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fikirler ve insanlar: 

NOTLAR 
(_G_ÜN_ü_N _Go_· L~ 
Zehirli bir nedamet 

Numlfoh ATAÇ Me§hur franaız muhaniri Andre 

Sahte yüz kuruşlukların 
mümeyyiz vasıfları 

r~~~·;~ELE~~'" TAKİP EDERKE 
.................................................. 
Onların tasavvurları . 

onların projeleri 
Ç OC Morva, Franaa'nın yıkıl!§ aebepJeri-

UKLAR için yazı yazmayı da ;ı~ursa olsun, riyaziyede yalan Öğ- ni izah eô.en aon kitabının mukad-
kolay sananlardan, onlara oku· retılıyor mu? Hayır ... Şiir, sanat için demesinde, bugünün ayak.ta kalan-

Maliye Vekôleti bu vasıfları alôkaulara _onla~ın ş~yle bir tasavvurları ve b' 
bır proJclerı var : _ 

tulacak şiirlerin, hikayelerin sanat- neden böyle olmuyor? Çocuğa büyü- lu-ma ders olabile~ek bir vakıadan 
aız, zayıf şeyler olmasını caiz gören- ğün beğenmiyeceği, çirkin l:?ulacağı bahsetmektedir. 

• • h • b • ,.. • 1 b ı · .._ • ı Arnavutluk üzerinden bir koldan mu ım ır tamım e te IQ ettı yoluylaMat:ıı.pnnbumunakadarinmek; 
lerden nefret ederim. Çocuk anla· ~iirleri, resimleri güzel diye kabul Öteki sütunlarımızda bir pasajı. 
maz, müşkülpesentlik göstermezmi§... ettirmcğe kalkmak ona yalan söyle- nı bulacağınız bu yazı, Morva'nın, 
Bu iddia doğru olabilir; çocukların mektir, yalan öğretmektir. Basit şey- o zaman henüz baıvekilli.k vazife
kendilerine güzel diye gösterile11 her ler, peki; 0 da bir dereceye kadar... sini Üzerine almamıı olan Vinston 
§eyi güzel diye kabul etmeleri belki Fakat çirkin şeyler, hayır. Güzellik Çörçil'le yaptığı bir konu§omıya da
kabildir; fakat asıl bunun için çocuk- yalnız basit olmıyanda değildir. Ço- irdir. 

Maliye Vekaleti, Rize'de meydana çıkardan kalpazanlrk 
Üzerine sahte 100 kurutluklarm darphanece tcsbit edilen 
vftaıflarmr alakalılara bHdirmiştir. Bu vasıfları yazıyoruz: 

ğer bir kolda;n Filorina üzerinden Sel" 
hadisesi ulaşmrık ve bu suretle revl:ı:!yoncu Bul 

mümeyyiz ristan'la cenuıttan irtibat temin etmek 
Projenin bu birinci kısmı şayet tah 

kuk ettlrilebilir:<ıe, hic zorluk .ı;ekme 

Yugo<ılavyR'yı, "Yeni Nizam" adını veo:
leri kendi keyfledne ve arzularına ra 
miş olacaklardır; çünkü, bu suretle Y 
~oslavya'yı taınam!iyle tecrit etır.iş 

o::ıun ye~ane nefes alabileceği nokta o 
Seliiniği ellerine almıg olacaklardır. H 
aılı çepeçevre ı;e,·ril!ıniş ve kıskıvrak b 
lanmı~ olan bir Yugo.'Slavya'nın, maddi 
manevi en mükemmel sil.ilılarla müceh 
olan en az elli fırkalık' ordusunu, bir d 
sise ve huda. ile lptııl edeceklerdir. 

lara okutulacak yazılarda müşkülpe- cukların anlıyabileceği basit resimle- Büyük Britanya imparatorluğu. 
ıentlik göstermek lazımdır. Çocuğa, rin, şiirlerin de güzelleri vardır; ço- nun harp talihine bugün zafer isti
tam bir sanat endişesi gösterilmeden, cuklara ancak onlar verilebilir. Öte- kametini veren ve tarihin, bir inaa· 
gelişi güzel yazılmış şiirleri, hikaye- kileri vermek ona bile bile hiyanet nın adma yiikliyebileceği en büyük 

1 - Hakiki yüz kuruşlukle.rda zemin ile,---
şekiller arasındaki faslı müşterek hututu 
çok keskin ve net olduğu halde taklit yüz 
kuruşluklarda faslı müşterek hatları ya - SPOR 
lanmı$, sığ, ıilik ve yayıktır. 

Bu sebeple : .. '.".•' ... ,_ ... 
leri okutmağı caiz görenlerde, yut- etmektir. mesuliyetlerinden birini dünyayı 

*** h turma.ğa kalka11 satıcının bütün ba - ayran bırakan bir kudretle taşı-

yağılığı, ahlaksızlığı vardır. 

1 

ı· NSANLARIN, bilhassa muhar- makta ?'!1" Çörçil meşhur fransız 
Çocuk, çocuk kalmaz, büyür· bir . 1 . ~ . mı#ıarrarıne yakınlaıan kara bulut-

gün okuduğu )dtaplar hakkınd~ hü- . . rır erın çogu yıikseli, büyük !arı işaret etmiıtir. 
küm verecek hfıle gelir. O zaman es- ~~bı sı~atları kullandılar mı, bir şey - Mösyö Morva, her çe§oiıt yau
kiyi de hatırlar. Ben hatırlıyorum: soyl.en'.~ş olduklarını sanıyorlar. Hal- 1 larınızı ktısiniz ve her gün şunları 
mektepte iken bize okuhukları, ez- bukı boy le kıymet hükmü ifade eden yazınız: "Yeni harp tayyare harbi 
berlettikieri manzumeleri hatırlıyo _ sıfa.tı.ar ~u!lanmak, insanda görme olacaktrr ve Fransa'ya tayyare, !ay
rum; çoğu gayetle ki,)tü şeylerdi. Ba- k~_bılıyetının ~~ ~lduğunu gösterir. yare! tayyare lazımdır." 

A) Taklit yüz kuruşluklarda mermiler 
kenar çizgilerinin iç tarafı tamamiyle çı
kamamı' ve yalanmıı vaziyettedir. Buna 
mukabil mütedavil yüz kuruıluldarda mer
miler tamamiyle görülecek kadar temiz, 
ııarih ve umumiyetle nettir. Bilhassa bu 
va;o;iyet taklitlerin seçilmesini çok kolay
laştırmaktaclı r. 

Ata ~urk 

bu yıl da 
koşusu 

bütün 
yapılacak yurtta 

Projenin ikinci kısını, bütün tevili 
ve· çeııitli teminata rağmen, Bulgarista 
arkasından iterek Ege denizine sürm 
ve böylelikle Yunanistan'fa Türkiye ar 
sına girmek gayesini gütm&tedir. Bund 
maksatları. Yunan iıtan'ın W.ra irtibat 
kesmek ve onu ıadece deni;ce bağlı bıra 
maktır. 

na onları okutmuş, ezberletmiş olan ı ~?re_ı: _ ~d~m hukum vermedtn önce Gıttikçe yakınlaıan ikinci cihan 
hocalarımı, onları yazmış olan şair- gord.~gun~ anla!ma~. bi.ldirmek is- harbini kar~ılamakta kendine gÜ -
leri affedemiyorum. Bir takım sehep- ter .. B.~gu~ h.uıkulade bır bahçeden 1 vencn o 7.amanki Ftan~a'nın me~
lerle, mesela dil öğretmek veya ahla- geçtım dı_Yen ada~. biz~ o bahçe hur. muharriri, kelnnenin taa. ma • 
kt esaslar aşılamak için, zevkimi o hakkın~a bır. şey ~oylemış oluyor ııasıyfe dostça olan bu tavsiyeyi 
kötü manzumelerle teşkil etmek iste- mu? I_Iıç ... Bızde uıhayet pek müp - tutnıamılitır. 

B) Mütedavil yüz kuruşluklarda kenar 
tırtılları çok keskin, temiz ve ~ık olduıi;u
'hatde taklit yüılüklerde tırtıllar kalıbı elle 
işi cnmek suretiyle yapıldığı için g<>.yri 

Ankara Halkevi, Ebedi Şef Atıı.tilrk'ün 

Ankara'yg ilk geldikleri günü her sene bir 
program altında kutlamaktadır. Bu arada 
27 hirln_cıl:imın 1919 günü, bir spor teza
lılirüııe de vesile olmaktadır. Ankaralı at
letler 1936 srncsindenberi Ebedi Şcf'in,,An
kara'ya giriş nok ası olan mevki-den ilk 
konnk yeri olan hiıkümet daires:ne kadar 
"uzanf;k ulere tertip edilen hır koşuya te
halükle iştirak etmektedirlet. 

rnllntazam ve seyrektir. 

diler ... Hele küçükken bir Fr~nsız hem bır hayal uyandırmış olabilir, i~- Frama'nın, kepdileri ba~ta old•.ı
mektebinde mükafat olarak bir şiir te 0 kadar. Emin olun ki kendisind~ ğu halde hiitün diinyayı hc>.yrette 
kitabı vermişlerdi; hala gözlerimin de ancak 0 ~dar müphem bir hayal 1 bırakan sr:;·i mağlühiye!indcn M>n
Önündedir: kırmızı, pis bir cilt; için- v~rdır; g~çtığ.i bahçeyi gÖi:lerinin ö- ra, gene ken<iileriiıin itiratlan gos
de ~dt resimler ve Jean Aicard'ın nune getıremıyor<lur. Ne zaman bir tenniştir ki bu tavı;İyeyi ~u~mıyan 
manzumeleri. Şimdi hatırladıkça tüy- ~akal~de veya konuşan bir adamın yalnrz Andre Morva da değildir. 
l~im Urperiyor ! Fakat o zaman be· so.~le~ınde. ç.ok sıfat duyarsam hük - "F ran$o1nm :u hazin nıan.zarası 
tenmi9tim, ıevmiştım: o mısrağları mumu verırım: muharrır veya o ko- karşrsında" içi s;zlI!'arak ve gözle
hayranlıkla okumııstmn. O hayranlı- nt~şan a~~m ~e. demek istediğini. bi~- ri yaşarıunk bu zehirli nerlameti i
'ğım şimdi beni k1..ııtli kendimden 0 mıyor, sozlerını okuyan veya dınlı- facjie edf?n Morva, aynı zamanda 
zamanki çocuktan nefret ettiriyor

1

; 0 yenleri ağız kal.ab~lığı ile sersem et- bAi/ acı tecrübeden ders çıkarması 
kitabı bana güzel niye vermiş, 0 şiir- mek, ald~~ma~ ı~~ıyordur. Çocuklara lazımlfe!enlere hitap etmektedir. 4 
leri okumamı tavsiye et~iş olan ho- kıymet hukmu gosteren sıfatlar kul- Galıbıy"tl~rin ve mağlübiyetlerin 
talarımdan nasıl nefret etmem? On- l~n.madan konuşup yazmayı öğretme- U&ta tahlilcisi, o kabına ıııC-mıyan 
lara nasıl lanet okumam? ... Basit in- lıdır; o zam;ın etrafı görmeği, kendi kalemiyle bugiinün ayakta kalan • 
ilanlardı· belki kendileri de 0 resim- içlerine büzülmeyip gerçekle temas larrn,11,, •imdi mazllım mazlum ıun-

C) T<1klit yüzlüklerin k<'narmdaki T. C. 
harfleri aslına naz;ıran kaba ve bilhassa 
C. harfi yan yatırılmıo; U. şeklindedir. 

iYunaniıtan'a karıı başhyan tecavüzü 
yapılan bir çok haksızhklan politika di 
liyle, yani te-villerle maakelemek için, m 
tecavizin, aylardanberi oynadığı oyun! 
yaptığı tıUırikler iı;te bu mihver projesi 
nin senaryosuncL-ın başka bir ıey değildi 

2 - Taklit )'ÜzlUklerin kenarlarındaki 
harf ve tırtılların yerleri asıllarına naza. 
zarıın dei;işik vaz:yettedir. Bunun ıçın 

taklit bir YÜ%1iik hakiki bir yıizlük lira ü
zer;ne tHbik eclilince tır:ıl ve hJrfler asıl
ların y~kdiıteriyle tııtbikind~ki intiıam 
ve tamanıi:»cti göstt'rmemektedir. 

' 

Gönen köy Enslifü1ü 

binası hakkındaki 

Geçen St>ll e. ı\nkarıı gençliğinin bu spor 
teı?hürü biıtiin yurda teşm!J edilmiş ve 
berlen terbiyesi bölgelt>l'İnin hemen hep . 

r 

sinde binlerce atletin iştiraki ile (Atatürk 
koşuları) yapılmıştı. 

Haber aldığımıza göre, Ankara halke
vi bu sene de AnkRra'da Atatürk koşusu 
yapacaktır. Beden Terbiyesi genel direk
törlüğü senelik atletizm faaliyeti progra
mına nazaran koşul2r bölgelerde de icra 
edilecektir. 

Merkezi Avrupa'da aylardan beri de 
vam eden mekik dokumalar, ııu :simend 
fer iııtıısyonunda, bu otel veya villada 
pılan görüşmeler. her ıeyden evel, Bal 
kanlarda ve Yakın Şarkta yaşryan mille 
tere karıt örneği ıimal ve garp memleke 
leriııde görülmüş olan tertipte bir hazır 
l ı ktan ibaretti. 

lerin, o :nanzumelerin gerçekten gü- etmeği öğre~irler. la.,.r f IH.ldıyor: • 
zel olduğuna kaniğdiler ... Bu bir ma- Bunun ye.~ıne Ç~.cuklar~~ b.~~ma. ka- - Bız yıkıldık, bari siz yrkılma-
zeretse de ne acınacak bir mazeret ı lıp parlak sozler soylemegı ogretıyo· yın ! müsabaka 

Diğer taraftan, Ankara halkevinin An -
kara'da yapılacak koşuya diğer bazı bölge
lerden de .sporcu davet etmeyi düşündüğü 
haber verilmektedir. Bu düşiince tahakkuk 
ettiği taY.dirde gelecek ay Ankara'da bü • 
yük mikyasta bir spor tezahürü görmüş 

Görülüyor ki, hazırlıklarını tamamla 
mıya çalışan, mihver politikasının artı 

klasikleşen avutma ve oyalama takti 
karşısında, Yugoslavya, tıpkı oburun ha 
zım~ı:r.lığa uğramaaım bekliyen ve bu s 
retle ııırasını atlatacağını sanan bir "bit 
raf" vaziyetindedir. 

Çocuklarımıza ancak kendimizin ruz. Okudukları. yaz.ıların çoğu on
de beğeneceğimiz, zevkle okuyabile- lara bu zaafı, ~ıı _ılletı a~.ılı~~r. Elbet
ceğimiz şiirleri, yazıları vermeliyiz. te hoşlarına gıdıyor; 5unku .sı~atlar, 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Biliyorum ki çocuk bizim her hoş- basma kalıp parla~ so.zler zıhın.den, lstanbul'da l 
askerler 

Birinciliği y;;ksek mimar 

Celôl Biçer kazandı 
olııcaF:ız. 

İstedikleri tarzda tevil ve izah etsin 
!er: ancak hakikat tu manzarayı arzet 
mektedir ki , yugoslav milleti tarihinin 
nazik günlerini yaş:ı.maktadır: çünkü, 
proje ile, evelemirde onun lstiklnline ka 
tedilmektedir. Yugoslavlar çepeçevre r 
vlılynncıılıır ile çevrildikten eonra, R 
manya'nın ba:ıına geldiği gibi, yeni niza 
mın diktalarını imz.alamaktan başka bi 
şey yapamryaca,klardrr. Bu millet, 
yıllardaııberi ıetler gibi akıttığı kanı Pil 

hasına elde ettiği hiiriyet ve istiklalin· 
şeref ve 1 tlbarım, hasılı topyek1l.n ol 
mukaddesatını ancak bugünlerde müdafa 

landığımız kitabı anlayamaz, ondan hayaldt;n_. h.eme.n ~ıç bır gavr~t ıste- ~ 
zevk alamaz· fakat bu ona bizim ma- me.z; bıl;ıkıs zıhnı de, hayalı de u
nasız, zayıf 'bulduğumuz şeyleri de y~şturu~.. onları rahavete göt~rü;. 
okutmamıza bir sebep olmamalıdır. Kıtap, yır okuyanl~rın, ~utu~ dınlı
Bunun hiç bir mazereti yoktur. Ço _ yenlerın ço{runun . ı~tedıklerı de bu 
cuğa hürmet etmesini bilelim; onda uyuşmadır. B.unııı: ıçın bol sıfat kul
bir gUn inkişaf edecek zevke, uyana- lanan ~uh~r.rırlerın yazıları çok oku
ca.k zekaya hürmet etmesini... Hir bir nur, begenıhr. 

için 18.000 parça 

hediye hazırlandı 

8808 sayılı kanuna tevfikan açılan !apar· 
ta : Gönen köy EnstitUstl için bu kanuna 
göre yııptırılaeıık binaların mtisabaltaya 
konulan avan projeleri lle va:r,lyet pllını 

müııabakaııına lştırA.k eden mimarların e· 
ııerlerlnt tetkik etmek llzere şartnamesinin 
(8) lnei maddesine göre, İJk Tedrisat U

mum MlldUrU Hnkkı Tongt.ıç, Başmü!ettııı 
Dr. C. Otman, Nafıa. Vekilliği mllmesslll 
YUk11ek Mtnıar HUeeyin Kara, YUkeek M!
.marlar Btrıttl mUmessut YUkllek Mimar 
HUımU TUmer, GUzel Sanatlar Umum MU
dUrU S. Kemal YPtkln ve Mnarlf Vekilliği 
mtitettışlerlnden H&.;)-Tullah Örs olmak U
zere altı Qzlldan !bııret bir jUrl teıkil e
dllmt,,tır. 24. 10. 1940 tarihinden 5. ıı. 1940 

Üç bölgede güreş 

hakem kurslar. açılıyor 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü, gü

reş federuyonunun senelik çalışma prog. 
ramı mucibince ikincikanun ayı içinde İz
mir, İstanbul ve Ankara bölgelerinde bi -
rer güreş hakem kursu açacaktır. 

;< *** endişe onu aldatmamızı, ona tatsız, 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Asker
lere gönderilecek hediyeler için şim
diye kadar Halkevine yapılan teber -
rUler 18.000 parçayı geçmiştir. ecit bUcUş mısrağları ezberletmemizi 

me§ruğ kılamaz. 
Hem çocukla yetişmiş insan ara -

ıındaıki farkı gözümüzde o kadar bil
yiltmiyelim; çocukta yetişmiş fosan 
kuvet halinde mevcuttur. Okuduğu 
bir takım kitapları iyice anlamasa bi
le onl;ır zihninde yer eder, günün bi
rinde kendisi için aydınlanıverir. Ço
cuğu çocuk kalacak diye değil, bir 

• ıgi.in yetişmiş adam olacaktır diye bUP 
yi.itmek lazımdır. Ona iyice anlıya -
mıyacağı kitapları da okutun. böyle
likle onda yarın yetişecek insanı ha
tırlamış olursunuz. 

Riyaziye bUyükler için ayrı, kü
çükler için ayrı mıdır? Evet, sekiz 
dokuz yaşındaki çocuğa cebir grafik
leri, yahut müsell'esat öğretmeğe kal· 
karsanız bir şey anlıyamaz; o, bir bir 
daha iki eder gibi basit riyazi haki
katleri kavrıyabilir. Fakat o basit ri
yazi hakikatler büyükler için de ha
kikat değil midir? Çocuğa, kaç yaşın-

• 

lzmit'teki ikinci kôğıt 

ve sellüloz fabrikasının · 

inşaatı tamamlandı 

BİRİNİ tanırım, yalnız fikir, sa-
nat faaliyetleri karşısında duy

duğu hayranlıkla iftihar eder, tabia
tin türlü güzelliklerinden aldığı neş
veyi söylemekten çekinirdi; onu A· 
deta bir kusur, bir aciz sayardı. Yal
nız hissiliği değil, hassaslığı da in·· 
sana pek yakıştıramadığını gösteren 
bir hali vardı. .. 

Beyoğlu Halkevi halkın yardımla -
rını kolaylaştırmak için bir hediye nu
muneleri ıergisi açacaktır. 

Şimdi değişti: insanın yalnız fik· 
ri değil, hissi cuşişleriyle de insan 
olduğunu anladı: artık öfkeleri gibi 
sevgilerini de, tabiat manzaralarının 
güzelliklerini de söylemek istiyor. 
Fakat kabil mi? Bunca yıl sustuğu 
hislerin ka1hinde tazeliklerini muha
faza etmiş olmaları, kendilerini an
latacak şekli bulabilmeleri kabil mi? 
Bir takım çocukça, acemice şeyler 

söylüyor, ancak gülünç olabiliyor. O 
artık sahte bir kuruluğa bilrünmeğe, 
gönlünün en büyük hazinesi olduğu
nu bildiği şeyleri gizlemeğe mah
kQmdu'r. 

.çAGRI 
x Arzuhal encümeni bugUn aaat 14.30 da 

toplanacaktır, 

x Gümrük ve İnhisarlar enclimeni bu· 
gün ııaat 10 da. toplanacaktır. 

x Milli Mlidafaa encümeni bu~ 
0

aaat 
10 da toplanacaktır. 

