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Kati rakam belki 
akşam anlaşılacak 

Tasnii devam ediyor Vekiller Heyeti bu hususta 
bir karar ittihaz etti 

havzamı:r.dan güzfll bir görünü§ ] 
Ereğli kömür havzasi namiyle maruf sahanın A
masra ve Ereğli kasabaları arasındaki kısmında 
mevcut maden ocaklarından hangilerinin devletçe 
i§lettirilmesi ve hangilerinin hariç bırakılması la • 
znn geleceği hakkında Vekiller Heyeti yeni bir ka
rar vermi§tir. 

Bu karara göre, Amasra istismar mmtakası da 

Düyunuumumiye 
meclisi 

hakkındaki karar 
Falih Rılkı ATAY 

1 

dahil olduğu hal -
de Amasra ve E
reğli kasabalan a
rasındaki kısımda 

Dün neırolunan bir tebliğ, "Os
nıanlı imparatorluğunun taksime 
uğrıylll\ Düyunuumumiyesi hamil
lerini temsil eden Düyunuumumiye 
ıneclisinin bugünkü ıartlar içinde 
vazife ııörmesine ve hamilleri tem
&il etıneaine imkan kalmamı§ oldu· 
iundan, hükümetin meclise mevdu 
vazifeleri mevcut anlaımalardaki e
aasla.r dahilinde ifaya karar verdi
ği ve h"tnillerin hukukunu teniinen 
laznn gelen her türlü tedh; .. ı ... ı.. •
lınınıı hnl·-..augu ve mali aerviain 
gene aynı müesseseler marifetiyle 
aynı suretle icra edileceği,, ilan e

mevcut, üzerle -
rinde intifa hakkı 
tesis olunmuş ve
ya kiraya verilmiş 
olsun olmasın, ge. 
rek imal ruhsat 
tezkereli ve gerek 
imtiyazlı faal. ve 
gayri faal, metruk 
veya imtiyazı fesh 
edilmiş bütün o • 
caklar Devletçe İ§· 
letilecektir. Kömür havzct.mtzdaki ocaklardan biri 

dilmiştir. 
Bu tebliğin Osmanlı borcu hamil· 

leri üatünde en müsait tesiri yapa· 
cağına şüphe yoktur. Çünkü Cüm
huriyet Türkiyesinin beynelmilel iti
ban tamdır ve onun sözü, her taraf· 
ta, her hangi bir mukavelenin tat
bik edileceğine kafi bir teminat te§
kil eder. O Cümhuriyet hükümeti, 
ki Büyükharp zaferine yardım eden 
borçları dahi tediye etmiyen devlet· 
lerin, vaktiyle Osmanlı saltanatma 
borç veren müessese ve tebealarma 
kar§ı, mesuJiyeti asla kendine ait 
olmıyan ve Osmanlı saltanatının 
koskoca arazi miraslarına bedel da
hi addedilmemek insafsızlığı göste
rilen milyonlarca lirayı ödemek kül
fetine, söz vermit olduğu için, ağır 
cihan buhranı tartları içinde dahi 
katlanmı§tır. 

Çörçil'in son nutku 

Birle~ik Amerikarda 

nasıl kar~ılandı ? 
• 
itimat ve azim! 

(ör~il'in nutkunun 
bariz vaslllarıdır 

NevYork, 22 a..a. - DUn ak§am fra.nsız
lara heyecanlı bir hitabede bulunan B. 
Çllrçll'in nutkundan bahseden Royter a
jansının Vaoington muhabiri diyor kl: 

İngiliz bru,vekllinln Amerika.da her zar 
man birkaç milyon dinleyicisi vardır. Nu· 
tukta, B. Musollnl hıı.kkınd& yapılan tel
mihler amerika.lıları çok gUldUrmUrıtUr. 
Hatibin gösterdlğl itimat, cesaretine rağ
men lng!Uz m1lletlntn alman bombardı

manlarına daha ne kadar zaman taham
rnUl edebileceğin! dUşUnenlere emniyet 
vermiştır. B. Çörçll'ln İngilteren1n sonuna 
kadar mukavemet edeceği hakkındaki te • 
yidl her tara.tta lyl karşılanmıştır. 

Nevyork matbuatı, itimat ve azmin, B. 
Çörçil'ln nutkunun bArlz vasıfları oldu -
guna işaret etmektedir. 

Nevyork Tlmes diyor ki: 

Şiddetli 
bir zelzele 

Zelzele Bükreı'te 

ıok · ıldd'elli oldu 

Sarsmh yurdumuzda da 
bircok yerlerde hissedildi 

Bükre,, 22 a.a. - D.N.B. bu sabah saat 
8.40 a doğru Bükreıı'te bir iki dakika sil
ren şiddetli bir zelzele olmu<ştur. Evlerin 
?lirli. tavanlar çatlamııı eşyalar devrilmi1, 
camlar kınlmıştır. Bir çok mahallelerde 
telefon muhabereıtı kesilmiştir. Elektrik 
telleri kopmuştur. Şehrin merkezinde 
tramvay seyriıı.eferi yanm sarat durmuıs • 
tur. 

lzmir'de zelzele 
İzmir, 22 (Telefonla) - Dün geee tz

mirde bir zelzele hissedilmiştir. Vali Fu
at Tuksal dün ak!iamki zelzele hakkmd& 
ııunlan söylemiştir: "Gece saat 21.57 de 
hmir'de şiddetli fakat süreksiz bir yer 
sarsıntısı olmuııtur. Bu sarsmtı Menemen. 

(Sonu S. incı sayfada) 

Bu Osmanlıca Düyunuumumiye 
terkibini itilmek bile, saltanat dev
rinde yaıamıf olanların tüylerini ür
pertir. Bir devlet ki borçludur; fa
kat en zengin irat kaynakları ala
caklılar tarafrndan haczolunınuı
tur. Ve borcunu ödiyebilecek her 
hangi iktısadi bir inki§af elde etme
aine, kapitülasyonlar rejimi vasıta
aiyle, aynı alacaklı hakimler mani 
olmaktadırlar; hazne daima para· 
ya muhtaç, paranın tek kaynağı 
istikraz, ve her santim borca karıı 
yeni bir haciz 1 Denizdeki balığın
dan ve denizlerinin suyundaki tuz
dan tutunuz da gümrüklerine ka
ds.r, para gelebilecek her tarafına 
finans emperyalizminin nöbetçileri 
konmuştur ve kendisine, kutlayemul 
geçinebilmek için, var tahsildarı, 

Nutuk, hUr bir insanın hapiste ola.n ar- tır. 
kadaşına hitabıdır. Anlru,ma için mevcut NevYork Herald Tribune diyor kl: 
sebeplerin, demir parmaklık arkasından, ' Mutat ola.n demirden irade, B. Çörçil'· 
daha mesut zamanlara nisbetle daha ziya- in bu nutkunda da vardı. Fazla olarak bu 
de bAriz bulunması !Azım geldiğinden nutukta itimat perdesi daha yüksekti ve 
Fransa.'nın sessiz yardımını cezbetmek i - ı nutltun ifade ettiği fikirlerde gerginlik 
çln en teaiı'll hareket bunları hatırlatmak- ise daha azdı. 

var zaptryesi, var mültezimi ile bed- , . ~ 
baht çiftçinin sırtına yüklenmekten 
baıka imkan bırakılmamıştır. Dü- 1 '. 
yunuumumiyenin asıl başlangıcı, ı ~ 
i~i ~~!1i~ İmparatorlukla birlikte . f . 
gırdıgımız, ve muzaffer olduğumuz ~ 
bir harbin bizim hissemize isabet ...._ 'Jliiijiil!W 
ettirile~. h~~s.~si olduğun.o hahrla- ı{ ~ /~\ 
mak, buııbutun ruhlara ıııyan verir. • "*-R ...,, 

Nice nesillerin duyduğu bu acıdır · .. ~ 
ki Cümhuriyet Türkiyesine yoğurdu ~ 
bin kere üfleterek yedirmiştir. \)J 
Meşrutiyetin maliye nazırı, bütçe a
çığmrn terbiyetkari bir fazileti var
dır, demişti. Biz bu fazileti tatmak
tan daima uzak kaldıksa da, Os
manlı borçlarının cümhuriyet inkı
lapçıları üzerinde hakikaten terbi
yetkari bir fazileti hissedilmiştir. 
Lozan'daki ecnebi diplomatlardan 
biri, her teklifin tarafımızdan red
dedildiği zaman, onluı birkaç ay 
sonra istikraz senetleri ile beraber · 
bize imza ettireceğini zannedip a-ı 
nınmuttu. 

Mazinin birçok çilesini çektik. En 
( SolUI. i. m_~i Pı/W jl 1 

I HİTLER 

MÜLAKATI 

Mülakatta 
da 

Von Ribbentrop 
hazır bulundu 

Fransa' da bir mahal; 22. a.a. 
B. Hitler Ftansa'daki ika -

meti esnasında fransız başve • 
kil muavini 8. Laval'i kabul et
miştir. Hariciye nazırı von Rib
bentrop bu mülakatta hazır bu. 
lunınuştur. 

istatistik umum müdürlüğünde t<unil için çalışmalar 
İstatistik Umum MUdUrltiğünde elde ğini Um.it ettiğini Miylemiş ve şunu ilft.ve 

edilen sayım neticelerinin tasnifine dün 
de fasılasız bir şekilde devam edilmiştir. 
Dün akııama kadar umum mUdUrlüğe 4.2 
vi!Ayetimlzln tam nUfus rakamları gelmiş 
bulunuyordu. Sayım gUnU bazı yerlerde 
yağan yağmurların sebep oldukları seller, 

• sayım memurlarının merkeze va.nşlarını 
geciktirmiş, bazı v11Ayetıerlmlz de ilk ver
dikleri telgra!ları tashih etmek lUzumunu 
duymuşlardır. Bu 11ebepler yüzünden u
mumt nUfusumuzu dUn akşama kadar al -
mak mUmkUn olamamıştır. 

etmiştir: 

"- Bu gUne kadar elde edilen rakamı ... 
re. göre neticenin çok memnıınlyetbaht 

bir tezayüt nisbeti göstereceği anlaşıl

makta.dır. ,. 

Bir doktorumuzun takdire 
değer bir alakası 

MUrefte'de Dr. ŞUkrll $en dlln Ankara 
valillflne aşağıdaki telgrafı göndermiş

tir: 
"Sayım a.nında doğıı.n lkl talihli çocu -

ğun ailelerini tebrik eder, çocuklara uzun 
!ııtatıstık Umum MUdUrU B. Cela.ı Ay - ömUrler dilerim. Doğum hediyesi olarak 

bar dtin kendisini ziyaret eden bir muhar- beoer lira gönderiyorum. Bu hediyenin 
rtrimJze umum sayım neticesinin bugUn kendilerine Hltten tevdllni aaygılarımla 

&lqaına do~ katı olarak azılaşılabilece - rica ederil)l.,. 

,· 

BALKAN 
STRATEJİSİ 

Taymis gazetesine göre 

Balkanlar nasll 
mukavemet edebilir! 

Londra, 22 a.a. - Tlmes gazetesi, "Bal
kan stratejisi,,, ba.§hğı altında tıeı.Jrettlği 

ba,,makaleslnde diyor ki: 
TUrklye gürbüz ıstikla.ıınt muha.taza 

ettikçe, Yunanistan sıkı durdukça ve Su
riyedekl fransızlar, Roma'nın taleplerine 
tam mutavaat göstermekten imtina eyle -
dikçe, mihverin, mareşal Grazla.ı:ıl'nin çok 

' geri kalmı11 garptan llerleyi§ine, elmalden 
müessir yardımda bu!unmuına lmkAn 
yoktur. 

Eden Ankara'ya 
gelmiyecek 

Londra, 22 &.&. - Royter aJa.n.sının 
diplomatik muharrir1.nlıı ötrendiflne ~
re, ingtllz harbiye nazın B. Eden'in muh
temel olarak gelecek hatta veya yakın bir 
zamanda An.karaya gidecelt hakkında 

Berıın radyosu tara.tından verilen haberin 
katıyen esası yoktur. 

Kızıl denizde 
harp old1:1 

Bir 1 talyan destroyeri 

yaralandı karaya 
oturdu sonra da 

havaya allldı 1 
Londra, 22 a.a. - Royter ajansının de -

nizcilik muharriri yazıyor: Bu akş.ama 

kadar amirallik dairesi henüz Kızıldeniz... 
de italyanlar tarafmdan bildirilen hare -
klt hakkında hiç bir beyanatta bulunma -
m.ııtır. İtalyanlar bu harekaıt sıra.smdıı bit 

(Sona 5. inci 'allad•l 

Yunantatanın bir ukert yardım talep 
etmesi takdirinde ve yahut hA.len Roman
yanın muhakkak surette hissettiği. gtbl, 
Yuna.nlstanın da harekA.t aerbestlsinden 
mahrum kalacak derecede bir tazyike tA
bi tutulmak Uzer& bulundufunun gllrtil -
mest takdirinde alınacak tedbirler, bu su
retle en büyUk ehemlyetl haiz bulunmak. -
tadır. 

Şark! Akdenizde eserden müessire inti
kal çok sarlhtir ve mihverin bugtin Ro-

(Sona 5. inci sayfada) 

Mareıal Petain 

Frarısa'da 

İngilizlere karıı 

alaka arhyor 

Fransız milleti harbin 

bitmediği kanaatindedir 
Zürih; 22. a.a. - Royter : 
Bal'de çıkan National Zeitung ga.ıe-

tesi, " yü,ksek bir siyaset adamı ,, nın 
bir yazısını neşretmektedir. Bu zat, 
şiddetli cezalar tehdidine rağmen 
fransızlann ekseriyetinin ingiliz rad-

( Sonu S inci ~aylada ) 
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HARP EKO~~OMİSİ 

• 

lhtikôrın karşısında ! 
Yazan : Sadreddin ENVER 

Muhtekir ile karşılaşmağa ne gön-j maz .• Ama türedi tacir bu fasit daire
Jümde dilek, ne de kendimde selfihi- den, kaptı, kaçtı usuJi;ıe hissesini al
yet var. Yalnız bugün ona karilerimin mıştır. 
huzurunda, bu yüksek adalet divanın- Tacir olsa bilirdi, ki bugünün fiyat 
da iki çift sozüm var. tereffüü, yarının bir kıymet tenezzü-

Nasihat verecek kadar bön yaradı- lüdür. Meşhur ata sözüdür: her çıkı
lı~lı değilim: böyle şeyler kar etmez şın bir inişi olduğu gibi ••• Bu böyle
kı ... Onun karnı aç, gözü pekdir. Bir dir, hiç bir yerde, hiç bir şeyde na
şey düşünmez, hedefi tekdir. Kaza- mütenahi bir yükseliş yoktur. 
nç !.. Tacir olsa bilirdi ki: bugünün son-
Damarlarında kanı çeviren, göğsün- suz kazancı, yarının korkunç iflasını 

deki "kalp., adlı emme - basma tulum- hazırlar. Bu da bir hakikattir: Hani 
bayı işleten, dimağının en küçük hü- birinci umumi harbin türedi dlcirle
ceyresine kadar sinen, nihayet havı ri !. .. Hani bar localarını şampanya' ile 
dökülmüş şapkasının içindeki kafacı- yıkıyan kahramanlar! •. Fuhşa bank
ğında toplanan düşüncesi: kazanç, ka- nottan yatak, yorgan seren gafiller 
zanç, gene kazançtır. nerede? .. Bunların sonunu bilmiyen 

O bir kere kazanç ihtimali bir yer- kaldı mı? .. O şişkin portföyler nasıl 
de sezmiye görsün, zaten onu en kuy- eridi?. O tşklım, tıklım dolu kasalar 
tu köşelerden sezer, en izbe yerlerden nasıl boşaldı?. 
seçer. O vakitte hırsı kabarır. Bütün Hayır, muhtekir, bunların hiç bi
mukaddesatı ezer, harekete geçer. rinden daha ders almadı; 0 hala Tür
Varlığı adeta budizmin canlı misali- kiye topraklarını bir harman yeri, 
dir. Ruhunda bütün mahlukatın ben- türk camiasını da kisesinden cehiz 
likleri gizlice yaşar. Şikarına karınca sandığına kadar soyulacak yiyim yeri 
azmi, sinek sırnaşıklığı, sülük yapış- sanıyor: ama aldanıyor. 
kanlığı, kurt hıncı ile saldırır. Hiç bir . İktısadi korunma kanunu da ona 
şeye aldırmaz. Bu uğurda tamamen hır şeyler söylemedi. Hala gazetcler
hissizdir. Ne acı duyar, ne karnı do- de - gün geçml')ror ki - kahbe bir 
yar r kazanca yeltenen bu türedilere adil 

Muhtekir, harbin tufeylisidir; ıstı- tür~ hakiminin sillesini görüyoruz; 
rap ile yoksulluğun haramzadesidir. hala 0 kanunun maddelerinde bir ivi
Beşer afakında harp denen felaket caclı yol ~ulacağına. ka~i ! .. 
bulutları belirdimi, gcikler kararıp ~uhtekır 1 .. İşte şımdı sana hitap 
havalar puslandımı, o da pusulanmış- edıyorum: sen; kanunun maddelerine 
tır. Artık fırsat kollar, talan edecek b~km:ı, ruhuna gir!.. Türkiye cümhu
yer arar. Köyün anbarından şehirlinin rıyetı bu. kanunu yapar~en kendini 
cebine kadar! .. Uzun eli her yerde bir ma__~de~erın dar çerçevesıle bağlatmış 
yankesici kıvraklığı ile girer ve çı- degıldır; Esas davaya el koymuştur. 
kar. İşte ben maddeleri sana hulasalandı

O, bir gün yağ, öteki gün pirinç, 
daha öbür gün teneke taciridir. Çivi
den soba borusuna, makaradan ma
karnaya kadar her şeyin alıcısı ve sa
tıcısıdır. Yalnız iştigal mevzuları ta
addüd ettikçe makyajının şeklini bu
kalemun rengi ile bulduğu ve bulun
duğu zemin ve zamana uydurur. De
ğişikliği his bile edilmez. 

Fakat o hakikatte bir tacir değil
dir. Ticaret adiyle şekavet yapan bir 
türedidir. Tacir olsa, bilirdi ki, eşya 
pahasını artırmak, paranın iştira ka
biliyetini düşürmek demektir. Para 
da alım kabiliyetini kaybettikçe pi
yasada çoğalır. Çoğaldıkça da o biz
zat tapındığı paranın kıymeti kal-

Malmüdürleri arasında ı 
terfi ve tayinler 

rayım: hayatını muayyen ve mahdut 
bir kazanca bağlamış milletin kise
sine el uzatılamaz, nafakasına göz ko
nulamaz. Onun maişetini daraltacak 
her hareket bir cürümdür. Onu yapan 
- kanunda yazılı olmasa bile - mil
let önünde mücrimdir. Düşiin bir ke
re, ne ağır hüküm, ne elim bir ilam 
bu! .. 

lşte görüyorsun a, kaçamak yolu 
~al~amıştır, gizlendiğin yerden çık, 
ıhtıda et!.. İğrenç hırsına, şahsi men
faatine kapılarak seni besliyen vata
nına, koruyan milletine ihanet etme ı. 

Bilmem, sen de işittin mi? .. Zaman, 
zaman garpten gelen bir ses var: ye
ni nizam! •. O bizde çoktan kuruldu· 
nefiaml.. • 

Belediye Meclisi 

toplantılara başlıyor 

Belediye Reisliğinden 

Belediye Meclisi kanun! toplantısını 
4/teıtrinisani/!>40 tarihine teııadUf eden 
pazartesi gün il saat 17 .30 da yapacağından 
mezktlr pnde azilarm belediye mecllıi 
ıalonwıa teırifleri ilin olunur. 

Ruzname: 

Göklerimizden geçen her Türk 
kanodını hepimizin eteri ola
rak alkıılıyoruz. Fakat bütün 
~~nların yetecek kadar olduju 
aoylenemez. Daha üatün olma
mız için Hava Kurumu'na yar
dım ediniz. 

Devlet dairelerinde 
kullanllan evrak 

ve def terler 
Tipleri tesbit eden 

komisyon 

çalışmalarını bitirdi 
Devlet daireleriyle milli müeueıelerde 

kullanılan matbu evrak ve defterlerin 
muhteviyat, ıekil ve malzeme itibariyle 
mümkün olduğU kadar blrleıtırtlmeıl için 
MaJiye VekAletlnln teklifi Uzertne Bll§ve
kı\let tarafından bir komisyon kurulmuı
tu. 

Bnşvelu'l.let ve nı<'rbutu dairelerle Ve· 
kıllctler ve mlllt mUesseaeler mUmesatue
rtnln iştirak e ttiği bu komisyon bir scn"ye 
yakın bir çalışmadan sonra son lçtlmnını 

yapmış ve aldığı kararları Bll§vektllete 
ıırzctmıştır. 

Koı•ıı.ıyonun llk vardığı netice, muha
bere evrakının blrleııtırtımesı olmuııtu. Bu 
rnıılt":ı t I ıı t ı:ııblt edJll'n eaaslar. komlayon 
vııı.l f<'slnl bitirmeden evel Bll§vekAlet yo
lu ile ıworıllnaayon heyetine verllmtıı ve 
bir karar alınmıııtı. 

13uud w sonra, muhabere e"Takına ilA
veten, devlet daire ve müesseselerinde 
kullanılan 4G çeşit defter ve matbu e\Ta -
kın ııeklllcrlnl birleştiren vesikalar tetkik 
ve kabul olunmuştur. Ancak, bu evrak dı-
11ında her Vekillet ve teıekklll, kendi hu -
sus! bllnyeslnc alAkası olan evrak ve def
ter tiplerini muhafaza edecektir. 

Matbu e\Tak komisyonunun verdlli 
kararlar, yüksek BnşvekAlet makamının 

tasvibine iktiran ettikten sonra, bu karar
lar dalreBtnde icap eden tedbirler alınacak 
ve devlet dairelerinde aynı tip kAfıUar 
ve defterler kullanılacaktır. 

Samsunda asker 

ailelerine yardım 
Samsun; 22. a.a. - Bugün ticaret o

dasında toplanan tüccarlarımız asker 
ailelerine yardım için teberrüatta bu -
lunmuglardır. Bu toplantıda bulunan 
yirmi tüccar ilk parti yardım olarıık 
beşbin yüz elli lira venniılerdir. Te -
berrüata hararetle devam edilmekte -
dir. 

Yelim 
ve 

ıyhlı 

erkek 
alan kız 

cocuklır 

Bolvadin malmüdürü BB. Haydar 
Tüzemen ve Hizan malmüdürü Avni 
Çatıkkat terfi ettirilmişler, Şibin Ka
rahiaar malmüdürü Hilmi Kuran Ak
saray malmüdürlüğüne İstanbul mu • 
hasebe kontrol memuru Nail Erten 
Araç malmüdürlüğüne, Hozat malmll· 
dürü Zeki Tarım Malazkirt malmil -
dürlüğüne, Ahlat malmüdürü Kenan 
Erdem Malazkirt malmüdürlüğüne, 
Çorlu malmüdürü Tahsin Pek.ak Sarı
kamıı malmüdürlüğüne, Gürpınar :mal
müdiirü Sabri Akalın Şıtak malmüdür
lüğüne, Bali varidat memuru Nazmi 
Edgü Ardahan malmüdürlilğüne nak
len tayin edilmişlerdir. 

l - Reis vekilleri ve encümenler inti
habı, 

2 - Yol inşası için hazineden verilen 
250000 liranın g4o bütçesine ilivesi hak
kında encümen kararı. 

S - Otomobil plakaları hakkında encll
men kararı. 

Yetim aylığı alan erkek çocukların 
19 ve kız çocukların da 25 yqını dol
durdukları gilnden itibaren mutları
nın kesilmesin! Maliye Vekileti ali -
kalılara bildirmiıtir. 

4 - İtfaiye için üç adet Fort karoseri 
yapılma11 hakkında daimi encümen K. 

5 - 15!1 çift otomobil pl&.kan hakkmda 
encümen karan. Bir tekzip 

Buğday bedellerinin vergileri 

Toprak Mahsulleri Ofisinden dev· 
Jet daireleri tarafından satın alınan 
buğday bedellerinden tediye sırasın -
da vergi kesilmemesi Divanı Muhase
bat ile Maliye Vekaletince kararlastı
rılmıştır. 

6 - 1939 hesabı kati cetvelleri, Bazı İstanbul gazeteleri, Ticaret Ve-
7 - Bütçeye munzam tahsisat i11vesl kileti dıı ticaret dairesi umum mtıdü-

H. ril B. Servet Berkin'in Tilrk - Yugos-
8 - Bahçeler için miibayaa olunan afaç lavya afyon komisyonuna TUrk dele -

ve fidan teahhlldatının 940 malt yılına aari esi olarak tayı'n edildigwini yazmıı _ 
olması H. encUmen kararı. g 

tardı. Ticaret Veklletıl bu haberin asıl 
ve esastan Aıi olduğunu bildirmekte -

MevlOdü ıerlf 
dir. 

Fitre Ye zekitmı türk hava 

Felaketıed·eıere SOHBETLER: 

yapılan yardım llstesl Türk vefa ve kahramanlığı 
21. 10. 1940 alqanuna kadar ıark vll!· 

yetlerl zelzelesi tanesi olarak kızılay u
mumt merkezine yatınlan iane ıısteılnden 

Gençliğimde bir türbenin pençeresi 
--------- üstünde " iglerinizde güçlüğe uğrarsa'° Keçiborlu kUkUrtıerl T. A. Ş. nız, ölülerden yardım dileyiniz ,, dc-

19 85 Ayvacık kızılay ıubealnden mek olan arapça bir yazı görmüştüm. 

Lira Kr. Verenin Jsml 

38 Meriç kızılay ııubealndcn 
Bu yazı, onu yazanın zannınca, türbe-15 M Hekimhan kızıle.y ıubeılnden 

Maçka kızılay ııubeslnden ye ziyaretçi çekecekti; ziyaretçilerin l51 l59 
89 66 Altınoluk mlllt yardım Ko. verecekleri paralar, edecekleri adak -
2 44. 

181 89 
Yalova kızılay ııubeslnden lar, türbedarın menfaatine yarıyacak-

118 00 
Hersln kızılay merkezinden tı. Bunu anladığım için, taassup ve ci
Konya kızılay merkezinden haletle mücadeleye bagladığım vakıt, 
Gillnar mlllt yardım Ko. bu söziln de m!nasızlığını anlatmağa 70 00 

28 00 
l563 l>5 

Bursa kızılay merkezinden çalışırdım. 
Beyoğlu kızılay ııubeslnden 

72 00 
28 35 

Devrek kızılay ıubeslnden Geçen akşam, kendi kendime düşU-
Tokat kızılay merkezinden nürken bu söz, yine hatırıma geldi. Bu 

19 4.5 Karaısalı kızılay ıubeslnden 

80 72 Edirne kızılııy merkezinden 
16 77 Çumra kızılay ıubeslnden 
92 80 Çine kızılay ıubeslnden 

192 155 Ncvııehlr kızılay §Ubeılnden 

6 00 Bitlis kızıloy ~besinden 
64 78 
23 60 
27 42 

377 60 
211 60 
50 00 
23 29 
72 37 

1G3 77 
157 76 
30 07 
44 76 
58 19 
21 11 

360 M 
722 63 
38 115 

372 06 
706 60 

2 34. 
5 74. 

381 66 
89 10 
119 50 
34 97 

151 33 
65 34. 

2 00 
H 18 

1116 00 
63 l58 
21 45 
8 79 

Keıan kızılay ıuneslnden 

.Aya§ kızılay tubeslnden 
Daday kızılay şııl>eslnden 

Niksar kızılny şubesinden 
Tosya kızılny ııubi'.'slnden 

E!Azığ kızılay merkezinden 
Nevı;ıehlr kızılay ııubeelndcn 

Taııltöprü kızıle.y ıubeslnden 

MccltözU kızılay ı:ıubeslnden 
.Mnrclln kızılay merkezinden 
DoğUbayazlt kızılay ıubesı. 

Kcmııllye kızılay ıubealnden 

Ödemi§ kızılay ıubeslnden 
İncesu kızılay şubesinden 
Ayancık kızılay §ubeıılnden 

M:uo kızılay §Ubeelnden 
Çankın kızılay merkezinden 
EmlrdııA' kızılay ıubeslnden 
Buraa kızılay merkezinden 
Hassa kızılay tubeslnden 
Lice kızılay ııubeslnden 
Haymana kızılay ıubeslnden 
Fethiye kızılay ıubealnden 
Slvrlhlıar kızılay ıubealnden 

Tavıanlı kızılay ıubeılnden 

Uluborlu kızılay tubeılnden 
BAIA kızılay ııubeslnden 
İnebolu kızılay ıubeslnden 
Köyceğiz kızılay ıubeslnden 

Ledik kızılay ıubeainden 
Akçada# kızılay ıubeslnden 

Cemlıkezek kızılay ıubeal. 

Oamancık kıınlay ıubeıtnden 

6228 27 Yekftn 
6316260 60 88 numaralı listemiz muhte

viyatı 

5322488 87 Umwnt yekftn 
718 51 Tenztılt 

5321770 36 Umum! yek1lıı 
Lira K. 

