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20 
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1940 --
~KURUŞ 

Telgraf: ~ Ankara 

TELEFON 
Başmuharrirlik 1371 
Yazı İşleri Miidlirll 1061 
Müessese Müdürii 1144 
Yazı İşleri 1062 
İdare 1064 

" Harbiumuminin ,, 

uğursuz hatıraları 

Yazan: Hüseyin SAMI 

~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
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C. H. P Meclis Grupunda ' Işıkların söndürülmesi ve 

llQfvekilimi:z Dr. Relik Saydam 

lta/ya'da 
dahilt mücadele 

Falih Rıfkı ATAY 
Eskidenberi iddia edildiğine gÖ· 

l'e, bu harbe müdahale etmek fikri 
İtalyan halkı arasında revaç bul· 
mamı,trr. Eğer, tahmin olunduğu 
Üzere, Fransa'nm arkasından Bü· 
Yiik Britanya imparatorluğu dahi 
tealim olmuş olaaydı, ucuz ve ko
lay zafer, faşizmi takviye edecek 
•e bu isteksizliğin hiç bir hükmü 
olnuyacaktı. Fakat lngiltere muka
"etnet etmiştir; halkı, uzun ve Ital
Ya için bilhassa yıpratıcı bir harbin 
ağır tehlike ve mahrumiyetlerine 
tevekkül ettirmek lizımgelmi§tir. 
lialbuki aon zamanlarda muhtelif 
kaYtıaklardan gelen malUnıat, ltal· 
Ya'da sulh taraftarhğmm bozgun· 
culuğa yakm bir mahiyet aldığını 
lıÖstennekte idi. Yüksek aileler a• 
rasmda tevkifler yapılmış olduğu· 
llu da bizzat Roma telgraflarrndan 
Öğrennıiıtik. Baıvekil Mösyö Muao
lini'nin nutku, lıalk arasındaki ak
•iilamelin, seferber bütün fa§ist re· 
islerini ordudan çekerek, partiyi ye· 
tıiden dahili mücadeleye sevkebnek 
l:aruretini hissettirecek bir ehemi· 
>'et aldığını göstermektedir: "Parti, 
değiımiyen ve artan bir hararetle 
'Vazifesine tekrar başlamalı ve dahi
li cephede, siyasi, iktrsadi ve ruhi 
trı.ücadeleaine kahramanca devam 
etmelidir." Bu, dahili cephede, kah· 
l'aınanca bir mücadele istiyen siya
•et, iktısat ve ruh zaflarma İ§aret 
etrnek demektir. 

Eğer "harta Üzerinde iğneli fila
rnalarla strateji yapan" İtalyan 
kurmaylarının yıldırım hamlesi mu
\>affak olsaydı, bu zafer, halkı, Ak· 
deniz ve Afrika maceralannm ka
busundan bir müddtıL kurtaracaktı. 
Başvekil Musolini ~pir dağlarının 
bir yı1dırım harbine mfui.it olmadı· 
ğını söylemiştir. İhtimal kış mevaİ· 
tni ve tabii anzaları bakımın
dan Yunanistan'la Norveç arasında 
tnukayese yapanlar bulunacaktır. 
İki hücum da ansızın olmuştur; iki 
memleket de hazırlıksız yakalan
lnıştır. Fakat Julia Alp fırkası, Me· 
taksas'ı sabaha karşı uykudan u
Yandıran saat üç ültimatumunun da 
delalet ettiği Üzere, dikkat ve cür
etle tanzim edilmiş olduğuna lfÜP· 
he olmıyan darbeler planındaki 
'Vazifesini yapmağa muvaffak ol· 
mamıştır. 

Dü·n muhtelif meseleler 

hakkmda görüşmeler oldu 
İktısat 

dair Grup 
verdiler 

Başvekille Maliye ve 
vekilleri bu meselelere 
Umumi Heyetine izahat 

C. H. Partisi Meclis Grupu dün ıaa.t 15 te Seyhan Mebusu Hil
mi Uran'm reisliğinde toplandı : 

B. Nevil Çemberleyn'in 
vefatı münasebetiyle 

Baıvekilimiz ve 
B. Çör~il arasında 

teali edilen telgraflar 
Eski ingiliz Başvekili B. Nevit 

Çemberleyn'in ölümü münasebetiyle 
Başvekil Doktor Refik Saydam ile 
İngiltere Başvekili B. Vintson Çör
çil arasında aşağıdaki telgraflar teati 
edilmiştir : 

EkaelB.n.s B. Winston Churchill 
lngiltere Baıvekili 

LONDRA 
Manevt vasıfları ve kesif faaliyeti 

ile her tarafta derin bir hayranlık ka
zanmağa muvaffak olmu§ olan bUyiik 

(Sonu 5. tncı nylada) 

..... Ol& ıoıoııs o Q)L~ 

Celsenin açılmasını müteakip ktlrstiye 
gelen Bqvekil Dr. Re!ik Saydam vaziyeti 
hazıranın icap ettirdiği bazı hwıus hak
kında koordinasyon heyetinin alınmasına 
lüzum gördüğti kararlar mim korunma 
kanunundan bazı maddelerin tadiline lU • 
zum gösterir mahiyette olduğUndan ba
hisle bu bapta BUyUk Millet Meclisine 
takdim edilecek kanun projesinin evele • 
mirde Grup İdare Heyetince te§kll edile
cek bir komisyonda tezekktlr edilmem hu· 
wııunu muvafık telAkkl etmekte olduğu
nu blldirmiııı ve milli korunma kanununun 
tanziminde olduğu gibi böyle bir komlıı -
yonun teşekkülüne Grup Umum! Heyeti
nin muvafakatini lııteml§tlr. Grup Umumt 
Heyeti B~vekllin bu tekll!lnl müttefikan 
tasvip etmiştir. 

Bundan sonra ruznamede mevcut tak • 
rirler okunmuıııtur. Bu takrirlerden birisi, 
son defa meriyet mevkUne giren muamele 
vergisi kanununun küçük bUyUk her nevi 
tabak esnafım şUmulUne almakta olduğun
dan ve bu halin bilhusa muamelesi basit 
ve kazancı mahdut olan esnafa uıtırap 

vermekte bulunduğundan Mhistı. Sahiple
ri tarafından ıtfahen de izah edllen tak
rire cevap veren Maliye VeklU Fuat Ağ· 
rslı bu vaziyetin hüktim.etçe de nazara a -
lındıtını ve ba kabll esnafın vergiden 

(Sonu 5. İnci say/ada) 

Sivas- Erzurum istikrazı 

Bug·ün yedinci tertibin 
kayıt muamelesi başhyor 
r~ .. 
r 

,._ ... t: 

1 

Tren Erzurum' a girerken 

Haber aldığnnıza göre 28/ 5 ve 15-12-1934 tarih ve 2463 - 2414 nu• 

maralı kanunlar mucibince ihracına aelahiyet verilen ve geliri tama· 

men Sivas - Erzurum demiryolunun İn§aama tahsis olunan yÜzde 7 ge
lirli Sıvaa • Erzunım iatikrazınm 20 senede itfası metnıt 5,5 milyon li· 
ralrk yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5-12-1940 ak§amı nihayet bul· 

mak Üzere 20-11-1940 &a.bahmdan itibaren batlıyacaktrr. 

Gorice'yi ve Pindus dağlarını 
gösterir harta 

Elen hücumu 
bütün cephelerde 

8.evam ediyor 

Görice ıehrinin dün 
düıtüğü bildiriliyor 

12 adadan birinde 

f 5 Yunan akınusı 3 İtalyan 
öldürdü ve 3 kisiyi esir etli 

• Belgrat, 19 a.a. - Yugoslav • Yunan 
hududundakl muhabirlerden gelen ve he
nüz teeyyüt etmlyen haberlere göre, Görl
ce ıebrl bu ıabah ııaat ı de yunanlılar tA· 
ratınduı saptedtımıotır. Başka tatai!At 

(Sonu .J. üncU sayfada) 

Yılhk toplantısında 

Tarih (ahsmalar1na gösterdiği 
yüksek alaka dolayısiyle 

Tarih kurumu Milli 
Şef'e şükran ve 
saygısını bildirdi 

Türk Tarih Kurumu umumi heyeti 18 ve 
19 ikinciteşrinde Ankara'da biri Maarif 
Vekili B. Hasan _ Ali Yücel'in diğeri Ku
rum Başkanı B. Hasan Cemil Çambel'in 
ba~kanhklan altında iki toplantı yapmış
tır. 

Ruznameye geçilmeden evel Maarif 
Vekili Tarih kurumunu 11ltfen yilbek hi. 
mayelerine almı:ı olan Milli Şef'imiz 1ıı -
met İnönü'nün son hafta zarfında kurum 
merkezini şereflendirdikleri gün cemiye • 
tin şimdiye kadar faaliyetiyle yakından a
lakadar olduklarım ve kıymetli direktif
ler vermek suretiyle kurumun çalışmala
rınr teşvik buyurduklarını ifade etmiştir. 

Bundan sonra kendisine söz verilen kurum 
genel sekreteri, Milli Şefimizin kıymetli 

direktiflerini umumi heyet üyelerine izah 
etmi3 ve milli varhğın en mühim iki mes
nedi olan millt tarih ve dil çahşmalanna 

bir kat daha hız verilerek müsbet netice-
( Sonu 5 inci sayfada ) 

karartılması işi hakkında 

Dahiliye Vekôleti bi~ 
izahname neşretti 

Işık karartmıya yarı yan maddelerde· 

ihtikara mani olmak İçin 
esaslı tedbirler alınıyor 

Dahiliye Vekaleti, ışıkların söndürülmesi ve karartılması hafi. 
kında aşağıdaki izahnameyi tamim etmektedir ~ 

Kararname : / 
Aşağıdaki kararname ile "hava taarruz

larına karşı ııııkların söndlirillmesi ve ka - ı 
rartılması,, nizamnamesinin tatbikine ba.ş 
lanılmıııtır: 

l - 21.11.940 tarihinden itibaren bi!u -
mum ııehir ve kasabalarda ve ayrıca isim
leri teabit olunacak nahiye merkezlerınde 
ve mıntakalarda, "hava taarruzlarına kar
ııı ışıkların söndUrülmesl ve karartılmru;ı 
nizamnamesi., nin "umumt tenvirat., ve 
''iç ve dıg ıııııkları,. ve "açıkta inşaat,, ba -
hislerine taall1lk eden maddeleriyle nakil 
vasıtatarına müteallik maddeleri mucibin
ce, ve lııbu nizamnamede gösterilen usul 
dairesinde, ışık söndürme ve karartma işi
ne başlanacaktır. Yalnız sokakların umumi 
tenvlratının maskelenmesi işinin llizumlu 
tedbirlerin lkmAll için 1.12.940 tarihine 
kadar uzatılması caizdir. 

2 - Hususi meskenlerin iç ışıklarının 
(Sonu 5. ıncı sayfada) 

lngiliz haTbiye nazırt Bay Eden 

B. Eden diyor ki : 

• 

istila tehlikesi 
azalmıı değildir 

Londra, 19 a.a. - (Royter): Bugün a
vam. kamarasında ana vatan muhafız kı -
taları hakkında beyanatta bulunan harbiye 
mUsteırı B. Grlgg demiştir ki: 

"- Hiç kimse, istila. tehlikesinin artık j 
geçmiş olduğunu zannetmesin. Alınan or
dusunun büyük bir kısmı, istila. limanları
nın ardında muharebe nizamında durmak
tadır. Bu ordunun e!endilcrl, herhangi bir 
anda, hattA kış aylarında bile bu orduyu 
bize karşı harekete geçlreblllrler. Zira, 
bunların zaferleri artık kararmıya başla -
mıştır. Muha!aza kıtalo.rı, hazır olmalı-

(Sonu 5. inci sayfada) 

Bulgar Kıralı Boris 

Berhtesgaden' de -
Kıral Boris 

Hitler'le 

görüştü 

Ani ve gizli olarak y~pılan 
bu mülakat Sofya'da 

heyecan uyandırdı 
Sof ya; 19. a.a.. - Royter ajanın bildiri

yor : 
Dün akşam geç vakit neşredilen resmi 

bir tebliğde deniliyor ki : 
Pazar günü Berlin'e gitmek üzere Sof. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

111111111111 

Sivil halk, yeniden kimsenin as
kere alınmıyacağı hakkındaki nu· 
bık f ıkrasmr sevinçle alkışlamıştır. 
Fakat sadece yunan harbinin on iki 
ay ıHrebileceği hakkındaki ihtar, 
bu müjdenin tadmı hayli kaçırmış 
olsa gerektir. Çünkü Roma'daki ilk 
hesap, Yunanistan tasfiyHinin on 
günlük bir mesele olduğu idi. Bu 
ihtar, yalnız yunanlıların şevk ve 
Ümidini arttırmakla kalmıyacak, 
Yugodavya'ya derin bir emniyet 
verecek ve Roma imparatorluğu sa· 
hası üstüne düşen milletlere, um· 
duklarmdan çok daha hafif bir teh· 
like nltında huhındukları kanaatini 
verecektir. Bu harp, geçen sene
denberi Anglo-saksonların latin ko
lu ile, cermenlerin )atin kolunda ha
tıra g-elmedik sakatlıklar göstermiş
tir: Fransa'nın bir haftada yıkılaca• 
ğını nasıl Londra'da hiç kimse dü
§Ünmemişse, ltalya'ya karşı bir yu
nan zaferinin Berlin'de kimsenin 
hatırınn gelmemiş olduğu tahmin 
olunabilir. Şimdi denebilir ki, yu· 
nnn harbini, fR!.İst iktidarını elinde 
tutanlara dahili zaruretler cebret· 

Tahviller hamiline muharrer olup be -ı-----·-----------------------------------------------
heri 20 ve '500 lira itibar! kıymette birlik \ 

ve 25 lik olarak iki kupüre ayrtlıruGtır. 
Bu tahviller umumt ve mülhak bütçe -

!erle idare olunan daire ve müesseselerce, 
vilbet hususi idareleri ve belediyelerce 
yapılacak müzayede ve münakau ve mu
kavelelerde teminat olarak ve hazinece H· 

tılmış ve satılacak olan millt emlak be . 
dellerinin tediyesinde baş.abaıt kabul olu
nacakları gibi gerek tahvil ve gerek kupon 
bedelleri de tahvillerin tamamen itfasına 

kadar her türlü vergi ve resimden muaf 
bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı yüzde 95 olarak 
tesbit edilmi:ıtir, yani 20 liralık birlik tah
vil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil bedeli de 
475 liradır. 

Kayıt muamelesi Tilrkiye Cümhuriyet 
Merkez, Türkiye Cümhuriyet Ziraat, Tür
kiye İş, Eml6k ve Eytam, Halk, Türk Ti
caret, Belediyeler bankaları ile Sümer, 
Etibanklar tarafından icra edilmektedir. 
Diğer bankalar vasıtasiyle de tahvil alımı 

midir. temin olunabilir. 
Almanya asla muhtaç olmadığı Sermaye ve tasarruflarını en emin ve 

haldt!, sırf kan karıştırmak için, 

1 
en çok gelir getiren sahalarda işletmek 

Führer'den, italyan denizaltı ve istiyenlerin bu on be~ günlük suskripıi -
tayyarelerinin yardımına müsaade 

1 
yon müddeti zarfında banb.lara müraca. 

.rica edilmiş olduğunu bildiren frk· atla bu hisse ıenetlerlne kııydolunmaları 
(Sonu 5. inci say/ ada) menfutlan iktI:zaaından.dır. (&.&.}. 

İngiliz hava kuvetleri 

Bir haftada 
Almanya ve İtalya üzerine 

160 defa hava 
akını yaptılar 
Londra; 19. a.a. - Royter bildiriyor 
15 Te,riniııani sabahı nihayetlenen hafta 

içinde, fena hava ıeralti, İngiliz hava ku· 
vetler!nin düşman arazisine ve düşman iş
gali altındaki araziye hücumlarının geçen 
haftakiler kadar fazla olmasına mani teş

kil eylemiştir. Fakıt buna rağmen, yapılan 
hücumlar bilhassa şiddetli olmuştur. 
Bombardıman edilen mühim hedefler ıı.

rasında bilhaua şunlar varclır 
Münib: burada demiryolu istasyonları ve 

(Samı S. lacl 6113/ada) 
lngiliz tayyarelerinin akınlarından çok hcuar gören 

limamrulan bir manzara 

Macar Başvekili Kont Tel eki 

Kont Cionn, 8. Suner 

ve Kıral Boris'ten sonra 

Kont T eleki ve 
GI. Antonesko da 
Berline gidiyorlar 

Berlln, 19 a.A.. - Macar başvekili Kont 
Teleki ve hariciye nazırı Konl Csaky, al
man hUkllmctının daveti üzerine 20 teşri
nısanlde Vlyıınıı'ya muvasıılit edecklerdir. 

Üçlü pakta Macaristan da mı 
giriyor? 

Budapeşte, 19 a.a. - Royter: ?.ta~ar 

Harnbarg başveklH Kont Telek! ve hariciye nazın 

(Sonu 4. iincll sayfada) 
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Günün meseleleri : 
GÖLGESi Devlet daireleri 

"Harbiumuminin,, , 
uğursuz hatıraları! .. 

( GÜNÜN _ __...... 

164 üncü halka 
Heybeli Deniz Harp Okulunun 

talebeleri, bu müesaeaenin 164 ün
cü kunılu~ yılı gününde, tarihi zin· 
cirlerinin 164 üncü halkumı deni
ze atmı§lar. Bu merasim her yıl 
tekrar edilir ve deniz kahramanları, 
Üstünü mevsim çiçekleriyle süsle
dikleri halkayı Marmara'ya ııahve
rirler. 

lzmit'teki askerlere kışı 
hediyeleri hazırlamak 

için çalışmalar 
İzmit (Husustı - Yurdun her taratın· 

da olduğu gibi rhrlmlzde de kahrarnıın 

Mkerlerlmlze kış hediyesine hararetle de
vam olunmaktadır. 

Birbirleri 
nezdinde 

aleyhine Devlet Şurası 
idari dava açamıyacak 

Geçen cihan harbinde, Osmanlı İm
paratorluğunun mukadderatını sev
keden mesuliyet makamları ve idare 
cihau, "harp" denilen şümullü mü
cadelenin icabettirdiği ve bütün mu
harip memleketlerce tatbik edilen ne 
kadar esaslı tedbir varsa hepsini iti
bardan düşürmüştür. O derecede ki, 
çürümüş Osmanlı imparatorluğu ta
rihin uçurumuna yuvarlandığı ve ye
rine inkıHipçı, zinde bir Türkiye geç
tiği halde, hala o şeametli hatıraların 
ekseriya tesiri altında kalıyoruz. 
"'Harıbi umumide" tatbikına yeltenil· 
miş ne kadar usul varsa, bunları ifa
de eden kelimelerin bile telaffuz e
dilmesine tahammül edemiyoruz. 
Derhal tüylerimiz ürperiyor, diken 
diken oluyor, hudutsuz felaket, mu
sibet, ıstırap getirmiş olan bu men -
hua vasıta ve füetleri düşünerek der
hal bahsi kapatıyoruz. Bahsi kapatı· 
yoruz ama, asıl kapanması lazımge
len (Circuit) sistemi kapanmıyor, 
gedikler arzediyor •. 

Şimdi, biz, ''Harbiumuminin" yeis 
•erici, cesaret kırıcı yumsuz hatıra
larından tamamen sıyrılarak bugün· 
kil "fiyat tcreffwı" mevzuunu aklı
mız yettiği kadar tahlile çalışalım: 

İlk önce şurasını derhal kaydede
llm ki Türkiye cümhuriyeti çürümüş 
Osmanlı İmparatorluğu değildir. Si
ya.at, id.art, iktısadi bünyemiz, strate· 
jik vaziyetimiz bambaşka hususiyet· 
ler arzetmektedir. Türkiye'nin ablo
ka edilmesi ihtimali bir an bile ta· 
aavvur olunamaz. Türkiye ihtiyacı o
lar! 'her eşya ve maddeyi - hazan bi
raz gecikse bile - gene tedarik et
mek imkAnına daima sahiptir. 

Zirai istihsalimizin her şubesi, ge· 
çen yıla nazaran, fazlalık elde etmiş
tir. Sınat faaliyetimiz tam randıman 
vermektedir. Ordularımızın ihtiya· 
cından batka halkımızın ihtiyaç mad· 
deleri de fabrikalarımızın istihsal 
programlarında yer almış bulunmak
tadır. 
Şimdi esas mevzuumuza gelelim: 
Fevkalade masraflarımızın doğur

t!uğu ticari ve iktısadi hareketlerin, 
aüzille süzüle vardıkları son durak 
neresidir? 

I - Elde edilen kazanç ve gelirler 
kısa vadeli mevduat ıeklinde ban
kalarımızın kasalarında mı toplanı
yor? 

II - Kısa veya orta vldeli hazine 
bonolarına ve yahut uzun vadeli dev· 
let tahvilatına mı yatırılıyor? 

III - Altuna veya mücevhere mi 
kalbediliyor? 

IV - Gayrimenkul mübayaasında 
veya inşaatında mı kullanılıyor? 

V - Zirai veya sınai istihsal ıube
lerimizde yeni yeni istihsal hareket 
ve te~ebbüslerine mi kuvet ve hız ve
riliyor? 

VI - Halkın zaruri ve hayati ad
dettiği istihlak eşya ve maddelerinin 
- al~kadarların ihtiyaçlarını aşan 
nisbetlerde - mübayaa ve i~tirasına 
mı ta~sis ediliydr? 

Hü•eyin SAMI 
Urfa Mebusu 

de fiyatlarında izah edilemiyen te· 
mevvüçler olur •• 

Bu tereffüün hakiki imiJi "ihti
kar,. olduğundan bir an şüphe edile
bilir mi? 

Dahili fiyatlarımızın teşekkül ve 
taazzuvunda bu derece zararlı ve men
fi rol oynıyan varlıklı vatandaşları
mızın bir çoğunun bugün evladı, kar
deşi, yakın akrabası hudut boylarını 
beklemektedir. Yarın, ilk davete ica
betle kendileri de vatana karşı vazi
felerini kanlarını dökerek, hayatları
nı feda ederek ifa edeceklerdir. Ne 
elim l..ıir müşahededir ki bu insanlar, 
mübayaa ve iştira nöbetine tutulduk
ları anda yalnız küçük hislerinin, ar
zularının, kaprislerinin tatmininden 
ba_şka bir şey düşünemiyecek derece
de şuursuz hareket ediyorlar. Hükü
met, iştirA kudretini azaltmadığı gi
bi - bu bahse avdet edeceğiz - işti
ra hakkını da tahdit etmeği düşünme
miştir. Tahdidin daima ihtiyari olma
sını temenni etmiştir ... Buna mukabil 
kötü niyetle değil de şuursuzlukla, 
psikolojik zafla karşılaşmıştır. Ta
rihin her devrinde, her millette, zaf 
anlarını bekliyen "ihtikar erbabı,, da 
intizar mevziinden derhal çıkarak ha
rekete geçmiştir. 

Sermayelerini, daha kuvetli bir ih
timal ile de bankalarımızın "ticari 
kredi,. unvanı altında övilne, övüne ve 
tabiatiyle farkına varmadan tevzi et
tikleri kredileri kullanarak kapattık
ları stoklan, gözü kararmış, şuursuz 
fakat iştirl kudretini haiz müşterile
rine şimdi diledikleri fiyattan silr· 
mekte ve mallarını bu suıetle nakde 
tahvil etmekte hususi bir zevk duy
maktadırlar. 

Samimiyetle itiraf etmeli ki; bu öl
çilsüz "talep,, hareketi ihtiyari ola
rak normalleşmezse, ortahalli, veya 
yoksul ailelerimize zulmetmİ§ oluruz. 

Askeri cephe kadar önemli olan ma
li ve iktısadi cephelerimiz vardır. Bu 
cephelerde de disiplin ve fedakarlık 
iıter. Fakat neyliyelim : 

Nasıl taşa tohum ekilmezse bazı 
adamların kalbinde de insanlık duy
gııları filiz veremez! 
İcabeden tedbirleri ona göre alma

lı, ve iktısadi kanunlara mücadele 
saflarımız dahilinde vazife vermeli ... 
"Teşkilltlanmak,, kudret ve kabiliye
tinden mahrum değiliz ... 

Hali( vapurlarının idaresi 
İıtanbul, 19 (Telefonla) - Haliç va

purlarını idare eden komisyon, idarenin 
belediye veya deniz teıkllAtından biri ta
rafından deruhte edilmesi lehinde bir ra
por verdi. Rapor ıehtr mecllıılnln bu lçU
maında mUzakere edilecektir. 

İstanbul' da askerlerin kıt 
hediyeleri için faaliyet 

İııtn.nbul, 19 (Telefonla) - Aakerlere 
yardım tılerl ve teıkllAtı bUyUk bir lnkl • 
ıatıa devam ediyor. Bazı rnıntakalarda 

verilecek hediyelerin elbiselere de teımlll 
için teklifler yapılmış, mekteplerde talebe 
yardım komiteleri teıekkUl etmiştir. 

Ada·na' d~ elektrik aşıran birisi 
mahkum oldu 

lstanbul'dan gelen bu haberi o
kuduktan ve çoc:uklarm resimlerini 
gördükten sonra onların biiyÜk ba
baları Barbaroa Reisi dü,ündüm. 
Daha birkaç ay evel 500 Üncü yılı
nı kutladığımız Preveze cenginin 
muzaffer kumandanı, Akdeniz'in 
kor:kunç köpüklü dalgalarını hatır· 
latan vekarlı ve haşmetli dunıtİY· 
le gözlerimin önünde canlandı. 

Reisin hayali, bana, 164 rakamı· 
nı unutturmuştu. 164 yıl evel bir 
mektebin temeli atılmış, dersleri 
baflamış, talebeleri giydirilmiş ola· 
bilir. Fakat Deniz Harp Okulunun 
tesis gayesi deniz harpç.isi yetiştir
mek olduğuna göre bu ilmin tarihi 
bizde denizle karşı karşıya geldiği
miz giin kurulmuştur. 

Deniz Harp Okulunun bugünkü 
talebeleri, denizlerin yarınki kah
ramanları. M nnara'ya salıverdik
leri bu 164 Üncü halka ite bana ÖY· 
le geliyor ki, gök giirültüsünü andı· 
ran sesleri bu mavi sulara ainmit 
olan reislere, bir de haber gönder
mişlerdir: 

- Türk gölünde aRfa gezintisi 
yapar gibi Akdeniz'de dolaştığınız 
günlerin hikayelerini ders olarak 
okı•duk ve ders aldık. 
Öğrendiklerimizin ta:hikatına ge

lince ona da hazırız, Koca Reis; se
ni utandırmamağa azmetmişizdir. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Mersin hayvan borsasının 
lağvma karar verildi 

29.9.1936 tarihinde açılmıı olan :Mersin 
hııyv~ borsasının dClrt senelik mevcudi· 
yeti müddetince hiç bir faaliyet göstere -
medlğl gibi temin edebildiği cUzl varidat 
ile masraflarını da koruyamadığı anlqıl
dığtndan bu teıekkUIUn IAğvl !le borç ve 
alacakları ile birlikte evrak, eııya ve del'
terlerlnln Mersin ticaret ve zahire bona
sına devrine İcra Vekllleri Heyeti tara
Cından karar verilmiştir. 

Takas Ltd. e verilen ihraçtan 
sonra ithal selahiyeti 

23.10.1939 tarihli kararname ile 28. 10. 
1940 tarihine kadar bir sene mUddetıe Ta
ka.a Limited ıtrketlne verllml§ bulunan 
ihraçtan sonra ithal aaJAhlyetlnln 31.12.9n 
tarihine kadar bir yıl daha uzatılmaaına 
İcra Veklllerl Heyeti taratından karar 
verllml&ıtlr. 

Bursa' da eğitmenli 90 köy 
okulu açıldı 

Buru, (Hususi) - Bu ıene mezun olan 
klSy eğitmenlerine alt kadro yapılmıı ve 
tayin edildikleri köylerde işlerine başla -
mışlardır. Bu .suretle vllAyetlmlzde 90 e
ğl tmenll köy okulu açılmııtır. Tedri~ııt 

normal bir ıekllde devam etmek:edlr. 

' 

Vnllml7.ln muhterem rel'lkalnrının rele· 
lifinde HalkevJnde toplanan İzmit ba· 
yanları, bu hazırlıkları organize etmekte 
ve komiteler teşekkUI etmektedir. Halkı
mız sevgi ve heyecanla knhrnmaMlıırımıze 
hediye vermekte istical etmektedir. 

Diğer taraftan İzmit polisleri de, diğer 
emniyet tC'şkllı\tımı:ı:a örn,.k olacak kıy -
melli bir harekette bulnnmu"lar ve yiğit 
ordumuza kış hedlvesl Vl'rmek lizere te • 
şebbU.se geı;:mlşlrrdlr. İzmit zabıtası bu 
maksatla aralarında para topltyarak 90 
adet kalın pamuklu gömlek yaptırmağa 

bşlamıılardır. 

Şehrimiz emniyet teşklldtının bu va· 
tansever, gUzel hareketi bur da b!iyUk bir 
sevinç ve alAka uyandırmıştır. 

8. Rahmi Apak'ın feniıleri 

Başvekôlet alôkadarlara mühim bir tômim yollad 
Devlet idareleri arasmda tahaddüs eden 

ihtilaflardan dolayı bu idarelerin biribir
leri aleyhine devlet şurası nezdinde idari 
dava açamıyacakları hususunda Ba$vekl· 
let tarafından miihim bir tamim neşredil
miştir. Tamimi aşağıya dercediyoruz : 

Devlet idareleri arasında ıahaddüs eden 
bazı ihtilaf dolayısiyle bir dairenin diğer 
daire aleyhine Devlet Şurasına idari dava 
açmakta oldukları görülmektedir. 

İdari dava yolu, ferdlerle idare ara -
sındaki ihtilafların halli için açılmış kaza 
yollarından biridir. 

Devlet uzuvlarını te§kil eden ve fimme 
hizmeti gören Vekaletlerin vesair devlet 
dairelerinin, amme kanunlarını tatbik e • 
derken aralarında hidis olacak noktai na
zar ihtiJaflarını kaza kuvetlerinin tetki -

şOraaı kanunlariyle, ne de hukuk prensi 
!eriyle ve diğer mevzuatla telifi kabil d 
ğildir. 

Teşkilitı esasiye kanunumuzda ic 
kuvetini, faaliyetlerinde yekdlğerine ka 
şı kaza kuvctinfn mlirakabesi altına vaz 
den bir esas mevcut değildir. 

