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Cümhurreisimiz Milli Şef ismet İnönü dün lpodromu tereflendirerek sonbahar at yanılarmın 
yedinciıini takip buyurmuılardır. Resmimiz Milli Şefi, teref tribününde yarıtları takip buyurur. 
la~ken gösteriyor. 

İcabederse .. ! 
Kemal TURAN 

Yüksek Ziraat Enstitüsünde 

Yeni kaydolan talebe 
dün törenle andicti ., 

iltihak eden 
sayısı 219 dur 

Enstitüye bu sene 
yeni talebelerin 

Sınıf geçen talebelere de mükafatlar verildi 

1939-40 malı senesinin 
ihzari rakamlarına göre 
• 

inhisarlar idaresinin 
salıs ve aeliri arllvor 

İdarenin safi varidatı 45 milyondur 

Bundan tayyare resmi ve hususi 
idare aidatı tenzil edilerek 

hazineye 43.9 milyon devrolundu 
lnhiaarlar İdaresinin Mayıs 1940 gayesinde sona eren 1939 - 40 ma· Gümrük ve inhisarlar Vekilimi• 

li sene zarfındaki muameli.tma dair ihzari rakkamlar tubit edilmi§tİr. B. Raif Karadeniz 

Bu muamelata nazaran idarenin rr 
muamelatında birkaç ıenedenberi gö- r ............................................................................................. ~ 
rülmekte olan inkişaf bu mali sene 

zar!ınd~ da devan:ı etmi~tir. İdarenin D u·. n k u·. at ya r 1 ş 1 a r 1 
safı varıdatı 45 mılyon lıra olup bun- , 
dan tayyare resmi ve hususi idare ai
datı tenzil edildikten sonra hazineye 
43.9 milyon lira devredilmiştir. Bir 
sene evel safi varidat ancak 42.4 mi l
yon lira, hazine hissesi ise 41.4 mil
yon li::-a idi. 

Mamul tütün •atı§ı 47.9 milyon 
lirayı buldu 

Bu varidat fazlalığını temin etmiş 
olan satışlar şu yolda inkişaf etmiş
tir. 1939 • 40 mali yılı zarfında mem
lekette 47.9 milyon lira kıymetinde 
14.3 milyon kilo mamul tütün satıl
mıştır. Bir sene evel ise 45.6 milyon 
lira kıymetinde 13.6 milyon kilo ma-
mulat satılmıştır. Mamul tütün satı
şının 14 milyonu bulduğu, hatta te· 
cavüz ettiği memleketimizde ilk de
fa vaki olmuştur. 23 milyon nüfusa 
malik olan Osmanlı imparatorlu ğu 
zamanında rejinin aatı~ı 8 milyon ki
lc.yu gc~yordu. 

Tuz, içki ve patlayıcı maddeler 
•atııları 

Aynı sene zarfında dahili tuz satı
şı 6 milyon lira kıymetinde 177.766 
tonu bulmuştur. 1938 - 39 senesinde 

Sonbahar at yarıılarmm yedincisi dün lpodromda yapılmı§ ve 
büyük bir kalabalık tarafından alaka ile takip olunmuştur. Res
mimiz, tribünlerden bir köteyi gösteriyor. Haberlerimiz ikinci 
aayfadadır. 

Milli Şef, lkinciteşrin baımdaki 
nutuklarında ailah altma çağrılan 
vatandaılarm vazifelerine &eve &e• 

•e koştuklarmı söyledikten aonra 
"Her gün menkıbelerini dinlediği
miz bu aail hareketlerin türk mil
letinin ruhundaki engin fedakarlık 
hialerine yeni bir itaret olduğunu 
aevinçle görmekteyiz" dediler. Ye• 
ni bir hizmet devresine giren yetif
kin türk neferlerinin, ayrılış sıra· 
•mda köyiindekilere, sınırdaki nö
bet yerinde kumandanına yahut is
tirahatte arkada,Iarına &Öylenmiı 1 
öyle &Özleri vardır ki ağızdan ağı- ı 
ta nakledilerek kulaklarnnıza. ula
!&n cüınlelcri, büyük birer destanın 
cevheri olabilir. Onların ruhundaki 
kahrrunnnhk duygusunun, bütün 
nıemleketteki vatan hissinden bir 
J>arça olduğunu ispat eden taze 
halk menkrbeleri de çoktur. Oğlu
nu veya kocasını hududa uğurlıyan 
kadınların, orduya en dinç hayva
nını veren çiftçilerin; gurur ve inşi
l'ahlarmı anlatan birçok aözlerini 
hepimiz i§itmitizdir. Her gün bun
ları hatırladıkça yüreklerimiz sıcak 
bir heyecanın tatlı Ürperiıini du
yuyor. 

. ~ ise tuz satışı 5.7 milyon lira kıyme· 
tinde 169.993 tondan ibaretti. Harp 
vaziyeti dolayısiyle harici tuz satışı 
azalmııtır. 

İçki satışı 1939 - 40 senesinde 14.1 
milyon liradır. Bir sene evelki satış
lar 12.4 milyon lira tutmuştu. 

Times gazetesine göre 
1 

Yunanistan' da 1 

Esirler hariç 

FRANSA 
Gazetelerimizin yurt içi hadise

lere ayrılmıı dar sütunlarında he
men her gün birçok vatandaşların 
memleket müdafaasına yardımlan
nı görüyoruz. Her nwhada Hava 
Kurumuna yapılmıı para ve eşya 
teberrulannın bir kısmı listesi var. 
Evini veya tarlasını bağrılıyarak 
yurt havalarmı korumak istiyen fa
ziletli vatandaılar da çoktur. 

Kıı yaklaıınca memleket orduya 
Yeni bir hizmet vesilesi buldu. Ka· 
dmlarnnız günlerdenberi askere 
kışlık giyecek hazırlıyor. Genç kız
larımızm evlerde ve atölyelerde 
diktikleri pamuklular, hudutlarda
ki kardeşlerine ulatmı§tır. Yün ço
rap ve yÜn kuıak parolası köylere 
eriıince orduya yardım memleket 
hacminde büyümüt olacaktır. 

Köyde, ıehirde kadın erkek her 
vatandaıın yurda hizmet duygusu, 
fiiphesiz ıu veya bu miktardaki et
ya ile ölçülemez. Bunlar her türkün 
vazife hi&Sini tam değilae de biraz 
olsun tabnine yarıyan feylerdir. 
Milli mücadelenin en sert günle
rinde her ev; bir don, bir gömlek 
Ye bir çarık venniıti. Fakat bu yar· 
donm üstünde cephede yÜz binler 
kanını akıttı, analar, kızlar sırtla
rmda mühimmat tatıdı. İhtiyarlar 
gece gündüz kağnılarını iterek or
duya yiyecek yetiştirdi. 

Yeni bir mücadeye baılarsak ya
pacağmıız itler evelkinden az ol
mıyacakhr. Hizmetimiz ve gayreti
miz, yeni imtihanın çetinliği nispe· 
tinde artacaktır. Milli Şef, bu az· 
mim izi §Öyle ifade etmi:Şlerdir: 

"lcabederse, milletçe her fedakar
lığı göze almak, hepimizin kati ka
rarımızdır. Türk milletinin bugün
kü '"lô.tları, kahramanlıkta kendi 
geçmi~lerini herhalde müftehir e
deceklerdir. Milletler içinde istik
balin, her vasıtadan sonra nihayet 
kahraman ve fedakar olanlara mü
yesser olduğu bir devirde, türk mil
leti temiz, emin bir istikbale gurur· 
la bakmaktadır." 

Yük•ek Ziraat En.ıitüıii Rektörü Bay Süreyya Genca nutkunu 
ıöylerken 

Dün öileden önce Yüluek Ziraat Enstitüsü konferans salonunda bu 
yıl Ziraat, Veteriner ve Orman Fakültelerine alınan talebelerin yazıl
ma ve andiçmo merasimi yapdmııtır. 

Manastır 
-ı Merasimde Vekil Muhlis Erkmen, 

1 Maarif Vekili Yücel, B. M. M . Müs-

ve takil Grup Reisi Ali Rana Tarhan ile 
B. M. Meclisi Ziraat Encümeni aza
ları, gazeteci mebuslar ve Ziraat, Ma· 

• 
cıvarı yeniden 

bombalandı 

Yugoslav hava da fi 

arif Vekaletleri erkanı, M. M. Vete· 
riner Dairesi Reisi, fakülteler ve 
yüksek mektepler dekanları, Y. z. E. 
Tedris Heyeti, Anadolu Ajansı ve 
matbuat mümessilleri bulunmakta 
idi. 

Merasime Rektör B. Süreyya Gen• 
ca'nın bir nutku ile başlanmıştır. 

Rektör misafirleri selamlayıp ken· 
dilerine teşekkür ettikten sonra Ens
titüye yeni alınan talebelerle mezun
lar arasındaki aile bağlarını güzel 
cümlelerle ifade eylemiş ve şunları 

bataryaları ateş 
, söylemiştir: 

açtı .. _ İçinde vazife atmakla müftehir 

Atina, 16 a.a. - Yunan umumt karargl
bı tarafından burün neıredilen bir tebliğ
de bildirildiğine nazaran dün ı~ Yu • 
goılavya'da Manutır ,ehri İtalyan tayya
releri tarafından bombardıman edilmiştir. 

Yugoslav hava dafi bataryaları mukabe • 
lede bulunmuştur. 

İtalyan tayyareleri Manastır'a taarruz 

etmeden evet yunan toprakları üzerinde 

uçmuşlardır. 

Elen baıkumandanhiının buıün Öğle ü

zeri nesredilen tebliti ıudur : 

olduğumuz müessese Cümhuriyet 
Türkiyesinin yüksek başarıları liste· 
sinde şerefli bir mevki tutmaktadır. 

Bunun sırrı, Milli Şef im.izin son 
(Sonu J. Uncü sayfada) 

Patlayıcı maddeler satışları 1.8 
milyon liradır. Bir sene evelki satış
lar bundan biraz noksandı. 

Milli Şefin resimlerini 
taııyan yeni banknotlar 

yakında tedavüle (ıkıyor 
Türkiye Cümhuriyet ·Merkez Ban

kasından: 
Banknot emisyonunun - kanuni -

hadleri dahilinde bulunmak ve halen 
tedavülde bulunan banknotlarla bir
likte tedavül etmek üzere, yakında 
Milli Şefimiz Rei11icümhurumuzun 
resimlerini taşıyan banknotlar - pe
derpey - tedavüle çıkarılmağa baş
lanacaktır: 

Bu banknotlar, ebat, teıyinat ve 
renk itibariyle halen tedavülde bulu
nan yeni harfli banknotlarımızın ay
nı olacaktır. 

Milli ~elimiz ve İtalya 
Kırah arasında telgraflar 

Reisicümhur İsmet İnönü, 11 sonteş -
rinde İtalya kıralı üçüncii Viktor Ema -
nuel'in doium yıldöniimü münasebetiyle 
tebrik telırafı ıöndermiıler ve buna te -
~ekkiir cevabı almııılardır. (a.a.) 

tek bir İtalvan .. 

Görice'de 

İtalyanlar tutunamaz 
vaziyete giriyorlar 

Atina, 16 a.a. - Atina radyo
su, bugün tU haberi vermittir: 

Bugün öğle üzeri, yunan top
raklarında, esirler hariç, hiç bir 
iatlyan askeri kalmamııtır. 

Çok ıiddetli muharebeler hala 
devam ediyor 

Ati na ; 16. a.a. - Haber alındıcına ıöre, 
Görice mıntaka&ında cereyan etmekte olan 
muharebede, İtalyanlar, dün aabnh Yunan
lıların taar ruzuna karıı mukabil taarruzda 
bulunmuşlar ve öğl eden sonra Yunanlılar 

tekrar t aa rruza geçmişlerdi r. Çok şiddetli 

olan muharebe, akıama kadar devam et -
miştir. Harekit bugün de devam etmekte
di r. 

Cepheden alınan son haberlere gö
(Sonu ı. DCiz sayfada) 

BUHRAN 

Laval Almanya ile inkıtaı 

önlemeöe gayret ediyor 

Fransız BQ§vekil Muavini laval 
Londra; 16. a.a. - Times gaıetesini11 

Nevyork muhabiri, su:etesine çektiği bir 
telgrafta, önıimiizdeki günlerin V ichy hti
kümeti iı;in buhranlı geçeceğini ileri sür
diıkten sonra, şu mutaleaları dermeyan et
mektedir : 

" F ransa'da dahili siyaset miişkü!Stına 

biiyük münııkaşaları celbeden iki mesele 
ilave e dilmiştir. Runlar fransız filosunun 
esrarengiz bir semte hareket etmiş olması 
v.; işgal altında olmıyan Fransa'ya , Eransız 
liunı konuşan Alsas • Loren' lilcrle alman 
yahudilerinin gonderllmesi mneleleridir. 
Fransızca konuşan Alsas • ı .orenli f ran

"Dün gece, ıa.at 22,SO den 23,Hi ya ka

dar, italyan tayyarelerinin bazı faaliyeti 

kaydedilmiıtir. İtalyan bombardıman tay

yareleri yunan araziıine dahil olarak Filo

rina ve Metite üzerinde uçmuşlar ve bu -

radan yuıoılav arazisine dahil olmuşlar • 

dır. İtalyan tayyareleri, Manastır ve civa

rını bombardıman etmiılerdir. Yugoslav 
müdafaa tertibatı, bu hücuma mukabele 

etmiıtir.• 

Dün yeni Japonya Büyük Elçisi ile yeni lran Bü
yük Elçisi Etnoğrafya müzesine gı'derek: EBED! 
ŞEF'ia muvakkat kabri önünde eiilmi1.Jerdir. 

,.. sızların kütle h'.1.lındc memleketl erinden tar 
dedilmclcri, Vichy hiıitümetiyle Almanya 
arasında ve ayni zamanda fransız kııbin esi 

dahilinde mareşal Petain'le " intıkam pe
r is i ,, gibi tclfi.kki edilen Lava! ve amiral 

Soldaki resim Japonya Büyük Elçisini, sağdaki de 
Iran Büyük Elçisini Etnoğrafya müzesinde göster • 
mektedir. (Haberlerimiz üçüncü sayfadadır). (Sonu J. üncü sayfada) 



ULUS 

Pazar müsahabeleri (_G_ü _N O_N_G o_ .. L __ G E_s _i ) 
Dünkü maçta 

Türk gençleriyle hasbihôl Deveviranlı Emine 
Bolu muhabirimiz bize, kısa bir 

havadis ve bir fotoğraf gönderiyor; 
havadis, Bolu'nun Kıbrısçık nahiye
sinin Deveviran köyünden Emine· 
nin "bir batında üç çocuk doğurdu-

Dem·rs or 

' Yurt sevgisi ve altun düğü~nü Gal tasaray ı 

Bir çatı altında y&.§ıyan ailenin aaade
tı efradı arasında tam bir imtizaç ve tam 
bir Ahenk Ue temin edilir. Anla§mıyan, 

aevııımlyen tnaanlnr için hayat bir cehen-
nem azabından farklı değildir. . 

Aile ocatı karşılıklı sevgi ve saygı ile 
b!riblrlne bağlı olan insanlar için ynlnız 
bir saadet kayn:ığı değildir. Bir kazaya, 
bir belAya uğradığımız zaman oraııı biri
cik sığınağımızdır. Takslratınuzın hesabı
zu aormıyan yeglne melce orasıdır. 

Cemiyet hayalında zekA.nız, trtanını:ı:, 

ıöhretlnlz, mevkllnlz dolayıslyle sizi se
venler bulunablllr. Fakat ailede bunların 
biri mevzuu bahta olamaz, o ocak sizi se
bepsiz sever, sizi sever çünkü siz orada 
doğdunu:ı:, siz o teaekkUIUn bir parçasısı -
nız. Neden herkes yuvasına bağlıdır aca
ba r Bunun sebepleri Aılktır, ana ile evU\da 
bir bakalım: bu iki vücut arasındaki mu
habbet kutsidir, ulvidir. EvlAt anasını ta
pınırcasına sever, çUnkU kendisini sUtlyle 
besliyen, büyüten, rahatı için uykularını 
!eda eden~ onu memnun etmek lı,:ln her 
mahrumiyete katlanan, acılarını dindiren, 
yB§amaın tçln icap ederse hayatını ver
mekten çeklnmlyen hep anadır. Ya ana 
için evlAt nedir T O da bir yarı UAhtır. A
nanın evltıda muhabbeti bu büyük aşk, fe· 
ragatten baaka bir eey değildir. Bu sevgi· 
nln ulviyetini Jean Rlchp!n emsalsiz bir 
ıllrinde ne güzel tasvir eder. Şiirin menli 
ıudur: 

"Toy bir delikanlı bir çam sakızına 

(!şUfteye) delicesine abayı yakar. Kız ise 
hiç oralarda olmaz. Gnddnr kız oğlana 

bana yarın annenin kalbini gelir, onu ltö
peğlme yedireceğim' der. Delikanlı gider 
fl.ılDeelnl öldürür göğsUnU yarar, kalbini 
çıkarır, avucuna alır. Koııa, kooıı eevglll • 
sine getirirken ayağı bir taııa takılıp dü -
ıer. Kalb de avucundan yere yuvarlanır. 
Henllz sıcak olan ana kalbi hemen canla
nır ve ağlıyarak: bir yerin acıdı mı yav · 
rum!,, der. 

Ana! hiç bir sıfata ihtiyaç göstermlyen 
bir kelimedir. Harp meydanında vurulan 
her askerin son eözU: ah anacığım! ol
mu:ıtur. Anacığım! Bu kelime en saf, en 
temiz, en ulvi bir aşkın ifadesidir. 

Bir cemiyetin payidar olnbilmeel için 
fertlerinin sevginin hakiki manasını ld • 
rAk etmeleri (!arttır. Derler ki dünya men.
fut üzerine müessestir. Bu yalan değil -
dlr. Fuat dünyada hiç bir husus! menfa
at gözetmeden memleketi için hasbi çalı
~anlar, ona gönül bağhyanlar dl\ yok de • 
tildir. 

Şimal! ;\.lmanya'da seyahat ederken 
Baltık sa.hlllnde Slnovltch eehrlnde blrtıl
Diiı. anasının istlrnhatl ruhu için kurduğu 
hayır müessesesine kendi adını vermek 
mUmkUn iken binanın cephesine sadece 
bUyük harflerle: "Dinim lylllktlr., levha
aını asmakla llttlfa ettiğini gördüm. Mu· 
bakkaktır ki bu zat §cfkatli bir ana elin -
de .bUyümll§tU. • 

Derler ki vatan muhabbeti evelA aile 
ocağından b~lar. Sonra yaşanılan semt, 
daha sonra ikamet edilen ıehlr, nihayet 
bütün memlekete şAmil olur. Vatan mu
habbeti tıpkı ana b\ıba sevgisi gibi yakın
dan b!l§lar uzaklara yayılır. Kendl evini 
sevfl'.)lyen bir insanın kalblndsı memleket 
aevglsl bUyUk yer tutamaz. 

Ailede ana babanın evldtlarına vere
cekleri öğUtlerln en mUesslrl Usan ne de
ı.:. M.l ile olmalıdır. Yani ana babanın 

birlblrlne göstereceği sevgi ve ııayı;ı ev
lAtlara bin nasihatten mUe831r olur. Ant\ 
babalarının dalma blrtblrlne hürmet ve 
muhabbet gtlsterdlğlnl, eve bağlı oldukla
rını gören çocuklar hayatta sevgi ve say
gının zaruri ve tabi! olduğunu kUçUk YB§· 
ta öğrenirler ve katd,.şlerlne olduğu gibi 
ana baba ocağına da gönUl bağlarlar. 

s l T CAN iuna, çocukların ve annenin şıhat· 
e İm Sırrı AR te olduğuna" dairdir. Bir §ehrin fo. 

!arı bir tara.fa dAvetlller oturdular Bel" - toğrafanesinde - ve anla§ıldığına 

3-2 mağlup e ti 
diye reisi {M. Simony) Danimarka dilin- göre ebenin gösterdiği lüzum üze· Dıin Ankaragiicü futbol sahasında, güzel 
de kısa bir nutuk söyledi. Ondan sonra SU rine - çckilmi§ olan fotoğrafta da bir havada. lik maçlarına devam edildi. Sa
Yll§ında olduğu söylenen (B. Peterscl" • kucağında üçüz yavrulariyle Deve· at 14.30 da hakem Ceıat Oskay'ın idaresin· 
arkadaşları namına mukabele etti. Danı- viranlı Emine, ebe ve elinde defter de Demirspor'la Galatasaray takımları kar
marka mektepleri beden terbiyesi umum tutan bir genç kız görülmektedir- şılaştılar. Demlrspor'dan Şevket oynamı
mUfetu,ı (Knudsen) 111.iylenen sözleri ba- ler. yordu. Maraton İbrıı.him'ın yerinde de Or
na !ranınzca anlattı. Belediye reisi ''<?ili Beni al~ndar eden üçüzlerin a- han oynuyordu. İlk dakikalar.dan itibaren 
yıl birlikte bir çalı altında yaşamış, ha: nasıdır. Demırspor Galatasaray kalesini sıkıştır -
yatın dört mevsimini b~ baoa kırlangıç· Emine bir i~kemleye oturtulmuş, mıyn başlamakla bernber bir netice elde 
tar gibi aynı yuvnda geçirmiş, ncı. ve tat- pamuklulnra sarılı üç yavrusunu edemedı. Galatasarayın kapalı ve kısa pas
lı günlerin elemlerini ve ııaadet.lcrinı pay- göğ':ıüne bı\Smtştır. Kemikli ve da- ılı oyunu Demirspor hucumlrının inkişafı
la§mııı olan sizleri tebrik ed~rlm. Ve bU - marlı elleri, üç kundağın üzerin- na mani oluyordu. Bir aralık sağdan yapı
lUn vatandaşlarımın sizleri örnek edinme· den biribirine kavu§amıyor; bnıın· lan bir Galatasaray hucumunda sağ açık 
sini ve sizler gibi mesut birer yuva kur· da - o taraf köylülerinin usulün- l Rifat Galatasaray'ın ilk goliinii attı. Bu 
masını candan temenni ederim. Sizlerin ce s.arılmı§ _ beyaz başörtüsü, bn· suretle, devrenin rıeri kalan kısmında ne • 
altın düğUnUnüıı:ü kutlamakla bahtlya- cağında ıam tlıdan bol bir ıalvar, tice değişmiyerek galatasaraylılar sahadan 
rım ... dr.ml§. ayağında patlağı ve yaması ayan 1 1-0 galip ayrıldılar. 

