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TELEFON 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İşleri Müdürü 1061 
Müessese Müdilrii 1144 
Yazı İşleri 1062 
İdare 1054 

Sınırlanmızı bekliyen askerlere 

kışlık hediyeler hazırlamak için 

Bütün memlekette 

büyük faaliyet var 
Muhtelif 

kurulan 

vilayet 

mahalli 

ve kaza 

komiteler 

merkezlerinde 

İşe başladılar 

Aziz yurdumuzun arnrrlannda beklemekte olan şanlı askerlerimize, 
kıtlık giyecek eıyaaı göndennek için Kızılay'ın teberru defterleri aç
lnlf olduğunu okuyucularmuz bilirler. 
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ADIMIZ , AN CIMl'ZC>ls=L 

Bugün 2 !DCİ sayfackı 

S P O R 

Taranto'da 

İtalyanlar hasara uğnyan 

zırhlıları 

yüzdürmeğe 

uğraşıyorlar. 

Akdenizde bir~ok İtalyan 
tayyare!eri de tahrip edildi 

,/V/Uthiş olan 
.asıl düşman 

kı§lrk hediyelerini ha zırlamak .için çalı§an Bayanlar --ı Yüksek bir vatanseverlik hissi ile meş- Y ardımsevenler Cemiyetinde ask erlerimize 
bu olan bu çığır, şehrimizde ve yurdumu- .:.·---·-------------------------------------......... -----

! = her tarafında, yurd mü.dafaasını en 1 Al F r 
(Sonu 4. üncü sayfada) man • ranSIZ . 

Londra, 15 a.a. - Amirallık daire
si4den tebliğ edilmiştir: İtalya'nın 
Taranto deniz üssü üzerinde yapılan 
yeni bir istikşaf, 11 - 12 teşrinisani 
gecesi ingiliz tayyareleri tarafından 
yapılan taarruz neticesinde üç zırhlı
nın harekete geçemiyecek bir hale 
geldiğini kati olarak göstermiştir. 
Evelce ön tarafı suya batmış ve iske· 
le tarafına bel vermiş olarak görülen 
Littorio sınıfından zırhlının kurtarıl 
masına çalışılmaktadır. Zırhlının iki 
tarafına muavin gemilerle tahlisiye 
gemileri dizilmiş ve gemiyi himaye 
için etrafına baştan başa file çevril
miştir. Tulumbalarla sular boşaltıl
maktadır. Geminin ön tarafı kalkmış, 
şimdi de sancak tarafına yatmakta• 
dır. 

Falih Rılkı ATAY 

Giomale d'ltalia gazetesi İngilte· 
re'yi birkaç rütbe birden terfi 
ettirmiştir. Temmuz ve ağustos ay
larında donanmasının artrk hiç bir 
İşe yaramadığından, ne adalarında, 
ne Akdeniz, ve ne de Afrika'da 
tutunmak ihtimali kalmadığından 
bahsolunan ve niçin hemen mağlup 
müttefiki Fransa gibi beyaz teslim 
bayrağı açmadığına hayret ve hid
det olunan İngiltere, şimdi, "ltalya'
ya tarihinin en buhranlı zamanları· 
nı yaıatan'\ "büyük bir donanma 
ve her türlü vasıtalara malik müt
hış düşman,, sıfatını kazanmıştır. 

Roma ve Berlin radyoları gece 
gÜndüz Yunanistan harbindeki İn
giliz yardnnınm hemen hemen sıfır 
olduğunu iddia ettiklerine göre, 
Giornale d'ltalia, askeri muvaffaki· 
Yt:tsizJiği mazur göstermek için, 
Epir dağlarında İngiliz donanması 
ile çarpışmakta olduğunu söylemek 
istemit değildir. 
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Diğer taraftan İngiliz düşmanlığı 
dehşetini "her türlü vasıtalara ma-
lik olmaKta görmenin de bu-

" ld ~ günlük pek d<'ğru o ugunu 
zannetmiyoruz. Atlas denizin-
de silahlı bir ingili:ı tüccar 
gemisinin yüzde yüz batmak tehli
kesi İçinde kendini feda ederek, 
muhafazası altındaki kafilenin bir
çok vapurlarını kurtardığının erte
ıi günü, Otrante boğazında, iki ha
lis ltalyan harp gemisi muhafazala
rı altındaki vapurları İngiliz topla-
nna terkederek, kaybolma~ı tercih 
etmişlerdir. Fransa'nm mağlubiveti, 
"Yasrtaıızlıktan fazla, han sız mille
tinin bu harbi sevmediğine, isteme· 
diğine ve benimsemediğine ve onun 
uğruna fedakarlığa hazırlanmamı~ 

olduğuna atfedilmiştir. İtalyan hal
kmm dahi bu harpte kendisi icin 
hayati bir menfaat görmekte oldu
fu, maatteessüf, gazete edebiyatı 
ile olduğu kadar, hadiselerle de İs· 
bat edilmiş değildir. ltaJya harpdışı 
kalarak büyük sırrını sakladığı za
man belki de daha müessir bir ku
vet, Almanya için de daha faydalı 
bir yardımcı idi. 

Yeni harp, büyük hamleler. hü
yÜk fedakarlıklar, maddi manevi, 
ağır ve çetin külfetler harbidir. 
Harp irade ve şevliini, sivil ve as
ker her fertte, mütemadiyen kızıl 
hararet derecesinde tutmak lazım! 
Cermenler ve Anglo-Saksonlar, 
şimdiye kadar bütün imtihanlarda, 
bu irade ve şevki göstermişlerdir. 
Aynı amilin, harbe hiç niyeti olma· 
d1ğı kadar vatan ve şeref hissi yük
sek olan ve ocağı ile hüriyetini mü- ' 
dafaaya zorlanan yunan milletini 
de harekete getirmiş olduğunu gÖ· 

rüyoruz. 

Yunanistan'da sadece maddi va· 
sıta ve rakam! ara istinat eden ku
vet hakkı ile, tarihte bütün kahra
manlık destanlarını yaratnıış olan 
hak kuveti ça~ışıyor. Hemen tek
mil Akdeniz milletlerinin siyasi ve 
iktrsadi esareti pahasına yeni bir 
saltanat kurmak ihtirasrna kar§ı, 
yurt, namus ve hüriyet aşkı boğuşu
yor. Mihverin pek sadık peyki Ma
caristan'ın hariciye nazırı, daha 
dün Budapeşte'de "bu milliyet as
rında ... ,, diye bağırırken, 30 asır

lık tarihi olan yunan milletinin iç 

Afrika sürüleri gibi .g~dül~bil.ece-j 
ğini zannetmek hata ıdı. Muthıt o
lan aııl düıman, bu hatadD'. 

B. Mololof'un Berlin 
ziya reli hakkında 

Tass ajansının tebliği 
Görüşmeler etrafında 

tefsirler devam ediyor 
Moskova; 15. a.a. - Ber!in mülakatlarr 

hakkında Tas ajanu aşağıdaki tebliği neş
retmiştir : 

12 ve 13 Sonteşrin tarihlerinde Berlin
deki ikameti esnasında, Sovyetler Birliği 

komiserler heyeti reisi ve hariciye halk 
komiseri Molotof, Almanya Şansölyesi 

Hitl,.r ve hariciye nazırı von Ribbentrop
la mülakatlar.da bulunmu!jtur. Fikir teati
leri karşılıklı ve itimat havası içinde vuku 
bulmuş ve Almanya ile Sovyet Rusya'yı 
alakadar eden bilyilk ehemiyeti haiz biltün 
meselelerde mütekabil bir anlayış tesis et
miştir. 

Molotof, mareşal GBring'le ve Hitler'in 
nasyonal sosyalist partisindeki muavini 

işbirliğinin r 
ilk neticesi: 

Loren' den 60.000 

Fransız ~ıkarıhyor 

Hadise Fransa' da derin ve 
acı bir heyecan ~yandırdı 

Züri<h, 15 a.a. - Gazette de Lau
sanne'ın Vichy muhabiri bildiriyor: 
"Vichy hükümetinin Almanya ile iş
birliği siyasetinin ilk neticesini, 
60.000 Lorenli fransızın memleketle
rinden çıkarılması ve işgal altında 
bulunmıyan Fransa'ya gönderilmesi 
teşkil etmiştir. Bu, derin ve acı hir 
heyecan uyandırmıştll'. Çıkarılan 
kimselere, kısa bir mühlet verilmek
tedir. Bunlar, bütün mallarını bırak· 
ınak mecburiyetindedirler ve yanla
rına azami iki bin frank alabilmekte-

Amerika Bahriye Nazırı 
Albay Knox 

Amerika Bahriye 
Nazırı diyor ki : 

Sonuna kadar 

mücadele 

İn~ilfere'ye Noel bediyesi 

AMERİKA 

40 "UÇAN KALE" 

GÖNDERECEK 
N evyork; 15. a.a. __: İngiltere'ye Noel 

hediyesi olarak " Uçar Kale ,, ler verile • 
cektir. Filhakika Vaşington'dan haber a
lındığına göre, bu ayın nihayetine doğru 
Boeing fabrikaları 80 Uçar kale bombar· 
dıman tayyaresini ikmal edecektir. B. Ruz
velt'in imalatın yarısınr İngiltere'ye ver -
meği derpiş eden tevzi usillü mucibince 
bu tayyarelerin yarısı yani 40 tanesi İn -
giltere'ye verilecektir. 

Haber alındığına göre, Birleşik Ameri
ka, İngiliz hükümetine, bombardrman tay
yarelerine mahsus son derece dakik yeni 
sistem bir nişanalma a!eti de verecektir. 

Yapılan ke~if uçuşu Cavour sını· 
(Sonu J. üncü sayfada) 

Görice've hakim of an lvan 
dağmı lulmak i~in 

Yunan piyadesi 

çok şiddetli 

hücumlar yaptı 

Hess ile de mülakatlarda bulunmuştur. 
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dirl.er . ., 
14 Sonteşrin sabahı komiserler heyeti Vıchy; 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

15. a.a. - Mareşal Petain'in ri
(Sonu 3. ncü sayfada) etmek lazım ! 

Harbin 

idaresi 

Alman 

sevk ve 
hakkında 

ve İtalyan 

Mahalli üç İtalyan 

taarruzu tardolundu 
Atina, 15 a.a. - Bugün sabaha karşı, 

yunan piyadesi, italyan mevzilerine şimdi· 
ye kadar yapılanların belki de en şiddetlisi 
telakki edilebilecek bir hiicum yapmıştır. 
Yunanlılar, Görice·nin şimali şRrkisindekl 
tepelerden süngü ile hücuma kalkmışlardır. 
Esas hedef, Görice'ye hakim bulunan İvan 
dağını tutmaktır. 

Fransa Büyük Elçisi Çankaya köşkünde 

lran Büyük El~isi Çankay_a köıkünde 

. Nazır harbin cenubi Atlas'a 
da yayılması muhtemel 

olduğunu haber verdi 
L_ (Yazısı 4. ncü sayfada) 

Fransa, Japonya ve 
İran Büyük Elçileri 

Dün Milli $elimize 
ilimalnamelerini 
takdim ettiler 

Fransanın yeni Ankara Büyük El -

baıkumandanları 

dün görü~füler 
Berlin, 15 a.a. - Yarı resmi bir 

menbadan bildirilmektedir : 

Öğle.den sonra yapılan ikinci bir sün
gü hücumu sonund!I, yunanlılar, bu dağlık 
arazinin büyük bir kısmını işgale muvaf· 
fak olmuşlardır. 

Bugün vukua gelen harekat esnasında 
yunanlılar, büyük çapta altı İtalyan topu 
almışlardır. 

Yunanlılar, İvan dağının işgalini ta -
rnamlayınca, Görice'ye giden mühim yol
lan kontrollan altına alacaklardır. Bu su
retle İtalyanların bu şehri ellerinde tuta • 
bilmeleri on defa daha güçleşecektir. 

Berlin matbuat mahfillerinden öğ
renildiğine göre, alman ve italyan 
başkumandanları Mareşal Keitel ile 
Mareşal Badoglio arasında bugün 
İnnsbruck'ta genel kurmay müzake
releri başlamıştır. 

~~'!o 

Görice'nin ehemiyeti büyüktür. Göri -
ce, 30 bin nüfus ile, cenubi Arnavutluğun 
en mühim şehridir ve aynı zamanda da mü

Berlin, 15 a.a. - D.N.B. Ajansı bil- nakalat merkezidir. Görice'nin ele geçi -
diriyor : rilmesi, yunanlılara, şimale Arnavutluğun 

15 Teşrinisanide İnnsbruck'ta al- stratejik merkezi Elbıısan'a giden yola ka.
man ve italyan baskumandanları ara- dar ilerlemek fırsatını verecektir. İtalyan 
sında harbin sevk ve idaresi hakkın-, istilasından eve! Kıral Zogo, kuvetlerinin 

(Sonu 4. üncu sayfada) ekserisini Elbasan'da bulundurmakta (di. 
(Sonu J. üncü sayfada) 

• çisi Ekselans Jules Henry dün saat 
15.15 de Çankaya köşkünde Reisicüm
hur İsmet İnönü tarafından kabul e- ' 
dilerek itimatnamesini takdim etmiş
tir. 

Büyük Elçinin muvasalat ve hare -
keti esnasında bir askeri müfreze ih
tiram resmini ifa eylemiştir. 

Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğ
lu kabulde hazır bulunmuştur. (a.a.) 

* * * • Yeni Japon Büyük Elçisi Ekselans 
Şukurihara dün saat 16.15 de Çankaya 
köşkünde Reisicümhur İsmet İnönü 
tarafından kabul buyurulmuş ve iti-

• matnamesini takdim eylemiştir. 
Büyük Elçinin muvasalat ve hareke

ti esnasında bir askeri müfreze tara -
fından ihtiram resmi yapılmıştır. 

Hariciye Vekili B Şükrü Saraçoğlu 
Büyük Elçinin kabulünde hazır bu -
Iunmuştur. (a.a.) 

*** 
Yeni İran Büyük Elçisi Ekselans 

Anuşirvan Sepahbodi dün saat 17.30 
da Cankaxa kösküne gelerek Rei -
sicümhur ismet !nönü tarafından ka· 
bul ve itimatnamesini takdim eyle -
miştir . 

Ekseliinsın muvasalat ve hareketi 
esnasında bir askeri müfreze tarafın -
dan ihtiram merasimi yapılmıştır. 

Hariciye Vekili B. Şükru Saraçoğ· 
lu Büyük Elçinin kabulü esnasında 
huır bulunmuştur. (a.a.) Kelalonla' dan bir. manzara 
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Hukuk ilmini yayma kurumumm radyo konieranslan: 
( GÜNÜN 

Sonbaharı 

GÖLGESİ s o R Evlenme ve neticeleri 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

BUyUk :Millet .Meclisi dUn ööl~d n son
ra Refet Canıte..ı:'in relslit!n1"' toplan r k 
hudut ve sahiller sıhnt m..ıd lrlU • tl ı O 
mali yılı, BllyUk Millet Mc clısl td:ır h -
yetinin Divanı :Muhasebatın 1 40 m0 11 ;ı
lı bütçelerinde değişiklik yapılması r•': -
kındakl kanun Uıyih-ılarını k'"'b'ıl c·- .. 
)lcclls pazartesi gtinli sa:ıt lG te tı.,, . ..ıN

caktır. 

Hukuk llmini )'avın'\ Kurumunun radyoda tertip ettiği seri lmn- uğur/arken .. 
feranslardan ikincisini geçen salı akşamı Konya Mebusu B. Galip s b h k' • A k Sonbahar at yarışlarının 

yedincisi bugün yapılacak 
G-·ı k' • - • • on a ar, can çe ışıyor. rtı 

u te ın ~~rmıştır. (Evlenme ve netıcelerı) nden bahseden bu ko. yağmur çisentisini yadırgamıyoruz. 
nufmayı sutunlarımıza alıyoruz : 1 Mevsimin ilk karı, Ziganalara düşe
Sayın dlnleytcııer; ı kanunumuzun 92 inci maddesinde "ne- li epey olmuştur. İyi ve kötü taraf-
BugUnkü hasblhnllmizln mevzuu, ev- sebl sahih olsun olmasın usul ve fUruğ a- lariyle, sıkıntısı ve eğlencesiyle kış 

lenme, ve neticeleridir. Evlenme, tabii, rasında bir kimse ile amca, dayı, hala ve artık kapımızdadır. Kapılarımızı, 
hayati, içtimai ve hukuki bir müesesedlr. teyzesi arasında; sıhriyet hısımlığını tev- bacalarırnızı kapıyacak, ocakları
Bu çok önemli ve uUmullU mevzuuu tet- ut etml§ olan evlenme feshedllmlı;; veya mızı, sobalarımızı yalrncak birkaç 
kik için vaktimiz pek az olduğundan kı - vefat yahut boşanma ile zail olmuşsa bl- gün sonra onu misafir odalarımıza 
saca evlenmenin bir tarJhçeslnl yaptıktan hı karı ile kocanın usul ve füruğu ve ko- kadar sokacağız. Temenni edelim 
ııonra evlenme ve netteelerinl içtimaı en ile karının usul ve fl.ıruğu arnsında ev- ki, evimizin rahatını çok kaçırma
bllhassn hukuki cepheden mUtalea edece- lenmenin memnu olduğu söylenmektedir sın, misafirliğini de pek uzatma-

Ç/"'GRI 
Kar.anmaları muhtemel hangileridir ? 

metredir. 
Ko;uya yazılı haliskanlar şunlar

X Divanı Muhasebat Encümeni 
20. 1 ı. 1940 çarşamba günu (10) c.ia 
toplanacaktır. 

ğim. Ahlflknn menfur ve kanunen memnu sın! 

Milli matem gününe tesadüi etti -
ğinden dolayı tehir edilen sonbahar 
at yarışlarının yedincisi bugün Şehir 
İpodromunda yapılacaktır. Çalı ma
nialı bir koşunurı proırram1 il5vesi 
dolayısiyle koşular saat 14 te başlı- 1 

yacaktır. 

dır: 0;1, Tarih Co~raf1a 
Hayatın kaynağını; erkekle dişinin bir- olan bu yakın hısımlar hal'lclndekl uzak Tabiat, şimdi bizi kışın hu~unetine 

leşmesl teııktı eder. İnsanlarda da bir er- hısımlarla da evlenmemek, ırk hıfzıssıhha- tatlı tatlı hazırlamak ve ahştırmak
kekle bir kadının birleşmesi biyolojik bir sı noktasından şayanı tavsiye görUlme- in meŞJ1t!clür ve bu ağır yük, küçü
Mdlsedir. Bu blrleomenln s!ı.lkl fizik lhtl- mektedlr cük yapra 'darın sırtına yüklenmiş
yacı tatmindir. Bu flzk ihtiyaç; tireme ta- B ı Evıenmeğe mruıi dığ r bir hal de e- tir ll:ıharı da onlar getirmiyorlıır 
biat kanununun bir neticesidir. Dünyayı velce evli olmaktır Meml .. kfttjmlzde mo- mıydı? 

1. Çengi (S. Kara Osman) 56 1/2 K. 
2. Sifkap (F. Agah) 53 K. Fakültesinin Coğrafya 3. Özdemir (O. Atman) 52 K. 
4. Tomru (A. Çırpan) 52 K. 
5. Taşpınar (A. Çırpan) 52 K. 

Birinci ko§u : 6. Batray (S. Temel) 50 K. 
biti ren ler 

çiçekle, ncballa, hayvanla, insanla, sUsll - nogamie - tek evlilik esası cari olduğ"lın- Tabiat, baharın saf asını süren a
yen bu kanundur. GördUğUmUz, kokladığı- dan, evli bir kimse bu evlilik: vefat, bo - ğııçlardan bütün intikamını kışın a
mız güzel çiçekler, yediğimiz tatlı mey- şanma. butlı\n veya frsih hUkUmhrl (T.K. lır. Ayıızın şamarını ağaçlar çırıl· 
valar.hep tohumlannı muhafaza, nesille- M. 94> ile zail olmadıkça trkrar "•·lene- çıplak karşılarlar. Bevnz urbaları
rlnl idame için vücut bulmuulardır. Bir mez. Kanunun tek evlenme emri, akıl ve nın da onları ısıtacağını hiç zannet-
mahluk olan ve zekAslyle pek çok ııeyler mantığın icabı vı. aile mefhumunun da ta· · 

Satış koşu::.udur: Dört ve daha yu - 7. Gürayak (A. Tatlıgil) 43 1/2 K. 
karı yaştaki yerli yarım kan İngiliz . Bu koşuda şan~h hayvan ~~d.emir-
at ve kısraklara mahs•ıstur. İkramiye- dır. F~kat .c~n~ı de k~ndısı~ın en 
si 180 lira mesafesi 2000 metredir. Ko-

1 
kuvet.lı ;akı~ıdır. Sı.f~ap ın plase ol

şuya dört yarım kan kaydedilmiştir. ması ıhtımalı kuvetlıdır. 

Ankara Dil, Tarih - Coğrafya fa. 
kültesi, coğrafya şubesinin, Teşrin 
devresi imtihanları 15. 11. 940 günü 
sona ermifltir. 

Mesrure Onurman, Vehbi Muhlis 
Da!:>akoğlu, Hamdi Özveren, C. Ali 
Baysal, TaHi.t Aral, Niyazi Yüce, E
min Boysan mezun olmuşlardır. İr· 
fan ordusuna katılan gençlerimize 
muvaffakiyetler dileriz. 

mıyoru.n. 

h:ılkeden insan ve insan camiası d:ı erkek bil bir neticesidir. Bu emre muhalefet ~ Bann öyle (!elir ki, ai{ııclar bütün 
ve kadın clns1 mllnnsebetlyle b:ıııtar. Tarı- denler, hem kendilerini, hem de çocukla- kış 0 dervişane tcveklcülleriyle "bü
hlo ilk ve karanlık günlerinde bnşlıyıın, nnı kötU Akıbetlere ınfıruz bırakmı§ olur- vfk hnvrıta., hazırlonrr, hem de bi
bu mUnnsebetın oeldl ve mahiyeti; soşyo- tar. Bundan içtinabı tavsiyeyi bir vnzlfP 7.; .ı--: .. :·..,,. ... ı, 1...-. •• -1 .. ~.-• ... ,. v .. ..,,.,,_k 

1 - Baskın (C. Apayık) 64 kilo Altıncı koşu : 
2 - Gülcan (İ. Tetik) 61,5 kilo 

loglar, etnologlar, hukukçular ve mUte- blllrım. 

3 - Yıldız (M Akcova) 50.5 kilo 
4 - Tunca (M Atalay) 50.5 kilo 
İlk nazarda evelki )ıaftalarm kah -

ve çirek güze1li17in n:-'\nını bn?.l\n ram:ını Gü:canı şans'ı görert1ere eski 

(Çalı manili) dört ve daha yukarı 
yaş.a •• i yarımkan ingiliz at, kısrak ve 
idiçlere mahsustur. İkramiyesi 300 
lira mesafesi 3000 metredir. Koşuya 
üç ya~ını1<an kaydedilmiştir. fekklrlerl çok meşgul etmlıı ve bu husus- cı Bunlardıın maada; kocasının v fntı ı • 1 '·I ;; . 1 b" ~ . . ' . . . . . c .-ı '.l .. ı6 ın ınsan ara ır tuvızı "'l:JJ-

1 

prorrramları teth'c etmelerını tavsıve Türk Hava Kurumuna 

yapılan yardımlar 

ta nazariye ve mütnlealar ileri sürUlmU:ı· 
tür. Çok enteresan olan bu tetkikata gl
rlomiyeceğiz. Yalnız bunlann bir hUH\sa -
ııını yaparsak, başlangıçta cinsi mUnıısebe
tın serbest olduğu, zamanla bunun zaptı 
rapt altına alınarak evlenme mUesse.sesl
nln vücut bulduğu ve ilk evlenmenin grup 
halinde evlenmelerle bnııla.dığı bunu taad
dUdU zevç (polyandlre 1 bir kadının bir
kaç erkekle evlenmesi, taaddüdU zevce 
(polygamle J bir erkek birkaç kadınla ev
lenmesi tarzlarının takip ettiği iddia edil
mektedir. Bu iddialar üzerinde durmıya -
~ğım. Yalnız insanlığın ilk devirlerinde 
oahl cinsi mUnnsebctln mutlal< serbest ol
duğu iddiasının bir vehimden ibaret oldu
ğu knnanttndeylrn. ÇUnkU insanlıkla bir -
Jikle nizam ve intizamın da bngladığı pek 
eski vtı.kınlarla s:ıblttlr. AhUl.k ve dlıılplln 
lnsıınlnrın clbllll hasletleridir. 

