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L~ KURUŞ 

ULUS BasımeYI 
Çankırı Caddesi, Ankara --Telgrafı ULUS Ankara ----TELEFON 
Baımuharrirlik 1371 
Yazı İ1Jleri Miidürll 1061 
Müessese MUdürti 114-4 
Yazı hicri 1062 
İdare 1064 

21 sonteşrinden itibaren .. • •••• ,, •• t tt 

Işı ları söndürme ve 
··-- . ·!..... .. - - - ·- . . ı 

karartma · işi bashvor 
\-.~-. ·--~ ....... : . ____ : .! ...... : . -~-- ... •• .. : . .:.. ,,!_..... · •. 

Bu karar umumi tenvirata, J( ve dış ışıklara, açıkta 
lnpata ve nakil vaS1talarının ışıklarına şamildir 

Hususi meskenlerin İç ışıklarının 
maskelenmesi .ve karartılması İşi 

1 - 12 • 940 a kadar bitirilmiş olacak 
icra Vekilleri Heyetince aşağıdaki hususat 15/ 11/ 1940 tarihin. 

de karar altına alınmıştır ı 

1 1 - 21/ 11/ 1940 tarihinden itibaren, 

BUGÜN 2 nci sayfada 

1 ktisadi keşmekeşe 

d ... ' ogru ... 

Dün bu münasebetle Heybeli'deki 
mektepte güzel bir tören yapıldı 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Bugün Heybeli Deniz Harp Okulunda 

mektebin 164 üncü tesis yıldönüm.ü törenle kutlandı. Evela mektebin 
bahçesindeki Atatürk'ün büstüne bir çelenk konuldu ve bayrak çek· 
me merasimi yapıldı. 

1 Sonra mektep müdürü bir nutuk 1 
söyliyerek mektebin ve türk deniz- ("""""'"'' .... _ ........................ ~ 
ciliğinin kısa bir tarihçesini yaptı. 1 : Bunu müteakip mektepten 1292 de i ( H p M ı• 
mezun olan 85 yaşında Hasan Kap - ı i a • • ~ 8( IS grupu 
tan genç meslekdaşlarına gençlik ve l 
denizcilik hatıralarını anlattı. Sonra .. 
d~ mekt7.bi~. 164 üncü tar.ihi zinciri- bugun toplanıyor 
nın 164 uncu halkası denıze sahve-
~ildi. C H P M r G 

Bundan sonra talebeler gayet mun· 1 · · · ec 15 rupu 
tazam bir şekilde beden hareketleri f bugün saat 15 te toplana • 
yapUla< vo misafüle< ~mfine mek- ı caktır. Muhterem Azanın :.~~:J 
!~~i~e~~~:;1ere salonunda bir kon- \.~i.~~~~~.~~::.~~= ........... 

B • • J ,. 1 biltlmum tehir ve kasabalarda ve ay · 
ır merasımaen rıca tesbit olunacak nahiye merkezle

rinde ve mıntakalarda, (Hava taarruz
SOn TQ lanna kartı ışıkların söndürülmesi ve 

karartılması nizamnamesi) nln (Umu
Fal.ih Rıfkı ATAY mt tenvirat) ve (İç ve dış Işıkları) ve 

Yunaaistan da askeri barcka~111 l ı:rey .. ıı ettılı sabayı ve Yunanistan'ın ltalya ya 
karşı vaziy~tini gösterir harta 

• .. . • .• (Açıkta inşaat) bahislerine taalluk e- . M nast K 
.. ~~elıgun Ankara Zıraat E!1~tıtü· den maddeleriyle nakil vasıtalarına a lf ve eıova 

aunun ikonferan.s salonunda, ıkı ve- il . . . 
kilimizin, meclis ve matbuat mü· m teallık maddeleri mucıbınce ve nl-

me.ssillerini~ huzuru ile, yeni . alı· zarnname~~ g~sterilen usul daire~fn - u" zerı·nde yenı·den 
nan talebenın yazılma ve andıçme de, ışık ıondUrme ve karartma ışlne 
merasimi yapılmıttır. başlanacaktır. Yalnız sokakların umu-

Engin ve çıplak bozkll" ortasında mt tenviratının maskelenmesi işinin, fa'nareler Utlu 
enstitüyÜ teıkil eden muhte§em bi- lüzumlu tedbirlerin ikmall makııadly- J J ) 
nalar grupu, türk köylüsüne ve top- le 1/12/ 1940 tarihine kadar uzatılma-
rağma Yermek istediğimiz refah ve 81 caizdir. 
eeviyenin, terbiye ve tekniğin milli . 
'--Ikmm d. d t tt v yük" 2 - Husust meskenlerın iç t!ltkları-a.a. a avaam a u ugu - 7 

aek ehem.iyeti temıil eder. Ensti· nın karartılma ve maskelenme hazır -
Y wgoslav avcıları 

tü ile etrafı arasındaki zahiri te- l lıkları 1/ 12/ 1940 tarihine kadar ikmal 
zat, hakikatte, vazife çetinliği ile edilmiş olacak ve karartılmanın baş • 
karar Te azim nisbeti uasmdaki aı• lıyacağı tarih ayrıca ilan edilecektir 
kı ahengi daha iyi canlandırmak· B k . · · · 
t d F k··ıt fi d 1 L- 3 - u ararname neşrı tarıhınden 

haval ·anınca tayyareler 

hemen uzaklaştılar 
a ır. a u e ıını arm a ve auv- .. 

ll"atu-yt\rlt\rmda salııan gençler, pen. ltlbaren meridir, (a,a.) 
cerelerclen drfarı baktrklan zam.an, 
yalnız teknisiyenler kudreti ile de
ğil, yapıcı ve yaratıcı piyoniyeler 
ahlakı ile, milletin itimadma ve 
devletin emeklerine layık ola· 
caklarmı görmektedirler. lnönü'nün 
kendilerine hitabı daima gönülle
rinde aksetmektedir: "Bütün ümit, 
enstitüde yeti~ecek adamlarm iyi 
öğrenmek ve memlekete hizmet et· 
nıek için ıarsılmaz bir a"' ile mü
cehhez olmalarmdadrr." 

Bu toprak, ancak üstünde doğan· 
ların, buğdayı ile beslenenlerin, o
nu ıevmekte feref ve gunır bulan
larm kartı koyabileceği mütkülat, 
fakat devamlı ve yılmaz her cehdin 
mükafatmı veren kağbiliyetlerle 
doludur. En büyÜk cevheri, tarla
sında dahi bir ıı.iper fedakarlığı ile 
didinen, çırpman, Te ruh ıevkini as
la kaybetmiyen insandır. 

İnsan ve toprak, ikiıi de, aıırlar· 
ea devlet tarafmdan yÜzÜstü terk
edilmiıtir. Ne toprağa vatan gibi, 
ne İnsana vatandat gibi bakdmııtır. 
Bu memlekete biz si.de bir nealin 
değil, nice nesillerİ1'J ~k defa be -
ıer kudreti üstünde görünen borç
Jannı ödiyeceğiz. 

Tezek, aapan, görenek, sıtma ve 
trahoma karıı, bir ziraatçiler, ter
biyeciler ve aıhatçılar aeferberliği 

<lzerindeyiz. Bu enstitü, büyük ve 
mukaddes mücadelenin karargah· 
lanndan biridir. ikinci karargah, 
köy enstitüleri ile kurulmuıtur. Zi· 
raatçi ile terbiyeciye hekim, ıu ve 
yol mühendisleri arkadaılık ede· 
cektir. Her çiftçi, ııhat, terbiye ve 
toprak, her kan, toprağa azami ve
rim kağbiliyeti vereceğiz. 

Bir asil ve muazzam ırkm son 
hür çocuktan, geopolitik ehemiye
ti fimdikinin birkaç misli kemiyet 
ve keyfiyet kudretine ihtiyaç gös
teren bir kıta parçası üstünde ya· 
şamaktadırlar. Bu yolda ve uğurda 
her hizmet, bir fetih şeTefi defe· 
rindedir. Sıhat ve terbiye müessese· 
lerinde olduğu gibi, ziraat enstitü
lerinde dahi çalışan her genç bu ıe
refe, ve kendine onu hakettirecek 
ağır ve çetin mücadeleye kafasını 

ve İradesini hazırlamalıdır. O mü
cadele, ki adı hala milli kurtuluş 

mücadelesidir; hala dağ başlarında 
ve siperlerde başladığı gÜıı kadar 
zorlu ve yamandır; hala evlatların· 
dan vazifeden fazla, hizmetten 
yüksek bir şey, feragat ve fedakar· 
lık istemektedir. 

(Yazısı S. nci say/ada) 

..................................... " 
Fransa Büyük El(isi Afalürk'ün mrıvakkaf kabrinde 1 

Fransa'nın yeai Ankara Büyük Elçisi B. Jules Henry dün Atatürk'ün Etnografya 
müzesindeki muvd:l:at kabrini ziyaret ederek Ebedi Şel'in mi nevi huzurunda elil· 
miştir. Fransız büyük elçisinin bu ziyareti e11nasında bir poli11 müfrezesi rasimei ih
tiramı ila eylemi~tir. Resmimiz Büyük El çiyi Etnografya müzesinde göstermektedir 

Kont Ciano ve 

B. Serrano Suner 

Almanya'da 

Berhtesgaden'de 

Hitler dün her iki 
nazırla görüıtü 

Roma, 18 a.a. - İtalya hariciye nazırı 
kont Ciano dün ıkp.m Almanya'ya sit· 
miıtir. 

Berchtesgaden, 18 a.L Kont 
Ciano ve B. Serrano Suner, bugün, 
öğle yemeğinde Salzburg civarında 
Fuschl'de B. Fon Ribbeııtropun mi -
safiri olmuşlardır. 

Biraz sonra protokol şefi Baron 
Dörnber, Berchtesgaden Hof oteline 
gelerek B. Suneri otomobille Ber • 
ehtesgaden civarında Berghofa isal 
etmiştir. 

B. Suner, burada B. Hitler ile bir 
görüşmede bulunmuştur. 

B. Suner, Berghofda B. Fon Rlb -
bentrop tarafından karşılanmıt ve bir 

(Somı s. tııci unada) 

Yunanlılar 

GÖRİCE 

kapılarında 

Sehrin düımesi bir 
saat meselesi oldu 

Bir Belgracl haberinde 

130 ltalyan tankının 

Yugoslav arazisine 

geçtiği teyit olunuyor 
Atına, 18 &.&. - Huduttan gelen •on 

haberlere göre, yunarı ordl18U Göriee kapı
larındadır ve yunan ordtı.8W1UD ıehre l'fr
meııtııın bir· se.at meııeleırt oldutu tahmin 
edilmektedir. 

Bildlrildlfine gllre, yunan kuvetleri, 
(Sonu S. inci sayfada) 

Baıvekilimiz dün Fransa, 
Japonya ve İran büyük 

elçilerini kabul etti 
Geçen gUn RetııicUmhur İsmet İnönU'ye 

itımatnamelerlnl takdim etmıı olan Fran
sa, Japonya ve İran bUyUk elçileri dUn 
Başvek!Iette Başvekil Dr. Retlk Saydam 
taratından kabul edllmlıılerdlr. (&.&.) 

lngüiz Baıvekili B. Çörçil, lngiliz aahil müdafaa toplanndaı
birini tetkik ederken 

Pas de Calais'de \-
fnailiı ve Alman sah!I Fransa ve 

İspanya' da 
bataryaları arasındı 

şiddetli bir 
düello oldu 

fırtınalar 
l n g i 1 i z tayyareleri de alman 
top mevzilerini bombaladılar. Seller Nis ve Madrid'de 

Londra. ıa a.L - Dün aqam Pas de 
Calaia'de ingiliz ve alman sahil batarya
ları arasında ı!ddetli bir düello olmuştur. 
Topçu ateşini müteakip İngiliz bombardı
man tayyareler! fu.nsız aabillerindeki isti
il limanlarına karşı büyük mikyasta hil
cwnlar yapmışlardır. Akm esnasında in
fillklar franaız aahlllerini Dunkerque'den 
Havres'a kadar •ydınlatmakta idi. Bun -
dan az ıonra alman bataryalan &teı aç
mışlar ve yeni bir topçu düellosu baıla -
ıruştır. Topların ate~eriyle infillkların 

ıiddcti İngiliz sahillerindeki ıehirleri 
aar&mlıtır. 

Londra, 18 a.a. - Şataktan az ııonra, 
cenubu garblden fırtına halinde esen rüz-

(Sonu S. inci sayfada) 

-

mühim hasarlar yaptı 

İspanya' da mahsul mahvoldu 
Vigo; 18. a.a. - Havas : 
İspana'nın şimal sahillerinde şiddetli bir 

hrtma hülcüm sürmektedir. Şarkta scyrii
sefer ciddi surette kesihn iştir. 

Dün Vigo, Lizbon ve Madrid ıırasında 
telefon muhabera.tı saatlarca işlememiştir, 
Mahsul henüz anbara konulmadığından 
mahvolmuş telakki edilmektedir. 

Coro&"rle'den haber verildiğine göre, ıe
hir civarında bilhassa aşağı ma.hallclcri 111 

baımıı ve çattlar uc;muştur. Birçok yaralı 
olduğu haber verilmektedir. 

Fransa sahillerinde de fırtına var 
Berlln, 18 a.a. - Roul ogne'dnn alman 

(Sonu S. inci sayfada) 

Amerika'ya kiralanacak 

mıntakalar hakkında 

Amerika 
ve İngiltere 
anlaştılar 

Londra, 18 a.a. - Resmen bildirildiği. 
ne göre, Amerika Birleşi k devletlerine üı 
yapmak üzere kiralanacak mıntıkalar lize
rinde bir anlaşma vukua gelmiştir. 

Anlaşma mucibince, iıs için Am'Crika 
Birleşik devletlerine kiralanncak mıntı
kalar şunlardır: 

Bcrmudes'lerde: müstemlckenin "ark u. 
cundaki mıntakalar. ' 

Bahamas adalarında: Mayagıana ada
sında bir mıntrıka. 

lngilız tayyarelerı Almanya üzerindekı faaliyetlerine de
vam etmişlerdir. Yukarıdaki resim, bir gemi blilesinı bı

ma,.e «l•n tayyareleri 81Jsteriyor. H•va harpleri Jıalrlnn. 
dakl fa/ail•t S. inci •q/UDıM• rnm1 tebllller ıütu
nundat!ır. 

Jamerik'te: Portland kci rfezinde, adanın 
cenup sahilinde ve Kingston şehrine 40 
kilometre mesafede mıntakalar. 

Antigoa'da: adanın şimal sahilinde Par
ham limanı civarında mıntaka!ar. 

Sainte · Lucie'de: adanın şımal ucwıda 
b!iyiilt İslet körfezinde bir mıntaka. Bu 
adada Birleşik Amerika devlttlerine ba1-

(Sonu S. inci sayfada) 



Harp ekonomisi GÜNÜN GÖLGESİ fikirler ve İnsanlar: 

İktisadi keşmekeşe doğru ! .. Köylü ile çalışmanın 
bahtiyarlık' 

Ellerinde düz ve oluklu 
sa~ bulunduranlar 

beyanname verecekler Siire dair sözler 
.J 

,, 

l!arbin dünya ekonomisinde bek
lenilen kargaşalığı belimıeğe başladı. 
Piyasalar arasında ne rabıta, ne de 
insicam kaldı. Bir tarafta istihsal ar
artığı çoğalırken, öte tarafta istihlik 
karşılanamıyor. Harp mıntakaları ve 
bilhassa yakınları açlık ve giyimsiz
liğe mahkum. .. Müstahsil memleket
lerde de mal stokları biribiri üstüne 

1939 dokuzuncu ayı 

Bakır, "Londra" 
., "Nevyork" 

Kalay "Londra" 
,, "N evyork" 

Kurşun "Londra" 
,, "Nevyark" 

Yün "Londra" · 
, "Nevyork" 

Kauçuk "Londra" 
,, "Nevyork" 

51.-/-
12.00 

230.-/-
60.00 
16.12/15 

5.52 
26. 1/2 

112. 1/2 
9 5/8 

22.-

Şimdi bu fiyat aykırılıklarının 
muhtelif memleketlerdeki tesirini 
tetkik edelim: ~rinci umumi harbin 
mirası 1929 buhranı en had devrini 
dünya 1932 de hissetmişti. İşte bu 
tarihte Amerika kıtasında hububat, 
mağden, mensucat, petrol ve müşte· 
katı, kauçuk, demir. kömür fiyatları
nı altın olarak "100" kabul edilıe, 
muharebe aylarında aynı maddelerin 
nisbi kıymeti: 

!03,5 
103,5 
99,6 
99,9 
99,2 

2.10.1939 
9.10.1939 

16. 9.1940 
23. 9.1940 
30. 9.1940 

old~ğunu görürüz. Evet, bugiln A • 
merika'da umumi fiyat seviyeıi ton 
dünya buhranının en düşük ıeviyesi 
olan 1932 den daha aşağıdır. 

Buna mukabil Avrupa'da bilhaua 
harp yakını olan memleketlerde fi -
yatlar artmış, hayat pahalılatmıştır. 
lıte, gene aynı buhranın başlangıcı 
ve eşya fiyatlarının en yüksek had
di 1929 yılındaki hayat pahalılığı 
"'100" olarak kabul edersek tulh ve 
muharebe zamanlarına alt mukayeae
H nlllbet ıudur: 

·; ·; 
~·~ Ol·~ °' fil t') fil Si! .... ~ ~ı: ~ 

~lmanya'da 78 79 85 8.cl ay 
Macaristan'da 77 75 84 7.ci ay 
Romanya'da 119 141 207 " ,. 
1sveç'te 95 99 113 ,, ,, 
Yugoslavya'da 74 75 102 8.cl ay 
Yunanistan'da 138 137 158 7.ci ay 
fngiltere'de 92 92 103 ,. ,. 
Türkiye'de 120 121 131 ,, .. 

Bu cetvele göre hayat pahahlıfı: 
Almanya'da 7 puan 
Macaristanda 7 .. 
Romanya'da 88 ,, 
tsveç'te 18 ,, 
Yugoslavya'da 28 ,. 
Yunanistan'da 20 ,, 
İngiltere' de 11 ,, 
TUrkiye'de 11 ,, 

artmıttır. Listede dikkati çeken bir 
nisbetsizlik vardır. Mesela, Alman
ya'da harpte hayat pahalılığı - ıulh 

ç A G R 1 
x Kütüphane Encümeni bugün saat 14 

de toplanacağından aaym lziların teırif

leri rica olunur. 

x Teşkilltı Eaaıiye Encümeni 20. 11. 
1940 çarıamba günü umumi heyet içtima
mdan sonra Riyaset Divanı kltlpleri oda
ımda toplanacaktır. 

x Divanı Muhasebat Encümeni 20. 11. 
940 çarşamba gÜnÜ (10) da toplanacaktır. 

Asker ailelerine yardım projesi 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Asker 

ailelerine yardım için encümen tara· 
fından hazırlanan proje tetkik için 
Dahiliye Vekaletine gönderildi. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
f arahndan yapdan yardımlar 
Çocuk Esırgeme Kurumundan bildiril

mektedir : Çocuk Esirgeme Kurumu ıı:enel 
merkezinin Ankara'da Çocuk sarayındaki 
polikliniğine miıracaat eden 333 haata ço
cuk ve diı bakımevinde de 300 çocuğun 
dişleri, çocuklu hasta annelerden 48 anne 
muayene ve tedavı edılmı•lerdir. Silt dam
laınndan on beş günde 1500 çocu!a 850 ki
lo çocuk sütü verilmiş ve kurumun sıcak 
banyolarında 1187 çocuk ve anneleri il· 

cak banyo almışlar ve kurumun neşir •e 
parasız tevzı ettiği çocuk bakımı öğiltle· 
rinden ailelerin isteği üzerine 559 nusha 
adreslerine gonderilmiştir. Sabahları bıra
kılıp akşamlan alınan kreşteki çocuklara 
2.607 kap sıcak yemek verilerek bakıl· 
makta bulunmuş ve liç çocuğa elbise, a 
çocuğa mektep levazımı, 26 çocuğa da 
110 lira 77 kuruş para 1ardımı 7apılmı1-
tır. 

Çocuk Esirgeme kurumunun Keçiören'· 
deki çocuk yuvasında daimt bakım altm
da bulundurulan kurumun 225 yavrusu da 
iınciteşrınin birinci gilnUnden on be,incl 
giınü akşamına kadar 3.731 çocuta mutıte· 
Jif yardımlarda bulunmuştur. Bunlardan 
maada ayrıca 8.780 çocuk da Çocuk sara
:rmdalı:i çocuk bahçesinden istifade etmlı
lerdir. 

Sadreddin ENVER 
yığılıyor. Dünya pazarlarını bağhyan 
münakale vasıtaları harbin en eltm 
tesirine tabi! ... Bu yüzden bir yan-
dan eıya fiyatları düşüyor; öbür yan
dan durmadan yükseliyor. İşte muh
telif borsalarda bazı iptidai madde 
fiyatlarının aynı tarihteki kıymet 

aykırılıklarını gözden geçirelim: 

1940 dokuzuncu ayı 

62.-/-
11.325 

245.5/-
50.10 
25.-/-

4.90 
42.1/2 
90 
12.1/8 
12.15/18 

İngiliz lirası, beher tonu 
Sent beher libresi 
İngiliz lirası beher tonu 
Sent, beher !ibresi 
İngiliz lirası beher tonu 
Sent beher libresi 
Peni beher libresi 
Sent beher Jibresi 
Peni beher libresi 
Sent beher libresi 

zamanına nisbeten - yalnız yedi pu
anlık bir fazlalık kaydetmektedir. 
Halbuki, Almanya ile sıkı ticari mü
nasebette bulunan memleketlerde bu 
nisbet çok fazla, hatta Romanya'da 
korkunç bir seviyeyi bulmuştur. 

Bu hadise, bize harp ticaretinin 
muhayyel zenginlik rüyasiyle kazanç 
hırsına kaoılmış, başı boş iktısat sis
temine bağlanmış memleketlerde iç 
piyasalarının feci vaziyetini göste • 
rf r. Şüphesiz ki euni fiyat tereffüle
ri ani büyük karlar temini bakımın
dan hırsı okşıyan bir keyfiyettir. Fa
kat, harbin muvakkat kazançları ni
hat zararları karşılıyamadığı emsa
liyle tahakkuk etmiştir. Bu gibi va
kalarda kısa ve kıskanç. menfaatle -
rfn tevlit ettiği zararı da bütün bir 
memleket 8der. 

Evet, harp başlangıcındanberi Ro
manva'da hayat pahalılığı "88" pu • 
an, Macaristan'da da valnız "7" puan 
artmıt !.. Neden?.. Harp esnasında 
Macaristan da Romanya kadar alman 
müıbayaa istilasına uğradığı muhak
ka.k ve malCımdur. O halde bu niS'het
sizlik niye? .• 

Çlinkıll, Romanya harbin muvakkat 
kazancının dzibesine tutulmuş, mem 
leket iktısadına da - dış politikası 
gibi - mütereddit ve miltehavvil bir 
veçhe vermiştir. Macaristanda iıe, 
iç ve dı~ pivasada, hükümctin nazım 
olduğu mutlaktır. 

Almanya'ya gelince, hayat pahalı
lığında glSrlilen "7" puvanhk fark 
hiç de tabit telakki edilemez. Dü1li· 
nelim, ki Almanya'nın sıkı ticart mU
nuebette bulunduğu memleketler
den Romanya'cla hayat pahalılığı 88, 
Yugoslavya'da 28, Yunanistan'da 20, 
İsveç'te 18 puvan artıyor; sonra bu
ralardan ma1 alan Almanya'da da ye
di puvan ! .. Tabii bu hal ,tamamen 
sunidir. Almanya piyasalarının cebri 
ve cezri durumunu anlatır. 

Harp, normal müansebetlerin ke
sildiği, kar,ılıklı emnivetlerln s.ar
ııldığı bir devrededir. Beynelmılel 
iktısadi rabıta da bu iki mühim esa
sa istinat eder. Halbuki harp devam 
edivor, bu suursuz hareketin netice
lerini, istirablarını - yalnız muay • 
ven bir kütle değil - bütün dünva, 
bUtiln beşer çelanefe mahkGın !.. Kim 
bilir, daha ne kadar r... 

J. karahlsar' da pasif 
korunma tecrübesi 

Ş. Karahisar, 18 a.a. - Dlin burada 11-

•t ıeldzde baıtayıp onda biten bir pasif 
korunma tecrübesi yapılmıı ve muvaffalı:l
yetle neticelenmlttir. 

Mardin hayvan sergisi 

Muhlis Erkmen, Ziraat ED&titü
süne bu yıl giren çocuklarla yaptı· 
ğı musahabe esnasmda diyor ki: 

Koordinasyon heyetinin yeni bir kara-
rına göre ellerinde 0.45 den 1 milimetre
ye kadar her nevi düz ve oluklu saç lev
halar bulunan hakiki ve hükmi ıahıalar 
dünden itibaren beş iş günü içinde mahal
lin en büyük mülkiye memuruna birer be
yanname vermeğe mecbur tutulmuşlar

dır. 

Beyannameler, bu beş günlük mühlet 

Nurullah AT 
YENİ bir §ey öğrenmek insana z~e- ı m~'kA.rl sözlerind ncUr. 

derim her vakit zevk verir. Geçen :J. 11· :f. 

gtin Nurettin Artam zevrak kelimesinin ı CİNASTAN, .ı L ..... ıde cin staıı 
kayık'tan bll§ka bir dl! zemzem suyu ıişesı zamanlar hiç hoşlnm ı:ız. o s1n:ıtı 

mtı.naı,ıına geldiğinden bahsedınce, bilmi- !re bir till'lti !O.yık göru•1e:.dlm. Y 

yordum, çok memnun oldum; fakat, doğ- geçtikçe taas ubun bu tUrlUs mden d" 
rusu, bunu bilmek Şeyh Gallp'in: klndlm. Dana doğrusu cin ısın da b•r 

- Muvaffakiyetiniz için en bü
yük imil ve büyÜk bir kuvet daha 
vardır: Türk köylwü ile çalışacak
sınız." 

Ve bahsettiği türk köylüsünün 
ruh hatlarını çiziyor: 

içinde hangi tarihte verilirse verilsin Yıne zevrak-ı derunum 
18. 11. 940 gününde mevcut ve evsafı YU· 

kırılıp kenare 
dıiştü 

zelllk unsuru olabileceğini anlam ğa 
tadım. B:ıJd'n!n: 

"- İçinden çzkmıt, içinde yaşa
mış olmakla öğündüğüm türk köy
lüsünün yüksek kavrayışı, yüksek 
sezişi, yüksek kabiliyetıİ, yükıaek 
karakteri muvaffakiyet için en bü
yük kuvet ve amildir. Türk köylü • 
sünün asil ve temiz muMtinde, o
nunla beraber çalışmak batlı başı· 
na bir bahtiyarlıktır." 

karıda yazılr olan uçları ihtiva edecektir. ) Dayanır mı şişedir bil 
Milli Korunma Kanununun 14 ncii mad- · 

desinin verdiği seliihiyete müsteniden, be
yan edilen saçlara değer fiyatı ödenerek 
satın alınmak üzere hükümetçe el konmuş
tur. Bu hüküm müteahhitlerin ancak, is
bat edecekleri taahhlltlerinden fazla kalan 

reh-i ungsare Biz talib-I teveccülı-i ikbal ü riug,ır 
düştü , Giılberk-1 l:!lğ-i ömr.Jse b •rb:Od olur. g, 

Çocuklar da, vekilleri gibi zaten 
onlarm arasından çıkmış, tekrar 
onların arasına dönmek, fakat bu 
sefer aynı zamanda bir şeyler gÖ • 
türmek niyetivle bu mesleği ser.miş 
bulunuyorlardı. Onun için vekilleri
nin bu sözleı::ini, toprak ve köylü 
için çarpan su:!\k gönüllerine yer
le5tirmhlerdir. Muvl\ffakiyet yolu
nun pla:nı ve emeklerinin mükafatı 
daha ~imdiden ellerindedir. 

Türk kövlüs:; i'e ber.n~ T calış
manrn bahtiyarlığını, yalnız iş gÖ· 
rürken onun yanında bulunanlar 

saçlara tatbik olunacaktır. 
Hükümet tarafından el konan saçlar ka

rarnamenin neşri tarihinden - yani dün. 
den - itibaren artık ba$kalarrna satrlamı
yacak ve hükümete satılmış sayılacaktır. 
Ancak beyannamelerin ıevr!ii için verilmi' 
olan mehilin hitamından itibaren on gün 
içinde mahallin en büyük mülkiye memu
ru beyan edilen saçların satın alındığını 

tahriren S."lhiplerine bildirmediği takdirde 
bu saçlar serbest kala.taktır. 

Satın alınacak saçların değer fiyatı ti
caret veka!et:nce tesbit olunacaktır. Mal 
sahipleri fiyat tesıbitine yarıyacak vesika
ları isbata mecbur tutulmuılardır. 

değil, daha çok onu tanıyanlar ta- 1861 Kilo demir ~İYi saklamıı 
dabilirler ve bu tat ancak onların 
hakkıdır. Türk rençberlel'inin iş at'• Denizli, (Husus!) - Dellkllcınar ma • 
kadaşlığrna bahtiyarlık diyen Muh- hallealnden Demirciler caddesinde ıeker
lis Erkmen büyük bir aamimiYetle \ clllk yapan Hacı Arap oğlu Mehmedln 
ve hatta ift

9

iharla onların içinde ye- 310 doğumlu Ali Hoııgör'Un mağ'azasında 
tİfmiş olduğunu söylemiştir. çivi aakladıtı haber alınmııı ve Umlt edl -

Türk köylüsünü tanımıyanın, tUrk len yerlerde yapılan ar~tırma neticesin -
köylüsüne faydalı olmak bir yanda de 1861 kilo çivi zuhur ederek muhafaza 
dursun zararlı olacağını peşinen altına alınmış ve ımçlu hakkında tam:lm 
kabul edelim. Onu ocağının başm _ kıhnan evrakiyle birlikte adliyeye teslim 
da, sapanınm arkaarnda dinlemek edllmlştlr. 
laznn ... Ziraat Enstitüsünün 150 
talebesi de, bu yaz tatil aylaTmda 
böyle yapmıt, köy tetkiklerini, köy
lerde tamamlamışlardır. Dünya gö
riifÜ ve hayat telakıkiai, toprağmm 
sertliği ve yumu4akhğiyle, tohumu

Edirne'de bir tarih 
muallimi için jübile 

nun iyiliği ve bozukluğiyle ölçülen Edirne, ıs a.a. - Edirne tarih muallim
köyJülere şehirde bir fey sorma· !erinden ve Edime tarihini yasan Oıman 
malıdır. Hele onlara: Peremencinln meslek hayatmın ellinci yıl 

- Anlat bakalım köylü dayı, is- jubilesi talebe ve memleket milnevverleri
tediklerini söyle de çare anyalım, nin ittirikiyle dün Halkevlnde k-.ıtlanmış
dememeli, i&teğini onun ağzından tır. 
deiil, toprağmdan dinlemelidir. 