Amme işlerinin tatbikı sırasında devi 
idari uzuvları arasında tahaddüıı edec 
kanaat ve görüı ihtilaflarının doğrud 
doıiruya 3533 sayılı kanun ahkamına glSr 
halledilmesi lazı!I\ geld i gibi devlet td 
rasının lstişari mütaleası alınarak veya l 
ra Vekilleri Heyetinde göril~illerek ve n 
hayet ihti!Uı mucip olan kanun hilkmUnlia 
yüksek meclisıen tefsiri istenilerek hail .. 
dilmesinin icabedeceği ta~ildlr. Bu ltfba ... 
la bu kabil ihtilfi.flarda Veklletlerln 'Ye 

İ7.rnlt (Hususi) - Bölgemiz C. H. Par- kine arz ve onl'1r vasıtasiyle hal ve fasıl dairelerin yekdiğeri aleyhine dl.va açma • 
tlel mU!ettlşl Tek1rdağ mebusu Rahmi A· ettirmesi, ve teııkilatı esasiye ve devlet ması hususunu tamlmen ırz ve rica ed.n., 
pak, m!llhakat dnhflinde Parti te§kllAtını 

teftiş ettikten ııonra şehrimize avdet et· 
mlştır. 

C. H. Partisi mrrkez nahiye kongreleri
ne bugilnlerd" bnşlanacaktır. P:\rtl kon
greleri alt\ka lle devam etmektedir. 

"Fürk - İngiliz adli 

müzaheret mukavelesi 
Hükümetimizle, Büyük Britanya ve ~i

mali İrlanda Birleşik kırallıcı arasında 
1931 tarihinde imza edilmiş olan adli mü
zaharet mukavelenamesi ahkamının Filistin 
ve Şarki Ürdiln'e teşmili gayesiyle 10 şu
bat 1939 da Ankara'da yapılan mukavele
nin tasdikı için hazırlanan kanun liyihası 
Büyük Millet Meclisine gelmit ve bugün
kü ruznameye alınmıştır. Ek mukavelena
me ile asıl mukavelenin birinci maddesin· 
de İngiltere tebaası tabirinin İngiltere 
mandaııı altında bulunan arazi ahalisi dahil 
olmak ilzere, Büyük Britanya himayesi al
tında bulunn bütün şhıslara ıamil oldunu. 
nu,. tasrih eden bir fıkra illve olunmuştur. 

Erzurum'da Yardım Sevenler 
Cemiyet inin şubesi a(ıllyor 
Uçüncil U. müfettişlik evinde Erzuru

mun tanınmış gilzide aile reisi bayanla -
rından mürekkep bir toplantı yapılarak Er
zurum'da yardımsevenler cemiyetinin bir 
şubeıinin kurulmasına karar verilmiı ve 
ilk iı olarak askerlerimize kışlık giyim eı
yası imal ve derclne başlanmıştır. Erzu
rum kadınları bu hayırlı teşebbüse karşı 

büyiik bir alaka ve tehalük göstermekte -
diri er. 

Amatör 
ate iyesi 

ve heykel 
açıl~ı 

Ankara Hslkevi Başkanlığından: 

Evimizin reıım veheykel ça.lıımatarına 
bll§lanacaktır. Catıımak lstlyen amatörler 
31.11.1940 nihayetine kadar Evimi;,; ıekre
terllflne iılmlerlnl yazdırmaları rica olu
nur. 

ÇAGRI 
• Dahiliye encUnıenl bugün heyeti umu

mlyeden sonra toplanacaktır. 
• Mllll mildafaa encilmenl bugün heyeti 

umumtyeden sonra toplanacalttır. 
• Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve taadUIUne dRlr olan 3655 sayıl.ı kn.nunn 
ek kanun lAylhaaını müzakere edecek olan 
muvakkat encUmen bugün saat 10 da top
lanacaktır. 

• Maliye encümeni bugün umumi heyet 
lçtlmaından sonra toplanacaktır. 

• İkt11at encümeni bugün umumi heyet 
lçtımaından sonrll toplanacaktır. 

\ 

Orta okuru bitirenlerin kil 
Enslifülerine kabuf tarzı 

Devlet orta okul imtihanına glrmeğe 

hak kazanan orta okul talebesi kızların 
kız enstitülerinin orta okul tahsili ıröreıı

lere mahsus dördüncü sınıflarına kabulleri 
hakkında Maarif Vekileti mesleki ve tek
nik tedrisat dairesi tarafından yapılan tek
lif talim terbiye heyetince tetkik edilmiş, 
bu gibi kuların, mensup bulundukları or
ta okullardan ılınacak malCimat üzerine 
kız enstitülerinin s<Szil geçen ımıflarma 
kabulü ve yıl aonunda muvaffak oldukla· 
rı takdirde de beşinci sınıfa terfileri, an -
cak Devlet orta okul diploması almadıkça 
kız enstltlilerinden meıun olamamaları ve 
müddeti içinde devlet orta okul diplomaeı 
al•madıkları takdirde de enıtitülerin orta 
okul mezunlarını mahsus aınıflarrndald 

tahsillerine ıon verilmesine karar veril • 
miştir. 

Ostüste iki yıl sınıfta 
kalanlann askeri ikleri 
Ustüıte iki Yıl aynı sınıfta kalıp ta U

çUncü yıl gene bir okula devam etmek i• 
tiyenlerden askerlik çağına girmi1 olan 
talebeler, tahsilden dolayı tecil edilmiye
rek, bu hususta askerlik ıubeleri tarafın • 
dan vaki olan davet üzerine vaziyetlerinin 
mektep idaresinden sorulup öğrenilmesine 
hacet kalmaksızın ıevkedileceklerdir. 

Maarif Vekaletinin Türk 
grameri 1 1 

ı~m (alıımaları 

Tren seferlerinde 
değişiklikler oldu 

Bize verilen retml malilmata zaasaraaı, 
meV'Sim ve vaziyeti hazıra dolayrıılyle but 
mıntakalarda yolcu trenlerinin tahdidine 
lüzum görülmli' olduğundan Ankara'da.ıa 
Haydarpaı;a'ya her glin ıaat 17 de Ye aalr. 
çarşamba, cuma, pazar (Ünleri aaat 8,20 
de, Haydarpaısa'dan Ankara'ya her gUn ea
at 14.25 de ve salı, pe~be, cumartesi. 
pazar günleri saat 9 da hareket ed~ tren
lerle, 

Haftanın iki gtinlinde İstanbul vapurla
rı ile Bandırma'da bulu1nnyan ve Bandır· 
ma'dan uh, cumartesi, c(lnlerl saat 6,30 
da ve İzmlr'den aynı gilnler ıaat 10.05 de 
hareket eden yolcu trenleri Z3/11/94-0 ~ 
rihinden itibaren !şleyemlyeceklerdir. 

Bıındnn baııka Ankara'nm Adana ile mll
tekabil mUnaıebatı haftada üç gUn Toroe 
sürat kataralrı ile temin edilmiş olduğun
dan bu katarlann ı,lediği gilnlerde yani 
Ankııra'dan cuma, pazartesi, çarııamba ıtın
leri aut 12,45 de ve Adana'dan cuma, Pil • 
zr çarıamba ırilnlerl eaat lS.30 da hareket 
eden muhtelit katarlar da 22/11/940 eti • 
nilndcn itibaren ıeferden kaldırılacaklu • 
dır. !(a.a.) 

Türkiye İ§ Bankası 
İstanbul şflbesi Müdürü 

İl Bankası İstanbul ıubeal mlldüı11 
Nejat Kent'ln lıtıfa.sı kabul edllmJt n 
1.stanbul rnUdUrlUğUne umum mUdUr mu ... 
vlnlerlnden Meclt Durulz ta.ytn olunm~ 
tur. 

B. H. R. Tankut Adana'dı 
Adana, (Hususi) - Seyhan Parti mtl• 

Cetuıı Prof. Hasan Rcııt Tankut Anku.
dan ırelml&ıtır. Seyhan Parti vlldyet koa .. 
gresi hazırhklan lkmAl edllmletir. 

lzmiT dilıizlerinin Adana' da 
verdikleri konser 

Adana, (Huıusi) - İzmir dilsizler, klSr 
ve sağırlar cemiyeti mensupları Adana'ya 
gel erek halk evinde bir konser vermişler• 
dir. 

Dahili fiyatlarımızın teşekkül ve 
taazzuvunda, orta halli, mütevazı ai
lelerimizin müşteri ıı;fatiyle faal ve 
müessir bir rol oynadıkları iddia olu
namaz. Güç beta ay basını bulabilen, 
yevmiyesi ile günü günilne ancak 
karnını doyurabilenlerin "suni bir 
talep hareketi" yaratmalarına maddi 
imkan tasavvur edilemez. 

.. Talebi" harekete getiren, getire
cek olan vasati geçim seviyesini aşan 
gelirlerdir. Tasarruf ve sennaye şek· 
Iinde teraküm etmiş ol!!un veya ol • 
masın •• talep hareketinin volanı bu 
nevi gelir ve kazanç erbabının, tasar
ruf ve sermaye sahiplerinin elinde
dir. 

Adana, (Hususi) - Adana'nın Haaırpa

zarında Sait oflu Mehmet Yümni adında 
birisi umumt hatlardan cereyan çaldıtından 
iki ay hapse mahkum olmuş, eski mahku
miyeti olmadıiıııdan bu karar tecil edil • 

Adana' da askerler i~in 

10.850 par(a hediye hazır 
Adana, (Hususi ı - Aakerlerlmlze Ada

na'nın ilk hamlede hazırladığı kııı hediye
si 10.800 parçayı bulmuıtur. 

Bursa'da 6 tonluk bir 

~u deposu bulundu 
Bursa (Husust) - DUn Hoıkadem mu

ha.lleslnde, Nuuhpa,a hamamı arkuında· 
kJ arsada oynıyan çocuklar topraıı kazar
ken bir demir kapak bulmU1lardır. ruıı 
kapafı kıran çocuklar su ile dolu bir mah· 
zenle kar,ılaşınca derhal belediyeye haber 
vermişler ve ırelen su memuru da bun.nın 
bUyUkçe bir yer olduğunu anlamıı nlhıır~t 
itfaiye getlrllnıtıtır. Su botaltıltnca, altı 
ton ıu alabilecek bUyüklUkJ.e beton ~lr 

mahzen ortaya çıkmııtır. 

Okullarımızda gramer tedrisatının maz
but bir hale gelmesini iıtiyen ·Maarif Ve
killiği, bir taraftan dilimizin grameri hak
kında bir anket mahiyeti ta§mıak, diğer 
taraftan da buaiin dağınık bir ıekilde ve
rilmekte olan gramer derslerini vakit kay. 
betmoden bir BASA bağlamak için "ana 
hıtlıriyle tilrk ırrımeri" adlı bir deneme 
hızırlatmııtır. 1940 - 41 ders yılından iti
baren orta öğretim müeese11elerinde türk
çe ve edebiyat öğretmenleri bu kitaptan 
ırramer tedrisatı yapacaklar, nisan 1941 
tarihine kadar da kitap hakkındaki dü~Un
celerlni, mucip ıebeplerle ve bir rapor ha
linde okul müdürlüğü yolundan Vekilliğe 
bildireceklerdir. 

Bir işten el çektinne 
Adana, (Hususi) - Adana orman çe

vlrge mUdUrU Fuat Evren'e iııten el çek
tlrllmlııtır. 

İradeleri ile, mantık ve muhakeme· 
terinin sevki ile, hulasa ihtiyari ola
rak freni kısmak bunlara dilşer ... Hil
kümet, on dört aydanberi, bu kısım 
vatandaşların izanına, şuuruna, vic
danına, milli disiplin duygularına i
timat etmiştir. Esefle itiraf etmeli 
ki, ihtiyari bir frenleme yerine, za· 
man zaman mağkul, mantıki hiç bir 
sebebe istinat etmeden bu yüksek ve 
geniş iştira ku<lretinin mümessilleri 
birdenbire gemi azıya alıyorlar, mu
bayaa hırsına kendilerini kaptırıyor
lar, iştira kudretleri geniş olduğun
dan, fiyat murakabesi devam ededur
sun, "hangi fiyatı dilersen dile ben· 
den!.." teranesiyle piyasaya atılıyor
lar. Ve pek tabii olarak da arzuları
nı tatmin etmenin ilmini derhal ayak 
üstii öl7renin yolunu buluyorlar ... 

Tahsil görmüş ve hiç olmazsa a· 
kıllı olmaları icaberlen bu varlıktı 
vatandaşlar, çetin bir harp içinde, bir 
vapurun gecikebileceğini tamamen 
unutuyorlar.. Ticari müzakereleri
mizde, hazan. yüksek milli menfaat
lerimizi korumak için, ağır davrana
bileceğimizi idrak edemiyorlar .. Tür
kiye'nin bugUnkU ve yarınki duru
munda; ithalat eşyasının arz ve tale
bi arasındaki muvazenesizliğin an· 
cak gelici. geçici olabileceğini kavrı
yamıyorlar ... 

Yeni ve müspf't miıı;::ıllere rağmen ... 
Nakliyat işlerimizde bir gayrita

biilik, bir aksaklık olduğundan ha
berdar değiliz. Zirai istihsalimizin 
her nevi fazlasiyle idrak edildiğine 
göre nasıl olur da gıdai ve zirat mad-

miıtir. 

Adana' da ziraat makinelerine 
yedek parça tedarik edilecek 
Adana, (Hususi) - Çukurova çiftçisi -

nin ziraat makineleri yedek parça ihtiya
cının karşılanması için yapılan teşebbüste 
muvaffak olunmuştur. Şimdi çiftçinin han
gi yedek parçalara ihtiyacı olduğu tesbit 
edilecek ve derhal vek41ete bildirilecektir. 

Milli kostümlü balo 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel merke

zinin her yıl blrinclkAnunun ilk hattaeın
da verilmekte olan milli kostUmlu balrıını
nun bu yıl 4 ıubat 941 cumartesi günü ak
ıamı Ankara Palu salonlarında verilmesi 
tekarrUr etml&ı ve balonun her yıldan da
ha Ustun olmaaı için şimdiden hazırlıkla
ra başlandığı haber alınmıııtır. 

İtfaiye, bir yangın esnasında; kerıdl 
kendine toplanl\D bu sudan lıtıl'ade etml'k 
maksadiyle mahzenin a.izmı kapamııtır. 

Artırmaya fesat karııhran 
bir müteahhit ceza gördü 

İslanbul'da Borsa kıraathanesi sahibi 
Cemilin vekili İsıık Nomer namında blrl. 
nln bir arttırmada, arttırmaya fesat karı .. 
tırdığı tesblt edilerek GUmrilk ve İnhl~ 
lar VekAletı tarafından 2 sene mUd1f'Ue 
devlet arttırma ve eksiltrneler1ne ıııtır~ • 
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Komşular arasında 
Her gün yazdığım bu fıkralar, 

bilirsiniz, bizim gazetenin ikinci 
sayfasında, bu sayfanın alt katın
daki dört sütunda çıkar. Bu bakım
dan bu sayfanın zemin katında 
dört odada oturuyor gibiyimdir. O
nun için Nurullah Ataç'ın zaman 
zaman yazdığı yazılar bu sayfanın 
üst tarafında çıkınca hiç bir mecaz 
ve istiare yapmadan iddia edebili· 
rim: 

- Bu yazıların başımın DstOnde 
yeri vardır/ 

Bu yüzden sayın münekkidimiz
le aramızda mevcut dostluğa, za
man zaman, bir de komşuluk ılre
f i katılıyor. Arada sırada, - hatti 
bugünlerde olduğu gibi sık sık -
onun yazılarında benim adım, be· 
nim lıkralarımda onun adı geçer· 
se vadırKamamalı. 

Bir gün o "gazel söylemek,, der: 
ben, olur ya, beğenmem. Ertesi gün 
o bu mevzuu eline alır, teller, pul
lar: .,gazel slJylemek,, gibi yanlış 
bir deyimi, adeta, insanın beğene
ceği gelir. 

Bir baıka gün ben, rnrd ltelf· 

~ANl~llL~R 
mesının yeni bir minasını bulup 
eski bir beyte yeni baştan mana ve
ririm; ertesi gün o aynı mevzuu üs
tadane bir eda ile işler: türk edebi
yatı vır okurları bir şişeden nasıl 
bir estetik dersi yapıldığını görür
ler. 
Doğrusunu isterseniz, ben "başı

mın üstünde yeri olan 'komşum,, la 
aramızdaki bu türlü münasebetleu 
bakarak onu emperyalist bir impa· 
ratorluğa; kendimi de bir sömürge 
ye benzetiyorum. Arada sırada is· 
tihsal edebildiği ham maddelerı 
tenkit imparatorluğunun munzam 
fabrikalarında mama/ bir hale gel
miş görünce apıııp kalan bir ıö
mürge ... 

Altıncı kol l 

Yunan tebliğlerine glJ~ yunan 
topraklarında, artık, esirleı Jen baş
ka italyan askeri kalmamııtır. 

Harp patlak vermeden önce • ye
ni usul icabı • bir memlebt top-

raklarına gizliden gizliye sokulan 
kimselere ''beşinci kol" adı verili
yor. Esir olarak alıkonanlara da 
bir ad vermek lazımgelir5'! bilmem 
ne demeli? Mesti§ altıncı kol mu! 
Fena olmaz. Çünkü "altıncı" keli
mesinde "alt olmak" manası da se
zilebilir. 

~0ğiıme - değiıtirme! 

Hem felsefe, hem de siyaset me
raklısı olduğu anlaşılan orta yaşlı 
bir adam, yanındaki arkadaşına dön
dü de: 

- Şu ltalyan - Yunan harbine ba
kıyorum da birader, dedi, bu dünya
nın bir değişme • değiştirme dünya
sı olduğuna hükmediyorum/ 

- Neden? 
- Neden olacak? Baksan a! ltal-

yanlar kumandanlarını kendileri de
ğiştiriyorlar; askerlerini de Yunan
lılar deği~tirecele bınzly_or/ 

poğru •Öze ne deni'!_? 

Akşam gazetesinin "Dikkatler,, 
sütununda "dedesinin ağziyle konu
şan çocuk,, başlığı altında şu veciz 
fıkrayı okuduk: 

"Cümhuriyetimizle beraber veya 
ondan sonra doğmuş bazı genç te
şekküller var ki her hareketlerin
den gençlik ve yenilik beklenir. 

Halbuki bu teşekküllerden gaze
telere gönderilen ve içinde .. hare
kStı vatanperverane,, gibi tantanalı 
terkipler bulıznan öyle yazılar gö
rülüyor ki dedesinin ağziyle konu
şan bir çocuktan farbız! ... 

Bu hal bazı resmi daire yazıların
da bilhassa göze batmaktadır. Mese
li.: "1linen tebligat ifasına karar .... , 
"acilen müracaat ... ,, gibi. 
Eğer resmi yazı {Js/übu devlet ağ

zına uygun düşsün diye zorla es
kileştiriliyorsa boşuna zahmeti 

Çünkü Türkiye Cümhuriyeti da
ha geçen ay on sekizine bastı.,, 

1 

Biz ki bugünkü gazete dilinin 
bile henüz ağdalarını, kılçıklarını 
söküp atamadığı fikrindeyiz; yu• 
karıki doğru sözler karşısında ne 
diyebilir izi' 

T.L 

• 

me davası da görülmektedir. 

Erkek terzilik okulu orta 
ihtisas okulu haline geliyor 
İlk okul mezunu kabul eden \'C Mrlncl 

devresi Uç, ikinci devresi de bir ııcı~ellk 
meslek tahsili veren "Erkek terzilik oku
lu., nun. tedrlsatına bazı umumi derslerin 
llAveslyle, ikinci derecede bir orta lhtısa.s 
okulu haline getırllmesi etrafında Mıı.nrlt 
VekAletı talim terbiye heyetince yapıl

makta olan tetkikler sona ermle, ltt'yf.yet 
tasvip edilerek Vekillik makamına arze
dllmlştlr. 

BiLGiYLE ÇOCUK 
BÜYÜTMEK 

Bilgiyle bakım çocuğun sıha· 
tini teminle beraber bakım zah
metini de ,yanya indirir. Çocu· 
ğunuzun kaç aylık olduğu ve ad
resi·nizi bize bildiriniz; size 
(BAKIM ÖGÜT) lerimizden 
parasız gönderelim. 

Çocuk Esirgeme Kurumu G. 
Merkezi 
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Musolini'nin nutku 

Sovyet denizaltı 
fil osu gittikçe 
kuvetleniyor 

d. İtalya Başvekili Musolini, Ven~ 
kık saraymm balkonundan büyük ı·zvestı·a'nın bı·r makales·ı ararlar vermenin artık zamanı 
geldiğini bildirerek ltalya'yı har-
.~ sürüklediği gündenberi nutuk Moskova, 19 a.a. - Tass ajansı bildirl-
8<iylememişti. Ve bu aralık söyle. yor: İzvestiya gazetesi, Sovyetler Birliii
ltıerneği de tercih ediyordu. Ne ça- nin denizaltı filosu hakkında bir makale 
h? ki beş senedenberi, İtalya için neşretmiştir. 
,, ır "bayram" kabul etmiıtir. Bu Muharrir diyor ki: 
bayramda" nutuk söylemek tea • Sovyetler Birliğinde inşa edilen deniz-

ıtı1 iil halini aldığından, Musolini'nin altı denize indirileli on sene geçti. 1931 
~ İkinciteşrinde sükut etmesi çok senesi sonunda mUmkün olan en kın ı:a -

t?ıllnalı olacaktı. Musolini'nin kabul manda Uzak-Şark için birçok denizalWar 
ettiği bu faşist bayramı, ltalya'nm inşasına karar verildi. Aynı zamanda Atlas 
elJj iki devleti mağlup etmiı olma- denizi ile Karadeniz için yapılmakta olan 
•dı gibi bir efsaneye dayanmakta· denizaltrlann inşasına devam edil~kte 
rr. Malfundur ki Habeşistan'a kar- idi. İşçiler, mühendisler ve mütehassıslar 

j1 giriştiği taarruz üzerine, Millet- seri halinde denizaltı yapmak ıayretini 
~l' Cemiyeti, İtalya hakkında zec- muvaffaklyetıe ba§ardılar. Daha 1933 te 
rı tedbirlerin tatbikına karar ver- birinci denizaltı Uzak-Şarkta hizmete glr
lllişti. Fakat bu zecri tedbirler, 0 miştir. 1934 planına nazaran yapılması la
~aınan Fransa'nın harici siyasetini zımgelenlerin hepsinin inşa.ar tamamlan -
1~.are eden Laval'in entrikaları yü- mıştır. 
jUnden müessir ~ekilde tatbik edi
ııınemişti. Lava], o senenin başında 
~'llsolıini ile yaptığı bir mülakatta 
taJya'ya Habeşistan'da hareket 

i1"bestisi venni~ti. Bu anla~mıya 
~Yanarak harekete geçen Musoli

~ı, Milletler Cemiyetini karşısında 
"'1ldu. Milletler Cemiyetine karşı 
İ'~ifesiy]e ltalya'ya karşı teahhüt
~'.1 arasında müşkül bir vaziyete 
duşen Fransa, hem Milletler Cemi
~etini hem de ltalya'yı idare etme
R'e çalıştı. ltalya'ya karşı müessir 
~Unıyan zecri tedbirler alındığı hal
de yegane müessir tedbiri teşkil e· 
ecek olan petrol Üzerine ambar· 

to konulamadı. Italya da kendisini 
elli iki devlete karşı zafer kazan
~ış addederek zecri tedbirlerin tat-
tkına geçilen bugünü faşist bayra

ttıı olarak kabul etti. 

İşte bu vesile Hedir ki Musolini 
t'l\ı'elki gün nutkunu söylemiştir. 
l-iutkun en çok dikıkate layık olan 
~oktası, Mwolini'nin Taranto'da 
\iç İtalyan harp gemisine İngiliz 
tayyareleri tarafından atılan bom
'baJarla İsabet vaki olduğunu itiraf 
etınesidir. Malômdur ki İtalyanlar, 
h~'rettikleri resmi tebliğde ancak 
ır gemiye isabet vaki olduğunu 

hildinnişler<li. O gÜn ne§redilen 
l'esınj tebliğ aynen şudur: 

"11/12 lkinciteşrin gecesinin ilk 
81latinde dü§man tayyareleri Taran· 
~? deniz üssüne hücum etmişlerdir. 
qarp limanının tayyare dafi batar
l>a.ları ve limanda bulunan gemiler 
~İddet]e mukabele etmişlerdir. Bir 
lıQrp gemisine ciddi isabet olmuş
hır. Zayiatımız yoktur. Altı düş· 
tttlln tayyaresi düşürülmüştür." ln
~iliz bahriye nezareti isabet vaki 
olan büyük gemilerin üçe baliğ ol-
d\lğunu ve bund~n bafka ~~~- kru· 
"•zörle iki muavın kruvazorun de 
hll.sara uğradığını iddia ettiği za• 
bıan, İtalyan hükümeti, in~ili~ler~ 
hlan söylemekle itham _et~ı. Şımdı 
MusoHni'nin ağzından kımın yala~ 
IÖylediğini anlamaktayız. B.u. vazı
l>ette şöyle bir sual sorulabılır: 

- Acaba Musolini neden doğru
hı söylemek mecburiyetinde kal -
llııştır? 

Bu sualin cevabı basittir: çünkü 
hasara uğrıyan gemile~!~. resi.~leri 
!leşredildikten sonra butun d.u~ya
!l.nı italyan tebliğleri.n4: k~r§ı .!tıma· 
dı sarsılmıştı. Musolını dunku be
l>anatiyle itimat hissini iade etme· 
ğe çalışmıştır. Nutkun diğe~ kıs~: 
ları, ltalya'nm harbe gırn;ıesını 
haklı göstermeğe ve pek zı~ade 
&arsılmış bulunduğu ani.aşılan ıt~l
l>a.n mağneviyatını takvıye etm~g~ 
bıatuf sözlerden ibarettir. Mwolıru, 
ltalya'nın, Franaa ~~ğlôp . olduğu 
bir sırada harbe iştırak etmış oldu· 
iu hakkındaki umumi kana8:ti d.e 
tashih etmeğe çalışmıştır. Faş~st .1!: 
derine göre, ltalya harbe . g~rdıgı 
:taman Fransa sallanmakt~ ıdı. ~a
kat henüz yere düşmem~şt~. B1;1 soz
lerle Fransa.'nın mağlubıyetınd~n 
kendisine bir §eref payı ayırma~ ıs
lenıiş olacaktır. Hal~u~i~ ltalY?-. ~lln 
harbe 10 haziranda ıştı~~k ettıgıne 
\ı'e bu sırada Fransa mutareke .. ta
lep ebnek üzere bulunduğun~ gor~~ 
hu §eref payının ne olabılecegı 
meydandadır. . 

Musolini'nin yunan harbın~en 
bahseden sözleri her şeyd~n z~ya
de bir aczin ifadesidir. Faşıst Iıde· 
ri Yunanistan'a karş1 yıldırım har
bi yapdamamasını arazinin «:lveriş
li olmamasına atfetmcktedır. Ş~ 
halde ültimatomun yunan B.~şvekı
line neden gece yarısından uç saat 
&onra verildiği sorulabilir. ltalya, 
bu hareketiyle, Yunanistan~a ~arşı 
Yıldırım harbi yapmak ruyetınde 
bulunduğunu anlatmı~ olmaktadır. 
F k t b ir defa harekat ba~ladıktan 

a a b" d ··1 sonra İtalya yıldır~ har ı egı , 
kaplumbağa harbi bıle Y.apa~~ış· 
hr. İtalyan erkanıharbıyesırun E
pir'de dağlar ve çamurlu yolJar bu
lunduğunu, harekat başl~dı~tan 
gonra ke§fetmiş olmasına . ıhtımal 

·ı Musolini bu acız karşı-\ı'erı emez. .
11 

• • 
sında kahraman yunan mı etını 
tahkir etmekle intikam al~ıy~. ça• 
lışnuştrr. Hakikalen ağır soz so~le
rnekte Musolini pek ustadır. .Eger 
sözle askeri zafer kazandabılsey
di İtalya yalnız Yunanistan'ın d~
ğiİ, dünyanın fatihi olu~u:. M~~lı
ni "Necaşi'nin ciğerinı soktugum 
gibi, yunan milletinin de ciğerini 
sökeceğim" diyor. . • 

Cjğerinin sökülmesıyle ıdama 
nıahkfun edil.. bu milletin suçu 

Pasifik denizinde 
Kısa bir zaman içinde Pasifik denizin

de kuvetÜ bir denizaltı filosu meydana 
gelmiş ve sair tedbirlerle Uzak-Şarkın de
niz müdafaası takviye edilmiştir. Bundan 
sonra da Pasifikte deniz kuvetleri bilhas
sa denizaltI filosu kemiyet ve keyfiyet iti
bariyle durmadan artmıştır. 

İkinci beş senelik pl5.nın tatbikı etim -
lesinden olarak kuvetli bir denizaltı filo
sn meydana getirilmiştir. Üçüncü beş se
nelik pl§nrn hedefi ise kuvetli bir harp fi
losu meydana getirmektir. Sovyet tezgah
ları halen her büyüklükte seri halinde de
nizaltı inşa etmekle meşguldi.ir. 

Denizaltılara ait bUtUn teçhizat Sovyet 
fabrikalarında imal edilmektedir. Bunun 
neticesi olarak şimdi Sovyetler Birliği en 
bilyiik denizaltı filosuna malik bulunmak
tadır. Son zamanlarda yapdan resmi tec -
rübelerin de isbat ettiği gibi Sovyetler 
denizaltıları dünyada yapılın en son model 
denizaltılar derecesinde mükemmeldir. 

Bir hafta zarfında 

İngiliz ticaret filosunun 

uğradığı zayiat 
Londra, 19 a.a. - Bahriye nezaretinin 

bildirdiğine göre, ıo teşrinisani gece yarı
sında biten ha!ta içinde ticaret filosunuıı 
dUşme.n tarafından maruz bırakıldığı za -
ylat bllA.nçosu şudur: 

Ceman 61.202 tonııa.toluk 10 fngillz va
puru, 8.617 tonilatoluk 2 bitara! vapur, 
1.930 tonllAtoluk 1 mUtteflk vapur. Ye· 
kün 71.749 ton11A.toluk 13 vapur. 

Jervls - Bay gemisi refakatinde seyre -
den kafilenin AUas denizinde bir düşman 
korsan gemisi tarafından hUcuma uıtra -
ması Uzerine batan ceman 21ı.fl58 tonUA. -
toluk dört vapur yukarıdaki yektl.na dahil-
dir. 

Kafileye mensup sekiz bin tonilAtoluk 
beşinci vapurdan ha.lA. bir haber alınama -
dığından o da listeye konulmuştur. 
Aynı kafile ile gelmekte iken korsan • 

dan kurtulan, fakat bilahare hava hücu • 
muna maruz kalan diğer bir vapur müret
tebatı tarafmdan terkedilmiıtir. Bu va -
pura ka;ı'bolmuı naazn ~e bakddrğrndan 
bu da listeye ithal edilmiştir. 

