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Yugoslavya ve iktısadı 

Yazan : SaJreJJin ENVER 

Milli Şefimiz ismet lnönü, Cümhuriyet Bayramı geceıi verilerJ ıuvaretle 

Cümhuriyet Bayramı 

Yurdun her verinde 
tezahür erle kullandı 
izciler şehitliğe giderek 
hazin bir ihtifal yaphlar 

Cilmhurlyetin 11 nci yıldönümü bayraını dün de büyük bir ıevk ve heye
caıüe ~ etmlplr ........... -h•'M+-k:al .. -- • 1 olilll Halis 
kiinÔierftıdl lıalk hatipleri heyecanlı hitabeler yapmıılar ve meydanları 
dolduran binlerce halk tarafından hararetle alkıtlanmıılardır. 

Bayram ,enlikleri gece saat 24 de nihayet bulmuıtur. 

izciler Şehitlilı'Je 

Nevyork, 30 a.a. - Nevyork Tay · 
mis gazetesinin Vaşington muhabirı 
bildiriyor : 
"Vaşingtonda çok yayılan bir ha -

bere göre, Amerika ve İngiltere mü
him bir anlaıma projeıi tetkik etmek
tedirler. Bu anlaıma İngilizlerin ve -
receği ham maddelere ~ukabil ame
rikahların tayyare vesaır harp leva -
zımı vermesini istihdaf etmektedir. 
Bu haberler kabinenin beklenmedik 
gizli içtimaı ile milli müdafaa müşa. 1 

vere heyetinin yaptığı toplantı ve A
merika maliye nazırı B. Morgenthau'· 
la ingiliz satın alına komisyonu er • 
kanının görüpeai üzerine çıkmıştır. 
ilk tahminlere! eöre, bu toplantıda 
Amerika tarafından puarteıi ıünü J 

(So11u S. laci •q/ııd•) 

• 

1 Zelzele felaketzedeleri için yapılan 
1 

40 yeni barakanın açıhş 
töreni Erzfncan'da yapıldı 

Barakalar 2804 yurttaıı barındıracak 

Askeri harekôt çok 

Patras ve korent körfezleri 
de dahil olduğu halde 

Yunan sulanna 
mayn döküldü 

Londra, 30 a.a. - Amirallik Daire
si Patraa ve Korent körfezleri de da· 
bil olduğu halde yunan sularına mayn 
döküldüğünü bildirmektedir . 

Amiralhk Dairesi bu suretle aşağı
daki bö\geleri tel;ılikeli mıntaka ilan 
etmiıtir : 

Patraa ve Korent körfezleri dahi 
olduğu halde, 38 derece 52 arzışimıı 
dairesiyle 20 derece 47 tulü13rki ü 
zerinde bulunan noktadan başlıya 
Lefkoşa adaıtnın şimal ve batı sa 
lerini takiben Dukatoya, oradan 
oti burnuna ve oradan Kefalony~ 
dasının batı sahilini takiben A~ 
ri burnuna, oradan Akinari bur 
oradan Zanta adasının batı s 
takiben Maratya ve oradan da 
kolo burnuna kadar giden bi 
ginin doğusundaki bi.itün sula 

Spadi burnunu 37-27 derce 
nıali ve 23·32 derece tulüşar 
leri üzerinde kain noktaya 'li 
da Kollona burnuna bağlıya 
ılmllinde w nrbındald b · 
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HARP EKONOMİSİ 

Yugoslavya ve iktisadi! 
Sadreddin ENVER 

Yugoslavya'nın ekonomisi hakkın-, cevher zuhuratında "zengin" dir. İş
da umumi bir fikir edinmek üzere !iyen mağdenleri bakır, kurşun, çin -
1939 yılı dış ticaret bilançosunu göz- ko, krom, altın, boksit, linyit ve pek 
den geçirelim; umumi ihracatı 5.512,2 az da taş kömürüdür. 
milyon dinar olup bu miktardan: En ehemiyetli bakır mağdenleri 

Milyon % fransız ve çinko, kurtun ve krom mağ 
dinar nispeti denlerini İngiliz sermayesi işletmekte 

Odun ve kereste 
mamulatı 
Buğday 
Yumurta 
Bakır ve mağden 

984,2 
375,1 
160,3 

17,83 
6,79 
2,90 

cevheri 441,4 7,99 
Canlı hayvanat 657,7 11,91 
Mısır 99,1 1,79 
Taze et ve mamulatı 344,7 6,24 
Kenevir 232,7 4,21 
Çimento 45,8 0,83 
Taze meyva 175,0 3,17 
Tütün 93,S 1,69 
teşkil eder, yukarıki adet belagati 
Yugoslavya iktısadının esası - bütün 
Balkan memleketleri gibi - Ziraat 
olduğunu gösterir. Nüfusunun % 76 
sı toprağa bağlı işler ile geçinmekte
dir. Bunların da başında ihracatının 
% 17 sini temin eden ormanlar gelir, 
ki arazisinin % 31 ini kaplar. Bir mu
kayese zemini olmak üzere bu nisbe
tin : 

% 

Yunanistan da 19 
Bulgaristanda 28 
Romanya' da 24 
Macaristan' da 22 
Almanya' da 28 

olduğunu zikredebiliriz. Buna muka
bil Avrupa'nın en zengin orman mem
leketleri olan İsveç'in arazisinin % 57 
si, Finlandiya'da % 74 U orman oldu
ğunu ilavtten kaydedelim. 

Yugoslavya toprakları hayvan ye
tiştirmeğe de çok müsait olduğundan 
ekinden ziyade hayvan beslemeğe de 
itina edilmektedir. İhracat bilanço
sunda her sene vasati bir milyar di
narlık bir varidat temin eden memle
ket hayvanlarının mecmuu 1938 sene
si nihayetinde " 4.267.000 " sığır, 
"1.264.000" beygir, "10.137.000" ko
yun, "1.890.000" keçi "3.451.000" do
muz olarak gözükmektedir. Gene aynı 
sene zarfında zirai mahsulatını aşağı-
ya yazıyoruz: 

Ton 
Mısır 4.760.000 
Buğday 3.000.000 
Patates 1.320.000 
Pancar 557 .000 
Kenevir 55.000 

Yugoslavya'run milli servetinin e
sasını ziraat teşkil etmekle beraber 
bilhassa umumi harpten sonra tabii 
verim kaynaklarına dayanan bir sana
yi hareketi de hissedilmeğe başlamış
tır. 

Şimdiki Yugoslavya topraklarında, 
daha Romalılar devrinde başhyan, bir 
mağdencilik hayatı mevcutt~. Orta 
çağlarda buralara hicret eden Sakson
yalılar muhtelif mağdenlerde çalıştı
rılmış idi. Fakat esaslı mağden i§let
meleri yirminci asırda başlar. Umumi 
harp, mağden istihsaUltına mühim bir 
darbe olmuş ise de, bilahare ingiliz 
ve fransız sermayelerinin de aHikasiy
le mağden arama ve İ§letmeleri vasi 
mikyasta artmıştır. Denebilir. Bu hu
susta bir fikir edinmek üzere 1913 te 
6.300 ton olan bakır istihsali, 1937 de 
40.000, 1938 de 46.000 metrik ton ol
muş ise de 1939 da bu miktar 42.000 
şort tona düşmüşür. 

Yugoslavya mağden serveti hakkın
da umumiyet üzere söylenen "fakir 

Çankın orman fidanhğı 

mükemmel bir hale geldi 
Çankın (Hususi) - Şehrin yakınında 

geçen yıl Ziraat Vekil eti orman umum 
müdürlüğü tarafından tesis edilen mınta
ka orman fidanlığı mükemmel bir hale ~e
tlrilmiı, yetiştirilen bütün fidanlar üç 
metreye kadar boy atmıştır. 

ve son senelerde de Yugoslavya'nın 
yer altı servetlerine alaka gösteren 
alınanlar da boksit cevheri istihsal 
etmektedir. 

Memleketin en zengin bakır mağ -
deni Bulgaristan hududu yakınında 
(Bor) havalisinde andezit sahreleri 
içinde bulunmaktadfr. Cevher de va
sati olarak (% 6) bakır, (% 3-0,1) 
gram altın, 10-30 gram gümüşü ihtiva 
etmektedir. Cevher flotasyon usuliy
le tathir edildikten sonra izabe edi1 -
mektıedir. Ve istihsal olunan bakırın 
12.000 tonu elektrolitik cinstendir. 
(Societe Francais des mines de Bor) 
tarafından işletilen bu mıntaka Av
rupa'nın en zengin bakır mağdeni o-
1 up civarda Cuka ve Dulkan'da zen
gin bakır yatakları istikbal için sak
lanmaktadır. 

"Bor" dan maada memleketin cenup 
taraflarında da bakır mağdeni araş -
tırmaları ve işletmeleri de mevcut 
ise de istihsalat ehemiyetsizdir. 

Yugoslavya'daki kurşun ve çinko 
istihsalatı kayde değer olup işletilen 
mühim magdenler ingiliz seleksiyon 
tröstünün teşkil ettiği "Trepca mine 
Ltd" ile "Koparnik mines Ltd" e ait
tir. 

Krom mağdeni cenubi Makedonya
da eski Selanik, Kosova ve Manastır 
vilfiyetleri dahilinde Osküp, Pirişti
ne'de bulunmaktadır. Piyasaya sevk
ettiği cevherler umumiyet üzere 45-48 
dereceliktir. Cevherleri yıkanarak 
zenginleştirilmektedir. En esaslı 
krom mağdenlerini ingiliz krom trös
tünün kurduğu "Allantini mines Ltd" 
şirketi işletmektedir. 

Bundan ba!fka "Blagejew Karnen" 
de bir fransız, ''Neresnqica" da bir 
milli ve "Fojnica" da yeni çalışmağa 
başlıyan bir İngiliz şirketinin i~let
tiği altın mağdeni vardır, ki 1938 de 
umumi altın istihsali 2.436 kilogram 
saf altından ibarettir. 

Yugoslavya'da almanJarın işlettiği 
"90'' milyon ton cevher mevcudu tah
min edilen (% 48-60) alaminyomlu 
boksit mağdeni mevcuttur. İstihsaHi
tını Almanya ve İsviçre çekmekte o
lup !On zamanlarda Dalmaçia'da bir 
alüminyom fabrikası da kurulmağa 
başlanmıştır. 1937 boksit istihsali 
254.200, 1938 de 406.000 tondur. 
Ayrıca 1938 senesinde 450.000 ton 

taş ve 5.287.000 ton linyit kömUrü ile 
607.000 ton pirit istihsal edilmiştir. 
Yugoslavya'nın muhtelif mıntaka

larında demir zuhuratına da tesadüf 
edilmekte ise de cevherlerin fakir ol
ması ve izabeye salih, kömürün dahil
de bulunmaması bu sanayiin inkişafı
na mani olmakta ve memleket ihtiya
cını hariçten temin mecburiyetini 
tahmil etmektedir. Halen çalışmakta 
olan demir mağdenleri Ljllbija ve 
Vares civarında bulunmaktadır. 200 
milyon ton tahmin edilen memleket 
demir mağdenlerinde kafi derece isti
fade edilmemesi amiller arasında mü
nakale zorluğunu ilave ederken Yu
goslavya'nın nakliye imkanlarını gös
teren adetleri aşağıya kaydediyoruz: 

Demiryolu uzunluğu 10.608 Km. 

Şoae uzunluğu 
Kamyon adedi 
Otomobil adedi 

41.915 .. " 
3.859 

14.504 

Eskisehir Demirspor 
takımı Orduda 

Ordu; 30. a.a. - Tilrkiye futbol ~nm 
piyonu Demirspor takımı maç yapmak 
üzere bugün Cümhuriyet vapuruyle 
şehrimize gelmiş ve iskelede büyük bir 
kalabalık tarafından karşılanmıştır. 

Demirspor yarın Ordu Halkevi takı -
miyle oynıyacaktır. 

ULUS 

1 (_G_ü_N u_" N_G o_ .. L_G E_s i_) 
Şehitlere minnet ! 
lnkılaplarımızda, gazi'lerin ve 

§ehitlerin biribirine kaynaşmı§ alın 
terleri ve kanları vardır. Eserleri· 
mizle öğünöüğümüz günlerde, tim
di beyaz mermerlerin, yeıil servile
rin altında ebediyetin esrarına gö
mülüp yatanların hatıralarını taziz 
etmek, bizim milletimize çok yakı
tan bir kadirıinashk ve bir borçtur. 

Oç gündenberi, inkılabın en bü
yük eserinin on yedinci yaı ıenlik
lerini yapıyoruz. Üç gündenberi 
gözlerimiz renk ve ıtık oyunlarında 
geziniyor. Kulaklarımızda martla
rın ahengi var. Fakat, gönüllerimiz, 
başta en büyük vatan ıehidi olduğu 
halde bizim için ölenlerle beraber
dir. Onlardan bize kalan mirasların 
üzerinde titriyoruz. En büyük mira· 
sımız vatan ve onun §erefli atmosfe
ri, hüriyet ve istiklal havasıdır. Bu 
hava, §ehit analarının namaz bezle
ri kadar lekesiz, şehit çocuklarının 
parlak yetim gözleri gibi masum ve 
temizdir. 

Dün ıehitliği ziyaret edenler fU· 
nu söylemek istediler: 

Sizden devraldığımız eserler ve 
bunların anası cümhuriyet omuzla
rımızın üstündedir. Siz rahat uyu· 
yunuzl 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

C. H. Partisi 
Ma.mak Ocağında 

C. H. P. Mamak ocağı 29 İlkteşrin 
1940 gecesi Karaağaç, Karapürçek, 
Kusunlar, Üreğil, Kayaş gibi köyler
den gelen 2000 den fazla halka neşeli 
bir gece geçirtmi12tir. . 

Ocak reisi Kızılay Gazmaske fabrı
kası direktörü B. Hami Bekemin ne· 
zaretinde gündüz tertip' edilen birçok 
eğlenti ve mi11i oyunlardan sonra ge
ce saat 20.30 da Ankara Halkevi Reisi 
B. Ferit Celal Güven ile B. Raşit Rı· 
zanın hazırladıkları 1 perdelik Çakır 
Ali piyesini meydanı dolduran halk 
zevkle takip etmiştir. 

Piyesten sonra faal azadan B. Ali 
Özkan sahneye çıkmış, halkın alkı§· 
lan arasında cümhuriyetin doğuşunu, 
başardığı işleri belirtmiş, bunu müte
akip 21 inci aS'lr komedisi kahkahalar
la herkesi güldürmüştür. Dün gündUz 
ve gece de bu eğlenceli ve istifadeli 
toplantılar tekrar olunmu~tur. 

lstonbul'da açılma 
töreni yapılan inşaat 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Sular 

idaresinin Kağıthane sırtlarında yap
tırdığı yeni terşih havuzlariyle elek
trik idaresi tarafından yaptırılan ye
ni kazan dairesi bugün açıldı. Terşih 
havuzlariyle, eskiden on beg günde 
yapılan süzme ve temizleme işi üç 
saate indirimiş ve elektrik fabrika -
sındaki tesisat ile istihsal 45 bin ki
lovattan 70 bin kilovata çıkarılmııtır. 
İkinci tesisat bir milyon liraya mal 
olmuştur. 

Bir adam metresini öldürdü 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Beyoğ
lunda İsmail isminde birisi Abanozda 
kavga neticesinde metresi Muallayı 
biçakla yaralamıştır. Hastaneye kal • 
dırılan Mualla derhal ölmüştür. Tah
k:kat devam etmektedir. 

Çocuk Esirgeme Kunımu'nun 
şubesi 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Çocuk 
Esirgeme Kurumunun Beyoğlu şube
si dün çalışmalarına başlamıştır. . - --
Adana' da bir hınız yakalandı 
Adana, (Hu.rus!) - Cenubı Anadolu'nun 

meııhur hırsızı Yıldırım Ali son yaptığı 

hırsızlıkta yııkalanınııı ve on ny hapse mııh
kOm edllmt:ıtır, 

Cümhuriyel 
piyangosunun 

talihlileri kimlerdir! 
29 Teşrinievel salı günü Ankara sta

dında çekilen Cümhuriyet piyango • 
sunda 60.000 lira kazanan 124287 nu • 
maralı biletin Akşehir'de davavekili 
Abdullah Bilgin'e, 20.000 lira kazanan 
395839 numaralı biletin Bolvadin'de 
kahveci Ali Akyıldız'a, onbin lira ka
zanan 376668 numaralı biletin Tarsus
ta Halkevi odacısı Musa Kaynak'a. 
ikinci 10.000 lirayı kazanan 237229 nu
maralı biletin de Mudanya cezaevi 
mahkumlarından İbrahim Öztürk, Sab
ri Düzelli, İbrahim Zeyrek, Mustafa 
Canayakın, Recep Binek, Yaşar Kar
deş, Mehmet Çetin ve Ahmet Doğu • 
dur'a müştereken 5000 lira kazanan 
124818 numaralı biletin de Bor'da as
ker Süleyman'a satıldığı öğrenilmiştir. 

Çankırı Mebusu 

Ziya isfendiyaroğlu 

vefat etti 
Çankırı Mebusu Ziya İsfendiyaroğ

lunun pazartesi gecesi Cankırıda kalp 
sektesinden vefat ettiği teessürle ha
ber alınmıştır. Bay Ziva 1 ~78 de Can
kırıda doğmuş, tahsilini ikmalden 
sonra mahkeme ve meclisi umumi a
zalıklarında bulunmuştur. • Birinci 
devredenberi Çankırı mebusu bulu
nan merhum hayırhah, herkesle dost, 
çok mükrim bir zattı. Kendisini tanı· 
yanlar bu ani ölüm karşısında çok 
müteellim olmuşlardır. 

Yurt kıymetli bir evladını, Çankır~
lılar iyi bir hemşerilerini kaybetmış 
bulunmaktadır. Merhuma mağfiretler 
diler, kederli ailesine taziyetlerimizi 
sunarız. 

Hukuk Fakültesi 

4 İkinciteşrinde 

te:Irisata başlıyor 
Ankarıı Hukuk fn.kUltest, bayram tatilini 

takip eden 4 lklnclteşrln pazartesi gUnU 
sabahı tedrisata ba§hyacaktır. Cebeci'de 
yapılmakta olan yeni fıı.kUlte binası henUz 
bltlrllmemlt olduğu için derslere gene eıı

kl binada başlanmaktadır. 
JJu sene hukuk faktılteııl birinci sınıfına 

!00 nchart talebe kaydolunmuıtur. Bu amı

!a 50 de leylt talebe alınacaktır. Açılan 

mUsabakn. imtihanına f11UrD.k edenlerin im
tihan evrakı tetkik olunmıı.ktadır. Netice 
bugünlerde belli olacaktır. Geçen seneler 
kaydedllmlı olup da bu sene kaydını yc
nlleııtırenlerle birlikte birinci sınıf mevcu
dunun 600 U buln.cıı.ğı n.nlll§ılmııktadır. 

' 

· Kars'la yapdan yeni 
İnhisar binalan 

Karı; ( Hususi ) - İnhisarlar mil -
dürü Fahri Gilrkan'ın takipleriyle 
Kars'ta yalnız bugünün değil, yarınki 
genİJ teşkilatın da ihtiyacını karşıla
yacak muazzam ve modern inhisar bi
naları yükselmiştir. Bu arada inşaatı 
tamamen ikmal edilmiş bulunan mer
kez kazasındaki 60 bin liralık müdüri -
yet binasiyle üstüste ~2 şer bin liraya 
çıkarılmış Iğdır, Arpaçay, Çıldır. 4.r
dah.an, Göle, Tuzluca kazalarındaki i
dare binalarını ve Tuzluca, Kağızman 
memlehalarındaki depo ve bekçi kulil
bclerini zikretmek kilidir. Bu güzel 
eserler Cümhuriyet ve inkılap Tür -
kiyesinin hudut bölgesine dikmiş ol
duğu ölmez abid;elerdir. 

Adana güre§çilerinin hazırlıkları 
Adana, (Huıuıi) - İstanbul'da yapıla

cak greko - romen rüres bltlnclllğlne İ§
tirlk için Adana ıüres~llerl hazırlanmak
udır. 

31 - 10. 1940 
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~ GÜNÜN İÇİNDEN ~ 
: j 
~ .........................................................................• 

Dinamik bir eser 
Dostum Vedat Nedim Tör, "Dinimiz" adını verdiği eserinden bir •-ı· 

nesini de bana armağan etti. Bu altmış üç ıayfahk kitabı bir yudu• a 
okudum ve timdi damağımda değil, fakat dimağımda tesirini duyı .. >

rum. O ıatırlardan gönlüme aktanlan heyecanın, o sayfalardan k r ,_ 
ma geçen düşüncelerin tesirini daha uzun bir müddet de muhafa:ı:a f' • ~
ceğimi sanıyorum. Çünkü altmıt üç sayfaya ııığdırılan bu broşür, büv" k 
bir eaerin komprime edilmit bir minyatörüdür. 

Vedat Nedim, bu eserinde sosyal bilgiden ve ekonomik ihtisast~n 

örülmÜ§ bir kürsünün üzerine çıkarak heyecanla konutan bir hatip 
gibidir. 

Vakıa o, kendiıi bu heyecan için: 
"Bu satırları okuyanlar araaında "Vedat gene coşmuş!" diye g\i. 

lümaiyecekler, hatta "zavallı bir hayalin aar:ho§u ve kurbanı olmuı!" 

diye acımsıyacaklar bulunabilir" sözlerini kullanıyor. 
Fakat hakikatte yeniden yeniye dokunulacak eski ve yeni yaralan

mızı deşenlerin heyecansız olmalarında mi.na ve fayda bulunabilir 
miydi? 

EkC')nomi doktoru Vedat Nedim, 76 milyar dolara sahip Amerikah 
Mister Morgan'la rüyasında ıohbet ederek eıerine başlıyor. 

Arkasından Osmanlı efendiai'nin on hastahğmı ortaya koymafa •ı
ra gelmittir: Efendi merhum, aşağılık duygusu duyar; içtimai ahliıkaız• 
lığa müpteladır; mesuliyet korkuau ile aelahiyetini kullanmaktan çeki
nir; dedikoduya, içkiye, kumara müpteladır.; ahiretçidir; güzele düı· 
m"ndır; iş ve gönül kayna§mazlığına tutulmuştur; maymun iıtahlıdır; 
medhomandır, yani boyuna kendiıinin methedilmeıine bayılır; cinıi 

muvazeneııizliğe müpteladır. 

Bu on hastalığ
0

1 teşhis ettikten sonra muharrir, bütün bunlardan bize 
ne gibi psikolojik miraslar kaldı? sualine cevap veriyor. 

O halde bugünün çocuğunu, yarınm büyüğünü nasıl yetiıtirmeliyi:z? 
Yarının cennet Türkiyesini nasıl kurmalı, ne tekilde onarmalı ve ne tÜI'
lü bayındırmalıyız 7 

63 sayfalık eserin son faslı bu dava Üzerinde duruyor. 
Dinamizme, ileriye, iyiye, doğruya ve güzele inananlar, kendi $Z'Ö• 

nüllerinden geçenlerden birçoğunu bu kitabın adında ve satırlarında 
bularaklardır. 

Kitabı tamamladığım zaman: 
- Gerçekten Vedat coşmuş! dedim. Fakat bu coşkunluk giriştii?i

miz inkılap savaıında elektrik gibi, benzin gibi, buhar gibi bir tahrik 
kudreti değil midir? 

Nurettin ART AM 

s p o R 
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"Vatan kupası,, için yapı lan maçta 

Galatasaray ve Fener 
3 -3 berabere kaldılar 

Matbuat takımı Fener mütekaitlerini 1 -O yendi 
İstanbul, 30 a.a. - Fenerbahçe • 

Galatasaray takımları, Vatan gazetesi 
tarafından konulan kupa için bugün 
Kadıköyünde bir maç yaptılar. 

Stactyomda 3000 den fazla bir ıe -
yirci kalabaığı vardı. İlk maçı Mat -
buat takımiyle Fenerbahçe tekailtle -
ri yaptılar. Matbuat akımı bu maçı 
1-0 kazandı 

Fenerbahçe bugünkü maça şu kad
ro ile çıkmışı : 

Nuri - Muzaffer, Orhan - Ömer, E
sat, Lebip - Kilçtik Fikret, Yaşar, Me
lih, Niyazi, Basri. 

Galatasaray takımı da şu şekilde i
di : 

Hızır - Faruk, Salim - Musa, Halil, 
Eşfak - Hakkı, Salahattin, Gündüz, 
Buduri, Gazanfer. • 
Maçı Beşiktaşlı Hakkı idare edi -

yordu. 

Galatasaray'ın baskını 
Oyuna galatasaraylılar başladılar. 

İlk dakikalarda muvazeneli şekilde 
cereyan eden oyun, yavaş yavaş Ga -
latasarayın baskısı altına girdi. Fe -
ner muavin hattının bozuk oyunu, 
müsabakayı Galatasaray muhacimle -
riyle Fener müdafileri arasında bir 
mücadele haline getirmişti. 

Fener' in ikinci golü 
Galatasaray hücum hattının en teh

likeli iki oyuncusu olan Buduri ile 
Gündüz, Ömerle Esat tarafından çok 
:vi marke ediliyorlar. Kendi muha • 
cimlerine yardım vazifesini Gündü~
le Buduriyi birer gölge gibi takip et
mek için feda eden bu iki muavinden 
Fenerbahçe bu şekilde istifade edi .. 
yor. Mamafih fenerliler hücum fır • 
satını ihmal etmiyorlar. Küçük Fik
ret Eşfakla Salimi atlatarak güzel 
ortalar yapıyor, fakat iç oyuncular 
daima fırsatları kaybediyorlar. 

12 inci dakikada Faruk Niyaziye 
hatalı bir şarj yaptı. Hakem frikik 
verdi. Esat sıkı bir vuruıla topu ağ
lara taktı. 