Ziraat Enstitüsü, Türkiye'de bir 
an evel ikmalini aabmnzhkla beld• 
diğimiz köy tetkiıklerini büyiik va· 
zifelerinin batma almrıtır. Mu
vaffak olacafma tü-Phe etmiyonız. 
Değil mi ki: 
"- Muvaffaıki:vftıa en biiyük 

Y aba.ncı dil imtihanı 
fetanbul, 18 (Telefonla) - Üniver

sitede 216 memur bugün ecnebi dil 
imtihanına girdi. 

beytine, benim için, bir gtizelllk daha !tat
madı. Onu her hatırlı:<dıkça gönltimü kap
layıvcl'en meliU, bundan sonra da o cinasa 
big1ne kalmasını bllecektlr... Eskıden ol · 
saydı bu clna.s beni o beyitten soa"uturdu 
da belki; gazelde bil'az sonra gl!len: 

Geh-i zir-i serde desti geh ayitı koltu
ğunda 

Düşe kalka baste·ı gam der-i Iutl-i yare 
düştü 

be} tini, ikinci mısrağın güzellltlne rat
rnen bir ttirlü sevemey.şim hep birincide· 
ki lılfz oyunu ylızlınden değil midir? 

Nurettin Artam zevrak kellmeııinln 

lklncı mıtnaaını bilmediği halde o beyti 
gene sevdiğini düşünerek, şiirin manada 
olmadığını ııöyliyenlere hak vermcğe bllf· 
lamı!if ... Ben de o iddiaya taraftar olduğum 
için kendisine teşekktir ederim; fakat 
Şeyh Gallp'ln beytini, zcvrak'ın zemzem 
suyu şişesi demek olduğunu bilmeden de, 
anlamak kabil olduuğnu aanıyorum. Gerçi 
şairin, gayet tabi! olarak: "Şişedir bQ., 
demesi bizi şUphelendlrmeli idi; fakat 
zevrak-ı derQn•un, gönlUn otşe gibi çabuk 
kırılır feylerden olduğu fikrine o kadar 
alıı;ığız ki beyti, kelimelerinin mAna.ııını 

t:ızla lncolomekalzln de kabul ediyorduk. 
O beyti sadece mı\nası için sevdiğimizi id
dia etmiyorum; elbette onda da. gllrln mu
cizesi, o anlatılamıyan hG.11 vardır; fakat 
aydınlık bir beyittir, mtınası da hogumu
'za gider, sevmemizi izah edebtur. 

Bir gUn Yakup Kadri Bakl'nln: 
D~t-1 lenlda mürg-i bevi durmayıp döner 

mısrağını, mô.naaını pek anlamadan ıevdt
ğlnl aöylUyordu. O mısrat gerçekten biraz 
kvanhktır; hele kendisini takip eden 
mı~rat okuumayınca hemen hiç anlqıl
mu; zaten onunla beraber de iki tUrlU 
mAna verenler vardır. O mısrat öz ıııre 
tyl bir misal olarak gösterlleblllr; çUnkU 
onun hoşumuza gitmeal serçekten Bade 
edası dolayıalyledlr; verilen iki mAna da 
öyle gijzel, bize son derece tesir edecek 
geylerden değildir. Bana öyle &"eliyor ki 
Bakl'nln o mıarağı ttlrkçenln en Mallar-

amili türk köylüsü ile beraber ça• 
hş.maktrr." 

Kemal Zeki GENCOSMAN 
Senirkent nahiyesinde Halkevinin çalaşmaları 

Muhtelif devletler 
bizden mal talep 

ediyorlar 
İzmir, (Huawıt) - Nevyork ticaret a

taııellğlmlzden alınan bir yazıda Blrleılk 
Amerlka'da slgala yaflarımıza tallpter 
mevcut olduğu blldlrllmlı ve adreııleri bil
dirilen be!I firmaya ihracat tacirlerimizin 
teklttlerde bulunmaları tavsiye edilmiştir. 

Blrleotk Amerlkada taatlye edllml§ zey
tlnyağlarımıza da talipler artmıvtır. Blrle
§lk Amerlkaya şimdi Baara yolu ile ihra
cat yaptlmaktadır. 

Blovakyadan bir firma memleketimiz -
den kunı meyvalar, yün, pamuk, deri ve 
yağlı tohumlar istemiştir. 

Yunanletnnda bazı flrmıı.lar pamuk tııte
mtıılerdlr. Yunan mllU bank9.Sl bu firma· 
lar için her tUrlU iyi refransı vermektedir. 

Almanyada birçok firmalar muhtelif 

beytini, yalnız clnasa ra n n d 1, z 
nederlm biraz da cınası ıç.n s vıyo 
Hani bir hendese davasını veya nazarı 
sap meaeleslnl halledıııce zihnimizin 
sevinmesi vardır; o d9.vayı, mcs 1 yi 

kalarına veya kendi kendimize tekrar 
rar anlatmak arzusunu duyarız; ha 
veya adetler arasındaki mUnasebeU b 
mak bize bir neviğ sarho§luk vcrml 
onu tazelemek isteriz... Clnasta da bu 
viğden bir lezzet var. Dllğllmlti Baba' 
ölUmUne tarih olarak ııöylenıniı olan 
mısrağa bakın: 

Aliyi.le ukdesin çözdü Düğümlü ka 
basti 

Şüphesiz ki bunda, kelimenin Adi m 
siyle, şairanelik yoktur; bu bir lA!z 
tından ibarettir. Fakat ne kadar ince 
sanat! Blrfbirine pek yakın olan o k 
meler\ bir araya toplamak, bir mııırağ 
llne koyup tarih dUgUrmek kolay oey 
Bunun karıııında JmkAııaız ııa.ndıflmız 
reketlerln yapılablldl~lni görtince duy 
ğumuz heyecanı tartmıyor muyuz 1 
mamlyle ltizumsuz, fayda.sız bir ıe7-· 
vet, ama asıl hocıumuza gideıı, bizde 
bedlt denilen heyecanı uyandıran harek 
ler öyle lUzumsuz, faydıuıız olanlar de 
midir? 

Canbazların, rakka.slann perendeler 
den niçin hoılanıyoruz T Clnasta da o 
rendeler! andıran bir gUzelllk var. BUi 
rum ki bu lddla karşısında insan önce 
irklllyor; çUnkU canbazların, rakkası 

perendelerinl pek asn olmıyan, &&lafı 

hareket diye kar§ılamağa alıomııız. 

kat bu bir peııln-htikUmden başka bir ı 
değildir. Mademki onları ııeyrederk 

zevk duyuyoruz, bir heyecan tadıyonu:, 
zevkimizi bayatı aaya.rak kendimizi ııe 
Iemlyellm. Zor bir br\9 meaeleaJnln h 
llnde bile bize bedll heyecanı bahfeden b 
hal vardır. Onu tatmaaını bilelim, 
katuının hio bir ııanat faaliyetini hor 
memete alıplım. 

Gariptir kl caııbazların, rakkaslann p 
rendelrlnl, briç oyuncularının zor meael 
terini bayağı bulan kimselerin çotu, o 
lardan hiç farkl"olmıyan satranç meaelel 
rinde bir aııalet bulurlar. ÇUnkU aatr 
ötedenbert un meıgullyetıerden ayıl 

Halbı.ılıl kU:ıtıarı masa üzerine aerııe 
bir briç meaeıest de btr talih 1§1 degn, 11 

dece bir akıl l§idlr. 
Şu var ki br\9 meaelelerlnden, perend 

lerden, bende1e, hesap dAvalarından oldu 
fu gibi cınaalardan, lA.fz oyunlarından 
çabuk bıkılır; halbuki mAnanın veya sa 
dece edanın verdiği heyecan daha çok sU 
rer, onda ıankl blzlm btitUn kaderimizi 
lG.kadar eden bir hal vardır. Bunun içi 
perendenın, clnasın, bUtUn akıl ve lA.fz 
yunlarının aşağılıtını s6yllyen hUkmU 
pek de esassız olmadığı iddia edlleblli 
<Benim çabucak fikir değl§tlrdlğiml, 11 
iddiamın akstnl ileri atlrmeğe kadar k 
rarınzhk gösterdiğimi ıöyltyenlerin ku 
lakları çınlıuıın! O hal gene başıma geldi 
Ne yapayımT Kendi kendimle mllnakaş 
dan kurtulamam: 'doğrusu kurtulmak d 
1 ııtemtyonım.) 

"~" 

Mardin, 18 a.L - Kızıltepe merkezinde madd,.lerlmlze talip olmuıılardır. Bir al
açılan ehli hayvan sergiıi bir hafta de- man firması yeni mahsul tUttinlerimlzln 
vam ettikten ıonra kapanmııtır. Bu yıl flvatıarını aormuı, bir baıka firma da 
serıı1e 36 haliıkan arap kısraiı ile 17 ta1 M0.000 kilo orta kalite tUttine talip olmuı· 
iıtirlk eylemit n bunlardan 15 kısrak ve tur. 

İeparta viliyetinin Uluborlu kazasına baflı Senirkont nahiyesi genit
liği ve güzelliği ve bilhassa ticari ve iktısadi inkişafı bakımından hayli 
ileri gitmit bir nahiyemizdir. Son zamanlarda su ve elektrik gibi iki mü

him teaiıi baıarmak üzere sarf edilen gayretlere il!veten Halkevinin mu

hitine çok faydalı olan verimli çalıpnalan bilhassa nazarı dikkati celbet
mektedir. Cilmhuriyet bayramı, Halkeviniın tertip ettiği program muci
bince çok canlı ve neıeli bir ıurette kutlanmıı ve Halkevi temsil kolu 
(Mavi Yıldırım) piyesini temsil etmittir. Bu piyeı aynı zamanda birçok 
k8y1Ulerin toplandığı Yanıviran k<SyUnde halka tekrar edilmiş ve çok al
kıglanmııtır. Yukardald rNim temsil kolunu bir arada göstermektedir. 

DİVAN edebiyatı lle halle edebiyata: 
arasındaki fık.ralan bir zamanlar an
lardım. Artık anlamamağa başladım. Ce 
çl kalıplar, hattl bazan dil bir değil; f 
kat bundan ne çıkar! Her tklsind0 de ı 
zllen ruh birdir. İkisi de harlkulAde güze 
§ekliler y'aratmış, her lklııl de insan oğlu • 
nun duygulannı. dUtUncelerını 11öylemlf. 
Ne Nallt'den vaz geçebilirim, ne de on 
muasırı olan Karacaoğlan'dan ... Onlar be
nim için blriblrlerlyle karıştığı gibi divll!l 
edebiyatını bt'!ğenmlyenlerle sıız ıalrleri • 
nl beğenmlyenler, onların arasında bt 
kısmının yaşeyıp ötekilerin. öleceğini, öl· 
dtiğll.DU söyllyenler de blrlblrlerine karı§t• 
yor. Naili ile Karacaoğlan'ın, bizim in· 
kA.rları mıza, dar. anlayışsız nazariyeleri• 
mlze IA.kayıt, blrlblrlne gUIUmsedlklerinl 
görllr gibi oluyorum ... 

15 taym sahiplerine ikramiyeler verilmiı· hvlçrede bir firma takaa ııuretıyle pala. 
tir. mut latemtıtır. 

-----------~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
llllllllllllllllllllll lü Hanımlar göze çarpıyor. 

Kim hakla ? ~AN I~ l IL7' R Anladığım şudur: fotoğrafçılar ~ spordan ziyade estetiğe meraklı -
dırlar/ E velki a.lrıam, Atina radyosu, • •,,. 

italyaalıwa sunturlu bir ce
vap veriyordu: bir italyan ajansı, 
yahut gazetesi, "Yunanistan çok
tanberi bir barp için hazırlanıyor
du: biz ise hazırlıksızdık; eğer gi
riftiğimiz harpte aksaklık oluyorsa 
sebebi budur/" demif imiıl Yunan 
ajansı bunu şiddetle yalanlıyordu. 

Bence, saldıran taraf o olmasına 
rağmen, İtalyanların dediği doğ
rudur. Onlar hnır değildiler: ha
zırlığın mlnası ıldece topları, ta
/ekleri, tankları ve tayyareleri il· 
nır boyuna dizmek değildir, bllirsi
nlz. 

Gi1n1Jl Jıazırlanacalctı: hasırlana· 
madı. 

YIJrek hazırlaacaktı: bulunama
dı. 

Cesaret IAzımdı: bulunamadı. 
Atılganlık birinci ~arttı; tedarik 

edilemedi. 
ltalyanlar gerçekten hazırlıksır

dılar ve yunanlılar gerçekten - bO
tan bu bakımlardan - hazırdılar. 
Anlaızlıyor 1d italyan1ar, Namık 

--~~-..::---~------ ------
Kemal'in: 
tıte aduv karııda ha.zır-ıll&h 

mısraını s8ylemi~er; fakat yunan
lılar: 

Arı yttfUer vatan imdadın! 

diyebilmiılerdir. 
Şimdi sızlanmak saldırgana dil

. şüyor. 
Evet, yunan madalauı bir des

tana mini oldu. Fakat gea. bir 
mısrağa baf vuralım: 
Ktm etti sana bu kl.rı teklif 1' 

""'"' 
Bir telızip I 

Ahiret ajansı bildı'rlyor: 
Son askerl harekatta Florlna ka

sabasının ad1 sık sık anıldılı için, 
ba kasabaya ş8hret vermlı olan 
FloriNllı Nazım'la isplrtlsme ma
sası başında yapıldıfı •ilylea.n bir 
mlJlilrat lstanbul mizah mecmuala-

t'ından birinde çıkmıftır. 
Bu mlJIAkatta ortaya slJrlJlen tlJr

ID tlJrllJ fikirlerden urlınazarla 
bir noktaya i~ret etmek isteriz. 
O da Enver pafanın general Fon 
Mabn-zen'le plinlar Jıakkında Ico
nu~tuğu hakkındaki haberdir. Hu
dutlarımız dahillncfe her ne kadar 
Enver pa"' isminde bir zat varsa 
da henlJz Fon Makenzen'in bu diJn
yaya glJçmemiş olduğunu bevan ve 
ma.sa basın<111 'uydurulan bu baHri 
tekzip ederiz. 

••• 
Spor • eıtetilı I 

Son zamanlarda gasete fotoğraf 
muhabirlerinin at yarışlarında ve 
maçlarda çektilcJeri resimlere dik
kat etmiş olan meNklı bir adım di
yor ki: 

- Bu realmler4e ne kotan at ga
rayorum: ne topu ılJren, kaleye gol 
atan oyuncu. Hepsinde ıiJıllJ slJı-

Gög I 

Pazar günü bizim evin öniinden 
çoluk, çocuk, kadın erkek aynı 
kimseler bir q11ğı, bir yukarı üç 
dört defa geçtiler. Kendisinin de 
gözüne çarpan bu çehrelerin gidi
şini gelişini bir misafirim şöyle 
irah etti: 

- Mutlaka kiralık ev arıyorlar: 
yoksa bu kadar gidip gelmezlerdi/ 
dedi. 

Dünkü gazetede şu başlık giJzü
me çarptı: 
"Fransız hüklJmeti yakında Pa
ris'e taşınabilecek mi? B. Laval 

alman hülcümeti ile temaslara de
vam ~diyor.'' 

Ne yalan söyliyeyim, B. Laval'in 
bu gidiş geliş haberi bana bir gün 
önce bizim caddeden tekrar tekrar 
geçen aileyi hatırlattı. Her ikisi de 
16,ecei fer arJyor değill~r miydi? 

T. t. 

Divan edebiyatı, ıaz ıalrlerl. tekke şa • 
lrlerl... Bu Uç kısmınla birsin ve ne kadar 
gUzelsln. TUrk ıllrl! 

TASHiH - Geçen günkü yazımda 
Zor nikah delil, Zor nikahı; ispor .d,.~;ı, 

ıspor demiştim. Yanlış dizilmiş. - N. A. 

İılanhııl fiyaf m1,.a~~he 

komisyonunun laaU:·e!i 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Mura

kabe komisyonu bugünkü toplantı

sında yeni gelen oto!'llobil lihtikleri
nin 938 fiyatları göz öni.inde tutula
rak yiizde 15 karla satılmasını karar
laştırdı. Odun tacirlerinin Rumeli ve 
Anadolu farkı olmaksızın meşenin 

435 ten satılması hakkındaki taleple
rini kabul etti. Teneke tevziatı hak
kındaki şikayetlerin yersiz olduğu 

neticesine vardı. Yeni gelen teneke
lerle bu.gün Karadeniz sahillerine 

1 50.000, İç Anadolu'ya 40.000 teneke 
1 gu gönderildi. 
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Üçüncü haftanın sonu 

İtalyan elçisi Crazzi'nin Baıvekil 
Metnluas'ı gece yansından üç aaat 
aonra yatağından kaldırarak kendi
aine Üç aaat mühletli bir ültimatom 
tevdi ettiği günün üçüncü haftası 
devrilmif, dördüncü haftasma gir
lnit bulunuyoruz. Bu ültimatomun 
tevdi edildiği dakikadan iki saat 
aonra İtalyan askerleri yunan top
raklarının istilasına baılamıılar ve 
"Y anya'ya doğru ilerlemitlerdi. Uç 
hafta sonra İtalyan aakerleri nere
dedir? Dün Atina'dan gelen bir 
haber, esirlerden batka yunan top
rağında hiç bir İtalyan askerinin 
kalmadığını ve askeri harekatm 
Arnavutluk topraklarma nakledil
difr ini bildirmektedir. ltalya'nın 
Yunaniııtan'ı gafil avlamak İstedi
ği ve Yunanistan'ın da bir derece
Ye kadar hazırlıksız bulunduğu 
tüphesizdir. Fakat yunanlılar top
raklarını kahramanlıkla müdafaa 
et:mitler ve mü.&t~uli.vj hudutlarmın 
ote taratma atın.,, - muvaffak ol -
lnuşlardır. Birkaç gündenberi Ati
lla'dan relen haberlere bakılacak 
olur.sa Cörice'nin yunan kıtaları ta· 
tafmdan iıgnli bir gün ve hatta aa
at meselesidir. Cörice düıecek mi, 
d~miyccek mi 7 Bunu bilmiyoruz. 
Fakat d&va orada değildir. Harbin 
baılangıcındnnberi bitaraflığını ti
tizlikle muhafaza eden Yunanistan 
lıiç bir zaman, arazi fethetmek 
tınıelinde değildi. Yunanlılar, teca
.Uze uğradıkları takdirde toprak-
1.nnı mütecavize karıı müdafaa et
bıekten ba§ka ibr hedef petinde ol
bıadıklarını aöylemitler ve bunu 
bütün dünyanın hayran.hğmı üzer· 
lerine çeken bir kahramanlıkla ba• 
lannıılardır. Yani Yunanistan üç 
lıaftahk çetin mücadeleden aonra 
bu hedefine yüzde yüz vannq bu-
1\lnuyor. 

Yunanistan bu baıarıamı izah 
~en aııkeri muharrirler, italyan 
bıağlubiyetinin amilleri hakkmda 
türlü türlü izahlar ileri sürmekte
dirler. ltalyanla.rın zannedildiği 
kadar iyi hazırlıklı olmadıklan, 
)'ollann çetin ve aarp olduğu, ltal
)a'nın modern techizatmı kullana• 
b\adığı aöylenmektedir. Bunların 
hepai doğru olabilir. Fakat yunan 
:ıtaferinin bir izahı ve ıüphesiz en 
~hemiyetli izahı ekııeriya sükunla 
leçiıtirilmekte, herhalde bu iza.ha 
ehemiyeti ni5betinde yer verilme
ıtnektedir. Bu da psikolojik sebep
lel'dir ki İtalyan - yunan mücadele
•inde §Üphesiz en büyük rolü. OYJ!a: 
btıttır. Bunun şümul ve ehenuyetını 
anlamak için harp baıladığı zaman 
iki devletin vaziyetlerini hatırhya
lrnıı ltalya, harbe girdikten aonra, 
lduaoıini'nin sarih teminatına Tat• 
trıen Yunanistan'a karı• ıiddeti sit· 
tikçe artan bir tahrik pot.itik~•• ta
kip etmeğe baılamı§h· Bır gu~ .se
bepsiz bir Davut hoca mesele~n ıle
ri atıh

1

r. Ertesi gün bir yunan kru: 
~azörü batırılır. ltalyan gazetelerı 
hıııan milleti hakkmda tahrika
bıiz yazılar yazar.. Bu tah~ld~~e 
kartı yunan milletı vekar~ı _bır ~'! · 
kut muhafaza ederken, ıçın açın 
•ızlryordu. Hükümetinin italya~l~
ta tecavüz fırsatı vermemek ıçın 
)Unan milletine empoze ettiği bu 
•iikunun hisleri galeyan haline ge
tirdiği dıtardan pek belli olmuyor
du. Nihayet kahbece tartlar altın
da tecavüz gelince; bukı altmd~ 
bulunan hisler ansızın feveran ettı 
"e bu mağnevi kuvet enerji haline 
inkılap ederek müstevliyi toprakla
tından def etti. Bu, hadisenin yu • 
ilan milletinin mağneviyatı bakı
b\ından izahıdır. 

İtalyanlara gelince; mağtıeviyat 
baknnından bunun tam tersi olan 
bir vaziyette bulunmakta idUer. Ve 
~usollni ile küçük milletlerin iatiık
lallerine kartı suykast tertip eden 
her diktatörün bundan ibret dersi 
•imaları lazımdır. Muaolini'nin hid
~etli ve tiddetli izahatma rağmen, 
ltalyanların, Arnavutluk toprakla
tında ne itleri olduğunu ve hele 
'tunnnistan'a karıı neden harp a
çıldığını anlamadıkları meydanda
dır. Diktatörler, hırslarını teakin et
b\ek için istila harbi yapmak iatiye
bilirler. Fak at idareleri altında bu
lunan milletlerin kendilerini takip 
et.nıek istemedikleri de anlatılıyor. 
~illet ancak istiklal tehlikeye düt
tüğü ve yahut vatanı iatilaya uğra
dığı zaman döğüfür. Koyun sürüsü 
tibi §U ve bu ıahıın hırsı uğrunda 
kanını akıtmıya zannedildiği dere
ce<ıe hazır değildir. Fatiat partisi 
tnemlekette disiplin kuracağım der· 
ken, İtalyan milletinin el~.n~. ~.olu!1~ 
bağlıyarak onu koyun surusu gıbı 
tnezbahaya sürüklemek "iatemiıtir. 
'Yunan miiletine kartı düwnanlık 
hbsi besleıniyen İtalyan milleti lİ· 
derlerınin arkasından yürümek is
temiyor. Uç haftalık İtalyan yunan 
harbinin öğrettiği en büyük dera 
budur. 

Almanya bugüne kadar muvaf • 
faı, olmuşsa~ bu, nazi partisinin ae
!\elcrdenberi yaptığı propaganda 
İle alman milletini, istikli..li ve ya
lama hakkı için mücadele e~mek 
ltlccburiyetinde bulund.u~una ı~a.?
dırdığından ileri gelmıttır. Butun 
llazi hareketi böyle bir azim ve ira
denin ifadesinden ibarettir. Fakat 
ha yat hakkı i9in mücadeleye girit
liğini beyan eden Almanya. bugün 
bir düzine milletin yurdunu iatili.aı 
•ltına geçinnittir. Ve "yeni nizam" 
etiketi altında bu milletler üzerin-

Zecri tedblrlerln ylldönümünde 

uı:us 

o1all ltalyanlara :Ju.qı bım llQranlıtıııu 

blldlrmekllğlme mUsaadenlzl rica ederim. 
Alp cephesinde ve Afrika cephesinde bu -
lunaıı 'Ordu, rnAnevlyatının latedllfmls gi-

Musolini • bl mUkemmel olduğunu tsbat etmııur. 

intihap etmiıti. Zarlar atılmııtı. İatekl .. 
rlmiıı mctril mahiyetlerlnden dolayıdır Jd 
ılmdlden katt surette reddettiğimiz muta.
vusıt veya muvakkat •ureti haller hari
cinde karıılanmalıdır. Ancak bu tam te
ncvvürden sonradır lı:i mihver tarafından 
tesis edilen yeni Avrupa çerçeveıl dahilin· 
de Fransa ile İtalya arasında pek ziyade 
hareketli geçen münasebetler tarihinde 
yeni bir faslın açılması mümkün olacak
tır. Sulhun da mütareke gibi müıterek ya
ni mihverin sulhu olacagını teyit zayittir. 
İtalyan - Alman sill.h kardeşliğini temhir 
için Führer'den tayyarelerimlzle denizaltı
larımızın İngiltere'ye karşı muharebeye 
iştiriklni istedim. Ve muvafakatini elde 
ettim. Derhal ili.ve edeyim ki Almanya'
nın bizim mUzaher.etlmize ihtiy&eı yoktu. 
Kara, deniz ve hava muhariplerinin değe
ri, sanayi kudreti, teşkilA'tçı ve teknik ka
biliyeti ve lı verimi malllm unsurlardır. 

Almanya'nm tayyare ve denizaltı iıtihsa.

latında vardı~ı rakam, istisnai bir ıeydir 
ve mütemadiyen de artmaktadır. 

bir nutuk 

söyledi 
Roma, 18 a.a. - Stetanl bildiriyor: 

Fqlıt partisi umumı k!tlplfği bugUn, fa
ıist partisi taıra fedrasyonları dlrektuva
rını Venedik ııarayında bir toplantıya dA
vet etmııur. BUytlk faoist konseyi, hUkU
met ve fQflst partisi dlrektuvarı Azalan 
bu toplantıda hazır bulunmuıılardır. · 

Bu toplantıda çok harareUI tezahUrat
la ka.rıılanan B. Musollnl qağıdakl nutku 
söylemlıtlr: 

"- Arkad1111lar, 
Fqlst partisi tqra erkAnını bugiln Ro

ma'ya gellııl gUzel davet etmediğimi a.nh
yacaksınız. Bugün fa§lst partisi için bir 
zafer gUnUnUn, milletler cemiyetinde Aza 
olan 1>2 devlet için de bir hezimet gllnU
nUn yıldönUmUdUr. 

18 te§rlnlsanl 1985 tarihi Avnıpa'nın 

tarlhlntte katı bir gündür. O gUn. mUthlıı 
hodbinliği ve modası geçmlı idealleri mil
letler "cemiyeti tarafından tı>msll edilen 
eski dUnya tarafından İtalya ile Almanya 
taratından temsil edilen Avrupa'nın genç 
ve ihtlltılcl kuvetıcrlne kar§ı geniş ölçUde 
ilk ve katı bir hUcum tc§ebbUııU yapılmııı
tır. O gün iki nazariye arasında ayrılık 

baıılamıııtır. Sırt zaman kazanmak için de
nıokruller tarafından kabul edilen MUnlh 
kompromlslnden sonra ba,lıyan mücadele 
Franaa ve İngııtere'nln Almnnyn'ya harp 
llAn etmesine müncer olmuştur. Harp lnl
slyatıvlnln Londra tarafından alındığını , 

bunu da birkaç saat ara ile Paris' ln takip 
ettiğini hiç bir zaman unutmamalıdır. 

Harbin meaulü kimdir ? 
Resmen ve ne bugUn ve ne de biç bir 

zaman tekzip edilmekten korkmadan teyit 
edebilirim k1 harp mesullyetl mUnhasıran 
İngııtere'ye yUklenmlı bulunmaktadır. 
Franaaııın tam muvafakaUyle İngiltere 
harbe b&§lamasaydı ve çevirme siyaseti ka
tıyetle alman olan Dantzlg'ln polonyalıla
ra terki maksadını gildcceğlne muahedele· 
rln yapıcı tadlllne teveccUh etseydi, sulh 
muhafaza edilebilirdi. Fakat bu siyaset 
yeniden doğan alman alyast ve askeri kud
retini vurmak makaadını lsUhdat etmlı
Ur . .Almanyanın yaptığı yaklaşma teşeb
bUslerhıln hepal İngiltere tarafından red
dedilmeaeydl sulh kurtarılabilirdi. O Al -
manya ki kendisine tahmil edilen ve sarih 
ve dalmt bir aurette kendlalnl atağı basa
makta bulunduracak olan bir deniz paktı
nı imza etmeğl bile kabul etmltıtir. İtalya 
tarafından teklif edilen konferanaa lştırlk 
etmek için 1 eylUlde aaat 23 te hariciye 
neu.reUne giden Polonya elçlslnln tazylkı 
altında İngiltere mutlak surette kabul e -
dilemez ıartlar koımasaydı sulh 1989 ae • 
ne.sinin atustosunda son saatlerde bile 
kurtarılablllrdl. İngtlterentn koıtutu ııu-t
lar hakaret&mlsdl. Bu ıartıarda UerlemeJE
te olan almaıı ordularının yalm• durmala
n değil hareket noktalarına kadar dön -
melerl isteniliyordu. Bu tarihi takip eden 
aylar içinde cereyan edenleri hep y&§adık. 