367 71 66 numaralı listemizde Yalova kı
zılay f.Ubeslnden gelen bu para
nın §ube huıla.tı olduğu anlqıl -

llO 80 

300 00 

malı:la tenzil 
ae numaralı llBtemlzde Viyana 
kanc;ılan Bay Abdurrahman Bo-
layır'dan gelen bu para mükerrer 
'Yerildiği anlqılmakla tenzil 
38 numaralı listemizde Mersin 
kızılay merkezinden gelen bu pa-
ra tube hasılatı olduğu anlaıııl
makla tenzil 

718 l51 YektUı 

Sterlin --
446/18/01 Killi Şenmtz ve RelalcUmhu

nımuz vasıtaaı ve m1111 yardım 
komlteli eliyle cenubt Afrtka
da Pretorl• ıehrinde mukim 
K. H. Joaafb et 80111 (Pty) 
Lınt. mUeaesesi müdUrll J. H. 
lılahomet tarafından 

lılwr llr'Ul 

ı Hariciye VekAlett vasıtaın ve milli 
yardım komtteaf eliyle Kahlrede 
SQleym&npllfB caddeli 27 No. da mu
kim tüccardan E. Raj:mıan tarafın
dan 

sefer, bunu büsbütün yeni bir tarzda 
tefsir ettim; böyle olunca söz bana, 
cidden çok manalı görlindil. Tefıirim 
ıöyle oldu : 

" Herhangi bir işte güçlüğe mi uğ
radınız, atalarımızın tecrübelerinden 
istifade etmeğe çalışınız. ,, 

Biraz sonra, tefsiri şu şekle koy -
dum: 

" Tarihi binbir kahramanlıkla dolu 
bir milletiz; ne vakıt bir güçlükle kar
şılaşınışs.ık, bizden öncekilerin kahra
manlıklarını düşünerek, onlar gibi ha
reket etmeğe başlamış, böylelikle o 
güçlüğü yenmiş, milletimizin canhlt
ğına yakışır kahramanlıklar göster -
mişiz. ,. 

Tefsirim hoşuma gitti ve yıllarca 
'istikrahla telakki ettiğim arap;a cüm
le zevkimi okıamağa başladı. 

Ölülerden yardım istemek, onların 
geçmiş tecrübelerinden yararlanınağa 
çalışmaktan başka bir mana ifade ede
bilir mi ? Bizim ölülerimiz, menkı -
beleriyle tarihimizi dolduran Türk bü
yükleridir. Bu yurdu kuran, bu mil -
Jeti kurtaran, eısiz bir istiklal ile bu 
devleti yaratan, bur.ün Ankara'daki 
muvakkat kabrinde ebedi uykusuna 
varmış olan ATATÜRK, büyükleri • 
mizin en bliyüğü değil midir ? O, bize, 
neler bırakmadı, ne örnekler gösterme
di ve ne öğütler vermedi. 

Çanakkale'de harikalar yaratan A
tatürk, bize TUrk'ün en yliksek kabili
yetini en çok Sakarya'da gösterdi. Ba
na öyJe görünüyor ki Sakarya harbını 
kazanan bir ordu, tarihte eşi bulunmı
yan bir ordudur. Bu harbı idare eden 
Başkumandan yokluktan varlık yarat
mağı bilen bir dahidi şüphesiz; fakat 
o ordunun erleri de ancak Türk mil -
leti içinden yeti1ebilirdi. Bizim İetik
lal harbımız, dünyayı hayranlıklara 

dilşürdU; fakat bu mUcadele için.le 
Sakarya harbı, hususi bir yer almıt bu
lunmaktadır bence. 

Gerçek, karıımızdaki düşmanın, or
dumuza kartı birçok tcfevvukları var
dı: İzmir'den Sakarya'ya kadar zafer
ler i~inde ilerilemişti; arkasında de -
nize ulaşan bir demiryolu, binlerce 
kamyonlar vardı; denizden her türlü 
yardımlar alabiliyordu; ordusu bizim
kinden daha kuvetli idi; silShları da
ha çok ve daha mükemmeldi; tayyare-
leri vardı • • • Bizim ordumuz, biltlin 
bu vasıtaJardan mahrumdu. Damarla -
rındaki asil kandan, gönlündeki milli 
iyrnandan başka, düşmana nisbetle, bir 
şay yoktu. 

Netice ne oldu ? Muzaffer düşman 
ordusu, Cihan Harbı galiplerinin bil -
tün yardımlarına. bütün alkışlarına 

rağmen, geriledi, bir yıl sonra da de
nize döküldü. Demek ki Sakarya za-
feri, bu bliyük zaferin bir müjdecisi 
oldu. 

' 
Böyle bir muharebeyi kazanan Türk 

Kiız.ım Nami DURU 

bir yandan şanlı tarihine, bir yandan 
da karadan, havadan gelecek her tür
lü afete göğüs gerecek milletine da
yanmış bulunuyor. 

Durumumuz, başka milletleri gıp
taya düşürecek vekar ve azamettedir. 
Sözümüzün eriyiz; mertliğimiz, zaten 
misal hükmündedir. Neden ürkebili
riz? Kim iddia edebilir ki böyle bir 
milleti sözle, propaganda ile değil, 
uzaktan siliih sallamakla, tayyareler 
uçurmakla bize göz dağı verilebilir? 

Bugün bizi korkutacaklarını sanan• 
lar, bu zanlarında aldanmış oldukları• 
nı da bilirler; çünkü bizi iyi tanırlar. 
Buna rağmen, modern aletlerine gil• 
vencrek, zanlarını devam ettirirlerse, 
alda111şları daha acı olacaktır. 

Biz, bir yer sarsıntısında birkaç 
on bini geçen ölüler verdik; onlara 
elbette acıdık; fakat bu tabii afet bi· 
zi zerre kadar sarsmadı. Biz ölUme 
kanıksamış bir milletiz; y .. rden değil 
de havadan gelecek afetler mi bizi 
korkutacak? Ne boş hayali "Geleceği 
varsa, göreceği de var., diyen biziz. 

Hiç bir §eyden yılmıyoruz. Yurdu
muzu adım adım değil, karış karıı 
kanlarımızla sulayarak geriliyebiliria 
belki; ne kadar gerilesek kuvetimia 
o kadar artar ve d ü~manımıza o ka· 
dar kahir darbeler vunnağa kadir olu· 
ruz. Bizimle aşık atılmaz; takaya gel• 
meyiz. 

Ziya Gökalp (Vefa) başlıklı şiiril1ıo 
de bize şöyle söyler: 

"Biz türkler sulh çağlarında 
"Uslu arı kovanıyzz. 
"Harbin kanlı dağlarında, 
"Yırtıcı av doğanıyız. 
"Fert olarak kin tutmayı%, 
"Milli öcü unutmayı% ... 
"Ferden gayet mahviyetli, 
"M i/liyette dav§lıyız; 
"Memlekette sükunetli, 
"r··-:!utlarda kavgalıyız. 
"Fert olarak gözümüz tok, 
"Milli §anda hırsımız çok .• 

"Lfıkin namus işlerinde 
"Fert - Millet,, bir kafadayız, 
"Ferden gibi milletçe de 
"Ahdimizde vefadayız. 
"Mukaddestir vefakarlık: 
"Kutsi benlik?,, riyakarlık/ ,, 
Bu şiir bugünkü halimizi de ayniyle 

tasvir etmiyor mu? 
Bu yazım, ne bir iddia, ne de bir 

dbadır; tarihin reel hftdiseleriyle sa
bit olmuJ bir hakikattir. Türk böyle
dir; onu bir daha tecrübe etmek isd
yenlere ne diyelim? 

Eli bıçakh bir yarah 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Mustafa .. 

dında biri buglln Beyoğlunda yaralı oldu.
ğu ve elinde kanlı bir bıçak bulunduğa 

halde poliae müracaat etmiı ve kendiıinl 
Kör Hasan'ın yaraladığını 8Öylemi,tir. 
Mustafa hnstaneye kaldmlıruıtır. Fakat 
elindeki bıçağın kanlı olması aralanndald 
kavia neticesinde Kör Hasan'ı vurdulu 
veya öldilrdüill ıUphcsini uyandırdığındaa 
tahkikata bu cihetten de b:ı.tlınmııtır, 

Kınalıada' da yangın 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Bugün Kr

nahadada çıkan bir yangın neticesinde bir 
ev yanmııtır. 

Bah(e i(inde gömülü bir kadın 

Belediye yergi ve 
resimleri kanun projesi 

Dahiliye Vekaleti hazırlanmış bulu
nan yeni belediye vergi ve resimleri 
kanun projesi üzerinde yeniden bazı 
tetkik ve tadiller yapmaktadır. Proje, 
son şeklini aldıktan sonra mütaleaları 
alınmak üzere alakalı Vekaletlere gön· 
derilecektir. 

Nafıa VeklleU fntaat dairesinde Calı:
cı oğlu Tevfik Özkan'ın halası Hallme'nln 
ruhu için Koyunpazan camitnde Hafız 

Necmi Rlza ve kıymetli arkada§lan tara
fından cuma namazını müteakip mevlQdtı 
§erit okunacağından akraba ve doetlannın 
teırttıerf rica olunur. 42116 

kurumuna ver. Bu para (Hava, Rize P. T. T. Müdürlüiü 
Kızılay, Çocuk Eıirseme) ku- latanbul P. T. T. milrakibi Nurettin 

ordusu, bugün, ogünkünden daha ku
vetli, daha kudretli, daha mücehhez, 
daha vasıtalı bir ordudur. Türk erleri, 
ogünkü iymanlarını, on sekiz barış 
yılı içinde, daha kuvetlendirdiler. 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Ramiı'dc 
Topçularda bir evin bahçesinde gömlllU 
bir kadın cesedi bulunmuı ve tahkikat ne
ticesinde bu cesedin arabacı Danyal'ın 

karısı 40 yaıında Santohl'ye ait olduiu 
ve bir hafta evel bum.ya gömüldüiü anla
eılmııtır. Dnnyal tevkif edilmiş ve tahki
kat sırasında Danyal karısını öldilrmedi
ğini, ahırda atının vurduğu bir tekme ne
ticesinde öldüğUnii ve muztar kalarak 
bahçeye gömdüğilnü söylemiı;tir. Tahld • 
kata devam olunmaktadır. 

Çankırı hususi muhasebe 
miidürlüğü 

Dahiliye Vekaleti memurlar, sicil 
ve muamelat umum müdürlüğü tahak
kuk §Cfİ B. Hamdi Apaydın terfia.rı 
Cankırı vilayeti hususi muhasebe mü
dürlüğüne tayin edilmiştir. B. Apay
dın'a yeni vazifesinde başarılar dile -
riz. 

Japonlarla ticaret 
müzakerelerine devam ediliyor 

Bugünkü ahval ve şartlara uygun 
bir ıekilde yeni bir ticaret ve Jdiring 
anlatması yapılması etrafında japon 
elçiliği ile müzakerelere devam olun
maktadır. Müzakereler her iki tarafın 
~ekliflerı ıeklinde yapılmaktadır. 

Çankırı maarif müdürlüğü 
Açık bulunan Çankırı maarif mll -

dürJüğüne Kastamonu Jisesi tarih -
coğrafya öğretmeni Fevzi Tamer. ta -
yin olunmuştur. 

rumlan araııncla kardeıçe pay-
lqdır. Argun Rize P. T. T. merkez mUdür -

_____________ _. lilğüne naklen tayin olunmuıtur. 

Ordumuz, kükremiş arslan gibi, 
için için böğürtülerle, yurdunun sı
nırlarına dayarunıı duruyor. Arkasını, 
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Düyunu umumiye 
Meclisi 

Dünkil sayımızda müjdeledik: 
tilrk dayinler vekilinin vazifesi bit
miıtir; Düyunu umumiye meclisi 
artık yolctur; bilkilmet bu meclisin 
vazifesini kendisi görmeğe karar 
vermiştir. 

Bu suretle Osmanlı idaresinden 
Cümhuriyet bilkilmetine kalmıı o
lan yadig§rla.rın sonuncusu da tari
he karışmaktadır. 

Bu meclis 1881 senesinde kurul
muıtu; 1940 ta tarihe karı,ıığına 
göre 59 yıl yqamıı demektir. Bu 
teşkilata senede 29,450 tilrk altını 
masraf veriliyordu. 

Büyük harp yıllarında hayatında 
ilk defa Berlin'e giden bir. pir, o
ra.da.ki otellerden, binalardan birisi· 
ni görfJp yol arJcadaşına der ki: 

- Bizim düyunu umumiyyeden de 
be;rbetlil 

Ve arkada.ıınclan fU cevabı alır: 

- Bırak 111 heykeli iflbı ... 
Oersekte11 o kocama biaasiylı, 

'#AN l~l IL~R 
~------ _: _____ ~ 

o dayanılmaz masr•flariyle '"Dilyu
nuumumiye,, heybetli bir i/Us 
heykelinden başka bir §ey değildi. 
Şimdi o bf1111da vatan çocu.lcları o
kumakta, yarının borçsuz ve boyun
duruksuz Türkiyesine hazırlan
maktadırlar. 

Dliyunuumumfye meclisinin de 
kapısına kilit vurulurken hem bu 
köhne devirlerin ya.diıfrından kur
tulduğumuz, hem de yabancı kaide
siyle yapılmış ağdalı bir terkibi or
tadan kaldırdığımız için iki atlı 
seviniyorum. 

••• 
Bir kömür alma değil, lllfıtma 

meselen : 

Bir dostum anlattı: 
- Hamdolsun, Anlcara'da kamar 

derdi yolc; fa.kat zaman saman, a
lınan k~mara eve taııtmalc bir dert 
oluyor. Geçenlerde istasyona gidip 
iil ton .t4'm0r aldım. Bıııırı Yeaip-

birdeki evime taııtmak i~:ıı, tabii, 
kamyona ihtiyacım vardı. Bir kam
yon ıof6rane kaça tqıyacağını aor
dum: 

- On ifrat dedi. 
- Çok değil mil Daha aıağı ol-

mas mıl 
Adam omuııunu aillctl; cevap bi

le vermedi. 
Ora.da bir ııabıta memuru bulup 

vaziyeti anlattım. Memıır, bu kadar 
para vermenin doğru olmadığını 
aöyledi. Tahminine görtt dört lira
ya tqıtmak milmkiln olacaktı. Tek· 
rar gittim; bu 11efer ıoför gene u
yuımağa yansımadı. Nibqet ııabıta 
memuru yakından alfa gösterdi: 
bir adam g6nderdi ve kamyonu ya
nına kadar getirtip ıoföre: 

- Bu kömara beyin evine kadar 
kötar, ondan sonra ebliyetnameni 
bana getiri dedi. 

Bizim k4'mar eve dört lira acret
le taıınmı,ıır; fakat bu adar e
me.iten .oan .... 

Başka taraflardan da buna ben
zer bikiyeler dinledim. Hik§ye
yi anlatan dostumun benden bir ri
cası da var ki oradaki zabıta me
murunun al§kasına teşekkür ettiği
ni yazmamdır. 
Kıı yaklaıırken biç şaphesiz, bet 

allkalı memur böyle davranacak ve 
kiJmilr taııtmak istiyenler güçlük 
'ekmiyecektir. 

• • • 
Saç fileleri ! 

Dün otobüste uzunce ve uçları 
içine doğru kıvrılmq saçlarını file 
içine almış bir hanım gördüm ve 
geçenlerde bir lstanbul muharriri
nin bu türlü tuvalete dair ya.zmıı 
olduğu fıkrayı batır/adım. 

Muharrir, fileleri saçların etrafı
na çevrilmiı birer parmaklığa ben
ııetiyor ve alay tarikıyle kadın baı
larında. da totaliter rejim bDkilm 
aardBğilnü söylüyordu. 

Dan otobüsteki fileye bakarken, 
- Yok, buna totaliter rejim de

nemez, diye dilşündüm. Çünka öy
lt1 olsaydı, o zaman parmaklığı ha
tırlatan file •a~ları değil. bqları 
arardı/ 

T.1 

Sabıkalı bir hrnız yakalandı 
İzmir, 22 (Telefonla) - DUn gece Şe

kerciler ÇIU"§ısında muhtt-llf dUkkA.nlan 
Boyan erenköylU sabıkalı dilsiz Alunet 
yakalanmııtır. 

İhtikar cürmiyle 
mahkemeye verilenler 

İzmir, 22 (Telefonla) - Kahve aatı
ftnda thUkArdan suçlu Nuri Befikçtoğlq 
ve saat aatııından aynı ıekllde mahkeme
ye verilen kuyumcu Enver beraet etmtı 
!erdir. Clvl tüccan Nlzameddln çivinin 
kilosunu lM kuruoa ae.ttılı'!ııdan tevkft • -
dilerek mahkemeye verllmlıUr. 

izci kafileleri 
lıtanbul, 22 (Telefonla) - Cllmtıuriyet 

bayraıruna iııtirlk etmek üzere buıün ls
tanbul'd.an Anke.ra'ya ızo kiıilik bir izci 
kafilesi hareket etmiıtir. 

Gümrük kaçakçılığı 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Beyoflun -

dalı::i büyük kitap ticarethanelerinden bi -
rinin memuru bugün salihiyettar makama 
müracaat ederek müeuuenin ıümrülı:: ka
çakçılığı yaptığını haber vermiı ve mil -
..... baklanda takibıwta bqlanmıttır. 
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\.DIŞ POLITI KA i 
.............................................. J 
İngiltere ve Fransa 

F 
Bu mücadelenin en acıklı tarafı, 
tansa'nın alman taarruzu kar!\ısın· 

da ani yıkıh~ı ve bilh · ss:ı bu y;:kıh· 
§ı takip eden İngiliz - Fransız müna
e~betleridir. Fransa'nın yıkdı~ında· 
~ı amiller derin siyasi, iktısadi ve 

hıçtimai sebeplere dayanmaktadır ki, 
unları izah etmek ve hatta bunlar 

Üzerinde arafhrmalar yapmak za· 
lnanı gelmemİ§tir. Bu öyle büyük bir 
tarihi hadisedir ki, büyük bir cismi 
&'Önnek için ondan uzaklaşmak la-
21tn geldiği gibi, bu muazzam içti
ntai meseleyi anlamak için de ondan 
2anıan mesafesiyle uzaklafmak ge
rektir. 

Fakat bu yıkılıştan sonra Fransız 
devlet adamlarının takip ettikleri 
Politikanın mesnedi oldukça vazıh· 
hr: Petain ve taraftarları, alman 
hanılesi kar§ısında lngiltere'nin de 
nıukavemet edemiyeceğini zannet· 
rni,ler, ve lngiltere'nin de inhida
lnından evel, Almanya ile mütareke 
akdetmekte Fransa için fayda gör .. 
nıüşlerdir. 

Delhi' de bir 
konferans 

toplanacak 

İngiliz İmparatorluğuna 

mensup sark memleketleri 

Harp imalôtına ait 

gayretleri tanzim edecek 
Londra, 22 a..a. - İngiliz basmmda ~·

kan makaleler, ingiliz imparatorluğu.na 

mensup şark memleketleri araamda önü -
müzdeki cuma günü Delhi'de aktedilecek 
konferansın ehemiyetine işaret etmekte -
dirler. Konferansın hedefi, topiantıda tem. 
sil edilecek İngiltere'nin Asya'daki top -
raklan ile Avusturalya, Yeni Z ei§.nda, ce
nubi Afrtlta ve cenubi Rodezya'da harp 
malzemesi imalatına ait gayretleri tan • 
zimdir. 

Daily Telegraph diyor ki: 
Diktatörler yeni bir nizamdan babsede

dursunlar, yeni bir dünya niza.mı doğ-muıı-
Hadiseler bu kanaatte bulu

han Fransızları tekzip etmi,tir. İngi
lizler ag~ustosun ilk haftasından ey-i tur. 
Ülün sonuncu haftasma kadar de- Dominyonlarımızın hür imparatorluğu., 
Vaın eden şiddetli alman hava hü- medeniyetin şimdiye kadar tanımadığı bir 
c:umlarma mukavemet ettikleri gi- harp gayreti için birlik kuvetini toplamak
hi, tayyareleriyle Almanya'nm sa· tadxr. 
tlayi mmtakalarını bombardıman et- Timcs, yazdığx uzun bir maaklede di _ 
tnişlerdir. Bu suretle İngiltere gerek yor ki: 
rrtüdafaadaki ve gerek taarruzdaki Konferanun alakası, coğrafya bakımın-
kuvetini göstermi§tir. dan, imparatorluğun cüzülerinden olmıyan 

lngiltere'nin mukavemeti, Fran• orta şark harp sahalarma kadar uzamakta
eızları ümitlendirmiştir. Fransa'nm dır. Ata.kadar memleketler arasında Mısır 
i~gal altında bulunan mıntakaların- vo istikl9.lleri İngiliz muvaffakiyetine 
dan gelen haberler, fransızlann bağlx Asya'nın garbinde bulunan islam 
müstevliye kar§ı te§kilatlı mukave- memleketleri vardır. 
illete basladıklarmı anlatmaktadır, Gemilerin kullanılmasında tasarruf et
Paris'te birçok gizli matbaalarm mek esash ehemiyeti haiz olduğundan bu 
llleydana çxkarddığı, Fraruıızların memleketlerin imkan dairesinde Akdeniz 
İngiliz radyolarını dinledikleri ve al- yolu ile iaşe istiklallerini temin etmek 
tnan işgal kıtalarına istiskal ettik- mühimdir. İçtima.da, evell, iştirak eden 
leri bildiriliyor. Bunlar, tahakküm memleketlerin harp levazımı ihtiyacınx 
altına alınan bir milletin uyanı§ ala- temin meselesiyle meşgul olunacaktır. 
lnetlerdir. Yena hezimetinden son· Fakat bu memleketlerin kendi ihtiyaçları 
t'a alınanlar da öyle uyanmı§lardı. haricinde kalan imalat fazlasmm İngiliz 

Diğer taraftan İngiliz mukaveme• hilkümctinin emrinde bulundurulacağx mu
ti kar§ısında tabiye deği§tiren al- hakkaktır. 
tnanlar ve İtalyanlar, lngiltere'yi Timee gazetesi Hindistan, Blrmanya, 
adalardan ba~ka sahalarda vurmak Malezya ve diğer müstahsil §ark memle -
için sağdan soldan yardımcı ara- kellerinden İnglltereye harp levazımı gcl
tnaktadırlar. İspanya üzerine de §id- mekte olduğuna işaret etmektedir. 
detli tazyık yapılmakta olduğu ma· Gazete diyor k!: 

Sabık Polonya hariciye nazın 
B. BECK 

Romanya'dan kaçmak 
isterken tevkif edildi 
Bükreş, 22 a.a. - DNB. Sabrk Polonya 

hariciye nazxn B. Beck dün Bükreş civa
rında Snagov'da tevkif edilmiştir. Kendi
sinin, 15 glindenberi kaçmağa hazırlan -
makta olduğu öğrenilmişti. B. Beck'in ü
zerinde bir İngiliz pasaportu bulunmuştur. 

Beck'in tevkifine ait talsilaa 
Bükreş; 22. a.a. - D. N. B. muha -

biri, sabık Polonya hariciye nazırı B. 
Beck'in tevkifi hakkında aşağıdaki 
tafsilatı almıştır : 

B. Beck, kamçak için hiçbir teşeb -
büste bulunmıyacağına dair söz ver -
mişti. B. Beck, Snagov'dan Bükre~'e 
gelmeğe ve buradan da memleketi terk 
etmeğe teşebbüs suretiyle bu sözünü 
tutmamıştır. Bükreş'i hududa bağlıyan 
enternasyonal yolun başladığı nokta -
da kendisini bir otomobil beklemekte 
idi. B. Beck, kendisini getiren otomo
bilden kendisini kaçıracak olan bu o
tomobile binerken, B. Beck'in planla
rını sezmiş olan lejyoner polisi tara -
fından yakalanmıştır. B. Beck, eveHi 
" ben Beck değilim, ingilizim ,, demiş 
ve sahte bir ingiliz pasaportu göster -
miştir. Fakat bunda muvaffak olama -
dığını görünce polislere bir buı;uk m;l
yon lei teklif etmiştir. Bu para, hazi
neye irat kaydolunmuş ve B. Beck. 
Bükreş hapishanesine nakledilmiştir. 

Polonya Başkumandanı 

Sikorski'nin 
Radyoda 

bir nııtku 
Londra; 22. a.a. - Pat ajansı bildiri-

yor : 
Polonya baş kumandanı Sikorski 20 

teşrinievlde ingiliz milletine hitaben 
radyoda bir nutuk söylemiştir. 

General Sikorski, İngiltere'yi teslim 
olmağa mecbur etmek teşebbüsleri a -

DAİ 

Fransa ya 
sulh mu 
teklif ediliyor ? 
Hiller - Laval mülakatı 

Çörçil'in evelki alqam fransız
lara hitaben söylediği nut

kun hakiki manası şimdi daha iyi 
anlaşılmaktadır: 

Fransız ba~vekil muavini La
va] Paris'tedir. Hitler de Fransa
dadır. Ve Hitlerle Laval arasında 
dün bir mülakat yapılmı~tır. 
Resmi mahiyette olan bu müla
katta alman hariciye nazırı Yon 
Ribbcntrop da hazır bulunmus
tur. Bu gÖTÜ!}menin mahiyeti hak
kında, gece yarısı, bu satırları 
yazdığımı:. ana kadar elimizde 
hiç bir malftmat yoktu. Fakat u
mumiyetle bu görüşme!erin bir 
sulh teklifi Üzerinde cereyan et
tiğine hükmolunabilir; çünkü 
Fransa ile Almanya arasında şim
diki halde sulhtan başka mual
lakta bir mesele yoktur. 

Lav~l'in Par is seyahaf i 

L aval'in Paris seyahati hak;
kmda bugüne kadar İşae e

dilen hnberler, biribirini tutmu
yordu. Ilir rivayete göre, fransız 
başevkil muavini işgal altmcla bu
lunan Fransa ile, İşgal altında bu
lunmıyan Fransa arasındn müna
kaıcyi temin etmek maksadiyle 
Paris'e gitmişti. Bir rivayete göre 
de fransız hükümet merkezinin 
Pariı.'e nakli bahis mevzuu idi. 
Fakat eğer Fransa ile, Almanya 
arasında bir sulh aktedilirse, bu 
iki noktanın da tahakkuku kabil
dir. Çünkü işgal altında bulunan 
bir Fransa kalmıyacak, ve Paris 
terkedildiği takdirde f :msxz hü
kümeti istediği yere yerle§ebile· 
cektir. 

lumdur. Vişi'ye sadık kalan fran· Hindistan bUyUk bir tezgah halini al-
aız müstemlekelerinin yardımı ol- maktadır. sır Alexander Roger'in riyaset 
tnaksızm, lspanya'nın mihver dev- ettiği bir lıeyet imalatı arttırmak için 
letlerine Afrika'da yardımda bulun- Hlndlsta.na gönderilmiştir. Bu suretle Hin
tnasma imkan yoktur. Gerçi Fransa diato.n yalnız kendi ihtiyaçlarını karşıla -
Avrupa'da yıkdmı§hr. Fakat Fran• makla kalmıyacak imparatorluğun umumt 
•a.'nm Afrika imparatorluğu kuveti- gayretlerine de yardım etmio olacaktır. 
rıi muhafaza etmektedir. Vişi bükü- Konferans aktedileceği zaman bu heye
metinin bazı unaurlaPT. AI--79•ya Un •• :ıc>eınrae buıu ........ menuuuaiyet ..,_ 

bu s11,,h•.l- ~·pılacak yardım muka- rtcı bir keyfiyettir. 

kim kalan alman hava kuvetıerinin ve Pelain'in nutkundan 
mareşal Göring'in hezimetini tesbit VP. 

bılinde Fransa'ya daha ehven şart- ----

larla bir sulh temin etmenin çaresi- D be d be ·ıe muk bele 
ni düşünmüş olabilirler. Bu nokta ar ye ar 1 a 
Üzerinde Vişi hükümetini teşkil e
den politikacılar arasında da ihtilaf 
olduğu söylenmektedir. Mihvere 
karşı temayÜ)ü ötedenberi malum o
lan Laval'in böyle bir politikaya ta
raf tar olduğu, fakat Petain'in mu
vafakat etmediği rivayet edilmekte
dir. Söylendiğine göre, Laval, §U 

tartlarla sulh akdini almanlara tek
lif etmek niyetinde imiş: 

1 - Fransa Alsas - Loren'i Al
nanya'ya ve Nis ile Tunus'u ltalya'· 
ra terkedecektir. 

2 - Fransa Almanya'nm ve ltal· 
ra'nın müttefiki olarak lngiltere'ye 
tarşı harbe iştirak edecektir. 

3 - Almanya ve İtalya derhal 
Fransa ile sulh imzalıyacaklardır. 

Bu rivayetlerin ne dereceye ka
dar doğru olduğu kati olarak ma· 
lum olmamakla beraber, Laval'in 
dün Paris'e gittiği de bildirilmekte
dir. ltte bu vaziyet hatırda tutula
cak olursa, evelki akşam lngiltere 
başvekili Çörçil tarafından Fransa'· 
ya yapılan hitabın sebebi anlaşılır. 
Çörçil'in bu mnjistral nutkunu, bir 
Amerika gazetesi, "hür ve serbest 

Nevyork; 22. aa.- Newyork Times 
gazetesi neşrettiği bir makalede mih
V'Cr memleketler·inin İngiliz mukave -
meti karşısındaki vaziyetleriyle alay 
etmektedir. 