İçtimai hayatın mebde ve gayesini teş
kil eden evlenme mUessesesl, muhtelif de
virlerde, muhtelif yerlerde ve muhtelif 
kavimlerde başka ba:ıka ııeklllcrde tanzim 
edllml§ olmakla, insan tlnetlnde meknuz 
olan duyu:.ı ve görüıı birliğinin tevlit etti
ği yeknasnk esaslara da tesadüf edilmek
tedir. 

Vaktimiz müsait olsaydı da evlenme 
rnUe.sseaeslnln mubtellf milletlerdeki tan
zim ıekllne kısa bir göz atabilseydik çok 
faydalı olurdu. ÇUnkU evlenme müessese
si, bir milletin kUltUr hayatının aynası

dır. Bundan ötUrU alle hayatını, evlenme 
1ştnl iyi tanzim etmiş olan milletler; dai
mi\ büyük medeniyetleri yaratmışlardır. 

Bunların başında dıı bUyük Türk mllletl 
seıır. 

Aziz dlnleylcller; 
Evlenmek, evldt sahibi olmak tabii bir 

ihtiyaç, mllll bir borçtur. Her TilrkUn en 
mukaddes vazifesi, büyük Türk medeni · 
yetinin temeli olan Türk ailesini bUtUn 
ismet ve necabetlyle muhatıızn etmek ve 
ona yenilerini katmaktır. 

. Tabii, hayati, içtimai ve hukuk! bir 
mUessese olduğunu aöyledlğfmlz evlenme 
müessesesi bilhassa bunun hukuki cephesi 
herkesi a!Akndnr ettiğinden gene evlenme 
ve neticelerini Türk hukuku ve medeni 
kanunu cephesinden tetkik edelim. 

Evlenmeyi; hukuk yönünden tetkike 
bnşlarken evelA onun hukuki bir tarifini 
yapalım. 

Evlenme; tnm ve daimi bir hayat l§tl -
rAkl yaratmak üzere bir kadınla bir erke
ttn hukukça makbul bir oekllde blrleşme
ııldlr. 

Evlenmek için evlenecek kadınla erkek· 
te evlenme ehllyetlnln bulunması ve ev
lenmeğe mAnl hallerin de bulunmaması lfl
zımdır. 

ı - Evlenme ehllyetl. 

veya boşanma 11eb blvl" dul knlnn vahut d 
evflllğlnln butl!nınn hUkmedll:.-n kadın da ır. ederiz. Ka~arıd·ii'ı ko.,11da 51 kilo ile 

1. Gülcan (İ. Tetik) 66 1/2 Kilo 

Yapro.iYı dii~ünüyorum: b ... 1-ıara koşmııstu. Burii~ kilosu 61.5 kilo -
vefat, boşanma veya butllln hükmUnd n L.. ·• ı ·· · ı ı ı I'.' b d" ' n:- '?. ~v .. t rmıt ere r.ı tmı"lt~ .. r. c 1 dur. Bizce ko~rnnıın en sanslı hayva ·_ 

2. Cesur (İ. Atcan) 66 Kilo 
3. Yıldız (M. Akçora) 64 1/2 Kilo 

itibaren (300) gUn geçmedlkt;c tekrar ev- bı- o:nre a .. ak "tıvorrnu~ r•bı. ıre- nı 50 5 kilo ile koı:ıacak olan Tuncadır. 
lcnemez. Doğurmakla bu müddet biter. ~ ·· •· .. ·· 1 ı ' 

Bu havvanlar ilk defa olarak mani- Türk Hava Kurumuna. yapılmakta olan 
1i koşu kosacaklardır. İdmanlarda at- yardımlara dair dünkU haberler, 1stanbul
lamaıarı hiç bir mftna ifade etmez. da Kapalıçnrşıda mUbayaacı Servlyan 
Koşuda aklına esip de atlamıyabilir. Hosep Kuruma 320, kuyumcu Nnhabet 

sut ve IT'l\"ru .. "'o" mru·•u. n:ın-ı. a- Backın veya Gülcan ancak pl5se ola
bazı hallerdo hflkim bu mUddPti kumltnbı- rrn ,..:;nı:;.,,. ı.;pı .. ~:.., e.., ... "'1:-ı-r:..,i, 

bilirler. lir. (K. M. M. 951 Gene; boşanmttdıı ht'tki- en ı::-üzellerini getiren Ya::>rak, ;5• 

mln kabahatli tarafa yeniden evlcnm - tf' •imdi. bütün 0 ümitlerini kaYl:"t
mesl için bir seneden az \'C iki snn d n tı";~ magmum ve mahzun çekilöp 
fazla olmamak Uzer tayin etti.ıl'I nıllddnt "t kt d'r n· , t ha.,nt 

f ı..:.,,.: ko .. ., · Bunun kin bir sev söylemek kabil ~Iübarekyan 270, sırmacı Sepon Civan 
Dört ve dalıa vu ·"lrı ya!;taki halis rf·~;ıclir. J'hmafih Cesıır'un daha 220, kuyumcu Antranllc Bozacı 130, ku-

gı rne e ı • ır .vapra t a ~ 
zarfında da aleyhine hUkmolunun klmsP 1 • • ··ı·· · k' , l · 

sev<'{ı'lı ı·c o um ın ısarı _:::.ıı 'ır 
evlenemez CK. M. M. 06 ve 1421. • • • d • ' b }uy r 

kan arap at ve k•srak1ara m1hsus han- s-ın.s!• n1d .. ~unu sövlivebi 1iriz. yumcu Dlran Arlin, Hnylk, Kozmn. I<'rcnk
dikaptır. İkram"vesi 300 lira mesafesi Bu~ün cifte bahis bir tanedir ve oll'lu, köseleci Alber AlUızyan, antikacı 
1800 metredir. Koşuya s"ldz hayvan ikinci koşu ile dördüncü koşular a- Huıosı Fokyon kırk beşer lira, kuyumcu me"ı;ım ıcın e 0111 ... yıp kav o o . 

Evlenmeğe mani olan bu hallerden ev - Ebedi olan ümit. yapra2ın da ih-
lenme anında evli bulunmak, dııimi bir se- ı"nsnn 

kaydedilmiştir : rasmdadır. Yakup, mubayaacı Alıraham, Dikran Ka -

heple mümeyyiz olmamak ve hısımlık 
tMivle an)a&ılıyor ki ya(nız 1 - M hrican (S.Akson) 64 kilo zazyıın, derici Nobar kırkar llrn, derlcl 
gönlüne yakışmaktadır. 

mutlak butlan sebepleridir. !K.M.M. 1121 Sonbahara gü1e güle .•• 
evliit edinme münasebetinden mütevellit 

2 - Bozkurt (N. Kurtay) 60 kilo Haftan 1 n fut bol ŞUkrU Köselcoğlu ne Muiz ve Hırant Sır-
3 - Yüksel (Ş. Kızılkaya) 58 kilo nıakeıı de otuz beşer lira vermişlerdir. 
4 - Tomurcuk (D. Günday) 57 kilo mu•• SQ baka 1 Q rı Mersln:de mısırlı Bayan :Meleke Hakkı evlenme memnuiyetine muhalefet ile kn - Kemal Zeki GENÇOSM AN 
5 - Bora (R. Bavsal) 54 kilo ile vekili baro reisi Hllfll Kemal Oğnn 

nuni ve kazai müddetlere riayetsizlik hal-
!eri; vaki evlcnm,,l<'rin feshine sebep teş
kil etmezler. (K.M.M.121 ve 122) evlen -
meğe ehil olan ve kanuni manii bulunmı
yan erkek ve kadının evlenmeleri: evlen
me memuru tarafından icra edilir. Tlir -
kiye'de medeni evlenme esası caridir. Baş
ka suretle evlenenler nikihsızdır ve ceza
ya çarptırılır. 

Evlenmenin neticeleri : 

Evlenme merasimi icrnsiyle evlilik bir
liği vlicut bulur. Karı, koca yekdiğerlne 

karı;ı bu birliğin saadetini müttehiden te-
min ve çocukların ia~e ve terbiyesine be -
raberce ihtimam etmek hususlarını iltl -
zam etmiı; olurlar. Karı koca blribirine 
sadakat ve müzaharetle mükelleftirler. 
(K.M.M. 151). 

Evlenme birliğinde kan kocanın yek -
diğerine ve birliğe karşı olan müşterek du
rumları medeni kanunumuzun 131 inci 
maddesinde bu suretle veciz bir şekılde 

ifade edilmiştir. 
Evlilik birliği, karı ve kocanın yekdi

ferine karşı tam bir sadakat; maddeten 
manen kavlcn ve filen yardım ve müza -
he.:etiylc kaimdir. 

Şimdi biraz da evlilik birliğinde karı 

ve kocanın münferit hukuki vaziyetleri; 
hak ve mükellefiyetlerinden bahsedelim. 

1 - Kocanın huku~i vaziyeti, 

A) Koca; birliğin reisidir. (Kanunu 
medeni madde 152) türk hukuku evlilik 
birliginde de kanya, kocaya mliHvi hu -
kuki bir mevki vermiştir. Bununla bera -
her karı koca arasında tam bir müsavat 
kabul edilmiı; değildir. Bilirsiniz ki her 
hangi bir birliğin intizamla çalışabilme· 

si ve yaşıyabilmcsi için bir şefe ihtiyaç 
vardır. Birliğin reisi ıııfatiyle kocanın da
ha geni11 hakları {akat buna mukabil de da· 
ha ağır mükellefiyet ve mcsuliyetleri var
dır. 

B) Karı, kocanın soyadını ta$ır ve onun 
tabiiyetine alır. (K.M.M. 153 ve 24 mayııı 
1928 ve 1312 &ayılı tlirk vatandaşlık kanu
nunun 13 üncU maddesi.) 

Giresun' da yo!tsul okul 

t lebelerine yardımlar 

6 - Aşkın (S Rl-lke) 52 kilo Bugün ve yarın ilk maçlarına Ankara Kunıma ikişer yüz, Şlle'de tüccardan İs· 
7 - Aneze (H. Mutlu) 50 kilo GUcll sahasında devam cdllr-cektlr. Bugün mail Ulus 100 lira. Arapkir'de Fehmi Tan 

Giresun, 111 a.a. Ga:r.lp:ıoa ılkokulu 
8 - Sel (C. Apayık) 47 kilo s:ıat 14,30 da Galatasarayln Demırspor j 50 lira teberrUde bulunmuşlar, Ayaş: 
Koşunun en şanslı hayvanı olarak karşılaşacaklardır. Galntasryın ıılmdlye Çanalh kö~U gençleri .~e 25 tiftik keçi 

Bozkurt gözükmektedir. Fakat son kadar yapmı'l olduğu maçlardan edindiği- ve Çatalca da Karacakoy nahiyesinin Bel· 
haftalarda adamakıllı düzelen Mih -ı miz fikre gol' bir sürpriz olmazsa Demir- grat köyünden HUsnll Ergin de bir mand& 

Kızılay gençlik kolu. okullarında ki'ndlle
rlnln seçtikleri otuz yoksul talebe nrka
dıışlarına kışlık okul elblscsı yaptırmış

lardır. Komutan albay Abdullah Can da 
bu fakir talebelerin öğle yemeklerini te -
min eylemiştir. 

ricanı -da ihm2! etmemek liizımdır. sporun bugünkü mUsabııkn~, rahatça ka- vcrmlutır. 
İki haftadır koşulara iştirak etmiyen zanacağı kanaatindeyiz. Bölge futbol a- Ku:ıadası kazası Sirince köyü halkı d& 
Yüksel de eğer düzeldiyse taşıdığı janlığının maçlar hakkındaki tebll(;i 11§8· Kuruma 200 lira yıllık tn.ahhUdatta bulun-
müsait kilo dolayısiyle Bozkurt ve ğıdııdır: mu:ıınrdır. (a.a.) 

M. M. 152) Koı:a, karı ve çocukların ia5e Mihricana çok kuvetli rakip olabilir. Bölge Futbnl Ajanlığından: -----
ve ıbatesiyle birinci derecede mükelleftir. Ü Llk maçlarına n~nğıdakl programa Hukuk llmini Yayma 
(K M. M. 152). Umumi olarak evlilik bir- ciincü kosu : tevfikan bugUıı ve yarın devam olunacak- Kurumunun konferanslan 
!iğini koca temsil eder. Birlifin borçla - (Satış koşusu) iki yaşında ve hiç tır. b 1 
rından birinci derecede o mcsuldUr. koşu kazanmamış yerli halis knn ingi- 16. 11 040 cumartesi aı ıyor 

2. Karının hukuki vaziyeti. liz erlCek ve Clişi taylara mahsustur. Galatusaray. Denıirspor. Saat: 14,30 Hukuk Ilmini Yayma kurumu hu-
A) Eve kadın bakar (K M. M. 153). İkramiyesi 325 lira mesafesi 1200 met- Hakem: ceııu Oskay, yan hakemleri: kuk bilgisini artırmak için geçen 

işte evlilik birliğinde kanya teveccüh c- redir. Koşuya üç tay kaydedilmiştir. Fevzi Çat, Şunyp Kıraç. yıllarda olduğu gibi bu yıl da umu• 
den bUtün haklar ve m!ikellefiyetler bu 1 - Kamelya (V. Koç) 58 kilo 17.11. 940 pazar ma ait konferanslar tertip etmiştir. 
cümle içinde miındcmiçtır. Eve bakma 2 - Ayfer (F. Atlı) 54 kilo Gllne§- H. o. t. Yurdu. Saat: ıı Bu konferanslar cumartesi günlc-
mefhumuna nelerin dahil olabileceği, ta - 3 - Toska (Fi. Atlı) 52 kilo Hakem: Ferih Esin, yan hakemleri: ri saat 15,30 da Ankara Halkevinde 
rafların içtimai vaziyetine göre az çok Bu kqsuda Avfer rakiplerine na _ Necdet ÖzgUç, Yusuf Aysal. verilecektir. 
clegiıımekle beraber; evin tanzımi temiz - zaran daha şanslı gözükmektedir. Gençler Birliği - Dlnçspor. Saat 12,45 İlk konferans 23. 11. 940 cumartesi 
liği. yemeklerin hazırlanması, çamaşır, Hakem: Yusuf Aysal, yan hakemleri: günU İstanbul Üniversitesi Rektöril 
:itil, çocuk bakımı ve saire bu meyanda Dördüncü koşu : FPrih Esin, CelAI Oııkay. Bay Cemil Bilse! tarafından verile-
sayılabi\ir. Bu işleri yapmak için karının Üç yaşındaki yerli yarım kan in - Mnskespor - Ankılrn GücU. Saat: 14,30 tektir. Konferansın mevzuu (Ankara 
masraf etmek ve birliği temsil etmek bak- giliz erkek ve dişi taylara mahsus Hakem: Necdet Özgüç, yan hakemleri: muahedesi ve Boğazlar) dır • 
kı vardır. (K.M.M. 156). Yalnız yorganına handikaptır. İkramiyesi 225 lira me- Refik Güven, Bahaeddin Veske. Kurum bunlardan başka, Ankara 
gore ayağını uzatmak ve bu hakkı suııs - safesi 1600 metredir. Kaydedilen ye- ( d radyosu ile de her hafta sah akşam-
timal etmemek lazımdır. Kocanın vaziye- di tay şunlardır : eza1an lfllan OyUntUlar )arı konferans verdirmektedir. 
tine gore karı, ev masraflarına da iştirak 1 - Mehlika (S. Kara Osman) 64 k. 
eder. (T K.M 198). 2 - Tasvir <S Kara Oc;m;:ı.,\ ~l k. 

Ey asil turk kadını şimdi sana hitap e- 3 - Pasin (M. A. Yalım) 59 k. 
diyorum. aile nasıl bir milletin temeli ise, 4 - Ceylan (K. Yıkılmaz) 51 k. 
ailenin temeli de sensın. Ev bakımla kaim- S - Güllü (M Efe) 50 k. 
dir. o da senin hak ve vazifendir. 6 - Dölol (A. Kopar) 48 k. 

Bunu bugUn tiırk medeni kanunu söy- 7 - Özen (Y. Urgancı) 46 k. 
lüyor. binlerce yıl evci de atalarımız ay - Geçen haftaki yarışı Pasin kazan _ 

Bölge Futbol Ajanlığından : 
Bölge bqkanhğı, ceza talimatnamesi

nin 27 inci maddesinin 3 Uncu fıkrası mu
cibince haiz olduğu salAhlyetıe; geçen hat
ta yapılan GUne§ - Gençler Birliği maçın
da hakem kararlarına ltlrn.z eden ve bu 
yüzden oyundan çıkarılan Gençler Blrll -
ğlndcn Ahmet Erol'un mezkOr tnllmatnıı· ni şeyı soylemişler (yuvayı yapan dişi mıştı. Fakat taşıdığı kilo 53 ~:; Yani 

kuştur) demişlerdir. Uunkıi türk kadınları' bir baş ara ile ikinci gelen Mehlika ~e~ln 11 inci mnddeslo.e tevflknn bir tev
ve anaları. evlerine ve çocuklarına iyi b:ık· ile aralarında on kilo fark vard. B 

1 

b he, hake.mc kar§ı diğerinden daha ağır 
makta nasıl dunya kadınlarına ornek ol - fark bugün beş kiloya inmiştir Bi _ hnreketl görUlen ve bu sebepten oyundan 
muş, vatan ve millet işlerinde dunyaya fe- zim düşüncemize ~öre Mehlika ağır ihraç, olunan Gençler Birliğinden Selim 
dakarlık ve kahramanlık m•salleri vermiş kilo tasımasına rağmen bu kosunun Atak ın gene mezktir talimatnamenin 13 
iseler, hal ve ist:kbal de senden aynı şeyi fav0r:ç;idir üııclı maddesine tevfikan 12.11.940 tarihin-
bekliyor. Eyı bakılan, tutumlu idare edi- Pasin veya hafif kilo ile ko an den itibaren on gUn müsabakadan mene -
len, çocukları iyi yetiştırilcn bıı aile nasıl Güllü plase olabilirler. ş d~lme1k1 suretiyle tecziyelerini muvafık 

d k i'o 1 b'" 1 'l gorm otur. 
neşe ve saa et ayn3ı.;ı o ursa. oy e aı e-

ÇOCUGA YARDIM 
KiŞiN yıpratıcı soğuklarından 

bakıma muhtaç çocukları koruya. 

bilmek için yavrularınızın kulla -

nılmı§ her türlü eşyalarını Kuru. 

ma vermemzı Çocuk Esirgeme 

Kurumu sayğ ile diler. 

(A Evlenme; bir akit, çok mühim bir a
kit olduğu için evleneceklerin bu akdin 
ehcmlyetlnl, deruhte ettikleri vazife ve 
mllkelle!lyetln §UmulUnU ldrtı.k edecek 
temyiz kudretine nıallk olmalan §arttır 
(K. M. M. 13 ve 89 J. 

Sayın dinleyiciler; 

Türk hukukunun evlenme için taranar
da aradığı temyiz kudreti çok mütevazıdır. 
Bunun. tarafların evlenme ile deruhte et
tikleri vazife ve mUkelle!lyetln ııUmulUnU 
ldrAke kll.fl gelmediği manlese! mlaallerle 
görUlmektedlr. Onun için TUrk ana ve 
babalarına bu tııte de vazife dUıımektedlr. 
O da ÇO\:uklıırına evlenmenin ne dernek 
olduğunu iyi anlatmalarıdır. Atalarımız 

bu vazifelerini- hakkiyle ynpmışlar ve bize 
"ıu bapta ds vcch~c atn sUzlerl bırakıp glt
mtıılerdlr 

Tabiiyet meselesi. ecnebilerle evlenme 
halinde bir ehemiyeti haizdir. Yukarda ev
lenmeyi milli bir vazife olarak tavsif et
miştik. Ecnebilerle evlenmeyi de milli bir 
suç olarak kabul edebiliriz. 

lerden mürekkep bir vatan da cennet olur. J?r~:nci ko!;U : Bugün afi$ poligonunda 
Ey necip tlirk kadını, Üç ve daha yukarı y~ta ve sene 
Dünyanın en buyuk adamlarını sen do- zarfındaki kazançları ye kfınu 800 Ji

ğurdun oğullarınla birlikte cephelerde sen .rayı doldurmamış haliskan ingiliz at 
döcüştün. Asil tıirk gençliği, sizlere mesut ve kısraklara mahsustur. 

müsabakalar var 
Bölge Atıcılık Ajanlığından : 

ten itibaren atış poligonunda mevsimin en 
cüze! ve en heyecanlı atış müsabakaları 
yapılacaktır. "Sürat atııı" adını taşıyan bu 
müsabaka biZT.at atış meraklılarının arzu
ııu üzerine tertip edildiği için büylik bir 
hususiyet taşımaktadır. 

a) Kadın ve erkek herkes iştirak edebi-
lir. 

b) Mesafe: 50 metre. 
c) Nişan vaziyeti: ayakta destekli, 
ç) Mermi adedi: 5. 

Akıl hastalıklariyle maıoı olanlar; as
lA evlenemezler Sari cismani hastalıklar 

için de huıms1 kaounlorla tedbirler alın -
mıotır F11knt bu hukuki ve kanuni tedbir
ler klı!I dC'ğtldlr. All'ıkndarların, ana ve 
babanın bu işlerde çok titiz davranmaları 
JAzımdır Akıl h:ıstahkları , buıa,ıcı cls· 
mnnl haatalıklarla mnıoı. içki ve sair ıcy
ytatla mf!IOf olunlarıo evlcnmeııl, yalnız 

kııroı tarnf lclu drı?ıl m"nı.mp oldukları 

millete karıı da lrtllidp edebilecekleri en 
bllyllk cinayettir. 

B ı Sonra evleneceklerin muayyen bir 
yaşı cın doldıırınnlan lı\zımdır Medeni ka
nıımın ı~R) inci mnddealnde erkek (181 ve 
kaı'lm (17 ı yaşını ikmal etmedikçe evle 
nemPZ rlen~lrnektc ille de bu Hi.6.1938 ta· 
rlh ve 34!53 tınvılı knnunle erkek on yedi, 
kl\dın on btş yaşını tkmAl etmedikçe ev
lenrrm: şrkllnde dcğlıttrllmlştlr. 

f3'mdl biraz da evlenmeğe mAnl olan 
hAllcrl ı;:lh~d,.n SN;lrellm: 

2 Evlenrrıf't':e mı\nl haller: 
A) &nlardıın blrl!ll hısımlıktır. Medeni 

C) Mesken intihabı da kocaya aittir. (K. yuvalar hayırlı ev!atlar dilerim. İkramiyesi 255 lira mesafesi 2200 1 - 16/11/940 cumartesi ıUnü saat 14 
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Bir dil bahsi 
Üç gün önce Nurullah Ataç, bir 

"edebiyat., makalesinde "Yahya 
Kemal'in söylediği gazeller,. de
mişti. Eve/ki gün ben bir fıkramda 
"söylemek,, masdarının bu yersiz 
bulduğum kul/anı/ışına iliştim. 
Sağda, solda bunca dil yanlışı ya
pılırken böyle ulak bir yanlışa do
kunmağa ne lüzum vardı? diyebi
lirsiniz. Fakat vazının başlığı ede
biyattı, muharrfri edip ve münekki
dimiz Nurullah A taç'tı: cümlede 
adı l!ecen d,. hiiviölr sair bıiviik üs 
tat Yahya Kemal'di. Onun için 
"gazel söylemek,. tabirinirı belkı 
ufak çapta olan yanlışlığı ~özüm· 
de hlh·ümüştü ve büyümesi de la
zımdı. 