Bahriye nezareti korsan gemlııinin hU
viyetini sarahaten tesbit etmek üzere muh
telif kaptanların ifadesini almaktadır. Fa
kat şimdiye kadar sabit olan ıey sadece 
bunun bir harp gemisi olduğundan ibaret
tir. Alınanlar bahsi geçen hafta zarfın
da 140.414 tonilatoluk vapur batırdıkları
nı iddia etmektedirler. Bu rakama alman • 
!ar tarafından 86.000 tonilato olarak tah
min edilen ve hepsinin batınldığI iddia e
dilen kafile vapurları tamamen dahildir. 

Japonlar Saygon'u 

işgal etmek niyetinde 
Hong • Kong, ~9 a.a. - İtimada de

ğer Çin kaynaklarından Hong-~onga 
gelen haberlere göre, birçok Japon 
harp gemileri ve nakliye vapurları 
Saygon nehri barajları önüne gelmiş· 
tir. 
Aynı malfunata göre japonlar Hin

di - Cini umumi valisi amiral Duce
ux'dan bazı taleplerde bulunmuşlar
dır. Bu talepler arasında Saygon'a 
kuvet ihracı da vardır. Japon taleple
ri Vichy'ye bildirilmiştir. Vichy'den 
henilz cevap gelmediğinden japonlar 
sabırsızlanmaktadır. 

istiklalini, §erefini ve haysiyetini 
müdafaa etmiı olmaktan ibarettir. 

Dünya efkarnunumiyesi kahra
man bir millet için sarfedilen bu 
ağır söz hakkmdaki hükmünü ver
mekte bir an tereddüt etmiyecek-
tir. 

Faşist liderinin bir sözü, İtalyan 
milletinin harp karıısındaki vazi
yetini aydınlatması bakımından 
dikkate layliktır. Musolini nutıku
nun sonuna doğru demiıtir ki: 

"Sulhperverlik zihniyetini dik
katle nezaret altına almalı ve O• 

nunla mücadele edilmelidir. Böyle 
bir tesanüt bu demir ve top dev• 
rinde bahis mevzuu olamaz." 

itte Yunanistan'daki mağlfıbiye• 
tin iç yü:ıiü budur. Lideri ne ~üı~
nürse düşünsün, İtalyan mılletı, 
millet olarak, sürüklendiği harbi 
istemiyor. Musolini'nin sözlerinden 
çıkan ve üzerinde en çok dunılma
sı lazmıgele:n mana budur. 

A. Ş. ESMER 

Elen hücumu 
bütün cephelerde 

devam ediyor 

Görice ~ehrinin dün 
düıtüğü bildiriliyor 

(Başı I. inci sayfada) 

yoktur. Ve bu haberin de resmi kaynak
lardan tahkik ve teyidi mUmkUn olmamış
tır. 

Bu haberden evel alınan en son malü
mat Görlce Akıbetinin hılJA. kararsız oldu
tunu, fakat ııehrln her tara.ttan muhruıara 
edilmiş ve italyanların ricatıne açık olan 
yegane yolun da yunan toplarının çapraz 
ateııl altında bulunduğu merkezinde idi. 
Buna binaen Görice'nin dUştUğUnU bildi
ren haberin geclkmlyeceti zannedilmek -
tedir. 

Belgrat•a gelen haberlere nazaran, 139 
tank Manastır' da ve Yugoslav - Arnavut -
luk hududuna ancak 200 metre mesafede 
bulunan Zvetinaum'da yugoslav makamla
rına teslim edilmiştir. 

Keza, 1.200 hafif mitralyözle 400 ağır 
mltralyözUn de yugoslav makamlarına 

teslim edildiği blldirllnıektedlr. 

Görice'nin stratejik ehemiyeti 
Londra, 19 a.a. - Arnavutluğun en 

bUyUk ııehri olan Görlce'nln stratejik ehe
miyetlni mevzuu bahis eden mütehassıs -
Iarca işaret edildiği veçhile bu şehir Yu
nanistana doğru giden iki yolun iltisak 

noktasında bulunduğundan onun yunanlı -
lar tarafından zaptı Yunanlstanın mtida -
faa.sını ehem!yetlt surette takviye edecek
tir. Şehir yunanlıların eline geçtiği tak -
dlrde ıtalyanların Scldnik'e doğru ilerleyl
§i durduı-ulacaktır. Velev ki İtalya Yugos
lavYanın bltaraflı~ını lhlAl etmeğl göze 
alıp Yunanlstana Manastır yolu ile glrme
feteııebbUs etsin. Diğer bir ihtimale naza
ran, Görlce yunanlıların elinde kaldıkça 
İtalyanların Yanya yolu ile bir lsti!Ada 
bulunmaları tehlikesi izale edilmiş olur. 

:Maamafih, askeri mUtehassıslar şu ci
heti de kaydetmektedir: Görlce'nln zaptı 
italyanlar için ağır bir darbe teşkil et
mekle beraber yunanlıların ileri hareketi
~! pek teshil etmlyecektir.-Elbasan'a doğ
ru ve şimali şarkt istikametinde giden 
yollar varsa da arazi pek ftrızalıdır. 

Yunanlılar, italyan mukavemeti-
ni kırıp ilerliyorlar 

Atina; 19. a.a. - SeHl.hiyettar makam -
lardan haber ahndığına göre, Yunanhlar 
bütün cephelerde taarruz hareketlerini ida
me ettirmekt~ ve İtalyan mukavemetini 
ktrmaktadtr. 

Görice civarında bir köyde iğtinam edi· 
len malzeme meyanında 10 bin battaniye, 
büyük mikdarda gıda maddeleri, 10 top, 33 
tank dafH topu ve 15 havan topu mevcut
tur. Yine Görice civarında tayyarelerle 
mukabil taarruza geçen İtalyanların 9 tay
yaresi dü!Jürülınüştür. 

Sabahı hazırlıklarla geçirmiş olan Yu -
nanlılar, dün öğleden sonra Görice'nin şi
malişarkisinde ilerlemelerine devam et -
mişlerdir. 

Onbef yunanlı, oniki _adalardan 
birine bir akın yaptı 

Atina; 19. a.a. - 12 Ada ahalisinden 15 
yunanlı, bll adaiardan birine karşı hayret 
verici bir akın yapmıştır. İtalyan gami -
zonu zayiata uğratılmış ve akıncılar bera
berlerinde Uç esir götilnnüşlerdir. 

Pazartesi gecesi saat 24.30 da küçük bir 
kano otomobil bir Yunan limanından çıka· 
'rak 12 adalardan birine doğru yol almış ve 
15 kişilik akrnct kuvet, italyan ate,ine rağ
men, karaya çıkarak, Uç italyan neferi öl
dürmüştür. Bahriyeli silfillendazlar garni
zonun yardtmrna gelmişler i11e de Yunan· 
hlar bunlara hiç ehemiyet vermeksizin ta· 
bancalarla hUcum etmişlerdir. Esir alıp bir 
kaç italyan silahendazı öldürdükten sonra, 
Yunanhlar mot8rlerine avdet etmişlerdir. 
Bu sabah erkenden limanlarına dönen akın
cılar isticvap edilmek ilzere esirlerini Yu
nan makamatrna teslim etmişlerdir. Akına 
vasıta olan kano otomobil silahsız ve hu
su_st bir motör idi. 

Yunan ordusunun ilerilemeBİ, 
İtalyanları Görice'Je en modern 
iki meydanı terke mecbur etti 
Londı-a; 19. a.a. - Royter ajansının mu

habiri bildiriyor : 
Londra'da tahmin edildiğine göre, Yunan 

ordusunun iler!leyİ!Jİ, İtalyanları Görice'de 
bulunan en modern iki hava iissUnü terket
meğe mecbur etmiştir. Keyfiyet Arnavut
luk'ta bulunan, İtalyan hava kuvetlerinin 
sahile kadar pilskilrtülmilş olduklarrnI ifade 
etmektedir. Zira İtalyanların Arnavutluk
ta bulunan diğer hava Usleri ancak Draç, 
Avlonya ve Tirana'da mevcut bulunmak -
tadır. Tirana Draç'tan 30 kilometre mesa· 
fededir. Eğer Yunanlılar bu hava üslerini 
zaptedecek olurlarsa, Yunan ve İngiliz ha
va kuvetlerinin istilacıya karşı yapacakları 
kış hava seferlerine maddt faydalar temin 
edilmiı olacakttr. 

Yunaniıtan tayyare iatiyor 
Atina, 19 a.a. - Yunan matbuat nazırı B. 

Nikoludis, Yuınanistan'a acele tayyane gön
derilmesi lehinde bir hitabe iradetmiştir. 

B. Nikoludis, adedi 400 e baliğ olan i -
talyan tayyarelerinin Görice c~phesinin 

muhtelif noktalarında yunan ordusuna hll
cum ettiğini bildirmi5, bu nevmidane bom
bardımana rağmen yunanhların ilerlemek
te olduğunu kaydeylemiştir. 

Cepheden Atina'ya 300 kişilik bir yara
lı kafilesi gelmiı ve halkın büyük teza -
hürleriyle karşılanmrşttr. Aynı trenle 100 
İtalyan yaralısı da gelmiştir. Yunan yara
Irlarmm gördükleri ihtimamın aynını gö
ren bu yaralılar, nümayişlere mani olmak 
Oıere, hastaneye bir sa.at sonra. naklcdil
udflırd1'. 

Loren'li Fransrzlann 
ihracından sonra 

Fransız - Alman 
münasebetleri 

Paris temasları sulhü 
temin edeceğe benzemiyor 

Londra, 19 a.a. - Daily Telegraph ga
zetesine ZUrih'ten blldlrlllyor: 

"Nevs Zurcher Zeitung gazetesinin 
Vlchy muhabiri tarafından gönderilen bir 
telgra!a göre, Lorralne'den fransızla.nn 

ihracı Vichy ile Almanya arasındaki mU
nasebetlerde soğukluk vulruuna sebebiyet 
vermiştir . ., 

Muhabir telgrafında diyor ki: 
"Her ne kadar B. Hitler ile mareşal 

Petaln'ln görUşmesl aralarındaki mUnase
betleri iyileştirecek zehabını vermişse de 
bu ha.dlseden sonra her iki tarafta da ın
kA.r edllemez bir inkisar vukua gelmiştir. 

Filhakika ııtmdi resmen anlaşıldığına 

göre, Parls mtizakerelerl sulh akdini in -
taç edemiyecektir. Hatta. harp slirdüğil 

müddetçe böyle bir sulh imka.nsız bulun· 
maktadır. 

Son günlerde neşredilen resmt bir teb
liğde şöyle deniliyordu: 

"Vichy'nin sarfedeceği gayret şimdilik 
mütekabil bir anlayış zihniyeti yaratına
ğa teveccüh etmelidir.,. Şimdi ise bu bile 
tehlikede gözükmektedir. İş blrliği yap
mak gayretleri böyle bir darbe yemiştir. 
Barış gayretine imkA.n olduğu nisbette 
tekrar başlamak lılzım gelmektedir. Al
manlarla fransızlar iş birliğinden Adilft.ne 
bir sulhtan bıı.hsettıkll'ri zaman bu mef
humları başka bıışka anlamaktadırlar. E. 
Laval'ln Almanya ile iş birliği yapmak 
hususunda sarfettl~i gayretlerin a~ır iler
lemesİnin b~lıca bundan ileri geldiği an -

HARBE 
DAİR 

Yeni nizam 
etrafındaki 
turistler 
Siyasi turizm ,. 
H itler'in bu son haftayı Avru

pa'da yeni nizam etrafm

da çahtmalara hasrettiği anl.a§~· 
maktadır. Herhalde bu yenı nı
zamın, askeri taarruzlardan daha 
çok lngiltere'yi sarsacağı ve onu 
kıta haricinde bırakacağı hesap 
edilmiştir. Almanya'nm bütün ça
lışmaları bu mihrak üzerinde top· 
lanmıştır. Molotof Berlin'e gidip 
dönmüş, Sovyetlerin yeni nizam 
etrafındaki fikri alınmııtır. Ser
rano Suner Berlin'de bulunmak
tadır. Romanya Başvekili gene
ral Antonesko, Roma'ya gitmi§, 
sonra tekrar Bükreş'e dönınÜ§tür. 
Şimdi gene Berlin'e hareket .. et
mek üzeredir. ltalya Harıcıye 
Nazırı Kont Ciano, Alman Hari
ciye Nazın fon Ribbentrop ile 
beraber Viyana'ya gibni~lerdir. 
Orada Macar Ba~vekili Kont Te
leki ve Macar Hariciye Nazırı 
Kont Çaky ile buluşacaklardır. 
Ve tam bu esnada Bulgar Kıralı 
Boris'in, H~tler'i,n hususi tayyare
siyle Berchtesgaden'e hareket e
dip orada temaslar yaptıktan son
ra döndüğü haber verilmektedir. 
Bütün bunlar siyasi turizm'in bi· 
rer safhalarıdır. 

laşılm:ıktadır... s· ~ 1 t 
lngiliz _ Fransız münasebetleri IJaSI Valiye 

Vlchy'nin İngiltere hakkındaki hare -
ket hattını gözden geçlr0 n muhabir diyor 
ki: 

"İngilizler lehinde olan her şey resmen 
hor görülmekle beraber, matbuat İngllte
re'ye muhalif neşriyat yapmak için icbar 
edilmemektedir. 

Fransız e!kı\rı umınnlyesi Almanya ile 
iş •birliği yapmak için hiç bir zaman he • 
yecanla çalışmak iktidarını kendinde bu -
lamamıştır. Blltl.kls fransız mUletinln 
tavrı hareketi bilhassa işgal altında bu -
lunan mıntakada göze çarpaca~ kadar 
gergin bir h:ıldedlr. Bu mıntakadfl transız
larla işgal kuvetleri arasındaki mUnase -
betler memnuniyet verici olmaktan çok u
zaktır. 

Son hattalar zarfında almanı ar lehin -
de hararetle yapılan resmi propaganda 
Fransada hiç bir tesir yapmamıştır. Pro
pagandanın hede!! bUhusa yeni rejimin 

menşelnl izah etmekU. Vichy hUkUmetıntn 
kanaatine göre hUkUmet bakımından silah
ların teslimini ıcap ettiren sebepler ııayet 
transız ml1letl tarafından anlB§ılacak o -
ıursa Vlchy'dekl başlıca muhalefet orta· 
dan kalkacaktır. MUtareke yapıldığı za • 
man Fransa'da asked vaziyetin Umitsiz 
olduğunu lsbat etmek için elden gelen 
gayret sartedilmektedlr.,. 

Manastır'ı 

İtalyanlar 

bombaladılar 

İtalyan hükümeti hasar 
i~in tazminat Yerecek 

arazisine tahrik 

edici beyannameler atıldı 

Belgrad; 19. a.a. - Avala ajansı aşalı -
daki tebliği neşre mezundur : 

S Sonteşrinde Manastır'rn bombardıma • 
nı hadisesini tetkik eden tahkikat komls • 
yonu, Manastır üzerine düşen bombaların 
İtalya hava kuvetlerine mensup tayyareler 
tarafından atrlmı' olduğunu tesbit etmiı -
tir. 

Krroliyet hlikUmeti bu aym 12 ıinde tah
kikat neticesini italyan hükümetine bildir
miş ve bu hususta kendi tarafından da tah· 
kikat yapılmasını rica eylemiştir. 

İtalyan hükümeti, 16 Sonteşrinde cevap 
vererek, filhakika bir yanhıılık yilzünden 
ltalyan tayyarelerinin Mano.stır'ı bombar
dıman ettiklerini bildirml:ı ve bu hususta 
teessürlerini beyan etmiştir. 

İtalyan hükümeti, ayni zamanda, bombar
dtmandan tevellüt eden hasarların taım.i • 
nini esaı itibariyle kabul etmiıtir. 

Bu suretle ve ltalya ile Yugoslavya ara
sındaki dostluk münasebetleri sayesinde bu 
hadiseye kapanmış nazariyle bakmak 111 -
zımdır. 

Tahrik edici beyannameler 
Belgrat, 19 a.a. - Şimdi iyi bir men· 

bada.n haber alındığına göre, hUvlyeti tes
bit edilemem!§ bazı tayyareler Karadağ 

arazisi üzerinden uçarak bu memleketin 
en bUyUk ~ehrl olan Podgorlca'ya beyan -
nameler atmışlardır. Bu beyannamelerde 
Karadağ ahalisi "sırp cena.tıarına., karşı 

isyan etmeğe ve Karadağ tahtına İtalya 
himayesi altında olarak bu taht üzerinde 
hak iddia eden Mlşel'i çağırmıya davet e
dilmektedir. Mişel Karadağ kırallık aile
sinin uzak ILkrabasındandır ve ıtalyaıılar 
tarafından himaye edilmektedir. · 

S imdi bir de bütün bu memle
.. ketlerin siy.asi vaziyetlerine 

bir göz atalnn: Sovyetler Birliği 
müteaddit defalar, harp haricin· 
de ve bitaraf kalacağını teyit et
miştir. lspanya'ya gelince, Serra
no Suner ilk defa Berlin'e gitmi
yor. Bundan eve) de Hitler ve 
Musolini ile temaslar yapmış, fa.· 
kat lspanya'nm mihver lehinde 
harbe girmesine bir türlü nza 
göstennemişti ! Suner Berlin'e gi
derken Paris'te itgal kuvetleri 
kuınandanlariyle temaslar yapan 
Fransız Hariciye Nazırı Laval ile 
de görüşmüştür. Romanya Bat
vekili general Antones.ko'ya ge
lince, onun vaziyeti malfundur. 
Romanya tam manasiyJe mihve
rin kuveti altmdadrr. Onunla ya
pılacak temaslar, evelem.irde si· 
dece ekonomik mahiyette telakki 
edilebilirse de, Transilvanya'nm 
taksiminde asıl, alman ekseriye• 
tiyle meskun bulunan Arad, Tam· 
şıvar gibi büyük vilayetleri ihti
va eden Banat havalisinin hiç de 
bahis mevzuu edilmediği de ha
tırlardadır. Ayrıca bu alman ek· 
seriyetinin bulunduğu m.ıntaka 
Yugoslavya'da Belgrad'm şimali· 
ne doğru da uzanmak.tadır. 

Ma<aristan ve mihver 

M acar Başvekili ile, Macar Ha
riciye Nazırının Viyana'da 

mihver hariciye nazırlariyle ya
pacakları temasların bu mesele
lere yakından merbut bulunması 
ve hele Yugoslavya'yı ciddi su
rette ala.kadar etmesi çok ihti· 
mal dahilindedir. Filhakika bun
dan bir müddet evel, Macaristan
daıki nazilerin lideri olan Kont 
Salazi'nin oklu haç partisine men
sup bazı kimseler tevkif edilmi1-
Ierdir. O Kont Salazi ki, partisi
ne Macaristan'm mukadderatına 
bakim olmak hakkını istemi,, ve 
yeni nizama en had bir ıekilde 
taraftarlık etmiştir. Fakat Kont 
Teleki ve Kont Çaki de aynı şe
kilde mihver dostu olduklarına 
göre, lta]ya ve Almanya'nın Bu
dapeşte hükümetinde herhangi 
bir değişikliğe neden lüzum göı
terebilecekleri de ıual olunabilir! 

Bulgaristan 

B ulgaristan'a gelince, orada 
timdiye kadar göaterilen 

hareket, mihver lehindedir. Fil
hakika Bulgaristan Almanya sa
yesinde Romanya'dan cenubi 
Dobruca'yı almıştır. Bunun için 
Sofya'da daima mihver lehinde 
sempati tezahürleri yapılmakta
dır. Hatta bu tezahürler, mihve
rin prensiplerini kabule varmcı
ya kadar ileri gitmektedir. Bu 
meyanda mesela yahudi aleyhta· 
rı kanunlar da vardır. 10 ağus
tos 1913 Bükreş muahedesiyle 
kaybettiği cenubi Dobruca'yı 
Craiova anlaşmasiyle tekrar eline 
geçirdiği sırada Bulgaristan'm ye
ni bazı isteklerinden bahsedil
mittir. Bu istekler Yunanistan'a 
ve Yugoslavya'ya ait bulunmak
tadır. Çünkü Neuilly muahedesi, 
2.566 kilometre murabbaı Yugos-. 
lavya'ya ve 8. 712 kilometre mu
rabbaı Yunanistan'a verilmek ü
zere Bulgaristan'dan 11.278 ki· 
lometro murabbaı yor almıtbr. 

Fransa tebaası zenciler 

alman işgalindeki 

yerlere gitmiyecekler 
Londra, 19 a.a. - Lyon radyosu, Fran.ı 

sa tebaasI olan zencilerin almanlarm i:oga.. 
1i altındaki araziye ve bilhassa Paris'• 
dönmemelerini tavsiye etmekte ve bun • 
larm buralarda yaşamalan pek kolay ol• 1 

mıyacağını bildirmektedir. 
Spiker, Paris'te iş bulmanın zor oldu • 

t=u ve bu krş teshin mü~kil olacağrnı, 

bunun da ucak memleketlere alrşkm olan 
fransız yerlileri için ciddi bir mahzur ter 
kil edeceğini ilave eylemi§tlr. 

Siyam ve· Hindi(ini müfrezeleri 
arasında çarpışma oldu 
Tokyo, 19 a.a. - Hanol'den' Domel a

jansına gelen bir habere göre, Htndiçlnl 
mUfrezeleriyle Siyıun müfrezeleri arasın
da hudut Uzerinde bir çarpı§ma vuku bul· 
muştur. 

Aynı habere göre, Siyam tayyareleri 

l§içint Uzerlnde uçmaktadır. Vientian· 
ve Savannaket civarlarında da çarpıa
ıı.r vuku bulmaktadır. 

-
lfte timdi Bulgar Krralmm Hit
ler'e yaptığı ziyaretin bu mesele
lerle ala.kadar olması çok ihti· 
mal dahilindedir. 

Yugoslavya'nm vaziyeti 

B ulgaristan ne yapacaktır?, 

Evela Yunanis~an'dan mı, 

yoksa Yugoslavya'dan mı talep.. 
]erde bulunacaktır? Bu taleple
rin eve]a Yugoslavya'dan olaca• 
ğına dair bazı alametler belir
mektedir. Çünkü Yunanishın'dan 
yapılan taleplerin harbi doğura
cağına Bulgaristan yiizde yiiz 
kani bulunmaktadır. Halbuki Yu. 
goslavya vaziyeti hiç de öyle de.
ğildir. Mesela İtalyanlar Manaa • 
br §ehrini bombardıman ettik.le.. 
ri halde Belgrat buna sea bile çı• 
kannamrştır. Nihayet Yugoalav
ya ile İtalya arasında dostluk 
bağlan çok sıkı olduğu halde 
İtalyan tayyareleri dün Karadağ 
üzerine beyannameler atarak hal• 
kı Yugoslavya aley1hine tahrik 
etmek istemişler ve burada ltal· 
yatnın himayesinde bir Karadağ 
kırallrğı kurulacağını bildirmi1-
lerdir. Diğer taraftan italyanla
rın Prespa gölünün arkasından 
Manastır üzerinden Yunani,.tan 
Üzerine sarkmaları da ihtimal 
dahilindedir. Çünkü yunanlılar, 
Yugoslavya'dan bir tehlike gele
ceğini tahmin etmedikleri için bu 
hududu fazla tahkinı etmemişler. 
dir. l~te bütün bunlar Yugoalav
ya'nın mihverin arzulıırma çok 
daha fazla uyacağını ıspat eder 
deliller olarak görülmekte ve 
bulgar taleplerinin Yugoslavya. 
dan başhyacağı zannını doğur. 
maktadır. 

Bulgaristan - YugoslaYJa 

B ulgarlarm yugoslavlardan is
tedikleri nedir? Bulgarlar, 

Çarilrod, Bosilevgrad ve Usturum
ca sancaklarını talep ebnekte• 
dirler. Çarilrod §ehri Sofya - Nia 
ve Selani.k - Nit makasma h8..kiın 
olduğu için sırplar tarafmdaıı 
alınmııtır. Bosilevgrad ve Bogio
ka havzası srrf stratejik sebep
ler dolayısiyle elde edilmiştir. 
Çünkü sırplar hududu bu suretle 
biraz daha şarka nakletmek is
temişlerdir. Usturumca'ya gelin
ce, bulgarlar 1914 senesinde bu
radan kalkarak Mirovça köprü· 
sünü atmışlardı!. Halbuki bu köp.. 
rü müttefiklerin başlıca erzak ve 
mühimmat yoluna hakimdi. İşte 
bulgarlar şimdi bütün bu yerleri 
geri almak arzusuna kapılmıt o
labilirler. 

Netice 

S özlerimizi hulasa edersek di
yebiliriz ki, mihver Avru

pa'da yeni nizamı kurmak kay
gusiyle evela kendi davasına 
hizmet edebilecek olanlan kayır
makta ve biraz şüphelendiği 
memleketlçri istila tehdidi altına 
sokmalctad\r. Mihver bu suretle 
bir yeni nizam, ve bir Avrupa 
müttehit memleketleri kuracağı
na kanidir. Fakat Öyle bir Avru
pa müttehit memleketleri ki, ip
likleri hep Berlin'den oynatılıyor. 
Buna nza &Österenler vardır. Fa
kat bu rıza bazan korkudan, ha
zan da menfaatten ileri geliyor. 
l~in garibi şudur ki, korku dih 
menfaat de hep aynı sebepten 
doğmaktadır: Tehdit! Onun için 
bugün Viyana'da toplanacak O• 

lan Macar Başvekili ve Hariciye 
N azıl'iyle iki mihver harici~e na
zırı konferansına bir müddet son• 
ra başka devlet hariciye nazırla
rmm da katıldığını görürsek hay
ret etmemeliyiz. 

Öyle anlaşılıyor ki, mihver, is
panya ile garpte ve timdi Ma
caristan, Bulgaristan ve Roman
ya ile şarkta yeni nizamı kunnak 
fikrindedir. 

Mümtaz Faik FENiK 



UCU! 

B. Musolini'nin 

son nutkunun 

yaptığı akisler 

londra'da 

Musolini eskisi kadar kabadayı 
değil 

Londra. 19 a.a. - Reuter ajansı
nın diplomatik muharriri bildiriyor: 

B. Musolini dünkü nutkunda sesi
nin perdesini az çok indirmiş bulun· 
maktadır. B. Musolini'nin bedbin ve· 
ya bezgin olduğunu söylemek doğru 
olmaz. Fakat ifadelıtrinde mevcudi -
yeti mutat olan kabadayılık ve bila
pervazlık, bu sefer herhalde görüle
memekte idi. 

B. Musolini, mihver devletlerinin 
bir öç alma veya kinle dolu bir sulh 
arzu etmediklerini söylemiş, ve bazı 
mutalebat ve isteklerin yerine geti
rilmesi lüzumuna tekrar ip.ret et • 
mi§tir. Fakat B. Musolini bu husus
lar hakkında tafsilat vermemiştir. 

İtalyan resmi tebliğlerinin sıhati 
hakkındaki ısrarları, Taranto'da üç 
gemiye isabet vaki olduğu hakkında
ki itiraflariyle tezat te§kil etmekte· 
dir. Zira italyan reami tebliği yalnız 
bir gemiye isabet vaki olduğunu bil
dirmişti. Belki de bu gemilerden iki
sinin yüzdürülebilmeleri hakkındaki 
ümit, bu gizlemeye bir ıebep teşkil 
edebilir. 

B. Musolini İtalya ile Almanya a
rasındaki görüş ve gaye birliklerini 
sıkı bir surette tebarüz ettirmiıtir. 
Garpten Tuna havzasına kadar yapıl
mıı olan her şeyin müşterek bir mu
tabakat dairesinde icra edilmiı oldu
ğunu da bilhassa ifade etmiştir. 

Yunani•tan maceran ve 
Mu•olini 

B. Mueolini'nin vaziyet hakkında 
yapmış olıduğu hulasada Yunanistan 
ve Yunanistan'daki sergüzeıt hakkın 
da sükfitu muhafaza etmiş olması, 1-
talya'nın cenupta müatakillen hare
ket etmiı olduğunu ispat eder. Bu 
kanaati takviye eden diğer bir husus 
da, Muaolini'nin, tevsik için hiç bir 
delil ileri sürmeden, yunanlıların i
talyanlardan daima nefret etrnit ol· 
dukları hakkındaki beyanatıdır. 

B. Musolini'nin yunanlıları ister 
iki ayda olsun isterııe 12 ayda olsun 
ezeceğine mütedair beyanatı, istisnai 
bir nikbinlikle dolu görünmedi. Fa· 
kat B. Musolini'nin bir defa olsun 
''bizim denizimiz" ibaresini kullan· 
mayıtı not edilmeğe değer bir keyfi-
yettir. • 

B Musolini'nin Romada vazıyet 
hakkında beyanatta bulunurken, hari
ciye nazırı Kont Ciano'nun Salzbu:g
da Von Ribbentrop ve B. Sunner ılc 
görüşmekte olması da not edilmeğe 
değer bir vakıadır. Bu görüpeler 
hakkında ise resmi bir malfunat neı
redilmemiştir. 

Bitaraf memleketler vasıtasiyle 
yapılan dolambaçlı propagandanın, 
Cebelüttarık'ta pek yakında hareklt 
olacağı hakkında çıkardığı haberler 
tngiltere'de ciddi olarak telakki edil
memektedir. 

T aranto bombardımanı 
Musolini'nin nutkunda üç İtalyan 

harp gemisinin hasara uğradığı fakat 
batmadığı hakkındaki iddiası hakkın
da tefsiratta bulunan Londra'nın se
Jahiyetli deniz mahfilleri föyle de
mektedirler : 

İngiltere bu gemilerin battığını hiç 
bir zaman iddia etmemittir. Amiral-

E 
- Acaba seviyor mu dersin 1 
- Kimi? 
- Babanı. 
- Öz, yani hakiki babamı mı ? 
- Evet. 

Iık daireıi Uç zırhlıyı felce uğratan 
bir darbe indirildiğini bildirmit ve 
sonradan yapılan istikıaflar da bu ge
milerin kısmen su altında olduğunu 
isbat eylemiştir. Taranto limanında 
sular bir zırhlıyı yana yatmadıkça ta
mamen içine alacak kadar derin değil· 
dir. 

Hasara uğnyan .gemilerin tamiri 
imkanına gelince, İtalya sipariş üze
rine gemi inşa etmektedir. Bu suretle 
Tarantoya birçok amele gönderilme
dikçe - ki böyle yapılacağı tahmin 
edilebilir - hiç olmazsa zırhlılardan 
bir i için Iazım olan büyük tamiratın 
o limanda yapılmasına imkan yoktur. 
Aksi takdirde bu geminin hususi bir 
tezgaha nakli icabedecektir. Bu tez
gahın Tiryeste olması muhtemeldir 
ki böyle bir nakil cidddi tehlikeleri 
istilzam edecektir. 

İngiliz matbuatı B. Musolini'nin 
nutkunda emniyetsizlik ve sıkıntının 
bariz olarak görüldüğünü kaydetmek
tedir. Daily Telegraph gazetesi "Mu
solini pek zavallıca mazeretler serdet· 
miştir,, demektedir. 

Daily Mail gazet'esi, "Musolini ken 
di vatandaşlarından emin değildir,, 
fikrini ileri sürmektedir. 