Erenköy sanatoryomuna 
Have olunacak kısım 

için tahsisat bulunuyor 
İstanbul, 2Ô (Telefonla) - Verem· 

le miicadele cemiyeti reisi Tevfik Sağ
lam Ercnköy sanatoryomuna ilave e· 
dilecek kısım için sarfı iktiza eden 
20000 liradan 10000 lirasının hazır bu
lunduğunu, mütebakiıi için viUyetten 
ıinema biletlerine pul yapıştırmak 
suretiyle temin talebinde bulunduğu
nu söylemiş ve vilayet, sinemacıları 
ile görüttükten sonra talebin tahak· 
kuıkunu temin etmiştir. 

Bu 10.000 liranın 3 ay zarfında top
lanacağı tahmin edilmektedir. 

Yüksek Sıhat 

Ştirası toplanıyor 
Haber aldığımıza göre, yüksek sıhat şil

ratı bugün ıaa~S te Sıhat ve İ,Çtimal Mu
avenet vekilimu: Dr. Hulusi Alata15'ın re
isliğinde toplanacak ve ru:ı:namesine dahil 

x İktısat Encümeni bugün aaat 10 da adli, idari ve fenni işleri mifzakere ede • 
toplanacaktır. cektir. 

~ 

tarihine kadar mıiteaddlt günlerde topla
nan jllrl teklifleri tetldk ederek kararını 
vermiştir. 

Bu nıllRabalrnyn : 17771, 12351, 278all, 
8282R, 11357, 28226, 30:ill, 12121, 33940 ru
muzıarlyle tekil! ynpan dokuz mimar I§· 
tlrı\k etmiştir. Bunların eserleri §artname
a!nde tesbit edilen esaslıırn göre ve biribir
lerlyle mukayeReler yapılarak tetkik edil
mlttlr. BunlRrdan teklifini 8282 rumıızln 

yapan Yllksek Mimar Ccll\l Blçer'ln eser!, 
şartnamenin !kinci maddesinde yazılı ev-
ea!a uygnnlııjtu, mRkııe"n ynr11yıcı olmRsı 
ve gene şartnım1ıınln beşinci maddeıılylP 

Jııten!len vaıııtları tahıtkkıık ettirme bakım 
Jarından en çok puvıın alması dolayıııiyle 
birine! nlıırnk 11eçllmi~tlr. 

11357 rumuzlu proje sahibi Yiikııek mi
mar Asım Mutlu'nun eeer! puvı.ı.n itibariy
le ikinci, 33940 rumuzlu ve Yllkııek Mimar 
Necmi At9.1'a alt eser UçllneU, 30311 rumu

.zu taşıyan ve Yllkeı-k Mimar Adnan Ku
ruyazıcı lle Orhım Safa'ya ait eııer de dör
dllncU ııeçllmlştlr. 

Köy En11tıtlllert mfüıabakalarına. devam 
eddtlmektedlr. 

Adana halkevinde kurslar 
Adıı.nıı., (Hueuııt) - Adana balkevl oku

ma. yazma kurıılan törenle açılmııtır. 
• 

Kursa gireceklerin asgari ilk okulu bi
tirmiıs olmnları, evelce glireş sporuyla meş. 
gul olmuş bulunmaları ve ahlak ve dUrUat
lüklerinin bölge başkanlıklarınca tasdik e· 
di(me~i lazımgelmektedir. Genel direk • 
törlük bu Uç bölge namzetlerinin isimleri
nin ~imdiden tesbit edilmesini bildirmiş -
tir. 

P. T. T. biriktirme 

ve )'ardım sandığı 
Posta Telgraf ve Telefon idaresi bi -

riktirmc ve yardım sandığı kanun layihası 
Ila"?vekiiletten Meclise gönderilmiştir. Lt
yiha esasların:ı. gf\re bu biriktirme ve yar· 
dım sandığı hususi nizamname•ine göre 1-
d~re 

0

ol:ınacaktır. Bu idarece muhabere ve 
mürasele m;ıddeleriyle makbuıfarınıı. ya
pıştırılan dıımg~ ve hayir mües,~elerine 
ait pullarla ~atılan Piyango biletlerinin 
beyiyel"rinden elde edilen mebaliğ ve aan. 
dığa dahil memurların maaşlarından nizam • 
name mucibince kesilen aidat ve bunların 
nemaar ıandtiın sermayesini teşkil ede -
cektir. 

Mesut bir nikôh 

edebilecektir. 
Yeni nizamın in'nekleri, geçen asırla 

da değil, geçen bir kaç ay içindedir! 
Hi - Tu. 

Adana'da İçme suyu 

meselesi hallediliyor 
Adana, (Hususi) - Adana beledi

ye meclisi şehir içme suyu i!Jinin ar
tık halledilmesi için karar almıştır. 
Şehir suyunu ~ehre getirecek bütün 
börular dötenmiş, yalnız kaynaktan 
bu borulara su verme i'Şi kalmı§tır. 
Çalışıldığı takdirde bu iş bir ay için
de halledilmiş olacaktır. 

B. Millet Meclisinin 

dünkü toplantısı 
(Ba~ı J. inci sayfada) 

ıııevvüıılere yol 1tçablleceği endişesini lzha' 
edrn B. Refik İnce tenvir edllmeırtn1 rtca 
etmiştir. 

Adliye F:ncUmcnl mı.ı.ııbah muh.ıırı1.rl '.B • 
!;llnRsl Devrim, bu ımallere cevap vererek 
askerf adliye kadroları avukatlık veya h&
k!mlik ynpmıı;ı olan ihtiyat zRbltıeırinden 
ikmal edllecegi ve lıl'ıdlecnln de mUata.ceı 

Ankara Orman Fidanlığı Müdürli lşlerdı>n bulunduğU için n. Refik tnce'nfn 
Şükrü Dağlı kızı Nimet Dağlı ile 

1 

rndl~cslnln varit olıtmıyacağını söylemif, 
Yüksek Mühendis Efdal Vensürel b·ındRn sonra ikinci ııuale geçerek "'Juırr 

19/11/1940 salı günü nikahlanmışlar- tchlikeııı hali ,, tAhtrinln hudut ve §ÜmlllÜ· 

d S d 1 d 'I . nlln Rl"kert CPZa kanunun bıızı maddelerim 
ır. aa et er ı erız. 4638 

de~l~tfren kanunla tll).1n edilmlııı bulund11o 

İzmit, (Hususi) - Şehrimizde inşa edil
mekte olan ikinci kağıt ve sellüloz fab -
rikalarının inşaatları bhirilmiştir. Müte -
ıhhidin ani olümli ile yarıda kalan su te -
lllııatına da b~le.nmıııtır. Her !ki fabrtka
run işlemesi iı;in•en az, dokuz aylık bir za
man l!zım ıelmektedir. Buuunla beraber 
birinci kağıt fabrika<ıinın sujfu ile, her iki 
fıı.brlkanın münavebe ile işlemesi de müm
kün olı cıtktir. 

11111111111111111111111111111111111111111111111~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 tı.mu 17.ah etmiştir. 

Halkevinin inşaatı da bitmek 
üzere 

Şehrimizde yapılmakta olan yeni Hal
lı:evi binası ikmal edilmek üzeredir. Bu bi
na, eehrimizin en muhte~em yapılarından 
biridir. Halk, a~ılı& gününü sabırsızlıkla 
beklemektedir. 

Şose inşaatı 

Viliyet dahilinde şose yollarının ilcma
li ve yapılması işi devıım etmektedir. Son 
olarak mühim bir ticaret merkezi olan 
Akyazı - Adapazarı şosesi de bitirilmiş 
tir. Halk bundan pek memnundur. 

Bir becayi' 
Devlet limanları işletme \İmum müdlir

lüğU kıyı ve emniyet şubesi müdUr mua • 
vini Ziya Talyamaç, devlet denizyolları 

işletme umum müdürlüğü Van ~ubesi mu: 

dilrU Mustafa Ercivelek'le becayiı etmİ~· ı 
lerdir. 

Günün Promete'si 

Mitoloji der ki : 
"Ate.ş tanrısı ve Titan fa 

· pet'in ve Atlas'ın kardeşi ve be~er 
medeniyetjni ilk önce başlatan Pro· 
mete, ilk defa topraktan insanı ya• 
rattıktan sonra buna can vermek i-• çin gök yüzünden ateş almıştı 

Jupiter kendisini cezaya çarptır
mak için Pandor'u yolladı. Fakat 
Titan bunun önüne ge!iince onu ka
yalıklarda zincire vurdular: bir ak
baba ciğerini yesin diye ... ,, 

Bu kadarcığını anlattığım efsane, 
bir yunan efsanesidir. 

Son günlerde söylenen bir nutuk
ta bir devlet adamı, aşağı, yukarı, 
şöyle bir cüwlc kuJ,and ı ; 

"Habe~istanın ciğerini nasıl s8k· 
tümse, Yunanistanın ciğerini de öy
lece sökeceğim/., 

Yeni bir mitoloji mi? Fakat yeni 
Promete'nin kolları ne Pindus, ne 
lvan, ne de Epir dağlarında geril • 
miş değildir. Üzerine gönderilen 
zamane akbabaları, tayyareler - ba.ş· 
farı ve büyükleri adına • onun ciğe· 
cini koparmaktan uzaktı/at, müda-

laasız köylerde, kasabalarda çolu • 
ğun çocuğun başını yiyı>riar. 

Habeşistanın ciğeri .. O, bir kara
ciğerdi. Ona saldıranlar, bir kara· 
ciğere saldıran siroz hastalığı gibi: 
saldırdılar . • "' 

Yunanistanın ciğeri ise akciğer • 
dir. Ona saldırm~ istiyenler verem 
mikrobu ~ibi saldırabilirlerdi. Fa -
kat bu olmadı" ne 1Ju ciuer, o mik-, t> • 
roplardan sarsılacak kadar çürük -
tü" ne de yunan dağlarının hür ve 
yüksek havasında koh basili ya -
Şljjlfbilmiştjr. 

f.'Iiu kadar yıldır, söylenen bunca 
nutuklşra, yazılan bu kadar kitaba, 
gerçek lnkı/Aplar uğrunda dökil ; 
len bunca kana rağmen istiklllini 
korumak, hilriyetini, ·kanı ve canı 
pahasına da olsa, mfıdafaa ~me1r. az· 
minde bulunan bir milletin 1940 se· 
nesinde nasip ve mükafatı, demek, 
ciğerinin koparılmasıdır. 

Fakat ben o nutku söyliyen dev • 

,. 
•1 ' 

let adamını, inanır mısınız, hiç de 
haksız bulmuyorum. Üç haftadır 
devam eden İtalyan - yunan muha· 
rebelerinde yunan ciğerinin para et
tiği, gerçekten, sabit olmamıı mı • 
dır l 

*** Alp tümenleri! 

ita/yanların Arnavutluk ir;in lJze
ne bezene yetİ!jtirdikleri A)p tümen
lerinden 1'iri, yahut ildsi Epir'de 1,1. 

dam akıllı bir bozguna uğramı!J, ö
telerini beri/erini bırakarak kaçmış; 
Allah ne verdiyse külliyetlice esir 
de bırskmıı! 

Acaba yakalanan bu esirlere he
zimetlerinin sebebi sorulsa ıöyle 
derln mil 

- Ne yapalım, biz Alp dağları · 
için yetiştirildik! irtifaı daha az o
lan bu dağlarda muvalfakiyet gös
termeğe tenezzül edemeyiz/ 

Zehrihand! 

Bir zamanlar "tozdan. dumandan 
ferman okunmaz,, mı.ş. Fakat !jimdi 
harbe, darbe, be.~er tarihinin kay
detmediği bu en to7.lu, en dumanlı 
hadiselere rağmen forman okumayı 
bırakın, harıl harıl' nükte bile yapı-
1 ıyor. 

Geçenlerde Londra radyosu, aşa· 
ğı yukarı, şöyle diyordu .. • 

"Berlin radyosu, Londra'ya hü
cum eden alman tayyarelerinin ma
kineli tüfeklerinin donduğundan 
bahsediyordu. Acaba, alman tayya
relerini makineli tüfekleri donacak 
derecede yükseklere çıkmağa mec
bur ~den İngiliz do.fi toplarının deh
şeti midir?,, 

Oene geçenlerde Filistin radyosu 
şöyle bir haber verdi: 

"Yunanlılar 150 esir ve 300 katır 
ele geçirmişlerdir. Katırlar teslim 
oluncıya kadar muannid bir muka
vemet göstermişlerdir ... 

insan bu tür/U nüktelere gölmü
yor değil; fakat - eski bir tabir1 
kullanalım - zehrihand ile! 

T.1. 

Milli Müdafaa Vekilimizin 
sözleri 

Milll MUdıı.Paa vekiHmlz B. Saffet An.. 
ka.n da bu ııırada söz alarak demiştir ki; 

- Kanuhu mütalea buyurdunuz, esbabı 
mucibe gayet vazıhtır, bizim iiç dört aylık 
tecrübemiz bize bu kanunu buraya ııevket
tirmiştir, zaruret vardır. Encümen kabul 
etmiş, heyeti umumiyeye arzetmiştir. He
yeti umumiye de kabul ederse bizim için 
kolaylık olur." 

Bundan ıonra maddenin bazı ibareleri 
üzerinde konu~malar oldu. Recep Peker 
(Kütııhya), "harp tehlikesi hali" diye ye
niden tarifi icabeden bir tlibirin maddeye 
girmiş olma~ına temas ederek, milli korun
ma kanununda da bu maksadı ifade edecek 
bir tabirin bnlıınduğunu hatırlatmış ve 
bunların birleştirilmesi Iifaumunu ileri sür. 
miiştür. 

B. Recep Peker'in bu maksatla verdiği 
takrir kabul edilerek harp tehlikesi tabi -
rinin milli korunma kanunundaki aynı ha
lin ifadesi olan ibare ile deği~tirilmesi i
çin layiha encümene havale edilmiştir. 

Bunrlan sonra ruznamenin ikinci ma.d • 
desini teşk.il eden Türkiye • İngiltere ad
li müzaharet mukavelcnamesine ek mu • 
kavelenamenin tasdikı hakkındaki kanurı 
layihası müzakere ve kabul olunmuştur, 

Meclis yarın toplanacaktır. 
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Mihverin manevrası 

Bir haftadanberi alman devlet 
reisi Bay Hitler, Avrupa devletle
rini_n Ba§vekillerini ve Hariciye Na
:>:ırlarını ıura ile kabul ederek her 
hiriyle ayrı ayrı görüşmektedir. 
Önce Sovyet Hariciye Komi.seri Mo
lotof, Berlin'i ziyaret etmi~ ve Hil· 
ler tarafından kabul edilmiştir. On· 
dan :sonra Hitler Berchtesgaden'e 
Çekilerek sıra ile ltalya Hariciye na· 
Zırı Kont Ciano'yu ve İspanya Ha
riciye Nazırı Serano Suner'i kabul 
etti. Bulgar Kıralı Borii, Hitler ta
tafından vaki olduğu anlaşılan di· 
"et Üzerine Berchteşgaden'e gitti. 
Bundan sonra Hitler Viyana'ya ge
lerek Macar Başvekilini kabul etti. 
Diin. verilen habere göre, Macaris
tan, Viyana'da tertip edilen büyük 
bıerasim ile üçlü pakta iltihak et· 
~tir. Romanya· Ba1vekilinin de 
liitler tarafından kabul edileceği 
hildirilmekted ir. 

Bu gidiş gelişler etrafındaki es
l'e.r perdesi yavaş yavaş kalkmakta 
"e Almanya'nm çevirmek istediği 
bıanevranın iç yÜzÜ anlatılmakta
dır. Almanya'nm Avrupa'da yeni 
hir nizam fturmak .bahanes.iıyle bu 
krtayı taha.kkümü altına almak için 
R"eniş bir program çizdiği malfun
dur. Çek05lovakya'yı har.p yapmak
•ızm tahakkümü altma aldıktan 
•onra Polonya'da da aynı programı 
tatbik etmek üzere iken, İngiltere 
"e Fransa ile harbe tutuştu. Alman
l'a bun-dan &0nra "yeni nizam" kur
!t\ayı harbin sonuna talik etmişti. 
Almanlar, Fransa'y,.ı mağlUp ettik
ten sonra lngiltere'nin de hakkın
dan geleceklerini ümit etmişlerdi. 
Ve 1 ngiltere'ye karşı giriştikleri 
l'lıücadelede muvaffak olacaklarını 
iirnit ettikce yeni nizamdan bahset
l'lıediler. Fakat İngiltere mukave
lnP-t etmiş.tir. Diğer taraftan biitün 
t-ınareler, ltalya'nın inhilal halinde 
bulunduğuna şüphe bırakmamak· 
t111dır. İtalya, yunan harbinde içine 
düştüğü çıkmazdan ve Taranıto'da 
donanmasının yarısını kaybettikten 
80nra büyük bir kuvet olmaktan 
Çıkmıştır. Amerika'da Ruzvelt'in 
tekrar Cümhurreisliğine seçilmesi 
\>e bu devletin İngiltere'ye yaptığı 
Yardım muvazeneyi lngiltere'ye 
doğru ağırla~tırmaktadır. İngiliz 
la.yYare bombardımanları da Al
bıanya'nm sanayi mmtakalarmı 
tahrip etmekte ve alman endüstri
ainin randımanı azalma~tadl1'. 

1Bu şartlar altmda Almanya, har
hin sonuna bıraktığı yeni nizamı 
derhal kurmıya karar vennif bulu· 
l'luyor. Hakikatte Almanya'nın yap
btak istediği, yeni nizam kurmak 
değil, Jngiltere'ye karıı Avrupa 
devletlerinin bir blokunu teşkil et
bıektir. Yani kendi kuvetinin lngiJ. 
tere'yi mağlup etmeğe kafi ge~mi
)>eceğini anhyan Almanya, lngılte
te'ye karşı zafer kazanmak için di
ier Avrupa devletlerini imdadma 
Çağırmaktadır. Bu devletlerden 
hangisinin bu davete icabet edece· 
fi malll.m değildir. Şinıd.iye kadar 
hir haftalık mesainin yegi.ne müs
l>et neticesi, Macaristan'm yeni ni
~e.ına iltihakından ibarettir. Viya· 
lta'da büyük debdebe ve tantıına 
içinde ilan edilen bu iltllia.km bü ~ 
~k siyaai mana ifade etmiyeceği 
e.~ikardır. Çünkü Macaristan çok
tanberi mihverin sadık bir kölesi ol· 
duğuna şüphe bırakmamakta idi. 
liatta denilebilir ki eğer bir hafta
lık politika faaliyetinin yegane 
hlfürpet neticesi bundan ibaret ola
caksa, lngiltere'ye karşı Avrupa 
devletlerinin blokunu teşkil etmek 
boktasmdaki alman manevraııı su
}>a düşmüş sayılabilir. 

Mamafih Almanya'nm askeri it· 
tali altına alınan Romanya'nm da 
Yeni nizama iltihakını ilan etmesi 
beklenir. Bu halde dahi mihverin 
hüyiik siyasi zafer elde ettiği iddia 
~dilemez. Çünkü Romanya da Al· 
ınanya'nm iıgali altına girmİ§ bulu
nan Norveç, Hollanda, Belçika ve 
Polonya gibi ist,,iklalini kaybetmit 
hir vaziyettedir. Diğer taraftan Al
nıanya'nın pek ziyade ehemiyet 

\'erdiği İspanya, harp karşısındaki 
'17aziyetini şimdilik değiıtirmemeğe 
karar vermit görünüyor. Şarki Av
rupa'nm mukadderatı bakmıından 
\'aziyeti pek ziyade ehemiyetli olan 
Bulgaristan'm da harp karşısında 
timdiye kadar takip ettiği politika· 
dan ayrılacağına delalet eden bir 
emare mevcut değildir. Bulgaristıı
hm komşul•rmdan bazı toprak par• 
çaları istediğine §Üphe yoktur. Fa
kat bulgarlar bu toprakları almıya 
çalışırken, siyasi istiklallerinden 
büsbütün mahrum kalmıtk istemi
yorlar. Çünkü yeni nizama iltihak 
etmek, eninde sonunda böyle bir 
tıetice verecektir. 

Almanya, lngiltere'ye kartı har· 
hi kazanmcıya kadar yeni nizama 
iştirak etmek istiyen devletler hak· 
kmda geniş davraı!mıya razı oba 
bile, İngiltere'yi mağlUp ettikten 
sonra, her A Vl'upa devletini, Çekis
tan ve Slovakya gibi doğrudan doğ
ruya tahakkümü altına alacağrna 
§Üphe yoktur. Esasen Almanya'nın 
yeni nizamdan anladığı da budur. 
Bunun içindir ki yukarda söyledi· 
ğimiz gibi. Almanya'nın bugün kur
nuya teşebbüs ettiği nizam nihai ni
zam değil, lne:iltere'ye karşı harbi 
kazllnmak için bir maneVTadan iba· 
rettir. Yani kuvetin ifadeıinden zi· 
Yade zafm if a.desidir. Macaristan 

G . ' . örıce nın 

şark kısmı 

~levler İçinde 

Kıral Boris'in Berlini 

ziyareti hakkında 

Sofya'da hiç bir 
tefsir yapılmıyor 

(Başı 1• inci sayfada) Sofya, 20 a.a. - D.N.B. ajansı bil-
müşlerdir. diriyor: Kır al Boris'in B. Hitler'e 

Belgra.d askert mahfillerinin haber al • yaptığı ziyarete Sofya'da çok büyük 
dıklarına göre, Ohri ııölünün mnakları ü- bir ehemiyet atfedilmektedir. 
zerinde bulunan ve Görice'nin tııkribe.n 50 Gazeteler, haberi, ilk sayfalarında 
kilometre şimaline düşen Porradet şeb • neşretmekle beraber hiç bir tefsirde 
rine taarruz etmek üzere Yunanlılar tak - bulunmamaktadırlar. 
viye kıtaatı almaktadır. Eğer Pogradet Ziyaret bütün mahfillerde ve bil. 
şehri düşecek olursa, italyanların Görice- hassa gazeteciler arasında heyecan 
deki ricat hatları kesilmiş bulunacaktır. uyandırmıştır. 