İhtiyar (Petersen) de ııunları söyle· beyan belli olıtn eski yemeniler ı İkinci devrenin ilk dakikalarında demir-
miş: var. Erninc'dc ~cn.ain hali yok.. . sporlular F.ahri'ni~ nya{:ı .ile bi.r gol ~ıka-

"Blzlerln nlkAhımız 1861 yılında bu be- Onun objcktıf karşısına ne vaıt- 1 rarak 1:1 beraberliği temın ettıler. Bır a:ı: 
ledlye blnıısında kıyılmı§tı. Bu çatı altın· lcrlc oturtulduğunu düşiinüyorum; 'sonra Galatasaray Demirspor'un bozuk o
da nlııan yU:ı:Uklcrlmi:ı: takılmıştı. O :ı:aman belki şöyle demi~lerdir: bu resmi yunundan istifade ederek ikinci gollerini 
refikam genç bir kızılı. Benim de sııçla- gazetelere yollarız, bast\rll\r, hü· attılar. 
rımda beyaz yoktu. Blriblrlml"'dcn incin· yükler görürler, snna yardım eder- Bu gole demirsporlular tekrar Fahri • 
meden clll yıl beraber yaşadık, ııimdi ar· fer, yavıulnrını besler büyiitürsün". nin ayağı ile bir golle mukabele ettiler. 
tık ikimiz bir \•Ucut olduk, şayet gi.inlln O da "obu:ı varsın!" demi~, otur- Son dakikalara doğru Cialatanray Demir • 
birinde ben veya o hayata gözlerlmlzl YU· muştur. Emineccğiz, belld de ilk spor kalesini sıkıştırdı ise de bır şey elde 
marsak ölenden ziyade kalana acımak trı- defa kendi yi.ıziınü knı}ıtlar üstiin • edemedi. Buna r.ıukabil Dcmirepor sağ a-
7.ımdır. O ~ık ruhsuz bir cısını olııcıık • de görmektedir. Onun, bu tecrübe- çığı Salih ıon .dıkikalarda kö~edcn attığı 
tır. Bilmem ki ruhsuz cisim yaşar mı? ye ebedi bir l:alıra kaygısiyle giriQ· vole bir şiitİe Demirspor'un 3 iıncü go!U
Şlmdlki halde ikimiz de sıhattayı:ı:. ÖlU- tiğini hiç zann"lMİvon·m. Üç yav· nıi yaptı, Maç da bu suretle 3-2 Demir • 
ınUn karanlık çehresi blzdt'n henüz uzak- rudnn dnha güzel, daha canlı ve sporun lehine neticelendi. 
tır. Ben ve arkadaşlarım belediyemizin bu daha ebedi 1--ntıı-a olur mu? B k 1 
ince dü3Unceslnden çok mütehassis oldult. Hayatında, daima yaptığından UQÜll. Ü maç ar 
Danimarka ı;enı,:lt:rl için en büyük temen· ve dohıı da ynp.:ıcıığmdnn b l}ka bir Eugun Ankaragiiciı sahasında lik maç • 
nimiz bizim gibi çiftlerin çoğalması, bl· iş gönnr..mis olan Deveviranh Emi- larrn:ı devam edilecektir. Maçların prog
zlm gibi elli yıl blrlblrlnln saadetine yar· ne §U dcı~cikad:ı gfo:lerimin önünde· ramı şudur : 
dım etmesidir... dir. Onu idealist bir türk anası di- Harp Okulu İdman Yurdu • Güne~. Sa -

Bu ufak merasimden sonrıı belecıtyc ye selnmlıyorum. ı at 11, hakem Ferih Esin. 
bahçesine inildi. Çiçeklerle don:ı.tılnıı§ Fakat benim bu kuru selrunim, Gençlerbirliği _ Dinçspor. Saat 12.45, 
sofralarda zarlt fincanlarda çaylar, sUtlcr. Emine'ye olan ıükran borcumuzu hakem Yusuf Aysal. 
kakıı.olnr, porselen tabaklarda muılıır, el- ifade eder mi, ve hele, Emine'dcn Mas:teıpor - Ankararücü. Saat 14.30, 
malar, armutlar, sandövlçler, pastalar sıra deı-s almasını istediklerime bir ih· hakem Necdet Özguç. 
ile dizilmişti. Sarııın Danimarka kızları tar olur mu. bunu bilmiyorum. 
köylU kıyafetinde hizmet ediyor, mü?.lk 1 Ana olurg:ım, yüzümün zarafeti 
köylU havalan çalıyor, gençler c;;ltt çift bo7.ulur, c.liye dÜl,\Ünenlcre haber; 
dansedlyorlardı.,, Deveviranlı Eminc'nin yüzünde, bir 

Af1e1hk kulübü dün 

yıldönümfinü kutladı Elli yıl birlikte ömUr stırmllş olan lh. şehir kadınının bir ecza deposiyle 
tıynrlann haline gıpta ettim ve içimden temin edcmiycceği asil bir güzcllilt Geçen yıl Ankara'da te~ekklil eden ve 
böyle bir saadetl \"Atandıı.glanm için te- vardır. Çocuğı.ım olurııa aezip toza· mütevazi mesaisi ile muhitte takdir ve teb· 
menni ettim. Altın d!lğilnll .rııpan çiftlerin mam, diyenlere cevap: Dcveviranlı rikler toplıyan Ankara atıcılık ihtisas ku· 
memlekette çoğnlmasını AllAhtan dlle- Emineler. analıkları gününe kadar liibü, dün kuruluşunun yıldönümü mlinase
dim. çapa snl!ın-hr. Devcviranlı Emine•' betiyle kulüp lokalinde bir tören tertip et· 

Türk genci fikir ve ruh arkadll§ını iyi nin, köyünden ıchre yaya geldiği· mişti. 
ıeç ve j\.llAhtan onunla elli yıl mesut ni de havadisin altındaki bir satır· Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü 
yB§ayıp altın düğ\lnü yapmayı temenni et! dan öğreniyoruz. ve bölgesi erkanının, kulüpler miımessil-

Askerlerimize '4erilecek 

hediyelerin teberru şekli 
Yardımsevenler cemiyetinin dağıtmış 

olduiu beyannamelerde gösterilen yardım 
şekillerinden birini teahhUt edenler ve te
berruda bulunmak istiyenler Evko.f Apar
tımanı birinci katta yardımsevenler cemi
yetinin atelyesine müracaat ederek fili te· 
ahhütlerini yapabilecekleri gibi, teberru • 
lıı.rını da makbu:ı: mukabilinde ifa eılebi • 
lirler. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Merkezinden: 
Yardımsevenler Cemiyetinin geçen gün

kü toplantıaında Çocuk Sarayı salonunda 
.bir çift eldiven bırakılmııtır. Sahibinin 
Cemiyet umumi merkezine miiracaatı 

Banknot emisyon vaı.iycti 

Emine'den dera alanlara ne mut- !erinin, di&er seçkin ıevatın ve kuliip iza· 
lu 1 tarının hazır bulundukları tören çok sa • 

Kem.al Zeki GENCOSMAN mimt blr Jı.va l~indc baılıımıı ve öylece 
devam etmiştir. 

Bu esnada atış milsabakalarr da tertip 

i n ön Ü / n Ün z Q n g U 1 da g""' 1 olunmuş ve misafir bayanlar araııında Ay-
ten varol ve baylar arasında da Gençler -

ilk ziya retlerin in 7 nci 

yıldönümü dün kutlandı 
Zonguldak, 16 a.a. - Bugiin Reisioüm -

hurumuz ve Milli Şef'imiz İsmet İn6nU • 
nUn Zonguldafa ilk ayak bastıkları günün 
yedinci yıldonumü mUnasebetiyle Zongul· 
dak bayrak ve dovizlerle süslenmiştir. 
Cümhuriyet meyd'lnında beş bin yurttaşın 
iştirakiyle yapılan nnıumi bir toplantıda 
parti reis vekili, halkevl reisi, yurdun ku
rucu ve koruyucusu Bıiyiık Milli Şef:mizin 
hayatı ve memlekete yaptıkları hizmetler 
ve bölgemize hediye ettikleri yüksek en -
düstd libidelerinin feyizli umran eserleri· 

birliüi ,gençlik kulUbU idare heyetinden 
Nuri Erim birinci ve beden terbiyesi ge
nel .direktör! ıiğil teşkilit dairesi reisi Ce
lill Dinçer iklnciliği kazanmıslardır. 

Kulüp reisi birincilere birer batıra 

miikRfatı vermiştir. Müsabakaya dahil olan 
diğer miısafirler de atıcılık bahsinde kud
ret ve muvaffakiyet göstermişler va.bu a
rada gazetemiz spor muharriri de derece 
alanlara hayli yak!a,mıştır. 

Ankara spor h:ıyatında yeni bir teşek
kül olmakla beraber değerli mesai göste· 
ren kulübü ve onu teşkil eden çalışkan 

gençleri, idare heyetlerini ve muhterem 
reislerini tebrik ederiz. 

Ankara: 16. a.a. - Türkiye Ciimhuriyet ni tebarüz ettiren çok heyecanlı bir h!ta-
Pol;gondo "sürat ahşı,, 

müsabakaları başladı Merkez Bankasından : bed~ bulunmuş ve halkevi salonıında yapı-
15/11/194-0 ak~amı itibariyle banknot e- lan umumi toplantı.da bu mevzu etrafında 

misyonunun vaziyeti şudur : söylevler verilmiştir. Zonguldaklıların bu Beden Terbiyesi direktörlüğü Ankara 
Bankanın açılışında Banka kanunu mu-' coşkun hisleri ve heyecanları ve sarsıl • bölgesi atıcılık aj.anlığı tarıı.fından tertip 

cibince deruhte edilen mikdar : 158.748.563 mıı.:ı: baf:lılık ve t ·u:imleri Milli Şefimize edilen "sürat atıgı" müsabakıılarına dün 
lira, Bnnka kanunun .f). 8 inci maddelerine telg~afla bildirilmi"tir. Zonguldaklılar bu saat 14 den ıtibaren atış poligonuna& balj
tevfikan huine tarafından vaki tediyat o- mesut günü milli bir bayrnm coşkunlUGU )anmıştır. 
lup tedavülden geri çekilmiş oldui:undan ·ıc heyecanı içinde kutluyorlar. Beden Terbiyesi genel direktörlüğüniin 
bundan tenzil olunan : 19 391.484 lira mecburi sporlar arasına aldıcı atıcılıtın 

139.357 079 lira davıilün umum yekOnil üç yiiz doksan sekiz Ankara'daki terakki ve inkişafını göster • 
Bu mile.dara Banka kanunu .mucibince al- milyon üç yüz elli yedi bin yetmiş dokuz ı mi ye \'esile olan miisabakalar, muhltt,e d~

tın mukabili yapılan emisyon : 17.000.000 ı;raya balig olmaktadır. rin bir alaka ile kıırşrlanmıştır. Musaba • 
lira ile r~e&kont mukabili yapılan emisyon: Bu yekOnün 369 5S4 705 lirası yeni harfli kalara ka.dın, erkek bir çok sporcular da-

242.000.000 lira bnnknotlardıın mutebaki Z8 772 374 ıırası hil olmuştur. 
• 398.357.079 li•a da eski harfli bnnl:notlardan miiteşekkil - 50 metre mes:ıfcden ayakta destekli 

ilave olununca 15/11/1940 tarihindeki te- dir. olarak yapılan müsabakada 5 merminin 30 

Sonbahar at koşul 
yedincisi dün y 1 

Yarışlar bugün de devam edece 

Kazanması ihtimal dahilinde 
olan atların isimlerini yazıyoruz 

MllU matem gününe tesadUf etmesi do
layıslyle geçen pa:ı:ar yapılamıyan son ba· 
hur at yarıolannın yedincisi dün.?.lillt Şe
flmi:ı:ln de ııerct verdiği ıehlr lpodromun· 
da yapılmı§lır. Çok kalabalık bir halk 
kütlesinin bulunduğu yarış çok lteyrcan
h olmuıı \'e mUııt~rek bahis de oynıyanla· 
rın yUzlerlni gUldUrm~tür. 

Birinci ko§U : 

Satııı ko3usu idi. Dört ve do.ha yukarı 
yqtaki yerli yarım kan ingillz at ve kıs
raklara mahsustu. İkramlyeal 180 lira me
safesi 2000 metre idi. 

Bu koouya kayıtlı Yıldız ıetırAk etme-
di. ttç yarım kan arasındaki yarıoı Bay 
İsmail Tetik in Gülcan lemindeki kıl!l'ağı 

kazandı. B!18kının bUtUn hücumlarını a -
ki~ bırakan GUlcıın hakikaten kuvetil ol
duğunu lsbat etnıietır. Bay Cahlt Apayı
ğın Baskını ikinci ve Bay :Muammer Ata
lay'ın Tuncası üçüncü oldu. Birinci ile 1-
klncl arasındaki mesafe yarım boy, ikinci 
ile UçüncU arasındaki mesafe de yarım 
boy idi. Zaman 2,21 dakikadır, MUııterek 

bahis ganyan 300 kuruş verdi. 

f kinci ko§U : 

Dört ve daha yukan yaııtakl hallı kan 
arap at ve kıııraklara mahsus handikaptı. 
İkramlyeeı 300 lira mesafesi 1800 metre 
idi. S~kiz hayvan arasındaki koşuyu RI • 
fat Baysal'ın Bora'sı kazandı. Mlhrllcan 
ve Bozkurt un blltUn h,lcumlarına muka • 
vemet eden Bora tqıdığı müsait kilodan 
istifade etmesini bildi. Bay Salt Akson'un 
Mlhrllcanı ikinci, Bay Nlya:ı:l Kurtay'ın 

Bozkurtu UçUncU oldu. Birinci ile ikinci a
rasındaki mesafe bir boy, ikinci lle üı,:UncU 
ara.sınd:ıkl mesafe ise yarım boy idi. za· 
man 2.09 daldkadır. :&\lllıterek bahlıı gan • 
yan 450, plA.se eıras!yle 210, 200 ve 125 
kunııı verdi. 

O çüncü koıu : . 
İki Yll!lında ve hiç kO§u kazanmamıı 

halis kan lngillz erkek ve dl§I taylara 
mahsus satıcı koııusu idi. İkramiyesi 325 
lira mesatesl 1200 metre idi. ttç tay ara· 
sındakl ko§U~'U Bay Fahri Atlı'nın Ayter 
ismindeki tayı kazandı. Kamelya ikinci,' 
Torka UçUncU oldu. Birinci ile ikinci ara
sındaki mesafe iki boy, ikinci ile UçUncU 
ara.ııındakl mesate de iki boy idi. Zaman 
1,19 dakikadır. MUtterek bı.Uılı sanyan 
140 kuru§ verdi. 

Dördüncü koıu : 
Üç yaııında.kl yerli yarım kan lnglllz 

erkek ve dlıl taylara mahsus handikaptı. 
İkramiyesi 22:5 lira mesafesi 1&00 metre 
idi. Koşuya kayıtlı taylardan yalnız Dil • 
lal hafit ıılklet bir cokey bulamadıtı için 
ko§uya ıeUrAk edemedi. Diğerleri araııın -
daki koşuyu Bay Suat Karaoııml\n'ın Meh
llka'sı ko.z:andı. Koşuyu başlangıçtan iti • 
baren önde götüren Puln ııon anlarda 
M.ehllkaya geçilerek ikinci kaldı. Güllü 
llçUncü oldu Birinci ile ikinci arasındaki 
meso.fe iki boy, ikinci ile UçüncU aruın -
dakl mesafe bir boydu. Zaman ı,ro daki • 
kadır. Müşterek bahis ganyan 170, plO.Se 
ııırııslyle 140 ve 190 kurue verdi. 

sııniyede atılması !hım geliyordu. 'Z2 çap 
Flöber tüfeği ile yapılan müsabakada dün 
ıılınan neticeler ço~ memnuniyete ııyan
dır. 

Miisabakalara bugUn 14 den itibaren de
vam olunacak ve nf!tieeler gelecek hafta 
alınacaktır. En çok puvan kazanan "sürat 
atışı" müsabakasının birincisi olacaktır. 

Ajanlık, kuıın~nlara kıymetli hediye
ler verecektir. Öğrendif;lmiıe ıöre, müsa
bakaya bugün müracaat edenler de kabul 
edileceklerdir. 

Müsabaka, kadın ve erkekler arnında 

olmak Uzere iki kateıori üzerine tertip e
dilmiıtir. 

Memleket müdafaası bakımından oldu
ğu kadar, çok cazip bir spor ~ubeııl olan 
atrcılıkta gençlerimizin gösterdikleri mu
vaffaklyet takdire ,ayan görUlmektedir. 

B eıinci ko§U : 
ttç ve daha yuknrı yB§takl ve sene z 

tındaki kazançları yekünu 800 lirayı d 
durmıyan halis kıın lnglllz at ve kısrak 
ra mahsustu. İkramiyesi 25:5 lira meso.f 
si 2200 metre idi. Bu koşuya yalnız G 
ayak ıııtırA.k etmedi. Diğerleri arıısındıı.1 

koşuyu Bay Ferruh Agnn'ın Sıtkap ismi 
deki atı kolaylıkla kazandı. Koıunun fa 
vorlsl olan Bay Ahmet Ataman'm Özd 
miri ikinci Salih Temel'ln Batrayı üçUn 
oldu. Birinci ile ikinci arasındaki me 
yarım boy, ikinci ile UçUncü arıuıınd 
meııo.fe bir boydu. Zaman 2,24 dakikadıl 
MUıterck bahis ganyan 450 plA.se sıraslyl 
145 ve 125 kuruıı verdi. 

Altıncı ko§u : 
Dört ve daha yukarı yqtakl yarım k 

lngill:ı: at, kısrak ve idiçlere mahsustu. İk 
ramlyesi 300 lira mesafesi 3000 metre 1 
Üç hayvan arasındaki koıuyu Bay Tal 
Alcan'ın Cesur lemindeki atı kazandı. B 
rlncl koıuyu ka:ı:anan GWcan bir boy 
ile ikinci, Yıldız UçUncU oldu. Zaman 3,0 
dakikadır. MU~terek bahis ganyan 1, 
kurll§ verdi. 

İkinci ile dördüncU koısular arasında 
çitte be.histe Bora - Mehlika kombinezon 
bir liraya mukabil 29,25 lira vermtottr. 

BUGÜN YAPILACAK 
KOŞULAR 

Sonbahar at yarıalarınııı sekizinci 
bug'Qn şehir lpodromunda yapılacaktı 

Saat 14 te ba.§lıyacıık olan yarışların ı 

tanesi ehemlyetlidir. Diğerler! koııu oer 
itine göre kaydedilecek hayvan bultınam: 
ması dolayıelyle pek mühim değildir. 

Birinci ko§u : 
Hiç kO§U kozanmamıo Uç yB§ındakl ha 

Us kan arap erkek ve diııi tnylnra m:ıh -
sustur. İkramiyesi lE<O lira meso.fesl 16 
metredir. Ko§uyn iki tay knydedilmlşllr. 

1 - Çetin (S. Temel) 58 kilo 
2 - Yılmaz (M. Eren) 56,5 kilo 
Bu koııuyu Çetinin kazanması çok ku· 

vetll bir lhtlmaldlr. 

1 kinci koşu : 
Dört ve dı.Uıa yukarı yqtakl halis kan 

lnglllz at ve kısraklara mahsus handikap
tır. İkramiyesi 385 llrıı., mesafesi 2000 
metredir. Bu koşuya yedi halle kan ka,y • 
dedilmlıtlr. 

1 - Dandy (8. Temel) 72 kilo 
2 - Karan!ll ( A. Atman) 68 kilo 
S - KomısarJ (A. Çırpan) 64 ktıo 
' - Çengi (S. Karaosman) 68 k119t 
6 - Ö:ı:demlr (A. Atman) 59 kilo 
6 - Tomru (A. Çırpan) 58 kilo 
7 - Ta,,pınar (A. Çırpan) 50 kilo 

Bu koıudn en ağır kiloyu taoımn.ııına 
rll#men evelkl haftn 71 k!lo ile Yııtağanın 
arkasında ikinci gelen Snllh Temel'ln 
Dandy'sl diğerlerine nazaran oanslıdır. 

Karanfilin kilosu !azlıı olduğıından her 
halde koşacağını zannetmiyoruz. KomlsarJ 
veya Çenginin pla.se olmaları ihtimali faz
ladır. 

O çüncü koşu : 
Üı,: ve daha yukarı y&.§tnki ve sene zar

fında hiç kO§U kazanmamış yerli yarım 
kan lnglllz at ve kısrnklara mahsustur. 
İkramiyesi 250 lira mesafesi 1600 metre· 
dlr. Koııuya kayıtlı Uç hayvan şunlardll'& 

1 - Baskın (C. Apayık} 60 kilo 
2 - Yıldı:ı: (M. Akçura) tıS,6 kilo 
8 - Şah!n (S. Özkan) 153 kilo 

DUnkü yanııtan yorgun olmasına rat -
men Baekın burada rakiplerine nazaran 
da.ha ııanslıdır. 