Galatasaraylılar daha hakiın oyna • 
malarına rağmen mağlUp vaziyete dil· 
şünce gayretlerini arttırdılar. Fakat 
fenerliler yavaş yavaı açılmışlar ve 
daha canlı bir oyunla Galatasarayın 
hücum avantajını bertaraf etmiye mu
vaffak olmuşlardı. 

13,S hektarlık bir arazinin fi hektarı iş
lenerek meyvasız ağaçlardan: çam, kök -
nar, mazı, ardıç, me3e, dişbudak, karaa -
ğaç, akasya, gladiçya, kavak, akçaağaç, 

söğüt, aylandos ıibi 13 çeşit ağaç tohum
dan ekilmiş ve bunlar liimdi büyük bir ih
timam ile repikajları yapılarak bilyütül -
mektcdlr. 
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Sarı - lacivertliler ikinci gollerini 
de 20 inci dakikada attılar. Melih ra
kip müdafaayı geçmiş ve kalecinin de 
boş bıraktığı kaleye hafif bir plase 
göndermişti. Faruk topa yetişti fa· 
kat kuvetli vuruş yapamadı Niya.ıi 
yeişerek ikinci Fener golünü çıkar • 
dı. 

800.000 i bulan bütün bu fidanlardan 16 
bin uksya şehadetname alaca.k kadar bü
yümüştür. 

Çankırı mıntaka orman fidanlığı iki yı
la kadar bir milyona yaklaşan fidanları -
nı bütUn Çankırı mıntakasına dağıtmıli o
lacaktır. 

Orman kanununun ahkimınca, her bele· 
diye ve koylerde yetiştirilmesi lbımge -
len ormanlıklar bu fidanlık tarafından ye
tiştirilen fidınlardan vücude ge!irilecck
tlr 

Her kciyün yakınında böylece bir or -
manlık vücude getirileceği bakımından 

buyuk bir ehemıyeti haiz olan bu i&in $İm
diden muvaffakiyctle yürüdilğil memnu -
niyetle görülmektedir. 

Adana' da mahkemeye 

verilen muhtekirler 
Adıına. (Hususi ı - Haaan Toköz ve 

ılehmet Bacaksız adında iki manifaturacı 
50 kuruşluk bezleri 1150 kuruaa aattıkla
,ndan fhtlk4r suçu ile mahkemeye veril· 
~flt1r. 

Amiral Deniz ! 

G eçenlerde Falih Rıfkı Atay 
bir makalesinde mihverciler 

bütün planlarını gerçekleştirip Av
rupa'nın ve Afrika'nın birçok sahil
lerini de ele g,fÇirseler, denizlere 
ingilizler lıô.kim kaldıkça gene işin 
bitmemiş olacağına işaret ediyor ve 
bir halk şairinin fU güzel mısrağını 
hatırlıyordu: 

Ferman Padişahın, dağlar b!zlmdirl 
Bir İngiliz mecmuası yazıyor: A· 

merikalı meşhur gazeteci Hörst'ün 
muharrirlerinden birlsi, Fransa'nın 
silah bırakmasından sonra Hitler'le 
göril§müş ve alman devlet reisine 
şunları söylemiş: 

- lngiltereyi de istila edecek 
misiniz? Sizi devrimizin en büyük 
fatihi olarak tanıyoruz. Fakat Bri
tanya adalarını istil§ya kalkışmanı
zı yerinde bulmayız. Siz büyük bir 
fatihsiniz ama sizden büyük bir fa
tih vardır, o da denizdir. 

Hit/er bir nutkunda lngilter.e'nin 
müttefiklerinden bahsederken "ge
neral kış", "general açlık", "general 
ihtilal" gibi isimler sayıp dökmüş
tü. 

Anlaşılıyor ki kışmış, açlık maç
lık değil de lngilterenin başlıca 
müttefiki, amerikan muharririnin 
Hitler'den de üstün bir fatih olarak 
tasvir ettiği denizmiş ve yahut onu 
de rütbelendirelim: Amiral Denizi 

••• 
Dünyanın en eski totaliter rejimi: -

Bir Avrupa mecmuasında bir 
çok arı, kovan, ve petek resimleri 
Kördüm. Fakat bu resimlerden da
ha ziyade entf!!resan olan şey, yanı 
başındaki makaledir. 

Bu makaleye göre arı kovanların
da tam bir totaliter rejim hüküm 
sürmektedir. Arıbeyi'nin dediği de
diktir: hiç bir arı ona itiraz ede • 
mez. Burada bir sürO işçi arılar var
dır. Doğuşta cinsi kudretten bi
le mahrum olan bu zavallılar, ko • 
vanın içinde habire çalışırlar: petek 
yaparlar, kovanın içini Jcanatlariyle 

havalandırırlar, küçük yavruları 
beslerler. 

Gerçekten tam bir diktatörlük t 
Tam bir totaliter rejimi 

Avrupa mecmuası bu makalenin 
bir yerinde "işte" diyor, "yer yil • 
zündeki en eski totaliter rejim bu
dur ... Sonra şu hükmü veriyor: "Fa
kat bu harp bir defa İngiliz zafe
riyle bittikten sonra, galiba, yer • 
yüzünde yegane totaliter teşekkül 
olarak da gene arı kovanları kala
caktır.,, 

Fene buluş dcğiJ! Fakat bence a
rı kovanı ile söylenilen rejimler a
rasında, kovanların lehine, bir ta
kım farklar vardır. 

Zavallı arılar, kendi hayatlarını 
tehlikede görmedikçe kimseyi sok
mazlar. Yaptıkları bal kendileri ka
dar, hatta kendilerinden fazla baş

kalarının ağzını tatlandırır. Sonra 
bu balı yapabilmek için üzerine 

kondukları çiçekleri hiç de örsele -
yip zedelemezler. Bu bakımdan a • 
rılara totaliter dense bile saldır -
gan denemez. .... 

Günlük! 

Stefani ajansının bı'ldirdiğine gö
re Vi1i Fransası Hindiçini'ye bir 
gümrük muhtariyeti vermek tasav
vurunda imiş. 

Kendi elindeki muhtariyeti elle
re veren bir hükümetin binlerce ki
lometre uzaklara muhtariyet ver
mesi göze çarpacak bir ~arabettir. 
Fakat ondan bahsedecek değilim. 
Bu "gümrük muhtariyeti" bizim ga
zetede "günlük muhtariyeti'' şek

linde çıkmış. Yanlış ama, belagatli 
bir yanlış! buradaki "günlük" sıfa
tı süreceği müddet günlerle hesap
lanabilecek bir muhtariyet mina
sına gelebildiği gibi aynı kelime, 
kiliselerde yakılan bir tütsünün de 
adıdır: Hindiçini'nin hali duman 
olduğunu anlatabilir. 

T. l. 

Galatasaraylılar bu iki gole 31 in • 
ci llakıkada Budurinin ayağı ile ce· 
vap verdiler. Birinci devre 2-1 fener
lilerin lehine bitti. 

İkinci devrenin hemen başlangıcın
da Melihin ayağiyle üçüncü gollerini 
çıkaran fenerliler oyuna adamakıllı 
hakim görünüyorlardı. Fakat Sala -
hattinin 17 inci ve Budurinin 24 ün
cü dakikalarda attıkları ikı golden 
sonra oyun 3.3 berabere olunca mü -
sabakanın cereyanı azami hararet ve 
heyecanı ketbetti. Fakat ikı takımın 
da gayreti bir netice vermeclı ve maç 
3-3 beraberJikle bitti. 

Resim ve heyLel 
sergisi bugün açıHyor 
İkinci dovlet resim ve heykel serglııi b•ı· 

ailn aaat l~ de Ankara Halkevlnde a~ı la
caktır. 

Kağıt tacirleri toplanacak) r 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Kağıt 

ithalat tacirleri birliği ayın on dör -
dünde toplanacak ve idare heyeti in
tihabı yapılacaktır. 



31. 10 - 1940 

Ordu ve 
gençlik 
geçerken .• 

(Başı 1. nci sayfada) 

halk korkağın sinirinden deiil, ka
nından fÜphe eder. Cihan pehlivan
lığı böbürlenmelerinden ikrah etti
ğimiz kadar, §erefaizliği hoı görüp 
ıöateren ahlak müsamahalarmdan 
\'e f elaef e oyunlarından nefret ede
riz. 

Milli müdafaa tertip) erimiz için 
devlet, elindeki her türlü imkanlan 
kullanmıı ve kullanmaktadır. Mağ
nevi aef erberliğimiz, hiç bir takvi
yeye ihtiyaç göstermiyecek nispette 
katidir ve tamdır. Vatanımız içinde 
emniyet ve istiklal nizamı istiyoruz: 
bizim için bütün nizamlar ondan 
aonra gelir. Hiç bir tahribin, istiklal 
harabesi kadar meıum olmadığmı, 
bia, belki her milletten fazla bili
riz. Her M>kak, her toprak kazıntı
aı, her kaya dibi, her dağ kovuğu, 
iatildil müdafaamızm bir kalesidir. 
Ancak kayalarımızla kopar, dağla
l'nnızla aökülür, tırnaklanmıza ka
dar ailih olabilecek bütün vaaıtala· 
l"lmızla döğüıürüz. 

Ordu ve g•nçlik, 29 llkteırin gü
nü, karııda bir ana göğsünün guru· 
ru gibi kabaran boz dağlara doğra, 
kati ve keakin adımlarla geçti. Bun
lar, bu engin ufuklann, bu yenilmez 
llleaafelerin, bu toprağın üatünün 
•e altmm öz aihipleri idiler. 

Bize yalnız vicdan huzuru lazım
dır. Haklı olmalıyız. Basiret ölçüaÜ· 
ile vurmadıiımız hiç bir tedbir kal· 
1hadığma inanmıı bulunmalıyız. Bu 
huzur f&l'tlarmdan hiç biri ihmal 
edilmit delildir. Bundan öteaini dü· 
tünmek, artık bizden baıka herkese 
littir. 

Falih Rıllcı ATAY 

1 ngiliz hava kuvetleri 

Bremen, Kiel 

ve Hamburgda 
inıa edilmekte olan 

Harp gemilerine 
htıcum ettiler 

Loadra, 30 a.a. - l~Uz bava nezareti 
ı.tibbarat bürosu, salı ıecesi Almanya'da 
deni& tezcihlanna karıı yapılan bombar
dımanlar hakkında aoaiıdaki t&fsilitı ver
nıektedir: 

Hamburs, Bremen, Ki1;1'de ini& edilmek 
te olall harp semilerine karıı tiddetll bir 
bflcum ,..nlmııtır. Atılan lnavetli infiWc 
bombalarlyle yansın bombalanndan GıbD 
7USDl1ar bllJiik haaar yapmıftU'. Ham • 
bare'da Blobn V oes tezdblanada çdıan 
btlyllk ~r 05 kilometre m .. feden 
eörillmllıtllr. 

Klel'de Deutsche Werke tezaihları il· 
serine Te civanna mllteaddlt iıabetler lıtay
dedilımiıtlr. Bremen'de taarruza uirıyıuı 
ballıca hedef Deutache Schiffuad Mas
chinenbau tu.dhlan olmuıtur. Wilhe!Jm
baven deniz ilı5iine lıtarıı :npılan hücum
da. &tdaa lna•etll lnfillk bombalannm nb
tımlar Ye Bauhafen cenubnndaki Jaı!alar 
&zerinde patladıiı ıöriilmilttflr. 

Emden harp limanında bir çolı: yanım 
bombalan Aite Blnnenhafen'ln prbmda 
Petrol ihtiyat depolarının buluadup yer. 
deki İJll&&t berine dl111Dil1tllr. Hambur&'
da iyi rilyet tartları için hareket eden in
cili:1 akmcılan petrol taıfiychaııeleri Ü• 
&erine biribiri ardmdan bombalarını at • 
mralardır. Bu bombardıman neticeaiıııde 

liddetli )'&qmlar müıahade edilmiıtir. 

Kolonya'da petrol taıfiyehaneaine karp 
npılaıı hücumda bulutlar arasından kıruu
n bir alev yiikleldiii cörlilmüıtür. GeıM 
Kolonya'da kanalda toplu bir halde bulu
nan 50 kadar mavna bombardıman edil
m.iltir. 

Şimal denizinde 
Berlin; 30. a.a. - Stefani ajansı bil

diriyor : 

Şimal denizinde keıifler yapan bü
}'ük bir alman vapuruyle hafif alman 
harp gemilerine karşı ingiliz deniz 
tayyareleri ıon günlerde müteaddit 
hücum teıebbüslerinde bulunmuşlar -
dır. Bu hücumların sonuncusunda in
giliz tayyareleri tarafından atılan tor
piller sahil yakinlerinde patlamıştır. 
Alman tayyarelerine bir •Ürpriz 

Londra: 30. a.a. - İngiltere üzerin
de yaptıkları akınların mutat saatinde 
alman hava kuvetleri dün gece hir 
ailrprizle karştlaşmıtlardır. İngiltere -
}'e hava taarruzları başlıyahdanberi 

ilk defa olarak dütman doğu-cenup sa
hili üzerinde tayyare dafi bataryalı • 
rının şiddetli ateşine maruz kalmışhr
dır. Memleket dahilinde daha ileriye 
Ridemiyen birçok tayyareler bombala
rını tarlalara atmışlardır. Bu mınta -
ka ahalisinin söylediklerine göre, 15 
~lometre dahile kadar düşman akın · 
tılan tayyare dafi bataryalarının ate • 
tinden kurtulamamıtlardır. 

İngiliz basını 

siyasi ve askeri baknndan 

İtalyan - Elen 
anlaşmazlığını 

tahlil ediyor 
Londra, SO a.L - İngiltere matbuatı bü

tUn nazarlarını Yunan.latan'& k&r1ı vukua 
gelen taarruz üzerinde toplamaktadır. 

Bu cUmleden olarak Times sazetesi B. 
Muıollni'nln bundan dört ay evel Venedik 
ıarayının balkonundan söyledlli sözleri 
hatırlatarak busün Yunanlıtan'ın uğradığı 
tecavüzü haklı gösterecek bir ıey bulun
madıfını söylüyor ve ıöyle devam ediyor: 

".Muhtemeldir ki" Türkiye de kendlalnln 
Venedlk aarayındaa Muaollnl tarafından 

yapılan valciiD içinde bulundutuna dikkat 
etmlı olauıı. Böyle ise ıüpheılz ki Türkiye 
kendisine karıı yapılmıı olan taahhüdUn 
de Yunanlatan'a yapılan taahhütle aynı 
kıymette olduğunu görerek tedafill blr va
ziyet almııtır. Bu taarruzun Tilrklye'de 
yapacatı akııillamelleri ılmdiden takdir et
mek süçtUr. Fakat az çok bir emniyetle 
iddia olunablllr ki Bulgaristan'dakl harp 
partlıi Kıral Borts'ln almııı olduğu vaziye
te rafmen Bulgarlatan'ı cenubi Makedon
ya'ya ve bilhassa SelAnlk'e k&r11 aUrUkll· 
yecek oluraa Türkiye Yunanlatan'ı, arka· 
sınd&D hançerlenmeslne mAni olmak üzere 
himaye k&Dadlan altına alacaktır.,. 

Yunani.tan' a yapalacalı yardım 
Quete, İngtllz - Yunan hedef blrlljiDi 

tebarlla ettirerek sözü yapılacak .)'ardıma 
nakille diyor ki: 

"Yunaıı.tatan'a llk ve en aarih imdat ha
ya ve deDlz vuıtaıarlyle olur. İtaıya'nın 
Otrante boğazı vaaıtaaiyle ve Arnavutluk· 
ta olan mUnakalO.tı Hrl mUnakalelerdlr ve 
muhafaza altına alınman Dlabeten kolay
dır. Böyle olmakla beraber bunları taarruz. 
dan maaQıı addetmeıe de lmkAD yoktur. 
Sonra Ege denizi göz önUne gelir. Eğer 
İtalya Yunaalstan'ı prkl Akdenlz'de lııgl· 
Uz kuvetlerlne karıı kendi mevzllerlnl ku
vetıendirmek için bir vuıta addedlyoraa ve 
bu suretle hem Türkiye hem Surlye'ye 
kartı yeDi blr tazyık çareleri arıyorsa o
nun bütUn al&kuı Ege deD1:1lndeki Yunan 
adalanna teveccWı eder. Eter İtalya bu a
dalarda dikit tutmıya muvaffak oluraa 
kendi elinde bulunan Dodekaae• adalarlY· 
le blr irtibat peydah etmek ve Surlye'ye 
doğru kendine bir yol açmak çaruiDl te
min edebilir. Fakat adaların lfsall hava 
bombardımanı ve bunlara karlı elde kafi 
derecede bava müdafaa Tuıtal&rU11Jl tık· 
danı 4olayulyle mUtldll blr ameliyedir. 
Yalnız deıılz h&kimiyeUııt elde tutan İn
glltere için vaziyet bunun aksinedir. 