Kıra.l Zogo za~anındaki üniformaları Gazeteler, Berlin, Breslau ve Brec-
giymekte o1an Arnavut çeteleri Pogradet- htesgaden görüşmeleri hakkında res
de benzin deposunu berhava etmişlerdir. mi alman ajansının vkerdiği ~a~e~.e 

• d d k de iyi bir yer ayırma ta ve goruşu-
Muazzam ltaly~n or usu aya len başlıca doğıJ-cenup Avrupasın-

yıyor 1 nın ·tensi ki meselesi olduğunu ve 
Atina i 2?. a.a. - A:ina aja.~sı ~ildiriyor: Versay sisteminin yeni bir Avrupa 
Katimerıni gazetesı, yazdıgı bır baş ma- nizamı tesişi için alman orduları ta

kalede, İtalya'nın eski Atina elçisi Graz • rafından yıkılmış olduğunu kaydet-
zi'ye hitaben diyor ki : mektedirler. 

Bulgaristan ve mihver 

Macaristan 1 talyan tayyarelerinin 
bir hücumu esnasında 

da üçlü pakta İskenderiy.e' de 
iltihak etti 41 sivil öldü 

(Başı 1. incı sayfada) 
yor: 20 teşriniııanide Vlyana'da bir tarat
tan alm&n .ltarlciye nazın B. Von Ribben
trop, İtalyan hariciye nazırı Kont Ciano 
ve Japonya nın Berlin bUyUk elçisi B. Ku
rusu ve diğer tarattan da Macar hariciye 
nazın Kont Çald arasında. bir protokol im
za edilmiştir. 

Macaristan'ın 20 eyltil 1940 tarlhlı Uç ta
raflı Alman - İtalyan - Japon anlaşma.~ın~ 
iltihakına alt olan bu protokolun metni 
şudur : 

"Bir taraftan Almanya, İtalya Vf! J11.pon
ya hUkUmetlerl, diğer taraftan da Maca
ristan htikUmetı aşağıdaki hususl,ı.r• rnüşa
hede ve teı:ıbit eylemişlerdir : 

(Başı I. inci sayfada) 

tedir. 
İskenderye'nin arap mahallesinde bir 

mikdar ev tahrip edilmiş ve bir cami ha
sara uğramıştır, Düşman tayyareleri gece 
zarfında ,ehrin Uzerinde dört defa uçmuş
lardır. Her alarm işareti yarım sııat sür • 
müştür. Bu tayyareler İakenderye'nin şim
diye kadar gôrmü~ olduğu en ~iddetli ba
raj ateşiyle karı;ılaşmrştır. Bombardımana 
maruz kalan ara.p mahallelerindeki evler 
çamur ve kireçten yapılmış olduğundan 
bomba.larm infil~kı bunları kolaylıkla YI· 

kabilmiştir. 

• Madde ı - Macaristan, Berlln'de 20 ey
ıuı 1940 da Almanya, İtR.lya,• Japoı.l a a
r~ında tmzalanmııı olan pakta iltll'·ak e-

1 ~~ . 

Kıral Faruk, lskenderiyeye 
yopılan akında ölenlerin 

ailelerine po:ra yardımında 
bufontlu 

Madde 2 - Üç taraflı paktta derpiş edi- K3h.re; 20. a.a. - Kıra! Faruk, İsken. 
len muhtPllf t"kn!k komlsyonla1· M:ır'ari:-

Bir ibret. 
sayfası 

A!jağıda okuyacağınız satırlar, 
meşhur Fransız muharriri. Andre 
Maurois'nın son neşretmış oldu· 
ğu bir kitaptan alınmıştır : 

·• ... Nazikane davetine icabet 
ettiğim gün. Cörçil İngilterenin 
mesul bir adamı değildi. Avru • 
payı harabeye çeviren bu harp 
henüz başlamamıştı. Fakat bu • 
günleri doğuracak olan sancı • 
lar, artık asikar hir şiddeti bul
mustu. 

Evinin büyük salonunda lıaş
haşa kalış1mı 7.dan bir müddet 
sonra. c::öz, patlıyacağı muh;:ık • 
kak görünen ikinci r.ihan harbi
ne intikal edince Çörçil ayağa 
k::ılktı. Elini omıızuma kovdu. 
Parlak bakışlı gözlerini. o kav • 
rayıcı samimivetiyle gö7.lerime 
dikti ve : 
"- Mösyö Maurois ... dedi, va

tanınızı seviyor musunuz? .. 
" Muazzam İtalyan ordusu, Yunanlılara 

çok faik toplariyle tanklariyle, tayyare -
leriyle dayak yiyor ve dayak yiyecektir. 
Çünkü İtalyanlar, Yunanlıların bol bol ma
lik oldukları en müessir siliha malik bulun-

Berlin, 20 a.a. _ Stefani ajansı bil- tanın menfaatlerine de taallılk eden ınc
diriyor: Hafta bidayetinden beri, mih seıoıer kar~ısında bulunduğu taı ..... ır ·~. )1.'l· 

ver devletleriyle müttefik veya dost car mtimeıı .. illeri d 0 bu komlsy1''1l11.r111 miı-
muyorlar. Bu Sı'Iah "ruh" tıır, d a•· ı ın- ı:tı·r'k ed·ceklerd;r bulunan memleketlerin devlet a am- z ""re "r - ~ ·· "' · · 

derye üzerine yapılan ııon hava akınları eı
naııında ölen kim~elerın ailelerine yard'ım 
olmak üztre 500 ısterlin vermiştir. Mt'1r 
bıı!;vekili ile kabıne arkadaşları da 250 is
tcrlin vermişlerdir. 

"- Bundan şüpheniz mi var?. 
"- O halde bugünden itibıı -

ren, roman, nuvel, föyton, hi
kaye yazmaktan vazgeçiniz. Ve 
varın başlıyacak olan kavgada, 
Fransanın şerefsiz bir mevkie 
diişmec::ini istemiyorsanı1., her • 
gün, bıkmadan, usanmadan bir 
tek makale yazınız. Ve bu maka.
knııde her giin, milletinizi 'u 
hflkikate inandırmıya çalı_şınız : 

Proia gazc-tesi, üç haftalık harbin bir · • ·· ?-radd" 3 - üç taraflı ıı-ıktı"l m~tn! bn 
. • . . !arı arasında başlamış olan sıvası r;o- Aden de b"'mbardlman 

edileli 
bılanço5unu yapıyor ve dıyor kı : .. 

1 
.
1 

.
1 

· B 1· mahfille 
" h r y d k • ruşme er sı sı esı, er ın • Bu üç ata, unan or usunun atı za- . 'k. h k'k . ·h b. 1·fadesi 
· · · · .. 'd 'd' y d . ı rınde ı 1 a ı atın san ır . 

protokola esaı- tf'şkil ed"r. 
Bu proto'rnl 1 ıı'\nca, t·ıııv~nr''l .. Tııpnn

cıı ve Mac,,rca nlarqk tanzim edll,ıı!qt1r ferı ıçın bır muJ ecı ır. unan or usu ıtal- . • l'kk' d·1 kt d .. e"e);'; t"-
. . 1 k .. . gı bı te a 1 e l me e 1 r . ' '" n 

yan kuvetlerının esas ı no tası olan Gorı- ~ 
1
• • d T . kadar İn- "" ımzac;ı tarihin !o m"rlyete ~lrmekttı-

ce'de ,iddetli bir mukavemet görmek - m_amen, makı:; urı he 1 bı~cıdye 
1 

saıı ·ı dlr. • 

I> d~n. 20 !\,a. -;- Bu sabah Aden'<le bir 
aydanberi ilk defa hava tehlikesi i,areti 
ver!lmİ$tir. Geniş bir saha üzerine müte • 
;ıdd1t bomb<1•r atrlmış5a da hepsi denize, 
çıplak topraklara düşmıi~tür. Zayiat ve 
har.ar olmamıştır. 

rr ltere ye ar"ı ar ı n evam , • " 
tedir. Faht Yunan kıtal.flrı, her gün ar1-zi "'1 

, ~ ._.. t ~ı?ilatlan 1 Mııc~r•ı-tnn'ın iiçlil pıoktA glrm~~lne Alt 
k d V · · • ven Avrııoa nın yenırıen e " -i<azanma ta xr. arlık ıçın yapıl;ın bu ulvı ' • · .. 

1 
. k. f protokol Bolvrdcre ~alo~unrl ~':11\t ye .:n-

.. dırılmasının ~ıırat e ın ışa ı. . mucadele, mutlak muzaffer olacaktır. ,, da mera~\mle im a ı>dllmlştlr M~tM~-;:ıh0n 

Yeni harp, tayyare harbi olacak
tır. Ve Fransaya tayyare, tay • 
yrıre, tayyare lazımdır!,. Eleftron Vima gazetesi de Yunan ku - Kıra] Boris'in B. lli tler'i ziyaret~ l B. Hllh!r, ı:atnda husuEJ bir ö .~Jc. yerııeğ 

vetlerinin zafer yolunda ilerilediğini kay- de, Btılgaı;is.tan'Ia mihver ~evle~lerı verml<:tlr. İtalyıın h•rıc1v • rı..ı,•rı Kn.,ı 
dediyor ve şöyle yazryor : arasındaki iyi münasebetlerın alaka- CiAno. Mac!ll' ba .. vek•lı Kmıt r•l t>l<t ''a

.. Yunanlıların maddi ve manevi kuvet - ya değer bir tezahürü 01.a.-ak tela~ki car haı ic'y nazırı K -ıt çn9ı .• rrıponva-
Bô~e'de alarm işareti Ben o giln. şaşmaz giirUşlU ln

giliz diplomatının gü1Umsiyerek 
dinlediğ"im bu c::ö7.lerini, tuhaf 
bir evha dan doğan orijinal bir 
iddia sanmı~tım. 

leri yeni zaferlere doğru ileri ahlmıştır. edilmektedir. Von Rııb~entrcıp un nın Berfin bqvUk el<:lsl B Kıırıısıı vP el-
Akropoliıı gazetesi de diyor ki : Kont Ciano ve B. Suner ıle ya~mı~ m11.n h<\rlcıye nazırı B . Von Rlhbentrop bu 

H erne, 20 a.a. - Gen el kurmaydan teb
liğ edilmiştir: İsviçre üzerinde hüviyeti 
tcsbit epilemiyen tayyarelerin geçtıği bu
lutlar ara~ından görülmesi iızerine Bale 
şehrinde s?.at 9.50 de hava tehlikesi işare
ti verilmiştir. 

" Mussolini hata etmiştir. Kolay bir av olduğu görüşmelerin ehentiyetı de ziyafette hazır bulı•r:mıışlardır. 
elde edeceğini zannetti. Fakat uzun ve çe- tebarüz ettirilmektedir. Kont Cs11Jıy'nin IJe Fon 

Bunun içindir ki, onun tavaf -
yesini hic bir gün yerin-e getir -
medim. Fakat bugün, vatanımın 
şu ha:ı:in manzarası kar§ıaında o 
F.ünkil ktınuşmamızı, içimi ıızJa. 
tan ve gözlerimi yaşartan zehirli 
bir nedamet duyarak hatırltyo • 
rum . ., 

tin bir harple karşılaştı . ., Ribbentrop'un beyanatı 
11 italyan tayyaresi dü.~ürüldü • l\!acaristan'ın üçler paktına iltihakı hak· 

Tayyarelerin siste yollarım kaybettik • 
1 eri anla,rlmal.ctadır. ~in~. 20 a.a. - Yunanistan'da bulunan İsviçre hökümeti lsvicre kındakl protokolıın imzasını milteakip, 

İngiliz hava kuvetlc-ri ka.rargihı Londra - Macar h11.rlciye nıı.zırı Kont Çak!, M11.carca 
da hava nezareti tarafın.dan neşredılen faşist partisini lôgvettİ ve Almanca olarak Macar hilkUmetının 
tebliğ hakkında aşağıdaki tafsilatı vermek- deklarasyonunu okumuştur. 

Türk - Bulgar dostluğunun 
hudLt1f a bir tezahürü tedir: Bunu miitf!akip, B. Von Rlbbentrop 11öz 

İngiliz ha.va kuvetlerine mensup avcı Bern; 20. a.a. - İsviçre hıikümeti, " İs· alarak p11.ktın yeni a.ı:Ası sıfatiylc Maca-
tayyareleri dün düşman toprakları üzerin- viçre milli hareketi " partisinin lağvine rlstan'ı selilmlanıış ve d0nıiı:tlr ki: 
de bazı harekat yapmışlar ve bir düşman karar vermiştir. Bu partinin " Action Na- "- Bu pakta b11.~k11. devletl"r de girecek
avcı tayyare filosuna karşı büyük muvaf . tionale ,, ismindeki haftalık mecmuası ta- ıerdir. Bu paktı vücuda getirmiş olanlar, 
fakiyetler elde etmişlerdir. Düşman hat- ti! edildiği gibi, her türlü propaganda neş- 1 il.dil ve hakkaniyete muva!ık bir sulh için 
!arı üzerinde bir ha.va filomuz bir c;1>k •düş- riya tında da bulunması yasak edilmiştir. çalışan biitUn gene; milletleri bir araya ge
man avcı tayyaresine raııtlamış ve derhal Bu partinin yerine herhangi bir teşekkülün Urmiye kati surette a.zmetmi~ bulunmak· 

Sofya ~o. a.a. - Stefani : 

muharebeye tutuşmu11tur. Cereyan eden de kurulması yasa.ktrr. tadır.,. 
hava muharebesinde Cr 4-2 modelil'ıde ıe- Bu kararı bildiren resmt tebliğe göre, 
kiz diişman avcı tayyaresiyle G SO mode- son zamanlarda yapılmış olan tahkikat 
linde en son sistem bir italyan a.vcı tay . milli hareket partisinin umumt hizmet ser
yaresi dü~ürülmüş ve iıriha edilmiştir. Cr vislerini, gayri kanuni ve İsviçre ananeleri 
4-2 modelinde diğer iki tayyare o kadar ne telif edilemiyecek usQllerle tadil et • 
hasara uğramıştır ki, üslerine dönmliş ol- meğe çaltftrğmr meydAnıı çıkarmıştır. Bu 
malan varit deiildlr. Tayyarelerimizin arada, gençllk için vUcuda getirilecek yarı 
hepsi iislerine dönmiişlerdir. Pilotlanm• askert teşekkilllerln istinat edeceği bleklar, 
dan biri hafif yaralanmıştır. hilcreler ve muharebe teşkil!tı da vardır. 

Bulgar harbiylı! nezaretinin bir tebliğin
de bildirildiğine göre, Fatta koyü civarm
da yolunıu şaşırarak bul9r arazisine gir • 
miş olan iki Tü~ askeri, iki millet arasın
daki iyi komşuluk münasebetleri dolayı • 
siyle serbest bırakılarak, Türk hudut ma
kamatına iade edilmiştid 

Krupp fabrikasının 

randımanı % 50 

Cr. 4.2 modeli tayyare, iki kanatlı bir 
avcı tayyaresidir. Bu modelde italyanla • 
rın bir çok tayyareleri vardı{". 

Fiat G 50 modeli tayyareler tek kanat
lı en son sistem kar$ılama avcı tayya.re • 
leri.dir. 

lngiliz yardımı 
Londra, 20 a.ıı. - İngiltere tarafmdan 

Yunani•tan'a yapılan yardım hakkında a
vam kamarasında sorulan bir suale yazı Iie 
cevap veren harbiye nazırı B. Eden demiş
tir ki: 
"- Bize yapılan yardım müracaatını 

imkanımız nisbetinde karşıladık ve kar 
şz!ıyacağız. Bundan sonra y1pılacak mü -
racaatları kaqılıımak için de imkan da -
hilindeki tedbirleri almış bulunmaktayız." 

Amerika Yunanistan' a 
tayyare verecek mi? 

Nevyork, 20 a.a. - Nevyor gazeteleri, 
tayyare malzemesi yardımının arttırılma

sı hak'kında Yunanistan tarafından yapılan 
müracaata sütunlarında iyi yerler vermiş
lerdir. 

Royter ajansının Vaşington muhabirinin 
bildirdiğine göre, yunan hükümeti, tayya
re levazımı satın almak için müsaade ve . 
rilmesi lıusuıı;unda Amerikaya müracaat 
etmiştir. Gazeteciler toplantısındıı B. Sum
ner Velles bu talebin sempati ile karşrJa. 
nacağını beyan etmiştir. 

latanbul'dan cepheye giden 
yunan tebaası 

İstanbul, 20 (Telefon!:\) - Bu,ün 210 
kişilik bir yunanlı kafilesi harbe iştirak 
için memleıketlerine hareket etmiştir ve 
vatandaşları tarafından parlak tezahürat
la teşyi edilmiştir. 

Kızı/ordunun organı, italyan baı 
kumandanlığı aldandı diyor 

Moskova; 20. a.a. - Royter : 
Kızılordunun organı Krasnaya Zvezda 

gazetesi, Yunan - İtalyan anlaşmazlığı hak
kında diyor ki : 

Fakat İtalyan baş kumandanlığının bu hu
susta aldanmış olduğu şimdiden bariz bir 
surette gözükmektedir. Harbin bidayeti, 
daimi bir Yunan mukavemeti ile karşıla · 
ııan ve insiyativi terketmek mecburiyetin
de kalan İtalyanlar için bir muvaffakiyet 
olarak telikki edilemez. Yunan muvaffaki-
yetleri, Yqnan ordusunun iyi muharebe ka
biliyetinin bilrbanidir. İtalyanlar, muhak -
kak ki, dağ muharebelerinde liyakatli bir 
muhasımla karşılaşmışlardıt. Bu hafta so
nunda, İtalyanların askeri vaziyeti sarsıl· 

mıştır . ., 
Maamafih, Krasnaya .Zvezda, Yunanlı

ların muvaffakiyetlerine fazla kıymet ve
rilmesinden çekinilmesini tavsiye etmekte 
ve sö:>:lerine şöyle devam etmektedir : 

" İtalyan hava kuııetlerinin ve topçusu
nun faikiyeti, büyük bir ehemiyeti haiz o
labilir ve İtalyanların, muvaffakiyetsizlik· 
!erine rağmen, ciddi bir haiır•ıktıı!l "onra 
yeni bir taarruza geçmeleri mümkündür. ,, 

8. Mu•oiini'nin nutku ebalrnda 
Atina, 20 a.a. - Atına ajansı bildiriyor: 

Gazeteler başmakalelerınde B. Musolinin!n 
ı.utkunu tetkik ediyorlar. 

Bütün gazeteler bu nutuktan İtalyan va
ziyetinin kararsız olduğu mAnasını çıkar
makta müttefiktirler. 
Katımerinl gazetesinin nutukta bulduğu 

tek hakikat Yunanlıların fa§ist İtalya'ya 
karşı besledikleri kinin mti§a.hede ve tes
bit edllml~ olmasıdır.• 

Yunan!stan'm 1talya.·ya karşı kin bea
leyişlnln sebeplerini saydıktan sonra Katl
merinl İtalya'da dahilt vaziyetin yolunda 
olmadığını, zira Mu.sollni'nln "İtalya'yı ve 
faşl?mi ktic;Uk burjuvaJaıdan kurtarmak 
içle faşistlerden dahlll cephede mUcade
leye tekrar b~lamalarını IAtedlt"l kayıt ve 
bunun sebeplerini izah ediyor. 

Messııger d' Athenes gazetesi, B. l\luso
lini 'nln nutkunu mevzuu bahis ederek di
yor ki: 

" Bidayette italyanlar, Yunanistan'ı çı- "Evet bugUn bUttin Yunanistan kinle do· 
bukça işgal edeceklerini ümit etmişlerdir. lup taşıyor. Fakat bu kin italya'yı. değil, 

tagist İtalya.'ya, Mwıollnl İtaıyasına kar
§ıdır. O İtalya kl, Santarosa ttalya.~ıına, 

ve Romanya gibi mİ1ıverİın. tahaı\. Garlbaldl İta.lyasına ihanet etmı11, bizzat 
kümü altma dü~mek felaketine uğ. İtalya'nın mevcudiyetini borçlu oldu!U 
rıyan devletler, tazyık karşısında milletlerin milliyet haklarını lnkAr eyle
boyun eğseler bile, mukadderatla- mi§tlr.,, 
rına hakim olan müstakil Avrupa Eleftron ,.ima da ııöyle yazıyor : 
devletlerinin bu manevraya alet "Navarln ve sonra da Zante'yl bombar-
olmaktan çekineceklerine §Üphe dıman eden İtalyan tayya.reclsi her ba.lde 
yoktur. tarihi bilmiyor. ÇllnkU Santarosa'nın Na-

Mihver fngiltere'yi mağlup ettik- varln'de gömtilti olduğundan baıerı yok. 
ten sonra nizam kurmak planını Sonra aynı ta.yyarecı, hiç bir aııkert te
tersine çevirerek, nizam kunnak aısat ve kıtaat olmıyan Zante'yt de bom
yoliyle lngiltere'yi mağlup etmek balıımı§ ve hayret edilecek bir tesadüfle 
programını ele almıthr. Bu manev- oair Foııcolo'nun doğduğu evl tahrip eyle
ra •aklı ba~ında ve iradesi elinde nıl§tlr. 
olan hiç bir devlet adamını aldata- ı Roma.'mn bugUnkU Sezar'ı eski ttalyıın 
maz. Yuna.n dostıutunun ıon eııerlerini de sil 

A. Ş. ESMER mek tatedtli a.ıılaıılıyor." 

Japon tebliği 
To.kyo, 20 a.a. - Japon hariciye neza • 

reti tarafından neşredilen biı: tebliğe gö- 1' 'I Ja r •• d 'I 
re, Macaristan'ın üçlü pakta iltihakı Ja • Ogl fere ponya ya gon eri en 
ponya'nın Asya'da mihver devletlerinin de 
Avrupa daki vaziyetlerini münaka•a kabul 
etmez bir ~ekilde takviye edecektir. 