Gazete diyor ki 
" İngilizler oyunun kaidelerine uy

gun hareket etmiyorlar, mızıkçılık edi
yorlar. Uzun bir tethiş önünde ricat 
edecekleri yerde darbeye darbe ile mu
kabele ediyor ve hatt§. tayyarelerini ta 
Berlin'e ve şimali İtalya'ya kadar gön
deriyorlar.,, 

Amerikan kıulha~ı Londra'da 
evsiz kalanlara teberruda 

bulundu 
Vaşington, 22 a.a. - Amerikan kızılha· 

çı, Londra'da hava hücumları neticesinde 
evsiz kalanlar için derhal elbise alınma
sında harcanmak üzere Londra. belediye
sine 33 bin dolar vermiştir. 

bir adamın, zindan içinde bulunan ı+*""•"'"""•"'""'" .... 
arkada§ma hitabı,, olarak vasıflan-

Türk göklerini a§ılmaz bir sı· 
nır haline getirmek için Fitre 
ve Zekatlannızı da vererek 
Türk Hava Kurumu'na yardım 
ediniz. 

dınnı§tır. lngiltere'nin kuvetine ve 
nihai zafere itimat ifade eden bu 
nutukla Çörçil, otoritesi sağlam ol
madığı a§ikar olan Vi§İ hükümetine 
değil, doğrudan doğruya Fransız 
milletine hitap etmiştir. Viıti hükü- ................. ,.,,,., ,.,.,. ........... ,. ... ,., • ., ... 

metini teşkil eden politikacılar ara· 
sında rivayet edildiği gibi ihtilaf 
mevcut olsa da bu hükümc~Je tema
sa girişmekte İngiltere için bir fay
da melhuz değildir. Bugün İngiltere 
hükümetini teşkil eden politikacılar
la, Vişi hükümetini teşkil eden po
litikacılar arasında müthiş bir uçu
rum vardır. Bu sebepledir ki Çörçil, 
doğrudan doğruya Fransız milletiy
le temas tesis etmek istemi§tir. Nut
kun manası şu ciimlenin içindedir. 
lngiliz başvekili fransızlara demit
tir ki: 

"Bize yardım edemezseniz, hiç 
olmazsa, zaferi kazanmamıza engel 
olmayınız.,, 

ci derecede de İngiliz hava hücum
larının muvaffakiyetli netice verme· 
sinden doğmuştur. Bu itimadın ver
diği cesaretle Çörçil fransızlara de· 
miştir ki: 

- Bugün de ve 1940 senesinde 
de olduğu gibi, birkaç zayiata rağ
men denizler elimizdedir. 1941 se
nesinde havalara da hakim olaca
ğız. Bunun ne demek olduğunu u
nutmayınız. Bu çok şeydir. 

Hakikaten lngiltere'nin alman ve 
İtalyan hamlelerine kar§ı gerek a
navatanda ve gerek Afrika'da yal
nız ba§ma gösterdiği mukavemet 
büyük kahramanlıktır. İngiltere, 
Almanya'yı Fransa ile birlikte kar
şılamak için mücadeleye gi~işmişti. 
Fransa yıkıldıktan sonra iki büyük 
devletin bütün ağırlığını omuzları
na yüklenmiştir. Ve mücadeleyi 
zafere kadar götürmek için Fran
sa'dan yardım da istemiyor. 

müşahede ederek söze başlamış ve de- .. 
zaten bundan bir hafta kadar 

evel, Mareşal Petain'in söy
lediği nutuktan da Almanya ile 
Fransa arasında bir sulh akdet-

miştir ki : 
" İki aydan fazla süren bir hava har

binden sonra sabit olan bu hezimet 
Hitler'i kararlarını başka harkat saha
eında araınıya ve her geyden evel Clil-
şlincesi bile almanları dehşet içine sa
lan uzun bir harbe hazırlanmağa mec
bur etmek suretiyle onun pek maruf 
olan planlarını alt üst etmiştir. 

Sikorski, ingiliz askeri teşkilatı ve 
Anglo • Sakson milletlerinin cengaver 
zihniyetini parlak bir takdir ile anmış, 
kati bir miidafaa azmi ile karışık feda
karlık ruhu gösteren ingiliz milletinin 
bütün sınıflarının hattı hareketini me
dih ve sena eylemiştir. 

General demiştir ki ı 
" İngiltere'de herkes mükemmel in

zibat ve tesanüt hissi ve mücadeleyi 
zafere kadar idame hususundaki az -
mini icraatle isbat etmektedir. Bu za-

meaifthi imkanları ae2ilir gibi olu
yordu. Mareıalın nutku, tıpkı mü
tarekeye takaddüm eden günler
de neşrettiği mesaja benziyordu. 
Fransız devlet reisi, nasıl eskic!en 
alınanlarla mütareke teklif ettiği 
zaman "şerefli bir mütareke yap
mak için asker askere konuş
mak,, arzusunu izhar etmişse, son 
nutkunda da alman zaferini ta
nıyor, ve fransızlar için de yaşa
~ak hakkı istiyordu. Çünkü mağ
lup olan fransız milletinin bu sa
yede kalkınabileceğine kanidi. 
Mareşalın Paris hakkında söyle
diği sözler de dikkate §ayan
dı. Fransız devlet reisi, çok ya
kmda Paris'e kavu§abilecekleri 
ümidini izhar etmişti! 

feri kazanacağız. Zira bu harp çok ba- Paris'e kavucmak 
riz bir ruhi iz taşımaktadır. f 

Bir yıl evel İngiltere'nin müttefiki 
Polonya silahına sarılarak Hitlerci fe
nalığa karşı koydu. Biz Polonyalılar 
Uçüncü Rayşın arzettiği bütün tahrip 
kuvetlerini tanımı§ buiunuyoruz. 1939 
da maalesef çok zayif olduk. Zira Po
lanya'nın Versailles'de çizilmiş olan 
hudutları müdafaaya müsait bulunınu
yordu. Buna binaen tarihin bize tahsis 
ettiği vazifeyi ifaya kifayet edemedik. 
Ve bastionumuz yıldığı zaman Hitler
ci akını bütün Avrupa'ya yayılarak a
sil ve insani ne varsa hepsine tahrip 
etti ve bütün dünyayı bh l~~aliter fe
yezanı tehdit etti. 

Paris'e kavuşmak bu bir me
seledir. Paris'e kavuşmak, 

hür Paris'e kavuşmak ancak bir 
sulh muahedesinin imzasmdan 
sonra kabildir. İşgal altmda bu
lunan Bordo'da kalmayıp da Vi
şi'ye hicret eden fransız hüküme
ti, şimdi nasıl olur da gene i~gal 
altında bulunan, Paris'e naklede· 
bilirdi? Her şey bir tarafa bıra
kılsa bile, işgal altındaki yer, as
keri hedeftir. Ve Fransa'nın hü
küınet merkezini işgal altında bu· 
lunan bir yere nekletmesi, istiklal 
mefhumunu tam manasiyle inkar 
etınesiyle müsavidir. O halde Ma· 
reşal Petain'in Paris'e çok kısa 
bir zamanda nakletmek imkanla
rından bahsetmesi, sulh imkan
larından bahsetmesiyle müsavi 
addolunabilirdi. 

Bir müddetenberi Leh askerleri İn· 
giltere'de harbe iştirak etmektedir. 
Polonya filolarının Londra'yı müda -
faa ve Avrupa kıtası üzerine yapılan 
akınlara iştirak etmelerinden, tekrar 
teşkil edilmiş bulunan Polonya kıtala
rının çok mühim harekat bölgesini iş- Nasyonal sosyalizm ve Fransa 
gal etmekte olmalarından, ordumuzu_n ----------------
diğer bir kısmının Mısır'da müttefikı-
mizin yanı başında bulunmasından ve 
nihayet harp filolarımızın ingiliz de
niz kuvetleriyle yanyana muharebe et
mekte olmasından dolayı müftehiriz. 

Biliyorum ki, siyasi bünyesi şimdi
kinden farklı olacak olan yeni ve fa
kat daha iyi ve bütün milletler ve iç
timaı sınıflar için daha hakkaniyetli 
bir Avrupa için harp ediyoruz. Ve yi
ne biliyorum ki, devamlı bir barış için 
anın yalnız harp imtihanına değil, çok 
anın yalnız harp imtihanına değil, çik 
daha çetitı olacak olan barış imtihanı
na da dayanacak olan ingiliz - leh dost
luğunun derinle§mesini temenni edi -
yorum.,. 

Polonya' daki ticaret heyetimiz 

işte Çörçil bunun için evelki 
ak§am fransızlarla kendi 

yuvalarında, yurtlarında ha§ ba
şa konuşmak istemi§ ve onlara içi
nin dertlerini dökmüştür. 

Ve bundan sonra Çörçil bir alman 
zaferinin ne demek olacağını fran
srzlara anlatmış, kurtulu§larının İn
giliz zaferinde olduğunu söylemiş· 
tir. Fakat ingiliz ba§vekilinin bu 
nutku diğer bir noktadan da ehe
miyetlic! ir: Çörçil İngiliz zaferine o
lan itimadını birçok defalar tekrar 
etmi;t olmakla beraber, bu defa za· 
fere olan itimadını ifade ederken, 
çok kuvetli kelimeler kullanmıştır. 
Bu yeni itimat, evela, lngiltere'ye 
karşı yapılan alman hava hücumla
rının neticeıiz kalmasından ve ikin-

Gölge etme batka ihsan istemem 
diyQr. Kalbinde en ufak §eref duy
gusu kalan bir adamın bu §artlar al· 
tında nasıl hareket ede~eğini tayin
de tereddüt göstermesine imkan ta· 
savvur edilebilir mi? 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Polonya'da
ki ticaret heyetimiz bugün İstanbul'a dön· 

A. Ş. ESMER dü. 

Şimdi bir ihtimal var: acaba, 
Hitler, Çörçil'in bu nutku üzeri
ne mi alelacele Laval'le görüş
mek üzere Fransa'ya gitmiştir? 
Yoksa, Çörçil böyle bir ihtimali 
hissettiği için mi bu nutku söyle
miştir? ikinci şıkkın çok daha va
rit olduğu anlaşılıyor. Nihayet 
ortalıkta hiç bir emare olmasa, 
Fransa'da son bir iki gün içinde 
yahudiler aleyhine ittihaz edilen 
§iddetli kararlar, Fransa'nın na
sıl nasyonal - sosyalizm prensip
lerine yaklaştığını göstermeğe 
kafidir. Belki Hitler sulh şartla
rının ilki olarak, yahudiler aley
hine tedbirler alınmasını teklif 
etmiş ve bu, Vişi hükümeti tara
fmdan kabul olunmuştur. 

Brenner'in neticeleri 

O•• yle tahmin edilebilir ki, 
Fransa ile girişilen bu mü

zakereler, Brenner mülakatı es
nasında Hitlerle Musolini arasın
da takarrür eden esasların, Ro
manya işgalinden sonra ikinci bir 
tatbikıdır. Bu suretle Almanya, 
Fransa'yı sade eski müttefikinden 
ayırmakla kalmamış, aynı za
manda onu belki de istikbalde 
eski müttefikine kar§ı vaziyet al
m!lğa mecbur edecek bir hale sok
mak islemİ§tİr. Hitler-Laval müla
katından sonra, Çör-çil'in fransrz
lara hitaben "mademki bize yar
dım edemiyo .. sunuz, fakat hiç ol
mazsa şimdilik bizim zaferimize 
engel olmayınız!,, demesini daha 
iyi anlamaktayxz. 

r eıeobüs kimden ! 

Simdi bir mesele var: Fran
sa' da Almanya ile sulh te

ııebbüsünü evela kim ele aldı? 
Bu hususta Bnle'de cılıan Nntio
nııl Zeitung gazetesi~de "yüksek 
bir siyaset adam1., tarafından ya
zılan rn.çıkale dikkate şayandır. 
Bu mahı.lede muharrir şunhn 
söyiüyor: "Mare~a.l Petain, İngi
liz aleyhtarı siyasete bir fren 
koymak istemekte fakat bunda 
mihver taraftarı nazırlardan La
v 1 ile, Baudoin'ın muk~vemeti 
ile karşıla~maktadır • ., Filhakika 
bütün emareler bu işe Lrı.val'in 
ön ayak olduğu mcrke:::indedir. 
Çiinki! bugüne l:ndar en aşırı 
mihver tarnftnrlığı onun tarafın
dan tı:ıtbik olunmu~lul" • 

Sulhün sartlcuı .. 
-----~--~ 

Demek bir sıılh yapılacaktır? 
Fakat bu sulhun şartları 

nedir? Bunu Çörçil1in evelki ak· 
şamki nutkundan pek ala anlıya
biliriz: Çörçil deıniştir ki: "Al
sas - Loren bir defa daha alman 
boyunduruğu altına girecek, Nis 
Savoie ve Nupolyon'un Korsikası, 
da güzel franıuz arazisinden ko
parılıp alınacaktır.,, Belki Tu
nus'u Cibuti'yi bu meyanda saya
biliriz. Almnnların, Çörçil'in söz
lerinden anlaşılan bu sulh şartla
... dan daha ileri gitmiyecekleri 
u.:! tahmin olunabilir. Bu, belki 
İtalyanların aleyhindedir. Çünkü 
onlar çok az bir topra~ elde ede
ceklerdir. Almanların da ı§ıne 
pek gelmez. Çünkü onlar da yal
nız Alsas - Loren,le iktifa ede
ceklerdir; fakat bütün bunlar, 
mihverin lngiltere'nin nasıl bü
yiik bir harp için hazırlıkta bu
lunduğunu anlamıf olduğunu ve 
ona göre fedakarlık pahasına da 
olsa tedbirler aldığını gösterir. 

Gaye ne olsa 11erek ! .. 
sulh §artları hakkında §İmdi.-

den kehanette bulunmıya

lım. Çünkü bu şart!ar, Fransa'nm 
mihvere karşı göstereceği yakın
lığın, alakanın ve sempatinin de
recesiyle mütenasip olarak arta
bilir, eksilebilir. Belki de alman· 
lar, bu sulh muahedesiyle, At
lantik sahillerinden mühim bir 
kısmını tekrar Fransa'ya iade et
mekle, buradaki birçok mevzilerin 
ve üslerin bombardıman edilme
aine mani olabileceklerini de dü
§Ünmüşlerdir. Aym zamanda he· 
defi küçülterek, kendi kuvetleri
ni dağıtmaktan da kaçınmış ola
bilirler. Çünkü almanlar ta is
panya hududundan Narvik'e ka
dar olan büyük bir sahayı müda
faa etmenin ne kadar müşkül ol
duğunu görmüşlerdir. Üstelik 
böyle bir sulh belki İngilizlerin 
muhtemel bir ihraç hareketlerine 
karşı, Atlantik sahillerindeki za
yıf noktaları azaltacaktır. Görü· 
lüyor ki almanlar eğer sulh ko
nu~malarına ba~lıyorlarsa, şimdi 
lngiltere'ye kar~ı tecavüzi bir e
melden vaz geçip tedafüi tedbir
ler almayı da daha münasip bul
mu§lar demektir. 

Fransa ile iffif ak 

Fransa ile sulh yapılırsa ha
dise kapanacak mı? Bun

dan sonra Fransa'nın ittifakını is
temek ihtimal dahilinde değil mi
dir? .. Hatırlardadır ki, Dakar ha
disesi esnasında alınanların, mü
temadjyen tayyarelerle fransız 
garp Afrikasma sevkiyat yaptık
ları bahis mevzuu olmuştu. Aynı 
zamanda gene tayyarelerle şima
li Afrika'ya nakliyat yapıldığı 
söyleniyordu. Müstemleke ordu
ları başku~nndanlığma tayin edi
len general Veygand şimdi §İma
li fransız Afrikasında teftişlerde 
bulunm<lktadxr. Fransız müstem
leke askerlerinin tamamiylc ter
his edildiğine dair hiç bir haber 
yoktur. Yatnız belki mÜtlh'eke 
şartları mucibince, ltalyan hu
dutlarının imtidadmdaki bazı 
mıntakalar askerlikten tecrit o
lunmuştur. işte o kadar! 

Mı su' a f aarruz ve f ransa 

Mihver devletlerinin Fransa'
nın bütün maddi vasıtala

rından istifade için bir fransız 
ittifakına doğru gitmiyeceklerini 
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Amerika'mn sabık 
Parİ3 sefirine göre 

Diki aförleri feıkine 

imkan yoktur 
Şikago, 22 a..a. - DUn Ş!kagoda bir nu

tuk söylemiş olıın B:rlcşik Amerikanın 

s:ıbık Paris sefiri B. Vllliam Eulllt, Bir
lc§ik Amcrikauın Avrupa işlerinde eld.: 
etmiş olduğu tecrllbcye nazaran totaliter 
diktatörleri teskin etmcğe çalı§manın boı.ı 

olacağını söylemi~ ve sözlerine şöyle de
vam cylenııştlr: 

"- Birleşik Amerikanın lse bunlan 
teskin etmeğe niyeti yoktur. Bir diktatöre 
karşı mtisait davranmak için gayretlerini
zi aarfettiğiniz zıırnan·, bu diktatör slzo 
d.'ll'beslni indiriyor. İngil teren! o, Fransa -
nın, A vusturyanın, ç koslovakyanın, Bel
ç!kanın, Hollanda ve Danimarkruun orta -
lığı teskin etme!< lçin sartetmlş olduklan 
gayreti gördük. Cayrl kablli teskin olau 
bir kimseyi yatıştırmağa lmk~ yoktur. 

B. Dull!t, mihver devletlerinin harbi 
kazanmalarına mtisa.ade edildiği takdirde, 
her ık! Okyanusta nelerle ka.T§ılaşacakla
rını vatandıı~Iarına izah ettikten sonra, 
lstihMl!ltı çoğaltmnnın ltizumundnn balı· 

sederek, müdafaa hazırlıklarının sulh &o 

sası defiil bir harp esası üzerine yapılma• 
sını Birleşik Amerikııya ihtar etmiııtır. 

Japonya hakkında da bazı sözler söy
llycn sabık bliytlk elçi VS§ington hUkUme
tlnln bıı işte de yatıştırma yoluna glrml -
ycc ğinl kaydeylemlş ve Japonya ile mlh· 
ver devletler! ara.~ında yeni imzalanan 
itilMnameyi Birleşik Amerlkaya karşı 

"tesiri zamanla belll olacak ~lr llA.nı husu
met .. diye tavsif etmiştir. 

B. Bullit sllzlerille şöyle devam etmit
tir: 

MUda!aainefs sevki tabitsl Birle~lk A • 
merlkaya şunu anlatmalıdır ki, io!iratçılık 
politikası, ancak kuvetll dostların dünya 
nl?.a.mını muhafaza etmek için çarpıomıy& 
devn.mları şartiyle tatbik edilebilen bir si· 
yasettir. Fakat hasım devletlerle sarıl -
mııı olnn bir millet için infiratçılık mah· 
volmaktan başka bir ııey değildir. Hiç bir 
vesika bir millete Berlinde imza. edllmtı 
olo.n üçlü paktın ifade ettiği kadar, tıo 

devletin kendisine hücum edeceğini va.zıh 
bir surette ifade etmemiııtir. 

B. Bullit sözlerine ııöyle nihayet ver• 
mlştlr: 

EmnlyeUmlzln hıı.yıı.U meselesini, mtı
tema.dlyen mukFlvemet etmekte olanlar& 
malzeme vermek teşkil eder. Hazırlıkları
mızı böyle bir sUra.t ve vtlsaUe yapmalıY1Z. 
Vereceğimiz malzemenin mlkdarı o kadaı' 
çok olmalıdır ki mütecavizlere karşı ya -

pacağımız mukavemet hazırlıkları ikmal 
ed,J.lmeden. bunlaı-ın bize tecavUz etmele
rine fmkAn kalmamalıdır. 

Amerika' da 
askere ahnacaklar 
İçin kur'a 

Vaşington; 22. a.a. - Talim için si· 
lah altına alınma sırasını tayin edecek 
büyük kur'a salı günü çekilecektir. 

Harbiye nazırı B. Stimson, B. Ru.ı
velt'in huzurunda 1917 de ayni ma.\c • 
satla kullanılan cam çekmeceden ilk 
numarayı çekecektir. Ö~leyin başlıya· 
cak olan kur'a çekilmesi ameliyesinin 
12 saat süreceği tahmin edilmektedir. 

1 
.................................................... 1 
KÜÇÜK Dl~ HABERLER! 

..................................................... 1 
x Roma - Pt:.pa, bugün, papalık nez

dindeki İspanya bUylik elçisini kabul et· 
mlştir. 

x İtalyada bir mahal - Stefa.ni a.jansı 
bildiriyor: Romanya·nın yeni orta elçisl 
Jon Victor Vojen bugUn kıra! tare.fında.n 

kabul edilerek itimat mektubunu takdim 
eyleml§tlr. 

x Budapeşte, - İtalya ziraat ve orman 
nazırı Tassinıı.ri'nln daveti üzerine Macar 
ziraat nazırı Kont :hllchel Telek! llnilmüz
dekl cumartesl gUnU İtalya'ya g·iderek 
Tasslnari'nin geçen ilkbaharda Ma.caris
tana yaptığı ziyareti iade edecektir. 

: ................................................. ........ 
1 

Hedefimiz : devre uymak için i 
yeni bir nesil yaratmaktır. Fit- : 

t re ve Zekatınızı Hava Kuru - ~ 
! mu'na verirseniz bu gayeye bir 1 1 an evel ulaşmak imkanını ka-
l zanımş olacağız. 

1................................... ""'"""""'" 
kim temin edebilir? Bu takdirde 
Libya'dan Mısır'a doğru yapıla
cak taarruzda Tunus'taki fransız 
kuvetlerinden, diğer taraf tan da 
Filistin tarikiyle gene Mısır isti
kametinde inkişaf ettirilebileceği 
tahmin olunan bir taarruzda ge
ne Suriye'deki fransız kuvetlerin
dcn istifade edilmesi düşünülmÜ§ 
olabilir. Bunun için mihver poli
tikasını kabul edecek olan fran
sızlnra bazı tavizler de verileceği 
varit görülebilir. Belki Eden'in 
Filistin' de yaptığı tefti§ler ve Ma
verayı - Ürdün Emiri tarafından 
kabul edilmesi, mihverin Mısır 
ve Akdeniz hazırlığı ile alaka
dardır. Şimdilik bu noktaları göz 
önünde tutarak hadiselerin inki
şafını bekliyelim. 

Mümtaz Faik FENiK 
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(~~~::~::~::! : ::::~::~::: :::~::~::~::~::~::::::::) Yalan yanlıı 
haberlere 

Halkımı:am hava kurumuna 
milyonlarca yardunda bulun
m.aaı, göklerimizi, kııa bir sa
man içinde yenilmez kanatlar4 

la dolduracağmıızm müjdecisi
dir. Fitre ve zekatm yeni yar
dımlar için vesile hazırladığını 
unutmıyalım. 

1:::::::::~:~! ~:ı :~~:~:~:~:~~~:: ::::::ı RADYO 

TURKlYE 

Portakala dalkavukluk ... 
karıı tedbirler 

Tercüme 

3 ün<ü sayısı (ıkmııtır 

(Radyo Dililzyon Poıtaları) 
TÜR.KİYE ANKAR 

Radyosu Radyo~ 

insanlara doğrudan doğruya dal
kavukluk etmek pek ince ve nazik 
bir aanattır. Onun ıç.ın doğ
rudan doğruya dalkavukluk et· 
mesını bilenlerin içtimai mevkii 
dünyanın her tarafında daima yük
ıek olur. Onları herkes gever. Bu in
ce sanatı becereıniyenler de kendi
lerini sevdirebilmek için görünüşte, 
meseli, patlıcanı sena ederek haki
katte gene bir efendiye dalkavuk
luk etmiye çalışırlar. Benim de gÖ· 
rünüıte portakala dalkavukluk et
mekten maksadım bu yazıları oku· 
mak lutfunda bulunanlara hizmet 
etmektir. 

Patlıcana dalkavukluk herkesin 
bildiği hikayeyi taklit etmek olaca· 
ğmdan başka bu mevsimde patlıcan 
artık mazi demektir. Maziye hür
met edilir, fakat dalkavukluk hale 
ve istikbale ka~§ı olur. Şimdiki hal
de mevcut yemitlerden, kendisine 
dalkavukluk etmeğc değeri olan 
Nar varsa da - kokusuz olduğun
dan mıdır, yoksa tanelerini ayıkla
mak güçlüğünden midir - Nar ne 
kadar sena edilae ona rağbet eden· 
ler az bulunur. Onun için bugünkü 
dalkavukluğa zemin olarak, pek ya
km istikbal yemiti olan portakalı 
tercih ediyorum. 

Portakal, çiçeklerinin tazelik ala
meti olmasından sonra, yemişinin 
güzel yuvarl•k ıekliyle ve güzel 
rengiyle kendi3ini ıevdirir. Her ye. 
mite bir güzel efsane bulmuş olan 
eski :zaman insanları portakalı nar· 
dan önce tanımı§ olsalardı bayanla· 
rın göğüslerinde tatıdıkları yuvar
lakların, nar ağacmdan değil, por
takal ağacından geldiğini söylerler· 
di. Zaten Avrupa'da portakal tanm· 
dıktan sonra pek çok kimseler Tev
ratı bile inkar ederek Hava'nm 
Adem'e yedirdiği yemi~in elma de
fil ancak portakal olabileceğini id
dia etmişlerdir. 

Sonra kokusu: Neroli esansı deni
len portakal kokusu tabii ve yapma 
kokuların en güzelidir. Bu kokunun 
adı bile bir ıiirdir. O güzel kokunun 
ne i§<'l yarıyacağmı ilk defa Neroli 
adında güzelliğiyle ıöhret almış bir 
prense& anlıyarak portakalın çiçek
lerinden çıkarttığı esansı eldivenle
rinin içerisine dökmeği i.det etmit 
ve bu auretle ni.rin parmaklarına 
portakal kokuounu ıindirmiıti. Ko
lonya suyunu icat eden eczacının 
portakal kokusunu kullanması o 
prensesin taklidinden baıka bir ıey 
değildir. Parmaklara sindirilecek 
o kadar güzel bir koku varken ne 
kadar yazıktır ki manikür modası 
çıktığındanberi bayanlarm parmak
larından çoğu - insana teker haa
talığmı hatırlatan - aseton kokuou 
çıkarmaktadır •• Portakal esansı por
takalın çiçeklerinden çıkarılırsa da 
o güzel koku portakal yemitinin ka
buğunda daha keskin ve daha mü
essir olarak bulunduğundan porta
kaldan yapılan reçeller ve likörler 
O kadar güzel kokulu olur. 

Portakalın lezzetine gelince bun
dan zevk almıyan hiç kimse ititilme
miıtir. Portakalın acısı demek olan 
turunç bile yenilemediği halde ıer· 
betinin lezetti herkese zevk verir. 
Bizim büyük türk hekimi lbni Sina, 
galiba kendisi portakalın tatlısm
dan ziyade acısından hoılandığı için 
kitaplarında kalbe ferahlık verecek 
ilaçların en baıında olarak aleme 
turuncu tanrtmıf ve o vakittenberi 

- Dalga Uzwıluiiu -

turunç kabuğundan yapılan ıurup 

hekimlikte büyük §Öhret almııtır. Londra, 22 a.a.. - Lordlar kaınaruındıı 
Yahudi muhacirler 

alınmıyacak 

L Tercümeler. Cicero. Scipio'nun rü- 1648 

yu.ı - Shak.espeare, Periclca - Dido- 31.7 
19.47 

m. 182 Keı./120 Kw. 
m. 1>%5 Kaı./ 20 Kw. T. A .. 
m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. ı 

Yediğimiz ve içtiğimiz teYlerde eski başvcldlet lordu Vikont Maurham 
vitaminlerle madenlerin ehemiyeti alman kaynaklarından beliren yanhı ha
anlaşıldıktan sonra portakalın değe- berter ve bunları cerh için icabedcn tcd-
ri daha ziyade artmıtlır. Portakalın birler meselesini ortaya koymuştur. 
kabuğunda ve içeriıinde B 1 vitami- Lord Maugham, in~iliz hükümetinin ya
ninden 100 ölçü, B 2 den elli ölçüye lan oldukları ıabit olan muhtelif alman 
kadar bulunduktan batka C vitami- propagandalarını hatırlatan bir risale ne&
ninden kabu .. ~unda 145, İçeriıinde retmesini ve bu risalenin bitaraf mcm -
50 miligram vardrr. Bunlardan do- leketlere tevziini teklif eylemiştir. 
layı portakal bereketli bir vitamin Maugham altnan harp gayretine iki 
kaynağıdır. Portakalın suyu çıkarı.. müttefikin yardım ettitini aöylemiştir: 
]arak bir şişe İçerisinde ıaklanıldığı mezalim ve yalan. 
vakit C vitamininden hiç bir ıey Muhtelif alman haberlerinden misaller 
kaybolmaması da onun pek değerli zjkreden Maugham bu arada ezcümle 
bir hususiyetidir. Londra'da umumi hayatın bombardıman .. 

Madenleriyle onların neticesi O· tar sebebiyle durduğu, halkın kütle halin
lan yüzde 6 derecede alkalen olma· de kaçmasına mani olmak için Londra'nın 
sı pek yolundadır. etrafında bir polis kordonu tesis edildiği, 

Portakalın timdiye kadar izah e- yabancı gazetecilerin dahi Londra'yı ter
dilememiş olan bir ıırn kalmıştır: ketmelerinin yasak edildiği, londralıların 

Portekize 
Lizbon; 22. a.a. - D. N. B. : 
Öğrenildiğine göre, hükümet bütün 

hudut polis karakollarına emir vererek 
bundan böyle yahudi muhacirlerinin 
alınmamasını bildirmiştir. 

rot, Rameu'nun yeleni - Nietachc, Mu
ıikinin ruhundan tregedyarun doğu.şu -
K. Mansfield, Mektuplar - Chamisao, 
Peter Schlemihl'in acayip ıercüzeşti ... 

II. Tetkikler. Lltince ilk edebi eser 
bir terclimedir (Azra Erhat) - Edebl ter· 
cüme (İzzet Melih Devrim) - Ja.cques 
Amyot (SiUıeyl.a Yanık) - Tercümeler 
(Gcothe) - Tercüme ve dünya edebiyatı 
(Jean Camborde) - Tanzirnattan sonra
ki tercüme faaliyeti (Şerif HulUıi). 

