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Yüksek Ziraat Enstitüsüne alınan 

yeni tal ebenin andiçme töreninde 
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Ziraat Vekili B. Muhlis Erkmen 
aen(lerle bir konuşma yaptı 
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Bin türlü müşküllerle mücadeleden sonra 

Bugün elde edilen parlak başarılar 

üzerinde vekil ehemiyetle durdu 
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Htıdiseler 

ve havadisler 
Falih Rılkı ATAY 

Arnavutluk dağlan üstünde bo
iaz boğaza ve göğüı göğüse muha· 
rebeler henüz devam etmektedir. 
Dün bir Atina telgrafı, yunan va
tanı topraklarında ~airlerden bat
ka İtalyan kalmad:ğ•nı bildirmek-
te idi. Gene dün gelen bir habere 
göre, Görice'ye doğru, dağlardan 
sarkan yunan krtaları, tehrin, ital· 
yanlar tarafından tahliye edilmeğe 
batlandığmı görmütlerdir. 

Dünkü nüshamızda Yüksek Ziraat Enstitüsünde, yeni alman ta. 
lebenin kabul mera.imi yapıldığını yazmıt ve Ziraat Vekili Bay 
Muhlis Erionen'in yaptığı bir konuımayı bugünkü nüshamızda 
dercedeceğimizi bildirmiıtik. Muhlis Erkmen'in bu konu§masm • 
dan zaptedebildiğimiz kısımlarım qağıya yazıyoruz: 

1 Muhterem mlıatlrlerimlz, aziz meslek-

5 
•ı j tqla.r ve .evgili talebe a.rkadqlarım; 

m n Meıılekdaşlarımı böyle toplu olarak 
ı yo uncu görmek, içinizde, aranızda bulunmak, bil-

• haaaa genç a.rkadqlarımızın ailemiz ara-

1 •ı• k • ıına glrmeılni tealt eden bu toplantılar ngI iZ as eri bende daima buyük bir heyecan uyandırır, 
bana zevk ve ncte verir, ümidimi, kuvetı-

k d 
.
1 

,.. h mi arttırır. Bu heyecan ve neıe de (Belki ya 1 n a s 1 a de eski hocalığın ıönınfyen, sönmek bllml-
. yen huretınln feveran ve galeyanfyle) 

a 1t1 na a 11 nacak söz söylemek ihtiyacım verir. Ne zaman 
böyle toplantılara gelsem, yalmz aranızda 
bulunmak zevk ve ıereftni tatmak fçln 
reımıı bile olıam, rene söz söylemekten 
kendimi alamam. 

Bu •eter sizlere genç arkadaJlarınızı 

tebrik etmek çerçevemin! tatacak bir ko. 
nuıma yapmak istedim. 

Bunun bir aeblbl ve bir de maksadı var. 
Öyle anlatılıyor ki ywıanlılar, 

İtalyanların, yeni takviye kıtaları 
alarak, kendi yurtlarında bir cep
he teaia etmelerine mini olmak İçin ı 
bütün takatlerini kullanacaklardır. 
Henüz cereyan bilinde bulunan bu • 
hudut muharebelerinin nasıl inki
şaf edeceğini bilhassa Akdeniz ve 
Balkanlar alemi merakla bekle
mektedirler. 

Sebebi ıu: 
RekUlrUnUsün de lpret etttl't gibi, bu 

sene tatil aylarında içinizden ı~ ark&d&f 
köylerde dolqtılu, köy tetklkleri yaptı -
lar. 

(Sonu 2. inci 117/ada) 

Dünkü telgraflar arasında Gior
nale d'ltalia muharririnin İtalyan 
muvaffakiyetaİzliğini yunanlıların 
daha evelden hazırlanmıf, italyan
larm iııe ancak harp ilanından son· 
ra hazırlanmağa başlamıf olmala
rma atfeden makale huluası hay· 
retle okunmuştur. Bu iddia, yalnız 
muvaffakiyetsizliği mazur göster
mek değil, mazlUın ve masum Yu· 
nanistan'ı tecavüz kasti ile itham 
etmek için aöylenmit olsa gerektir. 
Milletler Cemiyetinde "mütecavizin 
tarifi" hakkında senelerce devam 
eden münakatalar aırasında, Gior
nale d'İtalia'nm bu İycadı belki 
mizah gazetelerinin bile aklına gel
memiştir. Bir başvekili sabaha kar· 
fi üçte uykudan uyandırıp ültima· 
tum vererek, bir memlekete gece 
baskını ile istila hücumunda bulu· 
nacaksmız. Eğer hücum muvaffak 
olmazsa, bu, istila etmek İstediği
niz memleketin daha evciden eyi 
müdafaa tedbirleri almıt olduğuna, 
ve bundan ötürü tecavüzden mesul 
bulunduğuna delil tetkil edecektir. 
Hakikat ise odur ki "bir hamlede 
Balkanlara ve on iki adaya akmak" 
üzere hazırlanan "eon derece sey
yal" Po ordusu, bu tecavüzden bir
kaç gÜn evel İtalyan Başvekili ta
rafından teftiş olunmuıtur. Yuna· 
nistanda ise tamamen hazır olan 
fey, vatanı müdafaa etmek karar 
ve azminden ibaretti. 

ltalya • Yunan harbini alakadar 
eden diğer bir hadiae, 8,000 al· 
manın, bombardunan sahalarmdan 
kendi memleketlerine alınması üze
rine, Berlinden gelen yan resmi bir 
tebliğdir. Bir gün Önce mihver dev
letleri başkumandanlarının 1nns
bruck'ta toplantıları bazı fÜpheler 
uyandırmııtı. Berlin yarı resmi 
mahfilleri, 8.000 almanın geri alın· 
maııının onlan bombardnnan tehli
kelerinden kurtarmaktan gayri hiç 
bir mahiyeti olmadığını, Ahnanya· 
nm "iki Akdeniz devletine kartı" 
bugünkü vaziyetinin deiitmiyeceğİ· 
ni ili.n etmektedirler. MalUındur ki 
alman elçisi Atina'da, vazifeıi 
batmdadır. 

Acaba bu tebliğin manası nedir? 
Bundan, mihver devletleri tngilte. 
re ile muharebenin külfet ve mesu
liyetlerinde müşterektirler, fakat 
herkesin hayat sahasının fethi kül
fet ve mesuliyetleri ise kendisine 
aittir, gibi bir hüküm çıkarmak 
matkul olur mu? 

Mısır'da harbeden bir İngiliz askeri 

Londra, 17 a.a. - Çörçil'in genit 
taarruz hareketi için toplanmakta o
lan kuvetlere mensup beş milyonun
cu asker pek yakında Londra'da kay
dedilmiş olacaktır. 

Dün 1905 sınıfına mensup olup bu 
ay içinde iki grup olarak isimlerini 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Yugoslavya f aıist 
. partisi siyasi 

f aaliyetlen menedildi 

Partinin şefi mevkuf 

Başkumandanın değiımesi yu.: 

ıoslav ıiyasetini değittirmiyecek 

(Yazısı S. inci sayfada) 

Ziraat Vekilimiz Bay Muhli• 
Erkmen nutkunu verirken 

Manastır'da 
bombardıman yüzünden 

20 ölü ve 

yaralı var 
Belgrat, 17 a.a. - İyi maliı.ınat a

lan mahfillerden öğrenildiğine göre 
cuma akşamı Manastır üzerinde uçan 
yabancı tayyareler 9 bomba atarak 20 
kişinin ölmesine ve yaralanmasına 
sebep olmuştur. Bununla beraber bu 
haber resmen teyit edilmemiştir. 

Şehrin dün de bombardıman edil
diği hakkındaki haberler doğru de
ğildir. 

Yugoslav gazeteleri bu haberler· 
den bahsetmemektedir. 

Ahali neşredilen haberde kaydedil
diğinden çok daha ciddi olmut olan 
ilk bombardıman genişliği derecesi
ni şimdi öğrenmekte ve artık hiç bir 
kimse bu bombardımanın hangi mem
lekete mensup tayyareler tarafından 
yapıldığında şüphe etmemektedir. 

İngiltere' de 
Harbiye ve hava nezaretlerinin 

sıkı işbirliğinin temini idn 

yeni bir plan 

· hazırlandı 

Hava yüksek kumanda 

heyetinde değişiklik oldu 
Londra, 17 a.a. - Hava nezareti, hava 

kuvetlerinin yüksek kumanda heyetinde a
piıdalti deiişikliklerin yaprldıfmı bil -
dirmektedir : 

Hav11. vis mareşali Douglas, hava ma -

(Sonu J . üncü :sayfada) 

Askerlerim izin 
kışlık hediyeleri 
için çahşmalar 
Askerlerimizin kışlık hediye • 

!erini hazırlamak için yardım se
venler cemiyetinin kurduğu a
tölyede hummalı bir faaliyetle 
çalıfılmaktadır. Resimlerimiz -
den yukarıdaki, atölyede gece 
çalışan erkek terzileri, aşağıda
ki de gecede iki bin pamu:Jku 
biçen makastar terzi Celal Al
tzneri i§ ba§ındrı gösteriyor. 

Yunanlılar lvan dağını 
tamamen işgal ettiler 

İtalyanlar 

Göriceyi 

boşaltıyor 

Teeyyüt etmiyen bir habere göre: 

150 İtalyan tankı 
Yugoslavya'ya kaıll 

~ 
t ? 

f 
I 

Yunan köylü tipleri 
Atina, 17 a.a. - Yunan kıtalarının 48 

ıaatten evci Görice'ye rirmeleri beklen
mektedir. Yunanlılar ~ehirden ayrılacak 

İtalyan kıtalarım gcirebilecek vaziyette· 
dlrler. ötrenlldlğine göre muharebe Adrl
yatik'ten Yugoslavya huduıiuna kadar 230 
kilometre uzunluğund&n fazla bir cephe 
üzerinde cereyan etmektedir. 

lvan dağı yunanlıların elinde 
Atiıu;;, 17 a.a. - Cepheden gelen en 

son malfim.ata nazaran tvan dağının 
yunan kıtaatı tarafından zaptı itmam 
edilmiştir. Yunan askeri her cephe -
den Göriceye ve 9ehre gelen muvasa
la yollarına hakim bulunmaktadır. Şe
hir italyanlar tarafından tahliye edil
mektedir. Yunan kıtaatının pek yakın
da Göriceyi işgal edecekleri tahmin 
edilmektedir. 

Cepheden gelen, fakat henüz teyit 
olunmıyan bir habere nazaran muva -
aalası kesilen 150 İtalyan tankı yu
nanlıların elinden kurtulmak için Yu
goslavyaya iltica etmişlerdir. İvan da
ğının tamamen işgali için yapılan son 
süngü hücumunda yuruınlıların eline 
73 ağır makinalı tüfek geçmiştir. 

Epirden gelen haberlere nazaran 
yunan ordusu ile İtalyan ordusunun 
teması kesilmiştir. Bunun sebebi ital
yan kuvetlerinin süratle geri çekilmek 
te olmalarıdır .Aynı hal devam ederse, 
bu ricatin bir bozgun şekline inkılap 
etmesine intizar olunabilir. 

Cephenin sair noktalarında da İtal
yan hattında başka gedikler açılmıt • 
tır. 

(Sonu J. ncü :sayfada) 

Milli Müdafaa Vekilimiz 

İstanbul' da Ticaret Vekilimiz 
bugün geliyor 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Milli 
Müdafaa Vekilimiz B. Saffet Arıkan 
bugün şehrimize geldi. Ticaret Vekili
miz B. Nazmi Topçuoğlu Ankaraya 
hareket etti. 

r~~ .. · ·;~t~:~::;:~·~ 
ve Ankara'da tik 
maçlarına devam 
edilmif, ayrıca 

Ankara'da atıcı· 

lık müsabakaları 

ve aonbahar at 
yanşlarmm aeki
zincıaı yapılmış

tır. Yanılar bü

yük bir ali.ka ile 
takip olunmuıtur. 
Resmimiz ipodro
ma gelen zarif 
Bayanlardan bir· 
kaçını gösterivor. 
At yarı~ları hak
kmdaki yazımız 

2. inci, spor ha
berlerimiz 4. ün
cü ıayfamızdadır. 

Franıız Hükümet Rein 
Mareıal Petain 

Fransız hükümeli 
yakında Paris' e 

taıınabilecek mi! 

B. Laval Alman hükümeliyle 
temaslara devam ediyor 

Cenevre, 17 a.a. - Vichy'den D.N. 
B. ajansına bildirildiğine göre fransıs 
başvekil muav-ini B. Lava! dün Pa • 
riste ispanyol hariciye nazırı B. Su• 
ner ile uzun bir görüşme yapmıştır. 

Gene D.N.B. ajansının öğrendiğine 
göre fransız devlet reisi Mareşal Pe • 
tain pazartesi ve salı günü Lyon şeb• 
rinin misafiri olacak ve yapılacak bir 
geçit resminde pa.zır bulunacaktır. 

B. Lava!, kendi ismini taşıyacak y&o 
ni bir köprünün ilk taşını koyacaktır. 

VJchy'den bildirildiğine göre, B. 
Laval, Paris'ten Vichy'ye dönmüştür. 

B . Laval Pariste alman makamlariy
Je görüşmeler yapmıştır. Bu görüş.m&
lerin hedefi Mareşal Petainle B. Hit• 
ler arasında kararlaşan teşriki mesai· 
dir. 

B. Lavat. Vichy'ye döner dönm~s 
gerek bu göni,meler, gerekse ispanyol 
hariciye nazırı B. Suner ile yaptığı 
görüşmeler hakkında Mareşal Petaine 
izah;.t vermiştir. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

B. Serrano Suner 

B. Serrano Suner'in 
Paris seyahati 

Madrld, 17 a.a. - B. Suner'ln Berlln'e 
yaptığı yeni seyahat ispanyol ra:ı:etelerl 

tarafından ilk defa olarak bugün Paris • 
ten gelen ve Ciano'nun da Almanya'ya ~t
mesi muhtemel oldu~unu bildiren bir tel
grafta bi ld i rilmişti r. Bu seyahat hakkında 
hiç bir tatslldt neşredllmemloUr. 



Dil f efkikleri 

Harp ve zafer anlamlı 
kelimeler üzerinde ... 

Yazan: Naim ONAT 
Kavga ve 11&\'af. lDAnhk kadar, 1 mediği birçok göçler ve akın d.alga

belki de ondan daha eakidlr. Varhlın 1 larının tesiriyle bu kelimeler ve tU
her zerresinde n silmreslnde çırpı- remcleri üzerinde Monojenl.t'lere 
nan bu didipne hıRı tl yaratılııla hak verdireeek kadar birleşik ve or.:. 
baılar. İlk insanın ilk oğulları ara - taklık örneklere genit ve yaygın bir 
ıında çıkan.kanlı kavga bitmek için, değişme ve ödünç alma izlerine te
kim bilir belki de onun kalabilecek sadüf edi~ruz (2). 
IOn çocuklarını bekliyor. Bizim uzun araıtırmalar sonunda 

Ucu kayıp asırlardanbcri bir yan- vardığımız kanaate göre kavga ve aa
dan yırtıcı canavarların. öbür yandan vaş sözlerimiz &ibi bise yabancı dil
kendi aralarındaki uılı sorbaların lerden reldili sanılan (harp, zafer) 
ellerinden çekmediği kalmıyan insan ve buna benzer sözler de yine dili
oğlu, ardı arası kesilmeden, huunla- mizdeki bazu ve pençe anlatan keli
riyle vuruşmuş, çarpıpnış, onları ye- melere dayanmaktadır. 
re sermeğc çalışmıştır. Gelecek yasımızda bunlardan 

Bilgisi büyüdükçe ıilihları da kes- (harp) kelimesini incelemeğe çalışa
kinleşen insanların vahıilik devirle- cağız. 
rindeki boğuşmalarını bugünkülerin _____ ... 
yanında bir şakala"1Ja, silahlarını da (2) Gllnlttk ıuete ıütunlanna ıaimıya-
bir çocuk oyuncağı sayabiliriz. cak bu araıtırmaları neıredeceiim. (Dil-

BugUnkü hız ve hırsıyla, yalnız ha- de el n pençe) adlı uıwı n karıılattır -
sımlarını değil, dağ ve taşları bile malı etildiimı bırakı7onım. Ba.ııunla be -
delik deşik eden, uzun asırların ku- raber burada dillerde'ıti bu anlam deiiıik
rabildiği medent varlıkları alevden liğine bir kaç örnek röstermeyi de fayda
kasırgalariyle bir anda silip süpüren h aanmaktayım: 
(harb) ı eski dedelerimiz hiç şüphe- Türkçe el, elii - bbı Altay lehçele -
aiz, böyle düşünmüyorlardı. Onlar, rinde ilit, elit: parmak (parmak ölçüıil) 
acaba, nırsıl bir düşünce ile harbe: Pran11ca aile: kanat, Almanca ılle: kol, 
(Harp) ve zafere: (Zafer) dediler? kol ölçülÜ, eaki almancada elin: kol öl -

İlk insanlar, verdikleri adları hep çlitli, uıl anlamı: kol - inıilizce ell: kol 
maddi varlıklardan çıkarırlardı. En ölçllıU. Yunancada alax: kol. Walde • Po
ince imiş ve yükselmiş bir şeyin adı lı:omy etimoloji töıltliünde mutaaavnr 
onun en eski, en kaba taslak ıeklin· Hindu Avrupai (ellı) ana kökU: diraek, 
den alınmadır. lı:ol vücudlln türlll ·kııımlan anlamlarında 

Onlar, iptidailiğin veya totemiz- ıöıterilir, Arapça eli77e: avucun kaba 
min bir icabı olarak biribirlyle ilgili etleri. 
varlıkları daima biribirine karıştırır, TQrkçe cınak: Pençe - Arabca Canah: 
iyi ve fena saydıkları her §eyi aynı Kanat, el (bizim kanat kelimemiz de a -
adla veya onun az çok değişik şek - nııbçada kanlt teklinde: karcı anlamına a
liyle anarlardı. lmdıiı ılbl (elle) kelimeai de ıene bu 

Buglin aralarıtlda fonetik ve mor- anlamda kullanılmııtır; nuıl ki, Ttlrkçe
folojik yakınlıklar gösterdiği halde de kan: kol demek iken arabçada kari7e
anlamca biribirine çok aykırı görü- de: karcının keakin ucu, karan: Kılıç de
len bir takım kelimeler, iıte bu ge- melı:tlr.) 
nit ve düz görüşlülüğün kalıntıların- Türkçe Irmak: Pençe: İbranice kanaf: 
dan baıka bir şey değildir. kan&t (arapça kınab: anlan penç11i). 

İll9an1arın yeni gördükleri, yeni Türkçe an: avuç ortan - anlı:. 
elde ettikleri şeylere verdikleri ad- Türkçe kol - Alt&ica: El, Pramııca 
lardan birçoğu onların yine kendile· colonne: ı\ituıı, kol. 
rinden, kendi varlıklarına ve uzuvla· Türkçe avuı; - Berberce afu11: El. 
rına vermiıt olduklar,ı adlardan çık. Türkçe ıdbut: Avuç Divanfl LQ~at 
mııtır; bunun içindir ki, el, kol, baş, arapça adut: kol 
glSz, di§ ... adlarının sözlüklerde bir Türkçe el - arıpça elv: kudret, arapçı 
aüril anlamlara geldiğini ve bunlar- 7ed: el - Türkçe yet: Kudret. 
dan }'\ine aslını unutturmu' aayııu: Batı etimoloılarrnın. (Colonne, aile) lı:e-
aözler çıkarıldığını görüyoruz. limelerinin. kaynakları hakkındaki ekıik 

İnsan uı:uvları arasında en kuvet- 1örüşleri7le bu yoklaki fikrimiz etütte 
li ve rotu en büyUk olan, şilphesiz ki, ıöıterilmiıtir. 
eller ve kollardır. El ve kol hemen 
her dilde kuvet ve kudret anlamla· 
rına da alındığı gibi .. elde etmek, el
den gelmek", sözleri de kudret ve 
muvaffakiyetin en dofru ve geniı 
bir ifadesi olarak kullanılagelmiı • 
tir (1). 

İnsanın, varlığını korumak, hasmı
nı yenebilmek için daha ııopa ve aa
apnı bulmadan önce kullandığı biri
cik eilihı d.a, ıüpheıiz, bazu ve pen
çeleriydi. 

Her ıeyl yapuı, 6n«ne dikilen her 
engeli devirip yıkan el ve kol, yalnız 
cayretll bir yapıcı ve koruyucu ol
makla kalmamıf, kafamızın dilfilnce
ıinl, g&ılUmllzUn hiilımlinii de yeri
ne retlren bu becerikli uzvumuz, tl 
eelddenberl içimizle ifbirliği yapa· 
rak dütUnıee n duyrularımızı anlat
mak ve yazıp çizmek yolunda da bin 
en bllyilk bir yardımcı otmuıtur. 

!ç ve dıt varlıtımızla bu kadar de
rin ve ayrılmaz bir ilıiıi olan ve kim 
bilir, ne kadar zaman kon.uflDUIU&a 
da yarıyan (el), ile (dil) aruında bu 
bakımdan ııkı bir ballılılı bulundu
luııa inanmamak kabil delildir; ni
tekim bu dU1Uonceyi daha ileri ,etil
rerek bir teori halinde ortaya atan
lar bile olmuıtur. 

1934 te ölen değerli Rus dil bilgin
lerinden Yafeailojl ekolünün kuru
cusu N. Marr insanların duygu ve 
düıüncelerini anlatan kelimelerden 
bir takımının el ve koldan çıktığını 
iddia etmittir. Marr'a göre dilin ge
lişmesinde (gök) bily{rk rol oynuyor
sa da (el) inki ondan daha eakidir. 
• Volgada Çuva1 - Yaaefiler • Marr 
külliyatı - C.V.S. 327 • 

Biz, ele ve kola verilen adların da
ha genel ve birleşik bir kaynaktan 
doğmu' olmasını da göz önünde tut
makla beraber aon arqtırmalarımızla 
bu yapıcı ve yaratıcı uzvumıuun dili 
türetmek yolunda çok daha geni1 ve 
yaygın bir role malik bulundutunu 
ıörmekteyis. 

El, kol, bacak, pençe ve tırnak ad
larlyle bunların lffÇt ve yapıca u 
çok deJitik 'tekilleri, tık zamanlarda 
maddf bircok ıevlerln otdutu ılbl, 
~ sonralan da mecuf n manı • 
~ aavııız mefhumların ela adı olmut
tur. 

El, ko1. bazu Ye penc;e anlatan ad
lar. dili" ilk de~Pse bUe pek nkl an
aurları demek olduğundan imanlar 
araaında tarihin kaydettill nya et• 

' (l) Bn eski çatlard& mataraıanla " 
kanlar berinde ppdmıı el rtalmlerlae 
raıtlanılmıttır. Allahlana eli clüa bl7'11 
1&1111ınk. 811 inana söre tuTlr edllmlt. 
Taan r•imleri söribonız. Karanda, TeY· 
ratta Allahm kudreti eli ile ifade eclllmf .. 
tir. Almaa Tanrdarmdan (TJI') la ut 
ellıd lra7beclince kendiıinde )'tratıcılıll 
laMlretlnln de ka1boldup uaıhrdı. Stlll 
....,._ söre alla ricuttaa Qrl Mr plltl
,...,,. iradeal nrdır. 811 lmlaata m..rt'bl 
t.,... lmıceki devirlere ait Reallexillon
.... el maddeaine balmm. 

Namık Kemal ibtif ali 
!atanbul, 17 (Telefonla) - 2 Klnu

nuevel pazartesi günil üniversitede 
ve halkevlerinde Namık Kemal ihti • 
fallerl yapılacak ve o gün edebiyat fa
kültesi tarafından hazırlanan Namık 
Kemal broıilrü neıredilecektir. 

Deniz Harp Okulunun 
. yıldönümü 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Denia 
harp okulunun 164 üncü tealı yılda • 
nUmli yarın meruimle kutlanacaktır. 

Yüzlerce aandık çi'ri ••• 
lıtanbul, ı 7 (Telefonla) - Sirke • 

cide hırdavatçı Yuıuf adında blrlal· 
nin depoeunda çivi aakladılt ihbarı• 
dilmesi berine depo buılmıt ft yils· 
lerce andık çivi bulunarak milladere 
edilmlt n depo sahibi baklanda adli 
takibata bqlanmıttır. 

lnıiltereden ziraat makineleri 
ıeldi 

İıtanbul, ı 7 (Telefonla) lngUtere -
den limanımıza blr parti slraat maki
neleri gelmlttir. 

F ecl bir kaza 
lıtanbul, 17 (Telefonla) - Diln ge

ce Edimedı Xaraa~ latuyonunda 
makaıçı SUleyman gece manevra ya· 
pan marpndize atlamak lfterken a • 
yağı kayarak tekerlekler araıına dOt
milt vUcudU iki parçaya ayrılmııtır. 

Bir motor bor kayıjı batırdı 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Sinop 

motoru limanda bir kayığa çarparak 
batırmıt Ahmet adında biri boğulmut 
ve motorun kaptanı Hasan dikkatıls • 
liği yüzünden tevkif edilmittir. 

lzmirde ıiSçmenlere daiıtılacak 
çift hayvanları 

tnılr, 17 LL - Villyet lakin ve ve
teriner mildilrlerl glSçmenlere dafıtı· 
lacak olan çift hayvanları mtlbayauı 
için Berpma havaHıine gitmitlerdlr. 

Rlu fmdıık kooperatifinin 
a11•1dl heyet toplantıaı 

Rlae, 1'1 a.a. - Rise fındık tarun 
aatıt kooperatifinin yıllık ıenel kural 
toplantın din yapılmıt. ıenelik f aa • 
lf yet raporlannı tuvlp Ye yeni idare 
heyetini •Pttlr. 

Ça§rı 
X Adliye Encilmenl buırGn IUt 

15 te tcalınacaktır. 
X AdHJe • Tefkilltı Eaallyı En· 

dlmenlerlaıılen mürekkep muhtelit 
endlmen .._ilin aaat 15 tıe toplana
caktır. 

X Dmmı Mırhueblt Bneümenl 
20-XI-940 Ç&rfAllll>a ılntl •ıc,.. ela 
toplanacaktır. 