Fon Papen de Viyana,da 
Viyana, 20 a.a. - D.N.B. ajansının öğ · 

bazı ihracat maddelerine 

ambargo koymıya ha11rlan1yor 
rendiğine göre, halen Viyana'da bulun · Londra; 20. a.a.. - İngifü hUkümetlnln, 
makta olan z~at arasında Almanya'nın Japonya'yıı gönderilen bazı ihracA.t mad • 
Türkiye büyük elçisi von Papen de bulun- deleri üzerine ambargo koyarak Birleşik 
maktadır. Amerika siyasetine iştirak edip etmiye -

nisbelinde azaldı 
(Başr 1. inci Hyl11d11.) 

iptida? maddeler alabllmelrte b-llylllr nıt!t • 
killlt çekmektedir. Fıbrikanm Uç tubeet.o 
ne isabetler vaki olduiu cihetle bunlıı..r l• 
lemu bir hale gelmiştir. İnflllk etmeden 
evel yerAltr atölyelerine kadar nüfus ede!I 
c;ok ıığır bir bomba tetıisatı tahrip etmi~tlr. 

Stettin civarında Oder nehriyle Moll tr• 

mağının birleştikleri noktada küçük bir 
11da ü"tünde inşa edilmi$ olan klmyevt mad 
deler fabrikasının dört binası tahrip edll-

Kont Teleki ve Kont Csaky ile Kont ceği hakkında Avam Kamarasında sorulan 
Ciano bu akşam Viyana'dan ayrılmışlar ve bir suale, hariciye milsteşarı B. Butler, 
ista~yonda merasimle B. von Ribbentrop tahriren şu cebııbı vermiştir : miştir · 
tarafından teşyi edilmişlerdir. " İngiliz hükümeti, malzeme ihracatma Hınovre'da çok büylik bir petrol tuf!yı 
Macaristan'ın ütihakı vaziyeti mütedair biitiin me5eleler hakkında Birle- fabrikası tamamen imha edilmiştir. Bremen 

şik Amerika hükümetiyle işbirliği yapmağı de bulunan Deutsche Vacuum şirketinin 
değiştirmiyor petrol fabrikası istihsalatını durdurmuştur. 

· d' 1 çok arzu etmektedir. Bu sebeple iki devlet 
Londra, 20 a.a. - Royterın ıp 0 • Bremen'de havuza çekilmi, olan en bil· 

arasında pratik bir iş tesanüdü temin et • 
matik muhabiri bildiriyor : yük alman gemisi Europa'nın tam ortuı-. ·1 · mek üzere hükümetimiz Amerika maka • 

Bütün bu diplomatlar gezıntı erı • na bir isabet vaki olmuştur. 
nl·n, kıral Borı·sı' ve dı· erer balkanlı zi- matiyle görüşmektedir. " .., !-. ... -..... ...._...... ........ 1 Arn"lterd11.m'<la Fokker elektrik santral-
mamdarları saymıyarak BB. Fon Rib- K u" r u" K D 1 t H A·a···E R L .. E .. R.. !erinde yapılan huarlann birkaç haftadır 
bentrop, Ciano, Suner ve Molotofun \ 'l istihsalatı durdurmuş oldufu anıa,ılmış • 
gidiş ve gelişlerinin, şimdiye kadar, .,,.,.,,.,., .......................... ,., • .,.,,.,... tır. Keyfiyeti gizlemek için alınanların ıı&r· 
üçler paktına Macaristanın iltihakın- Nouvelle Orleane, 20 a.a. _ Burada top- fetmekte oldukları • fevkalade gayretlere 
dan başka bir şeye müncer olmayışı lantısını yapıııtş olan Amerikan ış federas- rağmen, memleketin birçok bölrelerinde 
az çok şayan taaccübiidür. Macaris · yonu refsi B. Wlll!am Green, B. Ruzvelt'e mah<ııllatın tarlalarda çürümekte oldutu 
tanın üçler paktına iltihakı, hakkın- bir mesaJ göndererek, hüktimetin mtidafaa öğrenilmiştir. 
da şüpheler bulunan bir dostun veya- plAnlarındR kendisine federasyonun mtiza- Nakit va~ıtalarınrla husulıo: gelen karı • 
hut da muhtemel bir düşmanın doğru lleretinl \•A.detnıl§tlr. şıhklar o kadar vehamet keı:betmiştir ki, 
yola getirilmesi demek değildir ki... Tokyo, 20 a.a. _ Japonya nın bll;>uk bir tarlalar11. kafi mikdarda i~çi gönderileme. 

Harbin hirlayetindenberi, Macaris • kısmında, Tokyo dan şimali Hokkaıdo a- digi gibi rekoltelerin anharlara konulma • 
tan, mihverciden başka bir şey olma- dasına kadar, gece yarısından a.z sonra bir sına da imkan hnıl olamamaktadır. Bil • 
sı için az ~ansa malik bulunmuştur. zelzele hisaedilml§tir. Bazı bölgelerde sar- hassa Sakıı;enya'da buğday ve patates re • 
Filhakika, Macaristanın siyaseti, Ber- sıntı saatleri durdurmu~tur. Halk evlerin- koltelerinin kaldrrılması tamamen durmu1-
lin - Roma siyaseti üzerine tanzim e- den rırla.mıştır. tur. Vakti zamaniyle tarlıılannı boşalta • 
dilmişti. Binnetice Macaristanın bu- Moskova. 20 a.a.. - Siyası mahflllerden madıkları cihetle gelecek senenin zeriyatı 
gün üçler paktına iltihakı, vaziyet Ü· öğrenildiğine göre, bir Romen ticaret he- noktasından çiftcller endi5eye düşmekte • 
zerinde hemen hemen hiç tesir etme· yetı yakında Moskova'ya gelecektir. dir. 
qıektedir. Nevyork, 20 a.a. - Herald Tribune ga-

Misnl teshil etmek... zeteslnln Vaşington muhablrıne nazaran 
Japonyanın iltihakı nasıl Japon • Amerikanın yeni Londra btiyük elçiliğine 8. Hitler Belçika Kıralı 

yayı muhasemata sürüklemedi ise. Marshall'ln tayin edileceği ııöylenmektedlr. 
Macaristanın üçler paktına iltihakı da, Marııhall Fleld tanınrnııı milyoner Field'in 
kendisini, muhakkak ki hemen derhal oğludur. 
muhasemata sürüklemiyecektir. Bu- Budapeşte, 20 a.a.. - :.\t:acar ajanııı bil
nunla mihvere yapılan esaslı hizmet, diriyor: Dahiliye nezaretinin bir emirna. 
misal teşkil etmiş olmaktır. Muhte • mesi mucibince, Macaristan'& ilhak olunan 
mel olarak Berlin ve Roma şimdi, kü- ıark ve Traıısilvanya topraklarında a.skerı 
çiik bitaraf memleketleri Macarista- idare kaldırılmı~ ve yerine mülki idare ko
nın isrine iktifa ettirmiye çalışacaklar nulmuştur. 
ve muhakkak olarak arkadan da, bu Vlchy, 20 a..a. - İki gUnlUk bir ikamet
memleketleri, ~ğer şimdi pakta dahil ten sonra Lion ıehrlnl terkeden Mare§al 
olmazlarsa daimi surette dışarıda s~- Petatn hareketi e~nasında ııu sözleri söy-
ğukta• bırakmakla tehdit eyliyecck - !emiştir: • 

Leopold'la görüşmüş 
Londra, 20 a.a. - Deyli Telegraf 

gazetesinin muhabiri alman hududun
dan hilrliriyor : 

Berlinden verilen ma!Umata göre, 
B. Hitler, Berchtesgaden'de Belçika 
kıralı Leopold'u kabul etmiştir. 

Nevvork Times'in Berlin muhabiri
ne göre, nazi memurlar bu haberi ne 
tekzip ne de teyit etmektedirler. 

}erdir. "Fran~a'nın kalkınacağından emin bu- İngiltere'ye uçar kalelerden daha 
Bunun haricinde, bugünkü hadise- ıundutum cihetle Lyon'u mutmain olarak k l 

nin, balkanlardaki günün meseleleri terkedlyorum.,, mü emme tayyareler geliyor 
üzerinde tesiri yoktur. Londra, 20 a.a. - Prens Bernhard, Hol- NevY'Qrk, 20 a.a. - Kalifornia'dakiCon-

__,_ --- landa deniz hava ve kara ordusu ile ingl- solidııted Aircraft Corporııtion fabrikası 

A ik h ık L ük liz deniz, hava ve kara orduları ıı.raınnds İngiltere hesabına inıa etmekte olduğu bir 
mer a a l tJJÜY.. ba~ irtibat ııubayhfın& tayin edllml!'tlr. 5eri öüyiık bombardıman tayyare•inin il • 

Britanya'ya ödünç 
Nevyork; 20. a.a. - 60 ı çocuk olmak kini bitirmiştir. Zannedildiğine röre, bıı 

üzere 684 yolcuyu hamil Samaria inriliz tayyare $İmdiye kadar mevcut olan ıızun 

v.apuru dün burayıı gelmiııtir. İngiliz amele mesafe tayyarelerinin en kudretlisidir. Ha. 

Para Vermek lehinde sendikaları teşkilatı genel ıekreteri Sir ber ~erildigine nazaran. bunlar "Uçar Ka
Valter Cltrlne de bu vapurun yolcuları ara- lelerden .. de daha mükemmeldir. Bu yeni 
smda bulunmaktadır. tayyareler dört motörle mıicehhez olup 20 Nevyork, 20 a.a. - Gallup enstitüsü ta

rahndan efkanumumiye nezdinde yapılan 
bir ankete göre amerikıı.lılann yüzde S4 
üniin İnriltere'ye ikrazatta bulunulması i
çin Johnson kanununun tadiline taraftar 
olduğu a.nlaşılmaktadll', 

Roma, 20 a..11.. - (Stefani) Eve iki gtin ton ııilletindedir. Faaliyet sahaları SOOO ki· 
s1Syledlği nutukta İtalyan ta1epler1nln te- lometredir. Süratleri ise Hatte 480 kilo • 
yit edllmlıı olma.aından dolayı Korııika va- metreyi tecavüz etmekte ve taşıdıkları 
tanperverler reiıl B. Muaollnl'ye bir tel- bomba siklei de ile buçuk toı:ıa varmalctıı. 
STa! çekerek teıekkUr etrnl§tir. dır. 



_,_ 

RESMİ TEBLİGLER __ .............................................. . 
Midlands büyük bir 

hava akınına uğradı 
Londra; 20. a.a. - Hava ve emniyet ne· 

saretlerinin tebiliği : 
Gündüzü hııfıf faaliyetlerle ıeçiren düı

nu.n, gruptan sonra İngiltere'ye kar'ı taar
rudırrna başlamıştır. 

Saıtt 6 ya kl\dar alınan raporlardan Lond
ra mıntakuı ve Jskoçyada bir bölge de da
hil olmak üzere İnglltere'nin birçok böl • 
releri üzerine bombalar atılmış olduğu an
latılmaktadır. Fakat hücumlann başlıcası 
Midlındı'a kanır tevcih edilmiştir. 

Midlands'a büyük bir mikyasta yapılmış 
olan bu hücumlar, güneş battıktan az sonra 
ba$1amıs ve takriben 9 ıaıt devam etmi,. 
tir. Birçok infilak ve yangın bombaları a. 
tılmıe ve birçok bölgelerde vasi hasarat 
humıle gdmi$tir. Bar.ıları ciddi olmak ü • 
zere müteaddit yangınlar çıkmı:s ise de 
ıimdi bunların hepsi önlenmiştir. Bir bol
gtde ikametgahlar ve sair binalarda bü • 
yük hasarlar vukua gelmiştir. Sair bölge • 
lerdt hasarlar o kadar cıddi olmamı'itır. 

Mufassal raporların henüz gelmemiş ol· 
mısına ratmen, mevcut ölü ve yaralıların, 
hı.i.cumun mikyasına rıisbeten az olduğu 
aannedılmek'tedir. 

Fasılalarla bütün gece devam etmi:s ol
malarına rağmen, Lonclra üzerine yapılan 
lıilcumlar hafif olmuştur. Bazı hasarat hu
ıule gelmiı ise de insanca 1.ayiatın fazla 
olmadığı tahmin edilmektedir. 

tnıiltere'nin cenup bölgesinde mUtead • 
dit noktalar ve lskoçya'nın kırlık arazısi 
Uzerine de bombalar atrlmıştır. Bu hücum
lar neticesi husule gelen hasar hafif olduğu 
ribi in,anca uyiat da azdır. 

Dün ıece zarfında en az 5 dilşman bom
bardıman tayyaresi düşürülmÜ$tÜr. 

Jimal denizinde bir alman 
motörbotu balmldı 

. Elen resmi tebliği 
Atina; 20. a.a. - Yunan baı kumandan

lığının diln ak51mki 24 numaralı tebliii : 
Görice mrntakıısında Yunan orduıu, !tal. 

yanları, ııiddl!tle müdafaa ettikleri mevzi
lerinden süngü hücumlariyle tardetmiıtlr. 
Morava tepelerinde Yunan taarruz hare • 
kitı muvaffakiyetle devam etmiıtir. Cephe 
üzerinde cereyan eden bir hava muharebesi 
esnasında 11 düşman tayyaresi düıUrül • 
muştür. Bütün Yunan tayyareleri üılerine 
dönmıişlerdir • 

, Almanya ve Bohemya 

üzerine İngilizlerin 

yaphklan hava ak1nları 
Londra, 20 a.a. - Hava ne.z:aretinin bu 

ak,amki tebliği: Salıyı çarşambaya bağb

yan gece, bombardıman tayyareleri filo
ları, büyuk genişlikte harekatta bulunmu1-
lar ve Almanya'nın muhtelif kısımlarında 
bir çok hedeflere muvaffakiyetli hücum
lar yapmışlardır. 

Ayrıca, Bohemya'da Pilaen'de büyük 
Skoda silih fabrikasına da bir taarruz ya. 
pı)mı$trr. 

Berlin'de mühımmat depoları ve diğer 
hedefler ve Kıel, Hamburg ve Bremenha
ven'de bahriye te7gfi.hları ve rıhtımlar 

bombardıman edılmi$ ve infilliklar ve yan
gınlar mu.,ahede olunmuııtur 

İyi neticelerle hucuma uğrıyan cndiıs
tri 'hedefleri ıırasında, Hamburg'da ve Gel
scnkirchen'de suni petrol mucsseaelerı ve 
lfamborn'da muhim bir elektrik santralı 
vardır. 

Berlin, Bremen ve Aurich'de eşya ıst~s
yonları ve demiryolu itt•sakları ve Duig · 
burg nehır limanı da bombardıman edıl -
nıistir. 

Sahil mııhafala servısıne mersup t '.lY· 
yareler, Lo•ıent deniz Ü!sune ve Norman
ıliya'dıı Barfleur limanına hlicuml r yap -
nıışlardır. Bu hareklittıın uç tayyaremız 

dunmemiştir. 

Alman resmi tebliği 

ULUS 

Mihverin 

faaliyet 

müstakbel 
programı 

Almanya Yunan - İtalyan 
harbine müdahale ediyor mu ! 

Zürlh, 20 a.a. - Roma. Berlln ve .Ma.d
rid den gelen haberlere göre, alyaat miloa
hltler mihverin müstakbel faaliyet prog
ramının aşağıdaki üç noktadan ibaret ol
duğ'unu tahmin etmektedirler : 

l - Almanya'nın yakında Yunanlstan'da 
bir mUdahalede bulunması muhtemeldir. 

2 - Almanya, CebelUttarık'a hllcıım e
derek Akdeniz vaziyetinde bir değl§lklik 
yaratmadan evci İtalyan, Fransız ve İs
panyol noktat nuarları arasında bir itı

lAf .zemini bulmak ı~temektedlr. 
S - Almanya, mihverin Avrupa tesanfl· 

dUnü tahakkuk ettirdiğini dllnyaya !abat 
etmek için bpanya ile cenubu şarki Avru
pasının üçlli pakta tam manMlyle iltiha
kını istemektedir. 

iki makıat 
Zürih, 20 a.a. - İsviçre Telgraf a· 

jansının Roma muhabiri bildiriyor : 

Romanya'nın vaziyeti 

ve Büyük Britanya 
Londra, 20 a.a. - Avam Kamara

sında B. Butler'den, Romanya'daki 
vaziyet ve bilhassa rumen hükümeti
nin halen ne dereceye kadar bir bita
raflık siyaseti takip eylediği hakkın
da izahatta bulunması hakkında be
yanatta bulunması istenmi§tir. 

Bu talebe cevap veren B. Butler 
demiştir ki: 
"- Son aylar zarfında rumen hü -

kümeti, kendisinin de itiraf ettiği 
veçhile, alman kıtalarını Romanya'ya 
girmiye davet eylemiştir. Bu müddet 
içinde, alman kıtaları, gittikçe fazla 
miktarda durmadan Romanya'ya gel
miştir. İsmen bitaraf memlekette bu 
düşman kıtaları tahaşşütleri. İngiliz 
hükümetine. rumen hükümetini, ken
di memleketinin ve harici siyaseti
nin uzurİ zaman tam kontrolüni.i haiz 
bir hükümet olarak'telfıkki etmemek 
mecburiyetini tahmil eylemekt~dir." 

B. Butler. diğer bir suale cevaben 
de şunları söyJemi~tir: 
"- tnigliz elçisi, Rom<".nya'da, ha

la orana mevcut bazı İngiliz menfa· 
atlerini himaye için kalmaktadır." B. Ciano'nun cumadan evel Roma -

ya dönmiyeceği tahmin edilmekte • 
dir. MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

İyi haber alan italyan mahfilleri, 
mihver diplomasisinin iki maksat ta· 
hakkuk ettirmek üzere olduğunu zan
netmektedirler : 

1 - İspanya ile esaslı bir anlaşma, 
2 - Fransa ile bir anlaşma. 

Muhabere finc.:-ını alınacak 
M . M VekAletı Sa Al. Ko dıın : 

30000 nd"t mııhao re fi n<"anı alınacak· 
trı. H :?psl için muhamm"n b drl 9000 llra 
ve teminatı da 1350 llr~dır Pazarlıkla I • 

Fransız murahh2slarının da halen halesı 23 11. 940 cumar r.- s• s at ıı de ya-
Viyanada bulunmaları imkan dahilin- pılacnktır Talıp olnnlnno komı .. yona mti-
de görülmektedir. ' rnraatları (7856 17835 

Muhabirin öğrendiğine göre, vazi • 
yet ne olursa olsun, İtalya Nice, Kor
sika ' ' e Tunus hakkındaki taleplerini 
muhafaza ve Savoie ile Cibuti iize • 
rindeki iddialarından sarfınazar ede -
cektir. 

İtalyan siyasi müşahitler, Türkiye
nin alacağı müstakbel hareket tarzını 

Tente b 0 zi l"!mP.cak 
M. M . Vekileti Sa:ınıılmıı Ko dan : 
Yük kamiyo:ıları ıçın tente bezı alına • 

caktır. Taliplerin evsaf, niımune ve teklıf
lerinin 25/ 11/ 940 gunune kadar M. M. V. 
Sa, Al. Ko. blldirmelerı . (iSSS) 17643 

Akümülatör alınacak 
M. AL Vekı'l.ll'tl Satın Alma Ko. dan: 

1'8 volt ve GO amp rlık M adet akümü • 

ViLAYETLER 

Münhal komiserlik 
Afyon Karahisar Belediyttinden 
Şehri (60) lira ücretle Afyon belediye

sinin zabıta komi1erliği münhaldir. Talip 
olınlarm aşağıdaki vesihlariyle birlikte 
94-0 ikinci teşrin nihayetine kadar Afyon 
belediye riyasetine müracaatlarr. 

1 - Türk olmak, 
2 - İyi ahlak sahibi o1mak. 
3 - Bula,ıcı hastalıklara müptell ol • 

marn.ak. 
4 - Veya vazifesini muntazam ifaya 

mani olabilecek bede:li ve akli arıza ve 
hastalıklarla mal~l bulunmamak. 

(10963n904) 11925 

Un alınacak 

RADYO 

TURKİYE 
(Radyo Oifüzyon Poıt.aları) 

TUR KİYE ANKA1 
Radyosu Rady 

- Dalıa Uzunluğu 
1648 m. 182 Kca./120 Kw. 
31.7 m. 9465 KtD./ 20 Kw. T. A. 