Ecnebt mecmualar - vesikalar - Mil-

Bu tedbirin ayni zamanda, birçok 
yahudi muhacirlerin sahte vfae ile hu
duttan gcçmeğe teşebbüsü üzerine a

a&bakaya ıclen cevaplar - haberler. 
lındığı bildirilmektedir. 

Fransız nazırıar 

heyetinin toplantısı 
Mcİlta'da . 

yenı 

sığınaklar yapılıyor 
tarihin en methur güzellerinden maneviyatı tamamen bozulmu1 ve paniğe Vichy, 22 a.a. - Havaı ajanın bildiri ... 
Ninon hatun aekıen yafında bile yakalanmış bi.c halde sokaklarda koşuş • yor: B. Laval ve adliye nazırı B. Alibert- Malta; 22. a.a. - Harbin bidayetin
kaybetmediği güzelliğine sebep tukları gibi tamamen hayal mahsulü haber- in halen Vichy'de bulunmamaları dolayı- denberi Malta'da sığınak inşasına hum 
günde bir düzüne portakal yemiş leri ileri sürmüştür. ıiyle, nazırlar heyeti, dün ıaat 17/30 da malı bir faaliyetle devam edilmektedir. 
olduğu'lu iddia etmitti. Halbuki ti- Hükümet namına cevap veren dük De - B. Baudoin•nin riyaseti altında toplanmıı- Şimdiye kadar 3469 sığınak yapılmış
roit guddesini İyi i~leterek güzelJik vonshire bir müddettenberi düşmo.n kay- tır. tır. Bu rakkamlara Lavaletta şehrinin 
verecek olan iyot madenidir. O da naklannın yalanları meselesiyle iştigal e- Nazırlar, bu akşam devlet reiıinin ri- içinnde bulunan ve 5300 kişi istiap •
portakalın terkibinde ancak eser dilmekte oldu(::u:ıu b:ldirmiş ve şöyle de- yaseti altınc1 J toplanacak olan nazırlar hf!-6 
h ]. · · .. ·· ,. · ı · h d .dcbilen sıg·ınaklar dahil deg·ildir. Bil-a ınde bulunur. O halde 0 güzellik miştir: yetının roruşece.ı ış erı azırlamışlar ır. 
iddiası acaba yanlış mıdır? Bazen hSdiseler h1kk:ndaki İngiliz teb- --· hassa yersizlere faydası olan bu sığı· 

Öyledir denilemez. Çünkü haya· ligatınrn k.ifi de~ecede süratle neşredil • I B naklar konforlu bulunmaktadır. Sığı-
tın en derin ve, §Üphesiz, en son öğ- mediğinden şikayet eddmektedir. Bunun- Yu g os a\ aşveki 1 i nakların yakin inde çocuklar için mck-
renilebilecek sırrı güzelliktir. Ha- la. beraber nıutlak surette doğru tebligatta tepler açılmıştır. Sığınak olarak yeni 
yat ilmi bu sırrı İyice ogreninciye bulunmRk siyasetine riayet ve bütün vaka- her türlü sergüzeştten tüneller açılıp tanzim edilirken, •ık 
kadar güzellerin kendi ıözlerjne !arın hakikatini tahkik ve tetkike ihtimam sık e!ki tünellere tesadüf edilmekte -
inanmak lazımdır. edildiği takdirde az çok gecikme zaruri- Sakınmak fazımdır, diyor dir. Şehirlerden tahliye edilmiş olan 

dir. binlerce kişi yerlerine avdet etmiş bu-
Birkaç gün evel çıkan ''Nülu• na .. 

aıl artar?,, baılıklı ya2;ıda Malküa 
diye gördükleri, mefhur ingiliz ali
minin adı Maltüs (Malthu•) olduğu
nu okuyucularımız elbette kendi 
kendilerine anlamıflardır. 

G. A. 

Yüksek Sovyet Meclisi 
Finlôndiya • Sovyet 

Anlaımasını tasdik elli 
Moılrova, 22 a.a. - Yüksek ıovyet mec

lisi, Aaland adalarına dair 11 ilk-teşrin 

1940 da Moskova'da Finlandiya ile Sov
yet Ruıya araıında imzalanmrı olan itiJlf
nameyi tasdik eylemiıtir, 

Gestapo Şefi 

fspanya'daki ziyaret

lerine devam ediyor 
Madrid, 22 &.a. - DNB. Alman poliı 

te1kili.tı şefi B. Himmler, Escurial 1ato
sunu ziyaret ettikten ıonra refakatinde 
kont Mayalde, general Bagardia ve hava, 
deniz ve aıkerl ataşeleri olduiu halde To· 
ıedo 1ehrine gelmiıtir. 

Dilk Devonshire şunları ili.ve etmiıtir: Belgrad, 22 a.a. _Avala ajansı bildiri- l 
İstihbarat nezaretinin politikası, haki • 1 unmaktadır. yor: Başvekil Tsvetkoviç, Niş'de part 

kate mutlak surette riayet ettiği hakkın- konferansında söylediii:i bir nutukta ez • 
da büün dünyaya töhrc1: kazanmakta ve bu cümle demiştir ki: 
töhretin teessüs etmek yolunda olduiu Halen, ss.rih bir enternasyonal vaziyet 
haklı olarak ıöylenebilir. 

Afrika harbinde 
sükunet var 

karşısında. bulunuyoruz. BU&'Ün vaziyeti • 
miz o tarzdadır ki harici ıiyasetımizi, 

ı;imdiyc >kadar olduğu gibi aynı hatlar ü
zerinde takip etmemiz, yani her türlü ser
ıüzcştten ve sulhu ihlil edebilecek her 
şeyden aakınmamız Jizımdır. Bu ıebep-

ledir lci bütün komşularımızla iyi ve dos
tane münasebetler idamesine ebemiyet 
verdik ve ehemiyet vermekte devam edi

Londra, 22 a.a. - Royter: Salahiyettar yoruz... 
Londra mahfillerinden bildirildiğine ı-öre Ba~ekil bun.Can &Onra, P•k yakında bir 
Mısır'da mühim askeri faaliyet hakkın~ kaç milyar dinarlık bir dahilt istikraz çı
da emareler mevcut de~ildir. Mı!:ır'ın Ken. karılaca.ğını haber vermiş ve bu iıtikraı 
ya'nın ve Kassala'nın bütün bölgelerinde ile bilyük nafıa işleri yapılacafını, ezcüm
keşif uçuşları faaliyeti vardır. Libya'da le mevcut yoJJarrn islih edileceğini ve yeni 
yakın bir itide mühim bir hareket yapı. yollar inşa olunaca,ını bildirmiştir, 
lacairnı gösteren hiç bir emare yok-tur. 
Sanıldığına göre, İtalyanlar, bir ileri ilssü 
tC9ia etmekte, faakt her a.d1m1 ıayet ih 

Hava Kurumu'na yardım 

Bursa; 22. a.a. - Gürsü nahiyesi 
halkı Türk Hava Kururnu'na iki bin 
lira teberrü eylemiştir. 

Ankara 2. ci Asliye Hukuk: H5.kimliıiin
den : 

Ankara D. D. Yolları umum müdürlü. 
ğü yol dairesi kalem ıeflerinden Yusuf 
Koçbaş'ın mahkememize açtığı soyadı de
ıiittirme divaıının duru1maıı ıonunda e • 
velce aldtit (Savcı) soyadının (Koçba1) 
soyadı ile de~İ!!itirilmek ıurctiyle nüfusa 
tescil ve ilinına kabili tomyiz olmak i1 • 
zere 25/ 9/940 tarihinde karar verllditl i-
tin olunur. +267 

FAKÜLTELER -~ ı -~ 
tiyatla atarak ~ok yavaş hareket cylcmek-

Amerikalılar 

Uzakşarktan göç 
- -;;_~~~~~~~~~~~~~~~ 

tcdir1er. Düıman, İngiliz bombardıman -

Jarı, ara.z:inin vaziyeti ve uzun münakale 

hatları dolayısiyle gilçlükler çekmektedir. 

Bir Finlandiya ticaret heyeti 
geliyor 

etmeğe başladılar 
Şanghay, 22 a.a. - Honckonı'dan ıeten 

bir telırafa nazaran, bir amerikah muha
cir grupu Şane,iıay'a hareket etmiştir. Mu
hacirlerin hareketi japon a.skert harekatı 
dolayısiyle bir kaç gün recikmiştir. Muk-

1stanbu1, 22 (Telefonla) - Finlandiya denden gelen diier bir muhacir çupu Da
ha.riciye ticaret dairesi şefinin reiılliin- jren'den Şang:hay'a hareket eylemiştir. 

de bir heyet Ticaret Veka.J.eti ile temas Pekin'de bulunıın 250 kadın ve çocuk da 
etmcık üzere yarın lstanbul'a gelecek ve şehri terketmeie hazırlanmaktadır, 

Ankara'ya hareket edecektir. 

1 
Bütün v:tandaıların havaç~ 

Romanya' daki İngilizler ğa layık olduğu ehemiyeti ~~r: f 

Bir daktilo alınacak 
Dil ve Tarlh·Cotrafya FakUlteal Dl· 

rektör!Ufilnden: 
1 - Fakültemizin milnhal bulunan iic

retli bir daktiloluk lçln 25.X.19'40 cuma 
ctinil saat 14 do yapılacak milı&baka imti
hanı ile bir daktilo alınacaktır. 

2 - İsteklilerin birer istidayı iliıik ol-
mak üzere iki fotoğrafı, mektep şahadet
narnesi, iyi hal veıikaıı ile 23.X.1940 çar
şamba. &iinü sa.at 11 e kadar müracaat et
meleri 1lzım.dır. 

3 - İmtihanı lcazanantardan ecnebi li-
ıan bilen tercih olunacak ve kendiıine 100 
liraya kadar liyakati dereceıine &öre ile· 
ret verilecektir. 

4 - imtihanı kazananlar hiç bir yükıek 
mektepte talebe olmadıklarını is.bat et. 

ÇARŞAMBA: 23.10.1940 
8.00 Program ve memleket aaat ayan. 
8.03 Müzik: hafif musiki (Pi.). 
8.15 Ajanı haberleri. 
8.30 Müzik programının devamı (Pl.). 
8.50/9.00 Ev kadını - yemek llstesi. 
12..30 Program ve memleket aaat ayan. 
12.35 Müzik. 1. - N. Tekyay - eviç pı 
kı: (Scvıilim bu akşam). 2. - •... • evi 
türkü: (Yürüdükçe servide boyun salle 
nır). 3. - Asım 'bey - hicaz prkı: (H• 
zahm.ı cii:erıuza deve.kir aranılmaz). 4. -
Lemi • hicaz şarkı: (Neıem emelim ruhı 
hazinem zedelendi). 
12.SO Ajans haberleri. 
13.05 MUzik. !. Bimen Şen - ae&>h prkr 
(Bensiz ey ıtüli ıtiilşen). 2. Zeki Arif - -
gSh şarkm: (Kendi Gönlümdür).'3. Relil 
Feraan. Tahirbuselik 1arkt: (Canlandı ha 
yalimde şuh). 4. Tahir türki1: (Ben • .,. 
mecbur olmuşum). 
13.20/14.00 Mtizik: Rodyo l'!Llon orlcestns< 
(Violniıt Necip Aşkın İdaresinde). 1. Boclı: 
mann: Büyük vals. 2. Scherapow ı Pavlova 
(Ağır vals). 3. Dohnanyi: Rapsodi, de ma
jör. 4. Ryming: Entermezw. 5. Breuer: 
İtalyan şarkısı. 6. Riehartz: İlkbaharda bir 
çift 7. Reeves: fI· ıb{"'!toko (Hind raoman!t 
18.00 Proıram ve memleket saat ayarı. 
18.03 Müzik: Konçerto (Pi.). 
18.30 Konuşma (Dış politika hadiaelerl), 
18.45 Çocuk saati. 
19.15 Çocuklar için musiki. 
19.30 Memleket saat ayarı, ve Ajanı h&
berleri. 
19.45 Müzik: Radyo ince su heyeti (Y• 
gAlı faslı). 

20.15 Radyo ıazetesi. 
20.45 Milzik: Şarkılar ve tiirkü]er 
21.10 Konuşma (Modern opera). 
21.25 Müzik: Koşmalar. 
Zl.45 Müzik: Riy.aıeticümhur bandocu 
(şef: İhsan Künçer). !. E. Roux: Alaym 
kızı mara). 2. Sellenick: Avcıların ıenliğl 
(va19). S. Mendels90hn: Ruy - Blu uver4 
türü. 4. A. Luigini: Çan sesleri. 5. Saint • 
Saena: Djanire (fantezi). 
22.30 Memleket •at ayarı, ajanı habCT"le
ri; ziraat, esham • tahvilit, kambiyo • nu.
kut boıııası (fiyat). 
22.45 Müzik: ca:zband (Pi.). 
23.25/Z3.30 Yarınki program ve kaparue, 

rk milleti her ~=mı gök· 
de daha çok kuvetlenmiı o
ak kutlamaktadır, 
-·••1111111111 ... 

#9-•SON GÜN-

ULUS Sinemasında _ 
Montekarlo'da milyonerlerin ha
yatını gösteren bu en büyük ne
şe ve zevk filmi olan 

YASASIN 
~ TATiL 

İki aaat bütün temaııa edenleri 
güldürecektir. 

Baş Rolde ı 
Meşhur Fransız komiği 

DUVALLES 
Ayrıca: SPOR FiLMi 

Matineler: 14.30 - 16.30 - 18.30 
ve 21 de 

Alman büyük elçisi fon Stohrer dün 
Madridde polis teş"killtı ıefinin ıerefine 

bir ziyafet vermi11tir. DavetliJer meyanın· 
da hariciye nazırı Suner, bahriye nazırı 

imiral Moreno, devlet nazırı Yaneiro ve 
general Aranda, Baliquet, As.hry ve Vale· 
ra ıörülmekte idi. Ziyafette İtalyan bil
yük elçiıi, japon maslahatgilzarı, falanj 
partisinin 1efleri ve nasyonal sosya!iıt 

partisinin İspanya şubesi haları da hazır 
bulunmu!flardır. 

dikleri gün bu memleket için ı· 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Romanya - f bir hava tehlikesi kalmamıt o

dakl İngilizlerden bir kafile daha bugün f lacaktır, 
mek ve bundan sonra da devam etmiyo • Gece için koltuklarınızı cvclden 
ceklerine dair birer taahhütname imzala- kapatınız. 

16896 .... _ mak mecburıyetındedırler. (68+?) İıtanbul'a &eldi. ........ ·--·--·---ı•••ııı 1111111111111111 Ti: 6294 " 

Vilmoş nerede? Yok. Bakınıyor, aranıyor, fakat 
bulamıyor. Karşısına tekrar direktör çıkıyor. Ağlı· 
yarak ona koşuyor. Vilmoş, artık yok oldu, diye ba· 
ğırıyor. Direktör, dudaklarını büküyor. Şimdi bana 
gelmek istiyorsun değil mi? Vilmoş varken buna razı 
olmadın. Beni senelerce beklettin. Ben, ihtiyar bir a· 
damım. Benim bu kadar beklemeğe vaktim var mı sa
nıyordun? Benim için bir günün dahi kıymeti ol
duğunu düşünmüyor muydun? Sen, beni sevmedin 

Gizclla. Hiç bir zaman sevmedin. Şimdi yalnız kal· 
maktan korkuyorsun. Bundan dolayı bana iltica edi
yorsun. Sen, ne kurnaz, ne yaman bir kadınmışsın 

meğer? Giczlla, ellerini yüzüne kapıyor. Yalvarırım 
ıize, bana inanın. Sizi seviyorum. Bütün kalbimle se· 

viyorum. Beni burada, bu uçurumun kenarında tek 

başıma bırakmayın 1 Rudolf Ravberg, cevap vermiyor. 
Ağır, yorgun adımlarla uzaklaşıyor. Gizclla dehşet 
içinde kalıyor. Ellerini uzatarak arkasından haykı· 

rıyor. Rudolf 1 Rudolf 1 Korkuyorum, beni yalnız bı· 

rakmal 

Yazan : Mll-JA.L'i FOLDI 
- Bir derdin mi var? Birisi canını mı sıkıyor? 

- Allaha çok şükür, yavrum. Hiç bir derdim yok. 
Kimse de canımı sıkmıyor. 

- Her hangi bir üzüntün olursa, bana söyle an
neciğim. Ben elimden geleni yaparım. 

- Tabii yavrum. Sana söylemeyip de kime söyli
yeceğim. Mektepten ne haber? 

- Çalışıyorum. Başka bir haber yok. 
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meyi ben asla düşünmedim. Bu yuvaya ne dereceye ka· 
dar bağlı olduğumu, onun bütün mcsuliyetlerini ıeve, 

seve yüklenerek isbat ettim. Ama, babanız beni iste -
mezsc, benden uzaklaşmak için çırpınrsa, nihayet baş· 
ka kadınların kollarına atılırsa, yine kabahat bende mi 
olacak ? 

Kalbine bir üzüntü çöktü. Yorgun ve bezgin bir hal
de kalktı. Günler, ne müthiş bir silratle akıp gidiyor • 
!ardı. 

Gizella şaşırdı. Bu ne demek istiyordu ? Bir şey
den mi şüpheleniyordu ? Heyecanını gizlemek için 
saçlarını düzeltti. Yarabbim, benim halim ne olacak 
böyle ? Ani bir sual karşısında derhal şaşırıyor, sanki 
bir suç işlemişim gibi bucalıyorum . . • Herkesin yü
,üne açıkça, cesaretle baktığım günler nerede kaldı ? 

Karo!, mahcubiyetle mırıldandı : 
- Tabii sizin vaziyetiniz büsbütün başkadır. Bunu 

Jüşüncmcdim. Evinizde hakim olan sizsiniz. Fakat, 
ben ne yapayım ? Bizim edepsiz kadına bir türlü söz 
geçiremiyorum ..• 

Gizella, &apsarı kesildi. Hayretle karışık bir öfkeyle 
bağırdı : 

- Karınız hakkında böyle çirkin tabirleri nasıl kul
lanıyorsunuz ? 1 . 

Karo! bir sandalya çekti. Tersine çevirdi. Ata biner 
gibi oturdu. Kollarını sandalyanın arkalığına dayadı. 
Meyüs bir sesle konuştu : 

- Neden böyle hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi 
davranıyorsunuz ? Babam da, siz de bu kadına zerre 
kadar kıymet vermiyorsunuz. Onu ad! bir kadın teliik
ki ediyorsunuz. Bunu bilmiyor muyum sanki ? Ben 
de; Sİ7.lerin bu husustaki kanaatlerinizc iştirak ediyo

rum. Bugün öğleden sonra. haddinden fazla para sarf
cttiğimi ihtar eden siz değil miydiniz ? Babam d~ 
daima ayni sözleri tekrarlayıp, duruyor. Her ikiniz de 
haklısınız. Ben de ayni fikirdeyim. İhtar ettiğiniz za· 
man size biraz sert ve kaba cevap vermiştim. Affınızı 
rica ederim. 

Birdenbire gözlerini açtı. Korku içinde etrafına 

bakındı. Sabah güneşinin parlak ışığı odayı aydınlat
mıştı. Kendi odasıpda olduğuna kanaat getirince g' 
niş bir nefes aldı Kalbi elan heyecanla çarpıyordu. 
Bu sırada odadan içeri Vili girdi. Dikkatclc anne· 
sinin yüzüne baktı , Endişeyle sordu: 

- Anneciğim, galiba bu gece gene rahat uyuya· 
madın? 

Vili'nin halinde bir gayri tabiilik vardı. Adeta bir 
şeyler seziyor, şüpheleniyor gibi davranıyordu. Göz
lerinde itham eden bir bakış, sesinde kıskanan bir 
erkeğin sertliği vardı. Babasının menfaatlerini dü
şünüyor ve bunların bir tehlike geçirmekte olduğunu 
hissederek, onları korumağa azmetmiş gibi görünü

yordu. 
Bunu da nereden çıkarıyorsun Vili? 

- Yüz\in soJg:un, halinde bir durgunluk var. 

- Evet, iyi uyuyamadım. 
- Bir '~ye mi üzülüyorsun anneciğim? 

- H•yar, üzülmüyorum. 

- Sıkıntı çektiğin dersler varsa, gidip icap eden-
lerle görüşeyim? 

- Teşekkür ederim, anneci~im. Zahmet etme. Şim
diye kadar bütün derslerden iyi numaralar aldım. 

Vili, daha fazla annesinin yanında durnıağı manasız 

buldu. Yavaşça odadan çıktı. 

Gizella, hayretle oğlunun arka•ından baktı. Bu ço
cuk, adeta ondan bütün hareketlerinin hesabını isti . 
yordu. Demek, babasından ayrı!mağa karar verse, der
hal aleyhine dönecekti 1 Şaşılacak şey 1 Yalnız Vili 
değil, Edit ile lvan da babalarını derin bir hayranlıkla 
seviyorlardı. Kendilerini dünyaya getirenin anaları ol
duğunu unutuyorlardı. Şu halde Vimoş'u terkettiği 
gün, çocuklarından da marhum kalacaktı. Maymunlar. 
sizleri ben emzirdim, geceleri sabahlara kadar uyku 

!arımı tcrkcdip baş ucunuzda oturdum. Gündüzleri, i•· 
tirahatımı, zevkimi, eğlencelcrimi. feda ederek, sizler 

için çalıştım. Yine de babanızı bana tercih ediyorsunuz, 
lylc ıni ? , , Çocuklarım 1 Bu aile ocağına ihanet et· 
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Soğuk bir kış gunlıydü. Akşam olmuş, bütün memur
lar gitmişlerdi. Gizella, direktörle görüşülecek evrakı 
hazırlamış, çağırılmasını bekliyordu. Karol Ravberg. 
iki dakikada bir Gizclla'nın odasına giriyor ve babası· 
na söylenmesi icap eden bir takım şeyler not ettiriyor
du. Uzun boylu, al yanaklı, güzel dcneuk kadar yakı
şıklı bir erkek olan Karo] yaVll.§ yavaş şiıımanlıyor, gö
beği büyüyordu. Ağzında üç tane altın diş parlıyordu. 
Şikayet eden bir sesle söyledi : 

- Bu akşam, bizim evde yine büyük bir ziyafet var. 
Suare ! Bilseniz, böyle şeylerden ne kadar nefret edi
yorum ... 

Gizclla, gülerek sordu 
- Madem ki; hoılanmıyorsunuz, o halde niçin yapı

yorsunuz? 

- Niçin mi ? Siz, aanki daima hoşlandığınız teY -
!eri mi yapıyonıunus 1 

- Rica ederim, ben vazifemi yaptım. Benim için her 
şeyden evci mlicsscscnin menfaatini gözetmek l! -
zımdır. 

- Biliyorum, biliyorum. Kabahatın bende olduğunu 
kabul ediyorum. Haksız yere asabileştiğimden dolayı 
çok müteessirim. Babam henüz hayattadır. Fakat, ha· 
yatta olmasa bile bu israfın önüne geçmek lazımdır. 
Eğer, bu müessese yalnız benim elimde olsaydı, belki 

de timdiye kadar iflaa ederdi. Ne kadar doğru söyledi-

- Sonu var-
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1 ngiliz hava tebliği 
Londra, 22 a.a. - İngiliz Hava nezare

tinin tebliği: İngiliz bombardıman tayya
releri dün Boulogne ve Gravelnies'e ırün
düz hiicumu yapmışlardır. Boulog-ne'da bir 
ticaret gemisine isabet olmuş, rıhtımlarla 
depolara hasar yapılmıştır. 
Başka bir hava kuvetimiz Fransa 11 -

hillerl açıklarında bir dütman gemi kafi
lesine hücum etmistir. Bir gemiye isabet 
olrnuş ve gemi batmıştır. 

Dün gece fena hava yüzünden İngiliz 
bombardıman tayyarelerinin hava taarruz
ları tahdit edilmiştir. Bununla beraber 
liamburg askert limanına ıiddctli bir hü
cum yapılmıs ve bombardıman neticesin -
de bir çok yangınlar çıkmış, infilaklar ol
muştur. 

Taarruza uğrıyan diğer hedefler ara -
ıında Rcichkolz'da bir marıandiz &'arı ve 
Stade'dc muhtelif endüstri hedefleriyle 
ta:yyarc meydanları vardır. 

Tayyarelcrimizden biri üssüne dönme -
llliıtir. 

Kahire ve lskenderiye'ye 
yapılan hava taarruzlan 

Kahire, 22 a.a. - Mısır milli müdafaa 
llezarctinin dün akıam neşrettiği tebliğ: 

20 ilkteşrindc saat 20/30 ile saat 22 ara
•tnda iki hava hlicumu olmus ve Kahire 
civarında bir çiftliğe mUteaddit bomba 
düşm1i5tür. Bunun neticesi, birisi kadın 
olmak ilzerc altı kiıi hafif aurette yaralan-
1rtııtır. Dihr bir kişi aldığı yamlardan 
Blmüıtür. Hiç bir mühim hasar olmamış
tır. 

lakenderiyede haıar ve telefat 
olmadı 

İıkcnderiye, 22 a.a. - Dün akıam neş
redilen deniz tebliği: 21 tesrinicvclde ilk 
llatlerde, milteaddit düşman tayyaresi, İs
lı::enderiye civarına bombalar atmıılardır. 
Hasar ve telefat yoktur. 

lngiliz tayyareleri dün 

gece gene Almanya'da 
mutat ziyaretlerini 

yaptılar 
Londr&, 22 a.a. - Hava nezaretinin teb

liği: Fena havanın dün ıece inıilia bom
bardıman tayyarelerinin harekltını mühim 
surette müşkillleıtirmiı olmasına rafmen, 
Almanya'daki hedefler üzerine hücumlar 
)'apılmııtır. 

Bir haftada ticaret 

filosu zayiatı 
Londra. 22 a.a. - Amlrallık dairesinin 

llaftaldı: ~blitl: Ticaret filoaunun 13 te1-
rlnlevel 940 tarihinde gece yansı biten 
b.afta zarfmdaki nyiatı: 

Ceman 32.370 tonlu lnıilix vapuru. 
. ,. 11.537 tonluk müttefik vapur, 
,. 13.358 tonluk bitaraf vapur, ki 

7eldinu 63.265 tonluk 13 vapurdur. 
Düşman iıe aynı hafta zarfında ceman 

122.041 ton batırdıiını iddia etmektedir. 

1 ngiltere üzerine 
hava hücumları 

Londra, 22 a.a. - Hava Nezaretinin 
tebliti: Bugün İnıiltere üzerine yapılan 
düsman hava taarruzları çok küçük mik -
yasta olmu&tur. 

Bu sabah dolu - cenup aahilindc bazı 
tehirler üzerine münferit bir kaç akın ya
pılmrı ve bir mikdar hasar vukubulmuı -
tur. İki ıchirdc bazı evler yıkılmıı ve bir 
kaç kiıi ölmüı ve yarale.nmıstır. 

Öileden sonra bir dü,man grupu Dun
ırenen yakınında ıahili ıeç.miıtir. Bu 
tayyareler derhal avcılarımız tarafından 

yakalandıklarından Londra bölgesine nü
fuz edememişlerdir. 
Şimdiye kadar alınan raporlara göre, bu 

taarruzda dolu • cenup ıehirlerinden biri 
Uzerine bir kaç bomba atılmışsa da hasar 
pek azdır. 

Bir Alman şilebi bahr1ldı 
Londra, 22 &.L - Hava nezaretinin 

tebliği: 

İngiliz kuveUerlne meıuıup bir bom
ba.rdıman tayyaresi bugUn öğleden sonra 
Hök Van Holland açıklarında takriben on 
bin tonluk dU~man ılleplni a-örerek hU
cum etmlıtlr. 

Pilot bulutlar aruından pike ederek 
SOO metreye kadar alçalmı' ve ytik'!ek in
filak kudretll iri bombalar bırakmıştır. 

Vapurun ön tarafına tam isabet kaydedil· 
mi ıtır. 

Bir düşman tayyare 

grupu Malta üzerinde 
Malta, 22 a.a. - Resmt tebliğ: Bir düı

man tayyare ırupu, pazartesi sabahı ada 
üzerinde uçmuıtur. Hiç bir bomba atıl

mamıştır. 

Kenya ile İtalyan 
Somalisi arasındaki 

muharebeler 
Nılrobi, 22 a.a. - Dün akşamki reımt 

teblii: Bir kara devriye müfrezemiz Ual 
Gariı'dc bir düıman lı:aralı:oluna taarruz 
etmiıtir. Zayiatımız pek hafif olmuıtur. 

Dliıma.n tayyareleri Haruuein ve Ga
ri111'71 bombardıman etmiılerdir, Bir iOk 

bombalar atılmıı olduiu halde maddi ha
sar olınamııtır. Dört kiıi hafif~e yaralan
mıştır. 

Ual Gariı, Kenya ile İtalyan Somaliıi
nin ırasında hudut {izcrinde Wayian'm 
şarkında bulunmaktadır. 

Alman tebliği 
Bertin, Z2 a.a. - Alman orduları b~ -

kumandanlığının tebliği : 
21 teşrinievelde, muharebe tayyareleri, 

Londra'ya ve merkezi ve cenubi İngiltere· 
de diğer mühim hedeflere hlicum etmi~lc ·
dir. 

Londra'da bir çok yeni yanırınlu çık -
mıştır. Liverpool'ün oimalinde L~ylıuıti 

tayyare motörleri fRbrlkasında ve daha 
başka iki ıilah fabrikasının çok ı:ıühim 
atölyeleri tahrip edilmiştir. Askeri kamp
lar ve tayyare meydanlarına bombalar isa
bet etmiı;, yerde bıılunan tayyareler tı1hrip 
edilmiştir. Bir çok bıiyük petrol deı>' il•: 
ile liman tesisatına da ayrıca hlicumlar ya. 
pılmıştır. 