Yunanistan'ın zayıf noktası hava kuvet-

~~~~-~lıl!ftl!'OI'-" }talya .. ... ..... 
Mora yarımadaaım uıl Yuııantstan'd&n a
yıran Korent kanalı tıserlndeki köprüyü 
berhava etmefe tetebbüa etmiılerdir. Yu· 
nan donanmaaı kUçüktUr, takat mükem
mel blr müdafaa sllAhı teıkll eder. Yunan 
bahrlyelllerlnln meziyetleri de berkesin 
taadlkl altındadır. Yunan aakerlerlnln me
ziyetleri lle bllhaua kendilerinin datımk 
ve mUtkül nnavatanlarını müdafa ettikleri 
vakit cidden mükemmel ukerlerdir. 

Her halde Akdeıılz'deld İngiltere flloeu 
Yunan mUdafauuıuı lllkleUnden kendlıı• 
dU,en hlueyl ,UpbealJI UatUne alacak ve 
m.tllz tayyarelertııtn rouı belki bundan 
da daha hayaU blr ehemiyet Juabedecek· 
Ur.,, 

T aarrumn gayai nedir 1 
Dlter taraftan Tlmu'in dlplomatlk mu

habiri de taarruz haberlııtn Londra'da bay• 

ret uyandırmadıtım ve yardım için derhal 
tedbirler alındıtuıı 116yllyerek f6yle de
vam ediyor: 

"İngtllz hUkllmetlnfD mUtaıeuına naza
ran Yunantatan'a kartı yapılan bu taarrus 
yalnuı dallık blr araztyt ilhak etmek n 
mU.taldl bir mtlleU uarete du,urmek P. 
yeaiDl takip etmemektedir. Bu taarrus 
mihver c!evleUertniD gayet genlt blr mlk
yaata Jıazırlamıt olduklan ukerl blr pl&
mn eczaaındaa maduttur. Takip ettllt sa
ye ıarka dolTU kıaka9 hareketim artırmak 
ve bu llUl'etle BüyUk Brltanya'mn orta A.9-

ya'dakt petrol menbalarlyle muvualuına 
bir darbe indirmektir. Muhtemeldir ki Mu
sollnl'niD yalnız bafına dütündutU blr 
pllndan daha bllyUk ve dalı& fazla blr ıey
dlr.,, 

Muharebe bqlamadan eYel Bil7Uk Bri
tanya hiildimeti Yunani9tan'm iıtikllli 

urih bir aure\te tecavüze maruz kalını& 
)'ardımda bulunacaiına dair :yunan htiıldl -
metine ka1'1ı teahblidatta batun1n111tur. 
Bucün yunan hilklimeti İnciltere'den ha • 
va v.e deniz 7ardımı talebetmiı olduiu l -
çin bu yardımın evelemirde bu iki vasıta 
ile 1apdmasına int.izar edilebilir. Tallil -
dlr ki taarruswı Ttlrklye'de yapacatı ak -
.sül&meller de alaka ile beklenmektedir. 
V1:1i7etten i7ice haberdar olan bazı mah
fillerde Türkiye'nin ıimdiki halde Yuna • 
niltM'ı y&pacaiı yardımın Bulcariltan'ı 

cöz önllnde tutmaık olduiu söyLenmekte -
dir. Filhakika mihver devletleri diploma • 
siıl Bulcariıtan dahilinde bazı eski bu • 
ıumetleri, askeri rüeaanın hırslarım Ye 
Eıe denizine mahreç arzusunu bir entrika 
zemini ittihaz edebilirler. Mihver devlet
lerinin ıayesl, bitarafhimı muhafazaya 
çahıan kırat Boriı'in ıa7retlerlni kınna
ia matuf olabilir. Bulpristan hududunda 
ve prkt Trak7a'da ,ok kuvetli mevzilere 
malik olan türklerin yeni bir vazi7et ha -
ad oluncı71 kadar çok mühim milrakabe 
rolü ifa edeceklerinde ıüphe 1oktur." 

Ballttınlar' dairi vaziyet 
Diler taraftan Daily Teleıraph ıaze -

tesi ıunları yazıyor: 
"Vazifemiz sarihtir. Bisler epey zıı.maıı 

evet eier iıtikllli ttiılike altına dilıerae 
Yunanlstan'ı müdafaa edecelfm1:1i tem -
bit etmiftik. Şimdi bu mua"fmetm aıruı 

ULUS -3-

İtalyan - Yunan 
harbi ve Almanya 

Beri in 1 talyanın verdiği 
notayı tasvip ediyor 

Bertin, 30 a.a. - Yarı resmi bir 
menbadan bildiriliyor : 

.. Almnyanın üçüncü devletlerle mü
nasebatı, ltalyaya kartı olan ittifak 
taahhüdü ile meşrut bulunmaktadır.,, 
Yabancı gazetecilerin talebi üzeri -

ne, Almanyanın bugünkü italyan - yu
nan anlaşmazlığı karşısında hattı ha
reketi alman hariciyesi tarafından 
bugün' yukarıdaki müşahede ile tesbit 
edilmiştir. . • 

Bu mesele ile alakadar olan sıyası 
mahfiller İtalyanın Yunanistana ver
mit olduğu notaya ve muhtelif Y.arı 
resmi italyan protestolarına Atına 
üzerine nazarı dikkati celbetmekte -
dirler. Bu nota ve protestolara Ati?a 
hükümetinin tek taraflı olarak İngıl
tereye müzaharet ettiği şüphe!.e ın;a
hal bırakmıyacak bir tarzda gosterıl-
miştir. 

Berlinde beyan ediliyor ki İtalya -
nın bu sabahki aksülimelii Almanya 
ve İtalyanın müştereken .ngil.tereye 
kartı yaptıkları mücadclenın bır saf
hasından ve siyasi noktai nazardan da 
mihver siyasetinin bir safhasından 
batka bir şey değildir. 

Siyasi mahfillerde ıu cihet de. kay· 
dedilmektedir ki italyan bareketı, 1n
gilterenin biç iti olmadığı Akdeniz 
phasındaki siıtemini ve bilhaa~ ln
gilterenin hakiki veya mefruz usle -
rini nihai surette ortadan kaldıracak-
tır. 

Stelani ajan•ına göre 
Berlin, 30 a.a. - Stefani bildiri -

yor : 
Berlin siyaıt mahafilinde İtalya tn-

rafından Yunanistana gönderilmit O· 

lan notayı Almanyanın ~y!e 
tasvip etmekte olduğu en kuvetlı hır 
ıekilde ifade edilmekte ve yunar_ı :ı· 
ruisi dahilinde italyan aakerlerının 
bu kadar süratle ilerleyişi takdire 
şayan görülmektedir. ~ynı .mahafi~, 
devamı kabil olmıyan bır vuıyete nı
hayet vermek ve bir kaç sevk~lceyt 
noktasını itgal ederek yunan bıtaraf
lıiı garantisini bizzat deruhte etmek 
hususunda İtalyanın ittihaz ettiği 
karar yunan milletine karşı bir teca
vüz addedilemez. Bu karar İtalyanın 
meıru müdafaasının icap ettirdiği 
mukaddes bir haktan ba§ka bir tcY 
değildir. 

Yunan mukavemeti hakkında 
Berlin'de tahminler 

~ t 11401,.. ..,. __ .. o ... a--:.-
Ne~ Heralcl Tribune suetelcrf, Sof
ya n Belsrad'dan aldıkları telsra.flara at
fen, B. Hitler'in 7wıaıı - ital)'an barbma 
bir nihayet vermeie çalıwmaJrta olduiunu 
yazıyorlar. 

Nevyork Herald Tribune cazeteırinin 

Sofya muhaıbirlne göre bulpr aiyui maha
flllnde beyan ediliyor kıl, Yunaniatan'm i• 
tilbında.n B. HWer haberdar edilmemia
tfr. Almann Yunaniıtan'm İtalya tarafm
dan iapİini endiae ne karfılaımktadır. 

Nevyork Time. psetesiııiıı Belcrad 
muhabiri de diyor k1: 

Bertin, 71UW1 - it&lyan lbtlllfmm mn
simaiz oldulu miltaleaaınıdadrr. Berlin'de 
Yunanl.ıan'm mukavemetinden endlıe e • 
dilmekte ve Tihiriye'nin melhwı müdaha
lesinden korkulm&ktadır. 

İngiliz dominyonl•ındl 
senede 50.000 kiıilik 

haYa müreHebıll yetlılyor 
Londra, 30 a.a. - Londra'da bir nutak 

söyll7en dominyonlar nazırı Lord Cran -
bome, dominyonlarda tatbik edilen U7 • 
yarecilere ait talim prosramının çok iler
lediiini Ye Ya.ktinden çok evel bapnla • 
caimı bildirmlttir. 

Pllna ıöre ıenede 20 bin pilotla 30 bin 
tdıilik hava mürettebatı hasırlanacaktır. 

Lord Cranbonıe, harpten aonra kanıl· 
ması mümkün cihan nizammdan bahsede
rek: "İncill:1 imparatorluiunun istikbali
nin ne olacaiım bilmiyorum. Fi.kat İn -
ciltef'e her halde daha çok baıı bahlnan 
biı' ~nfederasyonun biitUn dilnya millet
lerini toplıyacak ikinci ve daha iyi bir 
milletler cemiJctinin buı olacaılatır.,, de
miıtir. 

s•lmlıtlr Ye Yunanfetan'a eHmhıde olan 
her yardımı yapacaiımız da tarafımızdan 
teblii olunmuttur. lstilr:baliu ne olacaiı.ıu 
ıimdiden kestireme7i:1. Bu italyan teıeb • 
biisü, almaalann Roman7a'da 1aptıkları 

hareketi takibetmek aureti71e, Balılranlar

da bllylik tehanüller huaule setirobilir. 
Yunaııiıtan'a kartı olan hieaiyatına rai -
men Yuıoal&v7a bitaraf kalmak ister Pbi 
ıörünü;vor. Alman tazyiki Bulpriatıuı il • 
zerine daha kuvetll olmakla beraber blta. 
raflık orada da nzi7ete h&ldm olabilir. 
İtalyan taarruzuna kartı TUrlciye'nin al&
kaaıııa celince bu pek sarihtir. Türkiye i
talyan taarruzunu pilıldlrtmek için Yuna
nistan'a muavenetle mllkellef delildir. Bu
na ratmen ttaban hırslanndan çekinmekte 
pek haklıdır. Ese deniai ubilindoki arul 
İtalyan iıcali altına dilıecelı: oluna Tür -
kiye'nhı siya1i ve iktıudl menfaatlerine 
karıı bir tehlike teıkil edeceiinde ıüphe 
yoktur. 

Rus tehlikesi müphem kalmalı:ta berd&
vamdır. 

Sarih olan bir nokta da ıudur ki, Mu
aolini kati bir netice elde etmek ıa7eaini 
taıldp edenıe blltiln İtalya donaamaalyle 
mtkWWe etmek Ut'llNdaie kalacaktır." 

Elen ordusu 
kendini şiddetle 
müdafaa ediyor 

(Başı 1 inci say/ada) 

reti7le aldıiı ıiddetli tedbire raimen, 
halk ıtıkların söndürülmeei hakkındaki çok 
sııkı talimatı memnuniyetle k&bul etmiıtir. 

Yunaniatan'da umumi ıcferberliğin bi
tirilmeıi, coğrafi sebepler dolayıaiyle 

güçlüklerle karşılaşmaktadır. Fakat mu -
hasamatın başlamasından evel ıenernl 
Meta.kaaı'ın idaresinde yapılan ıenel kur
may mesaisi , ıimdi semerelerini vermekte 
ve planlar hiç bir enıele tesadüf etme -
den t atbik olunmaktadır. 

Eğer Atina bombardıman ediline in -
gi lizlerin Roma'yı bombardıman edeccui 
hakkındaki haberler, burada hararetle kar
ş ılanmıitır. 

Gazetele . halkı, şiipheli kaynaklard '!D 
verilen niY.b:n şayialara inanmamaya da -
vet etmektedir Gazeteler, dun yayılan h:ı
ya l mahsulü masa lla rı bildi rmekte ve bun
ları uyduranların, hakikat i oğrendiği za -
mıın h er h:ılde elen milletinin maneviyn tı

.ıı sarsmayı ıst i hda f etti~ini ilave eyle -
·nekted' r P olis, şüpheli c has h'l~kındaki 
·aş!ırmalarına ve tahk!katın"l devam et • 

melctedir. 

General Alekaandır Papagoa ka
:-n (11·d '2rı baş '· • - '" • o f'1u 
Atina, 30 a.a. - Dün çıkan resmi ga- , 

ete c~e·al Alcksand ıp r.ıı • "l, 

orduları başkumandanlığını tayin cdildi
i ini bildirmektedir. 

Ahalinin bombarJımanı dııarda 
•eyretmai hu sok cancı mal oldu 

Atına, 30 a.a. - Atlna ajansı bildiri
yor: 

Emniyeti umumiye nezareti Patras bonı
bardmanında 50 ölü ve 100 1aralı bulun-

HARBE 
DAİR 

Yunan - ita/yan 
harbinin 
inkişafları 
İtalyan hareketi 

Y unanistan'a yapılan İtalyan 
taarruzu, dün hiç bir mü

him inkitaf göstermemittir. Yal
nız verilen bazı haberlere naza
ran iki fırka kadar tahmin edilen 
İtalyan askerleri, sahil boyunca, 
sekiz ki1ometre ilerlemitlerdir. 
Bu ilerleyişe piyadeler ittirak et· 
miş, motörlü kıtalar harekete geç
memiıtir. Şimalde Florina iıtika
mcti~ leki hareket hakkında yeni 
tafsilat ahnmamııtır. ltalyan teb
liii yalnız ilerlediklerini aöyle· 
mekl~ iktifa etmektedir. Şimdiye 
kadar İtalyan tebliğlerinin en u
fak bir kasaba ismi bile vermedi· 
ğine dikkat edilirse, bu ilerleme
lerin ne dereceye kadar muvaf
fak olduğu kendiliğinden meyda
na çıkar. Nihayet, İtalyan menba
larından verilen haberler, havala
rın müsait olmadığını da kaydet
mektedir. Fakat ıuraaı muhak
kaktır ki, İtalyanlar daha henüz 
yunanlıların ilk eaaalı hatlariyle 
temas temin etmemiılerdir. 

HELLİ HADİSESİ 
GENE CANLANDI 

Yunan gazeteleri 
kruvazörü batıran İtalyan 

torpilinin resmini basıyorlar 
Atina; 30. a.a. - Atina ajansı bildi

riyor : Bugün, gazeteler, Helli'yi ba
tıran italyan torpilinin bir parçasının 
fotoğraflarını neşretmektedir. Torpi
lin numarası ve italyanca yazılar, bu 
torpillemenin faillerini münaka1a gö
türmez bir tarzda tayin eylemektedir. 

Gazeteler, İtalya'nın kurduğu men
fur oyundan bahseylemekte, italyan -
tarın bu cinayete iştirakini inkarden 
ve torpillemenin İngilizler tarafından 
yapıldığını ileri süren Stefani tebliğ
lerini hatırlatmaktadır. 

O zaman, bütün Yunanistan'da oir 
tek nida yükselmişti : italyanlar, ital
yanlar ! .. Fakat Yunanistan, o zaman 
siyasi esbap dolayısiyle resmen 5US -

mut ise, bugün söylemek zamanı gel· 
mittir. Yunanistan, reddedilmez bür
hanlarla ittiham ediyor : işlenen, ge
rek tarzı icrası gerek teraiti bakımın
dan her iki cihetten de alçak bir cina
vettir. 

B. Ç örçil Yunanistan' a yapdan 
tecavüulen bah•edecek 

maıı ahalinin t alima ta int bak etm'verek 
bombardımanı hariçte seyretmeyi tercih 1 (ephe 
eylemiı olmasından ileri ıeldiğini izah et

Londra, 30 a .a. - Avam kamarasının a.. 
nümUzdekl toplantısmd.a, B. Çörçil, pek 

muhtemel olarak Yunanistan'& yapılan t .. 
cavüzden bahıedecek ve lnıiltere'nin Yu-

naaiıtaıı'a 7aptıiı 1ardım haı1dunda ifıa • 
m9tedir. 

ltalyanlar Atina'yı bombardıman 
etmemifler 

Roma, 30 a.a. - Stefanl ajansı bildiri
yor: İngiliz propagandaaı İtalyan hava ku
veUerlniD Atlna'yı bombardıman ettiğine 

dair bir haber y&yllllftır. Bu haber yalan
dır. İtalyan hava kuvetlerl Atına civarın· 
d& Tatol tayyare kampını bombardıman 

etmiflerdlr. 

Atine/da alarm 
Bugün öğleden aonra Atına'da hava hü

cumuna karoı alArm ııaretl verllmlıtır. A· 
lArm, yarım ıaat ıUrmüttUr. 

Harekat yavtıf inkiıal ediyor 
Londra, 30 a.a. - Royter'ln diplomatik 

muhabiri bildiriyor: Yunanistan - Arna
vutluk hududunda askeri lnklıaflar, çok 
yavaı bir surette Uerlemektedlr. Henüz hiç 
bir yıldırım harbi takUtl enµp"esl mevcut 
değildir. Yunan mukavemeti mükemmel_.... 

Muhtemeldir kf, Yunanlataıı'ıa JIAJI as
keri t ehdlUe müteraflk maııevl tazyıka 

mutavaat edeceflnl İtalya ümit etmekte
dir. 

Alman elçis inin Atlna'da kalması, mih
ver ıerlklnln hAlO. ucusn blr zafer elde et
mek Umfdiııt güttüklerini teyit eder gibi
dir. 

ltalyanlar sahil boyunca hücum 
ettiler 

Londra selihiyettar askert mahfil
lerinin aldığı son malUınata göre tim
diye kadar italyanların yunanlılara 
kartı yaptıkları batlıca hücum Konis
tol'dan itibaren sahil boyunca olmuı
tur. İtalyanların burada iki fırka kul
landıkları zannedilmektedir. Sahilde 
bulunan yunan ileri karakolları evel
den çekilmit bulunuyorlardı. Alınan 
habere göre, dün öğleye kadar ital· 
yanlar huduttan tahminen sekiz kilo
metre meaafede Filastoniı'e Kelmif -
terdir. İtalyanlar şimdiye kadar zırh
lı fırka kullanmamıılardır. İtalyan
ların, evelden hazırlanan mevzilerle 
henilz temasa girmedikleri tahmin e
dilmektedir. 

Cephenin sair kısımlarında, mesell 
Kakavija ve Florina'da yalnız münfe
rit müsademeler olmuıtur. İtalyanla
rın Korfo'ya .kuvet ihraç ettiklerine 
dair olan haber teyit edilmemittir. 
Korfo ve Girit'te İngiliz kıtaatı bu
lunmadığı sarih surette beyan edile
bilir. 

Top .,.teri 
Belgrat, 30 a.a. - Reuter: Bugün, 

Yunanistan, Yugoslavya ve Arnavut• 
luk hudutlarının iltisak noktasını tet
kil eden Prespa ıölü mıntakuında 
Görice iıtikametinden gelen top ses
leri ititilmiştir. Görice'de tahqfüt 
etmiı bulunan italyanların. Florina
ya doğru dağlardan bir ilerleme yap
mıya tetebbüs ettikleri sanılmaktadır. 

Dün Florina üzerinde üç italyan 
tayyaresi uçmuı, fakat bomba atma· 
mııtır. Yağmur ve alçak bulutlar, bu 
mıntakada taarruz harekatına engel 
olmaktadır. Havanın değiıeceği de 
pek muhtemel değildir. 

Elçiler geri alınacalı 
Roma, 30 a.a. - D.N.B.: Romadald 

yunan elçisi B. Politis İtalya hükü
metinden pasaportunu istemiıtir. Ro
ma'da öğrenildiğine göre bu vaziyet 
kartısında İtalya hükümeti diplomasi 
taamülüne uygun olarak iki elçilik 
memurlarının mübadelesine tevessül 
edecektir. 

Bir italyan tekzibi 
Roma, 30 a.a. - D.N.B. ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Sellnik, Korfu ve sair yunan üsle

rine ingiliz kuvetleri ihraç edildiği
ne ve bu kuvetlerin Arnavutlukta 
ilerlediklerine ve Arnavutlukta ihti
Jil çıktığına dair dolaşan haberler se
lahiyettar italyan mahfillerince tek
zip edilmektedir. 

• SO ı dilob-ilecek niabette malllmat verecektir. f talyan - yunan cephesi, 
kilometredir. Cephenin bu 

kadar dar olması, ve arazinin çok ı·nnı·ıı•z yardımı 
dağlık bulunmaıı, yunanlılara ga- 9 
yet güzel mü def aa üstünlüğü te
min edecektir. Buralarda yalçın 
dailar araaında aert ve dik bo
iazlar vardır. Bu boğazlan at
mak, İtalyan orduau için bayii 
müıkül ve pahalıya malolacaktır. 
Bundan dolayıdır ki, italyanlann 
buralarda bir yıldınm harbi yap
malarına, bugünkü tartlar içinde, 
imkan görülmemektedir. Hele ha
rekat biraz daha gecikirae, bu 
dağlardaki karlar da hayli ital· 
yanın kanına girecektir. Onun 
içindir ki timdi İtalyanlar, aahil 

· boyunca ilerlemeii ve Korfo ada· 
amı arkaya almayı tercih etmek• 
tedirler. Görülüyor ki, ba aayede 
takip ....... P79 1111•.,.. ---
mek, belki sahilden PreYeae')"e 
kadar uzandıktan aonra Arta il'· 
mafı vasıtasiyle yukan Y anya ia
tikametine çıkmaktır. 

Şimal cephesi 

F akat İtalyanlar için asıl mÜ• 

him ilerleyiı bu delildir. 
Çünkü buraaı, nihayet İngiliz bah
riyesinin tehdidi altma airebilir. 
Asıl makaat ıimalden Selinik'e 
inebilmektir. ltalyanlann bü
tün kuvetlerini bu istikamette 
tekaif edeceklerini tahmin ettire
cek sebepler .vardır. O zaman Yu
goalavya'yı da arkadan çenber 
içine almıt olacaklardır. Fakat 
hududun bu noktası yani Arna
vutluk • Yugoslav • Yunan hudut
larmm birleıtifi zaviye 2500 met• 
re irtif aında aarp dailarla mu
hattır. Bu dalların en mühim vas
fı •de yGkaek defil, aynı zaman
da &'eçit vermez yerler olmalan
dır. Dağların yamaçtan serttir, 
yalçmdır. Ve bunlar, ta Florina· 
ya ve onun tarkmdaki Oatrava 
&'Ölüne kadar böyle uzanmaktadır. 
Bu göl bile 530 rakımında bulun
maktadır. ltalyanlarm bu mev· 
aimde orada ne büyük güçlükler
le kartılatacaklan qiklrdır. Fa
kat onlar bir defa Florina'1a ..r
dılar mı ondan sonra Manaatır
dan, Florina • Edeaaa :roli1le 
Sel&nik'e &'İden demiryolu SÜ••· 
giıhmı tutacaklannı ümit edebi
lirler. 

Sel inik 

Bütün bu dağlık araziden bat
ka Sel&nik'in önündeki Var

dar nehri aynca mühim bic mü
dafaa hattıdır. Nihayet yunan 
donanmaaının Salamin'den bir 
ihtiyat tedbiri olarak, Sel&nik'e 
&'İttiii de unutulmanıalıdır. ltal
yanlarm Selinik'e az bir zaman
da inebilecekleri dütünülerek mi 
böyle hareket edilmiıtir? Bu nok· 
tai nazar doiru olmaaa gerektir. 
Yunan donanmaaı, Selinik'te da· 
ha emin bir vaziyettedir. Ve nİ· 
bayet, bu harbe bugün )"alnız, 1-
talya dahilae de yunanlıların bir 
bulıar tehlikesini ihmal etlikleri 
de zannolunamaz. Filhakika bul. 
garlar, aulhu koruyacaklarını bil
dirmitlerdir. Fakat ıene Sofya. 
dan Dedeafaç ve Akdeniz'e mah· 
reç aösleri ititilmeğe ba,lanmııtır. 
Ve nihayet almanlar bugün Yu
naniatan'la harp halinde deiilae· 
ler bil .. tepelerinde, Tuna ÜllÜD· 
de bahmaktaclırlar. 

W Jmumi vaziyeti bu suretle hu· 
U laaa ettikten aonra timdi 

dün gelen haberleri izaha çalııa
lım: İngilizler, yunanlılara fili 
yardımlar yapmaia batlamıılar
dır. Fakat bu yardımlann ne te
kilde olduğu tasrih edilmemekte
dir. Yalnız İngiliz amirallık dai• 
reai, dün Yunaniatan'm ltalya'ya 
bakan sahillerine mayn döküldü
iünü teblii etmiıtir. Bu suretle 
Patraa körfezinin aizı tamamiy• 
le kapatılmııtır. Fakat bir taraf
tan italyanlann Korfo'ya asker 
çıkardıktan havadisinin teyit e
diı-.diii ltildirilirken, a)'J'ıca İn• 
ailizlerin de gerek Korfo'ya 'Ye 

gerek Cirit adaama asker ihraç 
etmedikleri hakkmdaki haberin 
teyit olunmadığı aöylenmektedir. ' 
Vaziyetten öyle anlatılıyor ki, İn
gilizler adalarda hemalde mühim 
iıler yapmağa baılamıılardır. Ne
teklm, inıiliz bahriyesine menaup 
tayyarelerin, aynca, 12 adayı Sik· 
lad adalanna bailıyan Stampalia 
adaamı müeuir aurette bombar
dıman ettikleri haber verilmek
tedir. 

Siyasi vııiyel 

A skeri vaziyet budur. lıin ltir 
de aiyaai cepheai vardır ki, 

o da Almanya'nm, Yunaniatan'a 
yapılan tecavüz kartıaında ne va• 
ziyet alacaiıdır. Çünkü evelki 
günkü yazımızda da kaydettiği
miz gibi Yunanistan ltalya ile 
harp halindedir. Almanya ile nor
mal münaaebetler devam etmek
tedir. Alman elçisi Atina'dadır. 
ltalya • Yunani.tan harbi henüz 
bir mih•er harbi ıeklini almamq
tır. Bütün bunlar, ltalya'nın al· 
manlardan haberaiz olarak Yuna
niatan'a kartı bir harekete geç
tiiini 8Ö•terir mahiyettedir. Çün. 
kü almanlar, daima yeni cephe
ler açmaktan ihtiraz eden bir 
taktik kullanmaktadırlar. 

~er paktı ve Yunanistan 

A ynca itin bir de üçler· paktı 
cephesi vardır. MalUmdur 

ki, Almanya, ltalya, ve Japonya, 
- kendi iddialarma göre - Av· 
rupa harbini mevziileıtirmek için 
Berlin'de bir pakt imzalamı§lar
dır. Bu pakt mucibince, mihver 
devletleriyle, lngiltere arasında
ki harbe üçüncü bir devlet müda
hale edecek oluraa, Japonya bil· 
fiil harbe l'İrecektir. Bu, madde 
Sovyetler Birliği ve A~erika'yı 
harbe girmekten menetmek için 
konmuıtur. Fakat Yunanistan hiç 
heaaba kahlmamııtır. Şimdi Yu
aaniatan'la ltalya arasında harp 
çıktıiına göre, Ja)>onya'nın vazi
)"eti ne olacaktır? Japonya bilfiil 
harbe ittirak edecek midir? Va
kıa bir Akdeniz meaefeai yüzün
den Japonya'nm harbe girmesini 
mantık kabul edemez. Fakat 
pakttaki o maddeden çıkan man· 
tıki netice de budur. Şimdilik bu
raya bir nokta koymakla iktifa 
edelim. Yalnız turasına dikkat 
edelim ki, bugiin için en merakla 
beklenecek vaziyet, Almanyo'nın, 
Y unaniatan - ltalya harbinde ta
kınacaiı tavnn inkiıafıdır. 

Miimtta Failı FENiK 
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Bayramın keyfini kaçıran acı ... 

GÜMRÜK VE iNHİSARLAR V . 
Muhtelif eıtY• satııı 

Ankara GtımrWt MUdürlUğlliıden: 
e Müfredau belediye ment 11lonu il 

Gümrtik binasında asılı listede gösterilm iı 
e Gene uk~.lalık ed:rek içtimai j lulmamak için daima süslü olmala- olan muhtelif cins eşya 6/11/940 tarihin 

§eyl~r?en soz açacagımı .. zan~et- rı tabii olan bayanlar yalnız.sokak- mlisadif çarşamba günü saat (10) da açı k 