Alina'da 

ltalya'nın dahili zorluklar 
kartı•ında olduğu muhakkak 
Atına, 19 a.a. - AUna'da mevcut kana

ate göre, Musollni'nln dünkU nutku ttaı . 
ya'da fa,,lst taarruzu aleyhinde kuvetll bir 
aksUIAmelln mevcudiyetini göstermektedir. 
Bu aksülamel, Yunanistan'a mütemayil o
lan italyanlarla muhtemel bir ltalynn he· 
zfmetınden endişe edenlerden zuhur et· 
mektedlr. Muıolinl'nln, dahili zorlukları 

iktiham hususunda kendisine yardım etme· 
si için taşlat partisine müracaat mecburi
yetinde kalmıı olması bu zorlukların ne 
kadar ciddi olduğunu gösterir. Musollni· 
nln Yunanlıtan'la harbin 12 ay sUrebllece· 
flne l~aret etmesi ıae. faşist İtalya'nın 

aert bir zater ümidini kaybeylemlı ol~utu 
ıekllnde tefsir edilmektedir. 

Amerika' da 
Diktatörlerin hatalı metodları 

tebarüz ettiriliyor 
Nevyork, 19 a.a. - (Royter) B. Muao

lini'nin nutku etrafında miıtalea yürüten 
Nevyork Sun gazetesi, nutkun, İtalyan itl
barmm ciddi surette yıkıldıiını uzun müd· 
det gizleyemiyeceiini yazıyor. 

N evyork Deyli Mirror gazetesine göre 
ise, tehlikede olan yalnız demokrasiler 
deiil, diktatörlerdir de... Gazeteye ıöre, 

Musolini'nin harbe ıirmesi, bir diktatörün 
iıliyebileceil en büyük bir bati telakki 
e<lilmiye baılanmıştır. 

Nevyork Tayt!lis'e göre ise, nutkun 
eıduı, Hitler'in Muıolini'ye hlddetlendiii 
hakkındaki pyiaları teyit eder mahiyet· 
tedir. 

Nihayet Nevyork Herald Tribun, tota
liter metodlarm l:İatalamıa işaret etmek
tedir. 

B. Stimson Amerika'ya 
tehlike hakkında yaklaşan 

halkı ikaı ediyor 
Yeni Orleans, 19 a.a. - Amerika 

işçiler federasyonu kongresinde bir 
nutuk söyliyen harbiye nazırı B. 
Stimson, ingiliz işçilerinin cesaretin· 
den stayişle bahsetmittir. 

B. Stimson, Amerikan halkını ikaz 
ederek, Amerikaya yaklaşmakta olan 
tehlikenin §İmdi belki de yakın bu
lunduğunu ve müdafaa programı için 
halktan fedakarlık istenileceğini söy
lemittir. 

- Maria, devamlı olarak hiç bir insanı sevmez. O -
nun sevgisi kı§ güneıi gibidir. Arada bir parlar ve he
men bulutlar arkasına gömülür. Zavallı ba.b&cılılll ha
yatta olsaydı, onun yanına giderdim. 

- Neden? ..... 

KÜ(ÜK Dl~ HABERLER .................. 
Vaıinıton, 111 a..a. - (Stef&ni) : Blrle

ıik Amerika devletleri hükümet!, Tanca
ya harp ıemileri ıöndennek ve orada bir 
deniz tisaü kurmak fikrinde olduğu hak . 
lnndaki ıayiaları kati olarak tekzip et -
mekte<lir. 

Madrid, 19 a.a. - Lizbon"da bulunan 
İngilte re'nin İspanya büyük elçisi Sir Sa
muel Hoare, Madrid'e dönmüştür. 

Roma, 19 a.a. - (Stefani): İtalyanın 
teşrini evel sonundaki nüfusu 44.990.925 
dir. Bu rakam, eylül ıonundaki nüfusa nıı.

zaran 55.098 mikdarında bir artma arzet -
mckte<lir. 

Tokyo, 19 a.a. - Dün gece şimali Ja
ponya'da zelzele vuku bulmuş, ahali ev · 
!erinden dışarı fırlamıştır. Saka bölıresin
de bazı binalar yıkılmışsa da insanca zi -
yiat azdır. 

Berne, 19 a.a. - İaviçre'de tecrit kamp
larında bulunan 30.000 fransız askeri son 
yapılan alman . fransız anlaşması mucibin
ce Fransa'nın işgal altında bulunan veya 
bulunmıyn kısımlarına iade edileceklerdir. 

Roma, 19 a.a. - (D.N.B.): İtalyan ma
kamlarının Taranto iızerine yapılan İngi
liz gece akını esnasında tayyare dafi ba -
taryalarının fena çalışması ıebebini tetkik 
için hususi bir komisyon te$kil ettikleri 
hakkında verilen haber, kati surette ya -
lanlanmaktadır. 

Tokyo, 19 a.a. - Japon dahiliye nezare. 
tine merbut bulunan limanlar komisyonu 
Yokohama'yı diınyanın en büyük limanı 

haline koyacak olan i nşaat projesini tas
dik etmişt i r. 

YENi KiTAPLAR : 

Muaddel ve h~iyeli 
Türk ceza kanunu 

ve 

Meriyet kanunu 
Temyiz mahkemesinin içtihatla 

rlyle Adliye Vekll.letlnin tAmlmlel"i· 
nl, mUtalealarını ve faydalı blrço.>k 
notları muhtevi olmak U:r.ere ikinci 
defa olarak basılmııtır. 

Ankara CUmhurlyet Mllddelumu
mt Muavini 

KEMAL BORA 
tarafından ihtimamla hazırlanan ve 
hukukçular için çok mUtlt olan bu 
eıer Ankara'da: Akba, Tarık Edip. 
Ha,,et, İatanbul'da: Unlverılte kitap 
evlerinde satılmaktadır. Fiyatı 2 it· 

Ankara barosu reisliğinden 
Baro umumi heyetinin, aşağıda yazılı 

hususları müzakere etmek ve bir karara 
bağlamak üzere 7/12/!HO cumartesi günü 
saat 10 da Ankara Adliye binuı içerisin
de toplanma11 ve o ıün niıwı:bı içtima ha
sıl olamadıiı takdirde ikinci içtlmaın 
14/12/ 940 cumartesi cUnü ıaat 10 da ayni 
yerde yapılması idare meclisince karar • 
lattırılmıı olduğundan baromuzda kayıtlı 

avukat arkadaşların mezk6r içtimada hazır 
bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Bir senelik faaliyet raporunun O· 

kunması. 

2 - 1940 ıeneıi b~sap raporunun okun· 
ması ve hesapların tetkiki. 

3 - 1941 ıenesi bütçesinin müzakere ve 
tasdiki. 

4 - Baro reisini seçmek. 
5 - Müddeti hitam bulan dört lzl yeri

ne yenilerini ıeçmelr. 

6 - Dört ihtiyat W seçmek. 4622 

Kont Ciano, B. Suner 

ve Kıral Boris'ten sonra 

Kont T eleki ve 
GI. Antonesko da 
Berline gidiyorlar 

(Başı 1. inci sayfada) 

Kont Csaky'nln yarın Viyana'ya varacak· 
lan Budap~te'de teyit edilmektedir. 

Öğrenildiğine göre, Kont Telek! ve 
Kont Csaky, mihverle Japonya arasındaki 
ü çlll pnltta Macarlstanın imzasını koya
caklardır. :Macaristan ile mihver arasında 
lnklgat edebileceği tahmin olunan askeri 
iş birliği ni tesbit eden herhangi bir proto
kolun üı,:IU pakta lldve olunmaaına intizar 
edilmemektedir. BugllnkU 11,1 birliğinde, 

her halde bu gibi protokollar zait olacak
tır. Sanıldığına göre paktın Maacristan 
tarafından im?.ruıı basit bir formaliteden 
ibarettir ve bu formalite, almanlara gU· 
riiltülti bir propaganda yapmak fırsatını 
verecektir. Vaziyette Macaristan Hçn hlc;: 
bir değişiklik beklenllınemektı-dir. 

General Antone•ko Berlin' e 
gidiyor 

Londra, 19 a.a. - Roma radyosunun 
bugllnkl.i neşriyatına nazaran, İtalya'dakl 
?.lyaret programını iknıı\l etmiş olan Ro
manya başvekili general Antonesko muh
temel olarak önllmU?.deki cumartesi gUnii 
Berline gidecektir. 

:t-ıf.ıtc 

Bat, l!I a.a. - Ba!!lcr Nachrlchten gaze
teslnın Roma muhabirinin bildirdiğine 

gore, genemi Antonesko, bu hafta sonun
da Berllne gidecektir. 

Kont Ciano Viyana'da 
Viyana, 19 a.a. - D. N. B . bildiriyor: 

Almanya hariciye na?.ırı B. Von Ribben • 
trop, saat 17 de husust trenle Sal?.burg'dan 
Viyana'ya gelnılısUr. 

On dakika sonra, İtalya hariciye nazırı 
Kont Ciano'nun husuat treni Viyana istas
yonuna girmiş ve Kont Clano, B. Von 
Rlbbentrop ile B Baldur von Schlrıı.ch ta
rafından karşılanmıştır. 

Bay Sunner lipanya'ya avdet 
ediyor 

Salzburg, 1 9a.a. - İspanya hariciye na
zırı B. Sunner lspanya'ya donmek üzere 
Salzburg'dan ayrılmıştır. 

lspanya'nın rolü 
:Madrlt, 19 a.a. - Royter: İspanyol a

jansının Berlln muhabiri diyor ki: 
''B. Serrano Sunner'ln Almanyayı ziya

reti etrafındaki lhtlyatkAhlık ıtmdl artık 
bırakılmıştır. Caudlllo'nun İspanyası, FUh· 
rer'in Almanyası ve Duçe'nln İtalyıun a -
rasındakl bllyUk dostluk tebarüz ettiril· 
mek üzeredir ... 

DUnkU görUşmell'rde, garot Avrupa me
selesi battan ba,a dikkatli bir •urette tet
kik edilmiştir. Garbi Avrupa dendiği za
man ıu ciheti 111\ve etmek Ulzımdır ki İs
panya, yalnız imtiyazlı bir Akdeniz vazı. 
yeti l§gal etmekle kalmamakta, takat ay· 
nı zamanda Atılntlk ıahlll olan esMlı 
Avrupa devletlerinden birisini teıkll eyle
mektedir.,, 

Samimiyet tezahürleri 
Roma, 19 a.a. - Stefani ajansı bildiri • 

yor : Roma ıiyaaf mahfilleri KÔnt Ciano 
ile B. Serrano Sunner'in Almanya'da ika.
metleri üzerine dikkat i çekmektedir ve 
bu ikametlerin bir taraftan İtalya ve Al
manya, diier taraftan da İspanya arasın -
daki münaıebetlerln samimilliine dahil lo
duğu kaydedilmektedir. 

Görüımeler esnasında üç memleketi a
lakadar eden meseleler tetkik edilmiştir. 

Keza kıral Boriı'in Hitler'e yaptığı ve 
Avrupa'nın hali hazır ıiyast ve askeri saf. 
hasında mihverle Bulgaristan arasındaki 

Yugoslav arazisinde 

bir bombardıman 
RADYO 

TURKlYE 

tayyaresi dağa çarptı TüRK~~~yo Difilzyon Poııaıa:~ 
Belgrad; 19. a.a. - Avala ajansı aşalı- Ra.dyosu Ra 

daki teblili neşretmeie mezundur : - Dalga Uzunluğu -
Diln ıabah saat 4 te iki motörlü Blen- 1648 ın. 182 Kcı./120 Kw. 

heim tipinde bir tayyare, Zeta vilbetinde 
Danllovgrad civarmda bir dağa çarpmıı, 

infilak etmiş ve ateş almıştır. Şimdiye ka
dar dört ceset çıkarılmış ve bunların ikiıi 
te:ıhis olunmu~tur. Biri pilot subay Benet 
Carpord ve diğeri mitralyözcü Savage Fre
deric'dir. 

Tayyarenin sukutu esnasında biri mils· 
tesna olmak iizere bütün bombalar patla
mııtır. 

i ngiliz sefiri Sovyet 

harciye komiserliğinde 
Moskova, 19 a.a. - Royter: İngil· 

tere'nin Moskova büyük elçisi Staf
ford Cripps bugün öğleden sonra 
hariciye halk komiser muavini B. Vi
şinski ile bir görüşmede bulunmuş
tur. 

Alman uzun menzilli 
toplan gene ateş a(hlar 
Londra, 19 a.a. - Fransız sahilleri

n . yerleştirilmiş bulunan uzun men
zilli alman topları bugün öğleden az 
eve! bir saat kadar Pas de Calais bo
ğazı üzerinden ateş açmışlardır. Atış 
tam bir muvaffakiyetsizlikle netice
lenmiştir. Zayiat ve hasar olduğu 
hakkında ma!Umat alınamamıştır. 

31.7 m. 9465 Kcıı./ 20 Kw. T. ~ 
19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A 

ÇARŞANBA : 20. XI. l!HO 

8.00 Program ve memleket aaat yaı 
8.03 Müzik : Hafif proıram (Pi.) 
8.15 Ajans Haberleri, 
8.30 Müzik proıramının devamı (~ 
8.45/ 9.00 Ev kadını • Yemek liıteıl. 

12.30 Proıram ve memleket saat •Yll 

12.33 Müzik : Yeni ıarkı ve tiirlriU 
12.50 Ajanı Haberleri, 
13.05 Müzik : Yeni ııarkı ve tlirküler 

ramının devamı. 

13.20/ 14.00 Müzik : Radyo salon ork 
raaı (Violonist Necip Aıkın i 
ıinde), 

1- Caludi : Romanı, 
2- Lehar : Eva operetinden dı 

3- Kalman : Çardaı fiirıtin op 
t inden potpuri, 
4- Foderi : Viyana prkısı. 

18.00 Program ve memleket saat ay 
18.03 Müzik : Bir konçerto (Pi.), 
18.30 Konuşma ( Dııı politika hadise! 
18.45 Çocuk saati, 
19.15 Çocuklar için müzik. 
19.30 Memleket ıaat ayarı ve Ajans 

beri eri, 
19.45 Müzik : Fasıl Heyeti, 
20.15 Radyo Gazetesi, 
20.45 Müzik : Büyük küme sazı, 
Zl.10 Konuşma. 

Zl.25 Müzik : Karışık program. (T 
müzigi). 

münasebetlerin &amimi!iğine delil olan 21.45 
ziyaret de tefsirat mevzuu olmaktadır. 

Mü?.ik : Riyaseticümhur band 
(Şef : İhsan Klinçer), 

Yarı re•mi bir alman kaynağına 
göre 

Berl in, 19 a.a. - Yarı resmi bir men -
hadan bildiriliyor: Berlin siyasi mahfil • 
!eri, hafta bidayetinden beri zimamdar 
devlet adamları ile hafta bidayetindenbe· 
ri başlamış olan müteaddit ıörüşmelerin 
durmadan devamı Duçe tarafından kayde
dilen İngiltere'nin askeri tahribinin yanı 
baıında, Avrupa'nın inkişafı ve yeniden 
tanziminin durmadan ve süratle yapılmak
ta olduğu kati manasını görmektedir. 

Sa15.hiyettar menbaların ıörilıımelerde 
bahiı mevzuu edilen meseleler hakkında 
malumat vermemesine ve vaziyet alma . 
masına ve diğer cihetten muhasım tarafın 
manas1zlıiı ayan bir çok faraziyeler yap. 
masına rağmen, Berlin"de kısmen öirenil
diğine göre, bu müstakbel Avrupa'nın •ek
li, ıorfü~meler esnasın<la yeni bir tekamill 
kaydetm i ş veya kaydedecek bulunmuştur. 

Ziyaretlerin gayesi 
Kıra! Boris'in Führer'e yaptııı husu • 

ıi ziyaretin Bulırariıtan ile mihver dev • 
Jet leri arasındaki samimi münasebetlerin 
enteresan bir tezahürünü teşkil ettiğini 
tebarüz ettirmiye bile hacet yoktur. 

Führer'in ve alman hariciye nazırının 

İtalya ve İspanya hariciye nazırları ile 
yaptıktan ıörüımelerin ehemiyeti, siyasi 
müphitlerin gözünden kaçamaz. İtalya ve 
İıpanya ile yeni fikir teatisinin harp ıi . 
yasetinin ve umumt siyasetin aktüel ma -
hiyetteki meseleleri ile alakadar bulun -
muı olması tabiidir. 

Bertin ıiyast ahfilleri, yarın Viyana. 
da Almanya, İtalya ve Macaristan l\rasın
da yapılacak görüşmeleri büyUk alika ile 
beklemekte ve bu cörüımelerde müsbet 
meselelerin müzakere olunacaiını ka}'det
mektedir. Siyasi ziyaretlerin fa.7.lalığı, 

ıörUşmelerin silratle biribirinl takibi, ay. 

1- Rupprecht : Kuvet (marı), 
2- H. Klose : Melodi (Klarin 
içiıı solo), 
Çalan : Rauf Öktem, 
3- Saint • Saenı : Phaeton (S 
fonik parça), 
4- Balfour Gardiner : Çoban dan 
5- Berlioz : Macar Marşı, 

22.30 Memleket saat ayarı, Ajanı Hab 
!eri; Ziraat, Esham - Tahvillit, K 

biyo - Nukut Borsası (Fiyat). 
22.45 Müzik : Canzbant (Pi.), 
23.25/23.30 Yarınki Program ve Kapanı 

Adana'ya 6 vagon mazot gel 
Adana, (Husust) - Adanaya dUn Uo 

bugUn de Uç ki ceman altı vaaon mu 
gelmlı ve bu suretle çiftçinin ve fabrl 
lıırın ihtiyacı temin edllmııtır. 

SON GÜN 

ULUS Sinemasında 

Üniversiteliler 
yurdu 

Gençliğin neıe ve zevkinden 
atk ve heyecanından itlenen 

büyük franaız filmi 

Baş rollerde: 
MADELE1NE ROBINSON 
DANIEL LECOURTAIS 
LARQUEY 

Aynca : Cümhuriyet 
ramı teıılikleri 

Bay. 

nı ıiyast görüşmeye pek muhtelif muha • Seanslarımız: 14,30 - 16,30 - 18,30 
tapların iştiriki, bütün bunlar, tam bir hu- ve 21 de 
kuk müsavatı havası içinde cereyan et - .......... Telefon : 6294 
mektedir. ...,. 

parlak dişleri göründü. Titreyen bir sesle ıöyledi : 
- Hayret, bir ihtilalcinin senin gibi bir adam olabi

leceğini hiç de tasavvur etmemiıtim. Maria ihtilalci
lerden nefret ediyor. Balojoviç de. 

- Ya, sen? 

- Ben mi? Ben bilmiyorum. Bunun ne demek ol-
duğunu bilmiyorum. 

- Ben sana anlatırım. 
- Ne zaman? 
Vilmoş'un nefesi darlaştı 

- Benim de bir kimsem olsun, diye. 
- Şimdi kimsen yok mu ? 

Yman : MlHALY FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHiR TOROMKONEY -148- - Ne zaman mı? Yakında. Bir daha bulu§tuğu. 

muz vakit. Sen, şimdi nasıl olsa yalnızsın, ben, genı 
gelirim ... İster misin? .. - Var. Fakat ••. Ne bileyim ben, etrafımda candan 

bir kimse bulamıyorum. Bütün ruhiyle, bütün kalbile 
beni seven ve benimle alakadar olan bir insandan mah
rumum ... Bana resmen baba diye gösterilen doktor 

Kulunyi'yi seviyorum, onun da bana muhabbeti ol -
duğunu biliyorum. .. Ama, nasıl izah edeyim, bu sevgi 
de büyük bir noksanlık var, ruhumu tatmin etmiyor, 
kendimi daima yalnız hissediyorum. Bu çok feci bir 
ıey. Anneme gelince ; onun güzelliğine ve zekasına 

hayran oluyorum. Fakat, kocasına, onun için sonsuz 

fedakarlıklara katlanan erkeğe yaptığı ıoğuk muame
leleri gördükçe onun da kalpsizliğine hükmediyor 

bana olan sevgisi hakkında da itimadım aarsılıyor ... 
Bundan başka beni elan çocuk yerine koymakta israr 
etmesi sinirlerime dokunuyor ..• Ban, hakiki babam ya

ıasaydı onu severdim ... Mutlaka severdim 1... Fakat, 
bunda da biraz tereddüdüm var •.• Babam, her halde 
beni sevmiyordu. Eğer ıevmit olsaydı, Maria ile mut

laka evlenirdi. 
- Heyecanı arttı. Adeti haykırır gibi yüksek sesle 

ilave etti : 

- Beni sevmiyeni, ben katiyen sevemem J 
- Ya seni seveni ? 
- Beni bütün ruhiyle seveni, ben de severim 1 
- Şimdiye kadar böyle bir kimseyle karşılaştın mı? 
Genç kız, kıea bir müddet diltündü. Gözlerini aalo

aun bir kötesine dikti. Sonra tee11Urle blfını 18lladı. 

- Hiç -.ık oldun mu 1 

- Ciddi olarak kimseyi ıevmedim. Her genç kız gi
bi ben de talebelik hayatımda muallimlerimden bazı
larına aşık oldum. Fakat, bunlara aık denilemez. Bun· 
lar, bir özentiden, çocukça dütünüşlerden başka bir 
şey değildir. Evet, bugüne kadar kimseyi sevmedim. 

Kalbim tamamiyle serbesttir. 
Vilmoı, başını önüne eğdi. Gayriihtiyari söyledi : 

- Elbet de onu çalacak biri çıkar ... 
Sözlerinden ürperdi. Kızın vereceği cevabı bekle -

mek istemedi. Derhal ayağa kalktı : 

- Haydi, allahasmarladık yamrum. Ben, şimdi. .• 
- Hemen gidiyor musun? Ne güı~l !conuşuyorduk 1 
- Demek bu görüşmeden memnun kaldın, öyle mi? 
- Ben, gene yapyalnız kalacağım 1 
Kızın önünde durdu. Güneş gözüne çarptığı için bi

raz ıeri çekildi. 
- Ben, buraya büsbütün baıka bir maksatla geldim. 

Bilmem geceki hidiıelerden haberin var mı? Memle
kette ihtilal çıktı ... Yepyeni bir alem batladı ... Sizlere 

yardım için koştum. 
- lhtilil mi? Demek Balajoviç'in hakkı varmış. 

Pekala şimdi ne olacak ? 
- Gayet basit. Bundan sonra ya~k iıtiyen her 

ferdin çalııması lazım. Fakat, sen korkma. Sen, gü • 

zel, genç ve sihatli bir kızım. Tabii senin de çalıı • 
maklığın icap edecek. 

- Gisella ıib1 mi J 
:VUmoı. IUWdı J 

- Apğı, yukarı öyle. Sen, ne yapabilirsin? 
- Bilmem. Elimde bir lise diplomasından başka bir 

hünerim yok. 

- Ama, lisan da biliyorsun. 
- Evet. Almanca, Franıızca ve İngilizce. 

- Mükemmel. Çalıımayı arzu ediyor muaun? Sana 
bir iş bulayım mı? Hem, bu koca daireyi size bırakmı· 
yacaklarından da korkuyorum. Gerçi, Kulunyi doktor 
olduğu için ona biraz fazla oda lazımdır ama, ne de 
olsa hepsini bırakmazlar. 

- Ya ne yaparlar ? 
- Evi olmıyanlara verecekler. 

- Onlara neden yeni evler yaptırmıyorlar ? 

- Tabii yaptıracaklar. Fakat, yapılıncaya kadar faz. 
la odaları onlara verecekler. 

- Bizim fazla odamız var mı ? 
- Bu kadar oda, üç ki§iyc çok değil mi? 

- Belki; fakat, insan böyle geniı bir evde daha 
zevkli oturuyor. 

Vilmoş bir kahkaha attı : 
- Zevkli ha 1 
- Bizim odalarımızı ne hakla başk:-.larına .termiye 

kalkıyorlar? Biz kimseden bir şey almadık ki . 
- Ne malum? 

- Yoksa. ıen de ihtililcimisin Vilmoş ? 
- Evet. 

Marıaret, dehtet ve merakla eniıtealnin yilzllne hak
ta. u.t dudaiı hafifçe Y.Ubnl& dolru bJ.dı. •zu 

- Hiç istemez olur muyum? Öğleden sonra geL 
Yahut yarın sabah beklerim. Mutlaka geleceksin do
ğil mi? 

- Mutlaka. Haydi ... Şimdilik Allaha ısmarladık 1 
Genç kız, elini uzattı. Vilmoı, bu ince uzun, biçim

li eli bir müddet avcı içinde tuttu. Tereddütler geçi
riyordu. Göğsü darlaşıyor, nefesi tıkanıyordu.. Ha
yır 1 Bu vaziyetten, karşısındaki genç kızın zafından 
istifadeye kalkması doğru değildi... Buradan derhal 
uzaklaşmalıydı... Biraz daha kalırsa, muhakkak bir 
çılgınlık yapacaktı. 

Margeret, gözlerini baygın, baygın süzdü. Sıcak 
ve davetkar bir sesle : 

- Mutlaka b~ıclerim, dedi. 

VilmoJ, kızın elini bıraktı. Süratle, adeta kaçar gi
bi salondan çıktı. 

Sokakta giderken, genç kızın ihtiraslı sesi kulak
larında çınlıyordu. 

XXI 

Gizella, sabahki hadiselerin tesiri altında perişan 
bir hale gelen Rudolf Ravberg'ı akşam üzeri evine 
kadar götürdü. Yemeğini yedirdi. Teselli etti. Vil

moı'u, yola getireceğini ve matbaaya dikkat edeceği
ni vadederek yanından ayrıldı. Evine döndüğü za

man saat aekisi ıe~yordu. Masanın batına oturdu. 

(Sollu var) 



20. t1 - 1940 

L~~.~ TEBLiGLER 
Elen resmi tebliği 

Atına, 19 n.n. - Yunan orduları ba,,ku
ınanctanhğının 18 lklncltc,,rln akşamı ne11-
redllml§ olan 23 numaralı resmi tebliği: 

Eplr'de ve Görlce'nin ıark mıntakasın
da bugUn de §lddctll muharebeler olmuı
tur. A kerlerlmız dUımanın mukabil hU
cumıarını tard ve 11iddetle miidafaa ettıği 
rn vzllertnl zaptetmek suretiyle yeni mu
Vaffaklyetler elde etmlelerdir. Evelce Ka
lanıos nehrinin cenubundakl mıntakaya 
girmiş olcın dllşman kuvetleri nehrin ta -
mamen ılmallne sUrUlmlişlerdlr. Bazı mU!
rez !erimiz düşman toprağında derinliğine 
llerllyerek Erseka ve Borova'da askeri er
Uk ve benzin depolarını tahrip etmişler 
ve esir almı11lardır. 

DU:sman hava kuvetlcrl bUyUk teıekkUl
ler halinde c phedekl mevzilerimizi bom
bardıman etml11tlr. Cephe Ustlindekl tayya
re muharcbelerlnde tayyarelerimiz du:ıma
nın 7 bombardıman ve 3 avcı tayyaresini 
dUşllrmll tUr. Tnyynrelrlmizden ikisi füıle

rıne dönmemiştir. Hnvn kuvetlerlmlz dUş
ınan arazisi Uzcrtnrie derinliğine keşifler 

Yapmışlar ve Erglrl hava meydaniyle yi!
rllyUş halinde bulunan düşmen kuvetlerl
nı bombalmıılardır. Memleket dahilinde 
dllşman kuvetlerl muvaf!eklyetelz surette 
Preveze'yl bombardıman etmıutır. 

Bir İtalyan adasına 
yapılan taarruz 

'.Atlnıı, 19 a.a. - Umumi emniyet neza
l'etlnln 18 sonteşrln tarihli tebliği: Pazar
tesi gUnll dll,şman tayyareleri Eplr'de bir 
köye bomba atmışlarsa da telefat ve za -
rar husule getlrememl§lerdlr. 

17 /18 son teşrin gecesi 12 ada ahalleln
den olup Yunanletnnda oturmakta bulu -
nan bir elen vatand~ı diğer yunanlılar
dan mUrekkep bir katile He kUçllk bir ge
rntye blnmlııler ve Yunnnlstanın bir lima
nından hareketle 12 adadaki kUçUk bir 
lt.alyan adasına çıkmııılardır. Bu kUc;Uk 
grup adadaki Karablnerl karakoluna taar
ruz ederek b&.L1komıeer ve Uç askeri slltıh
lariyle beraber esir etmişlerdir. Bundan 
ıonra aynı grup adanın bahr1 karakoluna 
da taarruz etmlıı ve içlerinde oranın ku -
rnandanı olan bir zabit de dahil olmak U -
•ere 3 klıılyl öldUrmUşlerdlr. 

Grup beraberinde d6rt esir olduğu hal
de hareket ettiği limana avdet etmiştir. 

İngiltere üzerine dün gece 
yapılan hava akmlan 

Londra, 19 ı.a. - Havı 'le dahllt cm -
niyet nezaretinin tebliği : 

Diln ccce diışman tayyareleri Mcrsey 
nehrinin sahilleri üzerine, Midlands'da bir 
bolge üzerine ve İngiltere'nin cenubunda 
biriblrilerlnden uzak bulunan noktalara 
bombalar atmışlardır. Bazı küçük yanım
lar çıkmıı lıe de çabuk aöndürillmUıtUr. 
Bütün bu mıntakelarda hasar hafif olduğu 
gibi insanca zayiat da pek azdır. 

İngiliz hafif kuvetleri İtalyan 
Somalisi sahillerini 
bombardıman ettiler 

Londra; 19. a.a. - İngiliz amiralhk dai
resinin dün akşamki teblif i : 

Hafif lngiliz deniz kuvetleri, yeni hare
kat yaparak, italyan Somalisinde bulunan 
Dante mevkiini bombardıman etmişlerdir. 
Bombardımanlar petrol depoları, sahil ba
taryaları ve hava dafi bataryalıın Uzerine 
tevcih edilmiştir. Bütün hedefler ciddi ha
sara uğramıştır. Tarafımızda hasar ve in. 
.anca zayiat keydedilmemtetlr. 

Cenubi Afrika hava 
kuvetlerinin faaliyeti 

Nairobl; 19. a.a. - Resmi teblif : 
16 ve l 7 te~rinisani gıinlerinde, cenubi 

Afrika Birliği hava kuvetlerine mensup 
ilci tayyare filosu, yeni ke:ılfler yapmıştır. 
Kayda değer birııey olmamııtır. Tayyare
lerin hepsi, salimen üslerine dönmüştür. 