Bunun için onların tekran zaittir. 

lngüizler hakikati tahril 
etmiıler 

İnglllz ve franıı• ordularının hezime
tiyle neticelenen Polonya, Norveç, Belçi
ka ve Hollanda muharebeleri esnaaında 

tnglltz hUkUmet organlan ve gazeteleri ta
rafından koparılan muazzam tahrif ve ya
lan dalgası beıer tarihinin hiç bir dev -
rinde görWmemJıtır. ÖlçUsUnUn bUyUklU
tu ve akıl almaz ıUratJyle bu hezimetin 
misline raatlanmamııtır. Bir milletin dU
ıUncelerlnl ıaoırtmak ve ııasırlqtırmak 
için en mUııalt sistem yalan ise, lngillz 
milletinin mllnakqa edilmez ve geçlle
mes derecede bir nefis h&ktmlyetf göster
di ti kolayca aöyleneblllr. Fraıuıa sallan -
makta idi; fakat henUz diz çökmekten u • 
zaktı. İttifakının rolllne harfiyen riayet 
etmek ve kendi denizinde mahpealnln 'par
maklıklarını nihayet kırmak için İtalya' -
nın harbe girdlfl 10 haziranda, Avrupa' -
nın en kuvetll orduıu olmak ıöhretinl ha
iz bir ordunun gliııeı altında kar gtbt e -
rtyeceğini dllnyada klmae tahmin edemez
di. 

İki hafta ıonra mütareke oldu ve Fran
sa mücadeleyi terkettl. Fransa ara 11ra 
mücadeleye tekrar b1UJlamıııaa da ancak 
Oran ve Dakar'da olduğu gibi eakl mütte
fikinin haJnane hücumlarına karşı kendi
ni mUdafaa etmek için bu mücadeleyi yap
mııtır. 

10 hazirandan bugüne kadar beıten 

fazla harp ayı geçmlıtır. Bu harp uzak ve 
muhtelif cephelerde karada, denizde ve 
havada, Avrupada ve .Afrikeda clddt suret
te aevk ve idare edllmlıtır. 

Harp eden İtalyanlara hayranlık 
Şu anda harbetmek lmtfyazuıa malik 

de bir tahakküm Ye cebir idaresi 
kurmak istiyor. 

Haris politikacılar ne diifünürae 
dütünsün, hiç bir millet, kendiai 
için mukaddes aaydıiı bir hakkı 
batka milletlerden esirgiyemez. 
Mihver politikacılan idarelef'İ al
tında bulunan milletleri bu hauız
hğm irtikabı için kanlarmı dökme
ie aevketmek iatiyorlar. Bugünkü 
mücadelenin seyri, Napolyon mu -
harebelerinin seyrini takip etmek· 
tedir. ilk zamanlarda Avrupa mil
letlerinin kurtancıaı olduiunu be
yan ederek harekete geçen Napol
yon, zaferden zafere atladrktan 
sonra, nihayet Avnıpa'nm 1müs~e~lisi vaziyetine düıünce, yıkı ıp gıttı. 

Milletleri fUm"•uz ve kaprialeri
nin oyuncaiı zannedenler, Napol
yonun akrbetine bakarak ondan 
den alamlar. 

A. ~. BSMER 

Somalideki ingillıı: hezimeti tam olmııt
tur. Dunkerque'de olduğu gibi Berbera'da 
da İngilizler kaçmış ve intikamlarını, bi
zim kendilerini mağl(ip etmekle tamir ka
bul etmez bir sevkUlcen hatası irtikip 
ettiğimizi söyliyerek alrnıılardır. Dliıma
nın tahminine göre berhava olması icabe
den Afrika imparatorluğunun kuvetleri, 
her tarafta insiyativl ellerine almışlar ve 
iııgilizlerin dahilde isyanlar çıkarmak hu
susundaki teıebbüıleri akim kalmııtır. 
Llbya'da da biz taarruz ettik. Sidi - Bar
rani'nin yıldırım ıüratiyle itıali bir neti
ce olarak değil, bir baılangıç olarak te-
11.kki edilmelidir. İtalyan ordusu subay, 
ve erlerinin kara cephelerinde ıöaterdik
leri kahramanlık hareketleri, milleti haklı 
olarak iftihara sovkedebil!r. Donanmanın 
subaylan ve mürettebatı da, Hint denizin
den Atlas denizine kadar birçok denizler
de ve Okyanoslarda sük!inet içinde ve ek
seriya kahramanlıkla vazifelerini ifa et
mektedirler. Dütman bahriyesine çok çe
tin darbeler indirilmiıtir. Akdeniz'de ve 
Adriyatik'te düşmanın inkıtaa uğratmağa 

ve halel vermeğe muvaffak olamadığı mü
nakale yollarımızı m!lesslr surette himaye 
eden donanmamızdır. 

ltalyan havacılığı 
1 tal yan hava kuvctlerinin seviyesi her 

zamandın yüksektir. Bu kuvetler semalara 
hlkim olmuı ve olmaktadır. Bombardıman 
tayyarelerimiz en uzak hedeflere varmış 
ve varmaktadır. Avcılarımız düşman avcı

sına hayatı pek çetin kılmaktadır. Bu ku
vetlere mensup insanlar hakikaten zamanı
mızın insanlarıdır. Atılgan bir ruh bunla
rın hakim vasıflarıdır. 

Makinelere gelince, şimdi fabrikaları. 
mız her ay harpten evclki istihsallerinin 
dört mislini vermektedirler. Az zaman 
sonra yeni tiplerin seri halinde imalleri 
sayesinde modern makine bahsinde belki 
de en önde ve her halde diğer milletlerle 
müsavi vaziyette olacağız. 
Şimdi İtalyan m'lletinin inzibat, vazife 

ve sarsılmaz azim hissini ıena ile yldet
mekliğime müsaadenizi rica ederim. Bu 
millet hafl> halinin istilzam ettiği ve he
nüz tahammül edilebilir olmakla beraber 
yarın daha vahim olabilecek olan tnhdi
datı &UkQn ve huzur ile kabul etmekte ve 
bu harbin nihai bir harp olduğunu ve Kar
taca ile Roma arasındaki liçüncü harp gi
bi bunun da modern Kartaca'nın imhası 
ile neticelenmesi icabettiğinl anlamakta
dır. 

İtalyan milleti gibi kuvetU bir millet 
hakikatten korkmaz, onu iltizam eder. ,Bu
nun içindir ki harp tebliğlerimiz bir ha
kikat vesikasıdır. İndirdiğimiıı: darbelerle 
yediğimiz darbeleri, düşürdüğilmUz tayya. 
relerle, düşmanın dUıürdilğU tayyareleri
mlzin adedini, müsait, az müsait veya hiç 
müsait olmıyan günleri kaydediyoruz. Her 
ay inaanca ve mıılzemece verdiğimiz za
yiatı neşrediyoruz. İyi veya fena hakikati 
gizlemek veya hafifletmek için başka bir 
uıul kullansaydım hem kendi önlimde hem 
de milletin önünde ktlçUlmtlı olurdum. Bu· 
mı 7apmak, fena71 Jtb•t edimnefe Ye mJl
Jetl haclı dilıUrmefe muadil olurdu. Bunu 
asla yapmıyacaiım. Cephedeki kumandan
larla muhitteki sivil makamlara Roma'ya 
mutlak surette ve şahsen kontrol edilmi
ycn haberler göndermemeleri için katt e
mirler vendim. 

T aranto bombardımanı 
Bu hususta, ıize Avam Kamaraaında 

Çörı;il iyi bir haber verdiği uman yükse
len ıevinç ıeılerini hatırlatacağım: bu 
haber Taranto limanına İngiliz tayyarele· 
rinin icraau haberidir. Hakikatte üç ıe
mlye fsabet vaki olmuşsa da hiç biri bat
mamıı n resmt tebliğimlıde de bildiril
diği veçhile bir ıemi haııara uğramııur. 
Bunun tamiri oldukça uzun zamana muh
taç olacaktır. Diler iki gemi, mütchassıs
Jarın müttefikan aerdettikleri kanaate gö
re, ıUratle tamir edileblleceklerdir. Bao
ka iki harp ıremiai Jle iki muavin geminin 
batırıldığı veya hafif de olu hasara uğ
radığı doğru değildir. İlk önce bizim ka
yıt ve itiraf ettltlmlz bir muvaffakiyetl 
altı miıll göstermek ferıa niyete alamettir. 
B. Çörçll tablosunu tamamlamalı: için muh 
terem Avam Kamarası hisına Liverpool'-
1111, Kcnt'in ve ahiren Orta Akdeniıı'de, 
İıkenderiye llmanmda İtalyan tayyareleri 
tarafından torpillenen diler büyük ıremlle
rln akibetl hakkında malllmat verebilirdi. 

ltalyanın harbe gİrİfİ 
Bl:ıim harbe giriıimlıı:, mihverin boı bir 

kelime olmadıimı 19bat etmittlr. Hui. 
randan bugiine kadar Almanya ile tqrlkl
mesaiml:ı hakikaten arkadaı teıri.kimesal• 
si olmuıtur. Ve tam bir teırilrimeaaldir. 
Yanyana yüril}'Oruıı. İki milletin bu birliği 
her giin daha bariz hale ıelmekte ve aakerl, 
iktısadl, slyaal ve fikri bUtUn faaliyet sa.
balarına ıamll olmaktadır. Hal ve istik
bal hakkında göriif mutabakatı tamdır. 

Filhrerle millikatlarımıı ancak teliklrlleri
mizin bu tam birliğinin temhiridlr. 

Flihrer'e milliki olduğum zaman kcndl
ılnde yalnız büyük Almanya'nın 9'nlıl o
lan tefi, ekseriya cesaret n atılganhlrtan 

daha ileri bir ıey olarak telakki edilen de
hakirane ıevkül~n telikkilerinin zafe
rini ıörmüı orduların kumandanını değil, 
aynı zamanda ve bllhana alman milletini 
uyandıran ve onu İtalyan faıizmi telikkl
ılne hııdutauı ıurette bcnzlycn Nuyonal -
Soıyalizm hareketinin blniıini cörUyo. 
rum. 

Üç taraflı pakt 
Uç taraflı palrtm batıda veya Tuna hav

zasındaki lnklpfma taalluk eden her ıey 
müştereken takip edilmektedir. Fransa'nm 
vaziyeti hakkında da böyledir. Mihverin 
bir misilleme veya kin ıulhu yapmak ls
temedlii bundan böyle aıikirdır. Fakat 
bazı mutalebelerln tatmin edilmesi lli:r:u
mu tabitdir. Çok meırtl olan bu istekler, 
biııe giilünç olduiu kadar da feci olan 
"ula,, larla muk&bele edllmediii takdirde 
harpten evel de müzakere mevzuu teıkil 
edebilirdi. Bunların izalesine telmih cdil
dili zaman artılı: pek rec kalmmıı bulu· 
nalıı70rd11, İtalya 1N9 ma)'ISIDda 70lan11 

Bununla beraber, teklifimi kabul etti
tinden dolayı Filhrer'e minnettarım. Zira 
müştereken dökülen kan ve müştereken 

yapılan fedakarlıklar kadar hiç bir şey, 

kati bir dürustlük ve tam menfaat ve ülkü 
birliğinden millhem olduğu takdirde, mil· 
Jetler arasındaki münasebetleri sağlam ve 
devamlı kılamaz. Tayyarecilerimizle de
nizaltı mürettebatlarımrzın bayrağımıza 

aeref vereceklerinden eminim. 

Yunanistan harbi 
Uzun müdddet ıabrettikten sonra, İn

giltere tarafından garanti edilen bir mem
leketin, sinsi bir düşmanın maskesini yü
zilnden attık: Yunanistan. Tasfiye bekli· 
yen bir hesap. Zamana nazaran geç kalmış 
olan b.azı İtalyanları belki de hayrete dü
şürecek olan bir şey söylemek icabeder. 
Yunanlılar ltalya'dan, bütün milletlerden 
ziya.de nefret etmektedirler. Bu. ilk bakış
ta izahı imk!nsız gibi görünen fakat umu
miyet itibariyle biitUn sınıflar arasında, 
şehirlerde, köylerde, her tarafta derin ve 
tedavi kabul etmez bir kindir. "Niçin .. 
ecvapsız bir sırdır. Belki de Santarosa'nın 
boı yere ve kahramanca Yunanistan için 
öldüğündendir. Belki de, ve Forli'll bir 
Garibaldiyen olan Antonio Fratti'nin, 
Domokos'da şehit düşmek suretiyle aynı 
ulvi hareketi Yetmhı sene sonra tekrar et
tiği içindir. Esrarıcngiz de olsa, vakıa 
mevcuttur. hte Yunanistan'ın bu son yıl. 
!ardaki siyaseti bu kin uzerine dayanmıı
tır: İngiltere ile mutlak bir suç ortaklıfı 
siyaseti. Kırat ingiliz,ı siyasi sınıfla bor
sada kelimenin hakiki ve mecazi mll.na
sında İngiliz olduğu için başka türlli de 
olamazdı. Muhtelif tarzlarda izhar edilen 
ve zamanı gelince itiraz götlirrnez bir ııu
rette vesikalarla isbat edilecek olan bu 
suç ortaklığı İtalya'ya karşı devamlı bir 
düşmanlık hareketi idi. Alman genelkur
mayı tarafından Fransa'da bulunan vesi. 
kalardan anlaşılıyor ki, Yunanisıan mayıs 
ayındanberi fransız ve İngilizlere bütün de 
niz _ hıva Uslerini teklif eylemiştir. Bu 
vaziyete bir nihayet vermek fcabederdl. 
İtte latıılaruruz 28 te5rlnicvelde Yunan -
Arnavutluk hududunu ge~mekle bunu yap
mışlardır. 

Yr.ldırım harbine müsait değil 
Eplr dafları ve ,amurlu YadllerJ hari

talar üzerinde iğneli flamalarla strateji 
yapan nazariyatçıların iddiaları hillfma 
olarak yıldırım harbine mlisait değildir. 

Gerek benim gerekse hükümetimin veya 
mesul bir unsurun hiç bir hareketi veya 
sözll böyle bir ümit vermemlş-t.i. Meşhur 

"Julla,, Alp fırkasının ağır zayiata uğra. 
dığı veya kaçtığı veya Yunanlılar tara
fından tuz haline getirildiği hakkında Yu
nın propaganda.•n ve İngiliz radyolan ta.
rafından verilen haberlerin tekzibe değ
mediğini zannediyonım. 

Bu fırkayı ziyaret eden gen~ral Soddu 
12 teşrini&anlde bu ziyareti hakkında ba
na 111 telgrafı göndermiatir: 

"Bu aabah "Julia,. Alp fıricasını ziyaret 
ettim. Duçe, sh:e blldirmekliğim l!umdrr 
ki, Alp krtaatmm granitten saflan arasın
da, her zamankinden daha mağrur ve sal
lam olan bu üstün clizütam bende mükem
mel bir intiba haııl etti.,, 

Yunaniırtanın ciğerini sökecek 
Arkad1.11ar, aranızda Ha.beı harbinden 

evel 1!135 de Eboll'de söylediğim ve net
rcdilml}'Cn nutkumu hatırhyanlar var mı T 
O .zaman Necaıinin çiğerini eökecetfml 
söylemiıtlm. Şimdi aynı mutlak katiyetle 
ılze diyorum ki, Yunaniıtan'ın ellerini ııö
keceğiz. İki veya 12 ayda_. Ne ebemi yeti 
var? Harp ancak baılamıf'tır. Blltiln Yu
nan mukavemetini imha etmek için klfl 
insan ve veaitimiı var. İngiliz yardımı 
bu kati karanmı&m tahakkukwıa ve Yıı
nanhlarnı fellkete cJUımeslne m!nl ola.
mıyacaktır. Yunanlılar bwıu istediler ve 
hak ettiler. Bunun dıımda bir ıeyden ıllp
he etmek veya bir ıey dlişllnmek lrcndl 
kendin! bilmemek demektir. Bir defa bat
ladığmı işi sonuna kadar bırakmamak. Bu
nu timdiye lı:adar isbat ettim. Ne olmuısa, 
ne olacaksa ve ne olabilirse olııuırı. Bunu 
tekrar Jsbat edeceğim. İlk on ründe Epir 
cephesinde verilen 372 ölilnUn, 1081 yara.
Jmın ve altı yüz elli kaybın intikamı alı
nacaktır. 

Arkadaşlar, 
Dünya kıtalarına ihtillf veya itilaf 

ıaflannda yer aldıran ve hakikaten bUyük 
olan bu tarihi aaıtte inkılibın müdafii 
ve devamcısı olan parti, faaliyetinin bU
tün aafahatım kuvetlcndirmelidir. Harbin 
baımda parti faaliyetinde bazı yavaılama
lar olmu:ıtu. Bu yavaıılamalara ıebep btl
t!in ıeflerin cltmiı olmasıydı. Şimdi artrk 
böyle olmıyacıktır. Umumi ıeferberlik ya
pılmamıştır ve yapılmıyacaktır. Sillh altı
na ancak iki sınıf alınmıştır. 

Silih altına alınabilecek daha 
otuz kadar sınıf vardır. Silah altm
da bir .milyon askerimiz var. İhtiyaç ha
linde daha ıeklz milyon asker ıilih altma 
alabiliriz. Bu şartlar altında parti dcği1-
m!ycn ve artan bir hararetle vazifesine 
tekrar başlamalı ve dahili cephede, siyasi, 
lktısadt, ruhi ve fa:ıizm sahalarında mile&· 
delesine kahramanca devım etmelidir. 
Parti kendin! ve milleti küçük burjuva 
dediğimiz ıınıfın ıeri kalan tesirinden 
lrurtarmahdrr. Halkın manevi sıhatl · ve 
maddi varlıtmı hlma7e etmek l~lıa ona 

HARBE 
D A İ R 

Yunanistan 'daki 
harp 

ve İtalya 
Manaslu bombardımanı 

I• ta.lyanlar, Ymıaniatan hudu
dundan Arnavutluk içerle

rine doğru çekilmeğe mecbur o
lurlarken, bir taknn hüviyeti meç
hul tayyarelerin gene Yugoalav
ya'da Manastır şehrini bombar
dıman ettiklerini öğreniyoruz. 
Manastır'a musallat olan bu tay
yarelerin mahiyetini meydana 
vurmamakta Belgrat ıırar et
mektedir. Bunlar kime aittir, ne
nin nesidir, hiç aöylenmiyor. Na
sıl Yunanistan Tinoa adaın önün
de Hazreti Meryem yortusu gü
nü Hellis kruvazörünü torpilli
yen denizaltının maskesini, JU• 
nan - İtalyan harbi zamanına ka
dar gizlemi~se, Yugoslavya da 
hala bu Manastır üzerinde uçan 
tayyarelerin mahiyetini meyda
na vurmamakta ısrar ediyor. Ve 
hatta bunun için Harbiye Nazırı· 
nı bile değittiriyor. 

Alman yardımı 

F akat bu tayyarelerin İtalyan 
olduklarından fÜphe edile

bilir mi? ltalyanlar belki aksini 
iddia ederek, ingilizleri .uçlu 
göster:mek istiyeceklerdir. Belki 
de Yunanistan'da uğradıkları he· 
zirneti önliyebilmek için alman
ların Yugoslavya tarikiyle kendi
lerine bir yardım yapmasmr bek
lemekıtedirler. Nitekim. dün Mu
ıı.olini söylediği nutuJcta aıaiı yu
karı bir kapı yapmııtır. ltalyan 
Bcııvekili, Büyük Britanya'ya kar
tı yapılan hücumlara İtalyan tay· 
yarelerinin ve denizaltılannın it
tirak ettiğini bildinnittir. Bu de
mektir ki, Yunaniatan'a ve yahut 
Mısır'a kartı yapılacak hücum
lara da alman tayyarelerinin it
tira.k. etmesi için ortada aüzel bir 
sebep vardır. 

Manhki netice 

B iz ıene mevzuumuzdan U• 

zaidqamdan, Maaaaıtır .,___ 
barchmanına l'elelim: lturaamm 
boaıbardmıanı, almanlarm ita). 
yanlara yardımlarmı temin et
mek için kafi bir sebep olabilir 
mi? Yani bu itin mantıki netice
si bu mudur? Fakat italyanlarm 
her hareketinde mantıki bir se
bep arıyabilmek için elimizde bir 
mantık meıhengi yoktur. Öyle ol
aaydı, 28 llktetrin ak§&mı, Sin· 
yor Crazzi'nin general M~ak-

doğru daha çok yaklaım " eskisinden iyi ı 
yaklışın. Zibtıt ve cihınıUmul bir mahiye
te giren sulhperverlik dikkatle nezaret al
tına alınmalı ve onunla milca.dele edilmo
lidir. Böyle bir ıey bu demir ve top dev
rinde bahis mevzuu olamaz. Elimize ıill
hr aldırtan ytlklek gaye dıtmda biç bir 
ıey mevcut değildir. Ve olmamalıdır. Al
manlar ve bi:a İtalyanlar Norveç'ten Trab
luıgarh'e kadar Avrupa'nın kalbinde yUz 
elli milyonluk sağlam, uimlı:ir ve mütte
hit bir kUtle tetkil etmekteyiıı. Bu blok 
mferi ıimdlden elde tutmaktadır. 

Nutkun Lontlradaki akiıleri 
Londra, 18 a.a. - Royterin diplomatik 

muhabiri bildirlyer: 
Selfttıiyettar Londra mahfillerine göre, 

Muaolini'nin bugiinkU nutku, kolay bir H· 

fer ve pnaimden büyük bir hine hakkm
dalı:i İtalyan ümitlerinin tamamiyle boıa 
'ıktıiı hakkında dünyanın her tarafında 
mevcut bulunan Ye İtalya'da cittlkçe da
ha aiyadı umumneşmekte olan hlniyata 
kartı koymayı istihdaf eylemektedir. 

Muaollnl, kendiıinln ve ordularmm, bil
hassa İtalya'nm Yunanistan'• harbe aok
ı:naıındanberl, kartılaıtığı ml1teaddi1 giiç
lUklerl, birbiri ardına anlatmak lli:ıumunu 
hlasetmiıtir. 

Bittabi Mwıolinl, bir taraftan bu giiç· 
lüleleri anlatmanın ve diğer taraftan İtal
ya'nın bir zafer dalıuı üzerinde yüzmek
te olduğu hissini vermenin pek de kolay 
olmadığım anlatmııtır. 

ltalyada hayal inkisarı 
Şur1.1ı kayde değer ki Mu.olini, kendi

sini dinliyealere, İtalyan tebllilerine ina
mlabileceği itimadını telkin etmiye bil
haM& ufrapnıftır. Bu, bittabi, Musolini'. 
nin tedafüi vasiyet aldığı noktalardan 
yalnız bir tanesini teşkil eylemiıtir. 

Musolini'nln fikirlerinden bir çoğu, İtal
yan hallrmm maneviyatındaki çlirüğü dur
durmayı ve millette faıiıt İtalya Jçin he
yecanı yeniden uyandırmayı istihdaf et
mekte idi. O heyecan ki, kendiainl daha 
zayıf kuvetlere kaqı yapılan ilk aeferle
rlnln &'ÜÇlüklerl anısından bu derece mü
kemmel 1Urette muraffer çıbrm11tı. 

Diter taraftan ıurasını da kaydetmek 
icabeder ki Musolini, kendisinin İtaya'yı 
had>e aokmuındanberi fqlıt partlılnin 

faaliyetinde "ba:ır ıevıekllk,, bulundu.tunu 
açıkça itiraf etmiı ve partinin faaliyeti
nin fazlalaıtınlmaaınr iıtemif'tir. Bu, bu 
derecı acı hayal inkisarıua ıaira11111 bu
lunan bir memlekette bittabi '°k lllzum111 
oı.a..-. 
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aaa'a verdiği ültimatwnda da bir 
mantık aramamız icabederdi. Ve 
nihayet italyanlann Yunanistan 
hucluıelanda ne hale giriftar ol· 
duklarmı aşağı yukarı tamamiyle 
gördük ve itittik! Vaziyet bu ıe· 
kilde inkitaf ettiğine göre man
tık onu icabettirir ki, ltalya de
ğil, Yunanistan üs istesin ve hele 
ilk olarak Görice'yi hedef alsın! 

Görice muhasarası 

F ilhakika §İmdi yunan kuvet

Jeri İtalyanları si.de kendi 
topraklarından uzaklaıtınnakla 
değil, aynı zam.anda Amavutlu· 
iun içerler:ine doğru aev.ketmek
le mefguldürler. Cörice muhaaa· 
ra altındadır. Buraya tark tara
fından hakim olan ve tehre aıa
iı yukarı 4 kilometre mesafede 
bulunan Morova dağlan yunan
lıların elin<ledir. Cörice'nin üs
tündeki tepeler de bu meyanda 
bu ıehre 18 kilometre meaa.fede 
bulunan 1734 metre irtifamda 
lvan dağı da yunanlılar tarafm· 
dan almmıftır. Şehir timdi yu
nan toplarının tehdidi altındadır. 
Eğer bu havaliyi bi1" kaseye ben· 
zetiraek, bu kasenin kenarları 
yunanlıların elindedir. Görice or• 
tada çukurda kalmııtır. Yalnı~ 
bu çukurun Aya lliya, Aya Ta
nas inninde 850 metrelik iki te
po vardır. İtalyanlar belki bu 
tepeler etrafmda aon müdafaala
rmı yapmakta ve iki hava istas
yonuna malik bulunan bu üssü 
terke hazırlanmaktadırlar. 

Ylldmm harbi 

M ilhakika, timdi Epir'de yıl
dırım harbine veda edilmit 

gibidir. Çünkü burası yağmurlu
dur çamurludur ve saire ve aaire •• 
Onun için Epir'de yıldırım harbi 
olamaz. Ama vaktiyle bir de fU 
Po vidiaindeki ordunun "seyyal" 
olutundan bahsedilmitti! Ne ise, 
bu unutulmuş olabilir. Onu biz 
hatırlatacak değiliz!.. Onun için 
İtalyan orduıu, timdilik Morova, 
CrammO§, Smolika gibi dağlar
dan uzaklaflllakla ve içeri Arna
vutluğa doğru çekilmektedir. l'a
kat buralarda da dağlar vardır. 
Belki o dağlar da atılacak ve 
harp için tesviyei türabiyeai ya.
pılmıf düz saha aranacaktır. Bu
nun için belki 12 ay geçecektir. 
Fakat geçsin! Ama, harbin bu 
kadar uzamaııına Almanya ne 
der o batka bir meseledir! 

Ciğer sökmek meselesi 

M uaoJini dün uzun bir nutuli 
iradederek, bütün harp va· 

siy.tini, ba me,.anda Yunania
tan'la olan harbi de anlatnuthr. 
İtalyan Baıvekili Yunanİ$\an'm 
ciğerini sökecektir! Yani Yuna· 
nistan, yunan eaatirinde insan 
dehaaını, in.san ırkını teınail eden 
Proınethee gibi, bir teY olacak. 
Epir dağlarma &erilecektir. Ta
bii ltalya Zeua rolündedir. Yu
nan eaatirini tetkik edersek Pro
methee'ye atfedilen kabahat ıu 
idi: O, Athena'nm yardmu ile İn· 
sana kilden bir tekil vermitti, 
sonra onu semavi ateıin bir par
ça.siyle harekete getinni4ti ! Ve 
bir tufan esnasında nasıl bir ge• 
mi yapılabileceiini etrafındaki
lere öğretmitti ! Zem Promethee
:ri Epir'de deiil de Kafkaıya'da 
bir kayahia çiviletti 1 Bu suretle 
bir kartal Prornethee'nin ciğeri
ni koparıyor, fa.kat ciğer gene ye
niden bitiyordu. Nihayet bu böy. 
le uzun zaman deve.m etti. Ve 
Herakles kartalı öldürerek Pro
methee'yi kurtardı! timdi de aca· 
ba Heraktea lngiltere mi olacak
tır? Ve yahut itin hiç bu esatirle 
ali.kası yoktw" da vaka Arnavut
luk'ta cereyan ettiği için mi, ciğer 
meselesi ortaya atrlmııtır? 

Maneviyat meselesi 

M uaolibi'nin dün verdiği uzun 
nutukta izah ettiğine göre 

İtalyan harp tebliğleri doğ'tuıelur. 
lngiltere'nin verdiği tebliiler de 
yalandır. ltalyanlar hep dofruyu 
söylerler. Bunun için Taranto'da
ki İngiliz zafer.inin de bir kısmı 
doinıdur. Ama öbür kısımları 
doğru değildir. Sonra bir nokta 
daha var: italyanlarm Julia Alp 
fırkasınm Pindus'ta imha edildi
ği de doğru değildir. Julia fırka
sı sağdır. Fakat bu ana kadar hiç 
bir tebliğ Pindus'ta imha edilen 
Alp fmkaemın Julia fırt<aaı oldu
ğunu tasrih etmemİ§tir! Şimdilik 
bu noktayı bir tarafa bırakalım 
da Muaolini'nin tu cümlelerini 
hep beraber okuyalım: "Şu an· 
da harbebnek imtiyazma malik 
olan İtalyanlara kaJ'1ı tam hay
ranlığımı bildinnekliğime müsa
adenizi rica ederim. Alp cephe
sinde ve Afrika cephesinde bu
lunan ordu, mapeviyatının iste
diptniz gibi mükemmel olduğunu 
iepat etmittir." 

Peki, ya Epir'deıki Pindua'takl 
ordu? Bu ordunun mağneviyatı• 
nm istenilen gibi mükemmel ol
duğunu İspat ettiğine dair hiç 
bir kayıt yoktur 1 

itte İtalyan - YunaniMan har
binin bitaraf bir izahı budur. 

