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§ Sivas - Erzurum Demiyolu tahville i - ----------------------------------------------------------------------------------------------

Maliye Vekôleti ve Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankasından : 

-----
--

28/ 5 ve 15-12-1934 tarih ve 2463/ 2614 numaral ı k anu n - = 
lar mucibince ihracına selahiyet verilen ve g e liri tamame n = 
Sivas • Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan o/o 7 =: 
gelirli Sivas - Erzurum istikrazının 20 senede itfas ı meşrut ;;;;; 

5,5 milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5-12-
1940 akşamı nihayet bulmak üzere 20/ 11 / 1940 sabahından = 
itibaren başlamıştır. _ 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira := 
itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmış • § 
tır. = 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçe le rle idare o lunan = 
daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve b e lediye- = 
lerce yapılacak müzayede ve münakasa ve muka v e leler de = 
teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak ola n m illi = 
emlak bedellerinin tediyesinde ba~abaş kabu l olunacakları = 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelle ri de tahvillerin ta- =: 
ma.men itfasına kadar her türlü vergi ve resimden mua f bu. -
lunacaklardır. -Tahvillerin ihraç fiyatı %95 olarak tesbit edilmiştir, ya. =: 
ni 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahv il be -
deli de 475 liradır. --

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriye t M rrkez, Türkiye =: 
Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye lş, Emlak v e Eytam, Ha lk. = 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer. Eti B a n k l a r := 
tarafınnan icra edilmektedir. Diğer bankalar vasıtasiyle de = 
tahvil alımı temin olunabilir. ~ 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok geli r get ir e n _ 

sahalarda işletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük =: 
suskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarmın =: 
kendi menfaatleri iktizasmdan bulunduğu işaret olunur. := 

4592 = 
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lstimlôk kararı 
Ankara Belediyesinden 

Ada P. Mikdan Cinsi B. M. 2. K. Bedeli Sahibi 
M.2 L. L . K. 

690.00 Arsa 1.2.00 8280.00 ) Mustafa • 
31 770.00 Arsa 12.00 9240.00 ) Semih. 

1103 
1104 

Yukarda ada, parsel, miktar, cinsi, bedeli ve sahibi yazılı arsaların inşa edilen 
7eni Büy{ik Millet Meclisi binası iç in menafii umumiye kararına tevfikan istimlak 
edilecektir. Bu arsalara ait harita belediye kapısına ve ist imlak mahalline asılmış
tır. Takdir olunan bedele razı olunduı;u takdirde muamelesinin yapılmak üzere 
belediyeye müracaat edilm6i, aksi takdirde (8) gün zarfında i tirazı gosterir ısti -
danın belediye reislliine verilmesi ilin olunur. (8362) 18342 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ------------
-----------------

Bez ve iplik fiyatları ----
Tarsus Çukurova Fabrikasından --
Fabrikamız mamuHitı bez ve iplikler 24. 9. 1940 tarihinden iti- = 

haren İktısat Vekaletince !Hin edilen aşağıdaki fiya tlarl a satıl- =: 
maktadır. 

Bez Tip E. 0,75 
.. ,, ,, 0,90 
İplik Vater, 

No. 4 6 8 

Santim 
,, 

10 12 

36 "'lletresi 
36 .. 

14 16 18 

780 Krş. 
891 Krş. 

20 

---------= 315 335 470 490 530 565 585 610 635 Krş. -
Safi siklet 4530 Gr. - ------ 1- Satışlar peşin ve fabrika teslimidir. --- 2- Stok masrafları ve anbalajı müşteriye aittir. 

3- Fabrikaca teyit edilmiyen siparişler muteber değildi r. 4558= ---
---
-
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STENO KURSU DAKTİLO KURSU ~ 

6 ıneı devresine llkkAnuııuıı Uk 
he.!tasında başlıyacaktır. (2) 
ayda diploma verilir. 77 

ı ncl devresini de % 60 tenzı. : 
IAtla açtL (BİR) ayda dlplo· : 
ma ver ilir. Tahsil aranmaz. : 

DİKKAT: Her iki kursa ayn1 zbmanda kaydolunanlnrla eveıce yalnı:ı 
daktilo kursumuzdan diploma alanlara STENO Ucretınden '"" 10 tenzilllt 
yapı lır. 

Memurlar Kooperatl!I karşısı B.rlncı Noterliğin tah_ııye ettiği daire! 

-------
--- maı- .. usa Telefon : 3714 4722 

-:;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

SANT A. 
Herkes, bllhusa çueuklar tarafından alınması gayet kolay vo 

mllesslr bir mUstahzardır. 

BARSAK 
SOLUCANLARI NA 

karşı gayet tesir lidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve küçüklerde 
sebep olacağı tehlikeler göz önUne alınarak solucan hastalıklarında 

bunu kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize vo halkımıza tavsiye edilen bu mlistahzar her eczanede 

bulunur . Kutusu 2:5 kuruştur. Reçete ile satılır 8325 

U L 0 8 
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§°Senelik kongreye dôvet~ 
MAHKEMELER 

Ankara l.kinci Sulh Hukuk Hakimliğin- - -
den : = Tür k Made n Mühendisle ri :_ Ankara'da Yenişchir'dc El..-onomi sokak -
Salfilıattin Refik evinde Tevfik oğlu Nec- : Cemiyetinden : : 
dete: 

Srhat ve lçtımai Muavenet Vekalet i na
mına ha°Zİne avukatı Guzide Alpar tarafın
dan aleY'hinıze açılan ıiç liralık alacnk da
vası uzerine namınıza çıkarılan davetiye 
ve dava ·arzuhali ikametgii.hınızın mcçhu
!iyetine mebni ilanen teblığ edildigi halde 
mahkerneye gelmedıginizden hakkınızda 
gıyap kararı verilmiştir. 

Mahkeme 20 12 940 saat 9 a talik edil
miştir. 

Mezkür tarihte mahkemeye gelmediği
niz takdırde bir daha mahkemeye kabul 
olunmıyacağınız gıyap kararı yerine kaım 
olmak uzere ılancn tebliğ olunur. 4811 

Anka.rn Birinci Sulh Hukuk Hfıkinıll
ğlnden: 

El ktrlk Türk Anonim Ş ırkcU vekili 

- -: TUrk Maden Mühendisleri Cemi- : 
: yctı esas nizamnnme8lntn 18 inci : 
: maddesine tevfikan senelik kongre- : 
: ınlz 4 .. l~.940 çar~runba günü saat 16 _ 

: ~:n!ı~~!;1':;:~~ye~u::ıon~==:nak~~~ ~ 
: dileceğlnden sayın cemiyet tlzRları- _ 

nın sözü ge~en gün ve ııaatte kon- : 
: grede bnzır bulunmalan ve tmk!ln -
: olmadığı takdirde de Zonguldnkta bu-: 
: lunan arkadaşlarından birisine ve- :;: 

§ ~~l:tb~:r~;~~~P d;~n~:~~~;:r;ı~;:~: : 
_ mu il!ln olunur. --
- Türk Maden' Milhendisleri Cemiyeti : 

_ Ruzname : 
- l - Açı lı!} 

-----
avukat Lüt!t Sav tarafından tapu umum 1:;: 2 _ l{ongre riyaset divanı seçimi : 
müdurlüı;:ilnde muıımcle müdür muavini s _ Geçn devreye alt muameltıtın :;: 
Fikri SüzgUncr aleyhine açıl m 148 lirıı 50 : kongreye arzı ve yıllık raporun : 
kuruş ala.cak davasının ynpılmı:ıkta olan - olnınması ve idare heyetinin ıb- : 
duruşma sırasındıı ndresinın meçhullyetı- : rası -
ne bina.en tebligat yapılııııyan l• lkı·ı SUz- : 4 _ Yeni idare he) eti seçimi _ . 
güncrın usulün 141 inci n1addesi mucıbın- 5 _ Yent devreye alt bUt~enln tan· E 
ce HA.nen ve 20 gUn muddetle clavetı) e : zlml : 
tebliğine karar vcrılmış ve mulı:ıkcme : 6 _ Ntznmnnme tı.dlltıtı : 
19 12.ll40 pcrş ınbe gUnU saat 9,5 ıı bıra- - 7 _ Anknra"dakl bazı arkadRşların : 
kılmış olüugund:uı y vml mezkürda m h- : alrlutın bı r ı ınıy:ı tenzlliııl dnlr _ 
kemede b zzat hazır bulunmadı ı ve>a bır V<'rdıklı>rl teklifin nı!lznkeresl : 
vckıl gond rııı dlj~;·ı tıık il d ınuh k nu si- : 8 _ Arzu ve dileklerin t!'tklkl : 
ne gı) ben b.ıkılnca(:ı tlbliğ nıaı.mmın ı 9 _ 1<.ıpnnıı1 sovl<'vı 471\8 -

kaim olmak u re ıiun olunur. 4813 ;11111111111111111111111111111111111111,. 
Anltnı a İkıııcı Sulh Hukuk Hılklmll

ğınd n: 
Ankara Pazar mahallesinde Honlnr so

kak 72 numaralı ı!vd Kavukçu oğulların
dan .Mehmet oğlu Mustafa, 11) nı yerde 
l<'eyzı, 1hsan ve Hilmi ye: 

Ankaı ıı Arslanhan mahalle inde KUl
tlir sokak 4 numarada r. u tafa \'ekıll Ali 
rtıza Dınç tarafından aleylıınıze açılan 

lzai ı şlıyu dc..1vasının yapılan dur.ı. m da 
dresl ı nızın meçhulı) etine b!rı.ı n u u -

ıt.ıı 141 ıocı mnd ı si mucibince t bl!gııt 

ııa.o o ) pıl nış ve bu d fa dıı g ne usulun 
141 lnc.ı maddcııı mucibince il!lnı!n gıyap 

knr n gönd rllm ine mahkemece lmı·aı 

vcrılmı11 ve duruşma da 20.12 940 guntı 

saat 9 a bırakılmış olduğUnd n mezl;Or 
günde mahkemede bızzat b:ızır bulunma -
dığınız veya bir vekil göndermcdlğlnız 

takdirde mahkemenize gıyaben bakılnca -
ğı tebliğ" makamına kaim olmak üzere ll!ln 
olunur. 4812 

Ankara 3.cU Sulh Hukuk Hlı.klmllğin-
' den: 

Anknranın 1smetpaş3 mahııllcslnde U
zunyolda 24 numaralı evde oturmakta 
iken 19.11.040 tarihinde ölen Ynkup Ay
dus un terekesine mnhltcmece el konmuo 
ve kanunu medeninin 532 inci maddesi 
mucibince d !ter tutma muamelesi de ik
mal olunınu~ olduğUndnn kefaleti h:ıs biy
ıe alacaklı olanlar da dahil oldu~ru hnlde 
biletimle alacaklı vo borçlulnrınn kanunu 
me:ı.kOrun ~Gl inci maddcal mucibince bfr 
ay zartmdn vesaiki resmlyelerlyle birlik
te Anknra S Uncu sulh hulnık mahkemesi
ne müracaatları ve alac:ıklannı vnktfyle 
kaydettlrmiyenlerfn mirasçıya ne şahsan 
ve ne de terekeye izafeten takip edemlye
cckl eri ve mirasc ılarrnın dahi kanunu 
mezkQrun 534 üncü maddesi mucibince 3 
LY 7'.nrfında müracaatları lüzumu ilAn o -
lunur. 4809 

Ankara 3 Uncu Sulh Hukuk Hllkiınli
ğlnd n: 

.ABlen Konyn'nın Pınar mahalleslnden 
olup Ankara Yeniş hlr Tuna caddes nde 
lmnduracıhkln lı;Ugal etmekte lken 24.11. 
040 tarihinde ölen Ali oğlu Mustafa Kı -
ltçaslan'ın terekesine mahkemece el kon
muş ve kanunu ıncdenlnln 532 inci madde
si mucıbince defter tutma muamelesi de 
ikmal olumnuo olduğUndan kefaleti hase
biyle alııc3klı olanlar da d:ı.hll olduğU hal
de bilcümle alacaklı ve borçluların kanu
nu mezkOrun 501 inci maddesi mucibince 
bir e.y zarfında vesaiki r<'smlyelerlyle bir
likte Ankara 3 Uncu sulh hukuk mahke -
meslne mllracantıarı ve alacaklarını vak
tiyle kaydcttlrmlyenlerin mirasçıya ne 
şahsen ve ne de terekeye izafeten tnklp e
demlycceşlerl ve mirasçılarının cl:ı.hl ka
nunu mezkQrun 534 üncü madd si muci
bince 3 ay ı:nrfındn mUrac:ıatlurı !Uzumu 
lllln olunur. 8 

ULUS - 21. ıncı yıl. - No. 6U45 

İmtiyaz sahibi 
lııke~der Artun 

Jmumi Neşriyatı l dare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Müdürll : Nıışıt lJLUÔ 

ULUS Baannevi ANKARA 

ANKARA BELEDİYESi 

Lev h a lar astırılacak 

Ankarn Bel<'dıyeslnden : 

l - .Meydan, bulvar ve sokaklnrln blnıı 
kapılarına kon"'lcak levhaların asılması ıııı 

ön b.. gtin muddetle ve kapalı. zarf usully
h. ckslltnt!'ye konulmuştur . 

2 - Muhammen bedeli (131041 lira (601 
kuruştur. 

3 - Teminat {l 2 !ıra 85 kunıştıır 
4 _ İhalesi 13.12.940 cıımn gıloU sa.at 

1 
ı ı de yapılacağından şartnamesini görmek 
ıstıyenlcrln her gün cncllmcn knlcmine ve 
isteklilerin de thale günü olan 13.12.IJ40 
cuma günü saat 10 a kndnr uı1ulll daire
sinde teldi! mektuplarını belcllye encüme-
nine vermeler i. (8212) 18190 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı- Çankaya kaymakamlık ve belediye 

şubesi binasında yaptırılacak tamirat işi 

on be:ı gün müdde tle açık ek&iltmeye ko

numuştur. 

2 - Muhammen bedeli (818) lira (30) 

kuruştur. 

l- Teminat (61) lira (38) kuruştur. 

4- Şartn:ıme ve keşi f cetvelini görmek 
ısteyenlcrln her giın enclimen kalemine ve 
iııteklilerin de 17/12/940 salı günü saat 
10.30 da belediye encümenine müracaat -
lan. (8237) 18248 

Satılık iki kamyon 
Ankııra Belediyesinden : 
1- İ tfaiye müdürlüğüooe bulunan 258 

ve 259 plaka numaralı Benz marka ik "rlet 
kamyon ayrı ayrı satılmak üıere on beş 
gün milddetle açık a rttı rmaya konulmuş

tur. 
2- 258 numaranın bedeli (500) liradır. 

258 numaranın teminatı 37 ,5 liradır. 

3- 259 numara lının muhammen bedeli 
(800) lirad ır. 

259 numaralının temi natı (60) liradır, 

Kamyonları görmek is teyenlerin İt faiye 
müdürlüğüne ve şartname için de encü -
men kalemine ve isteklilerin de 17/12/940 

salı günü saat 10.30 da Belediye Encüme-
nine müracaatları . (8238) 18249 

Bir motopomp alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Kayaş t erfi dai resi için alınacak o
lan bir adet motopomp grupu ve teferruatı 
kırk beş gün müddetle ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konu l muşt ur. 

2 - Muhammen bedeli (8950) liradır. 
3 - T eminat (671,25) liradır. 
4 - İhalesi J.4 11/941 salı günü saat 11 

de yapıl acağııı<lan şartnamesini görmek is
t iyenlerin her g l!;ı encümen kalemine ve 
istekliler in de ihale günü olan 14/ 1/941 sa
lı günü saat ona kadar usulü da iresinde 
teklif mcktuplannı b elediye encümenine 
vermeleri. (8236) 18339 

HARTA G. DlREKTÖRLOCU 

Bir memur alınacak 

Harita Genel Direktörlüiünden : 

60 liraya kadar Ucretle istihdam edil
mok üzer e harta umum müdilrlüfü kadro 
kalorifer ve su tesisatından anlıyan bir 
memur alınacaktı r. ) 11423 sayılı ücret ta
lima tındaki ııeraiti haiz olanl a rın müsaba
ka giinU olan 6/121940 cuma gı.inil saa t ona 

_:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ kadar müracaa tları. (8368) 18344 

, 
TÜRKİYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT B N ASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

Sermayesi : 100.000. 000 Türk Lirası 
' 

Şube ve a j ans a d e di : 265 

Z irai v e ticari h e r nevi banka muameleleri 

Para ere 
• • • 
ı ~ramıye verıyor 

Z iraat Bank~sında Kumbaralı ve ihbarsız T asarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğı· 

daki plana göre ikramiye dağı tılacaktır : 

4 A det 1000 Liralık 4000 
4 A det 500 Liralık 2000 
4 A det 250 Liralık 1000 

Lira 

Lira 

Lira 

40 Ade t 100 Liralık 4000 Lira 

100 Ade t 50 Liralık 5000 Lira 

120 Ade t 40 Liralık 4800 Lira 

160 Ade t 20 Liralık 3200 Lira 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 B irincik ftn u n, 
Haziran tarihinde çekilecektir. 

1 Mart ve 

f) f KKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 
'"o 20 fazla.siy le v e ril ecektir. 

içinde 50 
takdirde 

M. M. V. Hava Müste.şarhğı 

Okul in~aatı 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan 
l - Bir motör usta okulu inşaatı kapa

lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 154266 lira 38 kuruş olup ilk 
teminat mikdarı 8965 liradır. Kapalı zarf
la eksiltmesi 12/12 940 perşembe günu ı;a

at 11 de hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İdari, fenni şartnııme ile 
proje ve teferruatı 775 kuruş mukabil n 

668 liradır. Pazarlığı 7/12194-0 cumart 
günü saat 10 da hava l!attn alma komlsyo • 
nun<ia yapılacaktır. İdari ve fenni prtna • 
mest her gün öğleden sonra komlııyon<l11 

görülebilir. İsteklilerin muayyen giin ve sa.o 
atte kati teminat ve kanuni belgeleriyle bir 
liktc komisyonda bulnnmalsrı. (8312) 

18301 

Yün çorap alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan ı 

1 10.000 çift yun çorap pazarlrkla sa.. 
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 4500 lira 

de her glin öf:lctlcn 11onra komisyondan olup k ti temina t mıkdarı 675 liradır. Pa· 
alınabllfr. İsteklilerin kıtnunun z inci ve •orlıa• 6 12 040 cum:ı 11ünll .,,,,,. ı' "'- ... 
3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle bir _ va satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

likte ilk teminat ve t~klif mektuplarını t~ari şartname, evs?f ve nüm~~'."51 ~~r cün 
muayyen saatten bir saat eveline kadar ögle.den. sonra komıs::.onda gorulebılır. ta
makbuz mukabili hava satın alma komis- teklılerın muayyen gun ve saatte kati t• 

1 r . (7996) 17981 minat ve kanuni belgeleriyle birlikte ko • yonuna verme e ı. 

Kırpıntı satışı 
:M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
l - Bir ton yünliı kırpıntı ile iki ton 

b ezle karışık kırpıntı pazarlıkla satılacak
tır. Muhammen bedeli 390 lira olup kati te
minat mikdarı 59 liradır, Pazarlığı 10/12/ 
940 snlı gunu saat 10 da hava satın alma 
komısyonunda yapılacaktır. Kırpıntılar her 
gün hava dikim evinde görülebilir. istek
lilerin muayyen gün ve saatte kati t emi -
nat ve kanuni belgelerıyle birlikte komis • 
yonda bulunmaları. (8311) 18265 

Nöbetçi kürkü alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 - SO adet nöbetçi kUrkü, pazarlıkla 

satın alınacaktır, Muhammen bedeli 1625 
lira olup kati teminat mıkdnrı 244 liradır. 
Pazarlığı 7/12 940 cumartesi gilnli saat 
14 de hava satın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. l dari şartname. evsaf ve nümu
nesi her gün öğleden sonra komisyonda 
gorülebılir. İsteklilerin muayyen gün ve 
saatte kati teminat ve kanuni belgeleriyle 
birlikte komisyonda bulunmaları. {8309) 

18299 

Gömle k, saire alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 1000 adet hava rengi gedikli göm -

leği ile 1000 adet kravat pazarlıkla satın 

alınacakt ır. Muhammen bedeli 3000 lira o
lup kati teminat mikdarı 450 liradır. Pa -
zarlığı 6/12/940 cuma gıinü saat 10.30 da 
hnva satın alma komisyonunda yapılııcak
tır. İdari şartname evsaf ve nlimunesi her 
gün öğleden sonra komisyonda görülebi -
lir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte ka
ti teminat ve kanuni belgeleriyle birlikte 
komisyonda bulunmaları. (8310) 18300 

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

su pazarlıkla satın alınacaktır. Muharrunen 
bedeli 4450 lira olup kat i t eminat mikdarı 

misyonda bulunmaları. (8313) 18302 

!Hiç ve srhi malzeme 

alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
ı - 58 kalem ilaç ve ııılıi malzeme pıı

zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen be
deli 2350 lira olup kati teminat mikdarı 

353 liradır. Pazarlığı 9/12 940 pazartesi 
giınü saat 11 de hava sat ın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 1dari ııartname ve lis
tesi her gün öğleden sonra komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve 
saatte kati t eminat ve kanunibelgeleriyle 
birlikte komisyonda bulunmalan. (8314) 

18303 

f)F 'LET ORMAN iSLETMESi 

Satılık köknar tomruğu 

Devlet Orman htelmesi Ka
rabük Revir Amirliğinden : 
1 - HUyUk düz bölgesi katlyatınrlan or

mnnııa Mancaracı deposunda fstl!te mev
cut (fı72) ndet muadili (643) metre mlktıp 

(446) desimetr e mikap köknar tomruğu 

açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların kabuklan soylumuş o
lup h!!clm orta kutur üzerinden hesaplan· 
mıştır. 

3 - Tomrul<lara alt satış şartnamesi An
kara orman umum mUdllrlUğUndc, Anka
ra, İstanbul Zonguldak orman çevlrge mll
dUrl<lklcrl~ le Hartın omıan bölge şefliğin
de ve KnrabUk devlet orman işletmesi re
vir Amlrll~lnde gllrUleblllr. 

4 - Tomruklnı ın muhammen bedeli (11) 
lira (31) kuruştur. 

lS İsteklilerin yUzdı> 7,5 muvakkat pey 
altçeslyle 9. 12. 940 pazartesi günll saat l~ 
te KarnbUk revir mrrkezlne mllracaatları. 

(11199/8144 1 18148 

~Görülen lüzum üzerine sinema saatlerinde yapdan d ğiıiklik ~ - -- YENİ Sinemada SÜMER Sinemasanda HALK Sinemasında Sus Sinemasında 
Bugün Bu gece 

_ Yeni Sinema hafta arası : 12. - 14. - 16. - 18. 
: ,, Cumartesi • Pazar 10. - 12. -14. - 16. 

-20. 
-18. BugUn bu gece 

---20. Bu gece 20 de 

-14. = Halk Sineması hafta arası 12.15 Ucuz 
: matine 
: Cumartesi 10.30 - 12.30 - 14.30-16.30 -18.30 - 20.30 
: " Pazar 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. : 
: , Cumartesi_ Pazar : 10. -12. -14. -16. -18. - 20. ,: . ' 
':ia 11111 , 1111111111 ıııırrııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııırııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııır"' 

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

.. 

BALALAYKA 
oynıyanlnr: Nelson Eddy 

tlonıt fassey 

Seanslar: 12 • H • 16 -18 -

gece 20 de 

LEKELİ KADIN 
T ürkçe sözlü, arap musikili 
Oynıyanl a r : 

L EYLA MU RAT
YUSUF VEHBİ 

Seanslar: 14 - 16 - 18 -
Gece 20 de 

Saat : 12.15 de ucm: matine 
ROZ MARt 

Bu gece 

1 - HUDUT ÇETESİ 

2 - Casus Hacı Musf af a 
Seanslar : 12 • 14 - 16 - 18 -

Gece 20 de 

1 -SÜVARİLER ~ARKISİ 
Baş rolde: FRED SCOTT 

2 - Masf·eli Öldürüc~ 
Baş Rolde: Ken Maynard 

Saat: 12.15 - 14 - 16 - 18 ac -
ansında BAR ONES ve UŞA

ô t. Oynıyanlar: Anruı Bella -
William Powell , 



-

( 
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Perşembe 

·5 
1. KANUN 

1 9 4 o 

ULUS Ba•nnevl ~ 
Çankın C~i, Ankara 

Telgraf: ~Ankara 

TELEFON 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İşleri Miidiiril 1061 
Müeasese Müdüril 1144 

BUGÜN 2. inci sayfada 

Harp ve kıymetli 

madenler ... 

L~ KURUŞ 
Yazı İşleri 1062 
İdare 1064 ADiMi% -. ANC»IMIZDll='. Yazan : Sadreddin ENVER 

Milli .......,.ef imizin gençliğe direktifleri 

Milli Şefimiz, Meclis Reisi, Baıvekil ve Vekillerle beraber, Siyasal Bilgiler Okulu'nun yıldönümü töreninde Cümhurreisimiz, Siyasal Bilgiler Okulu müdürü ile beraber talebeler arasında 

Mektebin 

dolayısiyle dün yapılan törende 

Cümhurreisimiz, Si asal Bilailer Okulu 
.... .,_. ~ ı···. ..,;~ ·~ .... · l'~··· .... ·.,,, .... ~~·t,.. ... ,\.. -~"' .... :-~ ... ~-.:..:-ı.•.ı'l!:";~.-.~ ..... 

• • ' , • ,fıı. •••• ._• .• · ••• ,.... ... ~~ .... '-'·,. ,. • • 

talebesine cok yüksek öllüller ıerdiler 
. ... .. •• • ~ . ':. ,. , .. ı.t;.•)I' •• : ... ··~ . ..ı.' ''-:;=-~~~~ ......... \ l•ı6 , ., -· •• 

,. ... ~_,,....,..... -"!.. -·~-,.~ ....................... : .. ,..,.. .. ı_~._.,.,...,.-.... -..-.._...,~ .. -:-•·". . ... , .. " ·-·N'• ·xlA..· ....... .1 .......... ~ .. ~~:"', ' - ~~.W;;,/_7,J._"'~~i...~'>~~ c•~.'.. ·n.-J..",. 
• - , ._ • • ,. <r .. _ ..____ T!I."~ ;,o;~"i"T·'·~';l.: ........ -= , • 

lnönü'nün beliğ hitabesi, hazır bulunanların 
coşkun ve sürekli alkışları ile karşılandı 

On birinci Tasarruf ve yerli mallar haf
tası Baıveklllmlz Dr. Refik Saydam'ın ge
lecek perıembe gilnU saat 15 te Ankara 
Halkevinde vereceği bir konferansla bil§· 
lıyacaktır. Haftanın gilnlerl içinde tuar
ru! ve yeril malı mevzuu üzerinde Anka
ra radyosunda birçok degerll konferanslar 
verilecektir. Bu konreransların gllnlerinl 

cedayı, cumartesi ak§amı saat 21.15 de 
Maarif vekili B. Hruıan • Aıı Yücel, pa· 
zar akşamı 20.30 da GUmrUk ve İnhisarlar 
vekili B. Raif Karadeniz, pazartesi akşa
mı 20.30 da Ziraat vekili B . Muhlis Erk· 
men, sn.lı akşamı 21.30 da Ticaret vekili 
B. Mümtaz Ökmen, çarıınmba &k§nmı saat 
21.10 da C.H.P. Umumi İdare Heyeti aza· 
sından B. Sırrı Day. 

rinde mekteplerde çocuklarımıza da haf
tanın ehemlyett hak.kında eö:r.ler söylene-
cek ve toplantılar tertip olunacaktır. 

fen kürsüye gelerek aşağıdaki söz
lerle talebeye iltifat ve kendilerini 
irşat buyurmuşlardır: 

1 nönµ' nün nutku 

C. H. P. Umumi 
• 

idare Heyetinde 
Cümhuriyet Halk Partisi U

mimi İdare Heyeti; dün mutat 
haftalık toplantısını yapmıf, Par
ti,yi alakalar eden mevzular üze. 
rinde müzakerelerde bulunmUJ
tur. 