Yüksek Ziraat Enstitüsünde 

Ziraat Vekilimizin evelki 
gün söylediği nutuk 

(Bııı l. inci sa7/ada) 1 ldleri o ;ı:aman btr VekAlettl; İktısat Ve-
Bea de sezd.llim eırada arltad8fların kAletl idi. Bu VekAlete Uç oda t&halı o

Q&hflllalarım yakından takip etmek tırsa- lunmuotu: lkl küçUk bir de bllyUk oda. 
tım buldum • .A.rkad.,ların vui!elerin.l tak- Bu kUçUk odaların birisinde Vekil otu
dlre deter bir lUna n ferqatıe yaptıkta- ruyordu. Diğerinde mUsteşur. Ziraat, bay
nm görmekle Hvlndlm. tar, orman, sıınayi, ticaret ve maden umum 

Bu arllad.,lanma, ekip ıeflerlne ve bu müdUrlerlyle fen nıüıavlrl olarak ben sıkıı
late COk utr&f&Jl Ekrem UzUmerl'ne te- mıığa çalışıyorduk. Büyllk odada da btltUn 
ıelıtkUr borcumdu. Bunu huzurunuzda yap- müdUrler, mUmeyyl& ve kA.llpler isllfti. 
rnak benim için bUyUk bir hu olacaktı. 'Ustu kAğıtlarla, dosyalarla dolu kUçUk 

Konu,mamın makladı da 111: masaların önUnde gece demez, gündüz de-
Heplnlz yarın memleket tılerinde, mea, tattı ve eeyran bilmez çalışırdık. Bu· 

mealqlnlzde (mealetlnlz derken ormanı, gün blrçotunuıun tanımadıkları o numa
vetertnert Ye slraatçlyl ayırmadan saten ralı bir gu l&nıbaaının kör ııığı altında, 

ayrılamaz, blr kW olarak topluyorum) gece geç vakte kadar, çalışmak A.detl mu
mühim yaslfeler alacakaınız. !çlntzde ya- tat idi. Fakat mevzular neydi bilir nıııı -
nnın mUtelıauııları, hocaları, büyUk &- nlz? Bunu anlatırsam siz bunları . pek ha-
limleri, müdürleri, umum müdürleri ve el- sıt göreceksiniz. , 
bette veklllerl bulunmaktadır. Evet c;ok basit. Benim tebarlb ettirmek 

l•tikbale Jofru.. ıstedlfim de bu ..•. Bugün çok basit gört.1-
Blıler mulye dotru söçUp gitmekte - nen, tabii ıeylr ve cereyanında ytırUyen 

ytz. Bizler istikbale dotnı Uerllyorau.nuı:. birçok işler vardır ki daha dUn bUyük me-
Selef ve haletiz. o halde bugUnkU mes- •eleler, mühim dlvalardı. Bugün azamet· 

lektqlann yaptıklarını, yapablldlklerini il ve ehcmlyetlt, yatıh baıılt ve lahit: 1nkı
yarının. yapıcılarına anlatmakta fayda gör- llbın bfırlz bir vasfı .... 

dUm. ''Cibali mübaha" 
~ğcr bu konuşma; umduğum ve bekle- İşte size kUı,:Uk Ôdalardaki çalı11malar-

dlğım k&r11hklı al&kayı uyandınrsa 11ra - dan birkaç misal: 
ya koyacağım. BugUnkU konuşmam Heri- Orman umum müdürü; ormanlan ko -
deki kon~malara bir bqlanııç olacaktır. rumak, işletmek, ormanın blr kıymet ve 

Arkadqlar; servet olduğunu anlatabilmek, Osmanlı 
20 yıl bile olmadı. ismet Paşa Lozan İmparatorluğunun bir mirasyedi gibi har

ıulh konterawıındL ... Bir tarafta Avrupa- cadığı ormanlarımı~ın arta kalanını kur: 
nın birçok kodaman devletleri, diğer ta - tarabllmek için didinir uğraşırdı. ( ClbAll 
rafta İamet Pata, mesai arkad~lariyle, mUbahaJ derler bir tabir varılır. Sanırım 
tek bqına. ... Müzakere uzun, h~in, çetin bunun m~na.ııı değ'il, kelimeleri bile size 
idi. yabancıdır. Bu ormana alemdi. Herkeııın 

P~a; saferin hakkından, hakkın za!e- ormandan dilediği gibi istifadesi milbah 
rtnden emin, her madde Uzerlnde ayak dl- ıayıhyordu. Ormanın ehemtyellnl anlat -
rlyor, ıstedlklerinl ldetl ıökerek, kopara- mak, onu nizam altına almak uzun boylu 
rak alı,yordu. dldlıımeler ve uğraşmalarla oldu. 

Aıırlarca Oımanh İmparatorluğuııu Bu (Ciblll mübaha) dan neler çektlğl-
kendlalne yalnız dikte edilir blr devlet ola- mlzl bir gün ılzlere ayrıca anlatmak late
rak görmete alıımıı olanlar; bu iddiaları rtm. Bu orman styaseUmlzde ehemlyetli 
yer.sis ve hatt.A biraz da garip buluyorlar- bir tarihtir. 
dı. 

Bırakın ılmdl .... diyorlardı. Kendi bq
larına kalınca itleri nuıl bqarabllecek -
lerT Yekdlğerlnl takip eden harplerle bit
kin ve periıan ne yapabileceklerdir? On
lar; nuıl olıa, erıreo gene bize gelecek, 
ıu vebu ricalarla bugUn aldıklarım birer 
birer kendiliklerinden verecektir. 

Bu yalnız içlerinden geçen dil§Unceler 
detlldl; bunu ihsas bile ediyorlardı. 

YokluklaT içinJ e 
Hakikat yeni bir devlet kurmak için ne 

vuıta, ne de dilsen vardı. Şu yoktu, bu 
yoktu. Fakat kanımııda onların kudret ve 
hududunu ölçemedikleri bir kuvellmtz, 
yokları var eden kuvetımlz vardı. Netsi -
mise gUvenlmlz, tetıkbale 1manımıır., yqa-

mak ve yükselmek için azmimiz ve irade
miz vardı. Ve bqımızda bu lradentn, bu 
umtn •• güvenin, inanın ateıleylclıl, a • 
leYlendlrlclıl Gazimiz •ardı; hWcUmetln 
bqında da büyUk yapıcı İsmet Pqamız 

vardı. Bu varlıklar; velnt Tefe,yyaz yeni 
varlıklar yarattı, lnkılAplar birlbirlnl vel
yettl ve blllyorııunuz, kısa bir devreye 
koca bir tarih eıtdırdı. 

Bu lnkıllpların, yUkıelme ve ilerleme
lerin muletlnlzde de tesirleri ve izleri 
vardır. Ziraat iflerlni - tabiat ve maht -
yelleri lcaa - toplu olarak baclmli ve ıe
kllll göstermek güçtür. Fakat rakamların 
bellgall, hAdlselertn ıahadeti bu Uerleme-
11 çok blriz &'Ö8terlr. MllDferlt h&diseler 
11aerlnde mlaai alınıraa çok kUçllk görllne
blllr. Meael& iyi bir tohum kullanma; mü
tevul bir huapla, Yerimi yt1zde 10 arı -
tınr. Bir dekardan 100 kilo alırken 110 
kilo alınır. Böyle bir ifade göze çok küçük 
görllnUr. Fakat rakama vurulunca o za -
man netice kendini gösterir. 

En küçük bir heıap alalım: yalnız but
day ve arpanın lsllhıal mlkdan 8.000.000 
ton etrafındadır. Bunun yüzde onu 600.000 
ton eder ve bugUnkü rayiçle delil, normal 
flyaUa 30.000.000 lira tutar. 

Tarlalarda sörllnUr (kör) denilen bir 
hutalık vardır. !Ilı: baluıta saranız bile 
siJrllnUr. Halbuki profuörlertn Ankara 
CIYartDd& yaptılı:ları teUdklerde bunun u
ran JUad• 11 bulUDmuttur. Bunu ytlsde 5 
bile aa;ru1r ;relı:On 10 - 15 milyon lir& tu • 
tar. 

Klevland Ye Akala tobumlanmıı yal -
nıs Yerim farkları toplanuıca . milyonlar 
yapar. 

Buııd&n 15 yıl önce 2 - 2,3 mllyon ton 
aruındakt buld&7 latılıaallmlz busUD 4 
milyondur. Aradaki farlı: 100.000.000 ıtra:ra . 

yalı:l&fU'. . 
Kubterem mlaaflrlerlml rakamlarla 

11Jrmamak için burada daha fazla durmı -
Yuatım. .A.rkadaılarımdaıı bu menu 11 • 
aerlDde tlslen daha fula laahat vermele
rllll rl• edeoeltm. 

llmdl tlalen buDlanıl ne slbl fU'tlal' 
altıada ~dıtım: kendi ~ 
dan misaller alarak, lı:roldter ballnde an -
latmak lıterlm. 

Bmı hcihralaT 
Hamburır'clan dönüyorduk: m11t&reke • 

nlıı acı "' karanlık günlerinde idi. !ırtan -
bıllda nbtımd& ilk naunml çarpan un ÇU

vallarımn tepeler tqkll eden yığınları ol
du. Bu u Jllınlanm pmnete ldlçUkten • 
beri alı11ktım. Botaldıfı olmadı ~.- Bt
rt kalkar, dlt~rl sellrdl. Bu unlar Roman
p'dan •• belki de Amerllı:a'dan getlyordu. 
J'akat nedeme o san bana c;ok atır ... -
mtıtı. Tepeden tırnata kadar ber feY )'i
dellertn malı idi. lntmetımlzln bir kıamım 
da hariçten setırmelı: Çok acı bir ıeydl. 

Bir mUddet ıonra ziraat fen mtlfavtrl 
olarak Ankaraya seldlm. Hatıramda yaaıl
mıyonun: Müdafaa, 8ıhlye, Dabllt7e Ye 
Rarlcl)'9dea bqb dlter bQttta bmdlmet 
daireleri tııucQD Aüan Tl._.tbdn balaa
duta " beDıS ........ adttı bluda balu
IUIJ"ordu. Ticaret. llrtıut .,. Ziraat VelıA-

Baytar mUdUrU umumisi de çok telli.eh 
idi. Vebalbakarl - bugUn onu ıizler ancak 
kitaplarda görüyorsunuz - yurdun her 
köıesını sarmııtı. Her sene milyonlarla a
lıp göturUyordu. Sığır vebo.sının doğrudan 
doğruya yaptığı zararlara nisbetıe, dolayı
ılyle yaptıkları ondan daha çoktu: müna • 
kaleyi durduruyordu, hayvanı çoğaltmıyor
du, çlttçiy• çalııma JmkAnı vermiyordu. 

O &&man Mecliiı Alil Baytarlde ben de 
t.za idim. Vekllettı oda olmadığından kil
çUk bir evin küçük bir odasında ıedirler 
üzerinde oturur, ıaatlerce bunun Uzerinde 
konuııurduk. Sı~ır vebası yerli ve beledi 
sayılıyordu. Onun tamamiyle kaldırılma • 
sına pek de imkAn görlllmUyordu. Fakat 
'l'Urk. veterloorhıln blltılll, aalmll ve fera

g&tll çalııımuı onu memleket toprakları 

üzerinden ebediyen kaldınp attı. 
Ziraat müdUrlyetl umumlyeslnln tılerl 

ise büsbütUn dağdağalı, bUsbUtün teferru
atlı idi: tohum yok, vasıta yok, düzen 
yok, çift haYVanı az, birçok yerler düşman 
lıgall altında kalmıı, bağ ve bahçeler ha
rap olmu,tu. !<'azla olarak bir de çekirge 
bellııı vardı. Çekirge; memleketin birçok 
bölgelrlnt ıarmııtı. Umumi Harpte çekir
ge; pençeleıllecek, mUcadele edilecek bü
yük bir dlltman gibi olmuııtu. Bunun için 
ldetl bir ordu kurulmuştu. 

Y qil Ankara 
Fldu.. .. .A.ü&ra tJusOn 1•Dl7etll: )'tfil 

AııkarL.. l'akat daha dtlıı deıılleblleeek 

bir zaman önce kuru ve kara ldl. Fidan de-
dlm de hatınma geldi. o zamanlar, bele
diye, 11111afı dükklnları önüne bir fidan 
dlkmlye mecbur etmııu, herkes dükkG.nı

nın önüne bu wretıe fidan dikmlııtl. Fa -
kat bam dük.klııcılar ıabahleytn gelmlıler 
görmU,ler ki fidanlar yerlerinde yok. Zor
lukla bir yenlılnl bulmutlar ve dlkmtıler. 
Bir zaman ıonra onlar da yok olmuı. Bu
nun üzerine bazı açık gözler akfam fidan
ları söküp dükkAna koymaktan; sabahle
yin onları tekrar yerlerine dikmekten b8f· 
ka çare bulamamıııar. 

.A.rkadqlarım; 

Zlraattekl ilerleme ve lnld,.ılarda a -
ıabeylerlnlzln, meılekd.,lanmsm btlyUk 
htsmetlerl olmu,tur. Bustm ller taraftan 
iyi ve ll&çh tohum ı.tuıl7or, makine late
nlyor, damıshklar aram7or •• aatre-. 

Halbuki busUD ı.tenllen bu 19yler et. 
ha dllD lıtenllen defil, fayduının bile ıtıç 
anla~llditt meysulardır. 

lılaklna dedim de hatınm& geldi: 1932 
HDellnde 11 ltlekt&r maJrtn..S settrtmlf
tlk. Bunlan memlelı:etbl muhtelif yerleri . 
ne dalıttık. Sene ıonu, plen heaaplara 
baktım. Her blrlel fU kadar yapmuı 1' • 
nm tellrkea oada blrtDl ııue l{"P"'NIUI • 
ıar. EG:rıu bu maklneltl'le lllo bir ldlltet 
,ermeden Ptlrdlll tobumu puuas ola· 
rak temtallyeoektL 

Onları kaldırm, ....- ,..... ..... 
decltm. Bu emir Banu nablyealııede Yerll
mııtı. Oraya lkl makine gönderllmtıtl. Bu 
makinelerin bir taneıl kaldınlmıı, bir ta
ne91 de auılaa orada kalmıı. Gec;en ;rıl 
K11tabya mebusu arkadaılarım orada se
zerlerken ldlçUeülı: lı:apıb bir bina ,Ormilf
la, ıotn• ırtrmtıler b11y11k bir makine bul
muılar. Sonnutlar: bu makineyi parça 
paroa settrlp burada mı kurdunuaT 

- Ha;rır, blna:rı berine kurduk. 
" kapıyı moın ldlçuıt tuttukları IU&ll

ne: "VeWet maldn871 almum,, demlaıler. 

300 Nlelıt6r laaliyett• 
Bustln ellmtsde 800 e 7akın Hlelı:t&r 

var. Daha l500 olla lıtlyen yar. 
Bmıun dlter bir mllallne ben Peylı: na

bb'MIDde rutıadam. Oraya ulseleden he
me 90DI'& sttmııum. Valdt &Jqamdı, yat
lllm'lu ldL Tatmurlu bir ha•a. 1ıutn man
..._ ~ bqtu 1-1& harap.. •• Bereket 
nntn hftk11met tam vaktinde yetltmlt: 
ı.,elerlDI temin etmlf, &Glkta kalanları 

Sonbahar at yarısla rn a 
dün de devam olundu 

Yarışları büyük ~ir seyirci KİtlP.~İ 
heyecan ve alaka ile takip etti 

Sonbahar at yarışlarının sekizincisi 
dün pek kalabalık bir halk kütlesi ö
nünde yapılmıştır. Koşuların yalnız 
ikisinin mühim olmasına rağmen hal
kımızın bu gilzcl ıpora kartı göster -
diği alaka takdire şayandır. Üç ko -
~uda ikişer at koşmuş fakat seyirci -
lerine çok heyecanlı dakikalar yaşat
mıştır. 

Birinci koıu : 

dığından koşu iki hayvan a~.,s~ 

geçti. Ve M. Akçuranm Yıldız is 
deki hayvanı dört boy ara ile r::ıkiU 
geçmiye muvaffak oldu. Şahin il:i 
kaldı. Zaman 1,00 dek;ı:adır. Müştcı 
bahis ganyan 165 kuruş verdi. 

Dördüncü ko§u : 
Dört ve daha yukarı yaştaki h 

kan arap at ve kısraklara mahsus 2 
metrelik bir handikaptı. Koşuya k 

Hiç koşu kazanmamış halis kan a - 1ı olanlardan yalnız Yüksel ile Se 
rap erkek ve diti taylara mahsus 1600 1 koşmadılar. Dlftcrlerf arasındaki 
metrelik bir koşu idi. Salih Temelin şuyu Bay Sayit Aksoyun mihril~ 
Cetin ismindeki tavı rakibi Yılmazı ismindeki hayvanı taşıdığı ağır k" 
kolaylıkla geçerek birinci oldu. Zaman ya rağmen kazandı. İki boy arkuı 
2,03 dakikadır. Müşterek bahiı gan • dan Bozkurt ikinci Çelenk üçüncü 
yan 110 kuruş verdi. du. Mihrilcanın tamamen hazır ol• 

J • • ğu ve ileride yapılacak koşularda k\ 
kıncı koıu : disini geçecek atın pek bulunamıyaı 
Dfüt ve daha yukarı yaştaki halis ğı zannedilmektedir. Bilhassa gelce 

kan ingiliz .at --:e kısra_klara ~~s~s hafta yapılacak olan yetiştirme kı 
2000 metrelık hır handıkaptı. Bırı bı- ıusunda galip olacağı §imdiden .aı 
rinden güzel yedi halis kanın iştirak lenmektedir. ' 
ettiği_ ~u koşu. günün en mü~im. ko. • Zaman 2,37 dakikadır. Müşterek 1 
şusu ı.dı. Mevsım başındanbcrı hıç bır his ganyan 285 plbe sırasiyle 115 J 
muvaffakiyet gösterememiş olan Bay ve 130 kuruı verdi ' 
Ahmet Ağanın Özdemir ismindeki atı · 
bu koşuyu hiç ümit edilmediği halde Beıinci koıu : 
kolaylıkla kazandı. İki boy arkasın -
dan Dandi ikinci yarım boy ara lle 
Komisarj üçüncü oldu. Özdemir eski 
günlerini hatırlatan parlak bir koşu 
yapmı9tır. Bilhassa Dandi ile müca · 
delesinden galip çıkması yarı; merak
lılarının bu pek sevdiği hayvanı al -
lnşlamasına vesile olmuştur. Zaman 
2,12 dakikadır. Mü~terek bahis gan -
yan 330 pl5se ıırasiyle 245, 115, 130 
kuruş ':erdi. 

Üçüncü koıu : 
Üç ve daha yukarı yaşta ve sene zar

fında hiç koşu kazanmamış yerli ya
rım kan İngiliz at ve kısraklara mah
sus 1600 metrelik bir koşu idi. Baskın 
kayıt edilmiş olmasına rağmen koşma-

çadırlara yerleştirmıı. Büyük bir !elAket
ten yeni çıkmıı bu köylUler etrafıma top
landılar; dileklerini ııöylediler. Bu dilek
ler Jçlnde ıu da vardı: 

- Vekil Bey, sakın blnuı yıkıldı diye 
selektör maklneıılnl almL 

Makineyi en acıklı g-Unlerlnde btle u -
nutamıyacak derecede benhneemlıler de -
mektl. 

BUtün köylUlertn anlıyarak ve bilerek 
beoden l•tedtkıert, dthı blslm kendUertn-
den lstedlklerlmlzdl. Her taraftan meslek 
arkadqlarımdan istiyorlar. Halbuki ben 
bunlann istihfaf lle karıılandığım hatır
larım. · 

Demek atabeylertnlz kendilerini za
manla 1evdlrml1ler, ıaydırmıılar, aevdir
menin ve ıaydırmanın yolunu bulmuılar, 

davalarını anlatabllmtıler ve bentmıetebll
mtılerdtr. 

Bu arkad&flarımızın mlkdan azdı, va-
11talan nokaandı, oaıııma tarzları gayri 
müaaittl. Onun lçln - mellektqhk gayre
tiyle detti - bitaraf mllfahlt olarak ve 
aamlml bir kanaaUe atabeylerlnlzln hta -
metlerini takdirle anarım. 

Bunu genç arkad8flarımın dalma hatır
lamalarını dlltyerek kaydederken hemen 
ilAve edeyim kl: 

İtlerlmlz bltmlı, her ıey t&mamlanmıı 
değildir. BllAklı daha bqlangıçtayız. 

Arkadqlar; 
!nkıllbımızın bir vasfı ve ııan daha 

vardır: yUkselmlye. umran ve terakkiye 
dotru yapıİanlardan doymamak, kanma -
mak; dalma daha ileride ve yüksekte gö
zü olmak. 

Biz on almak için bir tıe b&flamıtıs

dır, )'ÜZ &lmııızdır. Fakat gene memnun 
olmamıı ve bin lıtemlılsdlr. Dalma ile -
rtye ve yllkaete .. " 

T aleb.lere Jiifen uuile 
o balde .ı.ıere cok b~ytlk •• çolı: eau

h Tulfelv dtlfmektedlr. Bunu: daha lyt
llDI detti (en iyiyi> yapmalı aurettyle htı
ıua edeeettm. Sizden bunu lltemelı: hak -
kımııdır ve bww bqaracafinısdaıı da e
mlnlL l:n iyiyi yapabllmf'.k lc;ln yetlıttrll
menlzde CUmhurtyet HUkUmett hiç bir fe· 
daklrhfı eatrsememtıUr. 

1981 - 1982 bUtc;elerlnl açıma. Araların
daki !arkları heaaplayımL G&recekltlllz 
kJ 1932 de bUyUk bir ekltllı Yardır. 

1929 Hnulnde Amerlka'da patlıyan 

buhranın aerpl.Jlttlerl bin kadar selmlı. 
1911 babruılı olarak pçmlf, munt1ard&n 
~ tuanut mecburiyeti buıl olmuttu. 
Btl~ teTUOn ettirmek lota hatt& bul 
murat1ardan :rOad• '10 lmpılmıttı. Btlt1lıı 
bGtoelerdeD baml tuarnaf npıldıfı Te 
araııdıtı l>Gyle bir yılda, İsmet tnönU, 
Eruıtıtüye gelmlıtı. EruıtıtUaün bir an evel 
lkmallnt emretmlı ve o saman lçln çok 
btıytlk bir rakam olan 1,5 mllyon liralık 
talıalsat vermlıtı. 

!çlnde bulundutumua bu bUyUk bina -
den yılına Y•tlımek User• - bet a:r lol.Jl
de bltlrllmtıtt. 8tslert çolı: nluıık Ye bir -
ooklanmm ayakta sönrek llatll117orum. 
öatır clllemeJr lota bir b&bnmı anede:rlm: 

BlD&Dua pl&mm mimar bana ptlrlıaoe 
bu aalonu ook ~ bulmuıtum. Vakıa 
mimara ,..... tut. diyen bendim. l'akat 
buna ntmen pn• aalon bana ook pntı 
siJrllnmUtttı. Nuıl dolduracatıa dlye be -
nl UatlntU Ye dUtUnce almııtı. Bugün ııe 
talebeyi ve hocalarını alamıyacak derece
de dar pllyor, ldlc;UkltıtUnden 11kıhyoruz. 

J'akat bu: ,OnWfere ferahlık Ye PDilllk 
ftNll bir darlık. Demek lnJrd&J>ua oocal\J 
bQyttyor. O btıyQaUıı de ZUV1 7ok enabı 
dar seı.tn.. Onu sellltletmek kolay .. 

Dört ve daha yukarı yaşta bir s• 
zarfında koşu kazanmamış halis U 
arap at ve kısraklara mahsus 3000 
relik bir koşu idi. Bay Setahattin 
kenin Aşkın ismindeki hayvanı ad 
ta yarım kuvet koşmasına rağmen 
kibini üç dört yilz metre geride b 
karak birinci oldu. Esasen idman 
vaziyette olan Gazelin bu koşu 
koşturulmaması lazım gelirdi. Zam 
4.11 dakikadır. Milşterek bahis g 
yan 135 kuruş verdi. 

İkinci ve dördüncü koşular aras 
daki çifte bahiste Özdemir - Mihri 
can veya Karanfil - Mihrilcan ko 
binezonunu bulabilenler bir lir; 
mukabil 11,80 lira aldılar. 

"E . .,, . d" v J n ıyı yı yapmanın ıge 

ıartları 
Sizlerin (en iyiyi) yapabilmek için 

eruıtıtUlerden bB.§ka diğer birçok ııar 
da var ... 

Cilmhurtyet devrinin eserleri, birçok 
hum ıslah tstıısyonlan, mücadele tstas 
ları, haralar, devlet çiftlikleri, fidanlık 
ve Uh.... kıymeUl çalı11maları, eaerler 
•izler için muvatfaklyet Amtl ve eıuuıla 
nı hazırlamaktadırlar. EnsUtUlerde ?ılrt 
tetkikler yıı.pılmııı, kitaplar çıkanlmıı 

Bunlara tnzımam etmek üzere <K 
tetkikleri) ne bqlanmıı ve hayll Herle 
mlııtır. Bunun üzerinde blraı duraca 
ÇUnkü köy tetkiklerinde ılzlerle Jt b 
ğl yapmaktayız. Bu yıl birçok arkadq 
rınız bununla meşgul oldular, tsnümüzd 
tatlllerde hepiniz çalı11acllkııınız. 

Ziraat - biliyorsunuz, gört.lyoraun 
çok kompllkedtr. Hocalarınız ziraatı 
sıl tart! ediyorlar bilmiyorum. Benim 
layıııma göre ziraat; çiftçinin kuvet 
vaktini, tstldadını, toprağının ve düze~ 
nln kablllyetlnl, tabiat ve lktısat ııartı~ 
nın icaplarını en çok vertmlendlren usul 
ri gösteren ve bildiren bir sanattır. 

Bu tarife göre en iyi ziraat usulll 
kurabilmek lçtn yalnız bir iki fakt6r fu 
rinde durmak yetlımez. BUtUn faktısrl 
bilmek, onlan birlikte mütalea etmek l 
eder. O halde yalnız iklim ve tabiat ı 
!arına göre hazırlanacak bir plAn veri 
olur, takat tam verimi alabilmek için 
fi gelmez. 

Köy tetkiklerinin e•a•ı 
Bütün varlıklardan uzmi iıtifade 

bilmek için evela onları bilmek ve ta 
mak lazımdır. hte lı:öy tetkiklerinin 
ıı: bu varlıkları yerinde tesbit eotmek, b 
larrn icap ve ıartıanna göre plinlarını 
zırlamaktır. 

1935 de Karadeniz ve tark villyetl• 
rinde bir tetikik gezintili yapmıştım. l 
ırada bana refakat eden Şevket R&1it 
Klzım'rn kıymetli yardımlariyle köy 
klklerlne bir plA.ıı dah1llnde bqlanmıı 
Fakat bu daha ziyade sondaj kabilinden 
Köyleri muhtelif sınıflara ayırıyor ·n 
sınıfta yaptıiımız totkikloeri misalle · 
te;ımil ediyorduk. 

Bu tam olmamakla beraber benim i 
me çok yaramıştı, 1937 de bun.u daha Ş 
mulleştirdilk ve bu yıl daha ziyade t 
mili ettirdik. Bu suretle varlıkları tes 
Adeta tescil edilm!, olan lı:ö:rler üzeri 
toPlanan malt\mat; taanif edilmekte, pi 
laıtırılmalrta, ara)Jrrnda mukayeseler 
prlarak euıları çıkarıknakotadır. 

Bu ıuretle hazırlenan ve ı,ıenen ed 
1111r Herdeki çalışmalarınızda ıize bir do 
torun anündeki rontgen fotografı. kan 
saire tııhlil raporları gibi mlna ifade ed 
cdk ve kıymet alacaktır. 

Arkadaılarım; 

Muvaffaklyetlniz için en bUyilk in 
ve büyiik bir kuvet dabı vardır: türk kö 
lilıU ile çıhııcaksınız. 

İçinden çdrmı,, içinde :Yllaşınq olmd 
la övtindUiUm türk k3:rlüsiinün yükaı 
bvra1111, yüksek ıezi~i. yükıe'k kablll1 
ti, yüksek karakteri muvaffakiyet için , 
bli71ik kuvet ve &mildir. Türk köylüallni 
aab ve temiz muhitinde, onwıla berab 
çahtmak baıh baıına bir bahtiyarlıktır. 

Son olarak ailemiz arasına yeni ıirı 
genç ar'ıtadaılara hitap ediyorum; 

Bu mealeti ıeçtiğlniz için hiç bir ~ 
man piıman olmıyacaktmız. Safa geldi 
llis. Mnlejin ıizc, ıiıin de meıleğe utu 
lu olmasını diler ve heplDizl HVgl Ue kı 
caklanm. 
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İ rlônda açıklannda 

Serano Suner Berlin'de Alman ablukasiyle 
Mihverin politika manevraların· 

dan biri de daima beynelmilel faa· 
liyct sahnesinin Ön planını İşgal e· 
derek bir şeyler yapar gibi görün· 
mektir. Aylardanberi dünya efkarı· 
umumiyesi arkası gclmiycn bir gi
di:, gelişler, kaqıl.ıldı ziyaretler se
risi ile mc:gul edilmektedir. Muso· 
lini Hitler•;, Hitler Musolini'yi ziya· 
ret eder. Hitler uzun bir seyahate 
çrlrnrak Laval ile gör:işür. Franko 
i e m'üak.-t yr-ı'?ar. S'.>nra Petain ile 

mücadele careleri 
.> 

Sunday Times'in bir yausi 
Londra, 17 a.a. - Sunday Timeı'in ha

vacılrk muharriri, Almanya'nın İrlanda sa
hilleri açıklarında tesisine çalıştığı ablu: 
kadan bahsetmekte ve bu hususta lfU mü
talealarr serdeylemektedir : 

müzakerede bulunur. Tekrar bir "Düşmanın bu tasavvuru halen harbin 
Musolini - Hitler m:.115.katı. Arka- en hayati ve en müstacel meselesidir." 
sımlnn l\biotof Berlin'e çafrrılır. Bu 
muhterem mis:ıtfir Berlin'den ayrı· 
hr ayrılmaz İspanya Hariciye Na
zırına davet g:iınderilir. Bu ziyaret
lerin her biri, mihver matbuatı ta
rafından dünya efkilrıu.mumiyesine 
büviik. derin ve şÜ""n·· 11'; bir ~iva
ıi hadise olarak takdim edilir. 
Fakat ziyard ziyareti ta!cip eder. 
•e mihverle ziyarete .çağrıbn dev
let adamının mensup olduğu mem
leket arasındaki miinasebet'er ol
duğu yerde sayıp durur. Mihver 
bu ziyaretleri, sinir harbinin bir 
aafhası olmak üzere tertip ediyor
aa, arkası gelmiyen bu gidiş geli,
lerin artık, seyahatin güçleştiği 
böyle bir devirde bu seyahatleri ih· 
tiyar edenleri yormaktan ba!!.ka bir 
netice vermediğini anlamalıdır. 