Mümtaz Faik FENiK 
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kooperatifinden : 

Musiki terbiyesi FEVKALADE UMUMi 
HEYET TOPLANTISI 

Muaiki için, h1aaiyatı inceltir, ah
lakı yumuıatır, derler. Faıkat tarih
te adını zalimliğe alem olarak bı -
rakmıt olan İmaprator Neron'un 
kendi zamanında en büyük muaiki 
üatadı olduğunu hatırlayınca, bu 
zamanda da muaiki terbiyeainde en 
ileriye gitmiı ve o terbiyeyi kendi 
topraklarmda en ziyade yayarak 
muaikiyi adeta ibadet dereceaine 
yükaeltmit - doğruau pek de bü • 
yük muıiki di.hileri yetittirmit -
olan bir kavmin inaanları tahrip et
mek vaartalan icadında da en ileri
ye avrmıt olduğunu gördükçe mu
aikinin hiaaiyatı incelttiği v. a. fik
rinde haylice tarhetmek icabeder ••• 

Bununla beraber muaiki terbiye
llİ almak herkeae lazımdır. Muaiki 
inıanlarm toptan ıaadetine, raha
tma hizmet edemeae bile, inaanla
nn birer birer yahut küçük küme
ler halindeyken aaadetine hizmet 
eden güzel aa.natlarm en batında 
gelir. insanın kendiaini en mutlu 
bulduğu zamanlarmdan biri hoş
landığı bir muaiki parçaamı dinledi
ği yahut daha iyiai - imkan bu -
luraa - bir opera tiyatroauna gide
rek kendiaini zevke gariE edebildi
ği zamandır. Zevk ve aaadet hiuet
mek de daima aaflığa hizmet eder. 
Onun için muaiki pek eaki zaman
lardanberi aağhk ve tedavi vaaıta
larmdan biri olmuıtur. 

Sonra da, muaiki terbiyeai umu
mi terbiye ve kültürün bir parçan
dır. Bir cemiyet içeriainde hayıiye
tiıni koruyarak Y•tıyabilmek için 
elzemdir. Pek büyük adamlar ara· 
aında muaikiden hiç anlamıyan ve 
hiç h()flannuyanlar bulunmufN da 
büyük olamıyan adamlar muaiki· 
den anlamaıdana cemiyet içeriain
de onlara acayip gözle bakarlar ... 

Vaktiyle, çocuklannı mümkün 
olduiu kadar terbiye ve kültür aa
hibi olarak yetittirmek iatiyen aile
ler muaiki terbiyeaine de ehemiyet 
verirler ve haftanm birkaç günün
de ol.un çocuklarına - fedakarlık 
ederek - muaiki öiretirlerdi. Bu 
uaul, belki bir görenek mahaulü ol· 
malda beraber, iyi neticeler verir· 
di. Musikiden anlıyanlar daha çok 
olduğu gibi beatekarlar da daha 
çok çlkardı. 

Radyo, ilkin sadece telaiz telr
raf olduktan sonra, musiki nakline 
vaarta olduğundanberi aileler ara
a11Mla musiki terbiyesi vermek mu
lü hemen kaybolmut gibidir. Rad -
yolar aabahtan baılıyarak gece ya
nlarına kadar durup durup, yemek 
liateleri, ajans haberleri yahut pek 
az kimselerin dinledikleri konfe
ranalar ara.amda, muaiki parçalan 
verdiklerinden artık kimse ewincle 
kemanla, piyano ile musiki çalmıya 
lüzum görmüyor. Pek aeYdiıkleri bir 
feyİ ymıidea dinlemek i.tiyenler bi
le onu gene radyodan iatiyorlar. 

Mmikinin insanlar arasında saa
dete 'H aaihia hizmet ettiii inkar 
eclilemediiinden radyo merkezleri
nin 'böyle kolayhkla Ye acuzca her 
yere yaydııklan muaikinin de fay • 
dalı olduiunu kabpl etmek zaruri· 
dir. 

Fakat huauai muaiki tet'biyesinin 
hemen kalkmq olmaısnm bir neti· 
cesini elbette hinediyonunuz: mu
sikide yenilik sittikçe azalıyor. 
Gerçekten yenilik olmaymca radyo 
aittikçe daha eaki ıeyleri ortaya 
çlkarıyor. Geçen aktam bizim rad-
E22 § _____ _ 

yocla latanbul tarkdan diye dinlet
tikleri 19Yleri duyunca ı 

Ali'm Ali'm, gül Ali'm, 
Gül dibine gel Ali'm ••• 

türkü.ünün de geri geleceiinden 

Ankara Küçük Evlet Yapı kooperatifi 
heyeti wnumiyesi 1, 12. 940 tarihine teııa
düf eden pazar cünü ıaat 10 da Ankara 
Halkevinde fevkallde bir toplantı yapa
c:aimdan ortaklann toplantıda bulunmaları 
ehemiyetle rica olunur. 

idare Meclisi 
T oplantr ruznamesi 

1 - Umumi heyet reiıiyle kltlplerinin 
ve rey tasnif memurlarının ıeçilmeti. 

2 - İdare Meclisi raporu. 
3 - Esaı mukavelenin 18 n 25 nd 

korkarak aiz de radyonun düimeai
ni çevirmit olaanız serektir... Bu 
hal yalnız radyolarda değil. Met • 
hur sea artiatleri de ne kadar yer 
deiittineler gittikleri her yerde he
men daima aynı teyleri tekrar edi
yorlar. Bunlar hep, huauai muaiki 
terbiyesi kalmamaamm, yeniden maddelerinin tadiline ait teklifin mUzake-
beatekar çıkmamaımm neticesi ol- re ve kabulü. 
duğu tüpheaizdir. 4 - Münhal iki murakipliğe ve 5 yedek 

Bu yokauzluk yalnız bizde değil İdare Mecliıi l.z11ığına yenilerin seçilme. 
gibi görünüyor. Alafranga musiki- ıi. 
de de eeki ha-Yalar pek çok ititili· 18 ve 25 inci maddelerin 
yor. Ma"Yi Tuna ne kadar rüzel ol- muaddel tekli 
aa pek çok tekrar edilince nihayet Mıdde 18 - A. İmıaata 1939 ıenesi in-
o da bizim Gül Ali haline gelecek. pat mevıiminde baılanılaralı: 1940 ıeneai 

Muaikiyi pek çok yayan radyo içinde bunlardan 90 evin inıası ikmal o-
galiba, onu çürütmeğe sebep ola· lunur. Ve bu 90 evin ikmaline !U:r.umlu 
cak. Halbuk.i muaiki inaanların sa· paranın İdare Meclisince tesbit edilen 
adeti ve aağlığı için pek lüzumlu - miktarını kendi evi için nakden tediyeyi 
dur. taahhüt ve taahhüdünü ifa eden ortaklar 

Muaikinin çurumeaine meydan arasında mezkur 90 evin itmamını mütea· 
vermemek için, muaiki terbiyeaini 
yeniden kurmak da radyolara dü
ten bir vazife ôlıa gerektir. Radyo
lar bu vazifelerini yapmazlana ye
n.ilik bulamamak yüzünden kendi 
kendilerini de çürüteceklerdir. Za· 
man geçtikçe inaanlarm zevki de 
deiitir. Muaikinin rüzelliği de İn· 
sanlann zevkine bağlı. 

Radyoda halka musiki terbiyeai
nin nasıl verileceğini oradaki muai
ki ü.tadlan, tabii, benden pek çok 
iyi bilirler. 

G. A. 

ORMAN UMUM MD. 

6 Muhasebeci ve 5 Muhasip 
muavini almacak 

Ormın Umum Müdürlülünden : 
Orman Umum MUdUrIUjiine ballı dev

let orman lıletmelerlnde (kaza veya vllA· 
yet merkezlerinde) çalııtırılmak üzere im· 
tfhanla 8 muhaııebecl ve 6 muhaalp mua-
vlnf alınacaktır. 
ı - Taliplerin memurin kanununun 

4.llııcU maddeat evsafını haiz olmalan. 
2 - AJlkerllflnf bttlrmlı bulunmalan. 
a - Muhuebecller için lise veya yUk • 

ıek mektep mezunu, muavinlerin de orta 
mektep veya lise mezunu olmalan. • 

4 - MUaabaka imtihanına muhıuıebe bl· 
lenler tıtırlk edecektir. 

6 - MUıavl derecede not alanlar, ara -
11nda yilkaek lktıaat ve ticaret mektebi ve 
ticaret lllul mellUDlan tercth edllecektlr. 

8 - Muvatfak olanlar tıletmelerde bir 
mUddet ıt&J l'ÖrdUkten sonra muhasebeci 
olarak sönderlleceklerdlr. 

7- İmtihanda muvattak olanlara (MM) 

aayılı barem kanunu hUkUmlerf dafrellln -
de muhulplere (170) ve muhulp muavin
lerine de 100 liraya kadar Ucret verllecek· 
tir. 

8 - İmtihan 2. 12. 19f0 pazartesi sUDU 
ıaat H,80 da Aııkarada orman umum mil· 
dUrltltthıde ve t.tanbulda çnlrge mUdUr· 
ltlfllııde yapılacağından taliplerin aeatı • 
dakl velafkle orman umum mUdUrlUıtıne 
mllracaat etmeleri llaımdır. 

a) NUtuıı cUıdam ve ukerllk terhis ve· 
ııtk&ııt veya ınıretlert. 

b) HllllnUhal ilmUhabert. 
c) Mektep dlplomaaı veya ııuretf, 
dl Vana ıtmdlye kadar çalııtıtı yerler· 

den aldıtı hUmU hizmet vesikası. 

(1844) 17840 

kip her tip için ayrı ayrı kura çekilmek 
suretiyle evleri kendilerine teslim olunur. 
Bu evlerin muayyen müdddet zarfında 

tartnameye nazaran &'Örülen nevakııı bil
ikmal kabulü katisi yapıldıktan sonra or
tağın hiç bir şikayete hakkı kalmaz. Evi. 
ni tesellüm eden ortak evinin maliyet fi. 
yatına 12 senelik faizi ve şirketin iht iyar 
ettiği masraflardan kendi hissesine düşen 
kısım ilave edildikten sonra çıkacak olan 
borcun hakiki miktarını kabul ile mezkur 
borcu 12 senede itfaya ve her aya isabet 
ed:n taksitleri ceciktirmeden tediyey~ 

mecburdur. 
ikiz tip alan ortakların birer liıtesi ken 

dilerine cönderilir ve bu suretle bu tiple
ri alanlara komşularını ıeçme hakkı veri
lir. 

B. MezkOr 90 evden ıerI kalan 126 or
tafı ıit arııalarla kısmen yapılmış evlerin 
kooperatifce ikmaline maddi imkan olma
dığı cihetle, bunlard;uı her evin, arsa be
deli ile arsalar üzerinde yapılmış olan iı 

ve in$1atın ve bu evlere ait ihzaratın ma
liyet fiyatına (ihzarat ortaia teslim edil
mek ıart iyle) bu ana !radar ihtiyar edil
miı olan borç, ve faizler ve inşaattan mü
tevellit umumi masraflardan ve aaireden 
yalnız bu hisseye isabet eden lnımı ilive 
olunmak suretiyle bulunacak maliyet be
deli her par~ için ayrı ayrı te•bit olu. 
nur. Ve iıbu 126 ortalı: arasında her tip 
için aynca kura çekilir. Her ortalı: kura 
neticesinde hissesine isabet eden arsanın 
ve kısmen inıa edilmlt evin yukarıdaki 
eıua göre teabit edilen maliyeti yekunu
nu kooperatife 'borçlanır ve onaiın mev
duatı yekilnu bu borcundan tenzil edil· 
di kten sonra kalan bakiye koopera tITın 

matlubu olur. Ortağın bıı tarihe kadarki 
mevduatı yek<lnu kendisine isabet eden ar· 
aa ve kısraen lnp edilmiş evin maliyetin
den fazla çıktıfı takdirde aradaki fark 
nakden ortaia iade edilir, ve tapusu veri· 
lir. Hnap neticesinde ortak borçlu çıktı· 
tr takdirde, keyfiyetin İdare Mecliıi tara· 
fından kendiıine tebliiinden itibaren bir 
ay içinde ortak tirketln matlubunu nak
den tediye ıuretiyle hiuesinin tapusunu 
her tilrlll rehin ve ipotekten serbest ola
nk almak ıuretiyle kooperatifle alakası
nı keser. 

Her hangi bir ortak yukarıdaki fıkrada 
göıterilen mehil içinde borucunu tama
men ve defaten ödemediği takdirde kura. 
da kendiıine isabet eden ana ve kısmen 
il\$8 edilmit olan ev üzerinde - ortağın 

bütün tevdiatı kooperatif tarafından ken· 
diıine aynen iade edilmek prtiyle - hiç 

Hizmetçi kız, salondan çıktı. Yalnız kaldılar. Vil
moı. genç kı.za dofru yaldattı. Boiuk, heyecanlı bir 
aetıle : 

- Merhaba, Margeret, dedi. 

Fevkalade Heyeti Umumiye içtimaına davet 
KiHmJ.i Kömür Madenleri T. A. Şimtinden ı . 

Şirke'limlz hhıeedarlar Umum! Heyeti, Şif'ketln Merkezi olan 

Ankara'da Tilrldye lt Ban.kası Umum Mlld'llrliltll binasında 

24-12-940 tarihine m~if salı günü ıaat (16) da fevkalade olarak 
toplanacaktır. 

RUZNAME: 

3867 sayılı kanuna müstenide~ neırolunan 15-10-940 tarih ve 
2/ 14547 sayılı kararname ile hadis olan hal üzerine Ticaret Kanu
nu ile Şirket Statüsil ahkamına tevfikan Şirketin kat'ı muamelat, 
fesih ve tasfiyesini ve tasfiye memurlarının intihap ve salahiyet
lerinin tayin, tasrih ve tesbiti, tasfiye mahaJHnin tayini ve taefiye 
memurlarının ücretlerinin tesbiti. 

Ticaret Kanununa ve Esas Mukavelenamemıze tevfikan sahibi 
rey olan hissedarlarımızın asaleten veya vekaleten içtimada hazır 
bulunmaları ve bunlardan hamiline ait hisse sahiplerinin, hissele
rini Jaakal bir hafta evel Şirket Merkezine tevdi ile mukabilinde 
rey pusulası almaları lüzumu rica ve ilan olunur. 4612 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. - -- -
~ Fevkalôde Heyeti Umumiye içtimaıno dôvet~ - -§Kireçlik Kömür Madenleri T. A. Şirketinden: := -------------------------------------------------

Şirketimiz hissedarlar Umumi Heyeti, Şirketin Merkezi olan 
1stanbul'da Galata'da Perıembe Pazarında (İt Han) da 27-12-940 

tarihine müsa<lif cuma günü saat (15) te fevkalade olarak toplana
caktır. 

RUZNAME: 

3857 sayılı kanuna müsteniden neşrolunan 15-10-940 tarih ve 
2/ 14547 sayılı kararname ile hadis olan hal üzerine Ticaret Kanu· 
nu ile Şirket Statüsü ahkamına tevfikan Şirketin kat'ı muamelat, 
fesih ve tasfiyesini ve tasfiye memurlarının intihap ve salahiyet· 
terinin tayin, tasrih ve tesbiti , tasfiye mahallinin tayini ve tasfiye 
memurlarının ücretlerinin tesbi ti. 

Ticaret Kanununa ve Esas Mukavelenamemize tevfikan sahibi 
rey olan hinedarlarımızın asaleten veya vekaleten içtimada hazır 
bulunmaları ve bunlardan hamiline ait hisse sah iplerinin, hissele
rini taakal bir hafta evel Şirket Merkezine tevdi ile mukabilinde 
rey pusulası almaları lüzumu rica ve ilan olunur. 4613 

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

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 
bir hak ve alikası kalmaz. Mezkur arsa ı pı lan duruşma ııırıuıından SUleymanın göıı
ıve kısmen inşa edilmiş ev kooperatifce terilen adreste bulunmadığından tebligat 
rayici üzerinden açık a rtırma suretiyle yapılamadığı görUlmU!J ve uıulUn 141 inci 
satılır. maddesi mucibince ll! nen ve 20 giln mild-

e. (B) fıkrasında ıöıterilen hükümler detıe gıyap kararı gönderilmesine karar 
neticesinde tahassul eden bilılmum keli r verllm.lş ve duruşma da 12.12.940 pertem
ve mebaliğ kooperatifin borçlarına ya tı· be gUnU saat 10 a bırakılmış olduğundan 

rılır. yevmi mezkOrda mahkemede bizzat hazır 
Madde 25 - İdare heyeti umumi heyet bulunmad!,S'ınız veya bir vekil gönderme· 

tarafınuan ortaklar a ra sıntlan seçilen }le- tııı;ınız tnltdlrde-ntunakemenıze gtyat>en 
di addan terekküp eder ve her intihapta bakılacağı tebliğ makamına kaim olmak 
be1 yedek izi seçilir. İlk İdare Heyeti Uzere llA.n olunur. 460~ 
ve yedek l7.11arı teıiı umumt heyeti ta ra-
fından ıeçilir. İkinci ıene ıonunda lzila· 
nn liçli kura ile çıkarılarak yerlerine ye. 
niden Uç izi seçilir. Uçilncil ıene ıonun
da aym tekilde diğer dört hl değiştiri
lir. Müteakip ıenelerde kıdem sırasiyle 

üçer tzl değiıtirilir. 
Seçimler gizli reyle olur. 

MAHKEMELER 

KAZALAR 

Tamirat yaptınlacak 
Bili Kaymakamlıfındın : 

Yapılacak iı: kaza hükümet konaiınm 
tamiri ketif bedeli (1181) lira 25 kuruıtur. 
Teminat miktarı (88) lira 59 kuruı olup 
ihale ta rihi 27/ 11/ 940 çarıamba giinU saat 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hrüdmll· 14 de kaza malmüdUrlüiünde. Sureti ihale 
ğlnden: 

Vehbi Koç vekili avukat Emin H alim 
Ergun tarafından Keaklnln Kazıklı kö
yUnden mUteahhlt SUleyman Baydar aley
hine açılan 206 lira alacak davas,ının ya-

açık eksiltme. Ketif evrıkını ıörmelr iı • 
tiyenler Ankara defterdarhğı millt emllk 
müdürlliğüne ve kaza nıalmüdürliliüne 

müracaatları. ( 7579) 17561 

RADYO 
TURKlYB 

(Radyo Difüzyon Poıtalan) 
TURKtYE ANKA 
Ra.dyoıu Radyo 

- Dalıı Uzunluğu -
1648 m. 182 Kcı./120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kca./ 20 Kw. T . A. 

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

SALI 19. xı. 1940 

8.00 Program ve memleket saat ayar 
8.03 Müzik : Hafif pr01Tım (Pi.), 
8.15 Ajans Haberleri, 
8.30 Müzik programının devamı (Pi.) 
8.45/ 9.00 Ev kadını - Yemek liıtesi, 

12.30 Pragram ve memleket saat ııya 

12.33 Müzik : Karı$ık tarkı ve türkiil 
(Pi.), 

12.SO Ajans Haberleri, 
13.05 Müzik : Karııık ıarln ve tiirlrül 

programının devamı, 

13.20/ 14.00 Mlizilı: : Karı,ık procram (Pl. 
18.00 Program ve memleket uat ayan. 
18.03 Müzik : Caz müziii (Pi.), 
18.30 Kanuşma ( Çiftçinin aaatl ), 
18.45 Müzik : Çiftcinin uati - Köy sa 
19.00 Temsil : Devlet Konae"atunn 

Tiyatro Şubesi talebeleri tanfm 
dan. RaJiııör : Karı Ebert. 

19.30 Memleket ııaat ayan ve Ajanı H 
beri eri, 

19.45 Müzik : Fasıl Heyeti, 
20.15 Radyo Gazetesi, 
20.45 Müzik : Radyo lrflme heyeti - Koro 

Klasik prograıtl. 
21.30 Konuşma (Hukuk İlmin; Yayın 

Kurumu adına İmr•n Ökten tara 
fından : " Ailede ve cemiyette ço 
cuk .. ), 

21.45 MUzik : Radyo salon or1ı:estr111 (VI 
olonist Necip Atlmı tarafından) ı 
1- Lincke : Yeni danı, 
2- Amold : Valı. Melodi, 
3- Gebhardt : Romıns, 
4- Siede : A~ Haberi, 
5- Dosta! : Viyana, selim sana f 
6- TschaikoV11ky: Keman konc; erto.. 
ıunun ikinci partlıi, 
7- Moıızkovıtkl : İspanyol danıı 

22.30 Memleket saat ayan, Ajanı Habe 
!eri: ziraat, esham • tahvillt, Ka 
biyo • nukut Borsası ( Fiyat ), 

23.00 Müzik : Cazbant (Pi.) , 

23.25/23.30 Yarınki Procram ve Kapını" 

Ödemiı'te yoksu1lara yardım 
Ödemiı. 18 a.a. - Kasabamızda 125 ,t 

yardım seven vatanda,ıar ve dokuzu da 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından ot. 
mak üzere 134 yoksul çocuk giydirilmit
tir. 

~·----BUGON._._~ 

ULUS Sinemasında 

Üniversiteliler 
yurdu 

Gençliiin neıe Ye ze-.kind
afk ve heyecanından itlen• 

büyiik frama filmi 

Bq rollerde ı 

MADELEINE ROBJNSON 
DANIEL LECOURT AlS 
LARQUEY 

Ayncaı 
Cümhuriyet Bayramı 

,en1ikJeri 

Sean•larımız: 14,30 • 16,30 - 18,30 
ve 21 de 

Gece için yerlerinizi 
ayırtabilirsinia 

Telefon : «5294 

şen bir çok kızlar vaktinden evel olgunlqır, daha dol· 
rusu ıımarırlar. Bu tımarıklık ekseriyetle hafif mq. 
repliğe kadar varır. Netekim ıende de böyle olmut 
Annene Maria, diyorsun, -,ıığı olduğundan bahsedi • 
yorsun, babanı, annenin gözüne aokmıya uğrqtığın • 
dan dem vuruyorsun ... Baban 1 Madem ki her ,eyi bi .. 
liyorsun, hakiki babanı da bilmekliiin Ibım gelmea 
.ni ? 

Margaret, Vilmoş'un elini yakaladı. Şen bir kahka
ha attı. 

Ne yaptığının farkında olmadan genç kızın uzanan 
elini dudaklarına götUrdU, öptü. Margeret, emtte • 
sinin hareketlerini hayretle takip ediyordu. Dudak· 
]arına garip bir tebessüm yayıldı. Birden eni1teaini 
kucakladı. Her zaman.ki gibi yanaklarından ISptU 
Vilmoı, gözlerini yumdu. Damarlarındaki kanın bir 
•lev kesildiğini ve bütün vücudunu yaktığını duydu. 
Kollarını genç kızın beline doladı. Göğsünün U.. 
tüne çıktı. Dudaklarını, kızın yarı aralk dudaklarna 
yapıştırdı. Bir iki dakika bu vaziyette kaldılar. 

Margeret yavafça eniftesinin kollarından 11yrıldı 
Yüzü gül gibi aolmuftu. Küçük kırmızı dilini çıkar· 

dı . Dudaklarını yaladı. Süzgün bakı11ı gilzlerini Vil
rnoş'un gözlerine dikti. Billur gibi berrak bir sesle 
haykırdı : 

Ycazan : MIHA.LY FOLDI TiTkçeye çeuiren : F: ZAHiR TORVMKUNEY - 147-
- Kont Köröşi değil mi ? 
Vilmoş, hiç ummadığı bu ıerbesma aarıııınaa ır

kildi : 

- Ne güzel öpilyonun, enişte t 
Vilmoş'un, her tarafı titriyordu. 
- Sahi mi? diye sordu. 
- Geldiğine ne kadar iyi ettin t 
- Memnun oldun mu ? 
- Tabii. Beni, koca evde yapayalnız bıraktılar. 
- Annenn ereye gitti ? 
- Viyana'ya. 

- Niçin ? Ne zaman ? Anlat. .. 

- İki giln evet Balajoniç geldt ... 

- Şu harciye mUsteprı mı ? 

- Evet. Burada işlerin fena gittiğini, ihtilllin 
patlamak üzere bulunduğunu, Budapeıte'yi derhal 
terketmek lazım geldiğini a<syledi. Maria, hemen yo· 
la çıkmağa karar verdi. Babam. itini ve hastanesini 
bırakıp gidemiyeceğinden. kaçtığı takdirde bütün 
ıervetini kaybetmeei ihtimali olduğundan bahsede . 
relr bu teklifi reddetti. Annemle m6c:lhit blr kavga 
yaptılar. Ben, babamdan tarafa çıktıfım için Marla 
bana da kı%dı. Ceza olarak beni burada bırakta. 

- Balojoniç ile mi gitti ? 
- Tabit. 
- Neden tabii oluyormut ? 
- Canım enitte, bırak fimdi numarayı. Sen de 

pek ati biliyorıun ki, annem Balajoniç'le b~lunma
iı babamla bulunmağa tercih eder. Zavallı babacı· 

ğım, Maria'nın kendisini aldattığını artık o da bi
liyor. 

- Zavallı mı ? 
- Aldatılan bir adam zavallı değil midir ? Ba· 

bamı, Maria'nın gözüne sokmak için ne kadar uğ

raıtım. Fakat, bütün emeklerim boşa gitti. Ben, 
ondan daha temiz kalpli, ciddt, alim ve tam mini· 
siyle insan bir adam göremedim. Balajoniç'in ne 
meziyeti var ? Daima tık giyinir, kadın gibi par· 
film kullanır, yavaı ve yapmacıklı bir ıesle konuıur. 
eberfya budala budala ıeylerden bahseder. Ama. 
ne çare ki; Marla onu babamdan daha üıtiln tutu· 
yor. 

Baban mı ? 
- Ne tuhaf bakıyoreun öyle Vitmoş 1 Hem durma· 

dan sual aoruyorsun. Otur da, sana bir ıey ikram e· 
-leyim. Ne istersin? 

- Senli 
Margeret, gilHlmaiyerek Vilmoı'un yüzüne bakı· 

yordu. 
- Bu tekHflme bayıret mi ecHyomın? Hiç tatrm 

Mar~eret. Seni burada hayatımda ilk defa KGrdUIOm 

bir insan gibi seyrediyorum. Seni daima küçük bir ço· 
cuk, güzel ve kalpsiz baldızımtn silik bir kızı ola· 
rak düşünmüştüm. Fakat, buraya girdiğin, parlak ba
har güneşinin keskin ıtığı yüzüne vurduğu zaman 
karfın'<ia, nadir ve fevkalade renklerle süslü bir çi· 
çek gibi açıldın ... Yumuşak, parlak yapraklarını gü· 
neıin buıesine uzatan bir gonca hissini verdin bana. 

Kırmızı atlas kaplı kanepeye yan yana oturdular. 
Genç kız, "erkeğe doğru eğildi: 

- Güneş sen misin? 
- Benimle alay mı ediyorsun, çapkın? 
- Rica ederim. böyle bir §eyi nasıl düşüniirsiln? 
- Kızdığımı sanma. Bu tarzda konu!lltıak sana pek 

yakıııyor ... Ne diyordum? Tamam. Birdenbire kar
'şımda güzel, cazibesine dayanılmaz bir genç kız gör. 
dilin. Sana, annenden çok daha gilzel olduğunu Mfy· 
!ersem tatar m11ın? 

- Sakın bunu Maria'nın yanında söyleme 1 Sonra 
ıeni l:Sldilrilr 1 

- Seıini duydum. Sözlerindeki olgunluğa hayran 
oldum. Kendi kendim~ sordum. Bu güzel kadın, se· 
nelerle yüksek soeyetenin parlak bir yıldızı olaralc 
yatıyan modern salon kadınlarından daha şuh, daha 
kıvrak, hatta daha hafif meşrep bir edi ile konuıan 

bu genç kız, küçük Margaret midir? diye sordum. 
- Hafif meırep mi dedin? Anlıyamadım ? 
- Bunda anlıyamıyacak bir ıey yok yavrum. B8y -

le aenln glbl aalonlarda, Ulb ve lbtlpm lçlndı ret! -

- Nereden biliyorsun ? 
- Kendimi anladığım dakikadan itibaren babamın 

Kont Köröşi olduğunu hissettim. Budapeşteye geldiği 
zamanlar, beni onun yanına götürmelerinin ıebepsi~ 

ôlmadığını biliyordum ... Maria, bu ziyaretlerin doktor 
Kulunyi'den gizli kalmasını daima tenbih ederdi ... 
Zavallı, harpte hain bir düşman kurşuniyle hayata 
gözlerini yummuş ... Ne kadar güzel ve yakıtıklı bir 
adamdı 1 Söyle, aen onu tanıyor mıydın? Ben, ona ben
ziyor muyum ? Doktor Kulunyi'ye hiç benzemiyorum. 
Bazan Maria, onun fotoğrafını çıkarıp bana gösterir ... 
Bilhassa müteessir ve kederli olduğu zamanlarda mut
laka onun fotoğrafını karşısına koyar, sonra bir odaya 
kapanarak saatlerce kimseyle görüşmek istemez ... 

- Bu hal onda sık, ıık görülür mü ? 
- Hayır, arada bir olur. 
- Demek böyle zamanlarda bir odaya kapanıyor ha? 
- Evet. Bazan iki, üç gün odadan çıkmadığı da va-

kidir. 
- Pekala, niçin ? 

- Söylemiyor. Sebebi malfun değil. Birdenbire yll -
zünü keder bulutları kaplıyor, gözleri sulanıyor, oda • 
sına kapanıyor, beni bile görmek istemiyor. Teessürü 
hafifledikten sonra beni çağırtır, bir kontun resmine, 
bir benim yilzilme, ıonra boynuma sarılarak dakikalar
ca hıçkırır. 

- Soq ru -
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RESMi TEBLİGLER Yunanlılar 

GÖRİCE 

ltaf yın eslrf eri diyorlar ki : 

"Mukavemet 
beklemiyorduk,, 

Pas de Calais'de 
İngiliz ve Alman sahil 

bafaryalan arasındı 

B. Molotof'un Beri in Yon resmi bir olman 

kaynağına nazaran 
İngiltere üzerine 

yapılan hava akınlan kapılarında Esirler Yunanistan' da (Ok 

iyi muamele görüyorlar 

Şiddetli bir 
düello oldu 

ziyaretinden sonra 
Slovo'nun bir yazısı : BERLİN'DE 

Papen'in 
sözlerinden 

Londra, ıs a.a. - Hava n dahili em
niyet nezaretlerinin tebllfl: (Bqı 1. inci uytad&) 

CHSrlce'ye, ıehrln etrafında cenup •• cıe. 
nubu l'arbt ta.ra!larını çevrellyen Morova 
tepelerinden inmektedir. ttaıyanlaruı, (Hl. 

rtce'deki Uelerlnl terkettlkleri J'ÖrUlmek _ 
tedlr. 