.· 

Cepheye güler yüzle gıcten r unan askerterı 

Elen kıtalaı-ı !Bulgaristan 'dan 

Ayasarandaya iyi haberler 
Falih Rılkı ATAY 

yaklaştılar 

Ergiri'nin şark kısmına 

hôkim tepeler elen lerde 

G iri t 
tahkim 

ad o s ı 
edi 1 iyor 

Harbin başmdanheri 42 ital • -
yan tayyaresi düşürüldü 

Atina, 4 a.a. - Atina radyosunun haber 
verdiiine gore yunan ordusu Ayasarandi
ye iki kilometre kadar yakla$mrı bulun
maktadır. Aynı radyo, merkezi mıntakada, 
kilit vazifesini (Örmekte olan Ergiri şeh
rinin şark krımma hlkim bulunan iki mü
him tepenin de yunanlıların eline geçmi:ı 
bulunduiunu haber vermektedir. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Türk - İngiliz 
• • 
tıcaretı artıyor 

1 ki taraf arasında 

anlaşma yapıldı 
Türkiye ve İngiltere hükümetleri, iki 

memleket araıımdaki ticaret hacmini tica
rt mübadelelerle, ümit ettikleri veçhile, e
hemiyetll surette arttıracak anlaşmalara 

varm~lardIT. 

Bu anlaımaların meriyeti miiddetince 
türkiye ile ıterling arca arasında yapıla
cak tediyelerin, tilrk lirası ile İngiliz lirası
nın hali hazrrdaki parit~si esası üzerinden 
icrası derpiş edilmiştir. Türkiye ile Britan 
ya imparator!ufu arasındaki ticari ve di -
fer tediyeleri lı:olaylaııtrrmak maksadiyle 
husust hesaplar açrlacaktır. 

MCV21Uu bahia anlatmalar 3 ıubat 1940 
tarihinde Parle'te lmzalanmıt olan t icaret 
Ye tcdl7e ltil&fmm mütemmimldirlet'.(LL) 

3 Birincikanun tarihi ile Sofya • 
dan gelen telgraflar, Ticaret Na
zırı Bay Sagarof'un, "Bulgaristan,ı 
harp dışında tutmak için hüküme
tin elinden geleni yapacağı0 hak • 
krndaki beyanatını verrnittir. Bay 
Sagarof, artık Avrupa cenup-farkı· 
nın sakin bir kış geçireceği ümidin
de bulunulabileceğini de 5Öylem1t
tir. 
Aynı günün ak,amı Bulgariatan 

Hariciye Nazırı Bay Popof'un me
rakla beklenen beyanatı geldi. 
Muhterem Hal"iciye Nazırı, Bulga· 
ri&tan'ı "harp facialarından masun 
tutmak için sarfolunan gayretlere" 
devam olunacağını teyit etmekte
dir. Sofya,dan gelen sulh teminatı• 
nın, türk efkarı Üzerinde ne kadar 
mesut akisler bıraktığını &Öylemeğe 
bile lüzum hiuetmeyiz. Bulgaria
tan, bu teminatı yerine getirecek 
vaziyet ve kudret tartları içinde
dir. lktıidarı elde tutanlar, memle
ketlerinin menfaatlerini sulhun mü
dafaasından ayırmamak azmını 
muhafaza ettikçe, sükun ve huzur, 
milletlerimiz için m evsimlik deiil, 
devamlı bir saadet olacaktır. 

Hariciye Nazın, nutkunun, Bul• 
garistan'la Türkıiye'nin münasebet• 
lerinden bahseden fıkralarında mil· 
li müdafaa hazırlıklarımızla bazı 
türk gazetelerinin neşriyatma te· 
maa etmi,tir. Hemen söyliyelim ki, 
biz barı§ ve emniyete değil, harbe 
ve tehdide karşı hazırlanıyoruz. Bu 
hazırlanıtta Bulgaristan'ı rahatsız· 
lığa .sevkedecek hiç bir kötü niyet 
tahayyül bile edilemez. Bulgari ... 
tan bizim siide komşumuz değildir, 
dostumuzdur. Bu dostluğu da bu. 
gün icadctmiyoruz: o, cümhuriyet 
tarihinin adeta ananesi olmuştur. 
Biz Balkanlar emniyet nizamını 
daima bir kül olarak aldık ve Bul. 
garistansız, yahut, Bulgaristan'a 
karşı, bir Balkanlılar birliğinin nt 
lüz umunu, ne de faydasını anla· 
dık. Bulgaristan'ın tamir edilmelıı 
lazımgelen bir takım haksızlıklara 
uğramış olduğunu da her zaman 
takdir ettik ve bu tamirlerin sulh 
ve uzla,ma yolları ile tahakkuk e. 
debileceğinden asla ümit kesmedik, 
in.saf sahibi h iç bir bu!gar, Türki
ye'nin bu husustaki dürüst ve sa· 
mimi .siyasetini unutmuşluktan ge
lemez. 

Bazı gazetelerin neşriyatına lr .. 
(SoDu s. incı sayfada) 
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Harp ekonomisi 

kıymetli Harp ve 

madenler! • • • 

~ON GÖLGESİ 
. 

lnönil konuşuyor 
Bu milletin ak saçlı büyük batı, 

dün gene gençlerin ortasında gö
rünüyordu. lnönü'nün yüzü, çocuk· 
larının içinde ne mesut bir baba 
ifadesi alıyor. lnönü ve gençlik · bi-
ribirini çok iyi tanıyan, biribirini 

Sadreddin ENVER çok aeven ve anlıyan iki heyecan 

Harbın aakert cephesi havada, de· ı hakimiyeti altında bulunmaktadır. kümesidir. Siyasal Bilgiler Okulu-
d ll nun kuruluıunun 84 üncü yrldönü

nizde karada inkişaflar kaydederken Müstahsil memleketler arasın a - mü, dün bu iki dostu kartı karııya 
hazan' da tavasamalara şahit oluyo . j çüncü gelen Birleşik Amerika'dir. la- getirmek suretiyle en bulunınaz ve· 
ruz. Denizaltı harbı hafifliyor, tay · ı tihsali, istihlaki karşılıyabilirse ~e .u- sitelerden birini hazırlamıt oluyor
yare hücumları şiddetleniyor, kara mumiyet üzere cevherleri fakırdır. du. 
orduları istila vazifelerini yapınca Birleşik Amerika'da volfram maden- Şimdi İnönü konuıuyor. 
-yeni bir hamle için 1- silah çatıyor. 1 leri Nivada ve Arizona'da bulunmak- 1 Milli Şef'in ııcak .. gönlünden ko
Harbın bu üç kahhar kuveti zaman, dır. Son senelerde istihsalatı 3.175 ton pan, perde perde yukselen, tatlıla: 
zaman sıra bekler gibi duraklıyor; olmuş, ihtiyaç karşısında 8.000 tona şan, .o!~~ıyan ve e~~e.?en; tefkatlı 

Yeni bir be•ri afet hazırlıyor. , kadar çıkarilebileceği tahmin edil • ve hhakım a1hen.~e .. 1h1urunde"~ke~l genç 
s . . ve eyecan ı gonu ere o u el\ seı 

Fakat harbın .d~rmıyan, hergü~ mektedır. . .. .. . çağhyanı dakikalarca aktı. Bu 
biraz daha şiddetını arttıran, resmı Halen de en genış olçude volfram ıt- memleketin istikbaline adlarını ka· 
tebliğlere geçmiyen bir veçhesi daha halatı yapan Büyük Britanya ile Al· rı~tıracak olanlar, bu çağlıyanın 
var: .İktisadi cephe 1 • • ı manya'dır. Büyük Britanya ihtiyacını berrak aynasında bütün bir vazife 

Bugünkü garp medeniyetinin ma - müstemlekeleri olan Burma, Malaka iıayatlarının direktifini aldılar. 
lfıl olduğu harp hastalığından da en ve Avusturalya'dan getirmektedir: E- İnönü: 
çok istırap çekilen tarafı 1 • • İnsan- sasen İngilizler " Peking • Syndı~at - Bu milleti anane olarak, aile 
lar açlığa doğru sürükleniyor, ihti - Ltd ,, şirketi vasıtası ve 1939 da Çın· ol,."ak Mvmekten daha fazla, te
yaçlar kar,ılanamıyor. Hele dev işti· in volfram ihracatını teahhüt altına mı ... hU- a~1a lıis.setmelisiniz." dıi
halı 'harp sanayi fabrikaları doyamaz almak suretiyle yeni bir dünya mo · yordu. 
bir hale geldi bile ı . . nopolu kurdukları istidlal edilebilir. c: .. ncl"r lJu aözü, türk milletini 

Almanya, istila ordularının muvaf- A lmanya'~a gelince: ithaliitını Çin, rr.....,i.IJ lıir tU/ıla hisseden lnönü'n· 
f k. eti ile Avrupa'da birikmi• birçok Burma, Bolıvya, Malaka ve Avustu - den diQ,UyoriardL Bir milleti a~kla 
· a ti~ai madde ıtoklanna kondu. Ba- ralya'dan temin etmekte idi. Bugün biıı...ımelıt De uln bir mertebedir. 
ıp b"" Ü b b" k . r önü konuıu--ı kır, petrol ve saire gibi 1 • • Fakat ha- ut • n u. m~na 1 apa~mıştır: getır- n ı~· 
zır mal, arkası gelmedikçe, bir taraf- me~.ın~ hıçbır suretle ımkan mevcut " ••• Sizin göateritli vaziyetleri 
tan tahrip, diğer taraftan da bol, bol degıldır. düıünmekten ziyade kendi vicdanı-
sarfedilmek mecburiyetinde kalındık- Almanya herhangi bir harp vu .. ku • nızı tatmin edecek surette mHlete 

un la olf b 1 kt t hizmet edeceğinize kani bulunuyo-ça uzun müddet dayanmıyacağı da c. v .. r~~ u .am~m~ .. ~n ~u e .: ~z." 
muhakkaktır. Yalnız şunu da ilave e- v~.llıt ~uşkul vazıyetı duşunmuş, bu
deJim, ki harp sanayiinin ihtiyacı ba- yuk bır harp haz~:lığı ma?asını ta . 
kır, demir, kurşun, petrol gibi muay- za?1mun eden, dort sen_el~k s~nayi 
yen ve esas maddelere inhisar etme- planı~da. volfram cevherını dahılden 
mıktedir Bazı tali cevherler vardır, tedarık ımkanlarını aramıştı. Şu ka
ki buglinkü modern harbın esasını dar ki Erzgebirge ve Harg'da eski 
teşkil eder. madenlerde yapılan taharriyat müsbet 

! b ı d bi · d lf d netice vermemiştir. İşte bugün Al . 
ıte un ar an rı e vo ram ır. b k • . . 

V lf d .. d k hd t manya u atı ıhtıyaç karşısındadır. o ram, unya a pe ma u yer • V lf 
1 d k "kd d . "h 1 d' o ram stokları da azaldıkça alman er e ve pe az mı ar a ıstı sa e ı- h . . • . . 
ı b. h d" V lf b" arp sanayıı de selabetını kaybede -en ır cev er ır. e vo ramsız ır w • h kk k 

cegı mu a a tır. 
harp sanayii tasavvur edilemez. 

Volfram, çok sert ve kurşundari da 
ağırdır. Fazla hararete dayandığı için 
" erimesi 3.370, kaynaması da 4.800 de
recede kabildir. ,, Elektrik, ampül sa
nayiinde kullanılırdı. Son zamanlarda 
istihlakin " % 90 ,, nını çelik sanayii 
beletmektedir. Volfram büyük bir 
ıüratle delk ve temas eden çeliklerde 
istimal edilmektedir. Bilhassa geniş 
mikyasta, seri fabrikasyonunda volf
ram çeliklerine ihtiyaç katidir. Harp 
sanayiinde ise mühimmat, silah, top, 
tank, zırhı imal edilir. 

Bu kıymetli ve nadir cevher en faz
la Çin'de istihsal edilmektedir. Fakat 
1938 senesindenberi Çin'in volfram 
ihracatı -Japon işgali dolayısiyle- sek
teye uğramıştır. Çin'de volfram istih
salinin üçte ikisi -Mlen istila sahası 
olan- cenupta Kiangsi ve mütebakisi 
de Kwangtung ve Human'da temin e
dilmekte idi. 

Çin'den sonra en fazla iııtih • 
aal mıntakası Burman'ın cenubundaki 
madenlerden çıkarılmaktadır. Esasen 
dünya istihsalinin (% 35) ini veren 
Ulkeler Büyük Britanya hükilmetinin 

Türk Hava Kurumuna 
yapılan yardımlar 

Hava kurumuna yardım hususunda halkı 
mızın glSııterdlği all\ka her gUıı bir kat 
daha artmakta ve teberruat yekflnu yUk
aek miktarlara varmaktadır. Bu arada A· 
dana mllll mensucat fabrikası sahipleri 
hava kurumuna yeniden 10.000 lira teber
ru eylemlıılerdlr. Bu suretle bu milli fabri
kamız sahiplerinin hava kurumuna yapmı• 
oldukları yardım miktarı 60.000 liraya 
varmııtır. 

Volframın modern sanayideki ehe
miyetli mevkiini, istimaJ sahasının ge
nişleyiş seyrini her yıl artan umumi 
istihsal rakkamları açık olarak anla
tır. Daha 1905 senesinde "3.979,. ton 
olan umumi istihsalat yekunü 1929 da 
"9.338.,, 1935 de "12.924., ve 1937 de de 
"21.956., tona çıkmıştır. Son harp yıl
larına ait istatistikler henüz elimizde 
olmamakla beraber siHih, mühimmat, 
tayyare motörleri, tank, harp sefine -
!eri zirh levhaları imalına verilen ger
mi bu nadir madene karşı olan ihti -
yacı bir iştiyak seviyesine yükselttiği 
şüpheshdir. • 
Şimdi İngiliz ve Birleşik Amerika 

harp sanayii bu cevheri, bilhassa hac
mi gözönünde tutulursa büyük bir 
müşkülata uğramadan elde ettikleri 
mutlaktır. Alman harp endüstriıini 
ise izaç eden, yıpratan sebepler ara • 
sında, yalnız akla gelen petrol, bakır, 
krom gibi kemmiyeten mühim ve mu
ayyen maddelerden ibaret olmayıp, 
keyfiyeten çok ehemiyetli olan bazı 
kıymetli madenler de vardır. Bunların 
da yoksulluğu zaman geçtikçe tesiri
ni daha ziyade hissettirir. 

Teşekkür 
Oğlumuz Özcan KöslU'nUn 115 a1ln kadar 

suren hastalıfı esnasında kendisini ölUmUn 
pençesinden kurtarmak için bUtUn ihtl· 
mamlarını bezletmekten çeklnmlyen An
kara NUmune hastanesi bllf hekimi B. 
RUştU Çapçı ile değerli m esai arkadaşla
rına ve yavrumuzun cenaze merasiminde 
gerek bl7.Zat bulunmak ve gerek çelenk 
göndermek ııuretlyle kederlerimizin hafif-

lemesine yardım eden bUtun dostlanmı7.l\ 

muhterem ga?.etenlz vasıtaalyle teşekkUrll 

bir borç biliriz. 

Ethem Köslü ve 
e§İ Nigar Köstü 

Şekil ve gösteri§... İnönü bunu 
sevmiyor ve istemiyor; kanidir ki, 
kartısmdaki şu mc.n!eket çocukla
rı, memleket İ§lerinin ba§ında bu 
hislerden tamamen uzak kalacak
lardır. Görünmiyen dağ hatlarına 
dikilen bir ağaç vicdana huzur ve
rebilir. 

Kurtarıcı ve kurucu Şef İnönü, 
.>Özlerinin samimi örneğ~dir. Mah
rumiyetler, me§akkatler ve tehlike
ler içinde başarılan mücadeleleri
mizden hiç birinde gösterit yoktur. 
Muzaffer mücadeleciden daha can
lı örnek mi olur? 

lnönü'yü kendi sesinden dinlemek 
bahtiyarlığını dün yalnız Siyasal 
Bilgiler okulunun talebeleri tatmıt· 
lardır. Fakat hakikatte o "millet
lerin çok mücadeleci ve çek yırt!• 
cı oldukları bir zamanda" bütün 
bir milletle konuıuyordu. Belki di· 
rektiflerinin büyük payı gençlere 
aittir; fakat, :u cümıle, kendi hiz
met ölçülerimiz ve ııahalarımızda 
'ıepimizi alakadar etmektedir: 

"- ~lıden çok hizmot bekliyo
ruz." 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Tabiiye dersrerinde 
yapılacak vazifeler i(in 

Maarif Vekaletinin bir tamimi 
Maarif Vekaleti tabii ilimler denıine 

ait vazifeler hakkında mekteplere bir ta
mim yapmıştır. Tamimi yazıyoruz: 

"Bazı tabii ilimler öğretmenlerinin ki· 
taplarda mevcut olan bUtün şekilleri ta -
!ebeye okul dışında yapılacak vazife diye 
aynen kopye ettirdikleri anlaşılmıştır. Bu 
gibi şek i llerin aynen kopye ettirilmesin
den hasıl olan zarar, faydasın<lan büyük -
tür. Zira teferruatı çok olan bir şeklin 

kopye edilmesi için ekseriya çok zaman 
ııarfetmek icabeder ve bu, öblir derslerin 
hazırlanmasına engel olur. 

Öğretmen, çizd irmeyi muhakkak lü • 
r;umlu bulduğu şekillerin esas hatlarını 

basit çizgilerle tahtada evela kend isi gös
termeli ve talebeye bu teferruatı bir ta • 
rafa bırakılmış şeklin çizilmesini tavsiye 
etmelidir. Ehemiyetleri ikinci derecede 
olan şekilleri defte rlere geçirtmcğe hiç 
lü7.um yoktur. Bu gibi şek ill e rin sadece 
öğretmen tarafından tahtay;ı çizilerek i
zahı çok defa maksadı temine kifidlr." 

Hukuk ilmlni Yayma Kurumu 

radyo konf erınslır1 

Aile .. • 1 

muessesesının 

i~limai ve hukuki 
mahiyeti nedir ! 

Ankara avukatlarından B. ZUhtU Veli 
Be§e, evelki gUıı akşam Ankara radyo
sunda, Hukuk İlmini Yayma Kurumunun 
tertip ettiği ıert konferanslardan be11lnci
alnl vermiştir. Aile müessesesinin içtimaı 
ve hukuki mahiyetinden bahseden bu de
terli konuşmayı hultuıa olarak sUtunları
mıza alıyoruz : 

B. ZllhtU Beşe, insanların ilk devirlerde 
maruz bulundukları tabl1 ve manevi tesir-
ler altındaki hayatları ile binlerce asır 

aonra kavuıtukları refah arasında geçir
dikleri ömriln içtimai bUnyelerl Uzerlnde
ki teılrlerlnl izah ettikten sonra, ailenin 
cemiyetin llk ıııekll olduSUnu ıöylemlıııtır. 

YUksek ve ulvi bir mahiyetle beşerin h~ 
yatında yer n.lan ailenin ıahsl hukukun 
doğmasında ve lnkl11a!ında oynadığı ro!U 

B. M. Meclisinin 
dünkü toplantısı 
Büyük Millet Meclisi dün Refet Ca -

nıtez'in başkanlrftnda toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakip dahiliye 
memurlarından bir kısmmın tahdit mese
lelerine dair kanunun tadili hakkındaki ka
nun lbihasınm geri verilmesine ait Baş -
vekalet tez1ı:ere11i okunmu1 ve Ankara'da 
bir Tıp Fakültesi tesisine ait kanuna ek 
kanun Uiyihasınm birinci müzakeresi ya • 
pılm1'tır. 

Meclis yarın toplanacaktır. 

Çağn 
x İktısat EccUmenl bugUn saat 10 da 

toplanacaktır. 

x Arzuhal Encümeni bugUn saat H,80 
da toplanacaktır. 

ithal ve ihraç mallar1nın 

fiyatlannı tesbit için 

Bir komisyon 
teşkil ediliyor 

--······································~ 

PENCERELERİN izi 
KAPAYINIZ 

Pencerelerinizi dışarıya hiç 
ışık sızmıyacak tarzda kapayı
nız. Fakat talihinizin kapısını 

içeri servet girebilecek tarzda a
ralık bırakınız. 

Pencereyi kapamak için siyah 
k5.ğıt, talih kapısını aralık bulun
durmak için de bir milli piyango • 
bileti kafidir. ; 

Gecelerin baştan aşağı siyah : 
olmasına rağmen talihinizin gü- : 
neş kadar parlıyacağı gün yak- 3 .. 
taşıyor. .. 

MilJi piyangonun ikinci çekili
şi 7 birincikanundadır. O gün, 
Uç liralık bir tam biletle 40.000 
lira kazanabilirsiniz. Talihinize 
karşı dönünüz .. Ona arka çevir
meyiniz. Bunun için de bir bilet 
alınız. 

Bir mim piyango bileti bUtUn 
ümitlerinizi ve istikbalinizi ay
dınlatabilir. 

--······································" 
anlatan konferansçı, yaptığı mukayeseler icra Vekllleri Heyeti, Koordinasyon 
ve verdiği misallerle aile ınUrss~acs.nln heyeti tarafından kabul olunan bir kararı Kocaeli'de yol inşa 

ve tamir faaliyeti 
değerini ve ehemlyetlnl bı l h • tc:.b rit?. tnsvlp etmiştir. Bu karar lle Maliye, İktı-
ettlrmlştlr. sat, Ziraat ve Ticaret veklllerlndcn mU-

"Alle mUesscseslnl s ure ın tı:ıltalıyruı rckkep bir komisyon kurulmaktadır. Ko-
her fikir, her fiil doğrud ın Jya cemi- misyona, .l\IJlll Korunma kanununun yirmi İzmit, 4 a.a. - Kocaeli yollarının in:ıa 

ve ikmali için aarfedllen mesai bu yıl daha 
verimli olmuotur. Son altı ay içindeki ça
lıomalarla 32 kilometre oose yeniden inşa 
edllmig vo altı kilometre yolun da topraıt 
tesviyesi bltlrllml§tlr. Bu yollar Uzerlnde 
26 beton menfez ve biri beton olmak Uzere 
altı bUyUk köprU yeniden yapılmıo aynca 
da yedi bllyUk köprU tamir edllml§tlr. Ha.
len lnşn halinde bulunan 29 kilometre oose 
ile dört bUyUk klSprUnUn inşası da 1940 
malt yılı sonuna kadar llcmal edllmlı ve 
bu aureUc geçene seneye nl betle 11 kilo
metre ta:ı:Jaslyle bu sene K c-ı ll'dc 61 ki· 
lometre yol yapılmııı olacaktır. 

yete lndlrllmlıı bir darb~dıı .. ın tltaleaaını dokuzuncu maddesine istinaden !Uzum gö
kuvetll dellllerle ileri sUren değerli hu· rUlen IUıal ve ihraç maddeleri için fiyat 
kukçu, insan topluluklarının ilk devirler· tayin etmek ve bu suretle tayin olunan 
den itibaren aynı dUoUncelerle hukuki mU· fiyattan fazlaya ithal veya noksanına lh
eyyldelerl tanzim ve kanunları vazettlkle- raç yapılmasını meneylemek selA.lılyetı ve-
rini söylemiş ve aile mUesseseslnln f erdi 1 rllınektedlr. · 
ve içtimai cephelerini gözden g eçirerek 
ııu cilmlelerle konferansına nihayet ver-
mlıştlr : 

"'Her tabi! mevcudiyet gibi ailenin de 
vazifesi nihayet bulunca mahiyeti değl 

eır. Çocuklar yetişip birer insan olarak ce
miyet içine karıııtıkları, onlar da birer 
aile kurdukları zaman. artık karı kocanın, 
uzun bir hayat lştlrtlkinden sonra, ta'Ulat
ları blriblrlne uymuş, itiyat, karşılıklı ih
tiyaç onları blrlblrlne bağlı bırakmıştır . 
Artık vazife bltmıııı ve sa$tlam bir dostluk 
kalmıştır. Böylece tesadUfün karşılaştırdı· 
ğı, zevkin yakınlaştırdığı, çocukların biri
birine bağladığı bu iki mahlfik, eserleri
nin geçen ınklıa!larını aynı §efkntle ta
kip ederken, vazifelerini yapmış olmanın 
derin huzuru içinde, mevkilerini kendi e-
serlcrlne bırakırlar . ., 

Aıkere alınan ıerbeıt meslek 
erbabı ve mütekaitlerin çocuk4 

}arının mektep taksitleri tenzilata 
tabi tutulacak 

Maarif veldl.letl, 11crbest meslek sahlple
clvle mUtekaltlerden yedek subay olarak 
aıı"kere alınmııı olanların çocuklarının pan
ılyon takallleri hakkında Maliye vekfıle

tıyle mUftt>rek bir karar ittihaz etmiştir. 
Bu karar ile serbest meslek ııahlplerlyle 

mlltekaltlerden yedek subay olarak aske
re alınmıt olanların çocuklarının pansiyon 
tak!!ltlerl babRları askerde bulundukları 

mllddetçe yllzde on tenzllAta tAbi tutula
caktır. 

Yeni evrenen gen\ bir 
~iftin güzel hareketi 

Orman amenajman mühend iılerindcn 

Mehmet Galip Öntürk ve eşi düğün mas
raflarından ayırdıkları yüz lirayı Hava 
Kurumuna teberru etmişlerdi'f. Bu mü • 
nuebetle kurumu ziyaret eden Bay ve Ba
yan Öntürk kurumun tayyareci mektebi -
ni gezerek yaptıkları yardımın yerinde ol
duiu kanaatini ve yeniden evleneceklere 
önayak olmak dileğini izhar ederek ku -
rurndan ayrılmışlardır. Hava kurumu bu 
hamiyetli çifte saadet temennisinde bulu
narak kendilerine birer rozetle birer yii -
zük vermistir. (a.a. ) 

Ankara Satranç 
Kulübü azasmı davet 

Ankara Türk Şatranç lıulübündtn : 
7. 12. 940 cumartesi gUnU aııat 115 te u

mumt heyet toplanacağından sayın Azll.nın 
ku!Up ııalonunda bulunmaları rica olunur. 

Valiler arasında 
Açık bulunan Bingöl valiliğine Hakk&.rl 

valisi BB. Sadullah Kuloğlu, ·Atrı vn.1111-
ğlne GlinıUşhane valisi Nlyu:i Mergen, 
GUmUşhane valiliğine Ağrı valisi Haslp 
Kaylan naklen, HakkArl valiliğine GISrdes 
kaymakamı RU§tU Günday veklleten tayin 
edllmlelerdlr. 

Antalya valisi Ankara' da 
Antalya valisi B. Haşim İşcan şehrimize 

g elml§tlr. B . İşcan vllft.yetlne ait işler et
rafında alAkıı.lı vek11etlerle temııslar yap-
makto.dır. 

Her gUn etli 11cak yemek 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel merke

zi çok çocuklu ailelerle mekteplerdeki za
yıf çocuklardan şimdilik 006 çocuğa ıııcak 
yemek vermek suretiyle gıdalarını temin 
etmektedir. Bu önemli ı:ıın artımı için bU· 
t Un yurtda.şların yardımlarını kurum aay
giylı diler. 

Çocuk bakıcı 

rlektebi mezunları 

Pasif korunma 

tedbirlerine müteal 1 ik 
malzeme fiyatları 

Ankara fiyat mürakabe komia
yonu reisliğinden ı 

29 nunı3ralı milli korunma kararnam .. 
ıltıln 3 Uncu mıt<ldeıılnln (n) fıkrası Mi • 
kUmlerlne mUstenlden paslf korunnı.a ted
birlerinin lcabettirdiği malzemenin pera
kende olarak hami aatış fiyatları aşağı. 
da gösterildiği vcçhlle tesbit edilmiştirr 

1 - (Leucl) markalı ampüller : 
:& - ~ ..n vııtltlc rlUz ıımn .. ıı ... ~- " •"" 
36 kuruş, 5 - 4 vatlık renkli ampüllerin b .. 
htrl 40 kuruı. 
· B - 60 vatlık dilz ampUllerin beheri Sl 
kuruş, 60 vatlık renkli ampüllerin beheri 
57 kuruş. 

C - 75 vatlık dilz ampiillerin beheri 61 
kuruş 75 vatlık renkli ampUllcrln beheri 
67 kunıı. 

D - 100 vatlık düz amp!illerin beheri 
74 kuruş 100 vatlrk renkli ampiillerin be • 
heri 81 kurustur. 

Çocuk Esirgeme kurumu genel merke· 
zlne bağlı K eçiören çocuk yuvasındaki ço
cuk bakımı okulunun 1940 mezunlarına 

bu cumartesi gUnU saat 115 te mektep blw 
nasında diplomaları dağıtılacaktır. 

Bazı malların getirdiği 

Dıı nemleketlerden .lastik ve · kôrdan bir fon ayrılacak 
HUkUmetçe aktolunan mukaveleler ve

SUd kostik mübayaa olunacak ya ıttıhaz edilen tedbır1er do1ay1sıy1e bır 
malın dnh111 aatıı fiyatı Ue harici satıı fi. 