Bugün iki hatta belki c!e üç dev
let adamının seyahati karşısmda-
7ız: Romanya Başvekili general 
A.ntonesko, Roma'yı ziyaret etmiş
tir. Dikkate layıktır ki Antonesko
hu:n bu ziyareti, Romanya'nın müs· 
ta.kil olduğu zamandan ziyade deb
debe ve tantana içinde yapılmıştır. 
Musolini bizzat istasyona giderek 
Antoneskoyu karşılamış ve Roman· 
Ya Başvekili Hitler gibi mümtaz 
§ahsiyetlerin misafir edildiği Villa 
Madama'da kalmıştır. Bu müstesna 
dikkat ve hürmet, ltalya'nın Arna
\"Utlukta karşılaştrğı zorluktan mı 
ileri geliyor? Yoksa Romanya dev
let adamlarına, memleketlerinin iş
gal altında bulunmasından doğan 
acıyı unutturmak kin midir? Bura• 
aı malUnı değil. Fakat memleketini 
Almanya'nın askeri İşgaline terke· 
den bir d~vlet Ba,vekilinin ziyare· 
tinde siyasi mana aranamıyacağ1 
~ikardır. 

İspanyol ha.riciye V e;kilinin ziya• 
retine gelince; malUnıdur ki Serra
no Suner, Berlin'i birinci defa ziya

Muharrir, alman tayyarelerinin deniz
lerdeki harekatı yüzünden İngiliz ticaret 
filosunun şimdiye kadar uğradığı zayiatı 
hatırlatmakta ve düşmanın uzun mesafe 
tayyareleri için Brest etrafındaki fransız 
limanlarını kullanması tehlikesine işaret 
eylemektedir. 

Şimdilik yegane müdafaa çareıi Atlas 
denizini geçen ticaret vapurlarının kuvet
li bir himaye altında bulundurulması ve 
dlişman üslerinin bombardıman edilmesi • 
dir. . 

İmdi himaye gemileri azdır. İkinci usul 
de mutlak surette müessir değildir. Düş
man bazı vapurları bombardıman etme-k i
çin dört motörlü büyük tayyareler kullan
mıştır. Bu tayyareler ingiliz tavyareleri
nin kalktıkları meydanlardan daha garp • 
te bulunan ve Atlas denizinde 1000 mile 
kadar ilerliyebilmiye imkan veren üsler
den kalkmaktadırlar İngiliz tayyareleri, 
alman tayyarelerine karşı müdafaayı im
kin dahilinde koyabilece'k olan İl'landa üs
ılerini kullanamamaktadırlar. 

Diğer traftan kafilelere daha şimal -
den geçen bir yol da gosterilemez. Zira 
böyle bir yol, kafileleri, alınanların 11imdi 
Norveç'te malik oldukları tislel'den kalkan 
korsan gemilerinin tecavüzüne daha ziyade 
maruz buundurur. 

Bundan başka tayyare gemileri bu SU· 

!arda daha ziyade tehlikeye açıktır. DU11-
manın bUyUk bombardıman tayyareleri 
kullanmo.k suretiyle bize Amerlkadan ge
len yardımın daha. seyrek gelmesini temi
ne çalıştığına şUphe yoktur. 

Bombardımanlarımız dUşmanı bir mik
dar tayyare lmAl!nden menedeclğlmlz UmJ. 
dini vermekte ise de bizim her zamandan 
ziyade ihtiyacımız olan şey fazla mikdar
da uzun mesafe avcı te.yyıı.residlr. İki sa
tıhlı ve iki motörlU kuvetli bir avcı tay -
yaresl işi görecektir. 

Bu tayyarelerin mUesslr olması ve çok 
iş görebilmeleri için, sUratlerinin saatte 
400 milden ve uçuıı mesafeleri de 2000 

ret etmiyor. Bu zat, bir ay kadar milden fazla olması ve kombine top ve 
evel Dahiliye Nazırı iken gene Ber· mitralyözlerle mUcehhez bulunması Jazım
lin'i ziyaret etmiş ve hu ziyaretin dır. 
§Ümul ve ehemiyeti hakkında al· Ha.len malik olduuğmuz ma.lOmat ve 
nıan ve italyan ga:ıeteleri hayli mü- tecrübe böyle bir tayyarenin tasavvur ve 
balegalı yazılar yıızmr§lardı. Su- ıroruıne lmkil.n vermektedir. 
ber Berlin'den Roma'ya geçmİ§ ve 
Ondan sonra da B. Hitler'in Fran
ko ile mülakah tertip edilmiş.ti. Bu 
Seyahatin siyasi ehem.iyeti üzerin
de alman ve İtalyan gazeteleri ta• 
l'afmdan yazılan makalelerin bazı 
kopür)eri şimdi karşnnrzdadır. Bun· 
lan okuyan bitaraf memleket hal
kı, artık lspanya'nm mihvere ilti· 
hakını bir emrivaki telakki etmiş 
olacaktır. Diğer taraftan İspanya
btn vaziyetini yakından bilenler, bu 
tn.emleketin lngiltere'ye karşı hare
kete geçmek istiyeceğine ihtimal 
\>ermemekle idiler. 

Suner'in ziyareti ve Hitler'in se· 
Yahati etrafındaki şişirme haberler 
de sabun köpüğü gibi söndü. Ve 
cm.dan sonra da mihver başka ziya· 
l'etler ve seyahatler tertip etmeğe 

haşladı. 

Mısır'ın harici 
siyaseti değişmiyor 

Kahire, 17 a.a. - Yeni başvekil Hlliıe
yin Sırrı Paııanın selefi Sabri Paoa tara· 
!ından takip edllen siyasete devam ede
ceği beklenmektedir. 

Buradaki slyast mah!lllertn zannettik · 
!erine göre kabine kıralın nutkunda göste
rilen siyaseti taklp edecektir ki bu siyase
tin başlıca hususiyeti Mısır'ın emniyet ve 
tamamiyetinin ldamesindeki azimdir. 

Yeni kabinenin aUratıe teşekkUlU çok 
bUyUk bir memnuniyetle karşılanmıştır. 

Kabinede yalmz dört nazır değişmiştir. 

Bunlardan içtimai muavenet nezaretine 
getirilen Abul - Gal11 Abu· Samara Hbe -
ral partisine mensuptur, diğerleri mllBta • 
kildlr. 

En iyi mUtehassıs teknisyenlerden olan 
yeni başvekil hiç bir s1yas1 partiye men
sup değildir ve dahil bulunduğu muhtelif 
kabinelerde dalma mUstakll kalmıştır. 

Y·enl başvekil yorulmaz bl renerji ve şid
detli lnzıbat adamıdır. Halkın bUtUn sı-

Şimdi Suner Berlin'i ve daima 
herkes hakkında olduğu gi,bi, Rib
hentrop'un davetiyle ziyaret et
mektedir. Alman ve İtalyan gazete· 
leri, bermutat, bu ziyaretin ehe
tniyelini tebarüz ettinnekle meş· 
guldürler. Halbuki ispanya, geçen 
ay mihvere uyarak İngiltere'ye kar· 
!t harbe sürüklenrneğe taraftar de
ğilse, Taranto'da İtalyan donanma· 
sının bir kısmı tahrip edildikten nıfları bu tayinini iyi kar§ılamııılardır. 
aonra böyle bir maceraya sürüklen-
bıeğe hiç taraftar değildir. Gerçi ls
l>anya, son Suner ziyaretinden .son
l'a Tanca mıntakasını ilhak ctmış ve 
İngiltere ile Amerika lspanya'nm 
hu hareketi hakkındaki memnuni· 
Yetsizliklerini bildirmişlerdir. Fakat 
be İngiltere, ne de Amerika, Tan
ca'nın lspanya'ya ilhakına aleyhtar 
olduklarmı ifade ebnemişlerdir. 
Anlaşılan İngiltere ilhaka değil, 
l'anca'nm tahkimine itiraz etmek
tedir. Amerika ise, Tanca'daki 
menfaatlerinin zarar görmemesiyle 
alakadardır. Ve galip ihtimale gÖ· 
re, her iki devlet de harpten sonra 
'ranca'nın İspanyol mıntakası içine 
alınmasma itiraz etmiyeceklerdir. 
hu hale n'l.zarPln, mihverin Tanca'
}'J l·nanvn'ya hed;ve etmi, bir ta
Vur tal·•nma"ı ne derece yersiz İse, 
İspı>nya'nın da bunu mihver tara
frndan bah .. edilmiş bir hediye te· 
lakki ederek bu yiizden mihvere 
karşı ~ükran ve minnet hissi bes• 
leme&İ o derece lüzumsuzdur. ls
l>anyollar otuz altı senedenberi 
'r anca üzerinde hak iddia etmek
ten asla vaz geçmemi!llerdir. Ve bir 
Çok defalar bu mıntaka'yı Fas'ta 
kendil erine tabi olan mmtakaya il! 
hak etme~e teşebbüs etmişlerdir. 
takat 1914 harbi içinde bunu ya· 
l>amadıktan sonra, harpten muzaf· 
fer ve kuvetli olarak çıkan Fransa· 
}>a karşı yapamıyacaklan meydan
da id~. Fran&e.'nm ytkılJ11 Tanca'· 
~rn lspanya'ya ilhakma mani olan 
~ büyük engeli ortadan kaldırdı· 

İngiltere 12 veya 18 ay sonra 
Amerika' dan islediği 

kadar tayyare alabilecek 
Toronto, 17 a.a. - General Motors

un direktörü AJfred P. Sloan bura
da söyledi~i bir nutukta 12 veya 18 
ay içinde lngiltere'nin istediği ka· 
dar tayyarelere malik olacağını bil -
dirmiştir. 

B. Sloan Amerika sanayiinin az za
man zarfında hem Amerika'nın bü • 
tiin müdafaa ihtiyaçlarını, hem de 
Büyük Britanya'nın sipariışlerini 
karşıTıyacak vaziyete geleceğini ila
ve eylemiştir. 

ğmdan İspanya bu vaziyetten isti· 
fade etmistir. Yani İspanya, Tan
ca'yı ıunu~ bunun elinden almıyor, 
beynelmilel vaziyetin hazırladığı 
fırsattan istifade etmektedir. Fran
ko, bunu şüphesiz herkesten daha 
iyi takdir eder. 

Herhalde Suner'in ziyaretinde 
mihver matbuatının iddia ettiği gj. 
bi, büyük siyasi mana aramak için 
ortada hiç bir sebep yoktur. Bu zi
ya ret mihverin tertip ettiği turizm 
serilerinden biridir. Ve ispanya 'nrn 
harp kar§ısındaki vaziyetinin de
ğişmesi beklenemez. 

A. Ş. ESMER 

Yunanlılar 

İvan dağını 
İşgal ettiler 

(Başı ı. inci sayfada) 

İngiltere' de 
yeni bir plan 
hazırlandı 

Batı cenubunda yunanlılar Kala • 
mas deresini müteaddit noktalardan 
geçmişlerdir. Burada İtalyanların yu
nan arazisinde son bir tek çıkıntısı 

kalmıştır. 

(Başı I. inci sayfada) 
reşali Dovning'in yerine hava hilcum ku
vetleri başkumandanlığma tayin edilmi~· 

tir. 
Mareşal Dovninıt tayyare imal!t neza

retinden ayrılarak hususi bir vazife ile 
Amerika'ya gidecektir.· 

ltalyanlardan yeni alınan 
esirler 

Dün vukua gelen kısa bir muharebe 
esnasında 600 kadar italyan esiri a • 
lınmıştır. 

Bu arada yugoslav ordusunda muh
telif ctizütam kumandanlarının değiş· 
tirildiği hakkında gelen malfunat mu
tat olarak iyi haber alan Atina malı· 
fillerinde alaka uyandırmıştır. 

Bu mahfillerde beyan edildiğine gö
re, -bu değişiklikler, sebebiyet veril -
meksizin Yugoslavyaya karşı yapı -
lacak her hangi bir tecavüze mukave
met lehinde olanların ordu başına ge· 
tirilmesine doğru olan temayülü gös
termektedir. 

Atina resmi mahfilleri, Manastırın 
bombardımanı münasebetiyle yugos -
lav halkına karşı büyük bir sempati 
izhar etmektedirler . 

Harp italyan toprağında 
cereyan ediyor 

Atina, :i. 7 a.a. - Yunan - italyan mu
hasematının üçüncü haftası sonunda 
yunanlılar harbi düşman topraklarına 
nakletmiş bulunuyorlar. Yalnız 
Epir'de küçük bir bölge henüz müte
vazin işgali altıı:ıdadır. 

En şimali ,bölgede Görice üzerinde
ki hakimiyetleri ~ .rşemekte olan i • 
talyan mevzilerini istirdada çalışmak 
için alelacele takviye kıtaları gönder
mekte iseler de bu kıtalar yunan ve 
ingiliz tayyareleri tarafından izaç e • 
dilmekte ve yunan itişine hangi ci -
betten intizar edeceklerini bilmemek
tedirler. 

Atinaya son 24 saatte gelen h~ber -
ler, yunan süngü hücumlarının ıtal • 
yanlar üzerinde büyük bir tesir hası] 
ettiğini göstermektedir. 

Yunan ilerleyişi 
Dün Prespa gölü ile küçük Prespa 

arasında italyanlar Göriceye hakım 
tepelerdeki süngü çevresini dağıt -
mak için şiddetli bir mücadelede bu • 
lunmakta idiler. 

Cenupta, yunanlılar evelki gün 
Grammos ve Morava tepeleri üzerinde 
işgal ettikleri mühim noktalardan Ar
navutluk içerisinde derin bir ilerleyiş 
kaydetmişlerdir. Yunanlılar Grammos 
dağlarında Ereskayı işgal etmişlerdir 
Yunanlıların şimdi buradan açtıkları 
ateş, italyanfarın Göriceden Ereska 
yoluyla cenuıbi Epir bölgesine doğru 
olan başlıca iaşelerini kesebilecek va
ziyettedir. 

Atina askeri mahfillerinde, emirleri 
başkumandan General Papagos tara -
fından parlak bir surette ifa edilen 
general Metaksasın kumanda ruhu it
tifakla methüsena edilmektedir. 

ltalyan mazeretleri 
Atina, 17 a.a. - Atina ajansı bil -

diriyor : 
Yunanistana karşı İtalyanlar tara -

fından yapılan taarruzun acınacak a
k~betini mazur göstermek için ital • 
yan propagandası dünyaya zavallı i
zahatlar vermekte berdevamdır. Bu 
arada arazinin müşküHitından, yol 
bulunmamasından, Yunanistanla Ar • 
navutluk arasındaki hududun darlı -
ğından ve saireden sanki yunan ordu· 
su aynı müşküllerle karşılaşmıyor • 
muş gibi bahsedilmektedir. İki ordu 
arasındaki fark esasen bu noktada -
dır. İtalyan ordusu bu güçlüklerden 
istifade eden yunanlılarla karşılaş • 
mıştır. Hasmın istifade etmekten a • 
ciz kaldığı aynı müşküller yunan or
dusunun düşmanı mağlfip etmesine 
mani olmamıştır. 

Tatbik olunamıyan bir plan 
Estia gazetesi, bu kadar hazin bir 

surette nihayet bulan İtalyan taarru
zunu idare eden general Visconti 
Prasca'nın "nihai harp,, ismiyle 1935 
te neşrettiği askeri eseri hatırlat
maktadır. İtalyan generali kitabında 
şimdi Epirde tatbik ettiği planı izah 
etmiştir. Fakat takibinde gösterilen 
askeri ve teknik boşluklar hariç, Pras
ca'nın düşman kıtaatının haleti ruhi· 
yesi ve zihniyeti hakkındaki tam bil· 
gisizliği yüzünden bu plan aslından 
bozulmuştur. Halbuki Prasca böyle 
bir nihai harekete girişecek general 
için bu haleti ruhiyenin mutlak su -
rette bilinmesi lüzumuna işaret et
mi§ti. 

Bu suretle yunan ordusunun hayret 
verici muharipliği iki sebeple zaferi 
temin etmiştir: Bu sebeplerin birin -
cisi bir ordu mevcut bulunması ikin
cisi de bu ordunun düşman tarafından 
tegafül edilmiş olmasıdır. 

Taranto'dan evel ve sonra ..• 
İtalyan deniz hezimetinden bahse -

den Eleftron Vima gazetesi diyor ki: 
"Giornale d'İtalia gazetesinde, B. 

Cörçil'in İtalyanın müthiş darbeler yi
yeceği hakkındaki beyanatına cevap 
veren Virginio Gayda İtalyanın hu
dutsuz kaynaklara malik kudretli bir 
düsmanla mücadeleye mecbur oldu -
ğunu ve İtalya'nın vaziyetinin veha
met kesbetmiye başladığını teslim ey
lemiştir. Bu müşahede ve tesbit Ta • 
ranto hezimetinden eveldir. Fakat bu· 
gtı.n B. Gayda İtalyanın bu vahim va.-

Hava vis mareşali Harris, vis mareşal 
Douglas'ın yerine hava kuvetleri kurmay 
başkanlığına. tayin edilmiıttir. 

Hava via mareşali Boyd, orta p.rk ha
va kuvetleri ba,kumandanına muavin ta
yin edilmiştir. 

Hava mareşali Bobington, hava konseyi 
lzasından mareşal Gossage'in yerine tayin 
edilmiştir. 

Yeni bir plan 
Hava ve harbiye nezaretleri ordu ile 

hava kuvetlerinin en iyi :ıekilde iş~rliği 

yapabilmelerini temin edecek en faydalı 

esasların tesbiti mıı'ksadiyle müşterek mu
fassal bir plan hazırlamışlardır. Bu plan 
ordu ihtiyaçlarının ve hava kuvetlerinin ta
lim ve terbiyesinin bütün safahatına şa • 
mildir. 

Yeni sistemin başlıca göze çarpan hu
susiyeti "ordu ile iıtbirliği kumandanlığı" 

ismini ala,cak olan bir şubenin ihdasrorr. 
Bu şube İngiliz imparatorluğundaki bütün 
ordulara tahsis edilen hava filoLuının k!f
fesini ve bunlara bağlı talimga.hları ihti -
va edecektir. 

Yeni kumandanlığın vazielsi 
Bu kumandanlığın esas vazifesi iki teş

kil!t arasındaki i&birliğini teşkilatlandır

mak olacaktır. Hava filolarının harekatı, 

şimdiye kadar olduğu gibi mensup olduk
ları ordu kumandanlıklarınca idare edile
cektir. 

"Ordu ile işbirliği kumandanlığı" baş

kumandan rütbesinde bir hava subayına 

verilecektir. Hava kurmay başkanı orduya 
mensup yüks,ek rtitbede su.bay olacaktır. 

Yeni teşek'külün kurmayını ve tali şube -
!erini ordu ve hava kuvetleri subayları tah
minen aynı adet nisbeti dahilinde olarak 
teşkil edeceklerdir. · 

Bu kumandanlığın tesisi, hava ve ordu 
lruvetleri arasında uzun zaman devamlı bir 
surette yapılan işbirliğinin ve en son ha
rekattan elde edilen t'Ccrübelerin netice -
sidir. 

"Ordu ile işbirliği kumandanlığı" ve 
muhtelit kurmayı, ordu ve hava kuvetleri 
teşkilatlariyle daimi ve mtişterek bir me
sai halinde bulunacak, ordu ile işbirliği 
yapma tekniğinin sUratıe lnkiışafım temin 
edecek ve her iki teşekkül arasındaki iş

birliği safhalarının müşterek bir anlayış 
içinde cereyan etmesini kolaylaştıraca'ktır. 

Yeni kumandanlık l kanunuevel 1940 
da -teıossiıs edecektir. Hava mareşali Siı' 

Arthur Sheridan Barratt ordu ile işbirli
ği kumandanlığının, hava başkumandanlı
ğına seçilmiştir. Ve 20 teşrinisanide vazi
fesine başlryacaktır. 

Romanya' da 

Yahudiler aleyhine 

tedbirler ahnıyor 
Biikreş, 17 a.a. - Havas: Hüktimet, ta

biiyeti her ne olursa olsun bütün yahudi 
müesseselerini yeniden tanzime karar ver
miştir. Yahudi mliıtahdemlere, istisnauz 
olarak, 31 kanunuevel 1940 tarihinden itl· 
baren yol verilmi3 olacaktır. Tıp cemiye
tinden ı;ıkanlan yahudi doktorlar, ancak 
yahudilere bakabilecektir. Yahudi talebe, 
tahsil için yabancı memleketlere gidemi
yecektir. 
Diğer taraftan, son kırk sekiz sııat zar

fında birçok gayri memnun lejyoner tev
kif edilmiştir. Bu tevkifler, disipline ay
kırı aleyhte vaziyet almış olan Popo bu
ınestrico, Borga ve daha diğer lejyoner 
şefler hakkında alınan tedbirlerin mantıkl 
neticesini teşkil eylemektedir, 

ziyetinin fect hale geldiğini düşün
melidir . ., 

Messager d' Athenes gazetesi şöyle 
yazıyor : 
"Yabancı askert münakkitlerin iti

raf ve teslim ettiklerine göre, harbin 
18 inci gününden sonra karada hare
katın inisiyativi artık Yunanistanın 
elinde bulunmaktadır.., 

Yunanistanın dünyaya hitabı 
Atina, 17 a.a. - İçtimai Muavenet 

Nazırı B. Eli Crimbas, radyoda A
merika'ya hitaben verdiği bir hita· 
bede taarruza uğrıyan küçük Yuna
nistan'ın hüriyeti için yaptığı müca
delede gözlerini amerikan milletine 
çevirmiş olduğunu bildirmiş ve kat
ledilen masumların yetimlerine ve 
ailelerine yapılacak her tilrlü yardı
mın ve bilhassa yünlü maddelerin 
şükraınla kabul edileceğini ilave ey
lemiştir. 

Yunanistan Ortodoks kilisesi de 
btitün dünya hıritsiyan kiliselerine 
gönderdiği bir mesajda italyan teca
vilzlinU takbih etmektedir. 

Stok'lıobn'daki Scandinavska Tele
~ambyro'nun Atina'da muhabiri 
yol·• ..... Ve buna binaen Atina mah
reciyle n .. ~rcttiği telgraflar sahtedir. 

Bir italyan ko~:ı cfogıtılcl_ı 
Atina, 17 a.a. - Atinaya bu sabah gelen 

malftmata göre, cephenin doğu bölgesin
de bulunan yunan kıtaatı bir İtalyan ko • 
lunu dağıtmıştır. 

Henüz teeyyüt etmiyen diğer bir ha -
bere göro de dafrtılan bir çok ltalyan tan.

ki da yunantslarm eline ııcç.memelerl için 
huduttan. YqotlaV7•',_ tokulmurtv, 

HARBE 
DA i R 

Mihverin 
politik 
faaliyeti 
Almanya'mn sıkmhsı 

• 
} ngiltere ve Yunanistan har-

bin inisiativini ellerine a
lınca, mihver devletleri bu haf· 
tayı daha ziyade diplomatik te· 
maslara hasrettiler. İngiliz hava 
filosu, Taranto limanında İtal
yanların 35 bin tonluk Littorio 
ve 23 bin tonluk Kont K.avur saf· 
fıharp gemilerini ba.tmrken, kü
çücük Yunanistan, İtalyanların 
alp fırkasını hezimete uğratıp, 
arta kalanları da önüne katıp ko
valanıağa başlarken, Almanya 
diplomatik faaliyetine ~iddet ver
di. Zaten dostu ltalya'nın o feci 
halini seyretmek Almanya ıçın 
zevkli bir şey de'tildi. O, tıpkı si· 
garayr tertkeden bir adam gibi can 
srkıntısı ile başka meşgaleler a
rıyordu. Zaten İngiltere'ye kar§ı 
istila planı yüzde doksuı dokuz 
üç çeyrek suya düşünce, Alman· 
ya'nm eli kolu da b'.\~lr k"l.lmış, 
ve onun irİ!l 1tnc 1t d:,,ı~,..,,,.,tik te· 
nıaslarla iktifa etmek vaziyetine 
girmi,ti. 

Almanya - Sovyetler Birliği 

H ele Ameri.ka'da Cümhurre-
isliğine tekrar Ruzvelt in

tihap edildikten ve Birletik A
merika'nm İstihsal ve imal ede
ceği harp malzemesini yarı yan
ya İngiltere'ye teslime karar ver· 
mesinden sonra Almanya, Sov • 
yetler Birliği ile daha aıkı bir it
birliği yapmak arzusuna kapıl
mış, belki İngiltere'nin Amerika· 
dan, Kanada'dan elde ettiğini o 
da Sovyetler Birliğinden temin 
etmek çarelerini aramıttır. 

Molotof'un, Almanya'da Hit
ler'le ve von Ribbentrop'la yap
tığı temaslar hakkmda şimdilik 
yapılan tehirler ve izahlar bun
dan ibarettir. Çünkü bütün dün· 
ya matbuatı, mü~akerelerde faz
la bir aiyaai itbirliği temin edil
diğine kani görünmemektedir. 
Zaten bu mülakattan sonra Ber
lin'de neıredilen resmi tebliğ dı· 
§mda fazla tefsir yapmağa da lü
zum yoktur. Bu tebliğ vazıhtır. 
Ve mihverin Sovyetler Birliği ile 
bir işbirliğini temin ettiğine da.ir 
hiç bir sarahati ihtiva etmemek· 
tedir. 

İngiltere - Sovyetler Birliği 

Böyle bir sarahatin tebliğde 

neden mevcut olmadığını 

dün Reuter ajansının n"'rettiği 
bir havadisten de öğreniyonız. 
Bu habere göre İngiltere Mosko
va 'ya bundan sonra her türlü ih
tilafları önliyebilecek bir formül 
tekJif etmiştir. Bu formülün ana 
hatları şunlardır: 

1 - Baltık memleketlerinin 
Sovyetler Birliği tarafından ilha
kmm tanınması, 

2 - Harp neticesindeki sulh 
konferansına Sovyetler Birliğinin 
kabul edilmesi, 

3 - lngiltere'nin, Sovyetler 
Birliği aleyhinde herhangi bir 
devlet ve yahut devletler grupu 
t-arafından yapılacak bir taarru
za hiç bir vakit iştirak etmiyece
ği, 

Filhakika Sovyetler Birliği he
nüz bu tekliflere cevap verme
miştir. Fakat Hitler'le konuşur
ken Molotof'un cebinde bulunan 
bu teklifler, herhalde Sovyetler 
Birliği için mühim bir ağırlık teş· 
kil etmiş ol&a gerektir. 