Nurullah'a hatırlattım: "gazeli 
hanendeler söyler, şairler onu ya. 
zar .. dedim. Çünkü bir takım keli
melerin yan yana kullanılmasına 

ancak halk kumanda eder: dilin 
deyim (idiom) Tarını halk yapar. 

Münekkit dostum dünkü Ulus'ta 
çıkan "düşünceler,, makalesinin so-

nıında sıcağı sıcağına bana cevap 
veriyor. 

Dostum şiirden bahsederken yaz
mak fiilini kullanmaktan hoşlan

mazmış: çünkü şiir bir yazı sanatı 
rfeğil, bir söz sanatı imiş. Ona öyle 
~eliyormuş ki bütün iyi şairler şi· 
irlerini yazmadan evci söylerler
miş. 

Fakat ne demiştim, dostum ne 
diyor? 

Şiir yazılır mı, söylenir mi? Onu 
ayrıca düşünebiliriz. Münakaşayı 

bu şekle sokunca Nurullah Ataç. 
nihayet zengin olduğunu yakından 
'ıil<liğim hafızasından : 

Eş'arı böyle söyler, üstat sliyleylnce. 

mısramı çıkarıp bununla beni maı 
edebilirdi. 

Ben "şiir söylemek .. tabirine bir 
şey demedim; takıldığım "gazel 

söylemek,, tir. 

Dostum bu tabirden hoşlanır, 
hoşlanmaz, ayrı bahis, Üslup ve ka
lem sahibi bir edip, istediği keli
meyi istediği makam ve manada 
kullanabilir: ona da amenna! 

Hatta dünkü yazısında dediği gi
bi: 

"Yahya Kemal eski tarzda gazel 
söyler, deyince de Yahya Kemal'in 
bir gazelini sesle okuduğu manası 
çıkmaz ... Bu da iyi. Fakat bu ma
nanın çıkmaması söylemek kelime
sinin yerinde kul/antlmasından 
değil, büyük şairin şöhretindendir. 

Sonra Nurullah Ataç, türkçenin 
deyimlerine laakal benden fazla 
vakıftır. Neden "gazeli söylemek .. 
le "gazel söylemek., i, "gazeli oku
mak,, la "gazel okumak,, ı biribiri
ne karıştırıyor? 

Mef(ı/ edatı alınca bazı deyimler 

düpedüz lakırdİ olur, çıkarlar. 
Gene israr edeyim "gazel söyle

mek,. - bütün halkın kullanışı ile 
- hanendenin yapacağı iştir. Bel
ki Nurullah buna karşı gene : 

- Ben ... diye ba~lıvan bir cüm
le ile bir cevap verebilir. Fakat 
Carne/Jie'nin meşhur kitabında pek 
aleyhınde bulunduif u bu zamiri 
herkes ve her §eye rağmen kullana
bilmek nadiren Galile'lere nasip o
lur. 

Bilmem, bu dostane münaka1ay1 
okurken me.<;hur hikaveyi hatırla
dınız mı? Çorap üzerine mesh ol
mıyacai{ını söy/iyen vaiza cemaat
ten birisinin : 

- Ben yaptım, oldu! demiş oldu
~unu anlatan meşhur hikayeyi. 

Kısa keseyim, her şeye taham
mülümüz vardır" fakat Yahya Ke
mal'den bahseden yazılarda en ufa
~ından bile dil yanlışına tahammül 
f'demeyiz. 

Bu yanlış, "gazel söylemek,, şek
linde de olsa, "gazelini sesle oku
mak., şeklinde de olsa ... 

T. 1. 

d) Atı~ müddeti: 30 saniye 
e) Tufek: 22 çap Flöber, 
f) Kazanma ııartı: en fazla puan alan. 
g) Musııbaka gunleri 16/111940 cumarte

si günunden itibaren 8/12/940 pazar günü
ne kadar her hafta cumartesi ve pazar gü~ 
!eri ııaat 14 ten 16,30 a kadar. 

h) Müsabıklar muayyen gUnlerde, gün
de bir defa olmak üzere müsabakaya is • 
tedikleri kadar i5tirak edebilirler. 

i) Mükafatlar: Birinci, ikinci ve üçlincU 
gelenlere kıymetli hediyeler verilecektir. 

S - Müsabakalar mühürlü kliğıda ve 
hakem heyeti huzurunda yapılır. 

4 - Daha fazla tafsilat istlyenler poli -
gon mlidürlliğüne müracaat etmeleri rica 
olunur. 

"ANKARASPOR" çıktı 
"Ankaraspor., gazetesinin 26 ıncı 11ayısı 

dUn intişar etmiştir. Bu nüshada hem bu
günkU ve hPm de yarınki at yarııılarına a
it programlar, mütenevvi spor hnberler1 
vardır. Okuyucularımıza tavsiye f'derlz. 

Atıcıları dôvet 
Ankara Atıcılık Kulübünden: 
Kulübümüzün yıldönümü münase

betiyle, kulübde kayıtlı azanın bugün 
saat 18 de atış poligonundaki kulüp 
merkezine gelmeleri rica olunur. 
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Harp karşısında Mısı~ 

Yakınşark'ta 

İngiliz kuvetleri 
boyuna artıyor 

B. Eden'in beyanatı 

ULUS 

Taranto'da 
İtalyanlar hasara uğnyan 

zırhlıları 

B. Mololof'un Berlin 
ziyareti hakkında 

Tass ajansının tebliği 

Görice'ye hakim olan 

İvan dağmı tutmak İ(İn 

Yunan piyadesi 
çok şiddetli 

-!-

Alman • Fransız 
İşbirliğinin 

ilk neticesi; 
(Başı ı. inci say/ada) 

Mısır parlB.menlosunun açılış cel
•esinde kıralın nutkunu okurken, 
~.aşvekil Hasan Sabri paşanın dü
tup ölmesi üzerine, Mısır'm harp ı 
~arşısındaki vaziyeti meselesi, poli- Lon<lra, 15 a.a. - Harbiye nazırı 
tı.kn. ile ancak romanlarda okuya- B. Eden, dün akşam radyoda yaptığı 
hıldığimiz faciayı biri birine karış- 1 bir görüşmede demiıtir ki: 
hran bir hadise mahiyetini almış- ''- Yakın - Şark'ta kuvetlerimiz, 
tır. Mısır, toprakları istilaya uğra- durmadan artmaktadır. Bu kıtalar, en 
ınh ış bir memlekettir. Bununla bera- iyi silahlarla mücehhezdir ve silahlar 
her, dün ansızın meclis kürsüsünün mebzuldur. Bu kıtalar, bu silahları 
llatünde ölen Hasan Sabri paşanın kullanmasını da pek iyi bilmektedir
teiai bulunduğu hükümet, bu mü- ler. Her geçen haftada kuvetlerimiz 
cadelede harp dışında kalmayı kendilerine verilmiş olan vazifeyi za
~_ısır'ın menfaatlerine daha uygun f~re isal için daha iyi talim görmüş 
tonnüştür. ve daha iyi teçhiz edilmiş olmakta-

yüzdürmeğe 

uğraşıyorlar 
(Başı 1. inci sayfada) 

yasetinde toplanmış olan nazırlar heyeti, 
içtimaını mUteakip neşre.dilen tebliğ şun -
ları bildirmektedir : hücumlar yaptı 

reisi ve hariciye halk komiseri Molotof, I.orraine'deki alman makamatı, l!na dil-
Moskova'ya doğru Berlin'den hareket et- (Başı 1. inci sayfada) lc~i fransızca olıın ahaliyi Polonya'ya veya 
miştir. 1 Fransa'ya gönderilmeO:i serme e c·v::ı e:-

(Başı 1. inci sayfada) Alman gazetelerinin tefsirleri · Askeri vaziyet miştir. Halk Frıınsa'yı ·nı:h~p e:m'ştir. ıı 
fından iki zırhlının dibe oturduğunu Berlln, 15 a.a. - D. N. B. ajansı bildiri- A . 

5 
R • I İkinciteşrindenberı bu uha1i ile do'u v~"1ti 

' • · B · · y S bah t 1 ı tına; 1 · a.a. - oyter ' ·· d 5 ·ı· 7 b h 'k d' teyıt etmıştır. u zırhlılardan hırı ta- or: a ga7.e e er B. Molotof'un Ber- t 
1 

y ....a. • . h ü k gun e ı a tren gır e ta rı e ılmekte-
ma e t t d b' llnde BB. Bitler ve Rlbbentrop'la yaptı,.ı ta yan - unan c .. .., .. esının er ç ıs- dir 

m n O urmuş ur, yanın a ır mu- " mından gelen son haberlere göre, Yunan-ı S 
1
• . . 

avin gemi vardır. g1Sı11pmeler hakkında tefıılratıı devam et-
1 1 

l.d ki U dd' k c ahıyettnr olmıyan nıarfıllcrdc bu tl'-1-
Akd •_J d' [ • aJ mektedlrler. ı arın yapmış 0 

• u ~rı m tea • ıt m~ a- , birin fransız ve alman hü':ume•leri a'.'"a~·ıı-
enı:uıe U§ÜrÜ en ıt yan bil taarruzlar netıcesınde umumı bir ıler- da kara 1 ld ,. .. 

1 
'· ,,,. tayyareleri Berllner Börsen 7.eltung, askerf hare-

1 
k d d'I . ah 

11
• •. . 

1 
r aşmış o u u so; cnme .. ••;,ır. F-

kAtın dramatik bir ııafhıı.."a glrdi""I ve ye- eme ay e ı mış ve m a ı uç ıta yan ta- ransız 1 •• •• , • :1 b-
Lo d 15 A 

· 11 k d · ·• b • • - a msn goru me erı esnasın a. oy-
Bu, Mısır'ın lngiltere karşısında- dır. 

t
ici vaziyetinden doğmaktadır. Mısır, Bizim kıtalarımızın yanıbaşında, 
ngiltere'nin ittifakına girerken, mühim fransız ve polonyalı müttefik 
hıüstakil değildi. Ve İngilizler, Mı- kıtaları bulunmaktadır. Bunlar, hüri
ırr'a istiklal verirken, kendileriyle y~tJ~rinden vaz geçmekten imtina et-
ittifaka girmesini şart olarak ileri mış ınsanlar<lır.. . . . 

n ra, a.a. - mıra 1 aıre- nl bir A\•rupa nizamı "er,.evelerlnln belir- arruzu tardedılmlştır. le bir t db' . b ,_. 1 d -· d bl·- d' · k " " . . . .. e ırın a~ smevzuu o ms ı'jı be-
sınl e~ te ıg e ılmiştir: Denız u- dlğl bir anda yapılan bu tem~ın ba..,lt bir .. Yu~anlıların bildırdı~lerıne nazaran,t bu- yan edilme!rted;r, Fransız hilkümeti bu te.d-
vet erıne mensup avcı tayyareleri cemile ziyareti çerçevesini tecavUz ederek yuk bır hava muharebesı esnasında, 10 tal- bir hakkınd 1 .. k k . 
Akd · 'd 8 t · · 'd 10 t · . d- .. ül .. .. y 11 a n man mutare e omıııyonu • 

enız e eşrınısanı en eşrı- semereli bUyUk siyaset çerçevesine girdi- yan tayyaresı u~ur muştur. unan ı ar nun nazarı d'kk t' . lb • . 
nisaniye kadar dört düşman tayyare- ğlııl yazmaktadır. yalnız üç tayyare kaybetmişlerdir. 

1 

1 
a ını ce etmıştır. 

si tahrip etmi~, biT düşman tayyaresi- Gnı:ete, Londrıı hükilmetlnln ht\ltl Al_ Şimal cephesinde İtalyan harekat üssü Afıın ba§ladı 
~Ünnüşlerdi. Bu sebepledir ki Mısır 1 Or~da .. c:n~bı Afrık.a, llındıstan, 
Jçin daha doğrusu bazı Mısırlılar Kıbrıs,. Fıhstın, Maurıce adası ve 
için İngiliz ittifakı Mısır'ın istikla- Maçta adası askerlerini de gördüm. 
linde bir pürüzdü;. Bunlar bunu a· Bütün bu askerler, serbest surette bi
çıktan ifade etmemekle beraber in- ze yardımlarını getirmişlerdir. Böy
tiltere'nin yanı başında harbe 'gir- le bir maneviyat mağllıp edilemez.,, 

ni de hasara uğratmışlardır. Şimdi manyanın 7.ararına olarak blr İnglll7. _ olan Görice, Yunan dağ kıtaatı tarafından 
teı;bit edilmiştir ki, donanma hava Sovyct teşriki mesalıılne gll\'enmeslnln ht-men hemen muhasara edilmiş bulunmak- Lyo~. 15 a.a. - Havas bildiriyorr 
kuvetlerine mensup Fulmar tipinde- gtllilnç gibi görUndüğU kanaatindedir. tadır. Yalnız ııimaliıarbi istikametinde bir 1 Yerl.erınden çıkarılan altmış bin Lo-
ki tayyareler, 12 teşrinisanide filo- gedik kalmıştır. renlı, cenup ve cenubu garbi eyalet• 
muzun yerini keşfe çalışan iki Cant ita/yan gazetelerinin tefsirleri Cenup cephesinde, İtalyanları Arnavut - ı:.rine git~ek üz~re, pazartesi gü-
5? t~!f.are~i ile ~ir Kant 506 tayyare- Mllnno, 15 a.a. _ 0 N B.: Corrl"rn 1 luk hududuna doğru püskürterek Yunanh- nundenberı Lyon dan geçmek.tedir. 
sı duşurmuşlerdır. Bu Cant 506 tay- Dell'l S 8 •r 1 t f 

8 11 
d ki ,, lar Kalıımas ırmağını geçmişlerdir. l'indus Bunlar. cenup ve cenubu garbı eya-hıekten çekinmelerinin hakiki sebe

bi budur. General Antonesko 

Romada temaslara 

d~vam ediyor 
Roma, 15 a.a. D.N.B. bildiriyor: Ro-

. . . . • era, . ., o o o un "r n " A°" - 1 ti · d 1 · • 1 k • 
yaresı -~lc~!er .. ıçınde fıl~n~ın >'.anı ba-

1 
rllşın !eri halckında cl!yoı ki: ~.er_~e~ mıntakasında Yunanlılar harbin ilk e erın : y~r eştırı. e~~ t~r. . 

şına duşmuştur. 13 teşrınısanı<le ge- "Berlln görlişmelerl sonunda nl'şr~di!en gunu ışgal etmekte oldukları mevzileri . Lo;enlılerın 400 kışılık ılk kafılesf, 
ne filonun izini b~ılr:ıağa çalışan bir tehllğ, 0 tarzda yazılmış•ır ki bu hususta tekrar el.de etmişlerdir. şımdıden Narbonne varmış ve kar-
Cant 501 tayyaresı fılonun hava ku- vapılacak her tefsir, bu tPl>lfğln mAnıısını Geçen hafta Pindus dağlnrında münhe- deşç.~ ~arşılanmıştı~. . 
vetlerine mensup Fulmarlar tarafın- tebıırllı: ettirecek yerde ancak karıştıra· zim olan üçüncü İtalyan dağ fırkasının ba- Hukumet, Lorenlılerın, münbit fa· 
dan kovalanmıştır. kiyelerinin YunRnlılar tarafından toplan -ı kat işlenmemiş araziye malik mınta• caktır... k 1 1 

Bu suretle 8 te§rİnisaniden 13 teş- Gacttıı Del Popolo diyor ki: ması bitmek üzeredir. a ar~ _Yer eştirilmesini kolayla§tır-

Diğer taraftan bir takım Mısırlı
lar da memleketlerinin ltalya tara
fından tehdit edildiğini ve bu §art
lar altında vatanın müdafaası me
•elesinde ln~ilterc ile İ§birliği yap
~ak Mısır için bir borç olduğunu 
•leri aÜrll"ekte.lirler. Bunların ba· 
tında da Saad Partisinin lideri Ah
hıct Mahir paşa bulunmaktadır. 

Malumdur ki Saad Partisi, iki se
ne kadar evel yapılan seçimde Veft 
Partisinden ayrılan bir hiziptir. 938 
•enesi ilkbaharında yapılan bu se· 
Çİrnde Veft partisi inhizama uğra
hıı§ ve Mahmut paşanın hükümet 
J>artisiyle Ahmet Mahir paşanın 
Saıı.d partisi kazanmışlardı. Bu za
fer Üzerine iki parti kovalisyon te§-

manya başvekili General Antonesko i}e 
Romanya hariciye nazırı B. Sturdza şere
fine B. Musolini tarafın<lan askeri mah -
telde bugUn bir öğle yemeği \'eı·llmlgtlr. 

Başvekilet ve hariciye nezareti erkanı ile 
ordu ve faşist partisi mumessilleri ziya -
fette hazır bulunmuşlardır. 

rinisaniye kadar Akdenizde deniz "Tebliğ, sarihtir. Bu gibi trbliğl,.rl fi- Yunanistan'da Larisa şehri, çarııanba gii-ı mak ışıyle meşgul bulunmaktadır. 
kuvetlerine mensup tayyarelerimiz ll\'atın takip etmnsl tııb•ld r Fakat şlmol. nü şiddetle bombardıman edilmiştir. Atı- Memleketlerinden bu suretle çıka
Taranto'da İtalyan donanmasını fel- ilk şu mUşah"d"yl yapıbllh·!?.: tngiltrre _ lan takriben 200 bomba insanca birçok za- rılmtt olanların büyük ekseriyeti, 
ce uğratan darbeden başka 7 düşm:ın nln :-.ıo~ko\'ıt bllyilk elçiııl B Crlpps'ln va- yiat varmiştir. Bunlar meyanında ölüler de hakkı hıyarlarını Polonya lehine 
tayyaresi athrip etmiş ve diğer iki zırcsı muvaffak olmamıştır.. · vardır. kullananların muvakkaten Loren'de 
tayyareyi de hasara uğratmışlardır. kalabileceklerine dair alman makam-

Jngiliz Bahriye Nezaretinin Japon gazetelerine göre Yunanistan'da bulunan İngiliz ları tarafından teminat verilmesine 
t bl'v• Tokyo, 15 an Alman ve Sovyet dev- hava kuvetleri genif ölçüde rağmen, Fransa'yı istemi§ir. 

Londra, Hi a.a~ -'~'ahriye nezareti Jet adıımları arasında Berllnde nihayet bu· faaliyette bulunuyorlar Berlin siyasi mahfillerine göre General Antonesko bugün Villa Madtı
ma'da alman maslahatgüzarı Prens Bis -
marck'ı kabul ederek kendisiyle uzun 
müddet görüşmü~tür. 

kil ettiler ve iki aenedenberi Mısır H S b . 
hu kovalisyon ile idare edilmekte asan a rı paşanın 
İdi. Fakat ltalya harbe girer gir-
hıez, Ahmet Mahir paşa, derhal Cenazesi dün kald ı n ldı 
harbe iştirak etmeğe taraftar oldu- , . . 
iundan iatifa etmiş ve 0 zamandan- K~hıre, 15 a.a. - Başve~ıl. Has~n 
heri Başvekil Hasan Sabri paşayı Sabrı paşanın cenaze merasımı bugun 
tenkit etmekte idi. Filhakika Mısır yapılmıştır. 
harp dışında kalmak kararını ve- ÖğreniJdiğine göre, Kı:-al Faruk 
rirken, ltalya'y'a Mısrr'ın ancak şu Maliye ~azın Abdülhamit Sül~yman 
tartlar altında harp dıtında kalaca- paşaya bır tezkere yazarak yenı ba~ -
lını bildirmişti: vekilin tayinine kadar arkadaşlariyle 

beraber vazifelerine devam etmelerini 
istemiştir. 1 - ltalyan askerlerinin Mısır 

toprağma akm yapmak t~ehbüsün
de bulunmamaları ıartiyle. 

2 - ltalyan tayyarelerin in Mısır 
tehirlerini bombaroımanla tahrip 
•trnemeleri şartiyle. 

3 - ltalya Mısır ar.keri üslerine 
•kın yapmamak ıartiyle. 

Kıral Faruk, yeni kabinenin teskillni, 
sabık nafıa ve mUnakall t nazırı H Uaeyfn 
Sırrı Pqaya tevdi etmiıtir, 

Ü{ Amerikan f abrikasmda 
infilaklar oldu 

Gerçi ltalya harbe girerken Mu
lolini diğer devletler arasında Mı- Vaşington, 15 a.a. - Amerika har-
•ır'a da teminat vermİ§ti. Fakat bu biye nazırı B. Stimson gazeteciler 
teminatı unutarak Yunanistan'a 1 toplantısında beyanatta bulunarak 
karşı tecavüze geçtiği gibi, Mısır'ı sah günü üç muhtelif fabrikada bir
da istilaya teşebbüs etmiştir. Mı· kaç saat fasıla ile üç infilak vuku 
•ır'ın İtalya harbe girerken, harp bulduğunu bildirmiştir. 
dışında kalmak için ileri sürdüğü B. Stimson, bu infilakların faille
ıartların hiç birine ltalya riayet et- rinin alman olmasından şüphe edile
hıemiştir. Yani İtalyan askerleri bileceğini söylemiş ve bunun bir tah
Mısır toprağına akınlar yapmı!Jlar, min olduğunu ve bundan başka da 
ltalyan tayyareleri Mısır fehirlerini bu infiHikların sabotajcılar tarafın
hombardıman etmişler ve İtalyan dan yapıldığına dair bir emare bu
askerleri Mısır üslerine karşı hare· lunmadığını ilave etmiştir. 

Amerika'mn Paris Büyük El~isi 

B. Bullil'in Vichy'ye dönmesi 
Jüpheli görülüyor 

Vaşington. 15 a.a. - İtimat edilir kay
naklardan haber alındığına göre, Blrleılk 
Amerikanın Parla bUyOk elçiliğinden isti
fası B. Ruzvelt tarafından kabul edllmt -
yen B. Vllllıım Bullll'e İngiltere bUytlk 
elçll!ğl teklif edllnılştlr. 

B. Bulllt teklifi tetkik etmekte ısı: de, 
Fransndo.kl va?.lfeslndcn istifa ettiği se-

kete geçmişlerdir. Esasen ltalya, 
Mısır hakkındaki tasavvurlarını 
gizlemeğe lüzum görmemektedir. 
işte beş aydanberi Mısır'ın hareke
te geçmesini inarla talep eden Ah
met Mahir paşa, bu kanaatlerini 
kürsüden müdafaa etmek için par
lamentonun açılmasını beklerken, 
Baıtvekilin ölümü faciası karşısında 
kalmıştır. Kıratın Ba§vekil tarafın
dan okunmakta olan nutkuna bakı
lacak olursa, Mısır, her halde şim
d ilik Hasan Sabri pa!Janın çizdiği 
Yoldan ayrılmak niyetinde değildi. 
Çünkü nutukta Mısır'ın harp kar
tıaındaki vaziyeti §Öyle izah edil
mektedir: beplerden dolayı bu yeni vazifeyi de ka

ve emnı- bul etmeğe meyyal bulunmadığı zannedll
if a arzu- mektedlr. B. Bulllt'ln istifasına sebep, 

"ihtiyattan, basiretten 
Yeti temin ve vecibelerini 
•undan mülhem olan bir 
hattı.,, 

hareket maksızın yazıp konu:ıabilmede serbest 

Başvekilin ölümü ve yerine diğer 
b ir Başvekilin geçmeai bu politika 
Üzerinde nasıl bir tesir husule geti
recektir? Bugün bütün dünyanın 
merak ve alaka ile öğrenmek iste
diği mesele budur. Yalnız bu bahis
te bir nokta ve Mısır istiklali bakı
mından çok ehemiyetli bir nokta 
Mısrrlrların dikkatlerinden kaçma
mak gerektir. Her zümre Mısırlı· 
nın Mısll' istiklaline büyük kıymet 
Yerdiğine şüphe yoktur. Ve Mısır
lılar bu istiklale layık bir millettir. 
Vaziyet böyle olunca, mazide ve 
hatta bugün İngilizlerle karşılıklı 
münasebetlerinin mahiyeti ne olur
ııa olsun, bu istiklalin korunması 
lngiltere ile Mısır arasında enw sıkı 
bir itbirliğine bağlı bulundugunu 
unutmRmak lazımdır. ltalya'ya hiç 
itimat edilemez. Esasen mihver 
devletlerinin beynelmilel münase
betler hakkındaki konsepsiyonları, 
müstakil millet mefhumunu kabul 
etmemektedir. Mısır istiklalinin ilk 
tartı, ltalya'nın zafer kazanmasına 
mani olmaktır. Mısırlılar bunu an
larlar ve ona göre hareket ederler
ae, bundan öteai teferruattan iba· 
rettir. 