Dün İngilf ere üzerinde 
hava akım olmadı 

Londra, 19 a.a. - Hava ve dahili emni
yet nezaretlerinin tebliği : Bugun, İngil
tere üzerinde hava faaliyeti olmamıştır. 
Yalnız Kent kontluğunda bir köy civarına 
bir kas; bomba di.ışmıi:t ve bu bombalar ne 
hasarı ne de telefatı mucip olmuştur. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 19 a.a. - 165 numaralı teblii 

Epir cephesinde, dun şiddetli muharebe
ler vuku bulmuşsa da karsılıklı hatların 

vaziyeti degişmemiştir. Yalnız Ezeki mın
to..kasında duşmnn Ezekl koyünü işgal et
miıtir. Hava filolarımız düşman mevzile
rine şiddetle hucum ederek infilaklar vu
kua gelme!line sebep olmuıılar ve kıtaat 
toplantılarını mıtrıılyoz ateşine tutmuş -
!ardır. Üç duşman tayyaresi düşUriılmıiş

tur. Tayyarelerimizden biri üssüne dön -
memi tir. 

Şimali Afrika'da, hava kuvetlerimiz 
biiyuk ve kliçUk çapta bombalar atarak ve 
mitralyôz ateşi açarak Siva viditıindeki 
tayyare meydanlarını ve duşman tesisat ve 
barakalarını bombardıman etmiştir. He
deflerin hepsine isabetler vaki olmuş bü
yük hasar ika edilmi$tir. Tayyarelerimizin 
hepsi üssüne donmüstür. 

Duşman tayyareleri tarafından Tob -
nık ve Bardia'ya atılan bombalar bır neti
ce ver.ınıcıllllttir. Sollum'a yapılan düşman 
biıcumu il kitinin ölmesine ve bcı kişi • 
nln yarılanmasına ıebep olmuıtur. 

11 a"4a dilıman Eıek &daamı zaptct-

B. Nevil Çemberleyn'in 
vefata münasebetiyle 

Baıvekilimiz ve 
B. (ör~il arasında 

teali edilen telgraflar 
(Bası 1. inci sayfada) 

ingiliz devlet adamının vefatını ha
kiki bir teessürle öğrenmi§ bulunuyo
rum. 

Bu hazin vesile ile size hararetli 
taziyelerimi ve müheyyiç sempatimi 
arza müsaadenizi rica ederim. 

REFİK SAYDAM 
Ekselans Doktor Refik Saydam 

Türkiye Baıvekili 
ANKARA 

B. Çemberleyn'in vefatı üzerine ba
na gönderdiğiniz taziye telgrafından 
dolayı ekselansınıza kıraliyet bükü· 
meti namına teşekkür ederim. 

Bu teessürümüz içinde de olsa, o
nun büyük meziyetlerinin ve mücade
le ruhunun kendi memleketinde oldu
ğu gibi Türkiye'de de takdir edilmiş 
olduğunu hissetmek bizim için bahti
yarlıktır. 

VİNSTON ÇÖRÇtL 
(a.a.) 

İngiliz ha va kuvetleri 

Bir haftada 
160 defa ha,ra 

akını yaptılar 
(Başı ı. inci sayfada) 

eşya istasyonları ve ıaire bombardıman e
dilmiştir, Hitler'in nutuk ıöyliyeceği gece 
yapılan hücum, Mi.ınih üzerine ıimdiye ka
dar yapılan hücumların en ıiddetlisini teı
kil etmiştir. Çıkarılan yangınlar, U. Aues
burg'dan gözükmekte idi. 

Torino ve Millno: Gidi• - geliı 2500 ki
lometrelik bu uc;uı esnasında, Fiat otomo
bil ve tayyare fabrikaları, bir kablo fab· 
rikuı ve saire bombardıman edilmiştir. 

Napoli: Burada demiryolu iıtasyonlın 

ve petrol tasfiyehaneleri bombardıman e
dilmiıtir. 

Berlin: B. Molotof'un ziyareti eınaıımdı 
blribirini takip eden iki cece büyük lıU -
cumlara uframııtır. Altı dcmiryolu iıtu
yonu, eıya iıtasyonları, elektrik santralı, 

ve Hlre bombardıman cdilmi~tir. Hücum
lardan bazısı 300 metre alçaktan yapılmıı· 
tır. 

Gelaenklrccn: Burada petrol tasfiyeha • 
nelerine hücum edilmittir. 

Dantzig: 2500 kilometrelik uçuşlar de -
miryolu iltisak noktaları ve saire bomba
la.nmııtır. 

Denizaltı üssü Lorient'a altı hücum ya
prlmııtır. Stavenger'de tayyare meydanı 
bombalanmıştır. 

Ceman demiryolu iıtasyonlarına ve eıya 
depolarına 28, petrol tasfiyehanelerine 14, 
fabrikalara 20, tayyare meydanları ile de
niz tayyaresi üslerine 70 den fazla, liman
lara ve ıremilere 32 hücum yapılmııtır. 

Bu geniı harekittan 18 tayyaremlz dön. 
memiştir. Altı dUıman tayyareııl, yerde 
tahrip edilmlıtir. Bir Messerschmit 110 dil 
şürlilmüı ve diier biri de bir ormanlık ü
zerine indirilerek muhtemel olarak tahrip 
edilmi$tir. 

lngiliz tayyaTeleri Almanyadaki 
petrol taıliyehanelerine hücum 

ettiler 
Londra; 19. a.a. - Reımen haber alın

dığına ıöre, dün gece inıiliı havı kuvct
lerine menıup küçük bir bombardıman filo
tillası Almanya'dı petrol tesieatına hücum
lar yapmıştır. 

Devlet bakanı B. Greenvood bugün 
Golchester'de IÖyledifi bir nutukta Al -
manya endüstrisinin inriliı endıistriıinden 
50 misli fazla zarar gördillünü beyan et
miştir. 

miye teşebbüs etmi11e de kara, deniz ve 
ha va kuvetlerimiıin ıeri mukabelNİ kar
şısında derhal püskürtülmuıtür. 

Şarki Afrika'da, düımın A~rdat, Co -
rondil, Buna ve Guerille üzerine hava a -
kınları yapmı;ı.a da ciddi bir netice ala -
mamıştır. 

Alman .. 
resmı tebliği 

Berlln, 19 a.a. - Resmi tebllt: Bir de
nizaltı ccman 23.800 tonııa.toluk dört düıı
man gemisi batırmıııtır. Bunlardan ikisi 
petrol gemisidir. 

17/18 tc,,rintsanl gecesi ve 18 teıırıntsa
ni gUnU İngllterede askeri ehemlyetl ha
iz hedeflere karıı hücumlara devam edil -
mlştlr. Bombalar atmak ıuretiyle Londra 
ilzerlne yapılan hUcumlardan b&.§ka İngll
terenln cenup sahlllerlnde muhtelif yerler 
de bombardıman edllmlıtlr. Bu arada 
Southampton limanına ve endUııtrl tesisa
tına ve merkezi İngtlteredekl sllA.h fabri
kalarına hücum edilmlıttr. 

İatlyan hava kuvetlerine mensup tay
yareler tngtlterenln fark sahilinde bir ıeh
re muvat!aklyetle hUcum etmlılerdlr. 

Şarkt İngiltere sahilleri ac;ıklarında va
purlara ve vapur kafilelerine yapılan hU
cumlarda beheri Uc; bin tonllltoluk iki ti
caret vapuru batırılmııtır. Ayrıca Uc; va
pur da ağır ha.ııara utratılmııtır. 

Mahdut mlkdarda i~lla tayyareleri 
tarafından alman topraklan Uzerlne yapı
lan gece hücumlan netıceıls kalmııtır. 
Tayyare sayi edlldttl b•kkınd& malQmat 
seıme~. 

'UCU! -9-

Kır al Boris 
Hitler'le 

ltalya'da 
dahilt mücadele 

Işıkların söndürülmesi ve 
karartılması işi hakkında 

görüştü 
(Baıı 1. iaci ıayfada) 

(Baıı 1. inci sayfada) 

ralar, İtalya aıla muhtaç olmadığı 
halde, gene aynı maksatla, eğer 
Führer askeri yardımda bulunmağı 
rica edecek olursa, Roma'nm bu ri-

Dahiliye Vekôleti bir 
izahname nesretti 

...:> ya'da.n hareket eden kırıl Borlı, B. Uitler 
tarafından kabul edilmiı ve pazartesi gü
nü Sofya'ya dönmüştür. 

Alman maHlmata röre, hariciye narın 
Popof kırıla refakat edlyoı-du. Kırılın B. 
Hitler'le mülakatı Sofyı'da bılyük heyecan 
uyandırmııtır. Bu seyahat çok gizli tutul-
muştur. 

cayı reddetmiyeceğine de alamet . 
telakki olunabilir. Manaatır'a dü- (Başı 1. incı sayfada) 

§en bombalar belki de bu yardım 1 karartılma ve maskelenme hazırlıkları 
kollannın yolu üstündeki arızaları 1.12.940 tarihine kadar lkmlU edllmlıı ola
kaldırmağa çalışmakta olsalar g&- cak ve karartılmanın başlıyacağı tarih 
rektir. Kendisi ile hiç bir ihtilafı ol- ayrıca llAn edilecektir. 
mıyan, toprak bütünlüğü ile hüri - 3 _ İ§bu kararname neşri tarihinden 
yetini muhafaza etmekten gayri bir itibaren meridlr. 

Kırala, haTiciye nazırı Popo/ ile şey düıünmiyen dostu Yugoslavya Halkımızın bu hususta bileceği ve ya-
Almanya'nın Sof ya elçisi ile bir kıt harbi açarak, keza ken- pacağı işler ıış:ığıda izah olunmuştur: 

refakat etti disi ile hiç bir ihtilafı olmıyan, top-
• . • rak bütünlüğü ile hüriyetini muha- 1-lususi tenvirat : 

İşaret lambalarının ışıklarının zayıf 
olması ve tayyareden doğrudan doğruya 

veya etrafa aksetmek suretıyle gorülme -
mesi şarttır. Bu maksatla ışıklar ustten ve 
yanlardan o surele maskelcnır ki. havaya 
ve etraftaki dıvarlara ve ağaçlara ışık ak
setmesin ve yalnız tenviri lazımgelen yer 
aydınlansın. 

Limbaların ışığı yere ve asfalt veya 
betonlu caddelere aksetmek suretiyle par
laklık yapıyorsa, buralara kum veya kö -
mur tozu serpılmek suretiyle parlaklık ri-Sofy.a '. 1?. a'.a. - D. N. B. nın hususı faza etmekten gayri bir şey düşün-

muhabırı bıldırıyor : 1 miyen 6 milyonluk Yunanistan Üs- 1 - Hususi ve umumi bUtUn binalarda derilir. 
dııı tenvirat ve bu meyanda vitrin tenvira
tı, ışıklı rcklAmlar, cephe tenviratı ve bi
na numaralarının ıgıklandınlması yasak-

ihtiyat tedbiri : ~yi ma~~mat alıın m~hfi\de b.eya~. olun- tüne yürümek ve alınamıyanı ken
du~una gore'. kıra! Borıs, B. Hı.tler_ın .hu- di kuvetiylc alarak eli ile ba~kasına 
susı tayyaresıyle Berchtesgaden e gıtmı, - vermek Führer'in siyaset ve metot
tir. Kırıla, hariciye nazırı Po;:ıof ve Al - !arına sığar şeylerden midir, bil
manya'nın Sofya elçisi von Richthofen re- miyoruz. Esasen bövle bir hareket, 
fakat etmişlerdir. Yunanistan'a knr§ı bir mihver ~afe-

Elektrikle tenvırat yapılmadığı zaman-
tır. "~lzamname madde 10.,. Jar, aydınlatılması lazımgelen yerlerin 

2 - Hususi ve umumi bUtOn blnalann tenviri için petrol lambaları, mum ve diğer 

Bulrar efkirıumumiyesi, kı-al Boris'in ri olrnalctan fazla, "Times" in de
yaptığı hu ıiyaretin ehemiyetini ka rdet - diği üz~re, ltalva'y" kar ı bir al
mekte mıittefiktir. Berchtesgaden konu~ - man zaferi te§kil edecektir. 

içinde herhangi bir ışı~ın dışarıya sızma
sını menedecek tedbir alınmadıkça ne ee
kllde olursa olsun ışık yakmıık ve kullan
mak yasaktır. "Nlzamnııme madde 14.,. 

malarında, ne gibi meselelerin görıisüldii
ğü bilinmiyor ise de, başlıca devlet ncia:n
ları arasındaki temaslar alıncak büvük k~
rarların Bulgar'stan menfaatlerine oldu · u 
kada,. Almanya'nın da menf8i!.tlerine uygun 
ollcal!ının bir garant:si olarak tel:i.kki e
dilmektedir. 

Neler görü,,ültfü? 
Berlin, 19 a.a. - Berlin ı; yasi m'!hfil

lerinde öğrenildiğine rore, Xıral Boris'in 
geçen pazar giınu rrayri resmi bir ikamet 
münasebetiyle B. Hitler'e yaptığı ziyaret 
esnasında vukubulıın görüşmeler ay-ıı za
manda Avrup:ı'nın siyasi tensiki mesele
sine de taalluk etmiştir. 

Londra'daki tefsirler 
Londra, 19 a.a. - Kıra) Boris'in Ber

Hn'de Hitler'e yaptığı ziyaret hakkında 

bu sabah kısa bir alman haberi gelinciye 
kadar malQmat verilmemiş olması dikkati 
çekmiştir. Alman ajansı bu sabah kısaca 

'u haberi vermiştir: "Kıra! Borıs Alman
ya'ya yaptığı hususi bir ziyaret esnasında 
Führer'le görüsmüstür." 

Şurası kayda Jlyıktır ki resmi bulgar a
jansının bu ziyaret hakkındaki tebliği yal
nıı bulgar matbuatına verilmiş, yabancı 

memleketlere çekilmemiştir. 

Yeni nizama önce Bulgarlar mı 
uyacak? 

Londra, 19 a.a. - Royter'in diplomatik 
muhabiri bildiriyor: Bulgar kıralı Boris
in Berchtcsgaden'e yaptığı ziyaret hakkın
da sarih haberlerin mefkudiyetl karıuın. 
da Londra'daki salahiyettar müşahitlerin 
fikrine söre, Hltler'in Avrupa'da lnannıya 
teıebbüa ettlil yeni nizama belki de eve
li Bulcariıtan't uydurmak iıtcmiı olması 
mümkündür. 

Yarınki Viyana toplantısı, muhtemel o
larak bu husustaki mihver planlarını dün
yaya illn fırsatını verecektir. Eğer Yu -
goalavya ve Bulgaristan bu toplantıya de
legeler ıöndemıiye ikna edilebilirse bu 
toplantı, yeni nizamın m: ıozükür teza -
hürii olarak muhakkak ki büyük ırürültü
lerle ilin olunacaktır. 

B. Eden diyor ki : 
• 

istila tehlikesi 
azalmıı değildir 

(Baıı 1. inci ıaylada) 
dır ve hazırdır . ., 

Bay EJen'in beyanatı 
Avaın kamarasında mUteaklben muha

faza kıtaları hakkında müzakere cereyan 
etıniı ve harbiye nazın B. Eden, ileri sU
rtilen bazı noktalara cevap vererek 111Syle 
demlıtır: 

''- HilkUmet fU .fikirdedir ki ana va -
tan muhafaza kuvetlerlnln rolU, bu kıı ve 
19'1 senesi ıe!erinde, ılmdlye kadar ol -
dugu derecede ve hatta daha fazla ehe
mlyet arzedecektır. 

İstllA tehlikesi azalmamıııtır. İngiltere 
durdukça ve mUcadele ettikçe. başka yer
lerde elde ettiği kazançların gittikçe faz· 
lal&.§an bUyUk bir tehlikenin içinde bulun
duğunu Hltıer'ln unutması muhtemel delil 
dlr. 

1941 teferine ıirdifimiz zaman, ana ve. 
tan muhafaza kuvetlert, hiç bir zaman ta.
mamlyle se!ert ordunun yerlnl tutamıya
caktır, fakat muavin kuvet olarak hareket 
edebilecektir. Bu auretle, seferl ordunun 
mühim unsurlarının b&1ka yerlerde muha
rebe etmeııl lmkAnını verecektir. Ana va· 
tan muhafaza kıtalarından 19U de oyna
maaını Umlt ettıflmlz rol budur. Bu bUyUk 
teıkllltın istikbaline ve nihai zaferde 
rolUnU O)'l!ıyac&fına kanllm. 

lngiltere Avrupada taarruza m 
geçecek? 

Londra; 19. a.a. - Ordu ile müıterekerı 
hareket edecek olan bir ingiliı ha.va kuvet
lerl kuınandınhfmın tesisi, burada İngil
tere'nin lata üzerinde taarruza reçmek için 
bir ordu hazırladıfmı delllet eder gibi te
!Akki olunmaktadır. 

Daily Sketch gazetesinin havacılık mu· 
habiri, devl11 tayyareler imi! ederek düt
mın tayyare meydanlarına kadar piyade 
kıtaatının naklini faydalı cörmektedir. AY· 
ni muhabir, İngiltcre'nin büyük mikdarlar
da ı;ike tayyareleri imli etmesini ve 1942 
ıenetıi seferini alman milletinin artık harp
ten uaanacatr •• tam havı faildyetlne ma
lik olacak lnclllıledn Almanyı'J'J fttill i· 
fla mleait tarih oluü telllıki etmektedir. 

Düt?üm. İtalyan kudret ve enerji
sindedir. Fakat süvarinin azmi, ne 
kadar hudutsuz ola& da, atını çat· 
lamaktan menedemez. 

Nutukta Fransa sulhuna telmih 
eden f.!{r:ılnr Üzerinde de,bir takım 
rivayetleri duymuş olanlar, dikkat· 
le dunnu~lardır. Sulh dahi mütare· 
kc gibi mihver sulhu o'mak iddia
sının teyit olunmasına lü~um göste
ren hadiseler nelerdir? Öyle görü
n11yor ki Fransa münhasıran Al
manya'y" mağlup olduğu davasın
dadır. l'ıll'tarcke, yüzde yüz bir al
mf\n zaferi mütarekesidir. Alman
ya ne sulhtaki hissesini yüzde elli· 
ye indirmek, ne de Fransa mağlu
biyet borcunu yüzde iki yüz öde
mek niyetindedirler. Fransa belki 
de İtalya ile ayrrce. hesapla~ma me
su!iyctinin, bunca feltlkete rağmen, 
kendisine bırakılmasını Führer'den 
rica edebilir. 

Herhalde söz timdi Görice yakın
larında boğuıan silahlarındır. Yüz
lerce tank, Bdgrat'tan gelen habe
re göre, ve henüz resmi İtalyan teb
liğinde zikredilmemİ§ olmasına rağ
men, Yugoslavya arazisine sığın
mıthr. 

Falih Rıfkı AT AY 

C. H. Partisi 
Meclis Grupunda 

(Başı 1. inci 511yfad11) 

3 - l§ığın dıııarıya aksedebileceği bU -
tUn pencereler, kapılar, cam ternsalar, ca
mekllnh koridorlar ve dl~er bu gibi bUtUn 
menfez ve açıklıklar dikkatle örtUIUr. E
ğer bu suretle ıııığın harice sızmıısı tama
men mcnedllemezse, o halde lllmbalar 
maskelenir veya koyu mavi 10.mbalar kul
lanılır "Nlzamnııme madde Hi ve 16 ... 

4 - Husust binalar ve evler ile bUtUn 
kiraya \eril mi§ mahıı.llcre alt karartma iş
lerini, o binaları ltıgal edenler yaparlar. 
Kiraya. verilen apnrtımnnlnrda veya bir -
kııç ailenin bulunduğu evlerde koridor, 
merdiven, bodrum, tavan orası ve c;amaşır
lık gibi mütıterek kull ınılan kısımların 

karartılma tertibatı, blnıı sahibi tarafın

dan yapılır. "~izamname madde 41,.. 
a - Açıkta yepılı:ı.cak inşaat ve diğer 

işler anc:ı.k havaya karşı maskelenmiş ve 
kararulmı§ zayıf ı§ıkh fenerler ve cep 
lAmbaları ile ynpılır I<uvetli ı~ğa !Uzum 
görUlUrs" kullanılacak lAmbalar harice 
ışık sızdırmıyacak ııekllde çadır ve sair 
örtUler altınıı alınır ve tamamen maskele-
nlr. 

Pencere ve menlezlerin 
kapatılması usulü : 

a - Pen!>ere ve menfezler, storla, tah
ta veya mağtleni ko.pakla kapatılır. 

Stor ve perdeler, koyu mavi veya si -
yah yünlü kumaıtan veya ayni renkte mıi
ıambadan, bunlar yoksa diğer koyu renk
li kalın kumaılardan olur. Bu da yoksa, 
icabmda battaniye, yorgan gibi örtülerle 
de kapamak caizdir. Perde aralıklarından 
ve kenarlardan dışarıya asla ışık sızma -
malıdır. 

En iyisi geceleyin perde veya kapak
lar lrapandılctan llOtlra bir defa dıprde.n 

muayene ederek ısık ıızan uahklar varsa 
bunlan ıslah etmelidir. 

muaf tutulması hakkında tanzim edilen Perde yerine siyah kalın ambalaj kağı
kanun lA.ylhasının meclise takdim edildi- dı veya mukavva germek suretiyle de pen-
finl; çereleri kapamak caizdir. 

Maden tlrketlerlnde çalı§an amelenin 
iş esnaaında ltı yllzUnden gördllğU zararla
rın tazmini ve Antalyada çalııan bir ma
den ılrketlnden uzunca. bir mUddet Ucret
ıerlnl alamamakta oldukları anlaşılan a
mele hukukunun hUkUmetçe alyanetl !U
zumu hoklundakl iki takrire de İktıaat 
Vekili HUsnU Çakır tarafından tcap eden 
izahat verllmlıı ve Veklletc;e alındığı an
laşılan tedbirler Grup Umumt Heyetince 
tasvip edllmlı.ıtır. 

Ruznamede bqka madde bulunmaması 
hueblyle rlyasetçe celseye 16,30 da nihayet 
verllml11Ur. (a.a.) 

Mareşal Petain 
Lyon'da Fransa'nın yeni 

anayasası hakkında 

izahat verdi 
Lyon; 19. a .a. - Havas : 
Dün, mareşal Petain'in önünde büyük bir 

askeri geçitresml yapılmı~tır. 150 bin kişi
lik tahmin edilen bir halk kütleııi, fransız 
devlet reisini ve askerleri alkııılımııtır. 

Mareşal Petain Ticaret odasında Fran
sa'ya verilecek yeni anayaA. hakkın<ia ıu 
ıö:ıleri ııöylemiıtir : 

"- Yeni iktısadl mıntıkanın teşkil e
dilmesi ve bunların altı yedi vilayeti ihti
va eylemesi derpiı edilmektedir. Her mın
takanın baıına bir valinin ıetirilmesi de 
düşünülmektedir. Departmanlar eskiıi ribi 
valiler tarafından idare edilecek ve bu va
liler yalnız umumt valilere karıı mesul bu
lunacaklardır. 

Departmanlarda belediye mümessille
rinden ve mesleki teşekküllerden mil -
rekkep viliyet meclisleri umumi valiye 
yardım edecektir." 

Mareşal Petain mebuı intihabatı mcsc
letıinin tafıilltma rlritmemiıtir. Mareşal 

miııt parlamentonun intihap edilmlı metı -
lekl teşekkilller basından ve memleket • 
!erine yapmıt oldukları hirmctlere ıöre 
seçilecek cıraftsn mürekkep olması ihti
malinden bahtıetmiıtir, 

Derpi' olunan ıekil, birleıik Amerika
nın yüksek mahkemesine müşabih yüksek 
bir makamın te~kilidlr. Bu mahkeme yeni 
rejimin karıılaıacafı müşkülatı hallede -
cektir. 
Mareşal Petaln, yeni anayasanın bilhas

u miltehassıılardan mürekkep bir komi-. 
yon tara.fmdan hazırl&nmakta oldutunu 1-
J&va ~. 

b - Pencere ve menfezler örtülmek su
retiyle ışıklar harice karşı tamamen mas
kelenmezse o halde, 15.mbanın üstünü ve 
etrafını siyah veya koyu lacivert klğıt 

veya bezle örterek ı~ığın pencere ve dı -
varlara aksetmesine mani olmak ve yalnız 
İl yerini zayıf bir surette aydınlatmak i
cabcder. Veya koyumavi llmba kullanılır 
ki, bu halde limbayı maskelemiye lüzum 
kalmaz. 

c - Binalarda ıtıkları yukarıya doğru 
aksettiren camlı örtiıler ve teraslar ıııkları 
harice vermiyecek ıekilde tadil olunur. 
veya yukarda sdylenen usullerle veya bas
ka münasip bir usulle harice ışık ıızdır -
mıyacak &ekilde maskelenir. 
• d - Alevi gbrlinen ve ıııık gösteren di -

ier her nevi llmba, mum vcsair tenvir 
vasıtalariyle soba, fırın ve diğer ısıtma ve 
pişirme cihazlarının ışıkları da dışardıuı 

cörUnmiyecek şekilde tanzim olunur ve 
maskelenir. 

Iıık •ızdırmıyan bölmeler : 
Umumt yerlerde ve evlerde methal ve 

dıı kapılar açıldığı zaman içerden harice 
ışrk aksetmcmek için ı&ık sızdırmaz böl
meler yapılır. Bu bölmeler iki kapılı bir 
,aralıktan ibaret olup burada ışık yakılma7. 
Dıı kapı açılırken, bu bölmeyi eve bağh
yan .diğer kapı kapalı bulunur. 

Evlerde küçük vestiyerler ve dış kapı 
aralıktan kolayca ışık sızdırmaz bölme ha
line konabilir. Bölmenin iç kapısı yerine 
kalın ve iyice örtülen bir perde de kulla
nılabilir. 

Çok girilip çıkılan umumi yerlerde 
ışık sızdırmaz bölmede bir kapıcı bu işi 

idare eder. 

Nakil vaııtaları : 
Motörlü nakil vasıtaları, koşumlu veya 

sair arabalar, bisikletler, vapurlar, tren -
ler ve diğer bel nevi nakil vasıtaları esas 
olarak ışık yakmazlar. 

Büsbütün ışıksız kalmak mümkün de -
filse o halde motorlü nakıl vasıtaları ve 
bisikletlerin ıeıklarını ve arka limbalan
ru kılıfla ve koyu mavi renkli camla mas
kelemek veya koyu mavi ampul kullanmak 
ve koşumlu vasıtalarda da ışığı ayni veç -
hile örtmek icabeder. 

Şehrin umumi tenviratı : 
Şehrin umumi tenviratında, passif ko -

runma ihtiyaçlarından fazla olan limba -
lar yakılmaz. Passif korunmada ısık sön -
dUrme ve karartma plAnı mucibince her 
zaman yanması icabeden mühim yol ka -
vuşmalarını tehlike yerlerini, sığınakları, 

polis merkeılerlni ve ııhi yardım merkez.. 
ltrini ve benzerlerini gosteren yerlere en 
as adette olmak Uzerc m.uklcnmiı ita.ret 
J&mlwüarı konw. 

tenvir vasıtaları tedarık ve muhafaza o • 
lunmahdır. (a.n ) 

ihtikara karşı tedbirler 
Hava taarruzlarına karşı ışıklarm sön.o 

durulmesı ve karartılması hakkındaki ni
zamnamenin yilrurluğe gırmcsi munasebe
tiyle Ankara valıliği bilumum tuccar ve es
nafı, işbu nizamnamenın mecburi kıldığı 

l:u:zırhklara taalluk eden eşya ve maddo
ler hakkında 21/11 940 tarihinde saat 18 
ya kadar vllAyet fiyat murakabe komisyo
nuna bırer beyanname vermiye davet et • 
miştir. 

Tacirler ve esnaf, aşağıdaki maddeler
den ellerinde bulunan stokların mikdarla
rını bu beyannameye dercedeceklerdir: 

Elektrik ve cep fenerleri ve ampulleri, 
piller, petrol lfi.mbaları, &emici fenerleri 
ve mumlar; ışık sızdırmıyan perde imaline 
elverişli her nevi kumışlar, ldi veya mum
lu muşambalar, kalın kiğıtlar ve karton " 
larla su ve ışık geçirmiyen renkli amba • 
laj kağıtları, madeni veya tahta pcnçere 
kapakları ve storlar, koyu renkli boyalar, 
kirli yağlar, kum ve komür tozu. 

lstanbul'da alınan tedbirle1 
İstanbul, 19 (Tel fonla) - Pruılt ko-. 

runma işleri bugun valinın reisliğinde or• 
du, jandarma ve sıvil teşkılat mümessil • 
lerinin i:ıtirik ettıği br toplantıda teferru .. 
atiyle tetkik edildi. Komisyonun verdiği 

kararlara gore, İstanbul sokaklarında lSO 
elektrik llmbası bırakılarak 7000 tan~I 

dört riın içinde kaldırılacaktır. Peroeın .. 
beden itibaren oehirde sinemalar, huıust. 
resmi muesseseler elekttikle tezyinat ve 
ilin yapamıyacaklardır. Evelce ayın 20 
sinde yapılması tekarrur eden umı,ımt ~
sif korunma tecrubesi bir mıiddet için te
hir edilmiştir. Hazırlıklar ikmal edilir ._ 
dilmez tecrubelere başlanacak ve bunlar 
gayri muayyen cün ve saatlerde tekrar ._ 
djleceklerdir. Komisyon mavı ve siyah kA· 
tıt. deniz muşambası ve buna mOmasll 
diğer ışık karartma malzemcsinın beyan -
nameye tabi oldugunu ilan etmittir. Bıa 

nevi eşya satan esnaf müzakere için per • 
şcmbe günü fiyat mürakabe komisyonuna 
dlvet edilmişlerdir. 

Yılhk toplantısında 

Tarih ~ahımala."1na gösterdiği 
yüksek araka dorayısiyle 

Tarih kurumu Milli 
Şef'e şükran ve 
saygısını bildirdi 

(Başı 1. inci sayfada) 

!ere varılması liızumunu tebarUz ettirml .. 
tir. 

Umumi heyet kurum hakkında göster
dikleri yüksek allikadan dolayı Milli Şe • 
fimize sonsuz şukran ve saygılarının ibl&. 
ğını ittifakla kabul etmıştir. 

Muteakiben ruznameye geçilerek 1931 
senesine ait butçe hesabı katisi hakkında 
hesapları tetkık cncumeni tarafından ve • 
rilen rapor okunmuş ve bu rapor kabul e
dilerek idare heyeti muttefıkan ibra edil
miştir. 

Bundan sonra 1939 senesi hesabı katisf 
okunmuş ve hcsnpların tetkıki ıçın yeni • 
den bir heyet seçilmıştir. 

Kuramım ilmi faaliyeti 
hakkındaki rapor 

Runu mııteak'p kurun u ılmt faaliye-
tini gosteren rapor okunmuş, haf"rler, ter
cümeler, telifler ve turk tnr h n n anahat
ları eserine malzeme olmak uzere hazırla
nan eserler hakkında izay malumat ve -
rilnıış turk tarıhının nn3 hatları kitabının 

hazırlanması etrafında devam eden çalı"" 

maları hızlandırmak iç n ıcabe len tedbır
ler hakkında mU~a e e er cereyan etmıs ve 
kararlar verılmi tir. 