. 
Romanya - ltalya 

Tam bu esnada Roınanya le
jiyoner hükümeti rei&i ve 

Romanya'nm Konduktoru gene
ral Antonesko'nun Roma'ya gi
dip döndüğünü öğreniyoruz. Gene
ral Antonesko'nun zelzeleden bir 
çok kısımları harap olan memle
ketini o halde bırakıp da Muso
lini'nin davetine icabet etmesi 
için esash bir sebep olıması la
zandır. Fakat bu sebep acaba Ro
manya cihetinde mi, yoksa İtal
ya cihetinde midir? .. Romanya'
dan ltalya'ya bir askeri yardım 
bahis mevzuu olmadığına ve za
tef,& rumen askerleri de terhis e· 
dildiğ~ne göre, ltalya'nm şüphe
siz petrol ihtiyacını ve belki bun
dan daha mübrem olan buğday 
ihtiyacmı temin etmek endişesiy
le general Antonesko ile temas
lar yapmak istediği muhakkak· 
br. Çünkü bütün ümit Romanya
dadır. Romanya'nm, almaalara 

Erzurum' da 
yapılan valiler 

toplantısında 
birçok faydall 
kararlar veri idi 

Erzurum, (Hususi) - Dört günden beri 
sehrimizde devam eden valiler is:timaı so
na ermi$tir. Toplantılara 3 üncü umuml 
müfettiş Naıı:if Ergin'in relıliği altında 

mıntaka valileri, umumi miifettiıılik bat 
müşaviri ve bütün müşavirler iştirlk et • 
mişlerdir. Bu içtimalarda vilayetlerin ı.r 

mumi, hususi ve müşterek i:Jleri sıra ile 
gözden geçirilmiş, vilayetler ve mıntaka 

için faydalı kararlar alınmıştır. Öğrendl
timize göre bu kararlar arasında mıntaka
nın Kars, Erzurum gibi yayla vilayetle • 
rinde hayvan ve hayvan mahsulleri pana. -
yırları açılması ve Trabzon'da geniş ölç!k 
de bir fuvar kurulması, çıplak yayla köy
lerinin ağaçlandırılması, hayat şartları 

müsait olmıyan kaza merkezlerinde memur 
ve subay evleri yapılması, mrntaka dahi -
tinde şehir ve kasa.baların pllıı ve harit~ 
!arının tanzimi gibi işler vardır. İşledni 
bitirmiş olan valiler viliyetlerine don • 
müşlerdir. 

Vanan bir İngiliz ticaret 
gemisinin fayf alarr İskoçya' da 

Londra, 17 a.a. - 4900 tonluk 
Empiie Wind şilepinin bütün müret-
tebatını teşkil eden 30 zabit ve deniz· 
ci dün bir İskoçya limanına çıkmış -
tır. Empire Wind vapuru İrlanda a • 
çıklarında Atlantik denizinde bir al
man tayyaresi tarafından mitralyöz a
tetine tutulmu§, bombalanmış ve ya -
kılmıştır. 

Bir alman ticaret 
vapuru batır1ldı 

Nevyork, 17 a.a. - Nevyork dents 
mahfillerinde bildirildiğine göre, 28 
teşrinievelde, herhalde bir alman kor 
san gemisini iaşe için olacak, Kolom
biya'daki Barianilla limanından ka· 
çan 3644 tonluk alman bandıralı Ho
ligoland vapuru ingili% harp gemile-

! 
ri tarafından Caraibes adalarında ya• 
kalanarak batırılmıştır. 

teslim edilen petrol haricinde t. 
talya'ya ne verebileceği bir me
seledir. Bunun için de Romanya
daki alman itgal kuvetleri ku
mandaniyle mi, yoksa, Romanya 
Ba§vekili ile mi müzakereler yap. 
mak laznngeldiii keatirilememiş
tir. Fakat general Antonesko ge
ne azami nezaketi ıröstererek 
Roma'ya kadar gitınittir. 

İspanya ve Mihver 
(" inıdi İspanya Hariciye Nazı-

n Serrano Suner'in de Ber
lin' e gitmek Üzere olduğunu öğre
niyoruz. Suner lspanya'nın nüh
verle beraber harbe girmeaini te. 
min için mi Berlin'e gidiyor, yok. 
sa Hitler'e İtalya'nm Akdeniz'. 
de giriftar olduğu feci vaziyeti 
anlatacak ve "biz buna güvenerek 
mi harbe girecektik?" diye aora
ce.k.tır. Belki hatırlarsınız: evel
ce hazırlanan plan mucibince İ· 
talya, bir taraftan Mısrr'a Süvey
~e saldıracak, Yunanistan'ı ken
disine raınedecek ve bu esnada 
da İspanya Cebelüttank üzerine 
atılacaktı. Fakat İspanya eve)i. 
İtalyanların ne yaptıklarını, ne 
yapabile~eklerini görmek istedi. 
lıte bu esnada Yunanistan'a karo
tı taarruza girişen ita1yan kuvet. 
leri yunan topraklarından tardo
lundular. Bir Alp fırkası mahv 
ve peri~aın edildi. Ve yunanldar 
Arnavutluğa girerek Görice'yi 
sardılar; Taranto körfezine sığı. 
nan büyük İtalyan saffıharp ge• 
milerinin aşağı yukarı yansı su-
yun dibine izam edildi. l}te 
belki Suner Hitler'e "bu İtalya 
ile beraber mi harbe gireceğiz?" 
diye bir sual aorabilir. 

Nelice 

Sözlerimizi hulua edersek 
diyebiliriz ki, bu hafta zar

fında İngiltere ve Yunanistan 1-
talya'ya karşı askeri zaferler ka
zanrrlarken, Almanya ve İtalya 
da diplomatik faaliyete genni 
vermişlerdir. Fakat bu faaliyetle· 
rin mihver lehine herhangi bir 
netice verdiği söylenemez. Çünkü 
mihverin bütün bu politik faali
yetleri yukarda izah ettiğimiz 
gibi, kah askeri, kah siyasi" şekil
de önlenmiş bulunmaktadır. Şim
di alman başkuınandanı mareşal 
Keitel'le, İtalyan baş.kumandanı 
mareşal Badoglio'nun bir müla
kat yaptrklarınr öğreniyoruz. Bu 
vaziyet dahilinde iki mare~ahn 
ne kon\lştuklan ve yahut ne ko· 
nuşabilecekleri hakikaten dikka
te şayandır. Acaba bu mülakatı 
da diplomatik temaslar çerçevesi 
içine ithal edebilir miyiz? Çün
kü görünü~te şimdilik ani bir te-
airi olacağa benzemiyor. · 

Mümtaz Faik FENiK 
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SPOR lstanbul' da ki maçlarda RAD 
TURK1 

(Radyo Difüzyon Pı 
TÜRKİYE Nefes alırken ... Dünkü lik maçlarında 

Harbiye Güneşi 
10-3 mağlup etti 

Fenerbahce takımı dün Radyosu 

Nefes almaktan maksat, vücudu
muzdaki hücrelerin yaıam.alan i
çin lüzumlu olan oksijeni havadan 
kannnızm İçerisine getirerek, o hüc
relerin yaşamaları neticesinde ha
gr} olan ve kanda biriken fazla nis 0 

bette asit karbonik gazmı havaya 
vermektir. Bunu herkes bilir ve ok
sijen hayatın en mühim gıdası ol
duğu için ona kartı saygı ve sevgi 
gösterir, a.sit karbonik ga.zmdan da 
herkes az çok nefret eder. Bu ga • 
zm korkusundan, insanlar biribir
lerine pek de fazla yaklaşmaktan 
çekinirler ••• 

Halbuki yaşamamız, hem de ne· 
fes alabilmemiz için asit karbonik 
gazınrn da lüzumu vardır. Bir kere 
nefes almak hareketlerini idare e
den sinirler merkezini tenbih ede
cek o gazdlr. Kanda asit karbonik 
bulunınazsa nefea almak da ola -
maz. Kanmıızm içinde yahut nefes
le aldığımız havanın terkibinde bu 
gazm nisbeti artınca nefes hareket• 
leri aıklatır. Aksine olunca nefes 
hareketleri seyrekle§ir. Nefeı ala -
bilmek için asit karbonik ga.zmm 
lüzumundan dolayıdır ki tayy&reci
ler pek yükseklere çıktıkları vakit 
oralarda kendilerine yetitecek ka
dar oksijen bula.mayrnca mahsus 
cihazlar içinde taırdıklarr oksijen 
gazını asit karbonikle birlikte te
neffüs ederler. 

Haksız olarak kendisinden nef
ret ettiğimiz asit karbonik gazının 
bize bir iyiliği de kanımızda ve bü
tün vücudumuzda ekfi ve alkalen 
muvazenesini korumaya yaraması • 
dır. Bu gaz hücrelerin kendilerine 
zararlı &ayarak çıkardıklan faz
la bir ~Y olmakla beraber - adı 
üstünde - ekti bir madde olduğun
dan onun kan içerisinde az veya 
çok nispette olmasının ektilik ve al
kalenlik muvazenesi Üzerine tesir 
eder. 

Bu muvazene ek§ilik tarafına 
doğru bozulunca nefes hareketleri 
aıkla~ır, akciğerler fazlaca asit kar
bonik çıkarınca muvazene düzelir. 
Y ecliğimiz yemeklerin tHiriyle mu
vazene alkalen tarafına doğru gi
dince vücudun içinde aait karbonik 
n~beti artar. 

Aait karbonik gazmm böyle lü • 

Dış ticaret 
Kliring hesapları 

bakiyeleri 
TUrkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın

dan alın&D hesap hill!salanna göre 9. 11. 
1940 tarihindeki kliring hesapları bakiye -
lerl. 
CETVEİ: .....- 1-
TUrkiye CUmhuriyet Merkez Banka-

11ndaki kllrlng hesapları borçlu be.kiye
ler1. 
Memleket 
Almanya 
A. heııabında.kl 
borcumuz T.L. 
Almanya 
B. hesabındaki 
alacaııımız T.L. 
Belçika 
Çekoslovakya 
Estonya 
Hol anda 
İııpanya 

İsv~ D. hesabındaki 
borcumuz T. L . 
laveç A. hesabındaki 
al.a.cağımız T.L. 
İtalya A. hesabındaki 
borcumuz T.L. 
İtalya B. hesabındaki 
alacağımız T. L. 
İsviçre • 
Macaristan 
Lehistan 
busust T.L. 
Lehistan 
kllring T. L. 
Letonya 
Norveç 
Rusya 

CETVEL: - 2 -

Miktar T.L. 

n.006.600 

2.577.600 18.~.600 
682.500 
492.200 
34.900 

4.21.800 
279.300 

2.370.100 

101.800 2.268.800 

1.006.100 

115.300 890.800 
19.400 

499.500 

569.800 

73.000 642.800 
404.800 
13.800 
48.100 

Muhtelif memlek~tlı>rln Merkez Bankasın· 
da tutulan kllrıng hesaplarındaki alacak· 
!arımız 

Memleket 

Almanya D hesabı 
Finlandiya 
Lıtvanya 

Yugoıılavya 

Yunanistan 
B. hesabındaki 
alacaıtımız T.L. 
Yunanistan 
A. hesabındakJ 
borcumuz T.L. 
Rumen alacağımız 

Rumen global 
T.L. 274.400 
Rumen 

MikdarT.L 

973.200 
823.800 
41.800 

351.200 

50.400 

1.300 49.100 

zumuna göre artması veya eksilme
si bizim için değerli bir hizmet ol
makla beraber bu hizmeti onun yal
nız batma göremiyeceği §Üphesiz • 
dir. Vücudumuzun hücreleri de ken 
dilerini ihata eden sulu maddelerin 
ekıilik ve alkalenlik bakımmdan 
daima muvazeneli olmasını isterler- Gençlerbirliği Dinçspor' u 
se de onların bu muvazeneyi mu • 

hafaza için çahıtıkları bilinmez. Maskespor A. gücünü yendiler 
Hücreler kendilerine lüzumu kadar / 
oksijen alırlar ve asit karbonik ga- Dün Ankaragüc'Ü sahasında lik 
zının muhitteki muvazeneye göre maçlarına devam edildi. Saıbah saat 11 
az veya çok çıkarmak için kaygı de başlıyan müsabakalar oldukça ka
göstermezler. labalık bir seyirci huzurunda cereyan 

Onlarm bu kaygısızlığını kanı- etti. 
mızdaki bikarbonat idare eder. İlk maç Harp Okulu İdman Yurdu 
Herkesin bildiği ve bazılarının a - takımiyle Güneş arasında s~t 11 de 
vuç avuç yuttuğu bikarbonat aca- hakem Ferih Esin'in idaresınde baş
yip bir maddedir. Lüzumuna göre ladı. İlk dakikalardan itibaren Güneş 
ekti kısmını bırakır, alkalen olur. yarım sahasına yerleşen harbiyeliler 
Gene lüzmnuna göre ekşi kısmını birİ'hci devrede 7 gol çıkardılar, buna 
tekrar kendisine çeker, asit olur. mukabil 1 gol yediler. 
Bikarbont yemeklerimizde hesapsız İkinci devrede de güneşlilerin iki 
hareket ederek yaptığamz hatala- golüne karşılık 3 gol atan harbiyeli -
n düzeltmiye yarıyan Ve adeta §U• ler sahadan 10 • 3 galip ayrıldılar. 
urlu denilebilecek bir şeydir •.• 

Vücudumuzun içinde geçen bu Gençlerbirliği • Dinçspo~ •v• 

kimya kıssasından herkes için, fa- Günün ikinci maçı, Gençlerbırlıgı 
kat bilhassa kanlarında şeker nis· ile Dinçspor arasında, saat 12.45 te 
beti fazla olanlar için faydalı bir hakem Ferih Esin'in idaresinde baş
hisse çıkar: 1 ladı. Gençlerbidiği cezalı olan Selim-

lnsanm bazı zamanlarda nefes den mahrumdu. Dinçsporun bilhassa 
alma hareketleri sıkla§ır. Bu hal kale önlerindeki fazla diriplingli o -
yemekten sonra ge}ince çok ye?i~i- /Unu kendisi için çok tehlikeli ol -
ne hamleder. Belkı çok yemıştır, 1 makla beraber Gençler bundan pek az 
fak:ı~ yem~!~~e'? VÜ~l1;da fazlaca istifade edebildiler, bütün ilk devre 
ek§ılık geldıgı ıhtunalıru de hatıra zarfında iki gol çıkardılar. 
getirmelidir. Şekerli hastalarda ne- ı İkinci devrede daha becerikli bir 
fes alma hareketlerinin srkla§oması oyun çıkaran Gençler 5 gol daha ata
daha mühim alamettir. Onlar için rak müsabakayı 7-0 kazandılar. 
en tehlikeli olan ekşiliğin artınıya 
doğru gittiğini haber verirler. 

Herkesin, fakat bilhassa tekerli 
hastaların arada sırada nefes al
maları srklaşmca buna ehemiyet 
vermek ihtiyatlı bir ıeydir. Hekim 
görünciye, idrar veya kan tahlili 
yapıhncıya kadar bikarbonat al
mak zarar vermez, fakat çok de
ğil, biraz .... 

Yemekılerde Karahisar mağden 
suyunun iyi gelmeşi de onun terki
bindeki maddelerin kandaki muva
zeneyi koruyan akıllı ve dirayetli 
teYler olmasındandır. 

G. A. 

C. H. Patisinin bir 
kadirşinaslağı 

Bolu, (Huıuıi) - Geçen yıl Bolu'nun 
Çarıamba nahiyesi kongresini yapmak ü

zere Parti tarafmdan memur edilen ve va
ı:lfesini yaparken karlı dağları aşmak mec
buriyetinde kalan ve bu yüzden haıımlana
rak ini vefat eden bu vazife kurbanı Bolu 
a.vukatlanndan Cezmi HidHid'in geride 
bıraktığı yavrularından Turgut Hiclhid'i 
bu defa Cümhuriyet Halk Partisi babası • 
run parti vazifesinde ölümünil ve bu vazi
feıeverliğin bir mükafatı olmak üzere bu 
yavruyu Galatasaray lisesinde tahsil ettir
meyi ilzerine almııt ve Turgut mektebe 
gönderilmiştir. Partinin bu kadirşinas ha
reketi muhitte çok büyük bir alaka •e tak
dir uyandrrmıı ve merhumun refikası Av
niye Hidhid Partiye minnetlerini bildir -
miıtir. 

Erzincanda C.H.P. ocak ve 
nahiye kongreleri sona erdi 

Erzincan, (Hususi) - Erzincan viliye
tinin ocak ve nahiye konıreleri bitmiş, ka
za konırelerine baılanmıetır. Kıiı, Pülü
mür, Refahiye kaza kongreleri parti mn
fettişinin huzurunda yaprlmıı, çok allka
lı olmuı ve faydalı dilekler tespit edil -
miıtir. 

Adana' da Halkevi cahımalan 
Adana, (Husust) - Adana Ha.lkevi 

gençleri köy köy gezerek köylüye açık ha
va. temsilleri vermektedirler. Bir taraftan 
da köylümüze havadan gelecek tehlikeler 
hakkında konferanslar verllmekte ve bro-
11tirler dağıtılarak kUçUk paraoUtlerle tec
rtlbeler yapılme.ktadır. 

Halkevl halk tUrkUlert ekibi dUn ak -
şam Ev salonunda bir halle türküleri kon· 
seri vermiııtir. 

Çukurovada tohum üretme 
çiftlikleri kuruldu 

Ankaragücü • M askespor 
Sıra günün en mühim telS.kki edilen 

maçına gelmişti. Lik maçlarının ba • 
<;ındanberi daima müstakar ve ener -
iik oyunlarına şahit olduğumuz Mas
kespor ile günden güne oyunlannın 
bozuldu~unu müşahede ettiğimiz An
karagücU arasındaki bu maça saat 
14.30 da Necdet Özgücün idaresinde 
başlandı. Oyun umumiyet itibariyle 
zevkli oldu. Yalnız Maskesporun seri 
ve bilgili oyunu karşısında Ankara -
~Uçlil ağabeyleri sinirlenerek işi fa -
vule döktüler. Bu sistem bir fayda te
min etmediği gibi bir de gol yemele· 
rine sebep oldu ve sahadan 1-0 mağ
lup avrıldılar . 

Kulüplerin puvan cetveli 

Gençlerbirliıii 

Maç. G. B. M. At. Ye. Pu. 
4 4 o o 12 1 12 

Demirspor S S O O 25 s O 

Harp O. l Y. 3 2 1 O 13 5 8 
Maske S. 3 2 O 1 4 2 7 
Galata S. 3 1 O 2 3 5 5 
Güne, 4 O O 4 3 23 -4 
Birlik S. 2 o 1 1 1 1 2 
Ankara G, 2 O O 2 1 3 2 
Dinç S. 2 O O 2 1 15 2 

Not : Birlikspor'un bir hükmen mağlQ
biyeti vardır. 

Sürat 
hararetle 

müsabakaları 

devam ediyor 
Ankara Beden Terbiyesi Bölge A· 

tıcılık Ajanlığı tarafından tertip edi
len (Sürat atışı) müsabakalarına dün 
de devam olunmuştur. En kısa müd -
det zarfında beş mermiyi hedefe isa -
bet ettirmek suretiyle en çok puvan 
almak gayesini istihdaf eden bu mü
saba\ca muhitte geniş bir al.3.ıka uyan -
dırmıştır. 

Dün atış poligonunun açılma saa • 
tinden geç vakte kadar erkek kadın 
yüZlerce genç ajanlığa müracaatla 
milsabakaya dahil olmuşlardır. İki 
günlük müsabaka neticesinde Sami 
Ertansel 28 saniyede beş mermi ata
rak 53 puvanla birinciliği halen elin
de tutmaktadır. Müsabaka cumartesi, 
pazar günleri olmak üzere bir ay müd 
detle devam edecektir . 
Öğrendiğimize göre, müsabakaya 

dahil olmaık içiın henüz vakit geçmiş 
değildir. Her arzu eden cumartesi ve 
pazar günleri saat 14 - 16.30 arasında 
atı§ poligonuna giderek atış yapabil -
mektedir. 

Gaziantep • Nizip yolu 
ikmal edildi 

_, 

Beyoğluspor'u 3 -1 yendi 
Galatasaray-Vefa berabere kaldılar 

- Dalga Uzunlu 
1648 m. 182 Kcı./120 

31.7 m. 9465 Kc.ı./ 20 
19.47 m. 15195 Kes./ 20 

PAZARTESİ, 18. 1 
8.00 Program, ve memle 
8.03 Müzik : Hafif progr 
8.15 Ajans haberleri. 
8.30 Müzik programının 
8.45/9.00 Ev kadını - kon 

Kasımpaşa Süleymaniye'yi 3 ·O, 12.30 ~:!~;:~. ı:: :0e:;:~ 
Beşiktaş ta İstanbulspor' u 3-1 yendi 1 ~;:~~ :j::isk ~:e:~::~ ve· 

İstanbul, 17 aa .. - Futbol şampiyo
nası maçlarına, bir hafta fasıladan 
sonra bugün de devam edildi. 

F enerbahçe &tadında 
İlk maçı Fenerbahçe ile Beyoğlu -

spor oynadılar. Fenerbahçe takımı bu
gün sahaya şu kadro ile çıkmıştı : 

Nuri - Lebip, Faruk - Ömer, Esat, 
Fikret - Nazım, Basri, Niyazi, Orhan, 
Rebii. 

İstanbul1da 

Sonbahar konkur 
ipiklerinin ilki 

dün yapıldı Beyoğluspor takımı da şu suretle 
teşekkül etmişti : 

Çiçoviç • Civelek, İstavro - Ksidi- İstanbul, 17 a.a. _ Sipahi ocağının 
yas, Tanaş, Koçi, Taleas - Stelyo, Ma- tertip ettiği sonbahar konkur - hlpiklerl -
rulis, Cuapi, Maryo. in birincisi bugUn çok kalabalık bir se -

H~~ein: Muslih Dur~say. . .. ;irci kütlesi önünde yapılmıştır. 
B~rıncı ~evre zevksız geçtı. Muda- 1 BUyUk bir intizam dahilinde yapılan 

f~as~yl.e hucu~ hattı . arasında esaslı müsabakaların hemen hepsi çok muntazam 
bır ırtıbat tesıs edemıyen Fenerbah- 1 e heyecanlı olmuştur. Müsabakalara 38 
çe, oy~nun ü~erinde_ aı:ıcak zayıf bir :t işlir!k etmiştir. 
hakimıyet tesıs edebıldı. Beyogluspo- . bak b 

1 
aha s · • 1 .. Blrıncl mUsa a: su ay ara m u 

run vücutça daha ırı oyuncu arı, mu- . u b k idi 
vazenesini bir türlü bulamıyan sarı · \ ordu atı şampıyona m sa a ası · 
lacivert takımının karşısında bekle - MUsabaknya 5 .at iş.tir~ etmiştir. Bi -
nildi ~ inden daha muvaffakiyetli oy _ rincıllğl, Bayburt ıslmh atla teğmen Kud-

gl d 1 ret Kasar, ikinciliği RUzgAr isimli atla 
nu~?:i~~i ıde11re, Fenerbahçenin nisbi . yUzbaşı Eyüp, UçiincUlUğU Bebek isimli 
hakimi eti altında e ti ve golsüz bit· ı atla üsteğmen Rıfkı Alkan kazanmıştır. 
. y g ç ·Sipahi ocağı ismini taşıyan ikinci mU-

tı. ikinci devre sabaka sivillere mahsus olup 6 at iştirak 
etmiştir. 

Birinciliği Murat isimli atla Kemal, 
ikinciliği Fllls isimli atla Etli Kan, üçiln
cUlUğü Kreatura isimli atla Rasim Birsel 

13.05 Müzik : Muhtelif sa 
13..20/14.00 Müzik : Kar 

(Pi.) 
18.00 Program, ve memlek 
18.03 Müziık : Radyo caz c 

rahim Özgür idaresin 
18.40 Müzik : İnce s.az. 
19.15 Müzik : Havaiyen p 
19.30 Memlekeı saat ayarı, 

beri eri. 
19.45 Müzik : Müşterek pr 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik : Akordeon IO 

rul Soysal tarafından.; 

21.00 Müzik : Dinleyici .iı 
21.30 
21.45 

Konuşma. 

Müzik : Radyo ork 
(Dr. E. Praetorlus) 
1 - J. S. Bach : S ne 
konçertosu. Solistler 
Winkler, Schönfeld. 
2 - L. van Beethov 

22.30 Memleket saat ayan, 
ri; ziraat, esham - t 

yo • nukut borsası (fi 
22.ııs Müzik ı Cazband (Pi. 
23.25/23.30 Yarınki progra 

Kudüs radyosunun 
neıriyah saatleri 

İkinci devrede Fenerbahçe sahaya 
ufak bir değişiklikle çıktı: .Fikret hü· 
curn hattında soliç yerine geçmiş, Or
han müdafaaya, Lebip de sol muavine 
alınmıstı. 

almıştır. Dünden itibaren yaz s 

Fenerbahçe ikinci devreye büyük 
bir enerji ile başladı. Beyoğluspor ka· 
lesi, sağdan ve soldan mütemadiyen 
inkişaf eden Fenerbahçe hücumları • 
nın tehdidi altında bunalıyor. Mües
sir, fakat neticesiz devam eden bu 
tazyik ilk semeresini sekizinci daki
kada verdi: Niyazinin sürüklediği to
pu, Beyoğlusporlu müdafi ceza saha
sı dahilinde eli ile kesti. Hakem penal 
tı verdi ve Esat sıkı bir vuruşla bunu 
gole çevirdi. 

Sarı - lacivertliler bu devrede, o -
yunun başlangıcına ve ilk yarısına hiç 
bcnzcmiyen güzel bir tempo tuttur • 
dular. Esat bu sefer yerinde oynuyor 
ve bu merkez muavininin yapmakla 
mükellef olduğu bütün yardımı ifa 
eyliyordu. 

Fenerliler, hakim oyunlarına devam 
ederek 19 ve 31 inci dakikada Niyazi
nin iki şütü ile iki gol kazandılar. 
Maçın son dakikalarında güzel bir 
şiltle takımına şeref golünü kazan
dırdı. 

Bu suretle maç 3-1 Fenerin lehine 
bitti. 

Galatattaray • Vela maçı 
İkinci maçı Galatasaray takımiyle 

Vefa takımı yaptılar. Bu maç çok he
yecanlı ve seri oldu. Sıkı bir başlan
gıçla vaziyete hakim olan vefalılar, 
Galatasarayı ciddi şekilde tazyik edi
yorlardı. Bu tazyik bilhassa Hakkı ·• 
nın çok enerjik oyunu ile tahakkuk 
safhasına sı ksık giren tehlikeler ha
line inkilap ediyordu. Karışık vazi • 
yetten istifade eden galatasaraylılar 
ilk golJedni yaptılar. Faik vaziyetine 
rağmen mağHlp ınevkie düşen vefalı
lar, gayretlerini arttırdılar ve oyunu 
Galatasaray yarı sahasına naklettiler. 
Yeşil - beyazlıların tazyiki gittikçe 
arttı. Galatasaray müdafaasının bu -
naldığı anlara tesadüf ediliyor. 

Birinci devre Vefanın hakimiyetine 
'le sarfettiği büyük gayretlere rağ -
men 1-0 Galatasayın lehine bitti. 

İkinci devrede vefalılar aynı haki
miyeti tesis etmiye muvaffak oldular 
ve firikikten beraberlik golünü te -
min ettiler. Oyun bu şekilde 1-1 be
rabere bitti. 

Şeref Btadında 
İlk maç Kastmpaşa ve Süleymani

ye takımları arasında idi. 
Birinci devreyi 1-0 bitiren kasım -

paşalılar ikinci devrede de 2 gol ya
parak maçı 3-0 kazanmışlardır. 

tlçüncll müsabaka subaylara mahsus o- ba,,laması dolayıııiyle Kudüs 
lup Yüzbaşı Avni milsabaknsı adını ta,,ı - riyat programına bir saat 
yordu. caktır. Buna göre ingtllzce 

Çok zevkli ve heyecanlı olan bu müsa- kiye normal saatiyle saat 13 
bakaya 12 beygir iştirak etmiştir. haberler 18,30, turkçe haberle 

Müsabakayı hatasız bitiren Uç müsabık de başlıyacaktır. 
arasında ikJncı bir baraj atlayışı yapılmış 
ve neticede LeylA lslmlt atla llste,:tmen 
Mazhar vura.l birinci, Özbek isimli atla 
Usteğmen Rıfkı Alkan ikinci, Nil lslmll 
atla yUzba.,ı EyUp öncü üçüncü olmuşlar
dır. Vaktin ademi müsaadesi dolayıslyle 
siviller arasında olacak dördüncU müsaba
ka tAllk edilerek yerine günlln en mühim 
müsabakrun olan subaylllra mahı;uA "İs
tanbul vl!Ayeti müsabakası,. ismini ta.,ı-

yan son müsabaka yapılmıştır. 