İngi!tere'nin şark sahillerinde bir gemi 
kafilesine yapılan hava hücumu esnasın • 
da üç bin tonluk bir ticaret gemisine cid
di bir isabet olmuştur. Gemiye imha ol . 
mu, nazariyle bakılabilir. 

21/22 teşrtnteveı gecesi Londra'ya yapı
lan karşfük hücumlarla sair İngiliz se . 
birlerine tevcih edilen hücumlara. devam 
edilmİlitİr. . 

Birmingham, Coventry ve Liverpool'da 
askerlik bakımından ehemiyetli fabrikalar
da yangınlar çıktığı müşahede edilmiştir. 
Yangınlardan sonra buralarda infilaklar 
olduğu görülmüştür. Alman kuvctleri İn

giliz limo.nlarına mayn dökmeğe devam 
c.mişlerdir. Deniz topçusu yeniden Douv
res limanına ateş açmıştır. 

Evelce de bildirildigi gibi seri İngiliz 
motörbotları, bir alman karakol gemisini 
mitralyözlerle hücum etmişlerdir. Bahri
ye sahil bataryalarının yardımı ile alman 
&'emiıi İngiliz motörbotlarına mukabil a -
teş açmıştır. Bir düşman motörbotu ba • 
tmlmış diierleri kaçmıştır. 

Dün ırece İngiliz tayyareleri Almanya. 
ya ır;irerek bir kaç bomba atmışlarsa da ha
sar yapamamı$lardır. Dün düşman iki tay
yaresini kaybetmiştir. Bunlardan tayyare 
dafi bataryaları ateşiyle biri düşürülmüş
tür. İki alman tayyaresi üssüne dönme • 
mİlitİr. 

İtalyan tebliği 
Roma, 22 a.a. - İtalyan umumi karar

ga.hının 187 numaralı tebliği: 
21/22 te,,rinlevel gecesi italyan torp! • 

dolan, Kızıldenlzln cenup kısmında bllyUk 
torpido muhrlpler!nln himayeni altında 

ıeyreden büyük bir dtlşman gemi kaflle
sinl takibe ·başle.mışları.lır. Gece yarısına 
doğru bir torpido filomuz kıı.flleyl görmUş
tUr. Düşman kruvazör ve torpido muhrlp
lerlnln ılddetU ateşine rağmen italyan 
torpidoları htlcum ederek torplllertni at
mışlardır. Bu mllsademeden a:r. ıonra baş
ka bir ltalyan torpido tllotlllAsı muharebe 
meydanına gelmiştir. İtalyan torpldolan, 
birkaç dUşman gemle! torplllemeğe mu
vaffak olmuşlardır. İtalyan torpldolariyle 
f'alJC cm....- lnl"f'elhrl"t --· IJtd--t 
geeo muharebeleri olmU§tur. Muharebe ıa-
fa.ğa kadar devam etmiştir. 

Kızıldcnizln cenubunda bulunan ltalyan 
adalarının ıahll bataryalıın menziline gi
ren aeklz bin tonluk Sldney tipinde bir 
d[lşman kruvazllrll ııllratıe ve müesmr bir 
surette bombardıman edilmiştir. Birçok 
lıabetlere maruz kalan binaenaleyh ctdd1 
h~ara uğnyan kruvaı:ör ağır yolla çekil -
mlştlr. BIUUıaro kruvazör!ln açıklarda. ha
reketsiz olduğu ve diğer lngll1z harp ge
mllerlnln bu knıvnzörUn yardımına ko;, -
tukları görtllmUştur. 

Bu hnrekM esnasında altı ticaret gemi
si batmlmı;, diğerleri ciddi hasara uğra -
tılmıştır. Cereyan eden olddetll muharebe
lere rağmen yalnız bir ltalyan torpidosu
na düşman kruve.zörlerlnden birinden açı
lan ateıten isabet olmuotur. Vuku& gelen 
ciddi hasara rağmen torpido sahil batar -
yalarının himayesine iltica edebllmiıtır. 

MUrettcbıı.t arasında. zayiat azdır. 
Şafakla beraber ltalyan hava kuvetleri 

kafileye tekrar hUcum etmişlerdir. DUo
man avcı tayyarelerlyle de mllsademeye 
tutuşan ltalyan tayyareleri Gloster tipin -
dekl düşman tayyarelerine isabetler kay -
detmlı,lerdlr. 

Şlmaıt Afrlkada hııva kuvetlerlmlz Tu
ka ve Maaten - Bagush'U :Marsa Me.trub 
ve El - Daba'da barakaları, ' İskenderiye
nln garbında Hamman hava UssllnU, Kahl
renln cenubunda Helvıın'ı ve.İskenderiye 
deniz UssUnU bombardıman etmişlerdir. 

DUşman tayyare datl bataryalarının ıld -
detll mukabelesine rağmen her tarafta 
mllsbet neticeler elde edilmiştir. 

DUşman hava kuvetıerl kıtaatımıza hU
cum etmıotır. Birkaç yaralı vardır. Dil§· 
man But mıntRkıuıında kızılhaç ııaretıert 
kolayca görmen ukert haatahanelere de 
hUcum etmı,ur. Bekiz yaralı vardır. 

Şarki Afrlkada Kenya'da Lokltank'ta 
bir keıılf kolumuz dUşmanın motörlU na
kil vruııtalarına baskın yaparak dUşmanı 
pUskUrtmlişlerdlr. 

Hava kuvetıerlmlz, Aden'de liman te · 
slsatını, Kenyada Lokltang civarında bir
kaç kamyonu Garlsse.'da dll,nıan !stlhkllm· 
larlyle tayyare meydanını ve yerde bulu
nan dUşman tayyarelerin! bombardıman 

etmlıılerdlr. Hava muharebesi esna.ııında 

bir dllşman tayyaresi dUııUrtılmflatUr. 
Tayyarelerimlzden biri UıısUne dönme· 

mlottr. 
Düıman hava kuvetleri, Ascta, Gara, 

Decamere, Kosoalen, Asmara ve Massa
ouah'ı netice almaksızın bombardıman et
mişlerdir. Ka.ıısalada bir yaralı, Asmarada 
Uç yaralı ve hafif ha.sar va.rdır. 

Malmo şehrinin bombardımanı 
Stokholm, 22 a.a. - D.N.B.: İngiliz ıe

tirl bugUn hariciye nazırını ziyaret ede
rek Malmo ıehrtnln !nglllz tayyarecileri 
tarafından bombardıman edilmesi Uzerlne 
İsveç hUkUmeti taratında.n yapılan pro
teatoya cevap vermıı ve bu huııwıta tees
ıUrlerlni bildirmiştir. 

Sefir vuku bulan huann tumln edlle
cettıı1 il&ve qlemif~. 

u 

BERLİN 
ve 

İtalya üzerıne 
yapı lan 

Hava akınlarının 
tafsilôtı 

• 

Berlin' e sabaha kadar 

hücum edildi 

Fransa' da 

İngilizlere karıı 

alaka arllyor 
• (Başı ı. ıncı saytada) 

yosunun fransızca neşriyatını dinle -
mekte olduğunu bildirmekte ve mare
şal Petain'in yakınlarının ifadelerine 
göre, bizzat mareşal dahi bu emisyon
ları dinlemekte bulunduğunu ilave et
mektedir. 

Muharrir, yazısında, Oran ve Daknr 
hlidıselcrine rağmen, ingiliz tarafta:-ı 
hissiyatın her gün daha ziyade fazla
laştığına işaret etmekte ve sözleri.ne 

Şiddetli 
bir zelzele 

Zelzele Bükreı'fe 

~ok şiddetli oldu 
Sarsmh yuıdumuıda da 

bir(ok yerlerde hisıcdildi 
(Başı 1 ıncı say/ada) 

şöyle devam etmektedir : 
2500 kilometrelik bir U(U~tc:n .. Mareşal Petain, ingiliz aleyhtarı 

Foça, Kemalpaşa, Torbalı ve Kuşadası ka
zalarında şiddetli ve Tire, Bayındır kasa,. 
balarında orta şiddette ve Bergama, Ur • 
la. Seferihisar, Çeşme, Karaburun ve Ö
demiş kazalarında da hafif olmu~. Dikili
de pek az hissedılmiştir. Hasarat yoktur. 
Şehrimizde zelzeleden korkan bir çok 
halk evlerinden dıı;arıya hrlamı~tır. Zel
zelenin merkezi hakkında mrı.lUmat yok -
tur. İzmir körfezinde Çatalkaya' da eski 
bir volkandan şüphe edilmekte ise de bu 
cihet bir tahminden ibarettir. Zelzele ha
kiki olarak beş saniye ıiirmilştür. 

sonra Torino i!e Milano 
tombard!man edildi 

siyasete bir fren koymak istemekte, 
fakat bunda mihver taraftarı na.nrla -
rın BB. Laval ve Baudouin'in muk~ • 
vemeti ile kar§ılaşmaktadır. Fran!"ız 
mmeti, harbın katiyen bitmediği, ln-

Londra, 22 e..a. - Hava neza~etinin _is- f iltere'nin daha kuvetli ihtiyatlara ma
tihbarat servisi. pazarı pazartesıye baglı- lik balundu~u ve Amerika Birleı::'.< 
yan gece zarfında Almanya üzerine ya. devletlerinin henüz son sözlerini söy
pılmış ola'.ı akınlar hakkında şu tafsilatı l ıememiş olduğu tezini kabul etmekte -
vermektcdır: 1 d' B y 1 b" .. 1 · · ı... 

E ık . b b dıman tayyareleri • ır. . .. ava • utun r,avret erını •ıu 
Jve ı gece om ar d 1•• _, ...... l k k 'f Edirne'de zelzele 

Edirne, 22 (Hususi muhabirimizden) miıin Berlin üzerine ve İtalya'nın iki bü- tarz ar..ı ııuşunuş ere arşı te sı ey -
yük endüstri merkezi üzerine aynı zaman
da yapmış oldukları taarruzlar. Roma · 

Je!llektedir ... Bu sabah saat 8 37 de Edirne'de bir zelze
le olmu~tur. Hasar yoktur. 

Berlin mihverinin iki ucunda bulunanlara B Ik } 1 } • • t 
ingiliz hava kuvetlcrinin gittikçe artmak- a .. an araa {l Vazıye Maniıa'da zelzele 

Manisa, 22 a.a. - Dün ak$am s:ıat 20 
de Manisa ve mülhakatında orta ıiddette 
bir yer sarsıntısı olmuştur. Gerek mer -
kez, ırerek kazalarda hiç bir hasar yoktur. 

ta olan kudreti hakkında iptidai bir fikir ı- ~ d f. 
vermiştir. Almanların he e ı 

Berlin'e gece iki taarruz yapılmıştır. Bi
rinci hücum saat 22 den az evcl blşlamış 
ve ikincisi de saat 4 den az sonra nihayet 
bulmuştur. Guter Moabit marşandiz istas
yonuna yüksek infilaklı bombalar ve yan-1 
gın bombalariyle hücum edilmiştir. Beş 

yangın çıkmı5tır. 

Ablukayı kırmak 
VE 

Balkanlar üzerinden 

- ..!.. --

BALKAN 
STRATEJİSİ Sair tayyareler, •ehrin merkezinde bu

lunan hedefleri ve şimali garbi baı\liyö -
ıündeki bir endüstri merkezini bombar-
dıman etmiıılerdir. 

Saat 3 de yani birinci akın nihayet bul
duktan takriben iki &aat sonra, büyük çap
taki bombaların infilaklıırı Berlin halkını 
yerlerinden sıçratmıştır. Bu esnada ikinci 
akın başlamı, bulunuyordu. Şehri yerle 
beraber kaplamakta olan ıis tabakası açıl
mıı ve rüyet kabiliyeti mükemmel olmuş
tu. Bombardıman tayyarelerinin mürette
batı altlarındaki hedefleri görmeğe baş

ladılar. Şiddetli baraj ateşine rağmen bir 
bombardıman tayyaremiz 600 metreye i
nerek eehrin tam merkezinde bulunan mü
him bir hedef üzerine bomba salvoları at
mı~tır. Bu hedefin bir kısmında yangın 

çıkmıştır. 

Diicr bir tayyare o civarda bulunan bir 
hedefe hücum ederek büyük bir binada 
yangın çıktıiını görmüştür. 

Putlizerstrasse, Lchrterstrassc ve Char
lotten'burs'dald ......-ndla lsta.,,_l•naa 
da hücumlar yapılmııtır. Atılan yangrn 
bombalarının çıkarmıı oldulı:ları yangın -
lar saat 4 den az sonra son tayyaremiz 
Berlin'in üzerinden ayrıldığı zaman elin 
devam ediyordu. Bu esnada, İngiltcre'den 
akşam erken hareket eden ve durmaksızın 
2500 kilometrelik bir uçuı yaparak iki 
defa Alp dağlarını geçmiş olan diğer bir 
bombardıman tcşekkü!Umilz İtalya'daki 
hedeflere "taarruz etmişlerdir. 

Gece yarısından az sonra bu teşekküller 
hedeflerine vasıl olmue ve Turin, Mil1-
no'daki ıınat tesisat üzerine bombalarını 
atmağa ba5lamışlardır. 

Milino'nun bir kaç kilometre şimalinde 
bulunan Lesto San Giovani'deki Pirelli 
elektrik malzeme fabrikasına hücumlar 
yapılmııtır. Turin'dc Fiat otomobil fab
rikasının ıubesi bombardıman odilmiııtir. 

Aosta'daki yüksek furunlar üzerine atı
lın infilak ve yan&'In bombaları tam isa
betlerle hedefin iki ucunda y&niJnlar ~ı
karmııtır. 

Almanlar Varıovayı 
üç bölgeye ayırdılar 

Londra, 22 a.a. - Rcuter ajansının 
Londra'daki Polonyalı mahafilden haber 
aldıiına göre, alman makamatr bir be • 
yanname neşrederek Varşova'yr, biri po
lonyalı, diğeri yahudi ve üçüncüsü de al
man olmak üzere 3 bölgeye ayırmakta
dır. 

Almanlara isabet eden kısım, parkların, 
büyük caddelerin, Viıtül nehri boyunca 
&iizel gezinti rıhtımlarının ve hususi ko
nakların bulunduğu, ıehrin cenubu ıarkl 
bölgesidir. 

Yahudi mahallesi, ıehrin ıimali garbi
ıindeki büyük istasyonla Saxon parkı ve 
Dantzig istasyonu arasında bulunan mm· 
takayı ihtiva etmektedir. 
Varşova'nın mütebaki kalan kısmı da 

polonyalı ahaliye tahsis edilmistir. 
31 ilktcşrin tarihine kadar yeni mahal

lelerine yerleşecek olan yahudi ve polon
yalılara, beraberlerinde mobilyelerini al • 
mağa müsaade edllmemiıştir. Götürebilc -
ccklcri şeyler, yatakları, ~amaı;ırları, ıah
si eşyaları ve aile hatıralarından ibaret
tir, yahudi mahallesi bir Getto mahiyetini 
alacaktır. Bir kaç kapıaı olan bir duvar bu 
mahalleyi dünyadan tecrit edecektir. 
Varıova'nın bugün 1.200.000 e yakın nii

fuau vardır. Bu nüfusun 800 bini polonya
lr ve takriben 300 bini yahudldir. 20 bin 
asker de dahil olmak üzere alınanların 
adedi takriben 50 bin kişiye varmaktadır. 

Bükreı'te yahudi mağazaları 
kapatılıyor 

Jfükreş; 22. a.a. - D. N. B. : 
Maliye nezareti yahudiler tarafın -

dan işletilen içki satış yerlerinin en 
geç 31 k!nunuevel 1940 tarihine kadar 
kapatılmasını emretmiıtlr. 

Basra körfez ine 
tazyikle bulunmak 

Bulgaristan' da Rus taraftarları 
ile Alman taraftarları arasmda 

mücadele devam ediyor 
Londra, 22 a.a. - Reuter ajansının Bel

rrad'daki muhabiri çcktiii bir ttlgrafta 
Balkan vaziyeti hakkında şunları yazıyor: 

Alma.nların büt!in romen yollarımn 1 
kontrollinü istedikleri ve İtalyanların da 1 
Tuna üzerinden petrol nakli için en büyük 
tonajı elde etmek üzere bir kumpanya tcı
kil eyledikleri bildirilmektedir. 

Vlnna"dan selen J"•nl haberler mlhY.,_ 
rin Balkanlardaki maksatlarını haber ver
mektedir. 

(Başı ı. ıncı s.ıylada) 
manyada tt.klp ettiği slyaaetten doğrudan 
doğruya değilse bile muhakkak surette 
SUveya kanalına doıtrudur. 

İsveç meselesini bir derece muur gö
rebilirdik. Fakat bu sefer, hAdlııeler yuka
rıda gösterilen tarzdan az çok b~ka bir 
tarzda dahi blrlblrlnl takip eylese, gafil 
avlanmamız için hiç bir sebep yoktur. Va
zlyeU, mUmkUn bUtün lnkl§aflarlyle tak -
dir etmek ve bu lnkl~a!lardan her birine 
karşı koymak için en iyi vasıtalar Uzerln
de kararlar almak için geniı zanuuıımız 

olmuıtur. 

Siam Başvekili : 

Hudud tashihi İ(İn zaruret 
hasll olursa 

Harbe müracaat 

edileceğin! söylüyor Berlin'in salahiyetli kaynaklarından ge
len malrtmata göre, bir taraftan İngilte
re'nin adalardaki kudretini akim bir va- Bangkock, 22 a.a. - Stefani ajansı bil-
ziyctte tutmak için İngiltere üzerine ya- diriyor: Siam basvekili radyoda söylediği 
pılan hava hücumları ve batıdaki alman bir nutukta, Siam'm Mekonı hududunun 
orduları muhafaza olunacak diğer taraftan ~~k~an~yet~i bir sure~~~ tash~h~ni iıtedi
yakın doiuda bUyük mikyasta harckit ter- gını, Sıam ın kaybettıgı arazıyı elde ct
tip edilecektir. Du harekitın hedefi ablu- meye azmetmh bulundu~nu, bunu temin 
kayı kırmak ve Balkanlar üzerinden Basra etmek için sillha müracaat edilmeksizin 
körfezine dofru bir tazyikte bulunmaktır., bütün gayretlerin sarf edileceğini ve fakat 

Geııe bu Viyana haberlerine iÖre, Bul- z.ı:~r.et ?asıl ~luraa harbe milracaat edile
ıaristan ve Macaristan alman kıtalarınm cegını bıldirmıştir. 
kendi topraklarından geçmesini esas iti-1 B.aşvekil ş~nları ilivc etmiştir: . 
bariyle kabul etmiıılerdir. s_ıa.m, ken~ısi~den. alınan topr~kları ıa-

Bir askeri harekete mukadd'm ol _ de ıçın sal&hıyctı haız olmıyan bır fransız 
ı e an po k • •

1 
. 

litika siyasetine dahil ola Musor ., · omısyonu ı e müzakerede bulunamaz. 
n ını run B k'l .. 1 . • bl • ' k s· h l yugoslav hududundaki italyan kıtaatı :. aıve ı soz crını tırır en, ıam a • 

nı z. k bükü ' k yarct etmesi bu memlekete uslu ot 81 ını mctın ararlarını sü!Wnla bekle-unna ;.. d •• 
için yapılmıı bir ihtar olarak tel5.kki e- mc.c avet etmııtır. 
dihnektedir. ----

Her halde ııunuıı agikirdır ki yakın do
luda. fiıt harekat için almanle.rm la~eyi i
dame etmek üzere Yugoslavya Uzcrinden 
Selanik ve İstanbul'a ıitmckte olan Scmp
lon Oryan ekspresinin kontrolünü elle -
rinde tutmaları icap eder. Balkanlarda 
kinunuevele doğru kıı başlar ve ondan 
IOnra Tuna donduğu için baııka münakale 
yollarını kullanmak lbımdır. 

Buna binaen, büyük mikyasta hareki.tın 
ilkbahara kadar tehiri icap edecektir. 

Times ıazeteıinin diplomatik muharriri 
de ıu satırları yazıyor: 

Bulgaristan'da alman kıtalarmm bulun
duğu hakkındaki haberler dotru dciiildlr. 
Bulgar hüklimeti diğer bir Balkan devle
tinin aleyhine müteveccih her hangi bir 
harekete iıtirik etmiyeccğini ve Almanya 
ile İtalya'nın kendisini böyle bir hareket 
için tazyik etmi11 olmadıklarını bildirmis
tir. 

Bulpr hükümeti Eıc denizi istikame
tinde hiç bir istek ileri ıürmemiıstir ve 
kendilitinden böyle bir istekte bulunmaıı 
da Pek az ihtimal dahilindedir. Zira ma
!Umdur ki böyle bir mesele en kuvetli de
niz devletinin muvafakati olmadan halle
dilemez. 

Bundan baı;ka, Bulıaristan dahilinde ruı 
taraftarlariyle alman taraftarları arasmda 
mücadele de devam etmektedir. 

Amerikan şirketinin 

İtalyanları protestosu 
Vaşington, Z2 L&. - Califomia Stan

dard Oil Company ve Texas Oil Com
pany şirketlerinin mümessili, Arabistan'
da bulunan amerikan pctrcıl tesisatının İ
talyan tayyareleri tarafından bombardı -
man edilmesini. hariciye nezareti nezdin
de proteato etmiştir. 

Bu protestoyu yapmıı olan B. Moffat, 
bombardımanın amerikalılara ait cmllki 
hasıra utratmıı olduiunu ve amcrikalt 
ldmselerin hayatlarının tehlikeye ~rmiı 
balunduianu beyan etmiıtir, 

Amerika' nın Roma 

maslahatgüzar1 talimat 
almak i(in Vaıington'a gitti 
Va&inrton, 22 a.a. - DNB. Birle,ik A

mcrika'nın Roma me.alahatgürarı B. Kirk, 
izahat vermek ve talimat almak üzere Ro
ma'dan Vaşington'a gelmiştir. B. Kirk'in 
Roma'ya avdeti henüz tes'bit edilmemiş
tir. 

A vusturalya harp konseyi 
Camberra, 22 a.a. - Başvekil .Menzles

nin reisliğinde bir Avwıturalya harp kon
se:Yt teşkll edilmektedir. Bu konsey hU
kUmetl temsil eden dört a.za ile muhalefet 
partisini temsil eden diğer dört hadan 
mUrekkep olacaktır. 

Kahire'de alarm 
Kahire, 22 a.a. - Bu sabah hava hücum

larına karı;ı verilen alirm işareti, yarım 
saat ıürmüıtür. Bu a!S.rm, iki gün zarfın
da verilen ilçüncll allnndır. 

Nöbetci Eczaneler .. 
1/9/940 rünilndcn 31/101940 akşamına 
kadar ecıanclcrin gece nöbet cetveli 
1- Yeni eczane 1 12 23 4 ıs 26 
2- Merkez Ec. 2 13 24 5 16 27 
3-EgcEc. 31425 61728 
4- İstanbul Ec. 4 ıs 26 7 18 29 
5-SebatEc. 51627 81930 
6 - Halk Ec. 6 ı 7 28 9 20 31 
7 - Sakarya Ec. 7 18 29 10 21 
8 - Cebeci Ec. 8 19 30 11 22 
9 • Yenieehir Ec. 9 20 1 12 23 

10 • Ankara Ec. 10 :?1 2 13 24 
11 - Çankaya Ec. l 1 22 3 14 25 

1940 eylül ve 1 inci teşrın aylarının 
eczaneler rece nöbet cetveli teıbit edil
miıtir. Pazar geceleri nöbet alan ecza
ne pazar günü de nöbıtc;I olarak ac;ık 
bulunmak mecburiyetindedir. Diğer ec
zanelerin pazar günleri ihtiyari olarak 

tatil yapmaları kabul edilmiıtir, 

Düyunuumuıniye 

meclisi 

hakkındaki karar 
(Başı 1. ncı sayfada) 

ağırlarından biri, Osmllnh borçlan 
idi. Fakat Düyunuumumiye müea
sesesini memleketten çıkarmak, ge
lir kaynakları üstünden kaldırmak, 
bu halka, istila ordularını kovmak 
kadar ferahlık vermiştir. Zaruretle
rin, bizi Düyunuumumiye mües• 
sesesinden artakalan ve doğrusu 
devlet varken kendine hiç de 
lüzum olmıyan enkaz ve hatırasını 
kaldırmağa mecbur bırakışı, vatan• 
daşlarım:z için dahi mesut bir hadi
se te§kil eder. 

Falih Rıfkı ATAY 

Kızıl denizde 
harp oldu 

Bir İtalyan destroyeri 

yaralandı karaya 

oturdu sonra da 
havaya atıldı 1 

(Başı 1. nci say/adı) 

kafileye dahil altı vapur batırdıklarını Ye 

Sldney sınıfından bir kruvazörU ehemiyetı
li surette hasara uirattıklarını iddia et • 

mektcdirlcr. 
Daha evci de muhtelif vesilelerle izall 

edilmiş olan sebepler dolayısiyle deni• 
harelı:itı he.kkmdaki ingiliz raporlarınra 

alınmasında ekseriya bir tcehhlir vuku 
bulmaktadır. Bununla beraber şurasını 
kaydetmek 15.zımdır ki, ıon vakalarda ol• 
duğu ıibi çok h1diselcrdc mihverin mu • 
vaffakiyet iddiaları vakalar malllm olur 
olmaz suya düımektcdir. 

Muharebenin tal.ilah 
Londra, 22 a.ı. - 20/21 teşrinieovel ge

cesi Kızıldcnizde bir İngiliz harp &'emiıi
nin bir İtalyan destroyerini tahrip ettiil 
resmen bildirilmektedir. 
Amirallık dairesinin bu husustaki re. 

mi tebliğinde töyle denilmektedir: 
20 tcşrinieveli 21 teşrinievelc bağlıyaa 

S'ece kafilelerimizden biri Şap denizinde 
iki İtalyan destroyerinin hucumuna uğra
mıştır. İtalyan destroyerleri himaye ge -
milerine torpil atmış ve kafile üzerine o
büs ateşi açmışlardır. 

Himaye ıcmilcri derhal diişman gemi -
!eri üzerine ateş açarak bu ıemilcri kova
lamıya başlamıştır. M iıtcakiben temau 
muvakkaten 'ltaybetmislerdir. 

Şafak sökerken, Komberley ismindeki 
inıiliz destroyeri teması tekrar tesis et • 
miı ve Franccıco Fullo olduğu t;ş.his edl· 
len bir düşman destroyeriyle muharebeye 
tutuıımu,tur. 40 dakika sUren bir muha
rebeden sonra chemiyctli surette hasara 
uğrayan italyan destroyeri karaya otur • 
muştur. Müteakiben Kimberleyin attığı 

bir torpil dü15man gemisini havaya atmır 
tır. 

O anda üç toptan mürekkep bir kara 
bataryasının ateşi altında bulunan Kim • 
berley'e bir mermi isabet etmiı; ve mcr -
minin parçaları buhar borusunu hasara 
uğratmış ve bu suretle ıcminin aürati a
zalmıştır. Bununla beraber Kimberley ka
ra bataryasının üç toptan ikisini susduır • 
mıya muvaffak olmuştur. 

Bu cesurane muharebede Kimberlef' 
destroyerinden üç kişi yaralanmıştır. 
• Kafilenin rerek harp gemilerinde ıe • 
rekse ticaret ıemilerinde hiç bir has.ar 
yoktur. 

Kimberley destroyeri 1939 da denize 
indirilmiştir. Desroyer ikinci Narvik de
niz muharebesine i&tirik etmiı;tir. 

Çankırıda cümhuriyet 
bayramı hazırlığı 

Çankırı (Hususi) - Ciimlıuriyet bay • 
ramının Çankırı'da rüzel bir fekilde kut
lanması hususunda komite hazırlrklara 

başlamıştır. Bayramın nasıl geçeceği hak
kındaki program tesbit olunmaktadır. Öi
rcndiğime göre: 29 uncu akşamı hükümet 
binasında bir balo verilecektir. 30 uncu 
akşamı da halkcvi temsil kolu tarafından 
"Yanlıı yol" piyesi temsil edilecektir. 

Cümhuriyet bayramında yeni elektriğin 
ve spor sahasında yapılan koı;u pistinin a• 
çılma törenleri yapılacaktır. 

tankın panaym a(ı!.dı 
Çankırı (hususi)-Çankırı panayırı ku

rulmuştur. Şehrin çarşı ve pazar yerleri 
ziyadesiyle kalabalıktır. 15 - 20 bin köylü 
şehri doldurmur.ur. Hayvan paz:ırı hınca
hınç hayvanatla dolmuştur. Ekin pazarı 
ise daha fazlasiylc doludur Ekin alış ve
rişi çok olmaktadır. 

Hayvan ıatıı;ı normal bir vaziyettedir. 
Bir hafta d:va.'ll edece :ı b·:d::ilcn pa
nayırın yerin kifayetsizliği yuıünden da
ha cvel dağılması ihtimali vardır. 

Çankırının bu panayırına chemiyet ver
mek suretiyle bir asırlrk "yapraklı" pana
yırını ihya etmek memleket iktısadiyatma 
en f&)"dalı olacaiı ılipheıiz ıörülmektedir, 



-G u c u s 

VİLAYETLER 
2 - Eksiltme 12. 11. 940 aalı günü ıaat 

ıs de Gazia.ntep'te adliye binası içinde C 
Müddeiumumiliği o<lasında inşaat eksilt-

Cezaevi binası inşası mc komisyonu tarafından yapılacaktır. 