Dışardan otomobil kamyon ve diğer 
nakil vasıtalarına mahsus !istik ve sud 

yatı o.rasında tazın kAr olduğu tnkdlrde 
bu fazla kll.rdan Zlraııt bankasında biJ 

kostik m!ibayaa edilmesi hakkında koor - fon tesisi hnkkınaa Koordinasyon heyetin· 
dinasyon heyeti yeni bir karar ittihaz et- ce yeni bir karar ittihaz edllmigtlr. Bu ka

miştir. Bu karar şudur: rarı yazıyoruz : 
l - HUkUmetçe aktolunan muknvelele1 

veya ittihaz edllen tedbirler dolayıslyle bil 
"1 - Millt korunma kanununun 26 tn· 

cı maddesine tevfikan Ticaret VekUeti he-
b T C Z . Ba ka emr"ne ha malın dahili satış fiyatı ile harici aatıı fi· 

ı;a ına ve . • ıraat n 111 ı , -
riçten otomobil, kamyon ve diğer nakil yatı arasında _fazla kD.r hasıl olduğu tak· 

1 h l ~ t"k "b · . dlrde, l\Illl1 Korunma kanununun 27 ııal 
vasıta arına ma sua aı ı mu ayaası ıçın 

500.000 (beş yüz bin) ve ıud kostik mü- ı mo.ddes lne istlnıı.den, bu fazl.a ktırdan Zlra-

b · · d 350 000 (" ·· 11. bl ) at Bankasında bir fon tesis i için Maliye, 
ayaası ıçın e . uç yuz e ı n 

k. • 850 000 ( k. ·· 11. b" ) 1. İktısat, Ziraa t ve Ticaret vekillerlndeıa 
ı ceman . se ız yuz e ı ın ı-

k d b . •- d " t h • 1 t mürekk ep bir heyet e scltuılyet verilmlt-raya a ar ır ..re ı a sıı o unmuş ur. 
tir. Ziraa t Bankıı.sı, ton hesaplarının mtk-

2 - İşbu karar neşri tarihinden itiba - tar ve vaz iyetini her ayın Uk haftası zar-
ren meridir." tında Ticaret vekll.letlne ve Baııvekll.let 

Koordinasyon bUrosuna bildirir. 
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Gene Adana'd• i&mini vermek iıtemi
yen bir vatandaş kuruma 200, yeni fabri
ka 100, Ömer Sabuncu, Bekir Sapmaz, İııa 
Şakir ve Müreit Görgün yetmiı beşer, Aw 
&iz Pamulı:çu 80, Toros fabrikası ve Aııım 
Özbilen elliıer, Ahmet Sapmaz 20 lira 
vermişlerdir. 

Elmalı'da tüccardan Fuat Bilgen 100. 

Evet, gerektir ! 
Sayın bir okurumuz hatırlatıyor: 
" Hükümetimiz yeni bir layiha 

hazırlamıştır. Bu layiha, gerek hü
kiimet dairelerinde, gerek hüküme· 
te mensup müesseselerde çalışan • 
/ardan, seferberlik dışında, askere 
çağın/anların maaş ve ücretlerinin, 
verilmesini teklif ediyor. 

'#AN l~l IL~R 
sızca partisyonuna aitmiş; şahıslar
da da farklar varmış : Mesela bu i
ta/yanca opera metninde Desdemo· 
na, Hedlmon; lago, Pezar ve saire 
olmuş •• • 

2 - Zlraııt Bankasında bu suretle teea
aUs edecek tonların lll!U K orunma Kanu
nunun 27 ne! maddes\ hUkUmleri dairesin
de, auret ve mahalU sarfı Koordinasyon 
Heyetince karıırlaştırılır. 

3 - İşbu karar neşri tarihinden ltlbıu-en 
merldlr. Siliflce'de Ali Yalçın 80, Ömer Riza, Vey. 

ıel Erdem ellişer, Sami Açılrbaı 25, Sait 
Levent ve Abdi Çili~ir 20 şer lira, Or -
hanıazi kazası Çakırlıköylü halkı 250, Sö
lilzcedit köyli 195, Keramet köyü balkı 148, 
Dutluca köyli halkı 126, Narlıca halkı 112, 
Heceler köyü halkı 107. Mumca köyÜ hal
kı 85 lira teberru etmişlerdir. 

Davas kaza merkezi halkı 250, Kala 
nahiyesi Dokumacılar istihsal ve iıtihllk 

kooperatif şirketi 100, Denizli'de Şemıl 

terekki ve yağ şirketi 150. belediye dok
tonı Haydar Aydm 100. tüccardan Salih 
Balcı, Mustafa Tartar ve Cafer Kasap -
başıoğlu ellişer, Denizli cezaevindeki va
tand39Jar 35, tücacrdan Salih Gazili, Nuri 
Zeytinci otuzar lira, Ankara'da Ali Nazmi 
100 lira vermişlerdir. 

Bundan baeka Ankara'da İsmail Abrak 
evlenme yüzüğünü ve Veli Erbıy da bir 
altın madalyonu Hava kurumuna terkey • 
lcmİ$1erd ir. 

Manisa'da C. H. P. kaza kongresi 

Manisa; 4. a.a. - Manisa merkez 
kaza Pa.rti kongresi dün yapılmııtır. 

Jlükümet, devlet bütçesine böyle 
bir mecburiyet yüklerken, yabancı 
bankalar, ( isimlerini teker teker 
saymağa, bilmem lüzum var mı ? ) 
yıbwcı mües.<;e.ıoeler de kendilerim 
böyle bir mecburiyete tabi g6rmek 
iktiza etmez mi ? Böyle bir hare
ket, yalnız, hakkın ve adaletin ge
rektirdiği birşey değil, ayni ze • 
manda o müesseseler için bir ne
zak~t icabı da olmak lazım gelir. 

Bu türlü müesseselerde çalışır • 
ken, talim için orduya çalışan ve 
şimdi maaş ve ücretlerini alamıyan 
birçok yedek subay ve er vardır. 
Böyle bir mecburiyet, müessesele • 
rin kendileri tarafından batıtlın • 

mıyacak ve yahut kendilerine ha
tırlatılmıyacak olur.'1a bunların ço· 
lukları, çocukları, sıkıntı içinde ka
lacaklardır. 

Biz de o fikirdeyiz : Evet, bu 
müessese/erin bu hakkaniyet ve ne· 
zaket ic;rbını düşünmeleri ve bu 
işte bize ayak uydurmaları gere -
kiri 

il-:/- il> 

Othello tercümesi ! 

Bazı yanlışlıklar oluyor ki mu • 
harrirden muharrire, müelliften mü· 
e/Jife, sanki bir mirasmış gibi inti
kal ediyor. 

Mesela merhum Ahme Vefik pa· 
şa, " Lehcei Osmani ., isimli meş
hur UJ.gat kitabını yazarken " odun
cunun baltası, balcının bal tası .. 
tekerleme.'1ini yanlış anlamış, " bal· 
t• ., maddesinde b:ılta 'e~/tleri ara
•ında bir de " balcı baltası ,, bulun-

duğunu söylemiştir. Bu yanlış, on
dan sonraki /Ogat kitaplarında da 
tekrarlanmış, nihayet Velet l zb11-
dak Dstadımızın " Türk dili ,, /(i. 
gatlnde dllzeltilmiştir. 

Maarif Vekilliği tarafından iki 

ayda bir çıkarılan " Tercüme .. der

gi!ıinin Dçüncll sayısında gördüm : 
1878-1887 yılları arasında çıkan 

" Temaşa mecmuası ,, nda Hasan 
Bedrettin ve M. Rifat tarafından 

yapılan bir Othello tercümesi var

dır. Bu tercDmeyi Hachtmann is • 
"Tiinde bir müsteşrık Shakespcare
ln meşhur eserinin tercümesi san • 
mış, kitabına 6ylece yazmış. Ondan 
sonra " metinlerle muasır Türk ede· 
biyatı ., eserinde Mustafa Nihat, 
" Garp edebiyatı ve biz ., isimli ki
tabında lsmail Habip de ayni .şeyi 
tekrarlamışlar. Halbuki bu tercüme 
/taly_ıncı Othello operasının fran • 

Rahmetli lastik Sait Beyin "Gaw 
l.ıtatı terceme" isim Ti bir es,.ri var
dır. Ne dersiniz ? Bir de " terce -
meler hakkındaki yanlışlar ,, diye 
bir kitap mı yazmalı ? 

il>:{..:{. 

Sonbahar yaprakları, 

kadın aaçları ! 

Bir arkadaşım diyordu ki : 
- Azizim, galiba, bizim kOçUk 

büyüyünce şair olacak l 
- Allah esirgesin ! Fakat buna 

neden hükmettin ? 
- Bizim bahçedeki ağaçların yap

rakları sararınca bana dedi ki : "Ba· 
ba, bu ağaçlar teyzeme benziyor. ,, 
" Ne münasebet ? ,, diye sordum. 
Oğlan §U cevabı verdi : 

" Teyzemin saçları gibi, onların 
da yaprakları sarardı. • 

T. l. 

lstanbul Vôlisi şerefine 

verilen dünkü ziyafet 
İstanbul, 4 (Tele!onlal - Bıısın blrll#l 

tarafından İstnnbul valisi B. Lutfl Kır
de.r'ın İstanbul"da vazifeye başlamasının 
ikinci yıldönUmU dolayıslyle bu akşam 

Pıırk otelde bir akşam yemeği verildi. Ye
mekte validen başka Örft lcfare komuta
niyle C. H . P . mutettııı ı ve gazeteciler 
bulundular. Yemek samimi bir hava içinde 
faydn.lı hasblballerle geçU. 

lzmit'te çiftçiye asma fidanı 
tevzi olunuyor 

İzmit, 4 a .a. - VUft.yet fidanlığında bu 
sene 22.000 adedi aşılı 116.880 adedi aııı.

eız olarak muhtelif me;"Yvah ve meyvaııı:ı 

fidanla 70.000 adet klSklU Amer ikan asma 
fidanı yetlştlrllmlıı ve çlftçlye tevzi edil· 
meğe başlanmıştır. 
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Aklıselimin galebesi 

İngiltere' ye yardım Milli Sefimizin 
J 

gençliğe dire tifleri 
• • • 
IJlnl görüımek •• 

l(ln ' Avam Kamarası HARBE 
R Kırahn nutkuna 

• 

i DA 
Bulgaristan bir müddettenberi, 

beynelmilel politika faaliyetinin ön 
sahnesini iıgal etmektedir. Bulga
ristan'ı ön plana atan bu faaliyetin 
baflangıcı, Majeste Kıral Boris ta
rafından Almanya'ya yapılan bir 
seyahattir. Bu seyahatin gizli ve es
rarengiz görünen şartlar altında 
Yapılması, nrl<asından Sobranyada 
'bilhassa Yugoslavya aleyhine söyle
nen sözler ve bundan sonra da bul
gar Başvekilinin Berlin'e yapacağı 
bildirilen seyahatin dedikodusu, 
Balkanların sulhuna kıymet veren 
mahfillerde bir endişe uyandırmı§
trr. Bulgaristan'ın, 1914 harbinden 
sonra bazı komşularından bir takım 
alacak iddia ettiği maliimdu. Ve bu 
davalar, Balkan devletleri arasında 
bir tesanüt kurulmasına engel teş
kil etmişti. Bununla beraber, bul -
garlar, komşularının bazılariyle 
normal, bazılariyle de dürüst ve 
aamimi münasc:betler idame etmİf· 
ler ve emellerini ancak sulh yoliy
le elde etmek kararında bulunduk

Amerika 
ricali 

toplantı 

devlet 
bir 
yaptı 

(Baıı 1. inci sayfada) 

engin ufuklar açmağ.a çalıpyoru:ı:. 
Zira hayatta çok genİf bir bilgiye 
ihtiyacımı:ı: vardır. Ancak bütün 
bunlar, bundan aonraki tetkik ve 
çalıımalarınız için anahtar mahi
yetindedir. 

en )'Clflı ve en çetin bir muhit için-' 
de bile en sayılan bir mevkii ka J 
.zandınr. 

Türk milletine hizmet 
Arkadaşlar; 

Asya'da yeni 
nizam ve Siyam 

cevap hazırhyor 

Müzakereler 
dün başladı 

larını anlatmı§lardı. 

lngiliz siparişleri 

gelecek yıl 4 

milyon bulacak 
Vaııington, 4 a.a. - Reuter ajansmm 

muhabiri bildiriyor: Birleıik Ameri.ka'nın 
İngiltere'ye yapacağı yardımlar hakkın.da 

mUhim kararlar verilmezden evel toplan-
ması mutat olan devlet ricali konferansı, 
dün hazine nezaretinde içtima etmi~tir. 

Bu toplantıda hazine nazırı B. Morgentau, 
harbiye nazırı B. Stim~n, bahriye na:ı:ırı 

albay Knox, federal istikraz ofiıi idare 
meclisi reisi B. Jesse Jones, genel kur
may başkanı general Marshall, istihsalatı 

müdafaa komisyonuna mensup azadan B. 

Knudsen, bahriye müsteşan B. Foreatal 
ve hariciye müsteşarı B. Sumner Welles 
hazır bulunmulilardır. 

Neler konu§uldu ? 

Almanya'nın Fransa'yı hezimete 
uğratması Üzerine meydana gelen 
muvazenesizlik içinde Romanya gi
bi Balkan lesanüdüne bağlı olan 
bir devlet bile pusulayı şaşrrarak 
§a§kmlık içinde topraklarının mül
ki tamamlığını koruyamamış ve ni· 
hayet istiklalinden de mahrum kal- İçtimada hazır bulunanlar görüşülen meY 
mış olduğu halde Bulgaristan so - ıu hakkında hi~ bir ıey ıöylememi~lerdır. 
ğukkanlılığını muhafaza etmi,ti. Yalnız bunlardan birisi ~u beyanatta bu -
Bu derece ölçülü hareket eden bul-
gar komşumuz ansızrn bir macera- lunmuştur: • 
ya mı atılıyordu? Toplantıda hazır bulunan §ahsiyetlere 

Bu suale cevap vermek için uzun nazaran nelerden bahııedildiiini beliti de 
zaman bcklcmeğe lüzum kalmadı: 
Sobranyadaki nutukların edası de
ğişti. Kırat Boris'in ziyareti bu zi
yarete verilmesi istenilen manaya 
delalet etmediği anla;r!dı. Ve Baş
vekilin Berlin seyahati, İtalyan a -
jansı tarafından uçurulan bir ba
londan ibaret olduğu görüldü. Bun
dan sonra Bulgaristan'ın vaziyeti 
tavazzuh etmişti. 

Bu defa bulgar harici siyaseti 
namına söz söylcmeğe en çok sela
hiyetli olıın bir ağızdan, Hariciye 
Nazırı Popof'tan, bu vaziyetıin bir 
defa daha izah edildiğini görmek· 

ta1ımin edebilirsiniz. 
Evelce yapılmış olan buna benzer bir 

toplantıdan sonra İngiltere'ye 12 bin tay. 
yare satıldığı bildirilmiııti. 

Salahiyettar bir menbadan bililıare Öf· 
renildiğine göre, İngiltere'nin malt kay
nakları meselesiyle bu memleketin birle
şik Amerika'dan harp malzemesi mübaya. 
ası iliyetleri lçtimaın başlıca mev:ı:u -
unu te1kil etmiştir. 
Diğer bir menbadan haber alındığma gö-

teyiz. Filhakika bulgar Hariciye giliz siparişlerinden dolayı husule gelen 
Nazırı, evclki gün Sobranyada söy- vaziyet tetkik olunmuştur. İngili:ı: ıipa -
lediği bir nutuk ile Bulgaristan'm rişlerinin miktarı bugün iki buçuk milyar 
harp dışında kalmak kararını tek- dolara baliğ olmaktadır. Bu miktar ıele -
rar teyit etmiş bulunuyor. B. Po- cek sene :r.arfında 4 milyar dolara varmı~ 
pof'un sözleri, aklıselimin mantığı-

re tetkik edilen meseleyi birle1ik Ame
rika'nın İngiltere'ye ikraz yapıp yapmı
yacafı meselesi teşkil etmemiş, yalnız . 

dır. Türkiye de Bulgaristan da u -
zun seneler harbin facialarına ma
ruz kalmı§lardır. Binaenaleyh har
bin ne demek olduğunu ve ondan 

bulunacaktır. 

Fransa'nın V Q§ington elçisi 
istila etti 

Memleketin idare hayatında mil
letimizin temaa edeceğiniz ifleri 
pek çoktur. Memleket mev.zulan
nm hepaine taalluk eden bilgileri, 
.ize burada, en ince telerruahna 
kadar vermek, hiç birimizin iddia
•ı değildir. Bu, aizin ihtiyaçlar kar
~aında teaadül edeceğiniz mev.zu -
ları öğrenmek ve tanımak için gös
tereceğiniz gayrete birinci derece -
de bağlıdır. 

ArkadQflar; 
Bu mev.zua temas edişimin sebe

bi fudur: müesse.teyi bitirmekle il
min bitmediğini, ancak la.zım olan 
bilgileri elde etmek için bunların 
ai.ze anahtar olarak verildiğini gös
termektir. Maliyede, iktısatta, ida
rede, siyaaette si.zin esas rolünü.z, 
aldığınız va.zif eyi, bulduğunu.z çar
kı en iyi şekilde işletmek değildir. 
Bundan daha faz.la olarak, yeni ih
tiyaçları önliyecek ve memleketi 
ilerletecek tedbirleri bulup tatbik 
etmeniz asıl vaz.ileni.z olacaktır. 
Mütemadi.ven araştırmayı istiyen 
bir meslei(e S(İreceksini.z. Bu mem
lekl!tte teı~ilatcı, kurucu ve bulu
cu bir mesleği seçtiğinizi ilk gün -
den hatırlayınız. Kuruculuk ve bu
luculuğu yalnız .zeka yapama.z. 
Bunlar, büyük mikyasta bilgiye, tet
kike ve tecrübeye ihtiyaç gösterir. 
Onun için öğrendiklerini.z çok kıy
metlidir. Fakat öğrenecekleriniz, 
geniı mikyasta önünüzde açıktır. 
Bu açığı, va.zile başındaki çalışm.a
lannızla kapıyacaksınız. 

Esaslı iki vasıl : nefse itimat 
ve hürmet 

Arkadcıtlar; 
Memuriyet hayatında, nefsini.ze 

itimadmı.z, ilk günden itibaren e
aaslı bir VG.3/ım.z olmalıdır. iyi öğ. 
renmek ve öğrendiğini emniyetle 
tatbik etmek ruh haleti, size hôkim 
olmalıdır. Nefsinize itimadınızla bu 
söylediğim büyük ihtiyacı daima 
hatırını.zda tutarsahı.z kendinize 
itimadın tcqkın hale gelmesine ka
tiyen mani olursunuz. Amirleriniz 
size her zaman iyi yol göst.erecek
ler ve iyi muamele ecleceklerdir. 
Amirlerini.zden iyi muamele görmi
Ye emniyetle bakınız. Fakat hayat
ta, biliniz ki, hazmı güç olan mua
mele, iyi muameledir. Bir inııanı 

Si.zi; buraya, Siyasal Bilgiter O
kuluna girmiye karar verdiğiniz an
dan itibaren millete hi.zmeti yürek
lerini:z;,e yerleştimiş olarak kabul e
diyoru.z. Si.zin, gösterişli va.ziyetle
ri düşünmekten .ziyade kendi vicda
nını.zı tatmin edec'1k surette mille
te hizmet edeceğinize kani bulunu-
yoruz. 

Türk milleti içinden yetişiyorsu
nuz. Tü,-k milleti, idare hayatını.z
da göreceksini.z ki, tiuavvur ede
miyeceğini:r; kadar ince görüşlüdür; 
güç beğenir ve kusur arar değildir. 
Elverir ki, va:r.ifede bulunanların 
ciddi ve idealle çalıştıklarına kani 
olsun. 

Arakdcqlar; 
Size eski zamanların bu memle

kete bıraktığı birçok fena huylar
dan bahsetmiyeceğim. Eski kusur -
lar, Cümhuriyct ailesinde unutul
muştur. Doğruluğu artık aramızda 
başlıca bir meziyet saymıyacak ka
dar ilcrıyi.z. iyi ı>asıllar dediğim za
man, ileri ve istikbali açık Türkiye
nin iatediği yüksek vasıflan anlıyo
rum. Onlara kendinizi. ha.zırlamalı
sınız; bunu istiyoru.z. 

''Sizden çok hizmet bekliyoruz" 

Si.zin bu müesseseden yeti1en 
geçmişlerini.z, bu memlekette ıyı 
nam bırakacak şekilde çalışmışlar; 
fan ve şeref ka.zanmışlıardır. Sizin 
de bu bakımdan, anane olarak, on
lara ve içinde bulunduğunuz mües
seseye borçlarınız vardır. Sizin ha
yatınızı takip ederken ekseriyetle 
intibaım odur ki, buradan yeni ye
tişen arkadaşlar, bize, İstikbal için 
daha Far.la ümit verecek vaziyette
dirler. s;.zi, bu memleketin istikba
line; selcihiyetle, yüksek insani ve 
vatanperver vcuılüzriyle hakim ol -
mağa hak kazanmış birinci derece
de ümit verici unsurlar olarak kar
şılıyoruz. Si.zin muvaFlakiyetiniz, 
millete genİ!i ölçüde hi.zmettir. Siz
den çok hizmet bekliyoruz. T emi.z 
hizmetler göreceğinize emin bulu-
nuyorum. 

Milletlerin çok mücadeleci ve 
çok yırtıcı oldukları bir .zamanda 
yeni Türkiye'nin, yüksek, parlak 
Türkiye'nin istikbaline hükmetmek 
üzere yetişecek arkada§lardan, bü
yük hizmetler ve çok yüksek vasıf· 
lar beklediğüni.zi tekrar ederim. Bu 

Siyam hududunda 

J
aponların Nanking'de kur
duklan Wang-Chıing-Wei 

kukla hükümetiyle mütekabil 
bir anla~a yaptıklan &Jl'ada Si
yam'la, fransız Hindiçinisi ara
sında bazı hadiseler olmaktadır. 
Siyamlılarm iddia ettiklerine gÖ· 
re fransız tayyareleri kendi t<?P· 
raklarına tecavüz etmİ§lerdir. 
Fransızların aöylediklerine gö -
re, asıl mütecaviz Siyamlılar -
dır. 

Bu hadise filhakika evela ba
sit gibi görünür. Belki hudutta 
ufak bir çarpışma olmuştur. Bu 
da mütekabil bir anlaşma ile hal
ledilebilir. Fakat geçen eylül ayı 
zarfında japonlar fransız Hindi
çinisine karşı harekete geçtikleri 
ve Tonkin'in merkezi olan Ha
noi'yi İ§gal ettikleri sırada gene 
siyamla fransız Hindiçinisi ara
sında bir hadise olduğu nazan 
dikkate alınacak olursa o zanıan 
son vakalarm mahiyeti daha iyi 
kavran.abilir. 

Siyam'ın istekleri 

J aponya'nrn her hareketine 
Siyam da bir nevi tempo 

tutmağa başlamıttır. 13.5 milyon 
nüfusa malik olduğu halde mev
cudiyeti ancak haritaya bakılın
ca be1li olan bu memleketin Fran
sa'dan, fransız Hindiçinisinden 
istediği nedir? Filhakika Siya. 
mm çok istedikleri var. Bunları 
koparmak için fırsat da dii§müt
tür. Çünkü Frama Siyam'la hu
dutlardaki iki vilayet için bu va
ziyette harbedecek değildir. Bun
dan dolayı Siyam, Hindiçini hu
dudunda geçen asrın başlangı
cında kendisinden tehditle ve 
zorla alınan mıntakalarda, me
sela Mekong nehrinin sol sahilin
de, 1904 te terkettiği Laos mın
takasında ve Kamboç'ta bulunan, 
Battenbang, Siem-reap, An.kor 
eyaletlerinde hak iddia etmekte
dir. 

ktcınmak llızımrrnldiirini bizim ka- VaJingtonı 4 a.a. - Burada haber ahnu r uuıgaı ıaa ua: vg-..'tnınıv oıacaK• amma ı;ore, l"i'anııa·nın Vatlngton bilyUk 

)ardır. Popof'un sözlerinde bu an- elı;isi B. Henry Haye son 48 saat zarfın
layı§ın pek derin olduğu sezilmek- da ist ifanamesini Vichy hükümetine tev. 

4 .!_l __ _...-_..A.. A-.a-., -'- >J _. __ ~ 

gören memurun mütemadiyen iyi 
muameleye hak ka.zanması çok güç
tür. Teveccüh ve iyi muamele kar
fısında insan, kendini kaybetmeme
lidir. Bu da, ilerlemek ve muvaffak 
olmak için . başlıca amildir. 

...___.,. ... , -.l:zııd'• -.. d'rr-; kanuus:Ja '"tt• d" r· "'d 
vardır. Zira bi.zim milletinıi.z, mil- in 1- ~ini e 

tedir. Bulgaristan harpten kaçın· di etmiş:ir. 
makla beraber, istiklali bahis mev
zuu olduğu zaman, hiç bir fedakar
lıktan kaçınmıyacaktır. Bu nokta· 
da da bizim politikamızla bulgar 
politikası arasında tam mutabakat 
vardır. Bulgarlar gibi, istiklalleri
ne kıymet veren bir milletten esa
sen başka türlü hareket beklemek 
kimsenin aklından geçmez. 

Romanya' da 

Hükümet halkı 
silahlarını teslim 
etmege davet etti 

Demek istiyorum ki, kendi nefsi
nize olan itimadını.zla amirlerinizi 
size kolaylık göstermiye teşvik et
mek, sizin elinizdedir. Kendinize 
inancını.z hiç 11ar111lmamalıdır. En 
sert, 8i.zclen çok ya§lı muhitlerde bi
le lciyık· olduğunu.z mevkii tutabil -
menin ıartı, nelsini.ze hümıetini.z
dir. Nefae hürmet, terbiyesi yenh
de ve temiz ahlôklı olan kimselere 

letlerin en büyüğü, en ıereflisidir." 

Hazır bulunanların coşkun ve sü
rekli alkışlariyle kartılanan, Milli 
_Şefimizin bu beliğ hitabelerinden 
sonra, davetliler okulun iç avlusun
da hazırlanan büfede izaz edilmi,Şler
dir. 

Bu sırada muhterem Cümhurreisi, 
direktörlük odasında istirahatle 
mektep hakkında izahat almışlar, 
tedris heyetine ve talebeye yeniden 
iltifat etmi~ler ve geç vakit, talebe
nin içten kopan hararetli alkışları a
rasında okuldan ayrılmışlardır. 