Müsabakada bir duble ve bir triple ha
riç 12 mania bulunuyordu. Müsabakalarda 
Azamı yUkseklik, 1,30, tı.zamt geniıılik 3.50 
idi. 

12 Hayvanın iştırdk ettiği bu mUsaba
ka bUyUk bir heyecan içinde te.kip edil -
miştlr. 

:M:Usabakayı 7 hayvan hatasız bllirmi§
tır. 6 mılnla üzerine yapılan barajda GUç
lll islmll atla \lsteğmen Kudret birlncllljtl 
almıştır. 

İkinciliği Çulyan isimli atla Usteğmen 
Avui Karaca., UçUncUlUğU Akıncı isimli 
atla yüzbaşı Cevat GUrkan almıı:ıtır. 

İzmir' de ~ivi ihlikan yapan 

bir tacirin davası 

İzmir, (Hususi) - Çivinin kilosunu 150 
kuruşa sattığı iddia edilen Nizamettin na
mında bir tacir mahkemeye verilmiştir. 
Ticaret müdürlüğü, mahkemede okunan bir 
tezkeresinde çivinin 40 • 50 kuruşa satıla
bileceğini bildirmekte idi. Maznun vekili, 
müdafaasını tahriri yapmak istediğinden 
muhakeme talik edilmiştir. 

Fransız Hindi(inisi 
Çin ~efesi püskü 

Hanoi, 17 a.a. - D.N. 
hususi muhabiri bildiriyo 

Fransız Hindi - Çinisi 
nın dün bildirdiğine göre 
ri geçen cuma günü budu 
ler ve stratejik mühim bir 
Tonking'in şimali şarki 
Laichau hudut karakolun 
metre şimali şarkisine ka 
miştir. 

Uzak şarkta bulunan fr 
leri Çin çetelerini ağır za 
tarak tardetmişlerdir. 

İzmir limanının 
günlük ihra· 

İzmir, 17 a.a. - Ticaret 
fından hazırlanan bir istat 
ikinciteşrinin ilk on beş g· 
da limanımızdan yabancı 
lere 497.437 lira kıymetind 
muhtelif malsuJ ve 54.209 
tinde 3643 baş hayvan ihra 
mıştır. 

Askerlerimize ver 
hediyelerin teberru 

r k b 1 39 000 000 Yardımsevenler Cemiyet" \u urova u yı 1 • 1 mış olduğu beyannamelerd 
• 1 len yardım şekillerinden b' 

kilo pemuk, 550.000.000 kilo ,. ~Ü~ edenler ve teberruda 
ıstıyenler Evkaf Apartıma 

retifli mahSUI Veriyor katta yardu::sevenler Cemi 
\ f telye.sıne muracaat ederek 

hütlerini yapabilecekleri g 
rularını da makbuz mukab 
edebilirler. 

Adana, (Hususi) - Çukurova'da 
devlet tarafından muazzam tohum U
retme çiftlikleri vücude getirilmesi
ne karar verildiğini yazmıştım. Bu 
büyük işin başarılması yolunda ham
le yapılmış ve büyük tesisat kurul
muştur. 

İkinci müsabakayı Beşiktaş ve İs -
Gaziantep, (Hususi) _ VilSyetimi- tanbulspor takımları yapmışlardır. 0-

zi Urfa ve diğer şark vilayetlerine yunun ilk kısımları müsavi bir cere
bağlıyan yolun başlangıcı olması iti· yan takip etmiş ve 25 inci dakikada 
bariyle iktısadi ehemiyeti büyük olan istanbulsporlular bir gol çıkarmışlar. 
Gaziantep - Nizip yolunda bu sene- dır. 35 inci ve 42 inci dakikada be -
ye kadar natamam kalan 16 kilomet- şiktaşlılar 2 gol yaparak ilk devreyi 
relik şose ve 22 adet köprü ve men- 2-1 bitirmişlerdir. 

Adana, (Hususi) - Bu yıl Çukurova -
da çok ıeniş bir sahada ekim yapılmıştır. 
175.506 hektar pamuk yeri hazırlamış liu
lunan Çukurova çiftçisi önümüzdeki istih
sal mevsiminde 151.495 balya pamuk ala -
caktır. İçel vilayeti ile birlikte alınacak 
pamuk yekUrıu 223.936 hektara baliğ ola-
caktır. Bu hesaba göre aşağı yukarı 200.000 
balya pamuk elde edilmiş olacaktir. Yani 
cenup Anadolu topraklarından elde edile
cek 941 pamuk rekoltesi 38.726.000 kilodur. 
Diğer taraftan, 940.365 hektar arazide 

yetiştirilen 35 çeşit mahsulün de 550 mil
yon 718 bin kiloyu bulması kuvetle me -
muldür. 

~•--BUGÜN 

ULUS Sinema 

Üniversiteli 
. yurdu 

Adana çiftçisinin inkişafı ve aynı 
zamanda Çukuova ziraatının fenni 
şartlar dahilinde yük11ek mevkiine va
rabilmesi için her ıeyde olduğu gi
bi bu teşebbü&de de çiftçiye bilyük 
yardım kaynakları açılmıştır. 

Şimdili.k ~ büyllk devlet çiftliğin-

fezin açılışı valimiz Cavit Ünver ta- İkinci devrenin başlarında da bir 
rafından yapılmı~tır. Kı§ mevsiminde gol çıkaran beşikta}liların bundan son 
nakliyatı günlerce inkitaa uğratan bu raki hilcumla'l"ını atanbulspor mil -

Gençliğin ne~e ve zev 
aşk ve heyecanından i 

büyük fransız filml 

Baı rollerde: yıolun ikmal edilmiı olması gerek Ni- dafaası muvaffakiyetle kar§ılamı,tır. Ege mmtakasmda 
zip halkını gerekse çevre köyler aha- Ve maç bu tekilde 3-1 Beşikta1lılar.ın.J ___ _:_ ________ ~_--1I..MAJJl!.LJ~Ll.ll.l'!--JOLL..-.___ 
lislni ok sevi di ' ~...e:iln.Ü-Jill- .Uia~l~lb~i~,uy}!.ı:;_. açıcı.u~Clıll_.·. ~ -
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RESMİ TEBLİGLER 
1 ngiltere'ye karşı 

yapılan Alman hava 

akınları hafifledi 

yerde aı mikdardı ölü kaydedilmesine ıe-
bep olmuıtur. · 

12 li avcrlırnnız ve biri tayyare dafi 
bataryalarnnı:a tarafından olmak üzere ıs 
düfm&n tayya.re.I tahrip edilmiıtir. Avcı -
larmuzdan beşi kayıpu da dördünün pi -
!otları aağdır • 

Bir mayn tarayıcı gemi bir 
alman tayyaresi düıürdü 

ULUS 

Bugünkü harp 
karşısında 

· Amerika 

İngiliz 
havacılığının 

üstünlüğü 

yakında Paris' e 
Fransız hükümeli 
taıınabilecek mi! 

-!-

5 milyonuncu 
İngiliz askeri 
yakında si lôh 
altına alınacak: 

Londra, 17 a.a. - Hava ve emniyet ne
zaretlerinin tebliği: Düşmanın dün ıece 
İnıriltere Li zerine yaptıiı hava hücumları 
evelki geceden çok hafif olmuştur. Hü -
cumlar Londra ile cive.rındaki kontluklar 
üzerinde teksif edilmiştir. Bazı yerlerde 
ikametg6.hlarda ağır hasarlar kaydedilmi$ 
olmakla beraber hasar heyeti umumiyesi 
itibariyle büyıik değildir, Bir kaç kişi öl
müş ve yaralanmıştır. 

Londra, 17 LL - Bahriye nuaroU teb
liii : Mayn tıarıyıcıtı Aubea Southıea, bu 
sabah kendiıine hücum eden bir düşman 
tayyareıini dilfürmiiJttir. Tayyare müret
tebatmdan hiç biri kurtulmamııtır. Soırt
hsea'da huar ve zayiat yoktur. 

Elen resmi tebliği 
Atina, 17 a.a. - Yunan umumt karard.-

Amerika'mn meshur bir kadın 
muharriri senelerdenberi biz 

harpdeyiz, diyor 
hının dün akşamki tebliği: Nevyork, 17 a.a. _ Meşhur Amcrikaıı 

Bütün cephe üzerinde ve bilhas- kadın muharrir Dorothy Thompson, 
sa Epir'in Görice şarkındaki dailık Nevyork Herald Tribune ıazetesinde neı-

Hava mareıali Sir Jouberl 
Hava muharebelerinin 

inkişaf veçhesini anlattı 

B. Laval Alman hükümeliyle 
temaslara devam ediyor 

. 
(Başı !. inci uy/ada) 

(Başı 1. inci sayl11.d11.) 

deftere geçirmit olan 150 bin kiti in• 
gili.z silahlı kuvetlerinde hizmet al
mak için kaydedilmiştir. 

Tatbik edilmekte olan kanuna gö
re halen kaydedilecek bir buçuk grup 

Londra, 17 ı.a. - Hava Mareplı Phl- Paris, 17 a.a. - Havas ajansı bildi- kalmıştır. Bunlar 1904 sınıfı ile 1903 
Jipp Joubert radyo ile söylediği bir nu- rıyoı : snııfının bir kısmıdır, bunlar da teı· 
tuku ezcümle demiatir ki: Paris polis müdürünü .ziyaret eden cil edilince, ihtiyat meslekler kısmı-

Gece orta İngiltere'de bir şehi r üzerine 
yangın bombaları atılmış, fakat çıkan yan
cınlar sfı ratle söndüriılmüştür. Ölü ve ya
ralı yoktur. 

bölıesinde bütün gün mühim muharebeler rettiii bir makalede töyle demektedir : 
cereyan etmiı ve esir alınmıştır. Seneler vır ki biz harpteyiz. Bu inkir 
Düşmandan hava topları ve her nevi olunmaz bir hakikattir. Bu ilinıharpsiz 

malzeme iğtinam edilmiıtir. İtalyanlar çc- harp, tıpkı ortadan kaldırıldıiı ııöylenen 
kilirken Koniça ıehrinin yarısını yakmı~- diğer milletlere karşı olduğu ıibi, bize 
lardır. karşı da aynı siyast diplomatik ve psiko-

Eğer bu aon 15 gün zarfında harbin u- B. Peyrouton demiştir ki : na ayrılan binlerce kişinin de askcd 
mumt vaziyeti hakkında gün geçtikçe da- "- İşgal kuvetleriyle Fransa hükü- ı hizmet için tahsisi suretiyle büyük 
ha nikbin bir hale ıeldiğimi söylersem meti namına görüşen B. Lava! arasın- tadilat yapılması ve Çörçil'in geniı 
ümit ederim ki fazla hayale kapılıyorum da yapılan konuşmaların yakında taarruz ordusu ismi verilen ordunun 
iddiasına maruz kalmam. Geçen harpte ti- fransız hükümetinin Parise gelmesini nihayet teşekkül etmesi beklenmek• Giıneş doğmadan biraz önce cenubi İn

ılltere'de bir şehir üzerine bombalar düş
müıtür. Şimdiye kadar alınan raporlar ba
sı ikamet&B.hların hasara uğradığını bil -
4irmektedir. 

İtalyan tayyareleri hiç bir askert ehe- lojlk vasıtalarla yapılmaktadır. 
miyeti olmıyan şehir ve bölıeleri bombar- Omidim ıudur ki, Amerika Birleşik dev
dıman etmişse de hiç bir netice alamı- letleri, İngiltere'yi hem kalkan hem de 
mışlardır. laboratuvar olarak kullanmakta devam e-

carct ıemilerimizin zayiatı şimdikine na- mümkün kılacağını ümit ederim.,, tedir. 
zaran daha çok ıtır olduğu halde biz re- Dahiliye nazırı Mareşal Petain'in 
ne ya~adık. Korsanlar o tarihlerde ıeniş düşüncesinin işgal altında bilhassa 
Atlantik Okyanoıunda dola~ıyorlardı. Fa- Pariste bulunan halka teveccüh etti
kat neticede hepsi ifna edildiler. Halbuki ğini tebarüz ettirmiş ve bazı yabancı 
ıimdi nikbinliği lcabettirecek sebepler de prop<ıgandaların ve bilhassa deniz a
vardır. Her şeyden evel Yunanlılar düş- şırı propagandasının nefsi vatanın o -

Yugoslav Faşist 
Dün ıeceki hava hücumlarından biri 

Hnasında bir düşman bombardıman tay -
yaresi alevler içinde diışürülmüştür. 

Atirua, l 7 a.a. - Dahili emniyet neza - der ve askeri kudretini de durmadan artı
reti · tarafından dün akşam teblii edilmiş- rıraa, harpten kurtulabilecektir. 

partisi kapatıldı 
Gece beş düşman bombardıman tayya -

resinin dü$Urüldüğil tespit edilmiştir. Hitlerin kaybettiği harp 
mana mükemmel surette mukavemet ettik- toritesini tehdit derecesine mim mu- Belgrad, 17 a.a. - Dahiliye nazı• 
ten ıonra taarruza ıeçtiler. İtalyan hü- kavemet kuvetlerini azaltmıya çalı - rının bir emirnamesiyle sa.bık adliye 

Hamburg gene şiddetle 
bombardıman edildi 

lir: Dün gündüz dü~manın bir demz tay -
yaresi Korfu'daki Rinılades köyü civarın
da köylülerle işçileri ve hayvanları mit -
ralyöz ateşine tutmuştur. Ne ölü, ne de Nevyork, 17 a .a. - Nevyork Daily 
hasar vardır. Neva gazetesinin aakerl muhabiri diyor 

Bir düşman tayyaresi Epir şehirlerin- ki: 
den biri civarında denize bombalar atmış- "B. Hitler ıeçen hatta tek bir silA.h at-

cumları bu harpte zayıf ve iyi idare edil- şacdğını ilave eylemiştir. nazırı Dimitri Ljotiç'in ba~kanlığın• 
memi• b ir şekilde kendini gösterdi. İtal- B. Peyrouton demiştir ki : daki Zbor sağcı kalkıruna partisi her 
yan manev iyatı hakkında ileri sürülen id- "- Basiretsiz bir rejimin muvaffa - türlü siyasi faaliyetten menedilmiş-
diaları bir tarafa bırakmakla beraber şilp- kıyetsizlipi ile uçurumun kenarına ka- tir. 

Londra, 17 a.a. - İngiliz hava nezareti
nin tebliği: D ün ıece bombardıman tay -
yarelerimız Hamburı limanına tekrar hü
cum etmişlerdıı Geniş ve uzun süren ha
reklt esnasında bir s;ok hedeflere ve bu a.
rada müteaddit marıandiz ıarına, mühim 
potrol tasf/yehanelerine, Altona elektrik 
fabrikasını ve Billvarder ve Moorflech 
mıntakalarında bulunan sanayi hedeflerine 
bombalar atılmıştır. 

Bir tayyare crupumuz Blohm ve Voss 
deniz tezıB.hlarını hücum etmiştir. 

Anven dokları da bombardıman . edil -
miştir. 

Sahil muhafaza teşkili.tına mensup tay
yareler, dü&man işıali altında bulunan bir 
ı;ok tayyare meydanlarına hücum etmiş -
!erdir. Yangınlar ı;ıkmış ve infilaklar vu
ku& celmiıtir. 

Dunkerque de bombardrman edilmiştir. 
Bombardıman tayyarelerimiz dün gün

dUz Kolonya'da, Bremen'de ve Dortmun -
emı kanalında bulunan petrol tasfiyehanc
lerinl bombardıman etmişlerdir. 

Bu harekata iştirlk eden tayyareleri -
ınizden Uçü üssüne dönmcmiıtir, 

İngiliz tayyareleri Libya' da 
İtalyan hava 
bombardıman 

üslerini 
ettiler 

Kahire, 17 a,a. - lnciliz hava lruvetleri 
umumi karargihmdan dün akşam neıre -
dilen tebliğe göre. Libya'da düşmanın Sol
lum, Menastir, Seyidi Barrani, Bardiya, 
Bomba ve Tobruk hava meydanları üze -
rine akınlar yapılmıştır. 

Karada bulunan tayyareler esas hede
fi teşkil etmekte idi ve Sollum ile Menas
tir'de bombalar bu tayyarelerin ortasına 
dü,erek mühim hasarlar tevlit eylemiı -
tir. 

Seyldl Barrani'de yerde bulunan bir İ
talyan bombardıman tayyaresi tahrip edil
miştir. 

Bomba'da bombalar hareket yolu üze -
rinrinde bulunan deniz tayyareleri ara -
aını düımüı ve bir binada yanım ı;ıka. -
nlmıştır. 

Bırdiya'da ıiddetli bir infillk vuku 
bulmuııtur. 

Dotu ltalyan Afrikasında Kassala garı 
fle civarındaki binalar bombardıman edil
miştir. Hedef bölıesine bir ı;ok bombalar 
düemUştür. 

J 4/15 teşrinisani gecesi Asmara'da oto
mobil gnrıJları ile atölyeleri bombardı -
man edilmişıe de hava şartları haaaratın 
mikdarım tayine imklln vermemiştir. 

Diredaua ve Assab'da muvaffakiyetli 
bir surette bombardıman edilmiştir. Dire
daua ye.kininde Harrar demiryolu köprü -
ıiine iki tam isabet kaydedilmiştir. 

Bütün harp sahası dahilinde düşman 

arazisi üzerinde b ir çok istikşaflar yapıl
mıştır. 

14 teşrinisani sabahı İavello yedinci 
defa olarak bombardıman edilmiştir. 14115 
teşrinisani ıecesi cenup Afrikası tayyare
leri tarafından yeni bir akın yapılmıııtır. 

Keza bir çok keşif uçuşları da yapılmış -
tır. 

Yunanistan'ın doğu-ş imalinde düşen bir 
tayyare müstesna olmak üzere bütün bu 
harekattan tekmil tayyarelerimiz üslerine 
dönmüşlerdir. 

İngilizler Mogodiscio 'yu 

bomburdıman elliler 
Londrn, 17 a.a. - Amirallık dairesinin 

tebliği: Hafif İngiliz kuvetleri İtalyan So
malisinin başlıca limanı olan Mogadiscio
yu bombardıman etmişlerdir. Karada bu
lıınan hedeflere ve limanda demirli duran 
npurlara isabetler vaki olduiu ıörülmüt
tilr. İtalyan kara bataryaları mukabele et
mişse de açılan ıteı tuiraiz kalımt. ge -
milerimizde zayiat ve huar olmamııtır. 

Düşürülen tayyare 
sayısı 13 ü buldu 

Londra, 17 a .a. - Hava ve dahili emni
yet nezaretınin akşam tebliii: Bugün öğ
leden sonra Man§ denlzi ve dolu - cenup 
aahilleri üzerinde düşmanın yeni havı fa
aliyeti b,.dcdilmittir. Sahilin liı; mevki -
mıe bcımbdar düıerek bazı evleri n dl -
ıer bl.na.ları hafif hasara uiratmıı w bir 

tır. 

Ricat etmekte olan düşman şehir ve· 
köyleri yakmakta ve yıkmaktadır. 

madan bilyUk bir muharebeyi kaybetmiş
tir denilebilir. MezkQr hatta zarfında Bal
kan memleketlerine kartı mücadelesine a
lt projcıılnin yarısı yılulm~ ve alman baş. 
kumandanlıtının bUyUk ııtratejlaine tela.
fi edilemez bir zarar iraa edilmiştir. Ro -
manya zeb;eleıılyle inglliz bombardıman 

tayyarelerinin ve yUDan askerlerinin bir -
leımesl bu projeyi hemen tamamlyle boz
rnu:ııtur. Geçen hatta mihver hiç bir taraf
ta muvattaklyet kaydedememlııtir . ., 

hesiz bir surette iddia edebiliriz ki İta!- dar sürüklenen memleketimizin kal • Bu parti tarafından siyasi parti o
yan neferi bu harbi kendine mal etmemiş- , kınmasını temin için tam bir anlayış larak tanınması için yapılan talep 
tir. İtalyan neferi pek i:ııi anlıyor ki ha- z.i~.ni~eti il.e idare edilecek bir işbir- dahiliye nezaretince reddedilmiştir. 
yatını nihayet bir diktatörün emrini ye- lıg ı sıyasetı lazımdır . ., Dahiliye nezareti, faşistlerin bu 
rine getirmek için tehlikeye koymaktadır. İşgal kuvetleriyle birlikte hareket dileği kabul edildiği takdirde bunun 
Bu nikbinliği ' icabettirecek ikinci bir se- eden Paris polisinin komünist propa- umumi nizama halel getireceğini bc-Gabon'un tamamı 

hür Fransızlara 
iltihak etti 

Londra, 17 a.a. - Hür fransız kuvetle
ri umumi karargahının tebliği: Gabon'un 
ikinci ehemlyetll limanı olan Portgentıl 
de Libreville'in tesliminden iki gün son
ra muharebe etmeden teslim olmuştur. Bu 
suretle artık Gabon'un tamamı hür fransız 
imparatorluğuna dahil bulunmaktadır. 

General de Gaulle cuma ıünü Liber -
viUe'i ziyaret ederek derhal ,ehrin iaşesi
ni temin bakımından llzım relen tedbir -
!eri almıştır. 

General de Gaulle umumi vilbet bi • 
nasında ıivil ve askeri makamlar mümes
sillerini kabul ettikten 11<>nra kıtaan teftiş 
etmiştir. 

Gabon'un halkın iıtdine uygun olarak 
hür franıız imparatorluğuna ilhakı ile ne
tıicelenen tedip hareketi esnasında Libre -
ville ve civarında hiç bir !(imsenin ölm&
diiini ve yaralanmadıtını bizzat müşahe
de etmekle renerıl de Gaulle memnun ol -
muştur. 

General de Gaulle, hür franıız kuvot -
)erinden yaralı bulunan askerleri ve evel
ce Vichy hükümeti emrinde bulunan ciizıü
tamları da ziyaret etmiıtir. Yaralılar az
dır. General Testu'nun emri altında hür 
fransız kuvetlerinin ilerlemesine muhale -
fet eden kıtaattan büyük bir kısmı t imdi 
ıeneral de Gaulle'ün emrinde çalışmayı 

telebeylemektedirler. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 17 a,a. - Resmi teblit: ötre • 

nildiğine &'Öre, 15/ 16 teşrinisani ıecesi 

Londra'ya tevcih edilen karıılık hücum
ları esnasında, Vaterloo köprüsüne, Pad
dington'da bir gara, Kennin&"ton'da bir gaz 
fabrikasına ve Commercial Docks civarın· 
da diğer bir ıaz fabrikasına isabetler vaki 
olmllftur. Son gaz fabrikasında büyük bir 
yangın çıktığı görülmüştür. 

Cenubt İn~ltere'nin Portsmouth ve 
Southampton ıibi müteaddit ıehirlerinde 
bulunan askeri bakımdan ehemiyeti hai.z 
hedeflere isabetler kaydedilmi~tir. 

16 te$rlnisanide Londra üzerine ve İn
giltere'nin cenup sahillerinde bulunan mü
teaddit yerlere karşı hücumlara devam e
dilmi&tir. 

Gündüz alman bombardıman tayyare
leri tahminen 8000 tonilatoluk bir vapuru, 
3000 tonilatoluk bir petrol gemiııini ve 
2000 tonluk bir şilebi batırıruşlar ve diğ'er 
iki işlebi de ağır h'\sara uğratmışlardır. 

İngiliz limanlarına mayn dökülmesine 
devam edilmiştir. 

16 teşrinisani s.abahı bir kara batar -
yamız Manı denizinde ıeyretmelcte olan ve 
az bir müddet ıörülebilen inıilitt vapur 
kafileaıne ate& açmıştır, 

17 teşrinieani ıeceıi Almanya üzerine 
akınlar yapan, İngiliz tayyareleri hücum
larını bilhassa Hamburg, Bremen ve Kiel 
üzerine tevcih etmislerdir. Askeri hedef
ler hasara uğramıştır. 

Bir yangın bombası boş bir havuza düş
müşse de derhal imha edilmiştir. 

Bir asker[ hastaneye de hücum edil -
miştir. Fakat atılan müteaddit bombalar 
bahçeye düemüş ve hasar vukua ıelmemiı
tir. Ba$ka mahallelere ve meskenlere kar
şı da hücum edilmiştir. Bir çok çatı tu -
tuşmuşsa da süratle söndürillmüştür. Atı
lan bombaların çoğu Elbe nehrine veya 
tarlalara düşmüştür. 14 ölü ve müteaddit 
yaralı vardır. 

15/16 teıriniu.ni geceei Fran11'nm ıi
mal sahillerinde bahriye topçumıu tara -
fındın bir düşman tayyaresi dilşürillmilı -
tür. 

Diln ıece ikinci bir dliaınan tayyıreal 
Ham'burc civarında tayyare dafi batarya
larrmızın ateşiyle, bir ils;üncilııü de ıece 
avcı tayyarelerimiz tarafından düşürül -
müştür. 

Tayyarelerimlzden biri üssüne dönme -
miıtir. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 17 aa" - 163 numaralı tebllt : 

Yunan eepheaindeı dlln clindüs t&amu 

n mukabil u.ı.rru har.utleri 1ııldf&f • 

Deniz kudretinin ehemiyeti 
Nevyork, 17 a.a. - Nevyork Herald 

Trlbune gazetesinin çok maruf askert mü
nakkldi Ellott ıunları yazıyor: 

"Artık gittikçe daha bArlz bir tekilde 
anlll§ılmaktadır ki, yeryü7.Unde insan htirl
yetlnln istikbali ingilz ve amerikan do
nanmalarının mUıterek hareketine ve bu 
iki donanmanın denlzlerin haklkt kontro
JUnU maharetle icra edebilmelerine bağlı
dır. 

BUyük ve hafif gemtlerle tatbik edile
cek dalmt deniz devriyesi teklinde bir a
merikan yardımı lUzumunda ısrar eden 
muharrir yazısını ou satırlarla bitirmek -
tedlr: 

~ülAııa bugUnkU harpte ııon aözU deniz 
kudreti aöylfyecektlr . ., 

Madrid ve civarı su 
baskınına uğradı 

Madrid, 17 a .a . - D. N. B. ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: Dün 
gece Madrit ve civarına Tufanasa 
yağmurlar yağmıştır. Yağmurun ar· 
kasından bir kasırga çıkmış ve bir -
çok elektrik tellerini tahrip etmiştir. 
İtfaiye mahzenleri b~an suları bo
şaltmıştır. Tratnvay ve yeraltı tren· 
leri saatlerce işlememiştir. Birçok 
yaralı vardır. Madrid'in bilyük cad
deleri de saatlerce au altında kal -
mıştır. 

miştir. Bu hareketler bilhassa 9 uncu ordu 
mıntakasında çok şiddetli olmuıtur. 

Kıtaat ile ııkı temasta bulunan hava 
kuvetlerimiz yolları, demiryollarını, dil'" 
man mevzilerini ve topçu mevzilerini bom
bardıman ederek infilAklar vukuuna ve 
yanıınlar çıkmasını sebebiyet vermişler, 

muvasala yollarım kesmi•ler ve kıtaat 
tahşidatını iaabetler kaydetmişlerdir. Tay
yarelerlmil'lden biri Uasüne dönmemiştir. 

Hava filolarınu.z Girid'de Suda Iima -
nında bulunan teııieatı ve İıkenderiye 1i -
man tesiaatını bombardıman etmiştir. 