JANDARMA 

Çatal, kaşık alınacak 
Ağrı C. fl.1üd,leiumumili1:;inden : 3 - Bu inşaatrn kcıif bedeli doksan al-
ı - Eksiltmeye konan iş: Ağrı viliyc- tı bin dokuz yüz yirmi bir lira seksen al- Ankara J. Gn. K. Jandarma Satın Alma 

ti merkezinde Y"'PTlacak cezaevi binası Ke- tı kuruştur. 96921 lira 86 kuruştur. Komisyonundan : 
ıif bedeli 42793 lira 42 kuruştur. 4 - Muvakkat temin:ıt altı bin doksan Beher adedine otuz bc11 kuruş fiyat tah-

2 - Bu işe ait şartname ve evrak ~an- alh lira on kuruştur. 6096 lira 10 kuru~- min edilen üç bin üç yüz altmıs lira tu-
lnrdır: tur. tarında dört bin sekiz yüz adet çata' ile 

A) Eksiltme artnamesi. S - Bu işe ait evr:ık: mukavele proje- aynı miktarda kaşık Ankara jandarma &"e-
B) l\.1uknvclcname projesi. si, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri nel K. bina&ındaki J. satın alma komisyo-
C) Bayındırlık {!jleri genel şR.rtnamesi. genel 1artnamesi, hususi ve fenni şartname nunca (7) ikinciteşrin 940 perşembe &Ünü 
D) Yapı iıleri umumi. fenni şartnamesi. ve yapı işleri fenni şartnamesi, mesaha saat lS de açık eksiltme ile satın alınacak· 
E) Tafsi!.ltı keşfiye hulisası keşif ve cetveli ve bina projesi ve seridopiridir. tır. Bu işe ait ilk teminat miktarı iki yüz 

ıilsilei fiyat cetveli. İstekliler bu evrakı Gaziantep C. Müd- elli iki liradır. Şartname her giln İstanbul 
F) Projeler. deiumumiliğinde çl\lışnıa saatleri içinde J. muayene komisyonundan ve Ankara.da 
İstiyenler bu evrakı Ağrı C. Müddeiu- her gün cörebilirler. satın alma komisyonumuzdan p2rasız alı-

mumiliğinde görebilirler. 6 - Münakasaya .;irmek istiyenlerin re- na.bilir. Nümune her gün komisyonumuzda 
3 - Eksiltme 31. 10. 940 pen5cmbe gü- ferans ve diğer vesikalarını bir istida.ya görülebilir. Kanun şartlarını haiz iıteklile

nü saat 14 de Ağrı C. Müddeiumumiliği o- bıığhyarak münakasa tarihinden en az se- rin vesaik ve ilk temlnatlariyle yazılı gün 
dasında yapılacaktır. kiz gün evel vili.yet makamına vermek su- ve sııatte komisyonumuza gelmeleri. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek- retiyle bu ·iş için ehliyet vesikası almaları (6845) 115854 
!ilerin 3210 lirn 51 kuruşluk muvakkat te· ve bu ve~ikayı teklif mektubu içine koy
minat vermesi ve bundan ba1ka aş::ı.ğıd:ıki maları liztmdır. 

vesikaları haiz olması prttır. 7 - Münakasaya iştirak edeceklerin KAZALAR 

Elektrik tesisatı ilam 
A) Bir defada 40 bin liralık bu gibi i5- 2490 numaralı artırma, eksiltme ve ihale 

leri y.'lptığı.na d&Jr vcsik ılnrını bir istidaya kanunu mucibince ibra:zına mecbur olduk
bağhyarak ihale tarihinden en az sekiz ları evrak ve vesaiki bu kanun ve şartna· 
gün evel viliyete mürıc1atla alacakları eh- melerin a.hk3.mrna göre hazırlayıp ıeklif Gemfik Belediyesinden : 
liyet vesikası. zarfları içine koyarak bu zarfları 12. 11 1 - Gemlik belediyesinin Gemlikte Sun· 

MALiYE VEKALETi 

Tamirat yaptırılacak 

Maliye Vekaıetinden : 
Yapılacak iş: Maliye Vekaleti binasın

da tamirat, keşif bedeli: 1809 lira 42 ku -
ru5tur. Teminat miktarı: ı35 lira 71 ku -
ruıtur. İhale tarihi: 25/10/940 tarihine 
müsadif cuma günil ıaat 16 da Maliye Ve· 
kileti milli • emlik müdürlüğünde. Sureti 
ihale: pazarhkla. Keşif evrakını görmek 
istiyenler : 1ııfaliye Vek5:1eti Milli Emlik 
müdürlüğüne müracaatlan. (6686) 16777 

ZiRAAT VEKALETİ 

Hayvan f>ancarı alınacak 

Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve Se
roloji Müessesesi Direktörlüğünden : 

ı - Mtlessesede mevcut tecrübe hayvan
ları için asgari 40000 azami 50000 kilo 
hayvan pancarı açık eksiltmeye konulmuş-
tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2000 liradır. 
3 - l\1uvakkat teminatı ı5o lira olup 

banka mektubu veya vezne makbuzu ve 
haıine tahvili teminat olarak alınır. Yalnız 

B) Yeni ıene ticaret odası vesikası. 940 sah günü sa.at 14 de kadar numaralı gipek fabrikasından alacağı elektrik ecre- tahvillerin de makbuz mukabili hazineye 
6 - Teklif mektupları yukarıda 3 ncü makbuz mukabiliride münakasa komisyo- yanına muktazi oJan tesisat malzemesi ka· teslimi şarttır. 

maddede yazılı Sa..1.tten bir saat evclinc nu reisine vermiş olmaları 13zımdır. pah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş • 4 - İhalesi 5/11/940 salı günü ıaat 15 
kadar C. ~ı. umurn\llğl el at resine getirile- Posta ile gönderilecek mektupların 12 tur· 
rek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 11. 940 salı gücü s:ıat 15 şe kadar komis- 2 - Eksiltme 4/11/940 pazartesi günü 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde· yona gelmiş olması ve d:şının mühür mu- •"'"t 15 te Gemlik belediye dairesinde be
rilecek mektupların nihayet üçüncü mad- mu ite iyice kapatılmıs olması' lizımdır lediye encümeninde yapıJacaktır. 
dede yazılı 5aate kadar gelm:ş olması li· Postaı;aki gt-cikmfler kabul edilmez. 3 --- Bu tesis;ıtın knblo tel kısmı hariç 
:ıımdır. Postada olacak gecikmeler kabul (9S57.16785) 16847 muh:"!mmen bede1i 7~72 lira olup muvak • 
edilmez. (6682) 16657 Un alınacak kat teminatı 560 lira 40 kuruştan ibarettir. 

4 - Bu işe ait proje, kf!1ifname ve diier 
İnşaat münakasası Hatay Seyyar Jandarma P. Alayı evrakı fenniyeyi fstanbul'da Karaköy eski 

Bursa Nafıa Miihf"ndisllğinoien: K. Satın Al. Komisyonundan : ~ümrük sokağında Çcçeyan hanında 18 
1 - Bursa sanat okulunda yapılacak 1 - I-Iatay jandarma birlikleri için N"o. da yüksek mühendis Şehsuvar Mene-

29357 lira 51 kuru1 keşif bedelli tesviye a- (185000) kilo un pazarlık suretiyle mencioğlundan her zaman görebilirler. 
tölyeleri inşaatı kapalı t: 1 :·f usuliylc yeni· satın alınacaktır. 5 - Talipler muvakkat teminat mek -
den eksiltmeye konul •ııtur. 2 - Pazarlığı 25 birinciteşrin 940 tup veya m1kbuzlarıru 2490 sayılı kanun 

2 _ Eks!Jtrı _ ı, rı mbe gilnll cuma günü saat 14 te başlanacaktır. hü:<ümlerine göre hazırlıyacakları kapalı 
a:ıat on alttcla Bur 3 .1 nıü<lürlüğü ek· 3 - Muhammen bedeli (30525) lira :ı:arflarını yuk:ı.rda ikinci maddede yazılı 
ailtme komisyonunı1a y ·pılac ·';tır. teminat (2289) lira 38 kuruştur. saatten bir saat evetine kadar makbuz 

3 - Bu iıe ait evr3!ıc şunlardır: 4 - Talip olanların ticaret odasın- mukabilinde teslim etmeleri ıazımdır. Pos-
Projc, vahit fiynt listesi. mesaha cetve- dan musaddak ve~ikalariyle birlikte tnda olan gecikmeler kabul edilmer:. 16839 

ti, keşif, eksiltme ve bJyındırlık işleri ge- Antakya kışlasında müteşekkil satın 
!'.!el ~artnameleri ve mukavele projesidir. alma komisyonuna müracaatları. 
Talipler bu evrakı nafıa mildürlüğü.nde 17011 
tetkik edeceklerdir. 16 Kamyonet ve erzak alınacak 

İstanbul Belediyesinden: 

LİSELER 

6 Talebe alınacak 

tedir. Buna ait ıartname müessese direk
törlüğünden bedelsiz olarak verilir. 

S - Z490 ıayıh kanunda yazılı eart1arı 
haiz olan isteklilerin muayyen olan ..Un 
ve saatte ziraat vek.ileti muhasebe mü
dürlüğünde toplanacak olan satın alma ko· 
misyonuna müracaatları. (1684-7) 16855 

Ankarada yeni açılacak ziraat 
alet ve makineleri ihtisas mek

tebine girme tartlan 

Ziraat VekA.letlnden: 

Mektebe girmek için, türk olmak ve 
orta ziraat mektPblnden meı:un olmak 
ısarttır. Mektebtn tahsil mUddeti iki sene-
dir. LcyU ve meccantdir. 

l.lektebe bu s.ene ıeçim tle 30 talebe a· 
hnacaktır. 

Yukarıkl ıartları hatz olanların en geç 
31 teırinlevel 940 tarihine kadar hüviyet 
cüzdanı, mektep Dalıadetname veya vesi· 
kaaı, ııhat raporu, iyi hal kA!lıdı ve beş 
adet vesika fotoğraflarını tstidalarına bağ· 

Te.hmin bed~lt 30240,00 tık teminatı 

2268,00 pa.slf korunma sıht teockk!111erin
de kullanılmak Uzere alınacak 16 ad~t 
servis kanıyonctl 

Askerl Liseler Müfettişliğinden : ltyarak Ziraat Vekfl.letlne göndermeleri 1· 

ı - Askert liselere askeri öğretmen ye- lA.n olunur. (6992 > 17000 

tiştirilmek üzere harp okulu kadrosuna 151-----------------
talebe alınacaktır. 

SIHAT VE lÇTIMAI M. V. 

Madalya yaptırılacak 

ı 

NAFIA VEKALETi 

Ayakkabı alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 
24. 10. 940 perşembe günü saat 16 

da Ankara'da Nafıa vekaleti binası 
içinde malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda 712,50 lira muhammen bedelli 
95 çift erkek iskarpinin usulü ile ek
siltmesi yapılacaktır. 

İskarpinler malzeme müdürlüğün
deki mevtut nümunesi gibi olacaktır. 
Muvakkat teminat 53 lira 44 kuruş
tur. 
Teminatı yatırdıklanna dair ala

cakları makbuz veya bonka mektup
lariyle beraber aynı gün ve saatte 
mezkllr komisyonda hazır bulunma-
ları lazımdır. (6819) 16805 

Yapı ve imar işleri ilam 
Nıha Vckiiletinden : 
1, Eksiltmeye konulan iş: Ankara yapı 

usta okulu karşısındaki salında yapılacak 

bölce sanat okuluna üç adet atölye binası 
inşaatıdır. 

Ke~if bedeli: 51967 lira 80 kuruştur. 
2. Eksiltme 7. ikinciteşrin 1940 per1em

be günü s?:ı.t on beşte nafıa vekaleti yapı 
~·e imar işleri eksiltme komiıyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılncaktır. 

3. Eksiltme &artnamesi ve buna mütcfer
ri evrak iki lira altmış kuruo bedel muka
bilinde yapı ve imar işleri reisliğinden a
lınabilir. 

4. Bu i1e g-irebilmek için isteklilerin 
(3848) üç bin sekiz yüz kırk sekiz lira 
(40) kırk kuruşluk muvakkat teminat ver
meleri ve nafta vekıilctinden bu işe gire· 
bileceklerine dair ahnmış ehliyet vesikası 
ibraz etmeleri lizımdır. Bu vesika eksilt
menin yapılacoı~ı gilndcn en a:z üç gün evel 
isteklilerin nafıa vekaletine milracaatları 

ve dilekçelerine en az bir kalemde on beş 
bin liralık bu İ$e benzer bir iş yaptıklarına 
dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesik!. 
raptetmelcri muktaıidir. Bu milddet zar
fında vesika talebinde bulqnmıyanlar ek· 
siltmeye gircmiyeceklerdir. 

S. İstekliler teklif mektuplarını ihale gil· 
nU olan 7.11.1940 perşembe günü saat on 
dörde kadar komisyon reisliğine m2kbuz 
mukabilinde teslim etmeleri 13.zımdrr. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil -
mez. (6775) 16845 

Yol silindiri alınacak 
Nafıa Vek5.letinden : 
Veka.Jcıt için 20 adet 10 -12 tonluk bu

harlı veya mazotlu olmak üzere eldeld 
mevcuda göre yol silindiri toptan veya pe
rakende olarak satın o.hnacaktır. 

Satıga amade hazır silindiri olanların 

bunların fenni evıafınt bildirir kata.loğ ve 

23 - 10 - 1940 

ANKARA BELEDlYESl 

Merdiven işi 
Ankara Belediyesinden: 
ı - Kale Hntlndeltl parkta yaptırılacak 

merdiven tıt on beş giln müddetle ve kar 
palı zarf usulU ile eksiltmeye konulmuD" 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 12605 Ura.dır. 
3 - Teminat 945 lira 38 kunıştur. 
4 - İhale<Ji5.ll.940 sah günü saat ıı 

de yapılacağınd:ın şartname ve keşif cet -
vellerinl görmek istiyenlerin her gUn en
cUmen kalemine ve fsteklllerin d'"' lhı:tlo 

gUnU olan 5. 11. 940 salı gUnU s31\t onn ka
dar usulü do.lrestnde tanzim edrc~kl~rt 

tekil! mektuplarını belediye encümenine 
vermelrl. (7020) 16974 

Satılık kamyonet 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Bııhçeler müdürlüğünde bulunan 

bir adet Fort kamyoneti satılmak üzere 
on beş gün müddetle açık arttırmaya ko • 
nulmuttur. , 

2 - Muhammen bedeli (350) liradır. 

3 - Teminat 26 lira 25 kuru$tur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen1erin 

her gün encümen kalemine ve isteklile -
rin de 5/tı/940 sah günü saat 10.3J da b.., 
tediye encümenine müracaattan. (70Zl) 

16975 

Fotin ve getir alınacak 
Ankara BE"-ledlyesinden: 
ı - Zabıtat belediye memurları için 91 

çift potin ve 93 çift getir pazarlıkla yap
tınlaCI\ktır. 

2 - Muhammen bedeli 1802 liradır. 
3 - Teminat 105 lira. 30 kuruıtur. 
4: - Şartname ve nilmunealni görmek 

tstiyenlerin her gUn encümen kalemine ve 
ısteklllerln de 25. 10. 940 cuma günü saat 
10,30 da belediye encUrnen1ne mUracaatlan. 

(7022) 17008 

MATBUAT 

Saz ve ses t.anatkarlarma 
Matbuat Umum MUdür!Uğiinden : 
Türkiye Radyodifüzyon postalarının 

türk musikisi heyetinin kadrosu yeniden 
tanzim edileceğinden bu heyete girmek 
iıtiyen saz ve ses sanatkarlarının te$ri -
nisaninin 8 inci cuma günü Ankara'da 
Başvekalet ~1atbuat umum müdürlüğil 
Radyodifüzyon müdürlüğünde teşekkül 
edecek mütehassis komisyon bururunda 
saat onda yapılacak olan imtihana girebil· 
mek üzere aşağıda yazılı vesaikle teşrini· 
Janinin 6 ıncı gününe kadar matbuat u -
mum müdürlüğüne mliracaat etmeleri illn 
olunur. 

4 - Taliplerin münakasaya iştiri.k ede
bilmeleri için Z201 lira 81 kuruı muvak
kııt temin~t yatırmaları, bu iş için vili.yet 
!nakamındm illn tarihinden sonra almmıı 
ehliyet vesikası, 940 5enesi için ticaret o
dasına kayıtlı olduğuna dair vesika almıı 
olmaları ve üçüncü m.1<ldede yazılı müna
kJ.Sa evrakını görüp kabul cttiklerice dair 
imzaJadıkt:ın sonra 2490 sayılı kanuna uy
gun olarak hazırhyacakları teklif zrflarını 
7.tı.ı940 günii saat on beşe kadar Bursa 
nafıa müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
rermelcri lii.zım olduğu ilan olunur. 

Tahmin bedeli 18S54, 70 ilk teminatı 

1·11·1.10 llıuıeki, Cerrahpnşa, Beyoğlu, zilh
rcvt ha.'!tnlıklnr hastanel('riyle Zeynep 
K1n1il dcıtun1evinln yıllık ihtiyacı için a· 
hnaca.k kuru erzak. 

Tahmin bed<'llcrl 1le ilk teminnt mtk • 

2 - Bu talebeler: Harp okulu talebesi 
olarak Ankarada Dil .. Tarih. Coğrafya fa· 
kU1teatnde yabancı dll tahs1ll görecek ve 
askeri öıiaetmen yetiıtirilecektir. 

3 - Kabul $artlan: 
Sıhat ve İçtimai Muavenet VekSletin 

den : 

• 1.ıhnamesiyle birlikte tekliflerini en kısa 

bir zamanda veki.letc göndermeleri lüzumu 

ı - İstida - türk milzi k heyetinde almak 
istediği vazifenin vazıhan beyan edilmesi 
li.7-ımdır. 

(6696) 16697 

İnşaat münakasası 
.:ıcyhan Vilayeti Vakıflar Müdürlüğün

den : 
1 - Ceyhan kazasında Çarşı içindeki 

tarap dükkinların yerlerinde biribirine bi
,işik (ı6) dükkS.n ve bir g1zinonun inş:ıa
:ı maamUştemil:l.t gbtUrtl olarak toptan ve 
tapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (28696) lira (70) ku
:uştur. 

3 - Bu inşaata ait proje, fenni ve ek -
ıiltme ıartnameleri, mukavele projesi ve 
riyat cetveli Ankara'da Vakıflar umum 
müdürlüğü inşaat müdilrlüj;ünden İstan -
bul vakıflar başmüdürlüiünden ve Ankara 
vakıflar müdürlü~ünden bir lira kırk be, 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltme 7/ikinciteşdn/940 per -
eembe günü saat 14 de Adana vakıflar ida
resi binası ia yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin (2152) lira 
(25) kuruş muvakkat teminat vermeleri ve 
940 yılın.:ı ait ticaret od:ıst vesikası ile i
hale tarihinden en az sekiz gün evet ahn· 
mış ve en az (20000) llrahk tek bir bina 
yapmış ve muvaffak oldu~unu gösteren 
yapı müteahhitliği vesikasını hnİ7. olması 

ıarttır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat yük
sek mimar veya yüksek in1aat mühendisi 
olması veya bunlardan biriyle müştereken 
teklif y1pıp mukaveleyi birlikte imza et
meleri ,artttr. 

7 - Eksilt.-neye gireceklerin kapalı zar
fın ihrazında ve teklif mektubunun yazıl· 
masında ve bu zarfların tcvdiindc ve pas
ta ile gönderilmesi1<le 2490 numaralı ka· 
nun hükün1lerine riayet etmeleri 13.zım -
dır. (6728) 16707 

Hükiimet konağı inşaatı 
.;oruh V;loiyeti Hopa Kızası J..1al Mü -

dürlüğünd~ : 
1 - 114433 lira 26 kuruş bedeli keşifli 

Hopa kazası hükı::.mct konafı b ... kiyei in~a
att ıo.ı0.1940 tarihinden it:baren 21 gün 
müd<lct!e rr.:ıliye komisyonunca kapalı zarf 
usullylc eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme l.ıt.940 ve cuma ~ünü sa
at on beste !lop3 mal müdürlüf"ü ~afresin
de yapilacaktır. 

3 - !stekEler evrakı fenniycyi Çoruh 
nafıa müdürıu:ünde ve 1-Iopa m:ıJ müdür
Jü'i;ünde okuyabt":rler. 

4 - İsteklilerin en az ve bir defada on 
bin liralık yapı İ3i muvaff:ıkiyctle başar· 

dı""ını ıosterir vesikayı bağhyarak liakal 
ıekız cün evci bit istida i1e villyetc mü· 
ra:c1atla ehliyet vesikou;ı almaları mukta· 
zidir. 

5 İstekliler ı083 liralık muvakkat te-
minat makbuzu veya banka mektubu, tica
ret odası makbuzu ve ehliyet ves!kasiyle 
teklif mektuplarını ihale günü olan 1.11.940 
cuma günü saat on dörtte ekslltme komis
ynn•1 rıyeset -ıc teslim edeceklerdir. 

Pı..ı;tad1 obn gecikmeler kabul ediJmez. 
(9856/6"84) 16821 

fr.r.a t münakasası 
3aıiantep ·r.. ftluddeiu~umt1i~intlcn 
l - Gaziar1e;>'te yaptırılacak ce?:a ve 

tevkifev' ln'}atılı kapalı zarf usuliyle ek
ıiltmeye konr11uııtur. 

okuluna giriıı prtlannı darları yukarıda yru:ılı fşlcr ayrı ayrı ka· a - Harp 
pah zarf usı.ıltyle ekstltmeye konulmuştur. olmak. 

b - Lise olpnluk imtihanım vermi:t 

haiz 
1 - Çok çocuklu annelere daiıtılmak 

üzere kutulariyle beraber (20.000) adet 
madalya yaptırılacaktır. 

ili nolunur. (6782) 16846 

Dolap ve etajer alınacak 
Nafıa Vek5.letinden : 

2 - Nüf.us tezkeresi veya tasdikli bir 
sureti. 

3 - Hüsnilhal varakası. Kamyonetlere aft onrtnamc 76 kuruş mu
kabilinde belediye Blhat tııeri ınUdUrlU· olmak. 

c - Yabancı dil bilııiıi iyi derecede ol
mak . 

ğUnc..len verilecek ve diğer ite att Dartna
mc zabıt ve muameIA.t nıUdUrlilğü kale
minde görUlecektır. İhale 7.11.940 perşem
be gUnU saat 15 te daimi encümende yapı
lacakbr. Tulfplerln ilk teminat makbuz 
veya mektuplıırı ve 940 yılına ait Ucııret 
odası ve.slka.larlyle 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif 
moktuplnrını ihale gUnU sa.at on dHrde 
kadar dalml encümene vermeleri 11\zım-

2 - Bunlarm tahmin edilen bedeli 7 ikinciteşrin 940 perşembe günü aaat 4 - Sari hastalıklara müpteli olmadı -
ğına ve vazifeıini muntazaman ifaya mani 
olabilecek bedeni ve akli arıza ve hasta -
hklarla mal0.1 bulunmadığına dair heyet.l 

sıhiye raporu. 

dır. (10063/7019) 17060 

Elektrik ve kalorifer tesisatı 
Balıkesir Valiliğinden : 

1 - Balıkesir hükümet konağı ad· 
liye kısmının 26ıO lira SO kuru' keşif 
bedelli elektrik ve 153()2 lira keşif bedel
li kalorifer tesisatlarına talip çıkmadığın
dan tekrar kapah zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

2 - İki keşif tutan 17912 lira 50 kuruş 
ve muvakk~t temin:=t.tı da 1343 lira 45 ku
ruştur. 

3 -- Bilumum evrak her ııün Nafıa.da 

görülebilir. 
4 - İhalesi 8 ikincit.e!frin ~ cuma gü

nü saat 16 da hükdmct konağında nafıa 

müdürlüğünde müteıekkil komisyonda ya
pılacaktır. 

S - İsteklilerin muvakkat teminatları
nı Bah!{esir ma1 sandığına yatırdıklarına 

dair makbuz veya bu mikdar şayanı kabul 
banka mektubu ile ihale tarihinden sekiz 
gün evci vil.5.yete müracaatla nafıadan a
lacakları ehliyet vesikası ile ticaret odası 
VC6İkalarını teklif mektubunu havi zarfa 
koyarak meı.kUr zarfları 2490 sayılı ka -
nun hükümleri dairesinde tanzim ve imza 
etmi' olarak ihale ıünü sa:ıt 15 e kadar 
komisyon riyasetine vermeleri, postada 
vukubulacak gecikmelerin kabul edilmi -
yeceı!i ilin olunur. (10131-7076) 17071 

Çırpır makinası alınacak 
Malatya Pamuk Deneme, Islah ve Uret

me Çiftliği Hüdürlü&ünden : 
Muh:ımmen 950 lira kıymetli Plat mar

ka çift toplu bir adet çırpır makinesi ıa • 
tın alınacaktır. İstekliler 1ı lira ZS kuruş 
teminatı muvakkate ile birlikte 940/teş -
riniıanisinin dördüncil pazartesi günü sa· 
at ıs de Malat;ya ziraat müdilriyetindeki 
kom!syona müracaatları. 
Şartname mezkfır müdürlükten istenilir 

Talipler teklif edecekleri makinenin ev· 
safını ihaleden evet bildirmek Şlrtiyle tel
rrafla o:ırtnamedeki izahat dairesinde mü
racaatları kabul edilir. (101331 7077) 

17072 

Beton işleri 
Nazilli Belediyesinden : 
Nazilli'de yapılacak 7375,SS metre mu

rabbaı beton döşeme ile 400 metre tul be
ton bordür 14995 lira ıo kuruş bedelle 
15/10-"940 dan itibaren 20 ıün müddetle 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuş -
tur. Bu hususa ait evrakı keşfiye ve saire 
parasız olarak belediyemizce verilecektir 
Müteahhitlik evsafını haiz olan istekli • 
terin vc,aiki müabitelerini havi .zarflarını 
5/11/940 salı günü saat ıs e kadar Nazil
li belediyesine vermeleri ilin olunur. 

(10092-7030) 17061 

(40.000) lira ve muvakkat teminatı (3000) 16 da Ankarada Nafıa Vekiltti binası i

4 - İateklilerdcn ıeçilmck suretiyle alı
nacak talebeler: İngilizce, franıızca, al • 
manca ıubelcrine takıim ve fakültenin 
940 - 941 tedrisatına iıtiri.k ettirilecekler
dir. 

5 - İıtcklilerin evrak ve veıaikiyle harp 
okulu komutanlığına ve !azla malOmat al
mak istiyenlcrin askeri liıelcr mUfettiııt .. 
ıiine mUracaatlan. (6670) 16695 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Kereste alınacak 

D.D. Yollan Satın Alma Ko. dan : 
Metre mikibı muhammen bedeli 43 

(kırk üç) lira olan takriben 380 m3 am -
balijlık kereste 31/10/940 perıembo günU 
saat ıS.30 da kapalı zarf usulU ile Anka -
ra.'da idare binasında ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1225,50 (bin 
iki yüz yirmi beş lira elli kuruı) liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayin etti
ği vesikaları ve tekliflerini aynı giln ıaat 
14.30 a kadar komisyon reiıliiine verme
leri lılzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da 

malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da te • 
sellüm ve sevk şe!litinden dağıtılacaktır. 

(6697) 16778 

Balast münakasası 

liradır. 

3 - İı kaı>alı zarf usulü ile yaptırıla -
caktır, 

4 - Eksiltme 25/10/1940 cuma (Ünü sa
at ıs de Ankara'da Sıhat ve İçtimai Mu -
av enet V ckiletinde toplanan hususi ko • 
misyonda yapılacaktır. 

5 - Şartname ve nümuncsi Ankara'da 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekileti Hıf· 
zıssıhha işleri dairesi reisliğinde ve İstan
bulda Sıhat ve İçtimai Muavenet mildür
lüğlinde her &iln görülebilir. 15 - Talipler bir ıtrket ise arttırma, ek· 
siltme ve ihale kanunu blikümlerine tev -
!ikan muktazi vesaiki tevdi etmeleri ll -
zımdrr. Teminat nakit olarak komisyonda 
kabul edilmediii için teminat mukabili 
nakit veya tahvilS.t vermek istiyenlerin 
daha evet müracaatla bunları malsandı -
ğına teılim ederek makbuzlarını usulen 
.zarfın içerisine koymaları lizımdır. 

7 - Zarflar kanunun emrettiği şekilde 
hazırlanmı, ve tesbit edilen saatten bir 
aaat evel behemahal komisyona tevdi e .. 
dilmiı olmalıdır. 