Bulgar Hariciye Nazırı, nutkun
da sık ark mihver devletleriyle Bul· 
garistan nrasındnki dostluktan bah
setmiştir. Bulgaristan'ın Ötedenbe
ri, mihver politikasına karşı sem· 
pati göstenliği mall.ımdur. Bundan 
batka bulgarlar, doğru yanlış, 
- kendilerince belki doğru, fakat 
bizce yanlış - Dobruca'nm istir -
dadmdan dolayı mihvere karşı bir 
şükran ve minnet hissi al tında ol -

Prof. Yorga ve B. Magreanu'yu Mareşal Petain'in Transilvanya i(in Alba Julia'da 

öldürenler idam olundu yerine La val mi ? yapılan tören münasebetiyle 

duklarına kanidirler. Dobruca'nın rettiği bir beyanname ile halkı, üç ilin zar
Bulgaristan'a intikali bir zaman fında silahlarını teslim etmeğe davet et. 
meselesiydi. Ve Romanya bile bul- miştir. Bu emirname hilafına hareket e -
garların bu noktadaki haklarını 

Bükreş, 4 a.a. - Havas: Hükümet ne1· 

denler 6 ay hapisten beş sene aiır cezaya teslim etmiı bulunuyordu. Bununla 
beraber, bu noktada bulgar kom- kadar tecziye ed ilecek ve bunların ayrıcı 
§ularımızla münakaıa kapısı aça • malları da müsadere olunacaktır. Lejyo
cak değiliz. Mihver devletleriyle iyi nerlerin §efi B. Horia Sima, bu emirame-

İtalya' dan memnun 
kalmadığı 

. . 
ıçın 

HİTLER 
münasebct kurmalarına ve bu mü - nin demir muhafızlar da ,olmak üzere bil- b 1 ı ·ki F ı 
nasebcti idame etmelerine de kim- tün romenlere şamil bulunduğunu bey~ öy e 1 e ra n sa ya 

Kont Teleki 

protestoda 

bulundu 
ıe itirıız edemez. Fakat bu dostluk etmiştir. k 
politikası kendilerini bir harbe sü- Son günlerde cereyan eden hadiselere yanOŞOCQ mJŞ ! Budapeşte, 4 a.a. - B. Horia Sima ve 
rüklememck ıartiyle. Bu noktada sebebiyet veren bir çok kimseler tevkif e- eeneral Antonesko'nun Gyulapehervar • 
azami uyanıklık gösterecekleri de dilmiştir. Pr. Yorga ile B. Magreanu'nun L4ndra, 4 a.a. - İyi haber alan mah - Alba Julia'da yaptıkları beyanat hakkın-
Hariciye Nazırı Popof'un sözlerin· k .11 İ fillerde zannedildiğine göre, B. Hitler, da mebus RaJ'n"ıss'ı'n bı'r sualı'ne cevap ve-atı eri idam edilmiştir. dam edilenler den anla§ılmaktııdır. mümkün olduğu takdirde Mareşal Pctain 

Yalnız Popof'un Türkiye'den meyanında Ploesti polis müdürü de bu _ in yerine B. Laval'ı ikame etmeyi düşün- r~n başvekil kont Teleki, mebusan mecli-
bahsederken Üzerinde durduğu bir lunmaktadır. moktedir. sinde demiştir ki: 
noktaya işaret etmek istiyoruz. Bu B. Hitler lnıiltere'ye karşı yapılan Macaristan'ın hudut hattım çizen mihver 
da gene bulgar komşumuzla bir etmiştik. Bununla beraber memle- harp için Akdenizde bulunan fransız üs- devletlerine kar§ı hissettiği dostluk, bu 
münaka§n kapısı açmak için değil, ketimizin gazeteleri, bulga~ matbu- !erinin İtalya'dan şimdiye kadar temin e- devletlerin y;ıptıkları muazzam mücade
ortadaki suytcfehhümü izale etmek atiyle herhangi bir polemik açmak- dilen faydadan daha müessir olacağı fik- le esnasında dahi Üzerlerine almış bulun
maksadına matuftur. Sayın Popof, tan çekindiler. Eğer bu sıralarda rindedir. dukları güç vazifeye hürmet ve bilhassa 
türk matbuatının Bulgaristan hak- bazı bulgar gazetelerine cevap ver- Halbuki Mare:ial Petain B. Hitlcr'in macarlann daima saymıı olduklan verilen 
kmdaki yazılarını tenkit eder bir mek lüzumunu hisseden birkaç ga· Fran"'yı yapmıya hazır olduğu tdclif!er sözün kuvetl, Macaristan'uı Romanya'nın 
lisan kullanarak gazetelerimizin zete çıkmış ise, bu da acı neşriya • ne olursa olsun bir Berlin - Paris mihve- eserini takibetmesine ve aynı tonu kullan. 
naho• ne•riyat yaptıklarını söyle - tın uyandırdığı akisten ibaret olsa rinden bahsedilmesini bile istememekte - Fakat 

.. ,.. k · masına müsaade eylememektedir. miştir. Hakikatte bulgar gazetele - gere tır. dir. Hattl, Lorenlllerin topraklarından a-
M h H · · N general Antonesku, mitingin diğer hatip-rinin hakkımızdaki ne~riyatları bi- u terem arıcıye azın evelki tılmasının Laval'le alman murahhası A -

Sayam bu hakkmı elde etmek 
için Japonya ile muvazi o

larak harekete başlamıttır. Ge
çen eylülde fransız Hindiçinisine 
karşı japon harekatı yapılırken 
bir Siyam aa.keri heyetinin de 
Tokyo'ya gitmi1 olduğu hatırlar
dadır. Bu konuşmalar esnasında 
şüphesiz Siyam'ın da dahil bulu
nacağı bir yeni nizamın bahis 
mevzuu olduğu tahmin edilebilir. 
itte bundan dolayıdır ki, timdi 
japonlar N anking kukla hükü
meti ile anlaşırlarken, Siyamlı
lar da fransız Hindiçinisine kar
şı harekete geç.meğe başlamıştır. 
Bu hareketi belki ~maide gene 
Tonkin mıntakasından japonlarm 
yapacakları bir tazyık takip ede
cektir. 

Ü~üzlü pakt 

B erlin'de imzalanan üçüzlü 
paktm mahiyeti timdi da-

ha bariz bir şekilde anlaşılmak
tadır. Öyle görülüyor ki, Berlin· 
de Japonya, Asya nizamını kur
mak vazifesini Üzerine aldığı za
man, Uzak-şark'taki cenup mm
takasmı gözüne kestinniıtir. Çün
kü bu suretle Sovyetler Birliğinin 
herhangi bir iğbirarını önliyebi
leceğini hesap etmi§tir. Japonya
nın kastettii_i yeni nizamın içine, 
Çin'le beraber, belki fransız Hin
diçinisi ve Siyam da dahildir. Bu 
yeni nizamın Singapur'a uzanıp 
oradan Felemenk Hindistanrna 
atlamıyacağını kimse temin ede
mez. Bu sayede Japonya, geniş 
bir mmtakayı kontrolü altma a
lacak ve buradan İngiliz, ameri. 
kan menfaatlerini uzaklaştıra
caktır. 

Netice : 

Londra, 4 a.a. - Royter ajansının parlA· 
mento muharriri diyor ki: 

"Parla.mento taamUllerl mucibince A
vam kamarası reisi kralın nutkuna. verlle
cek cevabın muhalefetin tadil takrlrlerln
den birini seçer ve müzakereler bu tadil 
takrirlnln etrafında yapılır. 

Halbuki bugün muhalefette Uç mebus
tan mürekkep müstakil işçi partisinden 
bqka muhali! olmadığından reis mUzake
renJn mllstakll l~çl gnıpu tarafından veri
len takrir üzerinden cereyan etmesi karıı.
nnı vermiştir. Bu takrlrlc harbe nihayet 
verebilecek sulh gayelerinin ne olduğunun 
izah edilmesi lstenllmek&.edlr. 

ParlA.mento mahtlllerlnln fikrine g!5re, 
mUfrlt ııol tarat gnıbu tarafından verilen 
bu takrir harp gayeleri hakkında başveki
lin izahat vermesini lcabettlrm~elldlr. 

Bu g!5rUş bugtln daha ziyade kuvet'lenmto· 
tir. Takrir etrafında müzakere cereyan e
derken B. Çörc;ll'ln mUzakereye lııtirrut et
memesi muhtemeldir. 

B. AtUee'nln alelı1de bir nezaket eseri 
olarak mUzakereler esnaınnda hilkllmetl 
yalnız ba§ına temsil edeceği anlll§Ilmakt~ 
dır. 

Müzakereler bQ§ladı 
Londra, 4 a.a. - Avam kamarası kıra • 

luı nutkuna verHecek covabın müzakere -
sine başlamıştır. Müzakere bilhassa harp 
pyretleri üzerinde cereyan etmiştir. 

Muhafazalclr mebuslardan Lord Vin • 
terton, Büyük Britnnya'.da, bütün impara
torlukta ve Amerika'daki deniz tezgilıla

riyle fabrikalarda hakiki bir taarruz se • 
feriıerliği lüzumuna işaret etmiştir. 

İşçi mobuslardan Cocks şöyle demiş • 
tir: 

"- Muvaffakiyetleri kalplerimizi he
yecanla dolduran Yunanistan'a İngiltere

nin fasılası:ı: yardrm edecefini ümit edi -
yarum ... 

Müstakillerden Vernon Bartlett bir 
"müttefik propaganda konseyi" nin teş • 
kilini istemiştir. 

Muhafazakar Southby Almanya'nın u
zun mesafe tıyyaresi ile birlikte denizal • 
tılar kullanmık suretiyle İngiliz deniz ti
caretini yeniden tehdide başladığını kay • 
deylemilitir. 

istihsal kabiliyeti arttırılacak 
Hükümet namına cevap veren Baııvc

kilet lordu Sir John Andcrson &(>y!e de • 
miı;tir: 

"- Harp .gayr.etlerimizin bilhassa is -
tihsal kabiliyetlerimizin inki:iafına müte • 
veccih olması lizımdır. İstihsal konseyi 
meseleyi bütün veç!helerinden ıniıtemadl 
bir kontrol altında bulundurmaktadır. Mu
harip hizmetlerle endiltitri talepleri ara
sında münasip bir muvazenenin zamanında 
temin edileceğinden asla ı;üpıhe etmiyo • 
rum.•• 

Deniz, münakale ve muvaaalasına karsı 
tehditten bweden B. Andenıon demiştir 
ki: 

"- Bu mttelenin hayati ehemiyeti hü
lril.met tarafından küçiıksenmemi§tir. Bu 
mesele ve buna bağlı meseleler başveki -
lin riyasetindeki müdafaa komitesinin it
tigal ettiil başlıc.a meseleler arasındadır. 
Bu meselelerdeki rakipsiz bir tecriibeye 
malik olan başvekil, kafilelerimize kaqı 
denizaltı ve hava taarruzları meselesini 
bizzat miltemadi ihtimamına tabi tutmak
tadır. Geçen harpte olduğu ıi.bi bu ıı.efec 
de haklı olarak itimat edebiliriz. Hükü • 
metin alikadar lzası ile teknik müşavir • 
!erinin bu meseleye seri ve mil08llr bir au.
reti hal bulacaklarına eminiz." 

BWlun üzerine müıakere milteakip c~ 
&eye tehir edilmiştir. 

Mısır'ın İtalya'ya 

harp ilônına 

doğru athğı ilk adım 
Kahire, 4 a.a. - Kahire diplomatik mah

filleri, Mısır şehirlerinin bombardımanını 
İtalyanlar nezdinde protesto etme:ıl Mısı
nn harp ilanına doğru attığı ilk adım o • 
!arak tellkki etmektedir. 

İtalya tarafından tatmin edici teminat 
verildiği takdirde Kahire hlikümetlnln ta
savvurlarının ne olacağı lfoa edilmemek
tedir. 

Mıınr'ın ıtmdlye kadar takip ettiği hare
ket İtalyan hücumları yalnız Mısırdaki 
lnglllz kuvetlerlne tevcih edildiği müddet
çe ve Mısır uehlrlerlne hllcum yapılmadık
ça harbe g!rmetnektlr. 

zim kulaklarımıza nahoş bir ses gi- gün söylediği nutukta türk matbu- betz tarafındın Mareşal üzednde tazyik lerinkine müşabih beyanatta bulunmasına 
bi gelmekte idi. Ve doğrusu, bulgar atının nefriyatından bahsederken yapmak için hazırladıkları bir liantaj ol _ yalnız mevkilnin mani teşkil ettiğini sarih 
hükümetinin bize kar§ı takip ettiği bulgar gazeteleri tarafından yapı- duiunu söylemiye kadar varılmaktadır. 
düriist hareket karşısında bu neşri- lan netriyatın husule getirdiğıi aksi Avrupadan gelen yolcular Brenner'in 
yat bir tezat teşkil etmekte idi. Bir sada nevinden olan bu cevaplan cenubundaki tahkimatın İtalyanlar tara -
zaman bizim hakkımızdaki ne§ri- muradetm4 olacaktır. Biz bulgar fmdan takviyesine hummalı bir faaliyetle 
yatlarında aykırılık görülmiyen ve türk matbuatı arasında herhan- çalıştıklarını beyan etmesi ,yukardalı:i ba
bulgar gazeteleri, ansızın, dillerini gİ münakaşanın açılmasına asla ta· berlerin doğru olabileceğini teyit etmek-

surette söylemiş olduğundan, bunu protes
to için sesimizi yükseltmeğc mecbur bu
lunuyoruz. 

J aponya'nın kaatettiği yeni 
nizam askeri İf&'al altında 

bir nevi iktısadi intifağ olsa 
gerektir. Çünkü Avrupa bunun 
Örneklerini vermiştir. Japonya 
hariciye nazırı Matauoka da da
ha henüz yeni nizam tabiri orta
ya çıkmadan evel verdiği bir nu· 
tukta bunu "Asya devletleri ara
sında iktısadi bir itbirliği" diye 
isimlendirmi§tİr. itte hadisenin 
mahiyeti bu olduğuna göre, Bir
leşik Amerika aaıl Çin hüküme
tine 100 milyon dolarlık bir kr• 
di açmakla bütün bunlara cevap 
vennittir. 

Zahire tacirleri stokları hakkın· 
da beyanname verecekler 

İstanbul, 4 (Tele!onla) - Toptan ve pe
rakende zahire tAclrlerl yarından itibaren 
mevcut atoklan hakkında ticaret mUdUr
lUğUne birer beyanname vermeğe davet o-l dilmlılerdlr. 

deği~tirerck Türkiye'yi iktısadi a- raftar değiliz. Matbuatın vazifesi, tedir. 1 
nar~i içine atılmış her türlü gıda bu derece nazik zamanlarda mil - Times ıazetesinin Vaşinıton muha'bi-
maddeleri vesikaya tabi tutulmuı letlerin mukadderatını idare eden- ri de ıunları yazıyor: 
bir memleket olarak göstermeğe lerin vazifelerini zorlaştırmak de- "Laval'in yakında Berlin'i ziyaret ede
bnşladılar. Dazı gazeteler yüksek ğil, kolaylaştırmak noktasında top- ceğine dair dolaşan ıayialar, sureti umu
ve nahoş sesle şarki Trakya'dan lanmalıdır. Matbuat da bu vazıife- miyede iyi haber alan mahfillerden muh
bahsettiler. Biz, doğrusu, bu neşri- sini, Popof'un işaret ettiği gibi, kar- telif ıekillerde tefsir edilmektedir. Söy • 
yatın manasını anlıyamamıt ve bu şılıklı hürmet ve dostluk münase- lendifine göre yunan macerasından beri 
çığırın iki ?'emleket aras~n~aki l betl~rini . takviye~4: yardım eder l Hitler Muıoliniden me~nun değildir v~ 

Kayseri' de askerlerimize 
kışhk hediye teberrulan 

Kayseri. 4 a.a. - Askerlerimize kış -
hk yardım olmak üzere bugüne kadar top. 
lanmış olan 1.000 pamuklu ile 341 parça 
yÜnlil eşya atlkadar makama tevdi edil -
miştlr. 

münasebetlerı zehirlemek ıstıda- neırıyat ı:le yapabılır. onu pek emin olmıyan bır ortak tellikkı 
dında olduğuna biııkaç defa i§aret A. Ş. ESMER etmektedir. 

Bundan başka battaniye fabrikasından 
satın alman 1.000 kızaklı:k iplik ördürül • , 
me1ı: ilzere evlere dağıtılmıştrr. Fakat i~in bir de püf tarafı 

vardır: o da, son Japonya. Wang· 
Ching-Wei anla~masının bariz bir 
tekilde komünizm aleyhtarı ol
ması kartısında almanların da 
Çin'de Çang-Kay-Şek hükümeti
ni yegane meşruğ hükümet te
lakki ettiklerini ilanda istical 
göstermeleridir. Bu, üçüzlü pakta 
yeni bir güçlük daha ilave ede
cektir. 

Mümtaz Faik FENiK 
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Musiki nasıl tesir eder? 
Tokyo, ' LL - Geçen Hne Jı:&Dunuaanı

den afuııto.sa kad&r ba§vekAlet vulluini 
yapmıı olan Baron Hiranuma, devlet na
zırlıiına tayin ed!lmlotır. 

TURK1YE 

(Radyo Difüzyon Postaları) 

TÜRKİYE ANKA 
Kekslko, 4. a.L - Yeni hariciye na.zın Radyosu Rady 

Eski zaman adamları, musiki ru- vik etmesi de, tabii, bundandll" ... 
ha gıda oluyor, derlermi§. Fakat Musiki insanm ıöğsündeki ada
ruhun ne olduğunu kendileri bile- leleri de tehyiç ettıiği için nefea ha
medikleri için bAJkalarma da an- reketlerini de biraz daha uklattı
latamadıklarından musikinin de ru- rır. 

B. Padl, yeni cUmhurreisi sener&l Ca- • .... ~ •.• _,__,, - Dalıa Uzunluğu -
macho hllkUmetlnin Meksika ile İngiltere 
arasında diplomatik mUnuebetlerin yeni
den teeıııı meselesini tetklk etmekte oldu
funu beyan etmlıtır. 

1648 m.. 182 Kcı./120 Kw. 
31.7 ın. 9465 Kcı../ 20 Kw. T. ~ 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. Aj 

PERŞEMBE: 5.12.1940 
ha nasıl gıda olduğunu izah ede- Onun Önemli bir tesiri de meta-
memişlerdi. b.o!isma, yani gıdaların vücut içe • 

Onların ruh dedikleri ve vücu - rısındeki kimya muamelesi üzerl
dun hayatından ayrı olarak farzet- nedir: musiki metabolismayı da 
tikleri kuvete inanan kimse şimdi arttırır. Bunun neticesi olarak vü -
pek az kaldığı için Musikinin de cudun harareti de biraz artar. Bu 
tesirini maddi olarak düşünmek ta- hal musikinin tiroit guddesi üzeri
biidir. Hele hormonlar ilmi meyda- ne de tesir ettiğini gösterir. Ancak 
na çıktıktan ve bütün hayatın kim- bunda da alı~kanlığın dahli oldu -
ya teamüllerinden ibaret olduğu ğu anlatılmı§tır: musikıi dinlemeie 
anlaşıldıktan sonra, musikinin han- alışmış olan kuşların harareti mu
gi hormonlarla münasebeti olduğu- siki çalınınca arttığı halde, labora
nu, batka tabirle, musikinin kimya- tuvarların her vakitki miHfiri olan 
aını araştırmak zaruri olmuştur. kobayların, tavşanların ve tavukla-

Belırad, 4 a.a. - Avalar Y~~tavya ile 
Almanya araaında hudut mfuıakalltnıa dair 
bir itillf n ka~kçilıkta mücadele bakkıa
da bir &.nlllfma akdi için iki taraf arasın
da müzakerelere bqlanmıttır. 

8.00 Program ve memleket aaat ayan. 
8.03 Müzik: hafif proıram (Pl.). 

8.lS Ajana haberleri. 
8.30 Müzik programının devamı (Pt.), 
8.41\ 9,00 Ev kadını - konuşma. Çunklng, 4. a.L - Amerika tarafından 

Çine açılan krediden maada yakında diğer 
doıt bir devlet de Çine kredl açacaktır. Bu 
hu."!uııta henllz tatılllt verilmemektedir. 

12.30 Program ve memleket saat ayanı 
12.33 M'tizik: &eçilmiş şarkılar. 

12.50 Ajans haberleri. 
Lyon, 4 a.a. - Havas ajansı bildiriyorı 

Harbiye ne7.aretl, İtviçre'de enterne edil
mi4 olan 20 bin franaız esirinin Lyon'a ıe
lecei'ine dair çrlcan haberleri tekzip et- Sargiyi ge:r.enlerd en bir grup 

13.0S M uzik: yeni şarkılar. 

13.20/14.00 Müzik: karışık program (1 

ı S.00 Program ve memleket saat ayarı, 

18.03 Müzik: radyo caz orkeetraıı (İb~ 

him Özgür idareside). miştir. 
Şimdiye kadar öğrenildiğine gö- rm harareti, aynr musikinin tesiriy

re musikinin en büyük tesiri böb - le biraz dü}er. Fakat laboratuvar
rekler üstündeki guddeler Üzerine- larda musiki ile tecrübelere devam 
dir. Bu guddcnin çıkardığı adrena- edildikçe kobayların ve tavtanla -
lin hormonu da - unutmamış ol - rın da musikiye alışacaklarına ihti
aanız gerektir - adaleler Üzerine mal verilebilir ••• 

Londra, 4 a.a. - İaşe nıızırı lord Wool
ton, noel münasebetiyle bu bayrama tekad
dUm eden hatta içinde fa:ı:la olarak adam 
başına tahminen 120 gram tereyafı ve 60 
gram çay tevzi edileceğini blldlrmlıtır. 

Ressam B. Salih'in ( Tarihten çizgiler ) adı altınd'a yaptığı karikatür
lerden mürekkep Ankara Halkevinde açtığı sergi kapanmıştır. Sergi bir ay 
kadar açık kalmış ve bu müddet zarfında otuz bine yakın Ankaralı, insana 
hakikaten hayret ve ibret dersi veren bu karikatürleri zevkle temaşa et
miştir. 

18.40 Mü?.:ik: karışık tarkılar. 

19.15 Müzik: operetlerden seçme parçal 
(Pi.). 
19.30 Mem1~ket saat ayarı, ve ajans habe 
!eri. 

G. A. 

Galatasaray'm yemeği 

Bueno!I - Alrea, 4 a.&. - Arjantin ve U-
ruguay hariciye nu·ırlan buluııtrıık A
merika tarafından ortaya atılan ukert Us-

Nazırlara 

tesir eder. Onun için musikinin ilk 
tesirlerinden biri adalelerin itleme
si insanın çalıtmak kudretini arttır
maktır. Fabrikalarda işçilerin, ça -
! ışırken, evdeki hizmetçilerin orta-
lık süpürürken kendi kendilerine Galatasary Ku!UbUnden : 

ter meıele!ini ıörüseceklerdir. 
mütehassıslar refakat edecektir. 

farkı söylemekte ne kadar haklı 6. 12. 940 cuma günU ak§amı saat 20 de 
oldukları da bu suretle anlaşılmıf Gar gazinosunda verilecek akşam yemeği 
olur. Geçit resimlerinde mızıka ça- için arkadaşlıırın davetiyelerini ku!Up mer Madrid - Barselon 
larken askerin daha dinç olarak kezinden aldırmaları rica olun~r. 

ekspresleri ça rpı_ştı yürümeleri de adrenalin hormonu
nun tesirini gösterir. 

Bu hormon kan damarlarmdakı 
küçük adaleler üzerine de tesir et· 
tiğinden onun önemli bir iti de da
marlardaki tazyi.kı arttırmaktır. 
Musikinin kan damarlarındaki taz
yikı arttırdığı daha hormonların işi 
öğrenilmeden anlaşılmıştı. Kan da
marlarında tazyıkın artmasından 
çıkan birinci netice de - vücudun 
en yukarısında kaldığı için her va
kit iyi beslenemiyen - beynin mu
aiki çalınırken biraz daha iyi bes· 
lcnmesidir. Eski zaman adamları. 
nın ruh dedikleri feyin, beynimizin 
gördüğü işler olduğunu kabul eder
seniz, onların da musiki ruha gıda 
olur demekte haksız olmadıkları 
anlaıılır. 

Musikinin insana keyif vermesi 
de, beynin da.ha iyi beslenmeain
dendir. Bu uzvumuzda kan biraz 
artınca insana keyif gelir: kanlan 
az kimseler yemekten sonra kendi
lerini daha rahat hissederler, bo -
yunları kısa, damarlarındaki taz
yık fazlaca ve demevi denilen kim
aeler de çok defa ne§eli bulunurlar. 

Ancak musikiden keyif duymak 
itinde, her beynin daha önceki duy
gularına göre, alıtkanlığın pek bü
yük ehemiyeti vardır: mesela bir 
yerde zurna mu.aikiıi çalınırken o
na alıtık olan birkaç kiti keyif duy
dukları halde pek çok kimseler o 
mUŞikiden keyif yerine azap duyar-
lar •.• 

"'' 1ı1111111111111111111111111111111111ı1.. - -: Ba d • • : Sual'Ola, 4 a.a. - Salı sabahı aat 4 E n o mualllmı aranıyor § ile s arasında Madrid'den ve Baraelon'dan 
: : relen ekıpresler Velilla del Ebro istas-= Aksaray Halkevi Reisli - : yonu civarında çarpışmı$tır. Mii.aademenin = ğinden : = tiddetinden lokomotirler biribirine rirmiı = Aylık Ucretı 40 Ura olan Aksaray = ve bir çok vaıonlar parçalanmı~tır. 
: Halkevl bando muallimliği münhal- : Kazı mahalline Sara10t1a, Madrid ve 
: dlr. Ücreti artırılabilir. l11tek!Uerln : Barselona'dan imdat kamyonları yola çı -
: Mlııt Koro eefi kompozitör Bay Ah· = karılmı$tır. Çarpışma neticu.inde SS ölü 
: met Adnan'a m!iracaatıarı. -4794 : ve 80 den fazla yaralı vardır. 

':iıııııııııiııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Amerika'ya gidecek gençler 
İngilizçe inkılapçı Türkiye'yi 

( Revolutionary T urkey } 
kitabını Amerikalılara okutunuz. 

Beheri bir liradır. 

ANKARA PALAS 

PAVİYON 
(Her Ak§am) 

Yeni proğram 

Şanghay' da öldürülen 
japon subayının 

katili hala bulunamadı 
Şanghay, 4 a.a. - 80 teşrlniıanlde bir Ja

pon jandarma subayının katil Uzerlne 
Şanghay'ın garp m&h&llealnln japon kıtaa
tı tarafından yapılan ablukası devam et
mektedir. Yolların hepsi tel örgUlerle k~ 
pıı.tılmıttır. ClnUlere alt evlerde birçok a
rqtırmalar Yllpılmııtır. İflen~ıı cllrmUn 
talllerl henUz bulunamamııtır. Abluka al
tına alınan mahalleye yerlilerin glrrneııı ve 
ı;ıkmuı ılddetıe mentdllmlıtır. Ablukanın 

bir neticesi olarak hı\lk iaşe husuaunda 
mUıkJIAta maruz kalmaktadır. 

Bulgaristan suni kauçuk 
imaline hazırlanıyor 

Fiyat Murakabesine 
hamle vermek ıçin 

yeni bir 
tedbirler 

Murakabe en lüzumlu 
eşyada teksif edilecek 

.Aldığımız ma!Qmata göre, Ticaret ve
kAletl fiyat murakabcıılne yeni bir hamle 
verilmesi ve murakabenin muntazam ve 
daimi bir surette yapılması için yeni ted· 
birler almaktadır. 

mu kaclnr memur verilmek ü:ı:cre önllmUz
deki pazarteıl gUnll yapılııcak lmtlhanrln 
muvaffak olacak gençler murakabe teşkl
IAtına alınacaktır. Bundan başka muraka
be teşkllı\tının Ticaret vek1Uetı teftıı he
yetinin tecr!ibell unsurlarlyle takviye edi
leceği öğrenilmiştir. En mühim iş olan te§
klltı.t meselesi de bu suretle ho.lledijmek 
llzere olup çok yakın bir zamanda geniş 
miktarda memurlar piyasada muntazaman 
dol!l§arak flyatınn daimi bir murakabe 

Bu cUmleden olarak fiyat murakabesi 
tercihan en lllzumlu maddeler llzel'inde 
tekııll edilecektir. Kaput bezi, ba.sma, pa
muk lpllfl, gıda maddeleri, ıruıtık, çivi gi
bi maddelerin bu meyıında buİunduğU an
laşılmaktadır. Murakabe diğer piya~alar

da mUeaslr olan mUhlm yerlerde tek~lf e
dilmektedir. İstanbul bu piyasaların ba- altında tutacaklardır. 
ııııda •elmektedlr. Diğer taraftan Mlllf Korunma kanunu-

Vektı.let muraklıbenln en ziyade mUşkl
lAt menbaı olan eleman meıııoleslnln halli 
için de tedbir almaktadır. Ankara, btıı.n
bul ve İzmir &'lbl bilyllk piyasalarda lti?:u-

Siyam - Fransız Hindi 1 

Çinisi ihtilafını sulhen 

hôl mümkün 
Tokyo, 4. a.L - D.N.B. Slyam'la, Fran

ııız Hlndtçlntııl araaındakl hududun kapalı 
bulunmMına rağmen lhtllft.fı sulhan hallet
ınek lmkAnı htı.ta. vardır. 

Hem Uze.k - Şark sulhu bakımından, 
hem de lhtılAfın bUyUmeslyle inglllz ve 

nnn ihtikara ve ce:ı:alara mUtealllk hükllm
lerl, tatbikattan alınan neticelere göre 
tadil edilmektedir. Bu tadllA.tın tatbikatı 

kolaylaştıracağı limit edilmektedir. 

İstanbul'do ışık 
karartma işleri 

1atanbul, 4 (Telefonla) - DUn geceki 
teftıııte karartma tııterlnde bazı eksiklikler 
olduğu te!blt edllml17 ve bu geceden itiba
ren bu eksikliklerden mahallt idare Amir
lerinin mesul tutulmaları takarrür etmiş
tir. 

19.45 Milzik: ince~az faslı. 

20.lS Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik : keman soloları . Necip A 
kr.n tarafından. 