meyınız : Sadece bayram gunlerın - tn yürürken değil, otomobillerinde arttırma ile satılacaktır. 

-
k 
a 

de gençler~~" baz~ları~ın duyduk - otururken ve salonlarda vizite ya • Müzayedeye iştirak arzusunda bulunan 
ları ve yenı ısknrpınlerın sebep ol - parlarken de iskarpinlerini çıkara- ların muayyen saatte Akköprüde gümrü 
duğu acıyı söylemek İstiyorum. Bu rnmazlar... binasında müteşekkil satış komisyonun 
y.ıl, iki bayramın bir .araya ~e}me • O kesin çareyi tatbik edemeyince mıiracaatları. (6849) 16897 
&ınden dolayı gençlerın kerfını ka • de, gerek bayram günlerinde, ge _ Masa yaptırılacak 
çıran o acı daha uzun • hır hesaba rck daha sonra yeni iskarpinlerin se- Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden : 
göre, alt!. gün, •. bir hdaba g~r~ de bcp oldukları acıya karşı yapılacak ı - Vcıkalet ihtiyacı için asık eksiltm 
dokuz gun • surccek, onun ıçın bu şey acıyı veren katılığı ilaçla erit • usulü ile 10 adet memur masası yaptın 

e 
-

a~ı genç olmıyanları da daha şim - mektir. O ilacı hekimlerin hepsi bi- lacaktır. 
dıden acınd!1:ıy~r: . lir, herkes kendi hekiminden reçele- 2 - Muhammen bedeli (1500) lira olu 

. Bu acı, ~~lırsı~ız, .!Iençlıkte daha sini istiyebilir. liaç sürülünce de ka- muvakkat teminatı 112 lira 50 kuruştur. 
zıyade çekılır. Çunku yaşlılar - he_le tılık bir kaç gün içinde kaybolur. 3 - Buna ait fenni ve umumi şartnam 
pabuçların o kadar pahalı oldugu 

1 

O katılıg-1 bir opcrato··r k"" ··k b" her gün Vekiilet levazım müdürlüğünd 

p 

e 
e 

-
b d b . . l e uçu ır 

b~ ~akman. a -, ba"yldr~km ıçın genç ere ameliyatla çıkarttırmak yolu varsa görülebilir. 

d~r ısbarpl ın a ak" ı • ı ten s~nra ken- da onun verdiği acı ameliyat zah _ 4 - İhale 13/11/940 çarşamba günü sa 
e 

-
i 

ı pa uç arı es ımış olsa bıle onları 

1 

metine pek de değme at 14 de vcıkalet levazı~ müdürlüğüncl 
ycri!cmek hatırlarına gelemez. Mutlaka ısmarlamaz. b . yapılacaktır. 

S d 1 1 d . . pa uç gıy • . 
cı:ıra a, yaş! ~rın erısı az çok mck isteyenlere de ~u çareyi göste _ 5 - Talıp olanların muvakkat teminat 

kalın.aşır. Onun ıçın yaşlı adam bay 1 rirler: Ayakların Üzer"ındek" k t !arını vekalet veznesine yatırarak boll 
d . b . d k ' ı aı- .. ram :ı ycnı pa uç gıyse e acı çe - lıklarla birlikte, alçıdan kalıbını j gun ve saatte komisyonda hazır bulunma -

mez, topallamaz. O acı, sebep olan yapt n J S k d tarı. (7261) 17230 , ı na c. onra un uracı usta al 
bildiğiniz, katılık, genç, ince, narin, çıdan kalıba göre tahtadan kalıp 
hassas derilere musallat olur. Pa - t O yap ırır. zaman hem yeni J?abuç • 
buçlar biraz dar, yahut fazlaca ge • lar acı vermez, hem de alçıdan kalıp 
niş olursa o nazik ve narin derili evlada yadigar kal.arak aile müze-
parmakların Üzerinde katılık peyda ·ı· • b" k~ d 0 nın ır came anın a saklanır. 
olur. Sonra pabuç eskiyip genişle-
dikçe katılık kalsa da acı vermez. G. A. 
Fakat bayram günlerinde yeni is • B U G Ü N -111 
karpin giyince o katılığı sıkar ve a
cı ziyadeleşir. 

O katılık ince ve narin derilerden 
hoşlandığı için, ıebep olduğu acıyı 
da en ziyade genç bayanlar çeker -
ler. Kendiliğinden aanşın saçlıla
rın derisi de esmerlerin derisinden 
daha ince olduğundan yeni is
karpinlerden en çok tikayet eden -
ler de sarışm bayanlardır. 

Eskiden, bunu bilmiyenler bayan
lara yürürken acı veren o katılığa 
ıebep yüksek ökçeli iskarpinler ol
duğunu iddia ederlerdi. Bu iddianın 
yüksek ökçeli iskarpinlere karşı sırf 
iftira olduğunu o katılığın spor is • 
karpinli nyak derilerine de musallat 
olması isbat eder. Zaten o acıyı yük 
aek ökçeli iskarpin giymiyen fakat 
derileri ince delikanlılar da çeker
ler. 

Fakat me§hur bir ressam söyle -
diğindenberi herkesin dikkat ettiği 
bir §ey vardır: o acı, pabuçlarını 
ışmarlama yaptıran kibarlarda da· 
ha ziyade olur: Tabii, ısmarlama pa 
buç yapan ustanın kendi eserini da
ha ziyade beğendirmek için pabucu 
giyecek ayağa tam uygun olmasma 
dikkat etmesinden dolayı. Halbuki 
insan her hangi bir mağazadan bir 
çift iskarpin alınca, o kadar uygun 
olmasl\lal' da, ısmarlama iskarpinler 
gibi sıkmazlar ••• 

Yeni iskarpinlerin sebep olduğu 
bu acıya en ziyade çare bulan, §Üp-

' hesiz, bir kaç hafta oluyor, Ankara
da gördüğüm genç bayandır. Anka
raya civardan geldiği kıyafetinden 
anlatılan bu bayan yeni aldığı is • 

ULUS Sinemasında 
Şeker bayramı şerefine 

3 film birden 

1 - KIRAL AŞKI 
BUYUK VAl..S'ten sonra 
FERNAND GRA VEY'in 
yarattığı ikinci şahane 

aık filmi 

2 - CİNAYET MEKTEBİ 
HUMPHREY BOGART'm 
yarattığı bu gangster filmi 

herkesi heyecanlandıracaktır. 

3- Tayyare ile son gelen 
İngiliz harp jurnalı. 

Seanslar: 
14,30 - 17,30 da 

KIRAL AŞKI 

16 - 19 da 
CINA YET MEKTEBi 

Gece 21 de 
KIRAL AŞKI 

Ti : 6294 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Kösele, vaketa alınacak 
karpinleri ayaklarını fazlaca sıkmıı, Deniz Levazım Satın .Alma Konılsyo-

ANKARA BELEDİYESi 

Matbaacılara 
Ankara Belediyesi İmar Müdurlut";ıin 

den : 
-

Bedeli muhammeni 110 lirad3n ibare 
müdürluk dosya kaplarının kartonu idare 

t 
-

1 ce verilmek üzere tabı ve imal işi açık 
arttırma ile eksiltmeye konmuştur. 1ha -

i ı lesi 11/11/940 tarihine müsadif pnzartes 
günü saat 11 de mıiıliirllik binasında ya 
pılıı.caktır. Taliplerin c·c. 7,5 teminat ak 

-
-

çeleriyle mezkur mütlürlüğe müracaatla -
rı ilan olunur. (7222) 17203 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Makara alınacak 
M. M. VeldUetl Hava Satın .Alma Ko -

ılsyonund::ın: 

-
-
t 

10000 aclet 80 No. orak çekiç (V. s. N 
H.) marka ~yaz makııra pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli (8500) lira 
olup katt teminat mlkdnn 1275 liradır. İha 
lesi 4.11.940 pazartesi gllnll saat 11 de ha 
va satın alma komisyonunda yapılııeaktır 
İsteklllerin muayyen glln ve saatte kanun 
belgeleriyle komisyonda bulunnıalıırı. 

(7282) 17265 

Fanila alınacak 
M. M. Vektıletl Hava Satın Alma Ko. 
l - 1000 adet flldekos kısa don ile 1000 

adet flldekos fanila. satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 1700 lira olup kati teminat 
miktarı 255 liradır. Pazarlığı 11. ıı. D40 pa 
zartesl gUnU sn.at 10 da hava ııatın alma 
konılsyomındA yapılacaktır. idari ıııırtna

ffif', evsaf ve numunesi her gün ögledcn 
sonra komisyonda görUlebllir. İsteklllcrin 
muayyen gUn ve saatte katı teminat ve 
kruıunl helgelerlyle birlikte komisyonda 
bulunmaları. (7122) 17285 

Beton i,Ieri 
M. M. V.ckaleti Hava Sa. Al. Ko. dan 

hem de Ankaranın asfalttan düm • nundan: 
düz caddelerinde pabuç eskitmeyi 
lüzumsuz gÖrmÜ§ olacak, kendisi 8000 kilo kösele 
mini mini yavrusunu kucağına al • 5000 kilo vaketa 
mış, iki iskarpinini de yanında gi • 
den beyinin iki eline vermiı, hiç a • 
cı çekmeden keyifle yürüyordu ••• 

1 - Yeraltı sularının akıtılması için dö
Lr. Kr. Lr. K.r şeme ve hangarlarm zeminine beton dö -
30.520 00 2289. 00 şemcsi işi pazarlıkla yaptırılacaktır. Ke • 

19.075. 00 1430. 63 şif bedeli (10147) lira olup kati teminat 
49.595. 00 3719. 63 mikdan (1523) liradır. Pazarlıkla eksilt-

Bu kadar kesin çareyi herkesin 
tatbik edemiyeceği şüphesizdir. He
le kadın iskarpinleri birer güzel sa
nat eseri olduklarındanberi yalnız 
sokaklarda yürümek· için bir vasıla 
değil, kadın süsünün ehemiyetli bir 
kısmı olmuşlardır. Birinci gençlikte 
beğenilmek, ikinci gençlikte de unu-

1 - Cins, mlkdar, tahmin bedeli ile ilk mesi 9/11/940 cumartesi günü saat 11 de 
teminaUan yukarıda yazılı kösele ve va- hava satın alma komisyonunda yapılacak
ketanın 5 lklnclteşrln 940 tarihine rastlı - tır. Keşif evrakı her gün öğleden 5onra 51 
yan sah gUnU saat 14 te pazarlık eksilt- kuruş mukabilinde mezkur komisyondan 
meııl yapılacaktır. alınabilir. Eksiltmeye iştirak edecekler 

2 - Şartnamesini görmek ve almak Is - Hv. müsteşarlığı Şb. 6. Md. inden vesika 
Uyenlerln her gUn ve pazarlığa istıra.k e- almaları şarttır. 1sto'klilerin muayyen gün 
deceklcrin de be111 gün ve saatte Kıısım- ve saatte kati teminat ve kanuni belgele • 
paşada bulunan komisyona mUracaatınrı. riyle komisyonda bulunmaları. (7121) 

(10207/7146) 17252 17ZS4 

seydim. Neyse, yakında ona da kavuşuruz. Sen nasıl· 

ım Gizella? Hala Rudolf Ravberg denilen o herifin 

yanında mı çalışıyorsun? 

Gizclla, ürperdi. Kendilerine ekmek parasını te

min eden adamdan niçin böyle düşmanca bir lisanla 

bahsediyordu? Telaşla cevap verdi: 

- Orada, orada. 
İvan, lafa karıştı: 

- Babacığım, yıldızların nerede? 
Vilmoş, ihtiyarsız olarak elini yakasına götürdü. 

Türk Hava Kurumu çalışmaları ( __ R_A _D _Y o_) 
Vatandaşlar 73 milyon liradan 

fazla bir yardım yaptılar 

TURK1YE 
(Radyo Diffizyon Postaları) 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

- Dalga Uzunluğu -
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kr.s./ 20 Kw. T . A. P. 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw T . A Q. 

Kurumu Türk Hava 

radyoda güzel 

Başkanı dün 
PERŞEMBE: 31.10.1940 

8.00 Program ve memleket saat ayarı. 
8.03 Müzik: Hafif program (Pl.). 

bir konuşma yaptı 8.15 Ajans haberled. 
8.30 Müzik: Programının devamı (Pi). 
8.50/ 9.00 Ev kadını - Konuışma: Guzellik 
bilgileri (Goz, Diş, Ayak). 

Tilrk Hava Kurumu Başkanı Erzurum 
mebusu ŞUkrU Koçak diln öğleyin Ankara 
rad) osunda Tlırk Hava kurumunun çalış

maları ve kunıma karşı halkımızın göster
diği alfıka hakkında değerli bir konuşma 
yapmıştır. Bu konuşmayı aşaf,'lya aynen 
koyııyonız : 

Btıglln CUmhurlyetın on yedinci yıldönn
ınllnU kutlarken, Cllmhurlyetln en cnnh e
serlerinden biri olan (Tiirk Hava Kurumu ı 
nun muvatfaklyctı için bUtlln milletçe sar
fedilen l'a)Tctln bil!inçosu üzerinde dur
mak; ve kllrenln mukadderatı fü:erlnde bil
yük rol oynıyncak !<adar tazyıkını ve ehe
miyetlnl artıran (Hava hAklmlyetl) mev
zuu etrafında vatandaşlarla bir konuşma 
yapmak yerinde olnrağl knnatlndeylm. 

1 

1 

Aillyonlar harcanarak: binblr emekle ku
nılan mamôrclerln birkaç saat içinde ha
rabelere çevrildiği şu günlerde TUrk Hava 
kurumunun gayesi, g<'nç, yaşlı, okumuş, o
mmamış blitUn memleket evlatlarını, mu
hakkak ki, dllnkilnden daha çok diişiindllr
mektedir. Bıı gaye, Uiliyorsunuz ki: Tiirk 
gençliğini orfüı havacılığının gerisinde, ih
tiyat kııvet olarak, uçan bir nesil haline 
getirmek ve hııvacıhğın hayatı ehenılyf'tl
ni Tlil'k milletinin şuunına. nlifuz etliı

nıektlr. Bıı hedefe doğru yllrllyen çalışına
arımızın, Tflrk milletinden görmekle oldu
ğu aIO.ka ve iyi karşılanma bilhassa son 
aylarda o kadar kuveUnl artırmıştır ki, 
milli uyanıklığın bu hassasiyeti karşısında 
zevkli bir gurur ve !!tlhar duymamak ka
bl! değildir. Türk Hava kurumunun kamp
arına ko§U&!an gençlik yığınlarının yanı l 

t 

t 

il 

başında en kıymetli hatıralarını bile kuru
ma bağışlamaktnn çeklnmlyen vatanperver 
ertlerln gösterdikleri samımı tehalUk, bir 

yandan da teşkllAtımızda, hiç bir maddi is
ifade dlişUnmeden vazife almış olan fera

gatll ve iyi yürekli nrkadaşlann harareti
ni gllnden brline artırnn C<'.hit, mesaimize 
evk ve enerji aşıhyan en mllhlm Amili 

t eııkll etmektedir. Tllrk Hava Kurumu 
kamplarının her .ııene daha çok artan ra
kamları, havalanna hO.klm bir gençliğin 

hamuru yuğrulmakta olduğuna en lnandı
r ıcı lı,arettlr. 

.Aziz vatandaşlar, 

l 
(Göklerine hAklm bir gençlik) kelime

eri tı:r.erlnde fazla durmak zorundayız. 

s 
v 
z 
1 

c 

DUnyıının bir ucu tutuşmuştur. Alovler, 
giln gec;:tlkçc, daha genişlemekte, sınırlan
mı:r.a daha yaklaıımaktadır. Dev\ct maklne
lnl ellerinde tutan şeflerimiz, btiti.m zekCt 
e iradeleriyle harbi topraklarımızdan tı

akta tutabilmek JmkO.nlnrı için çalışıyor
ar. On yedi yıllık emekle, arılar ve kann
alar gibi çalışarak varettlğiml:r. CUınhu

c; 
a 
k 
t 

rfyet eııerlerlnln Uzerlne bir matem havası 
ökmemesl için bUtUn koruyucu tedhirleT l 
lmak, barıeçılığı en bArlz vasfı olan Ttlr
lye'nln baş dllşUncesldlr. Fllkat; aziz va
andaşlar, Tllrk mlllett için }\arbl isteme

mek, vuruşmaktan ürkmek mAnasını taşı. 
mal'~ Bu toprağın çocuklanna en mecalsiz 
gilnlerinde saldıranlar, karşılarında, dlııle
r 
1 
lyle ve tırnaklarlyle boğuşan kahraman
ar bulmuşlardır. Ordusu darmadağın ol
muş, yUz binlerce yiğit evlo.dını kaybet
miş bir milletin kadınlarlyle cepheye mer
mi taşıyarak muzaffer oluşunun tıstllnden 
ç 
k 

lı 

ok zaman geçmemiştir. O zamanki Baş
umandıınımızın dinamik varlığ'ı buglln 

MJ!lt Şe!lmlzln, sarsılmaz bir itimatla bağ. 
olduğumuz eahsında panldamaktadır. 

CUmhurlyet Tllrklyeslnln ııükQn içinde, 

medeniyet, fnzllet, kil!Uir, refah ve umran 
kaynağı olarak inkişafına devam etmesi 
hepimizin dileğidir. Fakat bizi yolumuz
dan alıkoyneak bir halle larşısında eğil

mez, dimdik durabilmek için bir dakika
mızı bile israf etmeden çalışmağa mecbu
ruz. Çalışma mevzularının en başında, 

şUııheslz kl, havacılık :yer almaktadır. 

12.30 Program ve memleket saat aya:-ı. 
12.33 Müzl.Jt: ı. Udi Eşref - Suzinak şarkıı 
(Gunden gune efzun oluyor). 2. Faık Bey: 
Suzina:k şarkı : (Kuzucağım ne kaçarsın 
benden) 3. Fahri kopuz. Hicaz şarkı: (Ba-
har olsa çemeıız::ır ol.ııa). 4 ......... - Hi-
caz türkü: (Karanfil oylum oylum). 
12.50 Ajans haber-leri. 
13.05 Miızık: 1. Uakım . Hüzzam şarkı ı 

(Susmuş gece her yer sizi dinler). 2. Az.is 

Tl\rk Havn Kurumu bugUnc kadar ha
miyetli ynrltaşlnnmızclnn 73 klisur milyon 
liralık bir yardıma nnll olmuştur . .N'orınal 
sulh şartları içinde, Tilrk milletinin lıavo.
eı lığına yaptığı bu yardım her memlekette Efendi - Hüzzam şarkı: (Kerem eyle me.
hnyraıılık uyandıra<"ak bir derecededir. 1 tane kıl bir n!gah). 3. Refik Fersan: M .. 

Türk Hava Kurumu bu para ile (450) hur ljarkı: (Bır ne e yarat hasta gonul). 4. 
den fazla tayyare hediye etmiş, gene mil- Şerıf İçli - Mahur şarkı: (Alamam doğrus• 
li müfüı.faaya muhtelif havacılık işlerinde 1 desti emele). 
büyük ölçüde yardımlard3 bulunmuştur. 13.20 14.00 Müzik: Karışık program (Pl.). 
Hava kurumu bunlardln başka, havacılı - 18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
ğın güvenilir bir kudret haline gelebil - 18.03 Miızik: Radyo caz orıkcstrası (İbra
mesi için, bol ihtiyat tayyareciye malik him Özgiır İdaresinde). 
olması gerektiğini goz on ünde bulundura- 18.40 Müzik: A: 1. Dede - A. Aşiran 5arkıı 
rak uçmağa hevesli gençleri havacılık (Dinle sözüm ey dilruba). 2. İsma!J Ağa • 
kamplarında toplıyarak yetiştirmiye çok A. Aşiran şarkı: (Yanar sinem). 3. İshak 
ehemiyet vermiştir. Son beş senelik devre Varan - Eviç şarkı: (Kalbimde açılmış). 
içinde bu sahadaki çalışmalardan alınan 4 .•..•..••• - Eviç türkü: (Yağmur yafı
neticeler, türk gençliğinin üstün kabili - yor). 5. Saz semai. B: l. Lemi • Hüseyni 
yetini tebarüz ettirecek derecede kıymet- şarkı: (Zeman olurki). 2. Ş. Ziya. Hüsey
li olmuştur. Bu sene yalnız İnönü kam - ni şarkı: (Yaslanıp yatmış firaşı nazına). 
pımızda yetişen gençlerle hava ordumuz 3. S. Pınar • Kürdili H. ljarkı: (Aş'ltmla ya. 
genç ve kıymetli yuzlerce uçucu kazan • nan gönlı.ime). 4. Y. Asım _Kürdili H. şaf'lo 
mış olmaktadır. Aynı zamanda bir para - kı: (Sen gitgide). 
şütçü mektebi olan İnönü"nde yetişmiı.ı o- 19.15 Mı.izik: Çigan havalan (Pl.). 
lan gençlerin paraşı.itçülük sahasında baş- 19.30 Memleket saat ayan ve Ajans habcr
ka memleketlerdekinden üstün bir talim leri. 
ve terbiye görduklerini bilhassa tebarüz 19.45 Müzik: Fasıl heyeti. 
ettirmek isterim. Z0.15 Radyo gazetesi. 

E:imesgut'taki motörlü tayyare mekte - 20.45 Müzik: Sevilıciş parçalar: Çalanları 
bimız, modern ve mükemmel bir tesis ha- Ulvi Cemal Erkin (Piano). Halil Onayman 
linde bu yıl, yalnız liseli gençleri yetiş - (Keman), Mesud Cemil (Çello). 
tirmekle kalmamış, evelki seneler Hava 21.00 Müzik: Dinleyici istekleri 
Kurumu mekteplerinde pilot diploması 21.30 Konuşma (Sihat saatı). · 
almış bugün yedek subay olmuş sayısız 21.45 Müzik: Radyo orkestrası (Şef: H. 
asker tayyareciye de antrenman ve tekli- Ferid Alnar). 
mül uçuşları yaptırmıştır. 22.30 Memleket saat ayarı, Ajans haber-

İn6nü kampımızın bu yıl, çok ta le beli leri; Ziraat, Esham • Tahvilatı, Kambiyo 
mıntakalarda çifte tedrisat yapan okulları • Nukut Borsası (Fiyat). 
da geçerek üçüzlü tedrisat yapmaga mec- 22.45 Müzik: Cal'Jbıı.nd (Pi.). 
bur kalışını iyi bir istikbal için teminat 23.25/23.30 Yarınki program ve Kapanıı. 
sayabiliriz. Etimesğut tayyare meydanı -
mızı büyük bir hava limanı haline getiren 
yeni tesislerimiz önümüzdeki devrede bi
ze daha büyük işler başarmak fırsatını ve
recektir. 

Sayın yurttaşlar, 

Dllnya haT'binin gundcn -gtıne bUyllk 1n
çüde in1tişaf ettirdiği tayyare silahına kar
şı milletimizin öteden beri vermokte ol -
Jufu kıymetin Hava Kurumuna karşı gös
termekte olduğu alakanın daha çok llrt -
ması lazım<iır. Köyler, kasabalar, bütün 
halkiyle Hava Kurumuna iza yazılmalı, 
teberrular bir yarış halinde biribirini ko
valamalıdır. 

Mektebe giden çocuk harçlığından art
tırarak, yaşlı, kazancından ve servetinden 
hisse ayırarak havacılığın yardımına koş
malıdır. Her yerde konuşulan tek mevzu, 
havacılığa ve Hava Kurumuna yardım yol
larını araştırmak olmalıdır. 

Tilrk milleti hissiselimi ite daiına doğ
ruyu ve doğru yolu bulmuştur. Bugün em
niyet ve istikbalimizin havalarda da çok 
kuvetli olmak şartına bağlı olduğunu gö
ren türk milleti, Türk havacılığının en kı
sa zam!lllda. e.n üstün bir va;ı:iyete kavuş

ması için, umumi ve milli bir hareket ha
linde Hava Kurumunun yardımına ko~ -

taktır. Yardımlar genişledikçe Hava Ku .. 
rumu da mesaisine inkişaf verecek kısa bir 
zamanda daha mühim ihtiyaçları temine 
imkan bulacaktır. 

Sevgili vatandaşlarım, 
Havac:ılık, rka!iı1il 'kesJlmlycn mil • 

yonlar, kuşlar kadar sayısız uçucu ve rfi .. 
neş gibi hiç sönmiyen bir azim ve iman 
istiyen bir meslektir. Uçmağa kudreti ye-
ten genç bir kanadın üstünde vazifelerin 
en şereflisini görmek için, uçmağa gücit 
yetmiyenler de kaz~ncından milU havacı
lığrnııza bir yardım hissesi ayırmak içia 
fırsatları kaçırmamalıdırlar. Büyük diva.
mız, ancak kütlelerin elbirliği ile aarfe 4 

decek:leri gayret sayesinde muvaffak: ola
caktır. Gökler.ine tamamiyle ha.kim bir 
millet olarak cümhuriyetimizin bir çok yıl 
dönümlerini idrak etmek bahtiyarlığı ya -
km bir istikbalin eşiğindedir. Türk mille
ti, inanarak istediği zaman daima zafere 
kavuşmuştur. 

Türk Hava Kurumu ve kanatlı tlirk 
gençliği, bu büyük günümüzün türk mil -
Jeti için kutlu olmasını diler, aziz vatan
daşlarım. 

Hepinizi iyi dileklerimle, hürmet v. 
sevgi ile &elamlarmı. 

5 
- Ne yapıyorsun? Çıldırdın mı? 

- Ne mi yapıyorum? Görmüyor musun? Yakıyo-

rum. Çabuk pantalonunu da çıkar, onu da yakaca
gım. Bütün çamaşırlarını ateşe atacağım. 

Vilmoş, karısını bir kenara çekti. Süratle sobanın 
önüne çömeldi. Caketini ateşten kurtarmak istedi. 

.fakat, geç kalmıştı. Caketen başka her şeye benizyen 
bu partal şey tutuşmuştu. 

Solgun, eski kumaşın üstünde iki yıldız izi görünü- Yazan : MIHALY FôLD/ 
yordu. Açık yakanın altından girli bir gömlek ile 

Türkçeye çeviren : F. ZAHiR TOROMKONEY 139-

GizeJla, memnun bir tebessümle odunların çıtır
dısını dinliyor, pis hayvanların caketle birlikte yan
malarını seyrediyordu. Kocasının bu derece telaşa 

düşmesindeki sebebi anlıyamıyordu, Vilmoş, tekrar 
sordu: kuru, zayıf bir boyun göze çarpıyordu. 

Vilmoş, omuzunu silkti: 

- Koparttım onları. Rusyada rütbe yok. Orada 
yeni bir dünya, yeni bir nizam var. Yakında burada 

da öyle olacak. Rütbesiz, imtiyazsız bir dünya. 
- Son rütben neydi babacığım? 

Üst teğmen, iki yıldızlı. 
- Şimdi yıldızların nerede? 

- Koparttım dedim ya. 
- Neden saklamadın? 

Vilmoş'un, kaşları çatıldı: 

- Gizella, oğluna ihtar etti: 

- İvan. babanın canını sıkma. Sana kaç defa ti'~ 
bih ettim. Lüzumsuz laf söylemek ayıptır. Vilmoş, 

sevgilim neye oturmuyorsun? Her halde yorgunsun

dur? Affedersin, sevinç ve heyecanla aklıma gelme

di. Karnın aç değil mi? 

- İstasyonlardan birinde biraz bir şey yedim a· 
ma ... Eğer hazır bir şey varsa fena olmaz? 

- rliç olmaz olur mu ruhum? Tereyağ, sucuk 
yumurta var. Edit. gel, bana yardım et. Banyoyu 

yak. Babanın , çamaşırlarını, terliklerini çıkar. Yarın 

akşama kadar yataktan çıkmaz, dınlenirsin değil mı 
Vilmoş? 

~ Zannetmiyorum İşlerim var. 

- Ne işin var? Hem bu kadar acele mi? 

- Bir sürü işim var. Tehir etmeğc de gelmez. 

Garip şey 1 Yarım saat evci esaretten dönen bir 

adamın acele ne işi olabilir? Neyse, şimdi bunun 

münakaşasını yapmıyalım .•. Geldi ya ... Bu bize kafi