A. Ş. ESMER 

olmaksızın yazıp konuıabllmede serbest. 
bulunmak arzusudur. 

Kral Boris'in nutkuna hükümelin 
vereceği cevap haz1rlandı 

Sofya; 15. a.a. __: Stefani bildiriyor : 
Kıratın nutkuna verilecek cevabın pro

jesi, meclise tevdi edilmiştir. Bu projede, 
Dobrlca meselesinin hallinde yardımları e
saslı bir ehemiyeti haiı: oldugu tebarüz ey
liyen mihver devletleriyle Bulıaristan mü
nasebetlerinin inkişafından dolayı büt!ln 
meclisin c;ok memnun olduğu ehemiyetle 
kaydedilmekte ve Bulgarlı!ıtan'ın Sovyetler 
Birliği ile olan münasebetlerinin de mem
nuniyet verici bir tarzdıı inkişafa devam 
ettiği ilbe olunmaktadır. 

Frans11 Hindi~inisi ve Siyam 
arasında muhasemat baıladı 
Tokyo, ıs a.a. - (D.N.B.) Hanoi'den 

Tokyo Nişi Nişi gazetesine gelen en son 
haberlere gore, fransız Hindic;iniainin şi -
mal hududunda Siyam kıtaatiyle Hindi -
Çini kıtaatı arasında müsademeler vuku 
bulmuıtur, İki memleket araamda muha -
ıematm baıladıiı bildirilmektedir. 

aşağıdaki tebliği neşretmiştir: !ngi- lan mU:ı:akrrelcr hakkında jnpon matbuatı 
!iz hava kuvetlerinin Akdeniz'deki hararetli mlltalealnr yfirUtmektedlr. 
son muvaffakiyetli akınları hakkında Gaı:etrler, iki memlcktl nlAknrlnr enen 

ta f silat alınmıştır. 
8 sonteşrlnde Cant 501 tipinde bir 

italyan tayyaresi Gladitor tipinde iki 
tayyare tarafından kovalanmış ve ha
sara uğratılmıştır. Bu düşman tayya
resi bir müddet sonra denize düşmüş
tür. 
Aynı günde, A 79 tipinde 7 tayya

reden mürekkep bir diişman tayyare 
teşekkülil donanmaya yaklaşırken 
ingiliz Fulmar tayyareleri tarafın
dan karşılanmış ve bir düşman tay
yar~i dü§ürülmüştür. Diğerleri ko
valanrnıştır. 

9 sonteşrin akşamı da Fulrnarlar 
bflr Cant 506 di.itünnütleJ'dir. 

10 BOntetrin öğleyin Fulmarlar ta
rafından bir Cant 506 daha dUftilrül
müştür. Fulmarlar bundan biraz evel 
A. 79 tipinde 9 italyan tayyarC9ini 
önlemişler ve bunlardan birini hasara 
uğratmışlardır. Ötekiler bombaları~ı 
donanmanın civarına atmışlar ve hıç 
bir isabet kaydedemeden uzaklaşmış
lardır. 

Bütün bu harekatta tayyarelerimiz 
hiç zayiata uğramamış ve donanma
da da hiç bir hasar olmamıştır. Keza 
insanca da zayiat yoktur. 
ita/yanlar gene tekzip _ediyo_rl':'r 

Roma; ı 5. a.a. - Stefani a1ansı bıldı • 
riyor : 

11/12 gecesi Taranto'ya yapılan ve 158 
numaralı italyan tebliği ile neticesi ilan e
dilmiş olan ingiliz hava hücumu hakkında 
Stefani ajansı yeniden ıu tekz.ibi neşret· 

mektedir : 
Çörçil, Avam Kamarasında bu hadiseye 

dair tamamiyle fantezist bir cereyan tarzı 
hikaye etmiştir. İtalyan mahafilinde Çör
çil'in beyanatında ve bahriye birinci lordu· 
nun nutkunda yapıldığı gibi hakikatin kas· 
ten tahrif edilmesine karşı mukabelede bu
lunmak lüzumu hissedilmemektedir. Önü· 
müzdeki günler zarfında gerek Taranto 
hldisesini, gerek Ak.deniz'deki deniz muha. 
rebeleriyle bahri havacılık vaziyetlerini 
kati ve mufassal bir surette tesbit ettire
cek fırsatlar şüphesiz eksik olmıyacaktır. 

Giornale J ' ltalia da ''i ta/ya 
tarihinin en buhranlı :zamanlarım 

yaıamaktadır,, diyor. 
Atina; 15. a.a. - Vaktiyle o derece aza

metli ve miltehakkim olan Giomale d'İta· 
li.ı gazetesi, !ngiliz ve Yunan zaferlerin -
den sonra, yelkenleri indirerek şöyle yaz
maktadır : 

" İtalya, tarihinir en buhranlı zamanla
rını yaşamakta ve büylik bir donanmaya ve 
her türlü vesaite malik olan müthiş düş -
manının tehdidi altında bulunmaktadır. 1-
talya'nın ve hanaten ltalyan donanması -
nın vazifesi çok ağır olacaktır. ,, 

Biz bu feryada mukabil yalnız. bir tek 
sual soracağız : " İtalyan donanması ne
rededir ? ., 

i ki tarafın :zayiatı 
Lon<lra. 15 a.a. - Taranto muzaf

feriveti dolayısiyle burada tebarüz 
etti~ildiğine göre, harbin bidayetin 
denberi ihtiyatlı davranan ve haklı 
olarak maharet ve kuvetinden kork -
tuğu için hasımla karşılaşmaktan da
imi surette endişe eden İtalyan do -
nanması üç safıharp gemisi, 2 kruva
zör, 8 destroyer ve 21 denizaltı kay
betmiştir. 

Neşredilen İngiliz resmi tebliğini 
gözden geçirerek anlıyoruz ki İngiliz 
donanmasının B. Musolininin donan
ması ile yaptığı muharebelerde in -
giliz zayiatının biHinçosu iki gemiden 
ibarettir. Bunlar da Calippso kruva
zörü ile bir torpido muhribidir. Bu 
rakamlar bir defa daha mütalea serdi
ne lüzum bırakmıyan bir beligat ifade 
etmektedir. 

Donanma tayyarelerinin hareketi 

blltıın meseleler hakkında iki tarafın var
dığı nnlnşmıva l§arel etmekte ve bıı mil
znkcrelerln bUtlln dlinyade. bir allı.ka u
yandırdığını ve Almnnya ile Sovyellı>r 

Birliği nrnsındekl mllnasebetıerl daha çok 
takviye ettiğini t('barllı: etlirm('kledirler 

Ga?.eteler bilhassa, bu görlişmelerln 

İngııterede sebebiyet verdiği asabiyete ve 
mU:ı:akerelerln İngllterenln ı:lo\'yetlf'rf' 
karşı takip ettiği siyasetin akim kaldığı
na en sarih bir delil teşkil ettiğine işaret 

etmektedirler. 
Toklo Asabi Şlmbun diyor kt: 
"Berlln konferansının neticesi, flçlll 

pakbn Aı:run bulunan Japonya'ya tam 
memnuniyet verml§tlr. 

:Bertin - Roma - Tokyo paktının mev -
cut olduR'u ıu anda Almanya ile Sovyet -
!er arasında tahakkuk eden prenıı1p anlat
ması dllnyıı. vaı:lyetl U7.erlnde katı blr te-
sır yapacııkbr .,, 

Uzak ıarkta alaka 
Şanglıny, 111 a.a. - Ste!anl'nln hususi 

muhabiri bildiriyor: Sovyetler Birliği ko,
mlııerler heyeti ve hıı.rlclye koml!ıeri B. 
.Molotor·un Berllndekı mli7.akerelerl uzak 
şarkta bUyUk blr alltka uyandırmıştır. Bu 
mUzakcrelerln hattA garkl Asya için çok 
mUhlm akisleri olabileceği zannediliyor. 

Şu cihet ehemlyetıe kaydediliyor ki, 
Rusya ile Japonya arasında münasebetle -
rln iyileşmesinden korkan lnglllz ve ame
rlknlılar çok end!11ededlr. 

Gene ehemlyetle kaydediliyor ki, uzak 
şarkta ılddetll bir Anglosakson hareketin
den pek çok bahsedildikten sonra şimdi 
Japonya'nın İngl117. - Amerikan kontrolU 
altında bulunan Hollanda Hlndlstanından 
1.800.000 ton petrol alması hakkında bir 
anlaşma lmzalanmıgtır. Bu, Japonya'nın 
haltı hareketine karşı lnglll7. ve amcrlkalı
ların duydu~ endişeyi gösterir. 

neticesinde italyanların uğradığı za
yiat tarihi Jutland deniz muharebe • 
sinde alman donanmasının maruz kal
dığı zayiatla mukayese edilirse Ta -
ranto zaferinin ehemiyeti kolayca an
laşılır. Jutland muhar ... besinde alman
lar bir safıharp gemisi. bir kruvazör, 
ve 9 yardımcı kruvazör kaybetmişler· 
di. 

Taranto muzafferiyetinin siyasi te· 
sirleri muhtemel olarak sevkülceyşi 
neticelerinden daha bariz olacaktır. 
Yeni Akdeniz muvazenesinin eheıtıi -
yeti Türkiye, Japonya ve sovyetler 
için çok büyüktür. Almanların elde 
etmek için bir çok gayret sarfettikten 
sonra küçük gördükleri bu deniz ha
kimiyetinin ehemiyeti Sovyetler Bir
liğince her zaman sarahatle anlaşıl -
mıştır. Yunanistanın harbe girmesivle 
bütün Akdeniz vaziyetinin değiştiği, 
ve İngiltere donanmasına fırsat ve -
rildiği , sovyet müşahitleri tarafından 
beya~ e.dileli aradan henüz iki gün 
geçmıştır. 

Taarruz hakkında taf• iliil 
iııkenderlye, 15 a.a. - Royte.r ajansı -

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Taranto limanında ltalyan donanması

na karşı yapılan taarru~ hluııtrıoua ve 
Eagle gemilerinden kalkan tayyareler ta
rafından icra edilmiştir. Bıı tayyareler 
seyyar U~lerlnden kalkıp bomba ve torpil
lerle ltalyan harp gemilerine taaıTUz et
meğe gittikleri ı:aman gece sakin ve ber
raktı. Mehtap da tek turk dolaşan bulutla
rın arasında gözUkUyordu. Taranto lima
nı balon barajı ile mUdafaa edilmekte bu
lıınmasına rağmen, hedeflere isabetleri 
temin için tayyarelerin a lçaktan uçmaları 
!Azım geliyordu. Kara hataryalarının eld
detll ateşlerine rağmen tayyarelerimiz 
hücumlarını muvaffaklyetle. icra etmlıler 
ve italyan zırhlıları üzerine takriben ll 
torpll atm11lardır. 

Atina; ıs. a.a. - Yunanistan'da bulunan B ı· 15 y re--• bir • er ın, a.a. - arı ııuu 
i~gi~i~ hava kuvetlerinin umumi karargahı menbadan bildiriliyor: Loren'de 
bıldırı~o: =.. . . • iransızca konuşan halkın bazı kı•ım

Evelısı gun tayyarelerımız, cenubı Ar - !arının tahliyeai hakkında B ı· · 
1 k• E .. , k ff k' l' , er ın •ı-

n~vut u ta rgırı ye arşı mu va a ıyet ı yasi mahfilleri, buna müşabih vak&· 
hlicumlar yapmışlardır. Tayyare meyda -j 1arı ezcümle Baltık me ı k tl · • 

nd b- "k b' k ld - 'b' • m e e erın 
nı a uyu ır yangın çı arı ıgı gı 1 yer- de, Besarabya'da ve Voli ''d bul • 
de sık sıralar halinde dizilmiı olan tay- nan alman etnik grupların~' t~r u 
yarelerin arasında bombalarımız infilak et- sini misal olarak göstermek~edirl?r~ 
militir. Bilhassa cenubi Tirol zikredilmek-

Avlonya'ya kareı hücumlar tekrar edil- tedir. Filhakika cenubi Tirol'da iki 
miş ve bombalar doklar mıntıkası üı:erine dost ve müttefik memleket, sarih bir 
dilşerek yegane iskeleyi tahrip etmiıtlr. dil ve ırk hududu çizmeyi fay:dalı 

Bir giln evci Draç'a yapılan bombardı- görmilşlerdir. Bütün bu vakalarda. 
man esnasında, bir elektrik santralına iııa- alınanlar fedakarlıklarda tereddüt et· 
betler vaki olduğu ve sair mühim he.def - memişleı-dir. Bu sebepten dolayı, ay
lerin tahrip edildiği tahakkuk etmiıtir. nı prensibin, meselS. şimdi Loren'de 

Avlonya'da büyük bir yangın çıkmıı ve olduğu gibi diğer vaıka1ara da tatbik 
her yerden kesif duman s!ltunları :yllksel- edilmes.i pek tabiidir. 
mittir. Almanya, yukarıdaki vakalardan. 

BUtlln bu hareklta iıtlrllr eden tayya - kendisinin üzerine almıya hazır ol-
relerlmlı: Uslerin avdet etmlılerdir. madığı şeyleri başkalarına tahmil et• 

12 Ada yunan ve İngiliz kuvetleri 
tarafından iıgal mi edilecek? 

Atina, ıs a.a. - Şarki Akdeniz'deki on 
iki adadan Atina'ya gelen haberlerden an
la5ıldığına göre, italyanlar, her rün bu &

daların ingiliı: ve yunan kuvetleri tarafın
dan İHaline intizar etmektedirler. 

İtalyan makamlarının, bu adalar ingiliz 
ve yunanlılar tarafmdan işgal edildiği u
man ltalyan rejiminin ne kadar insani ol
duğunu söylemeleri için yunanlı halk-tan 
ricada bulundukları söylenmektedir. Ada· 
larda ikamet eden balıkçıların kayıkları 
kumsala çektirilmekte ve İngiliz gemileriy
le temas etmemeleri için gece karada alı
konulmaktadır. 

Korlu gene bombardıman 
edildi 

Korfu, 15 a.a. - İtalyan tayyareleri dün 
Korfu üzerine iki defa bomba atmışlar -
dır. Bazı hasar olmuştur. Bombalardan 
bir kısmı denize düşmü&ler ve havaya bir 
çok balık fırlamıştır. BütUn &'iin düşman 

tayyareleri Korfu üzerinde uçmuşlardır. 

--............ ~··· 

ÜK Dl~ HABERLER ................................ 
Lizbon, ıs a.a. - lnıiltere'nin Vaıiq

ton büyıik elçisi Lord Lothian burada İn
giltere'nin Madrid büyük elçisi Sir Sa -
muel Hor'la görüımüştür. 

Berlin, 15 a.a. - B. Hitler, fon Ribben
trop ve parti erkiniyle birlikte japan im
paratorluğunun UiOO üncü yıldonümil do
layısiyle bugün japon sefaretinde verilen 
ziyafette hıuır bulunmuştur. ' 

Budapeşte, 15 a.a. - Naip Horty hafif 
bir gıripten rahatsız olduğu için dokto -
runun tavsiyesi üzerine ilç dört &Un yata
caktır. 

Cenevre, 15 a.a. - FrMsa devlet reisi 
Mar~al Petain İsviçre'nin eski hükümet 
reisi B. Musy'yi kabul etmiştir. 

Lizbon; 15. a.a. - Albay Ansaldo'nun 
riyaseti altında bir ispanyol hava heyeti, 
lngiltere'yi ziyaret etmi& ve dün Londra
dan hareket ederek Lizbon'a avdet etmlı· 
tir. Heyet, İspanya'ya gidecektir. 

Vaşington, 15 a.a. - Gazeteciler top -
lan tısında B. V elleı İspanya'nın Amerilra
dan istikraz talebinde bulunmaıiığını aöy
lemiıtlr. 

Madrid, 15 a.a. - İspanya hariciye na -
zırı B. Suner Pariı'e gltmiıtlr. 

Oran, 15 a.a. - Cezair'den tayyare ile 
buraya gelen general Veygand burada ve 
Merselkebir'de ölen fransız bahriyelileri
nin mezarlarını ziyaret etmiştir. 

La Corogne, 15 a.a. - fspanya'nın bütün 
şimal sahili boyunca tufan ıeklini alan 
yağmurlarla birlikte ıon derece şiddetli 

bir fırtına çıkmııtır. Nehir ve ırmakların 
ıuları saatten saate ;rükıclmekte ve civar
laımda buna kaqı tedbirler alınmaktadır. 

mediğini düşünmemektedir. 
Aynı Berlin mahfillerinde il!vet:en 

bildirildiğine göre, halen Fransa'ya 
hicret etmekte olan Loren halkına. 
sınıra kadar, kızılhaç gibi alman yar
dım müesseseleri tarafından bakıl· 
maktadır. Malfım olduğu üzere yüz
lerce boJ mevkiler bulunan fransıs 
arazisinde ise, bu halka toprak ve
rileceği muhakkaktır. 

Halen bu hususta tafsillt mevcut 
değildir. 

8. Lava/ müzakerelere devam 
ediyor 

Cenevre, 15 a.a. - D.N.B. nln. 
Vichy'den öğrendiğine göre, fransıs 
Başvekil muavini B. Laval, nazırlar 
meclisinin toplantısında hazır bu
lunmak üzere bu sabah Paria'ten 
Vichy'e davet olunmuştur. B. Laval 
gene bugün Pariı'e tekrar dönerek 
alman makamatiyle müzakerelere de· 
vam edecektir. 

İngiliz ve Kanadah 4000 pilot 
Amerika' da yet iıtiriliyor 

Nevycnk, 15 a.a. - Vaıington'un hava.
cılık mahfillerinde teyit edildiğine göre 
Amerika'da İngiliz ve kanadalı 4000 pilo
tun talim yapması için bir program ikmal 
edilmek üzeredir. Bu pilotlar, hava ıeralti 
daha müsait olan Birl~lk Amerika'nm 
cenup bolgelerine gon.derilecektir. 

Rode:zyanın göndereceği pilot/31 
Salisbury, 15 a.a. - Tayyareci ye

tiştirmek için hazırlanan imparator • 
luk planının mahalli kısmı gelecek 
sene ortasında tam randımanla tat
bik edilmiye başlandığı zaman cenu
bi Rodezyanın her sene 1800 pilot, 
240 rasıt ve tayyarelerdeki toplan 
kullanmak ilzere de 3400 topçu gön
dereceği resmen bildirilmiştir. 

Şansi ve Hupeh'te Japon 
klf alan hare kit a ge(liler 

Tokyo, (D.N.B.) Umumi karargihın bir 
tebliğine göre, japon kuvetleri Şansi ve 
Hupeh vilbetlerinin hudut bölgesinde 
20.000 Çin askerine karşı harekita giriı -
miıler ve bu harekat esnasında düımanı 
çevirebilecek mevz.ilere yerleşmişlerdir. 

Bahriye nezaretinin bildirdiğine göre, 
anavatan kuvetlerini takviye etmek mak
aadiyle bahriyeye mensup yeniden iki hava 
filosu teşkil edilmiştir. 

Bergama' da zelzele oldu 

İzmir, 15 a.a. - Bergamada evelki 
gece üç saniye süren orta şiddette bir 
yer aar.ıntııı olmuıtur. Hasar yoktur. 
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.................................................... , 
RESMi TEBLİGLER .................................................... 
İngiltere araz ı sıne 

yapıJan hava a l~! nlan 
Londra, 15 a .a. - İngiliz hava ve da

hili emniyet ne:ı::ıretlerlnin tebliği: DUn 
ı; c0 düşman hnvn hUcumları bilhn.ssa or
ta İnglltercye tevcih edilmlstlr. 

Orta İngllterenln bir şehrine şiddetli 
bir hUcum yapılmıştır. Birçok yangınlar 
çıkmış ve oldukça mllhlm hasar vukun 
g imiştir. MUtemmlm malfımat henUz alı-
namnmııısa da :ı:aylntın fa:ı:la olmasından 

korkulmaktadır. 

Orta İngllterenln diğer şehirleri U~eri
ıı tevcih edilen hUcunılar esnasında ma-
taza ve evler hasara uğramıştır. Fakat 
ölil ve yaralı ad"di' ytlksek değildir 

ı~"ndra nuntakasına fasıltt ile gelen 
tayyar ler bonıb:ılar atmışlarclır. Mesken
ler ve s:tlr bazı binalar yıkılmıştır. Bazı 

k ms :?ler ölmüş ve yaralanmıştır. 

Gall~s·ın şlm'll mıntaknsında blrlblrln-
d"'n çok uzak yerlere de bomb:ılar atılmış
tır. Bu mıntnkalnrın ba:ı:ılnrında dıl mes -
kcnler hasara uğramışsa dn zayiat mlkda
n ytlksek değlldır. 

Alma.n tayyareleri 
Coventry'ye siddetli bir 

yonunda e§y& depolarına hücum yapılm11 1 
ve buralarda yangınlar çıkarılmııtır. 

Dilşmnn l§gali altında bulunan 26 ha
va meydanına ve Stavanger'den Lorlent'a 
kadar limanlara ve bu Umıııdardakl va-
purlarn da hUcumlar yapılmıştır 

Afrika'da askeri vaziyet 
Kahire. 15 a.a. - İngiliz umumi ka· 

rargdhının tebliği: BUtUn cephelerde, va -
:ı:lyette değişiklik yoktur. Ke§lf kolları
mı:ı:, Metemma etrafında faaliyetlerine 
devanı etmektedir. Metemma, aynı za
manda topçu ateşi ile de !zaç olunmakta-
dır. 