8 - Taliplerin madalya imaliyle müş
tegil veya böyle bir müeıseseyi temsil 
etmeleri ve böyle bir vesikayı ibraz etme-
leri !lzımdır. (6563) 16556 

Kinin satışı 

Sıha.t ve İçtimai Muavenet Veki.letin • 
den : 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. • Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekiletine 
İstanbul - Edirne hattı üzerinde ki- merbut Ankara kinin kompinnehanesinde 

lometre 27 • 45 arasındaki taş ocakla· ikişer buçuk kiloluk teneke kutular için
rından 12.000 metre mikabı balast ka- de bulunan (202) kilo (690) gram tannet 
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. dil kinin kapalı zarf uıuliyle satılmak Ü· 

Bu işin muhammen bedeli 24.000 li- zere münakasaya konmuştur. Tahmin edi
ra ve muvakkat teminatı 1.800 liradır. len bedel (6()80) lira (70) kuru~ olup mu-

Münakasa 5. 11. 940 salı günü saat vakkat teminat (456) lira 05) kuruştur. 
-11 de Sirkeci'de 9. igletmc binasında Talip olanların şartnamesini görmek üze
A. E. komisyonu tarafından yapıla- re İstanbul'da sthat v& içtimai: muavenet 
caktır. müdürlüğüne ve Ankara'da Sıhat ve İçti • 

İsteklilerin aynı giln saat ona ka- mat Muavenet Vckilcti Hıfzıssıhha işleri 
dar kanuni vesaik, teklif ve teminat- dairesi reisliğine müracaat edilecektir. 
!arını ihtiva edecek olan kapalı zarf- İhale günü olan 5/11/940 sah günü oaat 
!arını komisyona vermeleri lilzımdır. 14.30 da Sıhat Vekiletinde toplanacak ko-

Şartnameicr parasız olarak komis- misyona müracaatları ilin olunur. (6821) 

yondan verilmektedir. 1 170~8 
(9947/6921) 16979 -------------

3 nevi sabun alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. 
Muhammen bedelleriyle isim ve miktarı aşağıda yazılı 3 liste muhteviya-

tı sabunlar 5. 11. 940 •alı günü saat 15 de sırasiyle ve kapalı zarf usuliyle 
Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin hizarında yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komis
yon reisliğine vermeleri lilzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa

şada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 
No. Miktarı ton Malzemenin ismi Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

1 
2 
3 

5 
30 
3 

Beyaz sabun 
Arap sabunu 
Toz sabun 

Lira Lira 
1725 129,38 
9000 675,00 
1050 ?8,75 

( 691?) 169?7 

çinde malzeme müdürlüğü odasında top -
le.nan malzeme eksiltme komisyonunda 
4136,32 lira muhammen bedelli 2 adet pro
je dolabı ile 10 adet kapalı ctejerin ve 2 
adet bankonun kapalı zarf usulü ile eksilt-
meıııi yapılacaktır. 

Eksiltme ıartname&i ve teferruatı be -
delsiz olarak malzeme müdürlüğünden a
lınabilir. 

Muvakkat teminat 3ıO lira 03 kurustur. 
İsteklilerin tekli! mektuplarını muvak· 

kat teminat ve ıartnamesinde yazılı ve
saik ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar 
mezktlr komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri Jilzımdır. (7005) 17059 

S - Tercilmeihal varakası - tahsil de -
recesi ile evelce bulunduğu hizmetler kt
saca ve halen ne gibi bir vazife ile f'tipl 
ettiii yo.zılacakttr. -

6 - 6x9 ebadında, açık ba.$1a çıkanJm,, 
ve siyah parlak ldğıda basılmr, 6 adet fo-
toğraf. 17094 

Zayi - Ankara belediyesinden aldığım. 
1487 numaralı bisiklet pl!kaaını kaybet -
tim. Hükmü olınadıiı ilin olunur. - İs • 
kender Çulha 4270 

Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayri menkuller 1 

Kalecik İcra Memurluğundan : 

Mev'kii 
Küllük 

.. 

n 

• 

n 

Mahallesi Nevi Mikdan Muhammen K. Hududu 
Cuma Kahvehane ve iist katı 350/88 1200 Sağı Şükrü, solu Ahmet 

n 

• 

.. 

• 

ahşap iki odalı hane. arkası ve önü yol. 
Kircir dükkan ve alt 54/64 3000 Sağı ve arkası tam koç 
katında ardiye maıia - Ahmet, solu yol, öntl 
zasiyle. Pazar meydanı. 
Kiirgir dükkan S4/5S 1200 Sağı Hac' Al>dullıılı, 

15/54 

• • 15/54 

.. 17/85 

500 

solu Ahmet, arkası Ah
met hanesi, önü Pazar 
meydanı. 

Sa.ğı ve arkaıı Ahmet. 
solu evkaf arsası ve 
önü yol. 

400 Sağ ve sol ve arkası 

Tamkoç Ahmet önü yol 
'4-00 Sai ve eol ve arkası 

Tamkoç Ahmet dükkh 
ve hanesiyle mahdut, 
önü yol. 

Eski saylav Emin vekili Abdullah Alcısoy ve Kcmal'e borçlu Tamkoç Ahmedin 
yukarda mevkii, mahallesi, nevi ve muhammen kıymetleri hizalarında yazılı gayri 
menkullerin ,artnameleri 15/10/940 &ününden itibaren Kalecik icra dairesinde 30/940 
sayılı dosyasiyle herkesin görebilmesi için açıktır. 

1 - Birinci arttırma 8/lı/!)40 cuma ıünü sa.at 14 - 16 ya kadar Kalecik belediye 
kahvehanesi önünde yapılacaktır. 

2 - Arttırmaya iştirll: için yukarda hizalarında yazılı yüzde yedi buçuk niaıb. 
tinde pey akçesi veya bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecek. 

3 - İpotek sahibi ala.cakhlarla diğer ali.kadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
g-ayri menkul üzerindeki haklarm1 faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin ta
rihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte Kalecik icra.. memur • 
!uğuna bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça sattı bedelinin 
paylaşmasından hq.riç katırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya i'tirak edenlerin arttırma şartnamesini oku • 
muş ve lüzumlu malO.matı almıı ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve iti~ar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen günde gayri menkul üç defa bağırıldıktan sonra en çok arttı
ran& ihale edilir, ancak arttırma bedeli muh;:ıımmen kıymetin % 75 ini bulmaz veya 
ıatıı istiyenin alacağı rüçhanı olan diğ:er alacaklılar bulunup da bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edilmiş alacakların mecmuundan fazla çıkmıısa en çok art· 
tıranın teahhüdil baki kalmak üzere arttırma. 19/11/940 -slı günü aynı saate temdit 
edilecektir. Bedeli satış istiycnin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların 0 gıı.yri 
menkul ile temin edilmiş alacakları mocmuundan fazla çıkmak şartiyle en çok arttı
rana ihale edilir, böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve aattş talebi durur, 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet için
de parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evet en yüksek teklifte bu
lunan kimse arzu ctmiı olduğu beden almağa. razı olursa ona r:ızı olmazsa veya bu
lunmazsa hemen 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttıra.rt:ı ihale edilir. 
İki ihale arasında.ki fark ve geçen günler için yijzde beşten hesap olunacak fai:z ve 
diğer zararlar ayrıca hükme müracaat kalmksızın memuriyetimizce alıcı-dan tahsil 
olunur. 

7 - İşbu şartname dairesinde 8/ıl/940 tarihinde Kalecik icra d::ıiresinde ve ilin,.. 
da ı:österilen arttırma ıartnamesi d'airesinde ıatıJacatı iJln olunur. 4266 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI -
Sığıreti alınacak 

Canakkale Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Askeri ihtiyaç için aşağıda cins, 

~ikdar ve ilan gunleri yazılı olan üç ka
l em sığır eti kapalı zarf usulü ile sa tın a
ın! cakttr 

2 - Muhammen bedeli hizalarında gös
tc•ilmiştir. 

3 - İhalesi 24/10/940 perııembe gÜnü 
•a'lt 16 da Çanakkale Sa. Al. Ko. da ya -
Pılacaktır. 

4 - Taliplerin ihaleden bir &aat evci 
tcınınat mektupları ve vesikaları ile Ko. 
na mıiracaatları. (6S67) ı6S70 
Cinsi Mikdarı bedeli M. teminatı 
Sıtır eti 36000 9720 729 
Sıiır eti 7SOOO 18800 13SO 
Sığır eti 6000 1S660 1170 

Kuru ot alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. dan : 
1 - 2000000 kilo kuru ot kapalı zarf u

IUlü ile satın alınacaktır. İhalesi 28/10/940 
Pazartesi günU saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 110000 lira olup 
ilk temin.atı 82SO liradır. 

3 - Evsaf ve tcr:ıitini görmek istiycnlcr 
her giln iı ıaatlnrmda ve isteklilerin de 
belli gün ve saatten en az bir saat evci tc
ıtıinaı ve teklif mektuplarım komisyona 
~ernıiı olmaları. (6713) ı670S 

Makarna alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - 79200 kilo m:ıknrna ihtiyacı kapalı 
•art usullylc eksiltmeye konrnu;,tur. 

2 - Eksiltme 4.11.040 pazartesi gUnU 
laat 16 da kı§lada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 19800 liradır. 
4 - Teminatı muvakkıı.te akçesi 1485 

liradır. Şartnamesi komisyonda görUlebl
Ur. 

5 - İsteklllerin kıınunt vesikaları ne 
ihale saıı.tlnden en az bir saat evel komis-
yona gelmeleri. (6869) 16862 

Yulaf veya arpa alınacak • 
Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Hayvanat ihtiyacı için 701148 kilo 
3'1.ılaf ve yahut arpa kapalı zarfla mUna -
kesaya konmuştur. İhalesi 6.11. 940 çar
ıamba gUnU ıaat 10 da yapılacaktır. 

Yulafın beher kilosu 7 kuruıı 50 santim 
•e arpanın beher kilosu 6 kuruı 50 santim 
fiyat tahmin edllmlııtlr. 

Yulafın ilk teminatı 3679 ve arpanın 
ilk teminatı 3418 liradır. 

İsteklilerin kanuni veslkalarlyle teklif 
v teminat mcktupln.nnı lhnle satınden bir 
aaat eveline kadar Bornova İzmir As. Sa. 
Al. Ko. da mUro.caaUarı. (6870) 16863 

Arpa alınacak 
Merzifon Alı. Sa. Al. Ko. dan: 

1 - İhtiyaçlarda sarfedllmek 1162 ton 
&rpa kapalı zarf usuıu ile ekalltmeye ko
llul111unda ihale gününde istekli çıkmadı
l'ındalı bir ay pazarlı.ta bır&kılmıetır. 

2 - Ekalltmeal 12. 11. 940 salı günU sa
at ı~ te Merzifon Aıı. Sa. Al. Ko. da yapı -
lacaktır. 

S - Muhammen bedeli 69720 teminatı 
4736 liradır. Şartnamesi her gün İstanbul, 
Ankara Lv. A. de ve komisyonda görülür. 

4 - İsteklilerin belll gUn ve saatte ilk 
temlnatlarlyle Ko. na mUracaatları. 

,(6865) 16866 

Sade yağı alınacak 
Merzifon Aı. Sa. Al. Ko. Rı. den: 

1 - İhtiyaçlarda sarfedllrnek Uzere ek
tiltmeye konulm111 olan H800 kilo sade 
yağının istekli çıkmadığından kanunun 
,O. maddesi mucibince bir ay pazarlığa 

bırakılmı;,tır. 

2 - Ekslltmeal 12.11.940 salı günU ıaat 
11 de Merzlfonda AB. Sa. Al. Ko. da yapı -
lacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 20276 Ura Uk te
minatı 1520 lira 70 kuruıtur. 

Şartnamesi her gUn İstanbul ile Ankara 
Lv. A. de ve ?derzlfonda Ko. da gö'rülebl -
Ur. 

İsteklilerin belII gUn ve ıaatte flk te -
nılnatıarı ile beraber Ko. na mUracaatıan. 

(6864) 16867 

Sığır eti almac.ak 
Balıkealr Aı. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 60000 kilo sığır eti 7.11. 940 per -
ıembe gUııU saat 16 Balıkesir AB. Sa. Al. 
Ko.da kapalı zarf auslU ile ihale edilecek
tir. :Muhammen bedeli beher kilosunun 30 
kuruş olup muvakkat teminatı 1850 liradır. 
6artnameslnl g6rmek lstıyenlerln Ankara, 
İstanbul ve Balıkeılr Sa. Al. Ko. laruıda 
her gUn gllrcblllrler. Taliplerin ihale saa
tinden bir saat evet teklif mektuplarını 

komisyona vermiş olacaklardır. Bu ıaatten 
ıonra vaki mUracaatları kabul olunmaz. 

(6856) 16869 

Sabun alınacak 
Bornova As. Sıı. Al. Ko. Rs. den: 
1 - İhtiyaç için 47041 kilo sabun kapa

lı zarfla münakasaya konmuştur. 
İhalesi 4. 11. 940 pazartesi gUnU saat 

16,SO da yapılacaktır. Umum teminat tu -
tarı 17405 lira olup ilk teminatı 1305 lira
dır. 

İsteklilerin kanunun tarlfleri dalresln
d, teklif ve teminat nıektuplannı ihale 
saatinden bir aaıı.t eveline kadar makbuz 
karşılığında İzmir Bornuva As. Sa. Al. Ko. 
Rs. mUra.caatları. (6868) 16877 

Pirinç alınacak 
İzmir Bornova Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - İhtiyaç için 46345 kilo pirinç kapa
lı zarfla eksiltmeye konmu§tur. 

İhalesi 4.11.940 pazartesi günU saat 10 
da yapılacaktır. Unun tahmin tutarı 15989 
lira olup ilk teminatı 1199 liradır. İstekli
lerin tcldlt ve teminat mektuplarını ihale 
ıaatınden b!r aaat evellne kadar makbuz 
knrşılığ'ında İzmir Bornova As. Sa. Al. Ko
na vermeleri. • (6!!25) 16918 

Ekmelt alınacak 
İzmir Lv. A .... Al. Ko. Ra. den : 
l - 1mür tauar• 245700 kilo ekmek 

ihtiyacı kapalı zarf uıulll ile ebiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme S/11/940 salı günii saat 16 
da kışlada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

3 - Tahmiıı edilen tutarı 30712 lira SO 
kuruştur. 

4 - Teminatı muvakkate akr;esi 2304 li
radır. 

S - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - İsteklilerin kanuni vesikaları te -

minat teklif mektuplarını ihale saatinden 
en a:ı: bir saat evci komisyona vermeleri. 

(6929) 169?2 

Arpa ve yulaf alınacak 
İstanbul Sa. Al, Ko. Rı.: 
1 - Pazarlıkla 25P ton arpa ve 2SO ton 

yulaf satın alınacaktır. 
Arpanın muhammen bedeli 21.250 lira 

kati teminatı 3187 lira SO kuruş, yulafın 

muhammen bedeli 242SO lira kati temiantı 
3637 lira 50 kuru~tur. Bunların her biri 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Şart
namesi her giln Ko. da görülebilir. İstekli
lerin belli gUn ve ıaatta kat itcminatları 
ile birlikte Fındıklıda Sa. Al. Ko. na gel-
meleri. (6954) 169Sl 

Saman ve nohut alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 
l - Aşağıda cins ve mlkdnrları yazılıı.n

la.c pazarlılıla satın alınacaktır. Eltsllt
meleri Edlrnede eski milş!riyet dairesinde 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Evsaf ve aartnnınelerl her gUıı Ko. da 
görtlleblllr. İstek111erln sözU geçen gün ve 
saatlerde Ko. na mtirncantıarı. (7045 ı 

Cinsi snman, mlkdarı 1290 ton, tahmin 
tu• arı 25800 lira, teminatı 8870 lira, iha
le gUnU 25.10.940 saı>t 14 te 

Cinsi nohut, mlkdarı 144 ton, tahmin 
tutarı 24480 lira, tc;mlnatı 3672 lira, iha-
le gUnU 4.11.940 saat 14 te 17048 

Et alınacak 
Tire Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Tire askeri ihtiyacı olan 60000 ki

lo sığır veya keçi eti kapalı zarfla müna
kasaya konmu5tur. İhale &iinil olan lS/10/ 
940 &iinii saat 10 da kapalı zarflı hiç bir 
kimsenin müracaat etmediği cihetle bir ay 
içinde pazarlıkta alınacaktır. 

2 - İlk pazarlık 2S/10/940 günü saat 15 
dedir. , 

3 - Tahmin edilen 13800 lira muvakkat 
teminatı 103S liradır. 

4 - İsteklilerin belli gÜn ve saatte Sıı. 
Al. Ko. na müracaatları. 

S - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Lv. 
A. Bornova ve Tire Sa. Al. Ko. na mUra-
caatla okuyabilirler. (7048) 170Sl 

Tevhit semeri alrnacak 
Adana As. Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - 890 maa kantarma başlık tevhit ıe

meri pazarlıkla yaptırılacaktır. Muham -
men bedeli 311~0 ve muvakkat teminatı 

'2336 lira 2S kuru5tur. 
2 - Pazarlı~ı 2S/10/940 cuma günü sa

at 10 da Adana Aı. Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. 
amirlikleri ile Ko. da her &iin &örülebilir. 

3 - İsteklilerin belli &ün ve saatte te
miaatlari,,l• birlikte lCo. na miiracaatla -
rı. (7088) 17077 

Kok kömürü alınacak 
Çanakkale As. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 1500 ton kok kömürü 24/10/940 per

aembe günü saat 14.30 da pazarlıkla alı -
nacaktır. 

2 - Kömürün tonu 28 liradan, kıı.ti te -
minatı ı6SOO liradır. Taliplerin Çanakkale 
de Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7089) 

17078 

Bulgur alınacak 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Diyarbakır Kor Sa. Al. Ko. da 

18/10/940 günU kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan 144000 kilo bulgura talip çıkma -
dığrndan komisyonca 11/11/940 pazartesi 
günU saat 11 de tekrar kapalı zarfla ek -
ıiltmeye lronmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli 17240 lira olup 
ilk teminatı 129fi liradır. 

3 - Şartnamesi her &Ün Ko. da gör!i -
lür. 

4 - Teklif mektupları eksiltme günii 
aaa.t 10 a kadar kabul edilir. (7090) 17079 

Kösele alınacak 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - D. Bakır'da Sa. Al. Ko. ca alına -

cık oları 6000 kilo ıiyah yağlı kösele 
7/11/!>40 perşembe gUnU ıaat 11 de kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen tutarı 16SOO lira olup 
muvakkat teminatı 1237 lira 50 kuru5tur. 

3 - Şeraiti her ~n iı zamanında Ko. 
da &örülür. 

4 - Teklif mektupları eksiltmeden bir 
saat evellne kadar kabul edilir. (7091) 

17080 

Sade yağı alınacak 
Yozgat As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Eltslltmenln cinsi kapalı zarf, teminatı 
1575 lira, muhammen bedeli 21000 lira, 
cinsi sadeyag, mlkdan 14000 ihale gUn ve 
saati 7.11.940 perıembe 15, mUracaat yeri 
As. gazino Sa. Al. Ko. Rs. ' 

1 - Şartnamesi her gün IStleden sonra 
Sa. Al. Ko. da görUlOr. 

2 - Taliplerin ihale saatinden bir saat 
ısnce kanuni veslkalartyle teklif mektup . 
tarım Sa. Al. Ko. na vermeleri. (7092) 

17081 

Sade yağı alınacak 
Adana As. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Garnizonun senelik ihtiyacı için 
24000 kllo sadeyağı kapalı zarfla eksiltme
ye konmuıtur. Muhammen bedeli 34200 U
ra vemuvakkat teminatı 2565 liradır. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. A. 
ilkleri fle Adana As. Sa. Al. Ko. da her gUn 
görülebilir. Eksiltmesi 4.11.940 saat 10 da 
Adana As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

İsteklllerln kanuni evsafı haiz olduk -
larına dair veslkalariyle birlikte teklif 
mektuplarını tayin edilen saatten bir saat 
evellne kadar Ko. na vermeleri. (7093) 

17082 

Arpa veya yulaf alınacak 
Bornova As. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Hayvanat ihtiyacı için 320823 kilo 
!UP.& ye 7.U1at kçlı .-ıfl& mıtnaJra~ 

u t u s 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Çorum As. Sa. Al. Ko. Ha. den: 
l - Kapalı zarf usııllyle eksiltmeye konulmUIJ olan a,,ağıda cins, mlkdar, mu

hammen bedel ve ilk teminatları yazılı olan yiyecek maddelerine istekli çıkmadı
ğından ikinci defa olarak kapalı zarf usulU ile eksiltmeye konmU§tur. 

2 - Şartnameler her gUn Çorum Ordu evindeki Sa. Al. Ko. da mUracaaUa görU -
le bilir. 

3 - İsteklilerin be111 gUn ve saatlerde teklif mektuplarlyle beraber Ko. na mU-
racaatları. (7083) 17073 
Cinsi ltlkdan M. bedell Muvakkat te. İhale gUn ve saati 

Sığır etl 
Bulgur 
K. fasulye 

kilo 
200000 
84000 
50000 

lira 
4.0000 
8400 
8250 

Lira 
3000 

630 
619 

5.11.940 
6.11.940 

7.11. 940 

10 
10 
10 

Muhtelif erzak ah nacak 
Konya As. Sa. Al. Ko. Ra. den: 
1 - Kıtaat ve mUessesatın ihtiyaçları için ll§~ıda cins ve mlkdarı yazılı dört 

kalem 18.§e maddeleri ayrı ayrı kapalı zarf usulU ile e!{slltmeye konmuştur. 
2 - §art.ruunesl Ankara, İatanbul, Konya Lv. A. llkleri Sn. Al. Ko. dadır. İııtckll

leri okuyabilirler. 
3 - İlk temlnatıylc eksiltme g{lnlerl aşağıda cinsleri hizasında ayrı ayrı gl5ste

rllmlııtır. 

4 - İsteklilerin ihale gUnU olan R§a[;ıda gösterildiği Uzere teklif mektuplarını 
gUn ve saatinde Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. na vermeleri. Bu snntten sonra verilen ve-
ya gönderilen tekllt mektupları kabul edilmlyccektlr. (7084) 17074 
Cinsi :Mlkdarı % 25 dahil 

ilk teminat 

Kuru fasulye 
Plrlnı; 

Patates 
Kuru soğan 

kilo 
l30000 
83000 
63000 
4.0000 

Lr. Kr. 
2267 19 
1268 u 
679 22 
412 50 

İhale gllnll ve saati 

8 lklnclt<'şrin Om 
8 fkinclteşrln 940 
B lklnl'ltcşrln 040 
8 iklnclte,..rln 940 

saat saat 
10 ll 
10.1:1 ıı.ıs 

10,30 11,30 
10,45 11,45 

Arpa ve ot ahnacak 
Çorum Aa. Sıı. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Kap.ılı zarf usullyle eksiltmeye konmuş olan aşağıda cins, mlkdar, mu

hammen bedel ve ilk tcmlnotı yazılı olan yem maddelerine fsteldl çıkmadığınd:ın 

ikinci defa olarak kapalı znr! usuıu ile ekı:;lltmeye koııulmuştur. 
2 - Şartnameler her gUn Ko. da görül Ur. 

3 - İsteldllerln belli gUn ve saatlerde teklif mektuplıırlyle Çorum Orduevlnde 
Sa. Al. Ko. na mUracaatıa.rı. (70Sf>) 17075 
Cinsi • \Ukdan Muhvmmen 

kilo bedeli 

Arpa 
Kuru ot 

480000 
~75000 

lira 
19200 
8937 50 

Muhtelif yem -ve 
H:trklarcll Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Teminatı 

Lira 
1440 
671 

erzak 

1hnle gUn saati 

8. 11. 910 cuma 10 
9. ı ı. 940 cumartesi 10 

ah nacak 
l - Şerait ve evsafı dahilinde aıı~ıda cinsleri ihale gUn ve saatleri yazılı mad

delerin birinci pazarlığında talibi çıkmadı~ından yeniden ayrı ayn pazarlıkla alın
maları İğucccdc Sıı. Al. Ko. da yapılacaktır . .!:Jtcklllcrln kanuni vcslkalarlyle bera -
bcr Ko. na mUracaatıarı. (7086) 17076 
Cinsi Kilo Kuruşu Teminatı İhale gUn ve saati 
Kuru ot 600000 38500 5775 25.10. 040 9,30 
Saman 500000 32500 4875 25. 10. 940 D.30 
Çuvallı arpa 177000 17700 2656 25.10. 940 9,45 
Çu\•allı arpa 600000 :'iOOOO 7500 25. 10. 940 0,50 

Pazarhfı 25/10/940 cuma &(inil saat 15 
dedir. Taliplerin % 15 teminatlariyle bir
likte Ankara'da Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları. (7067) 17063 

Cinsi Mikdarı kilo 
Patlıcan 300 
Kabak 300 
Taze bamya 
Taze fasulya 
Karnı bahar 
Kereviz 
Ispanak 
Prasa 
Lahana 
Elma 
Armut 
Ayva 
Taze üzüm 
Limon 
Havuç 

lSO 
300 
300 
2SO 
2SO 
250 
zso 
S7S 
2SO 
2SO 
2SO 
ısoo Adet 
250 Tav~anlar için 

17063 

Elektrik malzeme .. i alınaoe.k 

.. - . 
BAŞVEKALET 

Kayak öğretmen namzedi 
olmak istiyenler 

BD.§_vekAlet Beden Terbiyesi Genel Dl· 
rektörlllğUnden: 

l - Erzunımd:ı açılacak kayak kursun
da ders gördükten sonra muhtelif bölge • 
!erde dağcılık federasyoııu emrinde çalış -
tırılmak Uzerc 715 Ura aylık UcreUe 15 ka..
yak ög-retmen namzedi alınacaktır. 

2 - Aşat\'ıdakl §nrtlan haiz bulunanla
rın en geç 15.11.940 tarihine kadar beden 
terbiyesi genel dlrektörlUğUne müracaat
ları. 

A - Yaşı 20 - 30 olmaııı, 
B - BUnyesl kış sporları yapmağa mU -

salt ve yUkııek rtı.kımlara tahıunmUl ede
bilecek vasıfta bulunması, 

c - Herhangi bir sporla iotıgal etmi!:J 

olması, 

D - Tllrk olmBk 
3 - :MUracaatta bulunacaklar arasında 

28 kalem elektrik malzemesi pazarlık- lise veya orta mektep mezunu olanlar va 
la s:ıtın alınacaktır. kıı sporlartyle ııtıgal etmiş bulunanlaı: 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dnn: 

Pazarlığı ll.11. 040 pazartcsl ı;UnU sa- tercih cdllecel(tir. (6041) 16938 
at 10 do.dır. Taliplerin yüzde 15 temln:ıt - • 
lariyle birlikte muayyen vakitte Ankara 1\1emur alınacak 
Lv. A. Sa. Al. J{o. da bulunmaları. (7068) Beden Terbiycsi Genci Direktörlüğiln-

17064 den : 

Ampül ve so.ire alınace.k 
Ankara Lv. A. Sn. AI. H:o. dıın: 

100 adet 5/10 vatlık ampul, 100 n.clet d\l· 
var dUyU, 300 metre kablo tcll p:ı.zarlıkln 
satın alın caktır. Pazarlığı 7.11.940 pcr -
aembc gllnU sn.at 15 tedlr. Taliplerin yUz
de on beş temlnallarlyle birlikte Ankara 
Lv. A. Sa. A.1. Ko. da bulunmaları. 

('i069) 17065 

Muhtelif yiyecek alınacak 
.Ankara Lv. A. S:ı. Al. Ko. dan: 
500 kilo kuskus, 100 kllo kuru bamya, 

300 kilo l<urtı kaysı, 500 :kilo çam:ı.şır so
dası, 250 kilo kuru incir pnzarlıldn satın 

alınacaktır. 'Fazarlı(;ı 25.10 940 cuma gUnU 
saat 10 dadır. Taliplcıin muayyen vakitte 
yUzde 15 temlnııllaı·lylc birlilttc Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da buhnımaln.n. (7070) 

170G5 

Sade yağı alınacak 
An1 nra ı.v. A. Sıı. Al. Ko. dan: 
Ilchcr kilo una tahmin edilen fiyatı 

155 kuruş olnn 10 ton sadeyağı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Pazarlı(:ı ZS.10.940 saat 11 dedir. Xatt 
teminatı 2325 lira olup evsaf ve ıartname
sl komisyonda görUlUr. Tıı.liplerln muay
yen vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. t7071) li067 

Genel Dircktörlüfilmüz muamcllt mU
diirlüğü kadrosunda mUnhal bulunan 60 li
ra aylık ücretli katiplik için; memurin ka
nununun 4 üncü maddesindeki şartları ha
iz bulunaqlar arasında 26/ı0/940 tarihin • 
de imtihan ya,pılacaktır. 

Talipleri en &CÇ 2S/10/940 tarihine ka.· 
dar Genel Direktörlüğe müracaatları. 170S8 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETi 

Muhtelif İn§aat 
M. M. Vekileti Satın Alma Ko: 
Mamaktaki okul ve yanındaki binaya ge

tirilecek su için yapılacak boru ferşiyatı 
ve elektrik hattı havaisi tazyik istasyona 
ve depo lnıaatr kapalr zarf uıuliylc ek· 
siltmeye konulmuıtur. 

Bu inııaatın hepsinin kesif bedeli kırlı: 

bin yüz seksen bcı lira altmış beş kuruı 
olup ilk teminatı 3014 liradır. Keşif ve 
şartnameleri 201 kuruş karşılığında her 
gün öğleden ıonra M. M. V. inşaat şube
sinden makbuz mukabili alınır. Eksiltme-
yegirecckler kanuni teminat ve vesikalan 
ile birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
ıaaundan behemehal bir saat evetine ka
dar Ankara'da M. M. V. satın alma KO. 
reisliğine vermeleri. 