"Bulgaristan Fon 
Dün gece cenup sahilleri tizerine bir 

miktar bomba atılmıetxr. Memleketin bi
ribirinden uzak bir çok bölgeleri llzerine 
de bombalar bırakılmıetır. Hasarat bil
haasa hususi ikametgihlard'a nlı:i olmut
tur. Saa~ 7 ye kadar alınan raporlara ıöre 
ıerek hasarat gerekse insanca zayiat u 
olmuştur, 

Yunanlıların Görlce'ye inlılertnı, bat -
ka yunan kıtalarının cenubu ıarblden Uer
leytşleri takip etmiıUr. Bu kıtalar, !tal_ 
yan UsaUnU Erzekaya ve Eplr bölgealne 
batlıyan esas yolu keamtılerdlr. 

Atın&, 18 L&. - Atına ajansı bildiri
yor: "Meaııager d'Athenes.. gazetesi bir 
muharririnin muvakkaten Atlna'da bulu -
nan ltalyan ealrlerlyle yaptığı konuıımala
n neıretmektedlr. 

Muharrir evel& italyan esirlerinin yal
nız yunan subaylarından değil, erlerden de 
tevkal&de lyt muamele g!SrdUkler1nl ve 
muhafızlar her sigara yaktıkça esirlere a
cıyarak paketlerinde kalan birkaç sigarayı 
d& onlara ikram ettiklerini kaydeylemek

(Başı 1. inci sayfada) 

g&ra rağmen ingUiz bombardıman tayya
releri Grlsnez burnundaki topçu mevzlle -
rint bombardıman etmiştir. Bombaların 
dUııtUğU yerden çıkan alevler gllrlilmUş -
tUr. 

kendi nehirlerinin 
koylarını isliyor,, 

Sofya, 18 a.a. - D. N. B. ajansı bildiri
yor: B. Molotof un Berlln ziyaretini bahis 
mevzuu eden Slovo gazetesi, fikrini ıu su
retle ltade etmektedir: 

ukartlan 
"' 

man~ 
Berlin, 18 a.a. - Yarı resmt bir ka,... 

naktan bildiriliyor: Hava bombardımanlarının 

İngilfere'de yaphğı hasar 
Görlce'nln 11ımall ıarklılnde, italyanlar, 

Londra, 18 a.a. - İngiliz hava ve dahi
H emniyet nezaretleri tebliği: 

çok kuvetu bir mukavemet J'ÖrmU,lerdlr 
ve aon haberlere göre, yun&n.lılar, henUz 1-
van dağına tamamlyle hAklm olmamıı -
!ardır. 

tedlr. 
Muharrir otuz kadar ltalyan subayı ile 

gısru,mu,tur. Bunlar 26 ile 29 yaş arasın
dadır ve İtalya'nın muhtelit yerlerlndC'n 
gelen ve geçen nlsandanberl hlzmettP bu

Calals ile Boulogne ara.eındıık.1 yarlara 
almanların en aşağı 24 tane uzun menz11ll 
top yerleştirdiği bilinmektedir. Bu topla
rın bazıları Maglnot hattından getlrilmi§
tlr. 355 milimetre çapında 8 topluk bir 
alman bataryası Grlsnez burnu tenerlnln 
§arkında yerleştirilmiştir. Bu nokta lngl
llz sahillerine en yakın yerdir. Dört top. 
tan mürekkep diğer bir batarya yarlara 
yerleştirilmiştir. Ağır iki top da Calals'nln 
garbında bulunmaktadır. Yapılan hava ke
şifleri, bu toplardan bazılarının raylar U
zerlnde bulundnğunu göstermektedir. 

Avrupanın yeniden imarı ve Balkanlar
da sulh ve yeni nizamın tesisi hakkında 

Almanlarla Sovyetler Birliği ara.sında 
mutabakat olmasaydı bu mWtıkat vuku 
bulmazdı. 

"- Yeni nizama, bütün Avrupa devlet· 
leri ve Avrupalılık evsafını haiz bulundu
ğu güçlükle söylenilebilecek olan Türkl· 
ye gibi diğer birkaç devlet de dahil ola
uktır.,. 

Bir ecnebi matbuat mUmessilleri tor>
lantısında Fon Papen tarafından ıöylenil
miı olan ve pek de vazıh bulunmıyan ııöz
lerden çıkarılabilecek mina ancak bu ola
bilir. 

Diln gece yapılan hava hücumları hak
lrmda ıonradan alınan maltlmata göre, 
Londra mıntııkasınm birkaç yerinde, Manı 
sahillerindeki bazı tehirlerde müteaddit 
..,.ler hasara uğramıştır. Zayiat çok olma-
1111ısa da ölenler vardır. 

Dahiliye nezaretine batlı bir yunan 
jandarma taburu, mllnaslp bir mevkide 
beklemektedir. Yunan kıtalarının Görlce
ye gtrmeıılnl müteakip, bu tabur, ıehirde 
ve cenubi Arnavutlukta nizamın ldamealnl 
eline alacaktır. 

lunan yedek subaylardır. 
Mukavemet beklemediklerini veya muka

vemete bem:er bir ,ey beklediklerini slly. 
!emek huııusıınl"la hepsi mUttetıktlr. Yalnız 
bir kişi, yedl'k ıube.y olan bir edebiyat ho-

Sovyetıer Birliği ile Almanya'nın lı 
birliği yapması İtalya ve Japonya lle yak
la,,mağı intaç eder. Bu çok muhtemeldir. 
Dört devlet arasında ameıt blr !;'birliği 
siyaseti takip edilmesi, dUnyada &dil ve 
yeni ve devnmlı bir nizamın tesisi için e
sastır. 

Maharetli sefir vazifeıı! ba,me. avdet 
etm i;ıtlr. Ankara'ya vasıl olduğu zaman 
husust meseleler hakkında alman hüküme
tlnin fikrini müshet bir surette ifade ede
bilecektir. Türkiye için, hele B. Molotor
un Berlin'i ziyaretinden sonra - bu hu
susta nesredilen veciz teblif ııiyaretiıı 

müsbet neticeleri hakkında hiç bir ıüphe
ye mahal bırakmamaktadır - Ru.sya ilo 
evelce idame ettirdiği dostane mUnuıebet
leri tamamen yeniden temin etmek ve Av. 
rupa politikasının idaresini denıhte etmiı 
olan milletlere yaklasmak çaresini bul
mak hususları müstacel bir mesele o1arak 
kendini göstermektedir. 

İskenderiye'ye karşı 

yapılan hava akını 

ltaly~n tanklarının Yugoılm>ya
. ya geçtiği teyit ediliyor 
Belgrat, 18 a.a. - Bugün Gev-

cası diyor ki: "Yunanletan'ın tarihini iyi 
bildiğim için muharebe etmeden yunanhla
nn hiç bir zaman memlcketıerlnl tf'sllm 

Şimdiye kadar almanlar her ne kadar 

İıkenderiye; 18. a.a. - DUn neırolunan 
resmi tebliğ : 

geli'den alman haberlere göre, 
dün gece 600 İtalyan ukeri ve 
130 İtalyan tankı hududu geçe
rek yugoslav makamlarma teslim 
olmutlardır. 

etmlyeceğlnden eminim . ., 
Bundan 11onra yunanlı gazct,.cı bir yu. 

boğaz aşırı birçok obil11 atmışlarsa da za
yiat mlkdarı dikkati çekecek kadar azdır. 
Alman obUslerlnden ölenlerin sayısı 20 
den azdır. Yaralılar da nlsbeten azdır. Bir 
kilise yıkılmıı, diğer bazı kiliseler de ha
sara uğramııtır. tlç otele isabet vaki ol -

İnglltere'ye gelince, ona harp ile sulh 
arasında hakkı hıyar bırakılmamıştır. U -
mitsiz vaziyetine nazaran İngilterenln 

harbe deva.mı haklı gösterllemlyecek ve 
akılsızca bir hareket olur. Dün akıam, İskenderiye c!varmda yapı

lan akınlar esnasında bir mikdar ölü ve ya. 
n.lr kaydedilmiştir. Bazı huarat da vuku 
bulmqtur. 

ltalyanlar, ricatlarının bozguna 
dönmesine mani olmağa 

çalıfıyorlar 

nan subayının önflnde bir ltıılyan teğmeni 
ile nasıl konuotuğlınu anlatmnktndır. Ga. 
rlbaldo Bruıısolo lıımlnd<'kl bu 1tnlyan su
bayı 27 Yatındadır ve Boulogne'da doğ -

muştur. Bazı mağaza ve evler hasara uğ
ramıştır. 

Bugün öğleden ııonra Manş'da ingiliz
lerle almanlar arasında yapılan yeni top
çu düellosu esnasında ağır topların ateşi 

Manı ~ehirlerlni sarsmıştır. Kesif bir sis 
denizi kaplamakta idi. 

Yeni cenubu ııarkt Avrupa nizamı hak
kında Sora gazetesi, bulgar nehirleri ha -
llçlerlnln slynııl coğrafya bakımından o -
lan ehemlyeUnt tebnrUz ettirmektedir. Bu 
hnlıçlerle "Neullly,, diktası neticesinde 
münhasıran yabancı devletler nUfuzu al
tındadır.,, 

İngiliz hava kuvelferi 
Clbuti • Adisabeba demiryolunu 

hasara uğrattılar 
Aden, ıs a.a. - Zannedilditlne ıöre, 

ln&ilis hava kuvetleri milhlm Cibutl • A-
4lsabeba demiryolunu hasıra 11fratmı1tır, 

İngiliz hava kuvetlerinin dünkü tebli • 
tinde deniliyor ki: 

Bu hat üzerinde bulunan milhim ista1-
1"0nlardan biri olan Diredaua !ıtasyonuna 
tiç defa hücum edilmiştir. Diredaua de
nıiryolu ve limanı ge!;en hafta .1arfmda 9 
defa hilcuma maruz kalmıştır. Assab da 
bombardımana tabi tutulmuştur. İtalya 
harbe girdiğinden beri bu limana kareı 
Japılan taarruzlar 70 i bulmuıtur. 

Atina: ıs. a.a. - Royter bildiriyor 
Ricatlerinin bozguna dönmesine mani 

olmak iı;ln İtalyanlar, yunan _ arnavut hu
dudundaki muharebelere büyük mikdarda 
tayyareler i'tir5k ettiriyorlar. 

Epir'de yunanhlar ara:r.i kazanmakta de
vam etmektedir. Bu bölgede alçaktan uçan 
italyan tayyareleri, dalıa halinde Yunan 
lntalarını bombardıman etmiş ve mitralyöz 
ate,ine tutmuttur. lık zamanlarda bu bom
bardımanlar Yunan kıtaatının ilerilemesini 
yava11latıp afır zayiat verdirmiş ise de 
umumi ilerleme devam eylemektedir. 

İtalyan tayyarelerinin müdahalesi Görice 
etrafında ve Pindos'daki harek5tı yava,
latmadığından bu bölgelerde yunan iler
lemesi devam etmektedir. Yunanlıların 
kuvvelmaneviyelerl mükemmeldir. Son 
günler zarfında kendilerinden çok üıtün 

ıilAhlarla mücehhe.1 düeman kuvetlerin! 
tardetmekle hayrıtt verici cesaret l'Öıter
mlılerdir. 

muştur. Bnıssolo, Brlndlzl Ussllnde çahıı -
maktıı iken Yunan - İtalyan harbinden an
cak 2 teşrlnlsanlde heberdu edlldlğlnl 
RISylemlı,ıtır. KPndllerln•. S!'IAnlk'e bir ha
va hllcumu yııpmıık için emir Vf'rllml• ve 
vunllnhların çok a'.: tnyyaresl bıılundugu 

l'IÖylenmlştlr. 

Bir hava harbinin hikayesi 
Brusaolo diyor ki: 
"- Filomuz beıı tayy~reden mUrekkep.. 

ti. Dört bombardıman tayyaresi lle be
nimki. Ben altımdaki bUyilk avcı tayyare-
siyle diğerlerini himaye edecektim. Sel! -
nlk'ln Uzerlne geldiğimiz zaman flddetll 
bir baraj ateşiyle karıılaştık. Bombardı. 
man tayyarelerlmlzden birini derhal dU
şUrdUler. Bununla beraber bombalarımızı 
şehir Uzerlne atmağa muvaftak olduk ve 
hemen oradan uzaklaşarak UssUmUze dön
mek Uzere uzun bir yoldan dolıı.ştık. Lan
gaza Uzerlnden l'eçerken devriye gezen Uç 
yunan avcı tayyareal g'ÖrdUk. Yunanlılar 

hemen bizimle muharebeye tutuııtular. 

Şiddetle hUcum eden yunanlılar tayyare. 

Manasllr ve Ke~ova 
Gazete, Almanya ~ İtaıya'nın da ha -

llçlcrlnl yabancı tahakkUmUnden kurtar
mak için ne bUyUk mUcadeleler yaptığlnı 
hatırlatmakta ve bu memleketlerin Bulga
rlstıının vaziyetini anlamak huııusunda 

gösterdlg-1 takdir ve ldra.k ııebeblnln bu ol
duğUnu llAve etmektedir. Nehirleri kapalı 
denizlere dökUlen SovyeUer Birliği de bu
nu anlamaktadır. 

Makale ı.ıu suretle bitmektedir: 

üzerinde yeniden 

tayyareler u~lu "Artık Bulgarlstanın bu vaziyete ta
hammUJU kalmamıı,ıtır. Bulgar nehirleri -

Belgrad; 18. a.a. - Yugoslav iıtihbarat , nln koylan Bulgarlatanın elinde bulunma-
ajansı tebliğ ediyor : j lıdır . ., 

17 Teıriniaani sabahı saıı.t 4 raddelerin-
de yabancı tayyareler, Manastır ve Keşova 
üzerinde uçmuşlardır. Tayyare dafi batar
yalarının ıiddetl! ateı açması ve Yugoslav 
avcı tayyarelerinin derhal havalanmau ü
zerin-o yabancı tayyareler bombalarını an· 

Yeni Türkiye ile iyi milnasebetler ida.
me etmekten başka bir teY lstemiyen Al
manya ve İtalya'nın Tilrkiye'den her han• 
ci bir talepleri yoktur. Bu mlinascıbetler 
Almanya için, 1820 denberi temadi ettirdi
ği milnasebetlere uygun bulunmaktadır, 

Almanya ve İtalya Türkiye'nin lıtiklilinl, 
Avrupa muvazenesinin esaslarından biri 
olarak telakki ederler. Sovyet Rusya, ha
rici siyasetini tahakkult ettirmek için 
muğlak boğazlar meselesinin kendi lehine 
ha1 ve tesviyesi haricinde, baıka imkan
lara güvendiğindenberi boğazlarm ehemi· 
yeti azalmış ise de Türkiye'nin kati ıiya
seti her zaman olduğu gibi bugün de bo
ğazlar etrafında donmektedir. Rusya Baa
ra körfezine çıkmak arzusunu teşdit etti• 
ği takdirde Türkiye'nin takınacağı vaziy .. 
ti tayin etmek llzım gelir. Bu mesele di!D
ya politikası mlişahltlerl için ıözlerin dl· 
lı:ilmiı olduğu bir nokta<lır. 

İngiltere üzerinde dünkü 
hava faaliyeti az oldu 

Londra, 18 a.a. - Hava ve dahil! emni
Jı'et nezaretlerinin tebliği: BugUn d!lşma. 
ıı.ın İngiltere üzerindeki hava !aallyetl, 
tAU mahiyet arzetmlştlr. Şark sahilinde 
ve Sussex ve Kent sııhlllerlnde birkaç nok
taya bombalar atılmıo, evlere bazı haaar 
olmut ve birkaç klıl yaralanmııtır. 

Yunan kuvetlerinin ıimdiye ka • 
dar aldıkları e•ir ve ganimet 

mikdarı 
Londn; 18. a.a. - Daily Tele~aph ıı· 

ıetesinin Atina'daki hususi muhabiri Yu -
nanlıların iitinam e

0

ttikleri ıeyler ~kkın
da rakkamlar vermektedir. 

lertmlzden birinin benzin deposunu deldi- cak Keşova cıvarına ve iki köy yakınına 
ler. Bı.ı tayyaremlz blrkM kilometre ne- atabilmişler ve derhal uzaklasarak Yugos
rlye dU,tU. Uç tayyareye k&r1ı Uç tayyare lav topraklarını terketmişlerdir. İnsanca 
kAlmııtık. Bu sırada kudurmuıçasına 1al- zayiat yoktur. Yalnız haaar vukua gel • 

Fransa ve 
İspanya' da 
fırtınalar 

Nihayet Türkiye'nin Yunan - İtalya 

muhuamstına lcarı:.mamak hususundaki 
vaziyetinden ayrılacalından korkmata 
mahal yoktur. Zira alman diplomatının da 
tebarüz ettirdiği gibi, Türkiye'nfn bu ~ 
hasemat haricinde kalmak arzusu aıia.o 

İki kUçUk grup, cenubu ıarklden sele
l'ek Londra'ya yaklqmıı ve Londra mın
t&kuında lki noktaya bombalar atmııtır. 

m.ıerde bazı hıı.ııar vukua g'elmlıtır. ÖlU 
ve yaralı pek azdır. 

Elen .. 
resmı tebliği 

Atina, ıs a.a. - Dlinkü retml teblif: 
Gerek Epir mıntakasında gerekse Göri

ee civarındaki dağlık arazide, bütün cep
he imtidadınca muharebeler devam etmek· 
tedir. Yeni esirler, toplar, havan topları 
ve her türlü malzeme yunanlıların elleri
ne ceçmeğe devam eylemektedir. 

Askeri bakımdan büyük ehemiyeti olan 
tepeler, bilhassa tayyarelerin büyüle mu
kavemetlerine rağmen itcal edilmlıtir. 

İtalyaıı tayyareleri yunan ıehlr •e köy
lerini bombardıman etmiı ve mitralyl!.1 a
t .. ine tutmuıtur, Hasar ve in11nca zayiat 
J'Oktur. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 18 a.a. - 164 numaralı lt:olığ: 

DUn gtindUz yunan cephesinde müfrezeler 
araaında hafif faaliyet olmU§tur. Konlçe 
mıntakasında bir dU,,man sllvari kolu ta
mamlyle imha edllmlıtır. 

Kara kuvetlerlyle sıkı bir tı birliği ya
pan tayyare kuvetıerimlz Kalabakl ve Gö
rice bölgelerini bombardıman ederek köp
rUler ve yollar Ozerindekl mUnakalAtı kes
mtıtlr. Bundan baaka müdafaa tesisatı ve 
barakalar da bombardıman edilmlıı ve 
yangınlar çıkarılmıı, ln!UA.klar vu.kua ge
Urilmiıtır. DU11manın makineli vasıtaları, 
kıtaatı ve tayyare do.ti bataryaları mev • 
zlleri mitralyöz ateıtne tutulmuııtur. Diğer 
tayyarelerimiz Kortu koyunu bombardı -
man etmtıtlr. Tayyarelerlmlzden ikisi üs
•Une dönmemlııtır. 

Sicilya civarında Blackburn Shrak ti
pinde bir dU:ıman tayyaresi dü1UrUlmU11 • 
tUr. Tayyareyi idare eden bir subayla bir 
asteğmen esir edllmlııtır. 

Tayyarelerimiz Suda ve İskenderlye 
deniz Uslerini bombardıman etmlılerdtr. 

lskendcrlyede demirli bulunan bir vapura 
isabet vaki olmuştur. lskenderlye limanı 
methallnde Leander tipinde bir kruvazöre 
tayyarelerimlzden blrl tarafından atılan 

torpil isabet etmiştir. 
Şimali Atrlkada Fuka El Daba demir

yolu Ue Marsa Matruh demlryolu tayya -
relerimiz tarafından bombardıman edllmlıı
tır. 

DUşman tayyareleri Blngazl ıehrlne 
bombalar atmııtır. Bir kadın ve bir çocuk 
ölmUş ve altı kiti yaralanmıştır. Yaralıla
rın ikisi kadın, bir! çocuktur. Blngazi hal
kı hasara maruz kalmııtır. 

Bardla'yı bombardıman eden dUşman 
bir netice alamamıştır. 

Yunanlılar \imdiye kadar 3500 esir, 20 
•itr top, 1~ mltralyöa ve iki ltıl:ran ta
burunun bayraklarını almııtardır. 28 tay
yare dliıilrerek diğer 30 tayyareyi de cid
di hasara uğratmııılardır. 
Timeı gazetesi, bu kadar ıUzel bir fır

satın kaçırılmaması, muharebenin henilı 

yirminci gününde herşeyin hava faikiyeti
ne bağlı olduğunu anlamak Jlzım ıeldiğinl 
yazmakta ve bu faikiyet sayesinde Arna • 
vutluk'taki İtalyan ordusu iaşesinin kesile
bileceğini ilive eylemektedir. 

Bu ıazete yazısını ~yle bitirmektedir : 
Şimdiye kadar herşeyin yapılıp bitmiı ol
duğunu zannetmek büylik bir hata olur. 

Küçük bir yunan muhrip lilom 
Adriyatik deniz.inde taarruza 

geçti 
Atina; 18. a.a. - Bildirildiğine ıöre, 14 

İkinclteır!n tarihinde kilçlik bir Yunan 
muhrip flloıu, Taranto boğazını seçerek 
Adriyatlk denizinde muhtelif taarruzlar 
yaptıktan sonra liHilne dönmüıtür. 

ltalyanlprın uğradıkları muval. 
lakiyetaizlik, Suriye'de akisler 

yaptı 
Kahire; 18. a.a. - İtalyanların uğradık

ları muvaffakiyetsizlikler, Suriye'de akis
ler yapmaktadır. İtalyan mütareke komiı
yonu bası şimdi efk4rıumumiyeye gülünç 
olmuştur. Halk komisyonun adını " mu -
zaffer olmıyan zafer komisyonu ,. koymuı
tur. Daily Herald gazetesinin Beyrut mu
habiri, Suriye'de efklrıumumiyenin gittik
çe İngilizler lehine döndüğünü yazoıakta
dır. 

Efk&rıumumiyenin bu tebeddülünde üç 
sebep görülmektedir : Birincisi inıilizle
rin İtalyanlara karşı muvaffakiyetleri, ikin
cisi Yunan muvaffakiyetleri ve üçilncüsü 
d~. söylendiğine ıöre, general VeY&and'ın 
mustemlekeleri mihver devletlerine ver • 
memeğe a:ı:metmi, olmasıdır. 

dıran bir yunan tayyaresinin hUcumuna miııir. 
uğradım. Yunanlı tayyareci bUtUn cepha
neılnl bitirdiğinden tayyareslyle Uzerlme 
atıldı ve kanadımı kırdı. Paraşlltle atlı • 
yarak kurtuldum. Yere lndltim zaman haa 
mım l'dltraleskl bana yaklqtı ve dostça, 
kardeıç• elimi sıktı.,, 

Yunan ceıaretine hayranlık 
Brussolo, cesaretle hayatını tehlikeye 

koyan Mltraleskl'ye karşı duyduğ'u ııaml -
mt hayranlığını blldlrmlıtır. ÇUnkU bu 
yunan subayı ka.eten çarpııımayı g!Sze al
mış ve bllA.hare de ha.9ara uğrıyan tayya
reslyle yere ve dUştlrd!lttil haamının ya -
nına lnmeğe muvaffak olmuıtur. 

Um.umlyet itibariyle ıtalyan subaylan 
yunan meslektll§larının cesaretine karşı 
bUyük bir hayranlık ve takdir htssl izhar 
etmekte ve ttalyan milletinin hiç bir su -
retle ı>arp istemediğini tekrar ederek iki 
memlt'ket ara.ınnda mUnasebetlerln b!lhaıı-
ııa paktın lmzuından ıonra normal oldu -
tt.ı hakkında gazetelerde lntlıar eden ya
zılan meınııunlyetle okuduklannı söyle
mektedirler. 

Ealr subaylar bllyilk mlkdarda cepha -
ne ve gıda maddelerinin yunanlıların eline 
dUııt!lğUnU teyit etmektedirler. 

Bir Amerikan fabrikasında 

~aha infilak oldu 
Pittıburı: 18. a.a. - Bugün Pittsburg 

civarında " American Cyandide And Che
mical,. Korporasyonu fabrikalarında bir 
infillk vukubulmuıtur. Bu infilak bir haf
ta zarfında vukubulan UçUncü inflllktır. 

İnfilikın bir fabrika binasının yarısını tah 
rip ettiği öğrenilmietir. Mevcut 25 ame· 
leden yalnı.1 ikisi yaralanmıştır. Civarda
ki bir ı;ok evlerin camlan kırılmı:ıtır. 

Bir r._abancı tayyare daha 
Belgrad, 18 a.a. - Gayri resmi su -

rette bildirildiğine göre, bir yabancı 
tayyare bu sabah Danllovgrad üze -
rinde uçtuktan sonra cenubi Yugos -
Iavya dağları üzerine düşmüştür. Yu
goslav memurlan, tahkikat için vaka 
mahalline hareket etmiştir • 

Kont Ciano ve 
B. Serrano Suner 

Almanya' da 
(Başı 1. inci sayfada) 

S. S. kıtası kendisini selamlamıştır. 
B. Hitler, B. Suneri çok ıamimi bir 
surette karşılamıştır. B. Fon Ribbcn
trop görüşmede hazır bulunmuştur. 

Hitler • Ciaon görüımeai 
Kont Cianonun refakatinde alman 

büyük elçisi B. Fon Mackenscn ol • 
duğu halde saat 17 de Berghofa gel -
diği öğrenilmiştir. 

Kont Ciano ve B. Serrano Suner, 
~er~hofun holünde B. Hitlerle çay 
ıçmıye davet edilmişlerdir. B. Fon 
Ribbcntrop ve ordu başkumandanlığı 
şefi mareşal Kietel de çayda hazır bu
lunmuşlardır. 
Çayı müteakip B. Hitler Kont Cia

no ile görüşmüştür. B. Fon Ribbeu -
trop bu görüşmede hazır bulunmuı • 
tur. 

.Kont Ciano, B. Hitler ile iki saat 
sUren görüşmeden sonra Berhofdan 
ayrılmış ve B. Fon Ribbentrop tara
f~nda1?' otomobile kadar teşyi edilmiş
!ır. Bır S.S. kıtası ihtiram merasimini 
ıfa eylemiştir. 

B. Suner'in Almanya 
ziyaretinin manan 

nedir ? 

(Başı 1. inci sayfada) 
ajansına verilen bir habere göre, ıiddetll 
bir fırtma Boulo~e'da birkaç milyon frank 
tahmin edilen aarar yapmıstır. Fırtınadan 
eve! kısa bir zelzele olmuıtur. Boulocne • 
da çatılar uçmuı, drvarlar yxkılmıt. telcraf 
ve telefon telleri kopmuştur. Birçok aile
ler melcesiz kalm~tır. 

Marıilya ve Nia'te 
Marsilya, 18 a.a. - Havaa: İspanyanın 

,ımal aah111erinde hasarlara ıebep olan 
fırtına Fransa'da ve ezcümle Marsilya ve 
Niı bölgelerinde de hUküm ıünnektedir. 

Niı havallslnde seller bamııı ve Niı'in 
büyük caddeleri ıular altında kalmıştır. 
Nia'teki Paillon nehri yatağından çıkarak 
büyiik bir caddeyi çökertmiıtir. Maddi ha.
sarlar mühimdir. 

Marııilya'da eski limanın suları ~k yük
sek bir ıevlyeyi bulmuştur. 

St. Rapheal'de iki balıkçı boğulmuştur. 
Keza fırtına aş$ Charente'da tahribata 
sebep olmuı, deniz La ~ochelle limanını 
iatill ederek tenıaneye kadar yükae1mi~ 
tir. Bir tren ıulann içinde kalmıştır. 

Amerika'ya 
kiralanacak 

mınfakalar 
(Başı J. inci sayfada) 

k:a kolaylıklar gösterilmesi de tetkik o
lunmaktadır. 

İngiliz GUyanında: denize kırk kilomet-
re mesafrde Demara nehri kıyısında ve 
Essequilo nehri mansabında mıntakalar. 

Kiralanan mıntakale.rda idari ve adli me
seleler, bittabi birçok dava.tar ortaya ko
yabilecektir. Bu meseleler, ingilız ve a
merikan eksperleri arasında İngiliz hükü
metinin teklifi üzerine Londra'da cereyan 

dır. 

Amerikalı iki hava 

müşahidi geçen hafta 

1 ngiltere' den ayrıldı 
Londra, 18 a.a. - RelıılcUmhur B. Ru.

velt taratından mllste.kll mUıahlt aıtatlyle 
hava harbini takip etmeğe memur edlleD 
Amerika hava mUdafaa bıı.okumandanı ...
neral Chaney ve hava başkumandan mua,. 
vtnl general Brandon K. Yount, İngtltere
de bir ay kaldıktan ıonre. relıılcUmhura ra,. 
porlannı vermek Uzer geçen hatta ıonun
da İnglltereden ayrılmııılardır. 

Londrada bulunan yüksek bir amerikan 
memuru bu raporlann, kendini mUda!a& 
etmek hususunda lngUlzler taratındaD 

gösterilen maharet hakkında hususi bir 
nlkblnllğlnl lhUva edeceğini ve alınan h~ 
va tehdidini yenmek lmk!.nluından bah. 
sedlleceğini zannetmek için lyt sebepler 
mevcut olduğunu söylemlıtır. 

Bu raporların huauııt ehemlyetı hata 
bir maddesinde lnglllzlerln en çok lhtly~ 
cı olan şeyler Amerika tabrlkalan tartın-
dan tercihan ımıuıerlnl tP.m!n için bu fab
rikaları idare edenlere lır.ah edilmektedir. 

lstanbulda yeni bir ucuz 
ekmek tipi hazırlandı 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Beledi
ye 30 para eksik fiyata ma1o1acak ye
ni ekmek tipi nümunesini tahlil ra. 
porlariyle beraber Sıhiye ve Ticaret 
Vekaletlerine gönderdi. 