Bahriye 
ki: 

Sınırlarımızı bekliyen askerlere 
kışlık hediyeler hazırlamak için Nazırı diyor 

Amerika ( RADYO 
TURKlYE 

Bütün memlekette Sonuna kadar T~~~~~yoDilil'Y•nP••"''~ 
- Dalga Uzunluğu -

b k f mu•• cadele 1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 

U. · y u· · a a ı ı· yet var !~~~~ : : l~~~~ ~~::~ ~~ ~:· ~ 
k 1 ' CUMARTESİ : 16. 11. 940 . etme azım 8.00 Program ve memleket saat a 

ulvi bir va~~:ş~:ıA~~~;e~~::~~ bir an için sen:~~:ce:~~d~:;a:aa::i~~~d=a~~:~ı:ıı~~Pn~ B 15 B h . • 1 8.03 Müzik : Ilar:f program (Pl., 
17 Alman fayyareSİ dücürüldü cen· kalmamı" olan "licenap milletimizin hedeki o"'ulları için dua eden nur yUzlii oston, a.a .• -. . ~- rıye .~azı~ı 8

'
15 

Ajans Haberleri, (.ı 
f " a " K B t d 1 d k b 8.30 Müzik programının devamı .1 

en kalbten yardımlarına vesile olmaktadır. ihtiyar Tilrk annesinin hayali., önlimli:ı:de noxk, os 0.n. al SOY. el ıgdı e~e~Jı ır j Londra, ıs a.a. - Resmen bildirildiğine 
göre, bugün 17 düşl\lan tayyaresi düşi.ı -
rülmüştur. İngiliz zayiatı bir avcı tayya
resi ve bir pilottan ibarettir. 

t t t 8.50 9.00 Ev Kadını - Yom ek Listes 
H er elin memleketimizin muhtelif köşele- canlanıyor. nu u a ezcum e şoy e emış ır : ı 
rinde, Adana'da, Çankırı'da, İzmir'de bin- "- Bu harp, her türlü barışı her -

13
·
30 

lerce eşyanın toplanıp Kızılay teşkilatına Bayan Mebrur: !k:oley anlatıyor: taraf eden bir savaştır. Ve sonuna ka- 13.33 
t esli111 edildiğini bildir.en haberler hepi - - Her gün birçok mllracaat karşısında dar mücadele etmek lazımdır.,, ı 3.so 

f Amerikanın kimseyi yatıştırmak ni- 14.0S mizi'!J tiharla göğsünü kabartıyor. kalmak dolayıslyle sc\•lnclmlze hudut yok-Alman resmi tebliği 

Program ve memleket saat a 
Müzik : Şarkı ve tlirkUler ( 
Ajans Haberleri, 
Müzik Memleket oyun ha 
(Pi.), 

SeYgili yurdumuzun fedaklir bekçile - tur. Gönlillll Bayanlnrımızın karlrnsu dııl- yetinde olmadığını söyliyen B. Knox, 
Berlin, ıs a.a. - Tebliğ: Şiddetli ka - rine, sınırİardaki şanlı erlerimize, milli ma genişlemektedir. Bilhassa bUytik Uca- harbin cenubi Atlas istikametinde 

14.20 Müzik Rlyaseticümhur b 

sırgalara rağmen, 14 teşrinisanide alman mukadderatımızın kahraman müdafileri rl mUesseseler, zengin vatandaşlar yar- bir inkişaf göstermek ihtimalini ha -
hava kuvetleri metotlu bir surette keşif ve türk evlidlıırına kışlık yün fanile. kazak. dımlarını gittikçe genişletiyorlar. Gordll- ber vermiştir. • 
hücum uc;~şlarına d~vam etmişler.dir. . yün çorap, yün eldiven, pamuklu mintan ğllmUz bu teşvik Kurumun verimi llzerln- B. Knox, sözlerine şöyle devam et-

İrlanda nın 500 kılometre gıı.rbınde hır hazırlamak! ... Ti ki onlar kardeşlerinin de en bU)1lk Amil olmaktadır. Sabahın er- miştir : 

(Şef : İhsan Künçer), 
1 Domenico : Askeri Mnrıı, 
2- Dureau Nebuleuse Bale 
den Vals, 
3- Ilt'rlio7. Les Francs Jug a':ır muharebe tayyaremiz beş bin tonluk kendilerine gönderdikleri bu kıymetli he- ken saatlerinden akşamın geç vnkıtleılne "- Yalnız !:ıtamız harp haricinde 

b.ir İngiliz ticaret vapurunu tahrip etm~ş- l djyelerle karlı fırtınalardan miıteessir ol- kadar lşliyen şu gördilğlinUz makineler kalmıştır. Ancak başlıca vazifemiz o- vertürü, 
tır. Vapur yanmıya başlamış ve oldugu masınlar, namusu telakki ettiı;ı silahını tu- şimdiye kadar ylizlerce maınQJ pamuklu lan milli müdafaamıza gayret edersek 4 Moszkosky : 6 Balet h 

de kalmışt r h 1 ' · ) lı' ı · · Bı g" A · ( 1. Antr'akt; 2. Sarabande: 3. yer 1 • tan elleri üşümesin... eşynyı l{ızılaya teslim etmiş buhınuyo- ar ıe manı-o a 1 ırız . ı un merı -
İskoç ya sahilleri açıklarında biri iki hte bu yüksek hareketin şumul ve ma- ru:ı:... kanın 7 denizde kudretli bir donan - se • Pied: 4. Entermezzo: 5. 

diğeri yedi bin tonluk iki vapura hücum e· nası. Bu sebeple vatan mudafaasının ne İçiml7.de tatlı bir heye<'an ve meser- ması vardır. Bu donanma yalnız kud- tasmagorie; 6. Mınüetto.), 
dilmişt i r. Ye:li bön tonluk vapurda infi- demek olduğunu belki hütiın dunyaya bı";- retle bu yllksek nılleSS"SedPn rıvrılırkcn retli değil Allaha şükiir aynı zaman· JS.00 AnkRra Sonbahar At Yarışları 
Uik vukua gelmlş ve bAtmış~ır İk!n:i va · retmiye mukte·l'r m' llet'miz b:ı:un variy. şunll!rı h'\ykırm0k istiyoruz: da hazırdır da. minleri, 
pur batmak tc"ıl'kesine muuıdur. Bun - le. yo'u fil" ya -d•mıı koşuyor.. T 'lrih in 'tı r d vr~s ni s•v" seve, hf'r I ispanyada tebdili kıyafet e~~iş bir l'i.10 lS.30 Müzik : Opret şarkıları ( 

hava a:d 1 yaptılar dabn bak~kad.;id~ .. ı deb'lizinin şima!ın ·le :~mi: ~U "'ltı e"' · ·ık bir nuıııunes;ne ditn 1 tliılli m<ılır• nılrt ve fil ş•l•k'lte gö~liR alman fırkası vardır. Celıeluttarıka !: ·~~ ~rüo~~~ ;:dmyoemcal:koetrkseasatrtasaı" 
sa et ay e ılen eş bın tonluk bir gcrnı y ı• · - broımunun Evkaf aprtı- g r•rPk \'"tnn h• - m"t n kQ. ,n Tiirl( ım. kırşı yakında bir hücum yapılması 

Londra, 15 a.a. llnhill emniyet neza- batmıştır ma,. . 1 ıı , olduğu p<imuklu d•kış a - dını gene bu eşsl:ı: hususıv<'tlnl göııt<>rm"k· muhtemel olan bir hadisedir. Mihver rahım Ö7 gür idaresinde), 
r etlnden t<>hlll!' edllmıştır: Coventry §ehrl Great Yarmouth açıklarında bir ingi - tc.i:ycs •i z'ya••t ederken şahit olduk. Ka- te gP.clkmrcli. Türk kııdını 1 Ilııdutlıırd'I <levletleri Ccbeliittarıka dot:ru yapa- 18·40 Mlizik : Türk müziğinden fo 
bu gece şlddı.:tll bir taarruza uğramıştır. liz torpido muhr•binin tam ortasına bü - pıd ıın g;rer, gırmez hummalı bir faalıyet- malımız, canımız. n'lnıusıımuz için ntibı-t ca1;,ları hücumda muvaffak olurlarsa örnekleri, 
Bu hücum Londr'l llz rtne yapılan en mü- yük çapta b;r bo::nba ısabet etmiştir. Je karşılaştık. lfııfif bir elektrik ışığı ile bekllycn kahrımıan askr rlcrlmi7: utrı,ınd!l cenubi Afrikaya bir hamle yapmaları l9.00 Konuşma ( Günün meseleleri 
hlm hllcumlnrla nnıkayese edilecek derece- Pike yapan bombardıman tayyareleri aydııılanmış salonıla bir çok clikiş maki - clöke<'oj'.\'ln göz nunı, yapac•ağın hlznı tıc - mümkündür... l9.l5 Müzik : Solo şarkılar, 
c\e şiddetli olmuştur Tayyare dA!I batar - Douvres te'sız ıstosyonuna hücum etmiş- rıeleri yer almış, heps;nin başında hami - rln, lyilikh•rtn en azizi. en ulvl'll t~in dö- Avrupa ya İngilizler tarafından tat- 19.30 M cmleket saat ayan ve Ajans 
yaları şlddctlr mukabele ederek dUşman lerdir. Telsiz istnsyonun3 bu) ;.ık çapta Üç yetli kıdı:l'arıml' in:i'nımlı ve s istemli bır klllmllş olacaktır... JJ•ı mün<ıs0br tlc, bu bik ed'len alıiukanın tam tesirini mev- berleri, 
tayyarelerını çok ytlksekte knlmağa mec-ı borrıha irbet et-:ı1şt:r 1 sare•te c; l:~ı· a rlar Milli fabrikalarımı . ın"vzııd'l l:ılr fıkra yPz"n "r. · ıırosman" ın zuubahis eden Knox demiştir ki : 19,45 Müzik : Fasıl Heyeti, 
bur etmlıı ve bu suretle sınai hedeflere Gündü~ .fena havs. "i~•t ~rma .. rağ:nen 1 zın kar g b ' beyı'1. pnrnklu)arı mahir el- f!amlm1 bir hitabını hatırl ım 11ktan kendi- "Bu kı'? Avrupayı bekliycn ~üthiş 20.15 Radyo Gazetesi. 
tam nişan almalarına mani olmuşsR da. Manş demzı. ve ~.enubı .ı., 'tere u,ze·uı · j , ida es alt ı cl e- ıiyor. bıçiliyor. m• .. ı Rl 11 m• \•nm:ı:: ~art'::ırla kerıdilt>rİ tarafından hıç lıir 

1
20.45 Miizik : Beraber şarkılar, 

nefsi şehir çok nl,\"ır hasarlara ugramıştır. ele _çok muhım ır.utead:lıt hwı mu ıa ~l:e-1 dk yor E yanlzr~an b r tanes'ne kurum "Anal<ır. ahı~l'\r. h'\cılnr vl\~•r b'l <;ınn' seb ~bt_Yet ve~ilınediği halde miinhası- 21.lS Konuşma ( Bibliyografya ), 
Gelen ilk hab rler öJU ve yaralı adedi· lerı olmu'jtur. Bu hava muh1·ebelerınde u:r- "ni katibi Meb .. ure Akso'ey'i gormek B,,d ; [{..AR 4.f!U RÇ AK ran cıhana tahakküm etmek isti yen 21.30 Müzik : Radyo salon orkest 

nln belki de bını bulacağı merkezindedir. avcı tayyarelerimiz muvaffakiyetler ka - iste :iğ . mı suyliıyorum. gJj ile salonun ıııiistcbitler tarafından i<lare edilen (Violonist Necip Aşkın idaretı: 
Taarruz btiyi.ık mikdarda yangın bomba- 7.anmışur. köşesinde bir yeri işaret ediyor. Yaklaş- llütün vilayet ve kazalarda bir harbin kurbanı olarak varlıksız 1 Demersseman : Aranjuze'd 

ları saçılmasile başlamış, birçok noktalar- Hava düzeldikten sonra alma~ hava tığı:n vakıt kendisinı kesif bir kalabalığın faaliyete geç:ldi kalmış masfım milletlerin maruz ka- bayram (Fantezi), 
d 1 k B d bu .. kuvetleri IS teşrinisani gecesı inıdliz tay- _,_ el l"caklar k ti - · ·ı. 1 k 2 Leopold · H · (F t a yangın ar çı mıştır un an sonra tun çevrelediği bir masanın yanınuıı son ere· DUn muhtelif kaza ve vtlAyct nıeı·k• zlP- n ı ı ıgı nazarı ıtıuare a ırsa - · ungıırıa an 
·•ehrln "'Cli"I gUzel bombardımanı başla- yarelerinin Munıh'e yaptıkları hücuma bir ce me"gul bıı•.uyorum Ko!lııcma",a imklin bu alıluk2nın ehcmı'yetı'nı' anlamakt" 3- Mililer : La Paloma. " ., ., l " ., ı·lndrn aldı~pmız telı; ı afhr a .. lt" rl r mlze " 
mıştır Geniş mtkuastn hasar vukuundan karşılık olmak üzere merke?.i ngiltere'de yok. Bayan Mebrure Aksol,._y mutemadı' - ıcredclüt etme\ i? ,, 4- Glessmer : Sarre kıyıları " yıı pıl'lcıı( kış yardımlilçl n m hnlll konu -
ve kilise de dnhll oldu""· halde birçok bl- bir silfih imalfit merkezine karşı fevkala· yen r1· .. kesı' vor, nıa'.cbn• dolıluru 0or, pa - 5- Schneider : Viyıına hatır 

t>.. ., ~ J tel rin trırk':l11 • d ~ı·"k fn'llıvı:tr g ~ııı lş 
naların yıkılmış olmıı.sından korkulmak· de şiddetli bir hiicum yapmışlardır. Ku • muklu alıyor, pamuklu ver 'yor. nir d·ki- bulu" 1 ,,.. ,

1
• tı 1 ~ rm .. kt• 1 r ı •ı .n) 6 Tschaikovsky : Balet Suit' 

tadır. vetli muharebe tayyare filolarının Co - \ta boş durdu ~u yok. Mürac~atlar biı yan- Zimme~ten zan altm~a 22.30 Memleket saat ayan ve Ajans 
Ahali imtihanı bUyilk bir cesaretle ge- ventry Ü7.erine yaptıkları bu hücum bil - dan tevali ed:yor. Kapının açılır knpanır /::;:~iı·d e !( bcrrular §Ctl 't l'e berleri: 7.iraat, Esham _ Tahv 

çlrmlştlr. Hilcuın esnasında en a:ı: iki dllş- hassa şiddetli ve muvaffak bir hücum ol - çifte kanatları durmamacasına biribirleri- hararetle devam ediyor b~Lnan mutemetlerin davaSI Kambiyo - Nukut Borsası (Fi 
man tayyaresinin dilşUrUldilğll tesblt edil- muştur. Müteaddit motör fabrikaları, tay- ne çarpıyorlar. O sırada Yardımsevenler İzmir, 15 a.a Kahraman ııskerlerlml- 22.50 Konuşma ( Ecnebi dillerde _ 
mlştlr. yare yedek parçaları imal eden büyük te- Kurumu Başkanı Bayan Sevüktekin gözü- :ı:e kışlık melbusat teberı'iiU İzmir ka7.nla- İstanbul. 15 (Telefonla) - Zim- nız kısa dalga postasile ), 

sisatla harbin sevk ve idaresi bakımından me çarpıyor. Bu gibi hayir işlerinde sık nnda da hararetle ve şevkle devam etmek- metlerine 21.000 lira geçirdikleri id- 22.SO Müzik : Cazbant (Pi.), ( 
ehemiyeti haiz tesisat büyük t ahribat ya- aık kendisine tesaduf ettiğimiz Bayan tedlr. Torbalı kazasına bağlı Çakırbeyll diasiyle muhakeme altına alınan ad- 23.10 a kadar yalnız uzun dalga 
pan en büyük çapta bombalarla bombardı- Ne.vber Sevüktekin'le salonu dolaşıyoruz. köyll halkı tarafından 200 parça eşya tes- liye mutemetleri Asım, Necmi, Emin 23.25/ 23.30 Yarınki program ... Kapa 
man edilmiştir. Silah fabrikalarından maa- Kalın pamuklu kumaşlara batıp çıkan iğ- ıım edildiği gibi ayrıca iki bin liraya ya- ve Tevfik'in muhakemeleri bitti. 

Almanlar İngiltere 

sahillerine yeniden 
mayn döküyorlar 

da merkezi İngiltere'd e büyük bir tayya- nelerin hareketlerine cözlerimizi kaptır- lan para da teberru edilmiştir. Müddeiumumi tecziyelerini istedi. 
re aksamı deposuna ve bir caz fabrikuı- d'ki ki 1 • · k 1 Karar vermek üzere m .. hkeme ce'l se· 

mıı. ı ı ma ne erının tı ırtı arı arasın- Jstanbulcla .muhtar cuker ··-
na da hlicum edilmiıttr. Bombardımanın da salonu sanki illht bir hava kaplıyor. ~ yi ba ka bir güne ı ak ı. 

Oda müziği konseri 
çok tesirli olduğu ıörlilmü5tür. Gözlerimizde türk kadınına alt ıöz yaşar- ailelerine yardım hazırlığı 

Londra. 10 a.a. - Amlralltk dairesin· A L d k · t t 
d en tebliğ edilmiıtir: Son haftalar zarfın- • 

ynı r ece on ra'ya arıı yapılan mı- tıct kahramanlık sahneleri canlanıyor: stanbul, 15 (Telefonla) - stan- Esk i a fyon inhiııan umum 
müdürü ve arkadaşlarının meni 
muhakemelerine karar verildi 

Bugün saat 16 da Devlet Koneer 
tuvarı koneer salonunda birinci 
müziği konseri verilece ktir. Progr 
şudur: da dUşman sahillerimiz etrafında mayn 

dökme faaliyetini arttırmıştır. Bu hal 
mayn toplamıya memur ııubay ve tayfa -
larımıza amlrallık dairesinin takdir ettiği 
munzam bir yilk tahmil eylemiştir. Pek 
az mUddet eve! amlrallık dairesi, hassatan 
mllşkUI §artlar içinde mayn tarlalarını te
ml:ı:llyen iki mnyn toplama grupuna cesa
ret ve ikdamlanndan dolayı takdirlerini 
bildirmiştir. Dllşmanın mayn harbini ge -
n loletmeslne rağmen, aldığımız mukabil 
t edbirler, llmanlanmızı dalma seyrUse!a
lne açık bulundurmak suretiyle bUyUk 
muvaffaklyetler temin etmiş ve temin et
mekte berdevam bulunmuştur. 

Bu kadar geniş mayn toplama işinin 
zayiatsız yapılabileceği beklenemez. Du 
• uretledlr ki amlrnllık dairesi aşağıdaki 

mayn toplama gemilerinin son zamanlar· 
da kaybedilmiş olduğıınu esene bildirir: 

Rinovla, Sevra, Çir! Helen, V llllam 
Vcsney, Stella Orlon. 

Ne Sevra, ne de Stella Orlon'da lrumn
ca hiç bir zayiat yoktur. Diğer gemilerde 
ölenlerin yakın akrabaları haberdar edil
miştir. 

l•kenderiyede iki de fa alarm 
işareti verildi 

İskenderiye; 15, a .a. - Dün neşredilen 
r esmi tebliğ : 

Dlin akiam iki alarm işareti verilmiş,. 
bombalar atılmış ve sivil halk arasında bazı [ 
ölU ve yaralılar olmuştur. Mühim hiçbir 
hasar kaydedilmemiştir. 

Korsan gemisinin hücumundan 

sonra kurtulan gemiler 
Londrn, 15 a.e. Amlrnllık dairesinin 

tebliği: 5 teşrınıs:ınlde bir dlişman korsan 
gemlsln ın hllc.ımunn uğrıyan gemi kafile
sindeki 38 vapurdan. otuzunun kurtulmuş 
old·ı.ı;u amlrnllıı:\'ln 12 ve 13 tt>şrlnlsanl 

tarihi rlnd" bildirilmişti Bu kafileye 
mensup iki vapıının d:ıhn kurtulmuş bulun
duğu lelsız telgrufln muhaberede bulun
mnmık mc<'burıyetl clolayıs~yle ancak. bu
giln öğrcnllmıştlr Snnıldığ"ınn göre, bu 
knfıleden ceman 25409 tonı J[ıto hacminde 
d..ırt vapur. korsan gemisi tarııfıntlan bıı· 

tırılmış ır 71100 tonllf\toluk diğer bir va -
purd1n d hah r yoktur 2374 tonll{ıtoluk 

3~ ınrı vapıır ıse. Kor,.:ındın lrnrtulnıuşsn 

d-ı ıc gü11 snrrn tayvnrelerın h1 icunıuna 

u' •q vt> hunun lh:.,rtne tPrkrdllmlştlr. 

r~~' ' ;ı' e '"e is11a' rdhn~aki 

Um~n'ara rapılan akrn!ar 
lJon .rtı . l fı ı 11 Hd V<t ııc:ı11tr l!tıntn 

tebıı -=:-ı · lvı \' e pırlak bir ay ışığı, dUn ge
ce ın ı 1 b 'l'l b:ı rdıman tayyarelerinin 
B rl n yııp ı ~ı şiddetli hU<'uma bUyllk 
yar 1• 'T1 lJt> şt r 

Sc ı ıııch r vol<'u ve marşandl7. lstas -
yonu ll7. rln!' ve etrafına bUyUk lnfi!Ak 
kudretı nde bombRlnr dllşmliştUr. Berlln'ln 
merke7.lnce Pullllftra.111e, Lehrter ve An
balter iıtP.qoıı1arlda ve Tempelhot 1atu-

1111lcme hllcumlarına uıulü dairesinde de - "Ka#nıııındakl millet malını kardan ıı-ı bu lda rmıhtaç asker a ileleri adedinin 
vam edilmiıtir. Hücuma uğrıyan ve asker- !anmasın diye yorganı ile örterek, yalına- 3000 k adar olduğu t ahmin ediliyor. 
lik bakımından ehemiyet i haiz. sair hedef- yak çocuğıı kollarında cepheye mermi ta- İlkkanundan itibaren bunlara yardım 
ler de İngiltere'nin cenup ve merkez böl- §ıyan köyJU bacınrızı,. görüyoruz. başlıyacaktır. Bugün k aymakamlar 
gelerindedir. Ha.stahane koğuşunda yaralı yatan Ticaret odasında toplanmışlar, tacir

lS teşrinisani gecesi oldukça mühim Mehmetçiğin karyolası başınrla kttyilne lerin ve t icari müesseselerin yardıma 
düşman hava kuvetleri Berlin'e hücum et- mektup yazan şehirli genç kızımızı,. ha - iştirak tarz ve teşebbüslerini tesbit 
mek teşebbüsünde bulunmuşlardır. Dli$man tırlıyoruz. etmişl erdir. 
tarafından tasavvur edilen büyük hava hü
cumu tayyare dafi bataryalarımızın cm -
nlsiz bir tesirle açtığı ateş sayesinde a 
kamete uğramıştır. İngiliz t ayyarelerinden 
yalnız 12 ıi Berlin'e gelebilmi,tir. Tayya

Bir Sovyet tekzibi 
Moskova. ı:s a.a. - Tass ajansı bildiri-

Alman 
• 

ve lfalyan 
re dafi bataryalarımız Berlin üzerinde liç, yor : Unite.d Press ajansı şu havadiıi net

baıkumandanları 

dün görüıtüler 

kırlarda da diğer üc; düşman tayyaresi dü
şürmüşlerdir. 6 ingiliz bombardıman tay
yaresi de sahili ceçt ikt cn ıonra düşürül -
müştür Düşman bombaları ancak in11nca 
hafif zayiata ve bazı binaların hasara uğ

ramasına sebebiyet vermiştir. 
Hamburg ve Bremen'e ve timali Al -

manya'da diğer iki yere bir kaç bomba 
düşmüştür. 

retmi$tir : 
" Diplomatik mahafil, Japonya'nın Sov

yel Rusya ile Uzakşark'ta nüfu:ı: mıntaka
larını ayıran ve Çunking hükümetine yapı· 
lan yardımların katedilme!'!ini icabettiren 
bir itilafa vardığını bildirmektedir. ,, 

Tas ajansı, bu havadisin hakikate muta
bık olmRdıgını bayana mezundur, 

• (Başı J. inci sayfada) 

da askeri görüşmeler cereyan etmiş • 
- - -- tir. 

Pa,abahçe cam fabrikasında Görüşmeler alman başkumandanı 
beden terbiyesi mükellefiyeti 1 Kietel ile İtalyan başkumandanı mare

İstanbul, ıs (Telefonla) _ İki şa~ ~adoglio. tarafından idare edil -

İstanbul, 15 (Telefonla) - Eski 
afyon inhisarı umum müdürü Ali Sa
mi ile idare meclisi reisi Ziya ve ar
kada"Şları hakkında yapılan adli tah
kikat bitti ve takibat lüzumunu is· 
tilzam edecek bir cürüm bulunama
dığı için hepsinin meni muhakeme
lerine karar verildi. 

Kuru üzünı ihraç 

fiyatları tesbit edildi 
İzmir, 15 a.a. - Kuru meyva ihra

catçılar birliği idare heyeti dün yap
tığ ı bir toplantıda çekirdeksiz kuru 
üzümlerin ihraç fiyatlarını aşağıdaki 
şekilde tadilen tesbit eylemiştir : 

7 numara 23 kuruş, 8 numara 26 kıı
rus, 9 numara 30 kuruş, 10 numara 35 
kuruş, 11 numara 40 kuruş. 