Eksiltmesi 6/ikincitcşrin/940 sarşamba 

Sadeyağ 11796 17694 2655 25. 10. 940 14 
Sadeyağ 11796 17694 2655 25. lO. 940 14,10 Şehriye alınacak 
Balya saman 500000 32500 4875 24. 10. 940 15,40 Anknrn Lv. A. sn. Al. Ko. dan: Haciz kararı 

günü saat 11 dedir. (6844) 168S3 

Balya saman 600000 82500 4575 24.10. 940 15,45 Beher kllosuııa tahmin cdllcıı fiyatı 30 M. M. Vekaletinden : 
Balya saman 500000 32500 4875 24. 10. 940 15,45 kuru~ olan 33 ton yıldız şehriye kapalı Mersin'in Bahı;e mahallesinden Hasan 

Et ve odun ah nacak 
Edirne As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
A::ıağıda cins ve mlkdarları yazılanlar pazarlıkla alınacaktır. İhaleleri Edlrnedc 

ukl mllşiriyat dalrulnde Sa.Al. Kıı...da yapılacakllr. Evsaf ve ı;artnamcleri her 
gUo Ko. da sörUlebtllr. Bö&U geçen günde Ko. mUracaatlan. (7100) 17089 
Clnsl lJ.tkdan :M. tutan Teminatı İhale gUnU ıaatl 

Sığır eU 
Odun 

Ton Lira Lira 
120 42000 6300 

1000 20000 sooo 
4.11.940 
4.11.940 

15 
16 

zarfla ekslllmC'yc konmııstur. 
Eksiltmesi lS.11. 9:1.0 pazartesi gUnU 

saat 11 dedir. İlk teminatı 742,5 lira olup 
şartnamesi Ko. da gtirlllllr. 

Taliplerin lhn.le saatinden bir saııt eve
llne kadar zarflarını Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na vermeıort. (7072) 17068 

Saman alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 4 

oflu 330 doğumlu İbrahim 6/t!/940 tari • 
hinde firar etmi5 ve ı;imdiye kadar yapı. 
lan araştırmalara rağmen ele geçmediğin
den kendisi de teslim olmadığından gaip 
sayılmış ve As. mahkeme usulü kanununun 
216 cı maddesi (1) fıkrasına tevfikan 
Ttırklyedeld mallannın hacaine karar veo 
rilmi ş tir. İlan olunur. (6983) 16996 

Haciz kararı 
:M. ::M. Vcktılctlndcn: 

konmuııtur. İhalesi 8. 11. 940 cuma gUnU 
saat ıo da yapılncnlttır. 

kuruş otan 500 ton saman pazarlıkla s:ıtın 

3 - Tahmin edilen tutarı 25200 liradır. alınacaktır. Pazarlıgı 8/11/940 cuma gii-
4 - Teminatı muvıı.kkate akı;esi 1890 ti- nü saat 11 dedir. Kati teminatı 3000 lira 

Göksunun Altınoba köyünden :Mikdat 
oğlu 333 doğumlu Rıza 7.8.939 tarihinde 
!lrar etmiş ve ı.ılmdlye kadar yapılan a
rll§tınnalara rağmen e1e geçmedll;-lnden 
kendisi de teslim olmadığından kayıp sa
yılmış ve askerl mahkeme usulU kanunu -
nun 216. maddesi (1) fıkrasına tevfikan 
Tllrklycdekl mallarının haczine karar ve-

Arpanın beher kilosuna 6,15 ve yulafın 
beher kilosuna 7,5 kuruş tahmin edilmiş -
tir. Arpanın ilk teminatı 1564 ve yulafın 
ilk teminatı 1805 liradır. 

İsteklilerin kanuni veslkalariyle ve 
teklif ve teminat mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evci İzmir Bornova As. 
Sa. Al. Ko. na vermeleri. (7094) l 7083 

Düğme alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Mikdarı adet 1972000 tııhmln be -
deli 2465 ilk tahmin bedeli lira 2465 ilk 
teminatı lira 184 kunıı 87 clnsl kUçOk 
madeni dUfme, mlkdıırı 18195000 tahmin 
bedeli 26390 lira ilk teminatı 1979 llra 25 
kuruı:ı bUyUk madeni düğme, yukarıda ya
zılı iki kalem düğmenin pazarlıkla eksilt· 
mesi 24. 10. 940 per§embe glinU ııaıı.t 14,30 
da Tophanede Lv. A. S. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

NUmuneleri Ko. da görUlUr. İsteklilerin 
kanuni veslkalarlyle belli satte Ko. na 
gelmeleri. ( 7095) 17084 

Odun ve kömür alınacak 
Bolayır As. Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Gösterilen yere teslim 18J'tlyle 1200 
ton, 1200 ton, 1200 ton, 1800 ton ki ceman 
5400 ton odun ve dört taksitte alınmak U
zere 2 ton mangal kömUrU a)Tl ayn pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 24. ıo. 
940 perııembe gUnU saat U te odun ıs da 
Bolayrr As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(7096) 170815 

Bulgur ve pirinç alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rı. den: 

1 - 150 ton pirinç teminatı katıyesi 

8200 lira 2ıo ton bulgur teminatı katıyesl 
2700 lira olup 25.10.940 cuma gUnU saat 
1:1 na. 16 da pazarlıkları Çanakkale Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Taliplerin mezkfuo gUn ve saatte 
mUracaatıan. (7097) 17086 

Çadır kolam alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - 350000 metre çadır kolanı alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 25.10.940 cuma 
gUnU saat 14 te Tophanede İsL Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Tıı.lımln bedeli 
35000 lira ilk teminatı 2625 liradır. NUmu
nesl ko. da görUlUr. 

İsteklilerin kanunt veıılkalarlyle belll 
saatte Ko. na gelmeleri. (7098) 17087 

Kuru fasulya alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. R.a. den 
1 - Birliklerin 120000 kilo kuru fasul

ya ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksilt -
meye konulmuı;tur. 

2 - Eksiltme 7/11/g40 perşembe &ilnii 
aaat ıs de kıılada İzmir Lv. A. Sa. Al. 
Xo, da l&Pılacaktır1 

radır. olup evsaf ve ı;artnamesi komisyonda gö-
S - Şartnamesi Ko. da gôrillcbilir. riilür. Taliplerin muayyen vakitte Anka-
6 - İıteklilcrin kanuni vesikaları ve te- ;ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

minat ve teklif mektuplariyle ihale eaa • (7073) 17069 
tinden bir saat evcl Ko. na müracaatları. 
(7099) 17088 

A. LEY AZIM AMIRLIGI 

Yufka alınacak 
Ankara Levazım A. Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 18000 kilo yufka eksiltme ile satın 

alınacak. 

2 - Muhammen bedeli (4500) liradır. 

İlk teminatı 337 lira SO kuruştur. Eksilt
mesi 31/10/940 tarihinde Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Taliplerin teminatlariyle birlikte 
komisyona miiracaatlarr. (6760) 16820 

Elektrik malzemesi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonunda.o: 
Elektrik tesisatı işlerinde kullanılmak 

Uzcre 9 kalem elektrik malzemesi pazar
lıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 7/11/940 perşembe ~nü saat 
14 dctlir. Taliplerin yüzde ıs tcminatlariy
lc birlikte muayyen val:ıtta Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (6896) 16902 

18 kalem melhusat 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
18 kalem mclbusat pazarlıkla satın alı

nacaktır. Pazarlığı 14/11/940 perşembe 

günii saat 11 dedir. Listesi komisyonda 
görülür. Taliplerin yüzde 15 teminatlari
lı: birlikte İnuayycn vakitte Ankara Lv. A.. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (6996) 16967 

Şeker alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı: 38 

kuru:ı olan 30 ton :ıckcr pazarlıkla satın a
lınacaktır. Pazarlığı 2S/10/940 cuma günü 
saat 14 dedir. Katr teminatı ı 710 lira olup 
şartnamesi ve evsafı Ko. da görülür. Ta -
!iplerin muayyen vakitte Ankara Lv. A. 
Sa. AI. Ko. da bulunmaları. (70SZ) 17019 

Sabun alrnac.ak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı: SO 

kuru:ı olan 20 ton sabun pa7.arlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 26/10/940 cumarte
si günü saat 10 dadır. Kati teminatı lSOO 
lira olup evsaf ve şartnamesi Ko. da gö -
rülür. Taliplerin muayyen vaktinde Anka
ra Lv. A. Sa. Al. Komisyonunda bulunma-
ları. (70S3) 17020 

Muhtelif sebze alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
Aıağrdald cinı ve mlkdarlan yazılı seb

zeler P.azarlıkla ıatı nalıaacaktu1 

ASKERi FABRiKALAR 

50 Ton yonga satılacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğii 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Ankara marangoz fabrikasında tcraktim 

eden SO ton yonga merkez satın alma ko
misyonunda 4/11/940 pazartesi günU saat 
14 de pazarlıkla arttırma suretiyle satıla
caktır. Şartname parasız olarak merkez sa
tın alma komisyonundan verilir. Muvakkat 
teminatı 37 ,50 liradır. Taliplerin aynı gün 
ve saatte satın alma komisyonuna müra-
caatları. (6820) 16824 

Kınkkalede yaptırılacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum ?.JUdUr!Uğll 

Merkez Satın Almn Komisyonundan: 

rilmiştir. İlı1n olunur. (6084) 16997 

Veteriner ecza alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 800 lira ~ 

lan aşağıda yazılı iki kalem veteriner ec
za 2S/10/940 cuma gÜnÜ saat 11 de Anka· 
ra'da M. M. V. satın alma Ko. da pazar • 
lıkla satın ahnıı.cağından iıtcklilcrin 120 
liralık kati teminatları ile birlikte mez • 
kUr saatte Ko. da bulunmaları. 

Bir ton kükürt çiçefi, 100 kilo karbona.t 
dö potas. (6988) 17024 

Veteriner ecza alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 97S lira °" 

lan aşağıda cins ve miktarları yazılı bir 
kalem veteriner ecza 2S/ilkteşrin/940 cu
ma günU saat 11,30 da Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla ihale edi
leceğinden isteklilerin 146 lira ZS kuruşluk 
kati teminatları ile birlikte mezk<lr saat
te Ko. da bulunmaları. Bir buçuk ton sul· 
fat dö küvivr. (6989) li02S 

Ke~lf bedeli (7842) lira (6) kuruş olan 
yukarıda yazılı III§aat askeri fabrikalar u
mum mUdUrlllğU merkez satın alma ko -
misyonuncıı 7. 11. 040 perşembe gUnU saat 
14 te açık ckslltmc ile ihale edilecektir. 
Şartname (40) kuru;, mukablllnle komls- Satılık deri 
yondan verilir. Tıı.liplerln muvakkat tc- M. M. V. Sa. Al Ko. dan : 
mlnat olan (588) llrn (16) kuruıı ve 2490 Bir adet katır derisi satılacaktır. Ta • 
numarıı.lt kanunun 2. ve 3. maddelerindeki Up olanların 24/10/940 günii ıaat ıo da 
vesalkle muayyen glln ve e::ıatte komlsyo- ı M. M. V. satın alma Ko. nuna gelmeleri. 
na mUracııatları. (7013) (7062) 17062 

17007 

11 kalem taze sebze ah nacak 
.tskeri Fııbril:alar Umum MUdürlüğü M crkcz Satın Alma Komisyonundan ı 

Sebzenin cinsi 
Patlıcan 

Taze fasulye 
Kabak 
Domates 
Lahana. 
Pırasa 

Ispanak 
Semizotu 
Karnebabar 
Kereviz 
Havuç 

Azami kilo 
4120 
4120 
4120 
2437 
2300 
2300 
2300 
2300 
~00 

2300 
700 

Beher kilosu YekUn 
Kuruı; 

12 
12 
8 
8 
8 
8 
ı2 

ıs 

ıs 

15 
10 

Lira Kr. 
494 40 
494 40 
329 60 
194 96 
184 00 
184 00 
276 00 
34S 00 
34S 00 
34S 00 

70 00 

3262 315 
Askeri ihtiyacı için muhtelif yerlere tesıım edilmek şartiyle yukarıda yazılı ıı ks

lem taze sebze 19~0 mali senesi mayıs gayesine kadar verilmek üzere aı;ık eksiltme 
suretiyle mübayaa edilecektir. 

Eksiltme 8.11.1940 cuma gUnU saat ı5,30 da Askert Fabrikalar Umum MUdUrlU
ğü merkez s:ıtın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname parasızdır. Muvakkat 
teminatı (244) lira (68) kuruştur. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddcle
rinl!cki vcsaikle ltomisy:oncu olmadıklarına ve bu işle ali.kadar tUccardın olduklarına 
tlair Ticaret Odaaı vcsikasiylc mezk(k ciln ve ıaatte komisyona müracaatları. 

l71°'l 17096 

• 
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CVMHVRIYEr hayrt!m111i1 

mahsus fevRaL-'l.dg 
PİYANGO PLANI 
ikram/ye 
adetli, 

fltrami)'8 
mı-ttarı, 

LiRA 

/nramiy., 
tuıar1 

t. 60,ooo 60.000 
ı ~o,ooo .ıo,ooo 

.2. 10:000 ,ZO, (J(JO 

4 5., 000 2 o, 000 
80 1, ()()() s~ooo 
80 .500 40,000 

400 100 10.()()0 
4.Qd~ 10 417.0PO 

80. 000 2 {00.0tJ(J 
S4,.S68 480.000 

rıs,u/ MıİKAF47ı 

4 8 aso 12,goP 
84.616 't'E .. ,; N 482,PQO 

ANKARA V AL1L1Cl 

Talebe 11raaı yaptırılacak 

Ankara Vallllflnden: 

İlk okullara 250 adet talebe ıtrası açık 
eksiltme ıuretiyle yaptırılacaktır. Bu ıı
raların muhammen bedeli (5000) liradır. 

İsteklileri.o reıim ve ıartnameıini &örmek 
için her cün maarif mUdürlUğüne ve ihale 
ıünü olan 4/Xl/ 1940 pazartesi ailnü saat 
ıs de ve yiiu:Ie 7,5 teminat akçesini hu· 
w~t muhasebe müdürlüğü veznesine yatı
rarak villyet daimi encümenine müracaat. 
!arı ilin olunur. (6823) 16895 

Levazımı tersimiye alınacak 
Ankara Valiliiinden : 
Nafıa daire•i için alınaca.k levazımı ter

simiyenin mübayaa işi 24/ 10/ 940 perıembe 
cünü daimi encümende ihalesi yapılmak 

üzere pazarlığa konulmuıtur. 
K<1İI bedeli (399) lira (5-0) kuruş (75) 

lira muvakkat teminattır. İsteklilerin te
minat mektup veya makbuzu, ticaret oda
sı vesika.siyle birlikte sözü geçen g-ün ve 
saatte daim! encümene gelmeleri. Buna 
ait keşif ve şartnameyi nafıa mildürlüiiln-
de görebilecekleri. (7101) 17090 

Odun alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

M İLL1 
PiYANGO 

RADYO DlFFlZYON Md. 

Spiker alınacak 
Radyodl!!izyon MUdUrIUıtUnden: 

Llse tahsilini ikmal etmtı bir yR.bancı 
dil veya dillere vakıf erkek spikerler ah
oacaktır. Yüksek tnhsll yapanlar tercih o
lunur. Seçim münferit yapılacaktır. Fazla 
malilmat almak tı:ıtiyenlerln mUdUrlUğe 

müracaatları. (6799) 16747 

ANKARA GÜMRÜK Md. 

Muhtelif eşya satı~ı 
Ankara Gümrük ltfüdUrliiğUndı:n: 

ı ......... ŞAPKACI 11111111. - Bn. Emilia = = 
: Yeni 11apka modellerini Z3 ve 2'4 bi- : 

rinciteşrin c-Unleri Ankara Pala.s'ta : 
: ıa.yın müşterilerine teşhir edecek- : 
- tir. 4272 : 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:-

ORMAN ÇEVIRGE Md. 

Kereste ve saire satııı 
Ankara Viliyeti Orman Çevirge Mildiir

Jüğündcn: 

1 - Orman idaresi depolarında ve yc
dicminlerde mevcut ve muhtelif ebatta 197 
desimetre mikip çam kerestesinin beher 
metre mik3.bı 30 liradan, 2,134 metre mikilp 
çam yuvarlafm beher metre mikibı 25 li
raQan. 1,386 metre mikap çam yonmanın 

beher metre mikibı 25 lira.dan ve 11 adet 
çam düğenin beher adedi 150 kuruıtan, 240 ı 
parça ve muhtelif ebatta çam kapak tahta
nın beher adedi 50 kuru~tan, 74 adet çam 
sepetinin beher adedi 2 kuruııtan ve 1800 
kilo karışık odunun beher kilo1u 1,25 san
timden, 1077 kilo meşe kömürünün beher 
kilosu 2,S kuruştan ve 2680 kilo çıranın 

beher kilosu 2 kui-uştan olmak üzere 
10. 10. 940 tarihin.den 25. 10. 940 tarihine 
kadar 15 g-ün müddetle açık artırmaya ko
nulmu1tur. 

2 - Artırma 26. 10, 940 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat 10 da Ankara or
man çevirge müdürlüğünde yaptlacaktır. 

3 - Emvalin mecmuunun Ç'0 7 ,5 temi
nat bedeli 27 liradır. 

4 - Taliplerin yevmi mezkOrde temi
nat akçeleri makbuzlariyle birlikte ko
misyona müracaat etmeleri ve satış ıart

namesini görmek istiyenlerin orman mü
Jürlüğüne müracaatları. 

(6629) 16633 

~111111111111111111111111111111111111~ 

~ Dr. Muzaffer Sezer ~ 
Doğum ve Kadın Hastalıkları : 

Mütehassısı 

: Muayenehanesini Postane caddesi 
_ Ticaret odası üstündeki yeni yapı- : 
: lan Akoğlu apartmanına nakletmi!J· : 
_ tir. Ti 20ZZ 4089 _ 

~111111111111111111111111111111111111~ 

Ankara 2. ci Asliye Hukuk Hi.kimliğin
den : 

Ankara Çankaya kazası Küçük Yozgat 
jandarma karakol eratından İsmail Dol
macının mahkememize açtığı ıoyadı de -
iiştinne davasının muhakemesi ıonunda 

evelce aldığı (Dolmacı) soyadının (Ekin
ci) olarak deği1tirilmesine ve o suretle 
nüfusa tescil ve ilinına 16/ 10/ 940 tarihin
de kabili temyiz olmak üzere karıır veril-
diii ilin olunur. "'?68 

·······························!········· 

AYDA MODAEVİ 
Kışlık ŞAPKA modellerini pek 

yakında Ankara Palaa'ta teşhire 

başlıyacatını sayın müşterilerine 

bildirir. 4255 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zayi - Diyarbakır 7. ci K. O. nakliye 
taburu birinci bölü~ünden alıp Kemaliye 
askerlik şubesine kaydettirdiiim askerlik~ 
ten terhis tezkeremi kaybettim. Yenisini 
alacaiımdan eskisinin hükmü yoktur. -
Aşutka nahiyesi öıneden köyünden Mus -
tafa oi. 3Z4 doğumlu Ali Çolak . 4271 

kuruşlukların tedavülden 
hakkında ilan 

Gümüş yüz 

kaldırılması 
Maliye Vekaletinden : 

Gümüı yüz kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve pi
yasaya kfifi mikdarda çıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşluk 
!arın 31 lkincikanun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılmas 
kararlaştırılmıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artık t 
davül etmiyecek ve ancak yalnız malsandıklarlle Cümhuriyet Mer 
kez Bankası §Ubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarlle 
Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri ilan olu-

(7025) 17093 

Elbise yaptırılacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüiünden 
Cinsi 

Harici elbise ve kasket 
Dahili elbise ve kasket 

miktarı 

39 takım 
78 

Beherine tahmin 
olunan fiyat 

L. K. 
ıs ) 

9 ) 
Kaput 39 18 ) 

Muvakkat 
teminat 

L. X. 

180 

Polis enstitüsü hademeleri için açık eksiltme ile yukarda yazıh 3 kalem el 
yaptırılacaktır, 

Tahmin edilen fiyat ve muvakkat teminat miktarları hiıalarmda gösterilmi1t" 
Bu işe ait şartname polis enstitüsündekisattn alma komisyonundan pa.rasıe ver 

lir. 
Eksiltme 4/ 11.'940 pazartesi günü saat ıs de polis enstitüsü binasında müteşe 

komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mekt 
ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte mua 
g-ün ve saatte komisyonda bulunmaları. (6832) 16833 

\ 

Satıhk kok kömürü sobaları 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. Ankara Şubesinden : 
Muhtelif büyüklükte parti halinde kok kömürü sobaları peşin pa

ra veya teminat mukabilinde taksitle satılmaktadır. Alınacak soba -
lar asgari 25 adetten dun olamaz. Taliplerin Şube Müdürlüğüne mü-
racaat etmeleri. 4176 

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden . 

Samanpazarında 45 sayılı dükkanda tuhafiyeci Osman 
Aydoğan ve §eriki Hüseyin Demiray'rn pazarlıksız satıJ ka
nununa aykırı hareketlerinin tekerrüründen dolayı para ce 
zasile beraber dükkanı da bir gün kapatılmıttrr. 

(7103) 

3 Nevi yiyecek ah nacak 
Urfa Gümrük Taburu Satın Alma Kom iıyonu Baıkanlığından : 
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Sadeyaıh 12.000 18.000 1350 Kapalı zarfla 8. 11. 940 cuma 10 
Buğday kırma 493.500 17.274 1296 Kapalı zarfla 8. 11. 940 cuma 10.30 
Aipa 598.000 36.729 2755 Kapalı zarf 8. 11. 940 cum• U.30 

Resim çerçevesi alınacak 
Ankara Valiliiinden : 

Nafıa dairesi için alınacak (20) ton o
dunun mübayaası işi 2-4/ 10/ 940 perıembe 
gijnü sa.at on beşte ihalesi yaptlmalc. üz-e .. 
re pazarlığa konulmuıtur. 

Müfredatı belediye mezat salonu ile 1 Gümrük binasında asılı listede gösterilmiş .ılllllll llllllllllllllllllllllllllllll!::, 

A) Yukarıda yazdı üç kalem erzak kapalı zarfla hizalarında gösterilen gün ve sa
atlerde ihaleleri yapılacaktır. 

B) Şartnameleri okumak istiyenJer A. fıkrasında sözü geçen binadaki satın atma 
komisyonunda her gün okuyup g-örebilirler. 

olan muhtelif cins eşya 6/11/940 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat (10) da açık ESKİNAZl'de = 

Husust muhasebe müdürlüğü ihtiyacı i
'in SS adet resim çerçevesi yaptırılacak
tır. Muhammen bedeli 497 lira 50 kuruştur . 

ihalesi 24/10/Q40 perşembe günü saat 15 
de viliyet daimi encilmeninde yapılaca ~ 

tından isteklilerin teminatlariyle birlikte 
müracaatları illn olunur. (7075) 17070 

Muhammen bedeli (500) lira teminatı 

(75) liradır. İsteklilerin teminat mektubu 
veya makbuzu ticaret odaıı vesikaıiyle 

birlikte ıözü geçen gün ve saatte daimi 
encümene celmeleri. Bu.na ait ıartname
yi naha müdürlüiilnde ıörebilecekleri. 

arttırma ile ıatılacaktır. : Kııhk 1apkaların en son modelleri. 
Milzayedeye iştirik arzusunda bulunan-

C) İstekliler girmek istedikleri kaleminhizasında gösterilen teminat akçesini Urfa 
gümrük vezne&ine yatırıp vezne makbuzu veya banka mektubiyle ıartnamenin dör .. 
düncü ve hususi şartların sekizinci maddesinde kendilerinden istenilen veıikalarıa 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evet komisyona vermiş buluna-ların muayyen uatte Akköprüde ıtümrük :;111111111111111111111111111111111111111" 

binasında müte$ekkil satı' komisyonuna 
cakl•rdır. (9921 / 6875) 16877 

İstanbul Jandarma Satın Alma 
Erzakın Asgar! 
cinai 

Ekmek 

Sıtır eti 

Güra:en odunu 

SA.deyağt 

Zeytin yağı 
Sabun 
Tuz 
Kuru üzüm 
Toz şeker 
Kuru fa,ulve 
Kuru nohut 
:P..1ercimek 
p;rinç 
Bulgur 
1rmik 
Pıtt:lte" 

K•1ru r><"R:~n 

Domates salç11st 

miktar 
kilo 

150000 

31000 

15-0000 

ızoo 

900 
Z2SO 
1400 
1500 
19no 
4500 
600 

3000 
3000 
7500 
~50 

4500 
6000 

900 

(710Z) 17091 

Muhtelif erzak 
K .. misyonundan : 

Azam! Muhammen 
miktar bedel 

kilo Lira K. 
240000 27000 00 

60000 22800 00 

240000 3648 00 

4500 6525 00 
1800 1170 00 
3750 1425 00 
4600 276 00 
2500 625 00 
4500 1665 00 

12000 3000 00 
1200 300 00 
6000 1260 00 
FOQO 2280 00 

15000 2400 00 
1500 315 00 
9000 630 00 

12000 720 00 
1800 648 00 ------23239 00 

müracaatları. (6849) 16897 

ah nacak 
tık teminat 

Lira K. 
2025 00 

1710 00 

2'73 60 

489 38: 
87 75: 

106 88: 
ıo 70: 
46 88: 

124 88: 
225 00: 

22 50: 
94 50: 

171 00: 
180 00: 
23 63: 
47 25: 
54 00: 
48 60: 

i7°42-95 

Ekıiltmenin 

nevi 

Kapalı zarf 

Kapalı zarf 

Tarih ııün ve 

5. iklnciteşrin 

940 salı. 

5. ikinciteırin 

940 salı. 

Açık eksiltme 5 .ikincite1rin 
940 sah 

Kapalı zarf 6. ikincite$rin 
940. Çarıamba 

saati 

"11" 

"15" 

"16" 

"lr 

ı _ İstanbul jandarma talim taburu için teahhütlere ballanacak - yukarda cinı ve miktar ve tahmin bedelleriyle ilk te· 
minatları yazılı - on sekiı kalem erzakın hizalarında muharrtt sün ve saatlerde kapalı zarf veya açık eksiltme ile Taksim
Aya7pa$'lda jandarma mıntıka komutanlıiı binasındaki komiıyonumuzda ihalesi yapılacaktır. Bunlardan 6. ikinci te~rin. 
940 da kapah zarf eksiltmesi yapılacak olan on beş kalemin beher kalemine en aı fiyat verecek a.yrı ayrı isteklilere iha
lesi caiz olduiu a:ibi hepsinin bir istekliye ihalesi de caizdir. 

2 _ Şart kifıtlarr her S"Ün komisyonumu7..da ıörülebilecefi gibi ekmek ıartnamesi :135: kuruş bedel mukabilinde ve di. 

terleri parasız alınabilir. 
3 _ İstekl i ler in kapalı ıarf eksiltmelerinde talip olacakları er?.aka ait ve İstanbul levazım Amirliği veznesine yatıracak. 

larr ilk te:n i~t makbuzu veya banka kefalet mektubunu ve sart kiğıdında yaı:ıh sair belgeleri de muhtevi teklif zarflarını 
ek~iltme saatlarından birer saat eveline kadı.r komisyonumuzda bulundurmaları ve açık eksiltmeye gireceklerin kezalik ilk 
teminat mlkbuz veya banka kefalet mektubu ile açık eksiltme ıaatında komisyonda bulunmaları. (9869/6790) 16894 

Zayi - Ankara nüfus müdilrlüğ'ilnden 
aldığım nüfus ki&ıdımı kaybettiğimden 

dolayı yenisini alac:ağımdan eskisinin hük
mü yoktur. - Etlik'te 47 numarada Emin 
Özg-ünay, 4269 

Ankara Kavaklıdere şarap fabrikası 
Her gün büyük mikyasta beyaz ve siyah taze iizüm satın 

almaktadır. (3541) 
Telgraf : KAV AK. Telefon : 6532 
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lıkender Artun 

-- TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK F ABRIKALARI MÜES. 
SESESl MÜDÜRLOCONDEN : 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik FENlK 
Müessese MUdürU : N8.§tt ULUO 

ULUS Baırmevi ANKARA 

Müessesemiz fabrikalarında imiil edilen 100, 125, 150, 200, 250, 300 = 
=: 350, 400, 450, 500, 600 mm. kutrunda ve tazyika mukavemetleri 6, 12, = 
- 18, 24, Kg/ cm2. olan ambuvatmanlı font boru ve bu borulara ait hu- =: 

susi aksam için sipariş kabulüne başlanmıştır. Taliplerin azami on = 
=: be' gün zarfında müessesemize müracaatları rica olunur. 4198 =: - -

YENİ Sinemada 
BugUD bu gece 

Sanat severler toplantısı 

ı - En son dUnya haberleri 

2 - Bir Balo gecesi 

B~ rollerde: Lulae Ralner
Villlam Povell 

Seanslar: 

Saat: 14,30 - 16,30 18,SO 
21 de 

-::;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

HALK Sinemasında 
Bu gece saat 21 de 

Zater programı 
Çanakkale geçilmez 

Türkçe ı6z!U kahramanlık 
tılmi 

Saat: 14,30 -16,80 
1 - Yangın Tuzafl 
2 - Korkusuz lrurıun 
18,30 da yalnız Yangın tu7:~ğ1 

gösterlllr 
Saat 12,15 te ucuz matine 

Verter'ln bUyUk aşkı 

Sus Sinemasında 
Bugün bu gece 

Çok beğenilen bir program 

1 - Ortll§ark harp haberleri 

2 - Şimal kanunu 

'ttç bUytlk yıldız: Charlea Ve,. 

nel -Mlchel Morgan-P.R. Vllm 

Seanslar saat: 14: -16 
18 - 20,30 

SOMER Sinemasında 
Bu gece saat 21 de 

MahkQmlar Kanunu 

Bll§tan bqa heyecan 

Saat: 14,30 • 16,80 • 18,SO 
seansları 

KISKANÇLIK 

Fiyatlar. Balkon 30 
kuru,. salon 15 kuruı. 

Yeni şehir Palas Oteli Ulus Meydanı Müdafaa!hukuk YENi• ŞEHI• R PALAS 
~~~~i b~~a::ıuı.:~~~;,da· 

Yeni şekliyle Türkiyenin 

en modern ve en Konforlu Otelidir 