ENSTiTÜLER 

Elbise dikf riJ"'c<'k 
Yüksek Zira.at Enstitus.i Rektôrlüğün 

den : 
1- Kurumumuz kıı: ve erkek tRlebesi i-

edecek müzakerelerde tetkik olunacaktır. çin cins ve mıkdarı muhammen bedelleri!• 
Mamafih yukarıdaki mıntakalarda faaliye- . 
t ba 1 k 

• . b .. k 
1 

• muvakkat temınatı yaı:ıh elbıse, palto, tay. 
e ı anma ıçın u muza ere erın neti- .. 

· b ki . k b'lha yor ve m:ınto ı 

Mevcut olan ve ıittikçe artan kanaat 
şudur ki, ıeneral Veyıand, franıız impa
ratorluğunun isyanına enıel olan ıon ma
niayı da ortadan kaldırmıştır. Genç fransız 
subayları ırasında mihver devletlerine 
kar~ı açıkca mücadele etmek üzere İngil
tere'ye iltihak edebilmek lmkinları, haki
ki bir sevinç uyandırmı,tır, 

bahseden lngiliz mütehassısları, ital· 
yanların iaşe üssil olan Draçla Av • 
lonyanın İngiliz hava kuvetleri tara • 
fından şiddetle bombardıman edildi • 
ğine işaret etmektedirler. İngiliz 
bombardıman tayyareleri Brindizi 
ve Bariye ağır darbeler indirmişler -
dir. Bundan b~ka İngiliz ve yunan 
tayyareleri tarafından köprülerin ve 
yürüyüş halinde bulunan askeri kol -
!arın bombardıman edilmesi italyan 
kıtaatının harekatını ciddi surette 

Londra; 18. a.a. - İspanyol hariciye na
z~rı B. Suner'in Berlin'e yapmakta olduğu 
zıyaret hakkında Times gazetesi diyor ki : 

" Berlin'de ıiyasl faaliyet ağırlaşmryor. 
B. Molotof Berlin'den ayrılır ayrılmaz, B. 
Suner'in ziyareti haber veriliyor. 

cesı e enmıyece , ı tsa Trinite hariç l l d 1 1 • ·ı · · · 
1 k 

·· d"" ak 
1 

ar an ma zeme ı e ı cı ı • !lln s 12 "94-0 cu-
o ma uzert ı.,er mınt a arın ekserisin- · 11 d k 
d 

· "d 
1 

ma gJnu s:tat e l' ı zarf u Ulu ıle 

Atina ~ehrinin dünyaya h:tabı 
Atina, 18 a.a. - Atina valisi nazır 

B. Konstantin Kotziaa Atina ıehri 
namına radyo ile dilnyaya yaptığı hi
tapta, bütün dinlere, bütün ırklara 
mensup bütiin milletlere "Promete'· 
nin Olymp'den getirdiği meşalenin 
bekçisi olan Yunanistan lehinde bil • 
tün manevi kuvetlerini seferber etme
leri" için müracaat etmiştir. 

lngiliz.lerin ita/yanlara 
indirdikleri darbeler 

Atina, 18 a.a. - Askeri vaziyetten 

·üçleştirmiştir. 
Geçen gece yunan makamları, halen 

Yunanistandaki ingiliz hava kuvetle
rl tarafından yapılan büyilk hizmet -
terden hayranlıkla bahsetmişlerdir. 
Yunan makamları bu hiicumların de -
vam edeceği ve daha şiddetlendirile • 
ceği ve çok geniş neticeler verecek o
lan_ zaferin kazanılmasında hayati bir 
!mıl teşkil edeceği kanaatindedirler. 

Korlu ÜzPrine yeni hava 

Sovyet matbuatında henüz nesrlyat baı
lamamıştır. İhtimal ki B. Stalin'in B. Molo 
tofdan etraflı izahat alması bekleniyor. Bu 
ıilkilt, ziyaretin hlç'bir netice vermedifine 
delllet etmez. Ruıların bir milddet dütün
mek lıtediklerinl de tazammun eyler. 

Ayni lhtiraıı Berlin basını da göster _ 
rı;ektedir. Muhtemeldir ki, elde edilen ne
tıceler iktisadi ve sınar mahiyette de olsa 
neşredilecek neviden değildir. Belki d~ 
Almanya ve Rusya bu neticelerin neşrini 
geçiktirmek hususunda mutabık kalmış -

akınlflrı tardır. 

e ıptı a çalı&malara pek yakında başla- R k · 1 k b" rl 
nacaktır. e tor u : nasın "tıı m :e1e .-.! komıs-

yon tarafından ılıa l cıı: y pı ' acaktır. 

2- Eksiltmeye c ' rm ı- : isteye:ıl crin mu
Romanya,' da Pazar vakkat teminatı ve teklif mektupıarııe ka

nunun tayin ettiğı vesı ka :ırı ihale saatin • 

günü sabahı yeni bir ~e:ıe::.r saat evel kom syon rdsliğine ver-

i 
3- İşçilikte kullanılacak malzeme ör • 

ze zele oldu I negini görmek ve şartnıı :nes nı okumak iıı-
.. teyenlcrin dllirc mlidiıriiığüne mürac~·t 

Bukreş, 18 a.a. - DNB. Geçen haftaki !arı. (7848) · 
zelzele neticesinde kazaya meydan verme- Erkek ' b' . d 3 

17842 
k . . 1 k eı ısesı : a et 65 fiyatı 14 L.ra 

me ıçın ame e, aa atlanmıı 56 binayı yık- tutarı sııo ' 
nuştır. Diğer 38 bina da yıkılmaktadır. 38 Erkek :ıtosu . · . 
~kametıih tahliye edilecektir. Diğer lSS tutan 16;;, • adet 118, fıyatı 14 Lıra Şark! İtalyan Afrlkasında bir dUııman 

kruvazörli Mogadlsçlo limanını bombardı
man etmek teo.ebbUaUnde bulunmuotur. Sa
hil bataryalarımızın ateıt karıısında dU, -
man gemisi sun! bir duman bulutu arkası
• 11Uca ederek UZakllfDUlta. Da,nwı 

tayyareleri Agordat'ı bombardıman etmlı
lerae de zayiat olmamııtır. Vuku• l'elen 
huar hafiftir. Rudolf ,.Olü ctvannda blr 
dllpıaıa tanarul dQfür1llmU,tn.. 

Korfu, 18 a.a. - İtalyan bombardt· Hit!er'in Sovyet murahhaslarını kabul et-
man tayyareleri 17 teırinisani günü tikten sonra, antikomlntern tzalarma ve 
Korfu üzerine yeni hücumlar yapmış·ı bilha11a Sovyetler aleyhindeki duygulan 
lardır. Müteaddit bombalar atılmıstır. derin olan Franco'ya teminat vermesi bek-
Ban huarlar .ardır. leneblllr, • 

ıkametgih da işsizler tarafından baştan ıı- Kız tayyöriı : adet 34, fiyatı 12 Lira 
şağı tamir edilecektir. tutan 408. 

Zelzeleden milte~ıir ola:ı bir çok ev- Kız m~ntosu 
1 

J 

" : adet 6, fiyatı 12 Lira 
er pazar sabahı Ropni civarında vuku tutarı 72. 

bGlaıı bir nnıntı neticesi yıkılmııtır, Yekün tutan 7242, temin.atı 544 



MiLLi MÜDAFAA VEKALETI 

Muhtelif çan>afır ve eaire 
alınacak 

lıf. :M. Veka.letl Satın Alma Komb)'o
aundan: 

Beherine tahmin edilen fiyatı 280 kUJ'UI 
olan on bin tane 'f&tak kılıfı ile beberlne 
840 kurut fiyat tahmin edilen yirmi bin 
tane nevresim ve beherlne 200 kurut fiyat 
tahmin edilen on bin tane yatak ç&r1afı 
,.. beher talamına 130 kurut fiyat tahmin 
edilen otuz bin takım çamqır ve beher ta
kımına 200 kunıı fiyat tahmin edilen on 
bin takım ptjama 26 lklncttqrtn 940 nlı 
gUnU aaat 11 de Ankarada K. Jııl. Vek&letl 
ntın alma Ko. da kapalı zart u.ulfyle iha
le edileceğinden tııteklflerJn on bin liralık 
ilk temlnatlarlyle birlikte teklif mektup. 
lannı eksiltme saatinden behemehal bir 
aaat evellne kadar mezırtır Ko. relılfttne 
yennelerf. Şartnamesi 87~ kunıf kartılı

fında adı geçen Ko. dan alınır. (7~16) 
17503 

Platin kapsül satılacak 
111. M. Veklleti Sa. Al. Ko. dan ı 

Beher ıramına tahmin edilen fi'1&tl 400 
lnınlf olan üç parçadan ibaret ..,. 441 ıram 
S2 1antigram ağırlı ında plltln k&petll n 
lı:roze açılı: arttırma -:ı:retiyle ve pqin para 
ile 30/ikinciteerin " O cumartesi sUntl u
at 11 de Ankara'da M. M. V. utm alma 
Ko. da satılacaktır htelı:lilerln plltlnteri 
eörmek için her g•m meni uati dahilin
de amam ırhiye t:ı "O!una "Ye arttrrman 
sfrmek için arttı rr ün ..,. saatinde 29 
liralık teminatı ı ı: birlikte ' M. M. V. 
•tm alma Ko d l u'u-maları. (7669) 

17691 

8 kalem D"ıo'·,.eme alınacak 
11. il. Veklleti Sa Al. Ko. dan ı 

llotörlll vasıtalar için m9'1cut llıte • 
efnde clnı ve miktarı yazılı altı kalem mal
seme 21/11/940 per9embe stlnfl Aat 11 de 
Ankara'da M. M. V. utın alma Ko. da pa
sarbkla ıatm ahnacatmdan lsteklflerln 
muhammen fiyat olan 13040 liranm kati 
teminatı olarak 1956 tlrahk teminatlan ite 
birlikte paurbk ciln "Ye ... tinde meılı:er 
Ko. da bulunmaları. (7672) 17700 

Tente bezi almacak 
•· •• V •Hl•ti Sat111•l11M ICo. daıı : 
Yllk kamiyonlan için tente bul alma • 

calrtır. Taliplerin evsaf, nllmune .,. tekllf
Jerinin 25/11/940 c{inilne kadar lıl. J(, V. 
la. Al. Ko. bildirmeleri. (7155) 17143 

Akümülatör alınacak 
Jııl. Jııl. VekAletl Satın Alma Ko. dan: 

18 volt ve 60 amperlik M adet akUmtl • 
llt6r alınacaktır. Hepılne tahmin olunan 
fiyat 12320 lira olup teminatı 18:50 Ura &O 
kuruftur. Talip olanlann 23.11.940 cumar
tesi sUnU aaat 10 da komll)'ona mtlraca-
atlan. (7863) 17844 

M. M. V. Hava Müst91arlıfı 

Otomobil akümüli.tarii alınacak 
lıf. Jııl. Vek!letı Hava Satın Alma Ko

ml9yonundan: 
1 - 1'50 adet otomobtl akkttmUlltGrtı 

puarhk 8Ul'etlyte utan almacütır. Jlu
blmmen bedeli 82!!0 lira olup katı temi
nat naiktan t31 liradır. Puarlıiı 2&.11.MO 
.. ıı stıntı aaat 11 de hava utan alma lro -
ml.lyonunda '1&Pllacaktır. Fenni tartname-
81 .,e muhtırut her gUn Gtleden tonra ko
mll)'onda gGrtlleblllr. İsteldtlertn J!IU&1' • 
yen stın Ye ııaatte kati teminat Ye kaDuDJ 
belgeleriyle birlikte koml1YODda buluııma
ıan. (7529) 17781 

I 

Yün fanila almacak 
K Jııl. V. Hava 8&. AL Ko. dan: 
ı - Kuanen gllnde talibi oılunadıtın

claıı 1000 adet 7UD fulla 1'eDldea puar
lılda Atua alıııacaktır. Kulıammen bede
li 2100 Ura olup kaU teminat mikdan IH 
liradır. Pazarlığı 22.11.940 cuma stınU u
at ıo da hava ntın alma koml1Yonunda 
yapılacaktır. İdari ıartname, evaat Ye ntl
muneat her gün öfleden ıonra komlayonda 
gktllebfllr. t.teklllerln muan-en atın .,e 
... tte lraU teminat ve kanuni belgeleriyle 
blrllkte kOmllYODda bulunmaları. (78U) 

17818 

Yüz havlusu alınacak 
lıf il. V Bava 8&. Al. Ko. dan: 

1 - :Muayyen stınde talibi suhur etın!· 
yen 2500 adet yOz bavlutU Atın alınacak
tır. lıluhammen bedeli ll!OO lira olup kati 
temlnat mlkdarı ~ liradır. Pazarlığı 22. 
11 940 cuma gtlDtı aaat 11 de hava ıatın 
alm& komisyonunda yapılacaktır. İdari 
ıartname evsaf ve nUmune1I her gün GI • 
leden aonra komisyonda lf6rtllebf1lr. İltek
lflerfn muayyen g11ıı ve aaatte Irat! temi· 
nat ve kanuni belgeleriyle birlikte komla-
7onda buhınm lan 178~) 17817 

Astarlık bez alınacak 
lıf. :M. VekAI u Hava Satın Al. Ko dan: 

1 - :Muayyen gUn ve saatte talibi zuhur 
etmlyen 5000 metre beyaz ıuııtarlık bez 
aatın alınacaktır. Muhammen bedeli 1500 
lira olup kati temin t mlkdnn 22~ liradır. 
PuarlıJ:ı 2611940 pazarteli günü saat 
11.so da hava sabn alma komisyonunda 
yapıl c ktır. NUmunesl ~r gün öğledttn 
ıonra ır. m syonda görlllı>bflfr. fıııtt>klllerfn 
muayyen gUn ve ıaatte komisyonda kati 
teminat ve kanuni belgeleriyle blrllktt' 
bulunmalan (78A7) 1787' 

z•R~AT VEKALETi 

Ziraat makineleri almacak 
Ziraat Vekileti Zirai Kombinalar Ku

rumu M udürllltünden : 
Zıraat Vekaletınce pazarlık nretl7le 

harman mıklnesı biçer • döier, traktör 
'Ye teferrı.ıatı r ;ın alınacılı:tır. 

Satmıtk ıstı yenlerın tartnamelerl sBr· 
ınek ve ı:- buıuı•üi telı:liflerbai bildirmeli 
nere en kın bir uman içinde Ankaradı 
lrurum mu u luıune mu aatlan ilin ohı 
mar. (7613) 17701 

MAARiF VEKALETi 

Plin ve proje yaptmlacak 
'Muril V•lillllladn : 

ASKERi FABRiKALAR 

Nümune ve evsaf. prtııame.ine 
göre 600 adet battaniye alınacak 

ne talip tııılmr etm9411Wea llele Mr ~ 
mllddetle temdit ecllJmlttfr. 

2- Şartname mucibince ihale 16/12/940 
pazartesi sllntl Aat onbeıt• Nocatlb.., ma
hallesinde la71nlar eobtmda .,erah apart 
manmın 5 n11marılı dairesinde Ziraat mG
cadele mlldlrfflltlnde puarblı:la 7apılacô

Anbra L•. Amirlili Sa. AL 
Ko. na ılnderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Sriıreti •tm almacak 

4 - .......... ı-a•he-\, Ankara 
ıı..,.. Sa. AL Ko. da ,arfllebilir. 

5 - !steldilerln betti liln ..,. uatt 
kapalı ır:arflanm ibale 1aatindeıı bir •• 
neline kadar Ko. na vermiı bulunma).,. 
n. (7712) 17682 

S80S Ayılı bmana &'Öre lamaun'un L&dik 
Jı:asaımm Akpınar mevlı:lfnde açılan K8y 
EnatltU.ll için .,aptmlacak binalınn avan 
projelerlle vuiyet pllnlannm hazırlanmuı 
itine ait mllabalra tarihinin ıörfilen lllzu
ma binaen 30/1/1941 tarihine kadar temdit 
edilmlı olduiu ilin olunur. (7835) 17838 

Aakerl Fabrikalar Umum lıllc!UrlUIU 

Merkez Satın Alma Komlayonundan : 
Tahmin edilen bedeli (5400) lira olan 

yukarda yazılı 600 adet battani7e Askeri 
Fabrikalar umum mildilrliiiii merkez satın 
alma komia7onunca 29/11/940 cuma c{inil 
saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak lı:omiıyondan Ye
rilir. Tliplerin mııvalı:kat teminat olan 
(405) lirayı hni teklif melı:tuplarmı mez
Hr cünde saat ıs ıe kadar komisyona 
vermeleri ve lı:endilerluln de 2490 numa -

tır. Şartname adı ıeçen mUdllrlllkten pa- ı Edirne SL Al. Ko. Rt. den: 
ra11z verilir. (7839) 17839 Birlikler ihtiyacı için kapalı zartla a.-

Sıfır eti alınacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs : 

MALiYE VEKALETi 

Muhtelif fenni alit alınacak 
Maliye Velı:lletinden : ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 'YHailı:

le komiıyoncu olmadı\larına ve bu lıle 
2114177 .... lı VeLlller he7etl kararma 10 

"' all.lı:adar tüccardan oldulı:larma dair tlca-bath toprak te"Ysi talimatnamesine tevfi-
kan teni ohmacalı: topraklann kadutro ret odası vesikasiyle mezk6r gi1rı ve uat-
tahrirluln icran için %3/l0/940 tarihinde te komiıyona mlirıcaatlan. (7664) 17658 

kapalı sarf uaull7le mubayaası lı:ararlat
tırrlmıı olan fenni malzemenin mezktlr 

Çelik alınacak 
ciinde npılan milnakaaumda talip ıuhur Askeri Fabrikalar Umum Mildllrllljli 
etmedltinden bahH me'YZU malzeme 2490 Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
n71h kanunun 40 ıncı maddeaine tnfilı:an 
puarhkla ..,. atatıdalı:I prtlar dairesinde 250 Ka. 

200 Kı. 
mUbana oluaacalı:tır. 

a S 200 Kı. :s 5 180 Kı. .. ~ = 146 Ko. 

1 
2 
3,5 
5 
7 

mm. 9 da yaylık çelik 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
" .. .. .. .. .. u:: Eu • 

i :, ,!'!. '2 140 Kg. 8 " .. • l . Mllba.,.a edilecek a:ı :.:: .- .O 150 Kg. 10 
levazımın cinıl Adet Lr. Lira 

200 
Kı 

12 
,. " " 

Tekaometre 25 150 21250 " " " ,. 
Mira 50 40 2000 300 Kı. o.5o " ,. • • 
Pllnlmetre 25 60 1500 200 Kı. 1•50 • • .. " 

150 Kı. 3 ,. ,. " ,. 
YEKUN : 100 24750 ıso Kı. 4 " ,. 

2 - Ketif bedeli: 24750 liradır. 200 Kg. 6 ,. .. .. 
1 - MuYalı:kat teminat miktarı: 1856 135 Kg. 7,5 .. ,. .. ,. 

lira 25 kuruıtur. 250 Kg. 9 ,. .. 
4 - İhale evrakını ıörflp atmak lıtlyen- 150 Kg. 11 ,. 

ler Maliye Veklleti mllll emilir müdUrlli- Tahmin edilen bedeli (7502) lira (50) 
tllne mUracaatları. kurut olan yukarıda clnı ve miktarı yaı:ı-

5 - ihale ,elı:Ji: puarlrlı: asulfJ iledir. fı 16 kalem yRyfık çelik Askeri Fabrika-
6 - İhalenin yıpı11ıf•tı mahal Ye tarih: tar umum mlidlirlUğü merkrz ıatın alma 

22/111940 tarihine mOsadif cumı günü sa- komisyonunca 3 12. 940 ııalı glinil saat 15 
at 15 de Maliye Velrlleti milli emilir mü- te kapalı zarflı ihale edilecektir. Şartna.

dllrtultinde. me para11z olarak komisyondan Hrlllr. 
7 - Mıbeme ihale tarihinden itibaren Taliplerin muvıkkat teminat olan (562') 

90 sfJn içinde Maliye Vektletl ml!U emllk lira (fil>) kuru9u havi teklif mektuplarını 
mlldllrJUtlln• testim edilecektir. (7485) mezk6r gilnde saat 14 de kadar lı:omia-

17499 yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve S maddelerindeki 
veaaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 

llall'Je Vekaletinden 1 itle alilı:adar tüccardan olduklarına dair 
2/14177 uyıh vekiller heyeti kararına Ticaret Odası veaikulyle mezk6r gün ve 

bailı toprak te"Ysii talimatnamesine tev- saaHe komisyona müracaattan. 

F ennf malzeme almacak 

flkan teınl olunacak toprakların kadastro (7122) 17754 

tahririnin lcruı için 7/10/940 tarihinde ----------------

kapalı zarf aıuliyle milbayauı lrararlaı - DEVL ı:::T ORMAN IS1 .. ETMES1 
tırılmıt olan fenni malzemenin mezlıdh _r.., 
sllnde npılan mUnalraAsında tatlp ınıhur 
etmedijinden bah1e mevzu mılzeme 2490 Satılık çam ve köknar tomnıfu 
n71h kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
pazarlıklı ..,. •••iıdaki idaresinde muba
yaa olunacaktır. 

il e e 

Devlet Orman hletmesl KarabiUı: Re • 
vir Amlrlfjinden : 

l - Büyflk DUs balıeal katl7atmdan 
ormanda Kuaplnnn nmpaamda tıtlfte 

Kiralık dükkan 

Ankara Valilillnden : 

Bir eenelilı: muhammen ican 1036 lira 
68 kuruıtan ibaret huıusl idareye alt Ban
kalar caddeıi Çinçinyurt ıolı:ak S No. lu 
dülı:ktnın 31. S. 941 10nuna kadar lcan 
2. 12, 940 tarihine mllndlf pazartesi ıtı

ntl 15 te ihalesi '1&Pılmak llzere açık artır
ınan konmuıtur. 

Taliplerin yflzde 7,5 temlnatlarf7le bir
likte mezlı:6r ilin ve uatte vlllyet daimi 
encllmenine ve prtnameslnl cörmelı: isti
yenlerin huıusl muhuebe tahakkıuk mfl
dlirlUiiine müracaatları. 

(7868) 17848 

Kitap alınacak 
Ankara Valiliiinden : 

Etitmenll okutlarta ötretmenll köy o
kullarının fakir talebesi için 475 lirahk 
kitap pazarlıkla 1atın alınacaktır. İstekli
lerin ,artnımeyi ııörmalı: üzere her ıün 
Maarif miidlirliltUne ve ihale ıünü olan 
21. 11. 1940 perşembe c{inü saat 15 te ve 
yüzde 7,5 teminat akçesini hususi muha
sebe mildlirliiiiU vezneıine yatırarak vitl
Yet daimi enclimenlne mlirıcaatları ilin 
olunur. (7870) 17847 

Soba alınacak 
Ankara Valillilnden : 

Ankara merkez okullarına 11 adet llı:i 
numaralı Zonguldak soh111 pazarlıklı u
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 385 ll
rı isteklilerin ıartnameyi ıörmeok iizere 
her glin Maarif müdilrlüğüne ve ihale cü
nli olan ?1, 11. 940 perşembe llinii saat 15 
te ve yüzde 7 ,5 teminat akçesini huıuıt 
muhasebe mlldfJrlitifl veznesine yatırarak 
villyeı daimi encümenine mliracaatlan 
itln olunur. (7871) 17843 

Oda taıkmıı almaCak 

Ankara Valiliğinden : 

Ankara merkez, Çankaya, İltekin "Ye Ke
çiören llk olı:tlllarma oda talı:tmı pazarlık
la satm alınacaktır. Muhammen bedeli 400 
liradır. İsteklilerin prtname'Jf ıtSrmek 1-
zere her ilin Maarif mildllrlliiflne .,e iha
le sllntl otan 21. 11. 940 pertembe stınil n
at 15 te ve yflzde 7,5 teminat alı:çeılnl hu
nll muhu~e mlldfJrllltfl vemeılne 7atı
rark "Yitlyet dalmt encümenine mllracaat-
Jan ltln olunur. (7872) 17849 

lı s ... 
• 1i 
! 'i 

mevcut (909) adet muadltl (495) metre ANKARA BELEDiYESi 
miklp (920) desimetre miklp köknar ve - ------- --------· l - lıl llba'1l• edllecelr a:ı :: f-- A 

lenaımm clml Adet 
Prtırma as 
Ce!llr ıerft 50 
Şalı:61 50 
Jalon 100 
]alon ıebpnr 50 
P'lı 500 
Mesaha çantaaı 50 
Portatif terafmat 
ID&AU 15 
tadtt 50 
Srhl çanta 25 
Portatif 1.....ıa takrmı 25 
Tirlin 50 
Gan1• 100 
Şeffaf mlnbte 50 
Trlbll desimetre 50 
Tahta cet.,el 25 
Buit perret takımı 25 
Allt temıiyeal 25 

LK 
ıo 00 
25 00 
00 60 
02 50 
os 00 
00 10 
12 00 

25 00 
IO 00 
IO 00 
50 00 
02 50 
00 90 
os eo 
Ol 50 
01 20 
15 00 
10 00 

L 
IOO 

1250 
30 

250 
150 
150 
eoo 

125 
4000 

750 
1250 
125 
90 
ıao 

75 
IO 

175 
750 

YEK'ON : 1275 lltlO 

2 - Ketif bedeli: 11,llO liradır. 
3 - lıfuv...ıtat teminat mlktan: 131 li

ra 60 kuru" 
4 - tbale e"Yralnnı sBrUp almalı: lıtben· 

terin Matlye Velı:lletl mllH emtlk mlldtlr
llltilne mllracaattarL 

5 - İbate ıelrll ı Paarhk 111retl7ledlr. 
6 - thatenln npdacaiı mahal n tarih. 

22111/940 tarihine mllsadif euma cilnll n
at 15 de Mal17t Veklletl milli emilir mU
dllrltlltinde. 

7 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 
15 ıtln içinde lıfati'Je Veklletl milli em -
lllr miidürlllltlne te•llm edltecelrtlr. (74H) 

17500 

P ., T. ve Telefon Umum Md. 

Telefon masası alınacak 
P. T. T Umum llUdUrmtunden: 

1 - tdare ihtiyacı için iki takım ıehf1'· 
ler arası telefon muuı kııpalı zarfla ek • 
atltmeye çıkarılmııtır. 

2 - :Muhammen bedel ( 88200) muvak
kat teminat 12840) Ura olup elrstltmeat 
29 llrlnctteertn 940 cuma gllnU ııaat (le) 
da Ankarada ICvkaf apartımanındald P. 
T T umum mUdUrlUk aatın alma koml1-
yonunda yapılacaktır 

a - lateklfler munkkat temtnat mak· 
buz "Yeya bank• teminat mektubu Ue ka • 
nunl vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı 

z.arflannı o glln aaat 15 e kadar meskOr 
koml1Yon• .,wecıeklerdlr. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Le
vazı m b•anbulda P. T T. lev&Kım ayniyat 
ıube mUdUrltllrlertnden 111 lrurut mukabi-
linde verilecektir. 14"718) 167~ 

A.$KERLIK iŞLERi 

Şubeye divet 

ADlcan Aı •· Ra. den: 
Ankara yeril ukerllk ıubetlnde kayıt-

lı 1edelı: pinde üıtetmen HiiHyin Htıaatl 
otlu 111 U KODYal• Mehmet Tevfik 
<UUI » ...U• aldlaUld&D acale ,ube)'e 
aılnoutl. ('llOr) 1'1188 

(Sl2) adet muadili (156) metre miklp 
(611) dealmetre miklp çam tomrukları a
sık antırma ile •tdııcakm. 

2 - Tomrukların kabukları soyulmuş 

olup hacim orta lı:utur üzerinden heup -
lanmııtır. 

S - Tomruklara alt Atıf prtnamesl 
Anlı:ara orman ammn mGıdtirlUtllnde An -
lı:ara, İatanbul, Zoquldak orman cnlrse 
mfldllrlliklerlyle Kan.blllı: devlet orman 
iıtetmesl rnlr lmlrlillnde sörfllebillr. 

4 - Tomrulı:larm mabammen bedell Jr6Jı:. 
nar (11) Ura (31) lrunlf çam (12) lira 
(61) lnıruıtur. 

5 - lsteklllerin ~ 7,5 mavalı:bt pe7 aJı:
çeslyJe 27/11/940 carpmba süntl uat (15) 
ele Karabilir rnlr meriı:ezlne mtlracaatla-
n. (1085217101) 17714 

Satılık çam ve köknar tomruiu 
Devlet Orman İfletmesl Bolu Revir 

Amll'lltfnden: 
1 - Bolu Karacuu deposunda ııtlfte 

mevcut 52 adet muadili 17,256 metre ml
kAp çam ve 1591 adet muadili 911,046 
metre mlkAp köknar tomrukları aoı'k art
tırma De .. blacaktır. 

2 - Tomrukların &71'1ca b8f kame J)&)'

ları mncut n kabuklan 8CJYU1hıut olup 
haelm kabuktu• orta kutur llserlndell he
aaplamn11tır. 

8 - Tomnılrlara alt at11 tartnanıeat 
Ankara orman umum mtldUrlQtUnde n 
İltaabul, Ankara, Bolu oevtrse mtldUrltllı:
lertnde Y• Boluda devlet orman ltletmut 
revtr lmlrlfl'lnde görflleblUr. 

' - cam tomruklanma muhammen be
deli 12 lira 14 lnınıf .,. köknar tomru1ı:l• 
f'JDID muhammen bedeli 11 lira e8 lnınıf -
tur. 

1 - lateldllertn )'tlzde 7,B mUYaldı:&t 
pe7 ako-t)'le 21.11.940 sQntl aat ıs te 
Boludald nvtr &mlrlll1ne mOracaaUan. 

(1092'/18U) 1114& 

ANKARA V ALILICI 

Karakol inta ettirilecek 
Ankara Vallllflnden: 
K.,U bedeli (7888) Ura (20) kurQftu 

ibaret bulunan Balsat jandarma karakol 
lnpatı 25.11.940 puartelt stıntı aaat 11 te 
nafıa kom11YODUDde ihale yapılmak Uze
re acık ekatıtmeye konulm111tur. 

Muvakkat teminat (1563) lira (t'l) ku
nıttur. 