Mesut bir evlenme 

Liko Amar (1 ncl keman), En 
~apelman (2 nci keman), İzut 
ZLh Albayrak) (Viyola), Mesut 
mil (Viyolonse l) 

J. Haydn = Kuvartet op. 64 re maj 
Allegro moderato. - A dagio. 
Menuetto. - Vivace • 

F. Schubert: Kuvartet op. pos 
de fninör 

A llegro assai. 
(Ölümünden sonra bulunan 
kısımlık eser.) 

L. van Beethoven : Kuvartet o 
59 do majör 

Andante con moto, allegro viv 
ce. - A ndante con moto qu 
allegretto. - Mcnuetto. - Alle 
ro Molto. 

Not : Giriş Srbesttir. 

MevlOdüşerif 
Hcflkam merhume Merzuka Sağnak' 

nıhuna ithaf edilmek Uzere bugün Ha 

14 teşr!ni~anide ve 15 teşrinisani gece
si düşmanın 20 tayyaresi düşürülmüstilr. 

Bunlardan yedisi hava muharebelerinde, 
12 si tayyare dafi bataryaları tarafından 

biri de bahriye topçusu tarafından düıü
rülmüştür. Beş alman tayyaresi üssüne 
dönmemiştir. 

yüzden fazla işçileri bulunan fahri- md~~r:. k 
kaların beden terbiyesi 11"Ükellefiye- oruşmelere mareşallerden baş ~ 
tini tatbika mecbur oldukları malCım- Alrna~ya tarafından topçu gene;~J · 
dur. Paşabahçe cam ve şiŞe fabrikası tJol_d Vıle AlR~nylanınİRolma ataşefmıdlı -

Ziraat Banlrnsı idare meclı si d:ı:Asındnn bayram canıllnde ikindi namazını mlltc 
Kemal Cllrol ltı7:ı Bayan Mebrure Ue, kip mevlQt okunacaktır. Arzu buyuranı 
BaşvPkt\lr t umum1 murakabe heyeti mll - nn teşrifleri rica olunur. 

i talyan resmi tebliği 
Roma, 15 a.a. - 161 numaralı tebliğ: 

Epir'de normal devriye ve t opçu faaliyeti 
olmuştur. Hava kuvetlerimiz, Korfu, Ye -
nişehir, Argostoli'de askeri he.defler Uze -
rine, Prespa gölü berzah ı köprUıüne, top
çu me,vzilerine, Florina tayyare meydanı, 

Yanya, Kalabaki, Meçova, Görice mınta· 

kası ve Suda koyu üzerine aleHide ve pike 
uçuşları yapılm ı ş ve bu hücumlar esna -
sında Prespa'daki köprü uçurulmuş, Flo
rina'da yerde bulunan beş 

1 
tayyare tahrip 

edilmiş veya ağır hasara uğratılmıştır. 
Cereyan eden hava muharebelerin.de 

muhteli f t iplerde Blenheim, Potez, 13 düş
man tayyaresi düşürülmüştür. İ ki düşman 
tayyaresinin daha düşmüs olması muhte -
meldir. Hava muharebesi esnasında hasara 
uğrıyan dört tayyaremiz üslerine döne -
bilmişlerdir. Tayyarelerimizdcn biri üs -
süne dönmemişt ir. 

9 10 teşrinisani gecesi 1S8 numaralı 

tebliğde de bildirildiği veçhile Sicilya ka
nalında Caproni denizaltımız lngilizlerin 
"İllustrious'' tayyare gemisine refakat e
den üç hup gemisinden Ramillies t ipin -
deki bir gemiye üç torpil isabet ettirmiş -
tir. Denizaltıya kumanda eden Korvet kap
tanı denizaltının husuıt aletleriyle atılan 
torpillerin düşman gemisinin teknesine i
sabet ettiğini görmüstUr. 

Şimali Afrika'da di.ıfmanın· zırhlı oto
mobilleri seri müfrezelerimizin at esiyle 
pi.ıskürtülmüştlir. 

Hava kuvetlerimiı İskcnderiye deniz 
üssünü mükerreren bombardıman etmişt ir. 

Mersa Matruh demiryolu ile Birama 
Smit t ayyare meydanı bombardıman e
dilmiı ve yerde bulunan Blenheim tipinde 
bir kaç t ayyareye isabet vaki olmuıtur. 

Diltman b&Y& lmvotlerl tuafmdan 

b k . h ı ki b' · · erı on ın t e en, ta ya tara ın an 
u hususta ı az ı r ı arını ıtırmış d l G d' B 1. ·ı· 

f 1. . t" a genera an ın, er ın ataşemı ı -

tchnssıs nıuavinlerinılen Korkut Esat Ka
daster'in evlenmeleri münasebetiyle dun 
Aııknrn Halkf'vlncle çok snmlml bir top 1 
lantı yapılmış ve iki tıırnfın akrabıı ve 
dostları bu toplantıda bulunmuşlnrdır. 

Gf nç evlllcre uzun ve nıesut bir hayat dl- ı 
1cri7.. 

ve aa ıyete geçmış ır. t • 1 M • · k · • 
erı genera arras ıştıra etmıştır. 

Diploma sahtekarlığı 
İstanbul, 15 (Telefonla) - O lgun 

luk diploması scthtekarlığiyle üç ki
şi tevk if olundu. Bunlardan V asil, 
H üseyin on a yardım etmekt en, V eci
hi de saht e diplomayı kullanarak bir 
yüksek mektebe girmek teşebbüsün
den suçl udurlar. 

Maktila üzerine yapılan akın neticesinde 
ne zayiat olmuş ne de hasar vukua gelmi5-
tir. 

Şarki Afrika'da düşmanın Keren, Agor
dat, Gura, Diredua, Assab. Asmara ve Dif
nein adası üzerine yaptığı hava akınları 
az hasara ve yerliler arasında az zayiata 
sebebiyet vermi,tir. 

Sonradan alınan haberlere göre 141 nu
maralı tebliğde Port-Sudan üzerine yapı
lan hava hücumu esnasında bir düşman va· 
puru batırılmıştır. 

Bari eyaletinde Monopoli civarına düş
man tarafından yapılan hava hücumu ne -
ticeıinde ha.sar ve zayiat olmamıştır. 

Bari üzerine yapılan diğer bir düşman 
hava akını ehemiyetsiz hasara sebebiyet 
vermiştir. Bir ölü ve bir yaralı vardır. 

lngiliz tekzibi 
Londra, 15 a .a. - Royter bllclirtyor: 

İtalyanlar, buglinkll tebliğlerinde, deniz
altı gemilerinden birisinin Ramlllleıı ti
pinden bir lnglllz zırhlısına Uç torpil isa
bet ettirdiğini bildirmektedir. SaUüılyet
tar Londra mah!lllerl, bunun tamamlyle 
yalan oldujuııu beyan etmektedir. 

Manş sahillerinde 
topçu düellosu 

Londra, 15 a.a. - Mnnş sahillerinde 
bulunan uzun men:ı:llll lngillz topları dün 
öğleden 11onrıı bir saatten f117Ja mllddet 
fransı:ı: snhlllerlnl dövmllşlerdlr. A tııı ıo 
1111. 15 dakika fasıla ile yapılmıştır. 

Bu 8Rbah da, güneşli havada, l'ıfnnşın 
iki sahilinden lngillz ve• alman nzun men
zilli toplan arıısında ateıı dUellosu yapıl
mıtıtır. 

Bombardımana. alman topları, karan -
lıkta, ııataktan birkaç ııaat evel, deniz ll -
?.erinden sis kalkarken başlamıı ve birkaç 
oblls atmıştır. Hİç bir kayıp vukun gel -
memlştlr. 

Saat 10 a doğru, Kent kontluğu sahi
lindeki 1nglllz topları, alman toplarının 

mevzilerine ateş açmışlardır. İngiliz bom
hardımanından bira?. sonra., Grianez bur
nunun şarkında bir tarassut balonu yilk
selmtı ve mllteaklben alman topları da. a
teşe başlamışlardır. İki taraftan dil<'llo, 
iki saa.t 11UrmUştur. Kayıp yoktur. 

Zayi - Ankara beldiyeslnden aldığım 
2700 No.lu bisiklet plOknsını kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin Jıllknıil 

yoktur. Ahmet Çelik Örs. 4574 

Sığır eti a l;nacak 
Büyükdere Tümen Satın Alma Komisyo

nu Reisliginden : 
17/10/ 940 tarihin.de kapalı 7.arf ile ek

siltmeye konulduğu halde isteklisi zuhur 
etmemiş olan ve tümence gösterilecek ma
hallerde teslimi lazım gelen dört partide 
ceman bin ton sığır eti pazarlıkla alına -
cnktır Pazarlık muameleleri Büyükdere 
iskelesı civarında halk"p:ırtisi binasının al 
tındaki salonda yapılacaktır. Dört partiden 
ibaret olan sığır etinin dort partisi bir 
istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı 
isteklilere de ihalesi mümkündür. İstek
lilerin şeraiti anlamak iızere her gün tü
mene ve aşağı<la yazılı bulunan teminat 
paralarıyle birlikte pazarlık günıi olarak 
tayin edilen 21/ikinci teşrin/940 tarihine 
müsndif perşembe gtinü saat on beşte yu
karda zikri geçen mahaldeki komisyona 
müracaatları ilan olunur. (10840/ 7798) 
Muhammen tutarı Miktarı Cinsi 

116000 290000 Sığır eti 
ht600 329000 sı;ır eti 
101200 2S3000 Sığır eti 

71200 178000 Sığır eti 
1778S 

Zayi 25. inci alayın 5. inci bölllğlln· 

den aldığım ve Mııcur askerlik uubeslne 
ZRyl - Ankara belediyesinden aldığ ım kayrlettırcllglm wıkerllkten terhis tezkere-

2506 numaralı kamyon plMı:alarını zayt et-ı mi kaybettim. Yenisini alacağımdan ef!kl
tlm. HllkmU kalmadığını ll!n ederim. sinin hUknıU yoktur. Mehmet oğlu Bekir 

lamall Açıncı 4ö71 Şener. 328 "579 

Nusret Sağn 

Gütün sinema meraklılarını 
Bir araya toplıyan b üyÜk film 

ULUS Sinemasında 

Ölüme Karşı 
Savaş 

"Dr. Rober Koh'un hayatı,, 

Baş Rolde: EMiL Y ANIKS 

Ayrıca: Akdenizde İngiliz -
İtalyan deniz harbini göste. 
ren çok meraklı harp jurnali 

Telefon : 6294 
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o Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI -
Muhtelif 

Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Cinsi KJI osu 

yiyecek alınacak 
M. bedeli 
67500 LI. 

144000 Lt. 
72000 LI. 
4800 Lt. 

Teminatı 

4625 LI. 
10800 Lt. 

5400 LI. 
360 LI. 

GUn 
25.11.940 
27.11.940 
28.11.940 
29.11.910 

Saat 

4 - Eksiltmeye ıinnek iatiyenlerln bir 
mukavele ile en az on bin liralık şose ial
ni teahhüt ve başardığına dair bu i~i yap
tıran müesseseden alacaiı vesika ile Sam
sun valiliğine istida ile müracaat ederek 
talimatnamesine tevfikan alacakları ehli
yet vesikasını ve cari seneye ait ticaret 
odası vesikasını ve muvakkat teminat mak
buzunu ibraz etmeleri ıarttır. (10838-7797) 

kuruş olan 8000 kilo ıspanak açık eksilt
meye konınuotur. Eksiltmesi C>.12.940 per

ııembe gllnll saat 14 tedlr. İlk teminatı 48 
lira olup evsaf ve ınrtnamest Ko. da görU
lUr. Taliplerin muayyen vakitte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. ~a bulunmaları. 

M. M. V. Hava Müste§arlığ -
Motör usta okulu yaptırılacak 
M. M. Vckilcti Hava Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Bir motör usta okulu inşaatı ka • 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu • 
hammcn bedeli 176450 lira olup ilk temi • 

Kuru fasulye alınacak 
Boıo}·rr Sa. Al. Ko. Rs : 

Sadeyağ 45000 

Un 960000 
l- 200 ton kuru fasulya kapalı zarflı 

05~ eksiltmeye kanmuştur. 
2- T ahmin bedeli S0.000 lira ilk temi -

llatı 37SO liradır. 

Yulaf 960000 
Patates 80000 

(7805) 17787 

1 LAN 
Lahana alınacak 

A. t 
A. Q 

yarı 

1.) 

3- Eksıltmcsi 21/11/940 perşcnbe gtinü 
laat 16 da Boloyır Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

4 Teklif mektupları belli gün ve saat-
ta Ko na müracaatları. (7390) 17371 

Revir binası yaptırılacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. Ra. den: 
Eskişehir garnizonunda bir müessese -

de revir binası inşası kapalı zarf usulU ile 
ekaııtmeye konmuştur. Kapalı zarf usulU 
ile eksiltmesi 26.11.940 salı gUnU saat 16 
tskfşehlr mıntakıı Sa Al Ko. da yapıla -
caktır KPşif, proje, hususi ve eksiltme 

İhalenin ıekll İhalenin yeri 
kapalı zart Niğde askeri satın alm!l komisyonu 

1 - İstekliler ııartnameyl her gUn komisyonun gBrUr ve parasız olarak alabi-
lirler. 

2 - Tallplerln ihale saatinden bir saat evel teklif mektupları ve ilk temiııatla-
rlyle komisyona mUracantıarı. (7720) 17689 

Arpa ve yulaf ah nacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Askeri ihtiyaç için aşağ'ıda cins ve mlk darı yazılı Uç kalem arpa ve yı.ılatın pa

zarlığı gösterilen gün ve saatlerde Esklşe hir mıntakn Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Şartname \'e evsa!lan Ko. da görUleblllr. İsteklilerin belli gUn \ "c saatte teminat 
mektuplarlyle komisyonda hazır bulunma lan. 

17783 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
Ankara As. Ş. Rs. den: 
Ankara yerli askerlik ııubesinde kayıt

lı yedek piyade üsteğmen Hüseyin Hüsnü 
oğlu Sll il Konyalı Mehmet Tevfik 
(11526) vazife aldığ'ından acele şubeye 
mUracaatı. (7807) 17iö9 

A. LEVAZIM AMIR LICt 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: nat mikdarı 10,073 liradır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 2S/ ll / 940 pazartesi günü saat 
11 de hava satın alma komisyonunda ya • 
pılacaktır. idari ve fenni şartname ile pro
je ve teferruatı 8,85 lira mukabilinde her 
ıiın öğleden sonra komisyondan alınabi -
lir. İsteklilerin kanunun 2 inci ve 3 üncil 
maddelerinde yazılı vcsaikle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplarını muayyen sa
atten bir saat cvclinc kadar makbuz mu • 
kabili hava satın alma komisyonuna ver-

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 5 
kuruş olan 35000 kilo lahna açık eksiltme
ye konmuştur. Eksiltmesi 4. 12. 940 çar
ıamba giinil snnt 14 tedlr. İlk teminatı 131 
lira 25 kuruş olup evsaf Te şartnamesi 
Ko. da görU!Ur. Tallp!.crln muayyen vakit
te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunma-
ları. (7 06) 17~88 

Pırasa alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sıı. AL Ko. dan: mel eri. (7402) 17416 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı :1 Otomohil malzemesi alınacak 
kuruı olan 85000 kilo pırasa açık eksilt-

M M Vekı\letl Hava Satın Alma Ko
meye konmuştur. Eksiltmesi 4.12.940 çar- misyonundan : 

o~ fartnamesı komisyonda görUleblllr. Keşif 
bedeli 18236 lira 59 kuruştur 

Cinsi Mlkdarı Tahmin Bd. 

Arp
0
a ve yulaf 

Arpa ve yul!lf 
Arpa ve yulaf 

kilo Lr. Kr. 
50000 22:'i00 

İlk Te. 
Lr. Kr. 
2437 :10 

GUn saati 

19.11.40 1 

ıaruba günll saat 14,80 dadır. İlk teminatı 
ı - 105 kalem !argo marka otomobil 

131 lira 25 kuruı olup evsaf ve ıartnamesi 1 ma zemeaı p:ızarlık suretiyle satın alına-
Ko. da görUIUr. caktır Hepsine tahmlD edilen muhammen 

Sarı sabunlu kösele alrnacak 

İlk teminatı 1368 liradır İstekliler ka
nunda ve şartnamede yazılı vesaik ve te
rtılnat makbuzınrlyle belli gUnde saat 15 e 
ltlldar tekli! mektuplarını Ko. Rs. ne ver
rtılş bulunacaklardır '7:'ifıfl ı 17523 

inşaat yaptırılacak 
Eskişehir Sa . Al. Ko. Rs. den : 

:'ilOOO :13150 
51000 

Sığır eti alınacak 
Çatalca sa. Al. Ko Rs. : 

:;:ı1:10 

2486 25 
24 6 25 
(l :;2) 

20.11.40 1 
21.11 •111 1 

liSOt 

Buğday alınacak 
Lllleburgaz Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 
Komi:;yonundan : 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 4 
lira ohn 10 ton sarı sabunlu köııele pa
zarlıkla satın alınacaktır 

Pazarlığı 21. 11. 940 perşembe güniı 

saat 14 dedir. Kati teminatı 6000 lira o
lup evsaf ve şartnamesi 200 kuruşa ko· 
misyondan alınır. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara 
1>cdclı 5200 lırıı olup katı teminat mlkdan 

Lv. A . Sn. Al. Ko. da bulunnıalnrı. 780 11 d 
(7809) 17790 ra ır Pazarlığı 20 11 940 çarşamba 

günU saat ı ı de hnva satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. fıste ve evsafı her 

Ankara Lv. A. sa. Al. Ko. dan: glin öf:'leden sonra komlsvondan alınabilir. 
Beher kilosuna tahmin cdllt n fiyatı 35 İsteklilerin muayyen gU-n ve saatte katt 

Pirinç alınacak 

teminat ve kanuni belgeleriyle birlikte 
komisyonda bulunmaları. (7501) Eskişehir garnizonunda bir müessese -

de yapılacak tedrisat binası inşası kapalı 
t_, ıarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Ka

l>alı zarf usulü ile eksiltmesi 2S / ll /940 

ı - 936 000 kilo sığıretı kapalı zarf u
sullyle alınacaktır İhnlPsl 27. ı ı 940 çar
şamba gUnU saat 14 de Çatalca sa. Al. Ko. 
d· yapılacaktır 

Tahmin edilen tutan 80~.880 ve teminatı 
23.166 lira. J:o~vsaf ve ,nrtnamesi her gUn 
Ko da görUleblllr 

Komisyonda me\•cut şartnamesine gö -
re 100 ton buğday pazarlıkla s:ıtın alına -
caktır. Pazarlığı 21.11.940 saat 15 te LU -
leburgaz Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(7820) 17798 
Talip'erın muayyen vakitte Ankara Lv 

A. Sa Al Ko. da bulunmaları. 
(7471) 17465 

kuruş olan 40 ton pirinç kapalı zarfla 
eks!ltmeye konmuş ekslltmesl 2.12.940 pa
zartesi günU saat 14 tedlr. İlk teminatı 

1050 lira olup evsaf ve ııartnamesl Ko. da 
görUIUr. Talipi"rln ihale saatinden bir sa
at evpJlne kad-ır kapalı zarflarını Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko na vermeleri. (7822) 

1748, 

Otnmnbil lastikleri alınacak 
Pi 

ki 

l>azartesi günü saat 16 da Eskişehir mın
taka Sıı. Al. Ko. da yapılacaktır. Keşif 
l>rojcsi hususi ve eksiltme şartnamesi Ko. 
da görülebilir. Keşif bedeli 39060 lira 8S 
İllruştur. İlk teminatı 2930 liradır. İstek
liler belli gün ve saatte kanun ve şartna· 
rııede yazılı vesaik ve teminat makbuzla . 
tını havi teklif mektuplarını saat ıs e ka

İsteklllerın sözü geçen gUc ve saatte 
tekllf mektuplan ve kanuni vesikalariyle 
Ko. na mUracaatlnrı . (77461 17726 

Muhtel if yiyecek alınacak 
Konya Sa. Al Ko. Rs. den: 

Un alınacak 
Erzurum Sn Al. Ko. Rs. den: 
l - 250 ton unun 8.11.940 gllnU yapılan 

ihalesinde istekli çıkmadığından tekrar 
pazarlığa çıkarılmıştır 

2 - Pazarlığı 19.1 l 940 snlı gUnU saat 
15 te Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

Mefruşet münakasası 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko dan : 

177n 

M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko • 
misyonundan : 

1 - Mchtelif ebatta otomobil iç ve dış 
lastikleri pazarlıkla satın alınacaktır. Mu-
hammen bedeli 200.000 lira olup kati te 

Mll 1.1 MUDAFAA VEKALETi minat mikdarı 22.soo liradır. Pazarlığı 
21 / 11/940 perşembe gı.inü saat 11 de hava 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

J{- dar Ko. başkanlığına vermiş bulunacaklar-
l - Ciheti askeriye ihtiyacı lçn aşağı -

da cins ve mlkdarı yazılı 7 kalem iaşe ve 
yem maddeleri ayrı ayrı pazarlıkla satın 

alınllcaktır. 

3 - Toplu tutan 55000 lira ilk teminatı 
400 liradır. 

Aşai:tda cins ve mikdarları yazılı sekiz 
kalem mefruşat pa?.arlıkln sııtın alınacak

tır. Pazarlığı 20.ll.940 çarşamba gilnU ııa

at 14 tedlr. Taliplerin muayyen vakitte 
yUzde 15 temlnıı.tıarıyle birlikte Ankara 
Lv. A. Sa Al Ko. da bulunmaları. (7584 ı 

Kamyon akümülatörü alınacak İdari ve fenni şartnamesi her gün öğleden 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : sonra komisyonda ıörülcbilir. İsteklilerin dır, (7S60) 17524 

Sadeyağı alınacak 
Konya Sıı. Al. Ko. Rs. den: 

2 - Evsaf ve hususi oartıarı Konya Lv. 
4 - Unun evsaf ve şartları Ko. da mev

cuttur 

Adet Cinsi 
18 Gardrop hastnhnncdckt nilmıınesı 

2 Ceviz ortıı masa 

l - Ak11ehlrde kıtaat ihtiyacı için 10000 
ltiıo sndeyağl kapalı zarf usullyle eksilt
meye konmuıtur. 

A. Sa. Al. Ko. dadır. İstekll1er okuyabi
lirler. 

3 - Pazarlığı 22.11.940 gUnü !laat 14 te 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

5 - tsteklılerin muayyen gUnde Sn. Al 
Ko. da bulunmnları. !7831 ı 17800 

Un alınacak 

10 Komodin 
2 Paravana 
2 Camlı dolap 

2 - Şartnamesi Konyada, fstanbul, An
kara Lv. ı\mlrllklerl Sa. Al. Ko. larındadır. 
latekliler ıartnameyl Ko. larda okuyabl -
lirler. 

8 - İşbu 10000 kno sndeyağının mu
hammen tutarı 16375 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yUzde 25 mikdar 
fazlası da dahil olduğu halde ilk temina
tı 1533 lira 47 kunıştur. 

ti - Eksiltme 27. 1 l 940 <:IU'§&mba g11-
ııu saat 11 de Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
Yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin kanun! veslkalariyle 
beııı g{ln ve saatte Ko. na mUracaatları. 

(7611) 17592 

Sadeyağı alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den: 

- Karaman kıtaatı ihtiyacı olan 10000 
kilo Badeyağının kapalı zart usulü ile ek
"iltmeye konmuotur. 

2 - Şartnamesi Konyada, İstanbul, An
kara Lv. Amirlikleri Sıı. Al. Ko. dadır. !s
teklller ııartnameyl komisyonda okuyabl -
lirler. 