dir ..• Yakında Vili de gelecek ... Hep bir arada mesut 

yaşarız ... Allahım, sana nasıl teşekkür edeceğimi bi

ltmiyorum .• Sevgililerimi birer birer iade ediyorsun 
bana. 

- Boris ! Yumurtalar nerede? 
Vilmoş, hayretle sordu: 

- Boris? Bu da kim? 

- Hizmetçi kız. 
- Madam Burinka ne oldu? 

- Geçen sene öldü zavallı. 

Hizmetçi kız elinde iki yumurta ile odaya girdi. 
Gizella, çıkıştı: 

- Kız sen çıldırdın mı? Çiy yumurtaları ne diye 

getiriyorsun buraya? Hem, iki yumurta yeti~ir mi? 
Dört, hatta beş yumurtayla güzel bir omlet yap. Su
cukla, tereyağını derhal getir. 

Sofra hazırlandı. Vilmoş, masanın başına geçti. 
Gizella, ç •. cuklara tenbih etti: 

- Şiı. cii saçma sapan suallerle babanızı rahatsız 
.. mey:n. Bırakın rahat, rahat yemeğini yisin. Sırası 

6eldikçc bütün başından geçenleri anlatacaktır. 
Vilmoş, şarap istedi. Yoktu. Konyak sordu. O da 

yoktu. 

- İstersen Boris'i gönderip aldırayın.? 
- .Yok canım, şart değil. İçkiye alıttım da. 

' Gizella, endişeyle gözlerini açtı: 

- Alıştın mı? 

- Can sıkıntısı, insanı nelere sürüklüyor. 

- Ptki Vilmoş, bundan sonra bulundururum. 

Vilmoş, büyük bir iştahya yemeğe koyuldu. Başı
kaldırıp, sağına, soluna bile bakmıyordu. Zavallının 

uıun zanıandanberi bol bir yemeğe hasret kaldığı bel

Ji vdi. Gizella, dördüncü dilim yağlı ekmeği önüne u

zattı. N ekadar zayıflamıştı. Çöp gibi kalmıştı. Bur-
nunun, iki tarafında derin, keskin çizgiler peyda ol

muştu. Gözlerinin etrafında, siyah gölge:er belır -

mişti. Alnı kırışmııtı. Neşesizdi. Bakışları daima u-

zaklara dalıyordu. Acaba bir derdi mi vardı? İhtimal 
yorgunluktandı. Hasta filan olmasın da ..• 

- Vilmoş, banyo hazır. Haydi temizlen de, şöyle 
rahat, rahat bir uyu. 

Banyo odasına çocuklar da girdiler. Gizella, onla
rı iterek zorla dışarı çıkardı. Kapıyı kapadı. Vilmoş, 
soyunmağa başladı. Gizella ,caketini eline alınca bir 

çığlık kopardı. Caketinin yakasında, siyahlı beyazlı 
.küçük hayvancıklar yürüyordu: 

- Bunlar nedir Vilmoş? ! 
- Ne var? 

- Caketinin üzerinde bir şeyl;r yürüyor. 
- Esaret yadigarları olacak. 

Gizella, sobanın kapağını çatı. Caketi, alev alev 
yanan odunların içine attı. Vilmoş, telaşla karısının 
kolundan yakaladı: 

- !'{eden yaktın caketimi? 

- Evin içi pis hayvanlarla, mikroplarla mı dol-
sun? Temiz elbiselerin var. Ne diye bu kadar üzülü
yorsun? 

- Bunları bir hatıra olarak saklıyacaktım ... Aynı 
zamanda cebimde bazı mühim evraklarla, adresler de 
vardı. 

- Rusyaya ait adrc~ler mi? 

- Yalnız Rusyaya değil, Budapeşte'ye ait olan-
ları da vardı. 

- Bırak artık bütün bu adresleri. Evindesin. Mat
baanın da yerini biliyorsun. Başka adresi ne yapacak

s_ı~? Aman, bu çamaşırlarının hali ne böyle? Bu piı
lıge nsıl tahammül ettin Vilmoş? Neden yıkamadın 
bunları? 

Vilmoş, müstehzi bir kahkaha attı: 

- Ne çocukca sualler soruyorsun Gizella? Benim 

ner:de ve ne şerait içincfe yaşadığımı unutuyorsun 
galıba? Daha bugün de milyonlarca insan pislik ve 
sefalet içinde yuvarlanıyor. Keşke bütün dertleri 
bundan ibaret olsaydı ... 

- Dünyada pislikten daha büyük dert olamaz. Te
?1'.zlenmek istiyen bir adam, her zaman ve her şerait 
ıçınde buna imkan bulabilir. 

Banyoyu üç defa doldurup, boşalttı. Vilmoş'un, 
başını ve bütün vücudunu sabunlu süngerle tekrar, 

-Sonu var-
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BAYRAM GECESi ANKARA[.'.~.~~~·.·.·.!.~~~~~~~.] 
Garp çölünde BERLİN'DE 

300 arabalık bir hava hücumlannın 
1ngi1 iz tayyarelerinin 

alman arazisi üzerine 

yaptıkları taarruzlar 
L<>ndra, 30 a.a. - İngiliz bava nezare

tinin öğleden sonra neşrettiği tebliğ; Ke
sif siı ve dona müsait şiddetli hava şart
larına rağmen çarşamba gecesi Almanya 
üzerinde geniş harekat yapılmıştır. Ber -
lin'~ hücum edilmiş, Hamburg, Sterkrade 
ve Magdeburg'da petrol tesisatında yan
e-ınlar çıkarılmıştır. Bremen Vilhelmsha
ven, Dcnhelder, Ymuiden, Flessingue, ve 
Ostende harp limanlariyle bu limanlarda 
bulunan havuzlar bombardıman edilmiş -
tir: 
Başka tayyarelerimiz Almanya'da ve al

man işgali altında bulunan arazideki de
miryollarını, tayyare meydanlarını, pro -
jektör gruplarını ve tayyare dafi batuya 
mevzilerini bombardıman etmişlerdir. İn
giliz tayyarelerinden ikisi üssüne dönme
miştir. 

21 Alman tayyaresi düsürüldii 
Londra, 30 a.a. - Resmen bildiriliyor: 

İtalyan motörlü 

kolu imha edildi 
Kahire, 30 a.a. - Royter'in hususi mu

habiri batı çölünde bir mahalden yazıyor: 
Bir İngiliz yüzbaşısı bana, ingiliz top. 

çusunun piyadenin yardımiyle takriben 300 

arabadan mUteıckkil bir İtalyan motörlü 
nakliye karakolunu naaıl temizlediğini an
lattı. Bu İtalyan karakolu Seydi - Barra -
ni'nin 25 kilometre cenubunda kain Alam 
Niveiva'da bulunmakta idi. Bu ileri ka -
rakolun teessüşü ingiliz umumt kararga
hına çöldeki İngiliz devriyes°i tarafından 
haber verilmiştir. Ertesi gece bir İngiliz 
topçu ve piyade kolu karanlıktan istifade 
ederek İtalyanların 8 kilometre içerisine 
sokulmuş ve şafak sökmeden gizleıuniye 
muvaffak olmuştur. Bunu takibeden bütün 
gÜn İngiliz kıtaları hiç bir harekette bu
lunmaksızın, çölde beklemişler ve açıkta 
bulunmalarına rağmen İtalyanlar bu kıta -
!arı keşfedemcmişlerdir. 

tahribahnı gizlemek 
i~in ahnan tedbirler 

:Moekova, 30 a.a. Royter' tn Moskova 
0

muhablrinden: Öğrendiğime göre her gece 
Berlln'in stratejik nolttalarında kalabalık 
amele ekipleri toplanmakta ve lnglllz hava 
kuvetlerl akın yaptığı zamruı bu ekipler 
hasara uğrıyan yerleri' ııUratle gönderil
melttedlr. Vukua gelen hasarı sabah erke• 
işlerine giden Berllnlllerden saklamak içiıı 
açılan delikler sUratlc kapatılmakta, kın
lan c:ımlıırın yerine yenllrrl konulmakta ve 
insan oğlunun aklına ~elebilrcek her oey 
yapılmaktndır. 

Berlin'dcn gelen bir yolcu. ingiliz hava 
kuvetlerlnln bir fabrlknya bomba isabet et
tirerek fnhrlkayı hasara uğrattıklarını ve 
yaktıklarını gördllğtinll ve fakat iki gUn 
sonra tekrar Bernn·ı ziyaret ettiği zamaa 
hasann zahiren gizlen!~ tarzından müte
hayyir olduğunu bana söylemiştir. Bu zat: 
"!abrikayı yanarken görmemiş olsaydım. 
hasara maruz kaldığına hiç bir zaman 
inanmazdım,. demiştir. 

Bayram gecelerinde Emniyet Abidesi önündeki havuz 

Havanın fena olmasına rağmen, dün ge
ce ingiliz he.va kuvetleri A!manya'da bir 
çok hedefe taarruzlar yapmıştır. Bu be -
defle'l'in bir kısmı Berlin mıntakasındadır. 

Dün yedi alman 
tayyaresi düşürüldü 

Karanhk basınca İngiliz toplan hep 
birden ateş açmı& ve aynı zamanda 

0

tay -
yareler de bombardımana başlamışlardır. 
İngiliz toplrı 200 den fazla memıi atmış
lardır. Tamamen ga.fil avlanan İtalyanlar 
mukabele etmemişlerdir. İngilizler çekil
dikleri zaman İtalyan tecemmuundan müt
hiş bir duman ıütununun yükselmekte ve 

kalan bazı İtalyan kamyonlannın da. iske
let halinde Seydi - Barrani'ye çekilmiş ol
duğunu görmüşlerdir. 

Birçok yabancılar lngUlz hava kuvetlerl 
tarafından ika edilen hasarların genl"Uğinl 
almanlann neden bu kadar halktan glzle
meğe çalıştıklarını merak etmektedirler. 

Bayram gecesi Milli Müdafaa Vekaleti binası ıııklar içinde 

Atatürk bulvarında Atatürk 

Londra, 30 a.ıı. - Hava ve dahili emni
yet nezaretlerinin tebliği: Münferit bir 
düşman tayyaresi, bugün ö'leıden sonra, 
İngiltere'nin şimali . garbi mıntakasma 
bombalar atmıştır. Bir kaç ölü ve yaralı 
vardır. 
Şimdiye kadar alınan raporlara nazaran, 

bugün yedi düşman tayyaresi tahrip edil
miştir. Dört in&"İlİZ tayyaresi kayıptır. 

Alman tayyarelerinin 

1 ngiltere üzerine 

yaptıkları hücumlar 
Londra, 30 a,a. - Hava ve Dahili Em

niyet nezaretlerinin tebliği: 15.SO a kadar 
alınan raporlara göre, bir mi.Jı:tar küı;Uk 
düşman grupları, bugün cenubu şarki sa
hilini geçmiıler, fa.kat dahilde uzağa gide
memişlerdir. Birkaç bomba atılmııtır. Ölil 
ve yaralı azdır. 

Öğleden biraz .onra alçaktan uçan üç 
Mcsserscılıınitd, cenubu prkt sahilinde bir 
şehir üzerine mitralyöz at.eşi açmt1tır. A
hali sığınaklara giderken kunıunlar bir -
kaç evin pençerelerinden içeri girmiş ise 
de ölü ve yaralı olmamıştır. 

Nevyork Times gazetesine göre 
İngiltere - Amerika aras1nda 

Mühim bir 
anlaşma 

yapılacak 
(B;aşı 1. inci sayfada) 

Pasifik sahillerinden gelen 25 (Uçan 
kale) den bir kısmının lngiltereye ve
rilmesine kanuni imkan temini husu
sunun görüşüldüğU zannedilmekte • 
dı.. 

Bununla beraber, bu katla.. mühim 

Berllnliler hA.ICı ıo:aferln Almanya. t~ 
tından kazanılacağına 1nanmakta iseler de 
garp mıntakasında lnglllz hava kuvetlerl· 
nln mU\hlı haııar yaptıkları haberleri en
dişe uyandırmaktadır. 

B. Hltler'in bu endişenin yayılmamaa 
için hasarlann her ne bahasına oluna 
olsun ve kabil olduğu kadar gizlenmesine 
karar verdiği zannedllmektrdlr. 

Bcrlln'den gelen yolcular ekmek, şarap 
ve peynirin bol olduğUnu fakat bunlardan 
başka her şeyin nadir olduğUnu söylemek
tedirler. Meseli>. elbise tedarikine lmkAa 
yoktur. Mağazaların vitrinleri doludur, t .. 
kat içleri boştur. Bir tUccar vaziyeti ,. 
sözlerle lfade etmiştir : "mevcudum vt'"' 
rindedir.,. 

Cü huriyel Bayramı 

bütün yurtta 

tezahürlerle kutlandı 
şahsiyetlerin toplanmış olması daha 
mühim mevzuların görüşülmüş oldu • ı (Başı ı inci ı::ıyftıda) 
ğu fikrini kuvetlendirmektedi~.,, yerde yapılan top};ıntılar • . ebedi Şef 

--- heylftıll 

Şimali garbi mıntakasında bir köy üze
rine yapılan bir hücumda bir kadın ve bir 
erkek öfmlfı •• baaı .,,ıer baaara ui.,ra • 

mıştır. 

J ournal of Commerce'e Vaşıngton- Atatürk'iin aziz hatıralarının anılma
dan bildirildiğine göre, italyan-yunan sına ve Mi111 Şef 1nönü'ye karşı bü· 
muharebesi ve İngiltereye yapılan yar tün milletçe duyulan sonsuz bağlılık 
d!mlarm a~hğı hakk.mda y:pılan ten- ve sevgi duygularının ifade ve teyi
kıt dolay11ıyle .amerıkan r.uksek. me • dine vesile olmuştur. 

Parti binasının önündeki tenvirat 

Büyük Millet Meclisi binası 

iktisat ve Ziraat Vekaletleri binaları 

Amerika' da İ ngiltereye· 8. Suner lspanya'nın 

!Mareşal Petain 
\ Fransız • Alman iıbirliğinin 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 30 a.a. - Resmt tebliğ: Bir harp 

gemlııi ceman 18.400 tonilAtoluk allAlılı Uç 
dUşman ticaret gemisi batırmıştır. Bir de
nizaltı dli§manın 10.500 tonllA.toluk bUyük 
bir ticaret gemisini batırmıııtır. 

murlar~nın lngılterc.re m1;1te~ım ve Büyük şehirlerimizde kahraman kı
acele bır yardım temın edılm~sıne ~a- talarımızın gençlik teşekküllerinin 
rar ver~ı§ olduklarını tahmın edıl - yaptıkları geçit resimleri, halkımızın 
mektedır. ordumuza ve türk milletinin istikba· 

Cereyan eden müzakerelerde 35 ve , line karşı olan iyman ve inanının ne 
daha ziyade Uçan kalenin !ngiltere- I kadar kuvetli bulunduğunun bir defa 
ye gönderilmesiyle bazı maddeler ve daha tezahüriine imkan vermiştir. 

\ 

ana hallanm izah etmek i~in 

bir nutuk verdi 
DUn muharebe tayyarelerlnden müteşek

kil filolar Londra Uzerine bombalara ata
rak yangınlar çıkarmııılardır. 

bu arada kauçuk ve kalay verilmesi - Türk ulusu kalp birliği ile bu gü
nin bahis mevzuu olduğu bildirilmek- zel yıldönümünü kutlarken, birçok 
tedir . şehirlerimizde ayna zamanda cümhu· 

diyet rejiminin yurtta yer yer yarat

Vichy, 30 a.a. - Havas bildiriyor: 
Mareşal Petain, bugün öğleden son
ra, radyoda bir nutuk söylemiş ve de
miştir ki: 
"- Fransızlar, 
Geçen perşembe günü alman şansö

liyesi ile buluştum. Bu buluşma, ü
mitler uyandırdı, endişeler doğurdu. 
Bu hususta sizlere bazı izahat vermi
ye borçluyum. 

Galip ve mağl(ip arasında bu ilk bu
luşma, memleketimiz için ilk kalkın
madır. Führerin davetine serbestçe 
icabet ettim. Bunda Führer tarafın -
dan hiç bir tazyık, hiç bir diktat yok
tu. Memleketlerimiz arasında bir iş
birliği bahis mevzuu edildi. İşbirliği
ğini prensip olarak kabul ettim. Bu 
işbirliğinin şeraiti bilahare müzakere 
olunacaktır. 

Bugün Fransa'nın selametini bekli
yen herkese şunu bildirmek isterim 
ki bu selamet, evela, bizim elimizde
dir. Bugün işbirliğine şerefle ve on 
asırlık fransız birliğini idame için gi
riyorum. Bu suretle yakında Fransa
nın ıstırapları azalacak, esirlerimizin 
mukadderatı iyileştirilecek, işgal 
masrafları yükü hafifletilecektir. 

HUcuma uğrıyan hedefler araııında aake
rt ehemlyetl halz olarak cenubt İng1ltere·
de Portsmouth'un Great - Yarmouth'da da 
bir cephane deposunun bombardıman edil
diği haber verilmektedir. 

GUndUz müteaddit giddetll hava muha
rebeleri olmuııtur. 

İngt}izlerin gece Almanya'da meskfin 
mahallelere yaptığı akınlara karşılık ola
rak tekrar 100 binlerce kilo bomba atıl

mıştır. Muharebe tayyareleri Liverpool, 
limanını, Blrmlngham, Coventry sanayi 
merkezlerini ve ıılmaıt İngiltere'de a.ske
r1 ehem!yetl haiz bazı hedefleri bombardı
man etmlgtlr. 

Gecenin karanlığına sığınan ingll!z tay
yareleri Belçika, Hollanda ve Alman top.

0 

raklan Uzerine akınlar yapmııılardır. 
Her zaman olduğu gibi atılan bombalar 

askerl bakımdan ehemlyetl haiz hedefler
de dikkate değer hasara sebep olmamıııtır. 
MUnferit bir çlf'tllkte altı kişi ve 2 çocuk 
ölmUııtUr. Başka yerlerde birçok evlerin 
hasara uğradığı bildirilmektedir. İçlerinde 
hollandnlılar da bulunan bazı kimseler öl-
mUş ve yaralanmıııtır. 

DllnkU dUııman zayiatı 47 tayyaredir. 17 
alman tayyaresi Ussllne dönmeml§tlr. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 30 a.a. - ı45 numaralı tebH: 

Bu suretle, meşgul ve gayrimeşgul 
arazi arasında münasebet ile memle
ketin idaresi ve iaşesi kolaylaştırıla
bilecektir. 

Kıtalarımır. Yunan topraklarında d\l§ma
nın ön nıUfrczelerinln mukavemetini kıra
rak ileri hıırektlerlne devam etmlglerdlr. Bu işbirliği, samimi olmalıdır, her 

türlü tecavüz fikrinden azade bulun- Şimal Afrikasmda, dUşmanın Trebardla 

malıdır, sabırlı ve emniyetli gayrete ve Tobruk Uzcrine yaptıkları hava hUcum-
dayanmalıdır. lan iki kitinin ölmesine ve hafif hasarlar 

k d 
vukuuna sebep olmu§tur. 

Mütareke, nihayet, sulh deme e- Doğu AfrikMında düşmanın Kaaala ile 
ğildir. Fransa'nın galibe karşı müte- Sabr • Derat arasında kA.ln Tes.senei yakı
addit mecburiyetleri vardır. Fakat hiç nındakl yarı motörlU kuvetıerle yaptığı iki 
olmazsa, Fransa hükümrandır. Bu hü- hücum teoebbUsU tarafımızdan hafif zayiat 
kümranhk, Fransa'ya, arazisini müda- verdirilerek tardedilmlııtır. 

d Düşmanın Assab üzerine yapılan hava 
faa etmek, fikir ayrılıklarını sön ür- hücumları hafif hasarlara sebep olmuıısa 

l ran' ın bitaraflığı 
makta ve kurmakta olduğu bayındır· 
hk eserleriyle. sınai müesseselerinin, 
kültür binalarının, mekteplerin ve 

h kk d 
. f. k" I yolların açılış törenleri de yapılmış-

a ın a yersız ı ır er , tır. 
Tahran, 30 a.a. - Pars ajansı bildiri- Berlin Büyük Elçiliğindeki tören 

yor: Bahreyn adalarının bombardımanı 1 Bertin; 30. a.a. - Cümhurİyetimi -
~ü.naaeb~tiyle, bazı .yabancı gaze~eler, in- zin 17 nci yıldönümü münasebetiyle 
&'l~ız .d~ız kuvetlerı han. petrolu kullan- Türk kulübünde toplanan büyük elçi
dııııı ıçın İran petrol tasfıye merkezi A- lik ve konsolosluk erkaniyle vatandat-
badanın da hücuma utraması mümkün bu- la t 1 be · b 1 .. .. · ı rımız ve a e mız u u u gunu can-
lundugunu yazmışlardır. d k 1 k ·· h · · · d · 

B l 
· b h' d 

1 
. an ut ıyara cum urıyetımıze erın 

u mese eyı a ısmevzuu e en ttı-
llat razetesi diyor ki: 1 bağlılık ve Milli Şefimize sonsuz say-

Abadıın, İran arazisinden bir parçadır, ı gı gösterilerinde bulunmuşlardır. 
buradaki petrol ile tesisat 1rana aittir. ' 1stikl5.l marşı bir ağızdan terennüm 

Anglo • lranien petrol ııirketi işletme edildikten sonra biiyük elçimiz, genç
imtiyazı kendisine verilmiş olan bir şir- terimize kıymetli sözler. kendilerine 
ketten başka bir şey defildir. Binaenaleyh, bugünün yüksek manasını ve gençliğe 
bu tarafa yapılacak her hücum, doğrudan düşen mühim vazifeleri tebarüz ettir
doğruya İran'a karşı hasmane bir hareket mişlerdir. Öğleden sonra büyiik elci
olr~k. t~llkkı olu~acak ve müdafaa kuvet- tikte bir resmi kabul yapılmış kor di.p-
lerımızın cevabı ıle karşılanacaktır. 1 · k h · · f k d • Dünyanı bü file b" k da omatı • arıcıye, ır a. or u, sanayı, 

n Y ır ısmın sulha bu . b k k~ . • . l 
der«e hizmet ·tmı· .. ol ı b' fi _ tıcaret ve an a er anı ıle ılerı ge en 

~· .. an ran ıtara ııtı • . . . . 
hakkında bu gibi yeraiz düşüncelerin ileri bırçok alman mısafırler şımdıye kadar 
sürülmesi, ıayanı tesessüftür. görülmemiş büyük bir kalabalık halin

de büyük elçilik salonlarını dolöura -

ne verilen hedeflere varmış ve netice
leri derhal müşahede edilen müessir 
bombardımanlar yapmıştır. 

Fena hava teraitine rağmen, İtalyan 
hava grupları, kendilerine verilen va
zifeyi ifa etmişlerdir. Tayyarelerin 
hepsi üslerine dönmüştür. 
lngiltere kaynaklarından verilen 

tal sil at 
Londra: 30. a.a. - Press Associati

on, dün İngiltere üzerinde vukua ge
len hava muharebelerine İtalyan oldu
ğu sanılan bazı tayyarelerin iştiraki 

hakkında bazı tafsilat vermetedir. 

rak memleketimize karsı ataka ve s~m
patilerini göııtermişlerdir. 

Buf g;uistanda ve~ita Psrlü 
Sof ya. 30 a.a. - DNB. bildiriyor: 
Bulgar ticaret na7.ın B Zagorof. nüfusu 

be$ binden fazla olan şehi rlerde icap et
tiği takdirde vesika usuliı ile iaşe tarzınua 
tatbiki hususunda hı r kararname hazırlan
mış olduğunu bildirmiştir. 

~1111111111111111111111•11111•1111111~ 

~ Dr. Muzaffer Sezer E -
Doğum ve Kadın Hastalıklan -- ---

yeni yardım tedbirleri Berlin ve Lizbonda'ki 
mek ve müstemlekelerinde ki ihtilaf· da ıncıq ncn zayiat yoktur. 
tarı ortadan kaldırmak vazifelerini 

~ir İtalyan hava filosu 

Sahile yaklaşırken gözcü kıtaları ta
rafından tçsbit edilen bu tayyareler, 
dornier tipinde iki motörlü bombardı
man tayyarelerine• benzemekte idi ve 
dornierlerden farkı, gövdesinin da
ha derin olması teşkil ediyordu. Ade
di dokuz olan bu tayyareleri, 60 mes
ser-schmid alman avcı tayyaresi hima
ye etmekte idi. Bu çarpışmada birçok 
alman tayyaresi dü§ürülmüştür ve 
dünkü alman zayiatının 28 tayyareye 
baliğ olmasının sebebini de büyük mik 
yaata bu hidise tetkil etmittir. 

tahmil etmektedir. Nevyork, 30 a.a. - Associated Press 
gazetesinin Vaşington muhabirinin bildir- ) 
dirdigine göre, Amerikan ve ingiliz erka- sefİ rle rİy e QÖrÜŞtÜ Bu siyaset, benim siyasetimdir. Na-
nı· arasında iki hususi toplantı yapılmış- zırlar, yalnız bana karşı mesuldürler. 

İngillere'ye bombalar affı 
tır. Bu toplantılardan birine milli müdafaa Madrld, 30 a.a. - D.N.B.: Hariciye na· Tarih, yalnız beni muhakeme edecek-
programını tatbikle mukellef yiıksek me- zırı B. Serano Sunner, İspanya' nın Bertin tir. 
murların hemen hepsi ıştirak etmi~lerdir. bUyUk elçfı.ııl general de Las :Monteres ve 

Manş üzerinde bir mahal; 30. a.a. -
Stefani bildiriyor : Avcı tayyareleri 

Hararetle bahismevzuu edilmekte olan Lizbon bUyük elçisi B. Nlcola Franco ile 
bu ıçlimal~r İngiltere'ye yeni yardım ted- ıgörüşmede bulunmuştur. İspanya'nın Fran· 
birleri alınacağı fikrini doğurmaktadır. sa bUyük elçisi B. Lequerica hariciye na

Maliye nazırı B. Morgenthau, konfe - zın ile görUgmelerde bulunmak üzere 
raıısların ikiıine de riyaset etmittir M.adrld'e gelmlgtır. . 

Şimdiye kadar size karşı bir baba refakatinde hareket eden bir italyan 
lisanı kullandım, şimdi, bir şef lisa- ı• bombardıman tayyaresi grupu, dün öğ
nı kullanıyorum: leden sonra, gündüz ilk defa olarak, 
• Benim arkamdan geliniz ve ebedi düşmanın hava müdafaası barajlarını 
Fransaya itimat ediniz." geçerek merkezi İnKiltere'dc kendisi-

PlY ANO KONSER 
AKORDERI 

ve tamiratı İstanbuldan gelen 
Mina Tel. No. 2203 4301 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

3 nevi sebze alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Bşk. dan : 
Komutanlık kıtaları için kapalı zarf u

eulü c!:siltmc ile aşağıda c.ins ve mik.dar -
ları yaz ılı kışlık taze sebzeler satın alına
cak tı r 

Eksiltmesi 4111/ 940 rünü sa.at 11,30 da
dır. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebi li r. İstekliler i n teklif mektuplarını 
belli gün ve saatten b ir saat önceye ka -
dar teklif mektuplarını Fındıklı'da Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (6742) 16764 

Mikdarı Muhammen İlk teminatı 
Cinsi Kilo Lira K Lira K 
Lahana 116000 5220 00 391 50 
Pırasa 173000 7352 50 551 '4-4 
Ispanak 69000 3036 00 227 70 

Pirinç alınacak 
İzrnlr Bornova Sa. AJ. Ko. Rs. den: 

1 - İhtiyaç için 46345 kilo pirinç kapa
lı zartla eksJltmeye konmuştur. 