İateklllertn teminat mektubu veya malc
buzu ticaret odaıı veatkuı ve ihale sU
ntınd~n en u Uç stın evet 'Ytl&yete latlda ile 
müracaat ed.,rek bu il lc:ln alacalclan fen
ni ehliyet vealkalarlyle birlikte 98.0 p -
çen sUn ve saatte komll)'ona plmelerl 
buna alt keflf ve prtnameyi her a1bı na
fl mlldUrtUtunde gGreblleceklert. 

(7~15) 11493 

Su1fat mkotin alınacak 

Parke kaldırım yapbnlacak 
Ankara Bef eifryeslnden : 

1 - Ulaa matbaa11 !Sniinden Atlıspor 
lı:uUlbllne b.dar ;raptınlacak parke bldr
nm oa ~ slln mtlddetle açık ebiltme -
7e konutmuıtar. 

2 - Muhammen bedetl sıao lira 40 ka
nıttur. 

S - Teminat 24e tin S ku~r. 
4 - Şartname .,. ketlf cetvelini ,armetr 

lıtl7enterin her lfln encilmen kalemine "Ye 
llteklllerln de 26/l 1/940 1ah stlnU Aat 
10,30 da beledi.,. encBmenlne mtlracaat • 
lan. (7535) 17535 

Enkaz iabfı 
ADicara BeJedlJ'991 tınar llOdUrlUCUD -

den: 
Cebeelde )'9flle kalbedllmek bere lılttm

l&k edilen kadaatronun 1182 lDct aduının 8 
numarlı panelinde kçttıı Ye 22 kapı nu
maralı gayri menkultln hedlm ve tenlyet 
ttırablyeet alaealc tahta alt olma k O.ere 
eııkan (170) Ura muhammen bedelle on 
bet gtln açık arttırmıya konulm111tur. ı. 
haleaf 27.11.940 tarlhne n:ıtıaadlt .;arpmba 
gt1DU aut 1G te İIDU' mUdUrlut11 biDulD
da .,apılacafmdaD tallplerlD '1a.de 7,B te
mtnatlarlyle birlikte hazır bulunmaları 
nan olunur. (1fllll > 17572 

Memur alınacak 
Beledl:ye Ret..llttnden: 

Beledl7e dairelerinde mtlnh&l U. 70. eo 
ura tıcreuı Uo memurluk tolla ıs. 11. 940 
puarteel sQrıtı aut 16 te mO•büa tmtl
bam yapılaeaırtır. 

ı.teklıterln lttldalan U.. .,..,. orta 
mektep falıadetnamelerl:yle ntlfut tezke
real Ye htl1nUha1 kltuh, mhat raponı ile 
blrl\)lte nihayet 28. 11. 140 cumaraeel stl
ntın• kadar belediye retıuıme vermeleri 
lllD olunur. ('1'190) 17772 

Nuarı dikkate 
Beledi'Je Relıtllinden : 

Su uyaçlarmın don tnirl ile bonlma
muı isin aboaelerlndeıı bunları aoiuta 
lı:artı lı:orumatan rica otanur. 

Dondan sarar sBren u7açların delit
tirme n tamir masrafı abonelere aittir. 

(7793) 17773 

OKULLAR 

Baltoluk kumq almacak 
817ual Bilgiler Okulu lıfflbQaat Ko

ml1Yonundan: 

Okul taıebul tam acık elllllltm• 11• 110.. 
116 metre paltoluk 1Nm&f alıDae&ktır. l:k· 
ailtme 25.11.IMO puartee1 uat 15 te An
kara mektepler muhuebeclllği blDuuıda 
7apılacaktır. Kuhammen fiyat behr met-

Adara Vili7.tindn : re için 10 UNdır. ilk teminat 83 lira 26 
1- 15/11/940 sllnli aat onb91t e kapalı kuruttur. Kumaaı nOmımeat ve prtname 

sarf adili ile ihale edllecell mlt•ddlt .s .. 
1 

her stlD mektepte ,a.tllebllll'. (TOlT) 
lalar ilin eclil• ..tfa.t nlhtla ebiltilMal- 1TICK 

lınacak atatıda ctna ve mlkdar, tutar. 
tahmin bedeli ve teminatı yanlı 260 ton 
sığır ettrıiD lhalellf 20.11.940 aaat 11 de 
yapılacaktır. İsteklilerin mektuplariyle 
komlayona mUracaaUan. 

Ctmt: 11tır eti, mlkdan: 260 ton, tuta
n: 91000 Ura, tahmin bedeli aa Ura. temi
natı ô800 Ura, ihale gün ve aaatt 20.11.940 
11 de (7881) 173M 

Arpa alınacak 
Siverek Sa. Al. Ko. Ra.: 
Cimi : Arpa 
:Miktan kllo : 450.000 
:Muhammen bedeli : 20.790 Ura 
Muvakkat teminatı : 1.359 lira 2~ Kr. 
Gün ve 11Batl : 20. 11. 940 çnr,amba. 10 
1 - Yukarıda clna ve mıktan ile mu-

hammen bedel ve muvakkat teminatı ~a
zılı bir kalem arpa Slverek'tekl blrllk th
tlyacı için hizasında gösterllen &iln ve ıa
atte yeniden kapalı zarna ihaleye konmuı· 
tur. 

2 - İhale Slverek'te Sa Al Ko blnaaın· 
da yapılacaktır. Şartnamesi her giin lı:o -
misyonda görtllrhlllr Teklif mektupları 

ihale gUnll sRıtt 9 a kedv komlayona malt
buz mukıttıllf te11llm edilecektir 

S - İstekHtertn kanuni vesikaları ile 
blrlfkte Ko. ne mnracaatıarı. 

(7466) 

Et alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. RI. den: 

17427 

1 - 100000 kilo 111tır .,eya keçi eti 
28.11.940 perı.,mbe günU saat 10 d kapa
lı zarf usul!" lle .:ksJltmeye konmu•tur. 

2 - Muhammen bedeli 20000 Uradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1871) liradır. 
4 - İl!teklllerfn ,artnamealnl görmek 

Uzere her ctUn ve eksiltmeyi açma aaattn
den en az bir 1aat evellne kadar teklif 
mektuplarını ve kanunda yazılı vulkala
rlyle blrllkte :Manlaa Aa. SL Al. Ko. na 
mUracaatıan. (7646) 17634 

Yeşil mercimek almacak 
Sivas Sa. Al. Ko. Ra. den : 

1 - İhtiyaç için 75 ton yeıfl merci -
melr kapalı zarfla ekslltme1• lronmuttur. 

2 - Eksiltme 25/11/940 paır:arteai stlnli 
ıaat 15,30 da komutanhk binaımdaJri ıar • 
niaonda yapılacaktır. 

1 - Muhammen bedeli 16500, muvak
kat teminııt• 1237,50 llr1dır. 

1 - Birlikler ihtiyacı için 120 000 kilo 
11tıretl pazarlıkla satın alınacl\ktır 

2 - Sığıretlnln beher kilosunun ırı ku
nııtan 30 000 lira blçflml11tlr. 

a ~ İhalesi 6.12.940 Ta cuma gllnU •'\at 
16 Oellboluda Sa. Al. Ko da yapılıH~"h •ır 

4 - tııteklllerin ihale saatinden bir R t 
evel teminat alqjelerl olan 4~ lire v ka.. 
nunt veslkalarlyle bellf günde Kcı ns nıtı-

racaatıan. ( 7731) 177lf 

Sabun alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rı. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için kapalı 7.arf 

ekıiltmesi ile 88 ton sabun alınması Ko. 
ca karar verilmiıtir. 

2 - 88 ton aabuna talip çılı:madıi'rndaa 
bir •'1 müddetle puarhta lı:onulmuı "Ye Le 
lı:incl bir pazarlıiı 20/11/940 llinU saat 11 
de İzmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

S - Sabunun beher kiloau için tahmla 
edilen fiyat 45 kurut olup tutarı 39600 U. 
ra muvakkat teminatı 2070 liradır • 

4 - İıteklilerl beUI sün 'Ye uatinde ı .. 
mit Sa. Al. Ko. na mllracaatlan (7732) 

17711 

lllf&llt münakasan 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. Ra. : 
1 - Diyarbakır Ko. 8&. AL Ko. ca '1&Po 

tınlaealı olan sar&J ve lld pavyon IDfUI 
ııı 80. 11. 940 cumartellf gllntl ... t 11 de 
kapalı zartla ekalıtmeye komn111tur. 

2 - Kqlt bedeli 101161 Ura 81 'kurul 
olup muvakkat temlnab 6308 lira 8 kunJl'
tur. 

3 - Şartname ve projeler Ko. da ~ 
leblllr. İlllyenlere 80150 kurUt mukabilinde 
gönderlllr. 

4 - Talipleı;tn bu itin ehli olduklarına 
dair kanuni nslkalartyle teklif mektupı.. 
nm ekstıtme saatinden bir nat eveltne 
kadar Ko. na ıe.nm etmeleri llmmdır 

(7733) 17718 

Sade yalı alınacak 
bmlt Sa. At. Ko. Ra. den : 
l - Birlikler ihtiyacı için 33000 1rf1e 

sade nlı pazarlılrla qtm almacaktır. 
2 - Puarhia 20/111940 cilnll saat 11 

de İmıit SL Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - 33000 kilo 1&de ntının beher ktlo-

11\1 için tahmin edilen fiyat 150 lı:uruı o • 
lap tutarı 49500 lira muvakkat teminatı 
3713 tlradır. 

4 - İstekliler belli ciln ve saatinde Sa. 
Al. K., "" mUracaatlın. (7734) 17717 

Yulaf, arpa ve ot ahnacak 
Kırklareli SL AL Ko. Ra. den: 

Cinai :Mlkdan Kuhammen tuc tembıata 
kilo bedelt 

Yulaf 800000 27000 2o215 2tl ta.11.940 
Arpa 800000 26100 1967 &O 25.11.NO 
Kuru ot 300000 202'50 11518 15 2&.11.940 

1 - Yukarıda cim ..,. ml'kdarlyle ilk teminat ve Uıale stın ve ... uert 
kalem :yeqı kapalı sarfla .. tua alınacaktır. 

10 
H 
1e 
:ruıbtlt 

2 - tlteklt1ertn t&utm 41C!tcıe1dtıl'I telı:ıtf mektuplarım Uıal• auttaden bir &ad 
evellne kadar SL Al. Ko. na vermeleri lbımdır. 

a - Şerait n evsafı 8a. AL Ko. ile Aııbra .,e tftaDbal LT. lmirlllıılerlncl• &O,._ 
lebtllr. (11558) lTMI 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Nltde 8a. Al. Ko. Ra. den: 

Ctul KllMU 
8ade1'&1 4!5000 
Un 960000 
Yulaf 860000 
P&tatu 80000 

K. bedelt 
eTlJOO LL 

1'4000 u. 
12000 LL 
'800 LL 

! LAK 

Teminatı 

482BLL 
10800 Lt. 

&400 LL 
aeo :u. 

İhaleDID tekli İhalenlıa 1'erl 

Otın 

1.11.940 
18.11.NO 
19.11.9'0 

1capalı urf Milde uk.S tatm alma komtqcma 

11 

1 - t.tekliler prtnamC71 her stın kom!ayonda sGrOr Y• paruas olarak ala'lıl
llrler. 

2 - Taliplerin ihale uatll\)den blr aut evel te1ı:llf mektuplan n ilk teminatı-.. 
rlyle lrom11YOD& mtıracaatlan. ('7'720) 1Te81 

Sığır eti ah nacak 
Be7kos Sa. Al. Ko. Re. : 

Cimi lllktan kilo lt1ı: teminatı Gtln "Ye saati 
Sıiıreti 275.000 4.812 15. 11. IMO 14 
Sıiıretl 100.000 2.625 25. 11. 940 15 

ı - Yukarıda miktar n teminattan '1lnh aılıretlerl hizalarında 1B1terllen sa6 
lerde Aa. Sa. AL Ko. 4a pazarlıkla Atın a lmacaktır. 

2 - Evuf ve ıeralt her ıUn komia1'0nd a ıörilllir, (7MS) 

Muhtelif erzak ah nacak 
Kııidareti Sa. Al. Ko. Ra. : 

17MO 

Cinsi Muhammen Fi. lıflktan Tutan Teminatı Açık..,..,. 1ı:apatr 
Kr. Sa. Kilo Lira Lira 

Patates 10 49000 4900 735 Açılı: urf 
Th• ıeker sa 10000 sıoo 570 • 
Yemek tun 6 50 2'000 1920 27S .. 
Kura eoian 7 50 44000 3300 495 .. 

1 - EJı:ılltme.,e lı:onutan maddelerin clna ve mahi'Jet, miktar ve tahmin edilen k17-
metleri '1Qlı:anda yazılmı11tır. 

2 - Şartnameler Ko. dan alınabilir. 
S - Ekelltme 30. 11. 940 cumartesi stınfl u&t 10 eladır. 
4 - &lı:ailtmeye ıirec:ekler yukarıda ta'Jln edilen llln ve uatte Kırlrlaretl Emek 

oteHnde Sa. Al. Ko. da hasır bulunmalan. (7894) 17871 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Kırktaretl Sa. Al. Ko. Ra. 
Clnıi Muhammen PL lıliktan Tutarı Teminatı Açıksarf • kapah 

Kr. Sa. Kilo Lira Lira 
lade.,.ı 140 30000 28000 4.200 Kapalı 
Pirine 40 48000 19200 2890 .. 
llalı:arna S2 70400 22528 3379 .. 
K. fuulye 30 54000 16200 • 2430 
Gasntı 25 49000 12250 1837 

.. .. 
Sabun 45 26000 11700 1755 .. 
Be'1ls Ptllrllir 50 11000 5500 825 • 
$thrl7e 32 18000 5760 864 • 
Butpr 17 57000 9690 1435 .. 
Mercimek to 30000 6000 900 .. 

1 - EkMltmeye lııonuıan maddelerin cina, mahiyet, miktar n tahmin edilen kr'J· 
metleri .,ubrıda yazılmııtır. 

2 - Şartnameleri Ko. da ıörfllllr. 
3 - Eksiltme 3. 12. 940 sfJnil nat 10 daazr. 
4 - Elı:ailtmeye sirecelder teklif melı:tuptannı ta'Jfn edilen rtlndelı:i saatten bfr 

saat eni Kırlı:laretl Emek otelinde la. AL Ko. na nrmlı olm•Tarı lbımdır. 
Poetadalrl secllan.eltr bba1 .dttm-. (7&96) 17171 



Zeytrn yağı alınacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Bırlikler ihtiyacı için kapalı zarf 

eksiltmesi ile 36000 kilo zeytin yağı ka • 
Pah zarf eksiltmesi ile satın alınacaktır. 

Talip çıkmadığından bir ay müddet -
le Pazarlığa konulmu,, ve ikinci bir pa -
zarlığmm 20 ı 11 / 940 günü yapılacağı u
sulü ile ilan edildi. 

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

3 - İstekliler belli gün ve saat lS de 
1unıt Sa. Al. Ko. na müracaatları. (773S) 

ı7718 

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

Pazarlığa konmuş olan 94SOO kilo kuru ıo
bn satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 20/11/940 günü saat 16 da 
Sa, Al. Ko. da yapılacaktır. 

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

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

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

eksiltmesi ile 132 ton pirinç alınacaktı. 
Talip çıkmadığından bir py müddetle pa
zarlığa konmuş ve ilk pazo.rhğı 20/ı ı/940 
frunü saat 15 de Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

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

3 - istekliler her gün şartnamesini ls-
1anbal Tophane. Ankara, Eskiııehir ve İı:
nıit Sa. Al. Ko. da görelıilirler. 

4 - İstekliler belli gün ve saııtte İzmit 
Sa. Al. Ko. na müracnatları. (7737) ı7720 

Kösele alınacak 
Toph:ıne Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 8000 kilo kadnr Avrupa pençe ilk 
köaeıe alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
22.11.940 cuma g{lnU saat 15,30 da Topha.
nede ht. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Tahmin bedell 27205 Ura katı temina
tı 40öO liradır. lsteklllerln belli saatte Ko. 
ııa mllracııatları. (7873) 17850 

Pirinç alınacak 
Çorlu Sn. Al. Ko. Rs. den: 
Cihl'tl askeriye için 50 ton pirinç pa

ıtarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık 19.11.940 salı güııU saat 15,30 
dadır. İlk teminatı 1500 liradır. 

Taliplerin Çorlu Sa. Al. Ko. da bulun· 
tnaıa.rı. (7874) 17851 

Arpa alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. : 
l - 500 ton arpanın 15. 11. 940 günü ya

Pılan ihalesinde istekli çıkmadıfından tek
rar pazarlığa çıkarılmıştır. 

2 - Pazarlığı 22. 11. 940 gilnü saat 15 
tc Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 42.500 llrıı ilk temina
tı 3118 liradır. 

4 - Arpanın evsaf ve aartları Sa. Al. 
ko, da mevcuttur. 

5 - İsteklilerin muayyen günde Ko. da 
bulunmaları. (7875) 17852 

Buğday alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs.. den: 
ı - 1400 ton kadar buğday alınacaktır. 

l>azarhkla eksiltmesi 22.11.940 cuma gü • 
ı:ıu aaat 15,40 ta Tophanede Lv. A. Sa. Al. 
ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 120250 
Ura ilk teminatı 8187 lira 50 kuruotur. 

Şartnamesi Ko. da görU!Ur. lateklllerln 
kanunt veslkalarlyle bellt sao.tte Ko. na 
gelmeleri. (7876) 17853 

Araba koıumu alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. : 
1 - Birlikler için pazarlıkla 200 takım 

~İft atlı bamutlu araba koşuma satın alı
nacaktır. 

2 - Pazarlık 2ı. 11. 940 pef'1embe günü 
•aat 15 te İzmirde Kışlada İzmir Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacak. 

3 - Tahmin edilen tutarı lS.600 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçesi 2340 liradır. 
5 - Şartnamesi ve nümunesi Ko. da &'Ö· 

lillebilir. 
6 - İstekliler kanuni vesikaları ve te

nıinatı katiy~eriyle birlikte belli gün ve 
saatte Ko. na müracaatları. 

(7877) 17854 

Keten ipliği alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Ra. den: 
ı - Kilo 370 4/10 keten ipliği kilo 178 

3 /18 kilo 464 8/25 keten ipliği 258 3/60 
lı:eten ipliği 3079 katlı keten ipliği. 

Yukanda yazılı 1583 kilo keten ipliği 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 22.11.940 
cuma gUnU saat 15 te Tophanede Lv. A. 
Ba. Al. Ko. da yapılacaktır. NUmunelerl 
ko. da g6rUIUr. İstt'klllerln temlnatlarlyle 
be111 saatte Ko. na mUracııatlan. (7878) 

17855 

Sığır eti alınacak 
Amasya Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - ıso.ooo kilo sığıreti kapalı zarf U· 

•uliyle satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 31.500 lira olup 

rııuvakkat teminatı 2362 lira SO kuruştur. 
3 - İhalesi 9. 12. 940 pazartesi günü 1&

•t ıs tedir. 
4 - İsteklilerin teklif mektuplarını iha

le saatinden bir saat evel Ko. na vermiş 
bulunmaları. 

5 - Bu işe ait şartname her gUn Ko. da 
i<>rulebilir. ( 7879) 17856 

Arpa alrnacak 
Erzurum Sa. AI. Ko. Rs. den: 

1 - 870 ton ı;;uvnllı arpanın 15.11.940 
gtlnU yapılan ihalesinde istekli çıkmadı • 
tından tekrar pazarlığa konmu§tur. 

2 - Pazarlığı 4.12.940 gUnU saat 9.30 
da Erzurum S:ı. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı G9600 lira llk teminatı 
6220 lira. 

4 - Arpanın evsat ve ıartıarı Erzurum 
Ba Al. Ko. da mevcuttur. 

5 - İsteklilerin muayyen günde Ko. da 
bulunmaları. (7880} 17857 

Un alınacak 
lznılr Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. 
1 - Birlikler için pazarlıkla 200.000 ki· 

Türk Ticaret Bankası A. S. lzmit şubesinden : 
• 

BEDELİ BEŞ SENELiK TAKSITrE VE %5 FAiZE TABI OLMAK. ŞARTLARIYLE SATILACAK EMLAK 

- Satl! günü 7 Birincikanun 1940 cumartesi günüdür -

Banka 
K. No. 

5 

' • 

6 

8 

J.5 

ı5 

)7 

Ul 

23 

. 
24 

25 

26 

Tapu No. 
Sahife Cild 

65 38 

68/851 40 

276/851 40 

276/851 40 

8 

2 

60 154 

50 154 

4 161' 

4 161 

22 44 

23 42 

Tarihi 
21/ 1/1936 

24/ 8/1936 

24/ 8/1936 

24/ 8/1936 

17/11/1937 

' 4/11/1937 

4/11/1937 

1/ 9/1937 

'!./ .9/1937 

18/10/1939 

18/10/1939 

28/ 9/1940 

28/ 9/1940 

Mevkii 
Kocaeli, KaramUrseJ Ereğlibal! 
karyesi Bayramcık mevkii 

Karamürsel !smailağa mahallesi 
Harnambaşı mevkii 

Karamürsel Camiatik mahallesi 
Hamambaşı mevkii 

Karamürsel Camiatik mahallesi 
Haınamba1ı mevkii 

Kocaeli, Gölcük İhsaniye köyü 

Kocaeli, Gölcük İhsaniye köyü 
Sıra Cevizler Akça kulesi 

Kocaeli, Gölcük Hamidiye köy, 
köy içi 

İzmit, ömerağa mahallesi Gümrük 
caddesi Kozluk mevkii 

İzmit, Mustafa Kemal Paşa mahal
lesi Eski Gümrük caddesi 

İzmit Ömerağa mahallesi Ankara 
caddesi 

İzmit Karabaş mahallesi Ankara 
caddesi. 

Karamürsel, Hacıömer mahallesi 
Büyükdere mevkii 

Karamürsel, Hacıömer mahallesi 
Büvükdere Dalyan mevkii 

Nevr 
Tarla 

Armutluk ve derununda 
iki oda ve bir ahırdan 
mürekkep bir bağ 
kulesi 
Bahçe 

,, 

Maabahçe dükkan 
fırın, ahır, kahve 
ve hane 
Tarla 

Maabahçe hane 

Arsa 

Arsa 

Hisse 
Miktarı 
Tamamı 

n 

" 

,, 

,, 

,, 

,, 

Tamamı 

Üzeri çinko ile kaplı 1/3 Hissesi 
büyük bir ahır 

Arsa 1/3 Hissesi 

Nısıf bağ yeri ile Tamamen 
gfirumu 

Bahçe yeri ile eşcarı S6 da 
16 sehmi 

Hududu 
Şarkan Ali kızı Ayşe, ıimalen Ali 
kızı Ayşe, gar.ben sahibi tefviz, ce· 
nuben tepe ile mahdut 
Şarkan, garben, cenuben yol, şima
len hissedarlardan Fatma Nadide. 

Şarkan ve garben yol, şimalen Mu
kaddem Süleyman, elyevm Kiraz 
Mehmet, cenuben Fatma Nadide, 
elyevm Rıza bey. 
Şarkan ve cenuben yol, şimalen Ni
gar hanım, elyevm Riza bey, cenu
ben Nihat cf endi, elyevm Riza bey. 
Yemini ve Yesari, cephesi yol, ar -
kası Aydın zade Arslan bey hane 
ve bahçesi. 
Şarkan yol, şimalen Hacıoğlu vere· 
sesi tarlası iken elycVın sahibi se
net tarlası, garben Kazıklı deresi ve 
cenuben yol. 
Yemini cadde, yesari Gürcüoğlu 
Hacı Hasan bahçesi, arkası yol, 
cephesi tarikihas ve kısmen Timur 
oğlu Sait bahçesi. 

Yemini Bekir ağa kahvesi, yesari 
Patrikan veresesi dükkanı, arkası 
Kostanti meyhanesi, cephesi yol. 
Şarkan sahibi senet mağazası, gar
ben Misoğlu Hacı Minos veresesi 
bakkal dükkanı şimalen Mihail ve-
resesi meyhanesi, cenuben tarikiam. 
Şarkan iskele yolu, solu Ohennes'
den metrük Hcrman şirketine ge -
çen mağaza, arkası deniz, cephesi 
yol. 
Sağı Camişerif ve bostan yolu, &o· 

lu Tahir mağazası, arkası camiişe
rif mağazası, cephesi Ankara cad -
desi. 
Şarkan dere, simalen kazancı Ha • 
san bahçesi, garben yol, cenuben 
Hafız Mehmet ve Ali Riza. 
Sarkan dere, simalen Yusuf oğlu 
Ahmet usta ve karısı Ayşe bahçesi, 
garben yol, cenuben Ahmet usta 
ve muhacir Süleyman bahçeleri. 

Muhammet 
kıymeti 

TL. 
600,-

500,-

200,-

200,-

1000,-

1000,-

400,-

200.-

200,-

300,-

60,-

350,-

100,-

Temlnat 
akçesi 
TL. 
120,-

100,-

40,-

40,-

200,-

200,-

80,-

40.-

40.-

60,-

l2,-

70.-

20,-

1'- Yukarıda mevkii ve hudutları yazılı gayri menkuller, bu hususta tanzim edilmiş bulunan şartnamesine tevfikan, açık arttırma ile satılacaklardır. 
2- Satı§, şube binasında 7 Birincik§nun 1940 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 10 da toplanacak olan satış komisyonu huzurunda icra olunacaktır. 
3 - Satış bedelinin dörtte biri peıin ve bakiyesi beş senelik taksite ve %5 faize tabi olmak üzere, bankaca hazırlanmış bulunan mukavelenamesi mucibince veresi yedir. 
4- Arttırnııya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühürlerini noterden tasdik ettirmeleri şarttır. 
5 - Arttırmıya iştirak edecekler teminat akçe terini (Nakit, Devlet tahvili, Banka teminat mektubu olabilir) muayyen gün ve saatinden eve! satış komisyonuna tevdi etmelerl ve hllvlyet 

cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları lazımdır. Müzayede esnasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde. taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyit eylemeleri 
icaıbeder. 

6- fazla ma!Omat almak ve 13rtname ile taksite tabi bedel için imzalanacak mukavelenemeyi görmek isti yenler şubemi:r.le, bankam1zın Ankara ve İstanbul şubeleri mlidür1Uklerlne müra
caat edebilirler. 

7 - t,bu ilAnda yazılı gayri menkullerin müzayedesine iştirak edenler, şartnameyi ve borç mukavelenamesini okumuş ve münderecatını kabul etmiş aayılırlar • . 
8 - Komisyonun vereceği ihale kararı umum müdürlüğün tasvibiyle muteber sayılacaktır. 4607 

Türk Ticaret Bankası A. s. Eskişehir subesinden : 
"" 

BEDELl BES SENELİK TAKSlTTE VE %5 FAİZE TABl OLMAK ŞARTLARIYLE SATILACAK EMLAK 
- Satq günü 6 Birinciki.nun 1940 cuma günüdür -

Banka 
K. No. 

2 

Tapu 
Sahife Cild 
800317 15/2 

Tarihi 
5/12/1929 

Mevkii 
Eskişehir Arifiye mahallesi 
İktisat sokak No: 14 

Nevi 
Kagir hane 

Hisse 
Miktarı 
Tamamı 

Hudu<tu 
Sağı ve solu yol, arkası emvali met• 
rüke, cephesi yol. 

Muhammen 
kıymeti 

TL. 
3000,...., 

Teminat 
akçesi 

TL. 
600,-

1 _Yukarıda mevkii ve hudutları yazılı gay.ri menkul bu hususta tanzim edilmiş bulunan şartnamesine tevfikan açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Satıt şube binasında 6 Birinci kanun 1940 tarihine tesadüf eden cuma gilnü saat 10 da toplanacak olan satış komisyonu huzurunda icra olunacaktır. 
3 - Satıı bedelinin dörtte biri pe§in ve bakiyesi beş senelik taksite ve yüzde beş faize dibi olmak Uzere bankaca hazırlanmış bulunan mukavelenameai mucibince veresiyedlr, 
4 - Arttırmaya iştirak edecekler içinde mühür kullananların mühürleri~i. noterden tasdik ettirmeleri şarttır. 
5 _ Arttırmaya iştirak edecekler teminat a~çelerini (Nakit, Devlet tahvıh, Banka teminat mektubu olabilir) muayyen gün ve saatinden eve! satıı komisyonuna tevdi etmeleri ve hllvlyet 
cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları lazımdır. Müzayede esnasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin dipozitolannı nisbet dairesinde tezyit eylemeleri icap 
eder. 
6 _Fazla mata.mat almak ve ıartname ile taksite tabi bedel için imzalanacak mukave1enameyi görmek isteyenler şubemizle, bankamızın Ankara ve İstanbul ıubeleri müdürlüklerine müra· 
caat edebilirler. 
7 _ f şbu ilanda yazılı gayri menkulUn mlizayedesine iştirak edenler şartnameyi ve borç mukavelenamesini okumuş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar. 
8 _ Komisyonun vereceği ihale kararı umum müdürlüğün tasvibiyle muteber sayılacaktır. 4606 

lo un aatın almııcak1ır. • ı tasyonuna nakli ve teılimi eksiltmeye kon- ı 6 - lıteklilcrin kanun! vesikaları ve 
2 _ Pazarhk 21. ıı. 940 ıünU saat 10 da muıtur. İhaleal 29.11.940 günU Çubuk as- teminatı muvakkate akçeleri ile birlikte 

İzmir Kıalada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. ad kerllk tubesi blnuında yapılacıığından ihale aaatinden evel Ko. na müracaatları. 
yapılacaktır. taliplerin oeralU öğrenmek ve izahat al - (7888) l 7865 

3 _ Tahmin edilen tutarı 349.00~ tiradı~. mak Uzere Çubuk askerlik ıubeslnd: Ko. Arpa alınacak 
4 - Teminatı muvakkııte akçesı 2618 lı- na mUracaatıarı. (7885) l ı862 Nl~de Sn. Al. Ko. Rs. den: 

radır. Araba kotumu alınacak Cinai: arpa, kilosu 1476000, M. bcdell: 
S - Şartnamesi Ko. da rörülür. 95940 L., ilk teminatı: 6047 L., günU: 
6 - lstekUlerin kanuni vesikaları ve et- İzmir Lv. A . Sa. Al. Ko. Rs. den: 30.11.940. 

minatı muvakkate akçeleriyle birlikte ihıı- 1 - Blrllkler ihtiyacı için laahhUdUnl1 l - İstekliler ııartnameyt her gün Ko. 
le saatinden evel komisyona mUracaatla- ifa edemlyen mUteahhll nam ve hesabına binasında. görUr ve okuyabilirler. 
rı. (7881) ı 7853 pazarlıkla satın alınacak 500 çift atlı nak· 2 - Taliplerin ihale saatinden bir saat 

Muhtelif erzak alınacak llye arabası kO§umuna günUnde talip çık· evel ilk teminatları ve teklif mektupla
madığından pazarlık 22.11.940 cuma günU rlyle beraber komisyona ihale gUnU mu -

Konya Sa. Al. Ko. Rs. den: . 
1 - ClheU aakerlye ihtiyacı için qa#ı· 

da cına ve mlkdarı yazılı 7 kalem iqe 
maddeleri ayrı ayrı pazarlık suretiyle ıa· 
tın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve huaust oartıarı Konya Lv. 
A. Sa. Al. Ko. dadır. 