19.47 tn. 15195 Kes / 20 Kw T A 
PERŞEMBE : 21. XI. 1940 

a.oo Proıram ve memleket saat aya 
8.03 Müzik : Hafif program (Pl.), 
8.15 Ajans Haberleri, 
8.30 Müzik progrttmının devamı (P 
8.45/9.00 Ev kadını - Konu~mı : Fay 

bilgiler • soda ve çamaıır suyu. 
12 30 P rogram ve memleket saat aya 

Urfa Gümrük Muhafaza Taburu Satın · 
12.33 Müzik : Tiırkçe filmlerden ıar 

Alma Komisyonu Bı~kanlığxndan : 
Cinsi: un, mikdarı: 408000 kilo, muham

men tutarı: 46553 lira. % 1,5 teminatı: 
3492 lıra, ihalenin nasıl yaprlacağı: kapalı 
zarflı, ihalenin günü 9/121940 pazartesi 
günü saat 10 da. 

A - Yukarda yazılı dört yüz sekiz bin 
kilo un hizıı.5rnda go5terilen gün ve saatte 
Urfa gümnik taburu utın alma komisyo • 
:ıunda kapalı zarfla ihale edilecektir. 

12.50 Ajans Haberleri, 
13.05 Mfizik : Muhtelif türküler, 
13.20/14.00 Müzik : Karııık program (P 
18.00 Program ve memleket saat aya 
ıs.03 Müzik : Radyo caz orkestrası d 

rahim Özgür idaresinde ), 
18.40 Müzik : İncesaz .. 
19.15 Müzik : Çigan havaları (Pl.), 
19.30 Me:nleket saat ayan ve Ajans 

B - Şartnameyi okumak i!tiyenler sözü berleri, 
geçen komi!yonda her ıün okuyup röre • 19.45 Müzik : Fasıl Heyeti - kanıık pr 

bilirler. 
C - t~ıekliler ur:ıı:ı temi:ıat ak~esini 2'0.15 

Urfa gümrük ·ı.-eznesine yatrrıp vezne mık- ı 20.4-S 

buzu veya ~a~ka .mektubiy~e birlikt~ eı~t-. , 21.00 
:ıamenin dorduncu maddesınde kendılenn- 21.30 

den istenile:ı vesikalarla birlikte teklif 21.45 
mektuplarrrı ihale •aatinden bir aıat evel 
koı:ı i 5yon:ı verır.i~ bulunacaklardı::-. 

(11006 ;g~;) 1i928 

Ka!orif er tesisatı 

ram, 
Radyo Gazetesi, 
Müzik : Potpuriler (Pi.), 
Müzik : Dinleyici istekleri, 
Konu~ma : (Sıhat saati ), 
Müzik : Radyo orkestrası ( Şef 
H. Ferit Alnar ), 
1- V. A. Mozart : Sihirli fl\it 
rasından vertür, 
2- J. Hayd.'l : Senfoni No. 3, 
bemol majör, 

Ordu Vi!ı1yetlndcn : 3- Cl. Debussy : Küçük Sult, 
ı - 18 11 94~ tarlhlnd'! ihalesi yapıl- 22.30 Memleket saat ayarı ve Ajans H 

mnk ıı~ere kap:ılı zarf u~uıı~·le eksiltmeye 
ı;ıkanıan 23359 lira 50 kuruş h~deıt keşifli 

Ordn vllô.yeti hlikıimet konağı kalorifer 
tesısatın:ı istekli çıkmadığından 8. ll. 940 
tarlhindPn itibar n bir ay :?:a:fınde. ııa..z:nr· 

lık euretiyle lhalcet yapılmak Uzere askıya 
çıkarılmı tır. 

2 - Muvakkat teminat 1751 lira 96 ku-

berleri: Ziraat, Esham • Tahvil 
Kambiyo . Nukut Borsası (Fiyat) 

22.45 Mil2:ik : Dans müzifi (Pl ), 
23.25/23.30 Yarınki Program ve Kapanı 

Beton işleri 

Lendra, IO a..a. - Bahriye nezaretinin 
teblltl : Diln ıece torpille mücchher. bir 
ahnan motörbotu ile ıimal deniı>.inde te • 
mMr teti• eden hafif deniı kuvetlerimiz 
alman motörUnU batırmı,ıardır. Alman 
mürettebat ıemllerimlı tarafından kurta
nlm"tır. Hasar ve zayiatımız yoktur. 

Berlin, 20 a.a. - Resmi tebiıi:: Hım • 
burg, Brcmen ve Kiel'in mesk\ın mahalle
lerine jnı:ifü:ler tarafından yaprlan hücum
lara kn~ılık olarak kuvetli muh~rebe tay. 
yare filolarımız dun gece mıihim bir silah 
ve aaanyl ve ia~e merkezi olan Birming • 
ham'ı bombardıman etmi:ılerdir. Riribırini 

ıilratle takip eden dalgalar halinde yüz • 
!erce bombardrman tayyaremiz 500.000 
kilodan fazla en büyük çapta bombalar at
mı~lardır. Çok uzak mesafeden goriılen 
yangınlar ve infilaklar Coventry'ye yapı
lan hücumda vukua relenlerden daha çok 
ıeniı olmuştur. 

yakından takip etmektedirler • 
Yakında Yunanistanda kati hadi -

seler cereyan etmesi beklenmektedir. IAtör alınncaktır ll rpıı ne tnlınıln olunan ruştur. 
f iyat 12~20 lira olup tem inatı l &50 lira 50 3 - htek111erln nafıa dairesi ln~aat ko-

Nazilli Belediyesinden 

Gemi kafilelerine 

yaklaımak isteyen 

tayyarelerin akibeti 
Londr11.; 20. a.ı. - Atnirallılı: dairesinin 

tebliii : 
Pazartesi rUnü öfleden ıonra, 'bir Hein

ftl deni:ıı tayyareal, tlmal deni:ııinde remi 
bfilelerim!ıden biriılne yaklaımııtır. İn
r\li:z Loveatoft ıemlıl, düıman tayyareai· 
ne kıqt ateı açmıı ve ilk salvo tayyareye 
isabet ederek tayyarenin içinde patlamıı • 
tır. Hein'kelin arka kumıı parça parça ol
muı n ıeri kalan kıımı denize dü$milştür. 

PuıarteılyJ 111ıya baflıyan rece, ayni 
kafileye çok asağıdan uçan diler bir düş
.man tayyaresi daha yaklaşmak istemiştir. 
Ticaret gemileri bu tayyareye ateı açmıe· 
t.rdır. Tayyareye isabet vaki olmus ve 
euhakka1c aurette haaara uiramtıtır. 

Bir denizaltı gemisi 

batırıldı 
Londra; 20. ı.a.. - Amircıllık dair~inin 

tebliil : 
Üssüne dönmekte gecikmiş olan Rıinow 

den.lzaltr ıemiılnin kıybolmus tellki:i t· 

dilmesi llzım gelmektedir. Bu gemi mü • 
retteı,atmın yakın akrabası, vaıı:.iyett~ hı

berd.ı.r edilm!stir. 

Dün İngiltere üzerindE 

hava faaliyeti az oldu 
Londra, 20 a.a. - Hava ve dahili emni

yet nezaretlerinin akşam teblıği : Bugun 
ıründüz, İngiltere üzerinde düşmanın pek 
az faaliyeti olmuştur. Merkez mıntakaları 
U:ı:erlnde pek muhtemel olarak keıif gez -
mekte olan bir duşman bombardıman tay • 
yareııi kovulmu$ ve deniz üzerine düşü -
rülmüştiir. Kent kontluiuna bir kaç bom· 
ba dilşmü, ise de pek az hasarı mucip ol · 
muş ve kim enin ölmesine ve yaralanma -
ıınR ~ebebivet vermemistir. 

Eıek adasma yapılan baskma 
italyanlar1n müdahalesi 

Atina, 20 a.a. - F.mniytt nezaretinden 
dun akşam tcblıı: e,lilm iştir : 

Doktor Vasi! Verkis'in gizlice kirala -
dığı bir motörle 12 adalı 14 kisinin başına 
ıeçerek Leros adasına bir mil me af ede 
İtalyanların işga il R !tında hulun an Eşek 
adasına yaptıgı şahsi bir hucumu büyük 
bir yunan a keri teşebbüsü olarak ıı:öste • 
ren İtalya, 18 19 gecrsi I.cros iissunden 
bir torpıdo filosu seferber ederek Sisam 
adasındaki Tigani şehrini bombarclımaıı et· 
mi•tir. Atılan obüsler hiç bir hnsar tevlit 
etmemi'Jtir. 

Keza italyan tayyareleri de Tigııni'yi 
ve Sısam'ın Vati limanını bombardıman e· 
derek pek cüzi hlsaratn sebep olmuşlar -
dır. 

Afrika'do askeri vaziyet 
Kahire, 20 a.a. - lngiliz umumi karar

cihının tebligi: Garp çölü: ileri kesif 
miıfrezelerlmizden birisi, dun bir diısman 
kolunu muharebeye mecbur etmiı, toplar 
ittinam eylemiş ve esirler ılmııttr. Bu 
hareket hakkında tam tafsilat henüz mev
cut delildir. 

Diğer taraftan hava kuvHlerimiı dün 
ıece Londra ile cenubi ve merkezi lngil
tere'de diğer mühim hedefler Ü7:erine bom
bardımanlarına devam etmi,tir. 

Marham, Norvvlch - Latton ve Cranvvell 
gibi müteaddit tayyare meydanlllrı bom
bardıman edllmlgtlr. Hangnr!Rr, kıelalar 

yakılmı!J ve imha edllml1Jtlr. ı.tvepool, So· 
uthampton ve Man;ı .ııahlllerlnde dlg-er li
manlara da hava hücumu yapılmı,tır. 

Şarkl İngiltere sahilleri ac;ıltla.rında ha· 
fil muharebe tayyareleri Uç tı~aret gemi· 
ine muvaf!aldyetle hllcum etınhılPrdlr. 

KUçük bir alman denl:r.altıl!ı cenıan 23.880 
toniUl.toluk dört dll;Jman ticaret gemlııl ba
tırmııtır. 

Dlln gece lnglllz tayyareleri alman ara.
zlıl U:r.erinde meakOn mahallelere ve &l!k"r1 
bakımdan ehl'mlyetl olmıyRn ııalr hedeflere 
bombalar atmışlardır. 

Berlln lb:erlne yUrUyen dU:ıman tayyare
lerinin bllyllk kııımı hedefe varmadan tay
yare dafl bataryalarımızın Ateşlyll' pU.akUr
ttilmllştlir. Berlln'de ve ealr alman ll!hlrle
rlnde vukun gl'len hMar ehemlyetslzdlr. 
Yeniden mııhtellC hastanelere Jaabetler va
ki olmuştur. 

Geore tayyare da!i bataryalarımız lkt ln
gfll:r. bombnrdıman tayyarel!lnl hedeflerine 
varmadan dlltllrnıiltlerdlr. BPş alman ta~·
varrııl l\aııllne d!Snmemlttlr. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, 20 ·a .. a. - 166 numaralı tebllt 

Görlr.e'nln cenubu cıarldslnde yunanlıların 
birbiri ardından yapılan kuvetll hUcumla
rlyle Kalabskl yolu Uurlndekl auvarl hU· 
cumu dUşmana aA'lr :r.aylat verdirilerek 
pllekUrtUlmllştUr. 

Kara kuvetıerlyle ınkı bir işbirliği yıı.pan 
hava kuvetlerlmb: kllc;llk çRpta bombalar 
ve mltralyör.lerle dllşman kıta.atını bom
bardıman etmı,ıerclir. Hava bombl\rdıma· 
nı e!ma&ında yollar, barnkalar ve kıtllllt 
tahşldatı Uzerlne lııobetler vaki olmu,tur. 

16:5 nnmar111ı telJllğde dllştllfU hllrtırllen 
Uc; dli;ıman tayyarı>.slnden b~ka beıı dlls· 
man ta)•yaresl daha alevler iı:lndl! dUşU· 
rtllmllştllr. Tayyarelerlmlr.dr.n blrt UaııUtıl! 

dönm!':mlştlr. 
Şlmaıt Afrlka'da Sldl • Barranl'nln ce· 

nubu şarklslncle kuvetll bir dtişman zırhlı 
otomobil gnıpu gören bir he.va taarruz fl
tonıuz dllşmana ağır :ı:aylat verrllnnlştlr. 

Bundan ııonra seri kollanmı:ıt dUşmana mU
llkl olmuş kati bir mUsadernP hqlamıı ve 
dUşman rleata nıeehıır edilmiştir. 

Hava tııolanmı:r. lngfllz kıta.atını himaye 
eden dllşman avcı tayyarelerine hUcum e
derek Gloster tipinde "altı tayyare dUıUr
mUşlerdlr. Dllşmanın bcıı tankı, 12 zırhlı 
otomobili ve blrknç da topu tahrip edil· 
mlştlr. Tayyarelerlml7.ln hepsi tııılerlne 

dônmllııtllr. 

Hıı\'a moıanmı:r. tskenderlye limanını, 
Raıı • Et - Tim adıuıı nhtımlarını, ve İa· 
mnıııre'nln cenubunda Neflı gölU civarın· 
da devriye tnyyarelerlne mahsuıı meydanı, 
F:I • Hnmmam demlryolu tesisatını, El • 
BRkasab'da tesisatı, Merııa .Matruh'un ce
nubu oarklslnde Bir • Auam'da bir aakert 
kampı bombardımRJl ederek yangınlar çık

masına, lnfllAklnr ve gözle görUnUr hasar 
vukuuna aPbl!p olmn§lardır. Tayyarelerlml
zln hepııl üıılerlne dönmll!Jttlr. 

Diler cephelerde kayde deter bir ıey 
oımamııtır. 

DUşman tayyareleri birçok defa Tob
ruk'u bombardıman etmişlerse de huar 
yapamamıılardır. Blncui'ye yapılan dilf· 

1 ngiltere Almanya ile, 

Fransa'nın sırtından 

anlaşmak istemiyor 

kııru~tıır Tnllp ol'!.nlarm '23 1 ı 940 cumar· misyonuna mllrı:ıc:ı.atıarı . 
li921 

Nazilli'de yaptınlac.ak 2369,5 iki b 
üç yüz altmış dokuz buçuk metre mura 
baı beton dö~eme ve 400 metre tulünde b 
ton bordiirlerle birlikte mecmu kesif be 
deli 56i9 lira 79 kuruştan ibarettir. 

Londra, 20 a.a, - Avam kamarasında, 

B. Butler'den, Fransa'nın 15Irtından bir an
laşma hakkında A lmanya'dın teklifler alı
nıp alınmadığı sorulmu~tur. 

B. Butler, bu suale cevaben demiştir ki: 
"- Gerek harpten eve! rerek harpten • 

beri, Fransa'nın İngiltere tarafından terki, 
lnıiltere ile anlatma bahsindeki alman dü
eüniisilnü cöateren butün alman alenf be • 
yanatmda mUndemiı; bulunmuıtur. Alman. 
yanın düıUncesine göre euıı fikir, Alman
ya'nm krtada hakimiyetldır. Bu fikirle hl~ 
bir zaman mutabık olmadık ve burün de 
bu fikri kabule mü1emayil değiliz." 

Sovyetlere yapılan İngiliz 

tekliflerinden Amerikada 
haberdar edildi 

Londra, 20 a.a. - Avam Kamaraaında 
B. Butlerden, Soyyet hfıkflmetine ııon zıı.

manlarda yapılan ~ noktalı teklif üze
rinde Amerika Blrle§lk devletleri ile tat!· 
ıare edilip edilmediği hakkında bir sual 
ııorulmu§tur. 

B. Butler cevaben denılıttr ki: 

teııl ~tlnU saat 10 da kom a:,ona 
atlıı.rı 17S631 

Baskül a!macak 
M.M.V Satın Alma Ko' dan 

mlırern

l 7o44 

Behe•ine tahmin edilen fiyatı (18!1) yüz 
seksen lira o'an 20 adet 500 kiloluk bas
kiil pazarlıkla münakasaya konmuştur. İha
lesi 25 11 '940 pa7.artesı günü syt on beı· 
tedir. Kati temınatr (540) liradır. Şart -
namesi M M.V. satın alma komisyonunda 
görülür. İsteklilerin kanunun emrettiii 
belgelerle ihale saatinde komisyona gel • 
mel eri. (7937) 17923 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

A'.starlık bez alınacak 
.M. M. VekAletl Hava Satın Al. Ko. dan: 

l - Muayyen gün ve saatte talibi. zuhur 
etmiyen 5000 metre beyaz astarlık bez 
aatın alınacaktır. Muhammen bedeli 1500 
lira olup kat! teminat mlkdarı 225 liradır. 

Pazarlığı. 25.11.940 pazartesi gUnU saat 
11,30 da hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. ll."Umunesl her gün öğleden 
sonra komisyonda görlılebHir. hteklllerln 
muayyen gün ve saatte komisyonda katı 

teminat ve kanuni belgeleriyle birlikte 
bulunmaları. (7897) 17SH 

Kopça ve saire alınacak 
J.r • .M. VekAIPtl Hava Satın Alma Ko. : 
1 - Muhtelif cins kopça ve dUğme ile 

100 metre kare 1etampnlık mu§amba pa
zarlık suretiyle sııtın alınacaktır. Muham
men bedeli 2420 lira olup katı teminat mlk· 
t.a.n 863 liradır. Pazarlığı 25. 11. 940 pa
zartesi günU ııaat ll,30 da hava Mtın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İdart §artna· 
mesl ve numunesi her gün ISğleden sonra 
komlsyontla görülebilir. İeteklllerln muay
yen gün ve saatte katt teminat ve kanuni 
gelgeleriyle birlikte komisyonda bulunml\· 

( 1096~17908) 

iCRA VE iFLAS 

·Zon~uldak İcra Memurlufundan 
Açrk arttırma ile paraya çevrilecek gay

ri menkulün n~ olduğu Zonguldak 10 Tem
muz M. de Tahta iskelesi mevkiinde i60 
metıe 2 odalı harap hane ve bah!ie uğ ta
rafı kelebekli. Buka veresesinden olup ma
denci Süleyman Sırrı'ya ihale olunan ıol 
tarafı kelebekli Luka veresesi metrdkitın· 
dan olup Safranbolulu kireççi zade Osma
na ihale olunan 2 numaralı arkası dere önü 
yol ile mahdut .. 

Takdir olunan kıymet: 1334 lira SO ku • 
nıı. 

ArttrrmAnm yapıl.acdx yer, rün, ıaat 

3/121940 sah saat 14 - 16. 
1 - hbu rıyri menkulün arttrrma ıart

namesl 12111/940 tarihinde1\ itibaren 940· 
1356 No. ile icra dairesinin muayyen nu -
marasında herkesin cörebilmesi için açık
tır. İllnda yazılı olanlardan fazla ma!Qmat 
almak lstiyenler, hbu p.rtnımeye ve 940-
1356 dosya numarasiyle memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya i1tlrlk için yukarda ya. 
zıh kıymetin 3 7 ,5 nisbetinde pey veya 
milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

6111/ 940 tarihinden itibaren 27/11 
çarşamba güniı saat 15 e kadar 2'0 
müddetle ve kapalı zarf uıuliyle eksilt 
meye konulmuıtur. 

Bu hususa ait evrakı k'eıfiye ve l&İ 
si paruı:ı: olarak belediyece verilecekti 
Müteahhitlik evsafmı haiı olan isteıklil 
veuiki müıbitelerini havi teı'klif melı:tu 

larmı 27/11/~ çarıamba c{ln{l ıaat 14 & 
kadar belediye riyasetine vermeleri (1070 
n676) 11616 

Tapu tescili 
Çankaya Tapu Slcllll lıfuhatuılıllndan 
Cinai : Tarla, mevkii : Sungur, vergi 

rtr No: 3329, mlkttı.rı : AR. 20, hududu 
ıarkan Sadullah, garben J'IS#{le, ılmal 

Meryem, cenuben Ahmet, ŞaglU : Osm 
Özdemir. 

Cinsi : Tarla, mevkii: Sungur, vergi 
rtr No: SSS2, miktarı : 40, hududu : f 
kan Halit, garben Ali, ılmalen Ali, cenu 
ben yol, Şagill : Ana kı:ı: Özdemlr, Mııst 
ta ÖzdPmlr. 

Clnııl : Tarlıı.. mevkii: Sungur, ver~ tııh 
rir No: 3355, miktarı : 40, hududu : Mev 
lut Özdemlr, ~agtll : Mevlut özdemır. 
Havva Ö:r.demlr. 