İha.lcsi 4.11.940 pazarteıt gUnU saat ıo 
da yapılacaktır. Unun tahmin tutarı 15989 
Ura olup llk teminatı 1199 liradır. İstekli· 
lerjıı tekli! ve teminat mektuplarını ihale 
saatinden bir saat eveline kadar makbuz 
karıılığuıda İzmir Bornova Aa. sa. Al. Ko· 
na vermeleri. (692~) 16918 

Kuru ot alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Birlikler hayvanatının 22!i7.50 kilo 
K. ot ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksilt· 
ıneye konmu,tur. 

2 - Eksiltmesi 6.11. 940 çarl}amba cUtıU 
aaat 1l5 ted!r. 

S - Tahmin edllen tutarı ll5802 lira M 
kuruııtur. 

4 - Şartnamesi komlsyonda gör1llebl. 
lir. 

~ - Temlnatı muvakkate akçesi 1186 
llradır. 

8 - İstekliler kanun! veaalk ve teminat 
mektuplarını ihale aaatlnden bir saat evel 
Kıtlada İzmir Lv. Al. Sa. Al. Ko. ua ver· 
mel eri. (6966 ı 16984 

Pirinç alınacak 
İzmir Lv. A. Sa.. AL Ko. Rs. den 
1 - Birliklerin SZSOO kilo pirinç ihti 

ncı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon. 
muştur. 

2 - Eksiltme 15/ 111940 çarşamba tünü 
aaat 11 de İzmir'de kışlada İzmir Lv. A. 
Sa. Al. Ko. Rs. de yapılacaktır. 

3 - Tahmin ediJen tutarı 17424 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 1307 li· 

radır. 

5 - Şartnameıi Ko. da l'Örülebilir. 
6 - İsteklilerin kanuni veaikaları ve 

teminat ve teklif mektupları ile ihale sa. 
atinden bir ıaat evel Ko. na vermi5 ol • 
malan. (6973) 16991 

Kuru ot alınacak ' 
G. Antep Aa. Sa. AJ. Ko. Ra.: 
Cfıu:i; K. ot 
Mlktnn kilo: 410.000 
M. Bedeli: 20.500 lira 
M. teminatı: 1.538 llra 
İhale ı:tınU 7. 11. 940 .aat 14. 
ı - Yukarıda miktar ve muhammen be· 

df'l ve muvakkat teminatı yazılı K.. ot .k&
pah zartla ekailtmeye konmuıtur. 

2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara ve Ga.. 
z1antep Sa. Al. Ko. da görUleblJlr. 

3 - 1.11teklllerin yukarıda yazılı günde ve 
lhale saatinden bir saat evetıne kadar tek· 
Ut mektuplarını Ae. Sa. Al. Ko. na gönder· 
melerl. (7123) 17116 

Arpa alınacak 
G. Antep As. Sa. AI. Ko. Ra.: 
Clruıl: Arpa 
Mıktan kilo: 610.000 
M. Bedeli: 4.3.249 Ura 
ı.ı. Teminatı: 3.24.4 Ura 
İhale gUoU 7. 11. 940 •aat 16 
1 - Yukarıda miktar ve muhammen be· 

deU ve muvakkat teminatı ya.zıh arpa ka
palı zartla ekstltmeye konulmU§tur. 

2 - Şartnameleri İstanbul, Ankara ve 
Gaziantep Aa. Sa. Al. Ko. da görUJebtılr. 

3 - tıteklllerln yukarıda yazılı günde 
ve ihale saat\nden bir saat evellne kadar 
tekıt.t mektuplarını Gaziantep Aı. Sa. AJ. 
Ko. na göndermelrL (71~0 17117 

Saman alınacak 
O. Antep Aı. Sa. AJ. Ko. Re.: 
Cinsi: Saman 
Miktarı kilo: 300.000 
M. bedeli: 7.500 lira 
M. tP.rnlnah: 563 lira 
İhale gUnU saat: 7. 11. 940 
1 - Yukarıda miktarı ve muhammen be· 

deli ve muvakkat teminatı yazılı saman 
kapalı zartla ek!!iltmeye konulmuştur. 

3 - İsteklilerin yukarıda yuıh günde 
ve lhale aaaUnden bir aaat eveline kadar 
tekli! mektuplarını Gaziantep Al. Sa. AI. 
Ko. na göndermeleri. (7127) 17120 

Arpa alınacak 
G. Antep As. Sa. AI. Ko. Rs.: 
Clııııl: Arpa 
Mlktan kilo: 850.000 
M. Bedell: 6.026 Ura 
M. teminatı: 452 lira 
İh&le glloU 8. 11. 940 ıaat 15 
1 - Yuks.nda miktarı ve muhammen be· 

dell ve muvakkat teminatı yazılı arpa ka. 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
• 2 - Şartnameleri letanbul, Ankara ve 

Gaziantep AB. Sa. Al. Ko. Rs. görülebilir. 
3 - İsteklllerin yukarıda yazılı günde 

ve ihale saatinden bir saat evellne kadar 
teklif mektuplannı Gaziantep Ae. 8&. Al. 
Ko. R.9. ne göndermeleri. (7128) 17121 

Saman alınacak 
G. Antep As. Sa. Al. Ko. Ra.: 
Clruıl: Saman 
Mlktan kilo: 300.000 
~· bedeli: 7.500 lira 
M. teminatı: 563 lira 
İhale günü 8. 11. 940 saat 15 
1 - Yukarıda miktar ve muhammen be· 

deli ve muvakkat teminatı yazıh aaman 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Şartnameleri, İstanbul, Ankara ve 
Gaziantep As. Sa. Al. Ko. da görülebilir. 

3 - İsteklilerin yukarıda yazıh gUnde 
ve ihale·sa.attnden bir saat evet teklif mek· 
tuplan He Ko. na miirncaatıarı. 

(71291 

Un alınacak 

., 

Umurbey As. Sa. Al. Ko.Rs. den: 

17122 

1 - 500000 kilo un mukavele ile satın 
alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 7500 ti· 
radır. 

2 - Eksiltme 8.11.940 Ta. ve cuma gU· 
nü saat 1~ tedlr. Ve Çanakkale Umurbey 
Aa. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu tşe alt eksiltme oart 
namesini her gün I~ saatlerindt. Ko. na 
müracaatta görebtllrler 

' - Ekslttme kapalı zart usultyledtr 
!i - Muvakkat teminatı 5625 liradır. 
6 - Tekllt mektupları 8.11.940 Ta. cuma 

günü ve saat 15 e kadar Sa. Al. Ko. Rıı. ne 
verllmit olacaktır. 

Bu saatten sonra mektuplar kabul edil· 
mez. (7152) 17143 

Nohut alınacak 
İzmlt As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Birlikler ihtiyacı içln 131400 kilo 
nohut kapalı zar! ekııılltmeııılyle ıatm &h· 
nacaktır. 

2 - İlk kapalı zart ekslltmeıl 20.11.940 
gUnU saat 1~ te İzmit Sa. Al. Ko. da yapı· 
ıacaktır. 

3 - Nohudun beher kilosu fçln tahmin 
eclllen fiyatı 18 kuruş olup tutarı 23652 
lira muvakkat teminatı 1772 liradır. 

4 - bteklller ıartnameyl her gllo An· 
kara. Eskl§ehlr, İstanbul ve İzmit Sa. Al. 
Ko. cöreblllrler. 

5 - İstekliler belU gün ve p· ı ··n bir 
saat evel kapalı zarflarını Sa .co. na 
vermeleri. (7170) 17159 

Sığır eti alınacak 
Umurt>ey Aa. Sa. Al, Ko. Ra.: 
1 - 400.000 kilo oıpreti mukavele ile 

sa.tın alınacaktır. Tahmin edilen bedel 
108.000 liradır. 

2 - Eksiltme 8. il. 940 Ta. cuma &il
nü ııat ıs de Çanakkale Umurbey Al. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İıtekliler bu ite ait eksiltme prt .. 
namelerini her gün Ko. na mUracaaUa 
eörebilirler. 

4 Eksiltme kapalr zarf usuliyledir. 
S - Muvakkat teminatı 44-88 liradır. 

6 - Teklif mektupları 8. 11. 940 cün 
ve saat 15 ıse kadar Sa. Al. Ko. Rı. ne ve. 
rilmiı olacaktır. Bu saatten sonra mek
tuplar kabul edilmez. (7183) 17172 

Sade yağı alınacak 
Umurbey Aı. Sa. Al. Ko.: 
1 - 4S.OOO kilo ıadeyatı mukavele ile 

ıatm alınacaktır. 

.Tahmin edilen bedeli 59850 liradır. 

2 - Eksiltme 8. 11. 940 Ta. ve cuma 
günü saat 15 de Çanakkale Umurbey As. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - İstekliler ba işe ait eksiltme prt· 
namesini her gün iş saatında Ko. müra
ca.atla görebilir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulıyledir. 
S - Muvakkat teminatı 4488 liradır. 

6 - Teklif mektupları 8. 11. 940 Ta. 
cuma günü ve saat ıs ıe kadar Sa. Al. 
Ko. Rı. verilmiş olacaktır. Bu saatten 
sonra mektuplar kabul edilmez. 

(7184) 17173 

Şehriye alınacak 
İanit As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı iç.in 32100 kilo 

şehriye kapalı zarf eksiltmesi ile satın a· 
hnacaötır. 

2 - İlk kapalı zarf eksiltmesi 22'/ 11/940 
günü saat 15 de İzmit Sa. Al. Ko. da y.a • 
pılacaktır. 

3 - Şehriyenin beher kilosuna tahmin 
edilen fiyat 28 kuruş olup tutarı 8988 lira.. 
muvakkat teminatı 67S liradır. 

4 - İstekliler ıartnameyi her cün An· 
kara, Eskişehir İstanbul ve İzmit Sa. Al. 
Ko, da eörebilirler. 

S - istekliler belli gün ve saatinden n:r 
&aat eveline kadar kapalı zarflarını Kc. .a 
vermeleri. (7185) 17183 

Saman alınacak 
Çorlu As. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 350 ton sa.man pa.ıarhkla uhn ah· 

nacaktır, 

2 - Pazarlık 4/11/940 pazarteıi &iinü 
saat 16 dadır. İlk teminatı 1312 lira SO 
kuru1tur. Hususi ,artları Ko. dadır. 

3 - İsteklilerin kanuni vesaik ve temi· 
natlariyle beraber Çorlu As. Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (7186) 17184 

Kuru ot alınacak 
ÇorJu As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Kapalı zarf usulü ile 1125 ton kuru 
ot satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık gUnU 8. 11. 940 cuma günU 
saat 16 dadır. 

3 - tıteklllertn kanunt vesaik ve teml· 
natlariyle birlikte Çorlu As. BL Al. Ko. na 
mUracaaUarı. (7187) 17185 

Kuru faau\ya alınacak 
İzmit As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 

Kuru üzüm alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 _ Birlikler ihtiyacı için 6-4.2'00 kiJo l - Birlikler ihtiyacı için 196800 kilo 

kuru fasulya kapalı zarf eksiltmesi ile sakuru üzilm kapalı zarf eksiltmesiyle ıa-

tm alınacaktır. 
2 - İlk kapalı zarf eksiltmesi 20.l 1.940 

günü ıaat ıs de İzmit Sa. Al. Ko. da. ya
pılacaktır. 

3 - Kuru üzümün beher kilosu için 
tahmin edilen fiyat 31 kuruı olup tuta. 
rı 19.902 lira muvakkat teminatı 1493 li
radır. 

4 - İstekliler şartnameyi her &'Ün An. 
kara, Eskişehir, İstanbul ve İzmit Sa. Al. 
Ko. da görülebilir. 

S - İstekliler belli &tin ve saatmdan 
bir saat evel kapalı zarflarını İz.mit Sa. 
Al. Ko. Rs. vermeleri. (7171) 17160 

Makama alınacak 
İzmit As. Sa. Al. Ko. Rs.: 
1 - Birlikler ihtiyacı için 131.400 ki .. 

lo makarna kapalı zarf eksiltmesiyle sa.
tın alınacaktır. 

2 - İlk kapalı zarf eksiltmesi 20.11.940 
eünU saat ıs de İzmit Sa. Al. Ko. da ya~ 
pılacaktır. 

3 - Makarnanın beher kilosu için tah· 
min edilen fiyat 27 kuru1 olup tut.arı 

35.478 lira muvakkat teminatı Z661 lira.. 
dır. 

4 - İstekliler şartnameyi her eün An. 
kara, Eskişehir, İıtanbul ve İzmitte Sa. 
AI. Ko. da &örebilir. 

S - İstekliler belli a:ün ve sa.atından 
bir saat evel kapalı zarflarını Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (717S) 17164 

tın alınacaktır. 

2 - İlk kapalı zarf ekııiltmesi 20/11/940 
&'Ünil ıaat 15 de İzmit SL Al. Ko. da ya -
pılacaktır. 

3 - Kuru faıulyan.m beher kilosu için 
tahmin edilen fiyat 25 kurut olup tutarı 
49.200 lira muvaklkat tem.ina.tı 3690 liradır. 

4 - lstekliler oartnameyi her elin An· 
kara, Eskiı;ehir, İstanbul ve İz:omıft Sa. A.l 
Ko. da cörebilirler. 

S - İstekliler belli ıün ve saatten bir 
ua.t evel kapah .zarflannı İmnit Sa. Al. 
Ko. Rs. venniı olacaklardır. (7195) 

17194 

Mercimek alınacak 
İzmit As. Sa. Al. Ko. &, den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 100200 kilo 

mercimek kapalı zarf eksiltmesi ile satm 
alınacaktır. 

2 - tık kapalı zarf ekıiltmeıi 22/11/940 
saat 15 de İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacak-
tır. 

3 - Mercimeğin beher kilosu için tah • 
min edilen fiya.t 19 kuruş olup tutarı 19038 
lira muvakkat teminatı 1428 lira.dır. 

4 - İstekliler ıartnameyi her rün İs .. 
tanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmit Sa. A.1. 
Ko. da cörebilir. 

S - İstekliler beJJi eün ve u.atten bir 
saat evet ihtiva eden kapalı zarflarını İz
mit Sa. Al. Ko. vermeleri. (7200) 17217 

Sığır eti alınacak 
Hacıumur Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Birlikler ihtiyacı için kapalı zarf. 2 - Şartnameleri İıtanbul. Ankara ve 

Oa"r.t.antE>p Aa. Sa. Al. Ko. da görUlebtltr. Ja 260 ton sığır eti eksiltmeye konmuştur. 
1 - Birlikler ihtiyacı için kapalı zart İhalesi 11/11/940 da saat ıs dedir. İstek -

eksiltmesiyle 36000 kilo zeyttnya,tı satın 
lilerin kanunun emrettiği tarzda teklif 

Zeytin yağı alınacak 
tzmlt Sa. Al. Ko. Rs. den: 

alınacaktır. 

ff========================================~ 

İkramiye kesidesi 
.;> 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından 
% 5 faizli 1938 ikramiyeli tahvillerinin 5 inci ikramiye keıi

deai Bankamız idare Merkezinde 4-11-1940 günü aabalı ıaat 
9 da Maliye Vekaleti, Bankamız ve diğer Bankalar mümeasille· 
riyle Noter huzurunda icra edHecektir. 

Keıidede herkeı bulunabilir. 4361 

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

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Havaa As. Sa. Al. Ko. Rıı. den: 
1 - Atalıda cins ve mlkdarlan yazılı yiyecek ve yem maddelerinin hizalarında 

gösterilen etin ve aaaUerde olmak jzere kapalı zarfla alımlan yapılacak ve ihalele· 
rt Haveada Sa. AI. Ko. da icra olunacaktır. 

Evsaf ve ıartnameler her gün ko. da görilleblllr. iatekllterln ihale ıaattnden en u 
bir saat evel teminat mektuplarını Ko. ne. vermeleri. (710') 17181 
Cinsi mlkdarı tutarı M. temJnatı ihale gün ve saati 

kHo ltra lira 
Pirinç 
Sığır etl 
Makarna 
Saman 
Ot 

104600 43952 3295 
846000 124560 7478 
109000 

2030000 
3150000 

33790 
60900 

189000 

2535 
4568 

10700 

22. 11. 940 12 
22. 11. 940 14 
22. ıı. 940 15 
22. 11. 940 16 
22. 11. 940 17 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Çorum As. Sa. Al. Ko. Re. den: 
1 - Kapah zart usullyle eksiltmeye konulmuş olan aşağıda clna, mtkdar, mu· 

hammen bedel ve ilk temlnaUarı yazılı olan yiyecek maddelerine Jstekli çıkmadı· 
tından lktncl deta olarak kapalı zarf uıııulü ile ekstıtmeye konmuotur. 

2 - Şartnameler her gtin Corum Ordu evindeki Sa. Al. Ko. da müracaatla görü· 
1ebllir. 

3 - tstekltlerin belli gUn 
racaatıarı. ( 70S3> 

ve aaa.tlerde teklif mektuplarlyle beraber Ko. na mü· 
17073 

Cinsi Mikdarı 

kilo 
200000 

84000 
50000 

M. bedell Muvakkat te. İhale cUn ve ıaati 

Sığır etl 
Bulgur 
K. fasulye 

llra 
40000 
8400 
8250 

Lira 
8000 

630 
619 

~.ll.940 

6. 11. 940 
7. 11. 940 

10 
10 
10 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko. Rıı. den: 

Cinai Muhammen Fi. Mlkdarı Tutarı Temtnatı Açık veya kapalı zart 
Kr. ktlo Lr. Kr. Lr. Kr. • Sadeyat 140 20000 28000 4200 kapalı 

Pirinç • 40 48000 19200 3880 kapalı 
Makarna 32 70400 22528 3379 20 kap&lı 

K. fasulye 30 54000 16200 2430 kapalı 

Gazyatı 25 49000 12250 1837 i50 kapalı 

1 - Eksiltmeye konulan maddelerin cins, mahiyet ve mlkdarı tahmin ed.1';.en 
luymetlerl yukarıda yazılmııtır. 

2 - Şartnameleı1 Ko. dan alınabilir. 
8 - Eksiltme 11. 11. 940 pazarteıl gUnU saat 15 tedlr. 
' - Ekstltmeye girecekler teklif mektuplarını tayin edilen gUndekl saatten bir 

sa.at evel Kırklarell Emek otelinde bulunan Ko. na vermtı olmaları IA.zımdır. Pos· 
tada geciken mektuplar kabul edilmez. ( 7155) 17182 

Muhtelif bakır malzeme alrnacak 
J. Genel K . nkara ] . Satın Alma K omisyonundan : 

Adedi 
48 
30 

1020 
12 
12 
12 

438 
12 
12 

9600 
6 

2400 

Beherinin ağırlığı Muhammen bedeli 
Cinsi 

Bakır büyük kazan 
Bakır küçük kazan 
Bakır karavana 
Bakır aaplı 

Bakır kepçe 
Bakır tava 
Bakır kapaklı bakraç 

Kilo Lira K 
55 6600 
13 975 
2,800 5712 
3 72 
2,100 50 40 
3,500 84 
4,200 3679 20 
7 168 
5 120 
0,280 5760 
1,400 16 80 

Bakır kevgir 
Bakır süzg-eç 
Bakır tabak 
Bakır tepsi 
Bakır çorba tası Nümune l'İbi 840 -----24077 40 

İlk teminatı 
Lira K. 
495 00 

73 13 
428 40 

5 40 
3 78 
6 30 

275 94 
12 60 
9 00 

43:l 00 
1 26 

63 00 

1805 81 
Mikdarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı on iki kalem ba .. 

kır malzemesi S/11/940 aah cünü aaat 15 de Ankara Jandarma Gn. K. binasındaki 
]. satın alma komisyonunca kapalı zarf eksiltmeaiyle alınacaktır. On iki kalem 
malzemenin ayr1 ayrı iıteklilere ihalesi caiz olduıiu gibi hepsinin veya bir kaç kale .. 
minin bir istekliye ihalesi de caizdir. Şartname her ,.Un bedelıiz olarak Ankara J. 
Sa. Al. Komisyonundan ve İıtanbul'da J. muayene komisyonundan parasız ahnabi .. 
lir NUmune komisyonumuzda her gün &"Örülebilir. Kanun ıartlarını haiz istekHlerin 
ilk teminatlarını muhtevi kapalı zarf tekliflerini eksiltme cünü ıaat 14 e kadar ko--
miıyonumuza vermelerl. (6731} 16781 

Ezber cihet memnun kalmanızı temin edecek olan 

R E v u E 
saati arını 

tercih etmeniz menfaatınızdır. çünkü 
AY ARI DAHA DAKiK, 

FiYATI DAHA UCUZ. 
Ankara' da sah§ yeri : Rıza Gözlükçü, Bankalar Cd. No. 8 ./. 

3 - tıtekltlerin yukarıda yazılı günde 
vıc thale 81\8.lindE>n bir aut eve11D{ kadar 
trklif mektuplarını Gaziantep Aa. Sa. Al. 
Ko f!s . ne gönderml?lerf (712~) 17118 2 - İlk kapalı zart 

gtinU saat 15 te Sa. Al 

mektuplarını S800 lira teminatları ile .Jro. ekelltmesl 8.11.9"'1 
Ko. da yapılacak. misyona müracaatları. (7232) 17221 ce eksiltmeden bir saat evellne kadar ka· kara, İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. ve Kırk· 

lareli hükümet cadde.inde Aa. Sa. Al. Ko. 
da mesai ıaatlerinde her ıün ıörülebilir. 
İsteklilerin 2490 ıayıh kanunun 2. 3. M. 
terindeki vesikalariyle birlikte muayyen 
tün ve ihale saatinden bir aaat eveline ka· 
dar tekllt mektuplar1yle birlikte vermele· 
ri şarttır. 

Kuru ot alınacak 
G Anltp Aa. Sa. Al. Ko. Rs.; 
Clnıııl: K ot 
ı1tkt:ırı kilo: 41.000 
ll B ·d •il : 20.ı;()() lira 
~ı r •· ın 1 n ·itı ı 5:!1\ lir ı 
İlı•I• ırınu aaat: 8. ıı 940 
l Yukarıda miktar ve n1uha.mmen be· 

de-li ve muvakkat teminatı yazılı K. ot ka
pRlı :r.arfl:ı ekaıltmeye konulmuştur. 

2 - Ş'\rtn 'lmf' l~rl t 1tı:tnbul , Ankara ve 
Ga··•arıt p As Sa Al Ko da görUl r blllr 

3 tıt ,.. kl i lPrln yukkrıda yazılı gUnde 
ve ıhRJ"" IJ&u t ı nd 'n b ı r ıuı'\t evellne krıdar 
tek ili mr- ktıırl :ırrıı GazlnntPp As Sı:ı.. Al 
Ko Hs g<in·' "rm .. lerl t7126) 17119 

Arpa alınacak 
G. Antep Aı Sa Al. Ko. R.a.: 
Cın9'. 1: Arpa 
ı.tı.i<.t"lrı kllo s1n.ooo 
~1 b"r.lcli: 13.249 lira 
'-l ' rro ın ı ıı 121ı lira 
t:ı~I " gUnli ıoat: 8 11 940 SA.at 14 
ı Yuk ıtıdrı nılktar vt- muhaffım rı be

deli ve nıuval:kat te minatı y:ızılı arpa ka
pıth :ı:arrı11 t>kslltmcye konulmuştur. 

2 - Ştrtn'l.melerl İstanbul. Ankara ve 
Gaziantep AJ. Sa. Al. Ko. da görWeblllr. 

-

tır. 

3 - 36000 kilo zeytinyağının beher kilo. 
ru için tahmin edilen tiyat 60 kuru~ olup 
tutarı 21600 lira muvakkat teminatı 1620 
liradır 

4 - tatekUtrr her gUn ıartnameyt AD 
kara, İstanbul, Eskl:şehlr ve İzmit'te Sa. 
Al. Ko da görebilirler. 

5 - İstekliler belll gUn ve ıaattnden bir 
'.itaat evel kapa.it zarnarını Ko. na verrnele· 
rl. (7176) 17165 

Odun alınacak 
Umurbey As. SR. Al. Ko. Rs den: 

ı - 3000000 kilo meşe odunu mukavele 
ıle 1atın ahnn.caktır. Tahmin edilen bedeıt 
;J7MO liradır. 

2 - Eksiltme 8.11.940 Ta. ve gUnU ıaat 
15 te Çanakkale Umurbey As. SL Al. Ko. 
da yap1lar.aktır. 

3 - İıteklller bu ııe aft ek!fltme ıart~ 
namesini her gün tı saatinde Ko. na mü· 
raca11.tla görebilirler 

4 - Eksiltme kapalı zart usuıtyledir. 
l\ - Muvakkat teminat 2812 Ura :SO ku· 

ruştur 

6 - Teklif m•ktuplan 8.11.940 gUn ve 
saat 15 e kadar Sa. Al.Ko. RI. mUraca.at • 
!arı. (7182) 17171 

Depo in§ası bul eı!lllr. (7235) 17223 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Dlyarbakırda yapılacak olan depo 
ill§aaı iti Ko. Sa. Al. Ko. ce 14.11.94;0 per
ıembe gUnü saat 11 de kapalı zartla ekıllt· 
meye konulmuştur. 

2 - Bu ıeın k•şlf bedeli 43056 llra 88 
kuruş olup teminatı 3229 Ura 23 kUl'Uftur. 

3 - Bu işe alt keşft ve ıartnamesl her 
gün tı zamanında Ko. da görülebilir. 

4 - İsteklilerin tekli! mektuplarlyle 
bu itin ehli olduklarına dair veslkalannı 
Ko. ca ekslJtme saatinden bir saat evellne 
kadar kabul edilir. (7236) 17224 

Yol yaptırılacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ı - Diyarbakırda yaptırılacak olan yol 
jn,ası lıl Kor. Sa. Al. Ko. ca 13.11.94.0 
çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla 
eksiltmeye kooulmuıtur. 

2 - Bu lfln ke§lf bedell 1878i Ura 62 
kuruı olup muvakkat teminatı 1408 Ura 
85 kuruştur. 

! - Bu işe att keııt ve fenni ıartname 
ve proje her gUn tı zamanında Ko. da sö· 
rülebillr. 

4 - T&llplerln tekil! mektuplarlyle bu 
ııın ehli olduklarına ılalr vealkalarım Ko. 

Kuru fasulya alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. den 
1 - Birliklerin 120000 kilo kuru fasuı. 

ya ihtiyacı kapalı zarf usulil ile eksilt • 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7/11/94-0 perşembe gilnil 
saat 15 de kışlada İzmir Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 25200 litadır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 1890 lİ· 

radır. 

S - Şartnamesi Ko. da görülebilir. 
6 - İsteklilerin kanunt vesikaları ve te· 

minat ve teklif mektuplariyle ihale ıaa • 
tinden bir ıaat evel Ko. na müracaatları. 
(7099) 17088 

Sabun alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Askeri ihtiyaç için 90 ton ıabunun 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuı 
ise de 2'8/ 10/ 940 pazartesi a:ünü bayram 
tatiline tesadüf ettiii cihetle meı:k:Or iha· 
le 18/l 1/940 pazarteıi günü saat 16 Ya bı· 
rakdmıttır. 

Muhammen bedeli 36900 lira olup ilk te· 
mlnatı 2767 lira 50 kuruıtur. Evaafıru An,. 

2 - Postada cecikmeler ıayanı kabul 
değildir. (7268) 17259 

Odun alınacak 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Askert ihtiyaç için 1950 ton gUrgen 
odununun kapalı zart usulü ile eksiltmeye 
konulmuş lsede ihale günü olan 28.10.940 
pazartesi günU bayram tatiline tesadut 
ettiği cihetle mezkQr ihalenin 18. 11. 94.0 
pazartesi gUnü saat 16 ya bırakılmıştır. 