8 - İııbu 10000 kilo sadeyağınıD mu
hammen tutarı 16357 liradır. 

4 - Şnrtnrunestndekl yUzde 25 mlkdar 
fazıası da dahil oldutu halde ilk teminatı 
l~3 lira 47 kururıtur. 
~ - Eksutme 28 11. 940 perrıembe günU 

l!aat 11 de Konyııdıı Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
Yapılacaktır. 

6 - 1steklllerln kanunt vesikalarlyle 
ko. na mUracaatlan. (761' ı 17595 

ln,aat münakaıa11 
Merzifon Sıı. Al. Ko. lliı. den: 

1 - Gösterllecek yerde yaptırılacak o
lan Uç adet erat pavyonuna istekli çıkma· 
dığlndan eksiltmesi pazarlıkla yapılacak
tır. 

2 - Eksiltmesi 25.11.940 pazartesi gU
:nu saat 11 dedir. 

S - Muhammen bedeli 86329 Ura 65 
kurulJ olup Uk teminatı 5566 lira 48 ku -
l'Uştur. Şartnamesi 432 kurul} mukablllnde 
1ııtıyenlere 1erlllr. 

4 - İstekliler belli gUn ve saatte ehli · 
ı• l'etnamelerlyle beraber Merzifon Sa. Al. 
' l<:o. da bulunmaları. (7647) 17635 

2 mutbah yaptırılacak 
Eskişehir Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Eskişehir garnizonunda bir müe11eae

de ayrı ayrı 2 adet mutbah inıası kapalı 
zarf usulü ile eks iltmeye konmustnr. 

Kapalı zarf usulU ile eksiltmesi 28/11/ 
940 perşembe günü saat 16 da Eskiıebir 
ınıntaka Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Bu işe alt eksiltme şartname ve pro • 
Jeıcr Ko da görülebilir. 

Keşif bedeli 23202 lira 26 kuruştur. 
İlk teminatı 1740 lira 17 kuruştur. 
İstekliler teklif mektuplarını belli gün 

-.e saatte Sa. Al. Ko. na vermeleri. (7708) 
17679 

Arpa alınacak 
Yozgat Sa Al. Ko. Rs. den: 
Eksiltme cinsi: kapalı zr rf, muvakkat 

terıılnat: 2812 Ura. muhammen bedel: 
37500 Ura. cins ve mlk<.1arı : ~ kilo 
arpa mevzuath, ihale gün ve ıaatl: 28. 11. 
940 perşembe 15. 

Askerf gazlco Sa. Al. Ko. da ihale yapı· 
lacaktır. • 

l - Şnrtnnmesl her gUn öğleden son · 
ra Ko. da görllleblllr. 

2 - Taliplerin kanun! veslknlan ve 
ınuvııkkat temlnatlarlylc birlikte ec geç 
ihale saatinden bir saat evellne kadar Sa. 
.\1. Ko. na vermeleri. (7715) 

Kuru ot alınacak 
Çanakkale Sn. Al Ko. Rs. den: 

1768.'I 

l .A skcrt ihtiyaç için 750 ton K. ot 
rnuhammen bedeli 48i50 lira olup katı le· 
flllMlı 7313 lira 50 kunııtur. 

2 - Saman :>O ton muhammen bedeli 
2000 Ura olup katı teminatı 8000 liradır. 

4 - Pazarlığından sonra takarrür ede
cek fiyat üzerinden yUzde 15 teminat alı-
nacaktır. (7821) ı 7791 

Mlkdarı 

toı 

150 
90 
70 

BııA'day 

Bulgur 
Sadeyağı 

100 · Nohut 

ı:so 

150 

K. tuulye 
Yulaf 
Arpll 

Arpa alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Ra. den: 

l - 150 ton arpanın 12.11.940 gUnU ya
pılan ihalesinde istekli çıkmadığından 
tekrar pazarlığa çıkarılmırıtır. 

2 - Pazarlığı 22.11.940 cuma gilnil saat 
10,30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Toplu tutan l6t\OO Ura ilk teminatı 
1238 lfradır. 

• - Arpanın evsaf ve oartıarı Erzurum 
: ·. Al. Ko. da görtllür. 

5 - İsteklilerin muayyen gilnde Sn. Al. 
Ko. na müracaatları. (7823} 17793 

Kunı fasulye alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 100 ton kuru fasulyenin 5.11.940 
gUnU yapılan ihalesinde fiyat fazla görUl
dUgilnden tekrar pazarlıta konulmuştur. 

2 - Pıu:arhfı 22.11.940 cuma günU saat 
10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak -
tır. 

3 - Toplu tutarı 24500 lira ilk teminatı 
1838 llra. • 

• - İsteklllerln muayyen günde Ko. da 
bulunmaları. (7820 17794 

Muhte lif s e b ze alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Ra. den: 

İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
l - Aııkcri iht iyaç için 1000 ton un pa. 

zarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 18/ 11/ 94-0 günü saat ıs 

de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - 1000 ton unun beher kiloııu için 

tahmin edilen fiyat 18 kuruş olup tutarı 

18000 lira muvakkat teminatı 13SOOO lira
dır. 

4 - İsteklilerin belli giln ve saatinde 
Sa. Al. Ko. na gel mel eri. ( 7833) 17802 

Sade yağı alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Hs. den: 

1 - Muayyen pazarlık günün.de 30 ton 
sade yağına teklif edilen fiyat pahalı gö
rüldüğünden eksiltmesi 18/ ll /940 pazar -
tesi günü saat 15 de yapılmak üzere tek -
rar pazarlığa konmuştur. 

2 - Yağlar ayrı ayn müteahhitlere de 
ihale edilmek üzere parti parti ~ınabilir. 

Muhammen fiyat ve teminat deiiıme
mi:ıtir. Taliplerin Çorlu. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (7834) 17803 

ViLAYETLER 

K a lorifer tesisatı yaptırılacak 
Bolu Valiliğinden: 

1 - Bolu vl!Ayetl merkezinde yeni ya
pılan (Ml yataklı hnstnhnne binası kalo· 
rifer ve banyo tesisatı kapalı zarf usu· 
Ityle ve 14870 lira kcılf bedeliyle 22.10.940 
tarihinden itibaren eksiltmeye çıkarılmı§
tır. 

2 - Bu fşler 21.11.940 tarihinin perrıcm
be gUnll saat 15 te vllft.yet dalmt encUme -
nlnde ihale edilecektir. 

3 - Eksiltme §artnamesl, mukavele ve 
husus! eartname ve ke1Jlf hUltuıası Bolu 
nafıa mUdUrlUğilnden 75 kurua bedel mu
kabilinde alınablllr. 

4 - İstekliler ticaret odası ve ehliyet 

l KUtUphane 
6 Portmanto 
3 Ceviz sigara tablası ., .. 

17606 

Mefruşat münakasası 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dnn: 
Aşağıda cıns ve mlkdarları yazılı beş 

kall'ın tnefruşnt pazarlıkla satın alıno.cak

tır. Pazarhğ'ı 20.11.040 çarşamba gUnU sa
nt 14,:m dadır. Taliplerin muayyen vakitte 
ylizdo 15 temJnııtlarlyle birlikte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bıılunmaları. (7586) 
Adet Cinsi 
60 Perde korniş, tuı lstnrla beraber 

180 x :.?10 hastahanedeki numunesi 
6 
2 

50 
1 

Paspas 
Demir bllyUk paapas 
:Metre adi ot yol keçesi 
Hah 16 metre murabbaı. 

17607 

M e frufal münakasası 
Ankara Lv, A. Sa. Al. Ko. dan: 
Aşağıda cins ve mikdarları yazılı 6 ka

lem mefruşat pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 20/ 11/ 940 çarııamba günü sa

at ıs dedir. Taliplerin muayyen vakitte 
% ıs teminatlariyle birlikte Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. Rı. bulunmaları. (7587) 
Adet Cinsi 
70 Tabura hastahanedeki nümuncai gibi 
20 Tahta iskemle &mirlikteki nümunesi 
7 Muşamba yemek masası nümunesi 

haetahanede. 
8 Tahta kanape nümuncai hastahanede 
4 Adi dolap nümuneai hastahanede. 
3 Adi masa nümunesi hastahanede. 

17608 

140 a d e t p eçet e alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
140 adet hasta bakıcı peçetesi rı:ızr.rlık

la satın alınacaktır. l - Mlkdarı kilo 115,000 ıspanak, 126500 
lahna, 166500 pırasa, 25300 havuç, 32300 

vesikalarının teklif mektuplarına koya
kereviz, 58700 karnebahar, ~00 demet 

caklardır. 

Pazarlığı 22. 11. 940 cuma gUnU saat 
11 dedir. Tallplern muayyen vakitte % 15 
temlnatıarJyle birlikte Ankara Lv. A. Sa 
Al. Ko. da bulunmaları. (1589) 17609 

maydanoz. 
Yukarıda yazılı yedi kalem sebze ah -

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19.11.94.0 
ıalı gUnü saat 15 te Tophanede İst.Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 4:1802 lira 60 kuruı olup Rume· 
il cihetinin tık teminatı 2319 lira 66 ku -
ruıı Anadolu cihetinin llk teminatı l 11:1 
lira 53 kuruotur. 

Şartnamesi Ko. da görUIUr. İstek!lle -
rln kanun! veslkalarlyle belll gUn ve sa -
atte Sa. Al. Ko. da bulunmalan. (1825) 

17795 

Yağ alınacak 
Yozgat Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Kapalı zart ueullyle alınacağı bil -
dirilen 14000 kilo yağa 7.11.940 günUr.de 
talip çıkmadığından bir ay zarfında pi\· 
zarlığa satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 21000 lira olup m•ı -
vakkat teminatı 107ö liradır. 

Taliplerin her g11n Uk teminatları ile 
Sa. Al. Ko. na mUracaatları. (7826) 

17796 

Buğday kırdırılacak 
1ıtanbul Sa. Al. Ko. Ra. den: 

ı - 7000 ııa. 7500 ton kadar buğday 
kırdırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19. 
11. 940 sah gUnU saat 13,SO da Tophanede 
ist.Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 52820 llra 62 kuruotur. 
İlk teminatı 3891 lira 3 kuruştur. Şartna
mesi her gUn Ko. da görUIUr. isteklilerin 
kanuni veslkalarlyle Ko. da bıılunmalan 

(7827) 17797 

A r p a alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Hs. den: 

l - 500 ton çuvallı arpanın 9.11.940 
gllnU yapılan ihalesine istekli çıkmadığın

dan tekrar pazarlığa çıkarılmıştır. 

2 - Pazarlığı 20.ll 940 çarıamba günü 
ıaat 14 te Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla· 
caktır. 

Muvakkat teminatı (1116} liradır. 

(7298) 17311 

lntaat ve tesisat yaptırılacak 
İstanbul Belediyesinden : 
Taksim belediye gazino&unun büyük 

salonu ile camekanln kapatılacak olan ve
randa mahallinin sıcak hava ile teshin ve 
havalandırma tesisatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmu!jtur. Ke!iif bedeli 
18073 lira ve ilk teminatı 13SS lira 48 ku
ruştur. Mukavele, eksiltme, bayındrrılk 
işleri genci, hususi ve fenni ıartnameleri, 
proje, keıif hulisulyle buna müteferTi 
diğer evrak 90 kuruş mukabilinde fen iş
leri müdürlüeünden verilecektir. !hale 
27/11 / 94-0 çarşamba gilnü saat ıs de daimi 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektupları, ihale tari· 
hinden 8 gün evci belediye fen işleri mü
dürlüğüne müracaatla alacakları fenni eh· 
liyet ve 940 yılına nit ticaret odası vesi
kalarlyle 2490 numaralı kanunun tarifatı 

çevresinde hazırlıyacakları teklif mektup
larını ihale günü saat 14 de kadar daimi 
encümene vermeleri lazımdır. (1060117566) 

Şose İn§aatı 
Samsun Valiliğinden : 

17612 

1 - Samsun • Kavak yolunun Samsun
dan itibaren ilk 2,S kilometrelik kısmının 
Sandwich sisteminde çimento harçla esas
lı tamiratının kapalı zarf usuliyle yapıla -
cağı evclce ilan edilen eksiltmesine talip 
çıkmadığından 7 / ikinci teşrin 1940 tari -
hinden itibaren bir ay içinde vilayet daimi 
encümeninde pazarlıkla ihalesi. 

2 - Keşif bedeli (18.668) lira (2S) ku
ruş ve muvakkat teminatı (1.400) lira (12) 
kuruştur. 

H a m a l arkalığı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 
20 adet hamal arkalığı pazarlıkla sıı.tın 

alınacaktır. 

Pazarııg-ı 25.11.940 pazartesi gUnU saat 
ll dedir. Taliplerin yUzde 15 teminatlarly
le birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
bulunmalıın. (7658) 17645 

Muhtel i f e,y a alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Aşağıda cins ve mikdarlarr yazılı 10 ka

lem eşya pazarlıkla l!lttn alınacaktır. 
Puarhiı 21/11/94-0 perşembe günü sa

at 11 dedir. Taliplerin muayyen vakitte 
% ıs teminatlariyle birlikte Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. Rs. bulunmaları. 
Adet Cinsi 

4 Termometre 
20 Beyaz porselen tabak 
20 Beyaz porselen derin tabak 
2 Dört gözlü tuzluk 
2 Ayaklı poreclcn ekmek tabaiı. 
2 Ayaklı cam meyva tabağı 
2 Porselen yemek tevzi tabalı 
2 Alpağa yemek tevzi tabağı 
2 Alpağa yemek kepçesi 
3 Kıristal cam büyük sıfara tablası. 

17656 

S a m a n alınacak 
Ankara Levazım Amirlill Satın Alma 

Komisyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 4 

kuruş olan 500 ton saman pazarlıkla satın 
ıılınacaktır. Pazarlıiı 19/ 11/940 salı ıünü 
saat 14 dedir. Kati teminatı 3000 lira olup 
şartname ve evsafı komisyonda görülür. 

Taliplerin muayyen günde Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da bulunmalan. (7700) 

17704 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 7600 lira muayyen gün ve saatte kati teminat ve 
olan 200 tane kamyon akümlatorü 2l / ikin- kanuni belgeleriyle birlikte komisyonda 
citeşrin/9ıO perşembe günü saat 11 de An- bulunmaları. (7S04) 17501 
kara'da M. M. V. satın alma Ko. da pa -

Muhtelif ker est e alınacak zarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin 
l 140 liralık kati teminatları ile birlikte 
pazarlık giın ve saatinde mezkur Ko. da 
bulunmaları. (7671) l 7697 

O tomob il m alzemesi alınacak 

M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko .. 
misyonundan : 

1 - Muayyen ründe talibi zuhur et .ı 
miycn muhtelif cins, ebat ve miktarda ke
reste ve inşaat malzemesi pazarlık ıure " 

M M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan : tiyle satın alınacaktır. Muhammen bede • 
Mevcut listesinde cins ve mikdarları li 22942 lira olup kati teminat mlkdan 

yazılı ve hepsine tahmin edilen fiyatı 2940 3441,30 liradır. Pazarlığı 18/ 11/940 pazar. 
lira olan l l kalem otomobil malzemesi tcsi günü saat 10,30 da hava satın alma ko-
20/ikincitcşrin 940 çarşamba günü saat 11 misyonunda yapılacaktır. İdari ve fenni 
de Anknra'da M. M. V. satın alma Ko. da şartnamesi her gün öğleden sonra komis
pazarlıklı satın alınacağından isteklilerin yonda görülebilir. İsteklilerin muayyen 
~41 lirr ık kati teminatları ile birlikte pa- gün ve saatte kati teminat ve kanun! bel
zarlık gün ve saatinde mezkur Ko. da bu- gcleriyle birlikte komisyonda bulunrnala • 
Junmaları. (7670) 17699 rı. (7S28) 17506 

6 kalem m a lzem e alınacak Ekmek torbası alınacak 
M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan : M. M. Vekttletı Hava Satın Alma Ko.-
Motörlü vasıtalar için mevcut liste • misyonundan: 

sinde cins ve miktarı yazılı altı kalem mal- l - Müteahhit nam ve hesabına l.000 
zeme 21 / 11/ 940 perşembe günü saat 11 de adet ekmek torbası pa:-.arlıkla satın alına.. 
Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. da pa- caktır. Muhammen bedeli (1190) lira olup 
zarlıkla Htul alınacatından lateklilerin kati teminat mlkdan 178,50 llradır. Pa. 
muhammen fiyat olan 1304-0 liranın kad zarlığı 20. 11. 940 carııamba gllcU saat 10 
teminatı olarak 1956 liralık teminatları ile dn Hava Sa. Al. Komisyonunda yapılacak
birliktc pazarlık gün ve saat:nde mezkur tır. İd:ırı ıııı.rtname evsa! ve nllmunesl her 
Ko. da bulunmaları. (7672) 17700 gUn öğleden sonra komisyonda görUleblllr. 

Yün karhaşlığı alınacak İsteklilerin muayyen giln ve satte katf 
teminat ve kanuni belgeleriyle komisyon 

M. M. V. Sıı. Al. Ko. dan: dn bulunmaları. (761!5) 17596 
Behertne tahmin edilen fiyatı (60) alt- l 

mış kuruı:ı olan 50.000 adet yUn kar başlı- Ş elbiselik b ez alınacak 
ğı pazarlıkla münakasaya konmuııtur. 1- M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
halesi 18.11.940 pazartesi gUnil saat on 1 - 20.000 metre ltı elbiselik bez pa.-
birdedir. Kat! teminatı 4500 liradır. Yün zarlrkla satın alınacaktır. Muhammen be
kar bS§lıklan 25.000 adetten aşağı olma. deli 18.000 lira olup kati teminat mikdan 
mak oartlyle ayrı ayrı taliplere de thale 2700 liradır. Pazarlrğı 21/11/ 940 perıcm 
edilebilir. Evsaf ve şartnamesi 150 kuruı:ı be günü saat 10 da hava satın alma komi~ 
mukabilinde M. M. V. satın alma komls- yonunda yapılacaktır. İdri şartname ev 
yonundan alınabilir. İsteklilerin kanunun sar YC nümuncsi her ıün ötlcdcn ıı.onra 
emrettiği belgelerle ihale saatinde komls- komisyonda sHrUleblllr. İsteklllerin mu 
yona gelmeleri. (7742) 17738 ayycn gün ve saatte kati teminat ve ita 

nuni bclıeleriyle komisyonda bulunmala .. 
V a k eta alınacak rı. (7789) 17778 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 

(370) üç yüz yetmiı kuruı olan yedi ton 
tabii renk ve beher kilosuna tahmin edı-

ANKARA B ELEDiYESi 

len fiyatı (330) üç yüz otuz kuruş olan P a rke kaldırım yaptınla.cak 
üç ton siyah renk vaketa pazarlıkla mü- Ankara .Belediyesinden : 
nakasaya konmu$tur. 1 - Ulus matbaası önünden A t111po't' 

İhalesi 20. 11. 940 çarıamba günü saat kullibüne kadar yaptırılacak parke kaldı 
on bir.dedir. Kati teminatı (S350) liradır rım on beş ıün müddetle açık eksiltme 
Evsaf ve şartnamesi 180 kuruş mukabi- ye konulmustur. 
!inde M. M. V. satın alma komisyonundan 2 - Muhammen bedeli 3280 lira 40 ku-
alınabilir. İsteklilerin kanunun emrettiği ruştur. 
beleelerle ihale saatında komisyona ıcl- 3 - Teminat 246 lira 3 kuruştur. 
melcri. (7741) 17737 4 - Şartname ve keşif cetvelini ıönııek 

Çivi alınacak iıt iyenlerin her cıin encümen lı:ılemine ve 
isteklilerin de 26/11/ 940 sah günü aaat 
10,30 da belediye encümenine müracaat M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 

Harp okulunda yaptırılacak ranzalar 
Jçin 27.432 metre mlka.p kereste ile 90 ki · 
lo çivi alınacaktır. Taliplerin 22f lira te
mlnatıarlyle birlikte 19.11.940 sah günll 
saat 15 te komisyona müracaatları • 

(7743) 17739 

T evhit sem e r i alınacak 
M. M. Vek&leti Sa. Al. Ko. dan : 
Behcrine tahmin edilen fiyatı (38) o • 

tuz sekiz lira olan 1.000 adet komple tev
hit semeri pazarlıkla münakasaya konul
ınuştur. Komple tevhit semerleri 250 adet
ten aşalı olmamak tartiyle ayrı ayrı ta -
!iplere de ihale edilebilir. İhalesi 21/ 11 / 94C' 
persembe rünü saat on birdedir. Kati te -
minatı S.700 liradır. Evsaf ve ıartnamesi 
190 kuruş mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınabilir. İsteklile

rin kanunun emrettiği belgelerle ihale sa
atin.de komisyona gcmelerl. (7769) 17775 

Oksijen v e karpit alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 

12S tüp oksijen (tüpü hariç) 2400 kilo 
karpit pazarlıkla satın ıı.lınacaktır. Hepsi
ne tahmin edilen fiyat 1400 liradır. Talip
lerin 29/ 11/ 94-0 cuma günü saat ıs de 210 
lira teminatlariyle birlikte komisyona mü-
racaatları. (7786) 17776 

Buranda bezi alınacak 
M. M. V ekftleti Sa. Al. Ko. dan : 

!arı. (7S35) 17535 

ADLiYE VEKALETi 

D e m ircilik şefi alınacak 
Ankara C. Miiddeiumumiliğinden : 
Ankara'da Kalaba köyil civarında yeni 

yapılan çocuk mahkOmlar ıslahhanesi için 
8S lira ücretli demircilik ıefliğl münhal 
olup bu münhale aanat mektebi mezunla • 
rından ve demircilik sanatını ileri derece
ye götürmüş kimselerden birisi tayin edi
lecektir. 

Bu işe talip olan ve evsafı lazımcyi ha
iz bulunanların 18 l 1 940 pazartesi ıünil

ne kadar Ankara adliyesi cncUme.nlne mU-
racaat eylemeleri. (7792) 17779 

ENS TiTÜLER 

Kumaı alınacak 
Gazi Terbiye 1:<:nstltllsU MUdUrlUğUn -

den: 
1 - Gazi Terbiye EnstıtUatı kız talebe

si için 365 metre kumaş aı;ık ekılltme ne 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 2463.75 liradır. !lk 
teminatı 184.79 liradır. 

8 - İhaleııi 19.11.940 .-una Çanakkalede 
Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satın alınacak 
tır. Taliplerin mezkOr gün ve eaatte K o. 
na mUracaaUarı. (7830) 17799 

3 - Toplu tutarı 55000 Ura kati temi
natı 8250 liradır. 

' - iıteklllerln muayyen gUnde Ko. da 

3 - Bu işe ait evrak: ke,if, sllsllei fi
yat cetveli, fenni, hususi tartname, şose ve 
köprüler fenni ııartnamc&i, bayındırlık İl
leri genel ljartnamesi, eksiltme şartnamesi 
ve mukavele projesinden ibaret olup Sam
sun, Ankara ve İstanbul naha müdürlük· 
lerinde ve Samsun daimi encümen kale -
mln.de bedelsiz olarak ıörülebllfr. 

I s p a n a k almacak 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 

500 metre araba örtüsü için biranda 
bezi alınacaktır. Taliplerin 18/ l 1/940 pa
zarte1I ıUnU saat 16 da komiıyona müra -

3 - İhale 2.12.940 pazartesi gUnU saat 
14 te Ankara mektepler muhasebeciliğin. 
de yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkQr gUn ve saatte 
temlnaUarlyle komlıyona baovurmaları. 

buunmaları. (7828) 17797 Beher kl!OIUD& tahmin edilen fiyatı 8 caatlan. (7788) 17777 (7836) 17804 
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Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını kökün
den temizlemek için Helmoblö kullanınız. 