21.00 Mü7.ik: dinleyici istekleri. 
21.30 Konuşma (sıhat saati). 
21.45 Müzik: radyo orkestraaı (Şef: ı; 

Ferid Alnar). 1. F. Mendelssohn/ Barthol 
dy: Hebridler uvertlirli. 2. Schumann; bl 
rinci ıenfoni. 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans haberle 
rl ziraat, esham • tahvilat, kambiyo _ n~ 
kut borsaıır (fiyat). 
22.45 Müzik: cazban.d (Pi.). 

23,25123.30 Yarınki program ve kapanl\.. 

Düşürülmüş bavul 
14 teşrinisani 94-0 da Kastamonu'da1' 

hareket ile Ankaraya gelirken 146 No. lıı 
otoblisten yolda bir bavul düşürülmıi~tür. 
Kimsenin işine yaraınıyacak zati eşya ve 
evrak ile dolu olan bu bavulu gerek bulan 
ve gerekse kimde olduğunu bilen Ankara
da Kastamonu oteline ve yahut Kastamo
nu'da Ankara ~teline haber verdiii tak • 
.tlirde kendine nakdi mükafat verilec:ektlr. 

, BUGÜN 

ULUS Sinemasında 

OTEL 
EMPERİYAL 

Yeni TÜRKÇE kopy-11 

Rus musikisinin çrldırtıcı ha· 
lalaykaları... Casusluğun bin
bir heyecanını ..• BüyÜk harbin 
en canlı sahnelerini yatatan 

,-.heaer 

bat rollerde : 

ı Musikinin tesiri Üzerine araştır
malar yapan hekimlerden bazıları 
melodi ile armoninin de tesirlerini 
ayrı ayrı araıtırmıtlardır: onların 
çıkardıkları neticelere göre melodi 
adaleleri uyuiturur, armoni, aksi -
ne, onları daha iyi işletir, bu da ge
ne, böbrekler üzerine tesir ederek. 
birincisi adrenalin hormonunu azal
tır, ikincisi o hormonu arttırır .• Mu
aiki seslerinden bazılarmrn insanla
n uyuşturup rakı içmiye, bazıları • 
nın da hemen kalkıp oynamıya tet-

Dansöz Klora 

Şarkıcı Eta 
Sister Görög 

Lawry Lawrence 
Sofya, 4 a.L - Bulıarlstan'da ıunt ka- Amerikalıların fırsattan isUfade etmeleri 

uçuk imali projelerinden bahseden Veçer lmkAnı karşııında Japonya Slyam'la Fran
pzeteai bunun iç.in bir kanun hazırlan • sız Hlndlçinlsl araııındakl lhtllA!ın bliyil

Kardeşinin katilini öldüren 
kadm 15 seneye mahkum oldu 

İstanbul, 4 (Telefonla.) - Beo sene evel ı 
Tophanede kardeşinin katili Kll.zımı öldll· 
ren GU!lznr bugiln ağır ce?.a mahkeme
sinde on be§ sene ağır hapse mıüıktlm ol
du. 

ayrıca 

ISA MiRANDA 
RAY MILLAND 

1- HARP JURNAL! 

VE 

MEŞHUR ATRAKSYON 

mak.a oldui\ınu ve kauçuk imaline mahsus meslni istememektedir. 
iptidai ma.ddelerin mahalll ruıuma tlbi 
tutulmıyıcaiını bildirmektedir. 

Siam'daki lranıı:r. papasları 
fena muamele görüyorlar 

2- BERGAMA KERMES 
- eğlenceleri, 

Seanaları 14,30 - 16,30. 18,30 
ve 21 de E va and P arfner Tamir edilecek kasırlar Şanghay, 4 a.a. - Hanoi'dan alınan bir 

gece için yerlerinizi ayırtmız İstanbul, 4 {Telefonla} _ Tarih! kıy- telgrafa röre, franıız makamları tarafın - muameleye maruz kaldıkları ve bltilıara 
metleri tesblt edilen Mlrahur ve Çağlıyan dan Hanoi'de neşredilen bir tebliğde fran- da hudut harici edildikleri bildirilmekte-J 
kasırlarının tamirine karar verildi. ıız papas ve rahiplerinin Siam'da fena ı dir. ~--••• Telefon : 15294 

erkek çocukların aralarına karıştı. 
Yağmur henüz dinmiş, ortalık çamur için -

deydi. Erkek çocukların elleri, yüzleri çamur ıçın
de kalmıştı. Gizella, hallerine acımış, onları çamllr 
içinde oynamaktan kurtarmak için, apartmanlarının 
önündeki geniş, beton sahanlığa davet etmişti. Ço· 
cuklar, bu teklife memnun olacakları yerde, onunla 
alay etmişler, hatta döğmek maksadiyle üzerine yii · 
rümüşlerdi. Oğlan çocuklarının bu tarzda hareket 
etmelerinin sebep ve saikini bugüne kadar izah edeme
mişti. O, onların iyiliklerini istemişti. Buna memnun 
olmaları, teşekkür etmeleri lazımdı. Fakat, onlar bi· 
lakis öfkelenmişlerdi. 

Çocukluklarında asabi, haşin ve inatçı olan er
kekler, büyüdükten sonra da, kaba, bitmek tükenmek 
bilmiyen gayeler, hayaller peşinden koşan, dar gö -
rüşlü mahluklar oluyorlardı. 

Bütün hayatlarını, erişilmesine imkan olmıyan e
melleri kovalamakla geçirirlerken, asıl hayatı ihmal 
ettiklerinin farkına bile varmıyorlar. 

Başlarını, kara bulutların arasına sokup, hayatı a
yaklarının altında çiğniyorlar. Sevmiyorlar, hakiki 
sevgiyi bir türlü anlayamıyorlar. 

İnsan onları bir kenara çekip de teker, teker sor
sa: Vilmoş, kocam, sevgilim, sen benim hayatımı mah
vetmek mi istiyorsun? ... Oğlum, Vili, sen annen( ye
se, mateme mi sürüklemeğe uğraşıyorsun ? .. Karo}, 
sen, bir zamanlar benim hayatına saadet ve ışık geti
receğime inanmıştın, şimdi beni öldürmek ıçın mi 
çalışıyor~un? ... Hepsi de itiraz ederler, gözleri yaşa· 
rarak yeminlere, teminatlara kalkarlar, biz, bUtUn 
hayatımtzda yalnız senin saadetini düşündük ve bu
nun için yaşadık ... Bundan sonra da aynı gayeyi ta
hakkuk ettirmeğe çalışacağız, derler. Sözlerinin sa· 
mimi fl:ôuğuna bir an kendileri de inanırlar. Kimbi
lir, bu s3zleri söyledikleri zaman belki de hakikaten 
aamimidırler. Fakat odadan dışarı çıkıp biribirleriy
le Jr:ar~ı1a~tıkları bir saniyede her şeyi unuturlar ve 
birf birlerinin üzerine nihayetsiz bir kin ve mücadele 
hıraiylt aaldırırlar. Bu arada sevdikleri, tapındıklan 

Yazan : MIHALY FOLDI Türkçeye çeviren 

kadının, dilyaya getirdikleri çocuklarının da perişan 
olarai;ını akıllarına bile getirmezler. 

l!;rlcekler, çocuk tabiatli, vahşi ruhlu mahlUklart 
Karo! "Ben nizamı iade edeceğim" dedi. Demek o

nıın !'İzamı buymuş 1 Vilmoı'un, nizamı da ortadan 
s~vışmak imiş. Vili'nin nizamı da, bu karma karışık 
vaziyette evden kaybolup, annesini merak ve endişe 
içinde bırakmakmış. İşte erkeklerin nizamı. Ne fev· 
kalade bir nizam 1 İşte erkeğin hakimiyeti. Ne mü -
kemmel bir hakimiyet 1 Ne akıllı, ne lnsant bir haki
miyet 1 

Ya, öteki iki çocuk nerede? 

- İvanl İvanl 
Ses çıkmadı. Odaları aradı. Onlar da yoktu. Edit 

nereye gi tmiıti? Şaşılacak şey 1 
Evin içinde yalnız bulunduğuna bir cihetten mem

nun oldu. Hiç olmazsa, kana, kana ağlar, içini bopl
hrdı. 

Masanın üstüne kapandı. Hıçkırdı. 
Hayatına, budalalığına ağlıyordu. Saadetini er

keklerden aradığına ve bütün hayatını onların mev
cudiyetleri üzerine kurduğuna ağlıyordu. ....... 

Ortalık kararırken, Vili ile İvan eve geldiler. 
Yüzleri alev alev yanıyor, gözleri ateı gibi parıldı · 

yordu. 
vm. bağırarak ıordu ı 
- Babam nerede f 

. - . ·c.:..: . --

: F. ZAHiR TORUMKUNEY -157-

Gizella, donuk bakışlarını oglunun yüzüne dikti. 
Mırıldanarak cevap verdi: 

- Bilmiyorum. 
- Anneciğim, bizden saklama. Babamızın şimdi 

nerede olduğunu çabuk söyle. Onu kurtarmak isti
yoruz. 

- Babanızı kurtarmağa ne lüzum var? Ne demek 
istiyorsunuz? 

Sesinde sitem ve ihtar eden bir ahenk vardı. Vi
li, annesine sokuldu. Heyecanla anlattı: 

- Memleketin her tarafında komünistleri tevkif 
ediyorlar. Yahudilere işkence yapıyorlar . . . Onu 
kurtarmak lazım ı .. 

- Çocuğum, sen çıldırdın mı? ... Babanı ne diye 
komünistlerin arasına karıştırıyorsun? 

- Biz, bilakis aksini iddia ediyoruz t 
İvan, söze karıştı: 
- Babamın, hala bir yerde ihtilal hakkında kon

feranslar verdiğinden endişe ediyoruz ... Hem izzeti
nefsine çok düşkün olduğu için yakaladıkları takdir
de de .... 

Gizella, birdenbire yerinden fırladı. Elini kaldır 

dı. Boğuk bir 'sesle bağırdı: 
- Babanız hakkında hüküm vermek sizlere mi 

düttU? 1 
- HilkUm vermiyoruz, yalnız ... 
- Cevap istemiyorum 1 Dı§arda1d hadiselerle de 

biç bir al!kanız yoktur. 

- Fakat, anneciğim 1 
- Anne, rica ederim ... 

- Ben, anne filan bilmiyorum. Vili, çıkar şu kılı· 
cını. Evde kalacaksınız ve benden izin almadan soka· 
ğa çıkmıyacaksınız. Kaderimiz neyse ona katlanaca
ğız. 

Fakat, annecıgım, şimdi buna imkan yoktur. 
Ortalığın halini biliyorsun. Nizam ve sükunu yeni· 
den tesis için bizim gibi gençlere ihtiyaç vardır. 

- Evela, evin içindeki nizam ve sükunu tesis ede· 
lim. Sizlerin çocuk, benim de anneniz olduğumu U• 

nutmayınız. Bana itaat etmek mecburiyetindesiniz. 
Sizleri, ben dünyaya getirdim. Menfaatlerinizin neyi 
icap ettirdiğini ben sizlerden daha iyi bilirim. Haydi 
oturun bakayım 1 

Fakat, çocuklar annelerini dinlemediler. Arkadaş· 
!arına söz verdiklerini, onların kendilerini bekliye
c.eklerini, suçluların yakalanmalarına, masumların 

haklarına kavuşmalarına yardım edeceklerini söyle
diler. 

Gizella, ağlı yarak yalvardı: 
- Yavrularım, yapmayınız... Annenizi kırmayı

nız ... 
Nafile, oğlanlar yola gelmiyorlardı. Annelerini 

yarı baygın bir halde bırakıp gittiler. 
Ekmek parasını kim kazanacaktı? Ev kirasını kim 

verecekti? 
Fakat, şimdi onların böyle basit, günlük şeyleri 

dilşünmeğe vakitleri mi vardı. Onlar, beşeriyeti kur
tarnıağ<'l, insanlığın ıstıraplarını dindirmeğe gidiyor· 
!ardı 1 

III. 
F.dit, saat ona doğru eve geldi. Gizella, kızını gö

rünce birden parladı: 

- Bu saate kadar nerede kaldın? Genç bir kız, 
gecenin onuna kadar sokaklarda dolaşır mı? 

Edit, çekingen bir tavırla cevap verdi : 
- Sokaklar öyle aydınlık ki... Canım biraz gezmek 

istedi. 

-Sonu var-

== 
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RESMİ TEBLİGLER 
İngiltere üzerine 

yapılan hava akınları 

Elen kıtaları 
Ay asar anda ya 

yakla§tılar 
(Başı 1. inci sayfada) 

Askeri vaziyet 

uı.:us 

Tanca'daki İngiliz postanesine 
karıı if alyan tecavüzü 

Mısır' da 

tatbik İngilizlerin 

etmekte olduğu 

harekat planı 

Alman-Sovyet 
münasebetleri 

BERLİN'DE 
B. Molotof teklif ed; len 

-!!-

SPOR -
Serbest güreş teşvil( 

müsabakaları 

cumartesi başlıyor 

Londra, 4 a.a. - Hava ;e dahili emni
yet nezaretlerinin tebliği: Salıyı çarşamba
ya bağlryan gece zarfında düşman Lond

ra'ya ve merkezi İngiltere'ye hücum etmiı 
ve bu mmtakalarla sahil arasında yekdi

ğerinden uzak mesafelerde bulunan muhte· 
lif noktalar üzerine de bombalar atıru~hr. 

Hücumlar büyük mikyaslarda olmayıp az 
devam etmiştir. Saat 22 den az sonra a
kınlara nihayet verilmiştir. 

Atına, 4 a.a.. - Son 24 saat zarfında Yu
nan ordusu §iddetll hUcumlardan sonra ye
ni muvaffakiyetler kaydetmi§ ve dUııma
nın Uç koldan yapılan Yunan ileri hareke
tini durdurmak için yaptığı bütün teşeb
blisleri akim kalmıştır. 

Londra; 4. a.a. - BugUn Londra•da 
öğrenildiğine göre, Tanca'daki ingi • 
liz konsolosu Gascoigne, italyanlar 
tarafından İngiliz postanesinde yapı· 
lan bazı hareketleri maıhalli ispanyol 
makamları nezdinde protesto etmiş ve 
teminat da almıştır. İtalyanlar ingi
liz postanesine girerek bazı fotograf
ları ve ilanları kaldırmışlardır. Bu fo
tograf ve ilanlar ingiliz memurları ta· 
rafından derhal tekrar yerlerine ko· 
nulmuştur. 

İtalyanların sahil boyunca 
ilerliyecekleri zannediliyor 

Beden terbiyesi genel dlrektörltiğünUıa 

taahhütlerden hiç birini senelik çalışma programına göre, bu ha!· 
tadan itibaren bütün bölgelerde serbest gu,. 
reş teşvik müsabakalarına başlanacaktır. 

Eı;kf ve m!IU bir ııporumuz olan glireşin 

Muharebe kar ve çamur içinde ve bazan 
da muharebe meydanından 1500 metre yük
seklikteki dağların tepesinde cereyan et
mektedir. İki cephede rlcate mecbur kalan 
İtalyanlar merkez cephesinde de §iddetli 
hücumlara maruz kalmaktadırlar. 

Almanya denizaltı ve 
hava harbini arttırdı 

kabule yanaşmamış 
Londra, 4: a.a. - Daily Herald gazetesi- son senelerde memleketimizdeki terakki ve 

nln diplomatik muhabiri, Hitler _ Molotof inkişafı gözle görülecek bir şekil alınıştır. 
ıniılfl.katı hakkında şunları yazmaktadır : Gerek kemiyet ve gc-rek keyfiyet bakım.ın-

Ölii ve yaralı adedi azdır. Merkezi İn
giltere'de çıkan bazı yangınlar önlenmiş
tir. Londra mıntakasmda hiç bir büyü~ 
yangın zuhur etmediği gibi mühim hiç bir 
hedef de hasara uğramamıştır. 

Elen ·resmi tebliği 
Merkez bölgesinde biri 1000 diğeri 1500 

metre yüksekliğinde olan ki mühim tepe 
Yunanlılar tarafından işgal ed!lmiııtir. Li
bokavo silsilesinin kenarında bulunan bu 
tepeler Ergiriye şarktan hakim bulunmak
tadır. Bu lkJ mevki fevka!Ade mUhim ola
cağı için pek ziyade takviye -edilmişti. Fa
kat İtalyanlar buradan ağn zayiatla. tar
dedllmtşlerdir. 

Londra, 4 a.a. - Görünüşe göre Hitler 
şimdi dikkatini İngiltere'ye karşı yapılan 

Kahire, 4 a.a. - Mısır hudutlarında:u 

harp mıntakalarmda İngilizlerin tatbik et

mekte oldukları plan bariz bir surette ih

tiyatkıir bir mahiyet arzetmektedir. 1914 -

1918 harbinde garp çölünün aynı mınta

kasında Sünusilerin akınlarına karşı koy-

"Molotof, Berlin müzakereleri esnasında dan vaki bu ilerlPınPnin ııemereleri arbk 
Hitler tarafından teklif etlilen taahhi.ltler- toplamak üzere bulunuyor. Bu bakrmda.n 
den hiç birini kabul etmemiştir. Bu haber, mlisabakaların dikkat ve alAka ile takip 
dün resmi Rus mahfilleriyle sıkı milnase- edilerPğl tabiidir. 
beti olan bir makam tarafından verilmiş- Ankara'da teşvik mi\ı<abakaları 14 birin· 

Atina, 4 a.a. - Yunan ba.şkumandanh _ 
lmm 3 kanunuevel akşamı neşrettiği teb
liğ: 

taarruz üzerine teksif ediyor. Bu taarruz, mak mecburiyetinde olan İngilizlerin aynı 
son giinlerde şiddetini arttırmıştır. g son- taktiği kullanmış olduklarını hatırlatmak 

teşrinde Münih'te söylediği nutukta Hit- da enteresan olur. O zaman da İngilizler, 

ler, denizaltı muharebesini şiddetlendir - bugün yaptıkları gibi, müdafaa merkezi o

tır. cikanıın cumartesi gilnil ııaat 15 te başla. 
Rusya nın Almanya'ya karşı hareket tar- ı nılacıık ve pa?.ar gllniı de gtlreşlere devam 

zı ve beynelmilel vazıyette mllstakbel sov- edilecektir. Bölge gÜreş ajanlığının bu mU
yet slya .. eti mütemadi ııilphe ve tereddütle- sabakalar hakkındaki tebll,:ti şudur : 
rin mevzuunu te§kil etmektedir. Fakat 
Hitler ile yaptığı mUl:lkat esnasında M'.o Bölge Güreş Ajanlığından : Pogra.det mıntakasında vukuıbulan şid

detli muharebeden ıonra yeni tepeler is _ 
cal ederek bir mikdar ~ir aldık. Ayrıca 
otomatik silahlar, havan topları ve üç top 
lttinam ettik. 

Cephenin sair kısımlarında muharebe 
devam etmektedir. Buralarda da kıtaatı _ 
m:r.z bazı ilerlemeler kaydetmi~tir. 

Bombardıman tayyarelerimiz cephe ge
risinde bulunan yürüyüş kollarını ve depo
ları mu'Vaffakiyetle bombardıman etmiş -
tir. Büyük yangınlar çıktığı görülmüştür. 
Cereyan eden hava muharebelerinde avcı 
taya.relerimiz iki düşman tayyaresi dilşilr
müstür. Tayyarelerimizden biri üssüne 
dönmeml,tir. 

Cen'up bölgesindeki Yunan ilerleyiş!, de
niz kenarında alçak arazide vukubulması 

ve düşmanın da ilk taarruzu burada motör 
lU kıtalarla yaparak yunan kıtaatıru ricate 
mecbur etmiş olmaları sebebiyle dikkate 
Hıyıktır. 

!arak, aynı mıntakayı intihap etmi,şlerdi. 

Mamafih Sünusilere nazanııı ngiliz:er . '!

rek adet it:bariyle gerekse malzeme bakı-

mek tasavvurunda bulunduğunu bildirmiş
ti. Atlantikten alman radyolarda Hitler'in 
sözünü tuttuğu anlaşılmaktadır. İngiliz 
zayiatı, almanlar tarafından ilan edilen 

mından çok faik bir vaziyette bulunmakta 
hayali rakamlarla mukayese edil em· yecek 
derecede az olmakla beraber almanların idiler. Mımaflh ancak Çanakkale seferı-
İngiltere'ye karşı yapılan ı.leniz harbinde 

1 
nin nıhayetinden sonra, İngiliz kıtaatını:ı 

bütün gayretlerini sarfettiklerini göster _ Gelibolu'dan Mrsır'a avdet etmeleri üzeri
miye kafidir. nedir ki, İngilizler. Sünusilerin kend'leri-

lotof'un Rusya'nın istikbalde kendisini her H BlrincikA.nun cunıarteRI gllnU Ankara 
hangi bir memlekete karşı ihtilafa sürük- Rerbeııt g!ıreş takım teşvik ınlısahakalarına 
liycbilecek bir taahh ıde gırişmlyeceğinl bıışlanacaktır. Her kuliip birer takımla it
:.er~hatlı- s~ylediğı aala~ılmaktadır. 1 tirAk ederektır. MUsabaka rnahalU glire, 

Rusya, Fınlandıya da. Polonya' da ve Ro- salonudur. Tartıya saat 13.30 ve mlisa.ba.
aıan/a da yapılan nareketlerle Leton - kalarn da l!J te bnşlıı.nacaktır. Tolerans 2 
ya, Estonya ve Litvanya nın işgalini bazı kilodur. 

Alman resmi tebliği 

Elenler, Elbasan'a doğru 
ilerliyorlar 

Londra, 4: a.a. - Yunan kıtalarının El
basan'a doğru ileri hareketlerinin devam 
ettiğinden bahseden ing!llz matbuatı, mu
harebenin fırtınaları içinde ltalyan dlirn
dar kuvetıerlyle yunan ordusu ara.sında 

şiddetle devam ettiğin! tebaruz ettirmek
tedir. 

Diğer cihetten hava harbi Coventry ve ne çıkarmakta oldukları müşkiılatı tasfi
Southampton'a ağır darbeler indirmiştir. ye etmişlerdir. 

Sl~vklilceyşi sebeplerle lüzumlu addetmek- Baş h~ kem : Tayyar Yalaz. 
tedlr.. Hrıkemler : Zihni Te~ticioğlu, Necmi 

!erini teyit eylemektedir. 
Pazartesi günü iki düşman tayyaresi 

düşürıilnıüştür. Ergiri'nin doğu şimalin • 
deki Premete bölgesinde ingiliz tayyarele
ri iki düşman keşif tayyaresi düşürmüş _ 
]erdir. 

fi alı iki bir hum ummanı 1 
Söylediğine göre Molotof, Rusya·run bir Tolunay, Selman Kııptanrığlu. 

ntifuz nııntakasiyle alAkadar olmadığı, an- Kı\tıp : Necdet Ulutan. 
Garp çölü, hakiki bir kum ummanı man- cak bır emniyet mıntakasiyle alAkadar ola

:ı:arası arzetmektedir. Seyrisefer tabiatiyle bileceği noktasında israr etmiştir. Mosko· 
yalnı:ı bir kaç yola inhisar etmektedir. De- va hliktimetl, harbin Balkanlara ve bilhas
nize muvazi olmak üzere, genişliği müte - ı sa Türkiye'ye yayılmasına mflni olmak ar
havvil bulunan bir ova, şerit gibi sahil zusunu izhar etmiştir. 

Berlin, 4 a.a. - Resmi tebliğ: Alman 
.ıenizaltılan İngiltere'ye karşı açılan ti -
caret harbinde yeni büyük bir muvaffaki
Yet kaydetmişlerdir. Bir denizaltı gemisi 
ceman 31.501 tonilatoluk altı düşman ti
caret gemisi batırmıştır. 

Times gazetesinin askert muhabiri di· 
yor kJ: 

"İtalya ile Yunanistan arasında ilk harp 
a~ geçmiştir. Yunan topraklarında bulu
n:ı-n İtalyan kıtaları harp esiridir. Yunan 
kumandanlığı, başlangıçta esas taarruzun 
SelAnik"e teveccüh edeceğini zannetmişti. 
Fakat bu taarruz, Epir mıntakaaında ya
pılmıştır. 

İtalyan doğu Afrikasındaki Kassala 
tekrar şiddetle• bombardıman edilmiştir. 

Müstahkem düşman mevzilerine atılan 
bombalar bir otomobil karargahına dü~ _ 
müştür. Keza ingiliz tayyareleri düşman 

nakliye kollarını ve ekiplerini de mitral
yöz ateşine tutmuşlardır. 

boyunca imtidat etmektedir. Daha ic-eride Al.manların ve Sovyetlerin 
Cabub ve Siwa vahalarından ~arka doı;ru verdikleri teminat 
gelen iki yol, Nil nehrinin ı 50 _ 200 kilo- Molotof'un Berlini ziyaretinden sonra 
metre yakinine varmaktadır. Bu yollar üze s.ofya ve Belgrad'daki alman miimessille
rinde hemen yeşilliği yok denilecek ka -1 rının bu memleketlerin htikUmetlerine Al
tlar kıt olan Bahariye, Ferafre ve Harice manya'nın Bulgaristan'ın ve Yugoslavya'
uurak yerleri mevcuttur. Nehrin vadisi- nın tamamiyetin! ihl!U etmek tasavvurun-

B. Popof'un utku 

SOB RANY A 1DA 
çok • • 

karşılandı ıyı 

3 kanunuevel gecesi alman harp tay _ 
:rarelerinden müteşekkil filolar Bristol 
liman tesisatma hücum ederek hafif ve a
lır bombalar atmışlardır. Umumiyet iti -
bariyle fena hava şartlanna rağmen al • 
man tayyareleri bulutları yararak hedef
ler üzerinden alçak bir irtifadan uçmuş • 
lardır. Yapılan müteaddit müşahedeler al
man bombalarının büyük bir sıhatle he -
deflerine isabet ettiklerini göstermiştir. 

Diln rece Southamptonlda tekrar bom
bardmıan edilmiştir 

Bugün hafif ve ağır tayyarelerimiz tay-
yare meydanlanna, askeri makamlara, mu
vasala tesisatına ve silah fabrikalarına hü
cwn etmitlerdir. 

Londra'ya ve Grantham'da bir silah 
fabrika.sına bombalar atılmıştır. 

~.,,......... ~--- --,...ı--ı .. -..-.... .. __ 
garlarma isabetler kaydedilmiş ve yerde 
bulunan mütead<lit tayyareler tahrip edil
miştir. 

Uzun mesafeli bir bombardıman tayya
resi İrlanda'nın 4-00 kilometre şimali gar
bisinde, kuvetle himaye edilen bir kafile
ye hücum etmiş ve 4.900 tonilatoluk bir 
ticaret gemisini tam isabetle vurmuştllil". 

4 kanunuevel gecesi fena hava ~artla
rma rağmen merkezi ve cenubi İngiltere
deki askeri ehemiyeti haiz muhtelif mli
him hedeflere hava hücumları yapılmıştır. 

Dün ıece münferit uçuş yapan bazr in
ciliz tayyareleri garbi ve cenubi Alman • 
)'a üzerine bombalar atmıştır. Bazı evler 
hafif hasara uğramıştır. 

56 düşman tayyaresi dlişüren Richtho
fen t&yyare filosunun kumandanı binbaşı 
Viclt üssüne dönmemiştir. Binbaşı Vlck'ln 
ıı:iyar ile Alman hava kuvetleri büyük bir 
tayyareci kaYbetmistlr. 

Bulgaristan 'dan 
iyi haberler 

( Başı 1 inci sayfada ) 

Bulgarlstan'ın veya Yugoslavya'nın isti-
10.Sı suretiyle yapılacak bir taarruz hare
keti müstesna olmak Uzere Görice, Yunan
lıların ellerinde bulundu~u için artık ka· 
ra yoliyle SelAnik'e taarruz ihtimali kal
mamıştır. Yunan ileri hareketinin aynı tem 
poyu muhafaza etmesi ihtimali azdır. 

ltalyanların maneviyatı yıkılırsa. 
İtalyanların maneviyatı yıkıldığı takdir

de bu tempoyu muhafaza. etmek mUmkUn 
ise de şimdiye kadar sarsıldığı muhakkak 
olan İtalyan maneviyatı henüz bu derece 
bozulmamıştır. Hezimetlerin büyük bir 
kısmını temin eden a.mu, düşman kıtaları-
...... .-th•atl• muva.aalalfl:r11:11 kaa'1n ve ba2an 
bu kıtıı.ları muhasara eden yunanlıların 

mükemmel sevklllceyş hareketleridir. Bir
çok yerlerde italyan kıtalan büyük bir c~
saretle harp etmişler ve açlıktan ölmek de
recesine gelmeden teslim olmamışlardır. 