Şimalf Afrika'da: tayyarelerimiz Elda
ba ve El Maaten Baıushi hava üssünü 
bombardşman etmiıtir, El Maaten Bagus
hi'de büyük bir yancın çrkmıştır. Mersa 
Mıtruh'ta bazı tesisat ve burasiyle Bir 
amasin arasındaki demiryolu da bombar
drman edilmiştir. 30 vagondan mürekkep 
bir trene yangın bombaları isabet etmiş 
ve tren mitralyöz ateıi altına alınmıştır. 

Çok ıls;aktan uçan tayyarelerimiz Sidi 
Barrani'nin 40 kilometre cenubunda Alam 
El İılaguja'da bulunan barakalara ve 30 
kadar dü$man motörlil nakil vasıtasına 
mitralyözler ve küçük s;apta bombalarla 
hücum ederek ağır hasar verdirmişlerdir. 
Burada yancınlar s;ıkmııtır. 

Seri ve ııhatli bir tayyare dafi ateı;iy· 
le karıılınan düşman tayyareleri Sollum, 
Bardiya, Derne, Bomba ve Binrazi'ye hü
cum etmişlerse de ceman iki kişi ölmüt
tür. Hasar vukua relmemittir. Avcı tay -
yarelerimiz Lysander tipinde bir dilşman 
tayyareıini alevler içinde dü$Urmüılerdir. 
Bir diltnlın tıyyareıini çok alçaktan takip 
eden bir tayayremlz yere çarparak parça
lanmııtır. 

Şarki İtalya Afrikaıında hava kuvetle
rine mensup bir tayyare filomuz Port Su
dan tesisatını bombardıman etmJıtlr. 

Diiıman avcı tıyyınlednln hiicumwıa 
marws Iralan tayyarelerimiz Gloster ti -
pinde bir düşman tayyaresi düıürmüıler
dlr. 

Decalere, Aımara ve Massaouı üzerine 
dütman tarafından yapılan hücumlar es -
nasında ne hasar ne de zayiat olmuştur. 

Massaouı'da bir düıman tayyaresi düşü -
rülmü$tür. 

Düşman tayyareleri Bari'yi Monopoli'yi 
bombaronnan etmiılerdir. 

Barl'de liri yaralı vo ehemiyetıiz hasar 
vardır. Monopoli'do blr lrlfl &lmtlt ve n
ı. ~ . 

bep de Musolini'nin mihver planlarında gandasına karşı enerjik faaliyetine yan etmittir. 
ihtilatlar husule ıetirecek surette hareket işaret eden polis müdürü B. Langeron Yarı resmi haberlere göre bu par-
etmekte olmasıdır. Filhakika bu Yunanis- da şöyle demiştir : tinin ~efi olan eski adliye nazırı B. 
tan ıerıüzeşti, şimdiye kadar ancak gemi- "- Mareşal Petain tarafından tes- Dimitri Lijotiç, memleketi olan Sme
lerle nakledilen tayyarelerimizin hücum- bit edilen veni nizama ve milli vazi- I derovo ~ehrindc mevkuf bulunmakta-
larına uğrıyabi len İtalya topraklarına "'° feye muhalif olarak fransız milletinin dır. 
ğır darbeler indirmek ve bu suretle daha menfaatleri hilafına yapılacak her BQfkumanJanın değiımen 
az cesur ve daha münakkit bulunan cenu- tiirlü propagandaya karşı da Faris po- etrafında 
bi İtalya halkına, hücumlarımıza tamament l~si aynı enerji ile hareket edecek - Belgrad, 17 a.a. _Yugoslavya bq-
maruz kaldıkları hissini vermek fırsatını ır.,, kumandanlığında yapıldığı dün ak-
bize bahşetm i ştir. şam bildirilen değişikliklerin yugoe-

/talyan tayyarelerinin evsafı ff b b b d lav politikası bakımından bir ebemi• 
Geçen pazartesi, büyük miktarda İtalyan am Ufg Om i1J' tman:nlR yeti haiz olacağı zannedilmemekte• 

tayyarelerinin memleketimize yaptıkları ı·nıı·kamını I tedir. Bunlar yeni harbiye na.zırırua 
bir hücuma şahit o1duk. Bizim pilotları· a mak İ(İn işe başlaması dolayısiyle yapılan de-
mızın naklettiklerine ıöre İtalyan bom- ğişikliklerdir. 

bardıman tayyarelerinin mürettebatı ce· Al f • -----
sarctle ve azimle hareket etmişler' avcıları m Q n a r yen 1 8 
da onları müdafaa için ellerinden geldiii Çukurova' da yeniden 6 
kadar ı;alışmışlardır. pu muharebenin ne bir hava h Ü c um u 
netice verdiğini biliyorsunuz: 13 ttaıyan Eğitmenli köy mektebi 
tayyaresi düşürÜJmüş, diğer birkaç tanesi hazı rl ıyorla rm iŞ 
de muhtemel surette tahrip olunmuş ve 
tarafıımzdan hiç bir zayiat verilmemi&tir. faaliyete ge~i 

İtalyanlar bu muharebede modası ıeç
miş çifte aatıhlı bir harp tayyaresi kullan
mıılardır. Britanya topraklarına düıenler
den birinin muayeneıinde bunların hiç bir 
asri teçhizatı olmadılı ve top huıuıunda 
da pek fakir bir ıurette mücehhez olduğu 
ıörülmüıtür. Eğer bu teçhizat İtalyanla
rın en iyi teçhizatı ise, İtalyan tayyareci
liğinin bu harpteki rolü ıüphesiz ki mü

Nevyork, 17 a.a. - Berlin alman kay -
naklanndan relen haberlere göre, evellıl 
gece Hamburg'un bombardımanına karşı -
!ık olarak seçilecek bir hıgllfz ıehrl fize -
rlno Coventry•ye yapılan taarnızdan daha 
tahrlpktu' bir hUcum yapılacağı hakkında 
mUhJm bir tehdit mevcuttur. 

Adana, (Hususi) - Çukurova'dı etit • 
menli köy okulları tesl11i lıl bir plln da • 
bilinde yürümektedir. Geçen seneki eti .. 
menll köy mekteplerine lllveten bu sene 
Adına merkez köyleri ile Osmaniye, Baboo 
çe kazalarına bağlı köylerde otuı ta.ne d' .. 
ha eğitrpenll köy mektepleri açılmrştır. h 
mektepler, Çınarlı, Akkuyu, Cihadiy .. 
Şevketiye, Abdülhadi, Daicı, Mihmandar him olmıyacaktır. 

Alman tayyareciliği 

Aynı knynaklarda, alman hava kuvet
lerinln ''tahrip tekniğini., daha fazla te -
kAmUl ettirdiği beyan edllmektedir. Mat
buat lnı:;lllz hava kuvetlerlni Hamburg'ta 
alv111erl, bir ıılvil, bir de &&kert ha.ate.ha -
neyi, bir klllıeyl, altı mektebi ve daha bir
çok binaları bombardıman etmekle itham 
ediyor. Bununla beraber bazı askeri he -
detlerde hasar vulcua geldlfl de kabul e
dilmekte ve gemi tezgAhlarında yangın 

çıktığı, bir vincin yandığı beyan edilmek
tedir. 

Bundan başka Nevyork'ta çıkan sabah 
gazeteleri Covcntry'ye yapılan tahribatın 
müteaddit totoğratlarını neşretmektedir -
ler. Bu resimlerden biri harap olmue bir 
sokak UstUnde dalgalanan bir lnglllz bay
rağını ıöstermektedlr. Fotoğrafın altında 

ıu cUrnleler vardı: "İngiltere dalma mev-

Nazarlarımızı alman tayyareciliğine çe
virecek olursak görürüz ki ıon 10 gün zar
fında çok mi.nidar hldiseler vukua gelrnit
tir, Tahattur edersiniz ki bir aydanberl 
İnıiltere'ye kırıı yapılmakta olan tayya
re hücumları pek yükseklerden uçan ve s;olı: 
miktarda avcıların himayesi altında hare
ket eden avcı - bombardıman tayyareleri 
tarafından yapılmııtır. Fakat bu tabiye 
aon birkaç ıün urfında deiiıımiş ve eski 
ahbabımız 87 Ju tayyaresi yeniden mey -
danı ı;ıkmı:stır. Bu eski makine geçen a
ğustosta o kadar şiddetli tedip darbeleri
ne maruz kalmıştı ki, onu artık bir daha 
&'Öremiyeceğimizi ilmit ediyorduk. Halbu· 

cut kalacaktır.,, 
ki yeniden teırif buyurdu ve bermutat a-

Amerikan komünist partisi 

• bütün yabanu teıekküllerle 

alakasını kesti 

zim zayiata maruz kaldı. Deniz hava dafl 
toplarımızın da yardımı ile bir 87 Ju te
ıekkillü avcılarımız tarafından tamamiyle 
imha editmiı ve refakatlerindeki alman 
avcıları buna mani olmak iı;in his; bir &ey 
yapamamııtır, Bu tip tayyareyi yeniden 
lrullanmağa lüzum var mıydı? Çünkü bun· 
lar biribirine yakın bir halde relmete 
mecbur oldukları için avcılarımızın seki- N evyork, 17 a.a. - Amerikan ko
.zer mitralyözüne maruzdurlar. Buna bir münist partisi Woonhess kanuni hü
cevap olarak düşünebiliriz ki alınanların kümlerinin şümul dairesine girme
cerek bombardıman ve gerek avcı tayyare- mek için komünist enternasyonal ve 
leri zayiatı 0 kadar yükıek olmuştur ki, sair yabancı teşkilatlarla münasebet
almanlar yeniden 87 Ju tipini ortaya çı- lerinin hepsini kesmiştir. 
karmağa mecbur olmuslardır. Diğer bir ih- Geçen birinciteşrinde B. Ruzvelt 
tim.! de almanların avcılarından bir kıs- tarafından imza edilen ve 1 ikincika
ırunı ıarka doğru cöndermiı olmala d nun 1941 de meriyete girecek olan 

• • rı ır. bu karnın yabancı kontrolü altında 
Alma ntaarruzları halıllıyor bulunan grupları adliye nezareti nez

Her ne sekilde düıünülürse düşünülsün 1 dinde kaydolunmak mecburiyetiyle 
ıu neticeye varılmaktadır ki almanlar ta- mükellef kılmaktadır. 
rafından İnıiltere'ye yapılan gündüz taar-

ruz.ıa.rı k.uvetten düşmekte ve gittikçe mil- mız hücumların tayyare lıtihııalinin dere
e~sırıyetınl kaybetmektedir. Buna muka- cesini düşürmuş ve fena havada münbai:s 
bıl avcı kuvetimiz daima artmaktadır. Pi- olan ağır zayiatı yeni istihsallerle karşıla
lot ve tayyare ihtiyatlarımız hiç bir vakit ı mak ihtimali bulunmamış olmasından ileri 
v~aıı. olmadığı bir dereceye kadar yüksel- gelmektedir. 
ıı:ı~tır. Bu ıebeple istikbale büyük bir em- Bu münasebetle Amerikadan bize gön-
nı~etle bakabiliriz.. . derilen tayyarelerin en büyük kıymetleri-

onbahır yağmurlarının ıımaıt Fransa'- ne burada iş.aret etmek isterim. Vakıa al
da~i tayyare meydanlarını bir ı;amur der- man radyosu Amerika tayyarelerinin ıel
yasr haline ıetireceği tahmin edilmektedir. mesini bizim iıtihsalitımızın mühim bir 
Bunlardan büyük bir kısmının adi tarla- niıbette azalmıı olmaaına hımletmektedir. 
!ardan ibaret oldutu ve aiır tayyareleri Almanları bu hini vermiı olduğum için 
taııyabllecek ıekllde uı;uı meydanlarının ı;ok müteeuirim. Haddi zatında böyle bir 
ıl~an.lır tarafından pek az yerlerde yapı- fikir aklımdan bile ıeçmemiştlr. Hava is
labıldıii haber verilmektedir. Eter bu dof tihsalltımızın daimi ıurette artmasrndan 
ru ise aiır avcılar ve bombardıman tayya- ve harp zamanında yaklaşılması bile kabil 
releri kuru havalarda kullanılan tayyare olmıyecık hayali bir rakam sayılması muh
~eydanlarına inmekte devam ettikleri tak- temel bir hadde varmasından dolayı son 
dırde. ağır zayiatı maruz kalacaklar de- derece memnunum. Ben Amerika'dan tay
mektır. yare celmesini memleketim için büyük bir 

Şabanbayadı, Havutlu, Yemiali, EHıca. 

Çuna, Dereoba, Akyar, Kırmacılar, Dervl
şiye, Cevdetiye, Hemite, Aptalpınar, X.. 
zıldere, Kiınar, Hacılar, Çamiçi, Kua -
çarlık, Ellek Böcekli, Kıraıedlk, Pirsul • 
tanlı, Bostanlar, Allbozlu, Gökçayır, Kurt
lar, Gers;ioğlu ve Kargın köylerlndedlr. 
Bu eğitmenli ilk mektepler kinunuevelde 
faaliyete ıeçeceklerdir. Bu ıuretle iiı; e -
ğitmenli bölıe ihdas edilmiıtir. Bu bölıe-
ler gezici başöğretmenler tarafından idar• 
edilecektir. Şu vaziyete cöre bu yıl 6& 
köyde ilkokul açılmış bulunmaktadır. Ge -
çen sene 36 eğitmen tarafından ancak 1204 
talebe okutulmuıtu. Bu ıene ise 3500 ka • 
dar köy ı;ocuğu okutulacaktrr. Ayrıca ,.... 
di köyde de okul binaları inıaatr ıonı er
mek ilzercdir, 

Adana yakında 
otomatik telef ona 

kavuşuyor 
Adana, ( Hususi) - Şehir otomatik t• 

lefon tesi&atı uzerindeki çalı!imalar iter -
)emiştir. Yeraltı hafriyatı tamamen bit -
miştir. Beton künklerin ferşiyatı da eona 
ermiştir. Bu lrlinkler içine kabloların çe -
kilmcsine de yakında baılanacaktır. 38 
menhol inşa edilmi&tir. Bunların sayısı 42 
ye çıkarılaCJ1ktır. Şehir havai hat direk -
)erinin çekilmesi de bitmİ$, yalnız hatlarID 
çekilmesi kalmıştır. 

Adana'da vakıflar 
idaresinin faaliyeti 
Adan!!, !Hususi) Adana vakıflar ı-

dm-cst on beş aile içi n y'l.ptırdı~ı iki apar
tımanı norma l tlyatı -u-13 klrayn vcrmlııtır. 
1dnre §imdi de Orozdı b,k mcy;hnındn bir 
vakıt:ar ldnreııl ve lkametgdhlar binası 

yaptırmayı kararlaştırmış bulunuyor. K~ 
ordlnnsyon heyetince mllsaade verilir ve. 
rllmez derhal inşaata ba,ln.nncaktıl'. 

Ceyhan nehrinde bir ceset 
bulundu 

Adana, (Hususi) - Ceyhan neh
rinde bir ceset bulunmuştur. Yapılan 
tahkikat neticesi bu ces•d in ı1evyar 
fotoğrafcılık yap?n Rı-m .. i Ca"lk"va'
va ait olrlu f!u ve R·mıo: i'nin n p ·:., rok 
sarho~ olması yüzünden nehirde bo
ğulduğu anlaşılmıştır. . Gece yapılan hücumlarda ıarip bir in- fayda olarak telakki ediyorum. Bununla 

kıpf husule ıelmiştir. Hücum karanlık mevcudumuz o kadar artacaktır ki neti
dil$er dilımer büyük bir ıiddetle baılamak cede Almanya iki muazzam sanayi memlc
ta ve ıonra lzaç edici tayyarelerin hafif ketinin bıı meaaiıine daha fazla dıyanmı
slyaretlerl ıekline d8nrnelctedir. Bu belki nnı bir elmıot oldufwıa Jı:eadlal do t..Um 
.Almaıı7&'n.ua ama! m•Jı:ulerln• Y&PUlı• ed.ec:elctb. 

Bir katil yakalandı 
İımlr, (Huıust) - Dlln rece Afyon -

dan l'elen kamı Rabia'yı bıı;altlıyırak öl
cltlren Ali yablaam11tır. 
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temlnatıart:rle birlikte puarlık ıUıa Te ... tn. Bepet lgla muhammea bedel 9000 lira 
MiLLi MODAF AA VEKALETi atinde rneıılm Ko. da bulunmaları. Te teminatı ela 1180 ltradır. Pasarlıkla 1 • NAFIA VEKALETi 

Aspirin (sinonim) ah-'.\cak 

M. M. Veklleti Satın Alma Komiıyo
nundan : 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı ıao 
kuru' olan bin kilo aspirin (ılnonim) 25 
lkincitctrin 940 pazartesi (Ünü ıaat 11 de 
Ankarı'da M. M. V. satırı alma Ko. da 
pazarlıklı satın alrnacafından iıteklllı
rin 570 liralık kati teminatlariyle birlik· 
te pu&rhk g{in ve saatında meıldlr Ko. 
da bulunmaları. (7422) 174'44 

Pamuk alınacak 

(14'43) 114'1S8 haleıat 23. 11. 140 cumarteıt u.at 11 de 7 .. 

Sarıılrk bez alınacak 
M. M . V. Satın Alma Komlqonundan: 

Beher metresine tahmin edilen fl:ratı 

4'0 kuruı olan Y1l% bin metre sargılık beı 
(l'Jlafbk beı evsafında) 25 11rlnciteırln 
940 pazartesi günü ıaat 11,SO da Ankar ... 
da M . Jııl. V. aatın alma Ko. da pazarlıkla 
lhale edtlecettnden lıteklllerln mezkQr 
ıiltı veaaattı adı seon Ko. da eooo llralık 
katt temlnatıarfyle birlikte bulunmaları. 

(74'4'9) 114'159 

Klor detil alınacak 

M . M. Veklleti Satın Alma Komisyo
nundaıt : 

pılaaaktır. Tl.llp olanların komisyona mU-
racaatları. (T8M) 1T831S 

Muhabere için deveboynu 
alınacak 

M. M. Velcileti Sa. Al. Ko. dan ı 
30.000 adet muhabere için deve boynu 

alınacaktır. Hepıine tahmin olunan bedel 
15.000 lira olup teminatı 2250 liradır. İha· 
leıi puarlıklı 23/11/940 cumartesi giinU 
ıaat 10 da yapılacaktır. Talip olınların ko· 
mi17ona ınUracaatlan. (7857) 17836 

M. M. V. Hava Müste,arlığı 

lı elbiselik bez alınacak 

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan ı 

Kanal inıaatı 
Nafıa VekAletınden: 

Elaılltmeye konulan 111: 
1 - Tarsusta Berdan sulama ıebekesl 

ikinci kt.ım ve de§a.rj kanl.lları ne ıınal 
lmaııı.t tnııaatı muhanınıen keşif bedell va
hidi fiyat Uz erinden (76~.000 ı liradır. 

2 - Eksiltme 10.12.94'0 tarihine rıuıtlıyeo 
ah gUnU saat (115) te An karada l'Ul&ma 
lıılert lııletme merkez blnıun içinde topla.· 
uan su ekflltme, arttırma komisyonu oda· 
sında kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme ıartnamesl, 
mukavele projesi bayındırlık ıı.ıtert genel 
ı:ıartnamesl fenni ıartname ve projeleri 
(88) lira (215) kuruıı mukabilinde su lılerl 
reisliğinden alablllrler. 

• - Eksiltmeye girebilmek için lstekll· 
!erin (343:>0l liralık muvakkat teminat 

nat mı.JdMuılarf)'le ~aber lılomlS)'OU • ..,. 
dl etmlye mecburdurlar: 

A) Oe.rt aeneye alt ticaret oda111 nıika
sı (tallpler ılrket olursa 2-490 sayılı ka • 
nunun UçUncU ma&ieelnln A Te B fıkra • 
larmda yazılı Teıl1talan) 

B) 250.000 liradan aşağı olmam.a.k lize· 
re yaptılı bina itlerini iyi baıardılına da· 
lr İl ıahlplerinden almm11 vnikalar. 

6 - Teminat olarak nakit ve nakit ma
hiyetindeki r1rak komisyonca kabul edl • 
lemlyeceği için bu kabil teminat vermek 
lıtlyenlerin daha evel Vekllete mUracaatla 
bunları ıllkah mal ıandıklarma yatırma
lan ve komiıyon.a makbuzlarını tevdi etme 
!eri llzımdır. (7774) 1782'0 

P .. T. ve Telefon Umum Md. 

Demir tel alınacak 
P. T. T . Umum l't!üdürlüfünden: 

1 - T aahhUdllnU ifa edememesinden 

18/11/lMG 

Pirinç alınacak 
Ankara Lv. Amirliii Sa. Al. Ko. dan ı 

Boher klloıuna tahmin edilen fiyat S5 
kuruı olan 140 ton pirinç kapalı zarfla sa
tın alınacaktır. Eksiltmesi 5/ 11/ 940 per • 
ıembe cünü saat 15 dedir. İlk temin.atı 675 
lira olup evsaf ve ıartnamesi 250 kuruşa 
komisyondan alınır. Taliplerin ihale saa
tinden bir aaat evetine kadar zarflarını 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 
(7819) 17831 

ViLAYETLER 

inşaat yaptırılacak 

İzmir Naha Mlidiirlliğünden : 
C!imhuriyet kız enstitüsUnUn bir kısım 

ikmali inşaatı 6111/940 tarihinden itibaren 
yinnl glin müddetle kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konmu~tar. Keşif bedeli Sl499 
lira 60 kuruştur. 

M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 

~er k1108Una tahmin edilen fiyatı 415 
kuruf olan elli bin kllo yataklık pamuk 
28 lklncltetrJn 940 perıembe gl1DU ıaat 11 
de Ankaradıı M. Jrt. V. satın alma Ko. da 
pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin 
83715 liralık kat! temlnatıarlyle birlikte 
pazarlık gl1n ve saatinde mezkQr Ko. da 
bulunmalan. (7442) 17-i52 

Beherine tahmin edilen fiyatı 65 kurut 
olan otuz bin adet klor det!! 25 lkinci
te,rin 940 paıartMI gUnil ıaat 1 l de An· 
karı'da M M. V. aatın alma Ko. da pa
zarlıkla ı~trn a!ınıcaktır. hteklllerin 
2925 tırahk katt temlnatlarl:rle birlikte 
pı.ıarh1r c(ln ve ıaatında adı ıeçen Ko. da 

1 - 20.000 metre tı elbiselik bez pa
zarlrlclı satın alınacaktır. Muhammen be
deli 18.000 lira olup katt teminat mlkdarr 
?700 liradır. Paıarlıtı 21/ 11/ 940 perıem • 
be gilnil saat 10 da hava satın alma komis
yonun.da yapılacaktır. İdri şartname ev • 
saf ve nllmune11I her rUn öğleden sonra 
komisyonda görtlleblllr. !ateklllerln mu
ayyen giin ve saatte katt teminat ve ka • 
nuni belgeleriyle komisyonda bulunmalı -

'ermesi ve eksiltmenin yapılacağı g1.lnden 
en az Uç gUn evel ellerlude bulunan vesi • müteahhidi nam ve hesabına 150 ton 4 
katarla birlikte bir dilekçe ile Na!ıa Ve- mi m :SO t on 15 mim ki ceman 200 t on de· 
kAletıne mUrace.at ederek bu l"e mahsuı mir tel açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltmeye girecekler kapalı eksiltme 
şartnamesini. mukavele projesin i, keşif hu
Usasını, fenni ve hususi şartname, ıllsilel 
fiyat cetvelini İzmir nafıa mii iilrlüflinde 
mevcut dosyasında tetk ik edebilirler. 

Yün battaniye alınacak 

)ı{. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 

Beberlne tahmin edilen fiyatı 900 kurul 
otan !5000 tane yUn battaniye 2T tktnctteırln 
HO çarvnmba gtlnU ıaat 115 t. Ankat"ada 
M. l!. V. aatuı alma Ko. da kapalı zarf u-
1Ullyle ihale edileceğinden lstekllterin 
1375 liralık ilk temlDatıariylı birlikte 
tekllt mektuplarını ihale saatinden behe • 
mehal bir saat evellne kadar mezkt'lr Ko. 
relallğlne vermeleri. (7'4'3) 1H~3 

Terlik alınacak 

M. l!. VekAletı Batın· ~ima Kom!ıyo • 
aundan: 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 160 
lnırUf olan on bin çift terlik 27 ikJnclteı· 
tin ~o çarıamba ,unu ıaat 11 de Anka· 
rada M. ı.r. V. aatın alma Ko. da pazarlık· 
la 1hale edlleceftndeD lateklllerln 2400 li
ralık katı temlnatlartyle birlikte pazarlık 
S{bı veaaatlnde mezkQr Ko. da. bulunma!&· 
n. (7••4> 174'5-i 

ldrofil pamuk alınacak 

bulunmaları. (7450) 17460 

Dinamo alınacak 

14. Af. VekAletı Satın Alma Komlıyo 
nundan: 

• Hepsine tahmin edilen fiyat 10H715 lira 
olan 215 adet dinamo ktıpalı 1:arfl1 ekıllt • 
mele konulmuıtıır. tık teı• · •natı 81~ lira 
63 kuruş olup ihalesi 22 lklncıteenn 940 
cuma gtlnU saat 115 tedır. İltel<lllerln mez· 
kar g1.lnde ve ihale ıaatınden btr ıaat evet 
sarflanıı M. M. V satın alma komleyonu-
na vermeleri. <7424) 17"915 

Vaketa alınacak 

M . M. V. Sa. Al. Ko. dan : 

Beher kiloıuna tahmin edilen fiyatı 
(S70) ilç yüz yetmlı kurut olan yedi ton 
tabii renk vı beher klloıuna tahmin edi
len fiyatı (330) üç yUı otus kurut olan 
ilç ton ıiyah renlı: vaketa pazarlıkla mil
ııalraaaya lronmuıtur. 

İhalesi 20. 11. 940 çırıambı ıUnll 111t 

on birdedir. Kati teminatı (5350) liradır. 
Evaa.E Te ıartnameal 180 kurut mukabl· 
llnde M. M. V. satın alma komiıyonundan 
alınabilir. İıteklilerin kanunun emrettiği 

K. K. VekAleU Batın Alma Komlayo· belcelerle ihale 11atında komisyona gel-
aundan: mel eri. (7741) 17737 

·Beher kilosuna tahmln edilen fiyatı 1515 
lrunıt olan on bet btn kıto ldrotıı pamuk 
iT ildnctte,,rtn 94'0 çarıamb& gUııU ıaat 11 
de Ankarada M. M. V. satın alma Ko. da 
ııe.zarlıkla ihale edlleceflnden lsteklllerill 
84'87 lira 60 kunııluk kati temlnatıarlyle 
birlikte puarlık güıı vı ıaattnde adı ge· 
çen Ko. da bulunmaları. (74'4'5) 174'1$:> 

ipek iplik alınacak 

M . M. VekAletl Satın Alma Komlsyo
ııunrlan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 87M lira 
olan elli bin tUp muakkam lptk lpllk 23 
iklnclte§rln 94'0 pıuıartesı ,unu ıaat 14 te 
Ankarada M. M. V. eatın alma Ko. da pa
urlıkla ihale edllecefinden ısteklllerln 

e62 llra eo kunııluk katt temlnatıarfyle 

birlikte par.arlık gün ve ıaatlnde.adı gsçen 
Ko. da bulunmaları. (744'8) lT-iGe 

Lastik boru alınacak 
M. :M. VekAletı Batın Alma Komlsyo-

11undan: 
Hepsine tahmln edilen fiyatı 3000 lir& 

olan l5000 metre lA.ltlk boru 26 tklnclteı • 
rın 9'0 .aıı gUnU saat 10 d& ADkarada. il. 
K. V. ıatın alma Ko. da pazarlıkla ihale 
edilecelinden lıteklllerln 460 liralık katı 

,.,,.r 
ı 

Adet Liralık 

---
1 2000 

s 1000 

2 750 

4 500 

a 150 

S5 100 

80 50 
aoo 20 

' Tevhit semeri alınacak 
M. M. Veklletl Sa. Al. Ko. dan : 

Seherine tahmin edilen fiyatı (38) o • 
tus 11klı lirr olan 1.000 adet komple tev
hit ıemerl pararlıkla münakasaya lı:onul-

111uıtur. Komple tevhit ıemerleri 250 adet
ten aıaiı olmamak eartiyle ayrı ayrı ta • 
!iplere de ihale edilebilir. İhalesi 21/11/ 940 
perttmbe rllnll aaat on birdedir. Katt te • 
minatı 5.700 liradır. Evsaf ve ,artııameıi 
190 kurut mukabilinde M. M. V. 11tın 

alma lı:omis7onundan alınabilir. İıtelı:lile
rin kanunun emrettiii belıelerte ihale il· 
atin.de koml17ona ıemeleri, (77611) 17775 

Matbaacılara 

M. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan 

Nümuneainı cöre 2'5 bin atıı cUadaru 15 
bin atıt defteri 60 bin hedef ldiıdı yap • 
tmlacaktır. İhalesi pazarlılı:lı 29/11/940 
cumarteıi ıaat 15 de :raprlıcalı:tır. Talip. 
lerin 5 bin lira teminatlariyle birlikte Jro. 
miıyona müracaatları. (7787) 178Zl 

-----
--

Muhabere fincanı alınacak 
M. M. Vıklletl SL Al. Ko. dan: 

80000 adet muhabere flncaııı alınacak • 

...... , 
l 

• 

Lira 

2000.-

3000.-

uoo.-
2000.-
2000.-

asoo.-
4000.-

6000.-

Türkiye it Bankasına para yatırmakla yalnı:ı 
para biriktirmiı olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemiı olursunuz. 