KUçlik Yozgatta yukarıda evsafı yazıl 
3 - İpotek sahibi alacakhla:'la diier a

lakadarların ve irtifak hakkı ııhiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını hususiy. devletin hukuku ve ttuıarnıfu altında bulu 
le faiz ve masrafa do.ir olan iddiılarmı i,. nan Uç parça hali arazinin Osman Ö de· 
bu ilin tarihinden itibaren yirmi gü:t için· ı mir ve saire taraflarından fuzulen lt .. al 
de evrakı müsbitel~riyle bir1ikte memuri- edlldltlnden hazine namına teselllnl drf 
yet:mize bildirmeleri icJbeder. Aksi halde terdarlık 4. ll. 940 tarih ve 2-l660/l0245..., 
hak!arı ~apıı ~icilliyle sabit olmadıkça sa- sayılı yazılarla talep etmektedir. 
tış bedelinin rıaylaşms~ından hariç kalır- Tapuda kayıtları bıılunmıyan bu gayri 
!ar. menkullerin 29. 11. 940 gOnU mahallnde ke

4 - Göste:-ilen elinde art~ır:naya İ$ti • 
rAk edenler artttrma ort:ıııme~ ' ni okumu~ 

"Amerika Blrleaik devletleri hUkllmett, 
İngiliz hUkllmetlnln Sovyet hUkllmetl ne 
yaptığı müzakerelerin seyrinden haberdar 
tutulmuotur. Cevabıma fazla bir oey llA.ve 
etmek istemiyorum. Fakat Avam kamara~!l 
şundan emin olabilir ki lnglliz hflklimetlY· 
le Amerika Blrle§lk devletleri hUkUmetl 
arasındaki mlinaaebetler ııkı ve samimi
dir . ., ı 

ve lüzumlu maliimat almrt ve bunları ta • 
----------------- mamen kabul etmi$ ad ve itibar olunurlar. 

••••ı... 5 - Tayin edile:ı zamanda gayri me:ı • 

!arı. (7969) 17940 

YAKINDA 

şif ve tahkikine gidileceğinden bu yerler
de b:r h'lk ıdd.a erlen varsa ellerindeki ta• 
n:-ı:uf ve.slkalarlyle birlikte ilM tarJhln• 
den eve! rnubafızlığımıza ve yahut ke~ı.f 
gllnll ,maha1llnde bulunarak memurumuza 
mUracaat etmeleri l!lzumu llAn olunur. 

General Antonesko 

da Berlin'e gidiyor 
Blikre~. 20 a.a. - Stafani: Alman 

hükümetinin daveti üzerine rumen 
hilkül1)et reisi General Antoneskonun 
bu akp.m Berline hareket edeceği res
men bildirilmektedir. 

Bu seyahatında General Antonesko
ya, hariciye nazırı Prens Sturdı:a, na· 
fıa nazırı B. Jaszinschi, iktisat nazırı 
B. Cancino, müsteşarlardan BB. Cons
tantin ve Papanace ve bir kaç gazeteci 
refakat etmektedir. General Antones· 
ko, Berlinde B. Hitler ile ve alman 
zimıımdarlariyle mühim görüşmelerde 
bulunacaktır. 

man hUcumunda çok az haaar olmu§, bir 
mUslUman kadın yaralanmıştır. 

Şarkı Afrlka'da devrlyelerlmizden biri 
yukan Sudan'da Gura.fanda'nın garblnde 
Aokua karakolunda bir dhşman mUfreze
alnl kaçırtmııtır. 

Tayyarelerimiz Aroma, Kıuıım - El • 
Grib'ada dUımanın askeri kamplannı bom
bardıman etmlşUr. 
DUıman kruvazörler:lnden biri Dante 

memlehalarını bombıı.rdrman etmi~se de u 
hasar vukua getirmiştir. 
Düşman tayyarelnl Berbera, Decamere, 

Agordat, Keren ve Mueayva'yı bombardı
m&n etmiılerdir. Zayiat yoktur. Ehemmi
yetaJz hasar vuk11a gelmiştir. 
DUıman tayyareleri cenubi ttalya'nın 

ULUS Sinemasında 
Zayt - Adliye vekAletlnden almıı oldu

ğum 20. 10. 932 glln ve 1222/3375 sayılı 
davA vekAletı ruhsatnamem zuhureden yan 
gında zayi olmuştur. Yenisini alaca.ğlmdan 
hUkmU olmadığı llft.n olunur. 

Oltu davA vekillerinden 
4641 Zeki Acar 

~----BUGÜN ..... ~ 

ULUS Sinemasında 

RADYO SARAYI 
Neıenin kaynağı olan bu film
de en güzel ımüziği dinliyecek 
ve en fa.hane danaları ıeyrede
celcsiniz. 

Artistler : 

BOBBURNŞ 
JACK OAKIE 
KENNY BAKER 
ANN MiLLER 
Ayrıca: SPOR FiLMi 

Seanslar : 
14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 

Yerlerinizi evciden kapatmız. 

ıark sahilleri Uzerlne akınlar yapmağa te
ıebbtla etmiılerse de derhal harekete ge
çen tayyare dafl bataryalar1mızın ateıı 1 
karıısında bombalarını atmadan dönmU,· 
lerdlr. ._ ___ _ Telefon: 6294 

1 
kul üç defa bağırıldıktan sonra en çok art
tırana ihale edilir. Ancık arttırma bedeli 
muhammen kıymetin yü:-de yetmit beşini 
bulmaz veya satı$ istiyenin alacağını rüç -
hanı olan diğer alacalchlar bulumıp da be· 
del bunların o gayri me:ıkul ile temın edil. 
mi' alacaklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok arttrranın te3hhüdü baki 
kalmak iızere arttırma on beş gün daha 
temdit ve on beşinci günü aynı natte ya
pılacak arttırmada, bedeli ııatı' istiyenin 
alacağrna rüçhanı olan diier alacaklıların 
o cayri menkul ile temin edilmi' alacak
ları mecmuundın fazlaya çıkmak ıartiyle, 
en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir be
del elde edilemezse ihale yapılama: ve sa
tı, talebi düşer. 

6 - Ga
0

yri menkul kendi5İne ihaİe olu -
nan kimse derhal veya verilen mühlet için. 
de parayı vermezse ihale kararı feııholun3-
rak kendisinden eve! en yüksek teklifte 
bulunan kimse ar:ı:etmiş olduğu bedelle ıl
mağa razı olursa ona, razı olmaz veya bu
lunmaua hemen on beş rün müddetle art
tırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale e
dilir. İki ihale araııındaki fark ve reçen 
günler için 3 5 den hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kat. 
maksınn memuriyetimizce ahcrdan tahsil 
olunur. Madde (133) , 

Yukarda röııterilen 12/11/94-0 tarihin
de Zonguldak icra memurluğu odasında iş
bu ilin ve rösterilen arttırma ,artnımeıi 
dairesin.deki satılacağı ilin olunur. 4M4 

mı Hı li929 

SIHAT VE İÇTİMAI M. V. 

Madalya yaptırılacak 
Sıhat ve İçtlm11t Muavenet VekAletin • 

den: 
1 - Çok çocuklu annelere dağıtılmak 

Uzere yaptırılacak olan kutuslyle beraber 
(2' ,000 ı madalyanın kdpah zarf usullyle 
yapılan eksiltmesinde teklif edlll'n fiyat 
llyık hadde görillmedlğ! için iş 2490 •a:ı.'l· 
lı kanunun 48 Uncü maddeal mucibince pa
zarlıkla yaptınlacnktır. 

2 - İhale 22. 11. 19·:.0 cuma gUnU aut 
on beete Sıhat ve İçtimai ?.iuavenet Ve· 
kAletlnde toplanacak h11suııt koml.syonda 
) apılacaktır. 

8 - Muvakkat te.nlnat Uı; bin liradır. 

Nakit ve nakit mahıyetlndekl evrak ko
mlııyonca kabul edllenıe.ı.. 

4 - Yaptınlacak ıoın muhammen bede• 
il (40,000) liradır. 

6 - Taliplerin madalya imaliyle müo -
tegil veya böyle bir mtıes11eseyl temsil et
meleri ve buna alt veıılkıı ibraz etmeleri 
l!.zımdır. 

6 - Şartname ve numune An.tarada Sı· 
hat ve İçtimai Muavenet VekAletı hıf:zıı· 
aıha işleri dairesi reisliğinde, lstanbulda 
ıııhat ve içtimai muavenet mild'ır!Uğtinde 

g-örtll Ur. ( 77251 17785 

iki maki na mühendisi ah nacak 
Taliplerin Yeniıehir - Erdoğan sokak No. 16 • 18 deki Makine 

ve yedek parçalar imalttı Etüd Büro.una müracaatları. 4555 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

İnşaat münakasası 
Merzifon Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Gösterilecek yerde yaptırılacak o
lan liç adet erat pavyonuna istekli çıkma
dığından eksiltmesi pazarlıkla yapılacak
tır 

2 - Eksiltmesi 25.11.940 pazartesi gU
lllı saat ıı dedir. 

3 - !Iuhamınen bedeli 86329 lira 65 
kuruş olup Uk teminatı 151566 lira 48 ku • 
ruştur. Şartnamesi 432 kuruş mukabilinde 
1ııtıyenlere ;rerllir. 

4 - İstekliler belll gUn ve saatte ehll • 
Yetnamelerlyle beraber Merzifon Sa.. :Al. 
Ro. c!a bulunmaları. (7647) 176315 

Nohut alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 50 ton nohut pazarlıkla satm alma.

caktır. 

2 - Pazarlık 22/ 11/ 940 cuma günü sa
at 15,30 dadır. İlk teminatı 675 liradır. 

3 - Nümunesi komisyondadır. 
4 - Taliplerin kanuni vesaik ve temi -

nat mektuplan ile komisyona müracaat • 
ları. (7704) 176?5 

Pirinç alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Ciheti askeriye için 50 ton pirinç 

Paz::rhkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 22/11/ 940 cuma günil sa-
1.t 16 dadır. 

3 - Nümunesi komisyonda görülebi • 
lir. 

4 - Taliplerin kanuni vesaik ve temi -
natlarr ile belli gün ve saatte Ko. na mü -
racaatları. ( 7705) 17676 

Kuru fasulye alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Ciheti askeriye için 50 ton kuru 

fasulya pazarlıkla satın almacaktrr. 
2 - Pazarlığı 22/11/ 940 cuma gilnil sa-

1.t 14.30 dadır. İlk temina u 1050 liradır. 
3 - Nilmunesi Ko. dadır. 
4 - Taliplerin kanuni vesaik ve temi

tıatları ile belli gün ve saatte Çorlu Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları, (7706) 17677 

Odun alınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 4700000 kilo odun kapalı zarf usu

lü ile satın alınacaktır. İhalesi 28/ 11/ 940 
Persembe günü saat 14 de Çatalca'da Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 94-000 teminatı 7050 
liradır. Evsaf ve şartnamesi Ko. da görü -
lür. 

İsteklilerin &özü geçen günde ihale sa
•tinden bir saat eveline kadar teklif mek
tuplarını vermeleri 19.zımdır. (7739) 17722 

Nakliyat yaptırılacak 
Gelibolu Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Gelibolu vecivarı için erzak, yem, 
tnUhimmat ve er nakliyesi ihale edilecek· 
tir. 

2 - Tahmin edilen fiyat 15000 liradır. 
3 - Eksiltme 5. 12. 940 saat 15 te Geli

bolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. • 
Şarttıamesl bu miı.hıılde pa;asız alınabi-

lir. 
4 - Eksiltmesi kapalı zarf usulU iledir. 
6 - Muvakkat teminatı 1125 liradır. 
6 - Teklif mektupları 5. 12. 940 saat 

14 e kadar Gelibolu As. Sa. Al. Ko. na ve
rilmiş olacaktır. Bu saatten sonra mek -
tuplar kabul edilmez. 

7 - Taliplerin ihale saatinden bir saat 
eveııne kadar teminat paraları olan 1135 
lira ve kanun! veslkalariyle Sa. Al. Ko. na 
nıUracaatıarı. (7766) 17755 

Yağ alınacak 
Yozgat Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - Kapalı zart usullyle alınacağı bil -

dirilen 14000 kilo yağa 7.11.940 gününde 
talıp çıkmadığından bir ay zarfında pa· 
ı.ıırlığa satın ahnııcsktır. 

Muhsmmen bedeli 21000 lira olup m•ı -
vakkat teminatı 1575 llradır. 

Taliplerin her gün ilk teminatları Ue 
Sa. Al. Ko. na mUracaatları. (7826) 

17798 

Arpa alınacak 
.t-.ıı-lde Sa.. Al. Ko. Rs. den: 
Cinsi: arpıı., kilosu 1476000, M. bedeli: 

95940 L., Uk teminatı: 6017 L., günü: 
80.11.940. 

1 - !steklller ııartnamey1 her gün Ko. 
bina.ııında görür ve oku_Yab111rler. 

2 - Taliplerin ihale saatinden bir saat 
evel ilk teminatları ve teklif mektupla
riyle beraber komisyona ihale günü mu . 
racaatları. (7889 > 
İhalenin 11ekll 
Kapalı 2n.r! 

• İhale yeri 
Niğde As. Sa. Al. Ko. 

17866 

Yol yaptırılacak · 
Balıkesir Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Yapılacak yolların 26/ 11/ 940 sah 
&'ünü saat 15 de Sa. Al. Ko. da pazarlıkla 
ihale!i yapılacaktrr. 

Ke~if bedeli 22307 lira 40 kuru~tur. 
Muvakkat teminatı 1674 liradır. Keşif 

ve fenni şartnamelerin! görmek istiyenler 
her gün ve ihaleye iştirak edeceklerin mu
ayyen gün •ıt saatte Ko. na müracaatla -
rr. (7931) 17909 

Muhtelif sebze alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Askeri ihtiyaç için aşagcla cins ve 
mikdarları yazılı olan 6 kalem &ebıe pa
zarlık usulu ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli hizasında göste. 
rilmi~tir. 

3 - İhalesi 22/ 11/ 940 cuma günü saat 
11 de Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

4 - Taliplerin ihale saatinden evel te
minat mektupları ve k::ınuni vesikaları ile 
Ko. na nıilracaatlan. (7959) 17930 
Cinsi Mikdarı M. bedeli M. tem i natı 
Domates sal~ası 3000 960 72 
Lalı ana 60000 4200 315 
Prau. 6(1000 4800 360 
Ispanak Z5000 2500 187 
K. soğan 25000 2500 187 
Kırmızı biber 2000 1000 75 

Un ahnacak 
Urfa Sa. Al. Ko. Re. den 

Mikdarı Muhammen Muvakkat teminat 
Cinsi Kilo bedeli Lr. Kr. Tarih ve aaatı 
Urfa unu 275000 32312 !O 2423 44 26/11/940 10 
Siverek unu 121000 14217 !O 1056 31 26/11/940 11 

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

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

3 - Eksiltme 26/11/94-0 sair ıtünii Urfa Sa. Al. Ko. da yapdaeağından istekli • 
lerin hizalarında gösterilen saatle["den bir ıaa.t evetine kadar zarflarını Ko. na gön-
dermeleri veya getirmeleri. (7561) 17525 

Sığır eti ahnacak 
Beykoz Sa. Al. Ko. Rs. : 

Cinsi Miktan kilo İlk teminatı 
Sığıreti 275.000 4.812 
Sığıreti 100.000 2.625 

Gün ve saati 
25. 11. 940 14 
25. ıı. 940 ıs 

1 - Yukarıda miktar ve teminattan yazılı uğıretleri hizalarında gösterilen saat
lerde As. Sa. Al. Ko. da pazarlıkla satm alınacaktrr, 

2 - Evsaf ve ıerait her &Ün komisyonda görülilr. (7883) 17860 

Arpa, yulaf al.nacak 
İzmit Sa. Al. Ko. Rs. : 
ı - Birlikler ihtiyacı için qağıda cins ve miktarı, fiyat tutarı ve ilk teminatı ya

zılı olan arpa ve yulat pazarltkla Batın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 22. 11. 940 gUnU saat 15 te !zmit Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - İstekliler belli gün ve saatinde İzmit Sa. Al. Ko. na mUracaatları. 

Cinsi Miktarı Fiyatı l 7967) 17939 
Kilo Kr. Sa. Tutarı Jlra Teminatı lira 

Yula! .. 252600 7 00 17682 1327 .. 87814 7 00 614 7 462 .. 109800 7 00 7686 550 .. 108720 7 00 7611 881 
\ 54360 7 00 3806 286 

Arpa 

.. 
" 
" ,, 

665200 
175626 
219600 
2174(0 
108720 

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

7 50 
7 50 
7 50 
7 sa 
7 150 

1 - Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmu~ olıın 20000 kilo sığır etine gene 
istekli çıkmadığından eksiltme uzatdını~
tır. 

2 - Eksiltmesi g/12/ 940 pazartesi gü
nü saat 10 da Çorlu As. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4-0000 ilk temi -
natı 3000 liradır. 

87890 
13170 
16470 
16038 

8154 

2842 
988 

1236 
1024 

602 

ORMAN UMUM MD. 

6 Muhasebeci ve 5 Muhasip 
muavini almacak 

Orman Umum Müdürlüğünden : 
Orman Umum MildUrlUğüne ba#_lı dev

let orman l§letmelerlnde (kaza veya vllA
yet merkezlerinde) çalıttırılmak ilzere im
tihanla 6 muhasebeci ve 5 muhasip mua
vini alınacaktır. 

1 - Taliplerin memurin kanununun 
4.üncti maddesi evsafını haiz olmaları. • 2 - Aııkerllğlni bltlrmiıı bulunmaları. 

A. LEVAZIM AMIRL!at 

Kuru f asulya almaeak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn Al.ıua 

Komisyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 22 

kuru, olan 160 ton kunı fasulya kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltmesi 26/11/940 sah günü sut 15 

dedir. İlk teminatr 2640 lira olup evsaf ve 
ıartnamesi 176 kuruşa komisyondan ah -
nır. Ta.liplerin ihale saatinden bir saat e
veline kadar zarflarını Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. ı:ıa vermeleri. (7 544) 17516 

Bin ton buğday alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Şartnamesi mucibince bin ton ıert 

buğday Poltalıdan satın alınacaktır. 

2 - Alınacak buğdaylar on beş tondan 
aşağı olmamak üzere ve vgonda teslim 
şartiyle ceste ceste alınabilir. 

3 - Buğdayın beher kilo fiyatı sekiz 
buçuk kuruştur. İsteklilerin Polatlı'daki 
buğday mübayaa komisyonuna müracaat-
lan. (7935) 17890 

Ampul alınacak 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. dan 
Cins ve mikdarları aşağıda yazılı 9 kıı· 

lem ampul pazadrkla satın alrnacaktır. İs
teklilerin % 15 teminatları ile birlikte 
25/11/940 pazartesi günü Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (7926) 17904 
Adet Vat Volt 

150 15 220 
150 
150 
100 

2'5 
40 
60 

50 100 
?5 200 
10 1000 

5 2000 

.. .. .. .. .. .. 
50 3 12 nümunesi ilişiktir. 

Bardak ve~aire alınacak 
Ankara Lv. Amlrllği Satın Alma Ko. : 
Cins ve miktnr1 a.~ağıda yaz1lı 3 kalem 

e3ya satın alınacaktır. 
Taliplerin yiızde 15 teminatlariyle bir

likte 2. 12. 940 pazartesi gtinü Ankara Lv. 
A. Sa.. Al. Ko. da bulunmaları. 

Adet 
200 
200 
20 

Kırılmaz bardak 
Çay fincanı 
Sürahi 

(7925) 17922 

Kuru üzüm alınacak 
Ankara. Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan ; 

4 - Teahhüde girecek müteahhide bir 
senelik tutarı olan et bedelinin üçte birisi 
avans olarak verilecektir. Bu verilen peıin 
para teahhüdün son taksitlerine mahsup 
edilecektir. 

3 - Muhasebeciler için lise veya yük -
sek mektep mezunu, muavinlerin de orts Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 36 
mektep veya lise mezunu olmaları. kuruş olan 45 ton kuru UzUm kapalı zarfla 5 - İsteklilerin belli giln ve saatte tek

lif mektuplariyle beraber Ko. na müraca-
atJan. (7960) 17931 

Sabun alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. : 
Cinsi ; Sabun, Kilosu : 21600, M. bedeli: 

11880 lira, ilk teminatı : 891 Ura, Gllıı aa.. 
ati : 8. 12. 940 saat 15, İhale ııekli : kapalı 
zarf, İhale yeri : Niğde Sa. AI. Ko. R.s. 

1 - !stekll1er §artnameyl her gUn Ko. 
binasında okuyabıllrler. 

2 - Tallplerln ihale saatinden bir saat 
evci teklif mektuplarını ve ilk tımılııatıa
rını Niğde Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(7961) 17932 

Muhtelif sebze alınacak 
Hadımköy Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Askeri ihtiyaç için 30000 kilo ıspanak, 

90000 kilo lahana, 114000 kilo pırasa, 7600 
kilo havucun kapalı zarf usulü ile ihalesi 
ll/ 12/,1140 pazartesi günü saat 15 de yapı -
lacaktır. Muhammen tut.an 29220 liradır. 

İlk teminatı 2192 lira.dır. Şartnamesi 
Ko. dadır. İsteklilerin ilk teminat mektup 
veya makbuzları ile ihale saatinden bir 
saat eveline kadar teklif mektupları ile be
raber Hadımköy Sa. Al. Ko. na müracaat-
ları. (7963) 171135 

Sığır eti alınacak 
Hadımköy Sa. Al. Ko. Rs. den 
Askert ihtiyaç için 250000 kilo sığır eti

nin kapalı zarf uıulü ile ihalesi 9/12/940 
pazartesi ğünü saat 12 de yapılacaktır. 

Muahmmen tutarı 75000 liradır. 

İlk teminat, 5625 liradır. Şartnamesi 
Ko. dadır. İsteklilerin ilk teminat mektup 
veya makbuzları lle ihale saatinden bir sa· 
at eveline kadar teklif mektupları ile Sa. 
A.l. Ko. na müracaatları. (7964) 17936 

Arpa alınacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rıı. : 
1 - Cihetl askeriye ihtiyacı için yUzc1 

tondan 8.§afı olmamak Uzer .. 4000 ton arpa 
pazarlık suret!yl~ ayrı ayrı p.l.Zarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve h•ı!Just ııarrıar! Ankara, 
İstanbul, Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. dadır. 
lsteklllcr bu Ko. da okuyabilirler. 