İtalyan askerinin alman asker! kadar çar
pışmağa hevesli olmadığı aşlkAr bulunmak 
la beraber bilhassa bir harp plAnının mev
cut olmaması dolayıslyle Yunanistan'da 
uğranılan mu<Vaffakiyetsizlikten mesul 
değildir. Vaziyeti olduğu gibi kavrıyan 

Yunan kumandanlığını ve taktik meharet
leri ayarında cesaret gösteren Yunan or
dularını tebrik etmek Hl.zımdır.,, 

Girit adası tahkim ediliyor 
Nevyork, 4 a.a. - Associated Press'e 

g1lre, Yunanlılar ve ingil!zler Glrid adası
nı hummalı bir faaliyetle tahkim etmekte
dirler. İngiliz gemilerinin muhafazaşı al
tında bulunan adaya vapurlar kttaat ve 
mühimmat nakletmektedir. 

· ita/ya esirleri Korfu'da 
Atına, 4: a.a. - Arnavutluk cephesinde 

esir edilen italyanlardan bir kısmı halen 
Kortu adasındaki kampta bulunmaktadır. 

İtalyru:ı esirlerinJn Korfuya naklini bahis 
mevzuu eden gazeteler, İtalyanların öte
denberl Korfu adasını işgal etmek istedik
lerini hatırlatarak diyorlar ki: 

"- Artık faşizm memnun olmalıdır. 

ÇUnkU nihayet İtalyan askeri Korfuda'dır. 
Bu euretle italya.nların emeli tahakkuk et
miş bulunmaktadır.,, 

ltalyanlar Arnavutluğa gitmek • 
ten korkuyorlar 

Aderdab'da Rodezya filosuna mensu'P 
tayyareler bir düşman karargahını bom -
bardıman ederek yangın çıkarmışlardır. 

. - da bulunmadığını bildirmiş olmaları dik-
ne r.ırmeden eve! kervanlar bu vahalarda kate "a dı A . t · 

1 
. 

1 
.. yan r. ;ı;nı eminat Türklere de 

mo a •,erır er. ı verilmiştir. 
Muazzam kum sahasını Siwa'dan gele- Hitler, söylendiğine göre Rus kıtaları-

B. Popof 'un nutkunun 

Türkiye'ye ait kısmısmn tam Düşman araziı;i üzerinde bütün cephe
lerde bir çok istikşaflar yapılmıştır. 

ltalya'nın artan müşkülatı 
Londra, 4 a.a. - "İtalya'nın artan mü1-

kilitı" başlığı altında neşrettiği bir baş • 
makalede Daily Telegraph diyor ki: 

"Rakam gösterilmeksizin "ağır zayiat" 
sözleri altında her giin tekrarlanan itiraf 
B. Musolini'nin İtalya'yı sürüklediği fe _ 
13.ketin artık endişe içinde bulunan bizzat 
kendi tebeasından bile gizlenemiyecek ka
dar büyük olduğunu göstermektedir. 

B. Musolini Yunanistan'a karşı bütün 
kuvetlerini Jcu.llanacaıhnı dhana kar~te
ah.hüt etmiştir. Sözünden dönmesi faşist 

rejimin yıkılmasını ve kendisinin yuvar • 
!anmasını intaç edecektir. Buna cüret ede
mez. Ordu ve millet aldatıldığını ve feda 
edildiğini bilmektedir. Kiiçük fakat kah • 
raman yunan milleti tarafın.dan yapılan 

mukavemetin 1talya'da sebep olduğu mane
vi bozgunluk karşısında yeni bir maceraya 
atılmak zarureti vardır. Müşterek düşma
na karşı kaaznılacak nihai zafer için yu -
nan kahramanlığının yardımsız kalmama • 
sına ehemiyet vermekteyiz." 

ltalyanlar tarafından açık şehir. 
lere karşı yapılan hava hücumla· 

rı esansında kaç kişi öldü? 
Atina, 4 a.a. - Atina radyosunun verdi

ği rakamlara göre, harbın ilk ayı zarfın
da italyanlar tarafından açık şehir ve köy

lere karşı yapılan hava akınları esnasrnda 
604 kişi ölmüş ve 1070 kiııl yaralanınrştır. 

Yunan kıralı lngiliz deniz 
atCl§esini kabul etti 

Lon.dra, 4 a.a. - Atina'da İngiliz deniz 
ataşes; bulıınan . vis ~miral Turle bugün 
kıral tarafmdan kabul edilmiş ve yunan • 

İtalyan harbinde gözü ile gördüklerini kı
rata anlatmıştır. 

lngiliz Akdeniz donanması ku
mandanının yunan donanması 
kurmay bQ§kanına gönderdiği 

mektup 
Atina, 4 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: 

rek kateden iki kumsallı yol Sidi - Bar- tıın huduttan çekilmesini memnuniyetle 
rani ve Marsa Matruh'a doğru gelir. Eğer karşılıyacağını ihsa.s etmiştir. 
resmi tebliğler bu iki mahalle aktüalite Molotof, Rusya'nın kendi tarA.fından hu
mahiyetini vermemiş olsalardı, bunlarm dudu tahkim etıne~e devam edeceğini ve 
mevcudiyetlerinden bile kimse haberdar bu 1§ Jçi.n gece gündüz çalı.şıldığı cevabını 
Olma~dı B b.. .. k 'k. .. .. 1 vermiştir. 

metnini neırediyoruz 
Sofya, 4 a.a. - Bulgar ajansı bildlrl .. 

yor: Hariri ye nazırı B. Popof'un nutkun· 

da Türkiye hakkındaki kısmın metni 1.Y• 

nen şudur: 

,, . u uyuce ı ı koyun esasen hiç 
b' • t' k K Hitıerln taleplerine rağmen Molotof 
ır ıuy'.11~ •1

• yo tur. uyulan kıt, suları Çin'e yapılan Sovyet yardımını sekteye uğ: 
kıt, yeş•llıgı kıt yollarla varılan bu köy • ratacak veya bu yardımı tahdit d k 
1 1 . l k'k e ece 
er e, tı 1 ıa ı .a kim meşgu~ olurdu. ı mahiyette bir müzakereye glrı,mekten ım-

Roma devrınde, gerek Lıbya'dan Mısır'a tina etmiştir. 

doğru olsun, gerekse Mısır'dan Libya is- Aynı menbadan verilen haberlere göre 
tikametine olsun, hiç bir ordu bu çölü Moskova hUkümeti Japon kıtalarının şi

geçmeğe teşebbüs etmemiştir. Arap fütu- mal! Cln'den ve dah!U Moğolistan'dan çe
hatı zamanında kumandanlard:ın Akaba ve kHmeıcrı ıarUyJe Japony1t ile bir ademi te

Musa Bin Nasir ordularını garbe doğru cavUz misakı .akdini müsait bir şekilde kar 
ilerletmi~' ~dir Fak t d d" .. şılamıştır. ÇllııkU Rusya Uzak - Şark'ta 

, · a şurasınr a uşun • k t bi t hd m k laz d k' . as er r e it altında bulunmak isteme-
e ım rr ı o zamankı orduların mev- mektedir 

cu:!u mahdut olduğu gibi, yürüyüşl~r ufak "' 

gruplar halinde tertip edilmekte idi. Ba

gajları pek azdı. O zamanki muhariplerin 

ihtiyacı da asgari hadde indirilmiş bulu

nuyordu. Esaseıı bu grupların ekserisi de 

sahili takibeylemekte ve ender olarak sa
hilden ayrılmakta idi. 

Af ısır' a garpten giren tek ordu 
Fatimi ordusuna kumanda eden Gevher, 

ordusunu, Mısır'a doğru garp çölünden ge

çirmiş ve o da sahil yolunu takibeylemiş. 
tir. Bu, Mısır'a bu yolla glrmeğe muvaf

fak olan yegane ordu.dur. Fakat bu bahis

te ~u ciheti tebarüz ettirmek icabeder ki 
Fatimi ordusu, hiç bir organize muhale • 

f etle karşılaşmamış ve Elmuazzüddin'ln 

hakimiyetine mutavaat eden bizzat Mısır
lar tarafından çağrılmıştı. 

Bu tarihi malumattan da anlaşıhyor ki 
mareşal Graziani ordusu, muhakkak suret

te sahil yolu ile bir ilerlemeği istihdaf et
m.ektedir. Bu i~. hiç de kolay değildir ve 

faşist başkumandanlık ,garp çölünün mu. 

azzam tabii manialarını ve buna ilaveten 
İngilizlerin müstahkem mevzilerini, ingili! 

hava kuvetlerinin ve donanmasmın muaz
zam kudretini göz önünde tutmağa mec
bur bulunmaktadır, 

ltalyan kuvetleri 

İngiliz tayyareleri 

topla teçhiz ediliyor 
Londra, 4 a.a. - Daily Herald'm bildir

diğine göre, ingiliz tayyarelerinin mühim 
bir mikdarınm topla teçhizi işi gittikçe 
ilerletilmektedir. Bu toplar, almanlarm 
tayyarelerde kullandrk!an toplardan daha 
seridir ve dakikada 300 tane iki bu.çuk 
santimetrelik mermi atmaktadırlar. 

Topların menzili if~a edilmemişse de 
mütehassısların fikrine göre, bu menzil 
tam süratle uçuş halinde bulunan bir tay
yareyi bin metreden düşürecek derecede
dir. Bu tayyare ve toplar diğer tayyar-ele:
gibi bir zrrhla himaye edilmektedir. 

Bidayette toplann tayyarelere yerlC1-
tirilmesin.de rastlanan başlıca maniayı, 

tayyarelerin fevkalade sürat ve manevra 
kabiliyetlerinin feda edilmek istenilme -
mesi teşkil etmişs.e de bu mesele de hal
ledilmiştir. Bu suretle ingiliz hava ku • 
vetlerinin üstünlüğünün artacağı tahmin 
edilmektedir. Bu tayyareler kıtaata da hü
cum etmiye elverislidir. 

Amerika ingilfere'ya 
130 ticaret gemisi sath 

Komşumuz Türkiye ile münasebetleri .. 

miz iki memleket arasında mevcut dost • 
luk, bitarafhk, uzlaşma ve hakem muahe

deleri zihniyeti dahilinde devam ve inki

şaf etmektedir. Burada bazı hatipler ta
rafıdan tebarüz ettirildiği gihi Türk mat
buatmda ekqeriya, iyi komşuluk münase
betlerimizi gölgeliyebilecek mahiyette ya

zılar çıktığı doğrudur. Fakat, iki hükü
met arasındaki münasebetlerin karşılıklı 

hürmete ve do~tıuğa dayandığını söyle • 
mekle yalnız bulgar hükümet;nin !"krini i
fade etmediğimi sanıyorum. Ti.irk Trak

yasındaki askeri hazırlıklar hakkında, Türk 
hükümeti, bunların yalnız tedafüi mahi • 

yette olduğunu bize bir çok defa tetnin 

etmiştir. Son zamanlarda yeniden bu tarz

da teminat aldık ve şundan katiyen eminia 
ki aramızdaki iyi komşuluk münasebetler{ 

inkişaf etmekte ve kuvetlenınekte devam 
edecektir. 

Bulgar hariciye nazırının nutka 
Sobranya azaları tarafından 

memnuniyetle karşılandı 
Sofya, 4 a.a. - Sabırsızlıkla beklenit "' 

mekte olan hariciye nazın B. Popof'un 
nutku Sobranya azalan tarafrndan mem
nuniyetle karşılanmıştır. 

Hariciye na:r.ırrnm nutkundan sonra iaıe 
nazırı söz alarak, hükümetin 90n zam.an

larda almış olduğu tedbirler sayesinde ia
şe işlerinin temin edilmiş olduğunu beyan 
eylemiştir. 

Dahiliye nazırı B. Gabrovski, Bulgariı
tan'r yeni fikirlere, Yeni cereyanlara ve 
yeni nizama intibak ettirmek için hiilcü

metin sarfettiği gayretleri tebarüz ettir
miştir. 

lince, muhterem Hariciye Nazırı
nm kolaylıkla tahkik edeceği Üze • 
re. tahrik hiç bir vakit türk gaze
teleri tarafından olmamıştır. Gaze
telerimizin neşrıiyatı, mütemadiyen, 
cevap ve karşılık mahiyetinde kaJ
m.rıtır. Mahdut buJgar gazetelerin
de çıkan, arasıra vahim denecek 
kadar zararlı yazıların da komşu 
memleket mesullerinin ve dost bul
garistan halkının fikir ve hislerine 
tercüman olmadığını, fırsat düş
tükçe, türk efkarma bildirmeği ih
mal etmedik. Bundan sonra da böy
le olacaktır: bulgar radyo spikerle
ri sözlerıine ve bulgar muharrirleri 
yazılarma dikkat ettikleri kadar, 
hududun bu tarafında, dostluk ve 
emniyet havasını bulandırmak hiç 
bir türk vatandaşının hatırından 
geçmez. 

Lon.dra, 4 a.a. - Royter: Londra'nrn sa
lahiyetli mahfillerinde İtalyan kıtalarının 

Arnavutluğa gönderilmekten korktukları 
tebarüz ettirilmektedir. 

Yunan radyosunun verdiği izahata gö
re, İtalyan subayları askerlere vapurlara 
irkap edilirken Arnavutluğa değil. Kor -
fu'ya gideceklerini bildirmekte ve Kor • 
fu'nun İtalyan donanması tarafından zap
tedildiğini iddia ve ilave eylemektedirler. 

Atina'dakl İngiliz sefaretinin deniz ataşe

si, yunan donanmasının erkanıharbiye rei
sine İngiltere'nin Akdeniz filosu kuman

danının bir mektubunu tevdi etmiştir. 
Kumandan, bu mektubunda yunan do • 

rıanmasmın şefine, Kumandanlarına za
bitlerine ve küçük zabitlerine harb~ bu 

safhasında çetin vazifelerinde gösterdik

leri maharetten dolayı hayranlığını bildir
mektedir. 

Sollum ve Sidi - Barrani'nin işgalinden 
sonra ,en ileri İtalyan mevzii, Sidi • Bar- Nevyork, 4: a.a. - D.N.B. Bahriye neza
rani'nin 15 mil şarkında Maktillah'da bu- reti dört geminin daha İngiltere'ye satıl
lunmaktadır, Sağ cenahta, general Ma • masına müsaade etmiştir. 
re. ili kumandasındaki bir fırka kadar fa- Bu suretle harbin ba.şmdıınberi tngilte-

Bilahare meclis, kıralrn nutkuna verlle

c:k .. cevahı aynen kabul etmiştir. Bu cevap 
butun mehu<;ların lııırnriyle yapılacak bir 

nıe~asim esnasında k;rala takdim edil .. 
cektir. 

Sulh için çalışmakta devam ede
lim. Milletlerimizin ve emniyet böl
gelerimizin hayrı ve selameti bun
dadır. Balkanlarda genişliyecek 
bir harbin müspet veya menfi neti
cesi, yarımada devletlerinden hiç 
birinin menfaatine olmaz. Balkan
ldar için tek bir parola vardır: T ~ 
aanüt 1 Bulgaristan ve Türkiye, bu 
tesanüdü, zayıf olduğu yerde tak • 
viye edecek, mevcut olmadığı yer
de yaratabilecek mevkidedirler. 
V a.z.ifemizi yapalım. 

Falih Rıfkı ATAY 

Motörlü ankil vasıtalarının 
_ iyatlarına zam yapılmıyacak 
İstanbul, 4: (Telefonla) - Belediye mo

törlll nakil vasıtaları birliğinin fiyatlara 
yUzde oa zam yapılması hakkındaki taıe
bhıi reddetti. 

Biraz sonra İtalyan kıtaları kendileri
ni Arnavutlukta ve muharebe meydanında 
buluyorlar. 

Yunan radyosu bu şaşırtma hareketini 
gösteren bir çok malumat mevcut oldu _ 
ğunu iddia etmektedir. Bu delillerin en 
mühimmi halen harp esiri olan Bari alayı 
papazı Giuı;eppe Majorana tarafından yazı 
ile verilen şu cevaptır: 

"Bu harp Musolini'nin düşünmeden gi
riştiği bir harekettir ve neticesini bizim 
eair düşmemizle anlryabilirsiniz. Fırkamız 
Brendizi'de Korfu'ya gitmek Uzere va • 
purlara bindirildi. Nasıl olup ta yolunu 
ctCğiştirerek Arnavutluğa ıeldiğini ben 
bilmiyorum." 

1 ngiliz tayyarelerinin yeni 
muvaflakiyetleri 

Kahire, 4 a.a. - Kahire'de, inıiliz hava 
kuvetlerinin Arnavutluk üzerinde yeni 
muvaffakiyetleri bildirilmektedir. Bugii • 
ne kadar ıelcn ra,porlar ingiliz bombardr
mın ve avcı tayyarelerinin Arnavutluk ü
zerinde 4Z dilıman tay;yuoai tahrip .ttlk • 

İngiliz kumandanı, bilhassa yunan inuh
riplerinin ve denizaltılarının muvaffaki • 

yetli faaliyetini zikretmekte ve gemilerin 

kullanılmasında gösterilen azmin başka 
mu va ffakiyetlere de yol açacağını kaydey
lemekte.dir. 

Mektupta netice olarak şöyle denilmek
tedir: 

"Size büyük muvaffakiyetler temenni e

deriz. Yunan kıraliyet donanmasiyle bir • 

likte çalıştığımızdan dolayı iftihar ediyo
ruz." 

ltalyanlar, Arnavutl~llda isyan 
çıktığını tekzip ediyorlar 

Roma, 4 a.a. - DNB. İngiliz radyosu 

son ıünlcnde usanç verici ve bitmek tü -
kenmek bilmiyen bir tarzda Arnavutluk'da 

İtalyanlara karJI bir isyan çıktığı haberi· 

ni tekrarlama.'kta.drr. Bu haber salahiyet

tar ftalyan mahfiller·! tarafından kati llU· 

rotu tekzip edilmektedir, 

re'ye satılan gemilerin adedi 130 zu bul
şıst askeri, Rabia'ya ve cenupta Bir • el • S muştur. Geçen umumi harpte yapılan ve 

ufani'ye kadar ilerlemiştir. Bu . suretle halen havuzda bulunan Amerikan hüküme-
?ra~iani kuvetleri, bir milsellesin üç dıh tine alt on şilep de yakında ingilizlere 
u~erınde bulunmaktadır ve bu müsellesin devredilecektir. 
k~şelerini Sollum, Sidi • Barrani ve Ra- İngiltere hesabına Amer!ka'da 360 tica-
bıa teşkil eylemektedir. ret gemisinin inşasına ait mtizakcrelerde 

Fakat bu cephe, devamlı bir cephe ola- bulunulduğu bildirilmektedir. 
rak telakki edilmemelidir Mev .1 . . . Nevyork Herald Trlbune gazetesi. Ame- Helsinki, 4 a.a. _ niyet meclisi 10 · • ZI erını lŞ· . , 
gal eden motörlu" k t 1 d h . 1 rıka tarafından hizmette kullan.ılnııyan bil- muhalif reye l·ar"ı 1 so re 1 .... h r a ar, a a zıyade bir . ' ., Y e reıs cunı ur 
şatranç oyunu oynar &'ibidirler. Telgraf! o.mu; ~ayya:e· torpıdo muhribı ve şll~ple- intihabı için yJpl:ıLak Ye'li ~eçim hak • 

. rın bildirdiğ' ·1 . k k a· rın ngıltere ye verılmeııı hakkındaki tek-, kında ki kanu·ıu kah· 1 ı . . 
. ı 1 erı ara ol çarpışmaları . life hararetle müzaheret etmektedir . · J e mı tır. 

Maktıllah'dan Rabia'ya, müsellesin kaide- . Seçım kalan iki ~ene :t•iıddet için ve 1937 

sine giden mefruz bir hat içinde vukua gel· . .. senesindeki miı11teh;pler •arafından 19 k~-
mekte.dir. suru ıhtiva etmemek uzere tanzim ed'lmiŞ· 'lunuevelde yapılacaktır. 

Ç"'fd k tir. Ve ister kuyu, ister depo suretıyle ol-

t .
1 

° e onlor ıun esas unsuru teşkil eden su boldur. 
ngı izlerin daimf bir arzuı;u göze çarPl-

ak •r Ayrıca şu ciheti de ili.ve etmek icap e-
m tadır: bu da askerlerin böyle geçir- der lrı ltalyanlara karşı kuvetli bir kin bes
dı.'kleri hayatın mahzurlarını asgariye 'tn. 

BuhorJo ~şf=ven bir 

icat edtl1i 
d liyen çöl halkı Mısır'ın dostudur ve ingi-
ırmektir. Şefler, askerlere mu"mku"n olan tayyare 

~7.ami konforu teminle meşgulriür. 
Kahire'den cepheye ıidiş geli~ 1600 ki. 

lometrelik bir seyahattir. Gerek hareket 

sahasının merkezine giden çift raylı demir

yolu gerek müteaddit otomobil şoseler! ile 

yapılan m!inakal!t mükemmel ıurette lt
lemektedir. Bu mıntakada iaDe bir t•k Jm-

liz davasını tutmaktadır 

Askeri kamplarda, ımparatorluğun her S•okholm • S f • • .. a a. •e anı: Svenska 
tarafından ıelmiş olan ingilhlerden başka, Da,rb!a.iet ~a e'es n 

1 
v~ nı;to"l -n:.ıha . 

b
ilk hatlara gitmek için birıbirleriyle reka- biri, Besler karde~lcron buh,rl:ı işHycn 

et eden polonyalı, çek ve fransız unsur- sessiz hır t b' ı .. . . .. ur ın e mııte~ rrık hır tayyare 
!arı da bulunmaktadır. Butün muhariple icat ett'kl · · , .

1 

1 erını yazmaktadır. 

rin ~aletı ~!yesin! ancak şu kelimeler Bu tayyare a:ı havalı yüksek irtifalarda 
tavııf edebilir. Şevk ve heyecan... arızasız uçabilmektedJr. 
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MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

inşaat yaptırılacak 

M. M. V. Vekllleti Sa. Al. Ko. dan.: 
Keıif bedeli 2439 lira 80 kurug olan Ma

makta gazdan korunma evine alt bir bina
nın ikmali inşaatı 9/birinclklnun/940 pa
z.artesi gUnfi saat 11 de Ankarada M. M. 
V ıtın alma KO . da açık eksiltme suretiY· 
le ihale edilecefinden isteklilerin 183 lira
ık ilk teminatları ile birlikte eksiltme 
ıfin ve ııaatında mezkQr KO. da bulunma
ları. Keşif ve :ıartnamesi KO. da a-örülilr. 

(7952) 17947 

ipek iplik alınacak 
M.M.Vekiletl Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 3750 lira 

olan elli bin tllp ve 1 ve 2 numaralardan 
mG1&vi miktarda muakkam ipek iplik 10/ 
birinci kinun/940 sah günü ıaat 10,15 de 
Anlı::ara'da M.M.V. satın alma Ko. da pa • 
zarlıkla ihale edilecdinden lıteklilerin 
562,S liralrk katı teminatları fle birlikte 
puarhk rün ve ıaatlnde meuQr Ko. da bu. 
lwımalan. (7953) 17974 

Ecza .andığı alınacak 
M.M. Vekileti Sa. Al. Ko. dan ı 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 850 
kuruı olan 1000 tane arbiye ecza sandığı 
Si/birinci kinun/940 anlı a-ilnü ıaat 10 da 
Ankıra'da M.M.V. aatın alma Ko. da pa -
zarhkla ihale edileceğinden isteklilerin 
1275 liralık kat! teminatları ile birlikte 
puarlrk ıihı Ye ıaatinde mezkQr Ko. da 
bulunmalan. (7954) 17975 

Kereste ve ıaire alınacak 
K. M. V. Ba. Al. Ko. dan: 
T kalem muhtelll ebatta kereste çivi kJ

remlt ve sair inşaat malzemesi alınacak· 
tır. Tahmin edllen fiyatı 8462 lira 70 ku · 
J'Uf olup muvakkat teminatı 239 lira 70 
kunıııdı. İhalesi ıı. 12. 940 çar§am
ba günU ıaat 16 da açık eksiltme ile ya
pıl&ca.ktır. Talip olanların komisyona mU-
raeaatıan. (8068) 18009 

Ziraat memuru almac&.k 
llıf. M. vektıetl Eskişehir Haaırca çift. 

itinde 150 lira ücretli ziraat memurlutu 
milnhal.dir. Yüksek ziraat tahsili gönnll:t 
olanlar arasından, 10/12/940 tarihli sah 
rünti Ankarada yapılacak mllsabaka lmtiha. 
nı He birisi tayin edilecektir. Talip olan
Jarm ıahadetname, ııhat raporu, hU.niihal 
li!ftdı ve f!lt askerlik vazifelerini ifa et
tlltlerlnl gösterir vesaikle M. M. veklleti 
Yeterlner İı. dairesi riyasetine nrllracaat 
etmeler:!. (8112) 18102 

Ahır intaatr 
M. M. Vekillet! Sa. Al. Ko. dan : 
K~if bedeli 25.925 lira 51 kuruş olan 

ahır inıaatı kapalı zarfla eksiltmeye kon
mu.,tur. Eksiltmeal: 17 /121940 aah &iinü 
ıaat 11 dedir. İlk teminatı: 1950 lira olup 
ketif ve proJeai 130 kuru:1& komisyondan 
a.lırur. Taliplerin muayyen vakitte bir 1a

ıt evetine kadar zarflarmı M.M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (8137) 18113 

3 ev intaatı 
M. M. Vekllett Sa. At Ko. dan ı 

Keo!f bedeli 15.324 lira 39 kuruş olan 
1 adet memurin evi inıaatı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuıtur. Elı:tiltmesi 16/12/ 
1140 pazartesi gUnU saat 11 dedir. İlk temi
natı: 1150 lira olup keşif ve projesi 77 
lı:urup. komisycndan alınır. Taliplerin mu
ayyen vakitten bir uat eveline kadar zarf
larmı M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeler!. 

(8138) 18114 

Ziraat memuru alınacak 
l.l. ~r. VekA.let1 Veteriner İşleri D&lre

at Riyasetinden: 
M. M. Vek&.Ietı Eskl,,ehtr Hasırca çltt-

ltfnde llSO lira ücretli ziraat memurluğu 
mllnhaldlr. YUksek Ziraat tahsili gtlrmilıı 

olanlar araaından 10..:..2.940 tarihli sah gU
nU Ankarada yapılacak mUsabaka imtlba-
111 ile blrlıl tayin edilecektir. Olanların 

ıahadetname, sıhat raponı, hUsnUhal k&.#1· 
dı ve ftıı aakerllk vazifelerini lfa ettikle
rini gllsterlr vesalkle M. M. VeklUetl vete
rineı ID dairesi riyasetine mUracaat etme-
leri . (819) 18183 

Dekovil hattı in~ası 
M. M. V ckllcti Sa. At. Ko. dan : 
Saç, demir, !;elik gibi malzemesi vekl· 

etten verilmek üzere 150 adet dekovil hat· 
tı devvar levha.ıu yaptırılacaktır. Hepsine 
tahmin olunan fiyat 5000 lira olup teminatı 
375 liradır. lhale5i açık eksiltme ile 18 /12 
/940 çar:tamba &ilnli S. 15 de yaprlacaktrr. 
Talip olanların komisyona müracaattan. 