Dördüncü kogu : 
D<lrt ve daha yukan yB§takl halla kan 

arap at ve lusrnklara mah.Bustur. İkraml· 
yesi 300 lira mesafesi 2200 metredir. Bu 
koşuya kayıtlı dokuz hayvan ııunlardırı 

1 - Çelenk (F. Simsar) 65 kilo 
2 - Mihrican (S. Akson) 64 kilo 
8 - Bozkurt (N. Kurtay) 58 kilo 
' - GUmUo (H. Erman) 158 kilo 
5 - Yüksel (Ş." Kızılkaya) 54 kilo 
6 - Karnkuş (H. Mutlu) 56 kilo 
7 - Bora (R. Bayol) 57 ktlo 
8 - Sel (C • .Apayıkl 50 kilo 
9 - Sevim (N. Vural) 48 kilo 

1911 yılının temmuz ayında Danlmar • 
ka'da, Jo'yonl adaSında (O dense 1 ıehrlnde 
bulunuyordum. Bu ziyaretimden iki bUyük 
IFtifadem oldu. Biri bu oehlrde doğmuı 
ve yqamıı ve ölmüıı olan dünyanın.en gU
zel çocuk masallarını yazan meşhur mu
harrir (A.ndereen) in evini ziyaret etmek 
fırsatını buldum. tBu mna:ılları Peıte se
tlrlmlz edip Ruven Evrct zarif kalemiyle 
dlllmlze çevirmlştı.) Evet 1S05 te doğmuş 
1875 te hayata gözlerini yummuş olan bu 
bllyük edibin evi hlr mtıbet, bir mü7.e gl· · 
bl halkın zlyaretgdhı otmuş. Her odası 
insanı yurdu bağlıyan zarif tablolarla sUs
ltl. :Muharririn çalııma otlll8ının eöminesl 
etrafındskl hasır koltuklan, ya:ı:ı mıısası, 

kitaptan her oey yeril yerinde. Sanki bu 
büyük mütefekkir içeriden çıkıp insana 
ııata geldiniz! dlyecekmle, hissini veriyor. 
Odaları dolaşıp çıkarken haBıl ettiğim ka
naat şu oldu: (Anderaen) ailesine, çocuk· 
!arına, mltlet çocuklarına ve yurduna 
candan bağlı bir adammııı. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Çelengin ağır kilosu dolayıslyle koşa,. 
cağını .ıannetmlyoruz, ko~uda göze görü
nllr eıı oanslı hayvanın Mihrican oldu(;u • 
nu zannediyoruz. Bozkurt kendisinin en 
kuvetll rakibidir. Gümllo veya Karakuıuıı 
plue olmaları ihtimali fazladır. 

İklncl11l benim orada bulunduıtum gUn 
Odenae belediye reisi izdivaçlarının. ellln· 
el yılını ldrdk edenlerin şerefine bir gar· 
denparU tertip etmişti. Yani altın düğün· 
lerinl yapmı3tı. Bu toplantıya beni de d~
vet ettiler Bund!lll yirmi dokuz yıl evel 
orada gördüklerimi not defterime şöyle 
yazmıııım: 

.. Saat b~ıte otomobille ikamet ettiğim 
otelden belediye dairesine geldim Beledi· 
ye dairesinin önUndekl meydanda binlerce 
halk toplnnmırJtı. Bınanın balkonundan 
ıevk ve ellnır içinde kaynııaan insanlan 
seyrediyordum. Karıı taro.ftan mızıka ııes
lerl ieltllmeğe naıladı. YUz kadar ı;enç kız 
ve erkek gayet zari! köylU kıyafetleriyle 
yolun \ki tarafından yllrlıyor, ortada ynıı· 
ları yetmişle st•ksen arasında beyaz eııçh, 
bur\11\lk yUzlll sekiz çift ihtiyar bize doğ· 
ru y&Vlll yavq tıerllyorln.rdı. Hayatlar. 
...... klfltlll er"J:lo bu çiftler mermer merdi· 
venlerdin çıkıp doğrUCa merMlm salonu -
na girdiler.Bir laratta belediye meclisi Aza-

Şiir ve mônd ! 

Ş air Galip Dede'nin en fazla 
meşhur, en fazla sevilen ga

zelinin ilk beyti şudur : 

Gene zevrakı derunum kırılıp 

Dayanır mı ıi~edlr bu rehi 

kenara 
dü~tii 

aenksara 
dü~tU. 

Bunu §İmdiye kadar beğenir; fa
kat, kitaplar da dahil, çoğumuz, 
"Gönlümilziın kayığı kenara düş • 
tü; bu kayık camdan yapılmış ka· 
dar gevrek olduğu ve taşlığa düştü
ğü için dayanamadı., diye izah ve 
tercüme ederdik. 

Halbuki eve/ki gün "zevrak" ke· 
limesinin hem kayık, hem de için
de su getirilen bir nevi şişe mins· 
sına geldiğini öğrendim. Bu mana
yı öğrendikten sonra beytin mina· 
sı daha cemiyetli bir hal alıyor. 

Bu beyti beğenenlerden çoğu. 
demek ki, yıllardanberi tam mana • 
c;ını bilmeden beğenmişler. 

Bunu öğrendikten sonra beğe • 
nilmek için şiirde mlns olma.ı;ına 
lüzum olmadığını iddia edenlere 
insanın hak vereceği geliyor. 

M ısrrın ıiyaseti ! 
Günün acayip meselelerinden bi

risi de Mısır'ın takip ecmekte ol· 
duğu, yahut edeceg'i siyasettlr. 

- Mısır harbe girecek mi? 
bilinmiyor... Bilİllen şey. harbin 
Mısır'a girdiğidir. 

- Mısır harbin dışında mıdır? 
Galiba; fakat harp Mısır'ın için

dedir. 
insan Kemalettin Kamu'nun mşe

hur beyitini hatırlıyor. Mısır da 
şöyle diyebilir: 
Ben ıavaıta değilim : 
Sava§ benim i~imdel 

Kısaltmalar ! 
Yeni harfleri kabul ettikten son

ra biz de - bilhassa nasp ve unvan 
nevinden olan - kelimelerde bir 
takım kısaltmalar yapmak lüzumu· 
nu duyduk. Mesela, hatırıma ge
lenleri kaydedeyim: Bayan yerine 
Bn. diyoruz. Binbaşı yerine Bnb. 
dır ve bu kısaltma resmi şekildir. 

Bir atkada11mız Amerika devletle
rinin başında kullanılan "Birleşik" 
sıfatını şöyle kısaltmaktadır: Brl .• 

DünkD lstanbul f(azetelerinden 
birisinde "General'' kelimesi (Gn.) 
şeklinde, birisinde (Gri.) şeklinde 
kısaltılmıştı. Halbuki bunun da 
resmi şekli vardır: (Gen.) dir. Ne
ye dikkat etmiyoruz? Neye bilmi
yorsak öğrenmiyoruz? 

Elzrınlar : 

Bilirsiniz, eskice bir beyittir: 
İrlalr menzili maksuduna aheste giden 
Tl:ı:-rcttar olan~ pAyına damen dolqır. 

Mangal başında erkin minderine 
bağdaş kurduğumuz devirlerde ya
zılmış olan bu ağır aksak beyitin 
modası geçmi~ bir hakikat olduğu
na şüphe yoktu. Şimdi bir defa da
ha hükiimsüz kalıvor: çiinkü ma
J(ım ya, yunanlıların' italyanlarıa 
kahramanca döğüşen Elzun asker
leri eteklidirler ve hızlı gidiyor
lar: fakat hiç de etekleri ayakları-

na dolaşmıyor. 

Askeri tenezzüh - Mağrurane .. 
ricat! 

Meşrutiyetten cümhuriyete ka
dar giriştiğimiz muharebelerden 
öğrendiğimi% iki tlbir vardır ki i
kisi de o zamanki dü~manlarımız 
tarafından kullanılmıştır: birisi 
"askeri tenezzüh", ötekisi "mağru
rane ricat" tir. 

Son harp tebliğlerini ve bunlara 
dair verilen tafsillıtı okuyunca in
san, "a~kerl tenez~ıih" maksadiyle 
girişilen bir işin "mağrurane ricat" 
le nihayet bulmakta olduiunu dü
şünmesin, olmuyor. 

Gene zelzeleye dair! 

Romanya'daki zelzelenin mihver
ciler gibi "eski nizam" ı yıkmak is
tediğinden bahsetmiştim. Yeniden 
yeniye alınan haberlere göre bu yer 
sarsıntısında Romanya'nın petrol 
kuyuları ve oralardaki tesisat da 
bir hayli zarar görmüştür. 
Şu halde şüpheyi deği~tirebiliriz: 

acaba tabiat öteki cepheden yana 
mıdır? T. 1. 

Befinci ko§u : 
Dört ve da.ha yukan ya,,taki ve sene 

zarfında hiç koı.ıu kazanmnmış halis kaıı 

arap at ve kıeraklara mahsustur. İkram{. 
yeal 2:50 lira meso.fesl 8000 metredir. Ko • 
ııuya iki hayvan kaydedllmlııtir. 

1 - Gazal (ll. Balkan) 58 kilo 
2 - Aııkın (S. Böke) 66 kilo 
Aııkın dUn koımuetur. Fakat Ga:ı:ale 

nazaran da.ha kuvetli gl.izükmektedlr. Me
safenin 8000 metre oluau ko:,ıuyı.ı karışık 
bir hale koyınll§tur, :Maamo.flh her halde 
Aııkının kazanması lhl!mall tnzladır. Bu· 
gün çitte bahis ikinci ile dördllncU ko;,u • 
tar arıuıındadır. 

Çağn 
x Adliye encu:neni 18/>:ı/1940 pa:ı:arte

ıi ıünü saat 15 de toplanacaktır. 
x Adliye • Teşkilatı es:ısiye encümen

lerinden mürekkep muhtelit encllmcn 
lS/X'!/1940 pazartesi gilnü saat 15 de top.. 
!anacaktır. 

x Divanı muhascıbat enciimeni 20/xı/940 
ı;arııamba ıUnü "10" da toplanacaktır. 
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Alman tayyarelerinin c;;ş"-;;·o"~"j';'i"K'A) iran ve Japonya Esirler hariç 

H~;;;;s·~;~;;~;;;;ıiği sefirleri Atalürk'ün Yunanistan' da 
~~;.~:' 0~~\~·.~:~'f.°0~:~~; 1 muvakkat kabrinde tek bir İtalyan 

B. Molotof 
Moskova'ya 

av.det etti 

Bütün anlaımazhhlara 

mani olmak üzere 

ingi ere 
taarruzundan sonra 

c ven ry'cle 

yüzlerce ö ti tvlet harici politikalarının hususi- • 
)etini tebarüz ettiren esrarengiz Japonyanın yeni Ankara Büyük askerı kalmadı 
~rtlar altın~~ yapıl?"ıştır. ~iy~ret- Elçisi Şukurihara dün saat 11 de Ata-ı 

M oskova: 16. a.a. - Tas aJanıı bildiri
yor : Halk komiıerleri heyeti reisi ve ha
riciye komiseri B. Molotof, refakatinde 
bulunan arkadaılariyle birlikte dün gece 
yarısı Moskova'ya va&ıl olmu!jtur. B. Mo
lotof, hudut istasyonu olan Nalkinia'ya 
kadar alman hülı:ümetlni temsil eden hari-

. Sovyet ere 
r}' sonra hırı Berlın'de .dıgerı de türk'ün Etnografya müzesindeki mu-
·~ı0&k 'd ı k •· 'k" bl'W (Başı ı. inci e:ı.yfadal 
/Q ova a o ma uzere ı ı te ıg 1 vakkat kabrini ziyaret ederek Ebedi 0 .. · . 

"§redildi. Bu tebliğlerin metinle_ ş f" • h d -·1 • t' re, orıce mıntakasında Motova nın 
!'İnde oldukça ehemiyetli mana eJ ın m;n_~v\ ~~u:~n. a ~gı ~ış ır.. cenubu şarki sindeki bütün tepeler, 
farklan bulunmakla beraber bu apo~ ~ru r çısı.r:;n u. zıy~ret! yunanlılar tarafından zaptedilmiştir. 
farkın metinlerde mi yoksa t~rcü- ~hstn.asın a.f ır plo ıs. mu rtezkesıl rdas_ımeı Bu suretle italyanlar. yavaş yavaş 

tekl.f yaptı ve yaralı var 
~ ' ı ıramı ı a ey emış pro o o aıre - t t b' · · d'kl · · .... ede mi yapıldığı anlao.ılmıyor . d K .1 E . t M"d"' .. u unamaz ır vazıyete gır ı erını ciye protokol ıefi elı;i B. Doernburg, B. • lngifİz gazefelefİ liUJk"te:e 

Hitler'in muavini B. Hess' in kurınay reisi Moskova bu te' life '• _ :r • sın en enan ı e • mnıye u uru ·· kt d" l 
"'"eaela alman tebliği "Accord" a ş· · T h b 1 1 d gorme e ır er. 
-... ld :;... d b h d' H lb k" ınası urgay azır u unmuş ar ır. Pindus mıntakasında Smolinia'dan 
11 _ rı lt;-n an a se ıyor. a u ı (a a) . . .. 
o.JOvyet tebliği aynı yerde Compre- :f. :to :f. • • ıl:rlıyen y~nanlılar, .• ev.eke du~~ın 

B. Stcnger ve deniz yüzbaşısı Stephasius biJmisil uanılmasmı bH o:lar 
tarafından tC$Yi edilm iştir. d • 1 ,. 

Tren, Moskova'ya geldiği zaman, halk hiç bir Cevap verme 1 Londra, 16 a .a . - Fransız istihba-
komiserleri heyeti reis muavinleri B. Mi- Londra: 16 a.a. _ Royter ajansı bildiri- rat ajans ı bildiriyor: Düşman tara -

lı.ension kelimesini kullanıyor ki 1 elın. e. geç.m. ış olan l:futün yunan koy-
ranın yeni Ankara Büyük Elçisi ı ı d B ı d ıtibirinin görü~ünü anlamak ma- erını gerı a mışl.~r ı:. _un ar . an 

llaına gelir. Mamafih aradaki far- Anuşirvan Sepehbodi, dün saat 11.15 6?11uncusu, hudut u.zerındekı Konıce, 
ı de Atatürk'ün Etnografya müzesinde- t kt ı ı ı f 4'llı, biri rusça, diğeri de almanca, rıca etme e o an ıta yan ar tara ın-

koyan, Kaganovl1;, Doulganıne, V o.!1 yor : İngiltere'nin Moskova büyük elçisi fından geçen gece Coventry'ye karşı 
ki, Vychinski ve halk komiserlerinden B. tarafından 23 ilkte$rin tarihinde Sovyetler yapılmış olan vahşi hücum ingiliz 
Timochenko, Douznegov ve aair komiser- matbuatı tarafından nefretle zı"kr•dı"l Birliği'ne bütün ihtilaflara mani olmak ve ... 
!er, B. Molotof'u karşılamışlardır. Genci 'k ' 1 k t d b" Modus Vı'ven mcl:te ve alınanların bu hareketi eski 

l',1tzılan metinlerin franııızcaya nak- ki muvakkat kabrini ziyaret ederek da~ yakılmış v. e _yık.ılmış ve harabe 
) d Ebedi Şef'in manevi huzurunda eğil- h 1 d t k d ı ııı e husule gelmit olması da muh. a ın e er e ı mı~tır. 
leıncldir. mi~tir. Yunan ordusu tarafından düşman· 

Herhalde bu ziyaret esnasında İran Riiyük Elçisinin bu ziyareti d?n zapt7dilen h_arp gana.iminin tada-

. . ı ı meme c arasın a ır - b b · 
kurmay rcısı general Neretzkov, kordip- d' ' . ti .. k ti k u" ar arların kabıleler üzerine hücum-. · ı nın teess sune varma zere. ço m -

1 
I 

lomatık fi.zaları ve Mockova'daki alman se- h" kl'fl 1 ld ır. d" L Ira arına b.enzctilt:rek Hitlerin İngiliz . ım tc ı er yapı mış o u.,u un on< • ğ 
faretl erklnı da ıatasyonda hazır bul\Jn - d . d ' l . t' ma ncvıyatını kırmak irin yaptıgwı 

1 
o ıryı t e ı m uı ır. . . " 

muşlardır. stasyon donatılmış bulunuyor- B kl"fl d B 1 k 1 k t nctıcef:ız teşcbbiislerden sonra kütle d . • .. 1 !l te ı er meyanın a a tı mem e e - h 1. d . 1 

• eıınasında bir polis müfrezesi rasimei d 1 t J d 1 kt d B d 
•
o.JOvyetler Birliği ile Almanya ara- ıy .~ ış. ıga ~ ı .me e ır. u ~a at 
llıda yeni bir itilaf imzalanmamış- ıhtiramı ifa eylemiş protokol daire - henuz bıtmemış ıse de son yekunla-

u. Bır ruikerı mufreze selim resmini ifa 1 • S 1 1,. ı ·ır.· • llh k b"l a ın e msan arın katliamına yilrü -. . , erın ın ovyet er >lr ıı:; ı ne a ının ı - k b ' l k' 
etmı,tır. Almanya nın Rusya büyiık elçisi f"l d"k d'I . S 1 B" 1 .• 1• . me ten ı e çc ınmediğini gösterdi-

ıı tas ı c ı mesı. ovyet er ır ıı; nın w ••• 

t... sinden .Kenan ile Emniyet Müdürü a b · ti · tl .,:•· Ve varılan nnlaşmanm şümul r n~zara~ ~ ganıme erı şu sure e 
Tt ınahiyeti ne olursa olsun herhal- Şinasi Turgay hazır bulunmuşlardır. tasnıf kabıldır: 
de Uzak-fark vaziyeti bu ~nla~mı- (a.a.) 1~ ağı: top,,_182 ağır mitr.alyö7:: 260 
t, dahil değildir. Çünkü ayni gün hafıf ~ı1:ralyoz ve otoma tık . tufek, 

von Schulcnburg ve Moskova'daki iktiıı~di . d"k' h . • d 1 k 1 gı ılave olunmaktadır. h . . . B S 
1 

~ım ı ı arp nctıcesın e top anacn · o an B '" t '· t 1 b l 
eyehn reısı . c ınure, B Molotof'la bir. lh k f k b 1 d"I •. . t u un gaze c er u çı gınca hücu-

l'k M k . . d su ·on eransına a u e ı eceı:ının n - d d' w l . ı te os ovaya av et etiı;mleridir. mun a ıger erı gibi akamete ugwrı• giltere tarnfından garanti edilmesi ve bü-
B. Molotof B.B. Hltıcr v Fon r..ıbbrn • yacağını, çünkü en büyukleriyle en yük Britanya'nın Sovyet Rusya aleyhine kü 

trop'a huduttan birer telgraf gönd r rek ' çü k lerine kadar bütün İngilizlerin, herhangi bir devlet veya devletler grubu h 

t~e Tau ajansı tarafından ne~re- Yu'" krek Zı'raat 9000 tufek, 200 harp le~zımı>:le ~o-
diien bir tebliğ, Uzak-~ark'ta Ja- ıl lu kamyon, 300 muhtel_ıf :slıha ıle 
~!lya ile Sovyetler Birliği arasında dolu Asan.dık, 1750 t?~lgülles~. 1 gördUğU lyl kabulden dolayı teııekkUrlcrı- atta bu taarruzların şiddeti artsa bi· ır anlapnıya vanldığını tekzip et- tınaya getırı en esır er 
~ktedir. Ensf ı'fu" su" de Gazeteler, Atina'ya getirilen 400 
• Sovyetlerin harp kar§ısındaki va- kadar İtalyan esirinin resimlerini 

tarafından yapılacak bir taarruza hiçbir 
nı blldlrmlııtır. le, metin durmak ve darbeye darbe 

vakit iştirik etmiyeceğinln taahhüt edil - ile mukabele etmek hususunda kati 
mesi madilcleri vardır. Bu son teklifin dal-

v 1 
bir azim sahibi olduklarını yazmak~ 

•ıretleri, iki muhasım zümre ara- basmakta ve italyan esirlerine iyi 
~da bitaraflığmı muhafaza eden (Haşı 1• inci sayfada) muamele edildiğini, halbuki italyan- aş:ngton Un el"' h. tı· mi bir ademi tecavüz paktına işti rak da- d • S a ıye I vetini mutazammin olduğu kabul olunabilir. ta ır. Gene bu gazeteler, dü~mana, 
~Yiik bir devletin avantajlı ve im- nutuklarında ifade buyurdukları gi- )arın sivil halka ve yaralı yunan as
~fazlı vaziyetinden ibarettir: Mu- bi tekmil yurdu dünya üstünde bu- kerlerine barbarca muamele eyledik-
111.l'İp zümrelerden her ikisi de bi- giinkü şeref payesine vardıran his ve terini tebarüz ettinnektedir. 
~a.f devletin teveccühünü ve müm- ~ik!rl~_:~n ta•kendisidir: vazife, his ve Bu münasebetle gazeteler, soyulan 

müşahitlerine göre 

YAKINDA 

cürmiyle mütenasip ağır bir ceza ve· 
Anlaşıldıcına gôre, B. Molotof'un Ber- rilmesini talep hususunda da mütte• 

lin seyahati mevzuubahis olmadan çok za- hit bulunamktadırlar. 
man evci tabiatiyle vakıf bulunduğu bu B 
tekliflere şimdiye kadar hiı;blr cevap ve- ugün İngiliz kıralı ve kıraliçesi, 

I n.ae ~~birliğini tem!n etıne~e ça· ıçbırlıgı.. J bir ölü yunan subayı?ı ve k~ça~ }_tal-
'Jır. Bıtaraf devlet, ıki genem kur Milli Şefin değeri' öğ"tl · yanlar tarafından tufek dıpçıgıyle 

}ts'Ptığı nazlı bir kız vaziyetindedir. E . .. .. 
1 u ter~. .. döğülerek bırakılan yaralı yunan as- Alman - A 

rilmcmi~tir. 

eri kan 

perşembeyi cumaya bağlıyan gece 
düşman tayyarelerinin ağır bir hücu
muna maruz kalan Coventry'yi ziya
ret etmişler ve feh1ketzeler ile uzun 
müddet meşgul olmuşlardır. 

h ağa bakınca, biri kıskanır. Sola .. ı"s~tu~un a~ılış nutkunda nonu kerlerini hatırlatıyorlar. 
•kınca, diğeri sinirlenir. Kız da şoy 1~\:mı!ıe:dı: . _d 

1 
k Giornale d'/talia'nın bir 

~fİ.ifte bir şey ise, vay gençlerin ha- u ~n umıt enstıtu e . ~a ~/i!Ca u durması 
lınet t t ı · T ·• d 1 ve yetışecek adamların ıyı ogren- Y 
•İrıd ş e a m~ - ıng! ız .m~~a e. C: mek ve memlekete hizmet etmek Atina. 16 a.a. - Atine ajansı bildiriyor: 
•- e Sovyetlenn vazıyetı boyle ıkı · . 1 b. ki .. hh Giornale d'ltalia gazetesi yunan cephe -
-.rafı da ümit içinde ya~atan bir kı- ı~ın ~arsı :;ı~z '~ aş 

1 
a m~c~ b ~z sindeki İtalyan mağlQbiyc~lni mazur gös-

~lb vaziyetine benzemektedir. ~· ma arın. 8 ıfr. klen~ e:k•b s1ı~ıd .. e .: termek için garip bir masal uydurmakta-
1..o d 'd ·ı b' h b r ıyen genış u u u ıstı a ı uşu-h n ra an verı en ır a e e .. .. V 'f . . b .. _ k .. w _ dır. 