3 - Pazarlığı 25.11.940 günU saat 10 
da Konya Lv. A . Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

4 - Pazarlıjtından sonra takarrUr edl • 
lecek fiyat Uzerinden ytlzde 15 katı temi • 
nal alınacaktır. (7882) 

MJkdarı 

150 ton 
15 ton 
75 ton 
50 ton 
10 ton 

150 ton 

Cinai 
Buğday 

Bulgur 
Nohut 
K. fasulye 
Sadeyağı 

Arpa 
17859 

Tevhit semeri alınacak 
İstanbul, Sa. Al. Ko. Rs. : 
ı - 3500 adet tevhit ıemeri iskeleti ıı

lınııcaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 22. 11. 940 
cuma ıUnü saat 14,30 da Tophanede lst. 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli ı8375 lira ilk teminatı 
1378 lira 12 kuruştur. 

Nümunesi Ko. da görülür. lsteklilerin 
belli gün ve &aatte Ko. na gelmeleri. 

(78S4) 17861 

Nakliyat yaptınlacak 
Çubuk Aıı. Ş. Rs. den: 
MUbayaa edllen ve edilmekte olan 622 

ton enak "Y• 7eftliD Çubuktu Aııkara 19 • 

aaat ııs te İzrnlrde kışlada İzmir Lv. A. racaatıa.rı. (7859) 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İhalenin ııckll İhale yeri 

2 - Tahmin edilen tutan 40.000 liradır. Kapalı zarf NIC-de As. Sa. Al. Ko. 
17866 8 - Teminatı muvakkale akçesi 3000 

liradır. 

4 - Şartnameııl ve numunesi Ko. da gö
rülebilir. 

15 - İsteklilerin kanunt vesikaları ve 
teminatı muvakkatelerlyle birlikte ihale 
saatinden evel komisyona mtiracaatıarı. 

(7886) 17863 

Keçe alınacak 
Tophane" Sa. Al. Ko. Rı. : 
ı - 22oms : 87 • 90 ebadında sooo a

det keçe alınacaktır. Pazarhlı:la eksiltmesi 
22. 11. 940 cumıı cünll saat ı4 de Topha
nede ht. v~. A. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

Tahmin bedeli 21.2SO lira illı: temlnııtı 
1593 lira 75 kuruştur. Şartname ve nümu• 
nesi tco. da görlllilr. İsteklilerin belli sa
atte Ko. na gelmeleri. (7887) ı7864 

Tevhit semeri alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rı. : 
1 - Birlikler hayvanatı için pazarlıkla 

2000 adet tevhit ıemeri satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 22. 11. 940 cuma günü sa· 

at 15,30 da Kıılada İzmir Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 72000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 4850 11· 

radır. 

S - Şartnamesi her ,iin Ko. da ı8rUle
blUr, 

Arpa alınacak 
tınece Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - Şerait ve evsafı dahilinde 5. 11. 940 

gllnü birinci pazarlığında tıılibi ~ıkmıyan 
iki Parti beşer y{iz ton arpanın yeniden 
pazarlıkla alımına 22. 11. 940 cuma ıUnli 
1ınecede Sıı. Al. Ko. da baslanacaktır. 

İsteklilerin kanuni vesaik ile vaktinde 
Ko. na mUracaatları. 

Kuruıı santim lira ihale cinsi kilo tuta
rı teminat saat çuvallı arpa 10 SO 52500 
58750 çuvallı arpa 10 ıs 5125 8125 ıS.30 

(7890) 17867 

Arpa, un, bulgur alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Ciheti askeriye thUyacı olan qa -
ğıd!l cins ve mlkdarı yazılı Uç kalem yem 
ve iaşe maddeleri ayn ayn pazarlık su -
reUyle satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve hususi &artları Konya Lv. 
A. Sa. Al. Ko. dadır. 

S - Pazarlığı 21.11.940 per§embe gUnU 
saat 10 dadır. 

4 - Pazarlığından sonra takarrUr edl· 
lecek fiyat Uzcrlnden ytlzde 15 teminat a
lınacaktır. (7891) 

Mlknarı 

600 ton 
600 ton 
200 ton 

Clnsı 

Beyaz arpa 
Un 
Bulgur 

17868 

Kuru ot alınacak 
LUleburpz Sa. Al. Ko. Rı. : 1 

yen saatten bir saat evel Ko. na müra~ 
atlan. 

ı - Komisyonda mevcut evsaf ve şe- 2 - Evıat ve ıeraltınl anlamak lıtiyen-
rait dahilinde ayrı ayrı pazarlıkla satın a- ler Ankara Lv. A . Sa. Al. Ko. nu ve Aydın. 
lınacak olan 250 ton K. ottan 100 ton ku- Muğla, Bodrum ve MllAıı Sa. Al. Ko. na 
ru ota istekli çıkmadığından pazarlığı 

26. 11. 940 ıünU saat ıs de LUleburtu Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. (7892) ı 7869 

Muhtelif malzeme alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Ra. den: 

l - Ciheti aakerlye ihtiyacı olan qa -
ğıda cins ve miktarları yuıh 12 kalem 
tahkim edevat kıhtlarınrn imalinde kul -
lanılmıık üzere pazarlık suretiyle satın a
lınacaktır. 

2 - Evsat ve huasut ıartıarı Konya Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da tsteldllerl okuyabilirler. 

8 - Pazarlıfı 22.11.940 gUnU saat 10 
da mezkQr Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

4 - Pazarlığından sonra takarrUr edl -
lecek fiyat Uzcrlnden ytlzde ııs katı temi
nat alınacaktır. (7893) 
Mlkdarı Cinsi 
3SOO kilo sabunlu kösele 

800 kilo sarı vaketa 
380 metre yerli kalın bes 

M46 adet makas kılıfına toka 
2099 adet baltalı kazma kılıfına toka 
3691 adet kUrek kılıfına toka 
1482 adet kazma kılıfına toka 

60 kutu umumuna perçin 
4500 adet san dUğme 

60 yumak ipliği 

10 kilo balmumu 
20 paket boya 

mUracaatla mezidll' evsaf ve ıartları ,:ö • 
reblltrler. (7895) 
Muvakkat teminatı 

Lira kurtll 
6i2 00 
317 00 

959 00 

Alınacak odun 
kllo 

684000 
338000 

1022000 
17872 

Türbe tamir ettirilecek 
Burııa Maarif 'MUdUrlU@nden: 

ı - Eksiltmeye konulan tı: Bursa Ce • 
lebl Mehmet tUrbeslnln esaslı tamlrl olup 
keşif bedell 16659 lira 74 kuruatur. 

2 - Ekslltme 26 teşrinisani 1940 sah 
gUnU saat 16 da Bursa maarif mUdUrlllğll 
eksiltme komisyonu odasında kapalı zart 
usuliyle yapılacaktır. 

8 - Bu işe alt keşif hUIAl!ası Bayındır
lık Genel ve Maarif Vekilliği hususı ıart
namelerl, mukavele projesi maarif mUdUr· 
JUğUnde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yUksek 

Odun alınacak 

mühendis veya mimar olmaları aynı za
manda tarihi eski bir eseri tamir etmta 
bulunmaları ve 1250 lira muvakkat temi
nat vermeleri, S.UncU mnddede yazılı ev. 
rakı kabul ve ihzar etmeleri, bu lnşaatı 
yapablleceklerlne dair nafıa mUdUrlUğ(l· 
nUn ehliyet vesikası ile Maarif Vektlllği 

veya evkaf umum mUdUrlliğUnden husus1 
17870 ıartıarın istediği vesikayı haiz bulunma • 

!arı: (bu vesika ihale gUnUnden evel Bur
sa vllAyetıne mUracaat edilerek nafıa mU· 

:Manisa Sa. Al. Ko. Rs.. den: dUrlUğtinden ve Maarif Vekilliği milzeıu 
1 - Atağıda gösterildiği Uzere iki gar- dairesiyle evkat umum mUdUrlllğUnden a· 

nlzon için ayrı ayrı olmak ve mecmuu lınacaklır.) 

1022000 kilo odun açık eksiltme ile satın Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dıtll 

alınacaktır. 19'0 yılı vesikası ile birlikte teklif mel:· 
Eksiltme muamelesi blrincl kAnun a - tuplarını 2490 ıayılı kanun hUkUmlcrı da· 

yının bcılncl peroembe gUnU saat 11 de hlllnde hazırlayıp 26 teşrinisani 1940 salı 
:Manlsada Ali. Sa. Al. Ko. da icra edJleee- &ilnU saat 16 da komisyon reisliğine ma'k· 
ğlnden talip olanların &1alıda göıterllen bua mukabilinde vermeleri llfın olunur. 
mlkdarlar üzerinden muvakkat teminat (Postada vuku bulacak gecikme kabul 
makbuz veya mektuplartyle btrllkte muay. edilmez.) (729ı) 17309 

• 

• 



• 

• 

~·-
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~Sivas-Erzurum demiryolu tahvilleri~ - --
Maliye ------ Merkez --

Vekôleti ve Türkiye 

Bankasından : 

-
Cümhuriyet ~ ----- -- -= 28/5 ve 15-12-1934 tarih ve 2463/2614 numaralı kanun - =: = lar mucibince ihracına aelahiyet verilen ve geliri tamamen =: 

§ Sivas Erzurum demiryolunun intasma tahsiı olunan o/o 7 =: = gelirli Sivas - Elzurum istikrazmın 20 senede itfa11 meJrut =: 
=: 5,5 milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5.12- § = 1940 ak,amı 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 aynlm19. E: = tır. = -= Bu t3.hviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan = = daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediye- E: 
= lerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde = 
- teminat olarak ve "hazinece ıatılmıt ve satılacak olan milli =: 
_ emlak bedellerinin tediyesinde başaha§ kabul olunacakları = 
- gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta- = 

mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu. =: 
== lunacaklardrr. -
:= Tahvil1erin ihraç fiyatı %95 olarak teıbit 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 ı,, Emlak ve Eytam, Halk, =: = Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Banklar = 

tarafrndan icra edilmektedir. Diğer bankalar vaııtasiyle de _ 
:= tahvil alımı temin olunabilir. := = Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren = 
- sahalarda itletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük E: 
=: suskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarını =: 
§ kendi menfaatleri iktizasmdan bulunduğu itaret olunur. = 
= 4592 = 
'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

AGAC SATIŞI 
Tekirdağ Vakıflar İdareainden : 

Bı-her kental 
Kuruş 

20 
20 
20 
2S 
2S 
25 
25 
25 

Muvakkat 
teminat 
Lira K 

24-4 88 
240 00 
200 00 

18 75 
221 00 
1157 00 
350 00 
232 00 

Muhammen 
bedeli 

Lira K 
3259 80 
3196 80 
21565 80 

249 75 
11508 75 
2225 25 
415615 50 
3091 50 

Kental 
115299 
15984 
13329 

999 
6435 
8901 

18668 
12315e 

No. 
4 
5 
15 

21 
27 
ıs 

12 
11 

Seri 
B. 

" E. 
• 
• 
ı. .. 

Seneıi 

941 

.. .. .. .. .. 
940 .. 

1 - Sıraydı mülhak Ayaspafa ormanlarmrn yukarda htıalarmda e'ft&fı yazıh 

tekilde açık arttırmaya konulmuıtur. 
2 - Arttırma 215/11/SMO aab ıtınU ıaat 15 de Saray Vakıf orman ldareainde ya

pılacaktır. 

S - Arttırmaya rlrecek mUıterilerln 2490 aayıh kanunda yazılı vesikaları ib
razı mecburdur. 

4 - Daha fazla maldmat iıtlyenlerln idaremize mllracaat edeblllr. (7620) 17553 

AGAC SATISI 
Teklrdat Vaıanar İdarealnden: 

Beher kental Muvakkat Muhammeıı 

teminat bedel 
kunıı Lira Kr. Lira Kr. Kental No. 
20 408 22 6'43 20 27218 1 
20 419 00 W3 llO 27918 J 

Sert 
B. 
B. 

Beneıd 

HO 
940 

l - Sn.rayda mU!hak Ayupqa ormanlarımn yukarıda hizalarında yazılı ıek1lde 
kapalı zarf usultyle arttırmaya konulmuttur. 

2 - Arttırma 28.11.940 perıembe .,unu aaat 13 te Tekirdat vakıflar ldarealnde 
yapılncalttJr. 

3 - Arttırmıya girecek mU,terllertn 2'90 aayıh kanunda yazılı veaikalan ibra· 
2'.11 mecburdur. 

4 - Daha fazla malQmat latıyenlerln idaremize mUracaaUan. (7821) • 17M4 

Fevkalôde Heyeti Umumiye içtimaına dôvet 
Kozlu Kömür itleri T. A. Şirketinden : 

Şirketimiz hiuedarlar Umumt Heyeti, Şirketin Merkezi olan 
Ankara'da Türkiye İt Bankatn Umum Mtidürlüğil binasında 

25 BirincikSnun 1940 tarihine müsadif çarşamba günü saat (16) da 
fevka!Sde olarak toplanacaktır. 

RUZNAME: 

3867 sayılı kanuna müsteniden neşrolunan 15-10-940 tarih ve 
2/14547 sayılı kararname ile hS.dis olan hal üzerine Ticaret Kanu
nu ile Şirket Statüsü ahkamına tevfikan Şirketin kat'ı muamelat, 
fesih ve tasfiyesini ve tasfiye memurlarının intihap ve salahiyet· 
]erinin tayin, tasrih ve tesbiti. tasfiye mahallinin tayini ve tasfiye 
memurlarının ücretlerinin tesbiti. 

Ticaret Kanununa ve Esas Mukavelenamemize tevfikan sahibi 
rey olaın hissedarlarımızın asaleten veya vekaleten içtimada hazır 
bulunmaları ve bunlardan hamiline ait hisse sahiplerinin, hissele
rini Hiakal bir hafta evel Şirket Merkezine tevdi ile mukabilinde 
rey pusulası almaları lüzumu rica ve ilan olunur. 4610 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. --
§ Fevkalôde Heyeti Umumiye içtimaı na dôvet§ --§Maden Kömürü İşleri T. A. Şirketinden: ---Şirketimiz hissedarlar Umumi Heyeti, Şirketin Merkezi olan := 

Ankara'da Türkiye İş Bankası Umum Müdürlüğü binasında 
-----= 25-12-1940 tarihine müsadif çarşamba günü saat (10) da fevkalade = 

olarak toplanacaktır. --- ----- RUZNAME: --- --- 3867 sayılı kanuna müsteniden neşrolunan 15-10-940 tarih ve = 
=: Z/14547 sayılı kar .. ··name ile hadis olan hal ilzerine Ticaret Kanu- := 
E: nu ile Şirket Statüsü ahkamına tevfikan Şirketin kat'ı muamelfit. = 

fc~ih ve tasfiye!ıtini vt tasfive memurlarının intihan ve satahivet· := 
]erinin tayin, tasrih ve tesbiti. tasfiye mahallinin t~yini ve tasfiye = 
memurlarının ücretlerinin tesbiti. 

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

----Ticaret Kanununa ve Esas Mukavelenamemize tevfikan sahibi = 
rey olan hissedarlarımızın asaleten veya vekaleten içtimada hazır 
bulunmaları ve bunlardan hamiline ait hisse sahiplerinin, hissele· ;: 
r-i Iaakal bir hafta evci Şirket Merkezine tevdi ile mukabilinde := 
rey pusulası almaları lüzumu rica ve ila0

n olunur. 4611 § 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
~==================================================~ 

FİDAN MERAKLILARINA 
Sonbaharda yapılan fidan garsiyatında çok iyi neticeler 

alınmakta olduğundan fidan aatıtlanmıza bat1amıt bulu. 
nuyoruz. Fiyat listesini mağazalarımızdan arayınız. 

..ırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -- ----- Yeni telefon numaralar1 : -- -- -E Sümerbank Umum Müdür- E 
E lüğünden : E - -

ORMAN ÇiFTLIGI 

Zayl - Alemdar nüfus idaresinden 
21.6.933 te tebdllen aldıtım nUtus cUzda· 
nımı kaybettim. Yenlalnl çıkartacatım

dan hUkmU yoktur. Çankaya, Maltepe, Ua
tUn ıokak doktor Niyazi Kansuk Aprt. 
No. 24 daire 8. te Nezihe Özakaoy 4098 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllll!:. - -
~ ETİBANK'TAN : ~ - -- -- -- -= Kapall zarf usuliyle malzeme satışı § - -= -- A.şağıdak.1 listede yuılı malzeme, Dalyada Maden mevkiinde yerlll41e :E = te!lllm edtlmek Uzere 2.12.1940 ta, Ankarada Banka merkezinde, kapalı sarf= = usullyle satılacaktır. İBteklllerin malzemeyi mahallinde görmeleri Te top = 

yekOn bir fiyatla beraber, malzeme cinslerine göre ayrı ayrı dahi birer fi· = = yat vermeleri ve 2.12.1940 pa7:nrteııl gUnU saat 10 t• Ankarada inhisarlar :E 
başmUdUrlUğli yanında Dr. Sal~l apnrtımanında 8 No. dairede, pey akoe- = = leriyle beraber bulunmaları ııa.n olunur. Malzemenin gümrUk ve aair rUau· :E = mu alıcıya aittir. = = LİSTE = - -_ Pozlııyon Adedi Eşyanın cinsi = = 207 1 Elektrojen motör grupu, Dizel Bulzer 'D 183 (1911) = == Sln1ens Schuekert 800 KWS lık. Alternatlırtyle ber8r =: ------ 208 

- I --
209 ------- 210 --

- 258 -
Il 259 ---- 262 

- 265 --

b .. r. E!elttlf 210 volt 42 peryot. (Motör için aka&mla 3 
birlikte) = 

2 Elektrojen motör grupu, Dizel Sulzer 4 D 100 (1911) :E 
Slnıens • Hnlske, 234 KWS lık . .A.lternaUlrlyle beraber = 
Efektif 210 volt 42 peryot. (Dleel moUlrU ıoın yedek 3 
aksamın birlikte). = 

1 Elektrojen motör grupu, Dlsel Sulzer B D 100 (1910) 3 
Slınenıı Schuckert 178 KWS hk. Alternatört7le bera.- = -ber. Efektif 210 volt 42 peryot (Dlsel motörtı totn ,.. = 
dek aksamla birlikte). = -1 Tevzi tablosu; tam teçhizatla .,. yukarıdaki dOrt = 
elektrojen gnıpu için. = 

1 Muhavvile postıı.:ıı 11.400/210 Toltluk 800 KV Ao tam ~ 
teçhizatın. 

1 .Muhııvvlleposta.sı 11.400/190 Tolt. 400 XVA. tam .... 
hh:atla. -
Muhavvile merkezi, 190/12.000 volt 800 KVA. tam a l 

teçhizatla. ~ 
1 Muhavvile merkezi, 11.000/210 volt 100 KV A. tam 

teçhlzntla. 
266 1 Muhavvile merkezi, 11.400/210 volt 100 KV A. tam ~ 

tcçhlımtln. a 
_ III Takriben 200 ton snç, halat, pik, çelik ve ray hurdaaı ve proftl ıt.mıı! .. _ 
=: rl, vagon tekerlekleri ve ıastıerl, bakır teller •• pi- 3 
_ rlnçlcr. = = JV Muhtelif ev ve yazıhane eşyası. 4eOI = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

18 ikinciteşrinden 25 İkinciteırine kadar muhtelif hattarı 
kalkacak vapurlann isimleri, kalkıı gün ve saatleri 

ve ka!kacaklar1 r1hhmlar 
Devlet Denlzyolları İ§letme Uınuııı Mlidilrlüğlinden: 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

İzmir sUrat hattına 
1zrnır mı.ve postuı 

Sah 12 de (GUneysu), perşembe 12 de (Karadeniz) ft 

pazar 15 te (Aksu). Galata rıhtımından. 
Snh 18 de (Konya), cumartesi 18 de (Antalya). Blrkecıl 

rıhtımından . 
Salı, pcrııcmbe 9,30 da (Uğur), pazar 9,80 da (Tan-ar). 
Tophane rıhtımından. 
Pazartesi, sah 9,ro de çarııamba, pertembe, tımna 16 ela 
(Trak). Cumartesi 14 te (Maraku) n panr t.llO de 
(Trak). Galata rıhtımından. 
Pazarteal, çarıarnba ve cuma 8,15 te (llaraku). o.lata 
nhtımından. Ayrıca çarııamba ve cnımartell 20 dı (8&a• 
det). Tophane rıhtımından. 

Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtımmdaL 
Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
Çar§amba 13 te (Bursa), cumartul 13 te (Meratn). 81.1'• 

kecl rıhtımından. 
Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
Perıembe 13 te (Tırhan). Galata rıhtımından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her tUrlU malQmat atatıda telefon nu:rıvalan 

yazılı acentelerimizden ötrenllebUlr. 

Galata bat acentelltl - Galata rıhtımı, Umanlar U. Md. blnuı altında dSd 
Galata ş. aoentelltl - Galata rıhtımı, mmtaka liman Ra. blnuı altında '°ısa 
Sirkeci Ş. acentelltf. - Sirkeci, yolcu ıaloııu J274ıl 

(10940/7868) 17876 

: Bankamız telefon aantral : 
: numaralarınm 1 Birinciki.nun = 
: 1940 tarihinden itibaren ata· E 
: ğıdaki numaralarla deiittirile- : 

EMLAK ve EYTAM BANKASINDAN 
= ceii ilan olunur. = PEŞiN PARA VE AÇIK ARTTIRMA lLE 19. 11. 1940 SALI GÜNÜ SATILACAK EMLAK 
E Eaki Yeni E 
E Numaralar Numaralar E Eıaı No. Mevkii ve Nevi Ada Parsel Meaahası Kıymeti Teminat İzahat 

.. 
=------- 566 Cebeci Dirim So Arsa 1000 29 66,50 200.-

. -
3437 3492 = -~~~~~~------------------------------------- E 3438 3493 E 567 Cebeci Bilim So. ana-

40.- 3 Taj No.tu marangoz fabrikası lta~ 
şısında ve 6 No.lu evin arkasındadır. 

155,20 91 sehmi Mehmet km Naileye 273 
ıehmi Ali kızı Haticeye aittir. 

339,60 Hatip Mehmet ve Cemile arsaları or
tasındadır. ELECTlON 

92 ıenedenberi bUtUn dünyaca 
. tanınmıt 

Election Kronometrolan 

Metin, hassas ve garantilidir. Ye
ni nrif modelleri: Ankara'da A
nafartalar caddeıinde 25 No. 
Abdülhalim Güngenci mağaza· 
ıında aatıhr. Fiyatlar maktudur. 

SAN TA llllllllllllllJlllll!:. - -=Herkes, bilhassa çocuklar tarafından almmaar rayet kolay ve mileuir bir = .:!11111111111111111111 

=:müstahzardır. :: -
~ . BARSAK ~ 
- -- -:: SOLUCANLARINA § - -- -=:karıı gayet tesirlidir. Barsak ıolucanlarrnm büyüklerde ve küçüklerde sebep :E 
::Olacaiı tehlikeler ııöz önüne ahnaralr ıolucan haıtahlrlannda bunu kullanma.- = - -=lan faydalıdır. = 
=Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu mllıtahıar her eczanede bu· = - --ıunur. Kutusu 25 kuruıtur. 15297 = 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

. Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

İki makina mühendisi alınacak 
Taliplerin Yeniıehir • Erdotan sokak No. 16 • 18 deki Makine 

ve yedek parçalar lmalltı Etild Bilroeuna milracaatlan. 4555 

= 3439 3494 = = 3495 = - -E 3496 E - -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr"' 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -: Usla fomacı aranıyor § - -- -
: Demir Fabrikamız tomaha- : 
E neai için daimi bir usta tornacı : 
: ite alınacaktır. Taliplerin tahri- : 
: ren müdüriyetimize müracaat- : 
: lan. 4366 5 - -- -E Orman çiftliği § - -- -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -: Satılık otomobil E - -- -Meraklı bir elde huauııt, S~ model : 
E Ford. Döıem ve karoseri mUkemmel, E 
: bir teneke ile 110 yapar. LAltıklerl : 
: yepyeni, takalye fevkallde mUsalt. E 
: Çankaya matbaaaına müracaat. Tel: : = 36M. 4088 = -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

~ı. ıncı yıl. 

imtiyaz sahibi 
lakender Artun 

Jmumt Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
llüeueM Müdürü : Naıtt ULUÔ 

ULUS Buım..t ANKARA 

nın 1552/1916 His 1016 5 479 Tamamı nr,.-
972 Cebeci Topraklık ci-

varı ana 1022 es 849 1698.-
1124 Yeniıehir, Maltepe ar-

sanın 16-870 his. 1198 17 870 Tamamı 96.- 19.20 Yaltırık asfaltı ilzerinde ve 15 taJ 
No. lu evin yanındadır. Hi11edan 
Dr. Kazımdır. 1195 Cebeci Boğaturlar So. 

arsanın 212-632 hissı:si 1016 23 632 Tamamı 265.- 53.- Üzerinde hissedarı Mecburenln 44 
taj No.lu evi vardır. 1198 Aıağı Ayrancı mevki-

inde harap bağ 1617 26 3240 4860.- 972.- İsmail Tokdoğan ve Diıçi Daniyal 
bağları yanındadır. 

PEŞiN PARA VE AÇIK ARTIIRMA lLE 22.11.1940 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

1214 Dani~med mevkiinde tarla 1888 9 
1215 ., " ,, 1888 10 
1216 ,, harap bağ 1888 14 
1217 .. ,, ,, " 1888 15 
1218 
1219 
1220 
1211 

,, 
" ,, 
,, 

,, Tarla 1888 16 
,, Harap bağ 1888 17 

,, " ., 
,, Tarla 

18fl8 18 
1888 1 

4167 
7186 
7307 
1322 
2284 
6158 

11849 
8455 

208.-
359.-
365.-
66.-

114.-
308.-
592.-
423.-

41,60 8-10 parselerin ortasındadır. 
71 .80 Ekrem Galip'in bağının yanındadır. 
73.- 7-12-13-16-15 parsellerin ortasındadır 
13.20 Muharremin bağı civarındadır. 
22,SIJ 14-15-17-18 parsellerin ortasındadır. 

61.t\O 14-16-18 parsellerin ortasındadır. 
118.40 Muharremin bağının ittisalindedir. 

84,t'O B. Tahsin İspencanın evinin cenu • 
bundadır. 

1. - Yuk'arıda mevkileri ve mesahaları yazılı emllk, peıin para ve açık arttırma ile satılıktır. Dellaliye 
resmi milıteriye aittir. 

2. - Artırmıya ittirik edecekler içinde, mühür kullananların mühlirl,..rini Noterden tasdik ettirmeleri ve mil
zayede sırasında verilen bedel mukarlder kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin teminat akçelerini nisbet dairesin
de tezyit eylemeleri lazımdır. 

3. - İhale, yukarıda gösterildiği lizere, birinci kısım için 19. 11. 1940 salı günü saat on dörtte, ikinci kısım 
için 22. 1 ı. 1940 cuma günü saat on dörtte bankamız satış komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin, o gün, te-
minat akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Emlak Servisin~ müracaatları.. (7538) 17511 

YENİ Sinemada 
BugUn bu gece 

Her aahneel bir kahkaha tu • 
tanı her tablosu takdir alkııı· 

larlyle karıılanan sanat 
hArlkaaı 

Para beraber gl tmez 
Oynıyanlar: Jean Arthur • 

James Stevard • Llonel 
Barrymor 

Seanalar: 1',SO - 16,SO - 18,SO 
sece n de 

Pek yakında Tayyare poetam 

HALK Sinemasında Sus Sinemasmda SOMER Sinemasında 
Bugün bu sece 

Randolph Scott • Frnceııdee 
Bu gece 20,80 da 

ve Esrarengiz kardeılerln köşkU 

Ralpb Bellamyl'nln beraber oy Oynıyanlar: Andre Bnılesyl -
nadıkları Muazzam eser vta Batallle. Margurlte 
OKY ANOS BEKÇİLERİ Moreno 
BUyUk deniz maceroları 

CUmhurlyet bayramı Ankara 
lntıbaatı ve son harp haberleri 
Seanslar: 14,SO • 16,SO - 18,SO 

sec• 21 de. Saat 12,15 tı 
Korıtea Valevtıka 

Aık, esrar ve gUIUnçlU vakalar 
Saat 14 • 16 - 18 seanılarında 

BARBAROS DEVRİNDE 

BugUn ve bu gece 
Kız hırsıılarının rezaletlerini 

tasvir eden eser 
VİCDAN AZABI 

Oynıyaı:Uar: Peter Larre 
Junc Lang ve Vlctor Mc. Lac· 

len. Fransızca 11özlU 

Seanslar: 12,15 • H,30 • 16,SO 
18,SO rece 21 de 

İlAveten: CUmhurlyet bayT&mı 
btanbul lntıbalan 