Keeldeler: 4 Şubat, 2~ i 
Mayıı, 1 Aia.toı, 

lklncl teşrin tırlhlerlo 
de yapılır. 

Kumbaralı ve i:umbara• 
ııa huapluındı en u 
etli !iraaı bulunanlar 
kuraya dahil edilirler. 

rı. (7789) 17778 

ASKERi FABRiKALAR 

Kırıkkale' de yaptırılacak intaat 
Asl<ert Fabrikalar Umum Müdtirlüfli 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Ke,if bedeli (20.500) lira olan yukar
da yazılı intaat 11keri fabrikalar umum 
müdürlüğü aatın alma komisyonunca 
29/ 11/ 940 tarihinde cuma &'iinü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 
(1) lira (3) kuruı muka.bilinde komisyon
dan Yerilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1537) lira (50) kurutu havi teklif 
mektuplarını mezkilr cüııde ıaat 14 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 1 ve 3. madde
lerinde yazılı vetıaikle muayyen riln ve sa
atte komisyona müracaatları. (7451) 17604 

Aıkert Fabrikalar Umum MildilrlUiv 
Merkes Satın Alma Komiıyonu.ndan 

8000 kilo aade 7aiı 
3000 Kilo ıeytln.yaft 
5000 Kilo mercimek 

10000 Kilo nohut 
20000 Kilo bul&"Ur 
8000 Kilo sabun alınacak. 

Tahmin edilen bedeli (24.500) lira olan 
yukarda yazılı cernan 6 kalem erzak Aı • 
kert fabrikalar umum ınUdUrlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 2/ 12/940 pazar. 
ttti &'iinü saat 15 te kapalı zarfla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak kÖ • 
miıyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (1837) lira (50) kuruşu havi 
tekli( mc:-ktuplarını mezkOr giinde ıaat 14 

de kadar komisyona vermeleri ve kendi • 
terinin de !490 numaralı kanunun :..: ve 3. 
maddelerindeki vesıikle komisyoncu ol • 
madıklarrna Ye bu itle altkadar tüccardan 
olduklarma dair ticaret oduı veılkaalyle 
mezkQr cün ve saatte komisyona mUra • 
caatlan. (7452) 17605 

Çam tahtası alınacak 
Aıkerl ll'abrlkl.lar Umum MUdUrlUğU 

Kerkea Satın Alma Komisyonundan : 

x 0,25 x 

x 0,22 x 

olmak Uzere vesika almaları ve bu veıılka· 

vı ibraz etmeleri ııarttır. 
Bu mtlddet içinde vesika tal e\Jlnde l'\11-

lunmıyanlllr eksiltmeye l~tlrftk edemezler. 
:S - İsteklilerin tı>kllf mektuplarını 

l'kltıcl maddede yazılı ıaı.ı.ttı>n bir saat eve· 
llne kadar su ı,ıerl "P.lsll t.lne makbuz mu· 
kııhlllnde vermeleri lbımd:r 

Po11t11da olan gecikmeler kabul ı>dllme?. 
(T531l 17611 

Mllthaacılara 

Na!ıa VekAletlndcn : 

29. ıı. 940 cuma gUnU aaat 15 de ADka
rada Na!ıa VekAletl lçlnde malzeme mU· 
dUrlUfU odlllllnda toplanan malzeme ek
siltme komisyonunda bu sene içinde öde· 
necek basınr ücreti takribi 4'000 llra bedel 
tahmin edilen vekAletın neoretmekte oıdu
tu ream! ve idari mecmuaların tertibi ve 
tabının kapalı zarf usullyle vahidi fiyatla· 
n Uzerlnden yenJden el<sııtmesl yapıla

caktır. 

Ekalltme ıartnamesl ve teferruatı bedel· 
siz olarak malzeme müdUrlUğUnden alına· 
bilir. 

ı.ı:uvakkat teminat 300 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvak· 

kat teminat ve ıartnamesfndekl vesaik ile 
birlikte aynı gUn saat on dörde kadar mez· 
kQr komisyona makbuz mukabilinde ver
meleri IAzımdır. (7684) 17709 

10 adet tokmak makinesi 
alınacak 

Nafıa Vekaletinden: 

5. 12. 1940 pertembe gilnil saat 15 te 
Ankara'da Nafıa Veklleti binası 
içinde malzeme müdürlüğü odasın
da toplanan malzeme eksiltme ko
misyonunda 24000 lira muhammen 
bedeli 10 adet tokmak makinaııının 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı
lacaktır. Müstamel makinalar içinde 
teklifte bulunulabilir. Eksiltme şart· 
namesi ve teferrüatı bedelsiz olarak 
malzeme mildürlUfiinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1800 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 

muvakkat teminat ve ıartnamesinde 
yazılı veaaik ile birlikte aynı gün sa
at 14 e kadar mezkCir komisyona mak 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(7794) 17823 

SIHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Madalya yaptırılacak 
Sıhat ve İçtima! Muavenet VekAlettn • 

100 metre mfkAbı 2,:>0 • IS,00 
0,0215 M. ebadında. çam tahtuı 

400 metre mtkAbı 2,60 • 15,00 
0,0215 M. ebadında çam tahtuı 

200 metre mtkAbı 2,60 • 15,00 
0,0215 l!. ebadında çam tahtuı 

2:>0 metre mlkAbı 2,:>0 - 15,00 
0,0215 M. ebadında çam tahtn11 

1M metre mlkAbı 2,:ıo • 15.00 

X 0,20 X den: 

1 - Çok çocuklu annelere dalttılmak 

X O,l8 X Uır.ere yaptırılacak olan kutuaiyle beraber 

0,02!J Jııl. ebadında çam tahtası 
200 metre mlkAbı 2,:SO • tl,00 

0,02~ M. ebadında çam tahtası 
100 metre mlk!bı 2,:>0 • 15,00 

0,0215 M. ebadında çam tahtaaı 
100 metra mlklbı 2,!50 • 3,00 

0,0215 M. ebadında çam tahtası 

(20,000) madalyanın kapalı zart usullyle 
X O,l6 X yapılan eksiltmesinde teklif edilen fiyat 

!Ayık hadde görWmedlği için ıı 24'00 sayı
X 0,ll5 x 1ı kanunun 48 Uncu maddesi mucibince pa.

ır.arlıkla yaptırılacaktır. 

X O,U x 2 - İhale 22. ıı. 19'10 cuma g1lnU saat 
on bcıtı Sıhat. ve İçtlmal Muavenet Ve · 

X 0,l2 X kt.ıetlnde toplanacak buıuıl komisyonda 
yapılacaktır • 

Tamamen çam vermek mümkün olmadı· 8 - Muvakkat teminat Ug bin liradır. 
'1 takdirde yansı çıralı çam \'e yarııı be- Nakit vı uakit mahiyetindeki evrak ko· 
:VU köknar olabilir. ' mııyonca kabul edllenıe ... 

Tahmin edilen bedelt (6S.7llO) Ura olan 4 _ Yaptınlacak tıın muhammen bede· 
miktar .,. ebatları yukarıd& yasılı sekiz 11 c40,000) liradır. 
kalem ve ceman 1300 metre mlklbı kereste 15 _ Taliplerin madalya imaliyle mu, 
.Aıker! Fabrikalar Umum MüdUrlUtu mer- tegll veya böyle bir mUeaaeaeyl temeli et
kez ıatııı alma komisyonunca 2. 12. 94'0 p&- meler! ve buna alt vesika ibraz etmeler! 
zartesl günU saat 115,80 da. kapalı zarfla ll\zımdır. 

ihale edllecektlr. Şartname (3) ltr& (19) 6 _ Şartname ve numune .An.tarada sı
ıcuruı mukablllnde komisyondan verlllr. hat ve İçtimaı Muavenet VekAletı hıfzıs
Tallplerfn muvakkat teminat olan (4'f37 > sıha iılert dairesi relıllfinde, İatanbulda 
Ura (e<>) kunıfU havı teklif mektuplarını ııhat ve içtimai muavenet müdUrlUğllnde 
meakQr a1inde ıaat 14,30 a kadar komlsyo- &'ÖrUlUr. (77215) 177315 
na nrmelerl vı kendilerinin de 24'90 nu-

maralı kanunun 2 vı 8. maddelerindeki ve- Açık eksiltme usuliyle inıaat 
ıatkle komlıyoncu olmadıklarına ve bu il· • ilanı 
le allkadar tüccardan olduklanna dair Ti· 
caret oduı vealkulyle mezkQr siln ve sa· 
atte komtıyona mtlracaatları. 

(7524') 17696 

Ekmek pişirme iti 
Askeri Fabrikalar Umum :MUdUrlUctU 

Merkea Satın Alma Komlıyonundan : 

Unu idaremizden verllmek ıartlyle ihale 
tarihinden itibaren 31. 15. 941 tarihine kadar 
Kllçtlk Yozgat'ta yevmiye plııirttlrllecek 

ekmek. 
Beher kJlosuna 2 kunı!I plıtnne Ucretl 

tahmin edilen yukarıda yazılı ekmek pişir· 
me iti Asker! Fabrikalar Umum mUdUrlU
ttl merkez 1atın alnıa komisyonunca 3. 12. 
940 ealı g1lnU sa.at 14 te açık eksiltme ne 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
temln&t olan (90) lira (38) kurutı ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve S. maddelerindeki 
Teaatkle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
tıle allkadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Odua veılka.17le mezkt\r gün ve 
llMtte komtqorıa mUracaatlan. 

'TTla) ınot 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Veklletin • 
den : 

1 - Ankara'dı Hamamönünde yapılmak
ta olan Tıp Fakülteıi müıtemilitından 

(959094,115) dokuz yüz elli dokuz bin dok
ıan dört lira doksan beı kur~ keıtif be • 
delli doğam vo niaaiyo kıliniii inşaatının 
ikmali açık eksiltmeye konulrrAJştur. 

2 - Eksiltme 5 birlnciklnun 19-40 per • 
ıembe günü ıaat 15 de Ankara'da Bıhat ve 
İçtimai Muavenet Veklletinde teıkll olu
nacak huıul! komisyonca yapılacaktır. 

3 - İstiyenler eksiltme ıartnameal, se
net ve fennt eartnameler, mukavele pro -
jesi, fiyat tahlili, ke1lf ve hususi prtlar 
cetveli ve 1!) parça avın proje pllnlarını 
47 lira 95 kuru, bedel mukabilinde Sıhat 
Veklleti İçtimai Muavenet dalreıinden a.
labileceklerl &ibi in,aata muktazi ve bir 
kısmı hazırlanmış olan tatbikat projele • 
rlnl de tetkilı: edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 

(42113.80) kırk iki bin ,.U.. on Uç Ura ıek· 
ıen kuruştur. 

1 - Talipler at1lıdald vetlkalan tmd· 

2 - Muhnmmen bedeli r 40.000 ı lira mu· 
vakkat teminat 3000 lira olup eksiltmesi 
20. 11. 940 çnrıJamba gllnU saat 16 da An'ka· 
ra Evkaf apartımanında P T T . umum 
mOdUr!Uk binasındaki "ııl ın a lma komla. 
yonunda yapılacaktır 

3 - fsteklll er mııvnkkat teminat mak . 
buz veya banka mektubu ile kanunt ve· 
slkata~ını hfımllt'n rn •zk()r glln ve eaatte 
o komisyona mllr:ıcnat edt>c!'klerdlr. 

• - Şartnameler Ankara evkaf apartı · 
manında P T 1'. ıevnzım t stanbulda yeni 
Valide hanında l evazım ayniyat eubes1 
mOdUrlllklC'r lnrten 200 kuruş mukablllndt 
verllecektır lfi342) 16376 

Posta nakliyatı 
P T . T . Umum Müdürlüii;ünden 

1) - Kü~Uk Yozıat poıtaneslyle iı • 
tasyon arası posta nakliyeciliği açık ek • 
siltme ıuretlyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Senelik muhammen bedeli (140) 
lira olup muvakkat teminııt (18) lira ida
rt kefaleti (500) liradır. 

3) Eksiltme 25 / 11 / 940 tarihinde saat 15 
de Anka.ra P.T.T. müdürlilğil eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

4) Şartnamesi Ankara posta muavinliği 
kaleminde görillebllir. 

5) Eksiltmeye İ'itİrik edeceklerin ika • 
metgfilt senedi, iyi hal klğıdı ve mahk0. -
miyetleri olmadığına dair en çok sekiz rün 
eve! Cümhuriyet Müddeiumumtliğinden a
lınmış vesika ile ibraz etmeleri ve nllfuı 
hüviyet cüzdanlarını hamil bulunmaları 
,arttır. (7578) 17560 

A. LEVAZIM AMIRLlCt 

Salça alınacak 
Ankara Levazım Amlrlltl Satın Alma 

Ko.: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 25 

ku!'\11 olan 9.000 kilo ıalça açık ekıiltme 
ile •atın alınacaktır. Ekslltmeei 22. 11. 940 
cuma gUnü ıaat 11 dedir. · 

İlk teminatı 161 lira olup evsat ve ıart
namesl Ko. da görUlUr. Taliplerin muayyen 
vakitte Ankara Lv. A. SL Al. Ko. da bu-
lunmaları. (74'70) 17430 

Kuru fasulya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 22 

kurut olan' 160 ton kuru fuulya kapalı 
zarfla eksiltmeye konmu~tur. 

Eksiltmeıi 26/111940 sah rünil ıaat 15 
dedir. İlk teminatı 2'640 lira olup evsaf ve 
,artnameıl 176 kuru,a. komiıyondan alı • 
nır. Taliplerin ihale saatinden bir ıaat e
vetine kadar zarflarını Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (7544) 17516 

Fırın tamiri 
Ankara Levazım Amlrllfl Batın Alma 

Komlayonundan: 
Keııf bedeli 1000 ltra olan fırın tami

ri pB.7.arlıkla yaptırılacaktır. 
Pazarlığı 28.11.940 pereembe gUnü saat 

11 dedir. Katı teminatı 160 lira olup ke
fl' vı ıartnameat G kurt11a komlıyondan 
alınır. Taliplerin muayyen vakitte Anka. 
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(7660) 17646 

Arpa alınacak 
Ankara Lv. Amirllli Sa. Al. Ko. dan 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 6 

kuru, olan 200 ton arpa pazarlıklı satın 

alınacaktır. Pazarlığı 27 /11/940 gilnil saat 
14 dedir. Katt teminatı 1800 lira olup 
evsaf ve ~artnameıi komiıyonda göriillir. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7811) 

17829 

Yulaf alınacak 

Eksiltme 26/ikinci teşrin/940 sah gUnll 
saat 11 de İzm i r nafıa müdürlüğil~0/e mil
teşekkil komisyonda kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

İsteklilerin ehliyet ve 940 yılına alt 
ticaret odası ves ikalarını ve 2363 liralık 
muvakkat tem!na tı muhtevi olarak hazır
hyacakları teklif mektuplarını kapalı zarf 
içinde yukarda yazılı günde mııayyen sa .. 
atten bir ıaat evet komisyon relılltino 

makbuz mukabilinde teslim etmeleri Ui.zım.
dır. Bu muayyen ıün ve saatten a<>nra ~ 
kubulacak müracaatlar ve postada valcf 
gecikmeler kabul edilmiyecektir. (47S7/ 
7567) 17552 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Balast münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. dan ı 

Miktar, muhammen bedel Ye muTakltat 
teminatları aeağıda :ruıh 3 ocaktan ~ılca
rılacak balastlar hizalarında gösterilen ı11ıı 
ve sa ti erde· ihaleleri yapılmak üzere kı ~ 
pah zarf uıuliyle eksiltmeye konalmuıı .. 
tur. Ekıiltme Ankara istasyonunda ikinci 
ieletme müdürlüğü binasında toplıınacalr 

komisyonca yapılacaktır. Bu iee girmek 
istiyenlerin muvakkat teminat makbuzu Te. 
ya idarenin kabul ettiği formüle mntabık 
banka mektupları ile kanan ve eartııame .ı 

nin tayin ettiği vesaiki ve tekliflerini .,. 
eksiltme saatinden bir saat evelinı kadar 
komisyona makbuz mukabilinde vermelo
ri lbımdır. Şartname ve mukavele proJ&
leri Ankara'da ikinci i;,letme komisyon• 
ile Kayseri, Yerköy ve Zonguldak iataa • 
yonlarıııdan parasız verilmektedir. (7438)' 
Sıra No. : 1, ocağın bulunduğu yer ve ki .. 
lometresi: Ankara • K ayseri hat•ı Kim. 
102 • 110, Mahmutlar, Balışeyh i!.•asyonu, 
balast mikdarı 3000 M3, beher M3 ın mu
hammen bedeli 130 lrurue, muvaltku te • 
minatı 292,SO lira, ihale GÜ!l ve saati 
%5/11/ 940 pazartesi ıaat 15, 

Sıra No. 2, ocağın bulunduğu yer ve 
kilometresi: Ankara • Kayseri hattı Kim. 
204 • 208, Yerköy istasyonu, balast mik .. 
darı 2000. M3, beher M3 ın muhammen be
deli 150 kuruş, muvakkat teminatı 225,50 
lira, ihale rlin ve aaati: 25/ 11/ 9-40 pazar -
tesi saat 15,30, 

Sıra No. 3, ocağın bulunduğu yer ve ki .. 
lometresi: Irmak • Zonguldak hattı Kim. 
318-320 Balıkısık istasyonu, balast mikda
rı 3500 M3, beher M3 ın muhammen be -
deli 170 kuruı, muvakkat teminatı 446,25 
lira ihale gün ve saati 25/ 11/ 940 pazartesi 
Hlt 15,45 de. 17497 

Balast alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Ko. 
Muhammen bedeli 18900 lira oltıD 15,000 

M 3 balaat Afyon • E skloehlr hattı Uze
rlnde Kim. 40, ocağında ihzarı teinin 2. 12. 
9f0 pazartesi gUnU saat l:S de kapalı zart 
usullyle Afyon yedinci tıletme mUdUrlUğU 
binasında eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu ııe girmek letıyenlerln (Hl 7) Jlra, 
(50) kunıııluk muvakkat teminat ve mah
sus kanununda tayin edtlen vesikalarla 
tekllt mektuplannı aynı gUn saat 14' de 
kadar komisyon reisliğine vermeİert 18.
zımdır. 

Eksiltme ıartnamesl İşletme komlsy<>
nundan parasız olarak alınabilir. 

(7677) 

Benzin alınacak 

17707 

Devlet Domlryolları Sa. Al. Ko. dan: 

Muhammen bedeli 115600 (on be11 altı 
yllz doksan) lira olnn elli (60) ton benzin 
8.12.9f0 ıalı gl1DU saııt 15 te kapalı zart 
usullyle Ankarada idare binasında satın 

atına.caktır. 

Bu işe gimıdk iatiyenlerin (1176,75) 
Ankara Lv. Amirliii Sa. Al. Ko. dan: bin yUz yetmlı altı lira yetmlı beı kuruı-

Beher kiloıuna tahmin edilen fiyatı 7 Juk muvakkat teminat ile kanunun tayin 
kuruş olan 200 ton yulaf pazarlıkla eatın ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn 
alınacaktır. Pazarlığı 3/ 12/940 salı cünü saat 14 e kadar komisyon reisliğine venne
ıaat 14 dedir. Kati teminatı 2'100 lira olup lerl 10.zımdır. 
evsaf ve şartnamesi komisyonda ıörülür. Şartnameler parruıız olarak Ankarada 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. A.

1 

malzeme dalrrslnden, Haydarpaıada te. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7812) 17830 ııellUm ve ıovk eefllA'inden da~ıtı l 11.caklır. 

-- ( 7791) 17822 

Kereste ah nacak 
D. D. Yolları Satın Almasından: 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mlkdarları afağıda )'azılı gllrgen ve ıh 
lamur kereato ayrı ayrı ihale edllmek Uzcre 27.11.940 çarıambıı gl1DU saat 15 te ka· 
palı zarf uaullyle Ankarada idare blııaaında satın alınacakbr. 

Bu ııe strmek lstlyenlerfn her llate hl zallnda gösterilen muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettlft vesikaları ve tekttfl errnı aynı glln saat 14 e kadar komlııyou 
reisliğine vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankara.ıs malzeme dairesinden,. Haydarpaşada tesel-
lüm ve sevk ııetıı,tltıden dağıtılacaktır. (75201 

Muhammen bedel Muvakkat 
Liste Mlkda.r Cinai M3 mecmu teminat 
No. M3 Lr. Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. 
1 e•s.220 gürsen dilme ve kalaa M,00 22512,TO 1688,46 
2 !500, - ıhlamur kalu 60,00 215000,- 1875,-

17602 



... •"-·J~Iİll"4 .... 
A+-ra L•. Amlrlllf Sa. At. 

La. Da gönderilen hariç atk.f 1 - Mpbtmme 1ledeil fa610 llndlro 
llltmeye konmu,tur. 

KITAAT iLANLARI a - Kunldrat t.mıa•ta 61811 111'& • 

---------------------Jmruıtur. A..- kOfUlll t•lrnnı yaptmlacak ' - fat*lllerfD flll'tlWnubıl ,ermek 
.... 11111' .... ft ektlltmeJt ._.. aatlll • 

J[_,. AL Sa. Al. Ko. Bek. d• ı d8D • u 1U - ...U. ,..._ tet••t 
l - Ciheti aakeri7enha ihtincı olan mektuplan n kamml 'f9llbluı ile Kul· 

IOO l4et çift ve 500 adet tek atlı nakibe aa Sa. AL Ko. na mUracaatlan. (789') 
ara1Mılariııla .tt lııopm •""'1ın ._. ,,., 
aıf 1111111 ne ehlltmQ'e kommlttar. Arpa aJnweak 

2 - Bnaf •e prtnamelert btaabal, 
'eh .. Keara L•. tadrlUd..t la. AL S.. 
4adır. letekliler okunbllirler. 

1 - Tek atlı araıba ..... tıünmma ilk 
teminatı 1112 Hn 50 lmnıtı.r. 

4 - Çift atlı _..ha meam talmwmm 
:ilk teminatı 3117 lira 50 kuruıtar. 

5 - Kapalı sarf eblltımeal 19/10/940 ... 
• stbal Koan LY. A. SL Al. Xo. da nın
lacaktı(. 

ltteklllerln mezktr da Ye uat 10 a 
.. clat tüllf melııbıplamu la. AL Xo. 8tJı. 
• •ermeleri. Ba aaatt• IOllR •eril• 
thc!erilen mektuplar kaba! editmbecelı:-

•· (7400) 17H1 

Sıiıreti umacak 
OeUbola Sa. AL Ko. Re. den: 

1 - Mkert lhtlno ıotn 80000 kilo illa' 
t ~hkla aatm alınacaktır. 

X.... ... AI. .......... 
1 - 1882000 kilo arpa 21.11.NO .,.._ 

sllDO aaat 10 da lsap9li sarf,. uıılf7l• ek 
•dtme,.e komnUflur. 

1 - Knhe>mtD Well 1S01• llndl& 
ı - Muvakkat teminatı 8212 llra.dıl'. 

' - teteklll..m taıtnameelıd serm• n
..... her san " elmlltme:yl açma ...... 
deD bir aaat neline bd&r tekllf melrtllp • 
lan n ftllb.lu1'1e K...._ ... AL Ko. Da 

Dl8racıut.lan. (1890) 11• 

Arpaal ..... lr 
Kanla& Sa. AL Ko. Re. dell: 

1 - 2232000 kilo arpa 21.11.NO oaıa 

stıDO aaat 10 da kapalı art uuıo ne eıc
llleme:ye konmuıtur. 

S - Kulwnmen bede1J 1ao8eO liradır. 
1 - Muvakkat tdıtnatı 11299 1" llO 

tmruttur. 
' ...., ı.teJı:ı11er1n ..,.mameetn1 sermu 

.. ...... ~ yiyecetc·r;,..,,ti\i;~ 

Kaan .. AL Xo. h da : 
1 - Allıllt latbas itin ..... cin .. aıMan :ruılı d&rı ldı.leqa .... ~ 

ı.rl cm -.rı btalı mrf ...ıı De •.ıı-.,.. bmınıttv. 
a - faıtumeal .bkan. l•aabal, JtOQa k lmlrllklertndedlr. • .. .,,, ...... ~ 

711b1Brler. 
1 - '5 IS ııflhll mahtwn• tatarı, ilk teminatı •e kapalı sarf eı1ııllltme ıMM 

..-lıt1ıi clmlerl lal__. •111 ~ &lsterllıalıtlr. 
4 - İ8teklllerln llale sini olu &Piıda shterUdlti bere teklif mektaplamıa 

.. ft .. tinde KonJa'la L•. la. AL JCo. n ._....... vermeleri " ba eaatt• 
IOIU'& verilecek mektuplar bbal edllmes. (7719) 17• 

Cimi 
ICan fa.aba 
Plrins; 
Patate1 
Kana 101an 

lnlı:dan 
Jd1o 

IHlll 
33000 
ISOOO 
40000 

~ t5 dlıbll 
Mabammea ~ 25 .-U ilk 

bedeli emlaatı 
Lira X Lln Xr. 

43llt IO lm7 ti 
11912 50 ı.ıaa 44 
9051 21 179 23 
5500 00 412 50 

ibate sin 
22/ll/MO 
29/11/940 
19111/MO 
29/11/MO 

Saman ve ot ahnacak 
llacıumar ... Al. Ko. a.. da: 

.. tı 
10 
10 
10 
10 

8em11k Uatt790 olarak lrapalı Ul'f1a elmlltmqe konan •e ll&lıda ctm n mlk· 
dan 7Ul1ı aamu ile K. ot taUld oıJanadıtuıd&D puarlıl'& kODmUftur. Puarlıtı 
11.11.Ht tadar. 

ı.teıduerba Mml•UU'17le blrllllte M'll&Y)'en gtlnde Sa. AL Ko. na mOraeaatlan. 
Olllıııl T• Bedell Tutan Teminatı oun Saati 
..... noo 2 86000 '100 18.11.NO 
Ot aaoo 1 16CIOOO 9800 ıa.ıı.HO 

1'7827 2 - l!fttır ettnlD beher kilonD& 215 lıD
fultan 20000 Ura bloUmlltlr. 