Evsafını Ankara, İstanbul Lv. A. ilk· 
leri ve Kırklareli bükümet caddesinde B.S· 

kert Sa. Al. Ko. da •emesai 
her gtln görebilirler. 

2 - tstekUlertn kanun! 

zamanlarında 

veslkalartyle 
birlikte muayyen gUn ihale aaattnden bir 
saat eveUne kadar tekllt mektuplartyle 
birlikte vermeleri ıarttır. 

8 - Po.l!ltahanedekl seclkmeler kabul e· 
dllm... (7269) 17260 

31-10. ı~ 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Telefon alınacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Ko. dan 
Hepsine tahmln ed.Ilen fiyatı: 7000 lira 

olan 300 adet manyatolu telefon açık ek~ 
alltmeye konmuotur. Ekatltrnesl: tii.11.940 
aalı günü saat 11 dedir. İlk teminatı.: 525 
Ura olup ıartnamesl komisyonda görülür. 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. SL 
Al. Ko. da bulunmalan. {67Z3l 16818 

Eter ane&tezik alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 750 

kuruş olan 500 kilo eter anestezik S/ ikin
citeşrin/940 cuma ~ü saat 11 de Ankara· 
da M. M. V. saun alma Ko. da pazarlık
la aatın alınacağından iıteklilerin 562,5 
liralık kati teminatları ile birlikte pazar • 
hk gün ve saatinde mezkQ.r Ko. da bu • 
lunmaları, (6982) 16995 

Üzengi demiri alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı iki 

lira olan beş bin ili altı bin çift ilzend 
demiri 6/ikinciteşrin/940 çareamba ıünü 
saat 11 de Ankara'da M. M. V. utın alma 
Ko. da pazarlıkla satın alınacağından iı • 
teklilerin 1800 liralık katt teminatları ile 
birlikte pazarlık ciln ve ıaatinde mezkO.r 
Ko. da bulunmaları. (6985) 16998 

Lastik sonda alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. d· 
Hepsine tahmin edilen ı .. - .ı 1920 Mra 

olan 6200 adet muhtelif numaralarda ta .. 
tik sonc1a 9/ikincitcşrin/940 cumarteei ,U.. 
nü aaat 11 de Ankara'da M. M. V. ıatıa 
alma Ko .. da pazarlıkla as.tın alınacatm • 
dan isteklilerin 288 liralık kat! teminatı~ 
rı ile birlikte pazarlık: dn ve u.atinde 
mezkllr Ko. da bulunmaları. (6987) 

169911 

Muhabere malzemesi alınacak 
M. M. V. Sa, Al. Ko. dan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı yilz ıelda 

bin lira olan aıafıda. cim ve miktarları 7.
:zıh üç kalem muhabere malzemesi 8/ik.in
citeşrin/940 cuma .-ünü aaat ıs de Anka
ra'da M. M. V. satın alma Ko. da i:apah 
zarf usuHyle ihale edileceiiııden iıtek.111• 
rin 6650 lirahk ilk teminatları ile birlikte 
teklif mektuplarını eksiltme N&tlnden b• 
hemahal bir saat evetine kadar mezkO.r 
Ko. başkanlığma vermeleri. Sartn&mnl 
540 kuruş karısıhğında adı eeçen Ko. daa 
alınır. 

1000 adet ağır kablo arh terkeresi kab
lo (safma zinciri ve çevirecek: kolu dahil) 

3400 ağır kablo m.ak.araıı. 
1200 kablo mahf .. i (a.ıılr:ı tertibatı) 

(6977) 17022 

İpek iplik alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
He1>1ine tahmin edilen fiyatı 37SO lira 

olan elli bin tüp aşaiıda numara ve mik • 
tarları yazılı muakkap ipek iplik 8/ikin .ı 

citeşrin/940 cuma ,.Unü aaat 11 de Anka• 
rada M. M. V. -.tı.n.. alma Xo.. da p.a.&ah 

!ıkla satın ahnacaiından iıteklHerin 562,5 
liralık katt teminatları ile birlikte pazar ... 
hk cün ve &&atinde mezk:O.r Ko. da bulun
maları. (6986) 

ZS.000 tüp bir metrelik No. 1 iıteril ipek 
iplik, 25.000 tüp bir metrelik: No. 2 istcril 
ipek iplik. l 7Cl23 

Parke yol yaptırılacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Kesif bedeli 9691 lira bw kuruı otı11 

Kayaşta yaptırılacak parke yol inpatı 9/ 
ikincite,rin/940 cuma.rteıi rünü aa&t 11 
de Ankara'da M.M.V. satın alına Ko. da 
açık eksiltme suretiyle ihale edileceğinden 
isteklilerin 726 lira 83 kuruıluk ilk temi ... 
natları ile birlikte eksiltme rUn ve aaati~ 
de mezktlr Ko. da bulunmaları. Keıif •• 
prtnamesi 68 kuruı karşılığında Veld.let 
inıaat Ş. den alınır. (6990) 17026 

<:;argoil yağı alınacak 
M. M. v. Sa. Al. Ko. dan: 
Hepsine tahmin edtlec. fiyat ll500 Ura 

olan iki ton gargoll yağı 7 lklncltetrln 940 
perıembe gUnU aaat ı:> te Ankarada M. K. 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla ıatın &lı
nu>ğından lıteklllerln 22~ llralık kaU ı... 
mlnatıarfyle birlikte mezkO.r saatte Ko. da 
bulunmaları. (7135) 1713' 

Telefon, santrallar ve yedekleri 
alınacak 

M:. M. VekAletı Satın Alma Komlsyo. 
nundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı otuz Uç bin 
attı yüz otuz altı lira otan mevcut ltıte.
sJnde clna ve mlkdarla.rt yazılı telefon ve 
santrallarJa bazı yedek aksam pazarlıkla 
satın alınacfından tsteldtlerln M46 ltralık 
katı temlnatıarlyle birlikte 6 lkincıtee:rtn. 

940 çarşamba gUnU aaat 11 de Ankarada 
M. M. V. l!latın alma Ko. da bulunmaları. 

(7138) 17179 

ZIRAA T VEKALETi 

Ayakkabı alınacak 

Ziraat Vekaletinden : 
1 - Ziraat vekaleti müstahdemin.! 

için vekalet binasında teslim şartiyle 
10 çift iskarpin açık eksiltme usuliy
le satın.alınacaktır. 

2 - Eksiltme il. 11. 940 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 de ve· 
kalcı satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Satın alınacak 70 çift iskarpi
nin muhammen bedeli 595 lira ve mu
vakkat teminat miktarı 44 lira 63 ku
ruştur. 

4 - lskarpinin evsafı: 
A) Vekaletteki mevcut nümunesine 

göre vidala olacaktır. 
B) Kösele yerli ve pişkin ve dikit· 

li olacaktır. 
5 - 70 çift iskarpinin şartnamesi 

levazım müdürlüğünde mevcut olup 
parasız olarak verilir. 

(6834) 16980 
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Elektrik tesisatçılarının nazarı dikkatine 
Ankara Elektrik T. A. Şirketinden: 

ve muamclit müdürlüğü kaleminde görü -
lecoktir. İhale 15/11/ 940 cuma günü saat 
15 de daimi encümende yapılacaktır. Ta -
!iplerin ilk teminat makbuz: veya mektup.. 
ları ve 940 yılına ait ticaret odası vesi -
kalariyle 2-490 numaralı kanunun tarifau 
çevresinde hazırhyaca.kları teklif mek -
tuplarmı ihale günü saat 14 de kadar da
imt encümene vermeleri 13.zrmdır. (10325-

TÜRK HAVA KURUMU 

Satılık teneke ve çuval 
Türk Hava Kurumu Havacılık Dairesi 

Genel Direktörlüğünden : 
Nafıa Vekaltinden ve Şirketimizden müsaadei mahsusayı haiz, 

dahili tesisat yapmağa mezun tesisatçılar, Şirketin tesbit ettiği tip 
ve evsaftaki sayaç tablolarını, yaptıkları tesisatlara koymağa mezun
durlar. 7289) 17289 

Ankara ve İnönü'nde bulunan cins ve 
mikdarları aş.ağıda yazılı boş tenekelerle 
boş çuvallar satıhia çıkarılmıştır. 

Aleni müzayedesi, 7/ 11/940 per5embe 
günü sa&t 15 te Hava Kurumu Genel mer
kez binasında levazım ısubesinde teıekkül 
edecek komisyonda yapılacaktır. 

Yün fanila ipliği alınacak 
İat.anbul Jandarma Satın Alma Komis -

yonundan : 
1 - Jandarma dikim evinde fanila ima

li için "15,000" kilo yerli yün fanili ipliği 
15/ikincite,rin/940 cuma günü aaat on bc:r 
tc T&ksim Ayaspaşa'da jandarma mınta -

ika komutanlığı binasındaki komisyonu -
mur.da kapalı zarf eksiltmesiyle satın alı
nacaktır. 

2 - Muhammen bedel (kırk se1c:iz bin) 
ve ilk teminat (üç bin altı yüz) liradır. 

3 - Şart kiğıdı ve nümunc komisyonu
muzda her gün görülebildiği gibi ıart ka
ğıdı (iki yüz kırk) kuruı mukabilinde a -
lınabilir. 

4 - İsteklilerin İstanbul levazım imir
liği muhasebeciliği veznesine yatıracakları 
ille teminat makbuzu veya banka kefalet 
mektubunu ve şart k.9:ğıdında yazılı sair 
belgeleri de ha,vi te-klif zarflarını eksiltme 
saatinden bir saat evetine kadar komisyo
numuzda bulundurmaları, (10?98-7288) 

17290 

Müzayedeye iştirik edeceklerin (50) li
ralık teminat makbuz veya banka mektup.. 
lariyle birlikte muayyen gün ve ıaatte ko
misyonda bulunmaları. 
İnönü Havacılık Kampında: 

866 Adet bos benzin tenekesi 
400 .. boı mazot ve yai tenekesi 
197 ,. bo1 reçel tenekesi 

1463 
Ankara Havacılık Okulunda 

16 Adet şeker çuvalı 
10 ,. Sabun çuvalı 
14 ., Un çuvalı 
13 ., Pirinç çuvalı 

53 4287 

MALiYE VEKALETi 

Tamirat yaptırılacak 
Maliye Veklletinden : 

. 14250 
1 - Mtiessesemiz için cins ve miktarı yukarıda yazılı 10 kalem malzeme 

kapalı zarf usuliyle 26. 10. 940 tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 11. 11. 940 pazartesi rünü saat 11 de Ankara Merkez Hıf· 

zıssıhha Müessesesi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Yapılacak iş: Hariciye Vekileti bina -
sın.da süpürgelik renk1i karosimon mazo
yik kalorifer tamir işi. Keşif bedeli 2009 
lira 21 kuru~tur. Muvakkat teminat mik
darı: 150 lira 70 kuruştur. Sureti ihale: 
pazarlıkla. İhale tarihi ve yeri: 15/ 11 1940 
cuma günü saat 16 da Maliye Vekaleti 
milli emlik müdürlüğünde. Ke$if evrakı 

örneğini bedel mukabilinde almak istiyen
ler: Maliye Vekaleti milli emlak müdür-

SIHA T VE İÇTİMAI M. V. 

Kinin satışı 

3 - Tahmin bedeli 14250 lira ilk teminat 1058 lira 75 kuruştur. Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekiletin -
den : 4 - Şartname Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi satın alma komis

yonundan parasız alınır. 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekiletine 

merbut Ankara kinin kompirmehanesinde 
ikişer buçuk kiloluk teneke kutular için
de bulunan (202) kilo (690) gram tannet 
dü kinin kap!lh zarf usuliyle satılmak ü
zere münakasa.ya konmuştur. Tahmin edi
len bedel (6080) lira (70) kuruş olup mu-

.s - Teklif mektupları muayyen günde saat ona kadar komisyona veril· 
mış olmalıdır. Mektuplar mühür mumu ile mühürlü olacaktır. 

lüğüne müracaatları. (7225) 1 ?205 

6 - İsteklilerin muvakkat teminatı yatırmak üzere bir gün eve! ve ek
siltmeye iştirak etmek üzere belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

A. LEVAZIM AMlRLlCl 

ViLAYETLER 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilam 

Kırklareli Daimi Encümeninden : 
Kırklareli • Babaeski yolunun 

19+ooo - 21+000 inci kilometreleri 
arasında musaddak 24157 lira 28 ku
ruşluk keşiften müfrez (16000) on al
tı bin liralık kısmın tamiratı esasiye
si işine istekli çıkmadığından şartna
mesinde yapılan tadilat üzerine mez• 
kur iş yeniden ve kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu işe ait ıartname ve evrak 
ııunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi, fenni ve 
hususi şartname. 

B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık iıleri genel ıartna

mesi. 
E) Keşif ve metraj cetvelleri proje. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 

bila bedel Kırklareli Nafıa müdürlü
ğünden alabilirler. 

2 - Eksiltme 12 ikinciteşrin 940 sa
lı günü saat (15) on beşte Kırklareli 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1200) lira
dır. 

4 - İşbu teminattan maada istekli
lerin eksiltme gününden sekiz gün 
eve! Kırklareli vilayetine müracaat e
derek bu iş için alacakları müteahhit
lik vesikası ve 2490 sayılı kanun mu
cibince verilmesi 11zım gelen diğer 
vesaik ibraz etmeleri. 

5 - Muhasebei umumiye kanunu
nun 83 üncü maddesi mucibince mü
teahhide irae edeceği teminat muka
bilinde (3000) üç bin liraya kadar a
vans verilecektir. 

(7209) 17196 vakkat teminat (456) lira 05) kuruştur. Bulgur alınacak 
Talip olanların şartnamesini K"Örmek üze- Ankara Lv. A. Sa. Al Ko. dan : 

kabilinde belediye eıhat tıleri müdürlü- re İstanbul'da sıhat ve içtimai muavenet Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 15 
A'Unden verilecek ve diğer ııe alt oartna- müdürlüğüne ve Ankara"da Sıhat ve İçti • kuruş olan 170 ton buleur kapalı zarfla 
me zabıt ve muamelAt mUdürlUfU ka1e- mai Muavenet Veklleti Hıfzıssıhha işleri eksiltmeye konmu!'ltu,. r:ı, ., ; ıtwesi 15/11/ 
mJnde görülecektir. İhale 7.11.940 pel'§cm· dairesi reisliğine müracaat edilecektir. 940 cuma günü sRat t" ,.. ... 1 r. flk temin& -
be gUnU saat 15 te datmı encUmende yapı- İhale günü olan 5/11/940 sah günü saat tı 1913 lıra olup ş 1 ~•, 1 'J: l '\O kuruş mu
Iacaktır. TaUplerin ilk teminat makbuz 14.30 da Sıhat Vekaletinde toplanacak ko- kabilinde komis~·ondaıı a' 1nıı 
veya mektupları ve 940 yılına alt ticaret misyona müracaatları ilin olunur. (6821) Taliplerin ihale saatinJrn bir saat eve-
odaaı veaikalarlyle 2490 numaralı kanunun 17058 tine kadar zarflarını Ankara Lv. A. Sa. 
taritatı çevresinde hazırhyacaklan teklif Al. Ko. nıı vermeleri. (6997) 17001 
mektuptannı ihale günil saat on dörde Muhtelif ecza alınacak Kırmızı mercimek alınacak 
kadar daimi encümene vermelert lAzım· Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessel!lesi Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
dır. (10063/7019) 17060 Satın Alma Komisyonundan: Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 21 

El kt 
. 1 - MUessesemfz için cins vemtkdarı kuruş olan 80 ton kırmızı mercimek kapalı 

e rık ve kalorifer tesisatı listesinde ya.zıh 61 kalem ecza açık eksilt- zarfla satın alınacaktır. Ek.!Jlltmesl 1:5.11. 
Balıkesir Valiliğinden : me suretiyle satın alınacaktır. 940 cuma günU saat 16 dadır. İlk teminatı 

l 
1 - Balıkesir hükil.met konağı ad- 2 _ Eksiltme 11.11 .940 paazrtcsı gtinü 2260 lira olup evsaf ve oartnamesl Ko. da 

iye kısmının 2610 lira 50 kuru, keıif g"ril!Ur. saat 11 de Ankara merkez hıfzıssıhha mü- "' 
~edkelli elektrik ve 15302 lira keşif bedel- esseses~ •atın alma komisyonunda yapıla- Taliplerin ihale saatinden bir saat e -
i alorifer tesisatlarına talip çıkmadığın· caktır. vellne kadar zarflarım Ankara Lv. A. Sa. 

dan tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltme- 3 - Tahmin bedeli 4941 lira 50 kurua Al. Ko. nn vermeler!. (6999) 17002 
ye konmuştur. 

t 
ilk teminatı 370 lira 61 kuru•tur. M ka 1 cak 

2 - ki k•siE tutarı 17012 lira 50 kurus .., a rna a ma 
ve muvakkat teminatı da ı343 lira +5 ku- " - $arinun• ve li ini aiirm k isti.· Ankara Lv. A. SA- Al. Ko. dan: 

yenler komJeyooa müracaat ederler. ruştur. Beher klJOl!luna tabnııo edilen fiyat 30 
~ - İsteklilerin muvakkat teminatı ya- k ı 7 3 - Bilumum evrak her gün Nafıa.da uruc o an 5 ton makarna kapalı zartla 

tırmak üzere bir gt,ln evel ve kanunt ve- k ııt k görülebiHr. e s meye onmu;ıJtur. Eksiltmesi 1!5.11.940 
slkalarlyle beraber belli gUn ve saatte ko- ünü t 11 d dl ı k t ı 4 - İhalesi 8 ikinciteırin 940 cuma gü- cuma g saa e r. 1 em natı 1698 
ml•yona gelmeler!. (7208) 17195 ıı ı artn 25 nü saat 16 da hükiimet konağında nafıa ra o up § aınesi 1 kuru11a komisyon-

müdürlüğünde müteşekkil komisyo~da Y•· ı ·------p·---------1 dan alınır. 
pıla.caktır. ANKARA DEFTERDARLIGl Taliplerin ihale .. atınden bir saat eve-

s - İsteklilerin muvakkat teminatları- llne kadar zar!larını Ankara Lv. A. Sa. Al. 
nı Balıkesir mal sandığına yatırdıklarına Ko. na vermeleri. (7600) 17003 
dair makbuz veya bu mikdar sayanı kabul Tamirat yaptırılacak Şehriye alınacak 
banka mektubu ile ihale tarihinden sekiz Ankara Defterdarlığından: Ankara Lv. A. Sa.. Al. Ko. dan: 
gün evet villyete müracaatla naftadan a- 1 - Defterdarlık binasında yapılacak Beher kilosuna tahmtn edllen fiyatı 30 
lacakları 'ehliyet vesikası ile ticaret odası tamirata. 1560 lira 3o kuruş bedel tahmin kurut olan 33 ton yıldız gıehriye kapalı 
vesikalarını teklif mektubunu havi zarfa edilmiştir. zar!hı eksiltmeye konmuştur. 
k k {l f 2 - Muvakkat teminat 117 liradır. Ek oya.ra mezk r zar ları 2490 sayılı k.a - stıtmesi 18.11. 940 pa.zartest günü 
nun bükümleri dairesinde tanzim ve imza 3 - İstekliler ke1if evrakmı her gün saat 11 dedir. İlk teminatı 742,5 lira olup 
etrniı olarak ihale cünil saat 15 e kadar defterdarlıkta müteeekıkil komisyonda gö- §:artnamesı Ko. da görültlr. 

k rebilirler. omisyon riya.setine vermeleri, postada Taliplerin ihale saatinden bir saat eve-
vukubulacak gecikmelerin kabul edilmi _ <4 - İsteklilerin ll/ll/940 tarihinde llne kadar zarflarım Ankara Lv. A. Sa. 
yeceği ilin olunur. (10131·?076) 17071 defterdarlıkta teşekkül edecek komisyon· Al. Ko. na vermeleri. (7072) 17068 

da bu işe dair nafıadan alacağı vesika ile Saman alınacak 
Çlrpır maki.nası alınacak müracaatları ilin olunur. (7283) ı 7238 Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

Malatya Pamuk Deneme, Islah ve Uret- Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 4 
me Çiftliği HUdürlüğUnden : DE T J l kuruı olan 500 ton saman pazarlıkla satın 

Muhammen 950 lira kıymetli Plat mar- VLE ORMAN ŞLETMES alınacaktır. Pazarlığı 8/11/940 cuma &Ü· 

KAZALAR 

Beton itleri 
Nazilli Belediyesinden : 
Nazilli'de yapılacak 7375,55 metre mu

rabbaı beton döşeme ile 400 metre tul b~ 
ton bordür 14995 lira 10 kuruş bedelle 
15/10/940 dan itibaren 20 gün müddetle 
kapalı zarf usulil ile eksiltmeye konmuı -
tur. Bu hususa ait evrakı keşfiye ve saire 
para.sız olarak belediyemizce verilecektir. 
Müteahhitlik evsafını haiz olan istekli -
lerin vesaiki müsbitelerini havi zarflarını 
S/ 11/94-0 aah cünil saat 15 e kadar Nazil
li belediyesine vermeleri illn olunur. 

(10092-7030) 17061 

İnşaat münakasası 
Uluborlu Belediyesinden : 
1 - IDuborlu belediyesinin taadlkll i

mar plA.nında gösterilen hA.l binasının tn
ıaatı kapalı zarf usuUyle eksHtmeye kon
muıtur. 

2 - Yapılacak bu tıtn keııı (18329) li
ra (35) kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (137') lira (70) 
kuruştur. 

4 - Bu işe alt şartname ve sair evrak 
§unlardır: 

A) Ek.!Jil tme ;ııartnamesL 
B) Müteahhit ne belediye arasında tea.

ti olunacak husust mukavele. 
C) Vahi dl fiyat. listesi ve ke;ııi! hulAsa 

cetveli. 
Ç) Proje. 
Talipler ihale gününe kadar bu evrakları 

her gün belediye dairesinde görebilecek
lerdir. 

~ - Eksiltme 7. 11. 940 tarihine müse.
dlf perşembe günü saat 14 de Uluborlu 
belediye dairesinde ve belediye encüme
nince yapılacaktır, 

b Eksiltmeye girebilmek için lsteklt-
lerin 3 ünC'U madde muclhince muvakkat 
teminatın AnkAra'da belediyeler bankaaı
na yatırılmış olduğunu gösterir makbuz 
veya her hRngl bir mllıt bankadan beledi
yeler bankası emrine taahhüt mektubunu 
encümene tevdi edilmiş olması ~arttır. 

7 - Taliplerin ihaleden evel bu işe ben
zer inşaatı başardıklarına dair evrakı müı
blte ile birlikte müteahhitlik ve ehlfyet ve
sfkalariyle Ticaret odası kayıt ve vesika· 
tarını ibraz edeceklerdir. 

8 - Taliplerin 24.90 aayılı kanUDa uy
gun olmak suretiyle hazırhyacaklan tek
lU mektuplarını ihale gUnU ıaat 12 ye ka
dar belediye encümenine makbuz mukabi· 
il vereceklerdir. Postada vukua gelecek 
gecikmelerden mazeret kabul olunmaz. 

(7059) 1701~ 

İn§aat münakasası 
Uluborlu Belediyel!llnden : 
l - Uluborlu belediyesince tnıuı mu

karrer bulunan mezbaha tn§SJU açık ekallt· 
me suretiyle mUnakuaya konmUJttır. 

2 - Yapılacak tein keııt bedeli (SMl) 
lira (85) kunıı olup muvakkat ~eminatı 

(266) lira (38) kurııotur. 
3 - Bu tşe alt evraklar qağtdadır: 
A) Eksiltme eartnameef. 
B) M.Uteahhtt ile belediye arasında te

ati olunacak huswıt mukavelename. 
C) Vahfdf !Jyat llsteal ve ke17Jl hulAaa 

cetveli. 
Ç) Proje. 
Talfpler ihale gUnUne kadar her gl1ıı bu 

evrakı tnuborlu belediye de.lreslnde göre
bilirler. 
~ - Eksiltme 7.11.940 tarihine raatıı

yan perşembe günU saat 10 da Uluborlu 
belediye datrealnde ve belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye gfrebflmek için taliple
rin 2 lncl madde mucibince muvakkat te
minatın Ankara'da belediyeler bank&eına 
yatırılmıe oldutunu gösterir makbuz ve· 
ya her hangi bir mllll bankadan belediye. 
ter bankası emrine taahhüt mektubunun 
encümene verilmesi veya nakten belediye 
veznesine yatınlmaaı ıarttır. 

6 - Taliplerin ihaleden evel bu tıe ben· 
zer tnıaatı başardıklarına dair evrakı mUe· 
bite ile birlikte müteahhitlik ve ehliyet 
vesikalarfyle ticaret odası kayıt ve ve.si· 
katarını ibraz edeceklerdir. 

(7058) 17016 

6 - Teklif mektupları yukarıda i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Kırklareli daimi encÜ· 
men riyasetine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların ikinci maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kanatılmış 
bulunması lazımdır. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. 

ka çift toplu bir adet çırpır makinesi ıa - nü aaat 11 dedir. Kati teminatı 3000 lira 1------------------
tın alınacaktır. İstekliler 71 lira ZS kuruş Memur alınacak olup evsaf ve şartnamesi komisyonda ıö- P., T. ve Telefon Umum Md. 

7 - 13. 10. 940 tarihli Ulus ve Tan 
l?"azetesiyle bu iş hakkında yapılan 
ilan hükümsilldür. (6991) 16976 

Un alınacak 
Hatay Gümrük Muhafaza Taburu 

Satın Alma Komisyonundan : 
Taburun altı aylık ihtiyacı olan 

90.000 kilo tahlilli un kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Beher 
kilo unun muhammen fiyatı yirmi 
kuruş elli santim olup eksiltme 8. 11. 
940 cuma günü saat 16 da Antakya'da 