3 - Bu arpalaı· Konya, Ak§ehir ve bu 
aradaki istasyonlarda çuvalsız vagon tesli
mi suretiyle alınacaktır. 

4 - PRzarlığı 23. 11. 940 gtinli saat 9,30 
da Konya Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

!stekl!lerin gUn ve eaatın8a Ko. da ha-
zır bulunmaları. (7965) 17937 

Nakliye aırabası alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rıı. den : 
1 - Askeri ihtiyaç için Z3/11/940 günü 

saat 12 de pazarlıkla 200 nakliye arabası 
alınacaktır. Muhammen bedeli 40000 lira 
kati teminatı 6000 liradır. Şartnamesi her 
gün Ko. da görülebilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte Fındık
lı'da Komutanlık Sa. Al. Ko. na müraca • 
atları. (7966) 17938 

Kok ı<ömürü alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Kapalı zarfla ahnaeağı ilin edilen 

1125 ton kok kömürüne talip ı;ıkmadığın
dan bu defa pazarhğa konulmu3tur. 

2 - Pazarlığı 25/ 11/940 günü ıaat 15 
dedir. Muhammen fiyatı beher ton için 32 
liradır. 

3 - Bu mikdar kömür tamamen veya 
parti parti olarak ayrı taliplere ihale edi
lebilir. 

4 - Taliplerin kanuni vesaik ve temi • 
natlariyle birlikte Çorlu Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (7962) 17943 

4 - Müsabaka imtihanına muha.sebe bl- eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltmesi 7. 12. 940 saat 11 dedir. 

lenler 1.,tıra.k edecektir. 
ıs - Müsavi derecede not alanlar, ara. -

sında yllksek iktısat ve Uca.ret mektebi ve 
ticaret lisesi mezunları tercih edHecektlr. 

6 - Muvaffak olanlar ııletmelerde bir 
mUddet staj gördUkten ııonra. muhasebeci 
olarak gönderileceklerdir. 

7- İmtihanda muvaffak olanlara (3656) 
sayılı barem kanunu hUkUmleri dairesin -
de muhaslplere (170) ve muhasip muavin
lerine de 100 liraya kadar ücret verilecek
tir. 

8 - İmtihan 2. 12. 1940 pazartesi günU 
11aat 14,30 da Ankarada orman umum mU
dUrlU~Unde ve !etanbulda çevirge mUdUr
IUğUnde yapılacaıtından taliplerin 8.§ağl -
dakl vesalkle orman umum mUdUrlUğtine 
müracaat etmeleri lAzımdır. 

a) NUfus cUzdant ve ukerllk terhlıı ve-
slkası veya suretleri. 

b) Hüsnühal llmtilıabeı1. 
c) Mektep diploması veya ııureti, 
d) Vars& şimdiye kadar çahgtığt yerler

den aldığı btlsnU hizmet ve!!lkası. 
(1844) 17840 

ENSTİTÜLER 

Elbise diktirilecek 
Yükstk Ziraat Enstitüsü RtktijrJüğiin 

derı : 
1- Kurumumuz kız ve erkek talebesi i

çin cins ve mikdan muhammen bedellerile 
muvakkat teminatı yazılı elbise, palto, taY• 
yör ve mantonun idarede mevcut kuma$
lardan malzeme ile iııc;iliğinin 5/12/94-0 cu
ma günü saat 11 de kapalı zarf usiilü ile 
Rektörlük binasındaki müte~ekkil komis
yon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

2- Eksiltmeye girmek isteyenlerin mu
vakkat teminatı ve teklif mektuplarile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ihale saatin • 
den bir saat eve! komisyon reisliğine ver
meleri. 

3- hçilikte kullanılacak malzeme ör • 
neğini görmek ve şartnamC11ini okumak is· 
teyenlerin daire müdürlüğüne müracaat -
larL (7848) 17842 

Erkek elbisesi : adet 365, fiyatı 14 Lıra 
tutarı 5110. 

Erkek paltosu : adet 118, fiyatı 14 Lira 
tutarı 1652. 
Kız tayyörü : adet 34, fiyatı 12 Lira 

tutan 408. 
Kız mantosu : adet 6, fiyatı 12 Lira. 

tutarı 7Z. 
Yektln tutarı 724?, teminatı 544 

OKULLAR 

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

bureden 200 adet yaptırılacaktır. Muham· 
men bedeli 996, muvakkat teminatı 75 li
radır. Nümuneyi görmelı:: istiyenlerin O· 

kula müracaatları, 
Açık eksiltme 21. 11. 940 perşembe gli

nü saat 2 de Ankara Mektepler Muhase
beciJiğindedir. (7513) 11491 

Açık eksiltme ilanı 
DördUncU Orta Okııldan: 
Okulumuza resim ve &ınrtnamesi mu · 

ciblnce açık eksiltme ile ıııra yaptırılacak
tır. Muhammen bedeli 2098, muvakkat te
minat 158 lira.dır. Rulm ve ıartnameyi 
görmek lstlyenlcrln okula müracaatları. 

Açık eksiltme 21.11.940 perııembe gtlnU 
saat 2 de Ankara mektepler ınuhasebeclU-
jindedlr •. C76Hl 17492 

İlk teminatı 1280 Ura olup evse! ve &ıart
namesi komisyonda görUJUr. Taliplerin 
ihale saatinden bir saat evellne kadar zarf
larını Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na. verme-
leri. (7943) 17924 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Çam tomruğu satışı 
Dursunbey Devlet Orman İsletmesi Re

vir Amidiğinden : 
,. 

1 - İşletmemizin Dursunbey istasyo
nu civarındaki tomruk deposunda birinci 
bölge emvalinden • R : 1 • No. lu stokta 
mevcut 27 adet muadili 54 metre mik!p 
334 desimetre mikip çam tomruğu açık 

arttırma suretiyle satılrğa çıkanlmıştrr. 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 

paylan mevcut olup kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait ıartname Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Balrkesir orman çevir
ge müdilrlüklerlyle revirimizdeki utı~ 
dosyasında mevcuttur. 

ı 
4 - Tomrukların beher gayri mamu • 

ün muhammen bedeli "15" lira "70" ku -
nıştur. 

5 - Tomruklarrn muhammen bedeli 
üzerinden % ?,5 muvakkat teminatı "63" 
ira "98" lcuruıtur. 1 

6 - İsteklilerin muvakkat teminatla -
rını hamilen 26/11/1940 tarihine müsadil 
sah günü saat 15 de Dursunbey Revir a
mirliğine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(10696/7665) 17613 

Çam tomnığu satışı 
Dursunbey Devlet Orman İ§letmesi 

Revir Amlrllğ"lnden: 
1 - İşletmeml?.ln Dursunbey ıstasyorıu 

civarındaki tomruk deposunda ikinci böl
ge emvalinden - R . I - NO. ıu stokta 
mevcut ( 37) adet mua.dUi 84 metre mikAp 
11515 desimetre mikAp ~am tohruğu açık 
$I"ttırnıa suretiyle 1atılığa çıkarıimı§tır. 

1 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme pay 

arı mevcut olup hacım kabuksuz orta k•ı· 
tur Uzerindı>o hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara alt satıı ıartnameei 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Balıkesir or
man çevtrge mUdUrlllklerlnde ve reviri
mlzdekl satış dosyeı1ında mevcuttur. 

4 - Tomrukların beher gayri mamu!Un 
muhammen bedel (15) lira (70) kuru§ tur. 

5 - Tomrukların muhammen bedeli üze
rinden yüzd~ 7,5 muvakkat teminatı olan 
(99) llra (09) kuruştur. 

6 - İsteklilerin muvakkat teminatları· 
nı hAnıllen 26.11.940 tarihine mUsadlf sa
ı gUnU saat 115 te Dursunbey revir Amirli· 

fjne mUracaatıan 111\.n olunnr. 
1 

(10607/7666) 17614 

Satılrk çam ve köknar tomnığu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revır 

Amirllğlnden; 

1 - Bolu Karacasu deposunda istlfte 
mevcut 52 adet muadili 1? ,256 metre mi
kAp ~am ve 1591 adet muad111 911,046 
metre mlkAp k6knar tomrukları açık art
ırma ile satılacaktır. t 

ı 

s 

2 - Tomrukların ayrıca ba§ kesme pay
arı mevcut ve kabuklan soyulmuı olup 

hacim kabuksıiz orta. kutur Uzerlnden he
aplanmıııtır. 

l 
r 

3 - Tomruklara alt satı§ §artnamesl 
Ankara orman umum müdUrltitUnde ve 
İstanbul, Ankara, Bolu çevirge müdilrlük
erlnde ve Boluda devlet orman igletmesi 
evlr Anılrll#inde görillebU!r. 
' - Cam tomruklarının muhammen be

deli 12 lira 84 kuruı ve köknar tomrukla.-

nnııı muhammen bedeli U Ura M kurut -
tur. 

3 - İsteklilerin yüzde 7,!i muvakkat 
pey &kçeslyle 29.11.9.0 rüzin .saat 15 te 
Boludaki revir Arnlrllttne mQraca.atıarı. 

(10924/1865) 17~ 

Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman isletmesi Daday Re· 

vir Amirliğinden : 
1 - Daday merkez deposunda is

tifte mevcut "1485" adet muadili 
"605,57 5" metre mik1p çam a~ık aıt
tırma ile satılacaktır. 

z - Tomrukların ayrıca baş kesnıe 
payları mevcut ve kabuklan eoyul· 
mu1 olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait aatıı şartna
mesi Ankara'da Orman Umum Mil • 
dürlüğünde, İstanbul ve Kastamonu 
orman çevirge müdürlükleriyle Da
day devlet orman işletmesi revir a
mirliğinde görebilirler. 

4 - Tomrukların beher MS mu
hammen bedeli "1320" kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesi olan "599" lira "60" kuru· 
şu hamilen 3.12.940 salı günü saat 14 
de Daday Revir amirliğine mütacaat-
ları. (10964-7905) 17926 

-s 
muhakbt teminat olan (4950) liraYJ ha 
teklif mektuplarım mezkUr günde N 

14,30 za. kadar komi9yona vermeleri 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komiayo 
olınadıklanna ve bu hle allkadar tücca 
dan olduklarına, dair ticaret odası ve11 
ıiyle mezkQr ,.Un ve saatte komisyona m 
racutl.an. (7854) 17920 

Ankara küçük evler ya 

kooperatifinden : 
FEVKALADE UMUMi 
HEYET TOPLANTISI 

Ankara Küçilk Evlet Yıı.pı kooperatl 
heyeti umumiyesi 8, 12. 940 tarihine t 
düf eden pazar günü ıaat 10 da. Anka 
Halkevinde fevkal5.de bir toplantı yap 
cağmdın ortakların toplantıda. bulunma! 
ehemiyetle rica olunur. 

Toplantı ruznamesi 
1 - Umuml heyet reisiyle 1'5.tipler' 

ve rey tasnif memurlannm seçilmesi. 
2 - İdare Meclisi raporu. 
3 - Esas mukavelenin l& ve 25 

ma.ddelednln tadiline ait teklifin müzak 

Satılık çam tomruğu re ve kabulü. 
4 - Münhal iki murıkipliğe ve 5 yed 

Devlet Orman isletmesi Daday Re• !da.re Meclisi balığına yenilerin seçilm 
vir Amirliğinden : si. 

1 - Daday merkez deposunda is
tifte mevcut "1222" adet muadili 
"571,201" metre mikap çam açık art
tırma ile aatılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyu} -
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartna • 
mesi Ankara'da orman umum müdür
lüğünde, İstanbul ve Kastamonu or
man çevirge müdürlükleriyle Daday 
devlet orman işletmesi revir amirli -
ğinde görlilebilir. 

4 - Tomrukların beher MS mu
hammen bedeli "1320" kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesi olan "560" lira "50" kuru
şu hamilen 3.12.940 salı günü saat 14 
de Daday Revir amirliğine müracaat-
ları. (10965-7906) 17927 

ASKERi f ABRIKALAR 

Çelik alınacak 
Asker! Fabrikalar Umum Müdiirlü(U 

Merkez Sa.tın Alma Komiıyonundan : 
250 Kg. 1 mm. 0 da yaylık çelik 
200 Kg. 2 ,, ,, ,, ,. 
200 Kg. 3,5 " ,, .. ., 
180 Kr. 5 ., ,. " ,. 
146 Kg. 7 " H .. ,, 

140 Kr. 8 ,. ,, ,, ,. 
ıso Kg. ıo ., .. .. .. 
200 Kg. 12 ,. ., ,. ., 
300 Kg. 0,50 ,, ,, ,. ,. 
200 Kg. 1,50 ,. ,, • ,. 
150 Kg. 3 ,, ,, ,. ,, 

150 Kg. 4 H ,, • "' 

200 K&'. 6 ,,. • 
135 K&'. 7,5 ,, ,. ,. 

250 Kr. 9 ,, ,, • • 
150 Kg. 11 ,, ., ,, ,. 
Tahmin edilen bedeli (750?) lira (50) 

kurus olan yukarıda cins ve miktan ,.azı
lı 16 kalem yaylık çelik Aıkeri Fabrika
lar umum müdürlüğü merkeır. 11.tuı alnı& 

komisyonunca 3. 12. 940 salı günü saat 15 
te kapah zarfla ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (562') 
lira (159) kuruşu havi teklif mektuplarrı:u 
mezkılr günde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve S maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmıdıklarma •e bu 
işle alikadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Odası vesikasiyle mezktır ıün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(7722) 17734 

Yüz doksan bin litre benzin 
a1ınacak 

Askeri Fabrikalar Umum MüdtirHiğil 

Merkez Satın Alma Komiııyonundan : 
Tahmin Qtlilcn bedeli (52915) lira olan 

yüz doksan bin litre benzin askert fab • 
rikalar umum müdürlüğü merkez satın al
ma. komisyonunca 9/ 12/ 940 pazartesi gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname (2) lira (65) kuruş muka -
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (3595) lira (75) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 de ka-:lar komisyona verme • 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3. maddelerindeki ve~aik e lfo
misyoncu olmadrklarına ve bu i~le alaka -
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle mezkUr gün ve saatte ko-
misyona müracaıı.tları. (7852) 17918 

53 Ton petrol alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (11856) lira (50) 

kuruş olan 53 ton petrol askeri fabrikalar 
umum müdürlütü merkez satın alına ko • 
miıyonunca 9/ 12/ 94-0 pazartesi günü saat 
16 da kapah zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komiııyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (419) li· 
ra (44) kuruşu havi teklil mektuplarını 

mezkiir günde saat 15 şe kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veııaik-
1.e komisyoncu olmadıklarına ve bu i~le 
ali.kadar tüccardan olduklarına dair tica
ret oduı vesikasiyle mezkO.r gün ve saat· 
te komisyona müracaatları. (7853) 17919 

2000 metre mikabı ceviz 
tomruğu alınacak 

Askerf Fabrikalar Umum MtidürlliğU 
Merkez Satın Alma Komisyonundu ! 

Tahmin edilen be.deli (74.000) lira olan 
2000 metre mikabı ceviz tomruğu askeri 
fabrikalar umum müdilrlü~ü merkez satın 
alma komiıyonunca 9/12/940 pazartesi ırii

nU ıaat 15.30 da kapalı zarfla ihale edil• 
cektlr. Şartname (3) lira (70) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 

18 ve 25 inci maddelerin 
muaddel ıekli 

Madde 18 - A. 1nıaau. 1939 ıenesi 
,aat mevıiminde başlamlarak 1940 ıen 
içinde bunlardan 90 evin inşası ikmal 
lunur. Ve bu 90 evin ikmaline lüzuml 
paranın İdare Meclisince tesbit edil 
miktanru kendi evi için nakden tediye 
taahhüt ve taahhüdünü ifa eden ortak! 
arasrnda mezkı1r 90 evin itmamınr müt 
kip her tip için ayn ayn kura ı;;eki!me 

suretiyle evleri kendilerine teslim oluııu 
Bu evlerin muayyen müdddet ıı:arfm 

ıartnameye nazaran ıörülen nevakısı bi 
ikmal kabulü katisi yapddıkt&n sonra o 
taiın hiç bir ıikbete hakkı kalmaz. E 
nl tesellüm eden ortak evinin maliyot f 
yatına 12 senelik fal%i ve şirketin illti 
ettiği masraflardan kendi hiMesina düı 
kısım illve edildikten sonra çıkacaJı: ol 
borcun hakiki miktarını kabul ile me21k8 
borcu 12 senede itfaya ve her 
eden taksitleri &'eciktirmeden 
mecburdur. 

İkiz tip alan ortaldarm birer listesi k 
dilerine gönderilir ve bu suretle bu tipl 
ri alanlara k:o~ularını seçme hakla v 
lir. 

B. Me:rıkdr 90 e-vden •eri kalan ıze 
tafa ait arsalarla k11men y&prlmrt evl 
kooperıtifce ikma.lino maddt lmkln ol 
dığt cihetle, bunlardan her evin, llrl& 

deli ile arsalar üzerinde ya.pılını~ olan. f 
ve ln1o1atı11 ve bu avlere alt ihzaratm 
llyet fiyatma (ihıarat ortaia teslim edi 
mek ıartiyle) bu ana kadar ihtiyar edi 
miş olan borç, ve faizler ve inşaıı.ttan m 
tevellit uınumt muraflardan. ve ulred 
yalnız bu hisseye isabet eden krsmı illv 
olunmü ıuretiyl~ bu unacali: maliyet 'b 
deli her parça için ayn aırn tesbit ol 
nur. Ve işbu 126 ortalı: arasıııda her ti 
için aynca iu.ra çekilir. Her ortak ku 
neticulııde hlsaesine isabet eden ars 
ve kıatnen in~ edilmiı eovin yukarı 

esua göre tesbit edilen maliyeti yeko.nu 
nu kooperatife borçlanır •• ortaiın me"' 
duatt yeldlnu bu borcundan tenzil edil 
dikten sonra kalan ba.kiya kooperatifi 
matlubu olur. Ortairn bu tarihe lı:ada 
mevduatı yek6nu lı:endl•ine isabet eden ar 
ta ve kısmen inısa edilmi' eviıı maliyeti 
den fazla çıktığı takdirde aradaki far 
nakden ortala iade edilir, ve tapueu veri 
fü. Hesap neticesinde ortılıı: borçlu çıktı 
tı takdirde, keyfiyetin İdare Mecli&i t 
ofından kendisine tebliiinden itibaren bi 
e.y içinde ortak ıirketin. matlubunu 
den tediye suretiyle h!uesinin tapusun 
her tlirlil rehin ve ipotekten serbest o 
n.lıı: almak suretiyle kooperatifle ali.kası 
nı keser. 

Her hant'i bir ortak yukarıdaki fıkra.d 
gösterilen mehil içinde bonıcunu tama 
men ve dehten ödemedifi ts.kdirde kura 
da kendisine isabet eden arsı ve lı:ıs.ın 
inşa edilmiş olan ev üzerinde - orta 
bütün te.vdiat1 kooperatif tarafmdan lı:e 

disine aynen iade edilmek tartiyle - hl 
bir hak ve alakası kalmaz. Mezktlr a 
ve kısmen in~ edilmiı ev kooperatife 
rayici üzerinden açık artırma ıuretiyl 
satılır. 

C. (B) fıkrasında cösterilen hl1klim!e 
neticesinde tahassul eden bi!Omum reli 
ve mebalit kooperatifin borçlarına yatı 
rılır. 

Madde 25 - İdare heyeti umumt h~ 
tarafından ortaklar arasından seçilen y 
di hadan terekküp eder ve her intihapt 
beş yedek lZl seçilir. İlk İdare Heyet 
ve yedek azaları tesiı umumi heyeti tara 
fından seçilir. İkinci sene sonunda h(J 

rm üçü kura ile çıkarılarak yerlerine y 
niden ilç lzl ıeçilir. tlçiiııcü 11en~ "°1\Un• 
da aynı şekilde dlfer dört ld defiıtiri• 
lir. "Müteakip senelerde kıdem ıırasiylı 
üçer b! değiştirilir. 

Seçimler gizli reyle ol\J1'. ~09 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Vagon ampulü alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko. : 

Muhammen bedeli 2200 Ura olan 4'000 a
det 2' - 26 volt 15 vvathk çift kontaklı 
normal ba.yonet opal vagon ampulu 6. 12. 
HO cuma günü aaat 15 te açık eksiltme U· 

suliyle Ankara'da idare binasında satın a. 
ILnacaktır. 

Bu iıe girmek lstıyenlerln (165) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin etttğl 
vesikaları hamilen aynı gUn eksiltme saa
tine kadar komisyonda lsbatı vUcut etme
leri lAzımdır. 
Şartname Ankarada malıeme da.lreslnde, 

Haydarpqada teaellüm ve sevk ıeflltlnde, 
İzmirde İzmir mağazuında l'ÖrWebillr. 