Bundan sona kurum tar fından Som -
sun'da yapılan hafriyat hRkkında hafrıyat 

direktorü B. Kılıç Kokten raporunu oku -
muıı ve büyük bir nllka uyandırmıştır. 

Müteakihen rahatsızlı ından dolayı içti -
maa gelmiyen !i:r.adan B. Remzi Oğuz Arı
ğın Karaoğlan ve Hacılarda yaptı ı çok en
teresan hafriyatları ait raporu okunmuştur. 

Vakıt geçmiş oldu urdan ku umun mü
him hafriyatlann:lan Al c:ahoyuk. Regium 
ve Trakya hafrıyatl ına aıı ranorların o
kunup muzakere edıln esı salı g rı ıne bı
rakılmış ve salı gunu yapılan top antıda bu 
raporlar ve diğer tarıhi meseleler uzerine 
müzakereler cereyan ederek sene ık umu.
mi içtimaa IOn verilmi5tlr. (a.a.) 
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A. LEVAZIM AM1RL1CI 

Meşe kömürü alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Ko.: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 6 

kuruıı olıın 20 ton me~e kömUrO açık ek
•lltmeye konmuı;ıtur. 

Eksiltmesi 22. 11. 940 cuma günU saat 
10 dadır. 

İlk teminatı 90 lira olup evsaf ve ıart
nameal Ko. da görOlUr. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. 
A. Sa. AL Ko. da bulunmaları. 

(7471) 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma 

Komisyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı ı80.000 Ji •• 

ra olan 2400 ton buğday pazarlıkla aatın 
alınacaktır. 

Pazarlığı 25. 11. 940 paazrtcsi gtlnil n
at 11 dedir. 

Kati teminatı 20460 lira olup şartna

mesi ıo liraya komisyondan alınır. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv 

A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. ' 
(74SO) 144158 

Muhtelff mefruşat alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı 18 ka

lem mefruşat pazarlıkla satın alınacak
tır. 

Pazarlığı 2S. 11. g40 pazartesi ıünll &a· 

at 11 dedir. 
Taliplerin yüzde ı5 temlnatlariyle bir

likte mpayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa 
Al. Ko. da bulunınaları. ' 
Adet Cinsi 

6 Gözlü masa htkimlere mahsuı 
S Daktilo masası 
3 Müdafi için ve avukat için masa 
S Katipler için masa 

10 Koltuk sandalye 
30 Afli sandalye 

6 D.,sya dolabı (saç ömefl müste
şarlık muhakemesinde) 

4 Buyük yazı makinesi 
1 Kürsü 3 parçadan ibaret taşınır va

ziyeti budaksız genç kunı çamdan 
olarak yapılacaktır. 
Pencere perdesi lüzumu kadar 

1 Etejer 
5 Sigara tablası 
5 Sürahi bardağı ile beraber 
3 Camlı kütüphane 
4 Vantilatör 
5 Portmanto 
5 Paspas 

(7482) • 17470 

Fırın tamiri 
Ankara Levazım Amlrllği Satın Alma 

X omlııyonundan: 
Keul! bedeli 1000 llra olan tınn t&ml· 

11 pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Pazarlığı 28.11.940 perııembe günU eaat 

11 dedir. KaU teminatı 150 lira olup ke-
1!! ve ııartnamesl 5 kuruıa komisyondan 
alınır. Taliplerin muayyen vakitte Anka -
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da 'bulunm.üan. 

(7660) 17646 

Lahana alınacak 
.Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edllea fiyatı 6 

kuruıı olan 85000 kilo lalına açık ekalltme
ye konmuııtur- Eksiltmesi 4. 12. 940 çar
ınmba günU saat 14 tedlr. İlk teminatı 181 
Ura 25 kuruş olup cvs::ı.t ve eartnameal 
Ko. da gHrülUr. Taliplerin muayyen vakit
te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunma-
lan. (7806) 17788 

Pırasa alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 5 

lturuıı olan 35000 kllo pıraaa açık t'kııllt

meye konmuııtur. Eksntmeııl 4.12.940 çar
ıamba günü saat 14,SO dadır. İlk teminatı 
181 lira 25 kuruş olup evsaf ve oartnameııl 
Ko. da görUIUr. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara 

kurut olan 200 ton yulaf pau.rhkla aatın 
alınacaktır. Pazarlıiı 3/12/940 aalı rilnli 
ıu.t ı4 dedir. Kati teminatı 2'100 lira olup 
evuf ve ıartnamesi komisyonda görülilr. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7812) ı 7830 

Pirinç alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 3S 
kuruı olan 140 ton pirinç kapalı zarfla ta· 
tm alınacaktır. Eksiltmesi 5/ı2/940 per -
ıembe ııünü 11at ıs dedir. İlk teminatı 67S 
lira olup evsaf ve şartnamesi 2SO kuruşa 
komisyondan alınır. Taliplerin ihale saa
tinden bir saat eveline kadar zarfla 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na vermele 

rını 

ri. 
(7819) ı783ı 

: 
Bin ton buğday alınacak 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
1 - Şartnamesi mucibince bin ton 

buğday Poltalıdan aatın alınacaktır. 
sert 

dan 2 - Alınacak buğdaylar on beş ton 
aşağı olmamak üzere ve vgonda tes tim 
şartiyle ceste ceste alınabilir. 

kiz 3 - Buğdayın beher kilo fiyatı se 
buçuk kuruştur. hteklilerln Po\atlı'd 
bu&daY mübayaa komisyonuna müraca 

aki 
at-

lar~ (7935) 17890 

: 
Ispanak alınacak 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fi 

tı 8 kuruş olan 80000 kilo ıspanak kap 
ya-
alı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
İlk teminntr 480 lira olup evsaf ve şa rt-

namesi komisyonda ~örülür. 
2 - Eksiltme 6/ı21940 cuma guntl s aat 

ıs de yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin ihale saatlnd..:r• bir sa-

A at eve] kapalı zarfları ile Ankar .. Lv 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7924) 1 i90 3 

Ampul almacak 
: Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 

Cins ve mikdarları &$ağıda yazılı 9 k 
lem ampul pazarlıklı aatın alınacaktır. 
teklilerin % 15 teminatları ile birlik 
25/11/940 puartesi günü Ankara Lv. 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7926) 179 

O• 

İs-
te 
A. 
04 

Adet Vat Volt 
2so ıs 220 
150 2S " 
ıso 40 
ıoo 60 .. 
50 100 .. 
75 200 " . 
ıo ıooo 

5 2000 .. 
50 3 12 nümunesi ilişiktlr. 

Litoğraf ustası aranıyor 
Ankara Lv. Amirliii Sa. Al, Ko. dan 
ı - Harp okulu matbaasında münh 

bulunan litoırıf ustalığına istekli bulu 
nanlann 20/11/940 dan itibaren ıs gün 
çinde okul komutanlığına hitaben istida i 
müracaatta bulunmaları. 

: 
al 
. 

i-
le 

-
r-

{' - İstekliler arasında yapılacak im 
tihanda kazanana 7S lira ücret verilecekti 

3 - İsteklilerin askerliğini bitirmit v 
ilk tahsillni yapmıı olmaları ,arttır. (7928 

e 
) 

17906 

Ampul alınacak 
Ankara Lv. Amlrllltf Sn Al. Ko dan· 
Clwı ve mlkdarlnrı aşağıda yazılı 

kalem ampul pazarlıkla satın alınacaktı 
Tallplertn yüzde 15 temlnatıarlyle blrllkt 
2.12.9.0 pazartesi günU Ankara Lv. A. Sn 

7 
r . 
e 

Al. Ko. da bulunmaları. (7929) 
Adet :Mum 

50 150 
60 100 
60 85 
60 60 
50 40 
60 25 
15 15 
16 10 

17907 

ANKARA V ALILICI 

Mütehassıs bahçıvan aranıyor 
Ankara Vill!yetinden : 

Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 
(7809) 

e Şehir ıtadyom ve hipodromu bahçe v 
17790 sahaları için mütehassıs bir bahçıvan ah -

Pirinç alı~acak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dıın: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 85 

kuruıı olan 40 ton pirinç kapalı zarfla 
e.kslltmeye konmU§ eksiltmesi 2.12.940 pa
zartesi günU sıuı.t 14 tedlr. İlk teminatı 
1050 Ura olup evsaf ve ııartnamesl Ko. da 
görUlUr. Taliplerin ihale saatinden bir sa
at evellne kadar kapalı zartlıırını Ankara 
t.v. A. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (7822) 

17792 

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

kuru$ olan 30 ton pirinç nçık ekıiltmeye 
konmuştur. Eksiltmesi 2/12/940 pazarteıi 
günü sııat ıs dedir. İlk teminatT 787,5 lira 
olup evsaf ve şartnamesi Ko. da görülür. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7817) 17811 

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

1 Beher kilosunn tahmin edilen fiyatı 30 
kuruş olan (3S ton) zeytin kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltmesi 4/ 12/940 çarşamba rünü ta· 

•t 14 dedir. İlk teminatı 782.5 lira olup 
evsaf V" şartnamesi Ko. da görülür 

Talip!erin ihale saatinden bir saat evet 
zarflarını Ankara Lv A Sa. Al. Ko. da 
vermiş bulunmalnrr. (7820) 17813 

Arpa alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı e 
kuruş olan 200 ton arpa pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 27/ 11/ 940 ıilnü saat 
14 dedir. Kati teminatı 1800 lira olup 
evsaf ve ~artnamesi komisyonda görülür. 

Tali"'~r:n muayyen vakitte Ankara 
Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (7811) 

17829 

nacaktır. 

Bahçıvan tezyinat ağaçlan, çiçek ve 

-
' ı 

çimli sahaların yetistirilmeıine ve bakı 
mına vakıf olması, bu subelerde çahşmı 
olduğuna dair elinde vesikaları bulunmu 
llzımdır, 

Vazifeye talip olanların veslkalarlyle 
birlikte villyet makamına müracaatları 1 -
lln olunur. (772ı) 17705 

Su yolu tamiri 
ADkara Valiliğinden : 

Ayat kazası merkez ilk okulunun ıu yo-
lunun tamiri 860 lira keşif bedeli üzerin
de açık ekıiltmeye konulmuştur. İııtekli -
!erin keşif ve şartnameyi görmek Uz:ere 
her gün maarif müdUrlüğilne ve ihale ıll
nU olan 2/XII/1940 pazartesi &{inil saat 
ıs de 3 7,5 teminat akçesini hu!!ust mu
hasebe müdürlüğü veznesine yatırılarak 
villyet daimi encümenine müracaatları i-
lin olunur. (77915) 17782 

Tamirat yaptrrılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Husust idare Yenişehir tahakkuk ve tah

sil ıubeleri binasında yapılacak muham • 
men bedeli 669 liradan ibaret tamirat 
21ı21940 pazartesi &{inli s'aat lS,30 da vi • 
liyet daimi encümeninde ihale edilmek 11-
z:ere açık eksiltmeye konulmuştur. Talip
lerin mezkllr ılin ve saatte SO lira ı8 ku
ruşluk teminat makbuzlarlyle birlikte vi -
liyet daimi encümenine, şartname ve kesif 
evrakını görmek iııtlyenlerln de keı.a daimt 
encümen kalemine müracaatları llln olu-
nur. (7837) 17814 

Kitap alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
Ecitmenli okullarla öğretmenli köy o

kullarının fakir talebesi için 47S liralık 
kitap pazarlıkla aatın alınacaktır. İstekli
lerin şartnameyi ıörmek üzere her glln 
Maarif müdürlüğüne ve ihale günü olan 
21. ıı. ı940 perşembe iilnü saat 15 te ve 
yüzde 7,5 teminat akçesini husust muha-

Yu1af alınacak aebe müdürlücil veznesine yatırarak vill-
Ankara Lv. Ami rliği Sa. Al. Ko. dan: yet daimi encümenine mliracaatları ilin 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyau 7 olunur. (7170) 17847 

ULUS 

Soba alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
Ankara merkez okullarına 11 adet iki 

numaralı Zonguldak sobası pazarlıkla IB· 

tın alınacaktır. Muhammen bedeli 385 li
ra isteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her g{ln Majrif mildürlilğilne ve ihale &il
nü olan 21. 11. 940 perljembe &{inli uat ıs 
te n yüzde 7,5 teminat akçeıılni buıust 
muba.ebe müdürlUğü veznesine yatırarak 
vilayet daimt encümenine müracaatları 

illn olunur. (7871) 17848 

Oda takımı alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
Ankara merkez., Çankaya, İltekin ve Ke

çiören ilk okullarına oda takımı pazarlık· 
la aatrn ahnacaktrr. Muhammen bedeli 400 
liradır. İsteklilerin şartnameyi rörmek ü
zere her ıün Maarif müdürlüğüne ve iha
le günü olan 21. ıı. 940 perııembe ıünü aa
at ıs te ve yüzde 7,S teminat akçesini hu
susi muhasebe müdürlilğü vezneııine yatı
rark vilayet daimi encümenine müracaat-
ları ilan olunur. (7872) 17849 

Bir katip alınacak 
Ankara Vilayetinden : 
Ziraat Mücadele Müdürlüğüne imtihanla 

dosya işlerine ve ayniyat muhasebesine va
kıf 75 lira aylık ücretli bfr katip alınacak
tır. 

Taliplerin en az orta tahsil görmüş ol • 
malan ve memurin kanununun 4, 5 inci mad 
delerindeki evsaf ve vesaiki haiz bulunma
arı lazımdır. 1 
İmtihıın 21121940 pazartesi günü saat ıs 

de Yl!Pılacaktır. 
Taliplerin 3ı/l 1/940 tarihine kadar MU-

cadele müdürlüğüne vesikalarım ve fotog
raflarını tevdi ederek isimlerini kayıt et-
t irmeler. (7903) 17887 

M. M. V. Hava l\füsteşarlrğı 

940 aalı günU aaat 1' ı. a.çık ekallt.me Uı 
ihale edilecektir. eartname para.tıs olarak 
komlııyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (90) Ura (88) kuruıı ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve S. maddelerindeki 
vesalkle komlıyoncu olmadıklarına ve bu 
ıııe all\kadar tUccardı!n olduklarına dair 
Ticaret Odaaı veslkaalyle mezkür gün n 
saatte komisyona mUracaaUarı. 

(7723) 17706 

Çam tahtası alınacak 
Aekert Fabrikalar Umum MUdUrlUğU 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
100 metre mikl\bı 2,50 - 5,00 X 0,25 x 

0,025 M. ebadında çam tahtası 
400 metre mlk!bı 2,00 - 5,00 x 0,22 x 

0,025 M. ebadında çam tahtası 
200 metre mlkl\bı 2,50 - 6,00 x 0,20 x 

0,025 M . ebadında çam tahtası 
250 metre mlkAbı 2,60 - a.oo x 0,18 x 

0,025 :M. ebadında çam talıtuı 
150 metre mlkAbı 2,60 - 5,00 x 0,16 x 

0,02~ ~I. ebadında çam tahtuı 
200 metre mlkflbi 2,50 -:- 5,00 x 0,15 x 

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

0,025 M. ebadında çam tahtruıı 
100 metre mlkAbı 2.50 • ll,00 x 0,12 x 

0,02!\ M. ebadında çam tahtası 
Tamamen çam vermek mflmkUn olmadı

ğı takdirde yarısı çıraı. çam ve yarısı be-' 
yaz köknar olabilir. 

Tahmin edilen bedeli (611.750 > lira olan 
miktar ve ebatları yukarıda ya:ı:ılı aekl:ı: 

kalem ve ceman 1500 metre m1kAbı kereste 
Askert Fabrikalar Umum MüdUrlUğU mer
kez satın almn komlsyonıınCR 2. 12. 940 pa-
1.artesl gllnU eaat lll,SO da kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname ( 31 lira (19) 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir 
Taliplerin muvakkat teminat olan 144871 
lira lf>O 1 kUl'llŞll h!tvl teklif mektuplarını 
me:ı:kfır gllnde saat 14.30 a kndıır komisyo
na \'f"rm"lerl ve kendilerinin de 2400 nıı-

(Tüccar ve esnafın 
nazarı dikkatine) 

Ankara Valiliğinden : 
15. 11. 1940 tarihli İcra Vekilleri kararnamesine tevfikan hava ta

arruzlarına karşı ıJıkların söndürülmesi ve karartılması nizamna· 

meııi yürilrlüğe girmiştir. 
Bu münasebetle işbu nizamnamenin mecbur kıldığı hazırlıklara 

taalliik eden ve aşağıda yazılı cıya ve mevaddan halen esnaf ve tüc
car elinde mevcut bulunanların miktarlarının bir beyanname ile 
21. 11. 1940 perşembe günü saat 16 ya. kadar vilayet fiyat murakabe 
komisyonu riyasetine bildirmeleri lüzumu itan olunur. 

1 - Elektrik el ve cep fenerleri, ampuller, pill~r. petrol lamba-
ları, gemici fenerleri ve mumlar. 

2 - Işık ıuzdırmıyan perde imaline elverişli her nevi kumaşlar. 
3 - Işık sızdırmıyan adi veya mumlu muşambalar. 
4 - Alelumum koyu renkli ışık sızdırmıyan kalın kağıtlarla kar-

tonlar ve su ve ışık huzmelerini geçirmiyen renkli ambalaj kağıdı. 
S - Madeni veya tahta pencere kapakları; storlar. 
6 - Koyu renkli boyalar, kirli yağlar. 
7 - Kum ve kömür tozu. 

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

NAFIA VEKALETi 

Kereste alınacak 
N alia Vekaletinden : 
6112/940 Cuma giinü saat 16 da Ankara

da Nafia Vekaleti binası içinde malzeme 
müdiirlüğü odnsında toplanan malzeme ek· 
siltme komisyonunda (27SO) lira muham· 
men bedelli SO m3. elli metre mikap çıralı 

Raportör alınacak 
Ticaret VckAletlndcn: 
Münhal 170 lira aylık ücretli raportıs 

lUklere mUsabn.kıı. ile tayin yapılacağınd 
taliplerin tahsil vaziyetlerini ve diğer d 
rumlarını gösteren vesalkle Ticaret VeJ9 
letl dış ticaret dıılresl reisliğine mtıraca 

at etmeleri. (7915) 178~ 

maralı knnunun 2 ve 3. madd,.lerlndekl ve· k Matra alınacak çam erestenin knpah zarf usülil ile eksilt-

Zayi - Ankara memurlar kooperatifi 
nin S379 No. lu hisse senedini kaybettiıı 
Yen isini alacağımdan eskisinln hükmü ol 
madıcı ilan olunur. - Mütekait ormat saikle knml<1yoncu olmadıklarına ve bn iş- mesi yapılacaktır. Keresteler Çumrada su-

M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan le altlkadnr tııccardan olduklarına dair T\-
1- Muayyen gün ve s:ıatte talibi zuhur caret oda.qı vcslkası~·te mezktlr gUn ve sa- lama idaresi anbarın:la teslim edilecektir. 

J Eksiltme •artnamesi ve teferrUatı bedel-
mümeyyizlerinden Neşati Utkan 46 

e tmiyen lS,000 adet matra yeniden pazar- atte komıs · 9 ıı ti j on m rncaa arı. siz olarak malzeme müdürlilğünden alına- Toplantıya dôvet kla !atın alınacaktır. Muahammen bedeli (7fi24 ı 17696 bilir. 
2.SOO lira olup kati teminat mikadan 1 · 

lı 

375 lira 50 kuruştur. Pazarhııı 25/11/940 Müteahhit na:n ve hesabına sno ı ruv:ı~~a~ temi~at 2
06 lira 2S kuru')tUr. 

azartesi l!lllt 11 de Hava satın alma k 1 d t t 1 800 d k k J stc ı erın teklıf mektuplarını muvak • 
0 • a 7 ya a C a et yastı l ı- kat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik 

2 
3 

Y. Z. E. orman fakültesi talebe cemiyet 
kongresinin 20/ı 1/ 940 çarşamba günll 
16,lS de fevkalade olara.k 7 inci bina 
toplanacağı orman fakültesi talebe c 
miyet reisliği taarfından alakadarla 

p 
misyonunda yapılacaktır. Ebsaf ve nümu- f l 1800 d k " " · ıy e a et yastı ortustl ile birlikte ayni ıUn saat ıs e kadar mez-

esi her gün öğleden ıonra komisyonda l 
örülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve a ınacak kQr komisyona makbuz mukabilinde ver • 
aatte kati teminat ve kanuni belgelerile Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü me!eri Ulzımdır. (7861) ı7879 
irlikte komiQo~a b~unma~rL Merkez Suın Mma Komisyonun~n : -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

n 
g soyıı ile bildirilir. 46'23 
s 
b (789

8
) ı 7882 Tahmin edilen bedeli (2994) lira olan //:===========================:~ 

800 adet yatak 800 adet yastık kılıfiyle 
1800 adet yastık örtüsü müteahhit nam ve 
hesabına Askeri Fabrikalar umum mü -

Ticaret Vekaleti müffettiş 
muavinliği imtihanı 

Bir gaz deposu yaptırılacak 
M. M. V. Hava Sa, Al. Ko. dsn : 
ı- Bir gaz deposu pazarlık suretile insa düdüğü merkez satın alma komiıyonunca 
tirilt'cektir. Muhammen bedeli 7884 liral 23/~1/ 940. cu_martesi . ıünü ~aat 11 de açık 

6 kuru$ olup kati teminat mlkdarı 1183 eksıltme ıle ıhale edılecektır. Şartname pa
radır. Pazarlığı 25/ 11/ 940 pazartesi gtlnil rasız olarak komisyondan •erilir. Taliple
at ıo da hava satın alma komisyonunda rin muvakkat teminat olan (224) lira (SS) 
apılacaktır. İdari ve fenni şartname kro- kuru$ ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

et 
6 
1i 
sa 
y 

k ı ve keşlt raporu her gUn öğled<>n ~onrn maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol • 
44 kuruş mukabilinde komisyondan alına- madıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 

lir. İsteklilerin muayyen ıün ve saatte olduklarına dair ticaret oduı veıikuiy\e 
ati teminat ve kanuni belııelerile komis- mezkO.r gtin ve satte komiıyona müracaat-

bi 
k 
y onda bulunmaları. (7899) 17883 lan. (78Sl) ı7878 

tö 

Bir tranıformotör alınacak 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 

ha 

1- Bir a.det KV A. 640 !ık trans forma • 
r pazarlık ıuretile satın alınacaktır. Mu
mmen bedeli 72SO lira olup kati teminat 
kdarr ı088 liradır. Pazarlığı 26/11/ı940 
lı ıünU saat ıo da hava eatın alma ko
ıyonunda yapılacaktır. Fennt ve idari 
rtnamesi her gtln öğleden ıonra komiı
nda ıörülebilir. İateklilerin muayyen 
n \'e ııaatte katı teminat ve kanuni bel
lerile birlikte komisyonda bulunmaları. 

mi 
sa 
mi 
ıa 

70 
gü 
re 

(7900) 17884 

Mahruti çadır alınacak 
M. M. V. Jlava Sa, Al. Ko. dan : 
ı- 300 adet mahruti çadır pazarlıkla ıa

tın alınacaktır. Muhammen bedeli 2S500 
a olup kati teminat mikdarı 3825 liradır. 
zarlığı 28/ı 1/940 persembe rünün 11aı 
de hava ntın alma komiıyonunla yapı. 
aktır. Evsaf, nümune ve ,artnamesi her 
n öğleden sonra 1 lira 27,5 kuruı muka
inde komlıyonda rörülebillr. hteklile

lir 
Pa 
11 
lac 
ıu 

bil 
rin muayyen gün ve ıaatte kati teminat ve 

nunt belgelerile birlikte komisyonda bu-ka 
]un malan. (790ı) 17885 

Mendil alınacak 
M.M.V. Hava Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Müteahhit nam ve heeabına 20.000 
ndll puarlıkla satın alınacaktır. Mu
mmen bedeli 2760 lira olup katl temi -

me 
ha 
nat mikdarr 414 liradır. Pazarlığı 27/11/940 

ıamba &{inli ıaat 11 de hava aatrn alma 
misyonunda yapılacaktır. İdart, fenni 
tname ve nilmunesi her gtln öğleden 

ra komiıyonda &'Örülebilir. İ&teklllerin 
ayyen &iln ve saatte katt teminat ve ka
nt belgeleriyle birlikte komlıyonda bu-

çar 
ko 
ıar 

ıon 

mu 
nu 
!un malan. (7938) 17913 

Yatakhane işleri 
M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Müteahhit nam ve hesabına bir er

baş yatak:hanesinin noksan hlerl pazarlık 
etiyle tamamlattırılacaktır. Muhammen 
eli ı0334 lira 6 kuruş olup kati temi -
mikdarr ıssı liradır. Puarhğı 25/11/ 
pazartesi günü ııaat 10.30 da hava satm 
a komisyonunda yapılacktır. Fenni, ida· 
şartname keşif ve sair evrak her ıün 

sur 
bed 
nat 
940 
alm 
rt 
öğl eden sonra 52 kuruş mukabiuinde ko -

yondan alınabilir. İsteklilerin muıy f. mis 
yen gÜn ve saatte kati teminat ve kanun! 

geleriyle birlikte komisyonda bulun • bel 
mal arı. (7939) 17914 

ASKERi FABRiKALAR 

Ekmek pişirme it1 
A ııkert Fabrikalar Umum MUdUrlUtu 

kez Satın Alma Komisyonundan : Mer 
u nu idaremizden verHmek eartıyle ihale 

hinden lUbaren Sl. 15. 941 tarihine kadar 
Uk Yozgat'ta yevmiye pl11lrttlrlleeek 

tarı 

KUç 
ek mek. 

B eher kilosuna 2 kuruı ptıılrme Ucrett 
tahmin edilen yukandll yazılı ekmek pl1lr

l1l Aııkert Fabrtkal&r Umum mUdUrlU-
111 merkez ıatuı alma komisyonunca a. 12. 
me 

100 ton Flüspat alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Miidilrlüiil 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6000) lira olan 
ıoo ton Flüspat Askeri fabrikalar umum 
müdürlülü merkeı. satın alma komiıyo • 
yonunca 6/ı2/940 cuma &{inli ıaat ıs te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Ta • 
!iplerin muvakkat teminat olan (450) lira
yı havi teklif mektuplarını mezkQr gilnde 
saat 14 de kadar komiıyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu i~le allkadar tüccar -
dan olduklarına dair ticaret odası veıi -
kaııiyle mezkO.r (Ün ve ıaatte komisyona 
mUracaatları. (7864) 17881 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satılık çam tomruğu 
Dursunbey Devlet Orman teıetmeııl Re

vir AmJrllğlnden: 

l - Dursunbey devlet orman tıletmes! 
istasyon depoııunda (2/80) No. lu lııttfte 

mevcut (38) adet mundll (71) metre ml
kA.p ( 714 l desimetre mlkl\p çam tomrutu 
açık arttırma ne •atılıta çıkanlm11tır. 

2 - Tomrukların aynca bat kesme pay
ları mevcut ve kabukları aoyulmuıı olup 
hacim kabuksuz orta kutur üzerinden he
ııaplanmııtır. 

1 - Tomruklara alt eatıı ıartnameııl 
Ankara, İıtnnbul, Balıkealr, İzmir orman 
çevlrge mUdürlUklertnde ve Dursunbey 
revir Amirliğinde gHrUlebUlr. 

4. - Tomrukların beher metre mlkA.bı -
nın muhammen bedeli (15) lira (70) ku
ruıtur. 

5 - Tomrukların muhammen bedeli ü • 
zerinden % 7,5 muvakkat teminatı (84) 
lira (44) kuruııtur. 

8 - İateklller muvakkat teminatlarını 
hAmlleı:ı 2.12.940 pazartuı günU ıaat 115 
te Dursunbey revir Amlrll~ne mUracaat-
ları 11M olunur. (10877/17841) 17805 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman tııletmesl Bolu Revlr 

Amirliğinden: 

l - Bolu Karacasu deposunda latifte 
mevcut 32~ adet muadili 1806/647 M3 
köknar tomru~ açık arttırma ile satıla
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca bq kesme pay
ları mevcut ve kabuklan aoyulmuı olup 
hacım ka~uksuz orta kutur üzerinden he
eapıanmııtır. 

8 - Tomruklara alt utıı ıartnamesı 

Ankara orman umum müdUrlUt\lndı ve İs· 
tanbul, Anklll'&, Bolu, çevlrge mUdUrlUk
lerlnde ve Boluda devlet orman tıletmeııl 
revir Amirliğinde gHrUleblllr. 

4 - Köknar tomnıklarının muhammen 
bedt'll 11 lira IJ6 kuruıtur. 

5 - İııteklllertn yüzde 7,15 muvakkat 
pey akçealyle 80.11.9•0 .,unu aaat 10 da 
Boludakl revir Amlrl~ne mUra.caatları. 

(10986/1911) 17881 

Tefti§ Heyeti Reisliğinden : 

Teftiş heyeti kadrosunda münhal milfettiş muavinlikleri için 20 
ikincikanun 941 tarihinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. İmti
handa muvaffak olanlar 35 lira asli maaşla müfettif muavinliğine 
tayin olunacaklardır. Müfettit muavinliğinde bilfiil çalışmak sure
tiyle bir terfi müddetini dolduranlar yapılacak ehliyet imtihanın
da muvaffak oldukları takdirde mevzuat dairesinde münhal müfet
tişliklere tayin olunurlar. 

Aranılan tartlar ıunlardır : 
Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin (A, B, C, V, Z) fıkrala

rında yazılı olanlara ilAveten aşağıdaki şartları haiz olmak lazım
dır. 

A) Siyasal Bilgiler okulundan veya Hukuk veya tktısat Fakill
tesinden veya Yüksek İktısat ve Ticaret mektebi gibi meslekle ala
kalı yüksek mekteplerin birinden veya bunlara muadil derecedeki 
e~ne~i. m~k;eple~in~en mezun olmak; B) İmtihanın açıldığı sene
nın. ıkı~c~k~nun ıptıdasında otuz yaşını geçmemiş olmak; C) Sıhht 
vazıyetı ıklım tcbeddüllerine ve her nevi yolculuk zahmet ve me
~kk~tlerine dayanmağa müsait olmak; D) Yapılacak tahkikat ne
tıcesınde ıicil ve ıeciyeai itibariyle mesleğe alınmasına mani bir 
hali bulunmadığı anlaşılmak; E) Hiç bir suretle hapisle mahkılmi· 
yeti bulunmamak; 

İmtihana talip olanların 20 birincikanun 940 tarihine kadar Ti
caret Vekaleti Teftiş Heyeti Reisliğine istida ile müracaat etme
leri ve iatidalariyle birlikte apğıda yazılı vesaik ve maliimatı gön
dermeleri lazımdır. 