~kılacak o. )ursa, Sovyetler Birliği- zu~u~. .8~' .~n~zın ~ydu lugdu ~e Bu gazeteye göre İtalya askcrt haıır -
1'iıı bu defa Berlin'e gitmekle oy- d u sı~etı ~nuıı e 1;,e a ar b e~n lıklarma Yunanistaı:'a har~ ilan ett1ği 28 
~~ığı oyun atağı yl\karı, 1939 se- uygu/ 0 ur~anız. ug_u~ urah a, ilktcşrinde baalamıı;tır. Yunanistan ise va
bi ağustosunda oynadığı oyuna ~;:~:- a yur. u~I sınesı~ ~ m~z ~r kit ve zamaniyle hazırlanmış bulunuyordu. 
tnzemektedir. MalUındur ki Sov- gınız nıme ere 0 a ar az. a Arnavutluğun işgalinden beri hazırlanan 

!etler Birliği, geçen sene İngiltere :ak kaza.nmış olursunu~. Bu ~ııl- İtalya'nın aksine olarak, Yunanistan 28 
e Fransa ile müzakere yapmakta et kendıne yapılan Jıızınetlerı u- ilk . b h 3 30 d f b l'ğ h B .. J b. .

11 
. h "k .. teşrın 18 a ı &aat . a se er er ı e 

._en Almanya ile anl••rverdi O nutma.z... oy e lT mı etın u u- b ı b f b l'k k 'ki haf ~ ' --Y • t · d • 1 "k · S · · aş amış ve u ıe er er ı anca ı -
l ~aıı Almanya'ya aattığı•vaziyet, me 1 e ~ynı ev.:ı.ata nıa 1 tır. ızı, ta sonra nihayet bulmu:Jtur. Bu iki hafta 
!tgıltere ve Fransa ile anla.ş.mak buradaki çalışmanız esnasında ol- . f d Y . t ph d .. k b" 1 lhr ar • • nJ duğu kadar hayatınızda hassasiyet- ıç n e unanııı an ce e. e u~e arır ır e 

11 _ un ınden ıbarettı. Alma ar, 
1 

ki d ö 
1 

d eava,mrştır. Haklkt vazıyet ita)yan gaze-
o.JOvyetlerin İngiltere ile anlapna- e_ ta P ~ en g_ z er var ~r ve 0 tealnin bugün uydurmakta oldutunun ta • 
'llıa inini olmak için Sovyetlere gozler mıllet vıcdanının sıze çev- mI 1 k . idi , .. .1 . b . d . d k . <' • ma y e a sıne . 
~ti' bir fiyat ödediler. Bundan aon- rı mış ırer a esesı eme tır. ~ım- /tal l • y , h, 'd 

ta Romıı,nyıı'nın alınanlar tarafın- diden ~minlm ki hepinizin .simasz ya':! tayyare erı, enııe ır e 
d~ iıgaline kadar Sovyetler Birli- o~aya vakarla, şerefle aksedecek- a&ken ha&taha'?eye de taarruz 
tı ile Almanya arıısındaki münase- tır." .. .. ettıler 
betler pek samimi görünüyordu. Rektorun .. alkı~lar ~~~nda biten Atina; H!. a.a. - Atina ajansı bU~lrlyor: 

.. Romanya'nm i§gali, Sovyetleri nut~u.nu. muteakıp . kursuye Ziraat .. Sel&.hl.yettar ~aka'!1lardan öğrendığlmlze 
tlicendirdi. Bu İfgalin kendilerine V:ekılımız B. Muhlıs Erkmen gelerek J gore, dun, Yenışehlr in İtalyan tayyareleri 
lorulnıadan yapıldığını ilan ebneği bır konuşma yapmıştır. (Bu konuş - tarafından bombardımanı esnasında, as -
faydalı gördüler. Ve ondan aonra mayı yarınki nüshamızda neşredece - kert hastaneye de taarruz edilmiştir. Hal
da aonıurtkan bir vaziyet aldılar. ğiz). buki hastahanenin üzerinde kızılhaç ita -
A.nlaıılan bu vaziyet İngilizlere 'ce- Zirat Vekilimizin konuşına.sı, bu yıl retleri asiklrdr. Tesisatta b87ı hasarlar ol· 
'~ret verdi. Ve Mo~kova'daki ingi- 5000 köylüye yapılan ve Ziraat Ve ., dutu ve birkaç ki3lnln öldüğü bildirilmek
lı:ı; elçisi Sovyetleri Almanya'dan kaleti mütehassıslariyle enstitü tale- tedir, Henüz tafsilat alınamamııtır. 
~!ll'Truya çalıftı. Birkaç hafta evel, helerinin 1 tirakiyle başlanan büyük 
~YÜ.k elçi Cripps, Sovyet hüküme- köy anketinin muvaffak neticeleri Selanik'teki alman kolonisi 
tine fÖyle bir teklif yaptı: hakkında idi. Hazır bulunanlar tara- Almanya'ya gidiyor 
l 1 - Baltık havzaaında Sovyet- fından derin bir alaka ile takip edi- Belrrad; 16. a.a. - SeUinik'deki alman 
et- Birliği tarafmdan ihdaa edilen len bu konuşmadan sonra bu yıl ens- kolonisini teşkil eden 131 kleilik bir ka -
~vakiin İngiltere tarafından ta- titüde derece alarak terfi eden b file, Almanya'ya gitmek üzere dün buraya 
•nrnaaı; talebelere mükafatları tevzi edilmiş gelmi§tir. 
2 - Har.bin sonunda toplanacak ve enstitü neşriyatından birer seri 

~l.ll!l wlh konferansına Sovyetler hediye edilmiştir. 8000 alman yola çıktı 
0ırliğinin iıtirakini temin ebnek. A d" t" • Bertin, 16 a.a. - Yarı resmi bir men -
. 3 _ Jngiltere'nin Sovyetler Bir· n ıçme orenı badan bildiriliyor: Yunaniıtan'ın en ziya-

lı):,• d'l k h h M s' ı· b safh b de tehlikeye maruz mıntakalarında ve ez-!"ıne karşı teıkil e 1 ece er an- era ım n u asını u sene ens-
tı bir zümreye iltihak ebnemesi. titüye alınan talebelerin kabul ve and cümle Se!Anik'te bulunan almanların mem 

Sovyetler Birliği, bu teklife ce- içme töreni takip eylemiş ve umumi leket~erine dönm.~si ınünasebetiyle bu ha
"e.p vermeden Bay Molotof Berlin'e katip tarafından rektöre birer birer 1 reketın hava hucumlarından kurtulmak 
ti'bni~tir. Bu vaziyette Sovyetler takdim olunan talebeler "Enstitüde ı:ı.yeslyle yapıldığı tasrih edilmektedir. 
birliği Hariciye Komiııerinin neden bulunduğum müddetçe müessesenin 1 Anl~ıldığına göre ıılmdiye kadar 8000 al
llrarla Berlin'e çağrıldığı anlaııl- kanunlarına ve nizamlarına riayet e - ~an bu mıntakalardan hareket etmişler • 
~ktadır. Almanya, Sovyetler Bir- derek azami derecede çalışacağıma ve f!ır. 
lı·· ln ·ı b l f d 1 b" ı k · · bü .. Bu münasebetle alman hlikilmetinın iki tınin giltere ı e temasta u un- ay a ı ır uzuv o ma ıçın tun 
.ı - b 1 k 'k. d 1 tl · · f d ğ' ·· · Akdeniz yarımadası arasındaki anl:ı~mu-~Ugunu ha er a ara , ı ı ev et a- gayre erımı sar e ece ıme soz verı - w 

ta&mda herhangi nnlapnrya mani rim,. demek suretiyle and içmişler - lığa karşı olan vaziyet inin değişmemiş ol-
()lınak için Sovyet Hariciye Komise· dir. duğu ilave olunmktadır. 
"ini Berlin'e çağınnıt olması kati Bu suretle bu yıl enstitüye kabul e- Askeri vaziyet 
Olarak aöylenebilir. Filhakika bu dilen kendilerine tescil vesikaları ve- Londra, 16 a.a. - SaIAhiyettar Londra 
tartlar altında alman Hariciye Ve- rilen talebe miktarı 53 Ü veteriner, mahflllerl, yunan cepheelndekl askPrt va -
kilinin Mo~kova'ya gitmesi lazım- 62 si orman, 10'1 Ü ziraatçi olmak ü- zlyet hakkında ııu mUtaleada bulunmakta-
telecekti. Fakat Ribbentrop'un iki zere 219 dur. dır. 
defa Mo5kova'ya gittiği unutulma- Salondaki merasim sonunda bütün İtalyan kuvetıerlnln ıon zamanlarda 
~alıdrr. Binaenaleyh Molotof, esa- davetliler ve talebeler. enstitünün av- yeniden tanzimi, 1talya'nın &ıiddetll yunan 

l
•en Berlin'e bir ziyaret borçlu bu- ]usunda toplanarak İstiklal Marşı söy- mukavemeti kar~ısında gafil a\'landığı 
1.nı.uyordu. Berlin ziyareti İngiliz liyerek şeref direğine bayrak çekmiş- fikrini teyit etmrktedlr. 
teşebbüsünün suya dü~tüğünü an- !erdir. Öğrenlldlltlne göre, italyanların, Arca
lll:rnaktadır. Fakat Sovyetler Birli- Bugünün şerefine enstitii bayraklar- vutlukta, 200 ııa. 250 bin askeri vaı dır. 
tinin harp karşısında bir seneden- la süslenmiş bulunmakta idi . İtalyan kuvctlt>ri, olmdl, iki orduya tak. 
b'-'i takip ettiği politikadan ayrıl- sim edilmiştir. Bu ordulardan birisine ge-
l'llıya karar verdiğine dair bir delil Romanya'da neraı Verceıııno ve diğerine general Ge-
de yoktur. Bu politika da mücadele- loso kumandan tayin edllml§tlr. Bu iki 
bin uzamasını temin etmek, harp general de Arnavutıııııu pek lyl bilmekte -

dııında kalmak; fakat uzun müca- seferberlik dlr. 
d.elenin hazırladığı fırsatlardan iı- İtalyanların Arnavutlukta blr mlkdar 
~fade etmek §eklinde hulasa edile- e rd; >iyecek ve mUhlmmat stoklarının bulun· 

ilir. SQ n Q ı ma.sı muhtemeldir. l<~akat İtalya Ue mU-
A. Ş. ESMER nakalAtını açık tutmadıkları takdirde Yu

General Antonesko 
Roma'dan aynldı 

Roma, 16 a.a. - Papa, General An -
toneskoyu kabul etmiştir. General 
.\ntonesko, bilahare Papalık devlet 
tlazırı Kardinal ile görüşmüştür. 

Rumen hlikilmeti re.isi General An
:?nesko, refakatindeki zevat ile bir· 
ık:te, öğleden sonra saat 18.30 da Ro· 
ttıayı terketmiş ve istasyonda B. Mu
•oHni ve Kont Ciano tarafından teşyi 
0Iunmu§tur. 

BükreJ, 16 a.a. - (Rador) Resmi 
gazetede inti~ar eden bir emirname, 
15 teşrinisani saat 24 ten itibaren 
seferberlik vaxiyetine nihayet ver
mektedir. 

Milli müdafaa nezartei. milli mü -
dafaa için lüzumlu unsurları icabet
tiği takdirde silah altına çağırabile
cektir. 

Nazırlar meclisi dün yaptığı top -
lantıda hariciye nazırı muavininin 
~nternasyonal vaziyete dair verdiği 
ızahattan sonra Romanya'da vaziye
tin endişe verici olduğu hakkındaki 
b_ütün şayiaları katiyen tekzip etmiş
tır. 

nantııtan'da bllytlk blr ıc!erl yapabilmele
ri lhtımııl dahlllnde görUlmemektedlr. 
Draç, ltalya'dac Arna\'Utluğa hl\len gönde
rllmekte olan lll§enln ytızde ııekseninln 

geldiği esas liman bulunmaktadır. 
Askeri mahfillerde ıöylendlğlne göre, 

son lkl glin içinde, Yunanbtandakl hare -
klltı, bazı noktalarda yunan ilerlemeleri 
ve temizleme ameliyeleri tCfkll etmlııtır. 

Yunanlılar, 700 esiri ve on topu Pinduı 
mıntakasında almııılardır. Bu harekAt, 
Arnavutluk hududunun ötesinde Görfce'
nln ııarkında Blllet'e kadar uzanmıştır. 

lngiliz tayyarelerinin faaliyeti 
Kahire, 16 a.a. - Resmen blldlrlldlğine 

gl5re, lngilla bombardıman t.Ayyarel•w1 

münasebetlerinin 

iıtinat ettiriyorlar. 
Meseli, dün bahriye nazırı Knoz ve 

harbiye nazırı Stimson tarafından söyle -
nllen nutuklar gösteriyor ki, Amerika'nm 
yüksek phıiyetlerl Almanya'yı her ıUn 

biraz daha takbih ediyorlar. 
Difer taraft&n hariciye nazın B. Hull. 

ecnebilerin faaliyeti hakkında tahkikat 
yapmıya memur komiteye tam aal!hbct -
ler nrmiıtlr. Bu komite alınan konaolos
luklarrnda •e istihbarat aJanılannda arat-
tırmalar yapmıya hazırlanmaktadır. 

Hariai siyasette zımni Jeğiıiklik 
Müşahitler, bUtUn bu hususntı nazarı 

itibara alarak hariclye nezaretinin siya -
setinde zımni değişiklik görüyorlar. Fil -
haki~a bundan bir müddet eve! hariciye 
nezareti bu gibi tahkikatı ele almıya mil· 
temayil değildi. Amerika'daki alman faa
liyetine karıı koymak işini tahkikat büro
suna bırakmak istiyordu. Belki de bunun 
da sebebi, yapılacak tahkikatın Almanya 
ile siyasi mUnasebetlerin kesilmesini in -
taç edecek bir talebin vukuu endişesi idi. 
Çünkü mUnasebat keıildiği takdirde Al -
manya'da ve alman işgali altında bulwıan 
topraklardaki istihbarat kaynaklarını A -
merika kaydedecektir. 

Halbuki şimdi vaziyet değişmiştir. Ve 
bundan ba,hea bizznt Almanya mesul • 
dür. Son haftalar içinde alman toprakla -
rındaki amerikıtn memurları kendi iıtih -
barat kaynaklarıyle temsa gelmekte büyük 
müskillta uğramışlar ve hemen hemen hic;
bir haber alamamışlardır. Binaenaleyh bu 
takdirde almanlann da Amerika'dan ser -
bestçe iıtilıbaartta bulunmalarına hiı; bir 
5ebep yoktur. 

MezkQr müı;abitler, siyast hfidiseltrin 
inkişafı nctlceıd olarak yakında Amerika 
ile Almanya arasında münasebetlerin ke -
silmesi ihtimalini belirten işaretler gör • 
düklerini söylüyorlar. 

. 
ispanya hariciye 
nazırı yenide') 
Berlin'e gidiyor 

Berlin, 16 a.a. - ŞaMf meziyetleri Al -
manya'da en büylik takdirlere mazhar olan 
İspanya hariciye nazırı Serrano Sunner, bir 
kere daha gtlnlük Mdihelerln en başına 
geçm iı ve bütün gazetecilerin derin ali • 
katarını uyandırmı:ııtrr. 

Filhakika Sunner'in Pariıı'e hareket 
ettiği öğrenildifinden beri Berlin'deki ec
nebi matbuat mümessilleri İspanyol dev . 
Jet adamının bu seyahati hakkında tafsi -
llt alabilmek için her yere başvurmuşlar
dır. Bu alika ise, ılbahleyin gazetelerin 
ba, tarafrnda intisar eden üçer ııatırlık kı
!18 bir tebliğ ile İspıınya hariciye nazırı -
nın B. von Ribbentrop tarafından vaki o
lan davet lizerine yakında Berlin'e gelece
ği ilin olununca büsbütün artmıştrr. 

Fllkat her vakit olduğu gibi bu sefer 
de ecnebi ıazete muhabirlerine bu ziyare
tin maksadı ve tarihi hakkında tafsilat ve
rilmesi kabil olamamıştır. 

(Başı J. inci sayfada ) 
Darlan arasındaki münasebetlerin pek zi
yade gerginle!jmesine sebebiyet vermiştir. 

Laval inkıtaa mani olmaya 
çalıgıyor 

Lava! demal Parise gelmiştir. Söylendfö
ne göre, maksadı Almanya ile kati bir in
krtaa ıııani olmak ve bu suretle Almanya -
Fransa iıbirliiine dair tanzim etmiş oldu
tu planın auya dü:Jmesine meydan bırak -
mamaktrr. Vaziyet henüz karanlıktır. Fa
kat gerek Vichy'den gelen haberlere ve ge
rek Berne diplomatik mnhaflJJerlndcn çr
kan havadislere nazaran. mareııal Petaln, 
Fransa'yı basit bir eyalet haline ifrat et
mek gayesini gilden alman gayelerine henllz 
tamamlyle iyman etmemletlr. Buna rağ -
men, alınanların mütarekeyi imza ederken, 
ileri sürdükleri maksatların namuslu bir 
tarzda tntblk edilecef:inden gün geçtikçe 
daha fazln şüphe etmektedir. 
Mareşal Petain'le, Lava! ve taraftarları 

arasında kabine içinde çıkan ihtili.fa ge • 
lince, bu vaziyette galebenin mu~akkak su
rette Petain'de kalacağı katlyctle söylen
mektedir. Mareşalin Fransa dahilinde yap
tığı son seyahatler ı;östermlıtir ki, ken -
disl, Fransa halkının büyük bh' ekseriyeti 
için elyevm çok sevilen bir V erdun galibi
dir ve bu enerlyetln itimadına mazhardır. 

Filo nasıl hareket cclebilcli ? 

Sanıldığına göre, Coventry'ye ya· 
pılan hücum neticesinde ölenlerin a
dedi 200 il ve yaralıların adedi dt 
800 ü geçmektedir. 

loren' den İf lyanlar 
da ihra~ olundu 

Paris'fe iaıe gü(lüklerf 
yüzünden tezahürler oldu 
Zurih, 16 a.a. - Royter: İsviçre gazete,; 

]erine göre, Loren'de franaız dili ile ko • 
nuıan halkın memleketten çıkanlmaımııı 
Petain hilkilmotino karıı muhalefeti fa. 
lalaetınnasr ve Pransa'da .de Gaulle har .. 
ketinin nüfuzunu fazlala;ıtırmuı muhte ~ 
meldir. 

La Suise gazetesinin Vieby muhabiri 
diyor ki: 

"Memleketten 'ıkarılanlara, yalnız 1918 
de Almanya'dan geri alınan :Moeelle eya -
leli halkı defi!, fakat aynı zamanda dalma 
Fransa'yn ait bulunan Meurthe et Moaelle 
eyaleti halkı da dahildir. 

Bu eyaletlerde oldukça fazla bulunaıı 
İtalyan halk da ihra, edi lmiştir. 

Alman makamlan ile bu meseleyi .mil· 
uıkere etmek üzere Parlı'e gitmhı olan B. 
Lava!, Mareşal Petain'in pazartesi günU 
Liyon'a hareketinden evet Vic:hy kabln1>
slnl malQmattar etmek üzere mümkün ol
duğu kadar çabuk cevap almıya ,alışacak-
ur. 

Zürlh'teki fransız mahfillerine &:Öre, 
Berne mnhafili, alman mütareke komis

yonunun, niçin ve nereye gideceğini ta • 
mımiyle bilmeden fransız filosunun hare- ~ichy hükümeti, Paris'teki vaziyetten en· 
ketine müsaade edebileceğind ıüph t- dışe etmektedir. Paris'te, ia_şe vaziyetin -
melctedir. Bu ıebeple ayni maı%'m bu efi;o- d:ki ~üçlükl~.rden dolayı, çar!amba gUnU 
nun baıı Afrika limanlarına giderek, bun- 1 k~tle.vı :czl?hurı:r vukua gelmıı ve teza -
!arın işgal altına düşmelerine . 1 k hurcülerın askerı kıtalar tarafından dair• 

manı o ma t 1 Hi 1 . , 
fikriyle yola çıkmı$ olduğu kanaatindedir. ı masr zım ge mıştır. 
Herhalde, Laval'ın ve Darlan'ın pek müte
essir olmalarına rafmen, mareşal Petain 
fransız filosunun büyük Britanya'ya kar§ı 
iıaimll edilmesine şiddetle muhalif bulun
maktadır." 

Times'e, Fran~a hududundan gönderilen 
bir diğer telrrafta, Fransa'ya Alsas _ Lo
renll ve fransız lisanı konuşur fransızlar
dan başka Ren ve Palatinat'h 10.000 alman 
yahudısinin de aevk edilmiı olduğu bildi
rilmektedir. ., .................................................... , 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER . ............................................ ....... 
Rabat, 16 a.a. - Fas umumi valisi ıene

ral Nogues Rahat'a gelir rclmez doğruca 
Sultanın yanına gitmiş ve uzun ve samimi 
bir mülakat yapmıştır. 
Vaşington; 16. a.a. - Hariciye nezare

tin in bildirdiğine göre, Amerika Birleşik 

Devletleri'nin Madrid büyük elçisi, Tanca 
enternasyonal mıntakasında askeri kontro
lün tesiııi hakkında İspanyol hiıkümetine 
bir nota vermiştir. 

Ottava, 16 a.a. - Haber alındığına göre 
Kanada milli müdafaa nazın Albay Ralı • 
ton, Kanada'nın harp gayretlerini arttır
mak hususunda İngiliz makamatiyle mü • 
zakerelerde bulunmak üzere yakında İn • 
glltere'ye gidecektir. 