(8207) 18272 

Masa telefonu alınacak 
M. M. Vekiletl Sa. Al. Ko. dan : 
300 adet manyat.,lu masa telefonu 11lı· 

nacaktır. Hepsine tahmin olunan fiyat 
9800 lira olup teminatı 1470 liradır. !ha • 
lesi pazarlıkla 7/ 12 940 cumartesi günü 
ıaat 15 de yapılacaktır. Talip olanların 
komisyona müracaatları. (8243) 18275 

Battaniye alınacak 
M. M Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı (900) do

lcuz yüz kuru$ olan (800) sekiz yıiz adet 
battaniye pazarlıkla mUnnkıı.saya konul 
muştur. ihalesi 9 12 940 pazarte•i gilnıi 

saat on birdedir. Kati teminatı (1.080) li
radır. Evsaf ve şartnamesi M.M.V. satın 

alma komisyonunda gorülllr. İsteklilerin 
kanunun emrettiği belgelerle ihale saatin-
de komisyona gelmeleri. (8244) 18276 

Vaketa alınacak 
M. M Vekiletl Sa . Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

370) uç yüz yetmiş kuruş olan yedi ton 
tabii renk ve beher kilosunta tahmin edi· 
len fiyatı (330) ıiç yüz otuz kuruş olan üç 
ton siyah renk vaketa pazarlıkla münakasa. 
ya lronma~tu r. İhalesi 7/ 12/940 cumartesi 
günü saat on birdedir. Katı teminatı (5350) 
Uradır. Evsaf ve ıartnamesi 180 lr:unıı mu.-

u ı; u s 
ka.biI!nde M.M.V. aatm ılın& komlıyomın
dan alınablllr. İsteklilerin kanunun emret
tlll belgelerle ihale saatinde Iromlıyona 

a-elmeleri. (8245) 18277 

ldrofil pamuk alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 159 

kuru1 olan on bes bin kilo idrofil pamuk 
20/birincl klnun/940 cuma gilnü saat 11 
de Ankara'da M.M.V. aatm alma Ko. da 
pazarlıkla ihale edilecetinden iıteklilerln 
3577 lira SO kuruıluk kati teminatları ile 
birlikte pazarlık &iln ve saatinde mezk<lr 
Ko. da bulunmaları. (8277) 18278 • 

Terlik alınacak 

VILAYEilER 

lnıaat münakasası 
Gaziantep C. MUddelumumlllğlnden: 

e 
k-

1 - Öulantepte yaptırılacak ceza v 
tevkif evl ınoaatı kapalı zarf usullyle e 
ılltrneye konmua ve tayin edilen 12.11.94 
tarihinde ihale yapılamadıfından yenide 
kapalı zarf usullyle eksiltmeye konmuı 

o 
n 
. 

tur. 
2 - Ekalltme 12.12.940 tarihinde saa 

l~ te Gaziantep adllye binası içinde 
mUddelumumlllği odaaında inşaat eksil 
me komisyonu tarafından yapılacaktır. 

t 
c. 
t-

1-
1-

8 - Bu lnşantın keıılf bedeli doksan a 
tı bin dokuz yUz yirmi bir Ura ıeksen a 
tı kuruııtur. 96921 lira 86 kuruştur. 

M. M. Vekaleti Sa. AL Ko. dan : 4 - Muvakkat teminat altı bin dok.san 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 170 altı lira on kuruştur. 6096 lira 10 kuruş -

kunı:t olan on bin çift terlik lOlbirincl -
k

A tur . 
.. nun/940 aalı günil saat 11 de Ankara'da t} - Bu işe alt evrak: mukavele projee ı. 

M.M.V. aatın alma Ko. da pazarlıkla iha- eksiltme şartnamesi, bayındırlık lılerl g 
le edileceğinden isteklilerin 2550 liralık ne! ıartnamesl, hususi ve fennf ıartnam 
katt teminatları ile birlikte pa7.arlrk gün ve yapı ı11ıerl fennf şartnameal, mcsah 
ve saatinde mezkQr Ko. da bulunmaları. 

e· 
e 
a 

cetveli ve bina projesi ve ıerldoplrdlr. 
(8280) 18281 İstekliler bu evrakı Gaziantep, Anka -
Yataklık pamuk alınacak ra, İstanbul ve İzmir C. mUddelumumllik 

!erinde görebilirler. 
-

M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 6 - MUnakasaya girmek ıstıyenlerl 
Eksiltme a-ünü istekli bulunmıyan ve be- referans ve diğer vesikalarını bir lstlday 

her kilosuna tahmin edilen fiyatı 45 ku- bağhyarak mUnakaı~a tarihinden en az U 
nış olan elli bin kilo yıtakhk pamuk 9 bi· gUn eve! vllAyet makamına vermek sure 
rlncik!nun 940 puartesi günü saat ıı de tiyle bu iş için ehliyet vesikası almalar 
Ankara'da M. M. Ve. Sa. Al. Ko. da pa. ve bu veııikayı teklif mektubu içine koy 

zarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin maıarı ltızımdır. 

n 
a 
ç 
. 
1 

-
7 - Münakasaya lştlrAk edecekler! 

3375 liralık kati teminatları fle birlikte pa-
D 

e 2490 numaralı arttırma, ckslltme ve !hal 
zarlık ıün ve saatında mezkQr Ko. da bu- kanunu mucibince ibrazına mecbıır olduk -
lunmalan. (83174 18308 

Oksijen kaynak teli alınacak 
M . M, Vek!leti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 180 lira 

olan 300 kilo oksijen kaynak teli (3:4 M. 
M. lik) pazarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlığı: 6/ 12/ 940 cuma günü saat 10 da -
dır. Kati teminatı: 27 lira olup şartname. 
si komisyonda ıörülür. Taliplerin muay -
yen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu -
lunmaları. (8384) 18357 

ANKARA BELEDlYESl 

Fener ve halat alınacak 
Ankara Belediyesin.den : 
1 - İtfaiye için alınacak olan 20 yinnl 

adet fırtına feneri ile 20 adet tahrip hala
tı on beş ıün mliddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (850) ıekiz yiiz 
elli liradır. 

3 - Teminat (63) altmıt üç lira (75) 
yiletmlı beş kuruştur. 

4 - Şartnamesini rörmek istiyenlerln 
her gün encümen kalemine ve isteklilerin 
de 17/ 12 94-0 salı a-ünü saat 10,30 da beledi
ye encümenine muracaatları. (8300) 

18294 

Kanca vesaire alınacak 
Ankara Belodiyoalnden : 
1 - İtfaiye için ılınacak olan (80) ıek· 

&en yanım kancur 40 kırk sürtme ipi, 20 
yirmi hortum ipi ve (20) yinni terkot a
nahtarı 15 a-ün mUddetle açrk eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (650) altı yiiz el
li liradır. 

3 - Teminat (-48) kırk ıeklz lira (75) 
yetmit bet kuruştur, • 

4 - Şartnamosini ıörmelı: l•tiyenlerin 
her &iln encilmen kalemine ve l!!teklilerin 
de l 7 /121940 salı rünU aaat 10.30 da bele
diye encümenine müracaatları. (8301) 

18295 

Kazma, balta vesaire alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - İtfaiye için alınacak 80 ıekıen bal

ta, 40 kırk kürek ve 40 kazma on beı ıün 
mUddetle açık ekılltmeye konulmu,tur. 

2 - Muhammen bedeli (620) altı yUı 

yirmi liradır. 
3 - Teminat {46) kırk altı lira (S) beı 

kuruştur. 

4 - Şartnameelnl ıörmelr istiyenlerin 
her gün encümen kalemine n lateklilerin 
de 17/12/940 salı ıünü ıaat 10,30 da bele
diye encümenine mUracaatları. (8302) 

18296 

Boya alınacak 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Otobüsler için alınacak olan ~ ki

lo nefti boya on beş gün mUddetle açık 

eksiltmeye konulmu,tur. 
2 - 4 Muhammen kıymeti (2000) iki 

bin liradır. 
3 - Teminat (150) yUz elll liradır. 

4 - Şartnamesini g!lrmek tsUyenlerln 
her gtin encUmen kalemine ve ıatekJllerln 
de 20. 12. 940 cuma gtinU saat 10.30 da be· 
ledlye encümenine mtıracaatıarı. 

(8404) 18S7a 

Porselen buji alıncak 

. 
f 

ları evrak ve vesalklnl bu kanun ve ııartna 
melf'!rln ahk~mınn göre ha7ırlayıp tekil 
zarfları içine koyarak bu 7arflnrı 12.12.94 
perşPmbe gUnü saat H e kııdnr numara 
makbuz mukııbllindP mUnnk ısa komisyon 

o 
lı 

il 

rrlslne vermiş lnmalıırı ltt7ımdır 

n 

. 

Postıı ile gönd 'rll!'cek mcktuplıırı 

1212Jl40 perşPmbP gllnll snat ll\ e kadar 
komisyona p:elmlş olm8"1 Vl' dışının mli 
hllr mumu ile lylc" kapatılmış olmıtSı tfı 

ınmdır Poetndakt gecikmeler kabul Pdil 
mez. (1093fl/7867) 17876 

Ya O- alınacak 
İstanbul Belediyesinden : 

il 
ı· 

-
n 
ı-. 
-
-
-
/ 
-

1-
a 
. 
. 
a 
i 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zühre 
vi hastalıklar ha~taneleriyle Zeynepkllm 
doğumevinin yıllık ihtiyacı için satın al 
nacak 8000 kilo sade yağı ve 1345 kilo te 
reyağı kapah zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Sadeyağının beher kilosunu 
muhammen bedeli 170 kuruş ve tere yağ 
nın 180 kuruştur. Talipler sade ve tere ya 
alına ayrı ayrı teklifte bulunabilirler. Mu 
vakkat teminat mikdarı 1201 lira 58 kuruş 
tur. Şartname zabıt ve muamelat müdür 
lüğü kaleminde görillecektir. İhale 9/12 
940 pazartesi ııünü saat 15 de daimi en 
cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk tem 
nat makbuz veya mektupları ve 940 yılın 
ait ticaret odur vesikalarble 2490 numa 
ralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlı 
yacııkları teklif mektnplarını ihale a-ünü ı 
at 14 do kadar daimi encUmene vermeler 
llzımdır. (11000-7912) 17070 

Un alınacak 
1 Bolu Orman Koruma TallmgA.h Tabun 

Satın Alma Komlııyonundan: 

1 

-
l 

Orman kortıma alay ihtiyacı için ır.a 

yıs 1941 sonuna kadar beı aylık birine 
nevi fabrika unu kapalı zarf ueullyle ktrn 
yahanece tahille tAbl olmak §artlyle 71000 
kilo un sııtın alınacağından 2490 ıayıl 

kanunun yedinci maddesi mucibince 11&.n 
olunur. (111815/8080 ı 

t 

1 
1 

Mlkdarı 71000 kilo, muhammen bedel 
17 kuruş, muvakkat teminat mikdan 905 
lira 2G kurut, tutarı mikdan 12070 lira. 
ihalenin nevi kapalı zart, ihalenin tarih 
10.12.940, gUnU ıalı, aaatl 14 te, mahall 
Bolu asker! kışlası. 18068 

Şosa inşası 
Bolu Villyetinden : 
1 - Yeniçağa - Zonguldak yolunun o+ 

000 - 35 + 955 inci kilometreleri arasın 
da 23250 metre uzunluğunda şose inşa e 

-
. 

dilecelttir. 

e 
2 - Kapalı zarf usuliyle 78959 lira 28 

kun14 ketif bedeli llzerinden ehlltmeıy 
çıkarılan bu in:taat 14/121940 cumarteil 
gUnii ıaat 11,30 da villyet daimi encUrne
ninde ihalesi yapılmak üzere 20 gün mlld 

i 

. 
detle eksiltmeye çrkarrlmıştır. 

e 3 - Eksiltme şartnamesi, mukavele v 
hususi şartname, metraj ve keşif hullsaı 
ve etinirer ve fenni şartname Bolu nafı 
müdUrlüfiinden 3 lira 95 kuruş bedel il 

ı 

a 
e 

alınacaktır. 
4 - İstekliler ticaret odası ve ehliye 

vesikalarını teı'klif mektuplannı koyacak 
tardır. Muvakkat teminat 5198 liradır. 

t 

-
(8234) 18207 

Cezaevi yaptırılacak 

f 
Konya C. Müddei Umumililinden 
Konya'da inşası tekarrilr eden ve ke$1 

bedeli (53432) lira (90) kuru:t olan (300 ) 

Ankara Belediyesinden : kltlllk ceza evi kapah zarf usuli ile ek -. 1 - Otoblls idareei için alınacak olan ı!ltme mevkiine konulmut ve istekli çık 
2000 adet 18 m.m. porselen buji on bet ıüıl madığından arttırma, eksiltme ve ihale ka 
müddetle açık eksiltmeye konulmuttuc. nununun 40 mcı maddesi mucibince 25/11/ 

-
-

2 - Muhammen bedeli (2800) iki bin 94-0 tarihinden itibaren blr ay içinde i1ln 
sekiz yüz liradır. 

3 _ Teminat (2lO) iki yüz on liradır. paurlık ruret!le ihalesine komisyonca ka 
4 - Şartna:neslni görmek istiyenlerln rar verilmiştir. MeıkQr kanunun 2 ine 

her (Ün encümen kalemine ve isteklilerin maddesinde yazılı şartları haiz olanların 

. 
i 

de 20 12 940 cuma ırilnü aaat 10.30 da be- bu mUddet içinde Konya C. Milddei Umu . 
tediye encıimenine müracaatları. (8405) m!lltlne müracaat etmeleri ilan olunur. 

18376 (8215) 18247 

Fren balatası alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - OtobUsler için alınacak olan 1:53 

metre 60 santim arka fren balataaı onbeıı 
giln mUddetle açık eksiltmeye konmuııtur. 

2 - Muhammen bedeli (2181) iki bin 
yUz seksen bir liradır. 

8 - Teminat (168) yUz altmııı Uç lira 
(t}SJ elli ıekiz kuruştur. 

' - Şartnamesini görmek istlyenlerııı 
her gün encUmeıı kalemine ve lıteklllerlxı 
de 20. 12. 940 cuma günU saat 10,30 beledl· 
ye encUmenlne müracaatları. 

(8406) 18377 

Cezaevi inşaatı 
Bolu C. M. U. llğlnden : 
1 - Bolu vlJA.yet merkezinde Uç yUz k.1-

ılllk cezaevi inşa edilecektir. 
2 - Kapalı zart usullyle ı50273 lira 21 

kuruş keşif bedell üzerinden eksiltmeye 
çıkarılan bu inşaat 25. 12. !140 tarihinin 
çarşamba gUnll 8aat lt} te Boluda hUkUmet 
binasında cllmhurlyet mUddelumumtllk o
duında mUteşekkU komlıyon tarafından 

ihalesi yapılacaktır. 
B - Ekllltme ıartnameıi mukavele pro

jesi ftnn! ve husust ıartname metraj vı 
keılf hulAauı ve proje ve bayındırlık ıııe-

r1 genel ıartn.a.mest Bolu O. K. U. Uğfnde 
g!lreblllrler. 

' - İateklller Ticaret odası ve ehliyet 
vesikalarım teklif mektuplarına koyacak· 
lardır. 

ti - Muvakkat teminat 8764 liradır. 
(1144l5/8S92) 18360 

Liman temizleme işi 
İltanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
Blllvri limanının taranarak temizlenme

si iti kapalı zartla ekalltmeye konulmuıı
tur. 

Tahmin bedeli 2667C> lira yUzde 7.~ temi· 
natı muvakkat tutarı 2010 lira 62 kuruıı· 
tur. İbate 23. 12. 940 pazartesi gUnU ıa at 
16,SO dadır. 

-Taliplerin mal! ve ticari vesaiki mute 
heriyle ve bu gibi iıılerde istihzar ettlkl 
r1ne dair 111 mektubu, teminat makbuz! 
rlyle veya banka mektuplarlyle birlik 
mUhUrlU zarfla ihale saatinden bir saa 
eveline kadıı.r Galata köprUsU UstUnde İ 
tanbııl mıntıka liman reisliği satın alm 
komisyonunca tevdi etmeleri şartname;> 

almak ıetıyenlerln riyaset şrfll~ine mUrn 

e-
a-
te 
t 

e-
il 

·ı 

-
caat etmeleri llAn olunur. 

(11482/8414) 18381 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Kiralık arazi 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan 

. 
8 

Karabük istasyonunda ve kereste fab 
rika11 civarındaki idare arazisinden 517 
m2 kııımı açık arttırma ıuretiyle ve üç se -
ne müddetle kiraya verilecektir. 

. 
tı 

Kiralanacak mahallin senelik muham 
nıen kira bedeli 75 ve muvakkat temina 
16,88 liradır. Arttırma 16 blrincikanun 94 
tarihine rastlıyan pazartesi günü ııaat 1 
de Ankarada 2. ci işletme binasında top 
anacak komisyonda yapılacaktır. 

o 
s 
-

1 
e İsteklilerin muvakkat teminatları il 

kanunun tayin ettiği vesaiki hamilen mu 
ayyen gün ve saatte komisyona müracaat 

-
. 

1 arı lazımdır. 
i 

i 
Şartname ve mukavele projeleri ikinc 

şletme komi!;yonundan ve Karabük istas 
yonundan parasız alınabilir. (8134) 1814 

-
5 

1 

NAFIA VEK~LETI 

lntaat yaptırılacak 
Ankara Nafıa Mildürlilğünden : 

i 
. 
. 
-

(5999) lira (93) kuruş keşif bedeli 
Haymana jandarma binasının noksan in 
:taatının ikmali için yapılan eksiltmeye ta 
ip çıkmamıı olduğundan 2'490 sayılı ka 

nunun 40 ıncı maddesine tevfikan 7/11/94 
arihinden itibaren bir ay müddetle pa 

o 
t -
zarlığa konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (524) lira (99} ku -
ru:ttur. 

. İııteklilerin teminat mektup veya mak 
buzu, ticaret odası vesikası ve nafıa mil 
dUrlUğünden alacakları fennt ehliyet vesi 
kalariyle birlikte her pazartesi ve perşem 
be günleri ııı.at 15 de nafıa komisyonun 

-
-
-
a 

gelmeler!. 
n Buna alt kC1İf ve ,artnameyl her cü 

nafıa mildilrlilğünde görebileceklerl. (7577 
17559 

ANKARA V ALILICI 

Dıvar tamiri 
Ankara Valiliğin.den : 

) 

-
1 

Hususi idareye ait Şehir Bahçesi du 
varlannm muhammen bedeli 677 lira 9 
kuruştan ibaret bulunan tamiratı 19/12/ 94 o 
t arihine rastlıyan perşembe günü saat o 
be~te vilbet daimt encümeninde ihale e 
dilmek Uzere açık eksiltmeye konulmus 
tur. 

n 

-. 

Taliplerin muhammen bedelin '7o 7,5 ğu 

-olan 50 lira 84 kuruşluk teminat makbuz 
ar!yle birlikte muayyen giln ve saatte da 
mt encümi:ne, şartname ve kesif evrakın 
görmek lıtiyenlerin de keza daimt encü 
men kalemine müracaatları ilan olunur. 

1 -
i ı 

-
(8390) 1831)4 

ASKERi F ABRIKALAR 

• 

iyi fekerlek~i ve araba 

demircisi ahnacak 
: 

TÜRKiYE 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 ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
dakı plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1000 Liralık 
4 Adet 500 Liralık 
4 Adet 250 Liralık 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

40 Adet 100 Liralık 
100 Adet 50 Liralık 
120 Adet 40 Liralık 
160 Adet 20 Liralık 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birinciktnun, 
Haziran tarihinde çekilecektir. 

1 Mart ve 

fJIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 
% 20 fazlasiyle verilecektir. 

içinde 50 
takdirde 

P., T. ve Telefon Umum M~. 
ve mUvezzUerin 788 sayılı memurin kan 
nun 4 Uncu maddesindeki ıartıan haiz ol· 
maları ve devlet memuriyetine tık def11 

Müfettiş, merkez müdür muavini alınacakların SO yaşını geçmemlo bulunma

ve merkez müdürü yetiştirilmek ları l&.zımdır. 
üzere yüksek mektep mezunu 6 - Hl'llen idarede mUatahdcm olanlar 

memur alınacak dan mUsabakaya girmek tstıyenler 20.1ı; 
P.T.T. Umumi Müdürlüğünden : 9-10 cuma gUnU akşamına kadar bir dilek .. 
1 - Mıifettiş, merkez müdür muavini çe He ve idare haricinden girmek lstlyeıı

ve merkez müdürli yetiıtirilmek üzere ler de gene mezkfuo tarih Bkııarnına kadar 
mUsabnka ile yüksek mektep mezunların • dilekçe ve evrakı mll.ııbıtelerlyle blrllkt• 
dan memur alınacaktır. lmllhanların icra olunacaıtı P. T. T. mer-

2 - Müsabakada muvaffak olanların 1- kez mUdUrlUklerlnc mUracaııt cdc-=ıaer
darenin teklif edeceği mahallerde memu • dlr. 
riyet kabul etmeleri $arttır. 7 - MUsabaka vfldyct P. T. T. merke.s 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 mildUrlUklerlnde mulıabcreden 25.12.94() 
sayılı kanun hükmüne göre otuz lira asit çarşamba gUnU 8aat 9 da yapılacak muha.
maaş verilecektir. bere bilgisini lsbat edenler umumf bilgi. 

4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin ka- !erden de 26.12.940 per§embc gUnU saat 9 
nununun dördüncü maddesindeki şartları da yapılacaktır. (8273) 182" 
haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk 
defa gireceklerin otuz ya,rnı geçmemiş 

olmaları Ulzımdır. 

5 - Müsabakaya girmek lstiyenler 
101121940 gilnU ak,amına kadar Ankara, 
İstanbul, İzmir, Seyhan, Konya, Trabzon, 
D. Bakır, Erzurum, Samsun, Sivas ve Bur· 
sa P.T.T. Müdürlüklerine müracaat et • 
melidir. 

6 - Müsabaka beııinci maddede yazılı 

vilbetler P.T.T. merkez müdürlüklerinde 
16/12/940 tarihine rastlıyan pazartesi &il
nü saat ~ da yapılacaktır. (8006) 17986 

Daktilo alrnacak 
P . T. T. Umumt MlldUrlUğUnden: 

1 - Ankarada idare! merkeziye btu.>la
nnda çalıotırılmnk üzere daktilograf alı

nacaktır. 

2 - Yaııılacak yoklamada bu bilgiyi iyi 
d recede haiz olanlara A.zamf (60) lira Uc
rct verilecektir. 

3 - Taliplerin 9.12.940 pazartesi ırUnll 

akııamına kadar evrakı mUsbiteleriyle 
birlikte muameltıt mUdUrlUğUne mUraca. 
at etmeleri ll(llı olunur. (8233) 18206 

iCRA VE iFLAS 

Ermcnt\k İcra MemurluS'undan : 

Bir borcwı temini ietıfnsı için haczedl· 
llp paraya çevrilmesine karar verJlep elek• 
trlk cerayanlyle mUteharrlk ve Siyaman..s 
marka 4,5 beygir kuvetinde bir dlna lle 
kayıoının aııtııı 30. 12. 940 tarihine mUsa.· 
dit pazartesi günU saat 14 de Ermentlk'ın 
pazar yerinde yapılacakbr. Bu tarihte mah 
çuzun muhammen kıymetinin yUzde 76 ini 
bulmaması veya mll§terl zuhur etmemea1 
hallerinde ikinci ıatıo 3. 1. 941 tarihine 
mtısadlf cuma gUnU aynı yer ve saatte ya
pılacağı lldn olunur. 

4830 

Beypnzan İcra Memurluğundan : 

Aıkert fabrikalar umum mlidilrlU~ünden 
Ankarada çalı~tınlmak üzere iyi teker 

ekçi ve araba demiırcisl alınacaktır. 
-·- Telgraf muhabere bilgisi olan 

orta mektep mezunu memur 

Bir borçtan dolayı paraya çevrilmesin• 
karar verilen Ml parçadan ibaret ecz&l tıb
biye ve eczacılığa alt malzeme 19. 12. 940 
perııembe günU saat 14 de Beypıızar beledi
ye dairesinde açık artırma ile estılacaktır. 
Artırmıya talip olanların muhammen kıy
metin yUzde yedi buçuğu ntsbetlnde pey 
akçealylc birlikte mezkOr gtinde icra me
murluğuna mUrncaat eylemeleri 11&.n olu· 

1 
Askerliğini yapmıı olmak ıarttır. 
1stek11lerin maranııoz fabrikası müdür . 

1 UğUne mUracaatıarı, (8127) 18100 

Birinci sınıf 

tenekeci ahnacak 
Asker! Fabrikalar Umum MUdUrlUğUn 

d en: 

Kırıkkalede çalııtırılmak ilzere birine 1 
1 ınıf tenekeci alınacaktır. 

. 
Askerliiin yapmıı olmak şarttır. 
İıteklilerin Ankarada bulunanların u 

mum mlidü.'lilğe, lstanbuldakilerinin Zey 
nburnu silih tamirhanesi ve İımirde bu 
unanların da İzmir Halkapunar ıillh fab
ikası mildürlüklerine müracaatları. 

-
ti . 
1 
r 

(7999) 18107 

1800 ton eşya Kırıkkale pirinç 
haddehanesinde vagondan tah • 
ıye ve Fülmüat fabrikasına nakli r 
Askeri Fabrikalar Satın Alına Ko, dan: 

1 
k 
k 

Beher tonuna (130) kuruş tahmin edi
en yukarda yazılı nakliyat Askeri Fabri
alar umum mü.dilrlillü merkez satın alma 
omiıyonunca 21/121940 cumartesi günli 

sa 
e 

at 10 da a~ık ei:ıiltme ile ihale edile • 
ektir, Muvakkat teminat (175) lira (SO) 

lnını~tur. Şartname paruızdır. (8388) 
1836S 

alınacak 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum! MU· 

dtlrlUğilnden: 

1 - İdaremiz mUnhallerlne orta mektep 
mezunu ve telgraf muhaberesine ya.kıt ol
mak üzere alınncak maaşlı veya ücretli 
memurlar için mUsabııka imtihanı yapıla· 
caktır. 

1 
2 - MUsabakada muvaffak olanların 

derenin teklif edeceği yerlerde memuriyet 
kabul etmeleri earttır. 

3 - MUııab:ıkada muvaffak olanlara 
36M ımyılı kanun hllkmllne gtlre lt} llrıı 

maaş veya 60 lira llcret verilecektir. 

r 

1 

4 - İd:ıre dahilinden mUımbııkaya l§tl· 
ilk edecek hat baş bakıcı. baş müvezzi ve 
bakıcı YC mUvezzllerln SO yaşından eve! 
dareye intisap etmiş olmaları !JBrttır. 

5 - İdare h!ırlclnde mllsabakaya gir· 
mek lstlyenlerle htllen ldaredahlllnde bu
unan muvakkat memur muvakkat bakıcı 1 

nur. 4831 

Devrek İcra Hıl.kimllğlnden 

Çaycuma nahiyesinden ekmekçi Klmll 
Kalaycı'ya borçlu Beycuma ve Çaycuma 
oosesi mllteıı.hhldi DUzccll Ahmet Hatı a
leyhine açılan itirazın reflne dair yapıl· 
maktn olan durU§nıada : 

icra tetkik mercllnde lkametglhı meç
hul olan Ahmet Ilıı.tı'nın lldnen tebligat 
ifasına ve duruşmanın 12. 12. 940 saat 9 
talikine karar verilmll!tlr. Mumaileyh Ah
met Hııtı yevmi durul!mada lsbatı vUcut 
etmediği ve bir vekili müdafi gönd"rmedt
ğ! ve mazeretini bildirmed'ğl takdirde gı· 
yabında duruıımaya devam olunaca ı teb
liğ makamına kaim olmak Uzcre llltn olu· 
nur. 483~ 

.ıııııııııııııııııııı TİMOFUJ 1111111111111111111 .... -------------

Barsak kurtlarından ( abdest bozan ) dediğimiz şerit
lerin devasıdır. 14 yaıından üstün olanlar kullanırlar. 

istimal tarzı kutuların içinde yazılıdır. Her eczanede 
bulunur. Sıhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Fiyatı : 

-----... -------75 kuruıtur. 89327 -- -.,.1111111111111111111111111111 Reçte ile satılır. 111111111111111111111111111ır 



8/12/1940 

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

KITAAT iLANLARI 

Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs. : 

1 - Birllkler ihtiyacı için 120.000 kilo 
ıısığıretı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Sığıretlnln beheı kilosunun 25 ku
ruştan 30.000 lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 6.12.940 Ta. cuma gilnU saat 
16 GeUboluda Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihale saatinden bir saat 
evel teminat akçeleri olan 41500 lira ve ka.
nunt veıılkalarlyle belll günde Ko. na mü-
racaatları. (7731) 17714 

Sığır eti alınacak 
Amasya Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - 150.000 kilo sığıreti kapalı zarf u

ıuliyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 31.500 lira olup 
muvakkat teminatı 2362 lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 9. 12. 940 pazartesi günü sa
at 15 tedir. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evci KQ. na vermiş 
bulunmaları. 

S - Bu işe ait şartname her gün Ko. da 
i'Öriilebi!ir. (7879) 17856 

Sığıreti alınacak 
Hacıumur Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Birlikler ihtiyacı için 260 ton sığır eti 

kapalı zarfla ekslltmeyc konmuştur. Pa -
zarlık günU ve saati teminatı tutarı aşa
fıda yazılıdır. 

İsteklilerin kanunun emrettiği tarzda 
teklif mektupllll'lm Ko. na vermeler!. 