1 - Nkfua hüviyet cüzdanı (asıl veya tasdikli sureti) ve ikamet
g!h adresi; 2 - Tercümeihal hulasası (talibin kendi el yazısiyle 

yazılmıg olacak. Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hiz
metlerine dair resmi vesikaları, müesseselerde bulunanlar oradan 
alacakları bonservisleri raptedeceklerdir) ; 3 - Askerlik vesikası; 
4 - Mektep şehadetnamesi veya tasdiknamesi; 5 - Yukarıda (C) 
fıkrasında yazılı sıhhi şartı haiz olduklarına dair hükümet tabibi 
raporu. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere iki imtihana tabi tutula· 
caklardır. Tahriri imtihanlar Ankara' da Ticaret Vekaleti binasın
da Teftiş Heyeti Reisliğinde ve İstanbul'da Dördüncü Vakıfhanı 
üçüncü katta Ticaret Vekaleti Teftiş Heyeti salonunda icra edile
cektir. 

Tahriri imtihanlarda muvaffak olanlara şifahi imtihanın mahal 
ve tarihi ayrıca bildirilecektir. 

İmtihan Programı : 

İktısat ilminden : İstihsal, tedavül, inkisam ve istihlak bahisleri· 
. Ticari h~aa.ptan : Taksimi mütenasip, basit ve mürekkep faiz: 
ıskonto, faızlı hesabı cariler; 

Ticari usulü defteriden : Ticari muhasebe hakkında nazari ve a
melt malUmat; 

H.endes~de~ : (Satıh ve hacim mesahaları); 
Fınans ılmı~den : Bütçe (bütçenin ihzarı, tasdiki, tatbiki ve kon

trolu) ve vcrgıler (vergi nazariyeleri, vasıtalı ve vasıtasız vergiler) 
hakkında umumi malOmat · • 

Hukuk İlimleri zümresinden : İdare Hukuku (vilayetler idaresi, 
Devlet Şurası, Memurin, Memurin Muhakemat Kanunları ile Tica
ret Vekaleti tegkilfü ve vazifesine dair olan kanun), Ceza Hukuku 
(Ceza Kanununun "Esaslar,. başlıklı birinci kitabı ile ikinci kita· 
hından devlet idaresi ve Ammenin itimadı aleyhine işlenen suçlara 
ve mal aleyhindeki cürümlere müteallik hükümleri), Ceza Muhake
meleri Usuli1 Hukuku (kan.unun vazife ve selahiyet bahisleri ile 
tahkikat uıullerine müteallik hükümleri), Ticaret Hukuku (l):ara 
Ticaret Kanunu), Medeni Hukuk (Kanunu Medeni, (Başlangıç) ve 
B.orçl~r Ka~~munun umumi hükümleriyle icar, hizmet, kefalet a
kıtlerı ve mururuzaman hükümleri hakkında umumi malUmat); 
Coğrafyadan : Türkiye'nin tabit ve iktıaadi coğrafyası; 
Ecnebi dillerden : Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca-

dan biri. (7842) 17877 

-===============::=======================/ 



Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Benzin alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - As kert ihtiyaç için kapalı zar! u -
IUIU eksiltme ile 20000 liralık benzin alı
nacaktır. Eksiltmesi 22.11.940 gUnü sa.at 
16 dadır. İlk teminatı 1500 liradır. Şartne.
Jneııı her giln Ko. da görlllebilir. !stekli -
lex-ın belll gün ve saatten bir saat evellne 
kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Sa. 
.AL Ko. Rs. vermeleri. (7338) 17331 

Sığıreti satın alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Edirne sanayi kışlasındaki Sa. Al. 
ko. da 400 ton sığır eti kapalı zarf uslly
le ihalesi 21.11.940 perııembe günü saat 11 
de yapılacaktır. 

2- Sığır etlnln muhammen bedeli 124.000 
llra olup ilk teminatı 7450 llradır. 

8 - Evsaf ve şeraitini görmek tstlyen
ler her giin h saatinde ve isteklilerin de 
bellt gün ve saatten en ıız bir saat evel 
temınat mektuplarlyle rC'smt veslkaları
nuı sözü geçen Ko. na verllmlş veya posta 
Ue gönderllmlı olmaları. l734.4) 17336 

Odun satın alrnacak 
Urfa Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Cinsi: odun, kilosu: 760000, M. bedeli 

24700 lira, muvakkat teminatı: 1852 Ur&. 
Yukarıda mlkdar ve muhammen bedll 

Jle muvakkat teminatı yazılı oduna talip 
tlknıadığından bir ay içinde pazarlıkla a
lııı.masına karar verllmlşU. 

İsteklllerln eartnamesini görmek üze • 
h ve pazarlığı yapmak Uzere her gün Ur
:fa As. Sa. Al. Ko. na müracaatıan. 

(7352) 17342 

Sığıreti satın alınacak 
Zara Sa. Al. Ko. Re. den: 

l - Garnlzbn ihtiyacı olan 120000 kilo 
ğır eti alınacaktır. 
2 - Evsa!iyle teslim şartı eartnamesin

e yazılıdır. Her gün komisyonda g1!rllle· 
illr. 
3 - Tahmin bedeli 18300 Ura.dır. 
4 - Eksiltme kapalı zarfla 26.11.940 

atı gUnU saat 14,30 da garnizon binasında 
apılacaktır. 

5 - İlk teminatı 1372 Ura 50 kuru!iltur. 
6 - Teklif mektupları 26.11.94.0 gUnU 

taat 13 e kadar komisyona verilmiş ola
tır. 

7 - Eks11tmeye gireceklerin teklif 
ektuplariyle bell1 günde komisyona mU-

:A:rpa almacak ~ ~ 
SUrt Sa. AL Ko. Re. denı 

1 - İhtiyaç tgln 210000 kllo arpa tuta
n 16800 lira ilk teminatı 1260 Ura. İhale
si 29.11.940 cuma gUnü ıaat 10 d&. 

6000 kilo kunı f&!Ulye tutan lMOO llra 
llk temlnatı 1!500 llra 80.11.HO cumartesi 
gUnü 11 dedir. 

2 - !ateklllerln Sa. AI. Ko. ııa müraca-
atları. (7598) 171579 

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

1 - 210000 kilo arpa tutan 16800 Ura 
ilk temlnatı 1260 Ura ihalesi 29.11.940 cu
ma gUnU saat 10 da 60000 kflo kuru fa
sulye tutan 11'.iOOO Ura tlk teminatı 115215 
30.11.940 cumartesi gUnU aaa.t 11 dedir. 

(7600) 17~81 

Yulaf almacak · 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 840000 kıilo yulafa istekli çtk:madı

ftndan 27/11/940 çarfamba eünil aaat 15 
de kapalı zarf usulü ile eksiltmeye koııı -
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 60900 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 4567 lira 50 ku· 

roştur. 

4 - İsteklllerln prtnamesini görmek 
üzere her gün ve eksiltmeyi aç.ma ıı.aatin

den en az bir saat eveline kadar teklif 
mektupları ile ve kanuni vesa.i.k ile bir -
ilkte Manisa Sa. Al. Ko. na milracaatla-
rı. (7606) 17587 

Pi_rinç alınacak 
Manisa Sa. AI. Ko. Rs. den : 
1 - 120000 kilo pirince istekli çtkma • 

dığından 27/11/940 çarşamba günü saat 
10 da kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon
muştur. 

2 ·- Muhammen bedelıi 44400 lira. 
3 - Muvakkat teminatı 3330 lira. 

4 - İsteklilerin 1)3.rtnamesini görmek 
üzere her lıün ve eksiltmeyi açma sa.atin
den bir saat eveline kadar teklif mektup. 
lariyle ve kanunt vesikaları ile Manisa 
Sa. Al. Ko. ne. müracaatları. (7607) 17588 

Yulaf alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 456000 kilo yulafa istekli çıkmadı
ğından 27.11.940 çarşamba gUnU saat 15 te 
kapalı zarf usullyle eksutmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 33060 lira. 
3 - Muvakkat teminatı 2479 Ura. 
• - İsteklilerin eartnameslnl görmek 

Uzere her gUn ve eksiltmeyi açma saatin
den bir saat evellne kadar teklif mek • 

acaatıarı. (7368) 17351 
tuplarım ve kanuni veslkalariyle Manisa 

alınacak Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7608) 17589 ulgur ve pirinç satın 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Cinsi: bulgur, k11osu: 225000, M. bedeli: 
3750 Ura, ilk teminatı 2521 Ura, ihale gU

pü: 21.11.940 perşembe san.t 16, ihalenin 
ekli: açık eksiltme. 

Cinsi: pirinç, kilosu 40000, M. bedell 
4200 Ura, tık teminatı 1065 lira., ihale gU
ü 22.11.940 cuma saat 16, ihalenin eekli: 
çıJı: eksntme. 
1 - !stekl1lerin şartnameyi komisyon· 

görmeleri. 
2 - Taliplerin !hale gün ve ıaatınden 
el kanuni veslkalarlyle Niğde As. Sa. 

Ko. na mUracaatlan. (7370) 17353 

Mercimek alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs : 
1- ı20.000 kilo mercimeğe istekli çık -
adığından yeniden 22/11/940 cumartesi 
·nü saat ıs de kapalı zarf usulii ile ek • 

"ltmeye konmu~tur. 
2- Muhammen bedeli 21.000 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 1575 liradzr. 
4- İsteklilerin ııartnameslnl görmek li -

ere her r;ün ve eksiltmeyi açma saatmd:ın 
ir saat eveline kadar teklif mektuplarUe 
e ve11ikaları ile Manisa As. Sa. Al. Ko. 'l.ı.I 
liracaatlarr. (7386) 17368 

Kuru fasulye alınacak 
Boloyır Sa. Al. Ko. Rs : 
1- 200 ton kuru fasulya kapah zarfla 

k:siltmeye kanmuştur. 
2- Tahmin bedeli 50.000 lira ilk temi -
tı 3750 liradır. 
3- Eksiltmesi Zl/11/940 perşenbe giinü 
at 16 da Baloyu Sa. Al. Ko. da yap!la-

ktxr. 

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

l - Akşehirde kıtaat ihtiyacı için 10000 
kilo sadeyağı kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konmuııtur. 

2 - Şartnamesi Konyada, İstanbul, An
kara Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. ıarındadır. 
İsteklller §artnameyl Ko. larda okuyabi • 
lirler. 

a - !şbu 10000 kllo eadeyatımn mu
hammen tutarı 16375 liradır. 

4 - Şartnamealndekl yUzde 25 mlkdar 
fazlası da dah!l olduğu halde ilk temina
tı 1533 lira 4 7 kurugtur. 

5 - Eksiltme 27. 11. 940 çar~amba gU

nU saat 11 de Konya Lv. A. S&. AI. Ko. da 
yapılacaktır. 

6 - !steklllerin kanun! veslkalarlyle 
belli gUn ve saatte Ko. na müracaatları. 

(7611) 17592 

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

1 - Karaman kıtaatı ihtiyacı olan 10000 
kilo sadeyağının kapalı zarf usulu ile ek
sutmeye konmuştur. 

2 - Şartnamesi Konyada, İstanbul, An· 
kara Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. dadır. b
teklller ıartnameyi komisyonda okuye.bi -
lirler. 

s - İşbu 10000 kilo sadeyağımn mu
hammen tutarı 16357 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde 25 mikdar 
fazlası da de.h11 olduğu halde tık teminatı 
1533 lira 47 kuruştur. 

5 - Eksiltme 2811. 940 per~embe gtlnU 
saat 11 de Konya.da Lv. A. Sa.. Al. Ko. da 

4-- Teklif mektuplan belli giln ve saat- yapılacaktır. 

Ko. na müracaatları. (7390) 17371 6 - iateklllerln kanunt vesikalarlyle 

Sadeyağı alrnacak 
Ba!Ikesir Sa. Al. Ko. Rs : 
1- Birlikler ihtiyacı için 25 ton sade 
ğı kapalı zarf usulü ile 23/11/940 cumar
si günü uat ı 1 de Balıkesir mıntaka Sa. 
ı. Ko. da ihalesi yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 36.250 lira olup mu -
kk:at teminatı 2718 lira 75 kuruştur. Ev
f ve $artlarını görmek istiyenler Ankara. 
tanbul Lv. Amirlikleri ve Balıkesir mın
ka Sa. Al. Ko. da görülebilir. 
Taliplerin muvakkat teminatlarile bir. -

e teklif mektuplannı ihale ııaatından bır 
at evel komisyonumuza makbuz mııkabİ· 
vermeleri şarttrr. 
Posta He gecikmeler muteber değildir. 

(7395) 17376 

Odun alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs : 
1- 3342000 kilo oduna istekli çıkmadı
ndan 22/11/940 cuma ıünü saat 10 da k'l

ah zarf uslü ile eksiltmeye konmuştur. 
2- Muh1mmen bedeli 43446 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 3258 liradır. 
4- İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 
r gün ve eksiltmeyi açzma saatından en 

. bir saat evetine kadar kanuni vesika!art 
e Manisa A. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(7356) 17390 

Sığıreti alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 120 ton sıl';ır etinin kapalı zarfla 
slltmesi 22.11.940 cuma günü sRat 15 te 

rzlncan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
2 - :Muhammen bedeli 27600 lira ve Uk 
mlnatı 2075 liradır. 
3 - Şartnamesi komisyondadır. 
~ - Taliplerin teklif mektuplarını ek

lltme saatinden bir ıs.at evel Ko. da bu-
aları. (7il7) 17399 

Ko. na müracaatları. (7614) 1759~ 

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

de ayrı ayrı 2 adet mutbah inşası kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 28/11/ 
940 perşembe günü saat ı6 da Eskişehir 
mıntaka Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Bu işe ait eksiltme §artname ve pro -
jelcr Ko. da görülebilir. 

Keşif bedeli 23202 lira 26 kuruştur. 
İlk teminatı 174rl lira 17 kuruıtur. 
İstekliler teklif mektuplarım belli gün 

ve saatte Sa. Al. Ko. na vermeleri. (7708) 
1767!) , 

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

teminat: 2812 lira, muhammen bedel: 
37500 lira, cins ve mlkdan: 500000 kilo 
arpa mevzuatıı. ihale gün ve saati: 28. 11. 
94.0 perşembe 15. 

Askert gazino Sa. Al. Ko. da ihale yapt
lacaktır. 

1 - Şartnamesi her gün !Sğleden son -
ra Ko. da görüleblUr . 

2 _ Taliplerin kanunt veslkalan ve 
muvakkat temlnatlariyle birlikte en geç 
ihale saatinden bir saat evellne kadar Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (7715) 

17685 

4000 çift fotin alınacak 
Giresun Sa. Al. Ko. Rs. den : 
ı - 36.000 lira muhammen bedelle ve ka.. 

pah zarf usulü ile münakasaya konulan 
4000 çift askeri fotine 25/10/940 cumar
tesi günü saat 10 da talip çıkmadığından 
bir ay pazarlıia bırakdmııtır, (7382) 

17367 

Sığır eti alınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. Rs. : 
1 - 936.000 kilo aığıreti lcap:ı.lı z!l.rf u

sullyle alınacaktır. İhalesi 27. 11. 940 çar
oamba gUnU sa.at 14 de Çatalca Sa. Al. Ko. 
dıı yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutan 808.880 ve tem1natı 
23.166 Ura. Evsaf ve ı;ıartnamesl her gün 
Ko. da gOrUlebll1r. 

İsteklilerin sözü geçen gtın n aa.atte 
teklif mektuplan ve kanuni veıı1kalarl.yle 
Ko. na müracaatları. (7746) 17726 

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

mercimek pazarlıkla alınacaktır. 
Temlne.tı 988 liradır. NUmunesl Ko. da 

gOrültır. 

Taliplerin kanunt vesaik ve tem1ne.tıe.
riyle belli g{lnde Ko. na mUracaatlan. 

(7765) 17730 

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

1 - Kapalı zartla 14400 k1lo zeytinyağı 
şartname ve evsafına göre alınacaktır. 

İhalesi 2. 12. 940 pazartesi gUnU saat 
15 te Edime eski müşiriyet dairesinde sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 10080 ve tem1natı 
muvakkate akçesi 756 liradır. 

İsteklllerln sözU geçen gün ve saatin -
den bir saat evel teklif mektupları ve ka -
nunl veslkalariyle Ko. na müraca.atlan. 

(7750) 17740 

Sığır eti alınacak 
Kırklarel1 Sa. Al. Ko. Rs. den:: 

1 - 1940 mali yılı As. ihtiyacı 500000 
kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konmuş. 

Muhammen fiyatı 190000 liradır. İlk 
teminatı 10750 lira. İhalesi 6. 12. 940 cu
ma günU saat 16 da Kırklareli Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

Taliplerin sözü geçen gUn ve saatte ka
nun! vesaik ve teklif mektuplarlyle Sa. Al. 
Ko. na müracaatları. (7767) 17756 

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

çift atlı hamutlu araba koşumu satın ah
nacaktır. 

2 - Pazarlık 21. 11. 940 perşembe günü 
saat 15 te İzmirde Kışlada İzmir Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacak. 

3 - Tahmin edilen tutarı 15.600 liradır. 
4 - Teminat? katiye akçesi 2340 liradır. 
5 - Şartnamesi ve nümunesi Ko. da gö. 

rülebilir. 
6 - İstekliler kanuni vesikaları ve te

minatı katiyeleriyle birlikte belli gün ve 
saatte Ko. na müracaatları. 

(7877) 

Un alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. 

17854 

1 - Birlikler için pazarlıkla 200.000 ki
lo un satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 21. 11. 940 günü saat 10 da 
İzmir Kışlada İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. ad 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 349.00ı liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 2618 li

radır. 

S - Şartnamesi Ko. da görülür. 
6 - İsteklilerin kanunt vesikaları ve et

minatı muvakkate akçeleriyle birlikte iha
le saatinden evet komisyona müracaatla-
rı. (7881) 17858 

Araba koşumu alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Blrl1kler ihtiyacı için te.ahhUdünU 
ifa edemiyen mUteahhlt nam ve hesabına 
pazarlık!~ satın alınacak 500 çltt atlı nak
liye arabası koşumuna gtlnUnde talip çık
madığından pazarlık 22.11.940 cuma gtlnU 
sa.at 15 te İzmlrde kıılada İzmir Lv. A
Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 40.000 liradır. 
8 - Teminatı muvakkate akçesi 3000 

liradır. 

4 - Şartnamesi ve numunesi Ko. da gö
rüleblllr. 

5 - !eteklilerin kanun! vesikaları ve 
teminatı muvakkatelerlyle blrUkte ihale 
saatinden evel komisyona. müracaatlarL 

(7886) 17863 

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

ZOOO adet tevhit ıemeri satın alınacaktır. 
2 - Pazarhk 22. ı ı. 940 cuma giinU sıı

at 15,30 da Kı~lada İzmir Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 72000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi +850 li· 

radtr. 
5 - Şartnamesi her giin Ko. da görüle

bilir. 
6 - İ&teklilerin kanunt vesikaları ve 

teminatı muvakkate akçeleri ile birlikte 
ihale uatinden evet Ko. na müracaatları. 

(7888) 17865 

Sabun alınacak 
Erzurum Sa.. Al. Ko. Rs. den: 

l - 72000 kilo sabunun 15.11.940 gUnU 
yapılan ihalesinde istekli çıknıadı~ından 

tekrar pazarlığa çıkarılmıotır. 
2 - Pazarlığı 18.11.940 perşembe günU 

sae.t 11 dedir. 
3 - Toplu tutan 36000 lira ilk teminatı 

2700 11radır. 
4 - Sabunun evsaf ve ~artnamesl ko • 

misyonda mevcuttur. 
5 - İsteklilerin muayyen gUnde Er -

zunım Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 
(7916) 17895 

Sadeyağı almacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Edirne sanayi kışlasındaki Sa. Al. 
Ko. da 15 ton sadeyağı defe.ten satın alı • 
nacaktır. Pazarlığ'ı 23.11.940 cumartesi 
gUnU ıaat 11 de. 

2 - Muhammen bedeli 23250 lira olup 
teminatı 4871 lira 50 kuruıtur. 

3 - Evsaf ve §artnameslni görmek isti
yenler her gUn i~ saatlerinde ilAn edilen 
yerlerdeki Ko. da ve isteklilerin belll gün 
ve ıaatte aanayt kı§lasındakl Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (7917). 17896 

Sığıreti alınacak 
Hacıumur Sa. Al. Ko. Ra. dent 
Birlikler ihtiyacı lçtn 260 ton sığır eti 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuotur. Pa .. 
zarlık gUnü ve saati temin.atı tutan 8.§&

ğıda yazılıdır. 

İstekltıerln kanunun emrettiği tarzda 
teklif mektuplarım Ko. na vermeleri. 

Sığır etl 260, tutan 910000, M. bedeJl 
85, ilk teminatı 3800, kapalı zarf, 115.12.~ 

(7918) 17897 

Yulaf alınacak 
Ltlleburgaz Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - 14.11.940 gtlnU ayrı ayn pazarlığa 
çıkarılan yulaflardan 150 ve 50 tonluk iki 
partiye istekli çıkmadığındıı.n yeniden par 
zarlığı 26.11.940 günU saat 115 te yapıla
caktır. İsteklllerln o gUn LU1eburgaz Sa. 
Al. Ko. na mUracaatıarı. (7919) 17898 

Nahut alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Re. den: 

l - 86 ton nohut kapalı zarfla satın a
lınacaktır. İhalesi 11.12.940 çarşamba gü
nü saat 15 te Edirne eski müıılrlyet daire
sinde satın alma Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutan 20640 lira ve te -
mlnatı 1548 llradır. İsteklilerin sözü ge -
çen günde ihale saatinden bir saat evel 
teklif mektuplarını Ko. na vermiş olmala· 
n lAzımdır. (7920) 17899 

Sadeyağı alıınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 11 ton sadeyağı 14.11.940 günü ya
pılan ihalesinde istekli çıkmadığındB.D 

tekrar pazarlığa çıkarılmı§tır. 
2 - Pazarlığı 25.11.940 pazartesi günü 

sııat 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

3 - Toplu tutarı 17600 lira katl temi
natı 2640 liradır. 

4 - İsteklilerin muayyen gilnde Ko. na 
mliracaatıarı. ( 7921) 17900 

Arpa alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den 
ı - 387 ton çuvallı arpanın ı3/ll/940 

da ya.pdan ihalesinde istekli çıkmadığın -
dan tekrar pazarhğa çtkarılmıştır. 

2 - M ezkilr arpa küçük küçük partiler 
halinde ihale ettirilecektir. 

3 - Pazarlığı 25/11/940 pazartesi günü 
saat 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapı -
lacaktır. 

4 - Toplu tutarı 32895 lira ve ilk temi. 
natı 2468 1i radır. 

5 - İsteklilerin muayyen giin ve saatte 
Ko. da bulunmaları. (7922') 17901 

Kuru ot alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Kapalı zarfla alınacağı i15n edilen 1125 

ton kuru ota talip çıkmadığından bu defa 
pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlık 25/11/940 pazartesi günü 
saat 15,30 dadır. 

İlk teminatı 5907 liradır. 
3 - Evsaf ve şeraiti Ko. dadır. Görü -

lebilir. 
4 - Taliplerin kanuni vesaik ve temi -

natları ile Çorlu Sa. Al. Ko. na müracaat-
ları. (7923) 17902 

Patates alınacak 
Lüleburgaz Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - 14/11/940 giinü· ayn ayrı pazarlığa 

çıkarılan patates ve bulgura muayyen giin 
ve saatinde talip çıkmadığından yeniden 
pazarhğı 30/11/940 günü saat 11 de Lü • 
lebıırgaz Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

(7927) 17905 

Bulgur alınacak 
Lüleburgaz Sa. Al. Ko. Rs. den 
1 - Ko. da mevcut evsaf mikdar ve şe

rait dahilinde 15/11/940 tarihinde pazar
lığa çıkarılan 25 ton bulgura gününde ta
lip çıkmadığından pazarlığı ~0/11ı 940 gü
nü saat 11 e talik edilmiştir. 

İsteklilerin mezkilr gün ve saatte Lü
leburgaz Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(7930) 11908 

Yol yaptırılacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. Rs. den 
ı - Yapılacak yolların 26/11/940 sah 

günü saat ıs de Sa. Al. Ko. da pazarlıkla 
ihalesi yapılacaktır. 

Keşif bedeli 22307 lira 40 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 1674 liradır. Keşif 

ve fenni şartnamelerini görmek istiyenler 
her gön ve ihaleye htirak edeceklerin mu
ayyen gün ve saatte Ko. na milracaatla -
rL (7931) 17909 

Toz §eker alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - 4-0 ton toz şeker pazarlıkla ahna -
caktır. 

2 - Pazarlığı 26/11/940 salı günü il· 
at 15 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla • 
caktır. 

3 - Toplu tutan 18000 lira, kati te -
minah 2700 liradır. 

7-

Soğan ve saCle 
..... 

yagı ah nacak 
Jedfrne Sa. AL Ko. Re. den: 
:Aea#ıda clruJ ve mikdarlan yazılı maddeler kapalı zarf ueullyle alınacalı:tır. tıia

Xelert Edirnede eski milşUrlyet dslreslnde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Evsaf ve ııartnamelert her gtln Ko. da görüleblllr. btek1llerln sözU geçen gün

de ihale saatinden en geg bire.at evel teklif mektuplarım Ko. na vermlf olmaları. 
Cln.11 Mikdarı M. tutan İlk teminatı İhale gUnU saaU 

Kfto Lira Lira 
K. aoğan 
Sadeyağ 

Sadeyağ 

lO~oo loııao 792 22.11.940 
22.11.940 
22.11.940 

11 
18000 28800 2160 15 

16 21600 34560 2592 
'(7892) 17373 

Yiyecek ve yakacak ah nacak 
Edime Sa. Al. Ko. R& den 
Aşağıda cinsi, milmarı, teminatı, ihale giin ve saa.tı y.azılanlar pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

İh&leleri Edirne eski mü,iriyet dairesinde Sa.. Al. Ko. da yapılacaktır. 
İsteklilerin ııö7ıil geçen gi.inde Ko. na gelmeleri ıartname ve evııaflan Ko. da 

görülür. (7582) 17573 
Cinsi Mikdan Teminatr Tutan 

Odun 
Sığır eti 
Nohut 
Z. Yağı 

Ton Lr. Lr. 
ıooo 3000 20000 
120 
144 

25 

6300 
3672 
2458 

42000 
Z4480 
16250 

Güp ve 
25/11/940 
25/11/940. 
25/11/940 
25/11/940 

Saatı 
11 
11 
16 
ıs 

Muhtelif sebze alınacak 
Çorum Sa. Al. Ko. Rı. : 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş olan aşağıda cins, miktar ve muham.o 

men bedeli ve ilk teminatı yazılı olan yiyecek maddelerine 1rene istekli çıkmadı
ğından bir ay zarfında pazarlığa bırakılmr§tır. 

2 - Şartnameler her mesai gününde Çorum As. Sa. Al. Ko. na milracaatla göril
Iebi!ir. 

3 - İsteklilerin belli giin ve saatlerde teminatlariyle birlikte Ko. müracaatları. 
Cinsi Miktarı kilo M. Bedeli İlk teminatı Giin Sa.ati 

Bulgur 
K. Fasulye 
Arpa 
Ot 

84.000 
50.000 

480.000 
275.000 

Nakliyat yaptırılacak 
Çubuk As. Ş. Rs. den: 
Mübayaa edilen ve edilmekte olan 622 

ton erzak ve yemin ÇııbuktR.D Ankara is -
tasyonuna nakli ve teslimi eksiltmeye kon
muştur. İhaleıJI 29.11.9:10 gUntl Çubuk as
kerlik şnbeııl bin::ısında yapılacağından 

taliplerin şeraiti öğrenmek ve izahat al -
mak Uzere Çubuk askerlik şubesinde Ko. 
na müracaatları. (7885) 17862 

ANKARA BELEDİYESi 

Satılık yer 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Yenl§ehir SelAnik csı.ddesi 1087 ada 
25 parselde 72 metre murabbaı yol ve 380 
metre murabbaı ada fazlası ki ceman 452 
metre murabbaı belediye malı yer satıl -
mak Uzere on be§ gUn müddetle açık art-
tlrmıya konıılmuf}tur. 

2 - Muhammen bedeli 1130 liradır. 
3 - Teminatı 84 lira 75 kuru~tur. 
4 - Şartname ve krokisini g!Srmek is -

\iyenlerln her gUn encümen kalemine ve 
isteklUerln de 29.11.9•0 cuma gUnU sae.t 
L0,30 da belediye encümenine müracaat· 
ıarı. C7:iBO) ıwn 

Lr. 
8.400 
8.250 

l9.2UO 
8.937 

Kr. 
00 630 6. 12. 940 10 
00 619 7. 12. 940 10 
00 1440 9. 12. 940 10 
00 671 10. 12. g41; 10 

(7751) 17741 

tağa ait arsalarla kısmen yapdmış evlerin 
kooperatifce ikmaline maddi imkan olma
dığı cihetle, bunlardan her evin, arsa be· 
deH ile arsalar üzerinde yapılmış olan İl 
ve inşaatın ve bu evlere ait ihzaratm ma
liyet fiyatına (ihzarat ortağa teslim edil
mek sartlyle) bu ana kadar ihtiyar edil
miş olan borç, ve faizler ve inşaattan mÜ• 
tevel!it umumi masraflardan ve saireden 
yalnız bu hisseye isabet eden kısmı ilavo 
olunmak suretiyle bulunacak maliyet be
deli her parça için ayn ayn tesbit olu. 
nur. Ve işbu 126 ortak arasında her tip 
için ayrıca kura çekilir. Her ortak kura 
neticesinde hissesine isabet eden arsanın 
ve kıs.men inşa edilmiş evin yukarıdaki 

esasa göre tesbit edilen maliyeti yekOnu
nu kooperatife borçlanır ve ortağın mev
duat? yekilnu bu borcundan tenzil edil
dikten sonra kalan bakiye kooperatifin 
matlubu olur. Ortağın bu tarilıe kadarki 
mevduatr yekilnu kendisine isabet eden ar
sa ve kısmen inşa edilmiş evin maliyetin
den fazla çıktığı takdirde aradaki fark 
nakden ortağa iade edi1ir, ve tapusu veri
lir. Hesap neticesinde ortak borçlu çıktı
ğı takdirde, keyfiyetin İdare Meclisi tara• 
fından kendisine tebliğinden itibaren bir 
•J" içinde ortak ıirketin matlubunu naJo. 
den tediye suretiyle hissesinin tapusunu 

Satrlık yer her türlü rehin ve ipotekten serbest ola.-
Ankara Belediyesinden: rak almak suretiyle kooperatifle alakası• 

l - Mukaddem mahallesinde 884 ada nı keser. 