Roma, 16 a.a. - (Stefani) İtalya hari
ciye nazırı Kont Ciyano alman mesai nazı
rı B. Seldt!! lle maiyetini kabul etmıotır. 
Şanghay, 16 a.a. (Tass) İngiliz deniz 

makamları, bliyUk mikdarda japon gemi -
lerinin tahşit enilmiş bulunması sebebiy
le, İngiliz gemilerini Kuangçu ve fransız 
Hindiçlnisi limanlarına girmekten menet
miştir. 

Alman ve f talyan 
başkumandanlarının 

gorüşmesi etrafında 
Roma, 16 a.a. - D. N. B.: Alman 

rv.e _İtalyan ba kumandanlıkları gefle
nnın İnnsbruck'te askeri göriişmele
•ri hakkında seJahiyattar italyan mah
·fillerinde tam bir sükut muhafaza e
<iilrnekte ve yalnız bu görüşmelerin 
hususi mahiyeti üzerine dikkat na. 
ızarı çekilmektedir. Mihver devletle
rinin her sahada tam işbirlikleri göz 
önünde tutulursa, İnssbruck görüş
meleri, mutat alman İtalyan görüş. 
meleri çerçevesi dahilinde tamamiy
Je normaldir. 

Mısır bitaraflık 

siyasetine devam edecek 
Kahire, 16 a.a. - Hnvas Ajansı bil· 

diriyor 
Yeni Mısır başvekili Hüseyin Sırn 

paşa ötedenberi fransız dostu olan bir 
aileye mensuptur. Babası gibi o da 
tahsilini Pariste yapmıstır. 

SelRhiyetli mahfillerd~ beyan olun
duğuna göre Mısır bitaraflık sivaseti
ni takipte devam edecek ve anc"ak hü· 
kümet merkezi veya Nil vadisi doğ -
rudan doğruva tehdit edildiği takdir
de bu siyasetten ayrılncnktır . 

dUn yeniden Görlce'nln olmall earklıılnde
kl ftalyan mevzllerlnl bombardıman et
mltılerdir. Hedeflere atılan bombalardlln 
hh:r,ok Y8Dglnlar çıkmıotu. 

Nevyork, 16 n.a. - Eski Cümhurreisi 
B. Hoover söylediii bir nutukta Belçik!, 
Finlandiya, Norvec, Hollanda ve Polon
ya'yı açlıktan kurtarmak için licll tedbi:- • 

ler alınması lüzumundan b:ıhsetmiştir 
Moskova; 16. a .a. - Slovak mahfillerin

den öğrenildiğine göre, 11 kişiden mürek
kep bir Slovak ticaret heyeti yakında Moe
kova'ya gelecektir. 
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bet olmamııtır. Yaralıların da pek az oldu- mandanhfmın tebliği: 15 ıontetriruio ·n 
tu bildiriliyor. dün rece bombardıman tayy;.relerimiz 

..................................................... 
Evelki gece Londra'ya 

karşı ~iddetli bir ha va 

Yunanistandaki İngiliz 

filosunun faaliyeti 
AUna, 16 a.a. - YunanJııtandakl ingt

llz hava kuvetıeri karargAhının dUn sece
kl tebliği: 

taarruzu yapıldı Cuma gUnU hava kuvetlerlmizln taar
ruzuna uğrıyan hedefler arasında Görfce'

Londra; 16. a.a. - Hava ve dahili em- nln şimal mınta.kasında hareket halinde 
niyet nezaretlerinin tebliği : bulunan motörlU bir ltalyan kolu da var -

Diın gece Londra fizerine şiddetli bir ta- dır. Bu kol muvaffakiyetle bombalanmıo 
arruz yapılmıştır. Düşmnn tayyareleri mü· ve mitralyöz ateşine tutulmuştur. Büyük 
temadiyen İngiliz müdafaası tarafından zayiat verdirilmiş ve bUyUk hasar yapıl -
lzaç olunmuş ve düşman \ ·nr ı - mıııtır. 
dar yüksekten uçmağa mecbur kalmışlardır İtalyan ordusuna karargAh olan bir 
ki, hedeflerine lliyikiyle nişan almak im • çiftlik bina.sına ve dışarıda. duran birçok 
kinaız bırakılmıştır. Hükümet merkezinin askeri nrabnya taarnız edilmtıı ve ağır 
pek çok mahalleleri Uzerine hiç fark gözet- bir bomba bınayı yıkınıııtır. 
meksizin yüksek inrilak bombalarlyle yan- Bu mıntakada. üzerinden italyan kıta
cın bombaları atılmıştır. Bilhassa evlerde, atının geçmekte olduğU nıllhlm bır köprtl 
maiazalarda ve yazıhanelerde miıhim ha- ta.mamlyle tahrip olunmuııtur. Kalabalık 
urlar olmuştur. Pek çok yangın çıkmış i'le ltalyan ltıtaatına Ant baskın yapılmıştır. 
de, mfişkil şartlar içinde kayda değer sür- İtalyanların ı:a)1atı muhakkak surette 

mühim olmuştur. 
atle bu yangınlar bastırılmıştır. Bir mik -
dar ölü ve yaralı vardır Fakat alınan ilk ltolvrm hava kuvetleri, köy ve 
raporlara göre, zayiatın mikdarı taarruzun ka•abalara t1aldırıyor 
tWdetine nazaran, zannedılc-bild ı gi dere - Atlna; 16. a a. - Umumi emniyeı neza-
cede yüksek değildir. reti, diın akşam aşafiıdaki tebliği neşret • 

Diğer yerlerde nisbcten düşman faali • miştir : 
yeti az olmuştur. Londra etrafındaki v!Ul- 15 Sonteşrl n ı:ünü, düşman hava kuvet-
yetlere ve Mldland 'd b rr, 1 leri memleket içerisınde askeri hicbir ehe-
bombalar atılmış ise de hasar ve zayiat miyeti olmıvan b irkaç şehri. kasabayı ve 
aı olmuştur. kôy mıntakaJarını fark gözetmeksizin bom-

Cenup sahilı açıklarında cuma ciınü bir b"•dıman etmitit'r 
düşman tayyareııı daha düşürillmüş ve Epir'de bir kasabada. düşman !3yyarelerl 
Londra'ya karşı yapılan eece hücumunda evlere mı tralyö1 l erle taarruı etmişlerdır. 
da iki düşman tayyaresi düşurulmüştür. Bu Bıitıin taarruzlar neticesinde. iki çocuk 
suretle cuma giınü düşürülen dUşman tay- olmuş ve üç kadın yaralanmıştır. Hasu 
yarelerinln aayııı 20 ye çıkmıştır. İki in- ıı .. ..,en hemen hiçtir. 
siliz avcı tayyaresi kayıptır. Fakat pilot -
lardan bıri kurtulmuştur. 

Dün Alman tayyarelerinin 
İngiltere' de yaphklan 

faaliyet hafif oldu 
Londra, 16 a.a. - Hava nezaretinin bu 

ak§amkl tebliği : Grcnevlch saati ile saat 
16 ya kadar gelen raporlara göre, bu sa -
bah ıataktanberf dllıımanın İnglltere Uze
rlndekl tayyare taallyetl çok hafit olmuş
tur. 

Kent kontlu(:u ııahtllnde bir eehrc bir
kaç bomba atılmıııtır. Bu bombalar, bazı 
hasarı ve birkaç kişinin ölmesini ve ya · 
ralanma.sını mucip olmuştur. 

Hebrldcslerde lkl noktaya, bir tayyare 
gayri müessir mitralyöz hücumları yap· 
mııtır. Bu mıntakada ölll ve yaralı yok -
tur. 

Sonradan alına raporlara g1Sre, dUn ge
oe, cenup ıahlllnde bir oehre bombalar a -
tılmııtır. Birçok evlere hasar olmuştur. 

Bir mlkdar ölU ve yaralı vardır. 

l•kenderiyeye atılan bombalar 
Kahire, 16 a.a. - Reamt teblii : 15 tet

riniaani gecesi İıkenderiye mıntakuına 
bazı bombalar atılmıotır. Yedi sivil yara
lannuı ve phsl emvalde hafif zarar olmuı

tur. 

Elen resmi tebliği 
Atina; 16. a.a. - Yunan orduları bat ku

mandanlığının 15 teşrinisani akşamı neı -
redilen 20 numaralı tebli&i : 

Bütiln cephede büyllk bir piyade, topçu 
ye tayyare faaliyeti devam etmektedir. 
700 zo yakın esir aldık ve 10 top elimize 
l'eçtl. 

Hava kuvetlerimlz harekette bulunan 
dl15man birliklerini bombalamış ve bir ha
•a muharebesinde il~ dilşman tayyaresi dü
ıUrmüı;tUr. Tayyarelerimizin ikisi üslerine 
dönmemiştir. 

Düıman hava kuvetleri dahilde şehir ve 
köyleri hiçbir fark ıözetmekıizin bombar
dıman etmiıtir. Hiçbir ukeri hedefe lsa-

LE 

H mburg rehri evelki 

gece yeniden şiddetle 

bombardıman edildi 
Londra, lG a.a. - Hava n ~nretınln t eb· 

Jlğl ; Dtin g ece, ing illz havn Jı:uvetlcrinu 

m ensup hombardır. n Lııyyımı Cllotilıtı.ları 

tnrarımla.n, Hamburg ııehrindc dcmıryol
larına., gemi ID§aat lezgdlıla.rınn vo umu
mi lılzmcl scrvıslerlne kar ı geni mik
yasta. hareka.t ynpılmıştır. 

Doklar ve demlryolları mıntakalarında 
birçok lnftlAklnr vukua gelmiş ve yangın

lar çıkarılmıştır. Bombardıman netice
sinde bUyllk bir binanın Berh ıvn olduğu 
müşahede edllml§tlr. 

Rhenania Assag petrol tasfıyehancsl 

ııl Blohm ve Voss tezg{ıhlarına da oiddet-
11 hücumlar yapılmı., ve buralarda birçok 
yangın çıkarılmıı:ıtır. Doklardan biraz u
zakta, şehrin ıılmal kısmında Sarnbeck 
gaz fabrikası, mükemmel neticeler alın
mak suretiyle bombardımana tAbl tutul
muııtur. Altona mıntakasında elektrik san
trallarına ve oehlrde daha diğer hedeflere 
de çok iyi netice veren hücumlar yapıl
mıı ve birçok yangın bll§langıçları mUıa· 
hede olunmuıtur. 

Başka tayyareler, Klel doklarına, Os
tend ve Cala.tı limanlarına bir hUcum ya.p
mııılardır. Bu harekAt esnasında tayyare -
lerlmlzdeıı birisi bir Me111eııhmldt 109 tay
yareıtnl dll§UrmilltUr. 

Sahil mUdafall servisine alt tayyareler, 
dUn, gtlndüz ve gece faaliyette bulunmuş 
ne Norveç'ten iogal altındaki fransız ara
zisine kadar birçok hücumlar yapmıetır. 

Rennes'tc askeri depolar ve aakerl binalar 
ve müteaddit tayyare meydanları bombar
dıman edllmlııt.ir. 

Heinkel tipinden karakol gezen bir al
man deniz tayyaresi, aahll müdafaa servi
sine mensu,p bir tayyare tarafından dUıU
rUlm~tUr. 

Biltlln bu harektı.ttan yalnız iki tayyare
mlz geri dönmemlııttr. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 16 a .a. - Alman orduları ba.şku-

daha iyi bir şekilde halletıniyc muvaffak olacaktır. 

Buna inanalım. 
- Bırakın şu çocukca Hifları 1 Zavatlının korkudan 

ne hale geldiğini gördünüz. Bu işe bizzat. siz müda ·,. 
hale ederek kocanızı yola getirmeniz lazımdır. 

- Biraz evci onu terkctmckliğimi ıöylüyordunuzl 
Şimdi de onunla birlikte yaşamıya teşvik ediyors -
nuz. Bu nasıl iş böyle Mösyö Karol ? 

Londra üzerine kartdık taarru•rrna de -
vam ederek bilhassa Victoria tersanesin -
de nakliyat tesiaatına ve diier askeri ehe
miyetl olan hedeflere tam isabetler kay -
deylemiıılerdir. 

İngiltere'nin cenubunda ve merkezinde 
diler yerler de keza bombardıman edil -
miıtir. 

İngiltere limanlarına mayn dökülmesi 
devam etmiıtlr. 

Bir uzun m~afe bombardıman tayya
resi İrlanda'nın 700 kilometre garbinde bü
yük bir vapur kafilesine taarruz etmiı ve 
kafileye refakat eden destroyerlerin ıid
detli dafi ateşine raimen bombalarla 9300 
tonluk bir ııilep ile 16000 tonluk bir vapu
ru ateşe vermiştir. Bu iki vapur durarak 
yana yatmıştır. 

1nıriliz tayyareleri dün ırece bilhassa 
Hamburg şehrine hücum etmi$lerdir. Ha -
sar, tayyarelerin ıröıterdiği gayretlere nis
bet edilemez ve ekserisi çabuk tamir edil
miştir. Tersaneye ait bir idare binası ha
.ara uğramıştır. Bir buğday deposu ateş 

almış ve fakat yangın del"hal söndürülmüt
tur. Bir hutaneye de taarruz edilmittir. 
Birçok yarah ve ölü vardır. 

Dıinkü ~ cereyan eden hava muhare
belerinde alman avcıları yedi dÜ$man tay
yaresi düşürmüşlerd i r. Hava dafi batarya
ları geceleyin beş ve bahriye topları da 
bir İngiliz tayyaresi düşürmıiştür. Altı al-

an tayyaresi kayıptır. 

İtalyan resmi tehi iği 
Roma, 16 a .a. - 162 numaralı tebliğ : 

Yunan cephesinde, dün, karşılıklı topçu ve 
pıyade mufrezesi faaliyeti olmuştur. 

Hava kuvetlerimiz, düşman kıtalarını 
ve tahaşşütlerini bombardıman ederek kı
talnrla işbirliği yapmı&tır. Larisa tayyare 
meydmı ile Navarin yunan deniz üssü de 
bomba dımln edilmiştir. Larisa'da yerde 
iki Blenheim tayyaresi tahrip olunmuş ve 
diğer baıı tayyareler de hasara uğra.hl • 
mış tır. 

Şimali Afrika'da, tayyare gruplarımız 

tnrafından M ers'l Matruhta liman tesisatı 
ile askeri tesisat mitralyöz ateşıne tutul
mı: ur. Hava muharebeleri esnasında. 

muhtelif tıpten dokuz tayyare düşürül -
muştur. 

Baıska tayyareler, lskenderiye deniz üs
sUnıi, Mersa - Matruh istasyonunu bombar
dıman etmiştir. Mıı.ten • Bagu!!'da, bir tren 
bombardıman edllmi' ve yangın çıkarıl
mıştır. Tayyarelerimi:ıin hepsi üslerine 
donmUştur. 

Dıiııman hava kuvetleri, Sidi - Barrani, 
Sollum, Bardia ve Bir-Sofali üzerine hii
cumlar yapmış İ!e de hasarı ve telefatı 

mucip olmamıııtır. 
Sidi Barrani açıklarında vazifelerini 

yapmakta olan enternasyonal alameti havi 
kızrlhaç tayyarelerimiz, düşman avcı tay
yarelerinin hücumuna uiramıştır. Bu tay
yarelerimizden0 biriıi batmış fakat mUret
tebatı kurtarılmıştır. 

Atlantlk'te faaliyette bulunan denizaltı 
gemilerimiı:den birisi, bir dü~an torpido 
muhribini batırm11tır. 

Şarkt Afrlka'da, hava kuvetlerlmlz, 
Gallabat'm ıarbinde dilıma.n topçu mev
zilerini bombardıman etmiştir. 

DUşman tayyareleri, Kusala ve Aasa.b 
üzerine bombalar atmışlarsa da hiç bir 
netice alamamıılardır. D!re.daua ve Cavel
loya yapılan hücumlarda hafif hasar vu
kua gelmiştir. Fakat telefat yoktur. 

Düşman, dün gece, bir çok tayyare ile 
Brlndizi'ye bir hücum yapınııtır. Derhal 
müessir bir surette harekete ceçen hava 
dııfi bataryalarımız, ıehir üzerine bomba
lar atılmasına mani olmuştur. Birçok bom
ba denize ve kırlara dü:Jmiio ve kırlarda 
derhal söndürülen küçük yangınlar yap -
mış ve bir ev harap olmuştur. Bir dütman 
tayyaresi muhtemel olarak düşürülmÜ$ ve 
ayrıca iki tayyareye de hava dafi batar -
yaları isabetler kaydetmiştir. Ölü ve yara
lı yoktur. 

Bir İngiliz tavzihi 
Londra, 16 a.a. - Royter'in askeri mu· 

Türk Hava Kurumuna 

yapılan yardımlar 
Türk Hava Kurumuna yapılan yar

dımlara dair dün aldığımız haberler 
İskenderunda J us ten Sararinin ku -
ruma 500, Akış ticaretanesinin 300, 
Edvar Sayerg ile Mehmet Ni.dbinin 
200 zer, Rasim Aytekinin 150 Atilla 
Türkcrin 100, İlyas Erzak ile Vasil 
Papasoğlunun 75 şer ve Şahan Kır -
mezin de 50 lira teberru ettiıcleri bil
dirilmektedir. 

1stanbulda Kapalıçarşıda derici Sa
lamon Cipret ve kuyumcu Aıon 
Firenkyan 120 şer, Kuyumcu Hasan 
Örnek 110, Saatçı Adam 95, karyolacı 
Raşit Baskın 75, derici Nişan, terlikçi 
Bekir Sami, antikacı Bitar Akav, Kir
kor Artiniyan ve Karabet Hışır, ku • 
yumcu Artaki 65 şer, Armenak İzmir
li, kunduracı Mihran, bilezikçi Ali 
Uğurlu ve Kemal, Sami Gabay, köse
leci Serkiz 60 şar, Musa Tabiş 55, 
manifaturacı Memet Şeref, kuyumcu 
Yani Maorometi de 50 şer lira vermiş
lerdir. 

Ankarada Bayan Şehende Sunget 
de 100 lira vermiştir . 

Yalovada Gençali köyü halkı 122, 
Elbengi köyü halkı 87, Çetince köyü 
halkı 86, Kırkbaş köyü halkı 81, Sa
rıkeçeli köyü halkı 79, Taşcır köyü 
halkı 51, Bahtiyar köyü halkı 48, Mı
sırlı köyü halkı 33, Hamamlı köyü 
halkı 28, Agap köyü halkı 22, Altı -
kapı köyü halkı 20 şer lira teberru 
etmişlerdir. 
Yenişehirde Semen köyü halkı ku

ruma 31,5 lira vermiştir. 
Davasta Hasan Kalaycı adında bir 

vatandaş 500 lira değerindeki ev ve 
tarlasını kunı.nıa terketmiştir. 

Milasta Bafra köyiinden Gülsüm 
Küçükö:r.kan kuruma 20 ve Narhırsa 
köyiinden Şerife de 11 lira vermiş -
]erdir. (a.a.) 

Ma · baacılığ!n 500 üncü 

yddönümü dolayısiyle 

is~anbul'da sergi açıldı 
htanbul, 16 (Telefonla ı Mntbaacılı-

ğın be~ ytıztincti yı!rlonlımil m!ınasebctly

le bugfın ~ehlr ve lnkılAp vesikaları mllze 
ve kutliplıaneslnde bir s rgl açıldı. ~ergl
d• on dôrdUncU asırdan lt\bnrcn kullanı -
lan muhtelif tabı vasıtalarlyle nc.şredllmlıı 
eso>rlerden 224 parça ve bunlar arasında 
İbrahim Müteferrika ile matbe.acı Salt E
fendinin bastıkları eserler, Avrupadll ta· 
bedilen kitapların memleketimizde satıl· 
maaına mlliıaade eden fermnn, eski ve ya
bancı dillerle yazılan eserler ve tercUme
ler, Husrev Paşa tarafından bastırılan ta.o 
ba.ıımaaı eserler vardır. Açılma merasimin
de Unlverılte rektörU, ilim adamları ve 
matbuat mUmeaallleri bulundular. 

İstanbul' da bir ihtiyat 
iHaiye teıkilih kurulacak 
İstanbul, 16 (Telefonla) - İııtanbulda 

ihtiyat olarak 2000 klolllk bir itfaiye teı -
kllA.tı yapılacak ve bu teşklltıtta maha.ııt 

nUtua !da.releri tarafından kura ile ayrı -
ıacak 18 llA 19 yq aruında.kl gençler va
zife alacaklardır. 

hablri, buglinkii İtalyan tebliiinde kızıl • 
haç ipretini t8,$ıyan İtalyan tayyareleri -
nin düşman avcıları tarafından hücuma 
maruz kaldığı hakkındaki fıkrayı kayde • 
derek diyor ki: 

Bu ku:ılhaç işaretli tayyareler, gene 
kızılhaç işareti taşıyan fakat hakikatte şi
mal denizinde ve Manş'ta ke~if işlerinde 

kullanılan alman deniz tayyarelerine mü
ıabilı tayyareler olsa cerektir. 

Tütüncüler birliği orduya 
sigara teberru edecek 

İstanbul, 16 (Telefonla) - TütUncüler 
birliği orduya sigara teberrUU için ha:r.ır
lıklar yapıyor. Birlik reisi İekender Dra -
may ilk olarak 10.000 kilo tlltun . hediye 
etmlotır. 

~--•SON GÜN ___ , 

ULUS Sinemasında 
Bütün sinema meraklılarını 
Bir araya toplıyan büyük film 

Ölüme Karşı 
Savaş 

"Dr. Rober Koh'un havatr., 

Bat Rolde: EMlL Y ANlKS 
Ayrıca: Ak denizde İngiliz -
ltalyan deniz harbini göste. 
ren çok merakh harp jurnali 

Seanslar : 
14 - 16.15 - 18.30 ve 21 de 

10 - 12 Ucuz matinesinde 

ÖLÜME KARŞI SAVAŞ 
~ _!!,!~on : 6294 wl 

A. LEVAZIM A.MlRL1Gt 

Benzin ve gazolin alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. den : 

Döküm halinde 500 kilo benzin ve 700 
kilo gaz yağı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 19/11/9-4-0 salı güniı saat 14.30 
dadır. Taliplerin 3 15 teminatlariyle bir
likte Ankara Lv. A, Sa. Al. Ko. da bu -
lunmaları. (7657) 17652 

Gazyağı alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
1000 kilo dökUm halinde gu:yağı pa

zarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarhtı 19.11.940 aah günU saat 14 
tedfr. Taliplerin yüzde tıs temlnatıarlylt" 

birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu
lunmalan. (76~9) 17653 

Pirinç alınacak 
Ankara Lv. Amirliii Sa. Al. Ko. dan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 35 

kuruş olan 30 ton pirinç açık eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltmesi 2/12 94-0 pazartesi 
günü saat 15 dedir. tık teminatı 787,S lira 
olup evsaf ve 11artnamesi Ko. da görülür. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7817) 17811 

Zeytin alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan ı 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı SO 
kuru, olan (35 ton) zeytin kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltmesi 4/ 12/ 94-0 çarııamba gilnü o;;a
at 14 dedir, İlk teminatı 782,5 lira olup 
evsaf ve şartnamesi Ko. da görülür. 