(7840) • 17917 
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Sivas • Erzurum demiryolu tahvilleri 
Maliye Vekôleti ve Türkiye 

yet Merkez Bankasından : 

Cümhuri-

------------------------- -= 28/5 ve 15-12-1934 tarih ve 2463/ 2614 numaralı kanun. = -= lar mucibince ihr&cma ıelahiyet verilen ve geliri tamamen = - -E: Siva.a El"ZUnım demiryolunun inıa1ma tabı is olunan o/~ 7 =: 
E: gelirli Sivas - Elzurum istikrazının 20 senede itf a11 meırut = 
=: 5,5 milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5.12- S 
E: 1940 aktamı nihayet bulmak üzere 20..11-1940 sabahından E: 
:= itibaren ba§lamıflır ' =: 
E: Tahviller hamilin~ muharrer olup beheri 20 ve 500 lira = 
E: itibari kıymett" hirlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmıt- = 
=~ = := Bu tahviller unıumi ve mülhak bütçelerle idare olunan -
=: daire ve mu .. ,~"'$e"erce, vilayet husuıi idareleri ve belediye- := 
E: lerce yapıla~11k müz&yede ve münakaı.a ve mukavelelerde := 
:= teminat olarak ve hazinece satılmıt ve aatılllcak olan milli := 
E emlak bedellerinin tediyesinde batabaı kabul olunacakları := 
E: ıibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta- =: 
:E mamen itf ıuına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu. =: 
55 lunacaklardır. := 
g Tahvillerin ihraç fiyatı o/c;95 olarak teshit edilmiştir. ya· ~ 
E: ni 20 liralrk birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil be - :; 
55 deli de 475 liradır. =: 
E Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye := 
:= Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye İ§, Emlak ve Eytam, Halk, :E 
5 Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti Banklar 
: tarafmdan icra edilmektedir. Diğer bankalar vasıtasiyle de = 
55 tahvil alımı temin olunabilir. 
5 Sermaye ve taıa.rruflarını en emin ve en çok gelir getiren =: 
E aah&larda itletmek isteyenlere keyfiyet ilin ve 15 günlük _ 
5 auakripaiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarını -
E kendi menfaatleri iktizumdan bulunduğu İ!aret olunur. S 
5 4m~ 
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(Tüccar ve esnafın 
nazarı dikkatine) 

Ankara Valililindtn : 
15. 11. 1940 tarihli İcra Vekilleri kararnameıine tevfikan hava ta

arruzlarına kıırıı ıııkların ıöndürülmeıi ve karartılması nizamna· 

mesi yürürlüğe cirmiıtir. 
Bu münasebetle İ§bU nizamnamenin mecbur kıldığı hazırlıklara 

taa.lltik eden ve aıağıda yazılı eıya ve mevaddan halen eınaf ve tüc

car elinde mevcut bulunanların miktarlarının bir beyanname ile 

21. 11. 1940 perıembe günü ıaat 16 ya kadar vilayet fiyat murakabe 

komisyonu riyasetine bildirmeleri lüzumu ilan olunur. 

1 - Elektrik el ve cep fenerleri, ampuller, piller, petrol lamba-

ları, gemici fenerleri ve mumlar. 
2 - Iıık ıızdırmıyan perde imlline elveriıli her nevi kumaılar. 

3 - Iıık ıızdırmıyan adi veya mumlu mupmbalar. 
4 - Alelumum koyu renkli ııık ıızdırmıyan kalın kağıtlarla kar· 

tonlar ve ıu ve ııık huzmelerini geçirmiyen re~kli ambalaj kağıdı. 
5 - Madent veya tahta pencere kapakları; ıtorlar. 

6 - Koyu renkli boyalar, kirli yağlar. 

7 - Kum ve kömür toz:u. 

FİDAN MERAKLILARINA 
Sonbaharda yapılan fidan ıarıiyatında çok iyi neticeler 

a.lırımakta olduğundan fidan aatıılanmıza batlamıt bulu. 
nuyoruz. Fiyat liatesini mağaz~1urmtzdan araymrz. 

ORMAN ÇIFTLIGI 

Heyeti Umumiye toplantısı 
ANKARA MENSUCAT FABRlKASI T. A. Ş. (YÜNlŞ) 

MECL1S1 1DARES1NDEN : 
Şirketimiz ortaklar heyeti umumiyeıi, 5 / Kanunuevcl / 1940 ta • 

rihine rastlıyan perıembc günil aut on bette Ankarada fevkalide 

olarak içtima edeceğinden aayın ortakların mezkur gUn ve saatte 

toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 
Ruzname müzakereleri berveçhi itidir : 
1 - Şirketimizin bilcümle mevcudat ve dilyunatı ile (ve hukuk ve 

vecaibi ile birlikte) Buru Dokumacılık ve Trikotaj Türk Anonim 

Şirketi • İpekiı • ne .zam ve iltihakına karar verilmesi, 

Z - Füzyon hesap ve muamelltının, !pekit mUme111illeriyle birlik· 

te milzakere ve teabiti ve bir karara raptı ve bu bapta icap eden ka· 

nun! formalitelerin takip ve intacı, zaın ve ilhakı temin edecek mu· 

kavelltın tanzim. imza ve teatisi için idare mecliıine ıelahiyeti tam

me verilmesine karar itaaı. 4644 

UI!US 21/1171948 

. " :;-

\lı:1" tinde ""unııydıl 
·1.-Jhil k·ilJ,r . ~ 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 16 -11-940 vaziyeti 
AKTiF 

KASA: 

Altın : Safi kilogram 
Banknot 

'11.SU,709 

Ut aklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER 

Tilrk Llraııı 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 

Altın : Satı kilogram 15.2115,193 
Altına tahvlll kıı.bll 11erbest dövizler 
Dığer dövizler ve Borçlu ltllring bakiye
leri 

/ 
HAZİNE TAHVİLLERİ : 
Denıhte edl. evrakı nakdiye karşıltfl 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfikan 
hu:lne tarafından vaki tedlyat 

SENgOAT CÜZDANI : 
Ticari ııenetler 

ESHAM ve TAHVİLAT CUZDANl : 
A ı DcnıhtP edilen evrakı na.kd!yerıiıı 

kllroılııtı esham ve tahvtlAt (itibari 
kı~·metıeı 

B ı Serbest esham ve tahvlla.t 

AVANST.AR: 
Altın ve döviz: Uzerine avans 
TahvllAt U:ı:erlne av&llJI 
Hazln•ye kısa vadeli avana 
Hazineye 3850 No. lu kıı.nuna söre açı
lan altın karşılıklı avana 

HİSSEDARLAR : 
MUHTELİF: 

ANKARA BELEDlYESl 

Otomobil lastiği alınacak 
Ankara BcledlyeslndPn: 

1 - İtfaiye ıhtlyncı için alınacak olan 
9 adet dıe ve tı ııdet lç otoınobll lllııtlğl on 
bq g-Un mUddetle açık eksiltmeye konul . 
mu§tur. 

2 - :Muhllllımen bedeli 1960 llrııdır. 

3 - Teminat 146 lira 25 kııruştur. 
' - ŞartnamPslnl görmek lııtıyenlf'rln 

her gUn encllmen kalemine ve lııtcklllerln 

de 29.11.940 cııma gl.lnU saat 10,30 da hele· 
dlye encfimenlne müracaatları. (7G30) 

17613 

Odun ve çıra alınacak 
Ankara Belediye inden : 
1 - Belediye ve euabatı için alınııcak 

28 ton kesilmi, gürgen odunu ile 44S kilo 
çıra on beş gıin müddetle açık eksiltmeye 
konulmu&tur. 

2 - Muhammen bedeli 873 lira 38 ku . 
ru~tur. 

3 - Temfnat fiS lira 50 lrunı5tur. 
4 - Şartnamesini rörmek iıtiyenlerin 

her gün encilmen kalemine ve iıteklilerin 
de 29/111940 cuma ıünil saat 10.30 da be· 
lediye e~c!imenine mUracaatlan. (7631) 

17619 

T esviyei lurabiye iti 
Ankara BPl~dlyeslnden: 

l - Hacıbeyram camii clvanndakl te.ıı

vlyel t!lrablye ııı on b,.ş gıln mlldd,tle a· 
çık eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Muh11.m111en bedeli 11174 liradır. 

3 - Teminat 125 llrll M kuruetur. 
• - Şartname ve kP.şlf <"etvel!nl ~örmek 

!11tlyenlerln hf'r gtln enctlmen kalPmln .. ve 
isteklilerin de 21U1.940 cuma gtlnil aut 
ıo.ao da belediye encUmenlne mUrscsatla 
n (7632) 17620 

lntaat yaptırılacak 
Ankua Beledly"slnden: 

1 - Su l§lerl ldare11I için Kayaştll yap· 
tır.le.cak olan terfi dalreııı ile mU11tahde. 
mln evi on beıı gün müddetle açık ekııllt· 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8749 lira M ku· 
ruştur. 

a - TPmlnat 656 lira 22 kuruştur. 
• - Şartname ve keşif cetvelini görmek 

lstlyenlcrln her gün encümen kalemine ve 
fı;teklllPrln de 3.12. 940 .salı gllnU ıaat 

10,30 da belediye PncUmenlne mUracaatıa· 
rı. (77i3) 177119 

'\.. 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6032 

İmtiyaz ıahibi 
lskender Artun 

Jmumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUeucse MCdtlrU : N8.§lt ULU~ 

ULUS Baaı:mevi ANKARA 

LİRA 

101.013.133,36 
13.620.119,-

2.176.378, 76 

404.953,S7 

7.335.1193,98 -.-
27.263.82:1,90 

1.53.HS.563,-

19.39US4,-

2M.22i .907,159 

47 0153.876,93 
S.27i 0.5i,57 

8.6Sl,75 
7.808.722,-
15.382.000,-

SS.384.926,75 

YEKÔ'N 

LİRA 

116.809.631.12 

34.1599.419,88 

139.3~7.ô79.-

254.227.907,159 

5.5 335.934,fiO 

101.784.830,50 

• 600.000,-
21.7" .4x9.49 

PASİF 
SERMAYE: 

İHTİYAT AKÇESİ ı 

Adi ve tevkallde 
Huıruel 

TEDA V OLDEKİ BANKNOTLAR : 
.,.... 

Df'nıhtf' edilen evrakı nakdlyı 
Kan•ınun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
hazine tArafından vaki tedlyat 

Deruhte edl. evrakı nakdiye bakiyem 
Kırşılı~ı tıtmRml'.11 altın olarak ll!veten 
ted11vuı .. vıtzedllen 
Ref""'kont mukablll llA.veten tedavüle 

vazedllE'n 
HazlneyO. yapılıuı altın karıılıkh avanıı 

mukabili 8902 No. lu kanun mucibince 
llAv .. ten tf'davUle vazedilen 

MEVDUAT: 

Türk Lirası 
Altın : Safi kilogram 89,872 

SSW No. LU KANUNA GÖRE HAZİNE
YE AÇILAN AVANS MUKABİLİ TEV· 
Dİ OLU. 'AN ALTINLAR: 

Safi kilogram &15.Ml,930 

DÖVİZ TAAHHUDATI : 
Altını tıı.hvlll kııbll dövizler 
Dltu d1Svizler ve alacaklı klirin~ baki· 
yelf'rl 

.MUHTELİF : 

LtRA. 

6.18U6U5 
6.000.000,-

158. 7'8.568,-

1939U84,-

139.3157.079,-

17.000.000,-

242.000.000,-

-,-

7·'-!115.7157,&3 
125.709,39 

78.124.167,90 

-.-
34.01i.H3U7 

YEK'CrN 

LİRA 

15.000.000,- • 

12 188.MS,15 

398.357.079,-

74.981.467,02 

78.124.167,00 

34.018.4!4,67 

116.187.931.21 

728.807.745,95 
z=a 

1 Temmuz. 1938 t&rlhlnden ltlbaren : hkonto haddi % 4 Altın Uz.erine avans 90 8 

VAKIFLAR UMUM Md. 
umum müdürlütü inıaat müdüriyetinde 
yapılacaktır. Talip olanların yüzde yedi 
buçuk teminat paraları ile illn edilen riin 

NAFIA VEKALET! 

Kalorifer kazanları yaptırılacak ve saııtte huır bulunmala.rı ilan e>lunur. 
Nafıa Vekn.let!nd•'n : 

Matbaacılara 

Vıı.kıflar Umum Mlidürlüitünden : (7947) 17933 
Kapalı zarf u~uliyle yaptırılacak kalo- 29. l ı. D•IO cuma gl\nU saat 15 de Anka. 

rifer knzanlarmın tec<lidi eksiltıneııine ait '"'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL l'llda Nalıtı. Veldlleti itinde malzeme m11 
ılAndır : _ : dUrlllğU odeııındn topln.nan malzeme elıl-

1 - Eksiltmeye konan İli : : Yeni telefon numaralan = slltme komisyonunda bıı sene içinde öd• 
Ankara'da Türkiye Hıiyük Millet M ,.eli- : : necek basım Ucrell taltrlbi 4000 lira bede! 

si karşıı.ıntla Vakıf Ankara Palu binıı.aı- : S b k U M d : tahmin edilen vek!Uetln neı:ıretmekte oldu· 
nın kalorifer kuınlarmın tecdidi ve itler E Ümer an mum Ü Ür· E ğu resmt v~ ldart mecmnalann tertibi vı 
bir hale va,..ı. : lüğünden : : tabının kapalı zllrl ıısullyle vahidi fiyatı• 

2 - Bu tcıılratın kl'tl! bedeli (ll"'!:ı•) :_ - rı llzerlnden yeniden eksiltmesi yapıla. 
" "·' Bankamız telefon ıantral =- k liradır. : ca ·tır. 

3 - Bu in,ııata ait fenni evrak ~unlar· --- numaralarının 1 Birincikimun : l~kslltme 'ıırtnRmesl ve tderruıı.tı bedel-
l 940 tarihindf'n itibaren aşa· : ıılz olarak malzeme mUdUrlUğUnden alın~ 

dır: E ğıdaki numaralarla değittirile- E bilir. 
a) Mukavele projesi : c:eği ilan olunur. : tuvaltkat tf"mlnat 300 liradır. 
b) Fenni ,ıutname 
c) Eksiltme $artnRme~i E Eski Y,eni E İsteklilerin tekllt mektuplarını muvak· 
d) Vahidi fiyat cetveli : Numaralar Numaralar E kat tt>mlnat ve şartnamesindeki vesaik 11• 
4 - ü~iincü maddede gösterilen evrak : : hlrllkte aynı g-Un sant on dörde kadar mez· 

Vakıflar Umum Müdıirlüğü inaıı.at müdü- : 3437 3492 : kOr komisyona makbuz mukabilinde ver· 
riyetinden bedeli muhbllinde alınabilir. E 3438 3493 E ınelerl ll:ıımdır. (iGS4) 17709 

5 - Eksiltme 2. 12. 940 tarihine rutlı- : 3439 3494 : Bir doktor aranıyor 
yan pazartesi gıinU sut on beşte Vakıf- : 3495 ;: Nafıll Veltfilctlmlen: 
lar Umum miidlirlüğii inşaat miırlüriyetin- : : VPkfı.letlmlz demlryollar ve limanlar 
de toplanııcak ihale komisyonunılıt yapıla- :_ 3496 = lneıı.nt dairesinin EH\z.ığ ·Van - İran hu -
caktır. Teklif mektupları kararlastırılan .,11111111111111111111111111111111111111,. dut hattı baş müdllrlUğti emrinde çalışmak 
saatten bir aaat eveline kadar makbu7. mu- 07.t>re ilzamı 210 lira Urretle dahiliyeci bir 
knbilincle komisyon reislifine verilmi' 0 • Zayi - Erı.incan a-kert orta okulundan doktor ıılınecıı.ktır. Talip ola.nların nutua 
)ocaktır. be~inci ,ınıfındıın 338 de 'i.ldığım 106 nu- hüviyet ~Uzdanı, Mkcrllk ve hizmet veal· 

6 - Ekftiltmeye gireceklerin (869) Ji ra marnlı tıısdlknıımeyi lAYi ettim. Yeniıini katarı: dıploına asıl veya mu.saddak au • 
(55) kuru$ muvakkat teminat vermeleri alacıığımdıın eı;kiıi muteber deı:ilclir. -Er. retlerlyle snf;lık ve doğruluk k~Uan v• 
ve ışa~ıda yanlı vesikaları haiı olmaları -ıinc:an Telgraf müvez:di Musa oğlu Ali llç kıta fotoı:trnt Hlşlk olmak U::ere blr 
$Rrttır, Bu ve•ikaları ibra7 edemiyenlere Alp. 4642 lısUdıı ile l!U2 940 tarihine kadar Velı:A.le-
üçiincii maddede &Ö5terilen evrak verile· tlml:ı: c!P.mlryollıır inşaat relsllğlne mUr .. 
me7.. 7.ayi _ Adapa:ıı:arı Emniyet Bankıı"ın _ caat etmel!'rl !Uzumu llAn olunur. 

a) 940 yılına ait Ticaret Odasından l· dRn ıı.ldığım bonsr.rvi~imi uyi ettim. ikin- (i6 0) 17760 
lınmış vesika, ci niıshasını alacağımdan hükmü yoktur. 1 O adet tokmak makinesi 

b) Vakıflar Umum Müdürlüğü lnıaat Sadık Ekonomi 4640 1 k 
nıüıiiiriyetinden bu iı için alınmı:; müteıı.h- a ınaca 
bitlik vesika,1• Nafıa V ck!lletinden: 

c) En aşafı on bin liralık tek bir ka- Zayi - Ntifuıı te7.kercml ve askerlikten 5. 12. 1940 perşembe günü saat 15 te 
lorifer tesisatı isi yapmıs ve muvaffak terhi1' tnkeremi uybettim. Yenisini alıı • Ankara'da Nafıa Vekaleti binası 
olmus bulunduğuna dair vesika, cağımdan eski"inin hiikmü yoktur. - Yo7· içinue malT.eme müdürlüğü odasın· 

7 - Eksiltmeye ıireceklerin kapalı &at 8oğar.lıyan kır.ası Büylikyağlı köytin- 1 da toplanan malzeme eksiltme ko-
rıı.rfının ih7.arında ve teklif mektuplarının den HRcı Ali oaullarınılan Yusııf oglu misyonunda 24000 lira muhammen 
yazılısındl\ ve bu zarfların tevdiinde ve Hacı Ali Yücel. '46~5 bedeli 10 adet tokmak makinasının 
po&ta ile gönrlf'rllmt'RlndP. (2'490> al\yılı ke- kapalı zarf usııliyle eksiltmegi yapı-
nıın 32, 33 ve 34 neti maddelerine harfi. ~11111111111111111111111111111111111111~ lacaktır. Müstamel makinalar i!jinde 

yen riayet eylemeleri la:ı:ımdır. = Satılık otomobı"I -_: teklifte bulunulabilir. Eksiltme ıart· 
(7776) 17763 : namesi ve tcferrüatı bedelsiz olarak 

T . 1 :_ ~1erııklı bir eldi' hıı"'ıql, :ı~. ı'ıoıl"l E_ m:ılzemc müdürlüğünden alınabilir. 
amırat yaptın acak "" · Muvakkat teminat 1800 liradır. 

Vakıflar Umum Miı<liirlüğünden : : Ford. Döşemi' ve knroserl rnllkP.mm4'1 : İsteklilerin teklif mektuplarını 
Kesif bcıleli 43 lira: Hamıımönünclc 159 : bir teneke ile 110 yarar. I..A~tlklerl : muvakkat tcmjnat ve şartnamesinde 

sayılı vakıf evin tamiri. ::. yt'pyenl, taksiye ft\·k~lflde mU~att. : 
Mahalli ile keşif bedeli yukarda yuılı :_ Çankaya matbaa.ııına mUrııcıı.at. Tel: : yazılı vesaik ile birlikte aynı gün sa

- at 14 e kadar mezkur komisyona mak 
in$aat pazıırlıkla yaptırılacaktır. F.ksiltme : 3G55. 4588 = buz mukabilinde vermeleri ll1zımdır. 
22/11/ 940 tarihinde saat on be$te Vakıflar ';llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr (7i94) 17823 

YENİ Sinemada 
.Bu gece 21 de 

Ne~e. aşk, m11cer11, kahkaha 
ve gll7.E'l ka.dınlar filmi 

AH NE KADIN 
Oynıyınlar : 'Mclvyn Douglruı 

Vlrginlıı nruce 
Saat : H.30 • lf\.30 • ı .30 

.seansında 

Para beraber gttmer. 
Oynıyanlar: Jean Arthur. 

James Stevard • Llonel 
Barrymor 

HALK SinemaS1nda 
BugUn bİı gece 

Bütün hayatı tııhlil eden 
ıoysa1 bir facia 

2 büyült yıldızın y~rattrğı 
GÜNAHSIZ KATlLLER 

Türkçe Sör.lü 
Oynıyınlar : Sllvla Sidn,;'y • 

Henry Fonda 
Seanslar : 14.30 • 1(1.!\0 • ı ~.30 

Gece 21 de 
Saııt 12,1 S de ucuz matine 

HUDUT KORSANLARI 

Sus Sinemasında SOMER Sinemasında 
Bugün Bu rece Bugün Bu gece 

F.:uarengü. kardeşlt'rln kö:ıkll · M e~hur Areak Palabl:ı ıkyan· 

Oynıyanl11r: Andre Brulesyl . 
vla Batıtllle. Marg11rite 

Mortno 

Aşk, tsrar ve gilJUncıu vakalar 

ın nefis komedısi 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 

HARBE GİDİYOR 

Kahkaha, n~e tufanı 

Seanslar : 14 • 16 • 18 • Seanslar : H.30 • 16.30 - lS.30 

Gece 20,30 da Gece 21 de 

ı'.__ ................................................................ ~ 