tabur binası dahilindeki komisyonda 
yapılacaktır. İsteklilerin 1383 lira 75 
kuruş muvakkat teminat makbuzları 
ve ticaret odası vesikaları ile beraber 
eksiltme saatinden bir saat eve1ine 
kad"r teklif mektuplarını komisyona 
tevdi etmeleri ve postada vuku bula
cak g-ecikmelerin kabul edilmiyeceği 
ve 'artnamenin komisyonda her za
man görülebileceği illin olunur. 

17010 

1 f; "K amvonet ve erzak alınacak 
İstanbul Belediyesinden: 
'l'ahmln bedeli 30240,00 tik teminatı 

226,q,oo pasif korunma sıht teuekküUerln
d~ kutl:ınılmak üzere alınacak 16 adet 
a ~rvis kamyoneti 

Tahmin bt"dell ISS!54,70 ilk teminatı 

14.14.,10 Hasek1, Cerrahpaşa. Beyoflu, züh· 
revi ha.~talıklar hastaneleriyle Zeynep 
KAmil doğumcvtnin yıllık ihtiyacı için a
hn"C"-k kuru erzak. 

Tahmin bede1lert ile ilk teminat mtk • 
darlıın yukarıda yazılı işler ayrı' ayrı ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur 
KarnyoneUere alt ıartname 76 kuru3 mu-

teminatı muvnkkate ile birlikte 940/teı .. Devlet Orman İıletmesi Karabük Re - rülür. Taliplerin muayyen vakitte Anka-
rinisanisinin dördüncü pazartesi günü sa- vir Amirliğinden : ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 
at 15 de Malatya ziraat müdüriyetindeki Kara.bük'te revir imirliiinde istihdam (7073) 17069 
komisyona müracaatları. edilmek üzere memurin kanununun dördün- Karyo]a alınacak 
Şartname mezkGr müdürlükten istenilir. cü maddesi hükmüne göre yetmiş beşer lira Ankara Lv. A, Sa. Al. Ko. dan : 

Talipler teklif edecekleri makinenin ev- ücretli bir muhasebe memuriyle bir mu-
h b 

30 adet tek kişilik karyola pazarlıkla 
safını ihaleden eveJ bildirmek şartiyle tel- a erat memuru alınacaktır. satın ahnacaktır. 
grafla şartnamedeki izahat dairesinde mü- Yazı makinesinde süratle yazanJar te1-

l k b 1 cih edilecektir, Barem kanununa göre bu Pazarlığı 16/11/940 cwnartes.i eünü aa-
racaat arı a u edilir. (10133/7077) at 11 dedir. Taliplerin yüzde 15 temin•tl•-

17072 maaşı alabilecek vesaik ibraz edilmesi Hl- "'"' ...... 
zımdır. riyle birlikte muayyen vakitte Ankara Lv. 

Yol inşaatı İsteklilerin mektep şehadetnamesi, bon- A. Sa. At. Ko. da bulunmaları (7263) 17.231 

İıtanbul Beledtyeslnden : servis, devlet memuriyetinde bulunmuşsa Boş makara satılacak 
Altbeyköyü • KAğıthane _ Maalak Ayaz· beraeti zimmet mazbata ve askerlilt vesi- Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 

ağa Utisak yolu inoaatı kapalı zar! usuliy· ka suretleriyle sıhat raporu ve bir kıta 800 kilo bO§ makara l!latıhktır. Makara.-
le eksiltmeye konulmuştur. Keıl! bedell fotograflarını kendi el yazılariyle bir di- Iar Cebeci Dikim evinde görülUr. TaliP-
79156 lira 33 kurut ve ilk teminatı 5208 11_ lekçey-e rapten revir amirliğine gönderme- lerln 18.11.IJ40 pazartesi günü saat 11 de 
radır, Mukavele, eksiltme, bayındırlık f§le- leri lüzumu il1n olunur. (10327-Z790) Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 
rl genel, hususi ve fennt ıartnamelert, ke- 17273 (7264) 17232 
§it hu!Asası ve buna mütoterrı diller evrak Nalbant takrmı alınacak 
199 kuruo mukabilinde vtıa.yet nafıa müdür Ankara Lv. A. Sa. AL Ko. dan: 
!Uıtilnden verilecektir. İhale 15. 11. 940 cu- OKULLAR İkt nalbant takımı pazarlıkla satın alı-
ma günü saat 15 de daimt encümende yapı· nacaktır. Pazarlığı 18. 11. 940 pazartesi 
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve- Talebe alınacak günü saat 11 dedir. 
ya mektuplan ihale tarihinden sekiz gUn Ankara Harp Okulu K. dan : Taliplerin muayyen vakitte yUzde 15 
evet vilAyet na.fıa mUdürlUğUne müracaatla ı - Aşağıda ya.zıh şartları haiz okurlar, temfnatlariyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. 
alacakları fennt ehliyet ve 940 yılına aft harp okuluna alınacaklardır. Al. Ko. da bulunmaları. (7265) 17233 
ticaret odası vesikalariyle 2490 numaralı A - Ankara'da bulunanlar doğrudan Sıra ve saire alınacak 
koounun tarifatı çevresinde hazırhyacakla- doğruya harp okuluna Ankara haricinde Ankara Lv. A. Sa.. Al. Ko. dan: 
rı teklif mektuplarını ihale günü saat 14 bulunanlar bulundukları yerin askerlik şu- Dershane sıraaı ve kürsü me.lzemeaf 
de kadar daimi encümene vermeleri llz.ım- besine müracaat edeçeklerdir. pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 

dır. (10343/1285) 17287 B - Kayıt ve kabul muamelesi 20/10/ 16. 11. 940 cumartesi günü saat 10 dadır. 

Pirinç ve yağ alınacak 
İstanbul Belediyesinden : 
Darülaceze müessesesinin yılhk ihtiys,.. 

cı için alınacak 17.500 kilo pirinç ve 8000 
kilo sade yağı 40 cün zarfında defaten tes
lim edilmek ş.artiyle kapalı zarf usuliyle 
açık eksiltmeye konulmuştur. Talipler top. 
tan veya pirinç ve sade yağına ayrı ayrı 

tekliflerde bulunabilirler. Pirincin beher 
kilosunun muhammen bedeli 36 kuruş, sa
de yaiının 160 kuruş ve ilk teminat mik -
tarı 1432 lira 50 kuruştur. Şartname zabıt 

940 dan itibaren 31/2. kln/941 tarihine Liste ve §artnamesl komisyonda görü-
kadar devam edecektir. ltir. Taliplerin muayyen vakitte yüzde 15 

2 - Giriş ıartları: 
A - Türk ırkından olmak, 
B - Lise bitirme ve olKUnluk imtihanı

nı vermiı bulunmak, 
C - Tam teşekküllü askeri srhi heyet -

ten "harp okuluna girer" kararlı sıhat ra. 
poru almış olmak. 

D - 18 : 23 yaşında bulunmak, 
E - Diğer şartlar askerlik şubesinden 

ve harp okulundan öğrenilebilir. (7087) 
17101 

temtnatlartyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da bulun.malan. {7266) 17234 

Arpa eleme makinası alınacak 
Ankara Lv. A. ·sa.. Al. Ko. dan: 
Bir adet arpa eleme makinesi pazarlık

la satın alınacaktır. 
Pazarhfı 16. 11. 940 cumartesi günü 

sa.at 10 dadır. Taliplerin muayyen vakit
te yUzde 15 teminatlariyle birlikte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(7267) l723ll 

Demir tel alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlülünden: 

1 - Taahhüdünü ita edememesinden 
müteahhid.l nam ve heaabma 150 ton 4, 

m/m ~ ton 6 m/m k1 ceman 200 ton de· 
mır tel açık eksiltmeye çıkarıJmııtır. 

2 - Muhammen bedeli (40,000) Ura mu
vakkat teminat 3000 lira olup ekalltmeıi 
20. 11. 940 çarıamba günü aaat 16 da Anka
ra Evkaf apartımanında P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki sabn alma komi• -
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat mak -
buz veya banka mektubu ile kanunt ve. 
alkalarını hAmtleı:ı mezkt\r gün ve saatte 
o komisyona mUracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankara evkaf apartı -
manında P. T. T. levazım İstanbulda yeni 
Valide hanında levazım ayniyat ıubeıl 
müdUrlUklerlnden 200 kuru§ mukabilinde 
verilecektir. (6342) 16376 

ASKERi FABRİKALAR 

450 Ton kükürt alınacak 
Askert Fabrikalar Umum MüdUrlütil 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (117.000) lira o

lan 4-!50 ton kükürt askeri fabrikalar u-
mum müdür1Ug11 merkez satın alma ko
mJsyonunca 12.11.940 EJalt gUnü saat l:S te 
kapalı zartla ihale edllecektır. Şartrıa.me 

(5) Ura {85) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir, TaUplerin muvakkat teminat 
olan (7100) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkOr gUnde sa.at 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa. 
ralı ka.uunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik 
flt) komiıyoncu olmadıklarına ve bu tole 
alA.kadar tüccardan olduklarına dair tıca· 
ret odası vealkasiyle mezkQr gün ve ıaat· 
te komisyona müracaauarı. (70ll) 17131 
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POLİS 

Kaput yaptırılacak 
EmnJyet Umum Müdilrlüjtünden: 

MuamelA.t memurları ile merkez kadre>
sunda çalışan emniyet Amirleri için azı 
2ıı<l çoğu 275 adet kaput 15.11.940 tarihine 
rutlıyan cuma a-ünü sat lts te açık eksilt
me lle münakasaya konulmuştur. 

Beher adedine 17 lira 50 kuruş fiyat bi· 
çilen kaputlara ait nUmuneyt ve oartı:ı.a -
meyi almak isttyenlerin umum mlldürlUk 
satın alma koml.syonuna müracaattan. 

Eksiltmeye girmek ısttyenltrin 361 ıt -
ralık muvakkat teminat makbuzu veya 
banka mektubu ve 2490 sayılı kanunun 3, 
4.. cü maddelerinde ya.zıh belgelerle birlik· 
te tayin edilen gün ve saatte komisyona 
gelmeler!. (7214) 17199 

Bir docent alınacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Ankara Polis enstitüsünde 200 lira üc
retli bir doçentlik münhaldir. Frt.uıı;a v~ 

ya İsviçre'de fizik_ kimya tahsil etmiş bir 
talip aranmaktadır. Şahsen veya yazı ile 
enstitü müdürlüğüne müracaat edilmesi i-
lin olunur. (7256) 17267 

Doçent alınacak 
Polia Enstitüsü Müdürlüğıinden : 
Ankara Polis Enıtitüıünde 350 lira Uc· 

retli mütehassıs doçentliği münhaldir. T~ 
tiplerin Fransa veya İsviçre'de fizik • 
kimya tahsil etmiş bulunması, enstitü mü
tehassısı tarafından yapılacak bir müsa -
baka imtihanını kazanmak ve şimdiye ka· 
dar bir ihtisas mevkiinde çalışmış bulun • 
ması şarttır. tateklilerin şahsen vera yaz.ı 
ile enstitü müdürlütüne müracaatları ilin 
olunur. (7257) 17268 

Bir öğretmen alınacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Ankara polis enstitüsü 60 lira asli ma
aşlı kriminalitik ö~retmenliği münhaldir. 
Fransızcaya çok iyi vakıf ve üniversite -
nin fizik - kimya şubesinden mezun bir 
talip aranmaktadır. Şahsen veya yazı ile 
enıtitü mildürlüğüne müracaat edilmesi 
ilin olunur. (7258) 17269 

Matbaacılara 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
Kiğıdt umum müdürlükten verilmek 

prtiyle 6316 adet defterin basım ve cilt 
işi 16/11/940 cumartesi cilnü saat 11 de 
a.çık eksiltme usuliyle münakasaya kon -
muştur. 

Muhammen bedeli 4200 liradır. Şartna
me ve nümunelerini cörmek istiyenler u
mum müdürlük sa~ın alma komisyonuna 
müracaatlarr. 

Banka mektubiyle beraber 2490 sayılı ka. 
nunun 4 üncü maddesinde yazılı belge -
lerle birlikte münakasa &iinü tam &lat 11 
de komisyona müracaatları. (7262) 17286 

NAFIA VEKALETİ 

Matbaacılara 
Nafıa Vekaletinden • 
6. 11. 940 çarşamba günü saat 15 de 

Ankara'da nafıa vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top· 
Ianan malzeme ek•iltme komisyonun
da bu sene içinde ödenecek bastm üc
reti takribi 4.000 lira bedel tahmin •· 
dile~ vek~let~n neşretmekte olduğu 
fennı ve ıdarı mecmuaların tertibi ve 
tabının kapalı zarf usuli yle vahidi fi. 
yatları üzerinden eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesindeki 
vesaik ile birlikte aynı gün saat on 
dörde kadar mezkur komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri Hlzımdır. 

(6938) 16981 

DEVLET DEMIRYOLLArU 

Toz şeker alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komi!yonun

dan: 
Beher kilosuna 88 kuru:I bedel tahmtn 

olunan 5000 k1lo toz ıeker 11. 11. 1940 ~ 
zarte•I gUnU saat l~.80 da açık ekırfltme 
ne Ankarada idare binasında aatın alına
caktır. 

Bu tıe girmek lstlyenter!n 142.ıı<l (yüz 

kırk iki lira etil kuTU§) liralık muvakkat 
teminat ne kanunun tayin ettlğl vesikala.
n hA.mtten aynı gUn muayyen saatte komlı 
yona müracaaUan ]Azımdır. 

. Şartı:ıameler parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden dağı.Wmaktadır. 

(7074) 17178 

Rezidü yağı alınacak 
D. D. Yolları Satın Atma Komisyonun

dan: 
Muhammen bedeli 160000 (yüz aıtmıı 

bin) lira olan 1000 ton rezidU yatı 12.12. 
1940 perşembe gUuü aaat 15,30 da kapalı 
zart U!ulü ile Ankarada idare binasında 
sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek ısttyenlerin 9250 (dokuz 
bin iki yUz elli) liralık muvakkat teminat 
tle kanunun tayin ettl#tl vesikaları ve tek
HU'erini aynı gün saat 14.,30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lı1zımdır. 

Şartnameler 200 kuTU§a Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(7210) 1724' 

Kireç alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun

dan: 
Muhammen bedeli 15000 {on beş bin) 

lira olan 1000 ton yüksek evsafta sönme
miş kireç 13.11.940 çarşamba günü saat 
l:S,30 da kapalı zarf usulU ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lsttyenlerin 1125 (bin yüz 
yirmi beş) liralık muvRkkat teminnt ile 
kanunun tayin ettiği veslkalan ve te'klif
lerlnl aynı gUn saat 14,30 a kadar kom!s. 
yon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler par&Bız olarak An'kı:ı:rnda 

malzem dairesinden, ERklfehirde idare ma
llazaaından dallttılacaktır. (7211) 17245 



Yeni piyango plônında ikramiyeler hem adetçe hem miktarca fazladır 
. ' 

!~ ~~~~ne~l!~.!.i~~:~~~d~~ırindedir l 
1 - 5.000, 2.000, ve 1.000 liralık orta büyük

lükteki ikramiyeler adet itibariyle lazlalaş· 
hrılmlf ayrıca bu plana bundan evelki plan· 
larda mevcut olmıyan 500 ve 50 liralık ik. 
ramiyeler konmuştur. 500 liralık ikramiye • 
lerin adedi birinci çekilişte 90, ikincide 150, 
üçüncüde 180 dir. 

·Dö,rdüncü. lerfip 

2 - Planın ikinci hum•iyeti de 47 tane teselli 
mükafatını ihtiva etmesidir. Teselli müka
latının esaBt ıudur: eğer bir biletin bütiin 
rakamları büyük ikramiyeyi kazanan nu. 
maranın rakamlarına tevafuk eder de yalnız 
herhangi bir haned'1 bulunursa bulunsun bir 
tane•i değişik o!ursa o bilet teselli mükafa. 
h kazanır. Bu suretle büyük ikramiyeyi ka
zanan numaraya benzeyip de yalnız bir ha. 
nesindeki rakam ayrı olan 47 numara tesel
li mükalah kazanacaktır. 

Biletlerin değiştirilmesi 
tarihine dikkat ediniz 

DEVAMLI BiLETLERiN ERTESi AYIN 
iKiNCi GÜNÜ AKŞAMINA KADAR 

DF""fSTJRILMESI LAZIMDIR. 

7 İkiniciteşrin 1940 
çekilişinde büyük ikramiye 

30.000 liradır. 
Birinci çekilitin tam biletleri iki, yanın bi

letleri bir liradır. ikinci çekilitin tam bileli 
üç, yarnn bileti 1,5 liradır. Üçüncü çeklişin 
tam bileti dört, yarım bileti iki liradır. 

PLANI TETKiK EDiNiZ. 
Her çekilişte biletlerin fiyatlariyle beraber 

ikramiyelerin hem mikdarı. hem adedi arttı. 
rılmıştır. Yani §&llS ihtimali her çekilişte çok 
daha fazladır. Bu plana göre talihlilerin mik
dan artacak ve bu talihliler aynı zamanda 
mikdarca daha fazla ikramiye kazanacaktır. 
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Emlak Eytam Bankasından: Yavrunuz saadetinizdir ... 

• . ' • 
Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tabiatin tıpkı bir yavru gibi 

sinesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her ann~ 
tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinJcn istifadeyi geri 

bırakmamalıdır. 6266 

ÇAPA MARKA 
Müstahzıratında bu hassa tamamen mevcuttur. 

Beşiktaş : ÇAPAMARKA. Tarihi tesisi : 1915 

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

.ıı 11111 Satılık köşk ııııııL 1 

: Keçiören merkezinde kulla.nışh gü- : 

: zel bir kô$k bağı ile ı:atlhktır. İsti - : 
: ytnlerin lstanbul'da (50) numaralı : 
5: poeta kutusuna müracaau. 4.14-4 :; - -.............. l l il il il lll lllllll 11111111 ~ 

Spiker alınacak 
Radyodıtftzyon MildUrlUğUnden: 

LJ!e tahsilini ikmal etmiş bir yabancı 
dil veya dillere vikıf erkek spikerler alı
nacaktır. Yüksek tahl!ll yapnnlar tercih o
lunur. Seçim mtlnferit yapılacaktır. Fazla 
malilmat almak ıetıyenlerlıı mUdUrlUğe 

mUracaaUarı. (61991 167'7 
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PEŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 5. 11. 1940 SALI GÜNÜ STILACAK EMl..A.IC t = 

Yenişehir PALAS : Esas No. Mevkii ve Nev'i Ada Panel Meııahut Kıym•t1 Depozito İzahat 

= = Oteli açıldı --
: Yenişehir Palas yeni fekli ile Tür - : 

kiye'nin en modern; en konforlu ote· :; 
Iidir. -

= Ulus Meydanı Müdnfaai hu_kuk cad- : 
_ desi ı, Bankası karşısı : 

~ıııııııııı•ııııııııııııııııııııııııı~ 

Et baltası ve saire alınacak 
J andanna Gn. K. Ankara Satın Alma 

Komisyonundan : 

1 - Müfredatı şartnamesinde yazılı 

hepsine be~ yüz klrk b~ lira on kuru, fi. 
yat tahmin edilen on iki et satırı, on iki 
et baltası, on sekiz et bıçağı ile yirmi dört 
et makines.i Ankara J. Gn. K. binasındaki 
J. satın alma komisyonunda 15/ 11/ 940 cu
ma günü saat 15 de pazarll'kla alınacak -
tlr. Muvakkat teminat kırk lira seksen ıe-
kiz kuruştur. Nümune ile şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuna uygun vesika ve ilk teminatlariy. 
le yazılı gün ve saatte komisyona gelme -
teri. 

2 - Dört kalem malzemenin ayrl ayrı 
veya hepsinin birden bir istekliye ihale -
si de caizdir. 17288 (7297) 

Hukuk kitabı -H. Remzi Balkanh'nın Prof. Esat 
Arsebük'ün Borçlar hukuku kitabı 

üzerinde fikirler - tenkitler ve illiyet 
prensipi isimli kitap çıktı. (Haşet) 

(Tarık Edip) (Dilmen) kitap evle
rinden ve Yenişehir kütüphanelerin· 
den teda.rik edilebilir. +362 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6914 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi Ne~riyatı !dar-. Eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümta:t Faik F'ENIK 
MUe .. eıe MUdUrO : Nllflt ULU() 

ULUS Baaırqevi ANKARA 

732 

1015 

1165 

1169 
1170 

1196 

-- --- ---- ----
Yenihayat M. Arsa 

Dabağlar M. Dabağlar 
çarşısında dükkanın 
3969/ 19440 hissesi 
Danışmend Mev. Tarla 

824 

297 

1891 

Etlikte Harap bağ 1776 
Etlik, Kuyuyazısı mevkiinde 1763 
kayalık 
Cebeci, Türközü S. Arsa 1671 

9 

3 

2 

16 
31 

8 

178,50 

27960 

9620 
8990 

8385 

27.- 5,40 

56.- 11,20 

151 taj No. hı Hamdtmn erinin ,... 
nındadır. 
Kısmen yıktlmıı ve boftur. 

1398.- 279,60 Eski Erkanıharbiye yolu lberlnd .. 
dir. 

1924.- 384,80 Hacı Memi§ bağının yanındadır. 
270.- 54.- Üzerinde Osman oğlu Necibin evi 

vardır. 
839.- 167,80 Türközü ve İmrahor yolu llzert.. 

dedir. 
1197 " " ., 1671 7 3840 384.- 76,80 8 No. lu parselin yanındadır. 

PESiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 8. 11. 1940 CUMA GÜNÜ STILACAK EMLAK ı 

1207 Atıfbey M. Arsa 1833 

1208 
" .. 1833 

1211 Danışmend mevkii, tarla 1888 

1212 .. .. 1888 

1213 .. " .. 1888 

1257 Yukarı İncirlik mevkii tarla 1785 

16 583 

35 226 

1 8455 

2 4207 

8 12022 

10 4760 

1166.- 233,20 Ulucak asfaltı üzerinde ve araba 
tamirhanesi karşısındadır. 

226.- 45,20 Bahçivan Hasan'ın 809 No. lu evi· 
nin arkasındadır. 

423.- 84,60 Bay Tahsin İspencan'ın evinin c .. 
nubundadır. 

421.- 84,20 l No. lu parsel ile Muhsin Parna• 
nın arasındadır. 

601.- 120,20 Bay Ekrem Galibin evinin civarın
dadır. 

476.- 95,20 Bağcılar yolunda ve Şerafettin A· 
taman bağının şimalinde ve D. Şük 
rünün bağının garbindedir. 

1. - Yukarda mevkileri ve mesa haları yazılı emliik, peşin para ve açık arttırma ile satılıktır. Dellaliye mü§
teriye aittir. 

2. - Arttırmıya iştirak edecekler içinde, mühür kullananların mühür ]erini Noterden tasdik ettirmeleri ve 
müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde, talip !erin depozitolarını nisbet dairesin· 
de tezyit eylemeleri ıazımdır. 

3. - İhale, yukarda gösterildiği üzere, birinci kısım için 5.11.1940 salı günü saat on dörtte, ikinci kısım 
için 8.11.1940 cuma günü saat on dörtte Bankamız satış komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozi· 
to akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Emliik servisine müracaatları. (7131) 17133 

JANDARMA 

Tüfenk kayışı alınacak 

~mba günü saat 15 de Ankara J. Genel da J. satın alma komisyonlarından her~ 
K. binasındaki jandarma satın almn ko - alınabilir. Nümune komisyonumuzda cö

misyonunca açık eksiltme ile satın alına- rülür. Kanuni şartları haiz olan i&tekli • 
caktır. Bir kayış için tahmin edilen bedel 
yetmiş kuruş olup ilk teminat yüz elli ye- lcrin vesaik ve ilk teminatlariyle yazılı J. Gn. K. Ankara Jandarma Satln Alma 

Komi ayonundan : .. di lira elli kuruştur. Şartname paraslZ o-- gün ve saatte komisyonumuza ıelmeleri. 
Üç bin adet tüfek kayışı 13/11/94-0 çar- tarak' İstanbul'da J. muayene ve Ankara- (7213) 17198 

YENİ Sinemada 
Bu gece 21 de 

Tarihin en ıserefll safhası olan 

ZAFER SENELERİ 

Oynıyanlar : Anna Nt!age ve 

HALK Sinemasında 
Bugün Bu Gece 

2 Macera tllml birden 

1 - Polis hazır ol 

Baş rolde: J ack La Ru& 

2 - Banka soyguncuları 
Bq rolde: Peter B. Kynes 

Adoll Walbrock Sean•lar : 14.30 • 16.30 - 18.30 

ve gece 21 de 

Sus Sinemasında SOMER Sirıemasında 
Bugün ve bu gece 

Borla Kar,of'un en son 

yarattııtı 

ASILAMIYAN ADAM 

Heyecan - Macera ve Dehıet 

tllml 

Bu gün ve Bu gece 

İkl büyük yıldızın oynadıfı 

Silt Karde§ler 

BS§ rollerde: Hanri Garat 

Meg Lemonnier 

Befenilen, sevilen ve 

alkışlanan bir şaheser Saat : H.30 - 16.30 - 18.30 da 

YARI GECEDEN SONRA 

Ba, Rolde : Vivlane Romance 
Saat 12.15 de ucuz matine Seaıuılar : 14 - 16 - 18 ve geee Sea.n.slar : 12.l~ - 14.30 - 16.30 

KORKUNÇ GECE 20.~o da 18.30 gece 21 de 
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