Taliplerin ihale saatinden bir saat evel 
zarflarmı Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
vermiş bulunmaları . (7820) 17813 

RAD 
T U R K 

(Radyo Difüzyon 
TURKlYE 

Radyosu 
- Dalga Uzu 

1648 m. 182 Kes./ 
31.7 m. 9465 Kc:../ 

19.47 m. 15195 Kes I 

PAZAR : 17, 

9.00 Program ve meml 
9.03 Müzik : Marşlar 

9.15 Ajans Haberleri, 
9.30 Miızik proğrnmını 

1).50/ 10.00 Ev kadını - Y t 
12.30 Program ve rneml 
12.33 Müzik : Muhtelif 
12.50 Ajanı Haberleri , 
13.05 Müzik : Halk tür 
13.25/ 14.30 Müzik : Rad) 

raıı (Violoniııt Ne 
sinde ) : 
ı- Tschalkovsky 
2- Rubinstein : 
tarı dansı, 

S- Salabert : Söz 
4- Thomas ı Ra~ 

5- Chopin : Nokt 
6- Michielıı : Çat 

7- Siede ı Sigara 1 
8-- Freire : Ay, ay, 
9- Rupprt-clıt : M 

10- Becce : İkinci i 
18.00 Program ve memlek 
18.03 MUzik : Radyo caz 

rahim Özgür idaresi 
18.SO Müzik ı Fasıl Heye 
19.30 Memleket ıaat yan, 

beri eri, 
19.45 Müzik ı Karışık şar 

20.15 Müılk : Sinema org'q 
cu: parçaları (Pi.), 

2'0.30 Konuljma. 
20.45 Müzik : Saz eserler· 

vala.rı. 
21.15 Konuşm&. 

21.30 Müzik : Mascagnl 
Rustikana (Pl.), 

22.30 Memleket sant ayarı. 
leri, Ajanı Spor Servi 
Sonbahar at yarışları 

22.55 Müzik : Dans müziği 
23.25123 30 Yarınki Program 

Kudüs radyosunun 
neşriyatı saalleri 

BugUndcn itibaren yaz sa 
başlaması dolayıılyle KudlUı 

riyat programına bir ıaat 

caktır. Buna göre inglllzce h 
kiye norm!Ll ıaatıyle saat ıa,ı( 
haberler 18,30, tUrkçe haberler 
de bQ!!lıyacaktır. 

Sivasta büyük 

imar faaliyeti 
Sivas, 16 aa .. - Sonteorin 

timalarına ba1lamıı olan tehir 
okunan ve belediyemizin bir se 
saiıine ait rapora nazaran 940 
sindeki tahsisat ile mühim cadd 
metre murabbı yol parkelenmi 
tuvarları belediye imallltha.nesin 
rılan beton karelerle döş,.nmiştı 

Gene bu imalathanede yapıl 
mu tulil 3200 metreyi bulan be 
boruları Beram Paşa ıu Yolunu 
ıımlarında ve kanalizasyon işle 

!anılmıştır. Sivu'ın tariht kalesi 
trik tazyikiyle su çıkarılmıı ve 
ğaçlanmaııına baıılanmı,tır. 

Şehrimizin imar tatbikatı 

yapacak olan mühendis Vandcnb 
ya gelmiş ve tetkiklerine bnşla 

duymuyordu. Durmadan yalnız bir tek cümleyi tc 
rarhyordu : 

- Evde başka kimse yok mu ? 
- Yalnız, matmazel var, efendim. 
- Matmazel mi ? Pek ala, o nerede ? Ne yapıyo 
Hizmetçi kız izahat veriyordu. Fakat, laflar Vil 

- Madam, numarayı bırakınız. Ondan ayrılmıya • 
cağınızı biliyorum. Onun en kötü günlerine bile ta -
hammül ettikten sonra, tam bir mevki ve seliihiyet sa 
hibi olduğu bir zamanda ayrılmanıza imkan var mı 

dır ? 
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n oş'un kulağına girmiyardu. Onun zihni şimdi ba 
ka birşeyle meşguldü. O, l.>uraya muzaffer bir ins 
o larak gelmişti. Maria'ya karşı yıllardanlıeri duydıı 

ğu arzu ve iştiyakı söndurmek fırsatına kavuşaca 
zamanın geldiğini sanmıştı. Eğer, Maria'yı cvd 
bulsaydı, bu emelinde muvaffak olacağı muhakkakt 
Onun karşısına, hayatta ilk defa olarak kudretli ve nü· 
fuzlu bir erkek olarak çıkacaktı. Maria, muhitindek 
her kudretli erkeğe olduğu gibi ;ma da teslim olmak 
ta tereddüt ctmiyecckti. Ama, ne çare ki; kahbe yak 
laşan tehlikeyi vaktinden evel sezmiş ve kaçmıştı . Ne 
kurnaz, ne müthiş bir kadındı bu 1 Madem ki; Maria'
yı bulamıyacaktı, o halde bu evde ne işi vardı? Başka 
ne arıyordu? Derhal dönüp gitmeliydi 1 

- Benim böyle şeylere kıymet vermediğimi pekala 
bilirsiniz, Mösyö Karol 

- Ya neye kıymet verirsiniz ? 

- Yalnız namus ve şerefe Mösyö Karol. 
Karol, masaya bir yumruk indirdi : 

- Demek Vilmoş şimdı namuslu ve ~erefli bir a · 
damdır öyle mi 1? Bab.ımın carşısı.ıa geçip, oır cşki 

ya, bir haydut gibi bütün mal ve mülkünü gasb!!tmiyt 
kalkan bu adam namuslu ise, namus:.uz kime derler 

&orarım sizden ? 
- Yüzüme karşı öyle bağırmayınız, Mösyö KaroJ. 

Ben, bu anda ondan bahsetmiyorum. Sizinle aramız
da geçmiş bir hadiseyi hatırlatmak istiyorum. Siz, 
beni kandırmağa, kocamdan ayatmağa çalıştınız. Fa
kat, muvaffak olamadınız. Neden ? Çünkü; ben, her 

şeyden fazla namus ve şerefe kıycmt verdim. Yalnız 
vicdanımın sesini dinledim. Bunu filen gördünüz. 
Şu halde, sizden açık alınla ve haklı olarak bana bu 

karışık vaziyette de itimat etmenizi talep edebilirim. 

- Pek ala, bundan katiycn haberiniz yok muydu ? 

- Hayır •.• 

Karol. sustu. Dolgun, kumral, kırpık bıyıklarını 

kemirmcğe başladı. Kan yüzüne hücum etmiıti. Göz
lerini yere dikti. Bir müddet böylece kaldı . Sonra 

birden yüksek sesle ve müstehzi bir kahkaha attı 

- Ne oldu ? Neye gülüyorsunuz l 

- Karıma 1 
- Niçin ? 
- Beş parasız kaldım. Karımın müthiş masrafla 

rını karşılamak için lazım olan parayı nereden bula· 
cağını düşündüm. Hadiseyi öğrendiği, acı hakikatle 
karşı karşıya geldiği zaman alacağı şaşkın ve peri 
şan tavır gözümün önünde canlandı.. Kendimi tuta· 
madım. 

Gizella'nın bileğinden yakaladı. Heyecanla : 
- Söyle, dedi. Şimdi karım benden ayrılırsa •• 

Yine beni reddedecek misin ? 

- Mösyö Karol, rica ederim. Kendinize geliniz 

- Cevap ver 1 
- Yalvarırım size, beni rahat bırakınız. Başım 

müthiş ağırıyor .•• 

- Seviyorum 1 Seviyorum 1 

Kuvetli bir hamle ile genç kadını kendine doğ 
çekti. Gerdanından öptü. Gizella'nın vücudu titredi 
Süratlc kendini topladı. Yumruklarını erkeğin göğ· 
süne dayadı. Şiddetli bir tazyıkle kollarından sıyrıl 
üı. Dizleri titriyor, gerdanı alev alev yanıyordu. Sen 
deliyerck odadan çıktı. Koridorda Vilmoş'la kar1ı · 
Jaştı. Direktörün yanından geliyordu. Fevkalade tc 
li,şlı idi. Karısiyle durup konuşmadı. Hızlı adımları 
uzaklaşıyordu. Gizella, seslendi : 

- Vilmoı 1 Bir dakika dur. Nereye koıuyorsun 

Vilmoı, cevap vermedi. Adımlarını daha fazla sı 

!aştırdı. Bir iki saniye sonra gözden kayholdu. M?· 
gözleri ateş gibi yanıyordu. Yürüyüşünde bir zinde
lik vardı. Birkaç saat zarfında ne kadar gençleşmiştı . 

Hayret 1 ••• 

Yoksa, Vilmoş ona darılmış mıydı ? 

xx 
Vilmoş, Rudolf Ravberg'in odasından ayrılırken, 

arkadaşlarına, yeni vaziyet hakkında resmi makam -
!arla temasa geçeceğini ve matbaada yapılacak işlere 
dair lüzumlu direktifler alacağını söylemişti. Sokağa 
çıkar çıkmaz herşeyi unuttu. Doğru Maria'nın evine 
gitti. Zili çaldı. Kapıyı açan beyaz prostelalı hizmet
çi kıza, madamla görüşmek istediğini söyledi. Hiz -
metçi başını salladı. Madamın evde bulunmadığını ve 
seyahata çıkmış olduğu cevabını verdi. Vilmoş, hay

retten donakaldı : 

- Nereye gitti ? diye sordu. 

- İki gün evel Viyana'ya hareket ettiler efendim 

- Evde baıka kimse yok mu ? 

Vilmoş, bu suali sormakla beraber hizmetçi kızıı 

cevabını beklemedi içeri daldı. Salona doğru ilerile
di. Burnuna tatlı, hoş bir koku çarptı. Maria'nın ko· 
kusu. İnsan her yerde onun kokusunu, mevcudiyeti · 
ni, teshir edeceği kudretini hissediyordu. Kalbi hız • 
la vurmağa baıladı. Alnındaki damarlar gerildi. Bo
lazı kurudu • Artık, himıetçi kızın söylediklerini 

Tam bu sırada Maria'nın kızı Margeret'in zarif en· 

damı salon kapısından göründü. 
- Bonjur enişte 1 Hoş geldin 11 

Vilmoş, gözlerini açtı. Karşısındaki genç kızın ku • 
sursuz vücudünü, yarı dekolte lacivert elbisesinin al -
tından görünen beyaz gerdanını, ipek gibi yumuşak, 

dalgalı, açık kumral saçlarını, yüzünün pembe beyaz -
lığını, kırmızı küçük dudaklarını uzun,, uzun seyretti. 
Halinde büyük bir sanat eserinin karşısında, bu eseri 
yaratanın dehasına hayran olan, bu g öz kamaştırıcı 
güzellik önünde kendi aczini idrak eden bir insanın 
şaşkınlığı va'rdı. Bir avrupahdan ziyade şarklılara haı 
çekik gözlerin cazibesi altında eridiğini, yok olduğunu 
hissediyordu. Hayatında bu derece güzel ve tesirli bir 
göz görmemişti. Genç kızın, yeşile çalan koyu mavi 
gözlerinde, uçsuz bucaksız denizlerin sonsuz derin • 
likleri okunuyordu. Bu kız ne zaman büyümüş, ne va
kit güzelleşmişti ? Hayret 1 

- Sonu vaı -
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Ankara Lv. Amirliğ; Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

- KITAAT iLANLARI 

~:K Sığıreti alınacak 
R d Bolayır Sa. Al. Ko. Rs. den : 

a 1 - 288 ton sıgır eti kapalı zarfla eksilt
cye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 864-00 lira ilk temi • 

T. ~tı 5570 liradır. · 
T. 3 - Eksiltmesi 18/llı'940 pazartesi gü-

0 ıi saat 15 de Gelibolu'da Bolayır As. Sa. 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - İhale günü istekli çrkmadrirndan 

2016000 kilo K. ot 29/11/94-0 cuma günü 
saat ıo da yeniden kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli ı 10880 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 8316 liradır. 
4 - İsteklilerin şartnamesini görmek 

üzere her gün ve adı geçen ıün ve saatten 
en az bir saat evellne kadar teklif mektup
larını ve kanuni vesikaları ile belli gün ve 
saatte Ko. na müracaatları.' (7714) 17684 

1. Ko. da yapılacağı. Sabun alınacak 
aı 4 - Teklif mektuplan belli gün ve sa- İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 

prqten bir saat eve! Ko. başkanlığına veril- 1 - Birlikler ihtiyacı için kapalı zarf 
ıiş veya posta ile gönderilmiş bulunacak- eksiltmesi ile 88 ton sabun alınması Ko. 

ı Or. ca karar verilmiştir. 
tesl 5 - Şartname her gi!n Ko. da görülür. 2 - 88 ton sabuna talip çıkmadığından 

a' (7324) 17319 bir ay müddetle pazarlığa konulmuş ve i-

Sığıreti alınacak kinci bir pazarlığı 20/11/940 günü saat 15 
de İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Bolayır S:ı. Al. Ko. Rs. den: 

ı _ 288 ton sığır eti kaplı zarfla eksilt- 3 - Sabunun beher kilosu için tahmin 
otnı>ye konulmuştur. edilen fiyat 45 kuruş olup tutarı 39600 !i-

l 2 _ Tahmin bedel1 813400 ııra ilk temi- ra muvakkat teminatı 2070 liradır. 
lalı 1515i0 liradır. 4 - İsteklileri belli giin ve saatinde İz· 

3 _ Eksiltmesi 18.11.940 pazartesi gU- mit Sa. Al. Ko. na müracaatları (7732) 
Ş'ıU saat 15 te Gellboluda Bolayır As. Sa. 17715 

lı. Ko. da yapılacağı. Sade yağı alınacak 
s. 4 - Teklif mektupları belli gün ve sa- lımit Sa. AL Ko. Rs. den : 

rt\tten bir saat eve! Ko. Bşk. gelmeleri. 1 - Birlikler ihtiyacı için 33000 kilo 

l' 
k 

(7237) 17322 sade yağı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Odun alınacak 2 -· Pazarlığa 20111/910 günü saat 15 
de !:zmit Sa. Al. Ko. da yapılacakur. Manisa Sa. Al. Ko. Rs : 

1- 3342000 kilo oduna istekli çıkmadı
Jından 22111 940 cuma giinü saat 10 da kı

aJ<ılı zarf uslü ile ek<ıltmeye konmuştur. 
2- Muhammen bedeli 43446 liradır. 

3 - 33000 kilo sade yasının beher kilo
su için tahmin edilen fiyat ı5o kuruş o • 
lup tutarı 49500 lira muvakkat teminatı 

3713 liradır. 

4 - İstekliler belli gün ve saatinde Sa. 3- Muvakkat teminatı 325S liradır. 
+- İsteklilerin şartnameyi görmd. üzere Al. Ko. na müracaatları. (7734) 17717 

11 
~er gün ve eksiltmeyi açızma saatından en 
lz bir saat eveline kadar kanuni vesika!a•ı 

ıJle Manisa A Sa. A.l. Ko. na müracaatbn. 

nı 
(7356) 17390 

Ü c bina yaptırılacak 
İzmir Sn. AL Ko. Rs. den: 

n 1 - Tayyare birlik komutruılığınca gös
terilecek yerde 80307 lira 92 kuruş bedeli 
keşifli Uç adet blna inşası kapalı zarf usu

elti ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 25. 11. 940 gllnü saat 15 

~ te İzmlrde Kııılada Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
)Yapılacaktır. 

i 3 - Teminatı muvakkate akçesi 15265 
llra 40 kuruıı. 

r. 4 - Şartnamesi ve keşl!name resmi ve 
f-02 kuruıı mukabilinde komisyondan alı • 
na bilir. 

5 - !steklllerln ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mecbu
l'!yetlndedlrler. 

6 - Eksiltmeye tştırA.k edeceklerin ka,. 
nunt veslkalarlyle teminat ve tekli! mek· 
tııplanm ihale saatinden bir saat eve! Ko. 
na vermeleri. (7547) 17519 

Et alınacak. 
Manisa Sıı.. Al. Ko. Rs. den: 
ı - 100000 kilo sığır veya kec;;l eti 

28.11.940 perşembe gtinti saat 10 d:.ı. kapa
lı zart usul!! ile ekeııtmeye konmuştur. 

2 - :Muhammen bedeli 25000 liradır. 
8 - Muvakkat teminatı 1875 liradır. 
4. - isteklilerin ıartnameelni görmek 

tızere her gün 'll'e eksiltmeyi açma saatin
den en as bir saat eveUne kadar teklif 
ınektuplarını ve kanunda yazılı vcslkale.
rlyle birlikte Manisa As. Sa. Al. Ko. na 
ın.Uraca.atları. (7646) 17634 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - İhale gUnU istekli çıkmadığından 
984000 k!lo K. ot 29.11.940 cuma gUnü sa
at 10 da yeniden kapalı zarf ~ulU ile ek· 
alltmey konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 54120 liradır. 
8 - Muvakkat teminatı 4059 liradır. 

4. - !steklllerln şartnamesini görmek 
Uzere her gUn ve adı geçen gUn ve saatin
den en az bir saat eveıtne kadar tekll.f 
mektupları ve veslkalrı ile Manisa Sa. Al. 
Ko. na mUracaatıa.rı. (7685) 17659 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - lhale gününde istekli çıkmadığın

da.o 828000 kilo K. ot 29/11/940 cuma gü
nü saat 10 da yeniden kapalı zarf eksilt • 
mesi ile alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 45540 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı'3415 liradır. 
4 - İsteklilerin şartnamesini görmek 

Te adı geçen günde Manisa Sa. Al. Ko. da 
ulunmaları. (7690) 17662 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - İhale gUnU istekli çıkmadığından 

984000 kilo K. ot 29.11.940 cuma gtinU sa
at 15 te yeniden kapalı zarf uslU ile ek
ı!l tmeye konmuıı, 

2 - :Muhammen bedeli 54120 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4059 liradır. 

4. - 1atekliler!Iı şartnamesini ~örmek 
tlzere her gün ve adı geçen glln ve saatin
den bir saat evellı:ıekadar kanun! vesika -
larlyle birlikte :Manisa Sıı.. AL Ko. na mU-
racaatları. (7691) 17663 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - İhale gilnU isteklisi c;ıkmadı~ından 
140000 kilo K. ot 29.11.940 cuma li:'ilnü sa
t 15 te yeniden kapalı zarf usuliyle ek -
!ltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 62700 liradır. 
8 - Muvakkat teminatı 4702 Ura 50 

uruştur. 

4 - isteklilerin ıartıııımeyl görmek ü
ere her gUn ve adı gec;en giln ve sııatte 
anıın1 veslke.lariyle birlikte Manl!<a Sa. 

Ko. na mUracaatlan. (7692) 17664 

Kuru ot alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - !hale günli istekli çıkmadifından 

84000 kilo K. ot 29/111940 cuma glinü sa
t 1 S df' kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
onmuş tur. 

2 - Muhammen bedeli 54120 liradir. 
3 - Muvakkat teminatı 4059 liradır. 
4 - İsteklilerin şartnam~sini görmek 

zere her gün ve adı geçen gün ve saa -
inden e'!1 ız bir saat eveline kadar tek • 
f mektupları ve kanuni veııikaları ile Ma
la Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7713) 

17683 

Zeyfrn yağı alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Bırlik~er ihtiyacı için kapalı zarf 

eksiltmesi ile 36000 kilo zeytin yağı ka • 
palı zarf eksiltmesi ile satın ahnacaktır. 

Talip çıkmadığından bir ay müddet -
le pazarlığa konulmuş ve ikinci bir pa • 
:zarlığmm 20 I 11 / 940 günü yapılacağI u
sulü ile ilan edildi. 

2 - 36000 kilo zeytin yağının beher ki
losu için tahmin edilen fiyat 60 kuruş olup 
tutarı 21600 lira., muvakkat teminatı 1620 
liradır. 

3 - İstekliler belli gün ve saat ıs de 
İzmit Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7735) 

17718 

Kuru soğan alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Re. den : 
1 - Garnizon ihtiyacı için kapalı zarftan 

pazarlrğa konmuş olan 94500 kilo kuru so
ğan sa tın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 20/11/940 ın!nü saat 16 da 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Soğanın beher kilosu için tahmin e
dilen fiyat 6 kuruş olup tutarı 5670 lira, 
muvakkat teminatı 326 liradır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatinde 
Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (7736) 17719 

Pirinç alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için kapalı zarf 

eksiltmesi ile 132 ton pirinç alınacaktı. 
Talip çıkmadığından bir ay müddetle pa
zarlığa konmuş ve ilk pazıı.rhix 20/11/940 
günü saat 15 de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Pirincin beher kilosu için tahmin 
edilen fiyat 38 kuruş olup tutarı 50160 li
ra muvakkat teminatı 3762 liradır. 

3 - İstekliler her gün şartnamesini İs
tanbul Tophane, Ankara, Eskişehir ve İz· 
mit Sa. Al. Ko. da görebilirler. 

4 - İstekliler belli gü~ ve saatte İzmit 
Sa. Al Ko. na müracaatları. (7737) 17720 

Odun alınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. Ra. den : 
l - 4700000 kilo odun kapalı zarf uau

lü ile satın alınacaktır. İhalesi 28/11/5140 
perşembe günü saat 14 de Çatalca'da Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 94-000 teminatı 7050 
liradır. Ev11f ve ııartnamesi Ko. da görü • 
lür. 