Sığır eti 260, tutarı 910000, M. bedeli 
86, ilk teminatı 3800, kapalı zarf, 15.12.940 

(7918) 17897 

Nahut alrnacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 86 ton nohut kııpah zarfla satın a
lınacaktır. İhale!!! 11.12.940 çarşamba gü
nü saat 15 te Edirne esle! müşiriyet daire
sinde satın alma Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 20640 lira ve te · 
rnınatı 1548 liradır. tsteklUertn sözU ge -
çen gllnde ihale saatinden bir saat evel 
tekllf mektuplarını Ko. na vermiş olmala-
rı 11\.zımdır. (7920) 17899 

Sığır eti alınacak 
Çorum Sa .. Al. Ko. Rl'I. den : 

1 - Kapalı 7.arf usulü ile eksiltmeye 
konulmuş olan 20000 kilo sığır etine gene 
istekli çıkmadığından eksiltme uzatılmış.
tır. 

ULUS 

Saman ve sabun ah nacak 
Edirne Sa Al Ko Rs. den: 

Aşağıdaki cmııı. mıkdarı, teminatı ve ihale gilnü saati yazılı maddeler kapalı 
zarfla hizaların:ı gôsterilen günlerde satın alınacaktır. Evsaf ve ı:ıartnameleri her 
giin komisyonda görtilebilir. İsteklilerin sözU geçen günde ihale saatinden en az 
bir saat evel teklif mektuplarım komisyona vermeleri. (8011) 
Cinsi Mlkdarı Teminatı İhale gtln ve saatl 
Sabun 27 ton 978 16. 12. 940 16 
Saman 1100 ton 6600 16.12.940 16 18033 

Nakliye arabası alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Asker! ihtiyaç için 9.12.940 saat 
10 pazarlıkla 1000 tane nakliye arabası a
lınacaktır. Muhammen bedeli 240000 l!ra. 
dır. KaU teminatı 26500 liradır. Bu m!k
dar bölünerek de ihale edilebilir. Şartna -
mesı her gün Ko. da görtileblllr. 

İsteklilerin belli gün ve saatte katı 
teminatıarlyle birlikte Fındıklı'da komu
tanlık Sa. Al. Ko. na gelmeler!. (8342) 

18327 

Eğer takımı alınacak 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Komisyonda mevcut miihürlü nü
munesine göre 275 adet eğer taıkmıı 46 cı 

maddenin L. fıkrası mucibince pazarlık su
retiyle 9/12/940 pazartesi günü saat 11 de 
eksiltı111esi yapılacaktır. 

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

3 - Eksi11meye gireceklerin teminatları 
ile birİikte Bomova'da As. Sa. AL Ko. na 
gelmeleri. (8336) 18321 

Un alınacak 
Ç. Kale As. Sa. Al. Ko. dan 

1 - 250000 kilo un pazarlrkla satın a
lınacaktır. Tahmin edilen bedeli 48750 li
radır. 

2 - Pazarlık 7 /12/940 tarihinde cu -
martesi günii saat 10 da Çanakkale Def. 
Ty. Top. As. Sa. Al. Ko. da olacaktır. 

3 - Eksiltme pazarlıkladır. 
4 - Muvakkat teminatı 3656 lira 25 ku

ruştur. 

5 - İstekliler bu iııe ait evsaf ve şe -
raitini her gün iş saatinde Ko. na müra -
caatla görebilirler. (8395) 18367 

Un alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - 100.000 kilo un 9. 12. 940 günü saat 

9 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Katı teminatı 2925 liradır. 
Taliplerin Çanakkale Sa. Al. Ko. na mü-

racaatları. (8398 ı 18370 

Sade yağı alınacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. Rs. : 

MAHKEMELER 

Ankara İkinci Sulh Hukuk H~iml!ğln
den: 

Ankara'da Erzurum mahallesinde Tarım 
sokak 3-5 No. da Askert Fabrikalar muııa
sebesinde me111ur CelAl Kurgan'a : 

Maarif vekl\.letl namına hazine avukatı 

Güzide Alpar tarafından aleyhinize açılan 
65 lira 80 'kuruşluk alacak davasının yapıl
makta olan duruşması sırasında namınıza 
çıkarılaq davetiye ve davA arzuhalı ilanen 
tebliğ edildiği halde mahkemeye gelmedi
ğinizden bu kere hakkınızda gıyap kararı 
verilmi§tir. Muhakeme 19. 12. 940 saat 14 
bırakılmıştır. Mezkfir tarihte malıkemeye 
gelmediğiniz veya bir vekil göndermediği
niz takdirde bir daha mahkemeye kabul o
Iunmıyacağınız !Uzumu gıyap karan yerine 
kaim olmak tizere ilinen tebliğ olunur. 

Ankara Asliye Mahkemesi Ticaret Dai
resinden : 

tstanbul'da Şehzadebaşında tramvay 
caddesinde Şevketbey konağında 99 N o.da 
oturmakta iken halen adresi meçhul Ali 
oğlu İsmail'e: 

Sümerbank umum müdürlüğü vekili avu
kat Cemal Hazım Görkmen tarafından 

taahhUdtinU ifa eylemiyen Avni'nin müte
selsil kefil ve müteselsil borçlusu sıfatiy- 1 

le aleyhinize ikame eylediği 582 lira 60 
kuruşun yüzde 9 faiz ve ücreti vekhletıe 
birlikte tahsiline mütedair ola davfl.da na
mınıza tasdir kılınan davetiyenin bild. teb
liğ Lade edilmesi Uzerine lkametgahınızın 
meçhul bulunduğu anlaşılmış ve mahkeme
ce i!Anen tebligat icrasına karar verilerek 
muhakeme 24. 12. 940 sah sa.at 9,30 talik 
kılınmı§ tır. 

Mezk~r günde ve muayyen saatte Anka
ra Asliye mahkemesi ticaret dairesinde 
ha.zır bulunmanız veya kendinizi temsilen 
mahkmeye bir vekil göndermeniz lüzumu 
davetiye yerine kaim olmak üzere llAnen 
tebliğ olunur. 4825 

Zile Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

1 g 

Adet Liralık 

1 
3 

2 

4 

8 

35 

80 

300 

2000 

1000 

750 

500 

250 

100 

50 

20 

Lira 

2000.-

3000.-

1500.-

2000.-

2000.-

3500.-

4000.-

6000.-

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnız 
para biriktirmiş olmaz, aym zamanda 

taJiinizi de denemiş olursunuz. 
Keşideler: 4 Şubat 2 

Mayıs. 1 Ağustos 3 

İkinciteşrin tarihlerin 
de yapılır. 

Kumbaralı ve kumbara
sıı hesaplarında en az 
elli lirası bulunanlar 

k.uraya dahil edilirler. 

TÜRKİYE KÖYLÜ VE İŞÇİ ELBİSELERİ 
Toptan satış yeri : İstanbul, Sultanhama.m, İrfaniye çarşısı 

No: 18-19. SALAHATT1N KARAKAŞLI 

- ., --
LEY AZIM AMlRLIGI 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amırlığı Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fi -

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

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

3 - 10 tondan aşağı olmamak şartiyle 

ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
4 - 2400 ton için kati teminatı mikda -

r;ı 2?700 lira ve 10 ton için de 120 lira olup 
evsaf ve şartnamesi 960 kuruşa komisyon
dan alınır. Taliplerin her gÜn Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8029) 

17997 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komlsyonundan: 
l - Beher kilosuna tahmin edilen fiya

tı 6 kuruş 75 santim olan 3000 ton arpa. 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı her gUn Ankara Lv. A. 
Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 

8 - 300 tondaıı aşağı olmamak üzere 
ayrı ayn taliplere ihale edilebilir. 

4 - Arpalar döküm halinde Ankara ve 
civar istasyonlarda teslim alınır. 

5 - 3000 ton için katı teminat mlkdan 
227M lira ve 300 tonun teminat mlkdan 
3038 lira olup evsaf ve §B.rtnamesi 960 ku
ruşa komisyondan alınır. 

6 - Taliplerin heı gtin Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. na m!iracaatıan. (8272) 1824! 

Muhtelif malzeme tamiri 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

Adet 
3 

12 

.5 
s 
5 
4 

500 kiloluk baskül 
toplu kantar 
keten kantar 
badana tulumbası 
yangın tulumba.ııı 

bakır semaver 
Yukarıda cinsleri yazılı malzeme ta -

mir ettirilecektir. Bu er;ıya Lv. eŞya ve 
teçhizat ıuıbarında görülebilir. 

Taliplerin 9.12.940 günU •a.at 10 da An

kara Lv. A. Sa. AL Ko. na müracaatları. 
(8347) 18332 

Semer iskeleti tamir ettirilecek 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
41 adet tevhit semeri iskeleti tamir et

tirilecektir. Taliplerin 9.12.94.0 saat 10 da 
Ankara Lv. A. Sa. Al. komisyonuna mU • 
raca.atları. (8377) 18353 

Muhtelif eşya alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al.. Ko. dan: 2 - Eksiltmesi 9/12/940 pazartesi gü

nü saat 10 da Çorlu As. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

1 - Birlikler ihtiyacı için 25 ton sade
yağı kapalı zarf usul!yle 24. 12. 940 salı 
gllııti saat 15 te Balıkesir Sa. AL Ko. de. 
ihalesi yapılacaktır. 

Zile'nin Kızılcrn köyün.den Ali kızı 
Şerife Önal tarafından aynı köyden Ali 
kızı Fadime Akdeniz aleyhine Zile sulh 
hukuk mahkemesine ikame edilen M. mü
dahale ve tescil davasında : Sayın elbise, manifatura, tuhafiye, ttlc- 3 - Elbiseler konan ceplik kalın kaput Cins ve mikdarları aşağıda yazılı 7 ka-

3 - Muhammen bedeli 4-0000 'ilk temi -
natı 3000 liradır. 

Muhammen bedeli beher kiloda 170 ku· 
ruş olup muvakkat teminatı 3188 liradır. 

Davacının murisi ve babası Ali adına 
Zile'nin Kızılcın köyünde kain sağı Satıl

mış evi, solu İmam oğlu Ahmet ve kır Hü
seyin, ar.kası Göbeş oğlu Hüseyin evi ve 
önü yol ile çevrili yüz lira değerin.deki bir 
bap hanenin verese adına tescili talep edil
miş olup mezkO.r bina verese adına tescil 
edileceğinden müddeabih evde bir hak id
dia edenler varsa ilan tarihinden bilitibar 

car ve esnafına : bezi (Değirmenli ve Bakırköy marka) kol lem eşya pazarlıkla salın alınacaktır. 

1 - Çeşit mubayaası için İstanbul'a gel
astarı, yelek astarı, kemer astarı, kalın Pazarlığı 11.12.940 saat 10 tedir. 

4 - Teahhüde girecek müteahhide bir Evsaf ve şeı·aitini görmek istlyenler An-
aenelik tutarı olan et bedelinin üçte birisi kara İstanbul Lv. 6.mirllklerl ve Balıke
avans olarak verilecektir. Bu verilen peşin sir Sa. AL Ko. da görebilirler. 
para teahhüdün son taksitlerine mahsup Taliplerin muuakkat teminatları ile blr-
edilecektir. Ukte teklif mektuplarını ihale saatinden 

çizgili keten astarları siyah ve renkli ka-
diğlnlzde milessesemize uğrayınız. hn boyamadır. 

2 - Satışımız pazarlıksız ve Iskonto- 4 - Her ayın birinde CUmhuriyet, o-

suz olduğu gibi satışa çıkarılan malların nunda Son Posta, yirmisinde (Ankara) 
fiyatları !izerlerinden S?n olarak yazılıdır. Ulus gazeteleriyle çeşit ve fiyat listeleri 
MUbayaatınızı itimatla yapabilirsiniz. muntazaman neşrolunur. Takip edinlz. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatte tek- bir saat evel komisyonumuza makbuz mu
lif mektuplariyle beraber Ko. na müraca- kabili vermeleri §arttır. Postada gecikme-.. 1__ .(!10&0) ....... ı .. r muteber d .il'ildir (8300) 18371 bir ay içinde Zile sulh hukuk manıhkuemrac::esaai;. 

nfn 940/73 numaralı dosyıunna ~ 

FİYATLARI Sığır eti alınacak Sığır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs. den : 

etmeleri ilan olunur. (8410) 18379 UN VE EKMEK 
Poyralı Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Cinsi: sığır eti, mikdarı 300000 kilo, tu- 1 - 50000 kilo sığır etl alınacaktır. Be

her kilosu 30 kuruştan katı teminatı 2200 
tarı: 10200 lira, teminatı: 765 lira, ihale 
günü 9;121940 saati: 14. liradır. İhalesi 6. 12. 940 saat 15 te Gelibo-

Zile Asliye Hukuk Hakimliğinden : 
Zile'nin Büyük Minare mahallesinden 

Hamdi Güner, Zincirli Sufla mahallesin
den Yakup Sadık Küçüktekin ve orta ma
halleden Mehmet Doğruel tarafından Zile 
asliye hukuk mahkemesine açılan su tesi
satının tescili davasın.da davacılar Zile -
nin kışla yerinde her üçü tarafından müş -
tereken yaptlan masraf ile bir çok kuyu 
ve tunel kazmak suretiyle çıkarmış olduk
ları suyu!.1 geçtiği yer ile 200 metre m.u -
rabbamdaki bulunan mahallede havuz yap.. 
mış old11klarmdan bu su ile havuzun bu
lunduğu mahallin de kimseye ait olmadı • 
ğmdan namlarına tescili istevmekte bu -
lunduğundan gerek suyun geçtiği ve ge -
rek havuzun bulunduğu mahalde zarar gö
ren varsa alakadarların ilin tarihind~ bil
itibar bir ay içinde Zile asliye hukuk mah
kemesinin 940/36 numaralı dosyaya miira
caa tları akai takdirde tescil edileceği ilan 

Belediye Reisliğinden : 

Buğday fiyatlarının tereffüü dol ayı.siyle 5/12/94-0 perşembe gunu sa
bahından itibaren birinci nevi ekmek fiyatı (12.75) kuruş ve francala fi
yatı (16.'25) kuruş olarak tesbit edilmiştir. Toptan ve perakende un satış 

1 - Askeri ihtiyaç için 300000 kilo sı- luda yapılacaktır. 
fır eti kapah zarf usulü ile eksilt!l"eye 2 - İstekl!lerin muayyen günde Ko. na 
konmuştur. mUracaatıarı. (8254) 18382 fiyatları da asağı.da aynca gösterilmiştir. (8391) 18365 

Sayın halka ilan olunur. 
2 - Etin muhammen fiyatı 10200 lira<iır. 

Eksiltmsi 9/12/940 pazartsi günü ~aat 14 
de Pınarhisar nahiyesinin Poyralı köyünde 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiy,.nler her 
gün komisyona müracaat etmeleri ve is -
teklilerin 7155 lira teminatları ile birlikt~ 
teklif mektuplarını usulen ihale vaktin • 
den bir saat evet makbuz mukabilinde teı 
Jim etmeleri ve 2490 sayılı kanunun icap 
ettirildiği vesaiki ibraz eylemeleri ilan 
olunur. (8044) 18015 

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

1 - Birlikler ihtiyacı fçln 118850 kilo 
kesilmiş sığır eti ihtiyacı kapalı zarf u -
eullyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 11.12.940 çar§amba günü 
saat 15 te 1nrşlnda İzmlT Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 

29712 lira. 
3 - Teminatı muvakkate akçesi 2229 

liradır. 

4 - Şartnamesi Ko. da görillilr. 
15 - İsteklilerin kanun! vesikaları ve 

teklif mektuplariyle ihale saatinden bir 
saat evel İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. na mti -
ra.caatları. (8H7) 18122 

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

1 - 700 ton unun kapalı zarfla eksilt
mesi 11.12.940 çıu-~amba gtinti saat 15 te 
Erzincan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 122500 lira olup 
ilk teminatı 9188 liradır. 

3 - Şartnamesi komisyondadır. 

4 - Tnllpll'rfn ekıılltme saatinden bir 
saıı.t evel tel<llf mektuplarım Ko. na ver -
meler!. (S148l 18123 

Soğan ve yağ alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. : 

Tapu tescili 
Çankaya Tapu Sicil Muhafızlığından 
Dikmen orta bekçilik mevkiinde ver -

ginin 3912 - 3913 adet umumda kayıtlı Ebe 
oğlu kızı Paraşkovadan metrfik bağ 341 
senesinde hazinece bilmüzayede yüzbaşı 

Behice satıldığından bahsile mumaileyh 
namına tescili defterdarlığın 2'/8/940 ta -
rihli ve 341-439/7648-5 sayılı tezkereleri 
ile istenilmiştir. 

Tapuda kaydına tesadüf olunamıyan bu 
bağın 7/12/940 tarihinde mahallinde keşif 
ve tahkikma gidileceğinden bu gayri men
kul üzerinde bir hak iddia eden varsa el
lerindeki vesikalarla birlikte Çankaya ta
pu sicilli muhaftzlığına ve yahut keşif gü
nü mahallinde bulunacak ilan memurumu
za müracaat etmeleri lüzumu i16.n olunur. 
(8363) 18359 

M. M. V. DENiZ LEY AZIM 

Kuru üzüm alınacak 
Deniz Levazım Satın Alına Komisyo

nundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (22.425) lira 

olan (100.000) kllo kuru llzUmUn 11 birin
cikıl.nun •940 perşembe gtinU saat 14 te ka· 
palı zarfla eksiltmeal yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (1681) Ura (88) ku -
ruş olup şartnamesi her gtin komisyondaıı 
(150) kuruş bedel mukabilinde alınablllr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka.nunun ta
rlfatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını havı kapalı zarflarını 
en ge<; belli giln ve saatten bir saat evell
ne kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
bagko.nlığında makbuz mukabilinde ver-
meler!. (11104/8072) 18066 

Mazot alınacak 
M.M.V. Deniz Merkez Satın Alma Ko-

Un satış fiyatları 

Birinci nevi un 
Ekstra francalalık un 
Ekstra ekstra un 
Düzharman ikinci nevi un 

Değirmenlerde 
Çuval 
Kr. 
1015 
1120 
1170 
825 

uncu ve bakkallarda 
çnırval Kilo 

Kr. Kr. 
1040 17 
1145 
1190 
850 

18.25 
18.75 
13.25 , __________________________ ..,,, 

olunur. (841'2) 18380 

Ankara 2 el Asliye Hukuk Mahkemesin
den: 

Kaytaz Bay Gör tarafından mahkmeml
zln 940/2350 sayısına. ikame olunan soyadı 
dava.sının muhakemesi sonunda Yababaş 
soyadının (Baygör) aoyadlyle değiştiril

mek suretiyle nU!usa tescil ve iltı.ııına 

12. 10. 940 gtlntinde karar verildiği ila.n o-
lunur. 4828 

Bolvadin Atıliye Hukuk Hakimliğin -
den : 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

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

1 - Muayyen günde talibi zuhur etmi -
yen 1000 adet ekmek torbası müteahhit 
nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 11!!0 lira olup kati 
teminat miktarı 178.50 liradır. Pazarlı&'ı 
7/12/940 cumartesi saat 11 de hava satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İdari 
şartname evsaf ve nümunesi her gün öğ -
leden sonra komisyonda görülebilir. İs -
teklilerin muayyen giİn ve saatte kati te
minat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
bulunmaları. (8315) 18.266 Bolvadin'in Ebher köyünden hmail 

kızı Neslihan Şahin tarafından kocası aynı 
köyden olup Ankara mtidafaai hukuk cad- Gazyağı alınacak 
desinde Çankırı oteli altında 9 No. da o- M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan 
turan Hacı Mehmet oğlu nam misci Ahmet 1 - Talibi zuhur etmiyen 10 ton gaz 
oğlu Mehmet Şahin aleyhine açtığı ayrı- yağı pazarlık suretiyle satm alınacaktır. 
hiç dolay11iyle ihtar davasının cari muha- Muhammen bedeli 2340 lira olup kati te
kemesinde, müddeialeyh Mehmet Şahin'in minat mikdan 351 liradır. Pazarhğı 12/12 
halen ikametinin meçhul olduğundan teb- /940 perşembe günü saat 10 da hava satın 
ligatı kanuniye yapılamaması üzerine ila- alma komisyonunda yapılacakttr. İdari ve 
nen tebliğat ifasına karar verilmiş oldu - fenni şartnamesi her gün öğleden sonra 
ğundan yevmi muhakemesi olan 17/kanu - komisyonda görülebilir. İsteklilerin mu -
nuevel/940 sah giinil eaat 9 da Bolvadin ayyen gün ve saatte kati teminat ve ka -
asliye hukuk mahkemesinde hazır bulun- nuni belgeleriyle birlikte komisyonda bu-
ması veya kanuni bir vekil gönderilmesi lunmaları. (8385) 18361 
aksi haLde hakkında gıyaben muamele ya-
pılacaiı ilan olun.ur. 4834 Alternatör alınacak 

dari ve fenni şartname keşif ve diğer te
ferruatı 20 lira 66 kuruş mukabilinde ko
mi-.ıyonda.n her etin ahna:bilir. İsteklilerin 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle birlik
te muayyen gün ve saatte komisyonda bu-
lunmaları. (8402) 18373 

Nöbetçi kürkü abnacak 
M. M. V. Hava Sa. AL Ko. dan : 

1 - 50 adet nöbetçi kürkü pazarlrkla 
satm alınacaktır. M11hammen bedeli 162"5 
lira olup kati teminat mikdarı 244 liradır. 
Pazarlığı 7 /12/940 cumartesi gunu saat 
10.30 da hava satm alma komisyonun.da ya
pılacaktır. İdari şartname, evsaf ve nü -
muneı;;i her ıün öğleden sonra komisyon • 
da görülebilir. İsteklilerin muayyen giin 
ve saatte kati teminat ve kanuni belgele
r.iyle birlikte komisyonda bulunmaları. 

(8403) 18374 

ADLiYE VEKALETi 

lntaat münakasası 
Ankara Adliyesi Satın Alma Komlsyo

nundan: 

misyonundan : 
Aşagıda cins ve miktarı yazılı madde- Tahmin edilen bedeli 271080 lira olan 

ler pazarlıkla Edirne eski müşiriyet dai-
M. M . V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

Malatya Asliye Hukuk Hakimliğinden: 1 - Yeni veya az kullanılmış 150 - 200 

1 - Ke§lf bedeli (28331) lira (13) kuruş 
tan. ibaret Ankara'da Kalaba köyü civa
rında bulunan mahkQm çocuklar IslA.hane
sinin ilA.vel inşaatı 24. 12. 9(0 salı günU 
saat onbeşte Ankara CUmhuriyet Mtiddei
umumiliğinde teşekkUl edecek komisyon 
tarafından ihalesi yapılmak Uzere kapalı 
zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

resinde Sa. Al. Ko. da eksiltmeye kon-
muştur. 

Evsaf ve eartnameleri her gün komis

yonda ~öriilür. 
İsteklilerin sözü geçen günde müraca

atları, 

Cinsi : K. Soğan, miktarı kilo : 105.600, 
M. tutarı : 10.560 Lr., Teminatı : 1.584 
Lr .. gün saat : 20. 12. 94-0. 

Cinsi : Sadeyağı, miktarı kilo : 21.600, 
Mi tutarı : 34.560 Lr., Teminatı : S.184 
Lr .. gün saat : 20. 12. 940. 

Cinsi : Sadeyağı, miktarı kilo : 18.000, 
Y:. tutarı : 28.800 Lr., Teminatı : 4..520 
Lr., sün saat : 20. 12. 940. 

(8224) 18197 

30000 ton mazotun pazarlık eksiltme.si M 1 t Ç··'- d h 11 · den a a yanın -ur ere ma a esın Kva.lık, 50 frekans ve 220-380 voltluk sa-
6/12/940 tarihine rastlıyan cuma günü sa- Mehmet Ali Görtir ve Ha.cı Mehmet tıllk bir alternatörU olanların M. M. v. 
a.t 14 de vekalet binasında müteşekkil ko- Görür ve Hüseyin Oktay ne Er-

Hv. MUsteıarlığına müracaatları. 
misyonumuzda icra edilecektir. gani madeni inşaat müteahhidi Rifat ve (8386) 18362 

Şartnamesi 13 lira SS kuruş be.del ~le ı Ergani madeni demir işleri usta başı~ıı 
her gün verilir. ~ati ~enıinatı 29186 lira ibilecikli Mustafa ve Sivas çimento fa.bri-
40 kuruş olup talıplerın kanunun emre~ - kasında demir işleri memuru Fahri Versan 
lediği vesaik ile belli gün ve saatte komıs- aralarındaki alacak davasının duru~masm
yonda bu.lunmalan. (83.25) 18312 da: Mustafanın lkametgihı meçhul bulun-

2 - Muvakkat teminatı (2124) Ura. 
(84) kuruııtur. 

Zayi - Bu sene Çanktrı orta okulundan 
aldığımız tasdiknameler! kaybettik. Yeni-

lerini alacağımızdo.n eskllerlnltı hUknıU 

kalmamıştır. 

Çerkeş'ln Yeni mahalleden 
Arslan, N czlhe Aralan. 

Tasvir 
'836 

duğundan davetiyenin il!nen tebliğine ve 
duruşmam, Z0/12/!t40 günü saat ona tali -

kma karar verildiğinden Mustafanm mu ~ 

ayyen gün ve ıaatte mahkemede hazır bu
lunması veya bir vekil göndermesi akıi 
takdirde halckında gıyap kararı verilece-
il il!n olunur. 4832 

3 - İsteklilerin tekli! mektuplarım, 
Hastane inşaatı Ticaret odası vesikası, ve eksi1tmenln ya-

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan pıla.cağın gUnden en az Uo glln evel tstan-
1 - Müteahhit nam ve hesabına bir ha- bul veya Ankara nafıa mtidUrlUklerlne fa-

va hastanesi inşaatının geri kalan nok -
ı>an kısmı tamamlattırılmak üzere pazar
lıkla ihaleye konulmuştur. Muhammen be
.deli 413,082 lira 6 kuruş (dört yiiz on !iç 

bin seksen iki lira altı kuruş) olup ilk te
minat mikdarı 20274 liradı.r. Pazarlıtı 
1-4-/12/94-0 cuınarte.i ıünü saat 10 da hava 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 1-

tıda ile mUracaat ederek alacakları ehliyet 
vesikalarlyle birlikte ihale gUnü olan 24. 
12. 940 salı gtinU saat ondörde kadar k<r 
misyon relsllğine tevdi etmeleri. 

4 - Bu işe alt keşlfname, proje, fenni 
ve husus! oartname ve sair evrak Ankara 
ve İstanbul CUmhurlyet MUddelumumlllk
lerlnde görtileb!Ur. (8'07) 18lS78 

Taliplerin % 15 temlnatıariyle muay
yen günde Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. D& 

müracaatları. Ebat ve evsafı Ko. da g~ 
rülür. (8380) 
Adet 

6 Kesim ma.qası 
2 Portatif çadır işaret masası 
6 Terzi işaret masası 
8 

100 
1 
4: 

El iti mas8"ı 
Tabura i§çl iskemlesi 
Makine atelyesi için tezgA.h 
Takım tablosu 183M 

Tahmil ve tahliye İfİ 
Ankara Lv. Amlrlll!'f Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 15.000 ton vagonlardan yapılacak 

tahmil tahlJye iısl kapalı zarfla eksiltmesi 
23. 12. 940 saat 15 te Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira Uk te
minatı 063 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görUlUr. 
Tekllf mektupları saat 14 de kadar k&-

bul olunur. (8379) 18360 

Lastik alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
32 x 70 kutrunda bir adet iç lAstlğ"i alı

nacaktır. Taliplerin 7. 12. 940 günü saat 
10 da Ankara Lv. A. Sa.. AL Ko. na müra-
caatları. (8396) 18368 

Hamal arkalığı alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
20 adet hammal arkalığı alınacaktır. Ta

liplerin nümunesinl egya levazım ve teçhi
zat anbarında görerek 7/1'2/940 günü saat 
10 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na müra-
caatları. (8397) 18369 

Toz şeker alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan ; 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 38 
kuruş olan 26 ton toz şeker p zarlıkla sa
tın alınacaktır. 

Taliplorin 7/12194-0 saat 10 da An.kara 
Lıv. A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. (8401) 

18372 

TÜRK HAVA KURUMU 

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 
günü saat 10 da Türk Hava Kurumu 
Genel Merkezi binasında Havacılık 

dairesi Ie•a.zım şubesinde yapılacak
tır. 

4 - İsteklilerin, 
likte muayyen gün 
şubesine gelmeleri. 

vesikalariyle bir
ve saatte levazım 

4793 

Kayıp diplomalar 
Mülkiye trbiyesinden 18/eylül/1320 ta

rihli ve 756 numaralı ecz.acı diplombamla 
1911 tarih ve 593 No. diş tabibi diploma
mı ka?bettim. Yenilerini alacağımdan 
mezkur diplomaların hükmü yoktur. 
• Diş doktoru ve eczacı Müfti zad• 

Akif En.vantor. 8324 