1 t al .at 28.11.NO aa1ı gUDO ..at U 
llure her sQD n elr.elltm91'1 açma aaattD· ----------------------------

• Gelibolu Sa. AL Ko. da 7&Pl1acaktlr. 
4 - tat kUJerln lranUDI ftl&llc n t.ml-

9at akçelerfyle 'belll sQD ft aaatte Otll • 
toJa 8&. Al Ko. mDracu&tul. (7114) 

17822 

Odunalnw:M 

deıı bir aaat neline 1ta4ar teklif mektwp -
lan Ye 1ıılDUDI nlllralarlyJe Kanla la. 
AL Ko. • .uracaauan. (7898) 1,,_ 

Arpaalmacak 
JI_... ... AL Ko. Ra. den: 

1 - ıll80 kilo arpa 21.11.HO cqma 

... ll da kapalı art uuli71e --
Gelfllolu Sa. AL Ko. Ra. dmı .... '-!_,_ konmuıtur. 
ı - Aüerl lhtlno totn 11ııoooo 1dlD 2 - lıluhammen becleıt taMO Undlr. 

..... odunu puarhkla aatm aluıacaktır. 1 - lıluvaJdrat teminatı 7047 liradır. 
2 - 11.,. odlunmma bebs ldlomM ı ' - htuıu..m IU'tD&lnMlıd sOl'IMlr 
~ UIOO Ura blcUmllUr· O... lav sl1D n eUlltm971 aema aaatln-

1 - thaıul 21.11.NO Ta. ..ıı sQDtl .... da en u bir aaat nellne kadar teibt 
• 11 da Gelibolu Sa. Al. Ko. da :rawlacak- mektuplan ve lranUDI YUlkaJpt:yle ~ 
tar. ber Kulu. Sa. AL Ko. na mUracaatl .... 

• - hteklllerla belli ,an ft 8llitte ~ Clt9T) 17111 
91ınl veallı. Ye temlbt -~~O,.. Arpa .P.cak 
lbolu Sa. Al. Ko. na mUracaatJan. ('llU) 

17121 

Sıfıreti almacak 
Oeltbolu llL AL Ko. Ra. den: 

1 - .Ukert ihtiyaç tçlD lllOOOO kilo aı
lır eti a.tın almaealrtır. 

2 - Bıtır etlıdn beher kilommın IB Jm. 
IUttaa 27DOO Undır. 

a - !hal• 21.11.NO 1a1ı sana aaat ıe 
• <Jtll1Ntla iL AL Ko. da ,apıJacakttr. 

' - bttldnertn tammıl ....ık ft temi· 
llat akvelerl De 'belll sQD n aaatte CJeU. 
lloıu ... Al.Ko. da bulumnalan. (7111) 

,782' 

Sıfn'etl almecalr 
Oetlbota la. AL Ko. Rs. den ı 
l - Aüerl ihti7&C isin 150000- kilo a
r eti puarlıkla Ntln alınacaktır. 
t - lıtır etlala beher kilcmuıa 2S b
tu S7500 lln bfçllmlıtir. 

S - lsteklUedn 2&111/940 tarilılnc!e o .. 
Dola la. AL Ko. tla balanmalan (7elt) 

17W 

Odun alınacak 
Oell»ola iL AL ıto. R.. den : 
ı - Bltllkltr lltlJI• i• llNlooo kilo 

o49Da puarlllda 1&tıa ıl-c•lr$af. 
1 - .... odaamlaa belııer Jdıo..na l 

lllaramıa .. Uradır. 
1 - tlıat•i 26/11/940 ea1ı ıUntl ıaat il 

Oelillela la. At Xo. da ,.apıla~tır. 
4 - t.llldllerla !bale NatiDclea 1ılr 
t ...a telılif mektaplan n kanan! ,,.. 

llllrtılan a. So. • mlracaetlın. (7840) 
17621 

Kuıt• 1a; AL Ko. Re. den: 
1 - 1lttOOO kilo ..,. 29.11.MO cuma 

sOntl 8Ut 10 da lrlıpalı sarf .-iti Ue ek· 
.UtmQe komnuttur. 

2 - Kulwnmen bedeli tll80 liradır. 
1 - Kunldrat temln•b '1047 Jlradd.: 
' - tat.kuıertn prtnam91'1 sermek .. 

eblltme acma eatbıda a u bir aaat • -
vellne kadar Muıı.a Sa. Al. Ko. na m..._ 
caatlan. ('1198) lTltt. 

Arpa alınacak 

Çorlu le. AL lto. h dta ı 
l - Ciheti alkeri7e lpa 50 tcıa inanı 

falllln puarlıkla utm alınacaktır. 
2 - Puarlıis 12/U/MO l1Ulla sllntl ... 

ıt ıuo dadır. lıır temlaetı 1050 liradır. 
1 - N ....... Ko. dadlr. 
4 - Taliplerin kamuıl .....a ft tml

aetlan Ue belli da " eaatte Çoda la. 
AL Xo. da balmımalan. (770t) 17677 

Arpa almacelr 

ÇaınMlral• iL Al. Ko. Re. d• ı 
AIMrl ibtbal lsiD ........ cim ve 

mllldan .. Ula ...... "811 olan ttlr ... 

1- llltt eti bpalı eaıf ..... il• ·-
allUC&ktlr. ........ ....... lalsuaMla 
söıterlllalıtir. ihaleli 4112/940 ıtlail Nat 
11 de Çaaakk•1• Sa. AL Ka. 4a Japılacak· 

TO KIY:E COMHURIYETI 

ZIRAA T BANKASI 
KURULUŞ TARiHi : 1888 

• 00.000. 000 Türk Liruı 
Şube .. aiam adedi : 285 

Zirai" ....... n.n ................... 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Banbeındai Kumbaralı n fhbarsıı Tasarnıf hesaplanndı 
en u 50 llruı butubanları tenede' defı çekilecek kur'a ile aplı 
da.ki pJlıuı ,are ikramiye daptd.aktır: 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2000 Lira 
4 Adet 250 Ltrabk 1000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4000 Lira 
100 Adet &O Llnb• 1000 Lira 
120 AHt 40 Uralds 4800 Lira 
180 Adet 20 Liralı• 3200 Lira 

Kur'alar Hnede 4 defa. 1 ltyltll. ı Btrlndklnun. ı Mart .,. 
1 Huiran tarihinde çekilecektir. 

OIKKA T : Hesaplanndalri paralar bir aene içinde 50 
9'radan llfllll cl6pDlfelllere ikramiye çıktılı takdirde 
" 20 faslatfyle ftrileceldir. 

A111mra va111..,.,... 
ıou ııra • 1mra1 btlf IMddll 1ı1111111 

...,. att Benwı'mdald ~ 
tılıntrtM llb edd• adddet ..,... tlllt 
................... '1111' • llllMIWI• ... 
wtıta amnawtar. ~ ıOlldıl ,,. 
teJDs.t mektQp ....,.. ~bularl71t lıer 
puarteei, perıembe lllaleri saat 15.IO ela 
YllQet dalal...,. •• ~ 

'lllT) 171111 



-·- 18/11/1940 
b 

FOSFARSOL FOSF ARSOL. kanm en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. Tatlı İflah te
min eder. Vücuda devamlı sençlik,dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan uyku· 
auzlufu ıiderir. Muannid inkıbaalarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nek_a• 
hatlerlnde, Bel ıevtekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta fayanr hayret faydalar temin eder. 

FOSFARSOL'ün diğer bütün kuvet ıunıplarmdan üstünlüğü DEVAMLI BlR SURETTE KAN, Ku· 
VET, IŞTlHA TEMİN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Kan, Kuvvet, iıliha Surubu 

Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur • 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

§Sivas-Erzurum demiryolu tahvilleri§ - -- -
~ Maliye· Vekôleti ve Türkiye Cümhuriyet § -
;;; Merkez Bankasından : --
----------------

-
2815 ve 15-12-1934 tarih ve 2463/2614 numaralı kanun. : 

lar ~ucibince ihracına selahiyet verilen ve geliri tamamen § 
Sivas Erzurum demiryolunun inşa.sına tahsis olunan o/o 7 = 
gelirli Sivas - Elzurum istikrazımn 20 senede itfası meşrut -
5,5 milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5.12- _ 
1940 akşamı nihayet bulmak üzere 20-11-1940 sabahından : 
itibaren baılıyacaktır. _ 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira : 
: itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmıt· _ 
--
=~ = 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan := --= daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediye· : 
_ lerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde = 
- teminat olarak ve hazinece ıatılmıf ve satılacak olan milli := 
_ emlak bedellerinin tediyesinde hatabat kabul olunacakları = 
:= gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta- : 
= mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu. : = lunacaklardrr. · : -- -Tahvillerin ihraç fiyatı %95 olarak tesbit edilmittir. ya· -
= ni 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil be - _ -- deli de 475 liradır. = 
: Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye = 
- Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye lı, Emlak ve Eytam, Halk, := = Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Banklar 
- tarafrndan icra edilmektedir. Diğer bankalar vasıta.siyle de = 

tahvil alımı temin olunabilir. := 
~ Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren = 
_ sahalarda işletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük : 
E: suskripsiyon müddeti zarf mda bankalara müracaatlarını : 
: kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu itaret olunur. : 

4592 = ---- -
'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:' 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Krzday Cemiyeti G.azmaske Fabrikası Müdürlüğünden : 

Gazmaske fabrikası kantini için aıağıda yazılı (7) kalem erzak 
kapalı zarf usuliyle mllnakasaya konmuştur. Taliplerin teklifle
riyle 250 Gr. dan apğı olmamak Uzere mUhürUi nilmunelerini 25 
Teıriniaanl 1940 pazarte•i gUnU aaat 11 e kadar fabrikada toplana· 
cak komisyonuna tevdi etmeleri ilin olunur. 

CİNSİ 
PiUlvlık pirinç 
Beyaz kuru fasuly• 
Nohut 
Soğan (pişkin) 
Bulgur boyasız kırma 
Pat.ate. Adapazarı, aarı baş tarla 
Kuru meyva (U.rilm, erik, kayısı) 

Miktarı Ka:. 
1500 
2000 
1000 
3000 
1000 
1000 
1000 

Muhtelif sebze ah nacak 
M'.armıusa Ueübahrl K. Satın Alma Kom11Yonundan: 
Cin.si Klloau Tahmin fiyatı 

Kurut Sıı. 
. Umum tutarı 

Lira 

Lahna 6 
Pıraaa 37600 -' 
Ispanak 87600 8 
Patates '10000 8 l!O 15700 
Kuru ıotan 70000 IS l!O 
Semlsotu 8oo0 6 
Salça 6000 25 
ı - Yukarıda cins ve mlkdan yazılı yedi kalem ııel>ze kapalı zarf umllyle ek

siltmeye konulmuştur. 
2 - Eksntmul 2!1 tklnclteırln 940 pazartesi gUnU ııaat 15 te İz:mttte Terıane ka • 

pısındakl komisyon binasında yapılacaktır. 
! - Bu tıe atı ıartname bedelsiz olarak komlııyondan alınabilir. 
4 - Eksnltmeye ıetırAk edecek lııteklllerln 2490 ıayıh kanunım lıtedlft ticaret 

-.cstkalnnnı ve ıı 77 lira l!O kunııtan ibaret Uk temlnatıarlyle birlikte tanzim ede
cıeklerl teklif mektuplarını muayyen gtln ve ııaatten tam bir saat evellne kadar ko-
ırılayon b&§kanlığına vermeleri. (10562/7565) 17129 

Palto yaptrrılacak 

Riyaseticümhur Filarmonik Orkes
trası Şefliğinden : 

1 - Orkestra üyeleri ıçın 75-90 
adet palto yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3330 liradır. 
3 - Paltoların ihale tarihi 3-XII-

1940 sah günü saat 15 te Ankara mek 
tepler muhacebecili~ı ıtc.tın ıtlma ko
misyonu tarafınnan açık eksiltme u
auliyle yapılaca~tır. 

4 - Talipl~r kumaş nUmunesi ve 
prtnarneyi görmek üzere her gün 

Riyaseticümhur Filarmonik Orkes
trası ~efliğine müracaat etmeleri ll
zımdır. 

5 - Talıplerin ihale saatinden bir 
e.aat evvelıı.e kad<tr yüzde yedi bu~uk 
teminat!arı.1ı 1\1 ektepler muhasebeci
liğine yatırmaları ve ihale günü mez
kur komisyonda hazır bulunmaları 
ilan olunur. (7843) 17832 

Zayi - Amasya ilk okulundan 936-937 
yılında aldıtım tasdiknamemi kaybettim. 
Yenlııini alac~ımdan eskisinin bükmli 
yoktur. - İsmail Koçak 4597 

DENTOL 
DİŞ MACUNU 

A~ızdakl rnikrop1ara temizler. dişlerin sth· 

hatını muhafaza eder. 

Har werde O E N T O L dit macununu arayınız. 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Kalorifer kazanları yaptırılacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 
Kapalı zarf usuliyle yaptırılacak kalo

rif er kazanlarının tecdidi eksiltmesine ait 
ilandır : 

1 - Eksiltmeye konan i:ı : 
Ankara'da Türkiye Büyük Millet Mecli

si karşısın.da Vakıf Ankara Palas binası
nın kalorifer kazanlarının tecdidi ve işler 
bir hale vazı. 

2 - Bu tesisatın keolf bedeli (11594) 
liradır. 

S - Bu inşaata ait fennI evrak sunlar-
dır: 

a) Mukavele projesi 
b) Fenni tartname 
c) Eksiltme tartnamesl 
d) Vahidi fiyat cetveli 
4 - Üçüncü maddede gösterilen evrak 

Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat müdü
riyetinden bedeli mukabilinde alına.bilir. 

5 - Eksiltme 2. 12. 940 tarihine rastlı
yan pazartesi günü saat on beşte Vakıf
lar Umum müdürlüğü inşaat müdüriyetin
de toplanacak ihale komisyonunda yapıla
caktır. Teklif mektupları kararlıı.ştırılan 

saatten bir aaat eveline kadar makbuz mu
kabilinde komisyon reisliğine verilmiş o
lacaktır. 

6 - Eksiltmeye ıireceklerin (869) lira 
(55) kuruş muvakkat teminat vermeleri 
ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olmaları 
earttır. Bu vesikaları ibraz edemiyenlere 
üçüncü maddede ıösterilen evrak verile
mez. 

a) 940 yılına ait Ticaret Odasından a-
lınmış vesika, 

b) Vakıflar Umum Müdürlilğil inşaat 

müdüriyetinden bu iş için alınmış müteah· 
bitlik vesikası. 

c) En aşağı on bin liralık tek bir ka
lorifer tesisatı işi yapmış ve muvaHak 
olmuş bulunduğuna dair vesika, 

7 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı 
zarfının ih:r.arın.da ve teklif mektuplarının 
yazılışında ve bu zarfların tevdiinde ve 
posta ile gönderilmesinde (2490) .aytlı ka
nun 32, 33 ve 34 ncü maddelerine harfi
yen riayet eylemeleri llzımdır. 

(7776) 17763 

J)EVLET ORMAN iŞLETMESi 

Çam tomruğu satqı 

Durwnbey Devlet Orman İtletmeai Re

vir Amirliğinden r 
1 - İtletmemizln Dursunbey istasyo

nu civarındaki tomruk deposunda birinci 
bötıe emvalinden • R ı 1 • No. lu stokta 
mevcut 27 adet muadili 54 metre miklp 
334 desimetre miklp çam tomnıfu açık 

arttırma suretiyle satılıfa çıkarılmıştır. 
2 - Tomrukların ayrıca baı kesme 

paylan mevcut olup kabuksuz orta lı:utur 

üzerinden hesaplanmı:strr. 

3 - Tomruklara ait ıartname Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Balıkesir orman çevir
ıe mUdilrlükleriyle revirimizdeki ıatıı 
dosyasında mevcuttur. 

4 - Tomrukların beher ıayri mamu • 
lUn muhammen bedeli "lS" lira "70" lı:u -
ruıtur . 

5 - Tomrukların muhammen bedeli 
üzerinden % 7,5 muvakkat teminatı "63" 
lira "98" lı:uru$tur. 

8 - İsteklilerin muvakkat teminatla -
nnr hlmilen 26/ 11/1940 tarihine mUsadif 
sah ıünU ıaat 15 de Durırunbey Revir l
mlrliğine müracaat etmeleri llln olunur. 

(10696/7665) 17613 

Çam tomruğu satrşı 
Dursunbey Devlet Orman İ§letmesl 

Revir Amlrllğlnden: 
1 - İoletmemlzln Dursunbey istasyonu 

cl.,arındakl tomruk deposunda ikinci böl· 
ge emvalinden - R. I - NO. lu stokta 
mevcut (S7) adet muadlll 84 metre mikAp 
lM desimetre mlkAp çam tohruğu açık 

arttırma suretiyle ııatılığa çıkarılmııtır. 
2 - Tomrukların ayrıca b&1 kesme pay 

lan mevcut olup hacım kabuksuz orta lr•ı· 
tur Uzerlnden heııaplanmıştır. 

S - Tomruklara alt aatıı §artnamesl 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Balıkesir or
man çevlrge mUdUr!Uklerlnde ve reviri· 
mlzdekl satııı dosyasında mevcuttur. 

' - Tomrukların beher gayri ma.muUln 
muhammen bedel (15) lira (70) Jrunııtur. 

6 - Tomrukların muhammen bedell Uze
rfnden yUzde 7,5 muvakkat teminatı olan 
(99) lira (09) kunıııtur. 

8 - İsteklilerin muvakkat teminatları· 
nı h!mllen 26.11.940 tarihine mtlsadlf ııa

h gUnU eaıı.t 15 te Dursunbey revir Amirli· 
tine mllra.caatıarı 11&.n olunur. 

(10697/76661 1761'4 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6921! 

imtiyaz ıahibi 
l&kender Artun 

Jmumi Neşriyatı ldare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MüeueM Müdtırü: Nqlt ULUÔ 

ULUS Buan.m ANKARA 

Beton işleri 
Nazilli Belediyesinden : 

Nazilli'de yaptınlacak 2369,5 iki bin 
iiç yü:r. altmış doku:r. buçuk metre murab
baı beton döşeme ve 400 metre tulünde be
ton bordürlerle birlikte mecmu keşif be -
deli 5679 lira 79 kuruştan ibarettir. 

6/11/940 tarihinden itibaren 27 /11/940 
çaMjamba ıilnil saat 15 e kadar ZO gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksilt -
meye konulmuştur. 

Bu hususa ait evrakı keş!iye ve aaire
ııi parasız olarak belediyece verilecektir. 
Müteahhitlik evsafını haiz olan istekliler 
vcwaiki müı;bitelerini havi teklif mektup
larını 27/11/940 çarşamba ıünU ıs.at 14 de 
kadar belediye riyasetine vermeleri (10705 
/7676) 17616 

İnşaat yaptırılacak 

Ankara Nafıa Müdürlüğünden : 
(6999) lira (93) kuruş keşif bedelli 

Haymana jandarma binasının noksan in -
şaatının ikmali için yapılan eksiltmeye ta
lip çıkmamış olduğundan 2490 sayılı ka • 
nunun 40 ıncr maddesine tevfikan 7/11/ 940 
tarihinden itibaren bir ay müddetle pa • 
zarlığa konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (524) lİra (99) ku
ruştur. 

İsteklilerin teminat mektup veya mak
buzu, ticaret odası vesikası ve nafıa mü
dürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesi
ka.lariyle birlikte her pazartesi ve perşem
be ıünleri saat 15 de nafıa komisyonuna 
ıelıneleri. 

Buna ait ke,if ve ~artnameyi her gün 
nafıa müdürlüğünde ıörebilecekleri. (7577) 

17559 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha 

Dana derisi satılacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha JdUeıısese

sl Arttırma, Eksiltme ve İhale Komlııyo • 
nundan: 

ı - Mtıesse.,emlz çiçek aşısı ııubesl I· 
çln satın alınıp serumları alındıktan ııon

ra kesilmekte olan 100 adet dana derileri 
ke.alldfkçe teslim edilmek şıırtlyle açık 

arttırma suretiyle satılacaktır. 
2 - Arttırma 21. 11. 940 perşembe gU • 

nU ııaat 11 de merkez hıfzıssıhha mUesııe
eesl arttırma, eksiltme ve ihale komlsyo -
nunda yapılacaktır. 

8 - Tahmin bedeli 100 lira ilk t~mlnat 
7 lira ~ kuruştur. 

' - tsteklllerln mua.vakkat teminatı 
yatırmak Uzere bir gUn evel ve sırttırma
ya lştlrAk etmek için belli gUn ve ııaatte 
komisyona gelmeleri. (7805) 17313 

ANKARA BELEDiYESi 

Otomobil lastiği alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - İtfaiye ihtiyacı için alınacak olan 
9 adet dıı ve 9 adet iç otomobil lbtlği on 
beş g!ln mUddetle açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 1950 liradır. 
3 - Teminat 146 lira ~ kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek ıstıyenlerln 

her gUn enctlmen kalemine ve lııteklllerln 
de 29.11.940 cuma gllnU saat 10,80 da bele· 
diye encUmenlne mUracaatıarı. (7630) 

17618 

Odun ve çıra alınacak 
Ankara Belediyeıinden : 
1 - Belediye ve ıuabatı için alrnacak 

28 ton kesilmiş gürgen odunu ile 445 kilo 
çıra on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur, 

2 - Muhammen bedeli 873 lira 38 ku • 
ruştur. 

3 - Teminat 65 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün encilmen kalemine ve isteklilerin 
de 29/ 11/ 940 cuma ıfuıU ıaat 10.30 da be
lediye encümenine müracaatları. (7631) 

17619 

T esviyei turabiye iti 
Ankara Beledlyeıılnden: 

1 - Hacıbayram camii civarındaki tes
viye! tUrablye l!JI on beş glln mUddetle a
çık eksiltmeye konulmuotur. 

2 - Muhammen bedeli 1674 liradır. 
S - Teminat 125 lira ~5 kuru~tur. 
-' - Şartname ve keşif cetvelini görmek 

lstlyenlerln her gUn encUmen kalemine ve 
isteklilerin de 29.11.940 cuma gUnU ııaat 

10,30 da. belediye encUmenlne mUraca.atln · 
n (7632) 17620 

İnşaat yaptrrılacak 
Ankara Belediyesinden: 
ı - Su toleri idaresi lçln Kaya.ata yaP-

. . . ' V AKIT, NAKiTTi R ... 
5 Porsiyonluk bir komprime ile ( su ve ateşten gayri hariçten hiç

bir madde ilave etmeyi düşünmeksizin } 15 kuruş .nukabilinde 15 
dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve iştihalı bir sofra hazırlıya
bilirsiniz. Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece · nefis 

bir çorbayı her uman bulamazsınız. 

Büvük yardım ve faydası llşik:ir olan çorbalık sebze komprime • • terimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettığine ıaJıit 

olacaksınız. 

MERCİMEK. BEZELYA, NOHUT vesair hububat sebze ve çorba
lık komprimelerıni kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak : Tasarruf edilmit servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 50 
gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruıtan 

ı alabilirsiniz. 

Beşiktaş : ÇAPAMARKA (6291) Tarihi tesisi : 1915 

Muhtelif erzak ahnacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin İlk 
Mikdarı Cinsi bedeli teminatı Eksiltme gi1n ve aaatl . 

K. fasutya 1962.75 4/12JP4-0 Çarpmba 100.000 kilo 26170.00 10.30 
95.000 kilo Toz şeker 36100.00 2707.50 4/12/94-0 • 12.00 
60.000 kilo Sade yağı 94590.00 5979.50 4/12/940 • 14.00 
26.000 kilo Zeytin yağ; 18301.40 1372.61 4/1ZJ940 .. 15.00 
51.000 kilo Sabun 25500.00 1912.50 4/12/940 .. 16.SO 

1 - Yukarda mikdnr, cina, tahmin bedeli, ilk teminatlarlyle elı:siltmı afta " 
saatleri yazılı be' kalem groa maddesinin hizalarında ıösterilcn sün ve ıaatlerd• 

kapalı :r.arfla eksiltmeleri yapılacaktır. 
2 - Şartnamesini ıörmek ve almak istiyenlerin her cün komlsyona mllrae& • 

atları. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazırı~ 
takları kapalı teklif mektuplarını eksiltme ııaatlerinden birer saat evetine lradu 
Kasımpaşa'da bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde nrmelerL 

(10844/7800) 17819 

tırılacak olan terfi dairesi ile mUstahde -
mln evi on bet gUn müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8749 lira 54 ku
nı:ıtur. 

3 - Teminat 656 lira 22 kuruştur. 
' - Şartname ve keşif cetvelini görmek 

lstlyenlerln her gUn encUmen kalemine ve 
isteklilerin de 3. 12. 940 ııalı gUnU snat 
10,30 da belediye encllmenıne müracaatla
rı. (7773) 17759 

Enkaz satışı 

Ankara Belediyesi İmar Müdür
lüğünden: 

Atpazarında istimlak edilen kadas
tronun 461 inci adasının 4 numaralı 
parselinde kayıtlı ve 11, 13, 13. A, 15 
kapı numaralı iki dükkan ve bir ar
diyeden müteşekkil gayrimenkulün 
hedim ve tesviyei turabiyesi alacak 
şahsa ait olmak üzere 200 iki yüz li
ra muhammen bedelli enkazı on beş 
gün müddetle açık arttırmıya konul
muştur. İhalesi 2-12-940 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 15 te İmar 
müdürlüğünde yapılacağından talip
lerinin % 7,5 teminatlariyle hazır 
bulunmaları ilan olunur. (7845) 17833 

Satılacak hayvanlar 

Ankara Belediyesinden: 
Sokakta başı boş olarak bulunup 

Atpazarında emniyet hanında muha· 
faza edilmekte olan S merkep, 1 ke
çi, 1 öküz, 1 al kısrak, sahibinin 22-
11-1940 cuma günü saat 7 ye kadar 
Belediye levazım müdürlüğüne mü· 
racaatları. Aksi takdirde mezkfir hay 
vanların mezbaha hayvan pazarında 

hazır bulunan memurumuz huzurun· 
da satılarak parasının emanete alına-
cağı ilan olunur. (7846) 17834 

SRD 
l 'ısyyare 

Otomobil 

Kamyon 
Motör 

ve 
IJtlQmum 

makine· 

ıerde 

İsviçre 

mnmoıab 

~ K O Ktılmırnııı.rını Kullanuııı. 
l>t>posu: Galata Karakö> Pala.ıı hanı 

kArşı111nda 84 No lBHAHfM TA$ 
cıor.ı.u Vf' OHTAKLAHI p K 

ıoa1t Tt>lgrat · TA$KOL 

YENİ Sinemada HALK Sinemasmda Sus Sinemasmda SOMER Sinemasında 
Bu gece 21 de 

Her ae.hneel bir kahkaha tu • 
fanı her tablosu takdir alkıt· 

larlyle karşılanan sanat 
hl\rlkıuıı 

Para beraber gitmez 
FraJ2.sızca ııözlU. Oynıyanlar : 

Jean Arthıır - James Stevarb ~ 
Llonel Barrymor 

Sa.at: 1',30 • 18,30 • 18,SO 
seansında 

öLUNctnı KADAK 

Bu..Un bu gece 
Ra.ndolph Scott • Fmcesdee 

ve 
Ralph Bellamyl'nln beraber oy 

nadıkları Mııaz7.am eser 
OKY ANOS BEKÇİLERİ 
BUyUk deniz maceroları 

Cümhurlyet bayramı Ankara 
lntıbaatı ve son harp haberleri 
Seanıılar: 14,SO • 16,30 -18,80 

Sec41 il de. Saat 12,15 te 
Kontes Valevtalta 

BugUn bu gece 

Barbaroeun Preveze zaferinin 

eski Venedlk'te vilcuda 

ıetırdlğl sarsıntılar 

BARBAROS DEVRİNDE 

VENEDİK 

TUrkçı eözIU tarlht filim 

Seanslar : 14 - 16 - la 
sece 20,so da 

Bugün ve bu gece 

Kız hırsızlarının rezaletleriıli 

tasvir eden eser 

VİCDAN AZABI 

Oynıyanlar : Peter Larre 
Junc Lang ve Vıctor ~ic Lag· 

len. Fransızca söz!U 

Seanslar: 12,15 - 14,30 - 16,30 
18,30 gece 21 de 

İIAveten: CUmhurlyet bayramı 
İııtanbul ıntıbaları 