OB EU 
f 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski ve 
yenı b lso~klut!,'unu. mesane llUhııbını, bel ağrısını, s

0

ık Sık idrar bozmak ve bo
zarken yanmak h:ıllerinl giderir. Bol idrar temin eder. !drardn kumların, mesanede 
taşların t ş kkiJIUne manı olur 

Dikkat· Helmoblö idrarınızı temlzllyerek mavllcştlrlr. 
Sıhat Vek!leUnln ruhıı:ıtını haizdir. Her eczanede bulunur. 

f\~uh e!if yiyecek ah nacak 
IJüytikdeı c Tümen Satın Alma Komisyonu Reis!iginden : 
24 10 940 tarıhinde açık eks"ltmeye konuldugu halde isteklisi zuhur etmiycn 

aşııı;ıda c:nsı, mıktarları yıı~••r makarna, şehriye, kırmızı mercimek ve zeytin yağı 
He yen"den satın aunması ı.ızımgelen p irinç 2490 numaralı kıınunun 9. maddesi de
laletiyle 16 maddesının \I .. 1 fıkrasına göre satın alınacaktır. Eksiltme muameleleri 
aaş ıda y-ızılı gun ve saatlerde Buyiıkdere iskelesi karşısında halk partisi binası 
altındak salon~a yapılacaktır. İsteklilerin şeraiti anlamnk üzere her gün tumene ve 
pazarlı ·.a ıstırl:k ıçin dahi aşağıda hizalarında yazılı muhammen bedellerıne gore 
temirıat akçeleriyle birlikte yukarda zikrigeçen mahalde hazır bulunacak olan satın 
alma komisyonuna mıiracaatlrı lüzumu ilfi.n olunur. (1084 7799) 17786 
Erzakın cınsi Miktarı Muhammen bedeli Saat Eksiltme giınü 
Kesme makarna 130il0 3900 Lira 15.30 21/ 11 910 

Arpa şehriye 
Kırmızı mercimek 
Pirinç 
Zeytin yagı 

.. 

11000 
14000 
14000 

2700 
7500 
8500 

3300 
4200 
3220 

10260 
5025 
5695 

15,30 
16 
16 
15,30 
17 
17 

21 / 11 9~0 
21 / 11 940 
21 / 11 940 
21/11 9;0 
21111 940 
21 / 11 / 940 

AGAÇ SATISI ... 
Tekirdağ Vakıflar İdaresinden: 

Beher kental Muvakkat :Muhammen 
teminat bedel 

kuru11 
20 

Ljra Kr. Lira Kr. Kental No. 
1 
2 

Seri 
B. 

Sı:-nesl 

940 408 22 5443 20 27216 
20 419 00 5583 60 27918 B. 940 

l - Sarayda mUlhak Ayaspaşs ormanlarının yukıırıda hizalarında yazılı şekilde 
kapalı zart uıullyle ıırttırmayn konulmuııtur. 

2 - Arttırma 28.11.940 perşembe gUnU saat 13 te Tekirdağ vakıflıır idaresinde 
,-apılacaktır. 

3 - Arttırmıya girecek mUştertıerin 241!0 sayılı kıımında yazılı vesikaları ibra
za mecburdur. 

• - Daha fazla ma!Qmat lstlyenlerln idaremize mllracaatları. (76211 li5:54 

DEVLET ORMAN iSLETMESi 1 

Satılık çam ve köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Re -

"ir Amirliğinden : 

ı - Büyük Düz bölgesi katiyatından 

ormanda Kasapkıran rampasında istifte 
mevcut (909) adet muadili (495) metre 
mikap (920) desimetre mikap köknar ve 
(312) adet muadili (156) metre mikap 
(681) desimetre miklip çam tomrukları a
çık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların kabuklan soyulmuş 

olup hacim orta kutur üzerinden hesap -
lanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartnamesi 
Ankara orman umum müdürlüğünde An -
kara, İstanbul, Zonguldak orman çevirge 
müdürlükleriyle Karabük devlet orman 
işletmesi revir amirliğinde gorülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli kök
nar (l l) lira (31) kuruıı çam (12) lira 
(61) kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak
çesiyle 27/11/940 çarşamba gunu saat (15) 
de Karabük revir merkezine mür!caatla-
rı. (1085217801) 17784 

DEVLET DEM1RYOLLARJ 

Ahşap duba tamir ettirilecek 
D. D. Yolları: 
İdaremiz Haydarpaşa liman tersane -

sinde kızağa çekilmiş vaziyette bulunan 
ve 22.5 metre uzunluğunda 8.70 metre ge
nişliğinde ve biri 2.75 diğeri 2.55 metre 
yüksekliğinde bir çift ahşap dubanın ta -
miratı ve 90 günde Devlet demiryolları i
daresine teslimi kapalı zarf usuliyle mü -
nakasaya konmuştur. Muhammen tamirat 
bedeli 15 bin liradır. 

Eksiltme Haydarpaşa gar binası dahi
linde birinci işletme komisyonu tarafın

dan 20/11/ 940 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 11 de icra edilecektir. Bu gibi 
deniz vesaitini evelce hüsnü suretle yap. 
tıklarına dair bir ehliyet vesikası ile bir
likte teklif mektuplarını mazrufen oynı 

gün saat 10 a kadar komi~yon reisliğine 

vermeleri lazımdır. Posta ile gcinderile -
cek teklifler iı;in postada vaki olabilecek 
teahhurlar kabul edilmez. 

.Muvakkat teminat 1125 liradır. Fenni 
ve eksiltme şartnameleriyle mukavelcna -
me esasları idaremizin Haydarpaşa, An -
kara, İzmir işletme müdürliıklerinden üc
retsiz olarak verilir. (104-03 - 7312) 17315 

Toz şeker alınacak 

ULUS 

ASKERi FABRiKALAR 

Muhtelif sebze alınacak 
Kırıkkale Aıkert Fabrikalar Grup Mü-

dürlüfü Sıtm Alma Komisyonundan ı 

Kilo Cinsi 
30000 Patates 
Z3000 Lahna 
20000 Prasa 
25000 Ispanak 

6500 Soğan 

Tahmin edilen bedeli (11700) lira olan 
yukarda cins ve miktarı yazılı (5) kalem 
sebze Kırıkkale grup müdürlüğü binasın. 
da müteşekkil satın alına komisyonunca 
25/11 / 940 çarşamba günü saat 14 te kapa
h zarfla ihale edilecektir. Sebzeler defa -
ten alınmayıp mayıs 1941 sonuna kadar ve 
şartnamesine göre alınacaktır. Şartname 

parasız olarak komisyondan verilir. Ta -
liplerin muvakkat teminat olan (877) lira 
(50) kuruşu havi teklif mektu\>larım mez
kur günde saat (13) e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur günde komisyona müracaatları. 
(7526) 17534 

Kırıkkale' de yaptırılacak inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkeı. Satın Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli (20 500) lira olan yukar

da ynzılı inşaat askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunca 
29111 / 940 tarihınde cuma günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edileC'ektir. Şartname 
(1) lira (3) kuruş muka.bılinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
otan (1537) lira (50) kuruşu hnvi teklif 
mektuplarını mezkiir günde saat 14 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde· 
!erinde yazılı vesaikle 'lluayyen gün ve sa· 
atte komisyona miıracaatları. (7451) l 76CM 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın .\ima Komisyonundan 
8000 kilo sade yağı 
3000 Kilo zeytin ya3ı 
5000 Kilo mercımek 

10000 Kilo nohut 
20000 Kilo bulgur 
8000 Kilo sabun alınacak. 

Tahmin edilen bedeli (24.500) lira olan 
yukarda yazılı ceman 6 kalem erzak As -
keri fabrikalar umum müdiırlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 2/12 940 pazar-
tesi gunü sant 15 te kapalı zarfla ihale e. 
dilecektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (1837) lira (50) kuruşu havı 
teklif mektuplarını mezkur günde ~nat 14 

TAPU VE KADASTRO 

.Ankara Kadastro Mahkernslnden: 

Ankara ziraat bankası tahvlla.t şefi 
Faik Ok taratlndan Ankaranın Cebecl Sey
han sokak No. 2 de Nedim aleyhine açtığı 
"men'i mUdnhale davasının duruşmasında 

dava olunanın lkametgAhının meçhul bu
lunmasından dolayı kendisine 2. 10. 940 
tarihinde l!Cınen davetiye yazıldığı halde 
ma!,kemeye gelmediğinden usulün 399 ve 
400 Uncu maddelrine tevfikan duruşma
nın gıyaben yapılmasına ve gıynp kararı
nın l!Cınen tebliğine karar verilerek du
ruşınalnrı 20. 12. 940 saat 9 a U\Jik edil
miş olduğundan o gün Nedim mahkemedt:\ 
bizzat bulunmadığı veya vekil gönderme
diği takdirde bir daha duruşmıya kabul e
dllemiyeceğf tebliğ makamına kaim ol-
mak Uzere llı'!.n olunur. 4573 

MAHKEMELER 

Anknrn Asliye 1. el Hukuk Mahkeme
sinden: 

Mehmet Fuat Necatı Tanrıeri tarafın
dan nüfus mUdiirlllğU aleyhine ikame o -
lunan soyadı davasının muhakemesi so
nunda: 

Tanrıerl soyadının ( Çobanoğhı ı soyadı 
ile değiştirilmek suretiyle nUfus:ı tcsrıl 

ve llAnına 13.11 940 gUnUnde temyiz yolu 
açık olmak üzere karıır verildiği ilim olu-
nur. 4575 

I<Jsklşchlr Sulh Hukuk Hı\klmllğinden: 

EsJdşt'hlr Hoşnudiye mahallesinden 
Mustafa kızı Neyyire Altınbllek tarafın

dan evelce İstanbul Beyoğlu biıyiık Par -
makkapı ııocazııde sokak 12 ıııımnradn 
mukim iken mahlll lkamcU mec;hııl kalan 
HuHlsl oğlu .N::ıml Bilge aleyhine şiddetli 
geçimsizlikten mlltcveıııt açılan boş'lnmn 

davasının yapılmakta olan tahkikatı sı-

rasındn: 

Da\•alı Namiye mıııımnlll gıyap kurarı· 

nın ıırınen tebliğine ve duruşmanın 29. l ı. 
940 tarihine cuma saat 10 a bırnkılmıısımı 
mahkemece karar verilmiş ve evliliğe da
ir cllzdan lbrıız edilmiş olduğundan dava
lının ıırın tarihinden itibaren beş glin zar
fında yazı ile itirazını blldirm.dığl ve 
yevm ve vakti mezkOrtla Eskişnhlr ıısliye 
hukuk mahkemesinde hazır bulunmadığı 

takdirde hakkıudnki dıınışıııaya gıyaben 

devam edileceği muameleli gıyap knrnrı 

tebliğ mııkanıına l<nlm olmak Uzcre i!An 
olunur. 4572 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ de kadar komisyona vermeleri ve kendi • 
!erinin de 2490 numaralı kanunun .. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarına ve bu işle alakadar tüccardnn : 

--Bir memur aranıyor _ -olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle : Hafir büro vazifesi için bu işler- : 
mezkur glin ve saatte komisyona mlira - de tecrübeli daimi birine ihtiyaç var- -
caatları. (7452) 17605 : dır. Başlangıçta 40 lira maaş verile- : 

Çam tahtası alınacak : cek. Taliplerin kadın veya erkek el· : 
Askeri Fabrikalar Umum .Mudllrllll!'U : yazıları ile P. K. 214 adresine mürn 

:Merkez Satın Almn .Komisyonundan : : caatları. 4535 
100 metre mlklbı 2,50 - l>,00 X o,25 x .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 

0,025 .M. ebadında çam tahtası 

400 metre mlktıbı 2,50 - 5,00 x 0,22 x 
0,025 M. ebadında çnm tahtası 

200 metre mlknbı 2,50 - 5.00 x 0,20 x 
0,025 .M. ebadında çam tahtası 

250 metre mlkdbı 2,50 - 5,00 x o.ıs x 
0,025 M. el.;!ldında çam tahtası 

160 metre mlkfıbı 2,50 - 5,00 x 0,16 x 
0,025 .M. ebndında çam tahtası 

200 metre mlkAbı 2,50 - 5,00 x 0,15 x 
0,025 M. ebadında çıım tahtası 

100 metre mlkll.bı 2,50 - 5,00 x 0,14 x 
0,025 M. ebadında çam tahtası 

100 metre mlktıbı 2,50 - 5,00 x 0,12 x 
0,025 M. ebadında çam tahtası 

Tamamen çam vermek mUmkUn olmadı
ğı takdirde yarısı çıralı çıım ve yarısı be-

ANKARA V ALILIGI 

Mütehassıs bahçıvan aranıyor 

Ankara Vilayetinden : 
Şehir stadyom ve hipodromu bahçe ve 

sahaları için mütehassıs bir bahçıvan alı
nacaktır. 

Bahçıvan tezyinat ağaçları. çiçek ve 
çimli sahaların yetiştirilmesine ve bakı -
mına vakıf olması, bu şubelerde çalışmış 
olduğuna dair elinde vesikaları bulunması 
la?.ımdır. 

Vazifeye talip olanların vesikalariyle 
birlikte vilayet mnkamına müracaatları i-
lan olunur. (7721) 17705 
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AGAÇ SATIŞI 
Tekirdağ Vakıflar İdaresinden ": 

Muvakkat Muhammen 
Beher kental teminat bedeli 
Kuruş 

20 
Lira K Lira K 

244 88 3259 80 
Kental 

16299 
15984 
13329 

No. 
4 
5 
6 

Ser\ 
B. 

Senea 
941 

20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 

240 00 3196 80 
200 00 2665 80 

18 iS 
221 00 
167 00 
350 00 
23Z 00 

249 75 
1608 75 
2225 25 
4666 50 
3091 50 

999 
6435 
8901 

18666 
12366 

28 
27 
13 
12 
11 

" 
E. 

.. .. 

.. .. 
" 
" 940 

l - Sarayda mulhak Aynspaşa ormanlarının yukarda hizalarında evsafı yazıl 
şekilde açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 26 11/ 940 salı gunü saat 15 de Saray Vakıf orman idaresinde ya· 
pılacaktır 

3 - Arttırmaya girecek mlişterilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları 11>1 
raza mecburdur. 

4 - Daha fazla malGmnt istiyenlerin idaremize mliracaat edebilir. (7620) 17553 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Belediye Reisliğinden : 
İcar akar nizamna..111esinin mukavelename · tanzimini emreden 

birinci ve konturatolara Belediye pulu ilsak mecburiyetini koyan 
yirmi ikinci ve icar ve isticar mukavelenamelerine konturato pu
lu yapı~tırılıp yapıştırılmadığının belediye memurları tarafından 
daimi tefti~ata tabi tutulmasnı amir bulunan yirmi yedinci mad
deleri hükiimlerine tevfikan 940 senesi konturato yoklamasına baş
lanmıştır. l\1"!mur1ara müracaatlarında konturatoların gösterilme-
si rica olunur. (7795) 17780 

1 
1 -
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Muhtelif yiyecek ahnacak 
Kızılay Cemiyeti Gazmaske Fabrikası Müdürlüğünde~ 

Gazmaske fabrikası kantini için aşağıda yazılı (7) kalem erzalt 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin teklifle

riyle 250 Gr. dan aşağı olmamak üzere mühürlü nümunelerini 25 
Teşrinisani 1940 pazartesi günü saat 11 e kadar fabrikada toplana
cak komisyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

CİNSİ 
Pilavlık pirinç 
Beyaz kuru fasulye 
Nohut 
Soğan (pişkin) 
Bulgur boyasız kırma 
Patates Adapazarı, sarı baş tarla 
Kuru meyva (üzüm, erik, kayısı) 

Miktarı Kg. 
1500 
2000 
1000 
3000 
1000 
1000 
1000 

Kereste ahnacak 
., 

Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan yaz k!Sknıır olabilir. SRIJ Su yolu tamiri 
D. D. Yollan Satın Almasındnn: 

1'ayynre 
Otomobil 

Kamyon 
Motllr 

ve 
bUCmum 

makine

lerde 
İlvtçre 

ma.mc1rıtı 

8 R O Rulmanlarını Kullanınız 
Deposu: Galata Karaköy Palas hanı 

karşısında 84 No İBRAHİM TAŞ 
CIOÔLU v" ORTAKLARI P K 

1039. Tel&"rat: TASKOL 

11 / 11/1940 tarihinde yapılncagı ilan e- Tahmin edilen bedell (63.750) lira olan 
dilen 5 ton toz şeker açık eksiltmesine ta- mlktnr ve ebntları yukarırla yazılı sekiz 
lip zuhur etmediğinden eksiltme, on gün kalem ve ceman 1500 metre mikl'lbı kereste 
temdidiylc 21 / 11/940 perşembe günü saat Askert Fabrikalnr Umum :MUdllrliiğU mer-
15,30 da yapılacaktır. (7726) 17781 kez satın alma komisyonunca 2. 12. 940 pa-

zartesi gUnU saat 15,30 da kapnlı zarfla 

ZiRAAT VEKALETi 

Ziraat makineleri alınacak 

ihale edilecektir. Şartname (3) lira !19) 
kuruş mukabilinde komisyondan verlllr. 
Taliplerin muvakkat teminat olan ( 443i) 
lira (50) kuruııu havı teklif mektuplarını 
mezkQr günde saat 14,30 a kndar komlsyo-

Ziraat Vekaleti Zirai Kombinalar Ku- na vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
rumu M ü.dürlüğiınden : 

Ziraat V ekS!etince pazarlık suretiyle 
harman makinesi, biçer • döğer, traktör 
ve teferruatı satın alınacaktır. 

Satmak istiyenlerin şartnameleri gör
mek ve bu husustaki tekliflerini bildirmek 
üzere en kısa bir zaman içinde Ankarada 
kurum müdürlüğüne muracaatları illin olu-
nur. (7683) 17703 

/~-:...: .. .. 
c-:, • • - .. ,.. -

KANSIZLIK 
Bır çok hastalık
lara sebeb olur. 
Kansızlığı: · 

OESCHlrns ŞURUBU 
kutlanmakla t~davı 
ediniz. 

OESCHIENS ŞURUBU 
zafiyetı gıderır, vü
cuda kan, kuvvet ve 

iştiha temin ecfer. 
B üt On hastalıkla
rın önünü alır. 

Reçete ılo aalılır 

maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle komisyoncu olmadıklarınıı ve bu iş
le altıkadnr tllccardan olduklarına dair Ti
caret odası veslkaslyle mezl<Qr gUn ve sa
atte komisyona mUrncaatıarı . 

(7524) 17696 

Ekmek pişirme işi 
Askeı1 I<'nbrlkalar Umum :MUddrlU'tll 

.Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Unu idaremizden verilmek şartlyle ihale 

tarihinden itibaren 31. !5. 941 tnrlhine kadar 
KUçUk Yozgat'ta yevmiye plşlrtUrllecek 

ekmek. 
Beher kilosuna 2 kuruş plşfnne ücreti 

tahmin edilen yukarıtla yazılı ekmek pl§ir· 
me ipi Askcrı Fabrikalar Umum mUdUrlU· 
ğü merkez Batın alma komisyonunca 3. 12. 
940 salı gUnU saat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olnn (90) lira (38) kuruş ve 2490 
numarnlı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesalkle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
IDle ala.kadar tllccıırdnn olduklarına dair 
Ticaret Odası veslkaıılyle mt>zkflr gün ve 
saatte komisyona mllracantııırı. 

(7723) 17706 

Zayi - SUleymanlye askerlik şubesin

den aldığım terhis tezkeresini zayi ettim. 
Yenlslnl alacağımdan hlikmU yoktur. 

Ekrem Tekttl§ 4587 

ZR;1 - Nevşehlrln Avcılar köyU ilk o -
kulunun llçUncU sınıfından 1 O 5. 937 tıırl

hlnde aldığım tascllknnmeyl 7.ayl ettim 
Yenisini alacağımdan eskisinin hUkmU ol 
madığını llA.n ederim. 

S7 Hüseyin KocatUrk 4550 

Ankara ValiliÇinden : 
Ayaş kazası merkez ilk okulunun su yo

lunun tamiri 860 lira keşif bedel~ üzerin
de açık eksiltmeye konulmuştur. lstekli -
lerin keşif ve şartnameyi görmek uzere 
her gün maarif müdürlüğüne ve ihale gü
nü olan 2/Xll/ 1940 pazartesi gunu saat 
15 de % 7,5 teminat akçesini hususi mu
hasebe miidürlüğü veznesine yatırılarak 

vilayet daimi encümenine müracaatları i-

.Muhammen bedel. muvakkat teminat ve mlkdarları a.'}ağıdn yazılı gürgen ve ıh 
ıamur kereste ayrı ayrı ihale edilmek üzere 27.11.940 c;araamba gllnU saat 15 te ka
palı zarf usullyle Ankaro.da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerln her liste hizasında gösterilen muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettlı:tt vt?sikaları ve tekliflerini aynı gUn saııt 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lı'!.zımdır. 

Şartnameler parnsız olarak AnkarRda malzeme dairesinden, Haydarpaşada tcscl-

lin olunur. (7796) 17782 

lilm ve sevk şefliğinden dağ"ıtılncaktır. ( 7620 ı 

Liste 
No. 
l 
2 

Mlkdar 
.M3 

648,220 
500, -

Cinsi 

gllrgen dilme ve knlas 
ıhlıımur kalas 

Muhammen bedel 
.M3 mecmu 

Lr Kr. Lr. Kr. 
31\.00 221112.iO 
50,00 25000,-

.Muvııkkal 

teminat 
Lr. Kr. 
1688,46 
1875,-

li602 
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ULUS - 21. inci yıl. - No. 6927 

İmti yaz sahibi 
lskender Artun 

Jmumi Ne~riyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik FENiK 
MUe83esc MUdUrlı: Naşıı llLlJÔ 

ULUS Basrmevi ANKARA 

--
----------
----
--

SAA'T' İÇİN HEKT.AM ÇOK FAKAT 

RE 
s:ıatı 

EMSALSİZDİR 

ve 
80 senelik bir tecrilbe mnhB\llU olduğundan 

HER CİHET .MEMNUN KALMANIZI 
TEMİN EDER 

Ankarn'da satış yeri: RIZA GÖZLÜKÇÜ 
, Bankalar caddesi No. 8 6307 

-----
------
------
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YENİ Sinemada HALK Sinemasında 1 Sus Sinemasında 1 SOMER Sinemasında 
Bugiln bu gece Buglin bu gece BugUn bu gece 

ıatırasını ebediyen unutamı- Eski Vencdlk' ln biltUn haşmet Barbııros'un Prcvez zaferinin 
yacağınız vazife. ~k ve ve entrikaları eski Venedlk'te vUcuda 

ihtiras tııml BARBAROS DEVHİ.NDE getirdiği sarsıntılar 

ÖI.tlNCİYE KADAR 

Oynıyanlar: Corinne Luchalre 
Jan Plerre Aumont 

Seanslar: 10 - 12 - 14,30 - 16,30 
18,30 gece 21 de 

Pek yakında 
AH NE KADIN 

VENEDİK 
TUrkçe sözlU tarihi filim 

Se!ahet D.lemlerlnl, knnlı mü -
cadelelerl gösteren eser 

Seanslar: 10,30 - 12,30 - 14,30 
16,30 - 18,30 gece 21 de 

Pe'l< yakında 
MANDRAKE 

BARBAROS DEVRİNDE 
VENEDİK 

TUrkçe sözlU tnrlht filim 
Seanslar: 10 - 12 - 14 - 16 - ıs 

gece 20,30 da 
Pek yakında 

YILDIZ SULTANI 

BugUn bu gece 

Seçme flllmler tUrkçe 

§iheserl olan 

ŞEYHİN AŞKI 

Oynıyanlıır: Ramon Novaro 

Mirna Lay 

TUrkçe s!SzlU ve şarkılı 
Seanslar: 10 - 12 - H.30 - 16,30 

18.30 gece 21 de 

Pilli ve Yen i 
ceryanlı Radyolarımız geldi Her 

ınarka Radyo tômiri Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Anafartalar caddesi Ti. 1230 


