkla ıı, 
tm almaca.kur. 

P8%arhtı 6/12/940 cuma (ilnli saat 1~ 
da Eskişehir mıntaka Sa. Al. Ko. da yapı. 
lacaktır. 

Şartname ve evsafı Ko. da ıörülebilir. 
Tahmin bedeli 26000 liradır. İlk temi

natı 1950 liradır. İ&te1ı:lilcriu belli ıün ve 
111attc teminat makbu:.darr ilo koaıieyonda 
hazır bulunmaları. (8332') 18317 

Bir bina yaptırılacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Bahkesir'de bir adet askeri bina 

kapalı zarf ımılU Ilı ihaleye konmuıtur. İ
halesi 2"4/12/940 ıünU saat ıs de Balıkc -
slr Sa. At. Ko. da yapılacaktır. Binanın 

keşif bedeli 19998 lira 62 Kr. muv&'kkat to
minatı ıs99 liradır. Keşif plln ve ,artna
meslni ıönnck istiycnler AnXa.ra, İstanbul 
Lv. &mirliği ve Balıkesir nuntaka Sa. Al. 
Ko. da görebilirler. 

Taliplerin muvakkat teminatları ile be
raber teklif moktupla.nnı ihale ıaatinıdcn 
bir aaat evci komisyona vcrmcled ;,art. 
tır. Postada vaki gecikmeler muteber de-
ğildir. (8333) 18318 

Kundura alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Birlikler ihtiyacı için 20000 çıift er 

kundurası kapalı zarf usulll ite alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 145000 lira, ilk 

teminatı 8SOO liradır. 

3 - Eksiltme i 18/12/9rn ça~a 
ıünü saat ıs de Merzifon As. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Lv. 
A. teri ile komisyonda görülebilir. 

İstlyenlcre 725 kuruı mu.kabilinde ve -
rilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ilk 
teminatları ile beraber kanunun tarifatı: 

da..ircsinde hazırlıyarak eksiltmeden bir 18· 

at evet komisyona vermeleri mecburidir. 
(8334) 18319 

Buğday alm~cak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Ciheti askeriye ihtiyacı olan 180 
ton buğday pazarlık suretiyle satın alma· 
caktır. 

2 - Evuf ve hususi şartlan Konya 
Lv. A. Sa. Al. Ko. dadır. İgtcklileri oku -
yabillrler, 

3 - Pazarlıfı 15/12/~0 ıünü saat 9.30 
da Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacak-

2 - Pa7,arlık 5/12/P40 perecmbc ıünü 
saat ıs de Çanakkale Def. Ty. Top. Sa. 
Al. Ko. da olacaktır. 

3 - İsteklilerin bu it• ait eygaf ve , ... 
raitini her ırün it aaatinde komis:yona mü
racaatla görebilirler. 

4 - Muvakkat teminatı 1552 lira SO 
kuruştur. (8341) 1832"6 

Naklive arabası alınacak 
lııtwıbuı Ba. Al. Ko. Re. deıı: 

1 - Askeri ihtiyaç için 9.12.940 saat 
15 pazarlıkla 1000 tane nakliye arabası a. 
lınacaktır. Muhammen bedell 24.0000 Ura· 
dır. Kntl teminatı 28500 liradır. Bu mtk -
dar b!SlUnerek de lhale edtleblllr. Şartna. 
meal her gUn Ko. da g6rUleb!Ur. 

İsteklilerin belli gUn ve saatte katı 
temtnatıarlyle birlikte Fındıklı'da komu· 
tanlık SL Al. Ko. na gelmeleri. (83•2) 

18327 

Srhiye arabası a.lmacak 
İzmlr Lv. A. BL Al. Ko. RI. den: 

l - Birlikler için puarlık ıurettyle 

1~ sıhlye arabası ıs.tın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 4..12.9•0 çarısamba gUnU 
saat 15 te kışlada h.mlr Lv. A. SL Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 4.5000 liradır. 
4. - Teminatı muvakkate akçesi 3375 

llradır. 