31 parselde bulunan belediye malı 63,25 Her hangi bir ortak yukarıdaki fıkrada 
metre murabbaı yol fazlası satılmak üzere gösterilen mehil içinde borucunu tama• 
on be§ giin müddetle açık arttırmıya çı- men ve defaten ödemediği takdirde kura· 
karılmıştır. da kendisine isabet eden arsa ve kısmen 

2 - Muhammen bedell 316 Ura 25 ku - inşa edilmiş olan ev ilzerinde - ortağnı 
ruştur. bütün tevdiat? kooperatif tarafından ken-

3 - Temlnat 28 Ura 72 kuruştur. disine aynen iade edilmek ıartiyle - hig 
4 - Şartname ve krokisini görmek isti· bir hak ve allkası kalmaz. Mczkilr arsa 

yenlerin her gUn encümen kalemine ve Is- ıve kısmen inşa edilmiıı ev kooperatifce 
teklllerin de 6.12.940 cuma. gUnU saat rayici üzerinden açık artırma. suretiyle 
10,30 da beldlye encUmenlne müracaatları. 'Satılır. 

(7913) 17893 C. (B) fıkrasında gösterilen hilkUmler 
neticesinde tahassul eden bililınuqı gelir 

Ankara küçük evler yapı ve mebaliğ kooperatifin borçlarına yatı
Tilır. 

kooperatifinden : 
FEVKALADE UMUMi 
HEYET TOPLANTISI 

Ankara Küçük Evlet Yapı kooperatifi 
heyeti umumiyesi 8. 12. 940 tarihine tesa
düf eden pazar günil saat 10 da Ankara 
Halkevinde fevkalade bir toplantı yapa
cağından ortakların toplantıda bulunmaları 

ehemiyetle rica olunur. 

idare Meclisi 
Toplantı ruznamesi 

ı - Umumi heyet reisiyle katiplerinin 
ve rey tasnif memurlarının seçilmesi. 

z - İdare Meclisi raporu. 
3 - Esas mukavelenin 18 ve 25 nci 

maddelerinin tadiline ait teklifin müzake
re ve kabulü. 

4 - Münhal iki murakipliğe ve S yedek 
İdare Meclisi azalığına yenilerin seçilme-

Madde 25 - İdare heyeti umumt heyaf 
tarafmdan ortaklar arasından seçilen ye
di azidan terekküp eder ve her intihapta 
beş yedek aza seçilir. İlk İdare Heyeti 
ve yedek azaları tesis umumi heyeti tara .. 
ftndan seçilir. İkinci sene sonunda izila ... 
rm üçü kura ile çıkarılarak yerlerine ye
niden üç ad. seçilir. Üçüncü sene ııonun.. 
da ayn? şekilde diğer dört ad değiştir! ... 
lir. Müteakip ıenelerde kıdem ııırasiyle 
üçer aza değiştirilir. 

Seçimler gizli reyle olur. 

BAŞVEKALET 

Matbaacılara 
BaşvekUet İstatistik Umum Müdürlüğll 

Eksiltme ve İhale Komisyonundan : 

4 - İsteklilerin muayyen günde Sa. Al. si. 
18 ve 25 inci maddelerin 

muaddel şekli 

ı - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihale
si yapılacak olan 30 forma tahmin olunan 
sanayi istatistiğinden 700 niisha ve 30 
forma tahmin olunan adliye istatistiğinden 
1500 nüsha ve 45 forma ta~min olunan be
lediyeler istatistiğinden de 800 nüsha bas. 
tırılacaktır. 

Ko. na milracaatlarr. (7932) ı7910 

Sadeyağı almacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 10 ton sade yağının 16/11/940 gii -

nü yapılan ihalesinde istekli çıkmadığın -
dan tekrar pazarhğa çıkarılmıştır. 

2 - Pazarlığı 26/11/940 günli saat 14 
de Sa. Al. Ko. Rs. de yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı 16000 lira ilk temina
tı 1200 liradır. 

4 - Yağın evsaf ve şartları Sa. Al. Ko. 
da mevcuttur. 

5 - İsteklilerin muayyen gilnde Ko. da 
bulun.malan. (7933) 17911 

Nakliyat yaptırılacak 
Bole.yır Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Muhtelif istikametlerde ve gl:Sste -
rilecek yerlere ve Ko. da mevcut §artne. • 
meslne göre erzak ve yem milhimmat ve 
saire nakliyat pazarlığa konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 24000 liradır. 
İlk teminatı 1600 liradır. Pazarlığı 

25.11.940 perşembe gUnü aaat 14 te Gel1 -
bolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Taliplerin mezl<Qr günde Gelibolu Sa. 
Al. Ko. na mürııoaatıarı. (7934) 

17912 

Madde 18 - A. İnşaata 1939 senesi in
µat mevsiminde başlanılarak ı940 senesi 
içinde bunlardan 90 evin inşası ikmal o
lunur. Ve bu 90 evin ikmaline lüzumlu 
paranın İdare Meclisince tesbit edilen 
miktarım kendi evi için nakden tediyeyi 
taahhüt ve taahhüdünü ifa eden ortaklar 
arasında mezkur 90 evin itmamını mütea
kip her tip için ayn ayn kura çekilmek 
suretiyle evleri kendilerine teslim olunur. 
Bu evlerin muayyen müdddet zarfında 

şartnameye nazaran görülen nevakısı bil
ikmal kabulü katisi yapıldıktan sonra or
tağın hiç bir şikayete he.kkr kalmaz. Evi
ni tesellüm eden ortak evinin maliyet fi
yatına 12 senelik faizi ve şirketin ihtiyar 
ettiği masraflardan kendi hissesine düşen 
kmm na.ve edildikten sonra çıkacak olan 
borcun hakik! miktarını kabul ile mezk(ir 
borcu 12 senede itfaya ve her aya isabet 
eden taksitleri geciktirmeden tediyeye 
mecburdur. 

İkiz tip alan ortakların birer listesi ken 
dilerine gönderilir ve bu suretle bu tiple
ri alanlara komşularını seçme hakkı veri
lir. 

B. Mezk6r 90 evden rerl kalan 1Z6 or-

2 - 16 sayfalık beher forması için 45 
şer lira fiyat tahmin olunmuştur. 3 7,S 
hesabiyle beher kitap için muvakkat te
minat vesikası verilmesi lazımdır. İhale 
1940 senesi birincikanun ayının 2 nci pa
zartesi giinü saat 15 de Umum müdürlük 
binasında toplanacak olan komisyonda ya
pılacaktır. Nümuneler dairede görülür. 
Şartname komisyon katipli~inden istene-
bilir. (7701) ı 7733 

OKULLAR 

Teknik resim öğretmeni 
alınacak 

Ankara Bölge Sanat Ok.ulu Müdürlü • 
ğiinden : 

Okulumuza, yapılacak bir imtihan neti
cesinde kazananlar arasından teknik resim 
öğretmenleri alınacaktır. İsteklilerin şart
ları öğrenmek üzere en geç 15. XII. 1940 
da bizzat ve yahut istida ile okulumuza 
milraea&tları. (7902) ı78815 



-8-

. 

MİLLİ PİYANGO 
4. üncü Tertip 2. inci çekiliıi 7 1. inci Kanundadrr 

Devamlı biletlerinizi 2 Birincikanun akşamına kadar 
değiştirmeniz lazımdır. 

lkramiye 
Adedi 

İkramiye 
Miktan 

Lira 
40.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

İkramiye 
Tutarı 

1 
2 
5 

10 
90 

150 
300 
600 

3.000 
60.000 

Teselli Mükafatı 47 

64.205 

500 
100 
50 
10 
3 

80 

Lira 
40.000 
20.000 
25.000 
20.000 
90.000 
75.000 
30.000 
30.000 
30.000 

180.000 
3.760 ---

543.760 
Bu çekili5te yarım bilet bir buçuk lira, tam bilet (3) liradır. Bilet 

fiyatlarının yiikselmesiyle beraber ikramiyelerin miktarı da arttırılmıştır. 
Meseli; bu çekiliıte (40.000) liralık büyük ikramiyeden maada iki tane 
(10.000) liralık ikramiye vardır. (5.000) liralık ikramiyeler birinci çekilişte 
iki tane ilı:en bu çekiliıte bcıe c;ıkarılmıstır. 

Keza (2.000) lralılı: ikramiyelerin adedi beıten ona, (1.000) liralar da 
altmıştan doksana çıkarılmıştır. 

:lirine! çekilişte 90 lı:işi (500) lira kazrutdr(İı halde bu defa 150 kişi beş 
y{izer lira alacaktır. Bundan başka 300 bilete yüzer lira, 600 bilete ellişer 
lira ikramiye verilecektir. 

3.000 kişi onar lira, 60.000 lı:itl üçer lira alacaklardır. Bu çekilişte de 
47 tane teselli mUkUatı vardır. Bu defa kazanılacak tesell! miikafatr sek· 
ıcner liradır. 

Devamlı biletler haricinde lı:eşidelilı: biletler de vardır. Bu biletler ş!m
diden ve Üzerlerindeki fiyatlı satı,a çıkarılmıştır. Eğer birinci çekilişte de
vamlı bilet almadınıısa bu çekilişte gene aynr paraya yani üç liraya tam. 
bir buçuk liraya yarım bilet alabilirsiniz. 

Devamlı biletlerin 2 Birincikinun akşamına kadar değiştirilmesi li
zımdır. Eskiden olduğu tribi mühlet her ayın dördüncü ıünü akşamına ka
dar değil ikinci ilini! ak5amına kadardır. Buna bilhassa dikkat ediniz Bi
rincikanunun ikinci cünil akumına kadar de~iştirilmiyen biletler başkasına 
aatılabllir. 

Biletlerinizi almakta acele ediniz 

Büyük ikramiye (40.000) liradır. 

Bayanlarımızı aylık üzüntülerinden 
Kurtaran gayet sıh!, u!ak, yumuşak ve en ince elbiseler 

altında bf1e belli olmıyan 

FEMi L ve BAGJ 
Yeni ambal&.j ve dııha mtltekO.mll bir ıekllde 8 llk ve 12 llk kutularda 
yeniden plyaaaya çıkmıştır. Eczanelerde, tuhafiye ve partUmöri mağaza
larında ve kadın berberlerinde hlzmeUerlne ha.zır olduğunu arzederiz. 

.::!JlllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -
ETİBANKTAN = 

--
---- ---- Kapalı zarf suretiyle malzeme satııı ----

-------- -- Alafıdakl Ustede yazılı malzeme, Balyada Maden mevkiinde yerinde = 
te.1Um edilmek tlzere 2.12.1940 ta, Anke.rada Banka merkezinde, kapalı zarf= = usullyle satılacaktır. İıtek!Uerln malzemeyi mahalllnde görmeleri ve top = 

= yekQn bir fiyaUa beraber, mal:r.eme clnalerlne göre ayn ayrı dahi birer ti· = =: yat vermeleri ve 2.12.1940 pazartesi g1.lnU saat 15 te Ankarada inhisarlar = = bqmUdUrlllğU yanında Dr. Sal~! apartımanında 3 No. dairede, pey akçe- = =: teriyle beraber bulunmaları JIAn olunur. Ma.Jzemenln gümrük ve sair rüsu- =: =: mu alıcıya aittir. • ::= - -= LİSTE = - -- Pozt.yon Adedi Eşyanın cinsi = ----------
1 

207 l Elektrojen motör grupu, Dizel Sulzer 4. D 133 (1911) = 
Slmena Schuekert 300 KWS lık. Alternatöriyle bera- = 
ber. Efektif 210 volt '2 peryot. (Motör için akaamla = 
birlikte) = 

208 2 

=ı 
Elektrojen motısr grupu, Dizel Sub:er 'D 100 (1911) = 
Slmens • Haleke, 234. KWS lık. Alternat6rlyle beraber = 
Efektif 210 volt 42 peryot. (Dlsel motörll için yedek = 
aksamla blrllkte). 

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

209 l Elektrojen motıır gnıpu, Dlsel Sulzer 3 D 100 (1910) := 
Slmens Schuckert 178 KWS lık. Alternatörlyle bera- = 
ber. Etekti! 210 volt 42 peryot (Dlsel motörU için ye- E: 
dek aksamla birlikte). 

210 l Tevzi tablosu; tam teçhizatla ve yukarıdaki dört := 
elektrojen grupu için. :: 

1 

II 2~9 1 

Muhavvile postası 11.400/210 voltluk 300 KV A, tam E: 
teçhizatla. -
Muhavvllcpostası 11.400/190 volt. 400 KV A, tam teç- = 
hl zatla. 

262 

265 

1 

1 

Muhavvile merkezi, 190/12.000 volt 800 KV A, tam := 
teçhizatla. -
Muhavvile merkezi, 11.000/210 volt 100 KV A, tam := 

266 1 
teçhizatla. 
Muhavvile merkezi, 11.400/210 volt 100 KV A, tam ----teçhizatla. _ 

279 155 Muhtelif kuvette elektrik motörlerl. = 
(II jTakrlben 200 ton saç, halat, pik. çelik ve ray hurdası ve protll demirle- § 

rt. vago:o tekerlekleri ve ıasllerl, bakır teller ve pi- = 
rlnçler. 

IV / Muhteıtt ev ve yazıhane eşyası. 4608. ---lll'F 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Kızılay Cemiyeti Gazmaske Fabrikası Müdürlüğünden : 

Gazmaske fabrikası kantini için aşağıda yazılı (7) kalem erzak 
kapalı zarf usuliyle münak4saya konmuştur. Taliplerin tek.lifle
riyle 250 Gr. dan a§ağı olmamak üzere mühürlü nilmunelerini 25 
Teşrinisani 1940 pazartesi günü saat 11 e kadar fabrikada toplana
cak komisyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

CtNSt 
Pilavlık pirinç 
Beyaz kun• fasulye 
Nohut 
Soğan (pişkin) 
Bulgur boyasız kırma 
Fatatea Adapazarı, sarı baş tarla 
Kuru meyn (ilzüm, erik, kayısı) 

Miktarı Kg. 
1500 
2000 
1000 
3000 
1000 
1000 
1000 

DEVLET DEMlRYOLLARl 

Benzin alınacak 
Devlet Demlryollan Sa. AL Ko. dan: 
Muhammen bedell 15690 (on bee altı 

ytl.ı doksan) Ura olan elll (150) ton benzin 
3.12.940 salı günü ııı.at 15 te kapalı zart 
uaullyle Ankarada idare binasında satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmclk istiyenlerin (1176,75) 
bin yüz yetmlD a.Jtı lira yetmlg be§ kuruş
luk muvakkat teminat ile kanunun tayin 
etliği veslkalıın ve tekliflerin.! aynı gün 
saat 14 e kadar komisyon relsllğlne verme
leri IAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anknrada 
malzeme dairesinden, Haydarpıışada te -
sellllm ve ıevk 11efllğlnden dağıtılacaktır. 

(7791) 17822 

Tahmil ve tahliye işi 
D. D. Yollan Satın Alma Ko. dan: 
Polatlı deposuna gelecek olan mnklne

lerlmlze kömür verme ve depo clvannı te
mizleme mukabilinde cUru! arnsınd:ın 
toplanacak yanmış kokları almak illi bir 
sene için açık arttlrmıya konmuştur. Bu 
l§I yapmak lstıyenlerln ayda idareye 15 
lira vermeleri ıtızım geldiği tahmin olun-

ViLAYETLER 

T opkapı Sarayı tamir ettirilecek 
İatanbul Nafıa MUdUrlUftlndenı 
2.12.940 pazartesi günü ıaat (1~) İltan

bul nafıa mUdUrlUğü ek.alltme komisyonu 
odasında (26712) lira ke§lf bedelli İstıııı • 
bul Topkapı sarayı tamiratı kapalı zart 
uaullyle eksiltmeye konulmuııtur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık ııteri 

genel, hususi ve tennl ınrtnameleri, proje 
keşif hU!Aaaslyle buna mUteterrl diğer ev
rak dalreslnde görtllecektır. 

Muvakkat teminat (2004) liradır. 

İsteklilerin tekli! mektupları ve en az 
bir tııııhhütte ( 20000 ı llralık bu ııe ben -
zer ı~ yaptığına dair idarelerinden almış 
olduğu vesikalara istinaden İstanbul vlll'l· 
yetine müracaatla eksiltme tarihinden ta
t!' gtinlerl hariç (3) gün evel alınmıı eh· 
llyet ve 940 yılın!\ alt ticaret odası vesi -
kalıırını havi kapalı zlll'flarını 2.12.940 pa
:z....rtcsl glinU saat H e 1<ndar İstanbul na
fıa mUdUrlOğllne vermeleri lfı.zımdır. 

(104i2/7455) 17~2 

İnşaat ve tesisat va.ptınlacak 
İstanbul Belediyesinden : 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

; Sivas - Erzurum demiryolu tahvilleri l 
~ Maliye Vekôleti ve Türkiye Cümhuri ~ 
~ yet Merkez Bankasından : · - ı 
~ 2815 ve 15-12-1934 tarih ve 2463/2614 numaralı kanun· S 
:= lar mucibince ihracına selahiyet verilen ve geliri tamamen~• =: Sivas Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan o/o7 
= gelirli Sivas - Elzurum istikrazının 20 senede itfası meşrut 
=: 5,5 milyon liralık yedinci tertibinin kayit muamelesi 5.12- 3 
:= 1940 akşamı nihayet bulmak üzere 20-11-1940 aabahmdan 3 = itibaren başlamıştır 1 
§ Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira = itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre aynlmlf
- tır. =: Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan 
:= daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediye- 9 
_ lerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde 1 
: teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan milli 

muştur. h:ıvalandırma tesisntr kapalı zarf usuliyle 
Arttırma 9.12 940 T. il pazartesi günü eks iltmeye konulmuştur Keşif bedeli 

Taksim belediye gazinosunun büyük 
salonu ile camekanla kapatılacak olan ve
randa mııh11 ilinin sıcak hava ile teshin ve 

emlak bedellerinin tediyesinde başabaş kabul olunacaklan 
= gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta.= mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu.:= 
_ lunacaklardır. 

snat ll tle il Pnşıldll işletme btn!l.Bınd:ı 18073 lira ve ılk teminatı 1355 lira 48 ku-
yapılııcnktır 

:= T ahvil!erin ihraç fiyatı %95 olarak tesbit edilmiıtir, ya
-- ni 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil be -
=: deli de 475 liradır. 

tsteklllcrın 13 llrn 00 kuruşluk muvnk
kıı.t teınlnnt 11crmclerl lazımdır. 

Bu huımstoki şartnıııı.rler Polatlı lııtııs · 

yonund=ın 11e ı .ıncl işletme komisyonun· 
dan tedarik edll,.bllir l 109G917M9 ı 17892 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Sadeyağı ahna.cak 
Urfa Gllııırıil< M11haf11za Taburu Satın 

Almu Komlsyvnu Bıı.şkıınhğı:ıdan: 

S tl . !.!40 g'lnılndc kap ılı zarfla lhnle
Bı otun 12.000 kilo sıııleyağına talip çık
madığından 9.11.940 gLlnünden itibaren 
bir ay zıırf'ındn pazarlığa bırakılmıştır. 

Tallplrr ya,;tın m1111ukkat teminatı olan 
bin Uç yOz elli lirayı Urfa g!imrUk vezne
sine yatırıp h,.r gün yukarıda sözll geçen 
ko111isyono nıüracaııt edebilirler. 

110967/ 7007) 17891 

O. HAVA YOLLARI 

Meydan plankotesi yaptırılacak 
Devlet Hava Yolları Umum Müdılrlü • 

&ünden : 
1 - Afyon'da yeniden tesis edilecek tay

yare meydanının kapalı zarf usuliyle plan 
kotesi yaptırılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 2.600 füa olup mu · 
vakkat teminatı 195 liradır. 

3 - İhale 5112 940 perşembe günü saat 
11 de Ankara'da Devlet Hava Yolları mey
danında kain umum müdiırliik binaıını!d 

toplanacak komisyonca icra edilecektir • 
5 - Bu işe ait evrak her gün Ankarıı • 

da umum miidulrük binasındaki alım satım 
komisyonundan bedelsiz temin edilebilir. 

6 - Taliplerin muayyen gün ve saatten 
bir saat evet teklif mektuplarını alım sa
tım komisyonu reisliğine tevdi etmeleri 
ve postada vukua gelecek gecikmelerin na
ura alınmıyacağı iltn olunur. (790) 17915 

·SRO 
ı·ayyare 

Otomobil 

Kamyon 
Motör 

ve 
bil O.mum 

maktııe

lerde 
İsviçre 

ınAmO.IAtı 

~ R O Rulmanlarını Ku11wıını.z. 
Deposu: Galata Karaköy Palas hanı 

karşısında 84 No. İBRAHİM TAS· 
CIOÖLU ve ORTAKLARI P. K.. 

1039. Tel~at: T AŞK OL 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Oksijen ve karpit alınacak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 

125 tüp oksijen (tüpü hariç) 2400 kilo 
karpit pazarlıkla satın alı:oacaktır. Hepai· 
ne tahmin edilen fiyat 1400 liradır. Talip
lerin 29/11/940 cuma günü saat ıs de 210 
lira teminatlariyle birlikte komisyona mü-
racaatları. (7786) 17776 

Motosiklet akümülatörü 
alınacak 

M. M. VeJcaleti Sa.. Al. Ko. dan 

100 adet motosiklet akümillatörii alına· 
caktır. Beherine tahmin olunan fiyat 25 li· 
radır. Teminatı 375 lira olup taliplerin 
29/11/940 cuma günü ıaat 14 de komisyona 
milracaatları, (7862) 17880 

---, 
. 1 

ULU 8 - 21. inci yıl. - No. 61131 

fmtiyu sahibi 
lskender Artun 

:Jmumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müeueae MüdUrU : Nqlt ULUC 

ULUS Buımevi ANKARA 

ruştur Mukavele. eksiltme. bayındırılk 

işleri genel. hususi ve fenni şartnameleri . 

proje. keşif hulasasiyle buna müteferri 
diğer evrak 90 kuruş mukabilinde fen iş

leri nıiidürlüı!üntlen verilecektir İhale 
?.7/ 11 / 940 c;arşnmba r.ü,."i saat 15 de daimi 
encümende yapılacaktır Taliplerin ilk te· 
minat makbuz veya mektup!arr. ihale tarı
hinıten 8 gün evci beleıtiye fen işleri mü. 
dürliiğüne müracaatla alacakları fenni eh
liyet ve 9~0 yılına ait ticaret odası vesi. 
kalııriyle 2490 numaralı kanunun tarifotı 

çevresinde hazırlıyacnkları teklif mektup. 
l:ırını ihale giinü saat 14 de kndu daimi 
enciimcııe vermeleri lizınıdır. (1060117566) 

17612 

Cezaevi inşa.atı 
Çanakkale C . .Mlldıteıumumlllğlndcn: 

ı f{apalı zar! usullyle clrnlltmeyc ita· 
nnlıın I~ ( 3~3871 otuz seklz bin Uç yUz 
ııeksen yedi lira ı kuruş keşifli Çnnııkkale 
v!Uıyetl dahlllnde Balıkesir. Çan:ıkkale 

goscııl Ü7.l1'1ndc jnndrı.rma kışlaları yanın

da yapılnctık cezll ve tevkif l'\'i lrt§aatıdır. 

2 - Bu işe alt evrak şunlardır: 
A) Pl(ln 
BI Eksiltme şartnamesi 
C) Yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
D ı Bayındırlık l§leri genel şartnamesi 
F.) .Mukavele projesl 
Fl Keşit hUIAsruıı 
G) Metraj 
H) Hususi ve fenni ıııırtname 
3 - İhale 9.12.940 pazartf'.'tıl gllnll 8nl\t 

l~ te Çanal,kalf' adliye binasında C mUd
delumnmillltl dairesinde toplanacak ko -
misyon huımnında yapılacnktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliple
rin (2880 ı iki bin sekiz yUz seksen liralık 
muvakkat tcmlnııt vcrmelrrl ve ihale gtl • 

ntlnden tatil gUnlerl hariç olmak üzere Uç 
gün evci Çanakkale vlltı.yetlne mUrac11Alla 
alacakları ehliyet veslkalarlyle 1940 yılı 

ticaret odasına mukayyet bulunduklnnna 
dair vesikalarını komisyona vermeler! ll
zımdır. 

5 - İoşaat rnllddetl mukavele tarihin· 
den itibaren on aydır. 

6 - Talipler bu işe alt evrakı keştlyeyl 
bedelsl:r. olarak Çanakkale C. Mllddelumu
mlll~lnde görebilirler. 

7 - Tekli! mektuplarının ihale günU 
saat He kadar komisyona makbıız muka
blllndeverflmesl ve posta ile gönderllecek 
mektupların ihale cf.lnU sil.At 14 e kadar 
komisyona gelmiş olması tarttır. Postadıı.
kl gecikmeler kabul edilmez. f10!l7817910) 

17888 

lnşaat münakasası 
Gaziantep C. MUddelumumlllfinden: 

ı - ~azıantepte yaptırılacak ceza ve 
tevkif evl l[l§a.atı kapalı zarf uıullyle ek
siltmeye konmuı ve tayin edilen 12.ll.9t0 
tarihinde ihale yapılamadığından yeniden 
kapalı zarf uııuUyle eksiltmeye konmuı • 
tur. 

2 - Eksiltme 12.12.940 tarihinde saat 
15 te Gazlaııtep adliye binası içinde C. 
müddelumumlllğt odasında lll§ıı.at eksilt
me komlayonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Bu inşaatın keııt bedeli doksan al
tı bin dokuz ytız ytrml bir llra ıeksen al
tı kuruştur. 96921 Ura 86 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat altı bin doksan 
altı Ura on kunııtur. 6096 lira 10 kuruıı · 
tur. 

6 - Bu işe alt evrak: mukavele projesi, 
eksiltme en.rtnıımesi, bayındırlık işler! ge
nel ıartnamesl, busust ve tcnnı ıartname 
ve yapı itleri fennl şartnamesi, mesahıı 

cetvcH ve bina projesi ve serldoplrdlr. 
İstekliler bu evrakı Gaziantep, Anka

ra. İstanbul ve İzmir C. mUddeiumumlllk
lerlnde görebilirler. 

G - Münakasaya girmek lstlyenlerln 
reterans ve diğer vesikalarını bir istldaya 
bağlıyarak mllnakasa tarihlnde:o en az Uç 
gtin evel vllAyet makamına vermek sure • 
tiyle bu lıt için ehliyet vesikası almaları 
ve bu vesikayı teklif mektubu içine koy
maları IAzımdır. 

-- Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 
= Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye lş, Emlak ve Eytam, Halk, 
_ Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Banklar 
- tarafrndan icra edilmektedir. Diğer bankalar vasıta.siyle de = tahvil alımı temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren 
=: sahalarda işletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük 
= suskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlannı 
:: kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu itaret olunur. 

--
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Her yaş için 
Kuvvet ilacı 

En kansız düşmüş ha:cıtaların az ~a~~n 
zarfında iktisabi kuvvet etmelerı ıçın 
her yemekden sonra bir Likör kadehi 

QUlNIUM LABARRAQUF. almaları 
kafidir. En muannit sıtma nöbetlerine 
·kar'Şı dahi gayet müessirdir. Zayıf has· 
talıkd.ın ı1onra kuvvetsiz, fazla çalışma· 
dan yorgun düşenlerin v~ pek çabuk 
ne.şviıncma bulmuş gençlerın, zahmetle 
inkiş:ıf eden genç kız.ların Lohusalıkdan 
knlkan kadınların, ihtıyarlar, ve kansız· 

ların dahi tesiri mu· 
cerrep ve Parİ!I Tıp 
akademisi tarafından 
kabul edilen" t • 

Şarabını ıçmılidir/w. 

Deposu: Galata, 

Gümruk sok. No. 36 

Her Eczanede aatılır. 

uc 

Un ve ekmek fiyatları 
Belediye Reisliğinden · 
Buğday fiyatlarının tereffüil dolayısiyle 20. 11. 1940 çar§amha 

sabahından itibaren birinci nevi ekmek fiyatı (12,25) kuruı ve 
francala fiyatı (15,75) kuruş olarak tesbit edilmiştir. Toptan ve pe
rakende un satış fiyatları da aşağıda ayrıca gösterilmiştir. 
Sayın halka illin olunur. 

Un Satış Fiyatları 
Değirmenlerde Uncu ve bakkallarda 
Çuval Krş. Çuval Krıı. Kilo Krt. 

Birinci ııevi un 
Ekstra francalalık un 
Ekstra ekstra un 
İkinci nevi düz harman un 

965 990 16,25 
1070 1095 17,50 
1120 

775 
1145 
800 

18 

7 - Mllnakasaya lştlrtık edeceklerin komisyona gelmiş olması ve dııının mU-
2•90 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale hiir mumu ile iyice kapatılmııı olması lA • 
kanunu mucibince ibrazına mecbur olduk- zamdır. Poııtadaki gecikmeler kabul edil· 
tarı evrak ve vesıılklnl bu kanun ve ıartna- mez. (10939/7867) 17876 
melerin ahkO.mına göre hazırlayıp teklif 
zarfları içine koyarak bu zarfları 12.12.940 Zayi - Eskişehir istasyon yollama mc
perııcmbe gtinU saat 14 e kadar numaralı murluğundan almı~ olduğum askerlik ter
makbuz mukabilinde münakasa komisyonu his tezkeremi zayi ettim. Yenisini çıkara. 
reisine vermiş lomaları IAzımdır. cağımdan eskisinin hükmü yoktur. - San-

Posta ile gl!nderllecek mektupların dıklılı yüzbaşı Süleyman ağa zade Nuri 
12.12.940 perşembe günü saat 15 e kader 1 oğlu 323 doğumlu Süleyman İçten. 462'6 

YENİ Sinemada HALK Sinemasmda Sus Sinemasmda SÜMER Sinemasında 
BugUn bu gece 

Her ıahnesi bir kahkaha tu • 
tanı her tablosu takdir alkıı

la.rlyle karaılanaıı unat 
h!rikıısı 

Para beraber gitme:s 
Oynayanlar: .Jeıın Arthur. 

James Stevard • Lloneı 
Barrymor 

Seanslar: 14,30 • 16,30 -18,30 
gece 21 de 

Pek yakında Tayyare p01tuı 

Bu cece 21 de 

Blitün hayatı tahlil eden 
aoysal bir facia 

2 bilyük yıldızın yarattıiı 

GÜNAHSIZ KATİLLER 

Türkçe Sözlü 
Saat: 14.30 • 16.30 • 18.30 

ıeanslarmda 

OKYANOS BEKÇİLERİ 

Saat 12,15 de ucuz matine 
HUDUT KORSANLARI 

Bugün Bu gece 

Esrnre:oglz kardeşlerin k61kU 

Ôynıyanlar: Andre Brulesyl • 
vla Batallle • Margurlte 

Moreno 

Aşk, esrar ve gU!UnçlU vakalar 

s~nılar : 14 - 16 - 18 • 

Gece 20,30 da 

Bu ,ece 21 de 
Meşhur A!"lak Palabr,rrkyan

ın nefis komedisi 
3 AHBAP ÇAVUŞLAR 

HARBE GİDİYOR 
Kahkaha, neşe tufanı 

Tiirkçe Sözlü 
Saat : 14.30 • 16.30 • 18.30 

Seansında 
VİCDAN AZABI 

Oynıyanlar : Peter Larre • 
Juno Ling. Victor Mc Laglen 