İıteklilerin sözü geçen günde ihale sa
atinden bir saat eveline kadar teklif mek
tuplarını vermeleri lazımdır. (7739) ı 7722 

Kırmızı mercimek alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Ra. : 
1 - Ciheti askeriye için 50 ton kırmızı 

mercimek pazarlıkla alınacaktır. 
Teminatı 938 lfradır. Nümunesi Ko. da 

görülür. 
Taliplerin kanun! vesaik ve tem1natla

rlyle belli gllnde Ko. na müracaatları. 
(7765) 17730 

3 nevi sebze alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Kapıüı zarfla eksiltmeye konulan 
gtlnünde istekli çıkmadığından pazarlıkla 
alınmasına karar verllen asker! ihtiyaç i -
çlı:ı aşağıda cins ve mikdarları yazılı Uç 
kalem yaı sebze ilk ,:>azarlığı 19.11.940 g-U
nti saat 15 te Fındıklıda komutanlık Sa. 
Al Ko. da yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün ko. da g6rUltb!lir 
İsteklilerin belli gün ve saatte yUzde 

15 temlnatlarlyle birlikte Fındıklıda Sa. 
Al. Ko. na mUracaatlan. (7763) 

Cinsi MikdR?'l 
Lahna 
Pırasa 

Ispanak 

116000 kilo 
173000 kilo 

69000 kilo 
17708 

Arpa alınacak 
Erzururı Sa. Al. Ko. Rıı. den: 

1 - 500 ton çuvallı arpanın 9.11.940 
gUnU yapılan ihalesine istekli çıkınadıtın
dan tekrar pazarlığa çıkarılmıııtır. Mez. 
k1lr arpanın hepsinin birden veya kUçUk 
kllçilk partiler halinde vereceklere de iha
le edileblllr. 

2 - Pa:ı:arhtı 21.11.940 günU sut 10 
dl' Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 42500 lira ilk teminatı 
31ll8 liradır. 

4 - İsteklilerin belit giln ve ae.atlnd 
SA Al. Ko. na müracaatları. (7813) 

17807 

Arpa alınacak 
Erzurum Sa. A ı Ko. Rs. den: 

ı - 000 ton çuvallı arpanın 9.11.9•0 
gilDU ·" pılan lho:ıl .. slnde istekli çıkmadı
ğından tekrar pazarlığa çık , ı ıı•ş' ır 

ULUS 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Hacıumur Sa. Al. Ko. Rs. den ı 

Aıaiıda cins, mikdar, muhammen bedeli ve teminatı ve ihale ın!n ve saatleri 
yazılı yiyecek maddeleri münakasaya konmuıtur. 

İsteklilerin kanunun emretti&i tarzda teminatla.riyle birlikte komisyona müra-
caatlarr. (7458) 17419 
Cinsi 
Zeytin yağı 
Sade yağı 
Sabun 
Nohut 
Bulgur 

Kilo 
28800 
70000 
72000 

ı35000 

21'6000 

Tutarı 
18720 

102000 
34-560 
24300 
3'8880 

Teminatı 

ı504 

6350 
2592 
1822,5 
2916 

Gün ve 
24/11/940 
24/11/~0 ı4 

24/11/94-0 
25/11/940 10 
25/11/94-0 11 

Saati 
11 

16 

Muhtelif sebze ahnacak 
Havsa Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek mad1ielerinin hizalarında göst~rilen 

gUn ve saatte kapalı zarf usulU ile ihaleleri yapılacaktır. Evsaf ve ııartnameleri her 
gtin Ko. da görtileb!lir. İstekl!lerin ihale saatinden en geç bir saat evel teklif mek-
tuplaını komisyona vermiş olmaları. (7491 ı 17474 
Cinsi Mlkdarı Tutan Muvakkat gUn ve saati 

Lahna 
Prasa 
İspanak 
Maydanoz 
Havuç 

Ton 
63 
63 
63 
1 

M 

Un 
Urfa Sa. Al. Ko. Rs. den 

Lira teminatı 

15355 402 
7U5 544 
7560 567 
110 9 

3750 282 

ah nacak 
Mikdarı Muhammen Muvakkat teminat 

"29.11.940 
29.11.940 
29.11.94.0 
29.11.9·10 
29.11.940 

11 
11 
11 
11 
11 

Cinsi Kilo bedeli Lr. Kr. Tarih ve saatı 
Urfa unu 27 5000 32312 50 2423 44 26/11/940 10 
Siverek unu ı21000 14217 50 1066 31 26/11/940 11 

1 - Yukarda mikdar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminat ve tutar
ları yazılı unlar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameleri her ıün Urfa, Ankara, İstanbul As. Sa. Al. Ko. larında gö 
rülebilir. 

3 - Eksiltme 26/11/94-0 sah günü Urfa Sa. Al. Ko. da yapılacağından istekli -
!erin hizalarında gösterilen saatlerden bir saat eveline kadar zarflarını Ko. na ıön-
dermeleri veya getirmeleri. (7561) 17525 

Adet Liralık 

1 

3 

2 

4 

8 

!5 

80 

300 

2000 

1000 

750 

500 

250 

100 

50 

20 

.L+-f 

Lira 

2000.-

3000.-

1500.-

2000.-

2'000.-

3SOO.-

4-000.-

6000.-

-S-

,,, 
l 

MezkOr arpanın hepsinin birden veya kil- 1 numaralr kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
c;;Uk ktiçUk partiler hallnde vereceklere de 1 vesaikle komiayoncu olmadrklarına ve bu 
ihale edtleblllr. işle alakadar tüccardan olduklarma dair 

Türkiye lt Bankasına para yatırmakla yaln12 
para biriktirmiş olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemit olursunuz. 
2 - Pazarlığı 21.11.940 gUnU saat 10 da Ticaret Odası vesik3siyle mezkQr gUn ve 

Keşideler: 4 Şubat, 2 ı= 
Mayıs, 1 Ağlıstos, 3 _ 

Kumbaralı ve kumbara.ı 
sız beıa.plarında en as 
elil lirası bulunanlar 

Erzurum. Sa.' Al. Ko. da yapılacaktır. saatte komisyona müracaatları. 
3 - Toplu tutarı 42500 lira ilk temlna- (7722) 17734 

tı 3188 liradır. 
4 - İsteklilerin muayyen günde 

Ko. da bulunmaları. ( 7814) 

Arpa alınacak 
Lüleburgaz Sa. AL Ko. Re. den: 

sa. AI. Nümune ve evsaf şartnamesine 
17808 göre 600 adet battaniye alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

İkinciteşrin tarihlerin • : 
de yapılrr. - kuraya dahil edilirler. 

1 - 6696 ton arpa ezmesine muayyen 
gtinde talip çıkmadığından yeniden pa
zarlığı 22.11.94.0 gilnU saat 15 e talik edil· 
mlştir. İsteklilerin mezkür gün ve saıı.tte 

LUleburgaz Sa. Al. Ko. na mllracaatları. 

Tahmin edilen bedeli (5400) lira olan 
Ytlkarda yazılı 600 adet battaniye Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca :!9/11/940 cuma günü 
saat ı6 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Tliplerin muvakkat teminat olan 
(405) lirayı havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 15 şe kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa • 
rah kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik. 
le komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 

alakadar tüccardan olduklarına dair tica-

Türkiye hayvan yemi yetiştirme Cemiyetinden ı 

(7815) 17809 

.Has.ta nakliye arahası alınacak 
Eskişehir Sıı.. Al. Ko. Rs. den : 
1- Askeri ihtiyacı için ordu tipi 48 a -

det huta nakliye arabasiyle iki adet ce • 
naze arabası pazarhkla satın alrnacaktır. 
Pazarlığı 18/11/940 pazrtesi günli saat 15 
de Eski~ehir mıntaka Sa. Al. Ko. da yapI
lacaktır. 

Şartnamesi Ko. da görülebilir, Tahmin 
bedeli 22700 liradır. İlk teminatı 170'2 lira 
50 kuruştur. İsteklilerin teminat ve kıı.nu
nt veaikalarr ile lbellf ,.Un ve ••atte Sa. Al. 
Ko. na milracaatları. (7816) 17810 

Arpa alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 500 ton çuvallı arpa pazarlıkla sa

tın alınacaktır. Bunun hepıinin birden ve
ya küçük küçük partiler halinde verecek -
!ere de ihale edilebilir. 

2 - Pazarlığı 21/11/940 perşembe ı:ünü 
saat 14.30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da va· 
pı!acalrtır. 

3 - Toplu tutarı 42500 lira, ilk teminatı 
3188 liradır. 

4 - İsteklilerin muayyen giln ve na • 
tinden Ko. da bulunmaları. (7818) 17312 

MAHKEMELER 

Ankara Birinci Sulh Hukuk I;Ukimli • 
ğinden : 

Ankara Necatibey caddesinde Necati -
bey okulu sırasında Öktü sokak 17 numa • 
ralı apartımanrn 2 inci katında İzıet'e : 

Maliye Vekaleti namına hazine avuka • 
tı Recai Tüzmen tarafından aleyhinize 
açılan 289 lira 8 kuruı alacak davaunm 
yapılmakta olan duruııma sırasında adresl
nizin meçhuliyetine binen tebliiat yapıla
madığı ıörülmüş. Usulün 141 inci madde
si mucibince ilanen ve 20 ıün müddetle 
tebli•at icrasına mahkemece karar veril
miş olduiundan duruşması bırakılan 11/12/ 
940 çarşamba günli saat 9,5 da mahkemede 
bizzat hazır bulunmadıiınız veya bir ve • 
kil göndermediğiniz takdirde mahkeme : 
nize gıyaben bakılacaiı tebliğ makamma 
kaim olmak üzere jlin olunur. 4585 

ASKERi F ABRIKALAR 

Çelik alıncJ.Cak 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlilğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

250 Kg. 1 mm. 0 da yaylık çelik 
200 Kg. 2 ,, ,. ,. ,, 
200 Kg. 3,5 ,, ,. ,, ,. 
180 Kg. S ., ,, ., ., 
146 Kı. 7 ,. ,. ., ,, 
140 Kg. 8 .. ,, ,, ,, 
150 Kg. 10 ,, ,, ,, 
200 Kg 12 ., ,, 
300 Kı. 0,50 ,. ,. ,, ,. 
200 Kı. 1,50 ,, ,, ., 
150 Kg. 3 ,, ., 
150 Kg. 4 ,. ,. ,. 
200 Kg:. 6 ,, ,. ., ,, 
135 Kg. 7,5 ,, ,, ., 
250 Kg. g ,, ,, ,, ,, 
150 Kı. 11 ,, .. ,, 

Tahmin edilen bedeli (7502) lira (50) 
kuruş olan yukarıda cins ve miktarı yazı
lı 16 kalem yaylık ~elik Askeri Fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satrn alma 
komlıyonunca !. 12. 5140 salı ıllnU saat 15 
te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (562) 
lira. (69) lı:uruıu havi teklif mel.· 1arını 

mezkilr günde saat 14 de kadar ı. miıı

yona vermeleri ve kendil eı inin de 2490 

ret odası vesikasiyle mezkur ııün ve saat
te komisyona müracaatları. (7664) 17658 

OKULLAR 

Açık eksiltme ilanı 
Dördüncü Orta Okuldan : 
Okulumuza, okulumuzdaki nümune ta

bureden 200 adet yaptırılacaktır. Muham
men bedeli 996, muvakkat teminatı 75 li
radır. Niimuneyi görmek istiyenlerin o
kula müracaatları. 

As;ık eksiltme Zl. 11. 940 perıembe &ii
nii saat 2 de Ankara Mektepler Muhase
beciliiindedir. (7513) 174-91 

Açık eksiltme ilanı 
DördUncU Orta Okuldan: 
Okulumuza resim ve ıartnamesl mu -

ciblnce açık eksiltme ile sıra yaptırılacak· 
tır. Muhammen bedeli 2098, muvakkat te
minat 158 liradır. Resim ve ıartnameyl 
görmek lstlyenlerin Ôkula mUracaatlan. 

Açık eksiltme 21.11.940 perDembe güniı 
saat 2 de Ankara mektepler muhasebeclli-
ğlndedir. (7514) 17492 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satılık çam tomruğu 
Dursunbey Devlet Orman İ§letmeal Re

vir AmlrUtlnden: 

1 - Dursunbey devlet orman ltletmesi 
istasyon depoıunda (2/80) No. lu latifte 
mevcut (38) adet muadil (Tl) metre mi
kAp (714) desimetre mtkAp çam tomruğu 
açık arttırma ile satılığa çıkarılmırıtır. 

2 - Tomrukların ayrıca baı kesme pay. 
ları mevcut ve kabukları soyulmut olup 
hacim kabuksuz orta kutur Uzerlnden he
snplanmııtır. 

3 - Tomruklara ait satıı ııartnaıneal 
Ankara, İstanbul, Brılıkeslr, İzmir orman 
çevirge mUdilrlüklerlnde ve Dursunbey 
revir Amirliğinde görlllebillr. 

' - Tomrulcların beher metre miklbı -
nın muhammen bedeli (115) lira (70) ku
nıştur. 

5 - Tomrukların muhammen bedeli U -
zerinden % 7,15 muvakkat teminatı (84) 
Ura (44) kuruıtur. 

6 - İstekliler muvakkat temlnatlarım 
hAmllen 2.12.940 pazartesi gUııU saat 15 
te Dursunbey revir lmlrlltlne mUrace.at-
ıarı UA.n olunur. (10877/17841) 17805 

3512 sayılı kanun mucibince cemiyeti· 
mizin ana nizamnamesi ve idare heyetine 
seçilenlerin isim ve soya.dlariyle sanat ve 
ikametgahları aşağıda ilan olunur. 

İdare heyeti izaları: 
Reis : Muhlls Erkmen (Ziraat Vekili 

Yenitehir İnkılap caddesi), ikinci reis : 
Fikret Atlı (Giresun saylavr Maltepe Fa
zilet apartımanı), umumi katip : Muzaf • 
fer Önhon (Toh. Is. !ı. Aıiıtam Maltepe 
Uludağ solı'ak Talih A.), muhasip : Ömer 
Tarman (Y. Z. E. doçenti Maltepe Onur 
ıoltıık Tarman A.), Aıa : Baha Koldali 
(Dahiliye V. köy. Ş. M. Yenişehir Karan
fil S. Güraç A.), Aza : İsfendiyar Kıı.dea
ter (Y. Z. E. doçenti Ziraat mahallesi No. 
S), Aza: İhsan Akhun (Z. V. atçılık mU· 
tehaasısı Sell.ni1k cad, No. 37). Cemiyetin 
merkezi : Ankara'da Soğukkuyu'da Atlı • 
spor kulübündedir. 

Türkiye Hayvan yemi yetiştirme ce • 
miyeti ana nizamnamesi : 

Cemiyetin adı ve merkezi: 
Madde 1 - Ziraat Vekaletinin müraka

besi altın.da ve bu nizamname ile te&pit 
edilen maksat ufrunda çahımak ve merke
zi Ankara'da bulunma1c: Uzere (Türkiye 
hayvan yemi yetiştirme cemiyeti) adiyle 
bir cemiyet teşkil cdilmi~tir. 

Madde 2 - Cemiyet; cemiyetler kanu
nunun bükümleri dahilinde An.kara kasa 
merkezlerinde şubeler aça.bilir. 

Cemiyetin gayesi ve mevzuu : 
Ma.dde 3 - Cemiyein; mera ve çayırla

rın çoğaltılmasına, mevcutların ıslahına ve 
korunmasına, hayvan yemi ziraatinin ta • 
mim ve inkitahna çahşmaktır. 

Cemiyet bu a-ayeye ulaşmak i9İn : 
A) Mera ve çayırların verimlerinin art

tırılması ve korunması is;in faydalı ted • 
birlerin yayımrna, 

B) Hayvan yemi ziraatinin ve çeşidinin 
arttırılmasına, elde edilen yemlerden en 
iyi faydalanma usullerinin tamimine, 

C) Cemiyet.in mevzuu ile alakadar fay. 
dalı buluşları yaymaya, 

D) Çiftçi ve hayvan yetittiricilere ce -
miyet mevzuu ile ilgili tohum ve Uetlerin 
tedarikine ve kullanma ıekillerini öğret • 
mi ye, 

E) Örnek mera, çayır ve yem tarlaları 
ihdas edenler arasında mükafatlı müsaba· 
kılar tertibi suretiyle bu sahadaki mesa
inin teşvikine, 

F) Neşriyat ve her türlü vuıtalardan 
istifade ederek cemiyet mevauu üzerinde
ki mesainin memlekette daha kısa zaman
da k8kleşmeslne ve hilkümetçe bu sahada 
yapılın yardımle.rdan uımt fay.da temini 
maksadiyle çiftçi ve yeti~tiricinin tenvir 
.ve irşadına çahıır. 

Müessis baların isim ve ıoyadları : 
Ziraat Vekili Muhliıı !Memen, Slvu 

saylavı Atıf Esenbel, Giresun saylavı Fik
ret Atlı, Ziraat umum müdürü Abidin Ege, 
Veteriner umum müdürü Sabri Okutman, 
İlk tedrisat umum müdlirü İsmail Hakkı, 
Y.Z.E . .doçenti Vamık Tayıı, Y.Z.E. doçen. 
ti İsfendiyar Kadeıter, n.z.ı.. kurumu U· 

mum müdürü Şefik Akbay, V.U.M. atçılık 
mütehassısı İhsan Akhuıı, Dahiliye Ve -

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 
kileti köycilfük ,ubesi mildUrü M. Baha 
Koldaa Y.Z.E. döÇenti Ömer Tarmsn, V. 

Kar:.ıyon yedek malzemeıi 
alımu~::ık 

U.M. koyunculuk mütehassısı Fahri Sav
run, Y.Z.E. doçenti Halit Evliyıı.r, Z.U.M. 
Ş. 4 M. Remzi Ayö,;ger, V. U. M. Sığırcı
lık mlitı:hassısı Zeki Maidenli, Ankara 

M. M. VekUeti Sa. Al. Ko. dan Toh. h. h. Md. Nejat Berlcmen, Manisa 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 5980 lira Örnek Çiftliği Md. Vamrk Pasiner, An -

olan 1'21 kalem kıı.mYon yedek malzemesi kara Aygır deposu Md. Selim Falrman, Y. 
19/ikincite~rin 940 eah günü saat 11 de z. E. iktısadiyat Ens. Ş. Kazım Köylü, 
Ankara'da M. M. V. satın alma. Ko. da. pa- Orman Çiftliği Md. Edip Mecitoğlu, An
zarlıkla ihlle edilecefinden isteklilerin kara Toh. İs. İs. asistanı Muzaffer Önhon. 
897 liralık kati teminatlarr ile birlikte pa- Cemiyete ıirm6k vı cemiyetten ,ıltmak 
Tarlık gün ve saatinde mezkQr komisyon- şartlan: 

Ja bulunmaları, (7673). 17701 Madde 6 - Cemiyetin e.slt ve fahri ol-

mak üzere iki aımf l:ı:asr va.rdrr. 
Asli ad: çiftçi, hayvan yetiştirici, mera 

ve çayır sahipleri veya bu hlerle uiı'a • 
pnlar, ziraat, veteriner ve ondan meıılelt 
müntesibi olup ta cemiyete rtrmeyi ard 
edenlerdir. 

Fahri aza : cemiyete maddi ve manevi 
milzaharette bulunan Z'OVata iA:lare heye • 
tince tevcih olunan unvandır. 

Madde 7 - Cemiyete g-irmek için ttidr 
olmak, medent haklara ıahip ve on sekls 
yaşını ikmal etmiş bulunmak ıarttrr. A .. 
olanlar cemiyet nizamnamesindeki caa""' 
tı aynen kabul etmit olurlar. Adlar ce • 
miyete eirişlerinde on kuruı kaydiye ve • 
rirler. 

Madde 8 - Cemiyetten çrkmak için Gt 
ay evelin.den yazı ile riyasete haber veflıl 

mek şarttır. Ad olup ta cemiyet nizam • 
name$ine aykırı hareket edenler; idare ıı... 
yetinin reyi hafi ve ekseriyetle ver~tl 

karar& mlisteniden riy"etçe muve.kkatas 
ihra~ olunabilirler. Muvakkaten lzalataıı 
çrkarılanlarm umumf heyete itiraz- haklan 
vardır. Umumt heyetin reyi hafi v~ ekse • 
riyetle verecefi karar!& ihraç hllkmü katt. 
leşir. 

Madde 9 - Cemiyete lza olanlar; cemi. 
yetin intihap ve i~timalarma ittlrlk, tev
cih olunan vazifeleri ifa ve cemiyete alt 
imklnlardan istifade hakkıı:ıa maliktirler. 
Her aza cemiyet mesaisini yaymrya V4 

muhitine ömek olmıya çalıf'lllakla mükeı. 
leftir. 

Cemiyetin teş.killt ve idaresi ı 
Cemiyetin teşkilatı ıunlardırı 
Madde 10 - Umu,mi heyet (Jı:onıre) 
Kongre cemiyete mukayyet lzaıun topo.ı 

lantısıdır. Bu toplantı her ıene mayıs .,. 
yı içinde yapılır. Konıreye müme•ll IÖ1"' 
derilmek üzere Ziraat Vekiletine ı:naltl • 
mat verilir. Mümcuil kongrede aö~ eöyle.ı 
mek hakkına maliktir. Az5.nrn en a.z (m~ 
kayyet !u) beıte birinin talebiyle de v. • 
mum! heyeti ls;timaa dlvet edebilir. U • 
mumi heyetin içtiına,a davetin.de cemiyet
ler kanununun (No. 3512) 19, 20, 21, 23ı, 
24, 25 inci maddeleri hlilı:iimlerl aynen tatı
bllc olunur. Umum! ·heyet cemiyetler ka .. 
nununun 22 inci maddesinde y&7<ıb hutu. 
sattan maada balıktan çrkarılmaaı 1.-terıl• 
!enler hakkında katt karar itaat, senelik 
aidat mikdannrn tespiti, diğer cemiyetler
le teşriki mesai ve saire gibi cemiyetia 
mesai ve icraatını tanzim ve bu icraatı 

tasvip için lüzumlu mukarreratı ittlhu 
eder. 