6 - Şartnamesi Ko. da görUleblllr. 
15 - İstekliler kanunt vealkaları ve te-

mlnatı muvakkatclerlyle birlikte ihale ıa· 
atindcn evel Ko. na mUracaatıarı. (8843) 

18328 

Ot alınacak 
Yozıat Sa. Al. Ko. Rı. den 
1 - 340 ton ota kapalı zartla ihale

sinde talip çıkmadığından bir 8' zarfında 
puarlrkla alınacaktır. Kati teminatı 3060 
lira, muhammen bedeli 20400 lira, pazar • 
lık iÜnÜ 16/ıZ/940 pazartesi saat 15 de. 

2 - 500 ton çuvallı arpaya kapalı zarf
la ihalesinde talip çıkmadığ"rndan bir ay 
zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

Katı teminatı 5624 lira, muhammen t>.. 
deli 37000 lira, pazarlık ıünü ı9/12/940 
peroembe saat 1:5. 

3 - SeneHık mukavele olarü alınacak
tır. Şartnamesi her ııUn komlayonda görü· 
lebll!r. (8344.) 18329 

Sade yağı alınacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. RI. dtn: 

1 - Asker! ihtlys.ç tçln 5.12.940 &'UDU 
saat ıı de pazarlıkla 16000 k.llo sadeyaıı 
alınacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 21000 lira olup 
teminatı 8150 ltradır. 

3 - Taliplerin belli gtlnde temlnatla.
rlyle birlikte Diyarbakır SL Al. Ko. na 
mUracaatları. (8348) 18333 

Kereste alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 6500 adet 4+20+18 ve 6600 adet 
4+22+18 ve 7000 adet 4+25+18 çam t&b.
ta.sı ve 2000 adet 4+8+~+25 lata alına
caktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi IS.12.940 perşem
be günU aaat 14. te Tophanede lst. Lv. A. 
SL Al. Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 2179~ lira tik teminatı 
1634 lira 62 kunıttur. lateklllerln belli sa. 
atte komlayona mUracaatlan. (8349) 

18334 

Un alınacak 
Urfa Sa. At. Ko. Re. den : 
Cimi: un, mikdarr: 275000 kilo, M. be

deli: 3.2"312 Hra 50 luırut, .M. tcmlna.tr: 

.,, - ' 

2423 lira H lıııruı, kapah zarfla, iha.1.e güa 
ve saıı-tı: 20/12/940 11 de. 

1 - Yubrda mlkdar ve muhammen 
bedeliyle muvakk&t teminat m:kdarr yazılı 
un kapab ı:arf usulü ı.c yeniden eniltme-
1• konulmu~tur. 

2 - Şartnamesi Urfa M.. Sa. AL Ko. 
ile İstan\:nıl, ve Ankara As. Sa. Al. Ko. ı.a.
rmda ,arülobillr. 

S - İsteklilerin yukarda ya.zıh ihale 
ıaatinden bir aaat evclino kadar teklif melc.
ıtııl>larını Ko. na vermeleri veya getinn<>-
lerıi ilin olunur. (&351) 15336 

Sığıreti alınacak 
Saray Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Tahmin edilen bedeli 20000 lira o-
lan 80 ton ıığır eti Saray Sa. Al. Ko. da 
16.12.940 pazartesi çün!l aııat 1~ to kapa
lı zartla lhale edilecektir. 

Etler detaten alınmayıp oartnameırtne 

g~re gUnlilk ihtiyaç mlkdıı.rı alınacaktır. 

Şartname Ko. da parasız olarak vertllr. 
Taliplerin muvakkat teminat tutarı olaa 
1000 lirayı havt teklif mektuplarını mcz.. 
kfu" gllnde ve ıaatte Ko. na vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 ıayıh kanunun 2 ve a 
maddelerinde musarrah vesalkle birlikte 
adı &'ecen glln ve saatte Ko. na mUracaat.-
ları. (83~2) 18337 

Tahkim edevatı alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. R.. den : 

1 - Ciheti askeriyenin ihtiyacı olaza 
a,airda cins ve mikdırlan yuıh 12 kalem 
tahkim edevatı kılıfının lnalinde kulla • 
nılmak üzere pazarlık suretiyle satın alr
n.acaktrr. 

2 - Evaaf ve hUSUlit prtları Konya L-•. 
A.. Sa. Al Ko. dadır. lstekl!ler ~&1>i • 
lider. 

3 - Pazarhğı 15/lZ/94-0 günü aaat 10 
da mez1cQr Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

• - Pazarlrfmdan eonra tekarriir edi
lecek fiyat üz.erinden % ıs Jcatt tominat 
alınacaktır. (83S3) 18338 
Mikdarr 
3800 Kilo nbunlu kösele. 

300 Kilo san vaıketa 
330 Met re yenli lnılm bu 

S4-46 Adet makas kılrfma toka 
2099 Adet baltnh ta:ı:na kılrfma toka 
369ı Adet Kürek kılıfına toka 
148.2 Adet b=ıa kılıfına toka 

60 Kutu umumuna perçin 
4500 adet san dütmo 

50 Yumak iplifi 
10 Kilo balmumu, 
20 Paket boya 

Orman iılefmesl 
Amirliğinden: 

1- Bolu - Karacasu deposunda ie
tif te mevcut 2309 adet pıuadili 1312 • 
951 M3. köknar tomrukları açık art • 
tırma ile satılacaktır. 
2- Tomrukların ayrıca ba} keıme 

payları mevcut ve kabukları soyul • 
mu1 olup hacim kabuksuz orta kutıu 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3- Tomruklara alt satıt şartnameal 
Ankara orman umum müdilrlüğündft 
ve İstanbul, Ankara, Bolu çevirge mil· 
dilrlUğüklerlnde ve Bolu'd.a devlet or
man işletmesi revir ıntirliğinde görü
lebilir. 
4- Tomrukların muhammen bedeli 

11 lira 56 kuruştur. 
5- İıteklilerin % 7,S muvakkat pt'y 

akçesi ile 6. 12. 940 cuma günü saat 1 S 
de Bolu'daki revir amirliğine milra -
caatları. (11187 /8143) 18119 

ANKARA BELED1YES1 

Odun alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
1- Su itleri için alınacak 30 ~on 

kesilmiş meşe ve gürgen odunu onbeı 
gün müddetle açık eksiltmeğe konul
muştur. 

2- Muhammen bedeli 750 liradır. 
3- Teminat 56.25 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyen • 

terin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 13. 12. 940 cuma günil 
saat 10.30 da belediye encümenine mü 
racaatları. (8145) 18120 

FAKÜLTELER 

Elbise münakasaıı 

Ankara Hukuk Fakültesinden : 
Hukuk Fakültesi talebesi için 160 • 

180 takım elbise yaptırılacaktır. 
Tahmini fiyatı 6300 lira muvakkat 

teminatı 472 lira 50 kuruştur. 
!ıteklilerin nümune ve şartnamesini 

görmek üzere her gün Fakülteye ve 
kapalı zarf usulilc münakasası 16. 12. 
940 pazartesi günü saat 15 de yapıla -
cağından münakasa saatinden bir :.aat 
eveline kadar teklif zarfları ile Mek
tepler Muhasebeciliğine müracaatları. 
ilan olunur. (8179) 18160 

Matbaacılara 

Ankara Hukuk Fakültesinden : 
Fakültece 150 forma kitap bastırıl -

ması açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmini fiyatı 3000 lira muvakkat 

teminatı 225 liradır 

İsteklilerin nilmu~c ve şartnamesini 
görmek üzere her gün Fakülteye ve 
münakasa için 16. 12. 940 pazartesi gü· 
nO saat 15.30 da Mektepler Muhasebe· 
ciliğine mUracaatlan. (8180) 18161 