Madde 11 - İdq,J'e heyeti: idare heyeti 
yedi azadan terekküp eder. Ve cemiyetlOI' 
kanununun 26 ıncı maddesindeki salahiyet. 
!erle ifayı vazife eder. 

Madde 12 - Mürakabe heyeti: umumi 
heyet tarafından intihap olunacak iki zaı 
masraf varidat ve icraatı tetkik etmek ~ 
ıere cemiyetin mürak:ıbe heyetini teşlcU 

ederek scııelik raporu hazırlarlar. 
Madde 13 - Cemiyet muımelllt ve he• 

sabatı cemiyetler kanununun altıncı mad
desinde yazılı e5aslara uygun olarak yiiril. 
tülür. Muamelat ve hesabat aynı kanunun 
28, 29, 30, 31, 32 inci maddel~lndeki hü • 
kümlere göre teftiş ve mürıı.kabeye tabi • 
dir. 

Madde ı4 - Cemiyetin ana nizamname• 
ılnde yazılı olmıyan huıuaat cetrılyetler 
kanununun hükümleri dairesinde tedvir o
lunur. 

Ma.dde ıs - Cemiyetin mallan ve geJI. 
ri şunlardır: 

A) K11.yıt ücretleri ve senelik teahhüdat 
B) Hükümet ve sair hükmi şahı;iyetl 

haiz müessesatın yardımları. 
C) Cemiyeti~ menkulleri v~ gelirleri, 
D) Serıl ve mUsabakılar hasılatı, 
Madde 16 - Cemiyetin alameti farilı:uı 

dörtlü bir yonca yapraiıdır. 4577 
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MİLLİ PİYANGO 
4. üncü Tertip 2. inci çekiliti 71. inci Kinundadl1' 

Devamlı biletlerinizi 2 Birincikimm aJqamma kadar 
deAtirmeniz lizmıdD'. 

İkramiye İkramiye İkramiye 
Tutan Adedi Miktan 

ı 
2 
5 

10 
90 

150 
300 
600 

3.000 
60.000 

Teselli Mükif atı 47 

64.205 

Lira 
40.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
10 
3 

80 

Lira 
40.000 
20.000 
25.000 
20.000 
90.000 
75.000 
30.000 
30.000 
30.000 

180.000 
3.760 

543.760 
Bu çeldliıte nnm bilet bir buçuk lira, tam bilet (S) liradır. Bilet 

flyatlarmııı y\ikselmealyle beraber ilı:ramiyelerin milı:tarı da arttırılmııtır. 
Metell; bu çekiliıte (40.000) liralılı: btiyiilı: ikramiyeden maada iki tane 
(10.000) liralık ikramiye vardır. (5.000) liralık ilı:ramiyeler birinci çekiliıte 
iki tane iken bu çekiliıte bete çılı:arılmııtır. 

Keza (2.000) lralılı: flı:ramlyelerln adedi betten ona, (1.000) liralar da 
altımıtan dokuna çıkarılmııtır. 

Birinci çekiliıte 90 kiıi (500) lira kazandıiı halde bu defa 150 lı:işi beı 
y(l.ıer lira alacaktır. Bundan baıka 300 bilete J"ÜZer lira, llOO bilete elliıer 
lira ikramiye verilecektir. 

S.000 lriıl onar lira, 60.000 kiti iiçer lira alacaklardır. Bu çelı:iliıte de 
47 tane tetelU miilrlfatı vardır. Bu defa lruanılacalı: teselli müklfatı eek
ıener liradır. 

Devamlı biletler haricinde lı:9ffdelik biletler de vardır. Bu biletler ıim
diden ve llserlerindeki fiyatla satıp çıkarılmııtır. Eiır birinci çeklliıte de
vamlı bilet almadmı11a bu çekiliıte rene aynı paraya yani ilç liraya tam, 
bir buçuk liran yanm bilet alabilirainil. 

D..,amlr biletlerin 1 Birincilı:tnıın akıamma kadar deiiıtirilmesi 11-
nmdır. Eılı:iden olduiu ıibi mUhlet ber aym dördüncll rünii akpmma ka
dar detil ikiaci cilnfl aktamma kadardır. Buna bilhaaaa dikkat ediniz. Bi· 
rinclklnunuıı ilriııci rünii aktamına kadar deiiıtirilmiyen biletler b&1kaıına 
satılabilir. 

Biletlerinizi almakta acele ediniz 

Büyük ikramiye ( 40.000) liradır. 
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ANKARA V ALILIGI 

Tamirat yaptmlacak 
Ankara Valilitinden : 

Husuıt idare Yeniıehir tahakkuk ve tah
ıll ıubeleri binasmda yapılacak muham • 
men bedeli 669 liradan ibaret tamirat 
Z/12/940 pazartesi rünll saat 15,SO da vi • 
llyeı daim? encümeninde ihale edilmek ti· 
zere açık ekıiltmeye konulmuıtur. Talip. 
lerin me.ılrfir &iin ve saatte 50 lira 11 Jı:u. 
ruıtulı: teminat makbıulıriyle birlilı:te vl • 
lbet daiml encümenine, ıartname •e keıif 
evrakını rörmek istiymlerin de ke&a daimt 
encümen kalemine müracaatları ilin olu-
nur. (7837) 17814 

ADLiYE VEKALET\ 

Ekmek alınacak 
Ankara C. MUddelumumtlltınden : 
ı - Ankara çocuk ıılAlı evi mahkOmları 

için (21.000l kilo blr\ncı ntvt ekmek açık 
eksiltme lle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen t>edell ( 2520 ı liradır. 
8 - Muvakkat teminat paraın ( 189) il· 

radır. 

' - Eksiltme 23 ıı. 940 cumarteaı cımu 
aut ıo da Ankara adliyesinde c . MUddel· 
umumtllğlnde toplanacall aatnı alma lco-

misyonunda yapılacaktır. 
5 - Fenni ve husuıt p.rtnameıtl Ankara 

C. MUddelumumUlttnden par&11z olarak 
verilir. (7484) 17436 

ViLAYETLER 

Yol intuı 
Kırklarelt Daim! Encümeninden: 
Kapalı sarf uaullyle ekalltme olup la· 

tekllıl çıknuyan Kırklareli-Babaeski yolu
nun 19+000-27+000 lncl kilometreleri a
ruında yaptınlacak muaaddak 24157 lira 
28 kuruıluk keılften müfrez (16000) on 
altı bln liralık fOH tamiratı eaaalyetl lıl· 
nln 13.11.940 farihlnden itibaren bir ay ı
çlnd• pazarlıkla. icruına karar verilmlı -
tir. 

1 - Muvakkat teminatı 1200 ltradır. 
2 - tıteklllerfn umınattan maada Kırk

lareli vlllyetlne mUracaatla alacakları 

mUteahhlUlk vealkuı ve 2490 eayılı ka
nun mucibince vertımeal llzım selen dl • 
fer veaaitc lbru etmeleri tlzımdır. 

8 - MUteahhlde muhuebel umumlye 
kanununun 83 Uncu maddeal mucibince 
ırae edecefl teminat mukabilinde 8000 il· 
raya kadar avaııa verilecektir. 

4 - tıteklllerin · ıceılf ve ıartnameelnı 
sörmek ve eksiltmeye rtrmek üzere Kırk
larelt daim! encUmen!ne mUracaatları fllo 
olunur. ( 7849) 17815 

~1111111111111111111111111 KUŞ TÜYÜNDEN 1111111111111111111111111~ 

- -- Yutık, Yorpn, Yatak lı:ullanmalr kese •e sıhatlnize faydalıdır. : - -- -§ Bir kuı tüyü yastık bir liradır E - -: Yatak yorıanları da pek ucuzdur. Adret:İıtanbul Çakmakcılar : 
: Kuı Tüyü Fabrikuı. Telefon:23027 63111 :S 
.-:;,,, •••• ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

FİDAN MERAKLILARINA 
Sonbaharda yapılan fidan ganiyatmda çok iyi neticeler 

alınmakta olduğundan fidan ıatışlanmıza batlamıt bulu. 
nuyoruz. Fiyat liıteaini maiazalanmızdan araymız. 

ORMAN ÇIFTLl(il 

uı:us 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -
~ Usta lomau aranıyor 5 - -- -- -: Demir F abrikamıa tornaha· : 
5 neai için daimi bir usta tornacı 5 
: ite almacaktır. Taliplerin tahri- : 
5 ren müdüriyetimize müracaat- 5 
: lan. 4366 : - -- -E Orman çiftliği : - -- -., ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 

ANKARA BELEDiYESi 

Nazarı dikkate 
Belediye ReiıHiinden : 
Su ıayaçlırrnın don tesiri ile bozulma

ması için abonelerinden bunları ıoiuia 
kırıt korumaları rica olunur. 

Dondan :ı:arar ıören sayaçların de~it
tirme ve tamir murafı abonelere aittir. 

(7793) 17773 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Yenleehir SelAnlk ~ddee1 1087 ada 
25 parselde i2 metre murabbaı yol ve 380 
metre murabbaı ada fRzluı ki ceman ~2 
metre murabbaı belediye malı yer satıl -
mak Uzere on beş giln mUddeUe açık art· 
tırmıya konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 1130 ltradır. 
8 - Teminatı 84 lira 75 kuruştur. 
4 - ŞRrtname ve krokisini görmek lı • 

\lyenlerın her gUn encümen kalP.mlne ve 
lıtPklll crt n de 29.l 1.940 cuma gllnü saat 
to.ao da oeıPdlye encümenine mllracrıat 

ları. 17~0) 17:\71 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
Ankara Yabancı Askerlik Ş. Rs. drn: 
Askerliklerine karar verllmlı ve takat 

herhangi bir sebeple aevkedllmemıı bulu
nan ve yahut eevkedlllp yedek su hay o -
kuluna geç lltihaklarından dolayı okuldan 
iade edilmiş olan ve yalnız hiç ehliyetna • 
mesl bulunmıyan ve hazırlık kıtalanndıı. 
altı ay hizmete tAbl olan yedek ıubay ye. 
tıeecek bulunan bu kıııa hizmetliler bu va
zifelerini yapmak üzere hemen kıtalara 

sevkedileceklerinden Ankarada yRbancı 

bulunanların yabancı ıubeye mUracaatları 

icap ettiğinden bu gazr.te lltını her ı,ahıa 

tı;ln namına çıkanlmıı davetiye kabul e -
dilerek gelmlyenlt>r hakkında kanuni mu· 
amele yapılacattı 11An olunur. (7612) 17593 

Şubeye davet 
Ankara Yabancı Aı. Ş. Rı. den ı 

327, 328, 329 dotumlu ihtiyat eratı ta
lim makudiyle çafrıldılı:ları tarihte bazı 
mıntıkaların ıevkedilmeıne.i dol•yrsiyle 
kalmıı ve fa-kat 10nradan tekrar bazı mın
tıkalar ıubelerinin bu dofwnluları cene 
aynı talim mabıdlylı c;dırıldılı:larını ha· 
bet' aldıkları halde Ankıı.ra'da bulunan ve
yahut bi lilıare felen baıt yabancıların $U· 

beye müracaat etmedikleri bazı müracaat· 
!ardan anlaşılmıştır. 

Bili latiena bu üç doğumlu ve Amcan
da buluna.ıı yabancı ihtiyat eratı yabancı 
tube7e hemen uirıyaralı: vaziyetlerini tet· 
lı:i.lr ettirmeleri icabetmektedir. 

Bu doğumlu ihtiyat erattan esu yer • 
tisi bulundukları ıubeleri tarafından em -
sali ıev1redilmiı bulunanlar hemen •evk 
edileceklerind~n bu cazete ilinı her ,&1111 
için bir davetiye olarılı: kabul edildiiin -
den müracaat etmiyenler için kanuni mu
amele yıpılıcaiı ilin olunur. (7613) 

17594 

Şubeye davet 
Ankara AA. Ş. Rlı. den: 
Ankara yerli askerlik ıubeslnde kayıt

lı yedek piyade üıteimen Hilıeyin Hüınii 
otlu 311 11 Konyalı Mehmet Tevfik 
(11526) vazife aldıtından acele ıubeye 

mUracaatı. (7807) 17789 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -5 Yeni telefon numaraları 5 - -- -
: Sümerbank Umum Müdür- E 
E lüjünden : E - -: Bankamız telefon santnl : - -: numaralarının 1 Birinciklnun : 
E 1940 tarihinden itibaren •t•- : 
: iıdaki numaralarla deiittirile- : 
E celi illn olunur. E 
5 Eaki Yeni E 
5 Numaralar Numaralar 5 - -- -= 3437 3492 = - -= 3438 3493 = - -= 3439 3494 = - -= 3495 = 
= 3496 = -.,,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııılr' 

ULU 8 - 21. inci yıl. - No sıı:.ıı.. 

imtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Jmumf Neşriyatı İdare eden 
Yazı t,leri Müdürü 

Mümtaz Faik FEN IK 
M:Ueaeee MtidUrti: N&1lt lJLUÔ 

ULUS Baannevi ANKARA 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
PEŞ.iN PARA VE A~IK ARTIIRMA iLE 26-11.1940 SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

Esas 
No. Mevkii ve Nevi 

1130 Aşa~ı Eğlence mevkiinde 
tarla 

1131 

1139 

1204 

" .. " 
Yukarı Kuyuyazııı mev
kiinde tarla 
Yusuf Abbas Mah. Aralık 
S. Bahçeli Ahşap evin 
144/ 192 l.i asesi 

Mesa-
Ada Pareel hası Kıymeti Teminat t z a h a t 

-- --- - ---- ----
1781 14 

1756 1 

1761 16 

408 8 

21656 

6324 

5305 

206 

5414.- 1082,80 

1897.- 379,40 

796.- 159,20 

606.- 121,20 

Ayvalık yolu üzerinde ve Ünzile
nin evinin önündedir. 
Ayvalık yolundadır. Üzerinde Na· 
imenir. evi vardır. 
Ş:''L' Hafız Ahmedin bağının 
yanınd< dır. 
Bir oda bir mutbahtan ibaret olup 
~<:riai arsa halindedir. 

1221 Dııni,mend mevldinde harap 1888 21 4969 248.- 49,60 Muharrem'in evinin şimalindedir. 
bai? 

1222 Danişmend mevkiinde harap 1888 22 6292 315.- 63.- Muharremin evinin ittisalindedir • . 

l,a~ 

PEŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA iLE 29-11.1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK· 

1223 Danişmend mevkiinde harap 
bağ 

1224 Danişmend mevkiinde tarla 

1225 .. .. .. 
1225 

" " .. 
1227 .. " " 
1260 A§ağı A vvalı mevkiin.de 

harap bağ ve ev 

1888 

1889 

1889 

1889 

1889 

1759 

27 6197 

12 2397 

8 7191 

17 10387 

14 5154 

12 8720 

620.-

120.-

360.-

519.-

258.-

i54.-

124.- 25, 24, 28, 26 parsellerin ortasında
dır. 

24.- Osman ve Muzafferin bağ ve evle
rinin arkasındadır. 

72.- Osman evinin arkasından Mehmet 
Ali Odyak'ın ahırına kadar uza· 
nan iki yolun arasındadır. 

103,80 Osman ve İskender evleri arkasın· 
da vc c!ere içindedir . 

51,60 Yol ve İskender'in işgalindeki 17 
par '\e lin arasındadır. 

150,80 Ayvalı yolu üzerinde Halit Basa· 
dın 56 ~ai numaralı evinin ittiaa
lindedir 

ı - Yukar<ia mevkileri ve mesaha tarı vazı h ~mlak, peşin para ve açık arttırma ile satılıktır. Dellaliye re ... 

mi müşteriye aittir. 
2. - Arttırmava iştirak edecekler içinde, mühür kullananların mühür lerini Noterden tasdik ettirmeleri ve 

müzayede sırasında verilen bedel mu lcadder kıymeti geçtiği takdirde, ta !iplerin depozitolarını nispet daire
sinde tezyit eylemeleri lazımdır. 

3. _ İhale, yukarda gösterildiği üzere, birinci kısım için 26.11.1940 aalı günü saat on dörtte, ikinci kısım 
için 29.l l.1940 cı.;ma giinü saat on dörtte Bankamız Satış Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depo-
zito akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Emlak Servisine müracaatları ... (7838) 17806 

--- - --
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~ Satılık otomobil E -
: Mcraklt bir elde hususi, 35 model -
E Ford. Döşeme ve karoseri mükem • E 
: mel, bir teneke ile 110 yapar. L.ist ik- : 
: !eri yepyeni, taksiye fevkalade mü - 5 
: ıait. Çankaya matbaasına müracaat. : 
: Tel: 3655. 4588 E 
'=;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

QUlNA LAROCHE 
Terklblnd• Kırmızı Kınakına 

t<OI Renkli Kınakına 
Sarı Kınakına 

gibi en mOk.,,,,,,.I Uç Kınal<ı
narwı t.kslf edllml• erıyebııen 
bCJWn unsurıan oulunan nefis 
ve ıezzetı ho' bir ••rap 

hUllsa•ıdır. 

M. M. V. Hava Müsteıarlığı 

Yün f anili almacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko~ dan: 

ı - Muayyen gUnde tallbl çıkmadıtın
dan 1000 adet yUn fanila yeniden pazar
lıkla ıatın alınacaktır . .Muhammen bede
li 2100 lira olup katı temlnat mikdarı 315 
liradır. Pazarlığı 22.11.9i0 cuma gUnU ıa
at 10 da hava aatın alma komlıyonunda 
yapılacaktır. İdarl ıartname, evsaf ve nU· 
munesl her gUn öğleden ıonra komisyonda 
görUleblllr. İsteklilerin muayyen gUn ve 
aaatte katı teminat ve kanun! belselerfyle 
birlikte komisyonda bulunmaları. (7858) 

17816 

Yüz havlusu alınacak 
K. K. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Muayyen gUnde, talibi zuhur etml
yen 2500 adet yüz havlusu satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 1500 Ura olup katı 
teminat mlkdarı 225 ıtradır. Pazarlıtı 22. 
ıı.e•O cuma &"UnU saat ıı de hava aatın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İdarl 
ıartname evsaf ve numunesi her gUn öf • 
leden sonra komlayonda görUlebillr. İlttk· 
uıerin muayyen gtin ve saatte katı teml • 
nat ve kanunt belgeleriyle birlikte komis-
yonda bulunmaları. (7859) 17817 

PÜRGOLİN 
GAZOZLU MÜSHİL 

LİMONATASI 

Katiycn İliç hissini vermez. Bir 
ıazoı veya şampanya kadar leziz 
ve hoş kokuludur. Müshil illçları

run ıahı olan PURGOLİN'i hafta
da bir defa içmekle hem barsakları 
temizlemiı ve hem de vücudda bi
rikmiı mikropları defetmiı olunu· 
nuı. 

PURGOLlN 15 senelik bir tee • 
rübenin mahsulüdür. 

Emin olmak için eczanelerden 
PÜRGOLlN markasını ısrarla is -
teyini:r.. 

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

Ankara çimentoları Türk Anonim Şirketi 

FEVKALADE UMUMİ HEYET TOPLANTISl 
Üçüncü davetname Birinci ilin 

Şirket hissedarları, Ankara Belediyesi tarafından açılan feshi ıir

ket davası dolay11iyle şirketin akıbeti hakkında bir karar ittihaz et· 

mek üzere 26 haziran 1940 ve 4 eylül 1940 tarihlerinde Ankarada 
Sümerbank binasında fev«alade surette içtimaa davet olunmuılardı. 

Mezkur iki içtimada nisabı müzakere hasıl olmadığından hissedar

lar aynı meseleyi görüımek üzere 23 Birinc:ikanun 1940 tarihine mü

sadif pazartesi günü saat 16 da Ankarada Sümerbank binasında il -
çünc:ü içtimaa davet olunurlar. 

No. 

No. 

4587 iDARE MECLiSi 

ODEON 
Yeni çıkan plôklar 
SADf YAVER ATAMAN 

ve AZiZE TÖZEM 

27038] OKKALI HACERIM Çankırı VaryantL 
ODUNCULAR 

SADi YAVER ATAMAN 

270J96KAYADAN iNER AKREP Oyun havaıı 
YARIM ÇITIRDAK Kutamonu varyantı 

İki makina mühendisi alınacak 
Taliplerin Yenişehir • Erdoğan sokak No. 16 - 18 deki Makine 

ve yedek parçalar imalatı Etüd Bürosuna müracaatları. 4555 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Sinemasmda SOMER Sinemasında 
BugUn bu gece 

Hatırasını ebediyen unutamı
yacaıtınız vazife, aşk ve 

lhtlru filmi 

BugUn H,30 dan itibaren 
Randolpb Scott - Frncesdee 

ve Ralph Bellamy'ln 
oynadıkları 

OKY ANOS BEKÇİLERİ 
ÖLUNCİYE KADAR Macera ve heyecan filmi 

Qynıyanlar: Corlnne Luchalre İlAveteD cumhuriyet bayramı 
Jan Pterre Aumont 

seanslar: 10 • 12 • H.30 - 16,30 
18,30 gece 21 de 

Pek yakında 
AH NE KADIN 

Ankara lntlbaatı 
Seanslar: 14,30 - 16,30 • 18,30 
gece 21 de. Saat 10,30 ve 12,30 
aeansında Barbaros devrinde 

Venedlk. Türkçe sözlü 

Bugün bu gece 
Barbaroa'un Prevez zaferinin 

eski Venedlk'te vllcuda 
getirdiği ııarsıntılar 

BARBAROS DEVRİNDE 
VENEDİK 

Türkçe s6z1U tarlht filim 
Seanalar: 10 - 12 • 14 - 16 - 18 

gece 20,30 da 
Pek yakında 

YILDIZ SULTANI 

BugUn 14,30 dan itibaren kız 
hırsızlarının rezaletlerini 

tasvlr eden 
VİCDAN AZABI 

Oynıyanlar: Peter Lnrre 
Junc Laııg ,;e Vlctor Mc. Lag· 

len. Fransızca sözlU 
Seanslar 14,30 -16,30 - 18,30 • 
gece 21 de. Saat 10 ve 12 aean· 
sında. Şeyhin aşkı. B&1 rol-

lerde: Ramon Novaro 
Mirna Loy 

~~.::Iı Yeni Radyolarımız geldi Her 
marka Radyo tômiri Haıiı Naci Mıhçıoğlu Ankara Anafartalar caddesi Ti. 1230 


